
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 References to Kosovo shall be understood to be in the context of Security Council Resolution 1244 (1999). 
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KONVENTA E REFUGJATËVE E 1951: 70 VITE MBROJTJE PËR 
NJERËZIT E DETYRUAR PËR TU LARGUAR 
 

Sot shënohet 70 vjetori i Konventës së Refugjatëve të vitit 1951, një traktat ndërkombëtar 

kyç. UNHCR, Agjencia e OKB për Refugjatët, thotë se riangazhimi ndaj frymës dhe 

parimeve themelore të tij është më urgjent sot se kurrë më parë. 

 

"Konventa vazhdon të mbrojë të drejtat e refugjatëve në të gjithë botën," tha Filippo Grandi, 

Komisioneri i Lartë i OKB për Refugjatët. 

 

“Falë Konventës, miliona jetë janë shpëtuar. Shtatëdhjetë vjet që kur është hartuar, është 

thelbësore që komuniteti ndërkombëtare të mbrojë parimet e saj. " 

 

Ai shprehu alarmin për përpjekjet e fundit nga disa qeveri për të shpërfillur ose anashkaluar 

parimet e Konventës, nga dëbimet dhe largimet e refugjatëve dhe azilkërkuesve në kufijtë 

tokësorë dhe detarë, te propozimet për t'i transferuar me forcë në shtetet e treta për 

përpunim informacioni pa masa mbrojtëse të duhura. 

 

Duke folur 70 vjet pas ditës kur Konventa e vitit 1951 në lidhje me statusin e refugjatëve u 

prezantua shteteve për nënshkrim, Grandi tha se traktati ishte një përbërës thelbësor i ligjit 

ndërkombëtar të të drejtave të njeriut dhe mbetet po aq i rëndësishëm tani sa ishte kur u 

hartua dhe u dakordësua. 

 

"Gjuha e Konventës është e qartë për të drejtat e refugjatëve dhe mbetet e zbatueshme në 

kontekstin e sfidave dhe emergjencave bashkëkohore dhe pa precedent - të tilla si 

pandemia COVID-19," tha Grandi. 

 

Si Konventa e vitit 1951 për Refugjatët, ashtu edhe Kompakti Global më i fundit për 

refugjatët, kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar për të gjetur një sërë zgjidhjesh për 

refugjatët. 

 

Grandi theksoi nevojën që komuniteti ndërkombëtare të mbështesë parimet kryesore të 

mbrojtjes së refugjatëve siç përcaktohen në Konventë, përfshirë të drejtën e dikujt që 

largohet nga persekutimi për të mos u dërguar përsëri në një situatë të rrezikshme. 

 

70 vjetori i Konventës së Refugjatëve vjen vetëm disa muaj pasi vetë UNHCR shënoi shtatë 

dekada si organizata e mandatuar në botë për mbrojtjen e të zhvendosurve me forcë. 
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Shënime për redaktuesit: 

 

- Pas tmerreve të Luftës së Dytë Botërore, më 14 dhjetor 1950, Kombet e Bashkuara 

botuan Statutin e UNHCR-së, duke përcaktuar rregullat e operacioneve të saj dhe 

duke udhëzuar të plotfuqishmit e 26 shteteve që të takohen në Gjenevë për të 

finalizuar tekstin e Konventës, gjë që ata e bënë në korrik 1951. 

 

- UNHCR është kujdestari i Konventës së 1951, me një mandat unik sipas ligjit 

ndërkombëtar për të mbikëqyrur zbatimin e saj dhe për të punuar me shtetet për 

të mbrojtur refugjatët dhe për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme. 

 

- Konventa dhe Protokolli i 1967, i cili zgjeroi fushën përsa i përket atyre që kanë 

nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, përcaktojnë qartë se kush është refugjat dhe 

llojin e mbrojtjes, ndihmave të tjera dhe të drejtave sociale që i përkasin. Këto 

instrumente binjakë mbeten gur themeli i mbrojtjes së refugjatëve sot dhe kanë 

frymëzuar traktate dhe ligje të shumta rajonale, të tilla si Konventa e Refugjatëve 

OAU 1969 në Afrikë, Deklarata e Kartagjenës 1984 në Amerikën Latine dhe 

Sistemi i Përbashkët Evropian i Azilit i BE. 

 

- UNHCR i bën thirrje të gjitha shteteve që t’i japin efekt parimeve të ligjit për 

refugjatët, përfshirë Konventën e vitit 1951, përmes miratimit të legjislacionit, 

krijimit të institucioneve dhe miratimit të politikave dhe praktikave që pasqyrojnë 

dispozitat e saj. Më tej inkurajon vendet të cilat nuk janë shtete kontraktuese të 

aderojnë në Konventë - siç vazhdojnë të bëjnë, me nënshkruesin më të fundit 

Sudanin e Jugut në 2018. 

 

- Parimet e Konventës u riafirmuan në Dhjetor 2018 nga Kompakti Global për 

Refugjatët, një plan për ndarjen e përgjegjësive më të parashikueshme dhe të 

barabarta. Si Konventa, ashtu edhe Kompakti e pranojnë që një zgjidhje e 

qëndrueshme për situatat e refugjatëve nuk mund të arrihet pa bashkëpunim 

ndërkombëtar. 

 

Për të lexuar më shumë rreth Konventës së Refugjatëve të vitit 1951, kliko këtu. 

 

Për të mësuar më shumë rreth Kompaktit Global për Refugjatët, kliko këtu. 

 

Për materialin nga arkivi i UNHCR-së mbi Refugjatët Media, ndiqni këtë link  

(mund t'ju duhet të regjistroheni për t'u identifikuar, falas). 

 

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni: 

Manushaqe Hoxha-Krasniqi, Zyra e UNHCR në Prishtinë. 

email: HOXHA@unhcr.org  tel: +383 038 241 509 | 044 115 564;  

@unhcr.kosovo  

 

https://www.unhcr.org/uk/1951-refugee-convention.html
https://www.unhcr.org/uk/the-global-compact-on-refugees.html?query=
https://media.unhcr.org/Package/2CZ7A2KMBBZZ
mailto:HOXHA@unhcr.org

