
 Geri qayıdış 
BMqT vasitəsi ilə

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Miqrasiya 
Agentliyi olan Beynəlxalq Miqrasiya 

Təşkilatı (BMqT) bütün dünyada 
miqrantların mənşə ölkəsinə təhlükəsiz 

və ləyaqətli şəkildə qayıtmasına köməklik 
göstərir. 1997-ci ildən etibarən BMqT 

Litvadan 2200-dən çox miqrantın mənşə 
ölkəsinə geri qayıtmasına köməklik 

göstərmişdir. 

BMqT inanır ki, tənzimlənmiş miqrasiya ayrılıqda şəxslərə, 
həm də cəmiyyətə bütövlükdə töhfə verir. 

BMqT-nin bütün  
yardımları ödənişsizdir.

Biz kimik? 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Miqrasiya Agentliyi 
olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) dünyada 480 
yaxın ofisi olan miqrasiya agentliyidir. BMqT Litva Hökumə-
tinin bir qurumu deyildir.

Könüllü Qayıdışa Yardım (KQY) BMqT-nin həyata keçirdiyi 
layihələrindən biridir.

BMqT Vilnüs Nümayəndəliyi, 
Jaksto küçəsi. 12, Vilnüs LT-01105 

Tel. 8 800 12342, faks. 8 5 261 13 26 
Elektron poçt: avr@iom.lt 

www.returnhome.lt
www.iom.lt 

“ƏQY-2 – Əcnəbilərin Qayıdışına Yardım 2" layihəsi Sığınacaq, Miqrasiya və 
İnteqrasiya Fondunun və Litva Respublikasının maliyyə dəstəyi ilə həyat keçirilir.
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Evə qayıtmağa kömək lazımdır?
 h səfərlə bağlı sənədlərin alınması
 h bilet xərclərinizin BMqT tərəfindən      qarşılanması
 h əlavə baqaj daşınması imkanı
 h maddi yardım verilməsi

Ətraflı məlumat üçün 

8 800 12342
ödənişsiz telefonla BMqT ilə əlaqə saxlayın.  

Geri qayıdışa dair məsləhətləşmələr litva, ingilis 
və rus dillərində aparılır.



Könüllü qayıdışa yardım nədir?
Könüllü qayıdışa yardım – Beynəlxalq Miqrasiya Təş-
kilatının (BMqT) köməyi ilə mənşə ölkəsinə qayıdışdır 
(yardım ölkədə qeyri-qanuni yaşayan və mənşə ölkəsinə 
qayıtmaq arzusunda olan lakin bunun üçün maddi imkan 
olmayan üçüncü ölkə vətəndaşlarına göstərilir). 
Yardıma aşağıda göstərilənlər daxildir:

 h geri qayıdışla bağlı məsləhətləşmə; 

 h səyahət sənədlərinin əldə edilməsinə dair yardım;

 h səfərin təşkili (biletlərin sifarişi, baqaj daşınmasına 
dair məlumat); 

 h səfər öncəsi və ya səfər zamanı müvəqqəti evlə bağlı 
yardım; 

 h zəruri olduqda tranzitdə və mənşə ölkəsində çatdıqda 
köməklik;

 h fərdi ehtiyaclara uyğun olaraq əlavə köməklik.

Siz kömək edə bilərik?
BMqT aşağıdakı hallarda Sizə yardım edəcəkdir: 

 h viza müddətiniz bitibsə;
 h Litva ərazisinə qanuni giriş edib amma hazırda ölkədə 

qeyri-qanuni yaşayırsınızsa;
 h sığınacağa müraciət etdiyiniz təqdirdə.

Əgər Siz BMqT yardımlarından faydalanmağa dair uyğun-
luğunuzdan əmin deyilsinizsə, BMqT əməkdaşı ilə ödəniş-
siz telefona vasitəsi ilə əlaqə saxlayıb bunu dəqiqləşdirə və 
statusunuzla bağlı müzakirə apara bilərsiniz. 

BMqT-dən niyə köməklik istəməli?
 h Qısaca: BMqT sizin səfərinizi təşkil edilməsində və 

bütün hüquqi prosedurların həyata keçirilməsində 
yardım göstərəcəkdir.

 h Könüllü və ləyaqətli qayıdış: Siz digər sərnişinlər kimi 
sərbəst şəkildə səyahət edəcəksiniz.

 h Üstünlükləri: Könüllü geri qayıdış üçün müraciət 
etdiyiniz təqdirdə əksər hallarda gələcəkdə viza və ya 
yaşayış icazəsi alması üçün müraciətinizlə bağlı heç 
bir çətinliklə üzləşməyəcəksiniz.

BMqT vasitəsi ilə  könüllü geri qayıdan bütün şəxslərə bir-
dəfəlik maddi yardımlar veriləcəkdir.

KQY necə həyata keçirilir?

h BMqT səyahət sənədlərinizin əldə edilməsinə 
yardım edərək səfərinizi (əlavə baqaj 
daşınmasınması daxil olunmaqla; eyni zamanda 
ayrıca ehtiyacları olan geri qayıdan şəxslər üçün 
xüsusi köməklik təmin edilməklə) təşkil edəcəkdir.

h Səfər günü BMqT əməkdaşı hava limanında və ya 
vağzalda Sizinlə görüşüb biletlərinizi və ayrılmış 
pul vəsaitini Sizə təqdim edəcəkdir.

h Siz digər sərnişinlər kimi sərbəst şəkildə səyahət 
edəcəksiniz (lazım olduğu təqdirdə mənşə 
ölkəsinədək tibbi və ya sosial müşayiət təşkil edilə 
bilər).

Könüllü qayıdışa yardım üçün ərizə 
formasını doldurun (ərizə formasını 

aşağıdakı keçiddən əldə etmək mümkündür 
http://www.returnhome.lt/ru/forma, 

BMqT ofisi ilə 8 800 12 342 ödənişsiz telefonla və 
avr@iom.lt elektron poçt vasitəsi ilə əlaqə saxlaya 

və ya şəxsən ofisə müraciət edə bilərsiniz). 
Toplanmış bütün məlumatlar məxfi saxlanılır.

BMqT əməkdaşları ərizə formasını yoxladıqdan 
sonra Sizinlə əlaqə saxlayacaqdır:

Doldurulmuş ərizə formasını (poçt, faks və ya 
elektron poçtla) BMqT ofisinə təqdim edə və ya 
ofisə yaxınlaşaraq təqdim etmək mümkündür.

Yardımla bağlı 
müraciətinizə 

imtina verilə bilər

Yardımla bağlı 
müraciətinizə 

təsdiq verilə bilər
və ya

Evə qayıtmaq haqqında düşünürsünüzsə 
məsləhət üçün bizə müraciət edin:

Şəxsən
BMqT-nin Vilnus Nümayəndəliyi,  

12 Jaksto küçəsi, 4-cü mərtəbə, Vilnius LT-01105, Litvanya

Telefonla
8 800 12342

Elekton poçtla
avr@iom.lt

İnternet də
www.returnhome.lt

www.iom.lt


