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Yığıncaq, aprelin əvvəlində Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində 

düşmənin təxribat cəhdlərinin qarşısını alan zaman həlak olan şəhidlərimiz və 2015-ci 

ilin dekabr ayın 4-də təbii fəlakət nəticəsində Günəşli yatağında 10 və Neft daşlarında 

501 saylı dəniz özüllərində həlak olmuş neftçilərimizin xatiriəsi bir dəqiqə sükutla yad 

edilməklə açıq elan edildi. MŞSAK Koordinatoru Əliməmməd Nuriyev Yığıncağın 

salamlama hissəsinə keçərək, Koalisiyanın fəaliyyət dövründə ilk dəfə olaraq 

qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı 100 keçdiyini (138 nəfər) və nəhayət iki ildən 

sonra Ümumi Yığıncağın keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-

lərə Dəstək Şurasının dəstəyi ilə təşkil olunduğunu qeyd vurğulayaraq, iştirakçılara, 

MŞSAK-nın fəaliyyətinə dəstək olan yerli və xarici qurumlara və qonaqlara 

minnətdarlığını bildirdi.  

Yığıncağın birinci hissəsində İctimai Koalisiyanın koordinatoru Əliməmməd 

Nuriyev Koalisiyada Azərbaycanın yeri, tarixi, üzvləri və fəaliyyəti barədə umumi qısa 

1 Əliməmməd Nuriyev – MŞSA Koordinatoru 

2 Şahmar Mövsumov – DövlətNeftFondununSədri, MHŞT üzrə ÇQ-ninsədri 

3 Azay Quliyev – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında QHT-lərə Dövlət 

Dəstəyi Şurasının sədri 

4 Robert Sekuta  - ABŞ-ın Azərbaycandakisəfiri   

5 Malena Mard – Avropa İttifaqının Azərbaycandaki səfiri 

6 Larisa Lescenko – Dünya Bankın Azərbaycandaki nümayəndəliyinin baş meneceri 

7 Bard Ivar Svendsen - Norveçin Azərbaycandaki səfiri 

8 Stiven Makkorni – Böyük Britaniyanın Azərbaycandaki səfirinin müavini 

9 Dvyeke Rogan – MHŞT Beynəlxalq İdarə Heyəti Katibliyinin Regional Direktoru 

10 KİV nümayəndələri : “Publish what you pay” Beynəlxalq QHT, Avrasiya region üzrə 

coordinator 

11 QHT və İctimai Birliklərin sədr və digər səfirliklərin (Fransa, Türkiyə, İsveç) 

nümayəndələri 



məlumat verərək Koalisiyanın İctimai birliklər arasında üzvlərinin sayına görə ən böyük 

vətəndaş cəmiyyəti koalisiyası və dialoq platforması olduğunu vurğuladı. Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov öz çıxışında 

bildirib ki, Azərbaycanda Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün tarixi bu 

Təşəbbüsün özünün tarixi ilə eyni vaxta təsadüf edib. Bu Təşəbbüs hökumət tərəfindən 

həyata keçirilməsinə baxmayaraq burada mədən hasilatı sənayesində fəaliyyət 

göstərən şirkətlər iştirak edir, və eyni zamanda ən mühüm rollardan biri də vətəndaş 

cəmiyyətini təmsil edən Koalisiyanın üzərinə düşür. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq 

Təşəbbüsü üzrə 2013-cü ildə yeni standart təsdiq edilib və bu standart üzrəində böyük 

işlər görülüb. Azərbaycanda şəffaflığın artırılmasında, vətəndaş cəmiyyəti ilə hökümət 

arasında səmərəli əməkdaşlığın qurulmasında, mədən hasılatı uzrə şəffaflıq 

təşəbbüsünün xüsusi yeri var.  

Azərbaycan Respublikası Prezindeti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstək Şurasının Sədri, Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev bildirib ki, Şura 

bütün QHT-lərə onların siyasi fəaliyyətindən, dünya görüşündən, hökumətə 

münasibətindən asılı olmayaraq bərabər şəkildə münasibət göstərir və dəstəkləyir, 

çünki vətəndaş cəmiyyəti institutları və onların əsas tərkib hissəsi olan QHT-lər olmadan 

sözün əsl mənasında ölkədə demokratik inkişafdan danışmaq, həmçinin ölkənin 

qarşınıda duran hədəflərə də çatmaq olmaz.  

ABŞ-ın Azərbaycandaki səfiri Robert Sektura isə çıxışında qeyd edib ki, 

Təşkilatın həyata keçirməsində üç cəhət var. Bunlar, hökumət, şirkətlər və ictimai 

birliklərdir. Bu üç əsas cəhət üzrə qurulan Təşəbbüsün uğurları isə bunlardır: kim nə 

qədər məlumat təqdim edə bilə, müzakirə üçün açıqlanmış məlumatın əhəmiyyəti nədən 

ibarətdir, məlumatla yanaşı təqdim etdiyimiz verilənlər bazası da izah olunmalıdır.  

Yığıncaqda Avropa İttifaqın Azərbaycanki nümayəndəliyin rəhbəri Malena Mard, 

Dünya Bankın Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Larisa Lesçenko və Təşkilatın 

Beynəlxalq İdarə Heyəti Katibliyinin Regional Direktoru Dvyeke Roqan iştirak ediblər. 

Öz çıxışlarında Ümumi Yığıncağın ərsiyə gəlməsində əməyi keçən hər bir şəxsə 

minnətdarlığını bildiriblər. Xanım Malena vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında və 

koalisiyanın inkişafında yaxından iştirak edib və şəffaflığa, antikorrupsiya dair maliyyə 

orqanlarının konkret planlarını olmasının, qoyulmuş qayda-qanunlara, standartlara hər 

bir kəsin riayət etməsini xüsusi vurğuladı. Xanım Larisa Koalisiyanın dövründə 

Azərbaycanın xüsusi və vacib rol oynadığını qeyd etdi, şəffaflıq üzrə qəbul olunmuş, 

keçirilmiş reformaların, hesabatlarda sadəcə nələrin görüləcəyi deyil, görülən işlərin nə 

dərəcədə səmərəli və effektiv olacağını vurğulamaq, və bütün planda olan addımların 

kağız üzərində deyil, həyata keçirilməsində də fəal olmağa və şəffaflığa riayət 

olunmasının vacib olduğunu və yalnız bu təqdirdə Koalisiya üzvləri və İBlər maliyyə 

dəstəyinə nail ola biləcəklərini vurğuladı. Xanım Dyveke öncəki illərdən fərqli olaraq 

dəyişiliklərin və inkişafın müşahidə olunduğunu və bunun heç də asan olmadığını qeyd 

etdi, həmçinin Azərbaycanın MHŞT-da olan əməyini və işlərini vurğulayaraq, 

Təşəbbüsün şəffaflıq və fikir azadlığına, koalisiya iştirakçılarının koalisiya daxilində 

komunikasiyaların artırılması və əməkdaşlığına dair standartı, digər ölkələrin fəaliyyəti 

Azərbaycanla müqayisədə, tələb və öhdəliklərindən, dəstək olmaların şərtlərindən və 



s.danışdılar. Daha sonra Norveçin Azərbaycandaki səfiri Bard Ivar Svendsen və Böyük 

Britaniyanın Azərbaycandaki səfirinin müavini Stiven Makkorni də çıxışlarında 

ölkələrinin Azərbaycanla dostluq və bir sıra sahələrdə əməkdaşlıqlarının inkişafından, 

marağından və Azərbaycanın MHŞT-nin fəaliyyətində səmərələrindən danışdı.  

Yığıcağın salamlama hissəsi bitdikdən sonra, prosedurlar hissəsinə keçid alındı. 

Prosedura uyğun olaraq, işçi qrupların, sədarətin yaradılmasıyla bağlı hesablama 

komissiyasının formalaşdırılması təklif olunsa da, iştirakçılar tərəfindən Gündəliyin 

təsdiqi təklif olundu. Gündəlikdə qeyd olunan MSŞA Koalisiyasının hüquqi şəxs status 

alması və Koalisiyanın Nizamnamə layihəsinin təsdiqi məsələləri mübahisəli 

müzakirələrə səbəb olduğundan Gündəlik səsə qoyuldu. Əleyhinə 5 səs olmaqla 

Gündəlik aşağıdaki qaydada təsdiq edildi.  

1.    Sədarətin seçkisi  

2.    MSŞA Koalisiyasının hesabatı 

3.    Monitorinq qrupun hesabatı 

4.    Sual-cavab, müzakirələr  

5.    Təşkilati məsələlər, namizədlərin müəyyənləşdirilməsi, səsvermə  

6.    MSŞA Koalisiyasının hüquqi şəxs status alması məsələsinin müzakirəsi və 

Koalisiyanın Nizamnamə layihəsinin təqdimatı  

7.    Azərbaycanın MHŞT-də durumu və gələcək fəaliyyəti  

8.    Müzakirələrin davamı. Səsvermənin nəticələrinin elan olunması və təsdiqi  

Daha sonra, Say Komissiyası 5 nəfərdən ibarət olması yedkinlikə qəbul edildi və 

namizədlər irəli sürüldü. İlqar Qasımov, Ceyhun Musaoğlu, Rafiq Təmrazov, Könül 

Quliyeva, Bakir Həsənbəyli (namizədliyini geri götürdü), Mirəli Hüseynov, Elşad İbişli. İlk 

növbədə İlqar Qasımovun Say Komissiyanın sədri olması səsə qoyuldu- 2 nəfər bitərəf, 

53 səsleyhinə olmaqla qəbul edildi. Ceyhun Musaoğlu –2 nəfər əleyhinə, 41 səs 

leyhinə, Könül Quliyeva –86 səs leyhinə, Rafiq Təmrazov – 85 səs leyhinə, Mirəli 

Hüseynov – 95 səs leyhinə, Elşad İbişli – 86 səs leyhinə olmaqla, səs çoxluğu ilə Mirəli 

Hüseynov, Elşad İbişli, Könül Quliyeva, Rafiq Təmrazov yedkinliklə təsdiq olunmaqla 

Say Komissiyasının üzvləri seçildilər.  

Ümumi Yığıncağa sədrlik edəcək sədarətin 3 nəfərdən ibarət olması təklif olundu. 

Təklif səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul olundu. Sədarətə Mehriban Vəzir, Əliməmməd 

Nuriyev, Oqtay Gülalıyev, Sabit Bağırov (namizədliyini geri götürdü), Qubad (Bayramov) 

İbadoğlu, Sahib Məmmədovunnamizədlikləri təklif olundu. Səs qoymaya keçdikdə vaxta 

qənaet məqsədi ilə Oqtay Gülalıyev və Sahib Məmmədov namizədliklərini geri 

götürdülər və Əliməmməd Nuriyev, Mehriban Vəzir və Qubad (Bayramov) İbadoğlunun 

namizədlikləri səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul olundu.  



Mandat komissiyasının 3 nəfərdən ibarət olması təklifi qəbul olundu. Çingiz 

Dadaşov, Nəsimi Məmmədli və İlqar Hüseynlinin namizədlikləri yekdilliklə təsdiq olundu.  

Beləliklə Ümumi yığıncağın birinci hissəsi kofe-breyk fasiləsinə ayrılmaqla 

yekunlaşdı. 

Yığıcanğın ikinci hissəsində ƏIiməmməd Nuriyev koalisiyanın iki illik (2014-2015-

ci illər üzrə) fəaliyyətinin hesabatını və icmalının təqdilm etməklə çıxış edərək, daha 

geniş formada Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının saytlnda 

paylaşılacağını qeyd etdi.  

Hesabatda 2014-2016-cı illər üzrə təşkil olunmuş görüşlər, iclaslar, seminarlar, 

müzakirələrdən danışıldı və şəkillər təqdim olundu. Hesabat dövründə Koalisiya 

Şurasının 39 iclası keçirilib. Koalisiya Çoxtərəfli Qrupun bu müddətdə keçirilən 16 

iclasında təmsil olunub. ÇQ-nin 2015-ci il və 2016-cı il üçün iş planında Koalisiyanın irəli 

sürdüyü bütün təkliflər nəzərə alınıb.Koalisiya tərəfindən Azərbaycanın 2 MHŞT 

hesabatına (2013 və 2014-cü il üçün”) rəy hazırlanıb.  Hesabat dövründə Çöxtərəfli 

Qrup üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün 3 əsas (2014, 2015, 2016) və yeni 

memorandumun qəbulundan sonra 1 əlavə seçkilər keçirilib. Həmçinin, 2016-cı ildə EİTİ 

İdarə Heyətinə və PWYP Qlobal Şurasına namizədlərin tövsiyə olunması ilə bağlı 

seçkilər keçirilib. Koalisiya 2016-cı il fevralın 24-25-də Perunun paytaxtı Lima şəhərində 

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MSŞT – EİTİ) 7-ci Beynəlxalq 

Konfransında təmsil olunub. Konfransa dünyanın 70-dən çox ölkəsinin 1500-dək 

hökumət, şirkət və vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi, habelə bir sıra beynəlxalq təşkilatların 

nümayəndələri qatılıb. Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) QHT 

Koalisiyasının üzvləri də geniş tərkibdə bu konfransda iştirak edib.   

Koalisiyanın Azərbaycan qarşısında qoyduğu şərtlərə riayət olunmasından və 

problemlərindən, partnerlardan və ayrılan, istifadə olunan maliyyə vəsaitlərdən, 

layihələrdən məlumat verildi. 2014-cü ilin iyul ayında Koalisiyanın üzvləri Gədəbəy 

rayonuna səfər edərək, qızıl hasilatı ilə məşğul olan mədən sənayesi şirkətinin 

fəaliyyəyinin ekoloji təsirləri ilə bağlı monitorinq aparıb və hesabat hazırlayıblar. 

Hazırlanan hesabat Koalisiyanın Şura, Çoxtərəfli Qrupu, Monitorinq Qrupu üzvləri və 

ekspertlərdən ibarət təmsilçilərinin iştirakı ilə 2015-2018-ci illər üçün strateji planlaşma 

tədbiri keçirilib. Tədbirin yekunu olaraq Koalisiyanın 2015-2018-ci illər üçün strateji Planı 

hazırlanıb. 2014-cü ilin sentyabr ayında Koalisiyanın kommunikasiya strategiyasının 

ilkin elementlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Dünya Bankın dəstəyi ilə MSŞA 

Koalisiya üzvlərinin iştirakı ilə interaktiv seminar keçirilib.Seminardan sonra Koalisiyanın 

Kommunikasiya Strategiyası hazırlanaraq Koalisiyaya təqdim edilib. 

2014-ci ilin  dekabrında Azərbaycan MSŞT QHT Koalisiyası İstanbulda 

Beynəlxalq MSŞT İdarə Heyətinin qərarı ilə 2015-ci ilin yanvar ayında baş tutacaq erkən 

dəyərləndirmə prosesinə hazırlaşmaq və müzakirələr üçün seminar keçirilib. Hesabat 

dövründə Koalisiyanın maliyyə sıxıntılarının olmasına baxmayaraq MHŞT ilə bağlı 

regionlarda maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsinə çalışmışıq. 2015-ci ildə Dünya 

Bankının dəstəyi ilə Gədəbəy, Şirvan və Neftçalada maarifləndirici xarakterli seminarlar 

keçirilib. Hər üç seminarda, ümumilikdə 250 nəfərdən artıq insan iştirak edib. 



Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 

maliyyələşdirdiyi “Mədən Sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimi dəstək” layihəsi 

çərçivəsində Salyan, Siyəzən rayonlarında və İqtisad Universitetində MHŞT ilə bağlı 

maarifləndirmə seminarları keçirilmiş, həmçinin 4 televiziya verilişi (3 veriliş həm də 

region televiziyalarında nümayiş etdirilib) hazırlanmış, koalisiya üzvlərinin bilik və 

bacarıqlarının artırılması ilə bağlı 1 seminar keçirilmiş, 1 dəyirmi masa təşkil olunmuş və 

bu tədbirlərdə iştirakçıların sayı 500 nəfərdən artıq olub.   

Hesabatda Koalisiyanın son iki ildə fəaliyyətinin yeganə maliyyə dəstəkləyicisi 

məhz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası 

olduğu xüsusən vurğulanaraq həmin maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsinin açıqlanması 

təqdim olunub.  

Ümumilikdə, Şura 2016-ci ildə Koalisiya üzvü olan 33 təşkilatın 34 layihəsini 

maliyyələşdirib və bu məqsədlə 314 min manat vəsait ayrılıb. Müsabiqəyə MHŞT ilə 

bağlı 6 layihə daxil olub və onların hamısı maliyyələşdirilib. Həmin layihələr çərçivəsində 

də maarifləndirmə tədbirləri həyata keçiriləcək. Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının 

keçirilməsinə maliyyə vəsaiti  (7500 manat)  ayrılması üçün hazırlanan layihə də Şura 

tərəfindən maliyyələşdirilir. Bundan başqa Şura  2016-cı ildə də Koalisiyaya institusional 

dəstək  (15 min manat) verir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə 

Dövlət Dəstəyi  Şurası tərəfindən 2016-ci ilin aprelində elan edilən II maliyyə 

müsabiqəsində də “Açıq hökumətin təşviqi və mədən sənayesində şəffaflığın 

artırılmasına dair təşəbbüslər” ayrıca bir istiqamət kimi müəyyən edilib. Hesabat 

müddətində Koalisiyanın bir sıra problemləri də olub. Belə ki, MSŞT İdarə Heyətinin 

2015-ci il aprelin 14-15-də Konqonun paytaxtı Brazavil şəhərində keçirilən 29-cu 

toplantısında Azərbaycanın statusunu aşağı salıması məsələsi müzakirə olunub. Həmin 

ərəfədə Koalisiya tərəfindən MSŞT Beynəlxalq İdarə Heyətinə müraciət ünvanlanıb. 

Müraciətdə Koalisiyanın Azərbaycanın statusunun aşağı salınmasına qarşı olduğu 

əksini tapıb.  Amma iclasda MSŞT İdarə Heyəti Azərbaycanın MSŞT-dəki statusunun 

aşağı salınmasına qərar verib. Belə ki, Azərbaycanın statusu əvvəlki tamhüquqlu 

üzvdən namizəd üzvə endirilib. Bununla yanaşı, İdarə Heyəti növbəti 1 il üçün tədbirlər 

planı hazırlanmasına qərar verib.  

Koalisiyanın fəaliyyəti dövründə əsas işlərimizdən biri də həmin tədbirlər planında 

əksini tapan və Koalisiya üzvlərinın problemlərinin həllinə nail olmaq olub. MHŞT üzrə 

Beynəlxalq katibliyin region uzrə nümayəndəsi xanım Dyveke Roqanla iki dəfə Koalisiya 

üzvlərinin görüşü olub. Bundan başqa  MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri 

xanım Klere Short Azərbaycana səfəri çərçivəsində Koalisiya Şurasının üzvləri ilə 

görüşüb və problemlərin həlli yolları müzakirə edilib. Bu problemin həlli ilə bağlı son bir 

ildə Koalisiya Şurasının koordinatoru MHŞT ilə bağlı Hökümət Komissiyasının rəhbəri 

ilə 8, Azərbaycan Respublikasının Prezident Adminstrasiyasının məsul şəxsləri ilə 7 

görüş keçirib. Baş Prokrorluğun Ağır cinayətlərə dair işlər,üzrə istintaq idarəsinin rəisi ilə 

ayrıca görüş keçirilib. Həmçinin, əlaqədar şəxslərlə çoxsaylı telefon danışıqları aparıb. 

Görülən işlərin nəticəsi kimi Koalisiya üzvlərinin ölkədən çıxıb, ölkəyə qayıdarkən məruz 

qaldığı yoxlamalar dayandırılıb. Bütövlükdə Koalisiya üzvlərinin tam olaraq sərhəddə 

yoxlanılması ləğv edilib. Koalisiya üzvü olan bütün təşkilatların Bank hesablarından və 



təşkilat sədrlərinin şəxsi hesablarından  həbslər götürülüb. Bundan başqa "Media və 

İctimai Təşəbbüslər" İB ( sədr Samir Əliyev) və " Mülkü Cəmiyyətə Doğru" İB (sədri Abil 

Bayramov) və ekspert Rövşən Ağayevin hesabları üzərindən həbs götürülüb.   

Hazırda  "Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları" İB (sədri Elçin Abdullayev) 

istisna olmaqla koalisiyanın heç bir üzvünə qarşı cinayət təqibi yoxdur. "Demokratik 

Təsisatlar və İnsan Hüquqları" İB-nə qarşı qaldırılmış cinayət işi dayandırılıb. Koalisiya 

üzvü olan heç bir təşkilat və onun üzvünə qarşı cinayət işi başlanmayıb və heç kəsə 

qarşı ittiham irəli sürülməyib. Yalnız ayrı-ayrı təşkilatların üzvləri şahid qismində 

dindirilib. Buna da səbəb ümumi qaldırılmış fakta görə cinayət işi ilə bağlı Maliyyə 

Monitorinq Xidmətindən daxil olan məlumatları araşdırmaq olub. Araşdırma üçün isə 

bəzi təşkilatlardan müəyyən sənədlər və avadanlıqlar götürülüb. Bəzi təşkilatdan 

götürülən avadanlıqlar qaytarılması ilə bağlı işlər davam etdirilir.  

Vergi borcları ilə bağlı bir daha onu qeyd etmək istərdim ki, bəzi təşkilatlar 

tərəfindən iddialar İnzibati İqtisad məhkəməsinə və Apellyasiya  Məhkəməsinə  

verildiyindən həmin məsələ ilə bağlı müvafiq məhkəmə qərarları çıxarılıb. Ona görə də, 

məsələlərin həlli ilə bağlı hüquqi proseduraların davam etməsi daha məntiqli görünür. 

Məhkəmələr tərəfindən qərarların qəbul edilməsi digər qanuni imkanları xeyli 

məhdudlaşdırır. Lakin buna baxmayaraq, bu istiqamətdə çalışmalarımız davam edəcək. 

Eyni zamanda vergi borclarının silinməsi ilə bağlı qanunvericilik çərçivəsində mümkün 

olan addımların atılması davam edəcək. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim 

ki, bu vergi borcları ilə bağlı hər hansı təşkilat nə özünə, nə əmlaklarına və digər 

əmlaklarına münasibətdə bu günə qədər hər hansı hüquqi tədbirlər görülməyib. Halbuki, 

qanunvericiliyə görə vergi borcu olanlara münasibətdə çox saylı məcbur etmə tədbirləri  

müəyyən edilir. İndiyədək yalnız “Azad İqtisadiyyata Yardım” İB tərəfindən Koalisiyaya 

müraciət edilərək həbs götürüldükdən sonra təşkilatın hesabından  11 000 manat 37 

qəpik silindiyi bildirilib. Həmin məsələnin araşdırılması üçün müvafiq orqanlara müraciət 

edilib və hazırda müvafiq araşdırma aparılır. Vergi borclarının olması və məbləğin 

artması həmkarlarımızda müəyyən narahatlıqlar yaradır. Bütövlükdə bu psixoloji 

narahatlığın aradan qaldırılması istiqamətində səylərimizi davam etdirəcəyik. Bundan 

başqa Koalisiya üzvlərinin qrant layihələrinə bildirişlərin verilməsi istiqamətində də 

addımlar atılır. Artıq 22 təşkilata bildiriş verilib və həmin təşkilatların adları 

genişləndirilmiş hesabatda əksini tapıb. Həmin hesabat Koalisiyanın saytında 

yerləşdiriləcək və hesabatla oradan tanış olmaq olar.  

Həmçinin Koalisiyanın fəaliyyəti dövründə əsas işlərindən biri də Koalisiya 

üzvlərinin problemlərinin həllinə nail olunduğu bildirilib. Beləki, müxtəlif instansiyalarla 

keçirilən çoxsaylı görüşlərin, telefon zənglərinin, danışıqların nəticəsi olaraq Koalisiya 

üzvlərinin ölkədən çıxıb, ölkəyə qayıdarkən məruz qaldığı yoxlamalar 

dayandırılıb.Bütövlükdə Koalisiya üzvlərinin tam olaraq sərhəddə yoxlanılması ləğv 

hesablarından həbslər götürülüb. Üzvlərdən iki nəfərinin (Asif Yusifli və Fuad 

Qəhrəmanlı) həbsdən azad olunması, Oqtay Gülaliyevin və onun övladlarının cinayət 

təqibinin dayandırılması ilə bağlı müzakirərələr aparılmaqda davam edildiyindən 

məlumat verilib. 



Məlumat üçün bildirildi ki, ötən ilin dekabrında SOCAR-ın “Günəşli” yatağının 10 

saylı stasionar dərin dəniz özülündə baş vermiş qəza zamanı da Koalisiya biganə 

qalmayıb. Həmin vaxt Koalisiya Şurasinin üzvləri hadisə nəticəsində xəsarət alan 

neftçilərə baş çəkib. ARDNŞ-in Günəşli Qaz Yatağı Platformasiyasında baş verən 

qəzanın səbəblərinin araşdırılması və bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı 

Koalisiya adından SOCAR-a müraciət göndərilib. 

Daha sonra, dəyərli koalisiya üzvlərinin diqqətinə Koalisiyanın hüquqi statusunun 

olmamasınn törətdiyi maneələr və onların həlli barəsində məlumat verilərək, bildirildi ki, 

Koalisiyanın hüquqi şəxs statusunun olmaması Koalisiyanın maliyyə mənbələrinə 

çıxışında əlavə bir maneədir. Ölkəmizin MHŞT üzrə Qiymətləndirmədən keçməsi ilə 

bağlı Yekun tövsiyyələrdə, Beynəlxalq İdarə Heyətinin 15 aprel 2015-ci Brazzavil 

iclasının Azərbaycanın status haqqında qərarında, habelə MHŞT Belnəlxalq İdarə 

heyyətinin sədri Kler Şortunun Koalisiya üzvləri ilə görüşündə və Dünya Bankının 

nümayəndələr ilə dəfələrlə müzakirələrdə Koalisiyasnın statusu ilə bağlı məsələ barədə 

danışılıb və aydınlıq gətirilməsi xahiş olunub. Bütün görüşlərdə fikir ondan ibarət olub ki, 

bu məsələ Koalisiyada geniş müzakirə edilməli və məsələ ilə bağlı son qərarı Ümumi 

Yığıncaq qəbul etməlidir.  

Çıxışında, Əliməmməd Nuriyev bildirib ki, Koalisiyaya üzvləri passiv olmamalıdır, 

və fəaliyyət yalnız Ümumi Yığıncaqlarda iştirak ilə çərçivələnməməlidir. Bundan başqa 

Koalisiyanın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı uzunmüddətli strategiya planı tərtib olunmalıdır, 

üzvlük haqqı olmalıdır, Koalisiya üzvlərinin xarici ölkələrə səfər dəvətinin aldıqda 

iştirakına dair limit qoyulmalıdır, hesabatlılıq artırılmalıdır və şəffaflığına riayət 

olunmalıdır, eyni şəxsin bir neçə qruplarda təmsil olunmasına birmənalı şəkildə aydınlıq 

gətirilməklə son qoyulmalıdır, monitorinq qrupun səlahiyyətləri genişlənməlidir, nəzarət 

mexanizmləri gücləndirilməlidir, ümumiyyətlə Qeyri Hökümət Təşkilatları və siyası 

partiyalar arasında aydın sərhəd olmalıdır kimi fikrlər söylənilib. 

Koalisiyanın hüquqi şəxs statusu əldə etməsi məqsədi ilə Nizamnamə layihəsi 

hazırlanması üçün bu ilin yanvarında Koalisiya Şurasının qərarı ilə İşçi Qrup 

yaradılmaından xəbər verilərək, bildirilib ki, sonrakı müddətdə Koalisiyasının qeydiyyatı 

və hüquqi şəxs statusu əldə edilməsi ilə bağlı yeni Nizamnamə layihəsi Koalisiya Şirası 

tərəfindən ilkin variant kimi qəbul edilərək Ümumi Yığıncağa tövsiyyə edilib. Həmçinin 

Nizamnamə Koalisiyanın saytında yerləşdirilərək koalisiya üzvlərinin müzakirəsinə 

verilib. Hüquqi statusla bağlı pozitiv qərar olarsa, o zaman Koalisiyasının hər bir 

üzvünün təsisçi kimi olması imkanı tanınmalıdır. Heç bir halda yalnız bir neçə şəxsə 

təsisçilik verilə bilməz.   

Çıxışın sonunda Koalisiyanın ümumi problemlərini və fəaliyyətinin 

gücləndirilməsinə dair aşağıda sadalanan istiqamətlər üzrə islahatların hazırlnamasını 

təklif etdi:  

1)   Koalisiyadaxili demokratiyanın gücləndirilməsi və ictimai iştirakçılığın artırılması. Bu 

sitiqamət üzrə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir:  

a)   Koalisiyanın hüquqqi statusunun müəyyənləşdirilməsi; 



b)   Koalisiyanın seçkili orqanlarının şəffaflıq və hesabatlığının daha da artırılması; 

c)   Koalisiyada maraqların toqquşmasının qarşısını alınması üçün qaydaların 

hazırlanması və qəbulu; 

d)   Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun səlahiyətlərinin genişləndirilməsi; 

e)  Koalisiyanın dəvət aldığı xarici səfərlərdə Koalisiya Şurası üzvləri və Monitorinq 

Qrup üzvləri üçün limitin müəyyənləşdirilməsi. Bu prosesdə daha çox Koalisiya 

üzvlərinin iştirakçılığının artırılması; 

f)  Çoxtərəfli Qrupun formalaşması prosesində Koalisiya üzvlərinin iştirakçılığının 

artırılması məqsədi ilə Şura üzvləri üçün kvotanın müəyyənləşdirilməsi. Həmçinin, 

Çoxtərəfli Qrupda təmsil olunmağa iddialı olan şəxslər üçün kursların təşkili, onların yeni 

MSŞT standartı ilə bağlı bilik və bacarıqlarının artırılması; 

2)   Koalisiyaya üzvlük üçün kriteriyaların müəyyənləşdirilməsi; 

3)   Koalisiya üzvlərinin bilik və bacarıqlaırnın artırılması istiqamətində işlərin davam 

etdirilməsi; 

4)   Koalisiyanın orta və uzun müddətli fəaliyyət strategiyasının hazırlanması; 

5)   Koalisiyanın MHŞT prosesi ilə bağlı araşdırmaların genişlədnrilməsi; 

6)   Koalisiyanın beynılxaq əlaqələrinin gücləndirilməsi və şaxələndirilməsi; 

Hesabat zamanı mandat komissiyası yığıncaq öncəsi paylanmış mandatların 

sayını siyahı üzrə yoxlama işlərini aparırdı. 

Əliməmməd Nuriyev tərəfindən təqdim olunmuş hesabata və gördüyü işlərə dair  

Mehriban Vəzir Ümumi Yığıncaq adından təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra Koalisiyanın 

Monitorinq Qrupunun sədri Məmmədhəsən Həsənov monitorinq qrupun iki illik fəaliyyəti 

ilə bağlı məlumat verdi. 

Koalisiyanın beynəlxalq səviyyədə təqdim olunmasından, yeni qəbul olunmuş 

standart üzrə aparılmış işlərdən, maliyyə problemərinin olmasından və aradan 

qaldırılmasına dair istiqamətlərin araşdırılmasından Koalisiya üzvüQubad İbadoğlu 

danışdı. Həmçinin regionlarda da İctimai Birliklərin problemlərinin araşdırıb aradan 

qaldırılmasının və ümumilikdə region nümayəndəliklərinin xüsusən dəstəklənməli 

olduğunun zəruriliyini bildirdi. 

Gündəliyin MSŞA Koalisiyasının hüquqi şəxs status alması məsələsinin 

müzakirəsi və Koalisiyanın Nizamnamə layihəsinin təqdimatı bəndinə keçildi. 

Nizamnamədə öz əksini tapmış məsələlərlə bağlı region və yerli ictimai birliklərin 

üzvlərinin sualları cavablandırıldı. Koalisiyanın hüquqi statusunun verilməsinə dair 

fikirlər ayrıldı və diskussiyaya səbəb olduğundan səsə qoyuldu və hüquqi statusunun 

müəyyənləşdirilməsinə dair ayrıca yığıncağın keçirilməsinə səs çoxluğu ilə qərar verildi.  



Hesabatların təqdimatından sonra, toxunulmuş məqamların müzakirəsi olundu, 

suallar və təkliflər irəli sürüldü. Rəy bildirmək istəyən Yığıncaq üzvlərinə söz verildi. 

Sabit Bağırov, Əliməmməd Nuriyevə həm geniş hesabata, həm Koalisiya üzvləri ilə 

davranışına və Koalisiya fəaliyyətində sərf etdiyi əməyə görə minnətdarlığını bildirirərək, 

hər iki qrupun hesabatını qəbul edilməsini təklif etdi. Təkliflər arasında Qəhrəmanlı 

Mirvari xanım tərəfindən Koalisiyanın üzvləri ilə daha sıx ünsiyyətdə olması və maliyyə, 

qrant məsələləri planlaşdırılmış şəkildə olması, Monitorinq Qrupun üzvü Məlikova 

Lətafət xanım Koalisiyanın və Monitorinq qrupun koordinatorlarına təşəkkürünü bildirdi 

və Koalisiyanın İctimai Birlik səviyyəsində olmasına etirazını bildirərək həcmini və 

fəaliyyət dairəsini nəzərə alaraq daha geniş və təsirli statuslu bir quruma çevrilməsinə 

dair qərar qəbul edilməsinə dair fikrini bildirdi. Oqtay Gülalıyev də öz növbəsində, 

hesabatların ancaq fəaliyyətlərin yalnız pozitiv məqamlarına toxunmasına iradını 

bildirərək, Koalisiya Azərbaycan Hökümətinin QHT-lərin fəaliyyətlərinə dair 

məhdudlaşdırıcı addımlarının aradan qaldırılmasına fokuslanmalıdır. Şaban Nəsirov da 

öz çıxışında daha öncə də keçirilən Ümumi Yığıncaqların və ümumiyyətlə Koalisiyanın 

fəaliyyəti ilə bağlı iradlarını bildirərək, son dövrdə Əliməmməd Nuriyevin gördüyü işlərə 

və təşkil etdiyi Ümumi Yığıncağa görə də təşəkkürünü bildirdi. Ümumi Yığıncağın 

Sədarətinin elanı oldu ki, hər çıxış edən şəxs özünü və təmsil etdiyi təşkilatı təqdim 

etsin çıxışından öncə və 2 dəqiqəlik reqlament qoyulsada Yığıncaq iştirakçıları 

tərəfindən riayət olunmurdu. İsrael İsgəndərov Ümid Sosial İnkişafa Dəstək İctimai 

Birliyinin icraçı direktoru, Məhəmməd Talıblı, Taleh Əliyev tərəfindən də hesabatlara 

və son dövrdə Əliməmməd Nuriyev tərəfindən gördüyü işlərinə görə təşəkkürlərini 

bildirdilər və Koalisiya üzvlərinin problemlərin həlli üzərə daha sıx müzakirələrin 

aparılmasını təklif etdilər. Çıxışlar yekunlaşandan sonra, Ümumi Yığıncağın Hesabatları 

1 nəfər bitərəf olmaqla yedkilliklə qəbul edildi.  

Nahar fasiləsinə ayrılmamışdan öncə Qubad İbadoğlu tərəfindən namizədlərin 

müəyyənləşdirilməsini təklif etdi və qəbul olundu. Yığıncaq iştirakçıları tərəfindən 

Mandat Komisiyasının Ümumi Yığıncaqla bağlı məlumatın təqdim oluması məqsədiylə 

söz verilməsini istədilər.  

Mandat Komissiyanın 1 saylı Protokoluna əsasən Dadaşov Çingiz Mandat 

Komisiyasının sədri yedkilliklə seçilmişdir, 2 saylı Protokoluna əsasən Koalisiya üzvləri, 

təşkilati və fərdi üzvlərdən Ümumi Yığıncaqda 141 nəfər iştirak edir. Ümumi Yığıncaq 

səlahiyyətli qəbul edilmişdir. Hər iki protokol 1 nəfər əleyhinə olmaqla yedkilliklə qəbul 

edilmişdir.  

Daha sonra Yığıncaqda təşkilatı məsələlərdən Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyanın Şura və Monitorinq Qrupun üzvlüyünə namizədlər təsdiq edilib 

və sesvermə keçirilib. Səsvermə nəticəsində Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması 

Koalisiyanın Şurasına 11 nəfər, Monitorinq Qrupuna isə 5 nəfər üzv seçilib. 

Səs Komissiyanın təqdim etdiyi protokollara görə səsvermədə 139 nəfər iştirak 

edib, bülletenlərin sayı 139, etibarlı – 138, etibarsız 1 bülleten olmaqla səsvermənin 

nəticəsi aşağıdakı kimidir:  



Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyanın Şurasına 29 nəfər 

namizədliyi vermişdir 

1 Allahverdiyeva Sevil 48 səs 

2 Bağırov Sabir 50 səs 

3 Bayramov Vüqar 40 səs 

4 Cəfərov Fikrət 40 səs 

5 Dağlar Nicat 41 səs 

6 Əkbər Zaur 21 səs 

7 Əliyev Taleh 38 səs 

8 Hacılı Ramin 7 səs 

9 Həsənov Məmmədhəsən 51 səs 

10 Hüseynli İlham 61 səs 

11 Hüseynova Ruhəngiz 55 səs 

12 Hüseynova Vüsalə 28 səs 

13 İbadoğlu Qubad 100 səs 

14 Kazımov Xalid 41 səs 

15 Qəhramanlı Mirvari 23 səs 

16 Qurbanov Akif 90 səs 

17 Güləliyev Oqtay 74 səs 

18 Mehdiyev Azər 54 səs 

19 Məmmədov Sahib 26 səs 

20 Nağıyev Elşən 47 səs 

21 Nəsirov Şaban 21 səs 

22 Nuriyev Əliməmməd 86 səs 

23 Rəsul Azər 58 səs 

24 Sadıqlı Əlövsət 51 səs 

25 Sakit Dünya 40 səs 

26 Şaban İlham 19 səs 

27 Talıblı Məhəmməd 41 səs 

28 Vəzir Mehriban 31 səs 

29 Yüzbaşova Sevil 30 səs 

 

Monitorinq Qrupuna səsvermədə 139 nəfər iştirak edib, 139 bülletendən 8 

etibarsız 131 etibarlı olmaqla11 nəfər namizədlərın səsvermənin nəticəsi:  

1 Abbasbəyli Əhməd 38 səs 

2 Dadaşov Çingiz 65 səs 

3 Hacıyev Cəmil 38 səs 

4 Həsənov Hafiz 60 səs 

5 Həsənov Fuad 72 səs 

6 Hətəmov Səməd 68 səs 

7 Hüseynov Akif 36 səs 

8 İsgəndərov İsrayıl 31 səs 



9 Məlikli Fərid 25 səs 

10 Məlikova Lətafət 67 səs 

11 Məmmədov Qənimət 37 səs 

  

Beləliklə, səsvermənin yekunu olaraq Monitorinq Qrupun 5 üzvü:  

1 Həsənov Fuad 72 səs 

2 Hətəmov Səməd 68 səs 

3 Məlikova Lətafət 67 səs 

4 Dadaşov Çingiz 65 səs 

5 Həsənov Hafiz 60 səs 

  

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyanın Şurasının isə 11 üzvü  

1 İbadoğlu Qubad 100 səs 

2 Qurbanov Akif 90 səs 

3 Nuriyev Əliməmməd 86 səs 

4 Güləliyev Oqtay 74 səs 

5 Hüseynli İlham 61 səs 

6 Rəsul Azər 58 səs 

7 Hüseynova Ruhəngiz 55 səs 

8 Mehdiyev Azər 54 səs 

9 Həsənov Məmmədhəsən 51 səs 

10 Sadıqlı Əlövsət 51 səs 

11 Bağırov Sabir 50 səs 

Yedkinliklə təsdiq edildi.  

 

Bununla da Ümumi Yığıncaq öz işini başa çatdırdı.  

Yığıncağın sədarəti: 

Əliməmməd Nuriyev 

Qubad İbadoğlu 

Mehriban Vəzir  

 


