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Azərbaycanda gənc meşəçilər hərəkatının inkişafı 
ENPI FLEG I Proqramının dəstəyi ilə 2011-ci 

ildən başlanmışdır. Ölkədə ekoloji maarifləndirmənin 
inkişafı şəraitində meşəətrafı regionlarda meşələrin 
mühafizəsində və bərpa olunmasında gənclərin 
iştirakının gücləndirilməsi əsas məqsəd olaraq qarşıya 
qoyulmuşdur. İlk gündən Təhsil Nazirliyi Respublika 
Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi tərəfindən 
dəstəklənən bu ideya digər dövlət qurumları tərəfindən 
də müsbət qarşılanmışdır. Tezliklə İsmayıllı, Şamaxı, Qax 
rayonlarının pilot məktəblərində ilk məktəb meşəçiliyi 
dəstələri fəaliyyətə başladı. FLEG Proqramının 
təşəbbüsü ilə meşə təhsili üzrə mütəxəssislər tərəfindən 
hazırlanmış “Gənc meşəçilər məktəbi”, “Məktəb 
meşəçiliyinin yaradılması” vəsaitləri, “Meşənin həyatı” 
adlı posterlər meşədə ekoloji tədqiqatların təşkili üsulları  
və gənc meşəçilərin iştirakı ilə digər tədbirlərin keçirilməsi 
barədə məlumatları əks etdirildi. 

Hazırda hərəkat məktəblilər arasında böyük marağa 
səbəb olaraq, meşə bərpası və mühafizəsi müəssisələri 
və təhsil müəssisələri tərəfindən dəstəklənir. Təhsil 
Nazirliyi Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik 
Mərkəzinin təşəbbüsü ilə hər il keçirilən “Meşələri 
qoruyaq!” gənc meşəçilərin Respublika müsabiqələri 
hərəkatın inkişafı tarixində əlamətdar hadisə oldu. 
Hər il məktəblilər Azərbaycanın meşə sektorunda 
mövcud problemlərə (rekreasiya yükünün artması, 
ətraf mühitin çirklənməsi, mal-qaranın otarılması və 
s.) və onların həlli yollarına  aid ekoloji layihələrlə çıxış 
edirlər. Azərbaycanın gənc meşəçiləri müntəzəm olaraq 
beynəlxalq və respublika tədbirlərində fəal iştirak edirlər. 
Azərbaycanını gənc meşəçiləri 2014-cü ildə Bakıda 
keçirilən VIII İNEPO EUROASİA Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
üzrə Beynəlxalq Olimpiadanın qızıl medalına və Sankt-
Peterburq şəhərində keçirilən gənclərin XI Beynəlxalq 
Meşə Müsabiqəsinin bürünc medalına layiq görülüblər.

Quba, Lənkəran, Cəlilabad, Qusar, Goranboy, 
Balakən və digər meşəətrafı rayonların orta məktəblərində 
yaradılan yeni məktəb meşəçilikləri gənc meşəçilərın 
siralarını genişləndirdi. Qısa müddətdə ölkədə fəaliyyəti 
genişləndirən gənc meşəçilər dəstələri  meşə bərpası 
və mühafizəsi müəssisələrinin mütəxəssisləri və 
ictimaiyyətin nümayəndələri ilə sıx əlaqə yaratdılar. 
Gənc meşəçilərin təşəbbüsü ilə meşələrin davamsız 
istifadəsinin təhllükəli nəticələri barədə yerlərdə 
əhalinin məlumatlandırılması kampaniyası başlandı. 
Məktəblilər fəal surətdə meşələrin artırılması və bərpası 
işlərində meşəçilərin yaxın köməkçilərinə çevrilərək 
biomüxtəlifliyin qorunmasında yaxından iştirak etdilər.

The young foresters’ movement, initiated and 
supported by the FLEG Program,- dates back to 

2011. An idea was to foster participation of youth from 
the forest-dependent communities in forest preservation 
and protection activities within the framework of 
strengthening of environmental education in Azerbaijan. 
Actively supported by the Program, the movement 
received a strong backing from the Ministry of Education 
(MoE) and its Republican Center on Ecological Education 
and Experience (RCEEE). Soon, first pilot schools in 
Ismayilli, Shamakha and Gakh districts established first 
ever school-based young foresters unions. Designed and 
developed by Program’s Forest Education consultants, 
“School of the Young Forester” tutorial and “Life of the 
Forest” poster becomes primary tools to teach about the 
outdoor activities, mode of conduction of research and 
other important study activities in the forest. The historic 
milestone, which considerably fostered forest education 
and contributed to popularization of sustainable forest 
use in Azerbaijan, becomes “Let’s Protect the Forests!” 
– Annual nationwide young foresters’ contest introduced 
by the MoE. Country schoolchildren submit various 
art works featuring solutions to the most topical forest 
issues such as unsustainable forest recreation, pollution, 
illegal grazing etc. The event continues to attain the 
reputation of a primary event in environmental protection 
realm. However, the schoolchildren’s ambitions go 
further, as young foresters’ from Azerbaijan are frequent 
participants of international junior forest contests. Last 
year they were the gold medalist of VIII International 
Environmental Olympiad İNEPO EUROASİA held in 
Baku and won a bronze medal during the XI International 
Junior Forest Contest in Saint Petersburg.

The desire to join the ever-growing network prompted 
the establishment of new young foresters’ unions in 
Guba, Goranboy, Lankaran, Guba, Shamkir, Zakatala, 
Balakan, and a number of other forest regions of the 
country. The school students now provide real help to 
the local Forest Rehabilitation and Guarding Enterprises 
supporting their forest rehabilitation works. Surprisingly, 
children show a greater interest and involvement by 
pioneering public awareness campaigns among the local 
communities. 

Движение юных лесничих возродилось в Азер-
байджане при поддержке Программы во 

время ее первой стадии (ФЛЕГ I). Основной идеей 
было усиление участия молодежи из лесозависи-
мых регионов в деятельности по защите и восста-
новлению лесов в рамках развития экологического 
образования в стране. С самого первого момента 
движение получило мощную поддержку со стороны 
ключевых государственных структур, таких как Ми-
нистерство образования в лице Республиканского 
центра экологического образования и опытничества. 
Очень скоро в выбранных пилотные школах Исмаил-
линского, Шемахинского и Гахского районах начали 
свою активную деятельность первые школьные лес-
ничества. Созданные со стороны консультантов по 
лесному образованию программы ФЛЕГ, пособие 
«Школа Юного Лесничего» и наглядно-обучающий 
плакат «Жизнь леса», стали основными учебника-
ми, в которых детально описывались способы про-
ведения исследований в лесу и иные возможные 
мероприятия со стороны юных лесничих. Движение 
набирает популярность среди школьников и активно 
поддерживается государственными лесохозяйствен-
ными и образовательными учреждениями. Истори-
ческой вехой в процессе популяризации движения 
юных лесников в Азербайджане стало, инициирован-
ное Министерством образования страны ежегодное 
проведение общереспубликанского экологического 
конкурса юных лесничих «Сохраним леса!». Азер-
байджанские школьники ежегодно представляют на 
суд жюри интереснейшие работы, в которых отраже-
ны такие злободневные проблемы лесного сектора 
Азербайджана как неустойчивая рекреация, загряз-
нение окружающей среды, незаконный выпас скота 
и пр. Юные лесничие Азербайджана регулярно уча-
ствуют в международных юношеских лесных конкур-
сах. Юные лесничие Азербайджана стали золотыми 
медалистами VIII международной олимпиады по 
окружающей среде İNEPO EUROASİA, проведенной 
в Баку 2014 году, а также бронзовыми медалистами 
XI международного юношеского лесного конкурса в 
Санкт-Петербурге. 

Желание пополнить ряды юных лесничих спо-
собствовало созданию новых школьных лесничеств 
в средних школах Кубинского, Горанбойского, Лен-
коранского, Гусарского, Балакенского и ряда других 
лесозависимых районов страны. За короткий период 
времени, движение значительно выросло на уровне 
всей страны, и его участники активно сотрудничают 



2015-ci ilin avqust ayının 2-dən 8-nə qədər 
Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunda yüksək 
səviyyədə təşkil olunan “Meşələri qoruyaq!” gənc 
meşəçilərin ilk beynəlxalq yay düşərgəsi ölkədə gənc 
meşəçilər dəstələrin fəaliyyətinin müsbət nəticəsi kimi 
dəyərləndirildi. ENPİ FLEG II proqramının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi Respublika 
Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi ilə birgə həyata 
keçirdiyi beynəlxalq tədbirə Dünya Bankının texniki 
dəstəyi ilə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyə dəstəyi 
göstərldi. 

Gənc meşəçilərin İlk beynəlxalq yay düşərgəsində 
aşağıdakı məqsəd və nəticələrə nail olundu:
• Gənc meşəçilər arasında beynəlxalq təcrübə 

mübadiləsi və müzakirələr; 
• Meşə ehtiyatlarının qorunması və davamlı istifadəsi 

sahəsində gənc meşəçilərin beynəlxalq səylərinin 
dəstəklənməsi; 

• Bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı 
və gələcək birgə tədbirlər barədə təkliflərin irəli 
sürülməsi.
Ölkənin meşəçilik və təhsil üzrə aparıcı ekspertləri 

tərəfindən tərtib olunmuş müxtəlif tədbirlərlə zəngin 
düşərgə proqramı Azərbaycan, Rusiya, Belarus, 
Ukrayna, Moldova və Gürcüstandan olan iştirakçılar 
tərəfindən maraqla qarşılandı. Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin, Ümumdünya 
Vəhşi Təbiət Fondunun, meşəçilik və təhsil 
müəssisələrinin əməkdaşlarının və ekspertlərinin 
iştirakı ilə keçirilən seminarlar və dəyirmi masalar 
və görüşlər fəal müzakirələr şəraitində keçirildi. Qax 
Rayon İcra Hakimiyyətinin yüksək dəstəyi, Təhsil 
Nazirliyi Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik 
Mərkəzinin, Qax və Zaqatala rayonlarının meşə bərpası 
və mühafizəsi müəssisələrini, İlisu Dövlət Təbiət 
Qoruğunun və digər qurumların dəstiyi düşərgənin uğurla 
başa çatmasında önəmli oldu. Qax şəhərində Heydər 
Əliyev Mərkəzində təntənəli yekun tədbirində düşərgə 
iştirakçılarına diplomların, xatirə hədiyyələrinin təqdimatı 
və dosluq tonqalı ətrafında vida gecəsi gənc meşəçilərin 
yaddaşında unudulmaz xatirəyə çevrildi. Düşərgədə 6 
ölkəni təmsil edən gənc meşəçilər gələcəkdə beynəlxalq 
miqyasda əməkdaşlığın genişləndirilməısi barədə 
qətnamə qəbul etdilər. 

FLEG II proqramı Dünya Bankının, Beynəlxalq 
Təbiəti Mühafizə İttifaqının, Ümumdünya Vəhşi Təbiət 
Fondunun birgə əməkdaşlığı və Avropa İttifaqının 
dəstəyi ilə həyata keçirilir. 

The maturity of the young foresters’ network was 
successfully tested this summer – on August 2-9 2015 
Gakh district of Azerbaijan hosted a first-ever regional 
young foresters’ summer camp. The event took place 
with the financial support of the European Union 
implemented by the World Bank. 

1st Regional Young Foresters’ Summer Camp in 
Gakh – objectives and expectations

• Strengthening of exchange of opinions;
• Fostering of joint efforts  in the area of preservation 

and sustainable use of the forest resources among 
the young foresters;

• Development of international cooperation. 

The content of a diverse and intense program 
designed by national forestry education experts 
impressed all of the participants from Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine. Guest 
speakers and training facilitators included employees 
from the Ministry of Ecology and Natural Resources, 
local forestry specialists, experts from IUCN and 
WWF. A high-level support provided by the local 
executive authorities, RCEEE, FRGEs and respective 
governmental bodies ensured a high-level delivery – 
children from six countries adopted a resolution calling 
on further development of the young forester movement 
and strengthened cooperation. 

The FLEG II Program is funded by the European 
Union and is implemented by the World Bank in 
partnership with, IUCN and WWF.

со специалистами лесного хозяйства и местными 
сообществами. Инициативные молодые лесничие 
даже начали собственную кампанию по повышению 
информированности местного населения об опасно-
стях, связанных с неустойчивым лесопользованием. 
Как ближайшие помощники лесных специалистов в 
работах по защите и восстановлению лесов, школь-
ники активно участвуют в защите биоразнообразия.

Зрелость сети молодых лесничих Азербайджана 
была успешно протестирована этим летом, когда со 
2 по 9 августа 2015 года в Гахском районе страны на 
высоком уровне был проведен первый региональный 
летний лагерь юных лесников. Финансовая поддерж-
ка мероприятию была оказана со стороны Европей-
ского Союза при технической поддержке Всемирного 
Банка. 

1-й региональный летний лагерь юных лесников 
в Гахе – цели и ожидания
• Усиление обмена мнениями и опытом;
• Содействие общим усилиям в деле сохранения 

и устойчивого использования лесных ресурсов 
среди юных лесничих; 

• Развитие международного сотрудничества.
Содержание необыкновенно насыщенной про-

граммы летнего лагеря, разработанной со сторо-
ны ведущих лесных и образовательных экспертов 
страны, произвело впечатление на участников из 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, России 
и Украины. Представители Министерства экологии и 
природных ресурсов, местных специалистов по лес-
ному хозяйству, экспертов Всемирного банка, Меж-
дународного союза охраны природы и Всемирного 
фонда дикой природы были в числе спикеров и фа-
силитаторов тренингов и семинаров, проходивших в 
рамках летнего лагеря. Поддержка высокого уровня 
со стороны местных исполнительных органов, Респу-
бликанского центра по экологическому образованию 
и опытничеству, государственных предприятий по ох-
ране и восстановлению лесов и иных государствен-
ных структур обеспечило мероприятию огромный 
успех - дети из 6 стран приняли резолюцию, призы-
вающую к дальнейшему развитию движения юных 
лесничих в региональном масштабе. 

Программа ФЛЕГ осуществляется при финансо-
вой поддержке со стороны Европейского союза и ре-
ализуется Всемирным банком в партнерстве с Меж-
дународным союзом охраны природы и Всемирным 
фондом дикой природы.
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Elbəy Lətifov, gənc meşəçilər dəstəsinin üzvü, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu, Avaxil kənd tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi, 
ilk beynəlxalq yay düşərgəsinin iştirakçısı: “Müxtəlif ölkələrdən olan həmyaşıdlarımla qurduğum dostluq əlaqələri nəticəsində əldə etdiyim 
təcrübəni məktəbimizin gənc meşəçiləri ilə birlikdə doğma Avaxıl meşələrinin qorunmasında və artırılmasında tətbiq etməyi özümə borc 
hesab edirəm. Bu dostluq əlaqələrini yaşatmaq və genişləndirmək hər birimizin arzusuna çevrildi. Bu günlər mənə vətənimi, təbiətimizin hər 
bir sərvətini daha da dərindən tanıtdı və sevdirdi. Bu gözəl hissləri mənə və şagird həmkarlarıma yaşatdıqları üçün tədbir təşkilatçılarına öz 
dərin minnətdarlığımı bildirirəm”.

Elbay Latifov, member of the school-based young foresters’ union, Avakhil village secondary school, 11th grade, Shamakha, Azerbaijan, 
participant of FLEG II first regional youth camp: “I feel it as a duty to use the knowledge and experience which I obtained during the summer 
camp in restoration and protection of our Avakhil forests. It is now our common dream to widen these friendship relations further. Thanks to 
the summer camp, I acquired a deeper knowledge of resources of my dear land and I love Azerbaijan even more. I would like to thank the 
organizers who gave me and my fellow schoolchildren a possibility to live these wonderful moments”.

Эльбей Латифов, член школьного лесничества, ученик 11 класса Авахильской сельской средней общеобразовательной шко-
лы, Шемахинский район, Азербайджан, участник первого регионального молодежного лагеря ФЛЕГ II: “Я считаю своим долгом 
использовать знания и опыт, приобретенные в процессе знакомства с ровесниками во время летнего лагеря, при защите и 
увеличении наших родных авахильских лесов.  Нашим общим желанием стало расширять дружеские отношения, зародившиеся 
между участниками. Дни, проведенные в летнем лагере, помогли мне еще глубже узнать и полюбить природные богатства 
Азербайджана. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам мероприятия за все те чудесные мгновенья, что были прожи-
ты вместе со сверстниками за эту неделю».  
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Musa Şəkiliyev, Azərbaycan Respublikası Qax Rayonunun İcra Başçısı düşərgə iştirakçılarına müraciətlə demişdir: “Mən ümid edirəm 
ki, çoxlarınız gələcəkdə əsl meşəçi olacaqsınız. Bütün ölkələrə gənc meşəçi mütəxəssislər lazımdır. Arzu edirik ki, gənc meşəçilərin yay 
düşərgəsi gələcək üçün faydalı təcrübənin əldə olunmasında sizə yardımçı olsun”.

Муса Шакилиев, глава исполнительной власти Гахского района (Азербайджан), обращаясь к юным участникам лагеря: “Я наде-
юсь, что некоторые из вас станут настоящими лесничими в будущем. Всем  странам нужны молодые лесные специалисты. Мы 
желаем вам, чтобы летние лагеря юных лесничих стали для вас полезным опытом на будущее”.

Musa Shakiliev, head of the executive authority of Gakh district (Azerbaijan), addressing the young participants of the camp:
"I hope that some of you will become real foresters in the future. Our countries need young forestry professionals. We wish that the activities 
at the young foresters’ summer camps will become a good practice for you". 
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Natalya Mixaylova, “Lesoviçki” məktəb meşəçiliyinin üzvü, Rusiya Federasiyası, Mariy El Respublikası, Ozerkin kənd orta ümumtəhsil 
məktəbinin 8-ci sinif şagirdi, ilk beynəlxalq yay düşərgəsinin iştirakçısı: “Azərbaycanın təbiətinə valeh oldum. Biz bir çox tarixi qalalara 
muzeylərə, meşə müəssisələrinə, qoruğa səfər etdik və Qax rayonunun ən gözəl yerlərini seyr etdik. Digər ölkələrdən olan düşərgə 
iştirakçılarının fəaliyyəti və gənc meşəçilərin təqdimatları mənim üçün ən dəyərli təcrübəyə çevrildi. Çox şadam ki, beynəlxalq düşərgədə 
iştirak etmək mənə nəsib oldu”.

Наталья Михайлова, член школьного лестничества «Лесовички», Озеркинская средняя общеобразовательная школа, Респу-
блики Марий Эл, Российская Федерация, участница первого регионального молодежного лагеря ФЛЕГ II: «Природный ландшафт 
Азербайджана приводит в восторг. Мы посетили много крепостей, музеи, лесные предприятия, заповедники и увидели красивые 
места Гахского района. А деятельность экологического направления всех участников из других стран и презентации работ 
юных лесников стали бесценным опытом. Я очень рада, что мне удалось побывать в этом лагере».

Natalia Mikhailova, member of school-based young foresters’ union “Lesovichki”, Ozerkino secondary school, Russian Federation, participant 
of FLEG II first regional youth camp: “The natural landscape of Azerbaijan is very exciting. We have visited many castles, forestry enterprises, 
national parks and seen beautiful places in Gakh district. Ecological activities introduced by the participants and various presentations 
delivered by young foresters is an invaluable experience. I am glad that I was able to be part of this event”. 

© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



© The World Bank / Azer Garayev



Vladislav İskeviç, məktəb meşəçiliyinin üzvü, Ukrayna, Ujqorod rayonu, Kamyanitsk kənd ümumtəhsil məktəbinin 10 sinif şagirdi, ilk 
beynəlxalq yay düşərgəsinin iştirakçısı:  “Düşərgədə keçirdiyim günlər insanın təbiətdə mühüm mövqe tutmasını anlamaqda mənə kömək 
etdi. Meşə mütəxəssislərinin iştirakı ilə keçirilən senminarlar və ekoloji tədqiqatlar regionda meşələrin qorunması sahəsində gənc meşəçilərin 
nailiyyətləri və problemləri barədə mənim biliklərimi xeyli artlırdı”. 

Владислав Иськович, член школьного лесничества, Украина, Ужгородский р-н Камяницкая общеобразовательная школа, 10 
класс, участник первого регионального молодежного лагеря ФЛЕГ II: “Время, проведенное в лагере, помогло мне лучше понять, 
как важно место человека в мире природы. Различные тренинги с участием лесных специалистов, семинары и полевые работы 
повысили мою осведомленность об успехах и проблемах, испытываемых юными лесничими в их работе по сохранению лесов в 
регионе». 

Vladislav Iskovich, member of the school-based young foresters’ union, Kamanitska secondary school, city of Ujgorod, 10th grade, Ukraine, 
participant of FLEG II first regional youth camp “The time in the summer camp helped me to realize how important a place of the human in 
the whole world of nature is. Trainings with forestry professionals, seminars and outdoor activities strengthened my knowledge about the 
challenges and success in forest preservation across the region”.
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Vladislava Orlova, gənc meşəçilər dəstəsinin üzvü, Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayonu, Heydər Əliyev adına İvanovka kənd tam 
orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdi, “Biz hər birimiz burada yeni dostlarla tanış olduq. Düşünürəm ki, hər kəs səfər haqqında təəssüratlarını və 
öyrəndikləri maraqlı məlumatları həmyaşıdları ilə bölüşəcək. Əldə etdiyim yeni biliklər, əlaqələr və ideyalar sayəsində özümdə doğma təbiəti 
daha da zənginləşdirməyə qadir olacaq qədər qüvvə hiss edirəm.” 

Владислава Орлова, Азербайджан, школьница средней школы села Ивановка, участница первого регионального молодежного 
лагеря ФЛЕГ II: «Каждый из нас приобрёл здесь много друзей. Я думаю, у всех останется много впечатлений, каждый сможет 
рассказать знакомым о своей поездке, поделиться интересной информацией. Я чувствую себя намного сильнее, благодаря но-
вым знаниям, связям и идеям, призванным сделать мою землю еще лучше».

Vladislava Orlova, Azerbaijan, school student from Ivanovka village secondary school, Ismayilli district, participant of FLEG II first regional 
youth camp: “Each of us became friend with so many new people and we obtained new impressions during the summer camp. I feel myself 
so much empowered with the new knowledge, new connections and new ideas on how to make my land a better place”.
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Aleksand Paşkeviç, məktəb meşəçiliyinin üzvü, Belarus Respublikası, Minsk vilayəti, Skvoşinski baxça-məktəb təhsil kompleksinin 8-ci sinif 
şagirdi, ilk beynəlxalq yay düşərgəsinin iştirakçısı: «Mən, bu gözəl və mənzərəli ölkəni ürəkdən sevdim. Azərbaycan meşəsi bizim doğma 
Belarus meşəsindən çox fərqlənir. Məsələn, burada bitən fistıq, çinar, qoz və hətta şam ağacı bizim meşədəki cinslərdən çox fərqlənir. Mən 
bu ölkəyə qayıtmaq istərdim və arzu edirəm ki, belə yay düşərgələri tez-tez keçirilsin. Bütün təşkilatçılara dərin minnətdarlığımı bildirirəm». 

Александр Пашкевич (8 класс), член школьного лестничества, Сковшинский учебно-педагогический комплекс детский сад - 
средняя школа, Минская область, Республика Беларусь, участник первого регионального молодежного лагеря ФЛЕГ II: «Мне 
очень понравилось в этой чудесной, живописной стране. Лес в этой стране отличается от нашего, там другие породы деревь-
ев, например бук, чинара, грецкий орех и даже сосна отличается от нашей. Я хочу вернуться в эту страну еще раз, мне она 
очень понравилась и я хочу, чтобы такие лагеря устраивали чаще. Большое спасибо всем организаторам»

Alexander Pashkevich, member of the school-based young foresters’ union, Skvoshino educational-pedagogical complex kinder garten 
-secondary school, Greater Minsk area, Republic of Belarus, 8th grade, participant of FLEG II first regional youth camp: "I liked a lot this 
beautiful and picturesque country. The forest in Azerbaijan differs from our Belorussian forest, there are different tree species, for instance 
beech, sycamore, walnut and even pine are different than our species. I would love to return to this country again, I liked it there a lot and it 
would be great to see more of such summer camps in the future. Many thanks to all organizers!".
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Qətnamə

Azərbaycanda “Qax-2015”- gənc meşəçilərin ilk beynəlxalq yay düşərgəsinin iştirakçıları, region ölkələrinin ekoloji və meşə 
təhsili sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasında və məktəb meşəçiliyinin inkişaf etdirilməsində maliyyə dəstəyinə görə 
Avropa İttifaqına, texniki yardıma görə ENPİ East FLEG II proqramına və Dünya Bankına, Azərbaycanda “Qax-2015”- gənc 
meşəçilərin ilk beynəlxalq yay düşərgəsinin təşkilində göstərilən köməkliyə və dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, əvəzsiz köməkliyinə və dəstəyinə Qax Rayon İcra 
Hakimiyyətinə dərin minnətdarlıqlarını bildirərək;

Region ölkələrində ekoloji təhsil və tərbiyənin imkanlarının, metodlarının inkişafının və təkmilləşdirilməsinin vacibliyini xüsusi 
qeyd edərək;

Azərbaycanda “Qax-2015” gənc meşəçilərin ilk beynəlxalq yay düşərgəsinin keçirilməsi zamanı nail olunan uğurlu təcrübəni 
nəzərə alaraq;

Regionda hər bir ölkənin ekoloji təhsil və məktəb meşəçiliyinin inkişaf etdirilməsi sahəsində mövcud iş təcrübəsini qeyd 
edərək;

Ekoloji tərbiyə məsələlərinə dair proqramların maliyyələşdirilməsində dövlət və özəl təşkilatların birgə uğurlu əməkdaşlığını 
vurğyulayaraq; 

1. ENPI East FLEG II proqramının iştirakçısı olan ölkələr arasında məktəb meşəçiliyi sahəsində təcrübə mübadiləsinin 
gələcəkdə daha da təklmilləşdirilməsini məqsədəuyğun hesab edirlər;

2. Gənc meşəçilərin yay məktəblərinin hər il keçirilməsini təklif edirlər; 
3. Proqram iştirakçısı olan ölkələri gənc meşəçilərin yay məktəblərini təşkil etmək üçün təşəbbüs göstərməyə dəvət edirlər;
4. Sosial şəbəkələrin və digər internet resursların imkanlarından istifadə edərək regional səhifədə ENPI East FLEG II regional 

proqramı nın iştirakçısı olan ölkələrin məktəb meşəçilikləri arasında davamlı informasiya şəbəkəsinin yaradılmasını 
məqsəduyğun hesab edirlər;

5. ENPI East FLEG ll proqramının beynəlxalq işçi komitəsinə gənclərin ekoloji və meşə təhsilnin inkişaf etdirilməsinə yönəldilən 
transsərhəd və beynəlxalq təşəbbüslərin gələcəkdə də dəstək lənməsini tövsiyə edirlər;

6. İştirakçı ölkələrin meşəçilik və təbiəti mühafizə üzrə müxtəlif qurumlarına, biznes sek toruna, donor təşkilatlara regionda 
məktəb meşə çiliyi şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi üzrə maliyyə ləş dirmə və texniki dəstək proqramlarını geniş ləndirməyi 
təklif edirlər. 

Azərbaycan Respublikası,
Qax rayonu, 08/08/15



Resolution
The participants of the First International Young Foresters’ Summer Camp in Azerbaijan - «Gakh-2015», expressing its 

appreciation to the European Union for the financial support of ENPI East FLEG ll program and the World Bank for the technical 
assistance in development of the school-based young foresters’ unions and establishment of cooperation in the area of the 
forest and ecological education in the countries of the region; to the Ministry of Ecology and Natural Resources, the Ministry of 
Education of the Republic of Azerbaijan for the support in organization of the First International Young Foresters’ summer camp 
in Azerbaijan «Gakh-2015». The valuable assistance and support of the Gakh district executive authorities is particularly noted;

Emphasizing the importance of development and improvement of the methods and opportunities of the ecological education 
in the countries of the region;

Taking into consideration the successful experience of conduction of the First International Young Foresters’ summer camp 
in Azerbaijan «Gakh-2015»;

Taking into account experience of every country of the region in development of the young foresters’ unions and ecological 
education;

Emphasizing the exclusive role of fruitful state-private partnerships in funding of the program on issues of ecological education.

1. Further recommend to develop the practice of exchange of experience in the area of cooperation among the school-
based young foresters’ unions of FLEG II participating countries in the future;

2. Recommend to annually conduct the young foresters’ summer camps;
3. Сall upon all participating countries of the Program to be organizers of the young foresters’ summer camps;
4. Support the establishment of a strong informational network between the school-based young foresters’ unions of the 

FLEG II participating countries on a basis of the regional page in the social networks as well as using other Internet-based 
resources;

5. Recommend the international steering committee of the ENPI East FLEG II Program to support the future transboundary 
and international initiatives aimed to the further development of the ecological and forest education of the youth;

6. Suggest the various forest and nature-protective institutions of the participating countries , business sector, donor 
organizations to expand the funding and technical assistance programs in the development of the school-based young 
foresters unions across the region.  

Azerbaijan,
Gakh. 08/08/15



Резолюция
Участники Первого международного летнего лагеря юных лесников в Азербайджане - «Гах-2015», выражая при-

знательность Европейскому Союзу за финансовую поддержку, программе ФЛЕГ ll и Всемирному банку за техническую 
помощь в продвижении процесса развития школьных лесничеств и налаживанию сотрудничества в сфере лесного и 
экологического образования в странах региона; Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Респу-
блики, Министерству образования Азербайджанской Республики,– за содействие в организации и поддержку Первого 
международного летнего лагеря юных лесников в Азербайджане- «Гах-2015», особо подчеркивая неоценимую помощь 
и поддержку органов исполнительной власти Гахского района Азербайджана.

Oсобо отмечая важность развития и совершенствования методов, способов, возможностей экологического воспи-
тания в странах региона;

Принимая во внимание успешный опыт проведения Первого международного летнего лагеря юных лесников в Азер-
байджане -«Гах-2015»;

Учитывая имеющийся опыт каждой страны региона в деле развития движения школьных лесничеств и экологиче-
ского образования;

Подчеркивая исключительно важную роль плодотворных государственно-частных партнерств в деле финансирова-
ния программ по вопросам экологического воспитания; 

1. считают целесообразным, в дальнейшем совершенствовать практику обмена опытом в области работы школь-
ных лесничеств стран участниц региональной программы ENPI East FLEG II;

2. предлагают сделать ежегодным проведение летних школ юных лесоводов;
3. призывают все страны участницы программы выступить организаторами проведения летних школ юных лесово-

дов;
4. считают целесообразным создать устойчивую информационную сеть между школьными лесничествами 

стран-участниц региональной программы ФЛЕГ II на основе региональной страницы в социальных сетях, а так же 
с использованием других интернет ресурсов;

5. рекомендуют международному рабочему комитету Программы ФЛЕГ ll и в будущем поддерживать трансгранич-
ные и международные инициативы, направленные на дальнейшее развитие экологического и лесного образова-
ния молодежи; 

6. предлагают различным лесным и природоохранным ведомствам стран-участниц, бизнес сектору, донорским ор-
ганизациям расширить программы финансирования и технической поддержки развития сети школьных лесничеств 
стран региона. 

Азербайджан,
 Гах. 08/08/15



AVROPA İTTİFAQI
Rəsmi inkişaf layihələrinə yonəltdiyi yardıma gorə dunyada ən iri donorlardan biri sayılır. Avropa Komissiyasının Avropa 
Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları üzrə Baş Direktorluğu (DG NEAR), Birlik tərəfindən qonşu və genişlənən 
ölkələrə göstərilən maliyyə və texniki dəstəyinin həyata keçirməsini idərə edir. Avropanın canubunda və şərgində dəstək 
fəaliyyətləri həyata keçirməklə, DG NEAR bu ölkələrdə islahatları və demokratiyanı təkmilləşdirərək, Avropa daxilində rifahi 
durumun, sabitliyin və təhlükəsizliyin güclənməsinə dəstək verir. DG NEAR regionda Avropa İttifaqının (Aİ) dəyərlərini, si-
yəsətlərini və maraqlarını təşviq edərək Aİ-nın qonşu ölkələr ilə xüsusi əlaqələrin qurulmasına töhvə verir.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

           DÜNYA BANKI QRUPU
Ona üzv olan 188 olkə ucun dunyanın ən iri bilik və maliyyə mənbələrindən biridir. Dunya Bankı Qrupunu forma-
laşdıran təşkilatlar uzərində sahiblik huququ onlara uzv dovlətlərin hokumətlərinə məxsusdur və onlar siyasət, maliyyə 
və uzvluk də daxil olmaqla bu təşkilatların butun məsələləri uzrə qərar qəbuletmə səlahiyyətinə malikdirlər. Dunya 
Bankı Qrupu bir-biri ilə sıx bağlı olan beş təşkilatdan ibarətdir: birlikdə Dunya Bankı kimi istinad olunan Beynalxalq 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (BYİB) və Beynalxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA), həmcinin Beynəlxalq Maliyyə Kor-
porasiyası (IFC), İnvestisiyalara Zəmanət uzrə Coxtərəfli Agentlik (MIGA) və İnvestisiyalarla bağlı Mubahisələrin Həlli 
uzrə Beynəlxalq Mərkəz (ICSID). Bu təşkilatların bir biri dunya əhalisinin gundə 1,25 ABŞ dollarına yaşayan hissəsinin 
uc faizədək azaldılması yolu ilə kəskin yoxsulluğa son qoyulması və hər bir olkədə ən aşağı gəlir səviyyəsinə malik 40 
faiz əhalinin gəlirlərinin artırılması yolu ilə bərabər rifahın dəstəklənməsini nəzərdə turan Dunya Bankı Qrupunun umdə 
məqsədlərinə nail olunmasında xususi rol oynayır. Əlavə məlumat ucun aşağıdakı internet səhifələrinə baxa bilərsiniz. 
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org,
http://www.miga.org

TƏBİƏTİN QORUNMASI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ İTTİFAQ (İUCN)
IUCN ətraf muhutin qorunması sahəsində calışan dunyada ən boyuk və qlobal fəaliyyət gostərən təşkilatlardan biridir. 
Təşkilata 110 dovlətdən, 800 QHT-dən 10 000-dən artıq ekspert daxildir. İUCNnın missiyası dunyanın ən cətin ekoloji 
problemlərinə və inkişaf məsələlərinə praqmatik həll yollarının tapılmasından ibarətdir.
www.iucn.org

ÜMUMDÜNYA TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ FONDU
WWF dunyanın ən boyuk və mustəqil fəaliyyət gostərən ətraf muhutin qorunması təşkilatıdır. 90 olkədə təmsil olunmuş 
təşkilatın 5 milyon uzvu vardır. WWFın missiyası ətraf muhitin deqradasiyasının qarşısını almaq, dunyanın bio muxtəliflikli-
yinin qorunması və bərpa olunan təbii resursların davamli şəkildə istifadəsini təmin etməkdədir.
www.panda.org



EUROPEAN UNION
The European Union is the world’s largest donor of official development assistance. The European Commission’s Directorate General 
for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR) manages the bulk of the Union’s financial and technical 
assistance to the neighbourhood and enlargement countries. By implementing assistance actions in Europe’s eastern and southern 
neighbourhood, DG NEAR supports reform and democratic consolidation, and strengthens the prosperity, stability and security around 
Europe. DG NEAR helps to promote EU values, policies and interests in this region, and to contribute to developing the special relation-
ship of the EU with its neighbouring countries.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

              WORLD BANK GROUP
The World Bank Group is one of the world’s largest sources of knowledge and funding for its 188 member-countries. The or-
ganizations that make up the World Bank Group are owned by the governments of member nations, which have the ultimate 
decision-making power within the organizations on all matters, including policy, financial or membership issues. The World Bank 
Group comprises five closely associated institutions: the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the 
International Development Association (IDA), which together form the World Bank; the International Finance Corporation (IFC); 
the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); and the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 
Each institution plays a distinct role in the World Bank Group’s mission to end extreme poverty by decreasing the percentage of 
people living on less than $1.25 a day to no more than 3 percent, and promote shared prosperity by fostering the income growth of 
the bottom 40 percent for every country. For additional information please visit:
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org,
http://www.miga.org

IUCN
IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic solutions to our most pressing environment and 
development challenges. IUCN’s work focuses on valuing and conserving nature, ensuring effective and equitable governance of its 
use, and deploying nature-based solutions to global challenges in climate, food and development. IUCN supports scientific research, 
manages field projects all over the world, and brings governments, NGOs, the UN and companies together to develop policy, laws 
and best practice. IUCN is the world’s oldest and largest global environmental organisation, with more than 1,200 government and 
NGO members and almost 11,000 volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is supported by over 1,000 staff in 45 of-
fices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors around the world.
www.iucn.org

WWF
WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation organizations, with almost 5 million supporters and a 
global network active in over 100 countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment and to build 
a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the world’s biological diversity, ensuring that the use of renewable 
natural resources is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.
www.panda.org



ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
Европейский Союз является крупнейшим в мире донором ресурсов для внешнего содействия развитию других стран. Большинство программ 
финансового и технического содействия соседним странам и странам-кандидатам в члены Евросоюза находятся в ведении Генерального 
директората Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС. Данное ведомство 
оказывает содействие восточным и южным соседям Евросоюза в поддержку их реформ и демократической консолидации, а также в целях 
обеспечения благополучия, стабильности и безопасности на всей территории Европы. Его деятельность способствует повышению роли 
ценностей, политики и интересов Евросоюза в регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними странами.
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

  ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА
TГруппа Всемирного банка – один из крупнейших в мире источников знаний и финансирования, предоставляемого 188 государствам-
членам. Акционерами организаций, входящих в состав Группы Всемирного банка, являются правительства государств-членов, 
обладающих правом принятия окончательных решений в рамках этих организаций по всем аспектам, включая вопросы стратегии, 
финансирования и членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно связанных между собой организаций: Международный 
банк реконструкции и развитии (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют Всемирный банк; 
Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА); и Международный 
центр урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая организация играет определенную роль в выполнении миссии Группы 
Всемирного банка по искоренению крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего менее чем на 1,25 доллар США 
в день, до уровня, не превышающего 3%, и обеспечения всеобщего процветания за счет повышения уровня доходов 40% наиболее 
бедных слоев населения в каждой стране. Более подробная информация представлена на сайтах:
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org,
http://www.miga.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на поиск оптимальных решений наиболее остро 
стоящих проблем охраны окружающей среды и развития. МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и охранять природу, 
обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и разрабатывать основанные на сохранении природы решения таких 
глобальных проблем как изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП оказывает поддержку научным 
исследованиям, организует проекты на местах по всему миру и помогает объединять действия неправительственных организаций, ООН 
и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая 
международная экологическая организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных и неправительственных структур 
и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой более 
1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 офисах и сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного 
секторов по всему миру.
www.iucn.org

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире и наиболее авторитетных независимых природоохранных организаций, 
объединяющая около 5 млн. сторонников и имеющая отделения более чем в 100 странах. Миссия WWF – в предотвращении нарастающей 
деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы, сохранении биологического разнообразия Земли 
и обеспечении устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов и снижении уровня загрязнения окружающей среды и 
расточительного потребления.
www.panda.org



young foresters

 AZƏRBAYCANDA GƏNC MEŞƏÇİLƏRİN
BEYNƏLXALQ YAY DÜŞƏRGƏSİ 

"QAX-2015" 


