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1.

GİRİŞ

BP Kaspian şirkәti tәrәfindәn işlәdilәn Şahdәniz Layihәsinin sәhmlәrinin 10 %-nә malik olan
Lukoyl Oversiz Şahdәniz (LOŞ) şirkәtini maliyyәlәşdirmәni planlaşdıran kreditorlar qrupunun
dәvәt etdiyi әtraf mühit vә sosial sahә üzrә müstәqil mәslәhәtçilәr Azәrbaycanda yerlәşәn
Şahdәniz Mәrhәlә 2 neft vә qaz hasilatı Layihәsinin әtraf mühitә vә sosial sahәyә tәsirinin
nәzәrdәn keçirilmәsini vә auditini başa vurdular. Bu hesabat Әtraf mühit vә sosial sahәnin
nәzәrdәn keçirilmәsi zamanı aşkar edilmiş nәticәlәrin qeyri-texniki xülasәsidir.
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı (AYİB) Qara Dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankı vә Asiya
İnkişaf Bankının vә digәr mümkün kommersiya banklarının daxil olduğu kreditorlar qrupu
adından Şahdәniz Mәrhәlә 2 Layihәsinin mümkün maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә aparılmış
әtraf mühit vә sosial sahәnin nәzәrdәn keçirilmәsinә rәhbәrlik edir. Kreditorlar Qrupu LOŞ
şirkәtini Şahdәniz Layihәsinin operatoru kimi deyil, birgә müәssisә üzvü qismindә
maliyyәlәşdirmәni nәzәrdәn keçirir. Bu sәbәbdәn dә, әtraf mühitin mühafizәsi vә sosial
sahәyә baxış bu layihәnin davam edib etmәyәcәyinә deyil, daha çox Lukoil Şahdәniz
Layihәsinin onların payına düşәn hissәsi üçün maliyyә tәmin edilmәsinә ünvanlanmışdır.
Şahdәniz qaz yatağı Bakıdan tәxminәn 100km cәnub-şәrqdә, Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan
sektorunda yerlәşir. Yataqda hasilat Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti (ARDNŞ) ilә
LOŞ-nin da daxil olduğu xarici şirkәtlәr konsorsiumu arasında bağlanmış Hasilatın Pay
Bölgüsü Sazişinin (HPBS) şәrtlәri altında mәrhәlәlәrlә aparılır.
Hasilata 2006-cı ildә başlamış ŞD Mәrhәlә 1 әmәliyyatlarına qazma vә qaz vә mayelәrin
ayrılması ilә mәhdudlaşan emal qurğuları ilә tәchiz edilmiş stasionar platforma, qaz vә
kondensatı sahildәki qәbul mәntәqәsinә nәql etmәk üçün iki dәniz ixrac boru kәmәrlәri,
Bakıdan tәxminәn 50km cәnub-qәrbdә yerlәşәn Sәngәçal Terminalındakı qaz emalı vә
kondensat qurğuları daxildir. Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәri (CQBK) Azәrbaycanın vә
Gürcüstanın әrazisindәn çәkilmişdir vә 2007-ci ilin iyul ayından etibarәn ŞD Mәrhәlә 1
Layihәsi üzrә qazı Türkiyәyә tәchiz etmәyә başlamışdır.
Şahdәniz Mәrhәlә 2 Şahdәniz yatağının işlәnmәsinin ikinci mәrhәlәsini tәmsil edir vә
mәhsulun ixracı üçün CQBK layihәsinin genişlәndirilmәsi ilә әlaqәdardır.

2.

NӘZӘRDӘN KEÇİRMӘ VӘ AUDİTİN MӘQSӘDLӘRİ VӘ
ӘHATӘ DAİRӘSİ

Layihә kreditorunun ekoloji vә sosial siyasәtlәrinә әmәl etmәk üçün Şahdәniz Mәrhәlә 2
Layihәsi Layihәnin әtraf mühitә vә sosial sahәyә tәsirlәri aydın müәyyәn edәn, bu tәsirlәrin
әhatә dairәsini vә miqyasını qiymәtlәndirәn vә layihәnin milli vә beynәlxalq sәviyyәdә qәbul
edilmiş standartlara әmәl etmәk üçün tәsirlәrdәn necә yayınacağını, onları azaldacağını vә ya
digәr üsulla necә idarә edәcәyini tәsvir edәn hәrtәrәfli Әtraf mühitә vә Sosial sahәyә Tәsirin
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Qiymәtlәndirilmәsi (ӘMSSTQ) sәnәdini tәlәb edir. Bu tәlәb әsasında Kreditor Qrupu
kreditorların tәlәblәri әsasında mövcud ӘMSSTQ sәnәdlәrini nәzәrdәn keçirmәk vә mövcud
qurğuların ekoloji vә sosial tәlәblәrә uyğunluğunu tәftiş etmәk mәqsәdilә Sustainability Pty
Ltd şirkәtini (Sustainability) Әtraf Mühit vә Sosial Sahә üzrә müstәqil mәslәhәtçi (ӘMSSMM)
kimi dәvәt etmişdir.
Әtraf mühitә vә sosial sahәyә tәsirin nәzәrdәn keçirilmәsi vә auditinin mәqsәdi ӘMSSTQ dә
daxil olmaqla Layihәnin әtraf mühit vә sosial statusu ilә bağlı standartlarının kreditor
qrupunun ekoloji vә sosial fәaliyyәt standartları, tәlәblәri vә siyasәtlәri ilә müqayisәdә
müstәqil qiymәtlәndirilmәsini aparmaqdır. Yoxlama vә audit diqqәti Layihә nәticәsindә
yaranan sosial vә ekoloji dәyişikliklәrin qiymәtlәndirilmәsinә vә tәklif edilәn tәsiri azaltma
tәdbirlәrinin tәtbiqi vә sәmәrәsinin qiymәtlәndirilmәsinә yönәltmişdir. Layihәnin Kreditorun
siyasәtlәri nöqteyi-nәzәrindәn qiymәtlәndirilmәsi üçün әsas aşağıdakı kimi müәyyәn
edilmişdir:
•

Ekvator prinsiplәri III 2013;

•

Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının (BMK) Ekoloji vә sosial yönümlü fәaliyyәtinin
Әsas Müddәaları - 2012; o cümlәdәn Ekoloji vә Sosial Fәaliyyәt Standartları

•

BMK Ümumi Ekoloji Vәziyyәt vә Tәhlükәsizlik Qaydaları 2007;

•

AYİB Әtraf Mühit vә Sosial Sahә üzrә Siyasәt (2008) vә İstismar Tәlәblәri1;

•

AYİB Alt-Sektorların Әtraf Mühit vә Sosial Sahә üzrә Qaydaları: Neft vә Kömür
Mәhsulları;

•

AİB Tәhlükәsizlik Direktivlәri vә digәr sosial tәlәblәr (AİB Gender vә İnkişaf Siyasәti,
AİB Sosial Parametrlәrin AİB Әmәliyyatlarına daxil edilmәsi Siyasәti, vә AİB İctimai
Әlaqәlәr Siyasәti);

•

Layihәnin Әtraf Mühitin vә Sosial Sahәnin İdarәedilmәsi Planları; Әtraf Mühit vә
Sosial Sahәdә Tәdbirlәr Planları; Maraqlı tәrәflәrin Cәlb edilmәsi Planları, o cümlәdәn
daxili vә xarici şikayәt vermә mexanizmlәri; vә Layihә üçün sağlamlıq vә
tәhlükәsizliyә dair müddәalar vә qeydlәr;

•

Azәrbaycanda müvafiq milli qanunlar;

•

Beynәlxalq әtraf mühitә dair sazişlәrә vә qabaqcıl beynәlxalq tәcrübәlәrә uyğunluq;
vә

Әtraf mühit vә sosial sahәnin nәzәrdәn keçirilmәsi vә auditinin nәticәlәri bu qeyri-texniki
xülasәyә әmәl etmәklә tam ӘMSSMM hesabatında verilmişdir.

1

Bu layihәyә baxış 7 noyabr 2014-cü ildәn әvvәl başlamışdır vә ona görә dә 2008-ci il siyasәti uyğun idi.
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Şahdәniz Mәrhәlә 2 Layihәsinin ekoloji vә sosial sahәnin nәzәrdәn keçirilmәsinin әhatә
dairәsi aşağıdakılardan ibarәtdir:
•

2 yeni körpü ilә birlәşmiş platformanın daxil olduğu ŞD Bravo (ŞDB) adlanan
stasionar platforma kompleksi:

•

o

Hasilat vә rayzerlәr platforması; vә

o

Yaşayış sahәlәri vә kömәkçi modullar platforması

Sualtı manifoldlar, әlaqәdar quyu dәstlәri vә axın xәtlәri. Sualtı kompleksә mobil
qazma qurğularından istifadә edәrәk qazılmış cәmi 26 quyu; vә

•

Qurudakı terminal qurğularına aparan yeni sualtı qaz vә kondensat boru kәmәrlәri vә
Terminaldan platforma kompleksinә gedәn xüsusi tәyinatlı monoetilen qlikol idxal
boru kәmәri;

•

Sәngәçal Terminalında genişlәnmә sahәsi daxilindә ŞD2 Layihәsi üçün quruda emal
qurğuları.

ŞD2 Layihәsinin әhatә dairәsinә Terminalda qaz ixrac sıxıcı, ölçmә vә әlaqәdar kömәkçi
modulların layihәsi vә tikintisi daxildir, lakin Terminaldan müştәrilәrinә qaz nәql edәn
mövcud Cәnubi Qafqaz Boru kәmәrinin tutumunun genişlәndirilmәsi üçün ayrıca layihәdә
nәzәrdә

tutulmuş

iş

daxil

deyil.

Qaz ixrac

boru

kәmәrlәri

tәklif

edilәn

Layihә

maliyyәlәşdirilmәsinә birbaşa daxil edilmәsә dә, bu qurğuların Layihәnin tәsir sahәsi
daxilindә olacağı hesab edildiyi üçün, onlar da әtraf mühit vә sosial sahәnin nәzәrdәn
keçirilmәsinә daxil edilmәlidir. Әlavә olaraq, layihәyә dәstәk mәqsәdilә birbaşa vә ya üçüncü
tәrәflәrin işlәtdiyi qurğuların da (mәsәlәn, ATA Tikintisi Sahәsi vә Serenya Tәhlükәli
Tullantıların İdarә olunması Obyekti) tәsir sahәsi daxilindә olması nәzәrdә tutulur.

3.

NӘZӘRDӘN KEÇİRMӘ METODOLOGİYASI VӘ MӘZMUN

Әtraf mühit vә sosial sahә üzrә tәcrübәli mәslәhәtçilәr komandası әtraf mühitin vә sosial
sahәnin müstәqil nәzәrdәn keçirilmәsini vә auditini hәyata keçirәrәk, (1) ictimaiyyәtә
açıqlanmış ekoloji vә sosial sәnәdlәr vә (2) baxışın bir hissәsi olaraq, ictimai mülkiyyәtdә
olmayan BP şirkәtinin tәchiz etdiyi mәlumat әsasında qiymәtlәndirmәni başa vurdular.
Buraya Әtraf Mühitә vә Sosial Sahәyә Tәsirin Qiymәtlәndirilmәsi sәnәdlәrinin vә әlaqәdar
Ekoloji vә sosial hesabatların, planların, siyasәtlәrin vә strategiyaların nәzәrdәn keçirilmәsi
daxil idi. Ekoloji vә sosial sәmәrәnin sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün nәzәrdәn keçirilmiş
sәnәdlәrә tikinti fazasının idarә edilmәsi planları, prosedurları, audit hesabatları, yoxlama
qeydlәri, tәlim qeydlәri, qәzaların tәdqiqatı vә monitorinq üzrә verilәnlәr daxildir. İşçilәrin
sağlamlığına vә tәhlükәsizliyә dair sәnәdlәrin nәzәrdәn keçirilmәsinә planlaşdırma fazasının
vә tikinti fazasının peşә sağlamlığı vә tәhlükәsizlik siyasәtlәri, planları vә strategiyaları;
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tәhlükәsizlik statistikası; auditlәr vә yoxlamalar; vә riskin qiymәtlәndirilmәsi metodologiyaları
vә nәticәlәri daxil idi.
Mәlumat müvafiq Şahdәniz layihәsi işçilәrindәn vә sahәyә sәfәrlәrdәn, o cümlәdәn aşağıdakı
tәdbirlәrdәn әldә edilmişdi:
•

Layihәnin dizayn komandasının BK Lezerhed (Leatherhead) ofisindә 17 noyabr 2014cü il tarixdә Layihәnin dizayn әmәkdaşları ilә keçirilmiş yığıncaqlar;

•

Azәrbaycan, Bakı şәhәrindә 20 noyabr 2014-cü ildә Şahdәniz Layihә komandası ilә
keçirilmiş yığıncaqlar vә müsahibәlәr;

•

21 noyabr 2014-cü il tarixdә Sәngәçal Terminalının tikinti sahәsinә sәfәr; buraya
tikintinin sağlamlıq, tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi әmәkdaşları ilә
yığıncaqlar vә terminalın genişlәndirilmәsi üzrә cari tikinti sahәsinin nәzәrdәn
keçirilmәsi daxil idi.

Kreditor Qrupunda dövriyyә, nәzәrdәn keçirmә vә şәrhlәr üçün ilkin Әtraf Mühitin vә Sosial
sahәnin nәzәrdәn keçirilmәsi vә Auditi Hesabatının layihә variantı tәqdim edildi (27 fevral
2015-ci ildә sahәyә sәfәrdәn sonra). İlkin layihә hesabatı Layihәnin kreditor siyasәtlәrinә vә
fәaliyyәt standartlarına/tәlәblәrinә uyğunluğunu nümayiş etdirmәyә mane olan bir sıra
çatışmazlıq dәlillәrini tәqdim etdi. LOŞ operator ilә әlavә әtraf mühit vә sosial sahә üzrә
müzakirәlәrә vә dәlillәrin çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün sәnәdlәrin xahiş edilmәsinә
vasitәçilik etdi. LOŞ 27 aprel 2015-ci ildә Sustainability şirkәtinә әtraf mühit vә sosial sahәyә
dair әlavә mәlumat paketini tәqdim etdi vә aşkar edilmiş nәticәlәrә dair ilkin hesabat variantı
bu Qeyri-Texniki Xülasәdә verilmiş son hesabatda müvafiq olaraq yenilәndi.
ŞD2 layihәsinin әtraf mühit vә sosial sahә yoxlanışlarının hәcminә hәm normativ tәlәblәr,
hәm dә operatorun (BP) standartları vasitәsilә ŞD Layihәsinә tәtbiq edilәn ekoloji vә sosial
meyarlar vә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi vә idarәetmә üsullarından fәrqlәnәn Kreditor qrupunun
ekoloji vә sosial sәmәrә standartları, tәlәblәri vә siyasәtlәri ilә müqayisәdә nәzәrdәn keçirmә
daxil idi. ӘMSSMM bu fәrqlәri qәbul edәrәk, nәzәrdәn keçirmә vә audit nәticәlәrinin Kreditor
Qrupun

tәlәblәrinin

qiymәtlәndirilmәsini

mәqsәdinә
aparmayıb

vә

siyasәtlәrinә

uyğunluğunun

sistemli

prosedur

(belә qiymәtlәndirmә ӘMSSTQ sәnәdlәrinin Kreditor

Qrupunun ekoloji vә sosial meyarlarına cavab vermә niyyәti ilә hazırlanması halında tәtbiq
edilә bilәrdi), belә tәlәb vә siyasәtin mәqsәdi baxımından müzakirә etdi.
Әtraf mühit vә sosial sahәnin nәzәrdәn keçirilmәsinin vә auditinin nәticәlәri hәmçinin qәbul
etdi ki, LOŞ Kreditor Qrupundan vәsait almaq niyyәtindә olan bir tәrәf kimi Şahdәniz
Layihәsinin operatoru deyil vә Layihәnin ekoloji vә sosial fәaliyyәtә tәsiri asanlaşdırmaq
qabiliyyәti mәhduddur. Layihәnin Kreditor Qrupunun hәmçinin, siyasәt vә standartlarına
uyğun ekoloji vә sosial fәaliyyәtin nümayiş etdirmәsini asanlaşdırmaq qabiliyyәti mәhduddur.
Bu baxımdan, ӘMSSMM işinin nәticәlәri Kreditor Qrupunun öhdәliklәri ilә uyğunluğu
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natamam ola bilәcәk vә operatorun vә ya onun podratçılarının fәaliyyәtinә mәhdud girişlә
әldә edilmiş mәlumat әsasında qiymәtlәndirildiyini qәbul edir. Kreditor Qrupunun standartları
vә siyasәtlәri ilә uyğunluğu qiymәtlәndirmәk üçün natamam vә ya mәhdud mәlumat olduğu
hallarda ӘMSSMM ŞD Layihәsindә keçmiş fәaliyyәti vә tәcrübәlәri nәzәrdәn keçirmiş vә
operatorun qlobal miqyasda tәtbiq etdiyi tәcrübәlәri, siyasәtlәri vә idarәetmә sistemlәri
haqqında biliyinә әsasәn peşәkar qiymәtlәndirmәni tәtbiq etmişdir.

4.

LAYİHӘNİN ӘSAS EKOLOJİ VӘ SOSİAL AMİLLӘRİ VӘ
TӘSİRLӘRİ

Şahdәniz Mәrhәlә 2 әtraf mühitә vә sosial sahәyә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi 1999-cu ildәn
etibarәn toplanmış geniş çeşidli ekoloji, sosial vә mәdәni irsi tәdqiqatlar әsasında әldә
edilmiş ekoloji vә sosial amillәri vә tәsirlәri müәyyәn etdi vә qiymәtlәndirdi. Әtraf mühitә
tәsirlәr layihәnin növbәti fazaları üçün aşkar edilmiş vә qiymәtlәndirilmişdir: İlkin
İnfrastruktur İşlәri; Qazma vә tamamlama; Tikinti, quraşdırma, xәttә qoşma vә istismara
buraxma (XQİB); vә Әmәliyyatlar.
Dәnizdә aparılan qazma vә tamamlama proqramının bütün amillәrinin tәsirinin Layihәnin
davam edәcәyi bütün müddәt әrzindә (tәxminәn 20 il) Şahdәniz qazma fәaliyyәtlәrinә tәtbiq
edilәnlәrә oxşar nәzarәt, monitorinq vә azaltma tәdbirlәri vasitәsilә az mәnfi әhәmiyyәtә
malik olacağı proqnozlaşdırılmışdır. ӘMSSTQ dәnizdә aparılan qazma әmәliyyatları ilә
әlaqәdar tullantıların әsas aradan qaldırılması tәdbirlәrini, o cümlәdәn qazma üsullarının vә
dәnizә vә dәniz dibinә atqıların minimuma endirilmәsini tәmin etmәk üçün kimyәvi әlavәlәrin
seçimini tәsvir etdi. Qazma zamanı istifadә edilәn su әsaslı qazma mәhlulları qazma
şlamlarından mümkün qәdәr çox ayrılır vә yenidәn istifadә edilir; dәnizdә qazma zamanı
istifadә edilәn әlavәlәrin toksiklik dәrәcәsi aşağıdır (BK HOCNS "Qızıl" vә "E" kateqoriyalı,
yaxud oxşar toksiklik). Qazma zamanı dәnizә mineral yağ әsaslı qazma mәhlulları atılmır.
Aşağı lülәnin qazılmasında istifadә edilәn neft әsaslı qazma mәhlulları vә әlaqәdar şlamlar
qazma qurğusuna qaytarılır vә mümkün olan hallarda yenidәn istifadә üçün ayrılır, qalan
hissә emal vә ya kәnarlaşdırma üçün sahilә qaytarılır.
ӘMSSTQ prosesinin bir hissәsi kimi, layihәnin Tikinti, Quraşdırma vә XQT (xәttә qoşma vә
tikinti) fazalarının müәyyәn edilmiş qalıq mәnfi tәsirlәrinә aşağıdakılar daxildir:
•

ŞD2 qurğularını yerlәşdirmәk üçün Sәngәçal Terminalının genişlәndirilmәsi (o
cümlәdәn tikinti üçün müvәqqәti qurğular vә tikinti işçilәriüçün yaşayış yerlәri);

•

ŞDB platforma kompleksi ilә yeni Terminal qurğuları arasında qaz vә kondensat
xәtlәrinin, MEQ idxal xәttinin quraşdırılması vә istismar sınaqları;
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•

Sualtı axın xәtlәrinin vә әlaqәdar sualtı infrastrukturun quraşdırılması vә istismar
sınaqları;

•

Platformanın üst modullarının vә dayaq özüllәrinin sahildә tikintisi vә istismardan
әvvәlki sınaqları; vә

•

Platforma kompleksinin dәnizdә quraşdırılması vә istismara buraxılması.

Terminalda, sahildә aparılan tikinti işlәri vә sahilyanı sahәdә boru kәmәrinin çәkilmәsi vә
anbar meydançalarında tikinti işlәrinin әsasәn orta әhәmiyyәtli mәnfi tәsirlә nәticәlәnәcәyi
proqnozlaşdırılmışdır. Terminalın tikinti maşın vә mexanizmlәrinin yaratdığı sәs-küy tәsirinin
azaldılması üçün әlavә tәdbirlәrә işlәr başlamazdan dәrhal әvvәl sәs-küyün tәfәrrüatlı
qiymәtlәndirilmәsinin başa çatdırılması, sәs-küylü işlәrin ehtimal edildiyi iş planlarının
tamamlanması (yerli icmalara bildirilmәlidir) vә tikinti işlәrindәn әvvәl vә işlәr zamanı sәsküyә nәzarәt daxil olub, әsas diqqәti müvafiq sәs-küy hәddindin hәr hansı pozuntusunun
sәbәblәrinin aşkar edilmәsinә vә aradan qaldırılmasına yönәldir. Boru kәmәri vә axın xәttinin
istismardan әvvәlki sınaqları ilә әlaqәdar dәniz mühitinә atqılar da orta sәviyyәli mәnfi tәsir
kimi qiymәtlәndirilmişdir. Dәnizdәki digәr quraşdırmaların vә XQİB fәaliyyәtinin dәnizә tәsiri
әsasәn kiçik әhәmiyyәtli mәnfi tәsir kimi qiymәtlәndirilmişdir.
Әmәliyyatlar zamanı sahildәki terminalda aparılan işlәrlә әlaqәdar sәs-küy vә emissiya orta
sәviyyәli mәnfi tәsir kimi qiymәtlәndirilmişdir. Әmәliyyatlar zamanı dәnizdә aparılan
әmәliyyatların tәsiri әsasәn kiçik әhәmiyyәtli mәnfi tәsir kimi qiymәtlәndirilmişdir. Hasilat
suyunun saxlanması üçün gölmәçәlәrdәn ehtimal edilәn qeyri-müntәzәm istifadәdәn yaranan
iylә әlaqәdar tәsirlәr, gölmәçәdә saxlanan lay sularından yaranan Uçucu Üzvi Maddәlәrin
havanın keyfiyyәti üçün tәyin edilmiş hәddi pozması mümkünlüyünü idarә etmәk mәqsәdilә
tәmizlәmә

paketlәrindәn

istifadәnin

vә

mәqsәdәuyğun

hallarda

iyә

nәzarәt

edәn

texnologiyanın dizayna daxil edilmәsinin qiymәtlәndirilmәsinin dә daxil olduğu mövcud
nәzarәt tәdbirlәrini vә әlavә azaldıcı tәsirlәri nәzәrә almaqla, orta mәnfi tәsir kimi
qiymәtlәndirilmişdir.
Ehtimal edilәn layihә fәaliyyәtlәri әsasında Layihә ӘMSSTQ-da növbәti sosial iqtisadi qarşılıqlı
әlaqәlәrin yaranacağı müәyyәn edilmişdir:
•

İş yerlәrinin yaradılması vә sonradan işçilәrin sayının azaldılması;

•

Tәlim vә bacarığın inkişaf etdirilmәsi;

•

Malların vә xidmәtlәrin tәdarükü (o cümlәdәn tikinti sahәsindә әmәliyyatlar vә onların
işçilәri);

•

Balıqçılıq vә kommersiya gәmiçiliyi әmәliyyatlarının pozulması; vә

•

Sahәdәn kәnarda tikinti maşınlarının hәrәkәti vә bununla әlaqәdar icmaların
sağlamlığı vә tәhlükәsizliyi üçün riskin artması.
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Tәdqiqat işlәri göstәrdi ki, layihә işlәrinin tәsirinә әn çox mәruz qalacaq şәxslәrә vә qruplara
aşağıdakılar daxildir:
•

Terminalın yaxınlığında yerlәşәn dörd әsas qәsәbәnin - Sәngәçal qәsәbәsinin, Ümid,
Massiv 3 vә Әzimkәndin - yerli icmaları;

•

Әylәncә mәqsәdli, kiçik miqyaslı vә әnәnәvi balıqçılıqla mәşğul olan şәxslәr,
kommersiya mәqsәdli balıqçılıqla mәşğul olan şәxslәr vә sahilyanı әrazidәn әylәncә
mәqsәdi ilә istifadә edәn şәxslәr;

•

Regional yol infrastrukturundan istifadә edәn şәxslәr;

•

Yerli, regional vә milli biznes sahәlәri vә onların әmәkdaşları (o cümlәdәn podratçılar
vә tikinti sahәsinin әmәliyyatlarına cәlb olunmuş fәhlәlәr); vә

•

Kommersiya mәqsәdli balıqçılıqla mәşğul olan gәmilәrin sahiblәri vә heyәti vә bu
fәaliyyәtlәrin tәnzimlәnmәsi ilә mәşğul olan yerli hökumәt orqanları.

Qiymәtlәndirmә әsasәn mәşğulluq, tәlim vә bacarığın inkişafı vә mal vә xidmәtlәrin satın
alınması baxımından tәsirin müsbәt olacağını, mümkün mәnfi tәsirlәrin (mәs. balıqçılıq vә
gәmiçilik әmәliyyatlarının pozulması) isә mәqsәdәuyğun planlar vә azaltma tәdbirlәri ilә
minimuma endirilәcәyini proqnozlaşdırmışdır.
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5.

ӘTRAF MÜHİT VӘ SOSİAL SAHӘNİN İDARӘ EDİLMӘSİ

Layihә ilә әlaqәdar dәniz mühitinә müntәzәm vә qeyri-müntәzәm atqıların tәsirini azaltmaq
üçün nәzarәt tәdbirlәrinin vә әlaqәdar hesabatlara verilәn tәlәblәrin tәfәrrüatı Şahdәniz
Mәrhәlә 2 ӘMSSTQ sәnәdindә verilmişdir. Buraya dizayn vә istismar prinsiplәri (mәs. qeyrisu әsaslı qazma mәhlulunun planlaşdırılmış atqısının olmaması), qurğulara texniki xidmәt
rejimlәri, kimyәvi maddәlәrin mәqsәdәuyğun şәkildә seçilmәsi vә sәmәrәli әmәliyyatı tәsdiq
etmәk vә/yaxud standartlara әmәl edildiyini tәsdiq etmәk üçün monitorinq daxildir.
Layihәnin hәr bir fazası üçün monitorinq vә hesabat vermә prosedurları vә sәnәdlәrә verilәn
tәlәblәr BP Azәrbaycan şirkәtinin Sağlamlıq, Әmәyin tәhlükәsizliyi, Tәhlükәsizlik vә Әtraf
Mühitin mühafizәsi (SӘTTӘMM) Siyasәtinә daxil edilmişdir. Layihә işә başladıqdan sonra BP
şirkәti istismar etdiyi Şahdәniz vә Azәri-Çıraq-Günәşli platformalarında artıq istifadә edilәn
prosedurlara әsaslanan vә onlara uyğun gәlәn sәciyyәvi monitorinq, idarәetmә vә hesabat
vermә prosedurları dәstini hazırlamağı öhdәsinә götürür. Qeyd olunmalıdır ki, bu sәnәdlәr
әvvәl AYQİB vә Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının (BMK) tәlәblәrinә uyğun olaraq
nәzәrdәn keçirilmişdir vә bu yoxlamaların nәticәlәri göstәrmişdir ki, sәnәdlәr yüksәk
standartlara uyğun aparılmışdır vә ümumilikdә bu tәlәblәrә uyğundur.
Layihәnin tikinti fazası üçün layihә proqramının Sağlamlıq, Әmәyin Tәhlükәsizliyi vә Әtraf
Mühitin Mühafizәsi (SӘTӘMM) Planı hazırlanmışdır vә peşә sağlamlığı, sәnaye gigiyenası,
tәhlükәsizlik, hüquqi vә normativ uyğunluq vә ekoloji vә sosial tәsirlәrinin vә risklәrinin tәtbiq
edilәn BP tәlәblәrinә uyğun necә idarә edilәcәyini tәsvir edir. Proqram SӘTӘMM Planı
Layihәnin tikinti Fazasında tәlәb olunan tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin idarә edilmәsi
proqramları üçün hәrtәrәfli çәrçivәni tәchiz edir.
Layihәni icra komandalarından ekoloji vә sosial tәlәblәrin müvafiq hüquqi, müqavilә
tәlәblәrinә vә digәr tәlәblәrә, o cümlәdәn ӘMSSTQ öhdәliklәrinә uyğun yerinә yetirilmәsinin
çәrçivәsi kimi Әtraf mühit vә Sosial sahәnin İdarәedilmәsi vә Monitorinqi Planından
(ӘMSSİMP) istifadә etmәk tәlәb olunur. ӘMSSİMP-a ekoloji sәmәrәni ӘMSSTQ öhdәliklәrinin
daxil olduğu Ekoloji Dizaynı yoxlama reyestri, Ekoloji vә Sosial Uyğunluq Reyestri ilә
müqayisәdә idarә vә nәzarәt etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş müxtәlif iş paketlәrinә verilәn
sәciyyәvi tәlәblәr daxildir. ӘMSSİMP-na tikinti zamanı ekoloji vә sosial tәlәblәri tәtbiq etmәni
nәzәrdә tutan idarәetmә planları, o cümlәdәn, aşağıdakılar daxildir:
•

Bәrpa vә landşaftı idarәetmә planı – landşaftın idarә edilmәsi; tikinti zamanı
torpağın idarә edilmәsi; sahәnin bәrpası; tullantıların idarә edilmәsi; tәlim;
monitorinq vә hesabat vermә (qәbul olunub vә nәzәrdәn keçirilib).

•

Tullantıların idarә edilmәsi vә minimuma endirilmәsi planı – tullantılar
iyerarxiyası, satınalma; tәsnifat; tullantı reyestrlәri; emal; tәlim; monitorinq vә
hesabat vermә (qәbul olunub vә nәzәrdәn keçirilib).
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•

Ekoloji vә vәhşi alәmi idarәetmә planı – fon tәdqiqatı; yoxlamalar; tikinti zamanı
torpağın mühafizә; tәlim; monitorinq vә hesabat vermә (qәbul olunub vә nәzәrdәn
keçirilib).

•

Çirklәnmәnin qarşısının alınmasının idarәetmә planı - enerjiyә qәnaәt;
emissiyaların idarә edilmәsi; çirkab sularının idarә edilmәsi; çirkabın tәmizlәnmәsi vә
kәnarlaşdırılması; kimyәvi maddәlәrin idarә edilmәsi; sәs-küy vә titrәyiş; çirklәnmiş
torpaqlar; tәlim; monitorinq vә hesabat vermә (qәbul olunub vә nәzәrdәn keçirilib).

•

İcmanın cәlb edilmәsi vә narahatlığın idarә edilmәsi vә monitorinqi –
narahatlığın idarә edilmәsi vә monitorinqi (sәs-küy, işıq, iy, zәrәrvericilәr) (qәbul
olunub vә nәzәrdәn keçirilib)

•

Arxeoloji vә mәdәni irsin idarә edilmәsi – mәlum әhәmiyyәtli mәdәni irs
ehtiyatlarının

mühafizәsi;

qәfil

tapıntılarla

bağlı

prosedur;

müşahidә

jurnalı

proseduru; tәlim; monitorinq vә hesabat vermә (qәbul olunub vә nәzәrdәn keçirilib).
•

Dağıntıların qarşısının alınması, cavab reaksiyası, bildiriş vә tamamlama
tәdbirlәri – dağıntıların qarşısının alınması; tәlim; monitorinq vә hesabat vermә.

•

Hәrәkәt vә nәqliyyatın idarә edilmәsi planı – sürücülәrin tәlimi, avtomobillәrin
sahәdә vә sahәdәn kәnar hәrәkәtlәri; ağır yüklәrin daşınması ilә bağlı risklәrin
qiymәtlәndirilmәsi; tәlim; monitorinq vә hesabat vermә.

•

İşçilәr arasında münasibәtin idarә edilmәsi planı – tәlim vә bacarığın inkişafı;
şikayәt vermә mexanizmi; işçilәrin ixtisarı; monitorinq vә hesabat vermә (qәbul
olunub vә nәzәrdәn keçirilib) .

Bu idarәetmә planları ictimai istifadә üçün mümkün deyil, lakin, nәzәrdәn keçirilәn
mәzmunlar kreditorların standartlarına uyğun olduğu göstәrilәn layihәnin әvvәlki
mәrhәlәlәri üzrә nәzәrdәn keçirilәnlәr ilә eynidir.
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6.

KREDİTOR QRUPUN TӘLӘBLӘRİ VӘ SİYASӘTLӘRİ İLӘ
MÜQAYİSӘDӘ NӘTİCӘLӘR

ӘMSSMM qiymәtlәndirmәsinin nәticәlәri aşağıdakı bölmәlәrdә müzakirә edilmişdir vә
Kreditor Qrupun ekoloji vә sosial sahә üzrә meyarlarına tam uyğunluğun nümayiş
etdirilmәdiyi sahәlәrә ilk növbәdә istinadlar verilmişdir. Nәzәrdәn keçirmә vә auditin
nәticәlәri Kreditor Qrupun belә tәlәblәrin oxşar olduğu hallarda cәmlәşdirilmiş müvafiq
tәlәblәri ilә müqayisәdә tәqdim edilmişdir.
ӘTRAF MÜHİTİN VӘ SOSİAL SAHӘNİN İDARӘ EDİLMӘSİ / MARAQLI
TӘRӘFLӘRİN CӘLB EDİLMӘSİ

(BMK İstismar Göstәricisi 1: Ekoloji vә Sosial risklәrin vә tәsirlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә idarә
edilmәsi / AYİB İQ 1: Әtraf mühitin vә sosial sahәnin qiymәtlәndirilmәsi vә idarә edilmәsi /
AYİB İQ 10: Mәlumatın açıqlanması vә maraqlı tәrәflәrin cәlb edilmәsi / AYİB Alt-sektor
qaydaları / Ekvator prinsiplәri 2 - 6 / AİB Sosial vә ekoloji direktivlәr)
ӘMSSTQ hәcmi
Әtraf mühitә vә sosial sahәyә tәsirlәr ӘMSSTQ әhatә dairәsi vә Azәrbaycanda әsas Hökumәt
maraqlı tәrәflәrin cәlb edilmәsi vasitәsilә müәyyәn edildiyi kimi Layihәnin bütün tәrkib
hissәlәrini tәtbiq edilәn sistemli proses vasitәsilә qiymәtlәndirilmişdir. Әtraf Mühitin vә Sosial
sahәnin qiymәtlәndirilmәsinә aşağıdakılar daxildir: noyabr 2013-cü il tarixli Şahdәniz Mәrhәlә
2 Layihәsinin ӘMSSTQ; buraya Şahdәniz Müqavilә Sahәsinin hasilat yatağı daxilindә dәnizdә
quyuların vә hasilat qurğularının genişlәndirilmәsinin, sahildә Sәngәçal Terminalının (ST)
emal qurğularının genişlәndirilmәsinin vә dәniz qurğularını sahildәki Terminalla birlәşdirәn
dәniz ixrac boru kәmәrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi daxildir. ӘMSSTQ-ә hәmçinin Terminalda
Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәrinin Genişlәndirilmәsi (CQBKG) Layihәsi üçün kompressor, ölçmә
vә әlaqәdar kömәkçi qurğuların layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi dә daxildir. ӘMSSTQ bütün
layihә qurğularının tikintisini, istismar sınaqlarını, dәnizdә platformanın qoşulması vә
istismara buraxılmasını (QİB), işә başlanmasını vә istismarını әhatә edir. Layihәnin ӘMSSTQnә yerli Azәrbaycan orqanlarından bundan әvvәl normativ tәsdiq alınmaqla yerinә yetirilәn
işlәrin, o cümlәdәn dәnizdә Şahdәniz yatağında aparılmış qazmadan әvvәl vә qazma işlәri
üçün hazırlanmış bir sıra Ekoloji Texniki Sәnәdlәrin (ETS) qiymәtlәndirilmәsi daxil deyil.
Qazmadan әvvәl vә qazma işlәri üçün ETS sәnәdlәri Şahdәniz Mәrhәlә 2 ӘMSSTQ-nә uyğun
gәlәn әtraf mühitin vә sosial sahәnin sistemli qiymәtlәndirmә prosesindәn istifadә edәrәk
hazırlanmışdır. Bununla belә, ETS sәnәdlәrinin tәfәrrüat sәviyyәsi vә әhatә dairәsi bir qәdәr
mәhduddur vә ancaq әsas mәsәlәlәri әhatә edir. Mәs. ETS-ә maraqlı tәrәflәrin geniş
miqyasda cәlb edilmәsi vә ya ictimai açıqlama daxil deyil.
ST genişlәndirilmәsi üçün erkәn sahә işlәri üçün vә bu yoxlamanın da bir hissәsi olan (ŞD2
İnfrastrukturu üzrә ӘMSSTQ, URS, dekabr 2011-ci il) ayrıca ӘMSSTQaparılaraq ETSN
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tәrәfindәn tәsdiqlәnmişdir vә buraya sahәyә giriş, tikinti qurğuları, torpaq işlәri vә drenaj
işlәri daxil edilmişdir.
ӘMSSTQ qiymәtlәndirmә metodologiyası
ŞD2 ӘMSSTQ-dә ŞDB dayaq özüllәrinin vә üst modulların istehsalı üçün istifadә edilәn
Azәrbaycandakı tikinti fazası gәmiqayırma tәrsanәlәrindә sәs-küy tәsirlәri vә qeyri-İXQ hava
emissiyalarına mәhdudlaşdırılan mümkün tәsirlәr qısa şәkildә qiymәtlәndirilmişdir (Fәsil 5.6).
ӘMSSTQ torpağa olan tәlәbә (kreditorların tәlәblәri әsasında), torpaqdan istifadәyә vә ya
genişlәnmә ilә bağlı әtraf mühitә vә sosial sahәyә mümkün tәsirlәrә dair kifayәt qәdәr
tәfәrrüatlı mәlumat vermir.
Kreditor Qrupun tәlәblәri vә siyasәtlәri üçüncü tәrәflәrin ӘMST faәliyyәtlәri Layihә ilә bağlı
cavabdehlik daşımasını nәzәrdә tutur. Әhәmiyyәtli odur ki, ӘMSSMM ӘMSSTQ-dә ATA
istehsalat sahәsinә dair sosial sahәyә tәsirlәrin mәqsәdәuyğun şәkildә müәyyәn edildiyini
nümayiş etdirәn vә mövcud sosial sahәnin idarә edilmәsi planlarının kreditor standartlarına
uyğunluğuna görә kifayәt olduğunu göstәrәn kifayәt qәdәr ilkin sosial mәlumatın olmadığını
aşkar etmişdir. Bu sahә ӘMSSTQ hazırlanan zaman Layihә tәrәfindәn istifadә üçün tәsdiq
edilmәmişdi vә tam müәyyәn edilmәdәn vә ya qiymәtlәndirilmәdәn alternativ seçim kimi
tәqdim edilmişdi.
Ekoloji mәqsәdlәr
Şahdәniz layihәsi üçün hәrtәrәfli ekoloji fәaliyyәt mәqsәdlәri Azәrbaycanın hökumәt
orqanlarından, normativ vә elmi tәşkilatlardan ibarәt olan işçi qrupun 2008-ci ildә hazırladığı
Layihә üçün sәciyyәvi Әtraf mühitin mühafizәsi standartlarına (ӘMMS) daxil edilmişdir.
Bununla belә, ETSN hәlә dә ӘMMS-nı tәsdiq etmәmişdir vә, buna görә dә, bu standartların
hәlә qanuni qüvvәsi yoxdur. ӘMMS tam tәsdiq edilәnә qәdәr Layihә Hasilatın Pay Bölgüsü
Sazişinә daxil edilmiş vә HPBS imzalandığı ana (1996-cı il) mövcud olan beynәlxalq neft
sәnayesi üçün ümumi standartları vә tәcrübәni tәsvir edәn daha ümumi ekoloji standartlara
әmәl etmәlidir. ӘMSSTQ (Fәsil 2/5) qeyd edir ki, ŞD2 Layihәsi cari milli qanunvericilik HPBS
müddәalarına uyğun olduğu vә beynәlxalq neft sәnayesi standartlarına vә tәcrübәsinә zidd
olmadığı hallarda bu milli qanunvericiliyә әmәl edәcәk.
Tәsir sahәsi
ӘMSSMM aşkar etdi ki, Layihәnin tәsir sahәsi (kreditorun standartlarında tәqdim olunan
konsepsiya) bütün Layihә fәaliyyәtlәri vә fazaları üçün tam tәsvir edilmәmişdir vә nәticәdә
әtraf mühitin vә sosial sahәnin idarә edilmәsi proqramlarının belә әlaqәdar tәsirlәri
azaldacağı mәhdud dәrәcәdә nümayiş etdirilmişdir. Sәngәçal Terminalının genişlәndirilmәsi
ilә bağlı tәsir dairәsi ilkin sosial mәlumatı vә Layihәnin tikinti vә istismar fazaları әsasında
modellәşdirilmiş tәsirlәrә әsasәn müәyyәn edilmişdir. Bununla belә, ӘMSSTQ-dә tәsvir
edilmiş digәr Layihә fәaliyyәtlәri üçün, o cümlәdәn tәrsanәlәr vә tullantıların idarә edilmәsi
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qurğuları üçün oxşar qiymәtlәndirmә aparılmamışdır vә bu sahәlәrdә qonşu icmalara tәsir
miqyası vә ya mümkünlüyü aydın deyil.
Hesabat verilmiş ilkin sosial-iqtisadi şәraitlәr sosial sahәyә tәsirin dәlillәrә әsaslanan
qiymәtlәndirilmәsini aparmaq üçün istifadә edilmәmişdir. Misal üçün, Sәngәçal Terminalının
qonşuluğundakı kәndlәrә

tәsirlәr müxtәlif şәraitlәri göstәrmәk üçün fәrq qoyulmamışdır.

ӘMSSTQ-dә verilmiş ilkin sosial mәlumatlar tәsirә mәruz qalmış icmalar daxilindә sosial
sahәyә tәsirin idarә edilmәsi proqramlarının sәmәrәsini effektli şәkildә izlәmәk üçün kifayәt
deyildir.
İdarәetmә sistemlәri vә planları
ӘMSSMM qeyd edir ki, Layihәdә mövcud Şahdәniz әmәliyyatları üçün müxtәlif idarәetmә
planları vardır vә Tikinti fazasının idarә edilmәsi vә monitorinq proqramlarında tәsir vә
risklәrdәn yan keçilmәsinә üstünlük verilir. Bu planlara ölçülә bilәn hәdәflәr vә göstәricilәr
daxil edilmişdir vә dәqiq tәyin edilmiş vaxt müddәtinә malik әmәliyyatlar üçün aydın rollar vә
cavabdehliklәr müәyyәn edilmişdir. Bununla belә, xüsusilә sosial sahәnin idarә edilmәsi
planlarında

(SSİP),

mәsәlәn

planlaşdırılmamış,

lakin

proqnozlaşdırıla

bilәn

inkişafa

ünvanlanan (mәs, hәr hansı sızmaya nәzarәt lazım olan hallarda cavab reaksiyasını hәyata
keçirmәk üçün idarәetmә planı ilә aydın şәkildә әlaqәlәndirilmәmişdir), fövqәladә hallara
hazırlıq vә cavab reaksiyasının hәyata keçirilmәsindә tәsirә mәruz qalan icmalarla әlaqә
saxlama (bax aşağıda), vә quruda/sahilyanı әrazidә boru kәmәrinin çәkilmәsi ilә әlaqәdar
müvәqqәti

işlәrlә

yerlәrindәn

sıxışdırılıb

çıxarılmış

şәxslәrin

kiçikmiqyaslı

balıqçılıq

fәaliyyәtinin/dolanışığın bәrpa edilmәsini idarә edәn tәdbirlәrindә müәyyәn çatışmazlıqlar
vardır.
Şahdәniz Mәrhәlә 2 Layihәsinin tikinti fazası üçün hazırlanmış bütün әtraf mühitin vә sosial
sahәnin idarә edilmәsi proqramlarında aşkar edilmiş nәzәrәçarpacaq çatışmazlıq vә Kreditor
Qrupunun tәlәblәri ilә uyğunsuzluq ondan ibarәtdir ki, bu planlar ӘMSSTQ prosesindә
ictimaiyyәtә açıqlanmamışdır vә hazırda ümumi ictimaiyyәt üçün mümkün deyil.
ӘMSSMM auditdә qeyd edir ki, operator öz komandası daxilindә ekoloji vә sosial fәaliyyәt
funksiyasını idarә etmәk üçün bacarıqlı peşәkarlar qrupu yaratmış vә lazım olan hallarda,
mәsәlәn, ӘMSSTQ hazırlanması vә tәqdim edilmәsi üçün onlara xarici mütәxәssislәr yardım
etmişdir.
Maraqlı tәrәflәrin cәlb edilmәsi, mәslәhәtlәşmәlәr vә açıqlanma
ӘMSSTQ görülmüş açıqlanma tәdbirlәrini (daha doğrusu, mәslәhәtlәşmә seminarlarının
hәcminin hazırlanması vә mәslәhәt üçün ilkin ӘMSSTQ hesabatının tәqdim edilmәsi), o
cümlәdәn mәslәhәtlәşmә prosesindә sәslәndirilmiş yüksәk sәviyyәli mәsәlәlәri sәnәdlәşdirir.
ӘMSSTQ mәslәhәtlәşmәnin lazımi qaydada aparıldığı qeyd edilsә dә, Layihәnin davam edәn
mәslәhәtlәşmә vә maraqlı tәrәflәrin cәlb edilmәsi prosesi açıqlanan sәnәdlәrdә (vә ya bu
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tapşırığın bir hissәsi kimi nәzәrdәn keçirilәnlәr) aydın müәyyәn edilmәmişdir. ӘMSSMM tikinti
fazası üçün yerli sәviyyәdә aparılan davamlı cәlb olunma vә iştirakı, o cümlәdәn, şikayәtlәrә
baxılması mexanizminin tәtbiqi yoxlama üçün müşahidә edilmәmişdir.
ӘMSSMM üçüncü tәrәflәrin idarә etdiyi Layihә sahәlәrindә, mәs. tikinti sahәlәrindә vә ya
tullantı qurğularında tәsirә mәruz qalmış icmaların cәlb edilmәsi cәhdlәrini göstәrәn dәlillәri
dә aşkar etmәmişdir. Operator vә ya onun podratçılarının bu qurğular yaxınlığında tәsirә
mәruz qalması mümkün olan icmalarla açıqlama, mәslәhәt vә maraqlı tәrәflәrin cәlb edilmәsi
ilә bağlı cavabdehliklәrin müәyyәn edilmәsi vә tәtbiqi mәqsәdilә ARDNŞ / bәlәdiyyә / digәr
әlaqәdar orqanlarla әlaqә yaratması nümayiş etdirilmәmişdir.
Monitorinq
Şahdәniz operatoru әtraf mühitә mümkün tәsirlәrin dәqiq tәsvirini tәmin etmәk mәqsәdi
güdәn davamlı, uzunmüddәtli verilәnlәr dәstini tәchiz etmәyi nәzәrdә tutan Әtraf mühitin
monitorinqi proqramını (ӘMMP) tәtbiq etmişdir. ӘMMP 10 illik qrafiki nәzәrdә tutur vә
növbәti 3 il üçün tәfәrrüatlı monitorinq planı hazırlanmış, sonrakı 7 il üçün isә planın ümumi
icmalı işlәnmişdir. Әsas diqqәti çöküntülәr kimi dәniz dibi mühitinә dәniz mühitinin
monitorinqi aparılmış vә onların әlaqәdar bioloji icmaları ekoloji status vә tәsirin әn etibarlı
göstәricilәrinin mәnbәyi kimi geniş miqyasda nәzәrdәn keçirilmişdir.
Quruda

torpaqda

qonşuluğunda

aparılan

torpağın

әmәliyyatlara

ekosisteminin

gәldikdә,

burada

monitorinqi,

quşların

әsas

diqqәt

tәdqiqi,

Terminalın

әtraf

havanın

keyfiyyәtinin monitorinqi vә qrunt vә sәth sularının keyfiyyәtinin monitorinqi kimi әtraf
mühitin izlәnmәsinә verilmişdir. Bundan әlavә, Sәngәçal körfәzindә sahilyanı balıqların
monitorinqi vә bio-monitorinq aparılmış vә gәlәcәk tәdqiqatların 10 illik qrafikә uyğun
aparılması tәklif edilmişdir.
ӘMSSTQ ŞD2 Layihәsi üçün әtraf mühitin monitorinqi proqramının genişlәndirilәrәk operator
tәrәfindәn yaradılan әsas atqıların әmәli monitorinqinin proqrama daxil edilmәsi prosesini
tәsvir edir. Müntәzәm monitorinqin mәqsәdi üst-üstә düşәn regional tәdqiqatların vә ilkin
mәlumatların nәticәlәrini nәzәrә almaqla, vaxt әrzindә baş verәn meyllәrin başa
düşülmәsidir. Әmәliyyatlardan yaranan atqıların monitorinqi ilә birlikdә bu yaxınlaşma üsulu
Layihә әmәliyyatlarının tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi vә müşahidә edilәn tәsirlә ӘMSSTQ-dә
proqnozlaşdırılmış tәsirin müqayisә edilmәsi üçün sanballı әsas verir.
İŞÇİ QÜVVӘSİ VӘ İŞ ŞӘRAİTİ

BMK İstismar Göstәricisi 2: İşçi qüvvәsi vә iş şәraiti / AYİB İT 2: İşçi qüvvәsi vә iş şәraiti
Bu yoxlamanın bir hissәsi kimi, işçi qüvvәsi vә iş şәraiti meyarlarında heç bir nәzәrәçarpacaq
çatışmazlıqlar aşkar edilmәmişdir.
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EHTİYATLARIN SӘMӘRӘSİ VӘ ÇİRKLӘNMӘNİN QARŞISININ ALINMASI

(BMK İstismar Göstәricisi 3, AYİB İstismara verilәn Tәlәblәr 3, AİB Tәhlükәsizlik Direktivlәri).
Ehtiyatların sәmәrәsi vә çirklәnmәnin qarşısının alınması meyarlarında bu yoxlamanın bir
hissәsi kimi heç bir nәzәrәçarpacaq çatışmazlıqlar aşkar edilmәmişdir.
İCMANIN SAĞLAMLIĞI, ӘMӘYİNİN TӘHLÜKӘSİZLİYİ VӘ MÜHAFİZӘSİ

BMK İstismar Göstәricisi 4: İcmanın sağlamlığı, әmәyinin tәhlükәsizliyi vә mühafizәsi / AYİB
İT 4: İcmanın sağlamlığı, әmәyinin tәhlükәsizliyi vә mühafizәsi
İcmanın sağlamlığı, әmәyinin tәhlükәsizliyi vә mühafizәsi mәsәlәlәri Şahdәniz Mәrhәlә 2 vә
ya Erkәn İnfrastruktur İşlәrinin ӘMSSTQ sәnәdlәrindә qiymәtlәndirilmәmişdir (mәsәlәn,
antisosial davranış vә sosial münaqişә), yaxud onlar sәnәdin әhatә dairәsindәn çıxarılmışdır
(mәsәlәn, quruda aparılan boru kәmәrinin çәkilişi nәticәsindә yol/dәmiryol hәrәkәtinin
pozulması, sağlamlıq vә әmәyin tәhlükәsizliyi üçün risklәr vә tәsirlәr).
Operator Layihәnin tikinti fazası üçün Proqramın SӘTӘMM Planında sağlamlıq, әmәyin
tәhlükәsizliyi vә әtraf mühitin mühafizәsi üzrә liderliyi, planlaşdırma vә idarәetmәni, hüquqi
vә normativ çәrçivәni, elәcә dә podratçının sağlamlıq vә әmәyin tәhlükәsizliyi, mühafizә,
ekoloji vә sosial cavabdehliyinin idarәedilmәsi, i vә özünü-yoxlamanı tәsvir edәrәk icmalara
tәsir edә bilәcәk fövqәladә halları vә digәr tәhlükәlәri hәll edәn sistemin mövcud olduğunu
nümayiş

etdirmişdir.

Digәr

idarәetmә

planlarında

olduğu

kimi,

bu,

ictimaiyyәtә

açıqlanmadığından Kreditor Qrupun siyasәtlәrinin tәlәblәrinә uyğun gәlmir.
MӘCBURİ KÖÇÜRÜLMӘ

BMK İstismar Göstәricisi 5: Torpağın alınması vә mәcburi köçürülmә / AYİB İT 5: Torpağın
alınması, mәcburi köçürülmә vә stabil iqtisadi vәziyyәtin pozulması
ӘMSSTQ layihәnin dizayn mәrhәlәsindә әtraf mühitә vә sosial sahәyә tәsirlәrin qarşısını
almaq vә ya minimuma endirmәk üçün torpağın alınmasını optimallaşdırma variantlarını
müzakirә edir. Bununla belә, aydındır ki, qaz ixrac vә MEQ boru kәmәrlәrinin keçidlәrinin
sahilyanı әrazidә tikintisi nәticәsindә Layihә balıqçılıq tәsәrrüfatlarının stabil iqtisadi
vәziyyәtinin bir qәdәr pozulmasına sәbәb olur. ӘMSSMM hәmçinin ATA tikinti sahәsinin
genişlәndirilmәsi üçün әldә olunan torpaq sahәsi ilә әlaqәdar mәhdud ilkin sosial mәlumat
aşkar etmişdir.
Dәniz istisna zonasının mәcburi tәtbiqi nәticәsindә yaranan tәsirin qiymәtlәndirilmәsi
kiçikmiqyaslı balıqçılıqla mәşğul olan tәsәrrüfatlara mümkün tәsirin dәyәcәyini tәsdiq etdi vә
nәticәdә Sәngәçal körfәzi daxilindә vә sahilyanı mühitdә kiçikmiqyaslı balıqçılıq fәaliyyәtinә
dair әlavә mәlumat toplamaq üçün balıqçılıq tәsәrrüfatlarının ilkin tәdqiqatı aparılır. İlkin
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tәdqiqat göstәrdi ki, balıqçıların Körfәzin tәbii ehtiyatlarından istifadә imkanlarının müvәqqәti
itirilmәsini әvәz etmәk üçün dolanışıq vәziyyәtinin bәrpası tәlәb olunur.
Dolanışıq vәziyyәtinin bәrpa edilmәsi istiqamәtindә işlәr başlasa vә bu sahәdә müәyyәn
razılaşmalar әldә olunmuş olsa da, tikintidәn әvvәl vә bununla da hәyat şәraitinә tәsir baş
verdiyi zaman balıqçılarla son razılaşmaların әldә edilәcәyi vә ya kompensasiyaların
ödәnilәcәyi hәlә tәsdiq edilmәmişdir. Tәzminat alma hüququ şablonu hazırlanmışdır, lakin
ӘMSSMM-ә nәzәrdәn keçirmәk üçün tәqdim edilmiş sәnәdlәrdә metodologiya hәlә müzakirә
edilmәmiş vә ödәniş cәdvәli tәyin edilmәmişdir. Bundan әlavә, ӘMSSMM dolanışıq
vәziyyәtinin bәrpa edilmәsi üçün sәciyyәvi şikayәt vermә prosesinin tәbii ehtiyatlardan
istifadә imkanının itirilmәsindәn әvvәl hazırlandığını tәsdiq edә bilmәmişdir.
Layihә hәlә dә Kiçikmiqyaslı balıqçılığın idarә edilmәsi planı vasitәsilә dolanışıq vәziyyәtinin
bәrpa edilmәsi çәrçivәsini tәşkil etmәlidir. Buraya maraqlı tәrәflәrlә razılaşma әsasında giriş
müvәqqәti olaraq itirildiyi bütün müddәt әrzindә dolanışıq vәziyyәtinin mәqsәdәuyğun
(maliyyә vә qeyri-maliyyә) bәrpası tәdbirlәrinin müәyyәn edilmәsi daxil olacaq. Girişin
müvәqqәti itirilmәsi tikinti zamanı 2015-ci ilin fevral ayından tәxminәn 9 ay әrzindә tәtbiq
olunacaq vә bundan sonra isә giriş bәrpa olunacaq.
Kreditorların tәlәblәrinә әsasәn, kompensasiyanın köçürülmә başlanmazdan әvvәl ödәnmәsi
tәlәb olunur, çünki köçürülmә planının tam tәtbiqi uzun vaxt apara bilәr. Operator hәlә
kompensasiya ödәnişi tәdbirlәrini әhatә edәn İdarәetmә Planını vә tәqdim edilmәsi tarixini
sәnәdlәşdirmәmişdir.

Kompensasiya

tәdbirlәri

Tәzminat

alma

hüququ

şablonunda

hazırlanmış vә sәnәdlәşdirilmişdir, lakin ӘMSSMM bu şablonun әsasını tәşkil edәn
metodologiyanın sәnәdlәşdirildiyindәn vә ya ictimaiyyәtә açıqlandığından әmin deyil.
Operator göstәrir ki, kompensasiya ödәnişlәri qanuni tәlәblәrә vә Şahdәniz Layihәsi
operatorunun keçmiş kompensasiya ödәnişlәri tәcrübәsinә әsaslanacaq.
Tәsirә

mәruz

qalmış

şәxslәri

narahat

edәn

mәsәlәlәrin

vә

kiçikmiqyaslı

balıqçı

tәsәrrüfatlarının şikayәtlәrinin alınması vә hәll edilmәsi mexanizminin Layihәnin mövcud
şikayәt vermә prosedurlarına uyğun tәşkil edilmәsi tәklif olunmuşdur. Onun hazırlanması
üçün vaxt müddәti hәlә müәyyәn edilmәmişdir, yaxud o, tәtbiq edilsә dә, sәnәdlәr
ӘMSSMM-nin nәzәrdәn keçirmәsi üçün tәqdim edilmәmişdi.
BİOLOJİ RӘNGARӘNGLİYİN QORUNMASI VӘ CANLI TӘBİİ EHTİYATLARIN
DAVAMLI İDARӘ EDİLMӘSİ

BMK İstismar Göstәricisi 6: Bioloji rәngarәngliyin qorunması vә canlı tәbii ehtiyatların davamlı
idarә edilmәsi / AYİB İT 6: Bioloji rәngarәngliyin qorunması vә canlı tәbii ehtiyatların davamlı
idarә edilmәsi
Biomüxtәlifliyin qorunması vә canlı tәbii ehtiyatların davamlı idarә olunması meyarlarına
әsasәn bu yoxlamanın bir hisәsi kimi nәzәrәçarpacaq dәyişiklik aşkar edilmәmişdir.
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YERLİ ӘHALİ

BMK İstismar Göstәricisi 7: Yerli Әhali / AYİB İT 7: Yerli Әhali
Bu Layihә üçün Yerli Әhali ilә bağlı meyarların işә salınmadığı hesab olunur.
MӘDӘNİ İRS

BMK İstismar Göstәricisi 8: Mәdәni İrs / AYİB İT 8: Mәdәni irs
Maddi irs
ӘMSSMM normativ orqanlardan kәnar mütәxәssis maraqları olan şәxslәr vә ya qruplarla
mәdәni irsә dair yönәlmiş mәslәhәtin aparılması dәlillәrinin çatışmadığını qeyd edir.

AYİB İT 8: Mәdәni irs
Qeyri-maddi irs
Kreditorun standartları qeyri-maddi mәdәni irsi qiymәtlәndirmәyi tәlәb edir. Arxeologiya vә
Etnoqrafiya İnstitutu Layihәnin müşahidә jurnalının aparılmasına cәlb edilsә dә, qeyri-maddi
mәdәni irsin tәdqiqinin aparıldığı, davam etdiyi vә ya gәlәcәkdә aparılması planlaşdırıldığı
mәlum deyil.
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7.

NӘTİCӘ

Nәzәrdәn keçirmә vә audit, ümumilikdә yüksәk standart olması, yaxşı beynәlxalq tәcrübәlәrә
uyğun hesab olunan Şahdәniz Mәrhәlә 2 Layihәsi üçün әtraf mühitә vә sosial sahәyә tәsirin
hәrtәrәfli qiymәtlәndirilmәsi prosesinin aparıldığını müәyyәn etdi. ӘMSSTQ әvvәllәr 2002-ci
ildә Mәrhәlә 1 üçün yerinә yetirilmiş ӘMSSTQ-ә tabe olan Şahdәniz Layihәsi üçün әn son
qiymәtlәndirmәni tәmsil edir. 2014-cü il ӘMSSTQ-i 2006-cı ildәn etibarәn Mәrhәlә 1
Layihәsinin fәaliyyәtindәn әldә edilmiş bilik vә ilkin ӘMSSTQ tәdqiqatlarından sonra davam
etdirilmiş әlaqәdar әtraf mühitin vә sosial sahәnin monitorinqi vә idarә edilmәsi proqramları
әsasında hazırlanmışdır. Şahdәniz Layihәsindәn әldә edilmiş әmәliyyat biliyi, Layihәnin
ekoloji vә sosial amillәri ilә bağlı әldә edilmiş anlayışlar birgә 2014-cü il ӘMSSTQ Layihәsi
üçün tәsirlәrin müәyyәn edilmәsini, әhatә dairәsini vә qiymәtlәndirilmәsini müәyyәn etdi.
Kreditorun siyasәtinә uyğun olmayan material:
•

PR1 (14 vә 15-ci paraqraflar), PR10 (17-ci paraqraf): ӘMSQP-da sәnәdlәrin
çatışmazlığı; Mәlumatların açıqlanmasına nәzәrdә tutulan tәsirazaltma tәdbirlәrinin
hamısı vә tәtbiq olunma mәsәlәlәri daxil edilmәyib, xüsusilә dә Әtraf Mühit vә Sosial
İdarәetmә Planları. Buraya Maraqlı Tәrәflәrin Cәlb olunma Planı daxildir - bu planın
operatorun cәlb etmә vә açıqlama fәaliyyәtlәrini necә aparmasına maddi tәsir imkanı
var, o cümlәdәn, Layihәnin, risk qruplarının vә işçilәrin qeyri-proporsional şәkildә
tәsir etdiklәri.

Ümumiyyәtlә, ӘMSSTQ Layihәnin nәzәrәçarpacaq ekoloji vә sosial amillәrinin sistemli vә
tәfәrrüatlı qiymәtlәndirilmәsini tәchiz edir. Әtraf mühitә vә sosial sahәyә dair ilkin verilәnlәr
hәrtәrәfli olub, 10 illik müddәt әrzindә sazlanmış monitorinq proqramlarından hazırlanmışdır.
Lakin Layihәnin Sәngәçal terminalından uzaqda vә әtrafdakı әrazilәrdә (o cümlәdәn tikinti
tәrsanәlәrindә) yerlәşәn sahil elementlәri üçün hazırlanmış sosial sahәyә dair ilkin
mәlumatlarda bәzi mәhdudiyyәtlәr aşkar edilmişdir. Tәsirin qiymәtlәndirilmәsi üsulu sanballı
vә Qabaqcıl beynәlxalq sәnaye tәcrübәsinә uyğundur. ӘMSSTQ-dә istifadә edilmiş tәsirin
qiymәtlәndirilmәsinin hәcminin müәyyәn edilmәsi prosesi Şahdәniz Mәrhәlә 2 üçün
nәzәrәçarpacaq ola bilәcәk ekoloji vә sosial amillәrin müәyyәn edilmәsindә Layihәnin keçmiş
tәcrübәsini tәtbiq etmişdir. Bu proses operatora Layihәnin dizaynını elә hazırlamağa imkan
verir ki, mümkün olan hallarda nәzәrәçarpacaq tәsirlәrdәn yan keçilsin vә ya tәsdiq edilmiş
üsul vә texnologiyalardan istifadә edәrәk kifayәt qәdәr azaldılsın.
Әtraf mühitin vә sosial sahәnin auditi vasitәsilә aşkar edilmiş çatışmazlıqların sәbәbi әsasәn
Kreditor Qrupun tәtbiq etdiyi ekoloji vә sosial fәaliyyәt meyarları ilә Şahdәniz Layihәsinә
tәtbiq edilәn vә ӘMSSTQ-dә әks etdirilmiş uyğunluq tәlәblәri, o cümlәdәn normativ tәlәblәr
vә

Layihә

operatorunun

(BP)

standartları

arasındakı

fәrqdir.

Kreditor

Qrupun
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standartlarından vә siyasәtlәrindәn әn nәzәrәçarpacaq fәrq layihәnin tikinti vә istismar
fazaları üçün hazırlanmış әtraf mühitin vә sosial sahәnin idarә edilmәsi planlarının vә maraqlı
tәrәflәrin cәlb edilmәsi planlarının ictimai sәviyyәdә açıqlanmaması ilә әlaqәdardır.
ӘMSSMM qeyd edir ki, әtraf mühitin vә sosial alәmin nәzәrdәn keçirilmәsi vә auditi zamanı
aşkar edilmiş bәzi çatışmazlıqlar ӘMSSMM-yә Layihә mәlumatlarından istifadә vә şәxslәrlә
söhbәtlәr üçün verilәn mәhdud giriş imkanı nәticәsindә ola bilәr. Qәbul edildiyi kimi LOŞ
Kreditor Qrupundan vәsait almaq niyyәtindә olan bir tәrәf kimi Şahdәniz Layihәsinin
operatoru deyil vә ekoloji vә sosial fәaliyyәtә tәsiri, elәcә dә Layihәnin ekoloji vә sosial
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