
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” 

Koalisiyasının 

165-ci  Şura iclasının protokolu 

 

19. dekabr 2016-cı il tarixdə Bakı şəhəri Fətəli Xan Xoyski küçəsi, 111 A, blok 109, 4-cü 

mərtəbə, mənzil 23 ünvanda Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” 

Koalisiyasının 165-ci  Şura iclası keçirildi.  

İştirak edən Şura üzvləri: 

1. Akif Qurbanov 

2. Azər Rəsul 

3. Əlövsət Sadıqlı 

4. İlham Hüseynli 

5. Qubad İbadoğlu 

6. Oqtay Gülalıyev 

İştirak etməyən Şura üzvləri: 

1. Elşən Nağıyev 

2. Əliməmməd Nuriyev 

3. Məmmədhəsən Həsənov 

4. Ruhəngiz Hüseynova 

5. Sevil Allahverdiyeva 

Qeyd 1: İclasda iştirak etməyən Şura üzvləri iştirak etməyəcəkləri və ya iştirak etməmələrinin 

səbəbləri barədə məlumat verməyiblər. 

İclasın sədri – Q.İbadoğlu 

İclasın katibi – Ə.Sadıqlı 

İclasın gündəliyi: 

1. Görülmüş işlər və qərarların icrası 

2. ÇTQ-nin 20 dekabr 2016-cı il tarixli iclasına hazırlıq 

3. MSŞT üzrə layihə icra edən təşkilat və ya proqram rəhbərlərinin layihə çərçivəsində 

gördüyü işlərə dair məlumatların təqdimatı. 

4. Çoxtərəfli Qrupda (ÇQ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş 

proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair  qaydalarının 

müzakirəsi  

5. Cari məsələlər   

Eşidildi 1. Görülmüş işlər və qərarların icrası barədə koordinator Q.İbadoğlu məlumat verdi. O,  

bildirdi ki,  Monitorinq Qrupunda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar ötən iclasdakı müzakirənin 



davamı olaraq Qrupun üzvü Lətafət İslamqısı onlar arasında gedən müzakirələr barədə onu 

məlumatlandırmış və  verilən məlumatlardan aydın olmuşdur ki, Monitorinq Qrupu iclaslarını 

keçirə bilmir. Qrup rəhbəri Çingiz Dadaşov zənglərə cavab vermir və bu sahədəki öhdəliklərini 

belə yerinə yetirmir.  

ÇTQ-nin 2 dekabr 2016-cı il tarixli iclası barədə ÇTQ üzvü Qubad İbadoğlu bildirdi ki, iclasda  

ilk olaraq Moore Stephens şirkətinin nümayəndəsinin  2015-ci ili əhatə edən MHŞT Hesabatının 

yekun versiyasının təqdimatı  dinlənildi. Bu versiyanın yekunlaşdırılmadığını  nəzərə alaraq 

QHT Koalisiyasının nümayəndələri zəruri dəyişiklik etməklə  yenidən təqdim olunmasını təklif 

etdi.  Bu iclasda  ÇTQ üzvləri kvazi-fiskal xərc” anlayışını və Azərbaycanın hasilat sənayesində 

bu xərclərin növlərini müəyyən etmişdir. Beləliklə də ÇTQ-dəki razılaşmaya görə müəyyən 

olunmuş komponentlər üzrə məlumatları 2015-ci il üzrə MHŞT hesabatına daxil etmək üçün 

SOCAR müvafiq şəkildə məlumatları təqdim etməlidir.  İclas zamanı 2016-cı il üzrə MHŞT 

Hesabatının tələbinə əsasən, ÇQ MHŞT məlumatlarının əldə edilməsi, açıqlanması və təkrar 

istifadəsi ilə bağlı siyasətini razılaşdırmalıdır. Katiblik  bununla bağlı kiçik araşdırma apararaq 

layihə sənədi hazırlamışdır. Xatırladaq ki, açıq məlumat siyasəti ilə bağlı Beynəlxalq Katiblik 

tərəfindən təşkil edilmiş webinar-larda da səsləndirilmişdir ki, ÇQ-lərin açıq məlumat siyasəti 

ilin sonunadək təsdiq edilməli, onunla bağlı fəaliyyətlər illik İş planlarına daxil edilməli və icra 

haqqında məlumatlar Proqres hesabatında əks olunmalıdır. Açıq məlumat siyasəti sənədi 

mümkün qədər sadə və lokanik olmalıdır. Sizdən növbəti ÇQ iclasınadək göndərilmiş sənədlə 

tanış olmağı və şərhləriniz olduğu təqdirdə katibliyimizə bildirməyiniz xahiş olunur. 

İslahedici addımların icrası üzrə Fəaliyyət planı bu iclasda müzakirə olunmuş və  qeyd 

olunmuşdur ki, hər bur tərəf  katibliyin hazırladığı  islahedici addımların icrası üzrə Fəaliyyət 

planının forması ilə bağlı fikirlərini  sənədə daxil etsin.  

 İclasda həmçinin  2016-cı il üzrə İş planının  icrası qiymətləndirmək üçün Katibliyə tapşırıq 

verilmişdir və qedy olunmuşdur ki, gələn iclasda icra edilməmiş məsələlər müzakirə olunacaqdır. 

 Cari məsələlərdə  ÇQ-nin növbəti iclası və son tarixlər razılaşdırılmışdır və qərar alınmışdır ki,  

bu ilin sonuncu iclası 20 dekabr 2016-cı il tarixində keçiriləcəkdir. İclasda da məlumat 

verilmişdir ki,  həmin günün birinci yarısında Dünya Bankı Dövlət Neft Fondunun binasında ÇQ 

üzvləri üçün “MHŞT məlumatlarının hökumət qurumlarının hesabatvermə mexanizmlərinə 

inteqrasiya edilərək müntəzəm açıqlanması” (EITI mainstreaming) mövzusunda seminar 

keçirəcəkdir. Seminarın gündəliyi qısa zamanda sizlərlə bölüşəcəyik.  

Qərara alındı:   koordinator  və ÇTQ üzvü Q.İbadoğlu tərəfindən verilən məlumatlar qənaətbəxş 

hesab edilsin.  

Eşidildi 2. MSŞT üzrə layihə icra edən təşkilat və ya proqram rəhbərlərinin layihə çərçivəsində 

gördüyü işlərə dair məlumatların təqdimatı ilə bağlı Aran Ekoloji Maarifləndirmə İctimai 

Birliyinin sədri Kərəmov Nəsirəddin Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün gənclər 

arasında təbliği və təşviqi layihəsinin hesabatını təqdim etdi və sualları cavablandırdı. Beləliklə 

də “Güzəran” Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi “Azərbaycan mədən 

sənayesində şəffaflığın elektron mediada əks olunması”  layihəsı və Regional İnsan Hüquqları və 

Maarifləndirmə Mərkəzi İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi “Mədən sənayesində şəffaflıq 

təşəbbüsü ilə bağlı regionlarda qadınlar üçün məlumatlandırma sessiyalarının təşkili” 

layihəsindən başqa bütün layihələrə dair məlumatlar Şura iclasında təqdim olundu.  

Qərara alındı: 2. Aran Ekoloji Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Kərəmov Nəsirəddin 

“Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün gənclər arasında təbliği və təşviqi” layihəsinin 



hesabatı nəzərə alınsın. “Güzəran” Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi 

“Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflığın elektron mediada əks olunması”  layihəsınin və 

Regional İnsan Hüquqları və Maarifləndirmə Mərkəzi İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi 

“Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı regionlarda qadınlar üçün məlumatlandırma 

sessiyalarının təşkili” layihəsinin rəhbərləri hesabat verməyə dəvət olunsun. 

Eşidildi 3: Çoxtərəfli Qrupda (ÇQ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş 

proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair  qaydalarının müzakirəsi 

zamanı Qubad İbadoğlu şəbəkədə səslənən fikirləri tədqim etdi və onun ətrafında müzakirə 

aparıldı.  

Qərara alındı 3: Çoxtərəfli Qrupda (ÇQ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, 

iş proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair  qaydaları  yenidən 

işlənmək üçün işçi qrupuna qaytarılsın.  

Cari məsələlərdə müzakirəyə hər hansı təklif olmadı. 

İclasın sədri:                                          Q.İbadoğlu 

İclasın katibi:                                         Ə.Sadıqlı 

 

 

 

 

 


