
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 27 aprel 

2016-cı il tarixli, 154 saylı Şura iclasının protokolu  

 

İclasda iştirak edirdi: 9 nəfər Şura üzvü  

 

Əliməmməd Nüriyev, Azər Mehtiyev, Rafiq 

Təmrazov, Mehriban Vəzir, Sevil 

Allahverdiyeva, Xalid Kazımov, Nicat 

Dağlar, Taleh Əliyev və  Zaur Əkbər  

Monitorinq Qrupunun rəhbəri Məmmədhəsən 

Həsənov  

Koalisiya üzvü Qubad İbadoğlu 

 

 

İclasa sədrlik edən Əliməmməd Nüriyev Koalisiya Şurasının 154-cü iclasının gündəliyinin e-

mail şəbəkəsində yayıldığını və iclas barədə bütün koalisiya üzvlərinə məlumat verildiyini 

bildirdi. Daha sonra sədr gündəlik layihəsini səsləndirərək səsə qoydu. 

 

1. Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın yekun vəziyyəti  

 

2. Cari məsələlər 

 

Gündəlik layihəsi səsə qoyularaq qəbul edildi. 

 

1) Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın vəziyyəti:  

Koalisiya Şurasının koordinatoru Əliməmməd Nuriyev bildirib ki, son iclasdan keçən müddətdə 

Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlıq işləri davam etdirilib:  

Ümumi Yığıncağın keçirilməsi üçün “Park İnn” otellə müqavilə imzalanıb və müvafiq sifarişlər 

verilib. Həmçinin, Ümumi Yığıncağın keçirilməsi üçün digər texniki məsələlər həll edilib. 

Hazırda Ümumi Yığıncaqda iştirak edəcək Koalisiya üzvlərinin qeydiyyatı davam edir və 117 

nəfər Ümumi Yığıncaqda iştirakını təsdiq edib. Eyni zamanda Koalisiya Şurası və Monitorinq 

Qrupuna namizədlərin irəli sürülməsi prosesi gedir. Bu günədək Koalisiya Şurasına 22, 

Monitorinq Qrupuna isə 7 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb.  

Daha sonra Ə.Nuriyev Ümumi Yığıncağın gündəliyini Şura üzvlərinin müzakirəsinə təqdim 

edib. Gündəlik layihəsi həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində hazırlanıb. Ümumi Yığıncaq 

iştirakçılarının qeydiyyatı saat 9-dan başlanacaq. Yığıncağın isə 10-da başlanması nəzərdə 

tutulur. Ümumi Yığıncağın açılış və salamlama hissəsində Dövlət Neft Fondunun sədri, MHŞT 

üzrə ÇQ-nin sədri Şahmar Mövsümov, Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin yanında QHT-

lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta, 

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri xanım Malena Mart, MHŞT Beynəlxalq İdarə Heyəti 

Katibliyinin Regional Direktoru  Dyveke Rogan və Dünya Bankının Azərbaycandakı 

nümayəndəliyinin baş meneceri Larisa Lesçenkoya söz verilməsi nəzərdə tutulacaq.  

Daha sonra sədarət seçiləcək, MSŞA Koalisiyasının hesabatı və Monitorinq Qrupunun hesabatı 

dinləniləcək.  

Sonrakı məsələ MSŞA Koalisiyasının hüquqi şəxs statusu alması məsələsinin müzakirəsi və 

Koalisiyanın Nizamnamə layihəsinin təqdimatıdır. Cay fasiləsindən sonra Təşkilati məsələlərə 

baxılacaq və namizədlərin siyahısı təsdiq ediləcək. Nahar ərəfəsində isə bülletenlər hazırlanması 

və nahardan sonra səsvermənin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Bildirilib ki, artıq Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına dəvət olunan ABŞ, Böyük Britaniyanın 

ölkəmizdəki səfirlikərinin, Avropa Birliyi, Dünya Bankı, Dövlət Neft Fondu, QHT Şurası 

iştirakını təsdiq edib.   



Daha sonra Şura üzvlərinin Gündəlik layihəsi ilə bağlı təklifləri dinlənildi. Bildirildi ki, 

“Azərbaycanın MSŞT-də durumu və gələcək fəaliyyəti” ilə bağlı məsələ ayrıca bir məsələ kimi 

gündəliyə salınsın və müzakirə edilsin.  

Sonda Gündəliyin Şura üzvlərinin təklifləri nəzərə alınmaqla yenidən hazırlanıb yayılması 

tövsiyyə edildi.  

Şura üzvü regionlardan Ümumi Yığıncağa qatılan üzvlərin yol xərclərinin ödənilməsi 

məsələsinin həllini tapmasının vacibliyini vurğuladı. Bildirildi ki, regionlardan gələn bütün 

iştirakçıların yol xərcləri Ümumi Yığıncağın keçirilməsi ilə bağlı layihə çərçivəsində ödəniləcək.  

 

Çoxtərəfli qrupun 15 aprel tarixində keçirilən iclasında müzakirə olunan məsələlərlə bağlı 

məlumat verən Şura üzvü Azər Mehtiyev bildirdi ki, iclasda bir sıra vacib qərarlar qəbul edildi. 

Həmin iclasda qəbul edilən 14 qərarı nəzərinizə çatdırıram: 

1) Katiblik Benefisiar sahibliyi üzrə yol xəritəsinin hazırlanması üçün hüquq şirkətinin seçim 

proseduruna başlasın. 

2) Yeni Standartın tərcümə işi Katiblik tərəfindən sürətləndirilsin. 

3) Auditorun Şərtlər Toplusu (ŞT) yeni Standarta uyğunlaşdırılsın. 

4) ŞT toplusu üzrə işlər 22 aprel tarixinədək yekunlaşdırılsın. 

5) Auditor 3 illik əsasda seçilsin, ancaq ÇQ hər ilin sonunda Auditorun işi qane etmədikdə 

imtina etmək hüququna malik olsun. 

6) ŞT-yə Koalisiya Rəylərinin və Auditor rəylərinin nəzərə alınması bəndi əlavə edilsin. 

7) Digər MSŞT ölkələrində ÇQ və Katiblik münasibətlərinin qurulması, onların hüquqi statusu 

və maliyyələşmə mənbələri haqqında katiblik və Qubad İbadoğlu birgə təqdimat hazırlasın. 

8) Auditor Koalisiyanın sonuncu rəyinə əsasən hesabatda edilmiş dəyişikliklər barədə arayış 

hazırlayaraq koalisiyaya təqdim etsin. Koalisiya Şurada həmin sənədi müzakirə edərək rəyə 

əlavə etsin. 

9) Katiblik “Azərqızıl”la bağlı məsələni araşdırsın. 

10) Fəaliyyət hesabatı üzrə işlər bütün tərəflərin iştirakı ilə sürətləndirilsin. 

11) Koalisiyanın koordinatoru Əliməmməd Nuriyev Koalisiyanın vəziyyəti ilə bağlı qalan 

problemlər barədə məlumat hazırlayaraq ÇQ-nin sədrinə təqdim etsin. 

12) 2014-cü il üzrə hesabat hazır olduqdan sonra onun geniş ictimaiyyətə təqdimat mərasimi və 

daha sonra İctimai TV-də müzakirəsi həyata keçirilsin. 

13) Koalisiya və Şirkətlər qrupu arasında görüşün keçirilməsi barədə Katiblik Tamam Bayatlı ilə 

əlaqə saxlasın. 

14) Etik Davranış Kodeksi şirkətlər arasında razılaşdırılsın və növbəti ÇQ iclasında təsdiq 

edilsin. 

Daha sonra çıxış edən Çoxtərəfli Qrup üzvü Qubad İbadoğlu Beynəlxalq İdarə Heyətində 

Azərbaycanla bağlı məsələnin bu ilin oktyabrında müzakirə ediləcəyinin daha real olduğunu 

bildirib:  

İdarə Heyəti iyun ayında toplaşacaq və böyük ehtimalla qiymətləndirmələrə iyul ayından 

başlanılacaq. Azərbaycanın statusu ilə bağlı məsələnin isə bu ilin oktyabrında Astanada 

keçiriləcək toplantıda müzakirəsi gözlənilir. 

 

QƏRARA ALINDI:  

 

1. Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının Gündəliyi Şura üzvlərinin təklifləri nəzərə alınmaqla 

yenidən hazırlanıb yayılsın. 

 

 

 

İclasın sədri:      Ə.Nuriyev 

 


