
1

Arritja e Axhendës së 2030 për Objektivat e 
Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe SDG11 -
sfidat dhe progresi për të mbështetur 

zbatimin në Shqipëri

Vjollca Simoni, INSTAT



Shqipëria dhe OZHQ-të

 2015 - Shqipëria firmosi angazhimin për OZHQ
Qëllimi : Integrimi i axhendës 2030 për OZHQ-të me 
Procesin e Integrimit Evropian
 2017: Krijimi i Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës
 2017: Krijimi i Komitetit Ndërministror (KN) kryesuar nga

ZVKM
 2017: Hartimi i një raporti bazë,Miratuar nga KN në 2018
 2018: Qeveria Shqiptare raportoi në HLPF në Neë York 
 INSTAT - Aneks statistikor, pjesë e raportit.
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Statistikat si mjet dhe qëllim për
të arritur OZHQ-të

• Arritja e Axhendës 2030 kërkon të dhëna të cilësisë së
lartë;

 të aksesueshme, 
 në kohë, 
 të besueshme, 
 të disagreguara sipas të ardhurave, gjinisë, moshës, 

racës, përkatësisë etnike, statusit të migracionit, aftësisë
së kufizuar dhe vendndodhjes gjeografike:

• Statistikat janë instrumenti i zgjedhur, për të vendosur
bazën për monitorimin e zbatimit të këtyre qëllimeve në
nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.
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Udhërrëfyesi për Statistikat
dhe OZHQ-të

Qershor 2017 - UNECE hartoi një udhërrëfyes për Statistikat dhe
SDG, miratuar në Konferencën e Statisticienëve Evropiane;
1. Krijimi i mekanizmave për Bashkëpunim (Grupi Teknik, 

INSTAT pikë kyce kontakti për statistikat);
2. Vlerësimi i gjëndjes aktuale të prodhimit të treguesve

(Raporti Bazë për OZHQ-të);
3. Krijimi i treguesve Kombëtar dhe Rajonale (Nacionalizimi);
4. Krijimi i mekanizmave të raportimit (Zhvillimi i një Platforme

Kombëtare);
5. Rritja e kapaciteteve Brenda dhe jashtë SKS ( vlerësim i 

nevojave);
6. Komunikimi i statistikave për OZHQ-të;
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INSTAT dhe SDG-të

 INSTAT- anëtar i Grupit Teknik Ndërinstitucional të
Punës

Vlerësim i gjëndjes aktuale të prodhimit statistikor
Aneksi Statistikor përfshirë në VNR
Grup Pune i brendshëm për ndjekjen e OZHQ-ve
Strukturë e veçantë për OZHQ-të
Publikim për indikatorët statistikorë të SDG-ve dhe

krijimi i një dashboard-i
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Aneksi statistikor
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Rekomandimet e Misionit
MAPS – Prill 2018

 Krijimi i një platforme raportimi Dashboard;
 Investim i vazhdueshëm në zhvillimin e kapaciteteve për

Prodhimin e Statistikave;
 Forcimi i bazave të të dhënave për monitorimin e OZHQ-

ve;
 Shtimi i numrit të treguesve dhe nivelit të disagregimit

nën moton - Leave No One Behind;
 Shpërndarja e kulturës së përdorimit të të dhënave me 

fokus bashkitë.
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Publikimi i indikatorëve
statistikorë të SDGs 
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Dashboardi për SDG-të
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Për tu zhvilluar …

Zhvillimi i një udhërrëfyesi për prodhimin e 
treguesve statistikorë.

Marrjen e vendimeve mbi përgjegjësitë e prodhimit
dhe raportimit në drejtim të treguesve

Zhvillimi i një Platforme Kombëtare
Vendosja e targeteve për prodhimin e Indikatorëve

të OZHQ-ve
Dissagregimi i indikatorëve
Krijimi i mundësisë për përdorimin e informacionit

gjeohapësinor në prodhimin e indikatorëve
Forcimi i koordinimit me agjensitë përgjegjese për

indikatorët (custodian agencies)
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Faleminderit për vëmendjen !

11


	Slide Number 1
	Shqipëria dhe OZHQ-të
	Statistikat si mjet dhe qëllim për të arritur OZHQ-të
	Udhërrëfyesi për Statistikat dhe OZHQ-të
	INSTAT dhe SDG-të
	Aneksi statistikor
	Rekomandimet e Misionit MAPS – Prill 2018
	Publikimi i indikatorëve statistikorë të SDGs 
	Dashboardi për SDG-të
	Për tu zhvilluar …
	Slide Number 11

