
Hartëzimi i Objektivave Botërore për
Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe

Konventës për të Drejtat e Fëmijës

 

 

P4241
40

39
38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27
26

25
24 23 22 21 20 19

18
17

16

15

14

13

12

11

9

8

7

6

4
3

21

10

51
2

3

7
8910

11

12

13

14

15

16
17

5

6

4



Shkurtimisht:

Dokumenti interaktiv synon nxitjen e shqyrtimit të thelluar dhe zgjeruar të lidhjeve dhe sinergjisë ndërmjet Objektivave 
Botërore për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Ky hartëzim i detajuar dhe interaktiv tregon 
se të gjitha Objektivat Botërore, dhe jo vetëm ato që i referohen shprehimisht fëmijëve, i prekin ata. Fëmijët kanë të drejtë të 
përfshihen drejtpërdrejtë në përmbushjen e synimeve të Objektivave Botërore, për sa i përket ngritjes së pretendimeve për 
të drejtat e të tyre tani si fëmijë, po ashtu edhe  përgatitjes për marrjen e përgjegjësive më të ndërlikuara teksa rriten. Një 
fëmijë që është 4-vjeç në vitin 2016, në vitin 2030 do të ketë hyrë në moshë madhore. Ndaj, dallimi ndërmjet Objektivave për 
fëmijët dhe të rriturit nuk qëndron. 

Klikoni për të zbuluar më shumë:

 

Pjesa A: Hartëzimi sipas Objektivave Botërore

Autore: Marie Wernham 

Dizajni: James Elrington dhe Corena Sharp



Klikoni në një Objektiv për të parë artikujt dhe ekstraktet përkatëse nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës
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4Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Objektivi 1. Dhënia fund e varfërisë në të gjitha format e saj në të gjithë botën

Preambula

•

•

... baza e lirisë drejtësisë dhe e paqes në botë është njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme 
të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore
...popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën 
e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin progresin shoqëror dhe standarde më të mira jetese, me një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 6.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

1.1 Deri në fund të vitit 2030, zhdukja e varfërisë ekstreme për të gjithë njerëzit në të gjithë botën, ku aktualisht përfshihen njerëzit që jetojnë me 
më pak se 1.25 dollarë në ditë

Preambula

•

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë
...popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, me një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 6.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

1.2 Deri në vitin 2030, ulja të paktën përgjysmë e përqindjes së burrave, grave dhe fëmijëve të të gjitha moshave që jetojnë në varfëri në të gjitha 
përmasat e saj, sipas përkufizimeve kombëtare

Preambula

•

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë
...popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, me një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.
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5Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 6.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

1.3 Zbatimi i sistemeve dhe masave kombëtare të duhura të mbrojtjes sociale për të gjithë, duke përfshirë dyshemetë dhe, deri në vitin 2030, 
arritja e mbulimit të konsiderueshëm të të varfërve dhe personave të cenueshëm.

Neni 4 Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme në bazë të 
burimeve që disponojnë dhe, kur është e nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 26 të drejtën për të përfituar përkrahje shoqërore, përfshirë sigurimet shoqërore...

1.4 Deri në vitin 2030, sigurimi që të gjithë burrat dhe gratë, veçanërisht të varfërit dhe personat e cenueshëm, të kenë të drejta të barabarta për 
burimet ekonomike, si dhe akses në shërbimet bazë, pronësinë dhe kontrollin mbi tokën dhe forma të tjera të pronës, trashëgiminë, burimet 
natyrore, teknologjitë e reja dhe shërbimet financiare të përshtatshme, përfshirë edhe mikrofinancën.

Neni 19.2 [dhuna]...hartimin e programeve shoqërore për sigurimin e përkrahjes së nevojshme të fëmijës dhe atyre që kujdesen për të...

Neni 20 [fëmijët e privuar nga mjedisi familjar] ka të drejtë për një mbrojtje dhe një ndihmë të posaçme nga shteti / Shtetet Palë sigurojnë […] 
një përkujdesje alternative

Neni 22.1  [fëmija refugjat / kërkuesi i statusit të refugjatit] duhet [...] të përfitojë mbrojtjen e duhur dhe përkrahjen humanitare

Neni 23.2
23.3

[Fëmijët me aftësi të kufizuara] kujdes i veçantë dhe […] 
mundësi reale për, dhe të marrin arsim, kualifikim, shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, përgatitje për punësim dhe veprimtari 
argëtuese

  Neni 24 të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë/ […] Shtetet Palë përpiqen të sigurojnë që asnjë fëmije të 
mos i mohohet e drejta për të pasur këto shërbime të kujdesit shëndetësor

Neni 28 të drejtën e fëmijës për arsimim 

1.5 Deri në vitin 2030, përmirësimi i aftësisë së të varfërve dhe personave të cenushëm për të marrë veten dhe zvogëlimi i ekspozimit dhe 
cenueshmërisë së tyre ndaj ngjarjeve ekstreme të lidhura me klimën, dhe ndaj tronditjeve dhe fatkeqësive të tjera ekonomike, sociale dhe 
mjedisore.

Neni 29.1 (a)
(e)

[arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
[Arsimimi duhet] T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

1.a Sigurimi i mobilizimit të konsiderueshëm të burimeve nga një sërë burimesh, duke përfshirë bashkëpunimin e zgjeruar për zhvillim, në mënyrë 
që të sigurohen mjete të përshtatshme dhe të parashikueshme për vendet në zhvillim, në veçanti për vendet më pak të zhvilluara, për të zbatuar 
programe dhe politika për t’i dhënë fund varfërisë në të gjitha dimensionet e saj.
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Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, dhe veçanërisht 
në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

  1.b Krijimi i kornizave të shëndosha të politikave në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, mbështetur në strategjitë zhvillimore pro të 
varfërve dhe të ndjeshme në aspektin gjinor, për të mbështetur përshpejtimin e investimeve të veprimeve për zhdukjen e varfërisë

Preambula

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë
...duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, me një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 6.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror
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7Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Objektivi 2. Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimi i ushqyerjes, si dhe nxitja e bujqësisë së qëndrueshme

Preambula

•

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë
...popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, me një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 17 ...garantojnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos 
ato që synojnë të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor

2.1 Deri në vitin 2030, eliminimi i urisë dhe sigurimi i aksesit nga të gjithë njerëzit, në veçanti nga të varfrit dhe njerëzit në situata të cenueshme, 
përfshirë foshnjat, në ushqim të sigurt, me vlera ushqyese dhe të mjaftueshëm gjatë gjithë vitit

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 19.1 mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e […] lënies pas dore ose trajtimi neglizhent

Neni 24.2 (a)
(c)
(e)

Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe fëminore
për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, [...] nëpërmjet sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të 
pijshëm të pastër
për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të marrin informacion, të kenë mundësi 
edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin dhe të ushqyerit e fëmijës[...] 

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

2.2 Deri në vitin 2030, dhënia fund e të gjitha formave të kequshqyerjes, duke përfshirë arritjen, deri në vitin 2025, të objektivave të rënë dakord 
ndërkombëtarisht për te luftuar prapambetjen në rritjen e duhur të fëmijëve nën moshën 5 vjeç, shpërdorimin e ushqimit, dhe trajtimin e nevojave 
ushqyese të vajzave adoleshente, grave shtatzëna dhe me gji si dhe personave të moshuar

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 19.1 mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e […] lënia pas dore ose trajtimi neglizhent
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8Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Neni 24.2 (b)

(c)
(d)
(e)

Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe kujdesin 
shëndetësor, duke e vënë theksin në zhvillimin e kujdesit shëndetësor parësor/
për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, [...] nëpërmjet sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të 
pijshëm të pastër / për t’u siguruar nënave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas lindjes/
për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të marrin informacion, të kenë mundësi 
edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin e fëmijës[...]

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

2.3 Deri në vitin 2030, dyfishimi i prodhimit bujqësor dhe i të ardhurave të prodhuesve të ushqimit në sasi të vogël, në veçanti të grave, popujve 
indigjenë, familjarëve të fermerëve, blegtorëve dhe peshkatarëve, përmes aksesit të sigurt dhe të barabartë në tokë, burimeve të tjera prodhuese 
dhe inputeve, njohurive, shërbimeve financiare, tregjeve dhe mundësive për shtimin e vlerës dhe punësimin jo bujqësor

Neni 13,1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 15 të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror 

Neni 32.1 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon 
edukimin e tij ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror

2.4 Deri në vitin 2030, sigurimi i sistemeve të qëndrueshme të prodhimit të ushqimit dhe zbatimi i praktikave të qëndrueshme bujqësore që rrisin 
produktivitetin dhe prodhimin, që ndihmojnë ruajtjen e ekosistemeve, që forcojnë aftësinë për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike, motit 
ekstrem, thatësirës, përmbytjeve dhe fatkeqësive të tjera dhe që përmirësojnë në mënyrë progresive cilësinë e tokës dhe të dheut

Neni 29.1 (e) [Arsimimi duhet] T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

2.5 Deri në vitin 2020, ruajtja e variateteve gjenetike të farërave, bimëve të kultivuara dhe kafshëve të fermave dhe të zbutura, dhe i specieve 
të egra të tyre, përmes farërave të menaxhuara mirë dhe larmishëm nëpërmjet bankave bimore në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, 
dhe promovimi i aksesit dhe ndarjes së barabartë të përfitimeve që rrjedhin nga shfrytëzimi i burimeve gjenetike dhe njohurive tradicionale 
shoqëruese, siç është rënë dakord ndërkombëtarisht

Preambula

•

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë,
...popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, me një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 17 ...garantojnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos 
ato që synojnë të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor
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2.a Shtimi i investimeve, duke përfshirë zgjerimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, në infrastrukturën rurale, kërkimet bujqësore dhe shërbimet e 
zgjerimit, zhvillimin e teknologjisë dhe bankat e gjeneve bimore dhe blegtorale, me qëllim rritjen e kapacitetit prodhues bujqësor në vendet në 
zhvillim, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, dhe veçanërisht 
në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

2.b Korrigjimi dhe parandalimi i kufizimeve tregtare dhe shtrembërimeve në tregjet botërore bujqësore, duke përfshirë eliminimin paralel të të 
gjitha formave të subvencioneve të eksporteve bujqësore dhe të gjitha masat e eksportit me efekt të njëjtë, në përputhje me mandatin e Rrjetit 
të Zhvillimit të Dohas

Preambula

•

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është baza 
e lirisë,
...popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën 
e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, me një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre fëmijëve 
t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 17 garantojnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos ato që 
synojnë të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor

2.c Miratimi i masave për të siguruar funksionimin e duhur të tregjeve të mallrave ushqimore dhe derivateve të tyre dhe për të lehtësuar aksesin 
në kohë në informacionet e tregut, duke përfshirë rezervat ushqimore, në mënyrë që të ndihmohet kufizimi i luhatshmërisë ekstreme të çmimeve 
të ushqimeve

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare
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Objektivi 3. Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjithë, në të gjitha moshat

Preambula Të bindur se familja, si njësi bazë e shoqërisë dhe mjedis natyror për rritjen dhe mirëqenien e të gjithë anëtarëve të sa dhe 
veçanërisht të fëmijëve, duhet të ketë mbrojtjen dhe përkrahjen e
 nevojshme që të mund të marrë përsipër plotësisht përgjegjësitë e saj në bashkësi

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 3.2 Shtetet palë angazhohen që t’i sigurojnë fëmijës mbrojtjen dhe kujdesin e nevojshëm për mirëqenien e tij, të kujdestarëve 
të tij ligjorë ose të personave të tjerë ligjërisht përgjegjës për të dhe për qëllim ata marrin të gjitha masat legjislative dhe 
administrative përkatëse.

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 17 ...garantojnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos 
ato që synojnë të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor.

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, lëndimi ose abuzimi, lënia pas dore apo trajtimi neglizhent, 
keqtrajtimi ose shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 23.1 Shtetet Palë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, në 
kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë.

Neni 24
24.2 (e)

(f)
24.3

të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë
Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të 
arrin informacion, të kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin dhe të ushqyerit e fëmijës, 
përparësitë e ushqyerjes me gji, higjienën dhe kushtet
sanitare mjedisore dhe parandalimin e aksidenteve/ për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, këshillimin e prindërve, 
edukimin dhe shërbimet në fushën e planifikimit familjar.
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e efektshme dhe të nevojshme për të zhdukur praktikat tradicionale të dëmshme për 
shëndetin e fëmijëve.

Neni 25 njohin fëmijës, i cili është sistemuar nga autoritetet kompetente për të qenë nën kujdes, mbrojtje ose trajtim të shëndetit fizik 
ose mendor, të drejtën e një ekzaminimi të rregullt të këtij trajtimi dhe të çdo rrethane tjetër lidhur me këtë sistemim

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

Neni 31 e drejta të pushojë dhe të argëtohet, të merret me lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë 
pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike

Neni 32.1 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon 
edukimin e tij ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror

3.1 Deri në vitin 2030, ulja e raportit botëror të vdekshmërisë së nënave në më pak se 70 për 100,000 lindje të gjalla.

Preambula duke pranuar se fëmija, për zhvillimin e plotë dhe të harmonishëm të personalitetit të saj ose të tij, duhet të rritet në mjedis familjar, 
në një atmosferë lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi
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Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, sipas 
legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 7.1 Fëmija ka të drejtën për të njohur prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre

Neni 24.2 (d) Shtete palë […] marrin masat e duhura: për t’u siguruar nënave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas lindjes

3.2 Deri në vitin 2030, dhënia fund e vdekjeve të parandalueshme të të sapolindurve dhe fëmijëve nën moshën pesë vjeç, ku të gjithë 
shtetet të synojnë të ulin vdekshmërinë foshnjore deri në të paktën 12 vdekje për 1,000 lindje të gjalla dhe vdekshmërinë e fëmijëve nën 5 
vjeç deri në të paktën 25 për 1,000 lindje të gjalla 
3.3 Deri në vitin 2030, dhënia fund e epidemive të AIDS-it, tuberkulozit dhe sëmundjeve tropikale të neglizhuara dhe luftimi i hepatitit, 
sëmundjeve të mbartura nga uji dhe sëmundjeve të tjera të transmetueshme. 

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, sipas 
legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 24.1

24.2 (a)
(b)

       (c)

të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet për trajtimin e sëmundjes 
dhe riaftësimin e shëndetit
Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe fëminore
Për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe kujdesin shëndetësor, duke e vënë theksin në zhvillimin e kujdesit shëndetësor 
parësor
Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, edhe në kuadrin e kujdesit shëndetësor parësor

3.4 Deri në vitin 2030, ulje me një të tretat e vdekshmërisë së parakohshme nga sëmundjet e jo të transmetueshme përmes parandalimit dhe 
trajtimit dhe promovimit të shëndetit mendor dhe të mirëqenies. 

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 24.1

24.2 (a)
(b)

(c)
(f)

të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet për trajtimin e sëmundjes 
dhe riaftësimin e shëndetit
Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe fëminore
Për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe kujdesin shëndetësor, duke e vënë theksin në zhvillimin 
e kujdesit shëndetësor parësor
Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, edhe në kuadrin e kujdesit shëndetësor parësor
Për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, këshillimin e prindërve, edukimin dhe shërbimet në fushën e planifikimit 
familjar

3.5 Forcimi i parandalimit dhe trajtimit të abuzimit me substancat, duke përfshirë abuzimin me drogën dhe përdorimin e dëmshëm të 
alkoolit

Neni 33 për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi i paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope

3.6 Deri në vitin 2020, përgjysmimi i numrit të vdekjeve dhe plagosjevee botërore nga aksidentet në trafikun rrugor
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Neni 24.2 (e) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të 
marrin informacion, të kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin e fëmijës, [...] dhe 
parandalimin e aksidenteve

3.7 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit universal në shërbimet seksuale dhe riprodhuese në kujdesit shëndetësor, duke përfshirë planifikimin 
familjar, informimin dhe edukimin dhe integrimin e shëndetit riprodhues në strategjitë dhe programet kombëtare

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 24.2 (f) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, këshillimin e prindërve, edukimin
 
dhe shërbimet në fushën e planifikimit familjar

Neni 29.1 (a) Shtetet Palë ranë dakord që arsimimi i fëmijës të ketë për synim: Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe 
aftësive mendore e fizike të fëmijës

3.8 Arritja e mbulimit universal shëndetësor, duke përfshirë mbrojtjen nga rreziqet financiare, aksesin në shërbime cilësore bazë të kujdesit shëndetësor 
dhe akses tek medikamentet dhe vaksinat bazë të sigurta, efektive, cilësore dhe të përballueshme për të gjithë

Neni 24
24.1

24.2 (b)

24.4

të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë
Shtetet Palë marrin përsipër të sigurojnë që asnjë fëmijë të mos i shkelet e drejta për të pasur akses në shërbimet e kujdesit 
shëndetësor
Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe kujdesin
shëndetësor, duke e vënë theksin në zhvillimin e kujdesit shëndetësor parësor
Nxitja dhe inkurajimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, me qëllim sigurimin e vazhdueshëm të realizimit të plotë të së drejtës së 
njohur në këtë nen [shëndeti]. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim

3.9 Deri në vitin 2030, reduktimi i ndjeshëm i numrit të vdekjeve dhe sëmundjeve nga kimikatet e rrezikshme dhe nga ndotja dhe infektimi i ajrit, 
ujit dhe tokës 

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

3.a Fuqizimi i zbatimit të Konventës Kuadër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kontrollin e Duhanit në të gjitha vendet, sipas 
rëndësisë

Neni 24.1
24.2 (e)

të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë
Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të 
marrin informacion,
të kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë të shëndetit të fëmijëve

Neni 33 Për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi i paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope

3.b Mbështetja e kërkimit dhe zhvillimit të vaksinave dhe medikamenteve për sëmundjet ngjitëse dhe jo të transmetueshme që prekin kryesisht 
vendet në zhvillim, ofrimi i aksesit në barna dhe vaksina të përballueshme, në përputhje me Deklaratën e Dohas për Marrëveshjen e TRIPS-it dhe 
Shëndetin Publik, e cila pohon të drejtën e vendeve në zhvillim që të përdorin plotësisht dispozitat e Marrëveshjes për Aspektet Tregtare të të 
Drejtave të Pronësisë Intelektuale lidhur me fleksibilitetin për të mbrojtur shëndetin publik dhe, në veçanti, ofrimi i aksesit në barna për të gjithë
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Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke pasur 
parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

3.c Rritja e ndjeshme e financimit shëndetësor dhe rekrutimi, zhvillimi, trajnimi dhe mbajtja e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë në vendet në 
zhvillim, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara dhe vendet e vogla ishullore në zhvillim

Neni 3.3 institucionet, shërbimet dhe qendrat që përgjigjen për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve të veprojnë në përputhje me normat e caktuara nga 
autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën e sigurisë, të shëndetit, të numrit dhe aftësive të personelit të tyre si dhe të kontrollit të duhur

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të drejtat e njohura 
në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme në bazë 
të burimeve që disponojnë dhe, kur është e nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 24.2 (b)

24.4

Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe kujdesin
shëndetësor, duke e vënë theksin në zhvillimin e kujdesit shëndetësor parësor
nxitja dhe inkurajimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, me qëllim sigurimin e vazhdueshëm të realizimit të plotë të së drejtës së 
njohur në këtë nen [shëndeti]. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim

3.d Forcimi i kapaciteteve të të gjitha vendeve, në veçanti i vendeve në zhvillim, për paralajmërim të hershëm, zvogëlimin e rrezikut dhe menaxhimin 
e rreziqeve kombëtare dhe botërore të shëndetit

Neni 13.1  lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 24.1 të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë
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Objektivi 4. Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë dhe promovimi i mundësive të të nxënit gjatë të gjithë jetës për të gjithë

Neni 6.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 13 e drejta e lirisë së shprehjes

Neni 17
(c)

...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare
inkurajojnë prodhimin dhe përhapjen e librave për fëmijë

Neni 28
28.1 

e drejta e fëmijës për arsim
Bëjnë të mundshëm dhe të arritshëm për çdo fëmijë informacionin dhe orientimin shkollor dhe profesional

4.1 Deri në vitin 2030, sigurimi që të gjitha vajzat dhe të gjithë djemtë të përfundojnë arsimin bazë tërësisht pa pagesë, të barabartë dhe cilësor, i cili çon 
në rezultate të përshtatshme dhe efektive të të nxënit

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, 
sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 28
28.1 (a)

(b)

(e)

 të drejtën e fëmijës për arsimim dhe, me qëllim që të arrihet kjo e drejtë, hap pas hapi dhe mbi bazën e mundësive të barabarta
Bëjnë arsimin fillor të detyrueshëm dhe falas për të gjithë/
Inkurajimi i zhvillimit të formave të ndryshme të arsimit të mesëm si të përgjithshëm, ashtu dhe profesional, i bëjnë ato të hapura e të 
mundshme për çdo fëmijë dhe marrin masa të përshtatshme, si vendosja e arsimit falas dhe dhënia e një ndihme financiare në rast 
nevoje/
marrin masa për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e përqindjes së braktisjes së shkollës

Neni 29.1 (a) [arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës

Neni 31 e drejta e fëmijës të pushojë dhe të argëtohet, të merret me lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë 
pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij

Neni 38.3 Shtetet Palë duhet të shmangin rekrutimin në forcat e tyre të armatosura të çdo personi që nuk ka mbushur moshën pesëmbëdhjetë vjeç.

Neni 40.4 [fëmijët në konflikt me ligjin] parashikohen rregullime të ndryshme, siç janë programet e edukimit dhe trajnimit profesional dhe 
alternativa të tjera, veç kujdesit institucional, për t’u siguruar fëmijëve një trajtim të përshtatshëm për mirëqenien e tyre dhe në raport 
me gjendjen e tyre dhe shkeljen e ligjit

4.2 Deri në vitin 2030, sigurimi që të gjitha vajzat dhe të gjithë djemtë kanë akses në zhvillimin cilësor në fëmijërinë e hershme, në kujdesin dhe arsimin 
parashkollor, në mënyrë që të jenë gati për arsimin bazë

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, 
sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 6.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 17 (c) inkurajojnë prodhimin dhe përhapjen e librave për fëmijë

Neni 18.3 fëmijët, prindërit e të cilëve janë në marrëdhënie pune, kanë të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë e kujdesit për fëmijët, 
për të cilat janë ngritur

Neni 28 të drejtën e fëmijës për arsimim dhe, me qëllim që të arrihet kjo e drejtë, hap pas hapi dhe mbi bazën e mundësive të barabarta
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Neni 31 e drejta të pushojë dhe të argëtohet, të merret me lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë pjesë 
lirisht në jetën kulturore dhe artistike

4.3 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit të barabartë për të gjitha gratë dhe burrat në arsim cilësor dhe të përballueshëm teknik, profesional dhe të 
lartë, përfshirë edhe universitetin

Neni 28.1 (b)

(c)

Inkurajimi i zhvillimit të formave të ndryshme të arsimit të mesëm si të përgjithshëm, ashtu dhe profesional, i bëjnë ato të 
hapura e të mundshme për çdo fëmijë dhe marrin masa të përshtatshme, si vendosja e arsimit falas dhe dhënia e një ndihme 
financiare në rast nevoje/
U sigurojnë të gjithëve arsimin e lartë, sipas aftësive të secilit, me të gjitha mjetet e përshtatshme;

Neni 40.4 [fëmijët në konflikt me ligjin] parashikohen rregullime të ndryshme, siç janë programet e edukimit dhe trajnimit profesional dhe 
alternativa të tjera, veç kujdesit institucional, për t’u siguruar fëmijëve një trajtim të përshtatshëm për mirëqenien e tyre dhe në 
raport me gjendjen e tyre dhe shkeljen e ligjit

4.4 Deri në vitin 2030, rritje e kosniderueshme e numrit të të rinjve dhe të të rriturve të cilët kanë aftësi, përfshirë aftësitë teknike dhe 
profesionale, për  punësim, punë të denja dhe sipërmarrje 

Neni 23.3 Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me aftësi të kufizuara, ndihma[…] duhet të ketë për qëllim që fëmijët me aftësi të 
kufizuar të kenë mundësi reale për, dhe të marrin arsim, kualifikim, shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, përgatitje për 
punësim dhe veprimtari argëtuese, në mënyrë që fëmija të sigurojë një integrim shoqëror dhe zhvillim vetjak sa më të plotë, 
përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe shpirtëror

Neni 29.1 (a) [arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës

4.5 Deri në vitin 2030, eliminimi i pabarazive gjinore në arsim dhe sigurimi i aksesit të barabartë për të gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit 
profesional për personat e cenueshëm, përfshirë dhe personat me aftësi të kufizuara, popullsitë indigjene dhe fëmijët në situata të cenueshme

Preambula duke pasur parasysh si duhet rëndësinë e traditave dhe të vlerave kulturore të çdo populli për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
harmonishëm të fëmijës

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 17 (d) inkurajojnë mjetet e komunikimit masiv që t’u kushtojnë vëmendje, në mënyrë të veçantë nevojave gjuhësore, të fëmijës që i 
përket një grupi etnik ose është autokton

Neni 22.1 [fëmija refugjat / kërkuesi i statusit të refugjatit] duhet [...] të përfitojë mbrojtjen e duhur dhe përkrahjen humanitare për të 
gëzuar të drejtat e zbatueshme që parashtrohen në këtë Konventë

Neni 23.3 Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me aftësi të kufizuara, ndihma[…] duhet të ketë për qëllim që fëmijët me aftësi të 
kufizuar të kenë mundësi reale për, dhe të marrin arsim, kualifikim, shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, përgatitje për 
punësim dhe veprimtari argëtuese, në mënyrë që fëmija të sigurojë një integrim shoqëror dhe zhvillim vetjak sa më të plotë, 
përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe shpirtëror

Neni 30 në Shtetet ku ekzistojnë pakica etnike, fetare apo gjuhësore, ose persona me origjinë autoktone, një fëmije që i përket një 
minoriteti ose është autokton, nuk mund t’i mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të ushtrojë dhe praktikojë fenë e vet, 
ose të përdorë gjuhën e vet së bashku me anëtarët e tjerë të grupit të tij

4.6 Deri në vitin 2030, sigurimi që të gjithë të rinjtë dhe një përqindje e konsiderueshme e të rriturve, si gra dhe burra, të mësojnë të shkruajnë, 
lexojnë dhe numërojnë
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Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, në zhdukjen e 
padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë

4.7 Deri në vitin 2030, sigurimi që të gjithë nxënësit të përvetësojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, 
duke përfshirë, përveç të tjerash, arsimin për zhvillim të qëndrueshëm dhe stile jetese të qëndrueshme, të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, 
promovimin e kulturës së paqes dhe mospërdorimit të dhunës, qytetarisë gbotërore, vlerësimit të diversitetit kulturor dhe kontributit të kulturës 
në zhvillimin e qëndrueshëm.

Preambula

•

Duke pasur parasysh se fëmija duhet të përgatitet plotësisht për të bërë një jetë individuale në shoqëri dhe të edukohet në frymën e 
idealeve të shpallura në Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe sidomos në frymën e paqes, të dinjitetit, tolerancës, lirisë, barazisë dhe 
solidaritetit
Duke pasur parasysh si duhet rëndësinë e traditave dhe të vlerave kulturore të çdo populli për mbrojtjen dhe zhvillimin e harmonishëm të 
fëmijës

Neni14 Liria e mendimit, vetëdijes dhe besimit fetar

Neni 17 (a)

(b)

Nxisin masmedian për të përhapur informacion dhe materiale me dobi shoqërore dhe kulturore për fëmijën dhe në përputhje me 
frymën e nenit 29
Nxisin bashkëpunimin ndërkombëtar në prodhimin, shkëmbimin dhe shpërndarjen e të tilla informacioneve dhe materialeve nga burime të 
ndryshme kulturore, kombëtare e ndërkombëtare

Neni 29.1 (b)

(c)

(d)

(e)

[arsimimi i fëmijës duhet] Të rrisë respektin për të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe 
për parimet e mishëruara në Kartën e Kombeve të Bashkuara;/ 
Të rrisë respektin për prindërit e fëmijës, për identitetin e tij, gjuhën dhe vlerat kulturore, për vlerat kombëtare të vendit ku fëmija jeton, 
të vendit të origjinës dhe të qytetërimeve të ndryshme nga i veti;/
Ta përgatisë fëmijën për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në frymën e mirëkuptimit, paqes, tolerimit, barazisë midis 
sekseve dhe miqësisë midis të gjithë popujve, grupeve etnike, grupeve kombëtare e fetare dhe personave me origjinë autoktone;
T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror.

Neni 30 në Shtetet ku ekzistojnë pakica etnike, fetare apo gjuhësore, ose persona me origjinë autoktone, një fëmije që i përket një minoriteti ose 
është autokton, nuk mund t’i mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të ushtrojë dhe praktikojë fenë e tij, ose të përdorë gjuhën e tij

Neni 42 Shtetet Palë marrin përsipër t’ua bëjnë gjerësisht të njohura parimet dhe dispozitat e kësaj Konvente, si të rriturve ashtu edhe fëmijëve, 
me anë të mjeteve energjike të përshtatshme

4.a Ndërtimi dhe përmirësimi i lehtësirave arsimore që janë pro fëmijëve, aftësive të kufizuara dhe barazisë gjinore dhe që sigurojnë mjedise të 
të nxëni të sigurta, jo të dhunshme, gjithëpërfshirëse dhe efektive për të gjithë

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, sipas 
legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 17 (e) Nxisin zhvillimin e udhëzuesve të nevojshëm për mbrojtjen e fëmijës nga informacioni dhe materialet që dëmtojnë mirëqenien e tij, 
duke pasur parasysh dispozitat e neneve 13 dhe 18.

Neni 23.3 Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me aftësi të kufizuara, ndihma[…] duhet të ketë për qëllim që fëmijët me aftësi të kufizuar 
të kenë mundësi reale për, dhe të marrin arsim, kualifikim, shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, përgatitje për punësim dhe 
veprimtari argëtuese, në mënyrë që fëmija të sigurojë një integrim shoqëror dhe zhvillim vetjak sa më të plotë, përfshirë zhvillimin e 
tij kulturor dhe shpirtëror

Neni 28.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që disiplina shkollore të zbatohet në mënyrë të pajtueshme me 
dinjitetin njerëzor të fëmijës dhe në përputhje me këtë Konventë.
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Neni 31 e drejta të pushojë dhe të argëtohet, të merret me lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë pjesë lirisht 
në jetën kulturore dhe artistike

Neni 33 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura[…] për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi i paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve 
psikotrope

Neni 34 States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse Shtetet Palë marrin përsipër 
të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual

Neni 36 States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child’s welfare Shtetet 
Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij

Neni 37 (a) Shtetet Palë sigurojnë që: Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose 
poshtëruese

Neni 38.4 States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict 
marrin të gjitha masat e mundshme, për të siguruar mbrojtjen dhe kujdesin për fëmijët e prekur nga konflikti i armatosur

4.b Deri në vitin 2020, shtrirja në nivel botëror e numrit të bursave për vendet në zhvillim, në veçanti për vendet më pak të zhvilluara, vendet e vogla ishullore 
në zhvillim dhe shtetet afrikane, për t›u regjistruar në arsimin e lartë, duke përfshirë formimin profesional dhe teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, 
programet teknike, inxhinierike dhe shkencore, në vendet e zhvilluara dhe vendet e tjera në zhvillim

Neni 28.1 (c) U sigurojnë të gjithëve arsimin e lartë, sipas aftësive të secilit, me të gjitha mjetet e përshtatshme

4.c Deri në vitin 2030, rritje e ndjeshme e numrit të mësuesve të kualifikuar, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar për trajnimin e mësuesve 
në vendet në zhvillim, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara dhe vendet e vogla ishullore në zhvillim

Neni 3.3 institucionet, shërbimet dhe qendrat që përgjigjen për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve të veprojnë në përputhje me normat e caktuara nga 
autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën e sigurisë, shëndetit, të numrit dhe përshtatshmërise së stafit të tyre, sikurse dhe supervizimit 
kompetent

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të drejtat e njohura 
në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme në bazë 
të burimeve që disponojnë dhe, kur është e nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, në 
zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike dhe të 
metodave moderne të mësimdhënies. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim
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Objektivi 5. Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave

Preambula ...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë,

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

5.1 Dhënia fund e të gjitha formave të diskriminimit kundër grave dhe vajzave në të gjithë botën

Preambula ...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë,

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

        5.2 Eliminimi i të gjitha formave të dhunës kundër të gjitha grave dhe vajzave në sferat publike dhe private, duke përfshirë trafikimin, 
shfrytëzimin seksual dhe llojet e tjera të shfrytëzimit 

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, lëndimi ose abuzimi, lënia pas dore apo trajtimi neglizhent, 
keqtrajtimi ose shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 28.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që disiplina shkollore të zbatohet në mënyrë të pajtueshme me 
dinjitetin njerëzor të fëmijës dhe në përputhje me këtë Konventë.

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual

Neni 35 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, 
shitjen ose trafikimin e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij

Neni 37 (a) Shtetet Palë sigurojnë që: Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose 
poshtëruese

Neni 38.4 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme, për të siguruar mbrojtjen dhe kujdesin për fëmijët e prekur nga konflikti i 
armatosur

Neni 39 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të nxitur riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin në shoqëri të çdo fëmije 
që është viktimë: e çdo forme pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose dënimi 
mizor, çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, 
që ndihmon shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës

5.3 Eliminimi i praktikave të dëmshme, të tilla si martesat e fëmijëve, të hershme dhe me detyrim, dhe i gjymtimit gjenital të femrave
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Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 24.3 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e efektshme dhe të nevojshme për të zhdukur praktikat tradicionale të dëmshme për 
shëndetin e fëmijëve

5.4 Njohja dhe vlerësimi i kujdesit të papaguar dhe punës në shtëpi përmes ofrimit të shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave të 
mbrojtjes sociale, dhe promovimi i përgjegjësive të përbashkëta brenda familjes sipas specifikave kombëtare

Neni 5 Shtetet Palë respektojnë përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrat që kanë prindërit ose, sipas rastit, anëtarët e familjes së zgjeruar 
ose të bashkësisë, siç parashikohet nga zakoni i vendit, kujdestarët ose persona të tjerë ligjërisht përgjegjës për fëmijën, për t’i 
dhënë këtij, në përputhje me zhvillimin e aftësive të tij, drejtimin dhe udhëheqjen e duhur për ushtrimin e të drejtave që i njeh 
atij kjo Konventë.

Neni 9.3

9.4

Shtetet Palë respektojnë të drejtën e fëmijës së ndarë nga njëri ose nga të dy prindërit, që të mbajë rregullisht marrëdhënie 
vetjake dhe kontakte të drejtpërdrejta me të dy prindërit e tij, përveç kur kjo nuk është në interesin më të mirë të fëmijës.
Kur ndarja është rrjedhojë e ndonjë veprimi të marrë nga një Shtet Palë[…] e njërit ose të dy prindërve, ose të fëmijës, ky Shtet 
Palë, sipas kërkesës, u jep prindërve, fëmijës ose, kur është rasti, një anëtari tjetër të familjes, të dhëna të hollësishme mbi 
vendndodhjen e anëtarit ose anëtarëve të munguar të familjes, përveç kur dhënia e këtyre të dhënave dëmton mirëqenien e 
fëmijës

Neni 10.2 Një fëmijë, prindërit e të cilit banojnë në shtete të ndryshme, ka të drejtë të mbajë marrëdhënie personale dhe kontakte të 
rregullta të drejtpërdrejta me të dy prindërit e tij, me përjashtim të rrethanave të veçanta

Neni 18
18.3

të dy prindërit kanë përgjegjësi të përbashkët për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës
fëmijët, prindërit e të cilëve janë në marrëdhënie pune, kanë të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë e kujdesit për 
fëmijët, për të cilat janë ngritur

Neni 22.2 bashkëpunojnë […] për të mbrojtur dhe ndihmuar fëmijën dhe për të kërkuar prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes të çdo 
fëmije refugjat, me qëllim që të sigurojnë informacionin e nevojshëm për ribashkimin me familjen

Neni 26 të drejtën për të përfituar përkrahje shoqërore, përfshirë sigurimet shoqërore...

Neni 27.4 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar marrjen e pensionit ushqimor të fëmijës nga prindërit e tij ose nga 
personat e tjerë që kanë përgjegjësi financiare ndaj tij, qoftë brenda ose jashtë Shtetit Palë

Neni 32.1 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon 
edukimin e tij ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror

5.5 Sigurimi i pjesëmarrjes së plotë dhe efektive dhe i mundësive të barabarta për lidership të grave në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në 
jetën politike, ekonomike dhe publike 

Preambula ...duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 29.1 (a) [arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
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5.6 Sigurimi i aksesit universal në shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejta riprodhuese siç është rënë dakord me Programin e Masave të 
KNPZh-së dhe Platformës së Pekinit për Veprim dhe dokumentet e rezultateve të konferencave të analizës

Neni 24
24.2 (d)

(f)

të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë
Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për t’u siguruar nënave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas lindjes. 
Për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, këshillimin e prindërve, edukimin dhe shërbimet në fushën e planifikimit 
familjar

5.a Ndërmarrja e reformave për t’u dhënë grave të drejta të barabarta për burimet ekonomike, si dhe akses në pronësinë dhe kontrollin mbi tokën 
dhe forma të tjera të pronës, shërbime financiare, trashëgimi dhe burime natyrore, në përputhje me legjislacionin kombëtar

Neni 26.2 Ndihmat [të sigurisë sociale, duke përfshirë sigurimin shoqëror], ku është e nevojshme, duhet të jepen duke pasur parasysh 
burimet dhe rrethanat në të cilat ndodhet fëmija dhe personat përgjegjës për kujdesin ndaj tij, si dhe çdo konsideratë tjetër që 
lidhet me kërkesën për ndihmë të bërë nga vetë fëmija ose në emër të tij

Neni 27.4 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar marrjen e pensionit ushqimor të fëmijës nga prindërit e tij ose nga 
personat e tjerë që kanë përgjegjësi financiare ndaj tij, qoftë brenda ose jashtë Shtetit Palë

5.b Rritja e përdorimit të teknologjisë mundësuese, në veçanti teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për të promovuar fuqizimin e grave

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

5.c Miratimi dhe forcimi i politikave të shëndosha dhe legjislacionit të zbatueshëm për promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha 
grave dhe vajzave në të gjitha nivelet

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të 
drejtat e njohura në këtë Konventë.
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Objektivi 6. Garantimi i disponueshmërisë dhe menaxhimit të qëndrueshëm të sistemit të ujësjellës-kanalizimeve për të gjithë

Preambula

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë,
duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 17 ...garantojnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos 
ato që synojnë të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor

Neni 24 e drejta e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

6.1 Deri në vitin 2030, arritja e aksesit universal dhe të barabartë në ujë të pijshëm të sigurt dhe të përballueshëm për të gjithë

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 3.3 institucionet, shërbimet dhe qendrat që përgjigjen për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve të veprojnë në përputhje me normat e 
caktuara nga autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën e sigurisë, të shëndetit, të numrit dhe aftësive të personelit të tyre 
si dhe të kontrollit të duhur

Neni 6  Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar. / Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 22.1 [fëmija refugjat / kërkuesi i statusit të refugjatit] duhet [...] të përfitojë mbrojtjen e duhur dhe përkrahjen humanitare

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, [...] nëpërmjet sigurimit të produkteve 
ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër

Neni 32.1 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon 
edukimin e tij ose dëmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror [p.sh. kur mbushin ujë]

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual [p.sh. kur 
mbushin ujë]

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij [p.sh. kur mbushin ujë]

Neni 38.4 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme, për të siguruar mbrojtjen dhe kujdesin për fëmijët e prekur nga konflikti i armatosur

6.2 Deri në vitin 2030, arritja e aksesit në shërbime sanitare dhe higjienë të përshtatshme dhe të barabarta për të gjithë dhe dhënia fund e 
jashtëqitjes në natyrë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë nevojave të grave dhe vajzave dhe të personave në situata të cenueshme
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Preambula ...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 3.3 institucionet, shërbimet dhe qendrat që përgjigjen për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve të veprojnë në përputhje me normat e 
caktuara nga autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën e sigurisë, të shëndetit, të numrit dhe aftësive të personelit të tyre 
si dhe të kontrollit të duhur

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar. / Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 16 Asnjë fëmijë nuk u nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e tij private, në familje, në shtëpi ose në 
korrespondencën e tij, as cenimeve të kundërligjshme të nderit dhe reputacionit të tij

Neni 22.1 [fëmija refugjat / kërkuesi i statusit të refugjatit] duhet [...] të përfitojë mbrojtjen e duhur dhe përkrahjen humanitare

Neni 23.1 Shtetet Palë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, 
në kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë

Neni 24.2 (e) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të 
marrin informacion, të kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin dhe të ushqyerit e 
fëmijës, përparësitë e ushqyerjes me gji, higjienën dhe kushtet sanitare mjedisore dhe parandalimin e aksidenteve

Neni 28.1 (e) Shtetet Palë [...] marrin masa për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e përqindjes së braktisjes së shkollës

Neni 38.4 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme, për të siguruar mbrojtjen dhe kujdesin për fëmijët e prekur nga konflikti i 
armatosur

6.3 Deri në vitin 2030, përmirësimi i cilësisë së ujit duke reduktuar ndotjen, eliminimin e hedhjes së mbetjeve në mënyrë të pakontrolluar dhe 
minimizimin e çlirimit të kimikateve dhe materialeve të rrezikshme, duke e përgjysmuar përqindjen e ujërave të ndotura të patrajtuara dhe duke 
rritur ndjeshëm riciklimin dhe ripërdorimin e sigurt në nivel global

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhur: për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror 

6.4 Deri në vitin 2030, rritja në mënyrë të ndjeshme e efikasitetit të përdorimit të ujit në të gjithë sektorët dhe sigurimi i nxjerrjes dhe furnizimit të 
qëndrueshëm të ujërave të ëmbla për të trajtuar mungesën e ujit dhe për të zvogëluar ndjeshëm numrin e njerëzve që vuajnë nga mungesa e ujit

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror 

6.5 Deri në vitin 2030, zbatimi i menaxhimit të integruar të burimeve ujore në të gjitha nivelet, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar sipas nevojës
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Preambula

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është 
baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë,
duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 17 ...garantojnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos 
ato që synojnë të rrisin mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor

Neni 24 të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

6.6 Deri në vitin 2020, mbrojtja dhe kujdesi i ekosistemeve të lidhura me ujin, duke përfshirë malet, pyjet, ligatinat, lumenjtë, akuiferët dhe liqenet

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror 

6.a Deri në vitin 2030, zgjerimi i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe mbështetje për forcimin e kapaciteteve për vendet në zhvillim në aktivitetet 
dhe programet e lidhura me ujësjellës- kanalizimet, duke përfshirë mbledhjen e ujit, çkripëzimin, efikasitetin e ujit, trajtimin e ujërave të zeza, 
riciklimin dhe teknologjitë e ripërdorimit

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 24.4 nxitja dhe inkurajimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, me qëllim sigurimin e vazhdueshëm të realizimit të plotë të së drejtës së 
njohur në këtë nen [shëndeti]. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim

6.b Mbështetja dhe forcimi i pjesëmarrjes së komuniteteve vendore për përmirësimin e menaxhimit e sistemit të ujësjellës-kanalizimeve

Neni 12.1 Shtetet Palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për 
çdo çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij

Neni 13 e drejta për t’u shprehur lirisht

Neni 15 ...të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor
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Objektivi 7. Sigurimi i aksesit në energji me kosto të përballueshme, të besueshme, të qëndrueshme dhe moderne për të gjithë

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat 
themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte 
më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

7.1 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit universal në shërbime energjie me kosto të përballueshme, të besueshme dhe moderne 

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, 
të teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, 
duke pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

7.2 Deri në vitin 2030, rritja e ndjeshme e përqindjes së energjisë së rinovueshme në përzierjen globale të energjisë
7.3 Deri në vitin 2030, dyfishimi i nivelit global të përmirësimit të efikasitetit të energjisë

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

7.a Deri në vitin 2030, rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar për lehtësimin e aksesit në kërkime dhe teknologjinë për energji të pastër, përfshi 
energjinë e rinovueshme, efikasitetin e energjisë dhe teknologjinë e lëndëve djegëse më të pastra, si dhe promovimi i investimeve në infrastrukturën 
e energjisë dhe teknologjinë e energjisë së pastër.

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha 
vendet, dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 28,3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike 
dhe të metodave moderne të mësimdhënies. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim

7.b Deri në vitin 2030, zgjerimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i teknologjisë për furnizimin me shërbime energjetike moderne dhe të 
qëndrueshme për të gjitha vendet në zhvillim, në veçanti për vendet më pak të zhvilluara, vendet e vogla ishullore në zhvillim dhe vendet në 
zhvillim pa dalje në det në përputhje me programet përkatëse të mbështetjes

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike 
dhe të metodave moderne të mësimdhënies. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim
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Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Objektivi 8. Nxitja e rritjes ekonomike të pandërprerë, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimit të plotë e produktiv dhe punës së denjë për të gjithë

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 4 Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme në bazë të 
burimeve që disponojnë

8.1 Mbështetja e rritjes ekonomike për frymë në përputhje me rrethanat kombëtare dhe, në veçanti, sigurimi i të paktën 7 për qind të rritjes vjetore të 
produktit të brendshëm bruto në vendet më pak të zhvilluara
8.2 Arritja e niveleve më të larta të produktivitetit ekonomik, përmes diversifikimit, modernizimit të teknologjisë dhe novacionit, duke përfshirë vëmendjen 
ndaj sektorëve me vlerë të lartë të shtuar dhe punë intensive

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 4 Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme në bazë të 
burimeve që disponojnë

8.3 Promovimi i politikave të orientuara drejt zhvillimit, që mbështesin veprimtaritë produktive, krijimin e punës së denjë, sipërmarrjen, krijimtarinë dhe 
novacionin, si dhe nxitja e formalizimit dhe rritjet së NMVM-ve, edhe përmes aksesit në shërbime financiare

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 18.3 fëmijët, prindërit e të cilëve janë në marrëdhënie pune, kanë të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë e kujdesit për fëmijët, 
për të cilat janë ngritur

Neni 29.1 (a)
(d)

[arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
Ta përgatisë fëmijën për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë.

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij

8.4 Përmirësimi në mënyrë progresive, deri në vitin 2030, i efikasitet global të burimeve në konsum, prodhim dhe përpjekjen për ta ndarë rritjen 
ekonomike nga degradimi i mjedisit, në përputhje me kuadrin 10-vjeçar të programeve të konsumit dhe prodhimit të qëndrueshëm, ku drejtimin e 
marrin vendet e zhvilluara

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke pasur 
parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror
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Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

8.5 Deri në vitin 2030, arritja e punësimit produktiv dhe punës së denjë për të gjitha gratë dhe burrat, duke përfshirë të rinjtë dhe personat me aftësi të 
kufizuara, si dhe pagë e barabartë për punë me vlerë të barabartë

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 18.3 fëmijët, prindërit e të cilëve janë në marrëdhënie pune, kanë të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë e kujdesit për fëmijët, 
për të cilat janë ngritur

Neni 23.3 Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me aftësi të kufizuara, ndihma e dhënë sipas pikës 2 të këtij neni jepet falas sa herë të jetë 
e mundur, duke pasur parasysh burimet financiare të prindërve të tij ose të atyre që kujdesen për të dhe duhet të ketë për qëllim që 
fëmijët me aftësi të kufizuar të kenë mundësi reale për, dhe të marrin arsim, kualifikim, shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, 
përgatitje për punësim dhe veprimtari argëtuese, në mënyrë që fëmija të sigurojë një integrim shoqëror dhe zhvillim vetjak sa më të 
plotë, përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe shpirtëror

Neni 29.1 (a)
(d)

[arsimimi i fëmijës duhet] të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës /
Ta përgatisë fëmijën për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë.

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij

8.6 Deri në vitin 2020, zvogëlimi i ndjeshëm i përqindjes së të rinjve që nuk janë të punësuar, nuk ndjekin arsimim ose trajnim

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 28.1 (b) Inkurajimi i zhvillimit të formave të ndryshme të arsimit të mesëm si të përgjithshëm, ashtu dhe profesional, i bëjnë ato të hapura e të 
mundshme për çdo fëmijë dhe marrin masa të përshtatshme, si vendosja e arsimit falas dhe dhënia e një ndihme financiare në rast 
nevoje

Neni 29.1 (a)
(d)

arsimimi i fëmijës duhet] të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës /
Ta përgatisë fëmijën për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë.

8.7 Marrja e masave të menjëhershme dhe të efektshme për të zhdukur punën e detyruar, për t’i dhënë fund skllavërisë moderne dhe trafikimit të 
qenieve njerëzore dhe sigurimi i ndalimit dhe eliminimit të formave më të këqija të punës së fëmijëve, duke përfshirë rekrutimin dhe përdorimin e 
fëmijëve si ushtarë dhe, deri në vitin 2025, eliminimi i punës së fëmijëve në të gjitha format e saj

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, 
sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja ose abuzimi, braktisja apo mospërfillja, keqtrajtimi ose 
shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual

Neni 35 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, shitjen 
ose trafikimin e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë.

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij

Neni 37 (a) Shtetet Palë sigurojnë që: Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose poshtëruese
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Neni 38.2

Neni 38.3

Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar që personat, të cilët nuk kanë mbushur moshën pesëmbëdhjetë vjeç, 
të mos marrin pjesë drejtpërdrejt në veprimet luftarake
Shtetet Palë duhet të shmangin rekrutimin në forcat e tyre të armatosura të çdo personi që nuk ka mbushur moshën pesëmbëdhjetë 
vjeç. Kur ata rekrutojnë persona që kanë mbushur 15 vjeç por janë më të vegjël se 18 vjeç, Shtetet Palë përpiqen të rekrutojnë më 
përpara më të mëdhenjtë në moshë.

Neni 39 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të nxitur riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin në shoqëri të çdo fëmije 
që është viktimë: e çdo forme pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose dënimi mizor, 
çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon 
shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës

8.8 Mbrojtja e të drejtave në punë dhe promovimi i mjediseve të sigurta e të mbrojtura të punës për të gjithë punonjësit, duke përfshirë punonjësit 
migrantë, veçanërisht, gratë migrante dhe ato me punësim të pasigurt

Preambula ...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre fëmijëve 
t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 15 të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor

Neni 18.3 fëmijët, prindërit e të cilëve janë në marrëdhënie pune, kanë të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë e kujdesit për fëmijët, 
për të cilat janë ngritur

8.9 Deri në vitin 2030, hartimi dhe zbatimi i politikave për promovimin e turizmit të qëndrueshëm që krijon vende pune dhe promovon kulturën dhe 
produktet vendase
8.10 Forcimi i kapaciteteve të institucioneve financiare të brendshme për të nxitur dhe për të zgjeruar aksesin në shërbimet bankare, shërbimet e 
sigurimeve dhe financiare për të gjithë

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

8.a Rritja e Ndihmës për Mbështetjen e Tregtisë për vendet në zhvillim, në veçanti vendet më pak të zhvilluara, duke përfshirë Kuadrin e Përmirësuar të 
Integruar për Ndihmën Teknike të Tregtisë për Vendet më Pak të Zhvilluara

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, dhe 
veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

8.b Deri në vitin 2020, zhvillimi dhe funksionalizimi i një strategjie globale për punësimin e të rinjve dhe zbatimin e Paktit Global të Punës së 
Organizatës Ndërkombëtare të Punës

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 28.1 (b) Inkurajimi i zhvillimit të formave të ndryshme të arsimit të mesëm si të përgjithshëm, ashtu dhe profesional, i bëjnë ato të hapura e të 
mundshme për çdo fëmijë dhe marrin masa të përshtatshme, si vendosja e arsimit falas dhe dhënia e një ndihme financiare në rast 
nevoje
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Objektivi 9. Ndërtimi i një infrastrukture të fortë, promovimi i industrializimit gjithëpërfshirës e të qëndrueshëm dhe nxitja e novacionit

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

9.1 Zhvillimi i një infrastrukture cilësore, të besueshme, të qëndrueshme dhe të fortë, duke përfshirë infrastrukturën rajonale dhe ndërkufitare, në 
mbështetje të zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies njerëzore, duke u përqendruar tek aksesi i drejtë dhe i përballueshëm për të gjithë
9.2 Promovimi i industrializimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm, dhe deri në vitin 2030, rritja e ndjeshme e përfshirjes së industrisë në 
punësim dhe në prodhimin e brendshëm bruto, në përputhje me rrethanat kombëtare, dhe dyfishimi i pranisë së saj në vendet më pak të 
zhvilluara
9.3 Rritja e aksesit të ndërmarrjeve të vogla industriale dhe ndërmarrjeve të tjera, në veçanti në vendet në zhvillim, ndaj shërbimeve financiare, 
duke përfshirë kreditimin e përballueshëm dhe integrimin e tyre në zinxhirë dhe tregje vlere

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

9.4 Deri në vitin 2030, përmirësimi i infrastrukturës dhe industrive retrofite, për t’i bërë ato të qëndrueshme, me rritje të efikasitetit në shfrytëzimin 
e burimeve dhe përdorim më të madh të teknologjive dhe proceseve industriale të pastra e të sigurta mjedisore
9.5 Përmirësimi i kërkimit shkencor, ngritja e kapaciteteve teknologjike të sektorëve industrialë në të gjitha vendet, veçanërisht në vendet në 
zhvillim, duke përfshirë, deri në vitin 2030, nxitjen e novacionit dhe rritjen në mënyrë të konsiderueshme numrin e punonjësve të kërkimit dhe 
zhvillimit për 1 milion njerëz dhe shpenzimet publike dhe private për kërkimin dhe zhvillim

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike

Neni 29.1 (a)
(e)

[arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

9.a Lehtësimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe fleksibël të infrastrukturës në vendet në zhvillim nëpërmjet rritjes së mbështetjes financiare, 
teknologjike dhe teknike në vendet afrikane, vendeve më pak të zhvilluara, vendeve në zhvillim pa dalje në det dhe vendeve të vogla ishullore 
në zhvillim
9.b Mbështetja e zhvillimit të teknologjive të brendshme, kërkimit dhe novacionit në vendet në zhvillim, duke përfshirë sigurimin e një mjedisi 
të favorshëm politikash për, ndër të tjera, diversifikimin industrial dhe shtimin e vlerës së mallrave
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Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike 
dhe të metodave moderne të mësimdhënies.

9.c Rritja e ndjeshme e aksesit ndaj teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dhe përpjekje për ofrim aksesi universal dhe të 
përballueshëm në internet në vendet më pak të zhvilluara deri në vitin 2020

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17
(e)

...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare
inkurajojnë zhvillimin e udhëzuesve të nevojshëm për mbrojtjen e fëmijës nga informacioni dhe materialet që dëmtojnë 
mirëqenien e tij, duke pasur parasysh dispozitat e neneve 13 dhe 18

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike
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Objektivi 10. Ulja e pabarazive brenda dhe ndërmjet shteteve

Preambula

•

Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur 
dhe të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është baza e lirisë, drejtësisë dhe 
e paqes në botë,
duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

10.1 Deri në vitin 2030, arritja në mënyrë progresive dhe ruajtja e rritjes së të të ardhurave për 40 përqindëshin më të ulët të popullsisë me një 
ritëm më të lartë se mesatarja kombëtare

Preambula

•

Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur 
dhe të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është baza e lirisë, drejtësisë dhe 
e paqes në botë,
duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

10.2 Deri në vitin 2030, fuqizimi dhe promovimi i përfshirjes sociale, ekonomike dhe politike të të gjithëve, pavarësisht moshës, gjinisë, aftësive 
të kufizuara, racës, përkatësisë etnike, origjinës, fesë, gjendjes ekonomike ose ndonjë gjendjeje tjetër

Preambula ...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht
 të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 23 Shtetet Palë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, në 
kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë

Neni 30 në Shtetet ku ekzistojnë pakica etnike, fetare apo gjuhësore, ose persona me origjinë autoktone, një fëmije që i përket një 
minoriteti ose është autokton, nuk mund t’i mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të ushtrojë dhe praktikojë fenë e vet, 
ose të përdorë gjuhën e vet së bashku me anëtarët e tjerë të grupit të tij

10.3 Sigurimi i mundësive të barabarta dhe reduktimi i pabarazive në rezultate, duke përfshirë eliminimin e ligjeve, politikave dhe praktikave 
diskriminuese dhe promovimin e legjislacionit, politikave dhe veprimeve përkatëse në këtë drejtim

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë 
të drejtat e njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha 
masat maksimale të mundshme në bazë të burimeve që disponojnë dhe, kur është e nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit 
ndërkombëtar

10.4 Miratimi i politikave, veçanërisht fiskale, politikave të pagave dhe të mbrojtjes sociale dhe arritja në mënyrë progresive e barazisë

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë 
të drejtat e njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha 
masat maksimale të mundshme në bazë të burimeve që disponojnë dhe, kur është e nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit 
ndërkombëtar

Neni 26 të drejtën për të përfituar përkrahje shoqërore, përfshirë sigurimet shoqërore...
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Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

10.5 Përmirësimi i rregullimit dhe monitorimit të tregjeve dhe institucioneve financiare globale dhe forcimi i zbatimit të këtyre rregulloreve

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

10.6 Sigurimi i përfaqësimit të gjerë dhe zërit të vendeve në zhvillim në vendimmarrjen e institucioneve globale ndërkombëtare ekonomike dhe 
financiare për të ofruar institucione më të efektshme, të besueshme, të përgjegjshme dhe të ligjshme

Neni 12.1 Shtetet palë i garantojë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për çdo 
çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij

Neni 13 e drejta e lirisë së shprehjes

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

10.7 Lehtësimi i migrimit të organizuar, të sigurt, të rregullt dhe të përgjegjshëm dhe lëvizshmërisë së njerëzve, duke përfshirë zbatimin e 
politikave të planifikuara dhe të mirëmenaxhuara të migracionit

Neni 8 e drejta e fëmijës për të ruajtur identitetin e tij, përfshirë këtu shtetësinë, mbiemrin dhe lidhjet familjare

Neni 9 [ndarja nga prindërit]

Neni 10 [bashkimi familjar ndërkufitar]

Neni 11 Shtetet Palë marrin masa për të luftuar zhvendosjet dhe mosrikthimet e paligjshme të fëmijëve në vend të huaj

Neni 22 [fëmija refugjat / kërkuesi i statusit të refugjatit] duhet [...] të përfitojë mbrojtjen e duhur dhe përkrahjen humanitare për të 
gëzuar të drejtat e zbatueshme që parashtrohen në këtë Konventë... / bashkëpunojnë […] për të mbrojtur dhe ndihmuar fëmijën 
dhe për të kërkuar prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes të çdo fëmije refugjat, me qëllim që të sigurojnë informacionin e 
nevojshëm për ribashkimin me familjen

10.a Zbatimi i parimit të trajtimit të veçantë dhe të diferencuar për vendet në zhvillim, veçanërisht për vendet më pak të zhvilluara, në përputhje 
me marrëveshjet e Organizatës Botërore të Tregtisë
10.b Nxitja e ndihmës zyrtare për zhvillim dhe flukseve financiare, duke përfshirë investimet e huaja të drejtpërdrejta, për vendet ku nevoja 
është më e madhe, në veçanti në vendet më pak të zhvilluara, vendet afrikane, vendet e vogla ishullore në zhvillim dhe vendet në zhvillim pa 
dalje në det, në përputhje me planet dhe programet e tyre kombëtare

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

10.c Deri në vitin 2030, ulja në më pak se 3 për qind e kostove të transaksioneve të remitancave të migrantëve dhe eliminimi i korridoreve të 
remitancave me kosto më të larta se 5 për qind

Neni 27.4 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar marrjen e pensionit ushqimor të fëmijës nga prindërit e tij ose nga 
personat e tjerë që kanë përgjegjësi financiare ndaj tij, qoftë brenda ose jashtë Shtetit Palë

 

16 
17 1 

2 

15 3 

14 
 
13 5 

12 6 

11 7 
10 9 8 



32Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Objektivi 11. Bërja e qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, të forta e të qëndrueshme

Preambula

       
        •

duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre 
fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 6.2 Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, lëndimi ose abuzimi, lënia pas dore apo trajtimi neglizhent, 
keqtrajtimi ose shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të përshtatshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

Neni 31 e drejta të pushojë dhe të argëtohet, të merret me lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë 
pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike

Neni 33 për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi i paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual

Neni 35 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, 
shitjen ose trafikimin e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë.

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij

Neni 37 (a) Shtetet Palë sigurojnë që: Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose 
poshtëruese

11.1 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit në strehim të përshtatshëm, të sigurt dhe të përballueshëm dhe shërbime bazë për të gjithë dhe 
përmirësimi i lagjeve të varfra

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 16 Asnjë fëmijë nuk u nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e tij private, në familje, në shtëpi ose në 
korrespondencën e tij, as cenimeve të kundërligjshme të nderit dhe reputacionit të tij

Neni 22.1 [fëmija refugjat / kërkuesi i statusit të refugjatit] duhet [...] të përfitojë mbrojtjen e duhur dhe përkrahjen humanitare

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

11.2 Deri në vitin 2030, sigurimi i aksesit në sisteme transporti të sigurta, të përballueshme dhe të qëndrueshme për të gjithë, duke përmirësuar 
sigurinë rrugore, sidomos përmes shtrirjes së transportit publik, me vëmendje të veçantë ndaj nevojave të atyre që gjenden në situata të 
cenueshme, gra, fëmijë, persona me aftësi të kufizuara dhe të moshuar

 

16 
17 1 

2 

15 3 

14 4 

13 5 

12 6 

11 7 
10 9 8 



33Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 23 Shtetet Palë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, 
në kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë

Neni 24.2 (e) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të 
marrin informacion, të kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin e fëmijës, [...] dhe 
parandalimin e aksidenteve

11.3 Deri në vitin 2030, rritja e urbanizimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm dhe kapacitetit për planifikim dhe menaxhim pjesëmarrës, të 
integruar dhe të qëndrueshëm të vendbanimeve njerëzore në të gjitha vendet

Neni 12.1 Shtetet Palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për 
çdo çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij

Neni 13 e drejta për t’u shprehur lirisht

Neni 15 të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor [veçanërisht në mjedise urbane]

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

11.4 Forcimi i përpjekjeve për ta mbrojtur dhe garantuar trashëgiminë kulturore dhe natyrore të botës

Preambula Duke pasur parasysh si duhet rëndësinë e traditave dhe të vlerave kulturore të çdo populli për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
harmonishëm të fëmijës

Neni 29.1 (c)

(e)

[arsimi i fëmijës duhet] të rrisë respektin për prindërit e fëmijës, për identitetin e tij, gjuhën dhe vlerat kulturore, për vlerat 
kombëtare të vendit ku fëmija jeton, të vendit të origjinës dhe të qytetërimeve të ndryshme nga i veti /
T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

Neni 30 një fëmije që i përket pakicave [etnike, fetare apo gjuhësore], ose me origjinë autoktone, nuk mund t’i mohohet e drejta për 
të pasur kulturën e vet, të ushtrojë dhe predikojë fenë e vet, ose të përdorë gjuhën e vet së bashku me anëtarët e tjerë të 
bashkësisë së tij

11.5 Deri në vitin 2030, ulja e ndjeshme e numrit të vdekjeve dhe numrit të personave të prekur dhe zvogëlimi i ndjeshëm i humbjeve të 
drejtpërdrejta ekonomike në raport me produktin e brendshëm bruto botëror, nga fatkeqësitë, përfshirë fatkeqësitë që lidhen me ujin, duke u 
përqendruar te mbrojtja e të varfërve dhe njerëzve në situata të cenueshme

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 27 e drejta e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

11.6 Deri në vitin 2030, zvogëlimi i ndikimit negativ mbi mjedisin e qyteteve për frymë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë cilësisë së ajrit dhe 
menaxhimit të mbetjeve bashkiake, dhe mbetjeve të tjera
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Neni 24.2 (c)

(e)

Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror
Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të siguruar që të gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe fëmijët të 
marrin informacion, të kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për të përdorur dijet bazë për shëndetin e fëmijës, përparësitë 
e ushqyerjes me gji, higjienën dhe kushtet sanitare mjedisore dhe parandalimin e aksidenteve

11.7 Deri në vitin 2030, ofrimi i aksesit universal në hapësira të sigurta, gjithëpërfshirëse, të arritshme, të gjelbra dhe publike, veçanërisht për 
gratë dhe fëmijët, personat e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më 
përpara, sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 23.1 Shtetet Palë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, 
në kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë

Neni 24.2 (c)

(f)

Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror /
Për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues

Neni 31 e drejta të pushojë dhe të argëtohet, të merret me lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë 
pjesë lirisht në jetën kulturore dhe artistike

11.a Mbështetja e lidhjeve pozitive ekonomike, shoqërore e mjedisore midis zonave urbane, periurbane dhe rurale, duke forcuar planifikimin për 
zhvillim kombëtar e rajonal
11.b Deri në vitin 2020, rritja e ndjeshme e numrit të qyteteve dhe vendbanimeve të njerëzve përmes miratimit dhe zbatimit të politikave 
dhe planeve të integruara drejt përfshirjes, efikasitetit të burimeve, zbutjes dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, rimëkëmbja pas 
fatkeqësive, dhe hartimi dhe zbatimi, në përputhje me Kuadrin Sendai për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë 2015-2030, i menaxhimit 
gjithëpërfshirës të rrezikut nga fatkeqësitë në të gjitha nivelet

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

11.c Mbështetja e vendeve më pak të zhvilluara, duke përfshirë ndihmën financiare dhe teknike, për ndërtimin e ndërtesave të qëndrueshme dhe 
rezistente duke shfrytëzuar materialet vendore

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...
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Objektivi 12. Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

12.1 Zbatimi i Kuadrit 10-vjeçar të Programeve për Modelet e Qëndrueshme të Konsumit dhe Prodhimit, ku të gjitha vendet marrin masa, vendet 
e zhvilluara e udhëheqin procesin, duke marrë parasysh zhvillimin dhe aftësitë e vendeve në zhvillim
12.2 Deri në vitin 2030, arritja e menaxhimit të qëndrueshëm dhe përdorimit efikas të burimeve natyrore

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

12.3 Deri në vitin 2030, përgjysmimi i shpërdorimit të ushqimeve në nivel global, në nivel pakice dhe konsumatori dhe ulja e humbjeve të ushqimit 
përgjatë zinxhirëve të prodhimit dhe furnizimit, duke përfshirë dhe humbjet pas mbledhjes së të mbjellave
12.4 Deri në vitin 2020, arritja e menaxhimit të shëndoshë mjedisor të kimikateve dhe të të gjitha mbetjeve gjatë gjithë ciklit të tyre të jetës, në 
pajtim me kuadrot ndërkombëtare të dakordësuara dhe zvogëlimi i ndjeshëm i çlirimit të tyre në ajër, ujë dhe tokë, në mënyrë që të minimizohen 
ndikimet negative mbi shëndetin e njeriut dhe mjedisin

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

12.5 Deri në vitin 2030, reduktimi i ndjeshëm i gjenerimit të mbetjeve nëpërmjet parandalimit, reduktimit, riciklimit dhe ripërdorimit
12.6 Nxitja e kompanive, sidomos e kompanive të mëdha dhe transnacionale, që të përdorin praktika të qëndrueshme dhe të integrojnë informacion 
për qëndrueshmërinë në ciklin e tyre raportues
12.7 Promovimi i praktikave të prokurimeve publike që janë të qëndrueshme, në përputhje me politikat dhe prioritetet kombëtare

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore 
të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

12.8 Deri në vitin 2030, sigurimi që njerëzit kudo kanë informacionin dhe ndërgjegjësimin e duhur për zhvillimin e qëndrueshëm dhe mënyrën 
e jetesës në harmoni me natyrën

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

12.a Mbështetja e vendeve në zhvillim për të forcuar kapacitetet e tyre shkencore dhe teknologjike për të lëvizur drejt modeleve më të qëndrueshme 
të konsumit dhe prodhimit
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Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

12.b Hartimi dhe zbatimi i instrumenteve të monitorimit për ndikimet e zhvillimit të qëndrueshëm, për një turizëm të qëndrueshëm, që krijon 
vende pune e promovon kulturën e produktet vendase
12.c Racionalizimi i subvencioneve joefikase të lëndëve djegëse që nxisin konsumimin e tepërt duke eliminuar shtrembërimet e tregut, në përputhje 
me rrethanat kombëtare, duke përfshirë ristrukturimin e taksave dhe heqjen graduale të subvencioneve të dëmshme, aty ku ato ekzistojnë, për 
të pasqyruar ndikimet e tyre mjedisore, duke marrë parasysh plotësisht nevojat specifike dhe kushtet e vendeve në zhvillim dhe minimizimin e 
ndikimeve të mundshme negative mbi zhvillimin e tyre në një mënyrë që mbron të varfrit dhe komunitetet e prekura

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror
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Objektivi 13. Ndërmarrja e veprimeve urgjente për të luftuar ndryshimin klimatik dhe efektet e tij*
* Duke pranuar se Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike është forumi kryesor ndërkombëtar, ndërqeveritar për 
negocimin e reagimit global ndaj ndryshimeve klimatike. 

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar / Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.

Neni 29.1 (a) 
(e)

[arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

13.1 Forcimi i qëndresës dhe kapacitetit përshtatës të të gjitha vendeve ndaj rreziqeve që lidhen me klimën dhe fatkeqësitë natyrore

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar. / Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës.

Neni 29.1 (a)
(e)

[arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

13.2 Integrimi i masave për ndryshimin e klimës në politikat, strategjitë dhe planet kombëtare

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të 
drejtat e njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat 
maksimale të mundshme në bazë të burimeve që disponojnë

13.3 Përmirësimi i edukimit, ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve njerëzore e institucionale për zbutjen, përshtatjen, uljen e ndikimit të 
ndryshimit klimatik dhe paralajmërimi i hershëm

Neni 13,1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 29.1 (a)

(e)

[arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror

13.a Zbatimi i angazhimit të ndërmarrë nga vendet e zhvilluara që janë palë në Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet 
Klimatike, me qëllim mobilizimin bashkërisht të 100 miliardë dollarëve në vit deri në vitin 2020 nga të gjitha burimet për të trajtuar nevojat e 
vendeve në zhvillim në kuadrin e veprimeve lehtësuese zbutëse dhe transparencës në zbatimin dhe funksionalizimin e plotë të Fondit të Klimës 
së Gjelbër përmes kapitalizimit të saj sa më shpejt që të jetë e mundur

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar
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13.b Promovimi i mekanizmave për ngritjen e kapaciteteve për planifikim dhe menaxhim të efektshëm lidhur me ndryshimet klimatike në 
vendet më pak të zhvilluara dhe vendet e vogla ishullore në zhvillim, duke përfshirë përqendrimin te gratë, të rinjtë dhe komunitetet vendore 
dhe të margjinalizuara

Preambula

•

Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht
 të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 12,1 Shtetet palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për 
çdo çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij. 

Neni 13 e drejta për t’u shprehur lirisht 

Neni 15 të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare 

Neni 23 Shtetet Palë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, 
në kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin
 autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë

Neni 30 në Shtetet ku ekzistojnë pakica etnike, fetare apo gjuhësore, ose persona me origjinë autoktone, një fëmije që i përket një 
minoriteti ose është autokton, nuk mund t’i mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të ushtrojë dhe praktikojë fenë e vet, 
ose të përdorë gjuhën e vet së bashku me anëtarët e tjerë të grupit të tij
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Objektivi 14. Ruajtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i oqeaneve, deteve dhe burimeve detare për zhvillim të qëndrueshëm

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror 

14.1 Deri në vitin 2025, parandalimi dhe ulja e ndjeshme e ndotjes ujore e të të gjitha llojeve, veçanërisht nga veprimtaritë tokësore, duke përfshirë 
mbetjet ujore dhe ndotjet nga nutrientët

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

14.2 Deri në vitin 2020, menaxhimi dhe mbrojtja në mënyrë të qëndrueshme e ekosistemeve detare dhe bregdetare, për të shmangur efektet 
negative të konsiderueshme, duke përfshirë nëpërmjet rritjes së qëndresës së tyre dhe ndërmarrjes së veprimeve për restaurimin e tyre, që të 
përftohen oqeane të shëndetshme e produktive

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

14.3 Minimizimi dhe trajtimi i ndikimeve të acidifikimit të oqeaneve, duke përfshirë rritjen e bashkëpunimit shkencor në të gjitha nivelet

Neni 24.2 (c) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, […] me anë të përdorimit, ndër të tjera, të 
teknikave lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke 
pasur parasysh rreziqet e ndotjes së mjedisit natyror

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

14.4 Deri në vitin 2020, rregullimi i efektshëm i mbarështimit të peshqve dhe dhënia fund e peshkimit të tepërt, praktikave të peshkimit të 
paligjshëm, të paraportuar dhe të parregulluar dhe praktikave shkatërruese të peshkimit, dhe zbatimi i planeve të menaxhimit të bazuara 
në shkencë, me qëllim rikrijimin e rezervave të peshqve në kohën më të shkurtër të mundshme, të paktën në nivele që mund të prodhojnë 
qëndrueshmëri maksimale, siç përcaktohet nga karakteristikat e tyre biologjike

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

14.5 Deri në vitin 2020, konservimi i të paktën 10 për qind të zonave bregdetare e detare, në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar dhe 
mbështetur në informacionin më të mirë shkencor në dispozicion

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
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Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

14.6 Deri në vitin 2020, ndalimi i formave të caktuara të subvencioneve të peshkimit që kontribuojnë në tejkalimin e kapacitetit për peshkim dhe 
peshkimin e tepërt, eliminimi i subvencioneve që kontribuojnë për peshkimin e paligjshëm, të paregjistruar dhe të parregulluar dhe frenimi i 
prezantimit të subvencioneve të reja, duke pranuar që trajtimi i veçantë dhe i diferencuar i përshtatshëm dhe i efektshëm për vendet në zhvillim 
dhe më pak të zhvilluara duhet të jenë pjesë përbërëse e negocimit të subvencioneve për peshkimin të Organizatës Botërore të Tregtisë

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

14.7 Deri në vitin 2030, rritja e përfitimeve ekonomike për vendet e vogla ishullore në zhvillim dhe vendet më pak të zhvilluara nga përdorimi i 
qëndrueshëm i burimeve detare, duke përfshirë menaxhimin e qëndrueshëm të peshkimit, akuakulturës dhe turizmit

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

14.a Rritja e njohurive shkencore, zhvillimi i kapaciteteve kërkimore dhe transferimi i teknologjisë detare, duke marrë parasysh kriteret dhe 
Udhëzimet e Komisionit Ndërqeveritar të Oqeanografisë për Transferimin e Teknologjisë Detare, me qëllim përmirësimin e shëndetit të oqeaneve 
dhe rritjen e kontributit të biodiversitetit detar në zhvillimin e vendeve në zhvillim, në veçanti të vendeve të vogla ishullore në zhvillim dhe 
vendeve më pak të zhvilluara

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

14.b Sigurimi i aksesit për peshkatarët e vegjël artizanalë në burimet dhe tregjet detare 
14.c Rritja e konservimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të oqeaneve dhe burimeve të tyre duke zbatuar të drejtën ndërkombëtare, siç pasqyrohet 
në Konventën e Kombeve të Bashkuara për Ligjin e Detit, e cila ofron kuadrin ligjor për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të oqeaneve dhe 
burimeve të tyre, sikundër nënvizohet në pikën 158 të “Së ardhmes që duam” 

Preambula  Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
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Objektivi 15. Mbrojtja, rimëkëmbja dhe nxitja e shfrytëzimit të qëndrueshëm të ekosistemeve tokësore, pyjeve të menaxhuara në mënyrë të 
qëndrueshme, luftimi i shkretëtirëzimit, ndalimi dhe prapësimi i procesit të degradimit të tokës, si dhe ndalimi i humbjes së biodiversitetit

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

Neni 29.1 (e) [arsimimi i fëmijës duhet] t’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror 

15.1 Deri në vitin 2020, sigurimi që konservimi, rimëkëmbja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i ekosistemeve tokësore dhe në brendësi i ujërave 
të ëmbla dhe shërbimet e tyre, veçanërisht, në pyje, ligatina, male dhe tokë të thatë, të jenë në përputhje me detyrimet e parashikuara në 
marrëveshjet ndërkombëtare
15.2 Deri në vitin 2020, promovimi i zbatimit të menaxhimit të qëndrueshëm të të gjitha llojeve të pyjeve, ndalimi i shpyllëzimit, rikuperimi i pyjeve 
të degraduara dhe rritja e ndjeshme e pyllëzimit dhe ripyllëzimit global
15.3 Deri në vitin 2030, luftimi i shkretimit dhe rimëkëmbja e tokës dhe dheut të degraduar, duke përfshirë tokën e prekur nga shkretëtirëzimi, 
thatësira dhe përmbytjet, si dhe realizimi i përpjekjeve për arritjen e një bote pa degradim të tokës
15.4 Deri në vitin 2030, sigurimi i ruajtjes së ekosistemeve malore, përfshirë biodiversitetin e tyre, me qëllim rritjen e kapacitetit të tyre për të 
ofruar përfitime që janë thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm
15.5 Marrja e veprimeve urgjente dhe të rëndësishme për të ulur degradimin e habitateve natyrore, për të ndaluar humbjen e biodiversitetit dhe, 
deri në vitin 2020, për të mbrojtur dhe parandaluar zhdukjen e specieve të kërcënuara 

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

15.6 Promovimi i ndarjes së drejtë dhe të barabartë të përfitimeve që rrjedhin nga shfrytëzimi i burimeve gjenetike dhe promovimi i aksesit të 
duhur në burime të tilla, siç është rënë dakord në arenën ndërkombëtare

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

15.7 Marrja e veprimeve urgjente për t’i dhënë fund gjuetisë pa leje dhe trafikimit të specieve të mbrojtura të florës dhe faunës dhe trajtimi i 
kërkesës dhe ofertës së produkteve të paligjshme të kafshëve të egra
15.8 Deri në vitin 2020, prezantimi i masave për të parandaluar futjen dhe zvogëlimin e ndjeshëm të ndikimit të specieve të panjohura invazive në 
ekosistemet e tokës dhe ujit, dhe kontrolli ose zhdukja e specieve prioritare

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

15.9 Deri në vitin 2020, integrimi i vlerave të ekosistemit dhe biodiversitetit në planifikimin kombëtar e vendor, në proceset e zhvillimit, strategjitë 
dhe raportet për uljen e varfërisë
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Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të 
drejtat e njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat 
maksimale të mundshme në bazë të burimeve që disponojnë dhe, kur është nevoja, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

15.a Mobilizimi dhe rritja e ndjeshme e burimeve financiare nga të gjitha burimet për të ruajtur dhe përdorur në mënyrë të qëndrueshme 
biodiversitetin dhe ekosistemet
15.b Mobilizimi i burimeve të konsiderueshme nga të gjitha burimet dhe në të gjitha nivelet për të financuar menaxhimin e qëndrueshëm të 
pyjeve dhe për të siguruar stimujt e duhur për vendet në zhvillim për të çuar më përpara një menaxhim të tillë, duke përfshirë konservimin dhe 
ripyllëzimin 

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

15.c Rritja e mbështetjes globale për përpjekjet për të luftuar gjuetinë e paligjshme dhe trafikimin e specieve të mbrojtura, duke përfshirë rritjen 
e kapacitetit të komuniteteve vendore për të përdorur mundësi jetese të qëndrueshme

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 29.1 (a) [arsimimi i fëmijës duhet] Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive mendore e fizike të fëmijës
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Objektivi 16. Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe krijimi i 
institucioneve të efektshme, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet 

Preambula

•

•

...njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është baza 
e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë,
Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën 
e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
...në të gjitha vendet e botës, ka fëmijë që jetojnë në kushte jashtëzakonisht
 të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre fëmijëve t’u kushtohet një vëmendje e veçantë

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të drejtat e 
njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme në bazë të burimeve që disponojnë dhe, kur është nevoja, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 29.1 (b)

(d)

[arsimimi i fëmijës duhet të] Të rrisë respektin për të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe për parimet e mishëruara në Kartën e 
Kombeve të Bashkuara; / 
Ta përgatisë fëmijën për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në frymën e
mirëkuptimit, paqes, tolerimit, barazisë midis sekseve dhe miqësisë midis të gjithë popujve, grupeve etnike, grupeve kombëtare e 
fetare dhe personave me origjinë autoktone 

Neni 42 Shtetet Palë marrin përsipër t’ua bëjnë gjerësisht të njohura parimet dhe dispozitat e kësaj Konvente, si të rriturve ashtu edhe 
fëmijëve, me anë të mjeteve të përshtatshme

16.1 Ulja e ndjeshme e të gjitha formave të dhunës dhe vdekjeve të lidhura me to kudo

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja ose abuzimi, braktisja apo mospërfillja, keqtrajtimi ose 
shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 24.2 (a) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Ulja e vdekshmërisë foshnjore dhe fëmijëve 

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual

Neni 35 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, shitjen 
ose trafikimin e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë.

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij

Neni 37 (a) Shtetet Palë sigurojnë që: Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose poshtëruese

Neni 38.4 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme, për të siguruar mbrojtjen dhe kujdesin për fëmijët e prekur nga konflikti i armatosur

Neni 39 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të nxitur riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin në shoqëri të çdo fëmije 
që është viktimë: e çdo forme pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose dënimi mizor, 
çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon 
shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës

16.2  Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve 
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44Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Neni 1 Në këtë Konventë, me “fëmijë” kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç kur mosha madhore arrihet më përpara, 
sipas legjislacionit të cilit ai i nënshtrohet.

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja ose abuzimi, braktisja apo mospërfillja, keqtrajtimi ose 
shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 21 [Birësimi dhe masat mbrojtëse të birësimit brenda vendit] 

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe 

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual

Neni 35 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, shitjen 
ose trafikimin e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë.

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij

Neni 37 (a) Shtetet Palë sigurojnë që: Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose poshtëruese

Neni 39 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të nxitur riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin në shoqëri të çdo fëmije 
që është viktimë: e çdo forme pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose dënimi mizor, 
çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon 
shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës

16.3  Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 37 [Dënim me vdekje, burgim i përjetshëm pa të drejtë lirimi, akses në ndihmën ligjore, dhe privim i lirisë] 

Neni 38.1 Shtetet Palë marrin përsipër të respektojnë dhe të garantojnë respektimin e rregullave të së drejtës humanitare ndërkombëtare, që 
janë të zbatueshme për ta në rast konflikti të armatosur dhe që kanë të bëjnë me fëmijën

Neni 40 [Fëmijët që janë në konflikt me ligjin] 

16.4  Deri në vitin 2030, zvogëlimi i ndjeshëm i prurjeve të paligjshme financiare dhe armëve, forcimi i gjetjes dhe kthimit të pasurive të vjedhura dhe 
luftimi i të gjitha formave të krimit të organizuar

Neni 6 Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar/ Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme për të siguruar mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, lëndimi ose abuzimi, lënia pas dore apo trajtimi neglizhent, keqtrajtimi 
ose shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 21 [Birësimi dhe masat mbrojtëse të birësimit brenda vendit]

Neni 24.2 (a) Shtetet Palë [...] marrin masat e duhura: Ulja e vdekshmërisë foshnjore dhe fëmijëve
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45Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e 
tij [në kontekstin e krimit të organizuar] 

Neni 33 për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi i paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope [në kontekstin e krimit të organizuar] 

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual [në kontekstin e krimit 
të organizuar] 

Neni 35 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, shitjen 
ose trafikimin e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë [në kontekstin e krimit të organizuar]

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij [në kontekstin e krimit 
të organizuar] 

Neni 38 [Fëmijët dhe konfliktet e armatosura] 

16.5 Ulja në mënyrë të konsiderueshme e korrupsionit dhe mitmarrjes në të gjitha format e tyre
16.6 Zhvillimi i institucioneve të efektshme, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet

Preambula duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të drejtat e 
njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme në bazë të burimeve që disponojnë dhe, kur është nevoja, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 21 [Birësimi dhe masat mbrojtëse të birësimit brenda vendit]

16.7 Sigurimi i vendimmarrjes së përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet 

Preambula Parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në 
dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më 
të madhe

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 12.1 Shtetet Palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për çdo 
çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij

Neni 13 e drejta për t’u shprehur lirisht

Neni 15 të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

16.8 Zgjerimi dhe forcimi i pjesëmarrjes së vendeve në zhvillim në institucionet e qeverisjes globale 
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Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Preambula

•

duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të 
njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, 
në një liri më të madhe
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, dhe 
veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

16.9 Deri në vitin 2030, sigurimi i identitetit ligjor për të gjithë, duke përfshirë regjistrimin e lindjeve 

Neni 7 Fëmija regjistrohet menjëherë sapo lind dhe qysh atëherë ka të drejtën të ketë një emër, të drejtën për të fituar një shtetësi dhe, për 
aq sa është e mundur, të drejtën për të njohur prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre 

Neni 8 e drejta e fëmijës për të ruajtur identitetin e tij, përfshirë këtu shtetësinë, mbiemrin dhe lidhjet familjare

16.10 Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet 
ndërkombëtare 

Preambula Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën 
e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe

Neni 12 Shtetet palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për çdo 
çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij

Neni 13 e drejta për t’u shprehur lirisht

Neni 14 Liria e mendimit, vetëdijes dhe besimit fetar 

Neni 15 të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e grumbullimit paqësor

Neni 16 Asnjë fëmijë nuk u nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e tij private, në familje, në shtëpi ose në korrespondencën 
e tij, as cenimeve të kundërligjshme të nderit dhe reputacionit të tij

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 23 Shtetet Palë pranojnë se fëmija me aftësi të kufizuara mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, në 
kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë 

Neni 30 në Shtetet ku ekzistojnë pakica etnike, fetare apo gjuhësore, ose persona me origjinë autoktone, një fëmije që i përket një minoriteti 
ose është autokton, nuk mund t’i mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të ushtrojë dhe praktikojë fenë e vet, ose të përdorë 
gjuhën e vet së bashku me anëtarët e tjerë të grupit të tij

Neni 31 e drejta të pushojë dhe të argëtohet, të merret me lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë pjesë 
lirisht në jetën kulturore dhe artistike

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin 
e tij

Neni 37 [Dënim me vdekje, burgim i përjetshëm pa të drejtë lirimi, akses në ndihmën ligjore, dhe privim i lirisë]

Neni 38 [Fëmijët dhe konfliktet e armatosura]
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Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Neni 40 [Fëmijët që janë në konflikt me ligjin]

Neni 42 Shtetet Palë marrin përsipër t’ua bëjnë gjerësisht të njohura parimet dhe dispozitat e kësaj Konvente, si të rriturve ashtu edhe 
fëmijëve, me anë të mjeteve të përshtatshme

16.a Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, 
veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin 

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, dhe 
veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 19 mbrojtja e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, lëndimi ose abuzimi, lënia pas dore apo trajtimi neglizhent, keqtrajtimi 
ose shfrytëzimi, përfshirë abuzimin seksual

Neni 21 [Birësimi dhe masat mbrojtëse të birësimit brenda vendit]

Neni 32 e drejta e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin 
e tij [në kontekstin e krimit ]

Neni 33 për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi i paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope [në kontekstin e krimit të ]

Neni 34 Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit seksual dhe abuzimit seksual

Neni 35 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, shitjen 
ose trafikimin e fëmijëve për çdo qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë [në kontekstin e krimit të ]

Neni 36 Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo aspekti mirëqenien e tij [në kontekstin e krimit ]

Neni 37 (a) Shtetet Palë sigurojnë që: Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve mizore, çnjerëzore ose poshtëruese

Neni 38 [Fëmijët dhe konfliktet e armatosura]

Neni 39 Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të nxitur riaftësimin fizik e psikologjik dhe riintegrimin në shoqëri të çdo fëmije 
që është viktimë: e çdo forme pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose dënimi mizor, 
çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon 
shëndetin, personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës

16.b Promovimi dhe zbatimi i ligjeve dhe politikave jodiskriminuese për zhvillim të qëndrueshëm 

Neni 2 [Mosdiskriminimi]

Neni 4 Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të drejtat e 
njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat maksimale të 
mundshme në bazë të burimeve që disponojnë dhe, kur është e nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

 
 

16 
17 1 

2 

15 3 

14 4 

13 5 

12 6 

11 7 
10 9 8 



48Vazhdon në faqen tjetër  

Klikoni për të kërkuar sipas:

KDF

Objektivi 17. Forcimi i mjeteve të zbatimit dhe rivitalizimi i Partneritetit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm 

Preambula

•

Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Financa
 17.1 Forcimi i mobilizimit të burimeve të brendshme, duke përfshirë mbështetjen ndërkombëtare ndaj vendeve në zhvillim, për të përmirësuar 
kapacitetin e brendshëm për mbledhjen e tatimeve dhe të ardhurave 
17.2 Vendet e zhvilluara të zbatojnë plotësisht angazhimet zyrtare lidhur me asistencën për zhvillim, duke përfshirë angazhimin e shumë vendeve 
të zhvilluara për të arritur treguesin e synuar prej 0.7 për qind të të ardhurave kombëtare bruto për ndihmën zyrtare për zhvillim (ODA/GNI) për 
vendet në zhvillim, dhe 0.15 deri në 0.20 për qind të ODA-së/GNI-së për vendet më pak të zhvilluara; ofruesit e ODA-së nxiten të marrin parasysh 
përcaktimin e një objektivi për të siguruar të paktën 0.20 për qind të ODA-së/GNI-së për vendet më pak të zhvilluara
17.3 Mobilizimi i burimeve financiare shtesë për vendet në zhvillim nga burime të shumëfishta
17.4 Ndihma ndaj vendeve në zhvillim për arritjen e qëndrueshmërisë afatgjatë të borxhit nëpërmjet politikave të koordinuara që kanë për qëllim 
nxitjen e financimit të borxhit, lehtësimin e borxheve dhe ristrukturimin e borxhit, sipas nevojës, dhe trajtimin e borxhit të jashtëm të vendeve të 
varfra me borxh të lartë për të zvogëluar shqetësimet e lidhura me borxhin 
17.5 Miratimi dhe zbatimi i regjimeve të nxitjes së investimeve për vendet më pak të zhvilluara 

Preambula

•

Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe 
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Teknologjia 
17.6 Përforcimi i bashkëpunimit Veri-Jug, Jug-Jug dhe i bashkëpunimit trekëndor rajonal dhe ndërkombëtar dhe aksesin në shkencë, teknologji 
dhe novacion, dhe rritja e shkëmbimit të njohurive bazuar në kushtet e dakordësuara reciprokisht, duke përfshirë përmirësimin e koordinimit 
midis mekanizmave ekzistues, veçanërisht në nivelin e Kombeve të Bashkuara, dhe përmes një mekanizmi global të lehtësimit të teknologjisë 
17.7 Promovimi i zhvillimit, transferimit, shpërndarjes dhe përhapjes së teknologjive të shëndosha mjedisore në vendet në zhvillim bazuar në 
kushte të favorshme, duke përfshirë kushtet koncesionare dhe preferenciale, ashtu siç bihet dakord reciprokisht
17.8 Bërja plotësisht funksionale e bankës së teknologjisë dhe shkencës, mekanizmit për ndërtimin e kapaciteteve shkencore, teknologjike dhe 
novacionit për vendet më pak të zhvilluara deri në vitin 2017, dhe rritja e përdorimit të teknologjisë mundësuese, sidomos rritja e përdorimit të 
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit 

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...
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       Krijimi i kapaciteteve
17.9 Rritja e mbështetjes ndërkombëtare për realizimin e ndërtimit të kapaciteteve të efektshme dhe të synuara në vendet në zhvillim për të 
mbështetur planet kombëtare për zbatimin e të gjitha Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, duke përfshirë bashkëpunimin në Veri-Jug, Jug-
jug dhe bashkëpunimin trekëndor 

Preambula Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

17.10 Promovimi i një sistemi tregtar shumëpalësh universal, të bazuar në rregulla, të hapur, jodiskriminues dhe të barabartë, në kuadrin e 
Organizatës Botërore të Tregtisë, duke përfshirë përfundimin e negociatave sipas Agjendës së Zhvillimit të Dohas
17.11 Rritja e ndjeshme e eksporteve të vendeve në zhvillim, në veçanti me qëllim dyfishimin e përqindjes së eksporteve globale të vendeve më 
pak të zhvilluara deri në vitin 2020
17.12 Realizimi i zbatimit në kohë i aksesit në tregje pa dogana dhe pa kuota, në baza të qëndrueshme, për të gjitha vendet më pak të zhvilluara, në 
përputhje me vendimet e Organizatës Botërore të Tregtisë, duke përfshirë dhe përmes sigurimit që rregullat preferenciale të origjinës të zbatueshme 
për importet nga vendet më pak të zhvilluara të jenë transparente dhe të thjeshta, dhe të kontribuojnë për lehtësimin e aksesit në treg 

Preambula

•

Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Çështje sistemike - Politikat dhe koherenca institucionale 
17.13 Rritja e stabilitetit global makroekonomik, duke përfshirë koordinimin e politikave dhe koherencën e politikave
17.14 Rritja e koherencës së politikave për zhvillim të qëndrueshëm
17.15 Respektimi i hapësirës për politika dhe udhëheqje për secilin vend për të përcaktuar dhe për të zbatuar politika për zhdukjen e varfërisë 
dhe zhvillimin e qëndrueshëm 

Preambula

•

Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

          Çështje sistemike - Partneritetet shumëpalëshe
17.16 Rritja e Partneritetit Global për Zhvillimin e Qëndrueshëm, shoqëruar me partneritete shumëpalëshe që mobilizojnë dhe ndajnë njohuri, 
ekspertizë, informacion për teknologjinë dhe burimet financiare, për të mbështetur arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm në të 
gjitha vendet, veçanërisht në vendet në zhvillim 

Preambula

•

Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim
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Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 13.1 lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji

Neni 17 ...sigurojnë që fëmija të ketë akses në informacione dhe materiale nga burime të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...

17.17  Nxitja dhe promovimi i partneriteteve të efektshme publike, publike-private dhe me shoqërinë civile, duke u mbështetur në përvojën dhe 
strategjitë e burimeve të partneriteteve 

Preambula

•

Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 12.1 Shtetet palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për 
çdo çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij

Çështje sistemike - Të dhënat, monitorimi dhe llogaridhënia
17.18 Deri në vitin 2020, rritja e mbështetjes për ndërtimin e kapaciteteve për vendet në zhvillim, duke përfshirë vendet më pak të zhvilluara dhe 
vendet e vogla ishullore në zhvillim, për të rritur ndjeshëm disponueshmërinë e të dhënave me cilësi, në kohë dhe të besueshme, të ndara sipas 
të ardhurave, gjinisë, moshës, statusit të migracionit, aftësisë së kufizuar, vendndodhjes gjeografike dhe karakteristikave të tjera të rëndësishme 
në kuadrin kombëtar 
17.19 Deri në vitin 2030, mbështetja tek iniciativat ekzistuese dhe zhvillimi i tyre për matjen e progresit të zhvillimit të qëndrueshëm, të cilat e 
plotësojnë produktin e brendshëm bruto dhe mbështesin krijimin e kapaciteteve statistikore në vendet në zhvillim 

Preambula

•

Popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar, në Kartë, besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe 
vlerën e njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira jetese, në një liri më të madhe
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, 
dhe veçanërisht në vendet në zhvillim

Neni 4 [zbatimi] në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 28.3 Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, 
në zhdukjen e padijes dhe të analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive shkencore e teknike...
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