
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale 
për Zhvillimin e Statistikës 

(SNZhS) 
 

PARIS21 Secretariat 
 

Nëntor 2004 

 



2 
 

 

Përmbajtja 
Parathënie 
Akronimet. 
Kapitulli 1. Hyrje     
1.1. Vështrim i përgjithshëm mbi udhëzuesin 
1.2. Si të përdoret ky dokument 
Kapitulli 2. Vështrim i përgjithshëm mbi planifikimin strategjik 
2.1. Pse është i rëndësishëm planifikimi strategjik në statistikë 
2.2. Çfarë e bën një strategji të jetë e mirë 
2.3. Zhvillimi i asaj që tashmë ekziston       
2.4. Implementimi.  
Kapitulli 3. Menaxhimi strategjik i sistemeve statistikore nacionale 
3.1. Hyrje 
3.2. Rëndësia e kontrollit dhe përgjegjësisë vendore 
3.3. Çfarë duhet të bëhet: komponentet kryesore të procesit 
Kapitulli 4. Shtrirja  
4.1. Statistikat nacionale dhe sistemet statistikore nacionale 
4.2. Të përqëndruarit në kërkesa dhe oferta 
4.3. Statistikat për shfrytëzim në nivele të ndryshme 
Kapitulli 5. Udhëheqja e procesit 
5.1. Nevoja për lidership, kontroll dhe përkrahje politike 
5.2. Ekipi i dizajnimit 
5.3. Plani për dizajnimin e SNZhS 
5.4. Ndërtimi i një grupi kompakt përkrahës, identifikimi I subjekteve relevante dhe menaxhimi i 
konsultimit 
5.5. Krijimi i planit të komunikimit 
Kapitulli 6. Vlerësimi i gjendjes aktuale në të cilën ndodhet sistemi statistikor nacional 
6.1. Nevoja për vlerësime 
6.2. Vlerësimi i nevojave dhe shkallës së kënaqësisë së shfrytëzuesve 
6.3. Vlerësimi dhe planifikimi  i sistemeve statistikore 
6.4. Vlerësimi i gjendjes ligjore dhe organizative 
Kapitulli 7. Përcaktimi i vizionit dhe opsioneve strategjike 
7.1. Përcaktimi i vizionit 
7.2. Prioritetet dhe strategjitë 
7.3. Strategjitë për ndërtimin e kapaciteteve 
Kapitulli 8. Përgatitja e planit të implementimit 
8.1. Planifikimi i implementimit 
8.2. Kostoja dhe financimi I SNZhS 
Kapitulli 9. Implementimi, Monitorimi dhe Vlerësimi 
9.1. Menaxhimi strategjik si proces i vazhdueshëm.  
9.2. Menaxhimi i implementimit 
9.3. Raportimi, Monitormi dhe Vlerësimi 
Kapitulli 10. Karakteristikat kryesore të SNZhS 
Referencat 



3 
 

 

Parathënie 
Hartuesit e politikave dhe komuniteti ndërkombëtar sot janë më të vetëdijshëm për 
nevojën për zhvillimin e kapacitetit statistikor me qëllim të përkrahjes së dizajnimit, 
monitorimit dhe vlerësimit të planeve zhvillimore nacionale, duke përfshirë strategjitë 
për uljen e varfërisë, strategjitë e sektorit dhe planet zhvillimore të mileniumit. Gjatë 
tryezës së dytë të rrumbullakët ndërkombëtare mbi menaxhimin për rezultate, të 
mbajtur në shkurt të vitit 2004 dhe planit të veprimit të Marrakech, që rezultoi nga ky 
takim, u theksua nevoja për Strategji Nacionale për Zhvillimin e Statistikave (SNZhS) 
për përmirësimin e evidencave për “menaxhim më të mire për rezultate‟ duke ofruar 
kështu një kornizë strategjike për zhvillimin e statistikave relevante, që përqëndrohen në 
varfërinë. Statistikat  janë pjesë kyçe e sistemeve të monitorimit dhe vlerësimit. SNZhS 
do t‟i sigurojë vendit në fjalë një strategji për zhvillimin e kapacitetit statistikor në të 
gjithë sistemin statistikor nacional. Ajo do të paraqesë një kornizë gjithëpërfshirëse dhe 
të unifikuar për vlerësimin e vazhdueshëm të nevojave dhe prioriteteve në statistikë dhe 
për zhvillimin e kapaciteteve me qëllim të plotësimit të këtyre nevojave dhe prioriteteve 
në mënyrë të koordinuar, sinergjike dhe efikase. Gjithashtu, ajo do të ofrojë një kornizë 
për mobilizimin dhe harmonizimin e resurseve (vendore dhe ndërkombëtare) dhe një 
bazë për menaxhimin strategjik dhe të bazuar në rezultate të sistemit statistikor 
nacional.   
Udhëzues të kësaj natyre janë përgatitur me qëllim që të ndihmojnë shtetet në 
dizajnimin e strategjive nacionale për zhvillimin e statistikave, por gjithashtu do t‟u 
shërbejnë edhe partnerëve për zhvillim, duke përfshirë shoqërinë civile, konsulentët dhe 
partnerët  ndërkombëtarë, të cilët ofrojnë asistencë teknike dhe forma të tjera asistence 
për përmirësimin e cilësisë së statistikave dhe shfrytëzimit të tyre.  Këta udhëzues nuk 
janë bërë që të ndiqen fjalë për fjalë duke pasur parasysh rrethanat e ndryshme në 
vendet dhe organizatat e ndryshme, që do t‟i përdorin ata. Ata janë përgatitur duke u 
bazuar në përvojën e fituar me strategjitë për uljen e varfërisë, raportet e vendit dhe 
raportet ndërkombëtare për ndërtimin e kapacitetit statistikor si sistemet e shpërndarjes 
së të dhënave, programi shumë vjeçar statistikor i integruar (MISP), STATCAP, manuali 
i UN mbi organizimin në statistikë etj. dhe në përvojën e vendeve të ndryshme, sidomos 
Afrikës, në dizajnimin e strategjive nacionale për zhvillimin e statistikave (SNZhS).  Por, 
ata do të jenë mjaft të gjerë sa të ofrojnë informacionet kryesore  mbi SNZhS për ekipet 
që do të dizajnojnë këto strategji dhe që hasin për herë të parë këto koncepte. 
Udhëzuesit përmbajnë këshilla praktike, raste studimi dhe përvoja të vendeve të 
ndryshme, siç është Njohuritë Bazë mbi SNZhS.  
Falenderoj anëtarët e Këshillit Drejtues të PARIS21, ekipin e punës mbi planet e 
zhvillimit strategjik të statistikave dhe të tjerët për këshillat e tyre dhe shqyrtimet e 
drafteve të kaluara, duke përfshirë FMN, Bankën Botërore dhe Profesor Ben Kiregyera, 
kryesuesin e bordit të drejtorëve të byrosë statistikore të Ugandës dhe konsulentët e 
sekretariatit të PARIS21. Pa ndihmën e tyre, ky udhëzues nuk do të ekzistonte sot.  
Antoine Simonpietri, PARIS21, Menaxher 
Nëntor 2004 
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Akronimet 
 
 
CIS Commonwealth of Independent States 
KVCDh Korniza për Vlerësimin e Cilësisë së të Dhënave 
KE Komisioni Evropian 
SShDhP (GDDS) Sistemi për Shpërndarjen e të Dhënave të Përgjithshme 
TIK Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit 
FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar 
PVSM (MAPS) Plani i Veprimit për Statistika i Marrakech  
QZhM Qëllimet Zhvillimore të Mileniumit 
M&V Monitorimi dhe Vlerësimi 
SIM Sistemi i Informimit të Menaxhimit 
PShSI (MISP) Programi shumë vjeçar statistikor i integruar 
KShA Korniza e Shpenzimeve Afatmesme 
OJQ Organizatë joqeveritare 
SNZhS Strategjia nacionale për zhvillimin e statistikës 
ZSN Zyra statistikore nacionale 
SSN Sistemi Statstikor Nacional 
OBEZh (OECD) Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim 
PARIS21 Partneriteti në statistikë për zhvillim në shekullin 21 
SUV Strategjia për Uljen e Varfërisë 
DSUV Dokumenti i Strategjisë për Uljen e Varfërisë 
INKS Indikatorët e ndërtimit të kapacitetit statistikor 
SShDhS Standardi për shpërndarjen e të dhënave speciale 
SMART Specifike, të Matshme, të Arritshme, Relevante dhe Të afatizuara në aspektin 
kohor 
STATCAP Programi për ndërtimin e kapacitetit statistikor (Banka Botërore) 
FMMK (SWOT) Anët e forta, mangësitë, mundësitë dhe kërcënimet 
FMNKS Fondi i Mirëbesimit për ndërtimmin e kapacitetit statistikor (Banka Botërore) 
KB Kombet e Bashkuara 
UNICEF Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë 
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Kapitulli 1. Hyrje 
1.1. Vështrim i përgjithshëm 
Ky udhëzues, që ndihmon përgatitjen dhe implementimin e Strategjive Nacionale për 
Zhvillimin e Statistikave (SNZhS), i shërben kryesisht personave që janë të kyçur direkt 
në udhëheqjen e këtij procesi, respektivisht menaxherëve të sistemeve statistikore 
nacionale. Ky dokument është pjesë e disa materialeve, që po përgatiten nga 
Partneriteti në Statistikë për Zhvillim në shekullin 21 (PARIS21), për të ndihmuar shtetet 
në përmirësimin e performancës së sistemeve të tyre statistikore.  Materialet e tjera 
përfshijnë: 
_ Një dokument për avokim, kryesisht për vendimmarrësit, politikanët dhe subjektet e 
tjera të interesuara për statistika; 
_ Disa parime kryesore, bazë për procesin e përgatitjes së SNZhS; 
_ Disa materiale mbi praktikat e mira dhe një dokument Baza e Njohurive për SNZhS, 
që mbulon proceset kryesore në përgatitjen dhe implementimin e strategjive për 
zhvillimin e sistemeve statistikore nacionale.  
Këto materiale mund të gjendjen në sekretariatin e PARIS21 në disa forma, të printuara, 
në internet dhe në CD-ROM. Këto materiale vazhdimisht po zgjerohen me rritjen e 
përvojës në zhvillimin e SNZhS në vende dhe rrethana të ndryshme. Sidomos 
materialet me praktikat më të mira do të pasurohen me kalimin e kohës edhe me 
materiale të agjensive të tjera, duke përfshirë UN, si dhe organizata statistikore 
nacionale të caktuara.  
Ky udhëzues është dizajnuar që të shërbejë si dokument praktik, duke ofruar një skicë 
të aspekteve kryesore të aplikimit të një qasjeje strategjike në ndërtimin e kapaciteteve 
statistikore, si dhe përvojat nga pjesë të ndryshme të botës. Pjesët kryesore që 
përfshihen janë: 
_ Vështrim i përgjithshëm mbi sistemet statistikore në vendet në zhvillim dhe diskutimi i 
arsyeve pse këto vende do të dëshironin të zhvillonin një SNZhS  
_ Një përmbledhje e planifikimit strategjik dhe aspekteve shoqëruese të saj 
_ Vështrim i përgjithshëm i komponenteve kryesore të përgatitjes së SNZhS 
_ Vështrim mbi aspektet e nevojshme për udhëheqjen dhe menaxhimin e këtij procesi 
_ Nevoja për konsultimin dhe përfshirjen e subjekteve relevante në të gjitha fazat e 
procesit 
_ Vlerësimi i sistemeve statistikore dhe aplikimi i metodave dhe proceseve kryesore 
_ Nevoja për një vizion afatmesëm deri në afatgjatë 
_ Përgatitja e një plani të implementimit, të detajuar 
_ Lëvizja nga planifikimi drejt implementimit, sidomos kur bëhet fjalë për monitorimin 
dhe raportimin e progresit 
 
1.2. Si të përdoret ky dokument 
Ky dokument do të shërbejë si udhëzues për aplikimin e një qasjeje strategjike në 
ndërtimin e kapacitetit statistikor në vendet në zhvillim, dhe jo si dokument për t‟u 
aplikuar fjalë për fjalë. Mënyra se si aplikohet qasja e zhvillimit të SNZhS do të dallojë 
nga vendi në vend dhe do të varet nga shumë faktorë, duke përfshirë kapacitetin 
ekzistues, gjendjen në të cilën ndodhet fusha e statistikës, dhe strukturat administrative. 
Prandaj, ky udhëzues paraqet gjërat që duhet të merren parasysh, gjërat që duhet të 
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bëhen dhe mënyrat si të aplikohen në praktikë proceset e nevojshme. Në Bazën e 
Njohurive për SNZhS do të ketë më shumë këshilla praktike, më shumë raste studimi 
dhe përvoja të vendeve të ndryshme. Është parashikuar që, me përdorimin në praktikë 
të këtij udhëzuesi, materiali do të përshtatet dhe do të ndryshohet në mënyrë që t‟i 
plotësojë nevojat e sistemeve të ndryshme statistikore dhe ambienteve të ndryshme.  
Shfrytëzuesit dhe lexuesit e këtij udhëzuesi inkurajohen që ta përshtasin atë sipass 
nevojave të tyre. Gjithashtu, për sekretariatin e PARIS21 do të ishin shumë të dobishme 
komentet mbi këtë udhëzues, sidomos lidhur me ato pjesë që duhen modifikuar ose 
zgjeruar. Nuk ka një mënyrë të drejtë ose të gabuar të aplikimit të planifikimit strategjik 
në sistemet statistikore. Kriteri i parë është të aplikohet ajo që funksionon praktikisht.  
PARIS21 inkurajon të gjithë ata, që janë të interesuar për përmirësimin e efikasitetit dhe 
efektivitetit të statistikave zyrtare, që t‟i kontribuojnë procesit të hartimit të materialeve, 
sidomos duke shkëmbyer përvoja rreth gjërave që kanë apo nuk kanë sukses në 
praktikë. 
 
Kapitulli 2. Vështrim i përgjithshëm mbi Planifikimin Strategjik 
2.1. Pse është planifikimi strategjik i rëndësishëm për statistika 
Të gjitha vendet kanë nevojë për statistika të mira në mënyrë që të menaxhojnë 
biznesin e qeverisë dhe t‟i ofrojnë shoqërisë informata rreth asaj që ndodh në vend. 
Statistikat zyrtare, respektivisht informatat e paraqitura në formë numerike të prodhuara 
dhe të shpërndara nga agjensitë qeveritare, janë të rëndësishme për hartimin e 
politikave, alokimin e resurseve të kufizuara, monitorimin e progresit në nivel nacional, 
dhe rritjen e transparences dhe llogaridhënies së qeverisë.  
Megjithatë, në shumë vende, sistemet statistikore janë të brishta dhe nën presion të 
rritur. Kërkesat e mëdha për të dhëna, si p.sh. kur bëhet fjalë për menaxhimin e 
rezultateve, i kanë vënë sistemet statistikore nën presion. Në të njejtën kohë, 
menaxherët e agjensive statistikore, si pjesë e administrates qeveritare qendrore, janë 
nën presion që të reduktojnë shpenzimet, kostot dhe të përmirësojnë efikasitetin. Si 
rezultat, shumë sisteme statistikore janë duke u përpjekur shumë, me besim të kufizuar 
të publikut në integritetin e të dhënave, dhe me kapacitet të kufizuar për të ndryshuar 
gjërat për afat të shkurtër kohor. Resurset financiare dhe njerëzore janë të kufizuara 
dhe duhet të merren vendime të vështira se cilat statistika të prodhohen, cilat metoda të 
përdoren dhe si të shpërndahen dhe të shfrytëzohen të dhënat. Planifikimi strategjik 
është kyç për menaxhimin sa më efikas dhe efektiv të aktiviteteve statistikore për t‟u 
përballur me presionin e shtuar për të dhëna. Përpilimi, dhe më pas implementimi i 
SNZhS, ofron një mundësi për të gjitha subjektet relevante që të vlerësojnë gjendjen 
aktuale të statistikave, nevojën për të dhëna, dhe të përgatisin një plan afat mesëm, i cili 
do të adresojë pengesat kryesore. Paralelisht me përgatitjen e SNZhS për një afat 
kohor më të gjatë, duhet të vazhdohet edhe me përmirësimin imediat të statistikave 
duke vazhduar iniciativat ekzistuese. Nëse menaxhohet si duhet, procesi i SNZhS mund 
të ofrojë mënyra për rritjen e profilit të statistikave, krijimin e një baze për të ardhmen 
dhe dakordimin e të gjitha subjekteve relevante për prioritetet kryesore për të ardhmen. 
Ka shumë shembuj kur një planifikim strategjik i dizajnuar dhe menaxhuar si duhet ka 
bërë që një sistem statistikor të dalë nga rrethi vicioz i financimit të kufizuar dhe 
performancës së dobët dhe t‟i kontribuojë shumë zhvillimit të përgjithshëm nacional. 
Planifikimi strategjik nuk ofron një zgjidhje magjike të të gjitha problemeve, me të cilat 
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përballen menaxherët e sistemeve statistikore.  Ai është një proces i ndërlikuar dhe 
sfidues, që kërkon dizajnim dhe menaxhim të kujdesshëm dhe nuk duhet të 
nënvlerësohet. Të gjitha agjensitë statistikore efektive duhet të planifikojnë dhe 
menaxhojnë aktivitetet e tyre në mënyrë strategjike me qëllim që të përballen me 
situatat në vazhdim: 
_ kur oferta nuk plotëson kërkesat (duke ditur që kërkesa mund të suprimohet nga 
pritjet e e ulëta) p.sh. për dizajnim, menaxhim dhe monitorim të politikave në nivel 
nacional (siç janë strategjitë për uljen e varfërisë) dhe/ose obligime ndërkombëtare si 
monitorimi i progresit drejt qëllimeve zhvillimore të mileniumit; 
_ kur janë të nevojshme përmirësime në fusha kritike të sistemit statistikor nacional, dhe 
janë identifikuar mangësi të mëdha; 
_ kur nuk ka resurse të mjaftueshme dhe ato që janë duhet të ndahen sipas prioriteteve; 
_ kur duhet të rritet profili i statistikave dhe të arrihet një kërkesë e qëndrueshme për të 
dhëna dhe shërbime statistikore  
 

2.2. Çfarë bën që një strategji të jetë e mirë 

Edhe pse forma dhe përmbajtja e SNZhS do të varet shumë nga faktorë si struktura 

administrative e qeverisë, niveli i zhvillimit dhe i mundësive, një strategji zakonisht 

përfshin këto aspekte:  

_ Krijimin e mekanizmave për konsultimin e të gjitha subjekteve kryesore në një sistem 
statistikor, duke përfshirë prodhuesit, shfrytëzuesit dhe ofruesit e statistikave; 
_ Vlerësimin e gjendjes aktuale në të cilën ndodhet sistemi, duke përfshirë perspektivën 
e shfrytëzuesve dhe duke marrë në konsideratë programet ekzistuese për përmirësimin 
e këtij sistemi; 
_ Një vizion, që paraqet një deklaratë të asaj që qeveria dhe subjektet relevante duan 
nga sistemi statistikor në të ardhmen.  Vizioni paraqet një qëllim për të cilin janë dakord 
të gjithë:  
Një deklaratë se ku duhet të arrijë statistika; 
_ Identifikimin e veprimeve, që duhet të ndërmerren për të tejkaluar pengesat dhe arritur 
vizionin; 
_ Planin e veprimit me afate kohore dhe planin e financimit për realizimin praktik të 
këtyre veprimeve strategjike me qëllim të arritjes së rezultateve të dëshiruara; 
_ Identifikimin e mekanizmave për monitorimin e progresit, duke përfshirë indikatorët 
dhe raportimin, që do të ndihmonin azhurnimin dhe korrigjimin e strategjisë.. 
2.3. Zhvillimi i mëtejmë i asaj që është arritur deri tani 
Është shumë e rëndësishme të kuptohet që ka shumë iniciativa ekzistuese dhe shumë 
pak vende duhet të fillojnë nga zeroja. Gjatë viteve të fundit janë ndërmarrë shumë 
iniciativa dhe procese për promovimin e praktikave më të mira, të cilat shërbejnë si 
kornizë për planifikim strategjik dhe ndihmojnë financimin e zhvillimit statistikor. Parimet 
themelore të statistikave zyrtare, të adaptuara nga Komisioni për Statistika i Kombeve 
të Bashkuara, përbëjnë bazën e vlerave dhe parimeve bazë, që duhet të ndiqen me 
qëllim të krijimit të statistikave të cilësisë së lartë, të cilat do të gëzojnë besimin e 
shfrytëzuesve të të dhënave.  Kriza financiare e mesit të viteve 1990 bëri që të kuptohet 
më shumë rëndësia e statistikave zyrtare dhe nevojës për standarde eksplicite më të 
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detajuara, që duhet të përmbushin vendet me qëllim të përmirësimit të sistemeve të tyre 
statistikore. Duke u nisur nga parimet themelore të statistikave zyrtare, FMN-ja në 
bashkëpunim të ngushtë me prodhues dhe shfrytëzues të statistikave zyrtare, filluan 
përpilimin e udhëzuesve për prodhimin dhe shpërndarjen e të dhënave. Në vitin 1996 u 
përpilua Standardi për Shpërndarjen e të Dhënave Speciale, si udhëzues për vendet që 
kanë huazuar, ose kanë ndërmend të huazojnë, në tregjet ndërkombëtare financiare për 
statistika ekonomike dhe financiare, që duhet të prodhohen dhe shpërndahen, me theks 
të veçantë në saktësinë kohore të këtyre statistikave.  
Kurse, Sistemi për Shpërndarjen e të Dhënave të Përgjithshme (SShDhP, ang. GDDS), 
i formuar në vitin 1997, i adresohet të gjitha vendeve dhe përqëndrohet në përmirësimin 
e cilësisë së të dhënave makoekonomike, financiare dhe socio-demografike (shih 
seksionin 6.3). Korniza për Vlerësimin e Cilësisë së të Dhënave (KVCDh) ofron një 
strukturë më të detajuar se SShDhP (ang. GDDS) për vlerësimin e cilësisë, sidomos për 
të dhëna të caktuara (shih seksionin 6.4). Indikatorët e Ndërtimit të Kapacitetit 
Statistikor të PARIS21 (INKS) ndihmojnë vendet në identifikimin e anëve të forta dhe 
mangësive të sistemeve statistikore nacionale dhe lehtësojnë komunikimin dhe 
koordinimin mes partnerëve zhvillimorë duke u ofruar vendeve mjete të përbashkëta 
matjeje të nevojave të tyre statistikore. 
Të gjitha këto janë instrumente të rëndësishme, që kanë në dispozicion menaxherët për 
t‟i shfrytëzuar gjatë përgatitjes dhe implementimit të planeve strategjike për zhvillimin e 
statistikave. Ka edhe korniza të tjera ndërkombëtare, regjionale dhe sektoriale, që i 
kontribuojnë zhvillimit të kapaciteteve dhe aktiviteteve statistikore, duke përfshirë 
Programin Shumëvjeçar të Integruar për Statistika (ang.MISP), i përgatitur nga zyra 
statistikore e Bashkimit Evropian, Eurostat, gjatë punës me vendet e Evropës Lindore 
dhe anëtarët e Commonwealth of Independent States; dhe Manuali i organizatave 
statistikore, i UN-it.  
Është shumë e rëndësishme që të shfrytëzohen maksimalisht iniciativat ekzistuese në 
dizajnimin e procesit të planifikimit strategjik dhe në përpilimin e vetë strategjisë. P.sh. 
kur një vend tashmë merr pjesë në SShDhP (ang. GDDS), të dhënat meta dhe sidomos 
planet për përmirësim do të përbëjnë një bazë të mire për një planifikim dhe vlerësim 
më të detajuar. Gjithashtu, aty ku është përdorur Korniza për Vlerësimin e Cilësisë së të 
Dhënave, p.sh. si pjesë e raportit mbi standardet dhe kodet e ndërmarrë nga FMN-ja, 
këto informata mund të shfrytëzohen për të identifikuar anët e forta dhe mangësitë e 
sistemit. Edhe nëse nuk janë përdorur këto korniza ndërkombëtare, mund të ketë 
materiale të tjera të dobishme nga raporte të bëra kohëve të fundit, nga analistë internë 
dhe burime të tjera.  Më e rëndësishmja është se vendet duhet të vazhdojnë 
implementimin e iniciativave ekzistuese për përmirësim, derisa të përpilohet dhe 
miratohet një SNZhS, ku natyrisht se do të merren parasysh edhe planet ekzistuese për 
përmirësim.   
 
2.4. Implementimi 
Një strategji është e mirë atëherë kur implementohet dhe arrin qëllimet e saj në kohë 
dhe brenda buxhetit të përcaktuar. Suksesi final zakonisht varet nga dizajnimi dhe 
menaxhimi i kujdesshëm i procesit. Sot, ka mjaft materiale mbi praktikat e mira dhe 
përvoja të ndryshme, që mund të shfrytëzojnë menaxherët gjatë vendimmarrjes, dhe jo 
të gjithë do të përfitojnë nga ndryshimet e që do të arrihen. Ky udhëzues përqëndrohet 
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në dizajnimin e SNZhS dhe, përveç këtij, do të ketë dhe një dokument tjetër 
(përmbledhje e materialeve ekzistuese), Njohuritë Bazë për SNZhS, që do të mbulojë 
çështje dhe aspekte të ndryshme rreth implementimit. Ndërkohë, disa nga këto çështje 
diskutohen në kapitujt 8 dhe 9.  
 
Kapitulli 3. Menaxhimi strategjik i sistemeve statistikore nacionale 
3.1. Hyrje 
Në figurën 1 tregohet se si mund të shfrytëzohet procesi i planifikimit strategjik në 
përgatitjen e SNZhS. Ky proces fillon me vlerësimin e gjendjes aktuale – edhe nëse ka 
shumë pak aktivitete ose prodhim të të dhënave. Pastaj vazhdon me paraqitjen e një 
vizioni –pikën ku subjektet relevante duan që të arrijë sistemi në të ardhmen- pastaj 
përcaktohen mënyrat se si të arrihet kjo duke përgatitur plane veprimi, që sigurojnë 
qëndrueshmërinë e përmirësimeve që arrihen. Natyrisht që ky proces nuk është linear, 
dhe menaxhimi strategjik është efektiv atëherë kur shoqërohet me feedback të rregullt, 
monitorim dhe përshtatje të veprimeve kur ndodhin ndryshime të rrethanave. 
Megjithatë, një strategji mund të jetë e mire vetëm në letë. Është implementimi ai që 
përcakton suksesin e saj. Çështjet që kanë të bëjnë me implementimin adresohen më 
hollësisht në kapitujt 8 dhe 9.  
 
Figura 1: Ilustrimi i menaxhimit strategjik – ndërprerja e rrethit vicioz 
 

Angazhimi politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapaciteti statistikor 

 

 

Vizioni: 

Ku duam ne të jemi? 

Startimi 

Vlerësimi fillestar: 

Ku jemi ne tani? 

Planet e punës: 

Si të arrijmë atje? 

Implementimi 

Si të qëndrojmë atje? 
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3.2. Rëndësia e pronësisë dhe kontrollit nga autoritetet vendore 
 
Qasja e SNZhS ka lindur nga iniciativat ekzistuese si Sistemi për Shpërndarjen e të 
Dhënave të përgjithshme, dhe ka përfituar nga zhvillimi i strategjive për uljen e varfërisë 
në vendet në zhvillim. Përvojat nga kjo qasje dhe qasje të tjera të ngjashme theksojnë 
rëndësinë e përfshirjes së të gjitha subjekteve të rëndësishme në proces me qëllim të 
nxitjes së pronësisë dhe dakordimit rreth veprimeve, që duhet të ndërmerren për arritjen 
e rezultateve të dëshiruara. Rezultatet që dëshirohen të arrihen duhet të bazohen në 
nevojat e vendit të caktuar dhe të marrin parasysh rrethanat që mbizotërojnë në atë 
vend. Në mënyrë që procesi të udhëhiqet nga autoritetet vendore dhe gjithçka që 
krijohet të jetë specifike për rrethanat e një vendi të caktuar, të gjitha vendimet e mëdha 
duhet të merren nga ato autoritete. Normalisht, kjo nuk përjashton mundësinë e kërkimit 
të asistencës teknike, ose formave të tjera të asistencës, për dizajnimin dhe 
implementimin e strategjive dhe, në shumë raste, kjo lloj asistence do të ketë rol të 
rëndësishëm në proces. Mirëpo, është qenësore që agjensitë e jashtme, duke përfshirë 
donatorët, të kenë parasysh dhe të zbatojnë parimin e pronësisë nga vendorët dhe të 
koordinimit efektiv.  
 
3.3. Çfarë duhet të bëhet: komponentet kryesore të procesit 
Përgatitja e një strategjie të mirë kërkon menaxhim të kujdesshëm të procesit, duke 
përfshirë disa komponente kryesore, analiza dhe rishqyrtime të rregullta. Ajo do të varet 
nga iniciativat dhe mekanizmat ekzistues, mbi të cilat mund të ndërtohet një proces dhe 
strategji. Se sa do të zgjasë secila nga këto komponente ose faza do të varet nga disa 
faktorë, duke përfshirë urgjencën për pasjen e strategjisë, efikasitetin e proceseve 
vendimmarrëse të qeverisë dhe kompleksitetin e sistemit statistikor nacional. Programet 
e punës të agjensive të përfshira duhet të vazhdojnë gjatë kohës që përgatitet 
strategjia. Do të ishte e papranueshme që të ndërpriteshin aktivitetet statistikore në 
pritje të hartimit të strategjisë, pasi një gjë e tillë mund të ketë pasoja për shumë 
subjekte, përkrahja e të cilave do të jetë e vështirë  të sigurohet më vonë. Mëposhtë 
paraqiten me faza gjërat që duhet të bëhen për të përgatitur një SNZhS:  
 
Faza I: Inicimi i procesit (plani për dizajnimin e SNZhS) – kapitulli 5 
Aspektet kryesore të kësaj faze janë marrja e vendimit dhe plani për përgatitjen e 
SNZhS. Se si do të bëhet kjo do të varet nga rrethanat vendore, por shumë vende e 
kanë konsideruar të dobishme marrjen e këtij vendimi në formë zyrtare, p.sh. permes 
vendimit të kabinetit, ose nga ministri përgjegjës për statistikat. Disa nga faktorët që 
mund t‟i kontribuojnë dakordimit të këtij vendimi janë:  
_ avokimi i suksesshëm, sensibilizimi dhe dialogu me politikanët, politikëbërësit dhe 
vendimmarrësit, p.sh. permes pjesëmarrjes në seminaret regjionale të PARIS21; 
_ pjesëmarrja e menaxherëve të sistemit statistikor nacional në diskutimet për politika 
nacionale, si përgatitja ose monitorimi i strategjisë për uljen e varfërisë; dhe/ose në 
Sistemin për Shpërndarjen e të Dhënave të Përgjithshme. 
Pasi të jetë marrë vendimi, agjensitë që udhëheqin procesin e përgatitjes së SNZhS do 
të duhet të përpilojnë një lloj programi ose plani, ku do të përcaktohen veprimet që 
duhet të ndërmerren, kush do të jetë përgjegjës për ndërmarrjen e tyre, kur dhe si do të 
financohen.  
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Faza II: Vlerësimi i gjendjes aktuale në të cilën ndodhet sistemi statistikor 
nacional – kapitulli 6 
Si pjesë e vazhdimit të zhvillimit të proceseve ekzistuese do të duhet të ndërmerreshin 
disa vlerësime, si p.sh.: 
_ Mbledhja dhe analizimi i dokumentacionit ekzistues 
_ Identifikimi i shkallës së kënaqësisë së shfrytëzuesve të të dhënave, i nevojave 
aktuale dhe të ardhshme për të dhëna dhe i mangësive aktuale 
_ Vlerësimi i secilit aktivitet kyç statistikor sipas kritereve mbi cilësinë, të përcaktuara 
_ Vlerësimi i metodologjisë dhe cilësisë së statistikave 
_ Shfrytëzimi racional i kapaciteteve ekzistuese (p.sh. infrastrukturore, teknike dhe 
njerëzore) me qëllim të plotësimit të nevojave për të dhëna  
_ Rishqyrtimi i kornizës ligjore dhe institucionale dhe procedurave të koordinimit 
_ Vlerësimi i organizatave duke përdorur metoda të caktuara si p.sh. analizën„SWOT‟ 
(anët e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet) 
 
Faza III: Krijimi i një vizioni dhe identifikimi i opsioneve strategjike – kapitulli 7 
Aktivitetet në kuadër të kësaj faze përfshijnë: 
_ Dakordimi i deklaratës së misionit dhe vizionit 
_ Dakordimi rreth rezultateve të dëshiruara 
_ Caktimi i prioriteteve dhe strategjive, dhe skenarëve për përmbushjen e vizionit dhe të 
rezultateve 
 
Faza IV: Përgatitja e planit të implementimit –kapitulli 8 
Është e rëndësishme të theksohet se vetëm “strategjitë e mira” nuk mjaftojnë që një 
sistem statistikor nacional të jetë efektiv. Strategjitë duhet të implementohen me 
efektivitet permes planit të veprimit, me kosto të qartë dhe afate kohore të përcaktuara, 
duke përfshirë një plan financiar me propozime për asistencë eksterne. 
 
FazaV: Implementimi, monitorimi dhe vlerësimi– kapitulli 9 
Çështja më e rëndësishme është që menaxhimi strategjik të shikohet si një proces i 
vazhdueshëm, kurse përgatitjen e dokumenteve vetëm si fillim të këtij procesi. Për të 
qenë efektivë, sistemet statistikore duhet të jenë fleksibile dhe të reagojnë ndaj 
nevojave për të dhëna të reja dhe ndaj ndryshimit të rrethanave. Prandaj, çdo plan afat 
mesëm ka nevojë për modifikime, varësisht nga përvoja.  Pra, procesi i menaxhimit 
strategjik duhet të ndërtojë mekanizma për monitorimin dhe vlerësimin e progresit, 
rishyqrtimin e strategjisë dhe bërjen e modifikimeve kur është e nevojshme.  
 
Kapitulli 4. Shtrirja 
4.1. Statistikat nacionale dhe sistemet statistikore nacionale 
Statistikat zyrtare mblidhen, përpilohen dhe shpërndahen nga departamente dhe 
agjensi të qeverisë si   
“një element i domosdoshëm për sistemin e informimit të një shoqërie, duke i ofruar 
qeverisë, ekonomisë dhe publikut të gjerë të dhëna mbi gjendjen ekonomike, 
demografike, sociale dhe ambientale” me qëllim të përkrahjes së politikëbërjes dhe 
vendimmarrjes dhe debateve në përgjithësi, qoftë brenda qeverisë ose në nivele tjera. 
Këto të dhëna mbledhen nga disa procese të caktuara, si anketimet statistikore dhe 



12 
 

regjistrimet e popullsisë, nga dosjet administrative, ose me metoda të tjera, si marrjen e 
të dhënave nga hapësira. Zakonisht, agjensitë statistikore qendrore janë përgjegjëse 
për aktivitete specifike statistikore, si dhe koordinimin e përgjithshëm. Megjithatë, edhe 
në vendet me sisteme statistikore relativisht të centralizuara, ka edhe agjensi të tjera që 
merren me detyra të caktuara statistikore. Edhe nëse agjensia statistikore qendrore 
është përgjegjëse për të gjitha anketimet në nivel kombëtar dhe regjistrimet e 
popullsisë, departamentet e tjera do të përpilojnë dhe shpërndajnë informata statistikore 
nga nivelet administrative, për të cilat janë përgjegjëse ato. P.sh. banka qendore 
zakonisht është përgjegjëse për mbikqyrjen e bankave dhe do të përpilojë dhe publikojë 
statistika mbi paratë dhe proceset e bankave. Edhe agjensitë e tjera si p.sh. Ministria e 
Financave do të përpilojë dhe publikojë statistika mbi financat, kurse Ministria e Arsimit 
do të bëjë të njejtën gjë për statistikat mbi arsimin.   
Koncepti i statistikave nacionale është i aplikueshëm atëherë kur statistikat zyrtare 
prodhohen dhe shpërndahen nga më shumë se një agjensi. Koncepti bazë i statistikave 
nacionale është të mbledhë indikatorët dhe të dhënat më të rëndësishme brenda një 
kornize koherente, e cila i siguron shfrytëzuesit e të dhënave për cilësinë dhe 
integritetin e tyre.  
Në fillim të procesit të përgatitjes së SNZhS, duhet të adresohet edhe çështja e 
përfshirjes së gjerë institucionale. Shumë plane strategjike të mëparshme janë 
përqëndruar kryesisht tek agjensia statistikore qendrore dhe kanë trajtuar çështjen e 
përmirësimit të cilësisë dhe shpërndarjes së atyre statistikave, përgjegjëse direkte për 
të cilat ka qenë vetë agjensia qendrore. Të dhënat e tjera, që ishin shumë të 
rëndësishme për zhvillimin nacional, por që nuk ishin pjesë direkte e punës së 
agjensisë qendrore, nuk mbuloheshin. Kohëve të fundit, shumë vende kanë zhvilluar 
plane strategjike, që mbulojnë gjithë sistemin statistikor nacional. Këto strategji, që 
mbulojnë agjensinë qendrore dhe agjensitë e tjera, janë më të gjera në kuptimin e të 
dhënave dhe shfrytëzimit të tyre. 
Vendimi se cilat agjensi, lloje të dhënash dhe aktivitete do të mbulohen me SNZhS do 
të varet nga vetë vendi dhe do të përcaktohet nga disa faktorë, por ka disa përparësi 
kur procesi i SNZhS është më gjithëpërfshirës. Këto përparësi janë; 
_ Përfshirja më e madhe e subjekteve relevante në procesin e SNZhS mund të 
promovojë një koordinim dhe bashkëpunim më të mirë në fushën e statistikës, duke 
reduktuar kështu duplikimin, duke rritur efikasitetin dhe duke adresuar nevojat 
sektoriale;  
_ Do të ndihmojë përputhjen më të madhe të ofertës me kërkesën në statistikë. Në 
aktivitete të caktuara si monitorimi i strategjisë për uljen e varfërisë, p.sh. indikatorët 
mund të përzgjedhen nga më shumë se një agjensi. E njejta vlen edhe për indikatorët 
që përdoren për monitorimin e progresit drejt qëllimeve zhvillimore të mileniumit.  
Me aplikimin e këtyre indikatorëve nën SNZhS, mund të përgatiten plane specifike për 
të përmirësuar shtrirjen e të dhënave, shpeshtësinë e përgatitjes, afatin kohor dhe 
masat e tjera të cilësisë;  
_ Zgjerimi i të dhënave, duke përfshirë të dhënat kryesore që janë të interes të 
shfrytëzuesve, dhe përfshirja e agjensive të tjera (p.sh. ministritë relevante), do të shtojë 
interesin për statistika dhe do të duhej të rezultonte në një grup kompakt, që ka interes 
që strategjia të implementohet; 
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_ Angazhimi në rritjen e interesimit dhe përkrahjes së zhvillimit të konceptit të 
statistikave nacionale, dhe shfrytëzimi i përvojës së fituar deri tani në koordinimin dhe 
përmirësimin e cilësisë së statistikave nacionale, p.sh. permes pjesëmarrjes në 
Sistemin e Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme. 
Procesi i përfshirjes së agjensive të tjera në zhvillimin e SNZhS diskutohet më hollësisht 
në kapitullin 6. 
Përvojat e vendeve të tjera sugjerojnë që zhvillimi i konceptit të statistikave nacionale 
dhe përfshirja e agjensive të tjera në zhvillimin e SNZhS duhet të bëhet gradualisht. Jo 
të gjitha agjensitë shohin përparësi në pjesëmarrjen aktive në këtë proces dhe disa prej 
tyre mund të kërkojnë që të jenë të pavarura. Në këto raste, më efektive është qasja 
graduale, e cila promovon pjesëmarrjen e agjensive të tjera duke demonstruar 
përparësitë e një procesi të tillë se qasja permes së cilës thjesht synohet të arrihet 
pjesëmarrja e tyre duke bërë presion nga jashtë.   
 
4.2. Të përqëndruarit në kërkesa, por edhe në oferta 
Për të qenë efektiv, koncepti i sistemit statistikor nacional, si dhe plani strategjik, duhet 
të përqëndrohet në kërkesat e shfrytëzuesve me qëllim të rritjes së vlerë së produkteve 
statistikore. Në mënyrë që t‟u shërbejnë me efektivitet shfrytëzuesve të të dhënave, 
menaxherët në fushën e statistikës duhet të kuptojnë se kush janë klientët e tyre, dhe të 
krijojnë mekanizma për marrjen e reagimeve/mendimeve të rregullta nga ta. Prandaj, 
përfshirja e shfrytëzuesve të të dhënave në procesin e zhvillimit të SNZhS është 
esenciale. Shfrytëzuesit janë konsumatorët e statistikave dhe asnjë sistem statistikor 
nuk mund të mbijetojë nëse produktet dhe shërbimet që ofron ai nuk plotësojnë nevojat 
e shfrytëzuesve. Në çdo vend ka numër të madh të shfrytëzuesve të statistikave si: 
politikëbërësit dhe vendimmarrësit , trupa qeveritarë; politikanët në të gjitha nivelet; 
hulumtuesit; analistët dhe akademikët; organizata të shoqërisë civile si OJQ; organizata 
të sektorit privat; organizata ndërkombëtare dhe regjionale dhe donatorët; media dhe 
publiku i gjerë.  
Shfrytëzuesit e statistikave kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e statistikave 
nacionale, duke përfshirë të kuptuarit më të mirë të çështjeve që kanë të bëjnë me 
politikat, caktimin e prioriteteve për produkte statistikore, qartësimin e objektivave për 
mbledhje të të dhënave statistikore dhe dakordimin rreth metodave të shpërndarjes së 
të dhënave. Një pjesë e rëndësishme e procesit të zhvillimit të SNZhS është konsultimi 
me të gjithë shfrytëzuesit dhe vendosja e mekanizmave, që do të siguronin konsultim 
efektiv në të ardhmen. Kjo çështje shtjellohet më shumë në kapitullin 6.  
 
4.3. Statistikat për shfrytëzim në nivele të ndryshme 
Planifikimi strategjik për sistemet statistikore nacionale duhet të marrë në konsideratë 
shfrytëzimin e statistikave në nivele të ndryshme – nacionale, ndërkombëtare dhe 
regjionale. Edhe pse fokusi primar është niveli nacional, vendet janë të obliguara t‟i 
raportojnë të dhënat nacionale agjensive ndërkombëtare dhe regjionale. Një obligim i 
rëndësishëm për raportim është se të gjitha vendet, pas nënshkrimit të deklaratës së 
Kombeve të Bashkuara për mileniumin 2000, duhet të raportojnë rregullisht mbi 
progresin që shënojnë drejt arritjes së qëllimeve zhvillimore të mileniumit. Edhe 
anëtarësimi në organizata regjionale si Komuniteti për Zhvillimin e Afrikës Jugore, Union 
Economique et Monétaire Ouest- 
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Africaine (UEMOA), ose Caribbean Common Market (Caricom) i obligoë shtetet që të 
harmonizojnë statistikat nacionale dhe t‟i raportojnë rregullisht të dhënat kryesore 
organizatave regjionale. Këto obligime për raportim dhe obligimet e tjera duhet të 
theksohen si pjesë e procesit të zhvillimit të SNZhS.  Në anën tjetër, shumë vende janë 
në proces të decentralizimit, si bazë e politikës së tyre zhvillimore, prandaj është 
gjithashtu e rëndësishme që të identifikohen dhe adresohen në SNZhS edhe nevojat e 
qeverisë lokale, qoftë të ofruesve apo të shfrytëzuesve të të dhënave. Dokumenti mbi 
Njohuritë Bazë për SNZhS do të sigurojë qasje në materiale të dobishme për qeveritë 
lolale dhe do të ofrojë përvoja se si vende të ndryshme kanë kaluar nëpër këtë proces. 
Situatë më e ndërlikuar është në vendet me strukturë federale, ku përgjegjësitë për 
aktivitete të ndryshme qeveritare definohen me kushtetutë dhe ligj.  Përvojat tregojnë që 
në vendet ku procesi i zhvillimit të SNZhS ndodhet në një stad të hershëm, është e 
rëndësishme që fillimisht të ndërtohen kapacitete në nivel qendror, para se të 
vazhdohet me qeverinë lokale. Natyra e sistemeve statistikore, ku proceset, definicionet 
dhe konceptet duhet të aplikohen nëse do të gjenerohen të dhëna të besueshme dhe të 
shfrytëzueshme, gjithmonë kërkon një qasje planifikimi strategjik nga lart-poshtë. 
Zakonisht duhet të adresohen si duhet proceset në nivel qendror përpara se t‟i 
kushtohet vëmendje e madhe nevojave lokale. Megjithatë, teknologjia moderne sot 
mundëson adresimin më efektiv dhe më efikas të nevojave për të dhëna në nivel lokal 
krahasuar me të kaluarën. Në veçanti, sistemet e informimit gjeografik, vlerësimi i të 
dhënave për vende të vogla dhe i varfërisë mundësojnë që të dhënat të jenë në 
dispozicion në formë të shfrytëzueshme në nivele të ulëta agregimi. Më shumë 
informacione për këto do të ofrohen në dokumentin mbi Njohuritë Bazë për SNZhS.  
 
Kapitulli 5. Udhëheqja e procesit 
5.1. Nevoja për lidership, kontroll dhe përkrahje politike 
Liderët politikë dhe zyrtarët e lartë, duke përfshirë vendimmarrësit dhe planifikuesit 
financiarë, duhet të miratojnë, nxjerrin dhe të përfshihen në procesin e dizajnimit të 
SNZhS sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që të:  
_ Avokojnë më me efektivitet për statistikat, duke rritur përkrahjen politike për zhvillimin 
dhe shfrytëzimin e statistikave  
_ Sigurojnë që procesi i zhvillimit të SNZhS i përshtatet rrethanave në vend, ka vizion 
real dhe të realizueshëm, dhe një plan veprimi  
_ Marrin ose të nxisin marrien e vendimeve të mëdha (p.sh. vizioni për Statistikat 
Nacionale, reformimi dhe ristrukturimi i sistemit statistikor nacional, krijimi i procedurave 
të koordinimit, caktimi i prioriteteve, investimi në statistikë etj.) 
Niveli i përkushtimit të liderëve politikë do të varet nga ambienti politik dhe proceset 
vendimmarrëse në secilin vend. Në shumë vende  do të jetë esenciale që liderët politikë 
të jenë të kyçur gjatë gjithë procesit, duke miratuar çdo stad të tij; derisa në vende të 
tjera ata mund të përkrahin procesin në fillim të tij, dhe pas përfundimit të procesit të 
dizajnimit të japin rekomandime strategjike.  
Përvojat nga disa vende tregojnë që kur ka një autoritet politik të nivelit të lartë, që nxit 
procesin përpara, rezultatet përfundimtare janë më të mira. Përveç kësaj, tërheqja e 
komunitetit të donatorëve në stadet e hershme rrit mundësitë për arritjen e suksesit. 
Përveç përfshirjes së partnerëve ekzistues, donatorët potencialë mund të identifikohen 
duke analizuar dokumente planifikimi të donatorëve (p.sh. Strategjia për Asistencë në 
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Vend e Bankës Botërore). Gjithashtu mund të gjendet një pikë e përbashkët për 
koordinimin e donatorëve (dhe të ketë një donator që luan rolin udhëheqës në proces 
nga ana e donatorëve).   
 
5.2. Ekipi i dizajnimit 
Përveç lidershipit politik, për hartimin e SNZhS duhet të ketë një lidership teknik dhe 
menaxhues për koordinimin e dizajnimit të stretgjisë, që punon me stafin dhe subjektet 
e tjera të sistemit statistikor nacional.  Proceset e dizajnimit mund të menaxhohen si 
projekte të veçanta me një lider ekipi me bagazh dhe autoritet të mjaftueshëm që të 
punojë dhe të udhëheqë takimet me nivele të larta të qeverisë, sektorit privat dhe 
shoqërisë civile. Në shumicën e vendeve, zyra statistikore nacionale (ose qendrore) 
luan rolin kryesor në statistikat nacionale. Duke u nisur nga kjo, ka mundësi që ajo të 
ketë rolin kyç edhe në dizajnimin edhe në implementimin e strategjisë, dhe mund të 
sigurojë liderin e ekipit, akomodimin, dhe përkrahje administrative për ekipin. Ekipi i 
dizajnimit nuk duhet të jetë shumë i madh. Është mire që të ketë një grup kryesor (ë 
ngushtë) prej tre katër personash, dhe persona të tjerë përgjegjës për aspekte të 
ndryshme që kanë të bëjnë me dizajnimin. Është e rëndësishme që të mendohet i gjithë 
procesi nga fillimi deri te implementimi dhe ndoshta ekipi i dizajnimit duhet të 
anagazhohet edhe pas fazës së dizajnimit. Anëtarët e grupit kryesor dhe/ose anëtarët e 
tjerë të ekipit duhet të jenë nga pjesë të ndryshme të sistemit statistikor nacional, duke 
përfshirë ministritë relevante dhe strukturat e decentralizuara të qeverisë dhe duhet të 
jenë statisticientë, analistë dhe shfrytëzues të tjerë të statistikave, si dhe aktorë kyç në 
procese të tjera, si p.sh. strategjinë për uljen e varfërisë dhe sistemin e shpërndarjes së 
të dhënave të përgjithshme. Mund të ketë vendime të vështira dhe të dhimbshme për t‟u 
marrë si p.sh. ndryshimi i prioriteteteve në programin statistikor dhe ndoshta 
ristrukturimi dhe zvogëlimi i institucioneve. 
Prandaj është shumë i rëndësishëm objektiviteti, që mund të arrihet me kyçjen e sa më 
shumë njerëzve, duke përfshirë një ose më shumë individë të pavarur për të ndihmuar 
ekipin në adresimin e çështjeve të caktuara në mënyrë sa më objektive. Normalisht ky 
do të ishte si proces mbikqyrjeje, ku kyçen të gjitha agjensitë kryesore dhe shfrytëzuesit 
jashtë qeverisë, p.sh. të ndarë në dy grupe të veçanta, njëri do të këshillonte për 
aspekte teknike, kurse tjetri do të mbikqyrte menaxhimin e procesit.  Është e 
rëndësishme që të gjitha palëve të përfshira t‟u lejohet kohë e mjaftueshme nga 
institucionet e tyre për të realizuar rolin në kuadër të ekipit. Shumë vende kanë 
vendosur të angazhojnë konsulentë për të këshilluar ekipin e dizajnimit të strategjisë. 
Konsulentët mund të sjellin përvoja nga procese të ngjashme në vendet e tjera, janë të 
pavarur dhe janë në gjendje të parashtrojnë pyetje të vështira, duhet të kenë reputacion 
të mirë si ekpertë në këtë fushë dhe të kenë shkathtësi të mira organizative dhe 
fasilituese. Megjithatë, në shumë raste, konsulentët ndërkombëtarë kanë marrë rolin 
udhëheqës në procesin e dizajnimit të strategjisë. Por, angazhimi i konsulentëve nuk 
duhet të lejojë që të zvogëlojë pronësinë e vendorëve mbi procesin, dhe një gjë e tillë 
duhet të theksohet në termat e referencës. 
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5.3. Plani për dizajnimin e SNZhS 
Kjo fazë e dizajnimit është mjaft kritike dhe suksesi i të gjitha fazave të tjera varet 
pikërisht nga realizimi i kujdesshëm i kësaj faze. Gjatë kësaj faze, duhet të merren 
vendime të rëndësishme, që do jenë përgjigjet e pyetjeve në vazhdim: 
_ Si do të sigurojmë që strategjia është relevante për objektivat për zhvillim nacional 
dhe që është produkt i autoriteteve vendore? Cilat rezultate duhet të arrihen dhe kur? 
_ Cfarë procedurash duhet vendosur në mënyrë që strategjia e propozuar të realizohet 
me efikasitet? 
o Cilat janë afatet kohore? 
o Kush do të jenë aktorët kryesorë? 
o Si do të sigurohemi që strategjia është praktike dhe mund të implementohet? 
o Cilët do të jenë mekanizmat për përkrahje politike dhe raportim? 
_ Ne si vend, a kemi kapacitetin e duhur dhe shkathtësitë për realizimin e kësaj detyre, 
apo kemi nevojë për asistencë? Nëse po, çfarë lloj asistence na duhet ? Fonde dhe/ose 
asistencë teknike dhe si do të realizohet ajo?  
Procesi i dizajnimit të strategjisë duhet të planifikohet, duke caktuar stadet dhe 
procedurat kryesore, mënyrat dhe kohën kur do të sigurohet përkushtimi politik për 
implementimin e SNZhS. Kyçja e donatorëve potencialë në këtë stad do të jetë e 
rëndësishme për SNZhS sepse do të shërbejë si kornizë koherence për asistencë 
multilaterale dhe bilaterale. 
 
5.4. Ndërtimi i një grupi kompakt përkrahës, Identifikimi i subjekteve relevante dhe 
menaxhimi i konsultimit 
Përvojat e vendeve që kanë hartuar planet e tyre për zhvillimin e statistikave dhe 
përvojat nga proceset e dizajnimit dhe menaxhimit të strategjive për uljen e varfërisë, 
flasin për rëndësinë e konsultimit dhe komunikimit me të gjitha subjektet relevante. 
Prandaj, është e nevojshme që qysh në fillim të identifikohen subjektet relevante me 
qëllim të përfshirjes së tyre në proces. Kjo mund të bëhet permes analizës së 
subjekteve relevante, me anë të së cilës do të identifikoheshin raportet e subjekteve 
relevante në kuadër të sistemit statistikor nacional, përfshirja dhe ndikimi relativ i tyre. 
Në këtë mënyrë, mund të identifikohen dhe kyçen në proces subjektet kyçe.  Permes 
kësaj analize do të identifikoheshin dhe grupet kryesore të shfrytëzuesve të të dhënave. 
Subjekte të ndyshme do të kenë interesa të ndryshme dhe shkallë të ndryshme 
përfshirjeje në proces.  Disa mund të jenë pjesë e ekipit kryesor (të ngushtë) ose pjesë 
të ekipit më të gjerë. Disa mund të konsultohen në stade të caktuara të procesit, në 
përputhje me përfshirjen e tyre në procss. Disa mund të jenë pjesë e ekipit politik ose 
teknik dhe pjesë e procesit të miratimit të dizajnit të SNZhS.  
Organizatat joqeveritare duhet të përfshihen me të madhe, duke përfshirë sektorin e 
biznesit, organizatat e shoqërisë civile dhe akademike. Ndërmjetësues të përshtatshëm 
mund të jenë federatat e shoqërisë civile, odat dhe shoqatat tregtare. Akademikët, që 
kanë njohuri, interesim dhe kohë, gjithashtu mund të kontribuojnë shumë si analistë dhe 
shfrytëzues të të dhënave. 
Gjatë procesit të dizajnimit të strategjisë do të jenë të nevojshme shumë diskutime dhe 
konsultime për çështje kyçe të procesit. Është e mundur që këto konsultime të lidhen 
me procese të tjera, si p.sh. azhurnimi ose monitorimi i strategjisë për uljen e varfërisë 
ose korniza të tjera mbi politika. 
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Do të mund të organizohej një takim pune me subjektet relevante për t‟i informuar se 
çfarë pritet nga ta. Gjatë këtij takimi: 
_ Do të paraqiteshin parimet kryesore në menaxhim dhe mënyrat se si aplikimi i tyre 
mund të çojë në përmirësimin e statistikave nacionale  
_ Do të paraqiteshin propozimet për dizajnimin e SNZhS dhe përgatitjet për 
implementimin e saj, duke përfshirë proceset dhe afatet kohore  
_ Pjesëmarrësit do të njiheshin me përvojat, udhëzuesit, standardet, kornizat dhe 
konceptet relevante ndërkombëtare  
_ Do të fillonte procesi i konsultimit mbi nivelin e SNZhS që do të plotësonte nevojat e 
sistemit statistikor  
 
5.5. Zhvillimi i një plani komunikimi 
Ekipi për dizajnimin e SNZhS duhet të informojë subjektet relevante gjatë gjithë kohës, 
duke u përcjellë atyre informatat kryesore, dhe duke rritur kështu përkrahjen për 
strategjinë, p.sh. në mesin e parlamentarëve dhe publikut të gjerë. Shpesh është e 
rëndësishme që subjektet relevante të konsultohen dhe të informohen në të njejtën 
kohë me qëllim të shtrirjes së përkrahjes edhe jashtë atyre që janë të kyçur direkt në 
procesin e dizajnimit. Kjo mund të ngadalësojë pak procesin, megjithatë përfitimet janë 
afatgjata. Pasja e një plani komunikimi do të ishte shumë e dobishme, e përkrahur me 
stafin dhe buxhetin e nevojshëm. Ka mënyra të ndryshme komunikimi me audienca të 
ndryshme. Subjektet relevante do të mund të informoheshin për progresin dhe të 
kërkoheshin nga ta komente me anë të revistave të përgatitura për këtë qëllim. Kurse 
për parlamentarët mund të duhet të formë tjetër e informimit, si dhe raporte të rregullta 
për ata që janë përgjegjës për menaxhimin teknik dhe politik të procesit të zhvillimit të 
strategjisë (p.sh. këshille drejtuese). 
Informimi dhe adresimi i çështjes së përkrahjes më të madhe mund të realizohen edhe 
me media, duke përfshirë konferenca shtypi, intervista në radio, TV dhe postera.  
 
Kapitulli 6. Vlerësimi i gjendjes aktuale në të cilën ndodhet sistemi statistikor 
nacional  
6.1. Nevoja për vlerësimin e gjendjes aktuale 
Shumë pak vende do të fillojnë planifikimin strategjik nga zeroja dhe normalisht qëllimi i 
planit strategjik do të jetë përmirësimi i sistemit statistikor aktual. Në shumicën e 
rasteve, vendet tashmë do të jenë pjesëmarrëse në Sistemin e Shpërndarjes së të 
Dhënave Speciale ose në Sistemin e Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme ose 
do të kenë një Kornizë për Vlerësimin e Cilësisë së të Dhënave. Qëllimi i SNZhS do të 
jetë zhvillimi dhe zgjerimi i qasjeve ekzistuese me qëllim të mbulimit të të gjithë 
sektorëve që merren me të dhëna dhe shfrytëzuesve të tyre, duke përfshirë caktimin e 
prioriteteve në mesin e aktiviteteve statistikore, dhe duke shyqrtuar aspektet e dobëta 
ogrnizative dhe institucionale të planifikimit strategjik. Si hap i parë në hartimin e një 
strategjie, rekomandohet që të bëhet një vlerësim i thellë i gjendjes aktuale në të cilën 
ndodhet sistemi. Vlerësimi duhet të jetë real, objektiv, dhe kritik. Ai duhet të bazohet në 
praktikat e mira dhe t‟i referohet standardeve ndërkombëtare, sipas nevojës. Vlerësimi 
duhet të mbledhë informata që bëjnë të kuptojmë rezultatet e organizimit dhe 
menaxhimit të sistemit statistikor nacional si tërësi. Në mënyrë specifike, ky vlerësim 
duhet të na ndihmojë të kuptojmë: 
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_ Kërkesat aktuale dhe të parashikuara të shfrytëzuesve për të dhëna statistikore; 
vlerësimin e tyre për statistikat aktuale dhe mangësitë e të dhënave aktuale dhe të 
planifikuara; prioritetet e tyre dhe aftësinë e tyre për të shfrytëzuar në mënyrë efektive 
të dhënat statistikore.  
_ Cilat lloje të statistikave janë në dispozicion, burimet e tyre dhe si sigurohen ato për 
shfrytëzuesit (si publikohen dhe shpërndahen); 
_ Koordinimin mes prodhuesve dhe shfrytëzuesve të statistikave, dhe si caktohen 
prioritetet në sistemin statistikor nacional; 
_ Kornizën ligjore dhe institucionale, në kuadër të së cilës operojnë prodhuesit kryesorë 
të statistikave; 
_ Aspektet organizative, duke përfshirë menaxhimin e sistemit statistikor nacional, 
politikat mbi resurset njerëzore dhe anët e forta, mangësitë, mundësitë dhe kërcënimet; 
_ Cilësinë e statistikave dhe mënyrën se si prodhohen ato (metodat dhe procedurat, 
aplikimi i standardeve ndërkombëtare, pengesat dhe problemet), si përpunohen, 
analizohen dhe arkivohen (politikat mbi teknologjinë informative, bazat e të dhënave); 
dhe 
_ Kapacitetin aktual të sistemit statistikor nacional (fizik, statistikor, infrastrukturor, 
njerëzor, financiar, politikat dhe strategjitë e shpërndarjes së të dhënave). 
Kjo do të përfshijë dhe marrjen parasysh të mendimeve të të gjithë prodhuesve dhe 
shfrytëzuesve kryesorë të statistikave, shfrytëzimin e gjithë përkrahjes aktuale për 
statistika; legjislacionin në bazë të të cilit përgatiten të dhënat, infrastrukturën dhe 
proceset e prodhimit dhe menaxhimit; mjaftueshmërinë e resurseve financiare vendore; 
ekzistimin e programeve për ndërtimin e kapaciteteve dhe ekzistimin e resurseve 
eksterne financiare dhe teknike. 
 

6.2. Vlerësimi i nevojave të shfrytëzuesve dhe sa janë të kënaqur ata  

Ka grupe të ndryshme shfrytëzuesish të statistikave si politikanë, agjensi qeveritare, 
kompani të sektorit publik dhe privat, niveli akademik, mediat, publiku i gjerë, donatorët 
dhe agjensitë ndërkombëtare.  Të gjitha këto këto grupe shfrytëzojnë statistikat për 
qëllime të ndryshme dhe kanë mënyra dhe kapacitete të ndryshme të shfrytëzimit të 
tyre. Disa mund të jenë suprimuar për shkak të mungesës së statistikave të caktuara,  
dhe gjithmonë duhet të mendohet edhe për nevojat potenciale, si dhe ato  aktuale. 
Nevojat e shfrytëzuesve nuk mund të përmbushen si duhet nëse paraprakisht ato nuk 
identifikohen, sintetizohen dhe vendosen sipas prioritetit. Është e rëndësishme të 
theksohet që shfrytëzuesit kanë nevojë për një listë të gjatë statistikash nga më të 
ndryshmet, prandaj duhet bërë përpjekje që të identifikohen prioritetet e tyre. Mirëpo, 
duke pasur parasysh që nevojat dhe prioritetet e shfrytëzuesve ndryshojnë, konsultimi 
dhe dialogu me ta duhet të jetë një aktivitet i vazhdueshëm. Kjo mund të bëhet duke 
aplikuar qasje të ndryshme për vlerësimin e nevojave të tyre.  
Konsultimet dhe diskutimet me shfrytëzuesit e statistikave duhet të kenë për qëllim të 
identifikojnë, mes tjerash:  
_ Se si i shfrytëzojnë ata statistikat në punën e tyre; 
_ Sa kanë pasur në dispozicion statistikat dhe si i ka penguar mungesa e statistikave 
adekuate; 
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_ Vlerësimin e tyre për statistikat ekzistuese në kuptimin e relevancës së tyre, 
saktësisë, konsistencës, plotësisë, sigurimit me kohë, nivelit të agregimit (gjeografik, 
sipas gjinisë etj.) dhe qasjes; 
_ Raportet e tyre me prodhuesit kryesorë të statistikave dhe rolet e tyre në zhvillimin e 
SNZhS; 
_ Nevojat dhe prioritetet e tyre statistikore aktuale dhe të parashikuara dhe mangësitë e 
mundshme‟ dhe  
_ Si mendojnë ata se mund të plotësohen më së miri nevojat e tyre në kontekstin e 
SNZhS.  
Një qasje e mundshme është të identifikohen shfrytëzuesit që janë të interesuar për të 
dhëna të caktuara dhe të rregullohen takime me ta. Për të identifikuar shfrytëzuesit 
kryesorë të të dhënave mund të përdoret lista e adresave, që janë në kontakt të rregullt 
me zyren statistikore qendrore dhe agjensitë e tjera statistikore, dhe të cilëve u 
shpërndahen rregullisht statistikat e prodhuara. Institucione të caktuara nga secili grup i 
shfrytëzuesve kryesorë duhet të përfshihen në konsultime dhe diskutime, qoftë 
individualisht ose në grupe të vogla, derisa të tjerët mund të japin komentet e tyre me 
shkrim. Gjithashtu, duhet të konsultohen politikëbërësit dhe vendimmarrësit, si dhe stafi 
teknik i institucioneve shfrytëzuese të të dhënave. Një qasje tjetër për përfshirjen e 
shfrytëzuesve, që ka qenë e suksesshme në disa vende, janë seminaret e sistemit për 
shpërndarjen e të dhënave të përgjithshme, të organizuara në vend. Këto takime 
mbledhin në një vend përpiluesit e të dhënave, shfrytëzuesit e tyre dhe donatorët. Gjatë 
këtyre takimeve shtjellohen tema specifike statistikore, që janë në interes të 
pjesëmarrësve, dhe inkurajojnë dialogun në mes të grupeve të përpiluesve dhe 
shfrytëzuesve të të dhënave. Është parë që këto takime kanë qenë të dobishme në 
sensibilizimin e pjesëmarrësve për rëndësinë e statistikave, në paraqitjen e raporteve 
mbi progresin në aspektin e përmirësimit të të dhënave dhe diskutimin e çështjeve të 
reja.  
 
6.3. Vlerësimi dhe planifikimi i sistemeve statistikore 
Pas identifikimit të nevojave të shfrytëzuesve, hapi tjetër është vlerësimi i produkteve 
statistikore ekzistuese dhe të planifikuara karshi këtyre nevojave. Secili produkt duhet të 
vlerësohet sipas kritereve të përcaktuara, p.sh. duke përdorur kornizën për vlerësimin e 
cilësisë së të dhënave ose indikatorët e ndërtimit të kapacitetit statistikor. Planet pastaj 
duhet të rishikohen dhe përpunohen sipas nevojës.  
 
Roli i sistemit për shpërndarjen e të dhënave të përgjithshme (SShDhP) 
SShDhP do të luajë një rol qëndror për SNZhS në shumë vende. Aktualisht, shumica e 
vendeve nga të gjitha regjionet marrin pjesë në SShDhP, dhe si rezultat tashmë kanë 
ndërmarrë mjaft hapa, që janë të nevojshëm për zhvillimin e një qasjeje strategjike në 
statistikë.  Për ato vende që akoma nuk kanë marrë pjesë në SShDhP, pjesëmarrja e 
tillë do të ishte një hap i rëndësishëm për to.  Për të kuptuar pse ndikon SShDhP në 
zhvillimin e një plani strategjik të mirë, duhet të analizohen disa karakteristika të tij. 
SShDhP është një proces i strukturuar permes së cilit shtetet planifikojnë përmirësimin 
e cilësisë së të dhënave të përpiluara dhe shpërndara nga sistemet e tyre statistikore 
me qëllim të përmbushjes së nevojave makroekonomike, të politikë-bërësve socialë dhe 
të analistëve. Vendet, të cilat marrin pjesë në këtë proces caktojnë prioritetet në formë 
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të planeve zhvillimore statistikore, që paraqesin drejtimin dhe hapin e ndryshimit, 
gjithnjë duke pasur parasysh resurset dhe kufizimet e tjera. Procesi i SShDhP  është i 
dobishëm për vendet me sisteme statistikore „rudimentare‟, si dhe për vendet me 
sisteme të sofistikuara që synojnë nënshkrimin e Standardit të Shpërndarjes së të 
Dhënave Speciale. 
SShDhP nxit praktika të shëndosha statistikore në aspektin e zhvillimin, përpilimit dhe 
shpërndarjes së statistikave ekonomike, financiare dhe socio-demografike. Vëmendje e 
posaçme i kushtohet nevojave të shfrytëzuesve të statistikave, sidomos në kuptimin e 
cilësisë, integritetit dhe qasjes së publikut tek të dhënat.  Këto fusha prioriate të 
SShDhP përbëjnë një bazë solide, mbi të cilën mund të formulohen politika për zhvillim 
statistikor, të cilat mund të integrohen direkt në një plan strategjik.  SShDhP ka për bazë 
katër dimenzione kryesore: 
_ Shtrirja e të dhënave (mbulimi), periodiciteti dhe afatet kohore 
_ Cilësia e të dhënave: transparenca e metodologjisë, burimet dhe verifikimet 
_ Integriteti: transparenca, objektiviteti dhe profesionalizmi 
_ Qasja nga publiku: saktësia kohore e nxjerrjes së të dhënave dhe qasja për të gjithë 
Këto dimenzione përmbledhin qasjen e  SShDhP në inkurajimin e praktikave më të 
mira. Shtrirja e të dhënave ka të bëjë me fushat kryesore të statistikave financiare dhe 
socio-demografike, duke përfshirë indikatorët për popullsinë, shëndetësinë, arsimin dhe 
varfërinë (përfshirë qëllimet zhvillimore të mileniumit). Pjesëmarrësit e SShDhP 
përgatisin raporte mbi praktikat aktuale statistikore në secilën nga këto fusha. Këto të 
dhëna mund të shfrytëzohen nga përpiluesit e të dhënave, politikë-bërësit dhe analistë 
brenda dhe jashtë qeverisë. Analizat e metodave të përpilimit të të dhënave flasin direkt 
për cilësinë e tyre dhe pjesëmarrësit përgatisin plane afat shkurta dhe afat mesme për 
përmirësimin e tyre. Shtetet inkurajohen që të jenë reale kur bëhet fjalë për këto plane 
dhe të paraqesin fushat, përmirësimi i të cilave mund të arrihet vetëm me asistencë 
teknike dhe/ose financiare nga jashtë.   
Dimenzioni i integritetit dhe qasjes adreson çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë 
me konifidencën dhe besimin që kanë shfrytëzuesit në profesionalizmin e procesit të 
përpilimit dhe shpërndarjes së të dhënave. Ato bazohen në parimet themelore të 
statistikave zyrtare të UN-it. Çdo agjensi, përgjegjëse për shpërndarjen e të dhënave, 
raporton mbi praktikat e veta aktuale karshi praktikave të mira ndërkombëtare. Ato 
gjithashtu paraqesin plane për përmirësimin e sistemeve statistikore. 
Edhe pse të dhënat që mbulohen nga SShDhP janë të nevojshme për të gjitha vendet, 
ky sistem nuk mbulon të gjitha të dhënat, që janë të nevojshme për një sistem të plotë 
të statistikave zyrtare. Megjithatë, qasja e SShDhP mund të zgjerohet lehtë edhe tek të 
dhënat e tjera dhe kjo mund të jetë një gjë e dobishme për shumë vende. Çështja e 
integritetetit dhe qasjes vlejnë për të gjitha agjensitë që prodhojnë të dhëna, kështu që 
qasja e SShDhP në këto fusha mund të konsiderohet si gjithëpërfshirëse.  
Një tipar kyç i këtij sistemi është promovimi i koordinimit brenda fushës së statistikës në 
vend. Ai mbulon të dhëna, që prodhohen nga së paku tre, dhe shpesh dhjetë, agjensi. 
Vendet inkurajohen që të krijojnë komitete të SShDhP, që do të përbëheshin nga 
përfaqësues të të gjitha agjensive në fjalë.  Formimi i këtij sistemi në shumë vende 
është cilësuar si mënyra kryesore e informimit të agjensive rreth asaj se çfarë të 
dhënash përpilohen, cilat janë mangësitë në mbledhjen e tyre, dhe kur mund të rritet 
efikasiteti në përpilimin dhe shpërndarjen e tyre. Është e rëndësishme të theksohet që 
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vlerësimi dhe planifikimi i sistemeve statistikore nuk përbën një aktivitet të vetëm. 
SShDhP ofron vlerësime të rregullta të cilësisë së të dhënave dhe praktikave të 
shpërndarjes së tyre, vlerësime të prioriteteve, të nevojave të shfrytëzuesve, raporte 
mbi përmirësime, dhe rivlerësime të strategjisë. Të dhënat e SShDhP, të paraqitura nga 
FMN si buletin në formë elektronike, mund të shfrytëzohen si mjete efektive komunikimi 
me të gjitha subjektet relevante lidhur me arritjet, ndryshimin e nevojave dhe 
prioriteteve, si dhe për paralajmërimin e donatorëve potencialë lidhur me nevojën për 
resurse teknike dhe financiare.   
 
Korniza për vlerësimin e cilësisë së të dhënave (KVCDh, DQAF) dhe indikatorët e 
ndërtimit të kapacitetit statistikor (INKS) 
KVCDh integron dimenzionet e SShDhP në një kornizë të vetme për vlerësimin e 
detajuar të një fushe të caktuar të dhënash. KVCDh i shërben disa shfrytëzuesve. E 
para, i shërben autoriteteve vendore duke u mundësuar atyre vetëvlerësimin e 
sistemeve statistikore. Vlerësime të tilla inkurajojnë përgatitjen e planeve të qarta për 
përmirësim, që do të ndihmonin fitimin e përkrahjes së nevojshme. Gjithashtu kjo 
kornizë i shërben shfrytëzuesve private dhe publikë të të dhënave, duke ofruar një 
pasqyrë të aspekteve që përbëjnë cilësinë e të dhënave. 
KVCDh identifikon gjashtë dimenzione të cilësisë: (1) Parashkushtet e cilësisë; (2) 
Sigurimi i integritetit; (3) Saktësia e metodologjisë; (4) Saktësia dhe besueshmëria; (5) 
ofrimi i shërbimeve; dhe (6) Qasja. Dy dimenzionet e para i referohen struktures 
organizative ligjore, në kuadër të së cilës operon sistemi statistikor nacional.  Katër 
dimenzionet e tjera janë më specifike për kategori të caktuara.  KVCDh aktuale për të 
dhëna specifike janë:  llogaritë kombëtare, „consumer price indices‟,‟ producer price 
indices‟, statistikat financiare të qeverisë, statistikat monetare, bilansi i pagesave dhe 
varfëria për shkak të ardhurave të ulëta. Kjo kornizë mund të përdoret nga shtetet për të 
gjitha të dhënat që ato i konsiderojnë të rëndësishme. (Këto aspekte janë përshkruar 
tek “Përgatitja e planit të implementimit”në kapitullin 8 dhe në Njohuritë bazë mbi 
SNZhS) 
Indikatorët e ndërtimit të kapacitetit statistikor të PARIS21 janë indikatorë kualitativë dhe 
kuantitativë, që mund të shfrytëzojnë vendet për vetëvlerësimin e nivelit të zhvillimit të 
sistemeve të tyre statistikore. Janë identifikuar tre nivele vlerësimi: 
_ indikatorët për sistemin në tërësi identifikojnë statistikat që nxjerr një shtet, duke 
përfshirë vitin për të cilin vlejnë ato dhe agjensitë që i kanë përpiluar; 
_ indikatorët kualitativë që kanë të bëjnë me agjensinë vlejnë për agjensinë/agjensitë që 
prodhon statistikat. Vetë shtetet vendosin cilat agjensi të përfshijnë por, për qëllime 
krahasimi mes shteteve të ndryshme, përfshihen agjensitë përgjegjëse për statistikat 
mbi GDP, popullsinë, të ardhurat për ekonomi familjare dhe mbi shpenzimet;   
_ indikatorët që kanë të bëjnë me të dhëna kualitative vlejnë për seri specifike 
statistikore, përzgjedhja e të cilëve gjithashtu varet nga vetë shtetet, por për qëllime 
krahasimi përfshihen statistikat mbi GDP, të ardhurat e popullsisë dhe ekonomive 
familjare dhe statistikave mbi shpenzimet.  
6.4. Vlerësimi i aspektit ligjor dhe organizativ 
Gjatë vlerësimit të faktorëve të jashtëm, që ndikojnë në sistemin statistikor nacional, 
duhet të identifikohen faktorët ekonomikë, socialë, politikë, ligjorë dhe teknologjikë, që 
mund të jenë të favorshëm për efektivitetin e sistemit. Gjithashtu, duhet të analizohet 
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niveli i vetëdijes në fushën statistikore në vend, shkalla në të cilën shfrytëzohen 
statistikat për vendimmarrje dhe hartimin e politikave të bazuara në fakte, proceset e 
udhëhequra nga qeveria dhe politikat, që duhet të përpilohen në bazë të statistikave. 
Përveç KVCDh, në këtë aspekt mund të ndihmojë një analizë „SWOT‟, me anë të së 
cilës identifikohen mundësitë dhe kërcënimet për sistemin, që janë jashtë kontrollit të 
agjensive, si dhe anët e forta mbi të cilat mund të ndërtohet strategjia dhe dobësitë, që 
duhet të adresohen. Analiza SWOT dhe metoda të tjera do të ketë në dispozicion në 
dokumentin Njohuritë Bazë mbi SNZhS. Kjo pjesë e vlerësimit ka të bëjë me kornizën 
institucionale të sistemit statistikor nacional dhe mënyrën si menaxhojnë punën e tyre 
agjensitë në aspektin organizativ. KVCDh mund të ndihmojë në rishyqrtimin e 
aspekteve në vijim:  
_ Autoritetin dhe legjislacionin mbi statistikat në bazë të të cilit veprojnë agjensitë, 
duke përfshirë mandatet dhe rolet e tyre, si dhe mjaftueshmërinë e legjislacionit për 
statistika nacionale. Manuali i organizatave statistikore i UN-it ofron një model të Aktit 
Statistikor Nacional, që mund ta shfrytëzojnë shtete për vlerësimin e legjislacionit mbi 
sistemet statistikore.  
_ Mekanizmat për konsultimin mes prodhuesve dhe shfrytëzuesve të statistikave 
dhe mënyrës se si funksionojnë këta mekanizma, p.sh. përmes komiteteteve dhe 
formave të tjera të bashkëpunimit shfrytëzues-prodhues, duke pasur parasysh gjithnjë 
që modele të ndryshme i përshtaten rrethanave të ndryshme në vend.   
_ Pozicionin dhe statustin e agjensive statistikore brenda qeverisë p.sh. agjensi 
autonome ose gjysmëautonome, ose pjesë e një ministrie apo departamenti të 
qeverisë; 
_ Qartësinë e misionit, strategjive, mentalitetit dhe strukturave institucionale dhe 
sa i zbatojnë agjensitë standardet profesionale etike dhe ndërkombëtare; 
_ Politikat mbi resurset njerëzore në kuptimin se a janë të mjaftueshme (numri, 
përvoja, shkathtësitë, kualifikimet) dhe procedurave të menaxhmentit (rekrutimi, denimi, 
stimulimi, ekzistimi i kuadrit të statistikave) dhe zhvillimit të stafit (trajnimi fillestar për 
statistika dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional) dhe manaxhimit të njohurive; 
_ Resurset financiare dhe infrastruktura 
Shembuj të deklaratave të misionit të agjensive statistikore 
Deklarata e misionit e Institutit të Statistikës në Xhamajka: të ofrohen informata 
statistikore relevante, me kohë, dhe te sakta, si dhe sherbime teknike, në përputhje me 
standardet ndërkombëtare, për klientë vendorë dhe ndërkombëtarë.  
Deklarata e misionit e byrosë statistikore në Ugandë: të prodhohen, koordinohen 
dhe shpërndahen statistika zyrtare me qëllim të përkrahjes së proceseve të 
vendimmarrjes në të gjitha aspektet e jetës, informimit dhe përkrahjes së proceseve të 
planifikimit nacional dhe të qeverisë lokale, përkrahjes së analizave të politikave dhe 
debateve, si dhe monitorimit të ndikimit të iniciativave, politikave dhe programeve të 
qeverisë.  
Shembuj të deklaratave të vizionit 
Deklarata e vizionit për statistikat në Afrikën Jugore: të bëhet qendër udhëheqëse e 
njohurive dhe të ofrojë lidership në prodhimin e statistikave, të promovojë një kulturë të 
poltikave, planifikimit dhe vendimmarrjes, të bazuar në evidence. 
Vizioni i Zyres Statistikore Nacionale në Filipine: 



23 
 

Zyra Statistikore Nacionale është një ofrues i rangut botëror i rezultateve dhe 
shërbimeve statistikore dhe të regjistrimit civil.  
 
Kapitulli 7. Përcaktimi i vizionit dhe opsioneve strategjike 
Në këtë kapitull përshkruhen konceptet “mision”: që përshkruan biznesin në të cilin 
ndodhet organizata ose sistemi; “vizion”: ku dëshiron të arrijë; planifikimi strategjik për 
arritjen e misionit dhe të vizionit; dhe plani i caktimit të prioriteteve. Më shumë informata 
do të ketë në dokumentin Njohuritë bazë mbi SNZhS.  
7.1. Përcaktimi i vizionit 
Përcaktimi i vizionit është një komponent kyç i planifikimit stretgjik. Ai përfshin 
deklarimin ose rishyqrtimin e misionit dhe vizionit të sistemit statistikor nacional.  
Misioni i përgjigjet pyetjes: cili është biznesi ynë dhe pse ekzistojmë ne si agjensi ose 
si sistem. Ai ofron bazën për caktimin e prioriteteve, strategjive, planeve dhe detyrave të 
punës. Deklarata e misionit duhet të përshkruajë qëllimin, klientët, produktet ose 
shërbimet, filozofinë dhe teknologjinë bazë, që përdoren nga sistemi statistikor për 
përmbushjen e vizionit të tij. Deklarata e misionit duhet të jetë inspiruese, energjike, 
motivuese dhe inkurajuese për stafin dhe klientët. Ajo duhet të ofrojë idenë e interesave 
të përbashkëta dhe të nxisë tek menaxherët e agjensisë një “lidhje emocionale” dhe 
“ndjenjë të misionit. Për një sistem statistikor nacional, dhe në veçanti për agjensinë 
statistikore qendrore, misioni do të rrjedhë nga Akti mbi Statistikat ose ligje të tjera, që 
kanë të bëjnë me aktivitete statistikore.  
Vizioni, permes së cilit kërkohet të paraqitet një pasqyrë e plotë e gjendjes që duam të 
arrijmë në të ardhmen dhe që shpesh paraqet një kërcim nga e kaluara dhe e tashmja, i 
përgjigjet pyetjes: ku duam të arrijmë për nje periudhe afatgjate, ndoshta pas 5-10 
vitesh?  Anët pozitive të vizionit janë të menduarit „jashtë kufinjëve‟, identifikimi i qëllimit 
dhe drejtimit, promovimi i interesit dhe përkushtimit, inkurajimi dhe ndërtimi i besimit.  
Gjatë përcaktimit të vizionit, duhet të merren parasysh pyetjet: Pse na duhet një vizion? 
Cili është objektivi i pasjes së tij? Kë duam të tërheqim me anë të vizionit? Dhe në bazë 
të këtyre, duhet të përpilohet deklarata e vizionit, e cila duhet të jetë e saktë, pozitive, 
inspiruese dhe energjike. Gjithashtu, duhet të jetë e shkurtër, jo më shumë se një ose 
dy fjali dhe duhet të përfshijë qëllimet, vlerat, bindjet dhe rezultatet e pritura. 
Mëposhtë paraqiten disa të dhëna lidhur me procesin e përcaktimit të vizionit: 
_ Deklaratat e misionit dhe e vizionit nuk duhet të jenë slogane, pa pasur ndonjë dobi.  
Ato duhet të nxisin energji tek agjensitë për përmirësimin e performances së tyre, 
sidomos nëse menaxhmenti i këtyre agjensive “ka vetëm fjalë”. 
_ Do të ketë të ashtuquajturit “kundërshtues të vizionit”, duke përfshirë traditat, liderët e 
lodhur, individët që mendojnë negativisht dhe ata që mendojnë ngushtë. Ndikimi i tyre 
në proces mund të reduktohet permes komunikimit të mirë. 
 
7.2. Prioritetet dhe strategjitë 
Pasi të përcaktohet gjendja aktuale dhe gjendja e dëshiruar ku do të jetë sistemi 
statistikor nacional, hapi tjetër është identifikimi i mënyrave alternative për arritjen e 
qëllimeve të dëshiruara. Procesi i planifikimit strategjik përfshin identifikimin e qëllimeve 
strategjike (arritjet e përgjithshme) dhe strategjitë (metodat e përgjithshme për 
përmbushjen e qëllimeve dhe vizionit të pëcaktuar). Qëllimet strategjike synojnë 
adresimin e çështjeve strategjike ose të rëndësishme, të cilat janë identifikuar gjatë 
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fazës së vlerësimit. Qëllimet duhet të jenë kreative dhe të orientuara kah e ardhmja. Sa 
më shumë që është e mundur, ato duhet të definohen qartë dhe të jenë SMART 
(Specifike, të Matshme, të Arritshme, Relevante dhe Të afatizuara në kuptimin e kohës 
për përmbushjen e tyre). 
Performanca e strategjisë do të matet duke iu referuar këtyre qëllimeve, për të cilët do 
të përcaktohen indikatorët përkatës (kapitulli 9).  
Në përgjithësi, zgjedhjet strategjike duhet:  
_ Të synojnë zgjidhjen e çështjeve madhore dhe duhet të sillen rreth ayre që mund të 
nxisin ose realizojnë këtë. 
 Sidomos, strategjitë duhet të ofrojnë lidership për politika dhe strategji, që do të 
implementohen nga njerëz dhe partneritete, permes resurseve dhe proceseve të 
caktuara.  
_ Të përqëndrohen në ndryshime strukturore, që ka mundësi të drejtojnë dhe realizojnë 
ndryshime, 
_ Të mos jenë personale (d.m.th. të evitohen anshmëritë personale, politike, 
emocionale) dhe të jenë holistike (të evitohet tendenca e mbivlerësimit të 
peshës/ndikimit të një faktori të vetëm), 
_ Të bëjnë dallimin në mes të “të rëndësishmes”dhe “urgjentes”, 
_ Të pyesë gjithmonë nëse një aktivitet i caktuar është strategjik dhe do të nxisë 
ndryshime, 
_ Të sigurohen nëse strategjia është reale ose e realizueshme, 
_ Të rishyqrtojnë strategjitë, që kanë dështuar në të kaluarën, 
_ Të sigurohen që strategjitë e përzgjedhura ofrojnë reagime adekuate dhe fleksibile 
ndaj ndryshimit të rrethanave. 
Janë dy qasje kryesore, qasja e inputeve dhe e outputeve, që mund të përdoren për 
identifikimin e zgjedhjeve strategjike. Këto dy qasje nuk përjashtojnë njëra tjetrën dhe 
shpesh përdoren të dyja. Të dy këto qasje marrin në konsideratë efikasitetin, 
efektivitetin dhe barazinë (për më shumë shih tek Njohuritë bazë për SNZhS).  
Qasja e inputeve përqëndrohet në çështje, që kanë të bëjnë me infrastrukturën, si p.sh. 
_ Efektiviteti institucional 
_ Sa janë adekuate resurset fizike ose kapitale 
_ Sa janë adekuate resurset njerëzore 
_ Njohuritë  
_ Efektiviteti i menaxhmentit 
Qasja e outputeve, si SShDhP dhe KVCDh, përqëndrohen në produktet dhe shërbimet 
statistikore, si:  
_ Shtrirja, periodiciteti dhe saktësia kohore e statistikave 
_ Qasja e publikut të gjerë 
_ Integriteti 
_ Cilësia 
Planifikuesit strategjikë të sistemit statistikor nacional do të përballen me prioritete 
kundërthënëse nga më të ndryshmet. Në këto raste do të ndihmojë shumë procesi i 
konsultimit (seksioni 6.2), dhe mesazhe të qarta mbi prioritetet do të sigurohen permes 
politikave nacionale dhe planeve zhvillimore, si strategjitë për uljen e varfërisë dhe 
procedurat ndërkombëtare si raportimi duke iu referuar qëllimeve zhvillimore të 
mileniumit. Vendimi përfundimtar mbi përfshirjen ose mospërfshirjen në programe të 
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punës do të merret në nivele të larta të qeverisë, ndoshta me ndihmën e një komiteti 
nacional për statistika.  
7.3. Strategjitë e ndërtimit të kapacitetit 
Pasi të caktohen prioritetet, duhet të përgatiten strategji për zhvillimin e kapacitetit të 
sistemit statistikor nacional për prodhimin dhe shfrytëzimin e statistikave të ardhshme. 
Këto strategji përfshijnë: 
_ Përmirësimin e koordinimit, menaxhimit dhe kornizës ligjore për statistika 
_ Zhvillimin e resurseve njerëzore 
_ Financimin 
_ Përforcimin e operacioneve dhe procedurave statistikore, p.sh. statistikat sektoriale 
dhe shpërndarja e tyre  
_ Investimin në statistika dhe infrastrukturën fizike  
Këto analizohen në kontekstin e vlerësimit, të paraqitur në kapitullin 6, dhe të 
implementimit në kapitullin 8, kurse më shumë informata do të ketë në Njohuritë bazë të 
SNZhS.  
 
Kapitulli 8. Përgatitja e planit të implementimit 
8.1. Planifikimi i implementimit 
Qasjet e gjera strategjike në kuadër të SNZhS duhet të përkthehen në veprime të 
detajuara implementimi ose në plan pune, ku theksohet qartë se çfarë do të bëhet, nga 
kush dhe kur. Plani i veprimit do të përfshijë kosto të qarta, buxhetin e përgjithshëm dhe 
një plan financimi (shih detajet tek Njohuritë bazë mbi SNZhS). Ai duhet të specifikojë 
veprimet që duhet të ndërmerren për adresimin e çështjeve strategjike të identifikuara 
dhe arritjen e qëllimeve. Gjithashtu, ai duhet të përcaktojë rezultatet që duhet të arrihen 
dhe mjetet për monorimin dhe raportimin mbi progresin e arritur (shih kapitullin 9). it 
Si përmbledhje, të dobishme janë këto veprime:  
o Zëvendësimi i Aktit Statistikor të vjetruar me një legjislacion të ri, ku paraqiten parimet 
bazë të statistikave zyrtare dhe një mandate efektiv për të gjitha aktivitetet statistikore;  
o Ofrimi i mekanizmave efektivë për koordinimin dhe menaxhimin e sistemit statistikor; 
o Rishqyrtimi i pozicionit dhe statustit të agjensive statistikore brenda qeverisë; 
o Rritja e profilit të statistikës në qeveri dhe avokimit për statistikë; 
_ Zhvillimi i resurseve njerëzore për mbulimin e të gjitha nevojave për staf në agjensitë 
statistikore, duke përfshirë menaxherët, statisticientët profesionalë, profesionistë të 
tjerë, stafin administrative dhe stafin tjetër përkrahës, permes; 
o Rekrutimit të stafit të ri, dhe shyqrtimi i mundësisë për trajnime fillestare në statistikë 
o Zhvillimit të shkathtësive, kompetencave dhe ekspertizës së stafit ekzistues 
o Ofrimit të një orientimi për karrierë për stafin 
o Rritjes së motivimit të stafit dhe reduktimit të lëvizjeve të mëdha dhe humbjes së stafit 
o Lidhjes së formave të stimulimit me performancën e mirë 
o Vendosjes së një programi të dizajnuar mirë për zhvillimin dhe trajnimin e stafit 
_ Investimet në infrastrukturën fizike dhe statistikore, duke përfshirë këto aspekte: 
o Zyret 
o Teknologjinë informative dhe të komunikimit 
o Mjetet e transportit 
o Krijimin e regjistrave, kornizave të mostrave etj. 
o Vendosjen e një sistemi informativ dhe një baze të dhënash nacionale 
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o Vendosjen e një organizimi të punës në terren për menaxhimin dhe implementimin e 
anketimeve dhe regjistrimeve të popullsisë 
o Krijimin e bazave të të dhënave 
o Vendosjen e mekanizmave për shpërndarjen e të dhënave statistikore, duke përfshirë 
faqet e internetit 
_ Prodhimin dhe menaxhimin e të dhënave statistikore, duke përfshirë: 
o Përmirësimin e mbledhjes dhe menaxhimit të të dhënave administrative 
o Plotësimin e zbrazëtive në fushën e të dhënave duke realizuar anketime dhe 
regjistrime të popullsisë 
o Përmirësimin e periodicitetit të produkteve statistikore (nga regjistrimet, anketimet dhe 
të dhënat administrative) 
o Integrimin e regjistrimeve dhe anketimeve dhe përmirësimin e punës në terren  
o Përmirësimin e cilësisë së të dhënave, p.sh. duke reduktuar vonesat e nxjerrjes së 
tyre dhe duke rritur reagimin ndaj nevojave për të dhëna. 
o Përmirësimin e analizës dhe raportimit të të dhënave 
o Përmirësimin e shpërndarjes së të dhënave dhe dizajnimin e produkteve statistikore. 
 
8.2. Kostoja dhe financimi i SNZhS 
Përpara implementimit të SNZhS duhet të përcaktohet me kujdes kostoja e saj. Buxheti 
për implementimin e strategjisë: 
_ Tregon kostot e përditshme dhe kostot e investimit, të parapara për punën e 
planifikuar. 
_ Specifikon ngarkesën për buxhetin nacional dhe nevojën për fonde nga jashtë; 
_ Ofron disa detaje rreth shfrytëzimit të resurseve, p.sh. për pajisje, resurse njerëzore, 
mbledhje të të dhënave (regjistrime, anketime) etj. 
Buxheti duhet të përfshijë edhe koston e zhvillimit të kapacitetit të sistemit statistikor 
nacional, edhe koston për funksionimin e këtij kapaciteti. Normalisht këto do të duhej të 
jepeshin ndaras, ashtu që kostoja inkrementale e zhvillimit të sistemit dhe arritjes së 
rezultateve të reja ose të modifikuara të jenë të qarta. Në këtë rast do të ishte e 
dobishme që buxheti të ketë dy kategori të ndryshme,  si mëposhtë: 
_ „Gjendja e vazhdueshme” 
_ Kostoja inkrementale e zhvillimit të sistemit, duke përfshirë koston e përforcimit 
institucional dhe ndryshimit organizativ, kur kjo është e nevojshme; p.sh. procedurat mbi 
resurset njerëzore, mekanizmat e koordinimit etj.; 
_ Kostoja e “gjendjes së vazhdueshme” përfshin kostot shtesë të nevojshme për 
funksionimin e sistemeve të reja dhe prodhimin e produkteve të reja. 
 Shpenzimet kapitale do të nevojiten për investime të mëdha (p.sh. ndërtesa, rrjet 
kompjuterik). Është shumë e rëndësishme të bëhen përllogaritje reale të shpenzimeve , 
që do të jenë të nevojshme për funksionimin e sistemeve të reja dhe produkteve të reja, 
pasi të jenë krijuar ato. Kostoja për asistencë teknike (p.sh. konsulenca) duhet të 
përfshihet gjithashtu, qoftë si konsulencë ndërkombëtare ose vendore, qoftë në kuadër 
të kostos kapitale ose kostos për funksionimin e sistemit, varësisht se për çfarë qëllimi 
kërkohet asistenca në fjalë.  
Aty ku është e mundur, ekipet që përgatisin SNZhS duhet gjithashtu të bëjnë një 
analizë të kost-efektivitetit nëse jo për të gjitha, të paktën për aktivitetet kryesore. Në 
këtë analizë mund të shqyrtohen mënyra të tjera të përpilimit të të dhënave, 
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p.sh.krahasimi i shfrytëzimit të të dhënave nga burime administrative me ato të një 
ankete të caktuar me mostër .Gjithashtu, gjatë kësaj analize mund të bëhen krahasime 
të aktiviteteve të ngjashme, të ndërmarra në vend ose në vende të tjera në regjion, ose 
krahasimi me norma të caktuara ndërkombëtare. Ekipi i PARIS21 për koston dhe 
financimin e SNZhS është duke u përpjekur që të përcaktojë koston për anketime të 
ndryshme, krijimin e regjistrave, funksionimin e sistemeve administrative. 
Në disa vende në zhvillim, qeveria mund të jetë e gatshme dhe të ketë mundësi të 
financojë tërë strategjinë. Megjithatë, në shumë raste do të ketë nevojë për fonde 
shtesë nga jashtë, si plotësim i buxhetit të qeverisë. Është e rëndësishme që ekipi i 
dizajnimit të shyqrtojë mënyrat se si do të financohet SNZhS dhe të kërkojë 
përkushtimin e qeverisë dhe partnerëve të jashtëm qysh në stadet e hershme të 
procesit. 
Meqenëse implementimi zakonisht zgjat disa vite, aktivitetet në Planin e Veprimit duhet 
të reflektohen jo vetëm në buxhetin e vitit të ardhshëm, por edhe në plane më afatgjata 
si Korniza e Shpenzimeve Afatmesme (KShAM), aty ku ekziston një kornizë e tillë. Në 
këto rrethana, rekomandohet që kontributi i qeverisë në vitet e para të jetë në përputhje 
me procedurat financiare të vendosura në procesin e buxhetit, dhe më pas, niveli i 
propozuar i financimit. duhet të përllogaritet sa më realisht që është e mundur  
 
Financimi nga jashtë 
Financimi nga jashtë (Asistenca për Zhvillim) ka forma rë ndryshme, duke përfshirë 
grante dhe huatë. Një SNZhS, e përgatitur me pjesëmarrje të subjekteve relevante dhe 
e përkrahur nga to, mund të ofrojë një mekanizëm të rëndësishëm për koordinimin e 
asistencës së donatorëve në statistikë dhe për mobilizimin e resurseve shtesë. 
Përkrahja e donatorëve për SNZhS do të mund të organizohej në disa mënyra, duke 
përfshirë: 
_ Përkrahjen nga një donator i vetëm – një donator i vetëm mund të sigurojë të gjitha 
fondet e nevojshme për implementimin e strategjisë. 
_ Përkrahjen nga disa donatorë – donatorë të ndryshëm mund të vendosin të 
financojnë komponente të ndryshme të strategjisë. Që një gjë e tillë të funksionojë, 
duhet të koordinohen dhe harmonizohen fondet e donatorëve, llogaridhënia dhe 
mekanizmat e raportimit të tyre, dhe rekomandohet që kjo të bëhet sipas procedurave 
të qeverisë së vendit në fjalë.   
_ „Basket funding’ – asistenca nga donatorë të ndryshëm mund të realizohet permes 
një Fondi Mirëbesimi, ose si pjesë e përkrahjes së buxhetit të përgjithshëm. Përparësitë 
e kësaj janë: 
o Reduktimi i punës administrative gjatë punës me donatorë të ndryshëm, duke 
përdorur procedura uniforme të raportimit dhe të llogaridhënies, 
o Caktimi  rezultateve të përbashkëta, 
o Përmirësimi i koordinimit dhe efikasitetit të asistencës së donatorëve 
Fondi i Mirëbesimit i Bankës Botërore për Ndërtimin e Kapacitetit Statistikor është një 
burim i rëndësishëm i grantit, që financohet nga donatorë bilateralë për të ndihmuar 
shtetet në dizajnimin e SNZhS. Banka Botërore gjithashtu ka lansuar programe të 
reja– STATCAP – që synojnë të ndihmojnë vendet në sigurimin e qasjes në hua dhe 
kredi për implementimin e SNZhS. Më shumë detaje do të ketë më Njohuritë Bazë mbi 
SNZhS.  
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Qëndrueshmëria  
Një problem i madh me projektet e mëhershme, që kanë përkrahur statistikat, është se 
aktivitetet e tyre nuk kanë qenë të qëndrueshme pas mbarimit të fondeve të donatorit. 
Është shumë e rëndësishme që sistemi statistikor nacional të jetë i qëndrueshëm. 
Prandaj, rekomandohet që plani për implementimin e SNZhS të theksojë në mënyrë të 
veçantë se si do të vazhdojnë të përkrahen aktivitetet pasi të ketë mbaruar përkrahja 
nga jashtë. Për ta bërë këtë, duhet të të bëhet e qartë që në fillim se cilat aktivitete 
mbulohen me asistencë nga jashtë dhe që qeveria të rrisë gradualisht fondet për ato 
aktivitete. Sa më e madhe pjesa që financohet nga donatorët, aq më e rëndësishme 
është të shyqrtohet kapaciteti dhe gatishmëria afatgjate e qeverisë për sigurimin e 
fondeve. Një mundësi është që qeveria të kërkojë resurse nga jashtë (nëse është e 
nevojshme) për përgatitjen e SNZhS („investim për përmirësime‟), por planifikon të 
mbulojë të gjitha kostot që mundësojnë funksionimin e sistemit pasi të jetë zhvilluar ai. 
Ka mundësi që procesi i përgatitjes së planit të veprimit të përsëritet disa herë, duke 
përfshirë skenarë të ndryshëm deri në përpilimin e një plani financiar të realizueshëm 
dhe adresimin e çështjes së qëndrueshmërisë së aktiviteteve dhe përmirësimeve të 
arritura.  
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Kapitulli 9. Implementimi, Monitorimi dhe Vlerësimi 

9.1. Menaxhimi strategjik si proces i vazhdueshëm 
“Mundësia për të ekzekutuar strategjjinë është më e rëndësishme se vetë cilësia e 
strategjisë,” Robert 
S. Kaplan dhe David P. Norton. Përgatitja e planit strategjik është vetëm fillimi. Pa një 
implementim efektiv të gjiitha përpjekjet e investuara në dizajnimin e strategjisë janë të 
kota. Sukses do të ishte saktësia edhe e dizajnimit, edhe e implementimit të strategjisë. 
Prandaj, duhet të vendosen mekanizmat e duhur për implementimin e strategjisë. 
Gjithashtu është e rëndësishme të theksohet se ndryshimet janë të paevitueshme, 
sidomos në kuadër të kornizës afatgjate të SNZhS. Prandaj, një plan i mirë duhet të jetë 
fleksibil në mënyrë që të reagojë ndaj ndryshimeve, problemeve dhe mundësive të reja 
gjatë procesit të implementimit.  
Në fakt proceset strategjike më efektive nuk janë ato që krijojnë plane më të mira, por 
ajo që lejojnë fleksibilitetin e duhur për të reaguar ndaj ndryshimeve që paraqiten më 
pas. Prandaj, kusht themelor për procesin e implementimit është që të ketë mekanizma 
për t‟iu përshtatur ndryshimeve, për të monitoruar dhe raporuar mbi progresin, për të 
rishyqrtuar strategjinë dhe për ta ndryshuar atë kur është e nevojshme. Poashtu, është 
e rëndësishme që koha, dizajnimi dhe implementimi të jenë në përputhje me ciklet 
buxhetore dhe proceset e tjera të qeverisë, p.sh. rishyqrtimi dhe azhurnimi i kornizave 
të politikave nacionale. 
 
9.2. Menaxhimi i Implementimit 
Procesi i implementimit të strategjisë ka mundësi të përfshijë këto çështje: 
_ Menaxhimin e ndryshimit – Implementimi i SNZhS do të kërkojë padyshim 
ndryshime në disa organizata, duke përfshirë agjensinë statistikore qendrore, sidomos 
në marrjen e roleve dhe përgjegjësive të reja. Ndryshimi është i vështirë dhe, në shumë 
rrethana, edhe i dhimbshëm për disa. Disa mund ta shohin ndryshimin të favorshëm për 
veten e tyre, kurse të tjerë mund të mendojnë se do humbin diçka prandaj do të 
mundohen të pengojnë procesin. Pra, duhet të krijohen struktura dhe procese të 
caktuara për menaxhimin e ndryshimit dhe, nëse është e mundur, të sigurohet 
kompenzim për humbësit.  
_ Zhvillimin e kapacitetit menaxhues për implementimin e strategjisë, duke 
përfshirë lidershipin: komunikimin me subjektet relevante, ngritjen e vetëdijes dhe 
përkrahjen nga jashtë dhe brenda. Përveç udhëheqësit të procesit, duhet të ketë edhe 
„misionarë‟ të stratregjisë në mesin e agjensive kryesore, të cilët i mësojnë të tjerët rreth 
procesit të ndryshimit dhe i ndihmojnë në ruajtjen e përkrahjes.  
_Duhet të zhvillohet kapaciteti edhe për menaxhimin e aspekteve të rëndësishme si 
menaxhimi financiar dhe prokurimi. Është e rëndësishme që resurset për SNZhS të 
menaxhohen mirë dhe të jepet llogari për to. Edhe qeveritë vendore, edhe donatorët, e 
përfshirë në implementimin e  SNZhS do të kërkojnë që të ketë udhëzime të qarta 
financiare dhe për prokurim, që do të aplikoheshin në përputhje me rregullat dhe 
procedurat e përcaktuara.  
_ Angazhimin dhe motivimin e stafit: planet e agjensisë dhe planet e implementimit 
duhet të përkthehen në programe vjetore të punës dhe objektiva për secilën fushë të 
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punës, si dhe në plane pune individuale dhe sisteme për vlerësimin dhe stimulimin e 
stafit.  
 
9.3. Raportimi, Monitorimi dhe Vlerësimi 
Për Raportimin mbi progresin e implementimit të SNZhS duhet të ketë një kornizë 
llogaridhënieje, duke përfshirë identifikimin e indikatorëve për matjen e performancës 
dhe mekanizmave përkatës të raportimit. Indikatorët e performancës për vlerësimin e 
progresit gjatë implementimit të strategjisë dhe arritjes së rezultateve finale të SNZhS 
duhet të identifikohen dhe dakordohen në fillim. Duhet të ketë një listë të shkurtër të 
indikatorëve. Indikatorët për Ndërtimin e Kapacitetit Statistikor, PARIS1, si dhe kornizat 
e tjera si SShDhP dhe KVCDh mund të jenë të dobishme për monitorimin e progresit 
dhe vlerësimin e performancës së strategjisë. Duhet të merret një vendim se çfarë 
raportesh duhet të përgatiten, sa shpesh duhet të bëhen ato, kush duhet t‟i përgatisë 
dhe kujt duhet t‟i dorëzohen. Informatat mbi performancën do t‟i shërbenin shumë 
shfrytëzuesve dhe do të ofronin përvoja, që do të ishin të dobishme për përmirësimin e 
performancës në të ardhmen. 
Monitorimi i implementimit të SNZhS dhe efektivitetit të saj janë esenciale: (i) për të 
siguruar që po arrihen qëllimet,  (ii) për të monitoruar kontributet e investuara, aktivitetet 
dhe produktet, (iii) për të siguruar nëse implementimi po shkon sipas rrjedhës së 
përcaktuar, (iv) për të paralajmëruar menaxhmentin për problemet ose problemet 
potenciale para se situata të bëhet kritike, (v) për të sugjeruar veprime korrigjuese ose 
për të rishikuar strategjinë në bazë të përvojës së fituar. Duke monitoruar strategjinë 
dhe indikatorët e performancës, menaxherët do të jenë në gjendje të krijojnë një 
pasqyrë mbi gjendjen, d.m.th. në ç‟pikë ndodhet strategjia drejt arritjes së qëllimeve të 
përcaktuara, nxjerrjes së mësimeve, marrjes së masave korrigjuese, dhe, nëse është e 
mundur, proceseve rishyqrtuese të saj. Monitorimi nuk do të jetë efekiv nëse nuk 
ndërmerren veprime ndaj asaj që është vlerësuar dhe raportuar. Në këtë kuptim, 
strategjia do të jetë një dokument dinamik, që do t‟i përshtatet ndryshimit të objektivave, 
rrethanave dhe përvojës së fituar. Monitorimi do të jetë aktivitet kyç për ofrimin e 
informatave të nevojshme për qëllime llogaridhënieje. Por, duhet të vendoset se kush 
do ta bëjë monitorimin, raportet që duhet të përgatiten, kur dhe nga kush, dhe kujt duhet 
t‟i dorëzohen ato me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve. Në fund, ndoshta edhe në 
mes të planit të veprimit, duhet të bëhet një vlerësim i pengesave kryesore, aktiviteteve 
më të suksesshme dhe në përgjithësi të përmbushjes së qëllimeve të strategjisë. Është 
parë që vlerësimi është më i dobishëm kur nxirren mësime nga procesi i zhvilluar, të 
cilat pastaj shfrytëzohen për procese në të ardhmen. Prandaj, gjatë vlerësimit të 
efektivitetit të strategjisë një gjë të tillë duhet pasur parasysh.  
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Kapitulli 10. Karakteristikat kryesore të SNZhS 
Një strategji e mirë i plotëson kushtet e paraqitura mëposhtë dhe plotëson nevojën për 
të dhënat e nevojshme për dizajnimin, monitorimin dhe vlerësimin e uljes së varfërisë 
dhe strategjive të tjera zhvillimore nacionale, si dhe qëllimeve zhvillimore të mileniumit.  
Normalisht kjo nuk është punë e lehtë dhe do të kërkojë „ndryshimin e shikimit të 
gjërave‟ drejt zhvillimit të statistikës. Do të ketë shumë vështirësi dhe vendime për t‟u 
marrë: ndryshimi nënkupton edhe „humbjen” edhe “përfitimin.” 
SNZhS duhet të jetë e integruar në politikat për zhvillim nacional, duke marrë në 
konsideratë përkushtimet ndërkombëtare dhe regjionale. SNZhS duhet: 
_ të ketë përkrahje dhe përkushtim politik, dhe të udhëhiqet nga zyrtarë vendorë të 
nivelit të lartë; 
_ të përqëndrohet në kërkesa, duke reaguar ndaj nevojave dhe prioriteteve për të 
dhëna, që do të mundësonte qeverisë menaxhim më të mire për rezultate; 
_ të krijojë statistika si të mira publike, të financuara nga buxheti i qeverisë, me ndihmë 
shtesë (kur eshte e nevojshme) nga përkrahja ndërkombëtare ; 
_ të jetë e integruar si pjesë e politikës zhvillimore nacionale, duke përfshirë procesin e 
dizajnimit, monitorimit dhe vlerësimit të strategjive për uljen e varfërisë dhe strategjive 
dhe planeve të tjera zhvillimore, si dhe vlerësimin e procesit drejt arritjes së qëllimeve 
zhvillimore të mileniumit; 
_ të respektojë legjislacionin ose rregulloret relevante, duke rekomanduar ndryshime, 
kur është e nevojshme; 
_ të funksionojë brenda kontekstit nacional, atij kulturor dhe institucional. 
Zhvillimi i SNZhS duhet të jetë një proces përfshirës, duke inkorporuar parimet e 
menaxhimit të bazuar në rezultate dhe standardet mbi cilësinë. Ajo duhet:  
_ të jetë rezultat I një procesi koncensioni/avokimi, që ndihmon krijimin e 
partneriteteve dhe përkushtimit për konsultime me subjekte relevant gjatë gjithë 
procesit; 
_ të jetë rezultat I një procesi të udhëhequr dhe përfaqësuar nga autoritetet 
vendore, duke përfshirë të gjitha grupet e subjekteve relevante, shoqërisë civile dhe 
organizatat regjionale, donator bilateral dhe agjensi të specializuara); 
_ të inkorporojë parimet e menaxhimit të bazuar në rezultatet në dizajnimin e 
strategjisë dhe të menaxhojë implementimin e saj me anë të indikatorëve të 
performances  (p.sh. për sigurimin e të dhënave statistikore, vlerën për para, shkallën e 
kënaqësisë së shfrytëzuesve, qevrisjen, përkrahjen e politikave nacionale, 
konfidencialitetin) dhe monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e performances;  
_ të aplikojë vlerat dhe parimet e përcaktuara në Parimet Themelore të Statistikave 
Zyrtare e UN për krijimin e të dhënave të cilësisë së lartë, që gëzojnë besimin e 
shfrytëzuesve të tyre; 
_ të mësojnë nga përvojat, rekomandimet dhe standardet ndërkombëtar . 
SNZhS duhet të jetë gjithëpërfshirëse, koherente dhe të ofrojë një bazë për 
zhvillimin e qëndrueshëm të statistikave. Ato duhet: 
_ të mbulojnë tërë sistemin statistikor nacional, duke përfshirë të gjithë mbledhjen, 
analizën, shpërndarjen dhe shfrytëzimin e të dhënave nga regjistrimet, anketimet, 
sistemet administrative, si dhe mekanizmat për koordinim dhe konsultim;  
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_ të ofrojnë një platform për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të statistikave, 
duke adresuar gjithashtu nevojat immediate për të dhëna për zhvillimin;  
_ të ofrojnë resurse për vendimmarrjen e bazuar në evidencë; 
_ të shërbejnë si kornizë koherente për asistencë ndërkombëtare dhe bilateral për 
statistika dhe evitimin e sistemeve paralele për monitorimin dhe vlerësimin e nevojave 
nga programet e donatorëve. 
SNZHS duhet të tregojnë gjendjen në të cilën ndodhet sistemi statistikor, si duhet 
të zhvillohet ai dhe si duhet të arrihet ky zhvillim. Ajo duhet: 
_ të ofrojë një vlerësim të gjendjes aktuale të sistemit statistikor nacional (ku jemi 
tani), duke përfshirë një vlerësim të gjerë të aktiviteteve statistikore krahasuar me 
kritere të dakorduar;  
_ të ruajë procedurat dhe aktivitetet statistkore, duke vazhduar zhvillimin e tyre, 
gjatë dizajnimit dhe implementimit; 
_ të ofrojë një vision për statistikat nacionale (ku dëshirojmë të arrijmë), strategji për 
arritjen e atij vizioni 
(si do të arrijmë atje), të cilat adresojnë pengesat institucionale dhe organizative dhe 
integrojnë të gjitha kornizat e planifikimit statistikor, si dhe indikatorë të performancës 
(si e dime që kemi arritur):dhe jo vetëm një plan pune; 
_ të inkorporojë nën-strategji për lidership dhe menaxhment, menaxhim financiar, 
resurse njerëzore, komunikime, infrastructure  (p.sh. teknologji informative) dhe 
diseminim, si dhe për fusha të tjera (p.sh. llogari nacional, statistika mbi varfërinë, 
statistika shëndetësore);  
_ të përcaktojë një program të integruar për zhvillimin e kapacitetit statistikor, I cili: 
o zhvillon kapacitete për implementimin e strategjisë 
o shndërron statistikat në informata permes analizave, publikimit dhe edukimit të 
shfrytëzuesve 
o ka prioritete dhe afate kohore (nuk mund të arrihen të gjitha përnjëherë) 
o ofron një kornizë (vjetore) për planet e implementimit 
o është real, praktik dhe fleksibil për t‟u përballur me prioritete të reja, nevoja për 
informata të reja, për të nxjerrë mësime nga procesi dhe për t‟u realizuar sa më lehtë që 
është e mundur; 
_ të theksojë kushtet financiare: reagimi ndaj nevojave të shfrytëzuesve, por është 
reale për resurset që janë në dispozicion (përfshin prioritetet, sekuencën, kost 
efektivitetin, p.sh. shyqrton mënyra alternative të përpilimit të të dhënave, si burimet 
administrative dhe anketimet me mostra)  
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