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MICS në Republikën e Kosovës
dhe 
MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Republikën e Kosovës

Gjendja e të ushqyerit të fëmijëve

2

Kosovë

6

Kosovë

Mbipesha i referohet një 
fëmije i cili është shumë i 
rëndë për gjatësinë e tij / 
saj. Kjo formë e 
kequshqyerjes rezulton nga 
harxhimi i shumë i vogël i
kalorive për sasinë e 
konsumuar nga ushqimi 
dhe pijet dhe rrit rrezikun 
e sëmundjeve kronike më 
vonë në jetë.

Mbipesha: SDG 2.2.2

Përqindja e fëmijëve nën 5 
vjeç të cilët kanë mbipeshë

Nënpesha është një formë 
e përbërë e nën-ushqyerjes 
që mund të përfshijë 
elemente të ngecjes në
rritje dhe peshës së vogël
për gjatësinë (d.m.th. një 
fëmijë nënpeshë mund të 
ketë peshë më të vogël për 
moshën e vet si shkak i të 
qënurit shumë i shkurtër 
për moshën e vet dhe / 
ose të jetë shumë i hollë 
për lartësinë e vet).

Nënpesha

Përqindja e fëmijëve nën 5 
vjeç të cilët janë nënpeshë

2

Kosovë

4

Kosovë

Ngecja në rritje i
referohet një fëmije që 
është shumë i shkurtër 
për moshën e tij/saj. 
Ngecja është mos rritja si 
për nga aspekti fizik
ashtu edhe kognitiv dhe 
është rezultat i 
kequshqyerjes kronike 
ose të përsëritur.

Ngecje në rritje:
SDG 2.2.1

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç 
të cilët kanë ngecje në rritje

Pesha e vogël për gjatësinë i 
i referohet një fëmije shumë 
të dobët për gjatësinë e 
tij/saj. Pesha e vogël për 
gjatësinë, ose kequshqyerja 
akute është rezultat i 
humbjes së shpejtë të 
peshës në kohën e fundit,
ose dështimit për të fituar 
peshë. Një fëmijë i cili është
mesatarisht ose shumë nën
peshë për gjatësinë është
më shumë i rrezikuar nga 
vdekja, por trajtimi është i 
mundur.

Pesha e vogël për
gjatësinë: SDG 2.2.2

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç të cilët 
janë me peshë të vogël për gjatësinë

Treguesit antropometrikë të kequshqyerjes 
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Treguesit antropometrikë të kequshqyerjes sipas moshës

Gjendja e të ushqyerit të fëmijëve: të zbërthyera

Ngecja në rritja SDG 2.2.1
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Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë ngecje në rritje, sipas karakteristikave 
() Shifrat  bazohen në 25-49 raste të papeshuara

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë ngecje në rritje, sipas karakteristikave 
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Mosha në muaj

Ngecje në rr it je Mbipeshë
Nënpeshë Pesha e vogël për gjatësinë

Mesazhet kryesore
• 1 në 25 fëmijë nën 5 vjeç në Kosovë kanë ngecje në rritje (shumë të shkurtër për moshën e tyre), ndërsa 1 në 17 janë mbipeshë.

• Fëmijët nën 5 vjeç në Kosovë, nënat e të cilëve nuk janë të arsimuara dhe që jetojnë në familje ku kryefamiljari është i një etnie tjetër përveç 
shqiptarëve dhe serbëve, janë në më shumë të rrezikuar nga ngecja në rritje.

• Në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë, çdo i 7-ti fëmijë nën 5 vjeç ka ngecje në rritje, me prevalencë të rritjes tek fëmijë që jetojnë 
në ekonomi familjare ku kryefamiljari është me përkatësi etnike rome, ekonomi familjare në kuintilin më të varfër të indeksit të pasurisë dhe tek 
fëmijët nëna e të cilëve nuk ka arsimim. 

• 1 në 14 fëmijë nën 5 vjeç që jetojnë në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë nën peshë. Dukuria e nënpeshës zvogëlohet me 
pasurinë e ekonomisë familjare dhe nivelin e arsimimit të nënës.

(R) Indeksi i pasurisë është ndërtuar duke përdorur informacionin mbi asetet e ekonomive familjare me supozimin se kjo refelekton pasurinë 
afatgjatë, duke i renditur ekonomitë familjare sipas pasurisë, nga më të varfrat te ato më të pasurat. Llogaritjet janë kryer veçmas në mostrën për 
MICS për Kosovën dhe mostrën për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në MICS për Kosovën, duke përdorur karakteristikat për secilën mostër 
përkatëse. Rezultatet e pasurisë të llogaritura, pra janë të zbatueshme vetëm për të dhënat e veçanta në të cilat bazohen dhe ndryshojnë për dy 
anketat. Gjetjet sipas rezultateve të pasurisë të llogaritura për MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian tregohen me ‘(R)’ në grafikon. 
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Mosha në muaj

Ngecje në rr it je Mbipeshë

Nënpeshë Pesha e vogël për gjatësinë

Të dhënat për fëmijët nën 6 muaj bazohen në 25-49 raste të papeshuara

Kosovë Komunitetet Rom, Ashkali dhe  Egjiptian në Kosovë



Gjendja e të ushqyerit të fëmijëve: të zbërthyera

Pesha e vogël për gjatësinë: SDG 2.2.2
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Anketa e Treguesve të Shumëfishtë për 
Kosovë (MICS) dhe MICS me komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë 
janë realizuar në 2019-2020 nga Agjencia e 
Statistikave të Kosovës (ASK) si pjesë e 
programit global MICS. Mbështetja teknike u 
sigurua nga Fondi i Kombeve të Bashkuara 
për Fëmijët (UNICEF), me fonde të siguruara 
nga Ministria e Financave (MF), Qeveria e 
Luksemburgut, Fondacioni i Mijëvjeçarit në 
Kosovë (MFK), UNICEF, Ekipi i Kombeve të 
Bashkuara të Kosovës (UNKT), Fondi i 
Popullsisë i Kombeve të Bashkuara (UNFPA) 
dhe UN Women.

Qëllimi i kësaj pasqyre të shkurtër 
informative është shpërndarja e gjetjeve të 
zgjedhura nga MICS e Kosovës 2019-2020 
dhe MICS me Komunitetet Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian 2019-2020 në Kosovë lidhur me 
Funksionimin e Fëmijëve. Të dhënat nga kjo 
përmbledhje mund të gjenden në tabelat 
PR.3.1, PR.3.2, PR.3.3 dhe PR.3.4 në 
Raportin e gjetjeve të anketës
(të treguara me shkronjën ‘R' për MICS me
komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 
Kosovën)

Pasqyrat e shkurtra informative të 
statistikore dhe Raporti i gjetjeve të anketës 
për këtë dhe anketat e tjera janë në 
dispozicion në mics.unicef.org/surveys.
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Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë peshë të vogël për gjatësinë, sipas karakteristikave
() Shifrat  bazohen në 25-49 raste të papeshuara

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë peshë të vogël për gjatësinë, sipas 
karakteristikave 

Mbipesha: SDG 2.2.2
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Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë mbipeshë, sipas karakteristikave
() Shifrat  bazohen në 25-49 raste të papeshuara

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë mbipeshë, sipas karakteristikave
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Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë nënpeshë, sipas karakteristikave 
() Shifrat  bazohen në 25-49 raste të papeshuara

Përqindja e fëmijëve nën 5 vjeç që kanë nënpeshë, sipas karakteristikave


