
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 13 aprel 2016-

cı il tarixli, 153 saylı Şura iclasının protokolu 

 

İclasda iştirak edirdi: 8 nəfər Şura üzvü  

 

Əliməmməd Nüriyev, Azər Mehtiyev, Rafiq 

Təmrazov, Mehriban Vəzir, Sevil 

Allahverdiyeva, Xalid Kazımov, İlqar 

Hüseynli, Taleh Əliyev və 

Koalisiya üzvü Qubad İbadoğlu 

 

 

İclasa sədrlik edən Əliməmməd Nüriyev Koalisiya Şurasının 153-cü iclasının gündəliyinin e-mail 

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

Təklif edildi ki, gündəliyə ikinci məsələ kimi “İslahedici plan” çərçivəsində görülən işlərin 

müzakirəsi” daxil edilsin. 

Daha sonra sədr gündəlik layihəsini səsləndirərək səsə qoydu. 

 

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

     2. “İslahedici plan” çərçivəsində görülən işlərin müzakirəsi. 

     3. Çoxtərəfli Qrupun 15 aprel 2016-cı il tarixli iclasında müzakirə ediləcək məsələlər baradə 

məlumat.  

     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, Koalisiya üzvü olan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının problemlərinin həlli istiqamətində 

tədbirlər davam etdirilir: 

Ötən müddətdə problemi olan Koalisiya üzvlərinin problemlərinin həlli istiqamətində əlaqədar 

dövlət orqanları ilə danışıqları davam etdirmişik. Artıq əksər təşkilatların bank hesabları üzərindən 

həbs götürülüb. Amma hesablarda olan maliyyə vəsaitindən istifadə edilməsi üçün qrant 

müqavləsinin qeydə alınması ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin bildirişi olmalıdır. Həmin bildirişlərin 

verilməsi üçün müvafiq qurumlarla danişıqlar davam etdirilir. Əlaqədar şəxslərlə danışıqlara əsasən 

deyə bilərəm ki, yaxın zamanlarda bu problemlər də həllini tapacaq.  

Koalisiyanın Ümumi  Yığıncağına hazırlıq vəziyyəti ilə bağlı məsələyə toxunan Ə.Nuriyev bildirdi 

ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası Ümumi 

Yığıncağın keçirilməsi ilə bağlı layihəyə maliyyə ayırıb:  

Bu məqsədlə 7500 manat maliyyə ayrılıb və bu günlərdə müqavilə bağlanacaq. Ümumi Yığıncağın 

keçirilməsi üçün Park İnn otellə danışıqlar aparılıb və ilkin razılıq əldə olunub. Hazırda Ümumi 

Yığıncaqda iştirak edəcək Koalisiya üzvlərinin qeydiyyatı davam edir. Eyni zamanda Koalisiya 

Şurası və Monitorinq Qrupuna namizədlərin irəli sürülməsi prosesi gedir.  

Eyni zamanda Koalisiyanın hüquqi şəxs statusu alması üçün Nizamnamə layihəsinin hazırlanması 

ilə bağlı işlər yekunlaşıb:  

Azərbaycana 2014-2015-ci ildə gələn MSŞT üzrə Beynəlxalq qiymətləndiricilər Koalisiyanın 

Hüquqi şəxs statusu almasının vacibliyini vurğulayıb. Bununla bağlı beynəlxalq təcrübədə də 

müxtəlif variantlar var. Amma əksər Koalisiyalar hüquqi şəxs statusu alaraq fəaliyyət göstərir. 

Beynəlxalq Qiymətləndiricilər hesab edir ki, əgər Koalisiya hüquqi şəxs statusu alarsa, maliyyə 

imkanlarının yaxşılaşdırılması və əlavə problemləri önləmək mümkün olar. Bu səbəbdən İşçi 

Qrupun bu məsələ ilə təkliflərini öyrənərək Koalisiyanin Ümumi Yığıncağına hazır sənədlə getmək 

yaxşı olardı. Artıq Koalisiyanın hüquqi şəxs statusu alması üçün hazırlanan Nizamnamə layihəsi 

Koslisiyanın saytında yerləşdirilib. 



Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına təqdim 

olunacaq sənədlərin hazırlanması üzrə İşçi qrupun  üzvü Xalid Kazımov bildirib ki,  Koalisiyanın 

hüquqi şəxs statusu alması üçün hazırlanan Nizamnamə layihəsi Koalisiyanın email qrupunda 

yayılıb və Koalisiyanın saytında yerləşdirilib: 

Layihə Koalisiya üzvlərinin müzakirəsinə veriləndən sonra cəmi bir nəfər nizamnamə layihəsi ilə 

bağlı öz təkliflərini irəli sürüb. Koalisiya üzvü Elçin Abdullayev tərəfindən irəli sürülən təkliflər 

əsasən redaktə xarakterlidir. Amma təkliflər ümumiləşdirilərək Ümumi Yığıncağın müzakirəsinə 

çıxarılacaq. Ümumi Yığıncağın qərarından asılı olaraq texniki məsələləri həll etmək asandır. 

Daha sonra Koalisiyanın Ümumi yığıncağına dəvət olunacaq yerli və beynəlxalq təşkilatlarla bağlı 

müzakirə aparıldı. ABŞ, Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfirlikərinin, Avropa Birliyi, Dünya 

Bankı, Dövlət Neft Fondu, QHT Şurası rəhbərlərinin ÜY dəvət edilməsi tövsiyyə edildi.   

İclasda çıxış edən Çoxtərəfli Qrup üzvü Qubad İbadoğlu Beynəlxalq Katibliyin nümayəndəsinin də 

Ümumi yığıncağa qatılmaqda maraqlı olduğunu vurğuladı. 

 

2. “İslahedici plan” çərçivəsində görülən işlərin müzakirəsi 

Əliməmməd Nuriyev ikinci məsələ ilə bağlı bildirib ki, əsas işlərdən biri MSŞT üzrə Beynəlxalq 

İdarə Heyətinin Azərbaycanla bağlı İslahedici tədbirlər planında əksini tapan və Koalisiya 

üzvlərinın problemlərinin həllinə nail olmaq olub: 

Bu problemin həlli ilə bağlı səylərimizi davam etdirmişik. 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.  

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

Məlum oldu ki, 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 

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.  

Əliməmməd Nuriyev daha sonra bildirib ki, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi  Şurası tərəfindən elan edilən 

2016-cı il üçün I maliyyə müsabiqəsində “Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq 

təşəbbüsünün tətbiqinə dəstək” ayrıca bir istiqamət kimi müəyyən edilib:  

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

bu məqsədlə 314 minə qədər  manat vəsait ayrılıb. Müsabiqəyə MSŞT ilə bağlı 6 layihə daxil olub 

və onların hamısı maliyyələşdirilib. Bura Koalisiyaya ayırılan institusional layihə də daxilidr. 

Koalisiyanın institusional layihəsinə isə 15 min manat ayrılıb. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi  Şurası 

tərəfindən 2016-ci ilin aprelində elan edilən II maliyyə müsabiqəsində “Açıq hökumətin təşviqi və 

mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına dair təşəbbüslər” ayrıca bir istiqamət kimi müəyyən 

edilib. 

Şura üzvü Mehriban Vəzir reallaşdırılacaq layihə çərçivəsində Koalisiya üzvlərinin Yeni standart, 

Lima konfransında irəli sürülən yeniliklərlə bağlı biliklərinin artırılması üçün seminarların 

keçirilməsinin vacibliyini vurğuladı.  

Daha sonra çıxış edən Şura üzvü Taleh Əliyev isə MSŞT ilə bağlı layihələrə peşəkar ekspertlərin 

cəlb edilməsinin və regionlarda maarifləndirmə xarakterli tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac 

olduğunu bildirdi. 

 

3) Çoxtərəfli Qrupun 15 aprel 2016-cı il tarixli iclasında müzakirə ediləcək məsələlər baradə 

məlumat 

Çoxtərəfli Qrupun 15 aprel 2016-cı il tarixli iclasında müazkirə ediləcək məsələlər baradə məlumat 

verən Koalisiya Şurasının üzvü Azər Mehtiyev bildirdi ki, Çoxtərəfli Qrupun növbəti iclası 15 

aprel tarixində keçiriləcək. Artıq ÇQ-nin növbəti iclasının gündəliyi Koalisiya şəbəkəsində də 

paylaşılıb. İclasın gündəliyinə  aşağıdakı məsələlər daxil edilib.  



1. MSŞT üzrə son yeniliklər barədə məlumat. 

2. 2016-cı il Lima Konfransında yenilənmiş MSŞT Standartının müzakirəsi. 

3. Növbəti MSŞT Hesabatlılığının Auditor üçün Şərtlər Toplusunun və hesabatlılığın yeni qəbul 

edilmiş standartlara uyğunlaşdırılmasının müzakirəsi. 

4. 2014-cü il MSŞT Hesabatı üzrə MSŞA QHT Koalisiyasının rəyinin təqdimat və müzakirəsi.  

5. Növbəti Qiymətləndirmə və tamhüquqlu üzvlüyün bərpası üçün islahedici tədbirlər üzrə 

Fəaliyyət Planının icrasının müzakirəsi. 

6. MSŞA QHT Koalisiyasının MSŞT-nin Azərbaycanda tətbiqinin təkmilləşdirilməsi üçün 

qanunvericiliyə dəyişikliklərə dair təkliflərinin müzakirəsi. 

7. NRGİ təşkilatı ilə QHT Koalisiyasının birgə hazırladığı MSŞT elektron hesabatlıq internet 

səhifənin ətrafında müzakirə. 

8. 2015-ci il Fəaliyyət Hesabatı üzrə müzakirələr. 

9. Digər məsələlər.Bundan sonra Şura üzvləri Çoxtərəfli Qrupun 43-cü iclasının gündəliyinə 

salınan məsələlərlə bağlı Şuranın mövqeyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 

 

4) Cari məsələlər 

Daha sonra Şura üzvü Azər Mehtiyevin təşəbbüsü ilə hazırlanan Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması QHT Koalisiyası Şurasının Beynəlxalq tərəfdaş təşkilatlara ünvanlacaq müraciəti Şura 

üzvlərinin diqqətinə  çatdırılıb. Bəyanatda vurğulanır: 

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyası Şurasının Beynəlxalq tərəfdaş 

təşkilatlara Müraciəti Son illər Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin təşkili ilə 

bağlı qanunvericilik və praktik müstəvidə bir sıra problemlər meydana çıxmışdır. Həmin 

problemlər ölkədə vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin sərbəst və normal fəaliyyətinə, Mədən Hasilatında 

Şəffaflığın Artırılması və Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı (AHT) kimi beynəlxalq təşəbbüslərdə də 

geniş iştirakına müəyyən məhdudiyyətlər yaratmışdır. Son vaxtlar Azərbaycanda vətəndaş 

cəmiyyətinin üzləşdiyi bu problemlərin aradan qaldırılmasında, xüsusilə MSŞT və AHT kimi 

təşəbbüslərdə fəal vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin müstəqil və sərbəst iştirakinın təmin edilməsi və 

bu təşəbbüslərdən yararlanması üçün göstərdiyiniz səylərə görə sizə təşəkkür edirik.  

Eyni zamanda bildirmək istəyirik ki, MSŞT və AHT kimi təşəbbüslərdə iştirak etmək həm ölkə 

olaraq Azərbaycan üçün (şəffaflıq və hesabatlılığın artırılması yolu ilə ölkənin malik olduğu 

resurslardan daha səmərəli istifadənin təmin edilməsi baxımından), həm də vətəndaş cəmiyyəti 

olaraq bizlər üçün (ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və gücləndirilməsi imkanı kimi) çox 

önəmlidir. Vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə son aylarda atdığı addımlar Azərbaycan 

hökumətinin də bu təşəbbüslərdə iştirakı önəmsədiyini nümayiş etdirir. Xüsusilə MSŞT prosesinə 

cəlb olunan vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin üzləşdiyi problemlərin və məhdudiyyətlərin bir 

hissəsinin aradan qaldırılması istiqamətində qəbul edilən qərarlar bu istiqamətdə pozitiv 

tendensiyanın - irəliləyişlərin - mövcudluğunu əks etdirir. Diqqətinizə aşağıdakı mühüm 

dəyişiklikləri çatdırmaq istərdik:  

1. 2016-cı ilin martında həbsdə olan 16 siyasi və ictimai fəal, o cümlədən Leyla Yunus, Arif 

Yunus, İntiqam Əliyev, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov və başqaları azadlığa buraxılmışdır və bu 

prosesin davamı gözlənilir;  

2. MSŞT Koalisiya üzvlərinin bank və şəxsi hesablarından həbslərin qaldırılması ilə bağlı qərar 

verilmişdir. Hazırda həmin qərarların icrasına və bank əməliyyatlarının bərpa olunması 

istiqamətində işlər aparılmaqdadır; 

3. MSŞT Koalisiyasının üzvü olan QHT-lərə qarşı cinayət istintaqı, habelə prokurorluq və vergi 

yoxlamaları dayandırılıb, onlardan götürülən avadanlıqlar geri qaytarılıb, maliyyə və digər 

sənədlərin geri qaytarılması istiqamətində işlər aparılır;  

4. MSŞT Koalisiyasının üzvü olan vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin, habelə bir qrup digər ictimai 

fəallara qarşı əlavə sərhəd-gömrük yoxlamaları aradan qaldırılıb;  

5. QHT-lərə tətbiq edilmiş əsassız vergi sanksiyaları dondurulub;  

6. Ölkədə fəaliyyət göstərmək istəyən bir neçə potensial donorla görüş keçirilmiş və onların ölkədə 

fəaliyyət imkanları müzakirə edilmişdir;  

7. Əvvəllər dayandırılmış qrant müqavilələrinin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatı bərpa olunur və 

onların icrası üçün bildirişlər verilməkdədir;  



8. QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi qaydalarda 

dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr aparılır və s.;  

Bununla yanaşı bildirik ki, bütün bu dövr ərzində MSŞA QHT Koalisiyası MSŞT prosesi 

çərçivəsində aktiv fəaliyyətini davam etdirmişdir. Koalisiya Azərbaycanın 2013-cü il və 2014-cü il 

üzrə MSŞT Hesabatlarının hazırlanması, hesabatlara rəy verilməsi və hesabatların məzmununun 

təkmilləşdirilməsi, hesabatların ictimaiyyətə çatdırılması və ictimai müzakirələrin təşkili 

istiqamətində mühüm işlər həyata keçirmişdir. Koalisiya üzvləri 2013- cü il MSŞT hesabatının 

təhlili prosesinə yaxından cəlb edilmiş, 38 tövsiyə hazırlamış və tövsiyələrin bir çoxu, o cümlədən 

lisenziyaların reyestri, xam neftin satıldlğı şirkətlər, satılan həcm və məbləqlər bardə bir tərəfli 

qaydada məlumatın açıqlanması və s. kimi önəmli məsələlər 2014-cü il hesabatında nəzərə 

alınmışdır. Koalisiya tərəfəindən verilən tövsiyələrin nəzərə alınaraq Hesabatın təkmilləşdirilməsi, 

Koalisiyanın hazırladığı rəylər ətrafında konstruktiv və fəal müzakirələrin aparılması, Koalisiya 

təmsilçilərinin ÇQ-də sərbəst və tamhüquqlu iştirakı ölkədə MSŞT prosesinin Vətəndaş Cəmiyyəti 

İştirakçılığı Protokolunun tələblərinə uyğunlaşmasının göstəricisidir.  

Bunu xüsusi olaraq vurğulayırıq ki, hazırki mərhələdə ölkəmizin həm MSŞT, həm də AHT 

platformalarında iştirakı vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasının 

davam etdirilməsi, habelə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və gücləndirilməsi üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Artıq məlumunuz olduğu kimi, bu il həm MSŞT, həm də AHT çərçivəsində Azərbaycanın statusu 

ilə bağlı qərarlar qəbul ediləcək. Beynəlxalq nüfuzunuzu, habelə bu təşəbbüslərdə qərarvermə 

prosesində birbaşa və ya dolayı iştirak imkanlarınızı nəzərə alaraq, Azərbaycanın yerli vətəndaş 

cəmiyyətinin gözləntiləri və riskləri ilə bağlı vəkilliyin aparılmasında yardım göstərməniz üçün 

sizə müraciət edirik.  

Aydındır ki, ölkədə baş verən yuxarıda qeyd edilən dəyişikliklər vətəndaş cəmiyyətinin öncəki 

faliyyətinin bərpası üçün yetərli deyil, amma baş tutmuş dəyişikliklər bu istiqamətdə irəliləyişin və 

siyasi iradənin mövcudluğuna dəlalət edir. Hələ də həllini tapmamış problem və məhdudiyyətlərin 

tez bir zamanda aradan qaldırılması üçün Azərbaycan hökumətinin səylərini artıracağına, habelə 

QHT-lərin və xarici donorların qeydiyyatı ilə bağlı hüquqi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 

istiqamətində əməli addımlar atacağına ümid edirik. Yerli və beynəlxalq ictimai qurumların bu 

sahədə əməkdaşlığı və birgə səyləri prosesin xeyrinə ola bilər.  

Bütün bunları nəzərə alaraq, qeyd olunan beynəlxalq təşəbbüslərin həm ölkənin, həm də vətəndaş 

cəmiyyətinin inkişafı və güclənməsi üçün önəmliliyi, müsbətə doğru olan dəyişiklik tendensiyası 

və təşəbbüslərdən yararlanaraq daha böyük dəyişikliklərə nail olmaq imkanlarını nəzərə alaraq, sizi 

Azərbaycanın MSŞT və AHT təşəbbüslərində qalması üçün yerli və beynəlxalq səviyyədə 

səylərimizi birləşdirməyə çağırırıq!  

Daha sonra müraciət müəyyən dəyişikliklərlə qəbul edilib. 

 

QƏRARA  ALINDI:  

 

1. Ə.Nuriyevin məlumatı nəzərə alınsın.  

 

2. Çoxtərəfli Qrupun 15 aprel 2016-cı il tarixli iclasının gündəliyinə salınan məsələlərlə bağlı 

iclasda Koalisiyanın mövqeyi ifadə olunsun. 

 

2. Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyası Şurasının Beynəlxalq tərəfdaş 

təşkilatlara ünvanlacaq müraciəti ingilis dilinə də tərcümə edilib yayılsın. 
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