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İclasda iştirak edirdi:                                                                                     9 nəfər  Şura üzvü 

Sevil Yüzbaşeva,  Sabit Bağırov,  

Nicat Dağlar, İlqar Hüseynli 

Əli Quliyev, Məhəmməd Talıblı, 

Elçin Abdullayev, Rafiq Təmrazov 

Zöhrab İsmayıl 

1 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü 

Sevil Allahverdiyeva                                                                                                   

     4 nəfər Koalisiya üzvü  

Qubad İbadoğlu, Mehriban Vəzir, 

Əyyub Kərimov, Nəsrulla Nurullayev 

1 nəfər qonaq qismində  

Emil Ömərov 

İclasın gündəliyi 

1. Koalisiyanın 2007-2010 –cu illər üçün nəzərdə tutulmuş Strateji planın müzakirəsi və      

     yeni 2012 -2015 – ci illər üçün Strateji planın hazırlanması 

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

• koalisiya saytının vəziyyəti və problemləri 



• SOROS fondunun bağlanması ilə bağlı koalisiyanın 2012-2013 illər üçün yaranan 

maliyyə probleminin müzakirəsi. 

• O. Gülalıyevin  həbsi ilə bağlı elavə tədbirlər.  

• Çovdar yatağını istismar edən şirkətin hələ də MSST-yə qoşulmaması. 

• Qubad İbadoğlunun məlumatı 

 

1. Koalisiyanın 2007-2010 –cu illər üçün nəzərdə tutulmuş Strateji planın müzakirəsi 

və yeni 2012 -2015 – ci illər üçün Strateji planın hazırlanması 

 

İclasda əvvəlcə Koalisiyanın 2012-2015-ci illəri əhatə edəcək strateji planının hazırlanması bağlı 

müzakirələr aparılıb. Şura üzvləri bölgə ölkələrin strateqiyasının yeni məqamlarını öyrəndikdən 

sonra gələn Şura iclasına qədər təqdim etməyi təklif etdilər. Qərara alınıb ki, sözügedən sənəd 

“Ödədiyini Açıqla” Beynəlxalq Koalisiyasının hazırkı prioritetlərini və digər ölkələr üzrə 

müvafiq sənədləri nəzərdən keçirib yeni yanaşmalar və prinsiplər əsasında hazırlansın.  

2. Koalisiya layihəsində çalışan istiqamət rəhbərlərinin və tədqiqat işləri üzərində 

çalışan məsul şəxslərin məlumatı. 

 

Bundan başqa iclasın sədri Sevil Yüzbaşevanın koalisiya layihəsi üzrə istiqamət rəhbərlərinin 

görülmüş işlər və qarşıdakı tədbirlər barədə məlumatı dinlənilib. Şura əlaqələndiricisi bildirib ki, 

layihənin üç istiqaməti üzrə işlər yekunlaşıb, iki istiqamət üzrə isə başa çatmaq üzrədir.   

Şura əlaqələndiricisi fərdi hesabatlıqla bağlı vəkillik fəaliyyəti barədə də məlumat verib. O qeyd 

edib ki, vəkillik fəaliyyəti kimi 12 iyun tarixində keçiriləcək dəyirmi masaya hazırlıq işləri 

davam edir. Sonra istiqamət rəhbəri Əli Quliyevin keçirdiyi dəyirmi masa barədə məlumat verdi. 

Cari məsələlər 

 Cari məsələlərdə Şura üzvləri Çovdar yatağını istismar edən şirkəti barədə jurnalist araşdırması 

ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Qərara alınıb ki, araşdırmada üzə çıxarılmış məqamlarla 

bağlı MHŞT üzrə Hökumət Komissiyasına və Ekologiya Nazirliyinə Koalisiyanın bu məsələyə 

olan narahatlığına aydınlıq gətirmələri üçün məktub göndərilsin. 

İclasda Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun üzvü, “Kür” Vətəndaş Cəmiyyəti Qəraragahının 

əlaqələndiricisi Oqtay Gülalıyevin qanunsuz həbsilə də bağlı müzakirələr aparılıb. O.Gülalıyevin 

Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvlərinin də qatıldığı müzakirələrin nəticəsində Koalisiya 

Şurası adından  dövlət başçısına müraciət olunması və Prezidnet Adminstrasiyasında görüş 

keçirilməsi barədə qərar qəbul olunub. Qərara görə bu görüşdə Koalisiyanı Sevil Yüzbaşeva və 

Sabit Bağırov təmsil edəcək.  



Bundan başqa Koalisiya üzvü Qubad İbadoğlu 17 may 2012-ci ildə 1-ci Vətəndaş Cəmiyyəti  

Forumu çərçivəsində ictimai müzakirələrə dəvət etdi. 

Daha sonra SOROS fondunun bağlanması və koalisiyanın 2012-2013 illər üçün maliyyənin 

axtarılması məsələsi ətrafında da müzakirələr aparıldı. 

 

 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Sevil Yüzbaşeva 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 


