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REZOLUTË
PËR MBROJTJEN DHE RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE
TË FËMIJËVE NË SHQIPËRI

Kuvendi i Shqipërisë:
- E konsideron fëmijën një individ me të drejta të barabarta e të patjetërsueshme
në shoqëri, trajtimi i të cilit duhet të ketë në fokus garantimin e zbatimit të parimeve
universale dhe udhëheqëse të të drejtave të fëmijës si: mosdiskriminimi, mbijetesa dhe
zhvillimi, interesi më i lartë i fëmijës dhe pjesëmarrja e fëmijës;
- Njeh detyrimin e shtetit për të mbrojtur, respektuar dhe promovuar të drejtat e
fëmijës, që burojnë nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës e OKB-së, konventat e
Këshillit të Europës, aktet e tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë
dhe nga legjislacioni i brendshëm;
- Vlerëson përmirësimet në fushën legjislative, krijimin e institucioneve,
mekanizmave të rinj, në mbrojtje të fëmijëve, pa asnjë diskriminim dhe mbështetjen që
shoqëria civile ka dhënë në këtë proces;
- Vlerëson kontributin e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë si të
domosdoshëm për të përmirësuar dhe rritur efikasitetin e legjislacionit në mbrojtje të
fëmijëve, për monitorimin e veprimtarisë së institucioneve dhe mekanizmave të zbatimit
të ligjit në drejtim të zbatimit të standardeve të shërbimeve publike ose private, që bëjnë
të mundur mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve;
- Rikonfirmon rolin vendimtar që ka Qeveria e Republikës së Shqipërisë në
menaxhimin e burimeve të ndryshme njerëzore dhe financiare, në hartimin e Buxhetit të
Shtetit, që mundëson financimin e shërbimeve në mbrojtje të fëmijëve dhe të të drejtave
të tyre;
- Rikonfirmon rolin vendimtar që luan pushteti vendor në shpërndarjen e
buxhetit me efektivitet, në mënyrë që të krijojë mundësinë e funksionimit të
mekanizmave, strukturave dhe sistemeve të përshtatshme, për të vepruar me
përgjegjshmëri dhe pa asnjë lloj diskriminimi, brenda kompetencave ligjore, ku

punonjësi social luan një rol qendror në koordinimin e sistemit vendor të mbrojtjes së
fëmijës;
- Mbështet rolin që kryen familja në krijimin e mjedisit të duhur për mbrojtjen e
të drejtave të fëmijëve, për zhvillimin e personalitetit, aftësive dhe njohurive të tyre për
t’i ushtruar këto të drejta, si dhe për t’i ndërgjegjësuar ata edhe për detyrat e tyre.
Tërheq vëmendjen:
- Për analizën e thelluar të kuadrit ligjor ekzistues, për të vlerësuar mangësitë e
mundshme, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të tij, si dhe për të vlerësuar hartimin e
politikave të reja sociale që adresojnë shpërndarjen e drejtë të shërbimeve vendore dhe
kombëtare në mbrojtje të fëmijëve;
- Për të nxitur planifikimin dhe shpërndarjen e burimeve të mjaftueshme
financiare, në zbatim të legjislacionit në fuqi, për të mbështetur plotësisht shërbimet
ekzistuese në mbrojtje të fëmijëve, me fokus të veçantë mbështetjen e funksionimit të
Linjës Kombëtare të Telefonit për Fëmijët në Shqipëri (ALO 116) dhe strehëzave në
ndihmë të fëmijëve, viktima të dhunës dhe të keqtrajtimit;
- Për t’i kushtuar një vëmendje dhe kujdes të posaçëm trajtimit dhe kujdesit për
fëmijët që jetojnë me HIV/AIDS, për fëmijët me aftësi të veçanta, fëmijët jetimë dhe
fëmijët që i përkasin minoriteteve në Shqipëri.
Kuvendi i Shqipërisë angazhohet:
- Të nxisë Qeverinë që në Buxhetin vjetor të Shtetit të mundësojë buxhetin e
nevojshëm për shërbimet në mbrojtje të fëmijëve, si dhe krijimin e një fondi të veçantë
për fëmijët, nga i cili do të financohen të gjitha institucionet, shërbimet dhe programet
për fëmijët në Shqipëri;
- Të ndërmarrë nisma dhe veprime konkrete për hartimin e legjislacionit për
drejtësinë për të miturit në Shqipëri;
- Të nxisë e të mbështesë nismat ligjvënëse të deputetëve ose të Qeverisë për
përmirësimin e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, kryesisht në
drejtim të hartimit të politikave dhe legjislacionit përkatës për shërbimin e kujdestarisë
në familje;
- Të nxisë dhe të mbështesë miratimin e Reformës së Shërbimit Social në
Shqipëri;
- Të ndërmarrë veprime aktive për ndërgjegjësimin e opinionit publik dhe
familjes për rolin vendimtar që ajo luan në rritjen, përkujdesjen dhe respektimin e të
drejtave individuale të fëmijës;
- Të vlerësojë mundësinë e krijimit të Komisionerit për të Drejtat e Fëmijës,
pranë Zyrës së Avokatit të Popullit, mes një procesi konsultues të komisioneve
parlamentare, Qeverisë, Avokatit të Popullit, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit;
- Të monitorojë në vazhdimësi veprimtarinë e institucioneve shtetërore për
zbatimin e legjislacionit për fëmijët, me fokusin e veçantë në Rekomandimet e
Komitetit për të Drejtat e Fëmijës së OKB-së dhe të nxisë Qeverinë për zbatimin e
Planit të Veprimit për Fëmijët;
- Të nxisë bashkëpunimin e institucioneve të pushtetit qendror me atë vendor,
për të hartuar programe, të cilat duhet të përfshijnë shërbimet shoqërore, decentralizimin
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e shërbimeve të tjera drejt komunitetit, policimin në komunitet dhe dhënien e ndihmës e
të kujdesit për fëmijët dhe familjet në nevojë;
- Të mbështesë nismën dhe kërkesën e shoqërisë civile për të krijuar Grupin e
Deputeteve për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, si një grup ad-hoc avokatësie të
parlamentarëve, që do të nxisin Kuvendin e Shqipërisë për shqyrtimin e nismave dhe
veprimeve në mbështetje dhe në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në Shqipëri;
- Të hartohet një plan veprimi nga Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut, në
bashkëpunim me strukturat e tjera parlamentare, për përmbushjen e angazhimeve të
përcaktuara nga kjo rezolutë.

Miratuar në datën 26.11.2013
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