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İclasa sədrlik edən Əliməmməd Nüriyev Koalisiya Şurasının 151-ci iclasının gündəliyinin e-mail 

şəbəkəsində yayıldığını və iclas barədə bütün koalisiya üzvlərinə məlumat verildiyini bildirdi. 

Təklif edildi ki, gündəliyə üçüncü məsələ kimi “İslahedici tədbirlər planı”nın icra vəziyyəti” ilə 

bağlı məsələ daxil edilsin.  

Daha sonra sədr gündəlik layihəsini səsləndirərək səsə qoydu. 

 

1. Qərarların icra vəziyyəti  və Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın vəziyyəti  

2. Perunun paytaxtı Lima şəhərində 22- 25 fevralda keçirilmiş MSŞT-nin 7-ci və  “Publish What 

You Pay”  Koalisiyasının Qlobal Konfransları baradə məlumat 

3. “İslahedici tədbirlər planı”nın icra vəziyyəti 

4. Cari məsələlər 

 

Gündəlik layihəsi səsə qoyularaq qəbul edildi. 

 

1) Qərarların icra vəziyyəti  və Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın vəziyyəti. 

Qərarların icra vəziyyəti ilə bağlı məlumat verən Şura koordinatoru Əliməmməd Nuriyev bildirdi 

ki, ötən müddət ərzində qərarların icrası ilə bağlı iş aparılıb. Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının 

keçirilməsinə hazırlıq istiqamətdə tədbirlər davam etdirilib. Ötən müddətdə Mədən Sənayesində 

Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına təqdim olunacaq sənədlərin 

hazırlanması üçün yaradılan İşçi qrupunun iki toplantısı keçirilib. Koalisiyanın hüquqi şəxs 

statusu alması üçün tələb olunan Nizamnamənin ilkin variantı hazırlanıb.  

Daha sonra Şura üzvü Xalid Kazımov hazırlanan Nizamnamə layihəsi ilə bağlı məlumat verdi: 

İşçi qrup iki dəfə toplanaraq hazırlanan Nizamnamə layihəsini bənd-bənd müzakirə edib. 

Nizamnamə layihəsi hazırlanarkən bu sahədə mövcud qanunvericilik və Koalisiyanın 

Əsasnaməsi əsas götürülüb.  

Daha sonra X.Kazımov Nizamnamə layihəsi ilə bağlı Şura üzvlərini maraqlandıran sualları 

cavablandırdı.  

Qərara alındı ki, Şura üzvlərinin təklifləri də nəzərə alınmaqla Nizamnamə layihəsi Koalisiya 

üzvlərinin müzakirəsinə təqdim olunsun.  

Daha sonra Koalisiyanın Ümumi yığıncağının keçirilmə vaxtı ilə bağlı müzakirələr aparıldı. 

Bildirildi ki, Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin alınması 

üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasına layihə 

təqdim olunub. Maliyyə vəsaiti alınan kimi Ümumi Yığıncaq keçiriləcək. Ümumi Yığıncağın 

aprelin 15-dək keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dəqiq vaxt maliyyənin alınmasından asılı olacaq. 

 

2) Perunun paytaxtı Lima şəhərində 22- 25 fevralda keçirilmiş MSŞT-nin 7-ci və  “Publish 

What You Pay”  Koalisiyasının Qlobal Konfransları baradə məlumat. 

Daha sonra Perunun paytaxtı Lima şəhərində 22-25 fevralda keçirilən MSŞT-nin 7-ci və  

“Publish What You Pay”  Koalisiyasının Qlobal Konfransları baradə məlumat dinlənildi. 

Koalisiya Şurasının üzvü, Çoxtərəfli Qrup üzvü Azər Mehtiyev toplantı barədə məlumat verdi:  



Konfransa dünyanın 70-dən çox ölkəsinin 1500-dək hökumət, şirkət və vətəndaş cəmiyyəti 

təmsilçisi, habelə bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qatılmışdı. Beynəlxalq MSŞT 

İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu, Çoxtərəfli Qrupda Koalisiyanın təmsilçiləri olan Azər 

Mehtiyev və Rafiq Təmrazov konfransın təşkilatçısı olan Beynəlxalq MSŞT Katibliyinin 

sponsorluğu ilə, Koalisiya üzvləri Sahib Məmmədov, Zöhrab İsmayıl və Zaur Əkbər (Koalisiya 

Şurasının üzvü) isə digər sponsorların yardımı ilə bu mötəbər beynəlxalq tədbirə qatılmışdılar.  

Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ilə yanaşı, Konfransa qatılan Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

tərkibinə Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru, MSŞT üzrə Hökumət Komissiyasının sədri 

Şahmar Mövsümov, Azərbaycan MSŞT Katibliyinin işçiləri (Fərid Fərzəliyev, Abbas Abbasov 

və Ülviyyə Mehrəliyeva) və SOCAR-ın Çoxtərəfli Qrupda təmsilçisi Kamran Məhərrəmov daxil 

idilər.  

Konfransdan əvvəl - fevralın 22-23-də ”Ödədiyini açıqla" (PWYP) Beynəlxalq Koalisiyasının 

Qlobal Assambleyası keçirilmişdir. Dünyanın 65 ölkəsindən 150-dək vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının təmsilçilərinin iştirakı ilə keçirilən bu yığıncağa Koalisiyanın təmsilçiləri də 

qatıldılar. 

Qlobal Yığıncağın ikinci günündə ”Ödədiyini açıqla" Beynəlxalq Koalisiyasının növbəti dövr 

üzrə fəaliyyət strategiyası təsdiqləndi, koalisiyaların fəaliyyətinin təşkili və maliyyələşdirilməsi 

üzrə bir sıra strateji məsələlər üzrə səsvermələr keçirildi və qərarlar qəbul edildi. Daha sonra 

regional koalisiyalar üzrə əlaqələndiricilərin seçkiləri keçirildi. Bizim də təmsil olunduğumuz 

Avrasiya regionu (Ukrayna, Azərbaycan, Tacikistan, Qırğızstan, və Monqolustan) üzrə 

əlaqələndirici Monqolustan təmsilçisi Tur-Od Lkhagvajav seçildi.  

Fevralın 23-də Qlobal MSŞT Konfransının keçiriləcəyi Konfrans Mərkəzində vətəndaş 

cəmiyyətinin MSŞT prosesində iştirakı problemləri və həlli yollarına həsr edilən panel 

müzakirələrinin birində Zaur Əkbər, digərində isə Zöhrab İsmayıl çıxış etdilər və ölkəmizdə 

vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemlərdən danışdılar. 

Həmin gün həm də MSŞT Beynəlxalq İdarə Heyətinin köhnə tərkibini son iclası keçirildi. Bu 

iclasda MSŞT Standartında bir sıra əhəmiyyətli dəyişikliklər qəbul edildi və Standart yeni 

redaksiyada təsdiq olundu. Standartın yeni redaksiyasında MSŞT Hesabatında əks olunmalı 

məlumatlara qarşı tələblər daha konkretləşdirilib və sistemləşdirilib. Standartda göstərilir ki, 

2020-ci ildən benefisiar sahiblik açıqlanmalıdır. Standartda ÇQ-nin işinin təşkilinin və  ölkələrdə 

MSŞT-nin validasiyası prosedurlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli dəyişikliklər 

var. Standartda göstərilir ki, MSŞT hesabatları sadəcə məlumatlar toplusu yox, hasilat 

sənayesində ciddi islahat tövsiyələrini özündə əks etdirən ciddi hesabat sənədi olmalıdır.  

Beynəlxalq İH-nin həmin toplantısında Almaniya və Dominikan Respublikası MSŞT-yə üzv 

qəbul olundu (beləliklə MSŞT ölkələrinin sayı 51 oldu). Həmin iclasda qiymətlərndirmə ilə bağlı 

yeni qaydaları  və qiymətləndirmə qrafikini təsdiq etdi.  

Həmin qrafikə görə, Azərbaycanla bağlı ötən il qəbul edilmiş qərarların (“İslahedici tədbirlər 

planı”nın) icra durumunun qiymətləndirilməsi bu il aprelin 15-dən başlayır və maksimum 12 

həftəyə başa çatmalıdır. 

Bu iclasdan sonra MSŞT Beynəlxalq İdarə Heyətinin yeni tərkibi təsdiq edilməli idi. Lakin 

Beynəlxalq İdarə Heyətinə vətəndaş cəmiyyətindən olan üzvlərin seçkisi zamanı Beynəlxalq 

Katibliyin yol verdiyi prosedur pozuntusu (vətəndaş cəmiyyətləri koalisiyaları ilə 

razılaşdırılmayan 6-cı namizədin səsverməyə çıxarılması) ilə bağlı “Ödədiyini Açıqla” təşkilatı 

və buraya daxil olan milli koalisiyalar şəbəkəsi etiraz təşkil etdi. Beynəlxalq İdarə Heyətinin 

vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən üzvləri də iclasa qatılmadılar. Etiraz tədbirində xüsusi bəyanat 

hazırlandı.  

Fevralın 24-də səhər Konfrans Mərkəzində Beynəlxalq Konfransın rəsmi açılışı – plenar iclası 

baş tutdu. Açılışda Perunun baş naziri, MSŞT Beynəlxalq İH-nin keçmiş sədri Klere Short, 

Transparency İnternationalın sədri Joze Ugaz, Perunun energetika və dağ-mədən sənayesi naziri 

Rosa Maria Ortiz çıxış etdilər. Daha sonra – növbəti plenar iclasda - MSŞT Beynəlxalq İH-nin 

hesabatı dinlənildi.  



Fevralın 24-də səhər “Xammalın aşağı qiymətləri erasında idarəetmənin təkmilləşdirilməsi” 

mövzusunda plenar iclasda Dövlət Neft  Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov da çıxış 

etdi. Bu iclasda Oksford Universitetinin professoru Paul Collierin çıxışı xüsusilə maraqla 

qarşılandı. Həmin iclasda habelə “Ödədiyini Açıqla” milli koalisiyalar şəbəkəsinin etiraz 

bəyanatı da səsləndirildi.  

Bu plenar iclasından sonra olan fasilədə Azərbaycan nümayəndə heyətinin MSŞT  Beynəlxalq 

Katibliyinin  rəhbəri Yonas Moberq, regional direktor Dyveke Rogan, Təbii Resursların İdarə 

Edilməsi İnstitutunun direktoru Daniel Kaufmanla görüşü keçirildi. Görüşdə Azərbaycanda 

MSŞT ilə bağlı hazırkı durum, “İslahedici tədbirlər planı”nın icra vəziyyəti, xüsusilə vətəndaş 

cəmiyyətinin üzləşdiyi problemlərin həlli sahəsində həyata keçirilən addımlar və qalmaqda 

davam edən problemlər müzakirə edildi. Bu müzakirələrdə Azərbaycan MSŞT Katibliyinin 

əməkdaşları da iştirak edirdi. Burada Y. Moberq bildirdi ki, Azərbaycana dair qərar qəbul 

edilərkən diqqətə alınacaq əsas məsələ vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemlərin həlli 

səviyyəsi olacaq.   

Konfransın ikinci günü plenar iclasdan sonra paralel keçirilən panellərdə “Hesabatdan 

hesabatlılığa doğru: şəffaflığın dövlət və şirkətlər sisteminə inteqrasiya edilməsi sahəsində ölkə 

təcrübələri”, “Korporativ hesabatlılıqda şəffaflıq”, “Çoxtərəfli qrupların iştirakı ilə idarəetmənin 

dərsləri” və “Sazişlərin şəffaflığı” kimi mövzular müzakirə edildi.  

Həmin gün - Beynəlxalq Konfrans başa çatdıqdan sonra MSŞT Beynəlxalq İdarə Heyətinin yeni 

tərkibdə iclası baş tutdu. Bu islası artıq Beynəlxalq İH-nin yeni sədri, İsveçin keçmiş baş naziri  

Fredri Raifeld idarə edirdi. Həmin iclada qərara alındı ki, İdarə Heyəti növbəti iclası mayin 31-i 

və iyunun 1-də Osloda keçirilsin. Osloda keçiriləcək iclasda Azərbaycana təqdim edilmiş 

“İslahedici tədbirlər planı”nın icrasının nəticələri də müzakirə olunacaq.   

 

3)  “İslahedici tədbirlər planı”nın icra vəziyyəti. 

“İslahedici tədbirlər planı”nın icra vəziyyəti ilə bağlı məlumat verən Əliməmməd Nuriyev 

bildirdi ki, Koalisiya ötən müddət ərzində regionlarda tədbirlər keçirib. Ötən il Dünya Bankının 

maliyyə dəstəyi ilə Gədəbəy, Neftçala, Şirvanda seminarlar keçirilib. 30 iyul 2015-ci ildə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun inzibati binasında  ÇQ 2015 ci il planına uyğun 

olaraq  “Şirkətlərin Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü  üzrə hesabat formalarının 

doldurulması üzrə peşəkarlığının və MSŞT  hesabatlılığının keyfiyyətinin artırılması” üzrə təlim 

keçirilib.  

Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi  Şurasının 

maliyyə dəstəyi ilə icra edilən «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» 

layihəsi çərçivəsində də bir sıra tədbirlər keçirilib.  «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına 

ictimai dəstək» layihəsi çərçivəsində Salyan, Siyəzən rayonlarında və İqtisad Universitetində 

MHŞT ilə bağlı maarifləndirmə seminarları keçirilib, koalisiya üzvlərinin bilik və bacarıqlarının 

artırılması ilə bağlı 1 seminar keçirilib, 1 dəyirmi masa təşkil olunub. Layihə çərçivəsində 18 

sentyabrda «Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MSŞT Hesabatının MSŞT Standartının 

tələblərinə uyğunluğu» mövzusuda seminar keçirilib. Seminar Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Neft Fondunun inzibati binasında baş tutub. Seminarda məqsəd yeni standartla bağlı 

koalisiya üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması olub. 

Layihə çərçivəsində, həmçinin, “İqtisadi forum” verilişinin 4 buraxılışı MSŞT ilə bağlı 

məsələlərə həsr edilib, Həmçinin, region televiziyaları olan Quba, Sumqayıt və Gəncə 

televiziyasında da MSŞT ilə bağlı veriliş yayımlanıb. Bundan başqa “Kanal 13” internet 

televiziyasının efirindən istifadə edilərək MSŞT ilə bağlı məsələlər işıqlandırılıb. 

Koalisiyanın əsas fəaliyyətlərindən biri Azərbaycanın MSŞT üzrə illik hesabatlarına rəy 

hazırlanması işini də uğurla yeinə yetirə bilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 

üzrə MSŞT  Hesabatına dair Koalisiyanın ekspertləri tərəfindən rəy hazırlanıb. Mədən 

Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyası tərəfindən hazırlanan rəydə MSŞT 

hesabatında aşkarlanan çatışmazlıqlar və anlaşılmazlıqların növbəti illərdə aradan qaldırılması 

üçün tövsiyyələr hazırlanıb. Həmin tövsiyyələr MSŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupa, Müstəqil 



Administratora və SOCAR-a ünvanlanıb. Rəydə hesabatla bağlı MSŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupa 15, 

Müstəqil Administratora 11 tövsiyyə verilib. SOCAR-a 5, hökumətə isə 7 tövsiyə ünvanlanıb. 

Koalisiyanın hazırladığı tövsiyyələr Hökumət Komissiyası və şirkətlər tərəfindən də maraqla 

qaşılanıb. Koalisiyanın təşəbbüsü ilə hazırlanan rəyin ictimai müzakirəsi keçirilib, bununla bağlı 

iki televiziya verilişi hazırlanaraq yayımlanıb. 

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üzrə MSŞT Hesabatı 2016-cı il fevralın 15-də Çoxtərəfli 

Qrupun (ÇQ) iclasında açıqlandıqdan sonra “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan 

Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı 

anlaşma haqqında” Memorandumun  2.4.9.-cu maddəsinə müvafiq olaraq MSŞA QHT 

Koalisiyası hazırda Hesabata geniş rəy hazırlayır.  

 

4) Cari məsələ 

Cari məsələlərin müzakirəsi zamanı Ə.Nuriyev bildirdi ki, Koalisiya Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 28 dekabr 2015-ci il tarixli 11-N nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş“Qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici dövlətlərin qeyri hökumət 

təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin öyrənilməsi Qaydalarına” dair rəy 

hazırlayıb.  

Rəy Koalisiya üzvləri Hafiz Həsənov, Mirəli Hüseynov və mənim tərəfimdən hazırlanıb. 

Qaydalarda təsbit olunan fəaliyyətin öyrənilməsi üzrə araşdırılmalı məsələlərin dairəsi, 

araşdırmaların aparılması qaydaları, araşdırmalar üzrə ədliyyə orqanlarının hüquqları və 

ümumilikdə normaların ifadə forması və məzmunu mahiyyət etibarı ilə bu nəticəyə gəlməyə əsas 

verir ki, bu  hüquqi akt əslində QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsini deyil, QHT-lərdə sərt və 

məhdudiyyətsiz yoxlamaların aparılması qaydalarını müəyyən edir. Hazırlanan rəy yaxın 

günlərdə Çoxtərəfli Qrupa və ictimaiyyətə  təqdim ediləcək.  

Daha sonra Ə.Nuriyev vurğuladı ki, Koalisiya üzvlərinin problemlərinin öyrənilərək həll 

edilməsi istiqamətində də fəaliyyət davam etdirilir:  

Onların problemlərinin öyrənilməsi üçün növbəti dəfə koalisiya üzvlərinə müraciət edilib. 

Koalisiya üzvlərinin qaldırdıqları problemlər əsasında Çoxtərəfli Qrupda və müvafiq dövlət 

qurumları qarşısında məsələ qaldırılaraq həllinə çalışılacaq.  

 

 

QƏRARA ALINDI:  

 

1. Ə.Nuriyevin məlumatı nəzərə alınsın.  

 

2. Koalisiyanın hüquqi şəxs statusu alması üçün hazırlanan Nizamnamə layihəsi Şura üzvlərinin 

təklifləri də nəzərə alınmaqla Koalisiya üzvlərinin müzakirəsinə təqdim olunsun. 

 

3. Koalisiya üzvü olan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının problemlərinin həlli istiqamətində 

tədbirlər davam etdirilsin.  

 

 

 

İclasın sədri:    Ə. Nuriyev  

 

 

 


