
Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare lindjet e të cilëve janë regjistruar, pavarësisht nëse  
posedojnë apo nuk posedojnë certifikatë të lindjes dhe sipas gjinisë 
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Nivelet e regjistrimit të lindjeve

Regjistrimi i lindjeve

Mesazhet
kryesore
• Shumica e fëmijëve nën

moshën 5 vjeçare janë të
regjistruar (98 për qind e 
fëmijëve në popullatën e 
përgjithshme dhe 96 për
qind e fëmijëve në
komunitetet Rom, Ashkali
dhe Egjiptian në Kosovë).

• 1 në 10 fëmijë nën
moshën 5 vjeçare në
Kosovë janë të regjistruar
tek autoritetet civile, por 
nuk kanë certifikatë të
lindjes.

• Pothuajse të gjithë fëmijët
në popullatën e 
përgjithshme janë
regjistruar para ditëlindjes
së tyre të parë (97 për
qind).

• Në komunitetet Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian në
Kosovë, 9 nga 10 fëmijë
ishin regjistruar para 
ditëlindjes së tyre të parë
dhe kjo përqindje rritet me 
moshën, me pothuajse të
gjithë fëmijët të regjistruar
para ditëlindjes së tyre të
pestë.

Regjistrimi i lindjeve për fëmijët nën moshën pesë vjeçare: SDG 16.9.1
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Komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në Kosovë

Kosovë

2019-2020 
MICS në Republikën e Kosovës
dhe 
MICS me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Republikën e Kosovës

Anketa e Treguesve
të Shumëfishtë



Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare lindjet e të cilëve janë regjistruar, sipas moshës në muaj
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Regjistrimi i lindjeve sipas moshës

Kosovë
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Komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në Kosovë

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 2019-2020 në Kosovë 
dhe MICS 2019-2020 me komunitetet Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë lidhur me 
regjistrimin e lindjeve. Të dhënat nga kjo 
pasqyrë e shkurtër informative mund të 
gjenden në tabelat PR.1.1 dhe PR.1.1R në 
Raportin e Gjetjeve të Anketës. 

Pasqyrat tjera të shkurtra informative 
statistikore dhe Raporti i Gjetjeve të Anketës 
për këtë anketë dhe anketa të tjera janë në 
dispozicion në mics.unicef.org/surveys.


