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Vlerësim i procesit të kthimit vullnetar në Kosovë



Konventa Evropiane për të 
Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, ndryshuar me Protokollet nr. 11 dhe 14

po aty
më sipër
më sipër



3.1 Pasqyrë e kornizës ligjore dhe të politikave në Kosovë që ka të bëjë me personat e 
zhvendosur  

3.1.1 Korniza ligjore  

po aty



çështjet që kanë të bëjnë me 
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komunale për vendbanimet joformale në Kosovë

Doracakun e MMPH për 
Rregullimin e Vendbanimeve Joformale në Kosovë



 

5.1. Siguria për të kthyerit dhe në vendet e kthimit  



5.2 Reagimet e institucioneve të Kosovës ndaj incidenteve të sigurisë 



6.1 Kundërshtimi i komunitetit pranues ndaj kthimeve 



6.2 Reagimet komunale ndaj kundërshtimit të komuniteteve pritëse ndaj kthimit 

sipër



7.1 Fushat kryesore të prekura nga bashkëpunimi rajonal 

sipër,
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