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Bakı şəhəri                                                                                            13 aprel 2012-ci il  

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                     7 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşeva,  Sabit Bağırov,  

Nicat Dağlar, İlqar Hüseynli 

Əli Quliyev, Məhəmməd Talıblı, 

Mübariz Tağıyev 

1 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü 

Lətafət Məlikova 

                                                                                                        1 nəfər Koalisiya üzvü  

Günel Balakişiyeva 
 

İclasın sədri Sevil Yüzbaşeva gündəliklə bağlı öz təkliflərini bildirdi.  
Cari məsələlərə Şura üzvü İlqar Hüseynlinin və Monitorinq Qrupunun üzvü Lətafət Məlikovanın 
məlumatlarının dinlənilməsi məsələsi salındı.  
Uzaq regiondan MSŞA Koalisiyasına üzv olmaq üçün ərizə ilə müraciət edib gələnlər olduğu 
üçün gündəlik layihəsinə yeni üzvlərin qəbulu məsələsi salındı. Sonda gündəlik  layihəsi belə 
formalaşdı. 
 
 

İclasın gündəliyi 

1. Yeni üzvlərin qəbulu  

2. XV Ümumi yığıncaqda Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Kоаlisiyаsı   
      hаqqındа Əsasnaməyə əlavə və dəyişikliklərin qəbul edildikdən  sonra yekun variantın  
      dəqiqləşdirilməsi və sayta yerləşdirilməsi 
3.  Koalisiya layihəsində çalışan istiqamət rəhbərlərinin və tədqiqat işləri üzərində çalışan  
      məsul şəxslərin məlumatı. 
 
4. Koalisiyanın 2007-2010 –cu illər üçün nəzərdə tutulmuş Strateji planın müzakirəsi və      
     yeni 2012 -2015 – ci illər üçün Strateji planın hazırlanması 
5.  ÇQ fəaliyyət barədə qrup üzvlərinin məlumatı. 
6.   Cari məsələlər. 

• Dəyirmi masanım tarixinin dəqiqləşdirilməsi 

• QHT şurası və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) görüşlər barədə 

məlumat 

• O. Gülalıyevin  həbsi ilə bağlı fəaliyyətlərin müzakirəsi 

 



1. Gündəliyin birinci məsələsi kimi regiondan gələn üzvlərin məsələsinə baxıldı. Ərizələr ilə tanış 

olduqdan sonra hər bir ərizəçi öz təşkilatı və özü barədə məlumat verdi. Məlumatlar 

dinlənildikdən sonra Səbinə Məmmədova və Koalisiya üzvü Günel Balakişiyevadan ibarət say 

komissiyası yaradıldı və aşağıdakı adı çəkilən namizədlərin adlarının bülletenə salınması üçün  

səsvermə keçirildi. Şura üzvlərinin səs çoxluğu ilə 3 namizədin adı bülletenə salındı.  

 

N  Təşkilatın adı,  Rəhbərin adı  

1 Demokrtik İnkişafda İnsan Hüquqları Seçkilər və 

Mətbuatın Monitorinqi  

Şıxəliyev Həsən 

2 Demokratiya və QHT-nin İnkişaf Resurs Mərkəzi Məlahət Nəsibova 

3 Gənc Milli Demokratlar Birliyi İlqar Nəsibov 

 
Qərar: Şurada keçirilmiş gizli səsvermə nəticəsində Şıxəliyev Həsən - 7 səs, Məlahət Nəsibova - 

7 səs, İlqar Nəsibov - 7 səs toplayaraq MSŞA Koalisiyasına üzv qəbul olundular. 

 

2. XV Ümumi yığıncaqda Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Kоаlisiyаsı 
hаqqındа Əsasnaməyə əlavə və dəyişikliklərin qəbul edildikdən  sonra yekun variantın  
dəqiqləşdirilməsi və sayta yerləşdirilməsi 
 

İclasda Koalisiya Əsasnaməsinə XV Ümumi Yığıncaqda qəbul olunmuş əlavə və dəyişikliklər 

dəqiqləşdirilib. Əsasnamənin son variantının hazırlıb sayta yerləşdirilməsi məsələsi ətrafında 

Şura üzvləri öz təkliflərini səsləndirdilər. 

Təkliflər: Şura üzvləri XV Ümumi Yığıncaqda təklif olunan məsələlər ilə tanış olduqdan sonra 

öz təkliflərini bildirdilər. 

İlqar Hüseynli bu təklifləri nəzərə alaraq Əsasnaməyə salınmasını təklif etdi. 

Əli Quliyev Ümumi Yığıncağın stereoqrammasını tapıb ordan təklifləri tapaq. 

Məhəmməd Talıblı Ümumi sənədlərin qəbulu məsələsi Şuranın səlahiyyəti deyil və 

Nizamnaməyə zidd olduğunu dedi və bu məsələyə maraqlı olan tərəfləri iclasa dəvət edib 

onlarında təkliflərini dinləməyi təklif etdi. 

Qərar: Əsasnaməyə Monitorinq Qrupuna aid olan təkliflər olunaraq sayta yerləşdirilməsi qərarı 
verildi. 
  

3. Koalisiya layihəsində çalışan istiqamət rəhbərlərinin və tədqiqat işləri üzərində 
çalışan məsul şəxslərin məlumatı. 

 
Layihədə istiqamətlərin icrası ilə bağlı məlumatı Sevil Yüzbaşeva məlumat verdi. Layihədə 
nəzərdə tutulmuş təlimlərin vaxtı barədə iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. Aprelin 18-də 
Sabit Bağırovun Koalisiya üzvləri üçün, aprelin 19 Qubad İbadoğlunun Şura üzvləri üçün, may 
ayının 15 isə Əlövsət Sadıqlının təlimi nəzərdə tutulub. Daha sonra Şura əlaqələndiricisi Sevil 
Yüzbaşeva fərdi hesabatlığa keçidlə bağlı şirkətlərə məktub göndərildiyini xatırladıb. 



Əlaqələndirici qeyd edib ki, şirkətlərin bəzisinin yeri-yurdu bəlli deyil, onların hətta telefon 
nömrələri belə başqa ünvanlara aiddir.  
Sonda Koalisiya şirkətlərin fərdi hesabatlığa keçidi ilə bağlı fəaliyyətini davam etdirmək 
məqsədi ilə iyunun 12-də dəyirmi masanın keçirilməsi də qərara alındı.  
 

4. Koalisiyanın 2007-2010 –cu illər üçün nəzərdə tutulmuş Strateji planın müzakirəsi və yeni 
2012 -2015 – ci illər üçün Strateji planın hazırlanması 
Koalisiyanın Strateji Planı ilə bağlı müzakirələr aparılıb və mövcud sənədin bir daha nəzərdən 
keçirilməsi və ehtiyac yaranarsa yeni – 2012-2015-ci illər üçün Strateji Planın hazırlanması 
qərara alınıb. 

 
 

5. ÇQ fəaliyyət barədə qrup üzvlərinin məlumatı 

İclasda Sabit Bağırov Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) aprelin 9-da keçirilmiş iclasında müzakirə 
olunmuş məsələlər barədə ətraflı məlumat verib. Bundan sonra,ÇQ–də  fəaliyyəti gücləndirmək 
məqsədi ilə qrupun əlaqələndiricisi müəyyənləşdirilib. Şura üzvləri yekdilliklə Sabit Bağırovu 
Koalisiyanın ÇQ-dəki təmsilçilərinin əlaqələndiricisi seçilib.  
 

6. Cari məsələr 

Cari məsələlərdə Şura əlaqələndiricisi Sevil Yüzbaşeva QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və 
Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) təmsilçilərilə keçirilmiş görüş barədə də 
məlumat verib. Qeyd olunub ki, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının təmsilçiləri Koalisiya ilə 
əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını ifadə ediblər. USAİD nümayəndələri də Koalsiyanın 
fəaliyyəti, keçirdiyi tədbirlər və qarşıdakı planları ilə yaxından maraqlanıb, koalisiya Şurasının 
iclasında iştirak etməklə koalisiyanın fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış olmaq arzusunda 
olduqlarını bildiriblər. 
Daha sonra iclasda Koalisiyadan olan ÇT qrup üzvlərinin təsdiqləmələrinə baxmayaraq iştirak 
etmeməsi və bu səbəbdən iclasın baş tutmamasına və Çoxtərəfli Qrupun katibi Fərid 
Fərzəliyevin Koalisiyaya zəng edib iradını bildirdikdən sonra bu məsələ ilə bağlı Şura 
əlaqələndiricisi Sevil Yüzbaşevanın ÇTQ-nin katibinə ünvanladığı üzürxahlıq məktubuna Şura 
üzvü İlqar Hüseynli öz etirazını bildirdi.  
Bundan başqa Monitorinq Qrupu Lətafət Məlikovanın Monitorinq Qrup üzvlərinin 
fəaliyyətsizliklərinə münasibət bildirib.  
Bundan başqa iclasda Şura üzvləri Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun üzvü Oqtay Gülalıyevin 

qanunsuz həbsinə bir daha etiraz edib, onun müdafiəsi işinin gücləndirilməsinin zəruriliyini qeyd 

ediblər. 

 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 


