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İclasın gündəliyi 

1. Qərarların icra vəziyyəti və görülmüş işlər haqqənda məlumat 

2. İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının  «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına 

ictimai dəstək» layihəsinin komponentlərinin  icrası ilə bağlı təkliflərin qəbulu üçün 

müsabiqə qaydalarının təsdiqi haqqında məsələ 

3. Cari məsələlər 

 

İclasın sədri Əliməmməd Nuriyev iclasda yetersayın olduğunu bildirdi və iclası açıq elan etdi və 

gündəlik layihəsini Şura üzvlərinin diqqətinə çatdərdı. Gündəlik Şura iclasda iştirak Şura üzvləri 

tərəfindən qəbul olundu.  

EŞİDİLDİ: 

1. Məsələ haqqında Kolaisiyanın koordinatoru Əliməmməd Nuriyev çıxış edərək aşağıdakı 

məlumatları verdi:  

A) Məlum olduğu kimi Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan edilən müsabiqədə Şura 

tərəfindən təqdim edilən layihə də müsabiqə qaliblərindən olmuşdur. Şuranən ötən iclasın 

qərar alınmışdı ki layihənin icrası ilə bağlı Koalisiya daxilində müsabiqə elan etmək üçün 

qaydalar hazılayaq. Qaydalar hazırdır və gündəliyim ikinci məsələsi bütövlükdə buna 

həsr olunduğundan məsələ orada daha ətraflı müzakirə edərik. 

Eyni zamanda qeyd etmeliyəm ki, bir qrup Koalisiya üzvünün Şaban Nəsirov barədə 

müraciətləri də araşdırma üçün Monitorinq Qrupuna göndərilməsi haqqında qərarın MQ-

na təqdim edilməsindən 1 aydan artıq müddətin keçməsinə baxmayaraq müxtəlif 

səbəblərdən MQ-nun iclası keçirilmədiyindən Rəy hələdə Şuraya təqdim edilməyib. 



B) Şuranın ötən iclasından keçən müddətdə Dünya  Bankının nümayəndələri, Avropa 

Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir xanım  Malena Mard və 

digər məsul şəxslər, və habelə EİTİ beynəlxalq katibliyinin nümyəndəsi Dyevka Roganla 

görüşləri barədə Əliməmməd Nuriyev məlumat verdi. O qeyd etdi ki bu görüşlər zamanı 

Koalisiyanın fəaliyyəti gördüyü işlər barədə onları ətraflı məlumatlandırmışdır. Eyni zamanda 

Koalisiyaya institusional və proqram dəstəyinin həyata keçirməsi üçün onlarla geniş müzakirələr 

aparmışdır.  

C) Avropa Komissiyasını layihə elanı ilə bağlı bir qrup Koalisya üzvləri tərfindən hazırlanan layihə 

ilə bağlı da tərcümə məsələsi ilə bağlı maliyyə məsələsini həll etdiyini habelə bu layihənin 

hazırlanmasında əməyi keçən hər bir kəsə xüsusi ilə Məlahət xanıma, Razi bəyə, Xalid bəyə, 

Mehriban xanıma və digərlərinə Ə. Nuriyev minnətdarlığını bildirərək eyni zamanda layihənin 

bəyənilməsi üçün lobbiçiliyində zəruriliyini vurğulayaraq bu istiqamətdə görülmüş və görüləcək 

işlərin davam etməsini vurğuladı. 

D) Ə.Nuriyev RWI-nin dəstəyi ilə 21-25 iyunda Türkiyədə MHŞT üzrə yeni standartlarla bağlı 5 

ölkənin nümayəndələırinin iştirakı ilə keçirilmiş seminar barədə ətraflı məlumat verərək qeyd etdi 

ki, belə seminarların Koalisiya Şurası və üzvləri üçün keçirilməsi çox zəruri və faydalı olardı. 

Müzakirələr zamanı Şura üzvləri A. Mehtiyev, M. Mürşüdlü, T.Əliyev, X.Kazımov, 

S.Allahverdiyev, R. Nurullayev çıxış edərək müzakirə edilən məsələrə münasibətini 

bildirərək məlumatın nəzərə alınmasını qeyd etdilər. 

E) Ə.Nuriyev bir məsələnin yenidən müzakirə edilməsinin zəruriliyini qeyd edərək Şura 

üzvlərinə ÇQ-nın katibliyi tərəfindən ÇQ-nin İllik hesabatında mövcud olan fikir 

ayrılıqları və bu məsələlərlə bağlı təkliflər variantının məzmunu haqqında məlumat verdi. 

O qeyd etdi ki, variantlar sizlərə paylanılıb. Təkliflərdən biri ondan ibarətdir ki, 

hesabatda çətinliklər və uğurlar olan bölmədə Koalisiyaya aid hissənin boş qalmaması 

üçün təklif olunur ki, hesabata birinci əlavədə olan Koalisiya bəyanatının uğurlar olan 

hissəsi hesabatın müvafiq bölməsində Koalisiyaya aid olan hissədə qeyd olunsun. 

Çətinliklərlə bağlı olan məsələlər isə ayrıca bəyanat formasında hesabata birinci əlavəyə 

daxil edilsin. 

İkinci müzakirə yaradan məsələ Koalisiyanın Bakıda “Anonim Azərbaycan” mövzusunda 

2014-cü ilin yanvarın 15-də keçirilən ictimai dinləmələrlə bağlı hesabatda gedən 

məlumatın məzmununa Şirkət Qrupunun (SOCAR-ın) təklifi ilə bağlıdır. Əlbətdəki 

həmin müzakirəslərdə SOCAR-ın nümayəndəsi çıxış edib öz mövqeyini bildirmişdir. 

Gedən məlumatda onların mövqeyi göstərilib lakin onlar bir qədər genış formada onun 

ifadə edilməsini təflif ediblər. Amma SOCAR-ın təklifində bir ifadənin bizim 

tərəfimizdən heç bir halda qəbul edilə bilməz ki, “guya QHT onların fikirlərini 

dəstəkləyiblər”. Mən bilirəm ki, onların gətirdiyi arqumentlər hecdə bütün QHT-lər 

dəstəkləməyiblər. Əlbətdəki həmin tədbirdə mən iştirak etməmişəm və müzakirələrdə 

nələrin baş verməsindən təfsilatlı məlumatın yoxdur və eyni zamanda Koalisiyanın həmin 

tədbirlə bağlı press relizi də olmayıb. Amma Koalisiyanın o zamankı koordinatoru Qubad 

İbadoğlu tədbirlə bağlı balanslı məlumatı bizə göndərib. Əgər SOCAR-ın təklifindəki 

göstərdiyi ifadə çıxarılarsa onların təklifi ilə Qubad bəyin göndərdiyi məlumatın 

məzmunu arasında demək olar ki  heç bir fərq olmayacaqdır. 

Azər bəy çıxış edərək qeyd etdi ki, məndə Əliməmməd bəy dediyi kimi o ifadənin heç bir 

halda bizim məlumata daxil edilməsinə tərəfdar deyiləm. Amma həmin müzakirələrdə 

iştirak etmişəm və SOCAR-in nümayəndəsinin o məzmunda çıxış etməsini eşitmişəm. 

Təklif edirəm ki, hesabatla bağlı mövqeyimizi səslənən təkliflər nəzərə alınmaqla 

müvafiq dəyişikliklər edilməklə koordinator  Ə. Nuriyev hazırlayaraq onlara göndərsin. 

Təklif yekdilliklə qəbul edildi. 



Qərar: 1. MSŞA Koalisiyanın koordinatoru Ə.Nuriyevin məlumatı nəzərə alınsın. 2.ÇQ-

un 2014-cü il üzrə illik hesabatında mövcud olan fikir ayrılıqlarının aradan    qaldırılması 

üçün Şura iclasında səslənən fikirlər nəzərə alınmaqla müvafiq dəyişikliklərin 

Ə.Nuriyevə həvalə olunsun. 

 

2. İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının  «Mədən sənayesində şəffaflığın 

artırılmasına ictimai dəstək» layihəsinin komponentlərinin  icrası ilə bağlı təkliflərin 

qəbulu üçün müsabiqə qaydalarının təsdiqi haqqında məsələ 

 

EŞİDİLDİ: 

Ə.Nuriyev müzakirə olunan haqqında çıxış edərək qeyd etdi ki, Şuranın son iclasında 

qaydaların hazırlanması ilə bağlı İşşi Qrup yaradılmışdı. Lakin İşçi Qrup ona həvalə 

edilmiş qaydaların hazırlanmasını müəyyən ləngimə nümayiş etdirmişdir. İşçi Qrup 

üzvlərindən yalnız M.Mürşüdlü qaydaların bir hissəsinə aid sənəd hazırlayaraq Şura 

üzvlərinə göndirmişdir. Mənim qaydaların tam olaraq hazırlanması ilə bağlı İşçi Qrupuna 

müraciətlərinə baxmayaraq yekun sənəd hazırlanması gecikməyə başlanmış belə olan 

halda ÇQ-nın üzvü Sabit bəylə Qaydaların layihəsi hazırlanmış və Şura üzvlərinə 

göndərilib. Ötən müddət ərzində qaydalarla bağlı hər hansı təklif alınmamışdır.Hesab 

edirəm ki bu barədə ətraflı müzakirə apararaq layihənin icrası prosesini Koalisya 

üzvlərinin cəlb etməklə başlamalıyıq. Artıq opretaor təşkilatla donor təşkilat arasında 

müqavilə imzalanmış və bu günlərdə vəsaitin 70% operator təşkilatın hesabına 

köçürülmüşdür. 

Şura üzvü A.Mehtiyev çıxışında qeyd etdi ki, Qaydalar layihəsində bir sıra natamamlıq 

və çatışmamazlıqlar var. Qaydalarda göstərilən elə istiqamətlər var ki, həmin 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün müsabiqənin elan edilməsinə ehtiyac yoxdur. Ona 

görə ən təklif edirəm ki, biz müsabiqə elan etməli olan istiqamətləri daha aydın müəyyən 

etməli və həmin fəaliyyət üzrə kriteriyaları, müddətləri dəqiləşdirmələri və daha sonra 

Koalisya daxilində müsabiqəni elan etməliyik. 

Müzakirələr zamanı T. Əliyev, X. Kazımlı, M.Mürşüdlü, R. Nurullayev çıxış edərək 

Azər bəyin fikirlərini bölüşdüyünü və məsələlərin kordinatora həvalə edilməsini 

bildirdilər.  

Daha sonra Ə.Nuriyev çıxış edərək təklif etdi ki, 3 nəfərdən -   özü, A.Mehtiyev və X. 

Kazımovdan ibarət tərkibdə İşçi Qrup yaradılsın. İşçi Qrupuna həvalə edilsin ki, layihədə 

müsabiqəyə çıxarılacaq istiqamətləri dəqiqləşdirərək müvafiq müsabiqə qaydaları 

layihəsini hazırlayıb Şuranın müzakirəsinə təqdim etsin. Təklif yekdilliklə qəbul edildi. 

Qərar: 1. Ə.Nuriyev A.Mehtiyev və X. Kazımovdan ibarət tərkibdə İşçi Qrup yaradılsın 

2. İşçi Qrupuna MSŞA Koalisiyasının «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına 

ictimai dəstək» layihəsi üzrə Koalisya daxilində müsabiqəyə çıxarılacaq istiqamətləri 

üçün müsabiqə qaydaları hazırlayıb Şuranın müzakirəsinə təqdim etsin. 

 

3. Cari məsələlər 

Şura üzvü R. Nurullayev Avropa Komissiyasını elan etdiyi qrant müsabiqəsi ilə bağlı 

Koalisiyanın dəstəyi ilə Şura üzvü Məlahət Mürşüdlünün təşkilatının operatorluğu ilə  

hazırlanan layihənin vacib və çətin bir iş olduğunu qeyd edərək təklif etd ki, əgər 

layihənin konsepti qəbul edilrsə layihənin tam hıcmdə hazırlanması üçün peşəkarlardan 

ibarət layihə qrupunun dəstəyindən istifadə etmək zəruri olacaqdır. Ona görədə Koalisiya 



bunun üçün müəyyən hazırlıqlar aparılması üçün tədarüklər fikirləşməlidir. Bu məsələ 

əıtrafında çıxış edənlər Razi bəyin fikirləri ilə razı olduğunu ifadə etdilər. 

Qərar: R. Nurullayevin fikirləri Koalisiya tərəfindən gələcəkdə layihə hazırlanarkən  

nəzərə alınsın.  

 

 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Əliməmməd Nuriyev 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Quliyeva 

 

 


