
Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Şurasının 

119 saylı Protokolu 

 

Bakı şəhəri                                                                                     11 aprel 2014-cü il 

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                       8 nəfər  Şura üzvü 

Qubad İbadoğlu, Mehriban Vəzir 

Xalid Kazımov,Anar Orucov 

Azər Mehtiyev, Taleh Əliyev 

Sevil Allahverdiyeva, Məlahət Mürşüdlü 

1 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü  

Məmmədhəsən Həsənov 

2 nəfər Koalisiya üzvü 

Elşən Nağıyev, Dünya Camalova 

Qonaq qismində  

Fidan Bağırova 

 

Gündəlik layihəsində 3-cü və 4-cü məsələ əvvələ keçirilərək gündəlik belə formalaşdı.  

 

İclasın gündəliyi 

 

1. Çoxtərəfli Qrupun   15 aprel 2014-cü il tarixli 30-cu iclasına hazırlıq   

2. Çoxtərəfli Qrupa 2 nəfər əvəzedici   üzvün seçkisi  

3. Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər  

4. Beynəlxalq  İdarə Heyətinin 17-18 mart 2014-cü il tarixli  iclasının   müzakirəsi  

5. Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi  

6. Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq (13 May 2004-cü il) 

 

 

1. Çoxtərəfli Qrupun ayın 15-də keçiriləcək iclasında gündəlik layihəsində əsas 

Memorandumun son variantının müzakirəsi və hesabat formaları ilə bağlı müzakirələr 

aparılacaq. Şura tərəfindən iclasda müzakirə olunacaq hesabat formaları ilə bağlı verdiyi 

qərara görə MHŞT Koalisiyası tərəfindən təqdim edəcəyimiz hesabat formasının qəbul 

olunmasına nail olacaq lazımi gələrsə şirkətlərə və hökümətə hesabat formalarının 

doldurulmasında çətinlik yaranarsa bu hesabat formalarının müəllifi kimi onlara bu 

sənədlə bağlı təlim təşkil etməyi qərarlaşdırdılar. 



2. İclasda Koalisiya layihəsinin icra vəziyyəti barədə məlumatda dinlənilib. Layihə may 

ayının 1-də bitir lakin bəzi fəaliyyətlərdə qənaətlər qaldığı üçün layihənin 2 ay 

müddətinə uzanması nəzərdə tutulur. Qənaətləri əsasən təlimlərə, bülletenin 

hazırlanmasına və Koalisiyanın 10 illik yubileyinin keçirilməsinə sərf olunması 

qərarlaşdırılıb.   

3. Çoxtərəfli Qrupun iclasında ÇQ-də təmsil olunan əvəzedici üzvlərinin sayının əsas 

üzvlərin sayına çatdırılması ilə bağlı verilən qərarına əsasən Koalisiyadan daha 

Çoxtərəfli Qrupa 2 nəfər əvəzedici üzvün seçilməsi üçün Şura üzvləri öz namizədlərini 

irəli sürdülər.  

Azər Mehtiyev namizədlər Koalisiyanın işinin içində olan biri olmalıdır.   

Sevil Allahverdiyeva Mehriban Vəzirin namizədliyini irəli sürdü. 

Məlahət Mürşüdlü Dünya Sakitin namizədliyini irəli sürdü. 

Qubad İbadoğlu internet vasitəsilə Nəsrulla Nurullayev Monitorinq Qrupunun üzvü 

Azər Rəsulovun namizədliyini irəli sürüb. Azər Rəsulovla namizədliyini təsdiq etmək 

üçün əlaqə yaratmaq istəsəkdə telefonuna zəng çatmadı və özü tərəfindən 

namizədliyinin verilmədiyi üçün Azər Rəsulovun namizədliyi qeydə alınmadı. İki xanım 

Dünya Camalova və Mehriban Vəzir 

Namizədlər səsləndikdən sonra bülletenlərin hazırlanması üçün Monitorinq Qrupu üzvü 

Məmmədhəsən Həsənov və Koalisiya üzvü Elşən Nağıyevdən  ibarət say komissiyası 

yaradıldı. Bülletenə 2 nəfər xanım namizədin adı Dünya Camalova və Mehriban Vəzirin 

adları salındı. Bülletenlər hazırlanıb Şura üzvlərinə paylanıldı və gizli səsvermə 

keçirildi. 

Qərar: 8 nəfər Şura üzvü arasında keçirilmiş gizli səsvermənin nəticələrinə görə 

Koalisiya üzvü Dünya Camalova 8 səs Koalisiya Şurasının üzvü Mehriban Vəzir 8 səs 

toplayaraq yekdilliklə Çoxtərəfli Qrupa əvəzedici üzv kimi seçildilər..  

4. Bundan başqa Qubad İbadoğlunun 17-18 mart 2014-cü il tarixində Osloda keçirilən 

26-cı toplantısına dair məlumatı dinlənilib. Qubad İbadoğlu məlumat verib ki, İdarə 

Heyətinin son toplantısında  ABŞ, Papua-Yeni Qvineya, Efiopiya (şərtlə) bu təşəbbüsə 

namizəd olaraq üzv, Qvatemalanın isə tam hüquqlu üzv statusu qazanıblar. Beləliklə də 

hazırda Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün  (MSŞT) üzvlərinin sayı 44 -ə 

çatıb, onlardan 26-ı tamhüquqlu və 16-i isə namizəd ölkə olaraq bu təşəbbüsün 

reallaşdırılmasında iştirak edirlər. Azərbaycan tamhüquqlu üzvlərin siyahısındadır. 

Bununla yanaşı təəssüf hissi ilə qeyd edib ki, MSŞT üzv ölkələrdən 12-i  pilot ölkə 

olaraq   mülkiyyət sahibliyinin açıqlanması təşəbbüsündə iştiraka razılıq versə də 

Azərbaycan könüllü olan bu təşəbbüsə qoşulmayıb. Təşəbbüsə pilot ölkə olaraq 



regiondan Qırğızıstan və Tacikistan qoşulub. İclasda bundan başqa Azərbaycanda QHT 

qanunvericiliyində son dəyişikliklər, Memorandumla bağlı, hesabatlarla bağlı məsələlər 

ətrafında da müzakirələr aparılıb. 

 

5. İclasda daha sonra may ayına planlaşdırılan 10 illik yubileyi ilə bağlı  tədbirə hazırlıq 

üzrə təşkilat komitəsi adından Məlahət Mürşüdlü məlumat verib.Onun hazırladığı 

tədbirlər planı Şura üzvlərinə təqdim edildikdən sonra bu sənəd üzərində Şura üzvləri 

müzakirələri davam etdiriblər. 

Müzakirələr zamanı Azər Mehtiyev  Koalisiyanın adına bir furşet stol təşkil olunmasını 

təklif edib. Bu təklif bütün Şura üzvləri tərəfində bəyənilib və qərara alınıb ki, təşkilat 

komitəsi həftə ərzində tədbirin keçirilməsi üçün yer də təyin olunsun. 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Qubad İbadoğlu 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Quliyeva 


