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İclasın gündəliyi 

1. Koalisiyanın 2013-2015-cı illər üzrə strategiyasının təsdiqi. 

 

2. Layihə təklifinin istiqamətlərinin seçilməsi. 

 

3. QHT qanunvericiliyə dəyişiklik cəhdinə münasibət (etirazlara dəstək 

verilməsi). 

 

4. ÇTQ-nin toplantısı barədə məlumat 

 

1. Birinci məsələ kimi QHT qanunvericiliyə dəyişikliklə bağlı Şura üzvləri  öz 

narahatçılıqlarını bildirdilər. Bu məsələ ilə bağlı Şura üzvləri Koalisiya adından 

Bəyanatın hazırlanıb Prezidentə və ingilis dilinə tərcümə edilib beynəlxalq 

təşkilatlara və səfirliklərə göndərilməsini qərarlaşdırıldı. 



2. Daha sonra  Şura üzvləri Koalisiyanın 2013-2015-ci illər üzrə strategiyasını 

müzakirə  edib. İclasın sədri Zöhrab İsmayıl həm Şura həmdə Koalisiya 

üzvlərinin təklifi  əsasında hazırladığı Strategiyanın ilkin variantını iclas 

iştirakçıların nəzərinə çatdırıb. Strategiyanın giriş hissəsində Azərbaycan 

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının qısaca tarixcəsi, indiyədək 

açıqladığı hesabatlar öz əksini tapıb. Bundan başqa MSŞT üzrə hökumət 

komissiyası, mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər və Mədən 

Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) üzrə QHT koalisiyası Anlaşma 

Memorandumunun imzalanma tarixçəsi də əks olunub. Strategiyanın 3-cü 

hissəsində Koalisiyanın əsas hədəfləri öz yerini tutub. Bu hədəflər arasında 

MSŞT-nin normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, Şirkətlər və layihələr 

üzrə ayrılmış hesabatlığa nail olmaq, MSŞT hesabatlarını ictima ictimaiyyət 

üçün əlçatan, anlaşılan və eyni zamanda praktiki cəhətdən  faydalı etmək, 

MSŞT-nin ölkənin davamlı iqtisadi inkişafının təminatında rolunu 

müəyyənləşdirmək, Azərbaycanın 2014-cü ildə keçiriləcək təsdiqləmə 

prosesinə hazırlıq, MSŞA QHT Koalisiyasını gücləndirmək, üzvlərinin bilik və 

bacarığının artırılması yönündə davamlı şəkildə 3 günlük treninqin keçirilməsi 

nəzərdə tutulub. Bundan başqa Qalib Əfəndiyev dəyərləndirmə ilə bağlı Şura 

üzvləri və fəal Koalisiya üzvləri üçün seminarın keçirilməsini təklif edib. 

Hədəflərdə nəzərdə tutulmuş “Qadınların MSŞT prosesində iştirakının 

genişləndirilməsi” fəaliyyətinə Elçin Abdullayev MSŞA Koalisiyasına üzv olan 

xanımlar üçün” Qadın təlimçilərin hazırlanması” mövzusunda təlimin 

keçirilməsini və sertifikat verilməsini və Əsasnamədə gender kvota prinsipləri 

tətbiqini təklif etdi.   

Qərar: Əlavə və təkliflər nəzərə alınmaqla strategiya sənədi qəbul olundu. 

 

 

İclasın sədri:                                                               Zöhrab İsmayıl 

İclasın katibi:                                                                    Səbinə Məmmədova 

 


