
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” 

Koalisiyasının166-cı  Şura  iclasının  protokolu 
 

 28  dekabr 2016-ci il 

İştirak edirlər; 

Şura üzvləri; Qubad İbadoğlu, Oqtay Gülalıyev, İlham Hüseynli, Əlövsət  Sadıqlı, Akif 

Qurbanov, Azər Rəsul 

Koalisiya üzvləri; Azad Mursaliyev, Ramin Hacılı 

 

 

    Gündəlik: 

1. Görülmüş işlər və qərarların icrası (ÇQ-nin son toplantısı, Dünya Bankında görüş və s.)  

2. Çoxtərəfli Qrupa (ÇQ)  2017-ci il üçün  keçiriləcək seçkilərə dair müzakirələr və müvafiq 

qərarların qəbulu 

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

proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair  qaydalarının 

yekun variantda müzakirəsi 

4. Koalisiyanin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqələrdə iştiraka dair 

müzakirələr 

5. Yeni üzvlərin qəbulu 

6. Cari məsələlər   

1-ci məsələ ilə bağlı Şura əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu cıxış etdi. O bildirdi ki,  Dünya 

bankinda müxtəlif formatda görüşlər keçirilmişdir. Belə görüş ilk olaraq ÇQ-de maraqlı 

tərəflərin iştiraki iləkeçirilmiş, sonra isə S.Bagırov, İ. Əhmədov və bir neçə şura və koalisiya 

üzvləri ilə ayrıca, eləcədə, bu gün burada iştirak edən şura üzvləri ilə yanaşı keçmiş şura 

üzvləri Dünya Sakit və İlqar Hüseynli ilə birlikdə baş tutmuşdur. Məqsəd DB-nın nəzərdə 

tutduğu uyğunaşma layihəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrin, fikir mübadiləsinin aparılması və 

şuranın mövqeinin öyrənilməsi olmuşdur. 

Eyni zamanda cənab İbadoğlu CQ iclası, orada müzakirə olunan məsəslələr, habelə  CQ üzvü 

olan VC təmsilçilərinin iclasda sərgilədiyi mövqelər, habelə, koalisiyanın texniki işlərinin və 

avadanlıqlarının və ziyyəti haqqında məlumat verdi.  

 2.İclasda müzakirə olunan vacib məsələlərdən biri də yeni ilin ilk iclasinda CQ-yə keçiriləcək 

seçkilərlə bağlı oldu. Şura əlaqələndiricisi bildirdi ki, MHŞT Çoxtərəfli Qrupda Koalisiya 

üzvlərinin fəaliyyət Reqlamentinin 1-ci bəndində qeyd olunur ki, MHŞT Çoxtərəfli Qrupa 

(ÇTQ) Koalisiyadan olan üzvlər Koalisiya Şurası tərəfindən sadə səsçoxluğu əsasında və gizli 

səsvermə yolu ilə seçilir. MHŞT ÇQ-a Koalisiyadan 3 üzv və 3 əvəzedici seçilir.  

ÇTQ üzvlərinin seçkisi hər ilin başlanğıcında olan Şura iclasında yenidən aparılır. Bu zaman 

əvvəlki üzvlər arasından ən azı 1 nəfər yeni üzvlə əvəzlənir. Əvəzlənmə prosesi əvvəlki tərkib 



arasından könüllü olaraq aparılır, əks tədqirdə keçirilən seçkilərdə əvvəlki tərkibdən ən az səs 

toplayan şəxsi ən çox səs toplamış yeni üzv əvəz edir. Bu zaman səslər eyni olarsa, qalib püşk 

vasitəsilə müəyyənləşdirilir. ÇQ üzvü ardicıl olaraq yalnız 3 dəfə yenidən seçilə bilər.  Odur 

ki, Şura olaraq bu reqlamentə uygun olaraq növbəti iclasda CQ-yə yeni üzvlər seçməliyik. 

Müzakirələr zamanı çıxış edən şura üzvləri Akif Qurbanov, Əlövsət Sadıqlı və Azər Rəsul öz 

fikirlərini bildirdi və CQ-yə seçkiləri tam demokratik, ədalətli və bütün iddiacıların 

iştiraklarını təmin edilməsinin vacibliyini vurguladılar. İlham Hüseynli bu məqsədlə Koalsiya 

şəbəkəsində oncədən elan verməyi və iddiacıların qeydə alınması üçün son tarix kimi  9 

yanvarı müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Beləliklə, növbəti şura iclasında CQ-yə seçkilərin kecirilməsi, bu barədə koalisiya 

şəbəkəsində müvafiq elan verilməsi və namizədlərin son qeydiyyatı üçün 9 yanvar 2017-ci il 

tarixini son tarix kimi nəzərə alnması səsə qoyuldu və yekdilliklə bəyənildi. 

3. İclasın növbəti məsəsləsi Çoxtərəfli Qrupda (ÇQ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin 

maliyyələşmə mənbələri, iş proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə 

dair  qaydalarının yekun variantda müzakirəsi oldu.  

 Şura əlaqələndiricisi bildirdi ki, təklif edilən bu qaydalar bir-necə iclasda oncədən geniş 

müzakirə olunmuş,bu məsələ ətrafında müxtəlif ekspertlər və koalisiya üzvlıri ilə fikir 

mübadiləsi aparılmışdır.  Odur ki, təklif edilən son variantın bir neçə məqamı var ki, məhz 

fikir müxtəlifliyi bu bəndlər ətrafındadır və xahiş edirəm məhz, bu məqamlarla bağlı 

fikirləriniz  bildirəsiniz 

4. Gündəlikdəki  4-cü məsələ  Koalisyanın fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi imkanları və bu 

məqsədlə mümkün olan müsabiqələrdə iştirakla bağlı oldu. 

 Bu məsələ Şura üzvlərinin daha çox diqqətinə səbəb oldu.Çünki,uzun müddətdir ki, 

koalisiyanın maliyyələşməsində ciddi problemlər yaranmışdır: xarici donorlara çıxış imkanı 

məhdudlaşdırılıbQHT-lərə Dəstək Şurası isə ayrılmış qrant layihəsindən sonradan imtina 

etmişdir.  Şura əlaqələndiricisi Q.İbadoğlu təklif etdi ki, gostərilın münasibətə baxmayaraq 

QHT Şurasnın növbəti il üçün elan etdiyi Qrant müsabiqəsinə bir daha müraciət edəyin. Vaxt 

azləgını nəzərə alıb bu ishi sürətlə və küyfiyyətlə həll etmək lazımdır. Təklif digər şura 

üzvləri tərəfindən bəyənildi və layihənin hazirlanmsaı və QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasına 

müraciət olunması Q.İbadoğlu, Ə.Əhədoğlu və İ.Hüsynliyə həvalə edildi. 

 5. Q. İbadoğlu  koalisyaya üzvülüklə bağlı bir sıra müraciətlərin olduğu haqqında məlumat 

verdi.  Bu sırada  aşağıdakı təşkilatlar var : Sosial Təminatın Müdafiəsi və Maarifləndirilməsi 

Mərkəzi (sədri Sadiq Əliyev),Mədəni İnkişaf Mərkəzi (sədri Gəray Əlibəyov), İctimai 

Dəyərlər İnstitutu (sədri Rövşən Quliyev),Cənubi Qafqaz Təhlükəsizlik və Sülh İnstitutu 

(sədri Məhəmməd Əsədullazadə),Azərbaycan Avropa Hərəkatı (sədri Ramin Hacılı) 

 Şura üzvləri iclasda iştirak edən Mədəni İnkişaf Mərkəzi sədri Gəray Əlibəyovu, Cənubi 

Qafqaz Təhlükəsizlik və Sülh İnstitutun sədri Məhəmməd Əsədullazadəni və Azərbaycan 

Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılının məlumatlarını dinlədilər. Lakin məlumatlar zamanı 

müraciət edən təşkilatların bəzilərin sənədlərinin tam qaydasında olmadığını, bəzi təşkilatların 



təmsilçilərinin iclasa gələ bilmədiklərini nəzərə alıb Koalsiya Şurası üzvlərin qəbulunu 

növbəti iclasa saxlalamaq haqqında yekdilliklə qərar qəbul etdilər. 

 

 

Sədr:                                                                              Q.İbadoğlu 

Katib:                                                                              İ.Hüseynli 

 

 

 

 

 

 

 


