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İclasda iştirak edirdi:                                                                  7 nəfər  Şura üzvü: 

 

Qubad İbadoğlu,  Əliməmməd Nuriyev,  

Sevil Allahverdiyeva, Məlahət Mürşüdlü, 

Xalid Kazımov,  Taleh Əliyev, Azər Mehtiyev  

1 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü: 

 Lətafət  İslamqızı 

  

İclasın gündəlik layihəsində duran məsələlər barədə iclasın sədri Qubad 

İbadoğlu məlumat verdi. 

Məlumat dinlənildikdən sonra Şura üzvləri təklif olunan gündəliklə işləməyə 

qərar verdilər. Beləliklə  gündəlik aşağıdakı kimi formalaşdı.  

 

 

İclasın gündəliyi 

Qəraraların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər  

Koalisiyanın 10 illik Yubileyinə hazırlıq (27 iyun  2004-cü il) 

Çoxtərəfli Qrupun   10 iyun tarixli  30-cu iclasının nəticələrinin müzakirəsi 

Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin müzakirəsi 

Beynəlxalq İdarə Heyətinin  1-2 iyul tarixli 27-ci iclasına hazırlıq  

Cari məsələlər  

 

 

 Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər  – İclasın sədri oalraq Qubad  

İbadoğlu məlumat verdi ki,  ötən Şura iclasında qərara alınmışdır ki, Azerbaijan 

 International Mining Company Limited şirkətinə məktub göndərilsin. Odur ki,  

mən də şirkətin vitse-prezidenti Əbdülcabbar Əhmədova məktub ünvanladım.  

Məktubda bizim niyyətimiz ifadə olunub.Qeyd edilib ki, Koalisiyada təmsil  

olunan ekoloqların  “Azərqızıl” Dövlət Şirkəti ilə “R.V. İnvestment Group Services 

 LLC” şirkəti arasında perspektiv qızıl filiz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və  



hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişin icrası ilə bağlı gedən işlərlə yerində tanış  

olmaq və onları maraqlandıran  məlumatları əldə etmək üçün  iyul ayında Gədəbəyə 

 işgüzar səfəri  təşkil olunmasına təşkilati dəstək verilsin. Məktuba cavabın yaxın 

 zamanlarda veriləcəyi ilə bağlı şirkətdən məlumat daxil olub.  Bununla yanaşı  

Qubad İbadoğlu layihə fəaliyyətlərinin icrası üçün onun müddətinin 3 ay uzanması  

ilə bağlı donora müraciət məktubunun da müsbət cavablandırıldığını Şura üzvlərinin  

diqqətinə çatdırdı.   

Qərara alındı:   1-ci məsələ görülmüş işlər və qərarların icraına dair  

verilmiş məlumatar nəzərə alınsın.  

 

2-ci məsələ ilə əlaqədar olaraq Qubad İbadoğlu Koalisiyanın 10 illik yubileyi 

ilə  bağlı qarşlaşdığı çətinliklər barədə məlumat verdi. MSŞA Koalisiyası uzun 

müddətdən bəri hazırlaşdığı Yubiley tədbiri üçün  konfrans zalını kirayə 

götürmək məqsədi ilə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən müxtəlif hotel 

şəbəkələrinə, o sıradan da Hilton Bakı, Marriot Abşeron, Hyatt Regency, 

Kempinski, Landmark, Park İnn by Radissona müraciət etmiş və sonuncu ilə 

aparılan danışıqlar nəticəsində iyunun 27-də tədbirini orada keçirməyə razılıq 

almışdır.  Danışıqlar nəticəsində tərəflər arasında müqavilə imzalanması üçün 

tədbirin tarixi, iştirakçıların sayı,  büdcəsi  və müqavilə imzalanması 

razılaşdırılıb. Lakin gözlənilənlərin əksinə olaraq iyunun 20-də 

mehmanxananın konfransların təşkilinə məsul əməkdaşı Koalisiyanın ofisinə  

zəng edərək bildirmişdir ki, rəhbərlik təbirin keçirilməsinə icazə vermir.  

Tədbirlə bağlı Koalisiyanın Yubileyinə hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsi  

tərəfindən hazırlıq işlərinin aparılmasına və hətta qonaqların bir qisminə 

dəvət göndərilməsinə baxmayaraq,  yubiley tədbirinin keçirilməsi üçün yer 

tapılmamasına görə MSŞA Koalisiyası önəmli tədbirini təxirə salmaq 

məcburiyyətində qalmışdır. Odur ki, Qubad İbadoğlu təklif etdi ki, 

Koalisiyanın  10 illik Yubiley  tədbirinin iyunun 27-də  keçirilməsi ilə əlaqədar 

olaraq yaranmış problemlə bağlı Koalisiya adından bəyant hazırlansın, hər 2 

dildə yerli və beynəlxalq səviyyədə  tərəfdaşlara göndərilsin.  

 Bununla əlaqədar olaraq müzakirələrdə çıxış edən Şura üzvü Əliməmməd 

Nuriyev təklid etdi ki, bu halda Central Park Hotelə müraciət oluna bilər. Şura 

üzvü Məlahət Mürşüdlü çıxış edərək,  tədbirin keçirilməsi üçün Irşad 

Mehmanxanasını təklif etdi.   

İkinci  məsələ ilə əlaqədar olaraq qərara alındı:  Koalisiyanın  10 illik Yubiley  

tədbirinin iyunun 27-də  keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq yaranmış problemlə bağlı 

Koalisiya adından bəyanat hazırlansın və  tərəfdalarla paylaşdırılsın, eləcə də tədbir 

üçün yer axtarışı davam etdirilsib və yer ayrılması məqsədilə hər 2 mehmanxanaya 

(Central Park Hotelə və Irşad Mehmanxanasına)  müraciət olunsun.  



Üçüncü məsələ ilə əlaqədar olaraq, Çoxtərəfli Qrupun 10 iyun  tarixli 30-cu 

iclası barədə Şura  və ÇQ üzvü Azər Mehtiyev məlumat verdi. O qeyd etdi ki,  

iclasda Memorandumun  yekun variantının və Auditorun Şərtlər toplsunun  

son redaksiyasının müzakirəsi aparılıb. Koalisiya təmsilçilərinin təklifi ilə hər 

2 məsələnin müzakirəsi ayrılıqda olub. Memorandumla  bağlı Koalisiyaının 

mövqeyinin formalaşdırıldığını nəzərə alaraq biz Koalisiyadan olan təmsilçilər 

mövqeyimizi tədqim edərək Memorandumun qəbul edilməsinin lehinə  səs 

vedik.  Beləliklə də Memorandum yeni varintda Koalisiya adından Şuranın 

Əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu onu imzaladı. Eyni zamanda Memorandum 

hökümət adından Şahmar Mövsümov tərəfindən imzalandı. Şirkətlər isə qrup 

şəklində fəaliyyət göstərmədiklərinə görə, həmin sənədi ayrı-ayrılıqda 

imzalamağa qərar vediblər.   

Bundan sonra Auditorun şərtlər toplusu müzakirəsi barədə iclas iştirakçılarını 

məlumatlandıran Azər Mehtiyev,  müzakirələr zamanı Koalisiyanın 

hazırladığı icmal cədvəllərin Auditorun şərtlər toplusuna əlavə olunduğu 

bildirdi. Buna görə də Koalisiya Şurasının ötən il iclasının qərarına müvafiq 

olaraq,  MSŞA Koalisiyanın ÇQ-dəki təmsilçiləri həmin sənədin də leyhinə səs 

verdi.  Bununla yanaşı ÇQ qərara aldı ki, Qubad İbadoğlu və Azər Mehtiyev 

də daxil olmaqla hesabatın işlənməsi üçün Auditor şirkəti ilə müzakirələr 

aparmaq üçün işçi qrup yaradılsın. İşçi Qrupa hökümət tərəfindən Vergilər 

Nazirliyinin, Şirkətlər Qrupundan isə BP  təmsilçisi daxil edildi.  

Bu məlumat dinlənildikdən sonra Şura iclasın Koalisiyanın Memorandumun 

imzalanması ilə bağlı  mövqeyini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün Koalisiya 

adından press reliz hazırlanmasını təklif etdilər.  

Üçüncü məsələ ilə bağlı qərara alındı:  İctimai Birliklərin “Mədən sənayesində 

şəffaflığın artırılması”(MSŞA)  QHT Koalisiyasının Memorandumun imzalanması ilə 

bağlı  mövqeyini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün press reliz hazırlansın və mətbuat 

vasitəsilə yayılsın.  

Dördüncü məsələ ilə ələqədar olaraq,  Koalisiya layihəsinin icra vəziyyətinin 

müzakirəsi ilə bağlı Taleh Əliyev Koalisiyaya həsr olunmuş filmiş çəkilişinin 

başa çatdığını bidlirdi. O hazırda film üzərində son tamamlama işlərinin 

getdiyini, ingilsi dilində sub titrlərinin hazırandığını bidlirdi.  

Bununla yanaşı Qubad İbadoğlu Koalisiyanın fəaliyyətinin mətbuatda 

işıqlandırılması üçün 3  yazının  yerli mətbuatda dərc ediliyini və  Koalisyanın 

interet səhifəsinin  də Koalisiya üzvü Elşən Nağıyev tərəfindən yeniləndiyini 

bidlirdi. O qeyd etdi ki, Koalisiyanın ofis meneceri Səbinə Məmmədova analıq 

məzuniyyətinə çıxdığına görə, onu 3 aylıq  dövrdə əvəz edəcək, şəxsin 

müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Şura üzvləri təklfi etdilər ki, bununla 

bağlı Koalisiya şəbəkəsinə müraciət olunsun.  

Üçüncü məsələ ilə əlaqədar olaraq qərara alındı:  Koalisiyanın layihəsinin icrası 

ilə bağlı verilmiş məlumatlar nəzərə alınsın, eyni zamanda uzadılmış müddətində 

nəzərdə tutulan fəaliyyətlər vaxtında icra edilsin və yeni ofis menecerinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün Koalisiya şəbəkəsində məlumat yayılsın və iddiaçılar 

arasında müsabiqə keçirilsin.  



Dördüncü məsələ ilə əlaqədar olaraq məlumat verən Qubad İbadoğlu 

bildirdi ki,   Beynəlxalq İdarə Heyətinin növbəti iclası iyulun 2-3-də 

Meksikanın paytaxtı Meksika şəhərində keçiriləcək. Iclasin gündəliyi baglı 

iclas iştirakçılarını məlumatlandırdıqdan sonra rəylər dinlənildi. İclas 

iştirakçıları təklif etdilər ki, iclasda müzakirələr  zamanı  Azərbaycanda 

vətəndaş cəmiyyətinin MSHT-də iştirakı ilə bağlı problemlər barədə çıxışlar 

olsun və bununla bağlı son vəziyyət təqdim olunsun.  

Dördüncü məsələ ilə əlaqədar qərara alındı: İyulun 2-3-də Meksikanın paytaxtı 

Meksika şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq İdarə Heyətinin növbəti toplantısında 

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin MSHT-də iştirakı ilə bağlı problemlər 

qaldırılsın.  

 

 

           İclasın sədri:                                                               Qubad İbadoğlu 

 

            


