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İclasın gündəliyi 

1. RWI-Soros-OSCE üçün layihənin müzakirəsi 

İclasın əvvəlində Zöhrab İsmayıl Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu (RWI) və Açıq Cəmiyyət İnstitutu 

Yardım Fonduna (SOROS) və ATƏT-ə təqdim olunacaq layihənin fəaliyyət istiqamətlərini Şura 

üzvlərinin nəzərinə çatdırdı. Layihədə MSŞT-nin 10 illiyinin dəyərləndirilməsi və başqa 

ölkələrlə (Norveç və Monqolustan da daxil olmaqla) müqayisəli təhlilin aparılması; 

MSŞT dəyərləndirmə rəhbərliyinə və vətəndaş cəmiyyətinin baxış və rəylərinə əsaslanaraq 

müstəqil dəyərləndirmə təhlilinin aparılması; 

2012-ci il üzrə MSŞT hesabatına rəyin hazırlanması və ictimaiyyətə təqdim edilməsi; 

Şirkətlər və layihələr üzrə fərdi hesabatlığa nail olmaq üçün tədbirlər; 

MSŞT üzrə qanun layihəsinin təkmilləşdirilməsi və vəkillik kampaniyasının təşkili; 

MSŞT-nin 10 illiyi ilə bağlı milli və regional TV-lərdə, mediada, internetdə və sosial şəbəkələrdə 

kampaniya; 

Dəyərləndirmədən öncəsi koalisiya və memorandum tərəfləri ilə birgə 2 günlük vorkşopun 

keçirilməsi; 

MSŞT-də yeni standartların tətbiqi ilə əlaqədar koalisiyanın 25 nəfər üzvləri üçün (ən azı 30% 

qadınlar olmaqla) 3 günlük treninqin keçirilməsi; 



Koalisiyanın illik konfransının/yığıncağının keçirilməsi kimi istiqamətələr nəzərdə tutulub. 

Məhəmməd Talıblı Koalisiyanın Ümumi Yığıncağını institusional layihəyə salınmasını təklif 

etdi.  

Sevil Yüzbaşeva da layihəyə tərcüməçi xidmətinin salınmasını təklif etdi. 

Rafiq Təmrəzov Koalisiyanın fəaliyyətlərindən Koalisiya üzvlərinin də xəbəri olmalıdır. Biz 

layihələri onlardan gizlin qapalı şəkildə layihələri icra etməməliyik Koalisiyanın fəaliyyəti, 

layihəsi barədə Koalisiya üzvlərinində məlumatı olmalıdır. 

Uzun müzakirələrdən sonra Şura üzvlərinin qərarı belə oldu. 

Qərar: İclasın sədri fəaliyyət istiqamətlərini sistemləşdirib 2-3 gün müddətində  Şuranın 

şəbəkəsinə göndərəcək. Şura üzvləri tanış olduqdan sonra əlavə və təkliflərini göndərdikdən 

sonra şəbəkə vasitəsi ilə təsdiqləyib  ümumi Koalisiyanın şəbəkəsinə göndəriləcək daha sonra 

məsul şəxslər seçiləcək. 

Bundan başqa iclasda layihəyə operatorluq edəcək təşkilatın seçilməsi məsələsinə də baxıldı. 

Layihəyə operatorluq etmək üçün donorlar tərəfindən 5 təşkilatın adı təqdim edilmiş və Şuranın 

da bu 5 təşkilatdan yalnız birini seçmək hüququnun olduğunu qeyd etmişlər. Donorlar tərəfindən 

olunan bu təklifə bəzi Şura üzvləri öz etirazını bildirdi.  

Ən çox etiraz edən Şura üzvündən biri də Mübariz Tağıyev oldu. O bu məsələyə çox ciddi 

etirazını bildirərək donorlar dəvət olunsun bu məsələyə aydınlıq gətirsinlər əgər görüşə 

gəlməsələr SOROS-un baş ofisinə və RWI baş ofisinə Şura adından etiraz məktubu yazmağı 

təklif etdi.  

Nicat Dağlar bu məsələni həll etmək üçün ya bir təşkilatı seçməliyik ya da ki imtina etməliyik. 

Zöhrab İsmayıl Qubad İbaoğlunun təşkilatı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihəyə operator 

təşkilat  olmasını istədi. 

Sabit Bağırov layihənin kordinatoru kimdirsə mühasibatlıq işini də onun aparmasını təklif etdi. 

Sevil Yüzbaşeva və Zöhrab İsmayıl opretaor təşkilatın  İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin olmasını 

təklif etdi. 

Qərar: Təkliflərdən sonra Şura üzvlərinin səs çoxluğu ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu ilki 

layihənin operator təşkilatı seçildi. 

  

İclasın sədri:                                                                                     Zöhrab İsmayıl 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 
 

 


