
A way to (re)integration
 ìºð²ÆÜîº¶ðàôØ

(Təkrar) inteqrasiyaya aparan yol
gza (re)integraciisken



International Trust Fund 
for Demining and Mine Victims 
Assistance (ITF) initiated its 
socio-economic reintegration 
programme for mine victims 
in South Caucasus in the end 
of 2009. The leading donor 
to the programme has been 
the Austrian Development 
Cooperation through Austrian 
Development Agency.

The programme in essence 
consists of multi-phase and 
multi-country projects, which 
enable landmine victims and 
their families, as a vulnerable 
and marginalised group, to earn 
their livelihoods, improve their 
standard of living and become 
participatory members of their 
communities. Landmine victims 
are part of a wider population 
of persons with disabilities. 

The programme applies a 
combined approach of providing 
non-financial and financial 
services to mine victims and 
their family members, enhancing 
the national institutional set 
in the field of mine victim 
assistance and disabilities 
as well as strengthening 
regional cooperation to 
facilitate the exchange of 
experience and expertise.

The brochure presents a 
wonderful and enlightening 
insight into the lives of 
project beneficiaries.

2009 wlis bolos 

ganaRmvisa da naRmebisagan 

dazaralebulTa daxmarebis 

saerTaSoriso satrasto 

fondis (ssf) iniciativiT 

daiwyo socialur-

ekonomikuri reintegraciis 

programa naRmebisagan 

dazaralebulTaTvis 

samxreT kavkasiaSi. 

programis mTavari donoria 

avstriis ganviTarebis 

TanamSromloba, romelic 

avstriis ganviTarebis 

saagentoTia warmoadgenili. 

programa mravaletapiania 

da masSi mravali qveynis 

proeqtis CarTuli, 

rac naRmebisagan 

dazaralebulebsa da maT 

ojaxebs, rogorc mowyvladi 

da izolirebuli jgufis 

warmomadgenlebs, saarsebo 

saSualebebis mopovebis, 

cxovrebis pirobebis 

gaumjobesebis da TavianTi 

Temebis cxovrebaSi 

CarTvis saSualebas aZlevs. 

naRmebisagan dazaralebuli 

adamianebi unarSezRudul 

adamianTa ufro farTo 

wris nawils warmoadgenen. 

programaSi 

gamoyenebulia naRmebisagan 

dazaralebulTaTvis da 

maTi ojaxis wevrebisTvis 

arafinansuri da 

finansuri momsaxurebis 

SeTavazeba, naRmebisagan 

dazaralebulTa da 

unarSezRudulTa daxmarebis 

sferoSi momuSave erovnuli 

instituciuri qselis 

gaZliereba, aseve regionuli 

TanamSromlobis ganmtkiceba 

gamocdilebisa da codnis 

gaziarebis mizniT. 

broSuraSi kargadaa 

warmodgenili proeqtis 

monawileTa cxovrebis 

siRrmiseuli xedva.

²Ï³Ý³½»ñÍÙ³Ý »í 
³Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ 
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ (ØÐÐª ITF) ëÏë»É 
¿ Çñ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý 
í»ñ³ÇÝï»·ñÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ 
³Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ð³ñ³í³ÛÇÝ 
ÎáíÏ³ëáõÙ 2009 Ã. í»ñçÇÝ£ 
Ìñ³·ñÇ ³é³ç³ï³ñ ¹áÝáñÁ 
²íëïñÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ª 
²íëïñÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí£

Ìñ³·ÇñÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý 
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ µ³½Ù³÷áõÉ »í 
ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñÝ»ñ ÁÝ¹·ñÏáÕ 
Ý³Ë³·Í»ñÇó, áñáÝù 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ 
³Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ »í 
Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝª áñå»ë 
Ëáó»ÉÇ »í Ù»Ïáõë³óí³Í 
ËÙµ»ñÇ, í³ëï³Ï»Éáõ Çñ»Ýó 
³åñáõëïÁ, µ³ñ»É³í»Éáõ Çñ»Ýó 
Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ »í ¹³éÝ³Éáõ 
Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ 
Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³Ý¹³ÙÝ»ñ£ 
²Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÁ 
Ï³½ÙáõÙ »Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
³é³í»É É³ÛÝ Ë³íÇ Ù³ëÁ£ 

Ìñ³·ÇñÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ 
³Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ 
»í Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ áã-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
»í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ 
Ñ³Ù³Ïóí³Í Ùáï»óáõÙª 
½³ñ·³óÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ 
ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ÙÇç³í³ÛñÁ 
³Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÇ 
»í Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, 
ÇÝãå»ë Ý³»í Ñ½áñ³óÝ»Éáí 
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁª Ýå³ëï»Éáõ 
÷áñÓÇ »í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³ÝÁ£

¶ñùáõÛÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
¿ Ññ³ß³ÉÇ áõ Éáõë³µ³ÝáÕ 
ÙÇ Ñ³Û³óù Ý³Ë³·Í»ñÇ 
ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ£

Minatəmizləmə və Minadan 
Zərərçəkənlərə Yardım üzrə 
Beynəlxalq Etimad Fondu (ITF) 
Cənubi Qafqazda minadan 
zərərçəkənlərin sosial-iqtisadi 
cəhətdən təkrar inteqrasiyası 
ilə bağlı proqramını 2009-cu ilin 
sonlarında həyata keçirməyə 
başlamışdır. Proqramın 
əsas donoru Avstriya İnkişaf 
Kooperasiyası (Avstriya İnkişaf 
Agentliyi vasitəsilə) olmuşdur. 

Proqram, mahiyyətcə, 
çoxmərhələli və bir çox ölkələri 
əhatə edən layihələrdən 
ibarətdir. Həmin layihələr 
minadan zərərçəkənlərin və 
onların ailələrinin, cəmiyyətin 
zərərçəkən və təcrid edilmiş 
qrupu olaraq, öz yaşayışlarını 
təmin etməyə, həyat şəraitlərini 
yaxşılaşdırmağa və bir fərd 
olaraq öz cəmiyyətlərinin iştirakçı 
üzvünə çevrilməyə qadir insanlar 
səviyyəsinə gəlib çatmaları üçün 
onlara imkanlar yaradır. Minadan 
zərərçəkənlər cəmiyyətin daha 
geniş qrupunu təşkil edən əlil 
insanlar kateqoriyasına daxildirlər. 

Proqram minadan 
zərərçəkənlərə və onların 
ailələrinə qeyri-maliyyə 
və maliyyə xidmətlərinin 
göstərilməsindən ibarət 
olan kombinasiya edilmiş 
yanaşma tətbiq edir ki, həmin 
yanaşma vasitəsilə minadan 
zərərçəkənlərə yardım və əlillik 
sahəsində fəaliyyət göstərən 
milli institusional qurumlar inkişaf 
etdirilir, həmçinin təcrübə və bilik 
mübadiləsinə kömək məqsədilə 
regional əməkdaşlıq gücləndirilir.

Bu broşura layihənin 
benefisiarlarının yaşamlarına son 
dərəcə gözəl və maarifləndirici 
prizmadan yanaşma təqdim edir.

INTRODUCTION
Ü»Ñ³ÍÁÕÃÛÁÕÝ
GİRİŞ
შესავალი



Project partners:
• Ministry of Labour and Social Issues 

(leading government partner)
• International Organization for Migration in 

Armenia (leading implementing partner)
• VTB Armenia Bank
• NGO Armenian Association of Women 

with University Education 
• Armenian Humanitarian Demining 

and Expertise Centre

Project donor:
• Austrian Development Cooperation / 

Austrian Development Agency

Ü³Ë³·ÍÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ
• •	ÐÐ	³ßË³ï³ÝùÇ	»í	ëáóÇ³É³Ï³Ý	Ñ³ñó»ñÇ	

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ »í Ø³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý 
³Ï³Ý³½»ñÍÙ³Ý »í ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ

• ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ (³é³ç³ï³ñ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ·áñÍÁÝÏ»ñ)

• ìî´ Ð³Û³ëï³Ý µ³ÝÏ
• Ð³Û³ëï³ÝÇ §Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ùµ Ï³Ý³Ýó ³ëáóÇ³óÇ³¦ ÐÎ
• Ø³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ²Ï³Ý³½»ñÍÙ³Ý »í 

öáñÓ³·Çï³Ï³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Î»ÝïñáÝ

Ü³Ë³·ÍÇ ¹áÝáñÁ
• ²íëïñÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ 

/ ²íëïñÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

Layihə üzrə tərəfdaşlar:
• Əmək və Sosial işlər üzrə Nazrilik 

(əsas aparıcı dövlət tərəfdaş)
• Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Ermənistandakı 

nümayəndəliyi (aparıcı icraçı tərəfdaş)
• VTB Ermənistan Bankı
• QHT- Universitet Təhsili olan Qadınların 

Ermənistan Assosiasiyası
• Humanitar Minadan Təmizləmə və 

Ekspertiza üzrə Ermənistan Mərkəzi

Layihənin donorları:
• Avstriya İnkişaf Kooperasiyası / 

Avstriya İnkişaf Agentliyi

proeqtis partniorebi:
•	 Sromis	da	socialur	sakiTxTa	saministro	

(ZiriTadi partniori mTavrobis mxridan)

•	 migraciis	saerTaSoriso	organizaciis	

ofisi somxeTSi (ZiriTadi 

ganmaxorcielebeli partniori)

•	 somxeTis	vi	Ti	bi	banki

•	 arasamTavrobo	organizacia	

‘universitetis kursdamTavrebul 

qalTa somxeTis asociacia’

•	 somxeTis	humanitaruli	ganaRmvis	

da eqspertizis centri

proeqtis donori
•	 avstriis	ganviTarebis	TanamSromloba/

avstriis ganviTarebis saagento

ARMENIA
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ERMƏNİSTAN
სომხეთი

RUSLAN MARUKYAN, 35 years 
“I’ve learnt a lot about the cattle breeding through business 

development training. As a result the outcomes are clearly visible.”

èàôêÈ²Ü Ø²ðàôøÚ²Ü, 35 ï³ñ»Ï³Ý
§ºë ß³ï µ³Ý ëáíáñ»óÇ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 

µÇ½Ý»ëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÇ ÙÇçáóáí ßÝáñÑÇí£ 
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñëï³Ïáñ»Ý ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý¦£

RUSLAN MARUXYAN, 35 yaş 
“Layihənin təlim kursunda iştirak etməklə mən maldarlıq 

haqqında çox şey öyrəndim. Artıq siz nəticəni görə bilirsiniz”

ruslan marukiani, 35 wlis 
“biznesis ganviTarebis treningze bevri ram 

viswavle mecxoveleobis Sesaxeb. Sedegebi saxezea.”

ARMEN BAYRAMYAN, 37 years 
“One should feel he is useful to the society and can 

give something valuable and positive in return.”

²ðØºÜ ´²Úð²ØÚ²Ü, 37 ï³ñ»Ï³Ý
§Ø³ñ¹ å»ïù ¿ ½·³, áñ û·ï³Ï³ñ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ, »í Ï³ñáÕ ¿ ÇÝã-áñ ³ñÅ»ù³íáñ áõ 
¹ñ³Ï³Ý µ³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ¦£

ARMEN BAYRAMYAN, 37 yaş 
“İnsan cəmiyyətə faydalı olduğunu hiss etməli və 

cəmiyyətə dəyərli müsbət bir şey verə bilməlidir.”

armen bairamiani, 37 wlis 
“adamiani unda grZnobdes, rom igi sargeblobis 

momtania sazogadoebisTvis da raime Rirebulis 

da pozitiuris gacema SeuZlia sanacvlod.”

HAYK HOVAKIMYAN, 43 years 
“The most important features of a good beekeeper are: 

hardworking, quiet and patient... and being clean. And not 
to forget being accurate and devoted to his work.”

Ð²ÚÎ Ðàì²ÎÆØÚ²Ü, 43 ï³ñ»Ï³Ý
§Ø»Õí³å³ÑÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ»íáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁª å»ïù ¿ ÉÇÝ»É 

ß³ï ³ßË³ï³ë»ñ, Ñ³Ý·Çëï áõ Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ ... áõ Ù³ùáõñ: 
ºí ãÙáé³Ý³É ÉÇÝ»É ÏáÏÇÏ áõ ÝíÇñí³Í ùá ³ßË³ï³ÝùÇÝ¦£

HAYK HOVAKIMYAN, 43 yaş
“Arıçının ən vacib xüsusiyyətləri bunlardır: zəhmətkeş, 

sakit və səbirli və təmiz... olmaq lazımdır. Və siz 
işinizdə real, konkret və dəqiq olmalısınız.”

haik hovakimiani, 43 wlis
“mefutkrisTvis yvelaze mniSvnelovani Tvisebebia: 

Sromismoyvareoba, siwynare da simSvide... da sisufTave. 

ar dagaviwydeT iyoT akuratuli da saqmisadmi erTguli.”



Project partners:
• Azerbaijan National Agency for Mine 

Action (leading government partner)
• International Organization for Migration in 

Azerbaijan (leading implementing partner)
• NGO Chiraq

Project donors:
• Austrian Development Cooperation / 

Austrian Development Agency
• Azerbaijan National Agency for Mine Action 
• Baku International Rotary Club 
• Glickenhaus Foundation through the MLI
• Slovenia
• South Korea

Ü³Ë³·ÍÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ
• ²¹ñµ»ç³ÝÇ ²Ï³Ý³½»ñÍÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ (Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ³é³ç³ï³ñ ·áñÍÁÝÏ»ñ)

• ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
²¹ñµ»ç³ÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ (³é³ç³ï³ñ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ·áñÍÁÝÏ»ñ)

• §âÇñ³ù¦ ÐÎ

Ü³Ë³·ÍÇ ¹áÝáñÝ»ñÁ
• ²íëïñÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ / 

²íëïñÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
• ²¹ñµ»ç³ÝÇ ²Ï³Ý³½»ñÍÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
• ´³ùíÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ §èáÃ³ñÇ¦ ³ÏáõÙµ 
• §¶ÉÇÏ»ÝÑ³áõë¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ùª §¶»ñ³ï»ëã³Ï³Ý 

³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý¦ 
(¶²Üª MLI)-Ç ÙÇçáóáí

• êÉáí»ÝÇ³
• Ð³ñ³í³ÛÇÝ Îáñ»³

Layihə üzrə tərəfdaşlar:
• Azərbaycan Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentlik (hökuməti təmsil edən aparıcı tərəfdaş)
• Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı 

nümayəndəliyi (aparıcı icraçı tərəfdaş)
• “Çıraq” Humanitar İnkişaf İctimai Birliyi

Layihənin donorları:
• Avstriya İnkişaf Kooperasiyası / Avstriya İnkişaf Agentliyi
• Azərbaycan Ərazilərinin Minalardan 

Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik 
• Bakı Beynəlxalq Rotarakt Klub 
• İdarəetmə və Liderlik İnstitutunun (MLI) 

vasitəçiliyi ilə “Glickenhaus” Fondu
• Sloveniya
• Cənubi Koreya

proeqtis partniorebi:
• azerbaijanis naRmsawinaaRmdego 

moqmedebaTa erovnuli sagento (ZiriTadi 

partniori mTavrobis mxridan)

• migraciis saerTaSoriso organizaciis 

ofisi azerbaijanSi (ZiriTadi 

ganmaxorcielebeli partniori)

• arasamTavrobo organizacia ‘Siraqi’

proeqtis donorebi
• avstriis	ganviTarebis	TanamSromloba/

avstriis ganviTarebis saagento

• azerbaijanis naRmsawinaaRmdego 

moqmedebaTa erovnuli sagento

• baqos saerTaSoriso ‘rotari’ klubi

• glikenhausis	fondi

• slovenia

• samxreTi korea

AZERBAIJAN
ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ
AZƏRBAYCAN
აზერბაიჯანი

MARDOGLAN ALIYEV, 25 years 
“After I started running the tea-house, my family’s welfare 

improved. If I have a chance to take another micro-credit in 
the future, my family’s welfare will increase even more.”

Øºð¸úÔÈ²Ü ²ÈÆºì, 25 ï³ñ»Ï³Ý
§Â»Û³ñ³Ýë ³ßË³ï»óÝ»Éáõó Ñ»ïá ÁÝï³ÝÇùÇë 

ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ µ³ñ»É³íí»ó£ ºÃ» ³å³·³ÛáõÙ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ù ëï³Ý»É Ù»Ï ³ÛÉ ÙÇÏñá 
í³ñÏ, ÁÝï³ÝÇùÇë ÝÛáõÃ³Ï³ÝÝ ³í»ÉÇ ÏÉ³í³Ý³¦£

MƏRDOĞLAN ƏLİYEV, 25 yaş
“Mən çay evi işlətməyə başladıqdan sonra ailəmin maddi 

vəziyyəti yaxşılaşıb. Gələcəkdə başqa bir mikrokredit götürmək 
imkanım olarsa, ailəmin maddi vəziyyəti daha da yaxşılaşacaqdır”.

mardoRlan alievi, 25 wlis
“sasauzmis gaxsnis Semdeg Cemi ojaxis 

materialuri mdgomareoba gaumjobesda. me Sansi 

maqvs momavalSi kidev aviRo mikro krediti, Cemi 

ojaxis keTildReoba kidev ufro gaumjobesdeba.”

MAZAHIR QASIMOV, 38 years
“I sell the fish at the nearby market. Additionally, I sell them 

to the local restaurants when I receive orders by phone.”

Ø²¼²ÐÆð ø²¼ÆØàì, 38 ï³ñ»Ï³Ý
§ºë Ùáï³Ï³ ßáõÏ³ÛáõÙ ÓáõÏ »Ù í³×³éáõÙ£ ´³óÇ 

¹ñ³ÝÇó, ÓáõÏ »Ù í³×³éáõÙ ï»Õ³Ï³Ý é»ëïáñ³ÝÝ»ñÇÝ, 
»ñµ Ñ»é³Ëáëáí å³ïí»ñÝ»ñ »Ù ëï³ÝáõÙ¦:

MƏZAHİR QASIMOV, 38 yaş
“Mən yaxınlıqdakı mağazalardan birində balıq satışı 

ilə məşğulam. Bundan əlavə, mən telefon vasitəsilə yerli 
restoranlardan sifariş götürməklə onlara da balıq satıram”.

mazahir gasmovi, 38 wlis
“me Tevzs axlomdebare bazarSi vyidi. 

garda amisa, Tevzs adgilobrivi restornebic 

yiduloben, SekveTas telefoniT vRebulob.”

SHERIF HUSEYNOV, 34 years 
“I cannot successfully engage in growing crops due to my disability; 

however, I’m doing my best to excel in cattle breeding! By timely 
repayment of instalments, I want to justify the trust vested in me.”

ÞºðÆü ÐàôêºÆÜàì, 34 ï³ñ»Ï³Ý
§ºë Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ù ÑáÕ Ùß³Ï»Éáõ, µ³Ûó áõÅ»ñÇë Ý»ñ³ÍÝ ³ÝáõÙ 

»Ù ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ù»ç ·»ñ³½³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ£ àõ½áõÙ »Ù ³ñ¹³ñ³óÝ»É íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ÇÙ ÝÏ³ïÙ³Ùµª 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ í³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñÁ í×³ñ»Éáí¦£

ŞƏRİF HÜSEYNOV, 34 yaş
“Əlil olduğum üçün məhsul yetişdirilməsi ilə müvəffəqiyyətlə məşğul 

ola bilmirəm; bununla belə, mal-qara saxlamaq sahəsində fərqlənmək 
üçün əlimdən gələni edirəm! Kredit ödənişlərini vaxtlı-vaxtında 
həyata keçirməklə mənə göstərilmiş etibarı doğrultmaq istəyirəm”.

Serif huseinovi, 34 wlis
“SezRuduli fizikuri SesaZleblobebis gamo 

sasoflo-sameurneo kulturebis moyvana ar SemiZlia; 

Tumca yvelafers vakeTeb imisTvis, rom saqonels 

kargad movuaro! kreditis drouli dafarviT minda 

Cems mimarT gamoCenili ndoba gavamarTlo.”



Project partners:
• Ministry Health Labour and Social Affairs 

of Georgia (leading government partner)
• International Organization for Migration 

in Georgia (leading implementing partner)

Project donor:
• Austrian Development Cooperation / 

Austrian Development Agency

Ü³Ë³·ÍÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ
• ìñ³ëï³ÝÇ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, 

³ßË³ï³ÝùÇ »í ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ (Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ³é³ç³ï³ñ ·áñÍÁÝÏ»ñ)

• ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ìñ³ëï³ÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ (³é³ç³ï³ñ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ·áñÍÁÝÏ»ñ)

Ü³Ë³·ÍÇ ¹áÝáñÁ
• ²íëïñÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ / 

²íëïñÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

Layihə üzrə tərəfdaşlar:
• Gürcüstanın Səhiyyə, Əmək və Sosial Məsələlər 

Nazirliyi (hökumət tərəfindən aparıcı tərəfdaş)
• Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Gürcüstandakı 

nümayəndəliyi (aparıcı icraçı tərəfdaş)

Layihənin donorları:
• Avstriya İnkişaf İşbirliği / Avstriya İnkişaf Agentliyi

proeqtis partniorebi:
•	 saqarTvelos	Sromis,	janmrTelobis	da	

socialuri dacvis saministro (ZiriTadi 

partniori mTavrobis mxridan)

•	 migraciis	saerTaSoriso	organizaciis	

ofisi saqarTveloSi (ZiriTadi 

ganmaxorcielebeli partniori)

proeqtis donori
•	 avstriis	ganviTarebis	TanamSromloba/

avstriis ganviTarebis saagento

GEORGIA
ՎՐԱՍՏԱՆԸ
GÜRCÜSTAN
საქართველო

NINO MAZMISHVILI, 19 years
“I would like to work in this profession. I would like to become 

a successful hair stylist. It is my wish and my dream.”

ÜÆÜà Ø²¼ØÆÞìÆÈÆ, 19 ï³ñ»Ï³Ý
§ºë Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ ³ßË³ï»É ³Ûë Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ£ 

Îáõ½»Ç ¹³éÝ³É Ñ³çáÕ³Ï í³ñë³Ñ³ñ¹³ñ£ ¸³ 
ÇÙ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ »í ÇÙ »ñ³½³ÝùÁ¦£

NİNO MAZMİŞVİLİ, 19 yaş
“Mən bu peşədə çalışmaq istərdim. Mən bacarıqlı bir saç 

ustası olmaq istərdim. Bu mənim arzu və xəyalımdır”.

nino mazmiSvili, 19 wlis
“minda am profesiiT vimuSao. minda Tmis warmatebuli 

stilisti gavxde. es Cemi survili da Cemi ocnebaa.”

GIORGI TSALANI, 51 years
“We offer low and competitive prices, so that everyone 

living in our settlement comes to our shop.”

¶Æàð¶Æ Ì²È²ÜÆ, 51 ï³ñ»Ï³Ý
§Ø»Ýù ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ó³Íñ »í ÙñóáõÝ³Ï ·Ý»ñ, ³ÛÝå»ë áñ 

Ù»ñ µÝ³Ï³í³ÛñÇ µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ·³ÉÇë »Ý Ù»ñ Ë³ÝáõÃ¦:

GEORGİ TSALANİ, 51 yaş
 “Qəsəbəmizdə yaşayan hər kəsin bizim mağazamıza gəlməsi 

üçün aşağı və rəqabətqabiliyyətli qiymətlər təklif edirik”.

giorgi calani, 51 wlis
“Cven dabal da konkurentunarian fasebs 

vTavazobT, da yvela, vinc am dasaxlebaSi 

cxovrobs, Cvens maRaziaSi modis.”

SHALVA NIKACHADZE, 52 years
“I developed a realistic business plan in 

order to be eligible for a micro-credit.”

Þ²Èì² ÜÆÎ²Ö²Òº, 52 ï³ñ»Ï³Ý
§ºë Ùß³Ï»óÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý µÇ½Ý»ë åÉ³Ý, 

áñå»ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ù ÙÇÏñá í³ñÏ ëï³Ý³É¦£

ŞALVA NİKAÇADZE, 52 yaş
“Mikrokredit ala bilmək üçün real bir biznes-plan hazırlamışam”.

Salva nikaWaZe, 52 wlis
“me realisturi biznes gegma SevimuSave, 

raTa mikro krediti ameRo.”



The way to the full (re)
integration of people with 
disabilities, including mine 
victims, depends not only on 
healing and rehabilitating physical 
and psychological wounds. 
Socio-economic reintegration 
encompasses a wide array of 
interventions such as fulfilment 
of the right to work, psychosocial 
support, vocational rehabilitation, 
economic development, education 
and community integration and 
support. It is a path to sustainable 
development and poverty 
reduction on the individual, 
community and national level. 

Ruslan, Armen, Hayk, 
Mardoglan, Mazahir, Sherif, 
Nino, Giorgi and Shalva prove 
that disability and stigma can 
be successfully overcome. 
Only the right opportunity and 
trusted responsibility should 
be provided. And only the right 
amount of virtue and persistence 
needs to be presented.

ITF strongly believes that 
the socio-economic reintegration 
programme for mine victims in 
South Caucasus gives optimism 
and provides opportunity.

unarSezRudul adamianTa, 

maT Soris, naRmebis 

Sedegad dazaralebulTa 

sruli (re)integracia 

mxolod fizikuri da 

fsiqologiuri Wrilobebis 

moSuSebasa da mkurnalobaze 

ar aris damokidebuli. 

socialur-ekonomikuri 

reintegracia mravali 

saxis Carevas moicavs, 

rogoricaa, muSaobis 

uflebis, fsiqo-socialuri 

mxardaWeris, profesiuli 

reabilitaciis, ekonomikuri 

ganviTarebis, ganaTlebis 

da TemSi integraciisa 

da mxardaWeris 

uzrunvelyofa. is aris 

mdgradi ganviTarebis da 

siRaribis Semcirebis gza 

individualur, saTemo 

da erovnul doneebze. 

ruslanis, armenis, 

haikis,	mardoRlanis,	

mazahiris,	Serifis,	

ninos, giorgis da Salvas 

magaliTebi adasturebs, 

rom unarSezRudulobisa da 

stigmis daZleva warmatebiT 

SeiZleba. saWiroa mxolod 

vuzrunvelvyoT isini 

swori SesaZleblobebiT 

da gvjerodes maTi 

pasuxismgeblobis. maT ki 

vaJkacoba da mondomeba 

unda gamoiCinon. 

saerTaSoriso satrasto 

fondi darwmunebulia, 

rom naRmebis Sedegad 

dazaralebulTa social-

ekonomikuri reintegraciis 

programa samxreT 

kavkasiaSi optimizmis 

safuZvels iZleva da 

farTo SesaZleblobebs 

uzrunvelyofs.

Ð³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª 
³Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÇ 
ÉÇ³ñÅ»ù (í»ñ³)ÇÝï»·ñÙ³Ý 
×³Ý³å³ñÑÁ Ï³Ëí³Í ¿ 
áã ÙÇ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý »í 
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý í»ñù»ñÇ 
µáõÅáõÙÇó »í í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇó: 
êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý 
í»ñ³ÇÝï»·ñáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ É³ÛÝ 
ß³ñù, ÇÝãåÇëÇù »Ý ëáóÇ³É-
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ, 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ, ïÝï»ë³Ï³Ý 
½³ñ·³óáõÙÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÁ »í 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÇÝï»·ñáõÙÝ 
áõ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ¸³ 
×³Ý³å³ñÑ ¿ ¹»åÇ Ï³ÛáõÝ 
½³ñ·³óáõÙ »í ³Õù³ïáõÃÛ³Ý 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý, 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »í Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ£

èáõëÉ³ÝÁ, ²ñÙ»ÝÁ, Ð³ÛÏÁ, 
Ø»ñ¹ûÕÉ³ÝÁ, Ø³½³ÑÇñÁ, 
Þ»ñÇýÁ, ÜÇÝáÝ, ¶Çáñ·ÇÝ 
»í Þ³Éí³Ý ³å³óáõóáõÙ 
»Ý, áñ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁ 
»í Ë³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ 
»Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»É: ØÇ³ÛÝ 
å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñí»Ý ×Çßï 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »í íëï³Ñí³Í 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ£ 
ºí å»ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ ×Çßï 
ã³÷Ç ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ »í 
Ñ»ï»íáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
óáõó³µ»ñ»É£

ØÐÐ-Á áõÝÇ ³ÛÝ Ñ³í³ï³ÙùÁ, 
áñ ³Ï³ÝÝ»ñÇó ïáõÅ³ÍÝ»ñÇ 
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý 
í»ñ³ÇÝï»·ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
Íñ³·ÇñÁ Ð³ñ³í³ÛÇÝ 
ÎáíÏ³ëáõÙ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ 
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ É³í³ï»ëáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ »í ³å³ÑáíáõÙ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñ ßñç³Ý³Ï£

Əlil şəxslərin, o cümlədən 
minadan zərərçəkənlərin 
cəmiyyətə tam reinteqrasiyasına 
(təkrar inteqrasiyasına) aparan 
yol yalnız fiziki və psixoloji 
yaraların sağaldılmasından 
və reabilitasiyasından keçmir. 
Sosial-iqtisadi cəhətdən 
reinteqrasiya geniş miqyasda 
müdaxiləni, məsələn, əmək 
hüququnun həyata keçirilməsi, 
psixo-sosial yardım göstərilməsi, 
peşə vərdişlərinin bərpasına 
yönəlmiş peşə reabilitasiyası, 
iqtisadi inkişaf, təhsil, 
cəmiyyətə inteqrasiya və 
yardım məsələlərini əhatə edir. 
Bu, fərdi səviyyədə, cəmiyyət 
səviyyəsində və milli səviyyədə 
davamlı inkişafa aparan yoldur.

Mərdoğlan, Məzahir, Şərif, 
Nino, Georgi və Şalva sübut 
etmişlər ki, əlillik və xəsarətlərə 
qalib gəlmək mümkündür. 
Sadəcə, onlar üçün lazımi 
imkanların yaradılmasına və 
üzərilərinə öhdəliklər qoyulması 
məsələsində onlara etibar 
edilməsinə ehtiyac vardır. 
Və sadəcə, lazımi qədər 
hörmət və dözüm nümayiş 
etdirilməsinə ehtiyac vardır. 

ITF ürəkdən inanır ki, 
Cənubi Qafqazdakı minadan 
zərərçəkənlər üçün sosial-
iqtisadi baxımdan təkrar 
inteqrasiya proqramı optimizm 
üçün perspektiv təmin edir 
və geniş imkanlar yaradır.

CONCLUSION
º½Ñ³Ï³ÓÁÕÃÛÁÕÝ
XÜLASƏ
დასკვნა



Austrian Development Cooperation in South Caucasus
The Austrian Development Cooperation (ADC) supports countries in 

Africa, Asia, Central America, as well as in South Eastern and Eastern 
Europe in their sustainable social, economic and democratic development. 

The Foreign Ministry (FMEIA) plans the strategies and 
programmes. The Austrian Development Agency (ADA), the 
operational unit of the ADC, implements these together with public 
institutions, non-governmental organisations and enterprises.

The current focus of ADC programme in South Caucasus is directed 
to socio-economic development towards poverty reduction, with focus 
on integrated rural development projects. Supplementary issues such as 
capacity building in the field of governance, civil society and private sector 
are rounding up the programme. Conflict prevention through civic confidence 
and security building measures is the overarching cross-cutting theme.

²íëïñÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ
²íëïñÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ (²¼Ðª ADC) ³ç³ÏóáõÙ 

¿ ²ýñÇÏ³ÛÇ, ²ëÇ³ÛÇ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ, ÇÝãå»ë Ý³»í Ð³ñ³í-
²ñ»í»ÉÛ³Ý »í ²ñ»í»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÇÝ Ýñ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý, 
ïÝï»ë³Ï³Ý »í ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ£

ºíñáå³Ï³Ý »í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÇ ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ 
(ºØ¶¸Üª FMEIA) åÉ³Ý³íáñáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »í 
Íñ³·ñ»ñÁ: ²íëïñÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ (²¼¶)
ª ²¼Ð-Ç ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ 
¿ ¹ñ³Ýù å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »í Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ£

Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ ²¼Ð-Ç ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ 
Ý»ñÏ³ÛÇë Íñ³·ÇñÁ áõÕÕí³Í ¿ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁª 
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí 
·ÛáõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÇÝï»·ñí³Í Ý³Ë³·Í»ñÇÝ£ 
Ìñ³·ÇñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³»í Éñ³óáõóÇã ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³é³í³ñÙ³Ý , ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý »í Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ áÉáñïáõÙ£ Ìñ³·ñÇ 
Ñ³ÙÁÝ¹·ñÏáõÝ »í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ ßáß³÷áÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ã»Ù³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÝ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
íëï³ÑáõÃÛ³Ý »í ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý ÙÇçáóáí£

Avstriya İnkişaf Kooperasiyasının Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyi 
Avstriya İnkişaf Kooperasiyası (ADC) Afrika, Asiya, Mərkəzi Amerika, 

həmçinin Cənub-Şərqi və Şərqi Avropa ölkələrinə onların sosial, iqtisadi 
və demokratik cəhətdən dayanıqlı inkişafında kömək göstərir.

Xarici İşlər Nazirliyi (FMEIA) strategiya və proqramlar hazırlayır. 
ADC-nin əməliyyatlar üzrə bölməsi olan Asiya İnkişaf Agentliyi 
(ADA) həmin strategiya və proqramları dövlət qurumları, qeyri-
hökumət təşkilatları və özəl müəssisələrlə birgə həyata keçirir. 

ADC proqramının Cənubi Qafqazdakı diqqət mərkəzində yoxsulluğun 
azaldılmasına yönəldilmiş sosial-iqtisadi inkişaf məqsədi durur. 
Proqramın əsasını kənd yerlərinin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan 
kompleks layihələr təşkil edir. Proqram həmçinin idarəetmə, vətəndaş 
cəmiyyəti və özəl sektor sahələrində potensial quruculuq kimi yardımçı 
məsələləri də əhatə edir. Vətəndaşların əzmi vasitəsilə münaqişələrin 
qarşısının alınması və təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə tədbirlər 
də proqramın əhatə etdiyi çoxsaylı istiqamətlər arasındadır.

avstriis ganviTarebis TanamSromloba samxreT kavkasiaSi

avstriis ganviTarebis TanamSromloba afrikis, aziis, 

centraluri amerikis, aseve samxreT-aRmosavleTisa da 

aRmosavleTi evropis qveynebs xels uwyobs mdgradi socialuri, 

ekonomikuri da demokratiuli ganviTarebis procesSi.

sagareo saqmeTa saministro amuSavebs strategiebsa 

da programebs. avstriis ganviTarebis saagento avstriis 

ganviTarebis TanamSromlobis muSa organoa, romelic 

am strategiebs axorcielebs sajaro dawesebulebebTan, 

arasamTavrobo organizaciebTan da sawarmoebTan erTad.

avstriis ganviTarebis TanamSromlobis programa samxreT 

kavkasiaSi socialur-ekonomikur ganviTarebaze da siRaribis 

donis Semcirebazea orientirebuli, xolo gansakuTrebuli 

yuradReba soflis integrirebuli ganviTarebis proeqtebs 

eqceva. programis farglebSi ganixileba iseTi Tanmdevi 

sakiTxebi, rogoricaa mTavrobis, samoqalaqo sazogadoebisa da 

kerZo seqtoris potencialis ganviTareba. samoqalaqo ndobis 

aRdgenis da usafrTxoebis ganmtkcebis RonisZiebebis meSveobiT 

konfliqtebis prevencia programis mTavari kompleqsuri Temaa. 

International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance 
The International Trust Fund for Demining and Mine Victims 

Assistance (ITF) is a humanitarian, non-profit organization devoted to 
the elimination of threat from post-conflict and disruptive challenges, 
including landmines, explosive remnants of war (ERW) and the illicit 
ownership and use of small arms and light weapons (SALW).

ITF supports the provision of safety and security of individuals 
and communities in South-East Europe, South Caucasus, 
Central Asia, Middle East and in other regions in the world.

ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ (ØÐÐ) 

Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý, ß³ÑáõÛÃ ãÑ»ï³åÝ¹áÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ 
¿, áñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÝíÇñí³Í ¿ Ñ»ïÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ »í 
ù³Ûù³ÛÇã Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇó Í³·áÕ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ 
í»ñ³óÙ³ÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³Ï³ÝÝ»ñÇ, å³ï»ñ³½ÙÇ å³ÛÃáõóÇÏ 
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ »í ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ áãÝã³óÙ³ÝÁ£

ØÐÐ-Á áõÅ»Õ Ï»ñåáí ë³ï³ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Íñ³·ñ»ñÇÝ »í ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³Ùñ³åÝ¹áõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó 
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ£ ØÐÐ-Á ³ç³ÏóáõÙ ¿ª ³å³Ñáí»Éáí ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ 
»í Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ »í ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÁ Ð³ñ³í-
²ñ»í»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ, Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ, 
Ø»ñÓ³íáñ ²ñ»í»ÉùÇ »í ³ßË³ñÑÇ ³ÛÉ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ£

Minatəmizləmə və Minadan zərərçəkənlərə yardım 
üzrə Beynəlxalq Etimad Fondu (ITF)

Minatəmizləmə və Minadan zərərçəkənlərə yardım üzrə 
Beynəlxalq Etimad Fondu (ITF) humanitar, qeyri-kommersiya təşkilatı 
olub, münaqişəsonrası təhlükələrin və ziyanverici problemlərin, o 
cümlədən minaların, müharibə dövrünün qalıqları olan partlayıcı 
maddə və qurğuların, həmçinin ənənəvi kütləvi qırğın silahlarının 
zərərsizləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.

ITF insanların təhlükəsizliyini gücləndirən siyasətlərə, təşkilatlara, 
proqramlara və beynəlxalq təşəbbüslərə yaxından yardım göstərən 
təşkilatdır. ITF öz köməyini Cənub-Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, 
Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və dünyanın digər bölgələrində fərdlərin və 
cəmiyyətlərin təhlükəsizliyini və salamatlığını təmin etməklə göstərir.

ganaRmvisa da naRmebis Sedegad dazaralebulTa 

daxmarebis saerTaSoriso satrasto fondi

ganaRmvisa da naRmebis Sedegad dazaralebulTa 

daxmarebis saerTaSoriso satrasto fondi (ssf) 

humanitaruli,	aramomgebiani	organizaciaa,	

romlis saqmianobis ZiriTadi mimarTulebaa 

post konfliqtur da zianis momtan situaciebSi 

safrTxeebis aRmofxvra, qveTsawinaaRmdego naRmebis, 

omis Sedegad darCenili asafeTqebeli saSualebebis 

da Cveulebrivi iaraRis ganadgurebis CaTvliT. 

saerTaSoriso satrasto fondi mtkiced uWers 

mxars strategiebs, organizaciebs, programebsa da 

saerTaSoriso iniciativebs, romlebic adamianis 

usafrTxoebis ganmtkicebas emsaxureba. saerTaSoriso 

satrasto fondi xels uwyobs individualur pirTa da 

TemTa usafrTxoebis uzrunvelyofas samxreT-aRmosavleT 

evropaSi, samxreT kavkasiaSi, centralur aziaSi, axlo 

aRmosavleTSi da msoflios mraval sxva regionSi.
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