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Birinci məsələ qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlərə dair məlumat verən  

iclasın sədri, Şuranın əlaqələndirici Qubad  İbadoğlu bidlirdi ki,  ötən Şura iclasında  

qərara alınmışdır ki, Memorandumun imzalanması ilə bağlı Koalisiyanın  

mövqeyini ifadə edən  press reliz hazırlansın və yayılsın. Press reliz yayılmış və  

bu barədə Mediaforum saytında da yazı dərc olunmuşdur. Press reliz həmçinin ingilis 

dilinə tərcümə olunaraq, Koalisiyanın internet səhifəsində hər 2 dildə yerləşdirilmişdir.  

Bununla yanaşı digər qərar Koalisiyanın  10 illik Yubiley  tədbirinin iyunun 27-də  

keçirilməsi  ilə əlaqədar olaraq yaranmış problemlə bağlı Koalisiya adından bəyanat 

hazırlanması ilə  əlaqədar olub və bəyanat da hazırlanaraq, mətbuata və tərəfdaşlara 

göndərililib. Bəyanat  həmçinin ingilis dilinə tərcümə olunaraq, Koalisiyanın internet 

səhifəsində  hər 2 dildə yerləşdirilmişdir.  Eyni zamanda digər qərara görə tədbirin 

keçirilməsi ilə əlaqədar ötən iclasın qərarında adı çəkilən hotellərlə  əlaqə saxlanılıb. 

Təşkilat Komitəsi nəhayət ki, iyunun 27-də  Central Park Hoteldə  yubiley  tədbirinin 

keçirilməsinə nail olub.  Yubiley tədbirində Koalisiyanın üzvləri, vətəndaş cəmiyyətinin və 

medianın təmsilçiləri, MHŞT üzrə Katibliyin nümayəndələri, eləcə də beynəlxalq 

təşkilatların və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak edib. Yubiley tədbirini iderə 

edən Koalisiyanın yaradıcılaından biri, onun keçmiş əlaqələndiricisi Sabit Bağırov bu 

münasibətlə üzvləri təbrik edib, Koalisiyanın qurulması və inkişafından danışaraq,  

vətəndaş cəmiyyətinin  MHŞT-yə verdiyi töhfələrdən  danışıb. O qeyd edib ki, 

Koalisiyanın yaranmasında və inkişafında Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardim Fondunun 

xüsusi rolu olub. Sonra çıxış  üçün söz Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardim Fondunun keçmiş 

icraçı direktoru, Xəzər Universitetinin prorektoru Fərda Əsədov verilib. O  çıxış edərək  

Koalisiyanın keçdiyi yola nəzər salıb və 10 illik yubileydən fərəhləndiyini bildirib və  

Koalisiya üzvlərinə növbəti 10 ildə yeni uğurlar arzulayıb. MHŞT üzrə Katibliyin rəhbəri 

Fərid Fərzəliyev çıxışında Koalisiya ilə hökümət və şirkətlərin səmərəli əməkdaşlığından 

danışıb və  ona misal olaraq bu yaxınlarda  tərəflər arasında imzalanan  ikinci Anlaşma 

Memorandumu göstərib.  Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab İrfan Siddiq 

çıxış edərək Koalisiya üzvlərini yubiley münasibətilə təbrik edib və onlar yeni nailiyyətlər 

arzulayıb.  Yekunda çıxış edən Koalisiyanın əlaqələndirici Qubad İbadoğlu, qeyd edib ki, 

10 yaş özü artıq  nəticədir. Azərbaycanda çox az sayda Koalisiya 10 ildən artıq fəaliyyət 

göstərir. O təsisçisi olduğu çoxsaylı QHT Alyanslarının və Koalisiyalarının qısa fəaliyyətini 

misal göstərərək  xususi olaraq vurğulayıb  ki, MSŞA Koalisiyasının uzun müddət  və 

səmərəli fəaliyyətinin birinci şərti hökümət və şirkətlərlə dialoq platformasına malik 

olmasıdır. Bununla yanaşı Koalisiyanın inkişafında müstəqilliyin, həmrəyliyin və daxili 

demokratiyanın xüsusi rolu olduğunu qeyd edib. O bidlirib ki, Koalisiya üzvləri Şuranı, 

Şura üzvləri də Çoxtərəfli Qrupun üzvlərini gizli səsvermə ilə seçirlər. Koalisiyanın 

fəaliyyətini tənzimləyən Əsanamə vasitəsilə bütün seçkili vəzifələrin müddəti ardıcıl 

seçimlərin sayı ilə məhdudlaşdırılıb.  Məhdudiyyət Şura üzvləri üçün bu 2 dəfə olmaqla 

maksimum 4 il, Çoxtərəfli qrup üzvləri üçün  isə 3 dəfə olmaqla cəmisi 3 il üçün 



müəyyənləşdirilib. Bu qaydaların  köhnələrin yenilərlə əvəzlənmə prosesində xüsusi rolu 

olduğunu qeyd edən Qubad İbadoğlu daxili demokratiyanın Koalisiyanın bütövlüyünün 

və müstəqilliyinin qorunmasında da  əhəmiyyətindən danışıb. Koalisiyada üzvlərin 38 

faizinin qadınlar, 20 faizə qədərinin gənclər olduğunu qeyd edən kordinator bu faktı da  

Koalisiyanın inkişafında yüksək dəyərləndirib.  Yubiley tədbiri Koalisiyanın 10 illik 

fəaliyyətinə həsr olunmuş filmin nümayişi ilə başa çatıdırılıb. Sonra Qubad İbadoğlu 1-2 

iyul 2014-cü il tarixlərində Meksika şəhərində Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan 

Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) Beynəlxalq İdarə Heyətinin 27-ci iclası 

barədə məlumat verdi.  Qubad İbadoğlunun verdiyi məlumata görə, toplantıda Konqo 

Demokratik Respublikası (KDR) və Meksikanın hökümət,  parlament 

nümayndələrinin iştirakı ilə hər iki ölkəyə həsr olunmuş ayrıca dinləmələr keçirilib. Bu və 

digər mzakirələrdən sonra  KDR və Qvineya  dəyərləndirmədən uğurla keçdiyinə görə 

MSŞT-yə tam hüquqlu , Myanma isə MHŞT-yə  namizəd üzv  ölkə olaraq  qəbul edilib. 

Beləliklə də MHŞT-yə üzv olan dövlətlərin sayı 45-ə çatıb. Onlardan 29-u tam hüquqlu, 16-

sı isə namizəd üzv statusundadir. Son məlumatlara görə, bu təşəbbüs çərçivəsində  34 ölkə  

üzrə  1 milyard 310 milyon dollar dəyərində  gəlirlərə dair  MHŞT hesabatları 

açıqlanmışdır.  Azərbaycan MHŞT-yə 2003-cü ilə pilot ölkə olaraq cəlb olunmuş və 2009-cu 

ildə dünyada ilk dəfə tam hüquqlu üzv dövlət statusu qazanmışdır. Hazırda  Avstraliya, 

Meksika, Kanada, Birləşmiş Krallıq, Fransa və Almaniya kimi böyük dövlətlər də   şəffaflıq 

təşəbbüsünə qoşulmaq üçün Beynəlxalq Katibliklə müzakirələr aparırlar. Yeri gəlmişkən 

qeyd edək ki, ABŞ  da  yenicə,  bu ilin mart ayının 18-19-da Osloda keçirilən  ötən iclasda 

MHŞT-ə namizəd ölkə olaraq qoşulub. Göründüyü kimi,  Azərbaycanın da üzv olduğu 

şəffaflıq üzrə beynəlxalq təşəbbüs getdikcə böyüyür və daha maraqlı olur, rəqabət artır, 

yeni tələblər və standartlar tətbiq imkanı qazanır. Q.İbadoğlunun  vediyi məlumata görə,  

Meksika şəhərində keçirilən iclasda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin  MHŞT 

prosesində iştirakı ilə bağlı da  müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələr nəticəsində qərara 

alınmışdır ki,   vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT prosesində iştirakı vəziyyətini 

dəyərləndirmək üçün Azərbaycana  beynəlxaql katibliyin nümayəndəsi  və  müstəqil 

ekspert də daxil olmaqla  nümayəndə heyəti ezam olunsun  və onların  qiymətləndirilməsi 

nəticəsində Azərbaycanla baglı hazırlanmış xüsusi hesabat növbəti idarə heyətində 

müzakirəyə çıxarılsın. 

Qubad İbadoğlu həmçinin ötən iclasın qərarına müvafiq olaraq Kaolisiyanın  

şəbəkəsində ofis meneceri işi ilə bağlı məlumatı bölüşdüyünü, lakin ona üzvlər  

tərəfindən  reaksiya verilmədiyini də iclas iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. 

O  məlumat verdi ki,   International Mining Company Limited şirkətinə  

gondərilən  məktuba  cavab gəlib.  Şirkət ya  iyulun 17, ya da 18-də 

 səfərin təşkilinə hazırdır və bizdən cavab gözləyir.  

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

verilmiş məlumatar nəzərə alınsın.  



2-ci məsələ ilə əlaqədar olaraq Qubad İbadoğlu Beynəlxalq İdarə Heyətinin 

Azərbaycana 17-18 iyul tarixlərində gözlənilən səfəri barədə məlumat verdi. 

Bildirdi ki, səfər qısa müddəti və eyni zamanda  onun  prqoramı da çox 

məhduddur, yalnız ÇQ üzvləri ilə görüşü nəzərdə tutur. Bu səfərin 

əhəmiyyətindən danışan Koalisiya üzvləri təklif etdilər ki,  proqramın 

tərtibində  Koalisiyanın da rəyi nəzərə alınmalı və proqrama diplomatik 

korpuslarla, beynəlxalq təşkilatlarla və eləcə də Ədliyyə Nazirliyi kimi bu 

əhəmiyyətli dövlət orqanları ilə də görüşlərin keçiririlməsi daxil edilməlidir, 

əks tədqidə misiya səfərini senytabr ayınadək təxirə salmaldır.  

Ikinci məsələ ilə əlaqadar qərara alındı: Beynəlxalq Katibliyə Azərbaycana ezam 

olunan misiyanın səfəri ilə bağlı Koalisiyanın mövqeyi çatdırılsın və əgər onu nəzərə 

almaq mümkün olmazsa o halda səfər sentyabr ayınadək təxirə salınsın.  

 

Üçüncü məsələ ilə əlaqədar olaraq ÇQ üzvü Elçın Abdullayev məlumat verdi. 

O qeyd etdi ki, son günlər isə  Koalisiyanın  aktiv  üzvləri olan QHT-lərin 

böyük əksəriyyətinin bank hesabları ya bloklaşdırılmış, ya da onlara həbs 

qoyulmuşdur. Hətta Koalisiyanın maliyyə operatoru olan təşkilat da eyni 

problemlə üzləşmişdir. Bu halda heç bir maliyyə əməliyyatı apara bilməyən 

təşkilatların fəaliyyəti  10 gündən çoxdur ki, faktiki olaraq dayanmışdır.  O 

təklif etdi ki, bu problemlə əlaqədar olaraq Koalisiya Şurası Azərbaycan 

Respublikası prezidentinə, Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Dövlət 

Şurasına narahatlığını ifadə etmək, problemlərin müzakirə olunması və 

həllinə yardım edilməsi məqsədilə və eyni zamanda MHST–nin Azərbaycanda 

tətbiqi üzrə Çoxtərəfli Qrupunun növbədənkənar iclasının çağrılması üçün 

müraciətlər göndərilsin. Çünki hər gün müxtəlif səbəblərdən sanksiyalara 

məruz qalan Koalisiya üzvü olan təşkilatların sayı artır, qapalı təşkil olunan və 

qarşı tərəf dəvət edilmədən keçirilən məhkəmələr tərəfindən nəinki 

təşkilatların hesablarına, hətta onların rəhbərlərinin bank hesablarına da 

həbslər qoyulur.  Odur ki, Koalisiya  bununla bagli həm də bəyanat qəbul 

etməldiir, yoxsa Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti MHST prosesində bərabər 

şərtlərlə iştirak edə bilməyəcək. 

Üçüncü məsələ ilə əlaqədar qərara alındı: Koalisiyanın MSŞT-də iştirakı ilə bağlı 

yaranmış çətinliklər və çıxış yolları bağlı bəyanat qəbul edilsin, QHT Şurasına və 

prezidentə müraciət göndərilsin  və Çoxtərəfli Qrupun   növbədənkənar iclasının 

çağrılması ilə bağlı rəsmi məktub üvnanlansın.  

 

Dördüncü məsələ ilə bağlı Qubad İbadoğlu məlumat verdi  və bidlirdi ki, 

Koalisiya layihəsi başa çatır. Odur ki, strateji planlaşma tədbiri keçirilməldir. 

Şura üzvləri onun  iyulun 19-20-də Bakı şəhərinə yaxın rayonların birində 



yerləşən istirahət düşərgəsinin konfrans zalında təşkilini təklif etdilər.  Strateji 

planlaşma tədbirində Şura üzvlərinin, Çoxtrərəfli və Monitorinq Qrupu 

üzvləri ilə yanaşı Koalisiya üzvləri olan  ekspertlərin də iştirakı məqbul hesab 

olundu. Təxminən 20 nəfərlik heyətin dəvət edilməsi və eyni zamanda strateji 

planın gündəliyinin hazılanması Şuranın Əlaqələndirici Qubad İbadoğluna 

tapşırıldı.  

 

Dördüncü məsələ ilə bağlı qərara alındı:  Koalisiyanın strateji planlaşma tədbiri 

iyulun 19-20-də Bakı şəhərinə yaxın rayonların birində yerləşən istirahət düşərgəsinin 

konfrans zalında təşkil edilsin,  tədbirə Şura üzvləri, Çoxtrərəfli və Monitorinq Qrupu 

üzvləri ilə yanaşı ekspertlər də dəvət edilsin.  

 

 

           İclasın sədri:                                                               Qubad İbadoğlu 

 

            


