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İclasın gündəliyi:
1.

Kontekstual məlumatların toplanması haqqında müzakirə

2.

Yeni Memorandumun yekun layihəsinin müzakirəsi

3.

MHŞT üzrə fəaliyyət hesabatının (2013-cü il) layihə mətninin müzakirəsi

4.

Protokolların açıqlanması məsələsinin müzakirəsi

5.

QHT Koalisiyasının hazırladığı hesabat formalarının müzakirəsi

6.

Digər məsələlər

Kontekstual məlumatların toplanması haqqında müzakirəsi üzrə qərara alındı:
1. QHT Koalisiyası tərəfindən tərtib olunmuş hesabat formaları MHŞT üzrə
Katiblik tərəfindən Auditora göndərilsin.
2. Auditor 23 fevral 2014-cü il tarixinədək Standarta uyğun yenilənmiş Şərtlər
Toplusunu, hesabat formalarını və kontekstual məlumatların toplanma
metodologiyasının yekun versiyasını ÇQ-yə təqdim etsin.
3. Növbəti hesabatlılıq ilində Auditor tərəfindən İlkin Hesabat hazırlanmasın.

Yeni Memorandumun yekun layihəsinin müzakirəsi üzrə qərara alındı:
1. Azərbaycanın

MHŞT

Katibliyi

Beynəlxalq

MHŞT

Katibliyinə

yeni

Memorandum layihəsi ilə bağlı aşağıdakı məsələlər üzrə tövsiyələrin
öyrənilməsi üçün sorğu göndərsin:
- Azərbaycan MHŞT Katibliyinin statusu
- “Məxfilik” bəndi
- “Memorandumun qüvvəsi” bəndi
2. “ÇQ-nin tərkibi” bəndində ÇQ-nin əvəzedici üzvlərinin sayı artırılaraq hər bir
tərəf üçün maksimum 3 kimi müəyyən edilsin.

3. Azərbaycan MHŞT Katibliyi Memoranduma dair Şirkətlər Qrupunun və QHT
Koalisiyasının təkliflərini bir sənəddə toplayaraq ən son layihə mətni hazırlasın
və ÇQ üzvlərinə göndərsin

MHŞT üzrə fəaliyyət hesabatının (2013-cü il) layihə mətninin müzakirəsi üzrə
qərara alındı:
1. ÇQ üzvləri illik Fəaliyyət hesabatı ilə bağlı bütün məlumatları və təklifləri 28
fevral 2014-cü il tarixinədək Azərbaycan MHŞT Katibliyinə göndərsin.
2. Hesabata kənar ekspertlərin rəylərinin (sitatları) daxil edilməsi üçün ÇQ üzvləri
kimlərin rəylərinin daxil edilməsi haqqında təkliflərini 28 fevral 2014-cü il
tarixinədək Katibliyə bildirsin.

Protokolların açıqlanması məsələsinin müzakirəsi üzrə qərara alındı:
1. PWYP Katibliyinə ÇQ-nin son 3 iclasının protokollarından çıxarışlar
Azərbaycan dilində göndərilsin.
2. Azərbaycanın MHŞT Katibliyi ÇQ-nin 28-ci iclasından başlayaraq müəyyən
edilmiş formatda protokollardan çıxarışlar hazırlasın və çıxarışlar Azərbaycan
MHŞT rəsmi internet səhifəsində müvafiq bölmə açılmaqla orda hər iki dildə
(Azərbaycan və İnqilis) yerləşdirilsin.
QHT Koalisiyasının hazırladığı hesabat formalarının müzakirəsi üzrə qərara
alındı:
Auditor QHT Koalisiyasının tərtib etdiyi icmal cədvəllərinin doldurulması üçün
İşçi qrupun hazırladığı hesabat formalarında məlumatların yetərli olubolmamasını yoxlasın və 28 fevral 2014-cü il tarixinədək ÇQ-yə bildirsin.

Digər məsələlər üzrə qərara alındı:
MHŞT Katibliyi beynəlxalq MHŞT internet səhifəsində Azərbaycana dair
bölmədə aşkar olunmuş bəzi məlumat çatışmazlığı və texniki qüsurların aradan
qaldırılması ilə bağlı Beynəlxalq Katibliyə müraciət göndərilsin.

