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Giriş
BP Azәrbaycan şirkәti Azәrbaycan Sosial Tәhlil Komissiyasının (ASTK) 2010-cu ilin
avqust ayında alınmış Dördüncü hesabatını vә hәmin hesabatda öz әksini tapmış
düzgün fikirlәri, müşahidәlәri vә tövsiyәlәri alqışlayır. Bizim Azәrbaycandakı
ictimai fәaliyyәtlәrimizlә әlaqәdar 2007-ci ildәn bәri Komissiyanın BP-yә verdiyi
müstәqil mәslәhәtlәri, tövsiyәlәri vә tәminatları yüksәk qiymәtlәndiririk.
İnanırıq ki, ASTK ilә әmәkdaşlığımız konstruktiv vә sәmәrәli olaraq qalacaq vә
ölkәdә ictimai fәaliyyәtlәrimizin daha da güclәnmәsinә kömәk edәcәkdir.
Biz daima hәm şirkәtә, hәm dә Azәrbaycana faydalar gәtirә bilәcәk
tәkmillәşdirmә sahәlәri axtarırıq. Әvvәllәr olduğu kimi, biz öz cavabımızı cari icra
üzәrindә cәmlәmәklә hazırlamışıq. Cavab aşağıdakı komponentlәr üzrә
qurulmuşdur:
•
•
•
•
•

Dialoq vә görüşlәr
Şәffaflıq
Tәhlükәsizlik vә insan haqları
Әmәliyyatların tәsiri
İcma proqramları

Biz hәm ASTK-nın hesabatını (Komissiyanın razılığı ilә), hәm dә cavabımızı
www.bp.com/caspian.
vebsaytımız vasitәsilә ictimaiyyәtә açıqlamaq
niyyәtindәyik.
Dialoq vә görüşlәr
Müntәzәm BP-vәtәndaş cәmiyyәti әlaqәlәrini necә yaxşılaşdıırmaq barәdә
tövsiyәsinә görә ASTK-ya tәşәkkürümüzü bildiririk. BP özünün Azәrbaycandakı
fәaliyyәtlәri haqqında ictimaiyyәtә mәlumat vermәyә hәmişә hazırdır. Biz inanırıq
ki, vәtәndaş cәmiyyәti ilә aparılan müntәzәm dialoqlar informasiyanın verilmәsi
vә rәylәrin alınması üçün faydalı bir üsuldur.
2009-cu il әrzindә biz Azәrbaycanda hökumәt, QHT-lәr, icmalar, media
mәnsubları vә digәr maraqlı tәrәflәr dә daxil olmaqla cәmiyyәtin bir çox
tәbәqәlәrindәn olan xeyli insanlarla әlaqә saxladıq. Konstruktiv dialoq vә qarşılıqlı

faydalı nәticәlәr әldә etmәk üçün birgә işlәmәkdә qәrarlı olmağımız keçirdiyimiz
görüşlәrin vә müzakirәlәrin xarakterik xüsusiyyәti idi.
Biz elәcә dә Mәdәn Sәnayesindә Şәffaflıq Tәşәbbüsü (MSŞT) sahәsindә vәtәndaş
cәmiyyәti ilә әmәkdaşlığımızı davam etdiririk. Bundan başqa, biz bu yaxınlarda
nәşr edilmiş “BP Azәrbaycanda Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2009” haqqında
media mәnsubları, QHT-lәr vә tәlәbәlәrlә onların rәyini öyrәmnmәk üçün iclaslar
keçirmәyi planlaşdırırıq.
Biz hәm dә Azәrbaycanda biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün elmi kollektivlәri
özümüzün Biznesә İmkan verәn Әtraf Mühit Layihәmiz vasitәsilә biznes siyasәti
üzrә mәslәhәtlәr vermәyә cәlb edirik. Mәsәlәn, 2010-cu ilin fevral ayında
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası (BMK) Azәrbaycanda işgüzar fәaliyyәtlәrin
qeydә alınması prosesinin yoxlanılmasının nәticәlәrini tәqdim etdi. Bu yoxlamanı
BP vә onun tәrәfdaşları Biznesә İmkan yaradan Mühit Layihәsinin bir komponenti
kimi maliyyәlәşdirdi.
Yoxlamanın başlıca mәqsәdi işgüzar fәaliyyәtlәrin
qeydiyyata alınmasının yeni “vahid pәncәrә” sisteminin tәsirini ölçmәk vә bu
sistemin daha da tәkmillәşdirilmәsi vә o nun әn yüksәk beynәlxalq tәcrübәyә
necә uyğunlaşdırılması haqqında Vergilәr Nazirliyinә tövsiyәlәr vermәk idi.
İşgüzar fәaliyyәtlәrin qeydiyyata alınmasındakı mövcud maneәlәr haqqında
davam edәn dialoqda iştirak etmәk vә Vergilәr Nazirliyi vasitәsilә öz
mülahizәlәrini hökumәt rәsmilәrinә çatdırmaq üçün biznes mәsәlәlәri üzrә
mәslәhәtçilәr, elmi ictimaiyyәt, alimlәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin vә kütlәviinformasiya vasitәlәrinin nümayәndәlәri dәvәt olundular.
Lazım olan hallarda fәal dialoq aparmaq vә әlaqәlәr yaratmaq vә vәtәndaş
cәmiyyәtinin nümayәndәlәrinin bizim ümumi iclaslarımızda iştirakının tәmin
olunmasını davam etdirmәyi planlaşdırırıq, çünki BP öz fәaliyyәtlәri barәdә
ictimaiyyәtә açıqlamalar vermәkdәn çәkinmir vә onların BP-nin hәyata keçirdiyi
әmәliyyatlar haqqında nә düşündüklәrinә böyük әhәmiyyәt verir. Mәsәlәn, 2009cu ildә biz Çıraq Neft Layihәsinin әtraf mühitә vә sosial sahәyә potensial tәsirini
müzakirә etmәk vә bu barәdә onların rәyini öyrәnmәk üçün Azәrbaycanın elmi
ictimaiyyәti, QHT-lәr, ictimaiyyәtin vә kütlәvi-informasiya vasitәlәrinin tәmsilçilәri
ilә görüş keçirdik.
BP işgüzar fәaliyyәtlәrlә bağlı QHT-lәrlә müxtәlif mövzuları әhatә edәn dialoq
xarakterli görüşlәr keçirmәyi davam etdirmәyi planlaşdırır. Biz hәm dә belә
görüşlәrin formatını vә gündәliyini tәkmillәşdirmәk üçün yollar arayacağıq.
Şәffaflıq
Şәffaflıq vә yaxşı idarәetmә BP dәyәrlәrini әks etdirir. İnanırıq ki, әgәr sәmәrәli
istifadә olunarsa, karbohidrogenlәrin işlәnmәsindәn yaranan gәlirlәr cәmiyyәtin
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bütün tәbәqәlәrinә geniş sosial-iqtisadi faydalar gәtirә bilәr. İki onillikdәn çoxdur
ki, BP gәlirlәrin şәffaflığı vә yaxşı idarәetmә mәsәlәlәrinә konsensusa әsaslanan
könüllü yanaşma mövqeyinә dәstәk vermәkdә davam edir. Azәrbaycanda yaxşı
idarәetmәni vә şәffaflığı artırmaq sahәsindә BP-nin rolunun güclәndirlmәsi
barәdә götürdüyümüz öhdәliyә uyğun olaraq, biz bu sahәdә sәylәrimizi vә
fәaliyyәtlәrimizi davam etdirdik vә çox şadıq ki, bütün bunlar Komissiya
tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilir.
Mәdәn Sәnayesindә Şәffaflıq Tәşәbbüsünün (MSŞT) çoxdankı iştirakçısı kimi, biz
gәlir axınları sahәsindә şәffaflığı artırmaqla dünyanın hәr yerindә davamlı inkişafa
töhfә vermәk üçün hökumәtlәrlә, qeyri-hökumәt tәşkilatları ilә, beynәlxalq
agentliklәrlә vә digәr şirkәtlәrlә birgә işlәyirik. BP şirkәti Azәrbaycanda şirkәtin
ödәnişlәrini vә hökumәtin neft, qaz vә mәdәn sәnayesindәn әldә etdiyi gәlirlәr
barәdә şәffaf hesabat verilmәsi üçün standartlaşdırılmış proseslәrin yaradılmasını
tәşviq edәn MSŞT-yә hәmin tәşәbbüsә 2003-cü ildә başlanılan gündәn bәri
dәstәk vermişdir. Biz bu әmәkdaşlığı gәlәcәkdә dә davam etdirmәyi planlaşdırırıq.
Keçәn illәrdә olduğu kimi, Azәrbaycan hökumәtinә transfer edilmiş gәlirlәr barәdә
bәndlәrә bölünmüş MSŞT mәlumatı ilә bizim illik Davamlı İnkişaf haqqında
Hesabatda tanış olmaq olar: www.bp.com/caspian/sr
ASTK-nın xahişindәn sonra ilkin olaraq tәrtib edilmiş vә sonradan yenilәşdirilmiş
“Göstәricilәr dәsti” ilә әlaqәdar öz müsbәt nöqteyi-nәzәrini bizimlә
bölüşdürdüyünә görә ASTK-ya tәşәkkür edirik. “Göstәricilәr dәsti” özünün faydalı
bir mexanizm olduğunu göstәrdi vә o bizә öz sosial fәaliyyәtlәrimizi
istiqamәtlәndirmәyә, Azәrbaycanın inkişafının macro-göstәricilәrini izlәmәyә,
elәcә dә әmәliyyatlarımızın vә icmalara göstәrdiyimiz tәsirlәri müәyyәn etmәyә
kömәk edir. Biz onu gәlәcәkdә tәkmilәşdirmәyi planlaşdırırıq.
Tәhlükәsizlik vә insan haqları
Bir beynәlxalq şirkәt kimi, BP özünün bütün işçilәrinin sağlamlığının, rifahının vә
tәhlükәsizliyinin qeydinә qalır.
2009-cu ildә biz İkitәrәfli Tәhlükәsizlik Protokolundan irәli gәlәn insan haqlarının
pozulması barәdә iddialara cavab olaraq, Xüsusi Dövlәt Mühafizә Xidmәtinin
(XDMX) İxrac Boru Kәmәrlәrinin Mühafizәsi İdarәsi ilә әmәkdaşlıq vә araşdırma
prosedurları barәdә razılığa gәldik.
Bu prosedurların layihәsini baxılmaq üçün
Nazirlәr Kabinetinә göndәrdik vә hökumәtin tövsiyәsi әsasında dәniz obyektlәrinә
hәmin prosedurları şamil etmәyin mümkünlüyünü araşdırmağı qәrara aldıq.
Hazırda biz Sahil Mühafizәsi vә Azәrbaycan Respublikasının Hәrb-dәniz
Donanması ilә bu istiqamәtdә işlәyirik. Onu da qeyd etmәk lazımdır ki,
prosedurlar layihәsinә Azәrbaycan Respublikasının ombudsmanı tәrәfindәn tәklif
edilmiş dәyişikliklәr daxil edilmişdir. Ümid edirik ki, biz әn yaxın zamanda bu

3

prosedurları BP-nin idarә etdiyi obyektlәrin tәhlükәsizliyini tәmin edәn üç dövlәt
tәhlükәsizlik idarәsinin hәr biri ilә razılaşdıracaq vә tәsdiq edәcәyik.
Adnan Hacızadә ilә әlaqәdar baş vermiş hadisәnin mahiyyәtini vә bununla bağlı
mәhkәmә hakimiyyәtinin sonrakı addımlarını başa düşmәk üçün vәziyyәti diqqәtlә
izlәyir vә müvafiq hökumәt orqanları ilә әlaqә saxlayırıq. Bu hadisәdәn BP-nin
öyrәndiyi dәrslәrdәn biri budur ki, bu mәsәlәni hәll etmәyin әn yaxşı yolu
müxtәlif maraqlı tәrәflәrlә, o cümlәdәn müvafiq hökumәt orqanları ilә müntәzәm
dialoqlar aparmaqdır.
Biz hüquq normalarına aid tәşәbbüslәrdәn xәbәrdar olmaq üçün hәmişә
hökumәtlә vә Bakıdakı beynәlxalq tәşkilatlarla әlaqә saxlayırıq. Bu, bizim risklәrin
qiymәtlәndirilmәsi prosesimizin bir hissәsidir vә bura hәm dә insan haqları ilә
әlaqәdar ölkәdәki durumun qiymәtlәndirilmәsi daxildir. Eyni zamanda, bunu da
başa düşürük ki, ölkәdә hәyata keçirilәn hüquq normalarına aid proqramlara BP
tәrәfindәn dәstәk verilmәsi hökumәtin xahişi ilә olmalıdır. Keçәn illәrdә olduğu
kimi, biz bu sahәdә potensial imkanları nәzәrdәn keçirmәyә hәmişә hazırıq.
Biz müvafiq dövlәt tәhlükәsizlik tәşkilatları ilә sıx mәslәhәtlәşmәlәr aparmağı
davam etdirmәyә qәrarlıyıq vә bizimlә әmәkdaşlığına görә onlara minnәtdarıq.
Ötәn ilki cavabımızda bildirdiyimiz kimi, 2009-cu ildә biz BP-nin istismar etdiyi
dәniz qurğularının tәhlükәsizliyini tәmin edәn “Titan D” mühafizәçilәri üçün insan
haqlarının әsas prinsiplәri vә qaydaları üzrә tәlim keçirilmәsinә kömәk etdik. Biz
hәmçinin BP-nin tәchizat bazasının mühafizәsini tәmin edәn Dövlәt Neft Şirkәtinin
(ARDNŞ) tәhlükәsizlik әmәkdaşlarının eyni şәkildә tәlimlәndirilmәsini hәyata
keçirdik. Biz BP-nin Xәzәr dәnizindәki işlәtdiyi dәniz qurğularının tәhlükәsizliyini
tәmin edәn gәmilәrdә xidmәt edәn zabitlәrin dә bu tәlimi 2010-cu ilin sonunadәk
keçmәsini planlaşdırırıq.
BP özünün işlәtdiyi obyektlәrin tәhlükәsizliyinininsan haqlarına hörmәtlә
yanaşmaqla tәmin edilmәsi üçün hәrtәrәfli bir plan hazırlamışdır.
Tikinti
mәrhәlәsindә BP-nin yanaşma mövqeyinin bir elementi Tәhlükәsizlik vә İnsan
Haqları üzrә Könüllü Prinsiplәrin (KP-lәr) yerinә yetirilmәsi sahәsindә öz qapılarını
şirkәtdәnxaric monitorinqin üzünә açması idi vә 2004-2008-ci illәrdә dörd belә
monitoring aparılmışdı. Bu monitorinqlәrin hәr birindә müşahidәlәrin nәticәlәri
ictimaiyyәtә açıqlanmışdı.
Bundan sonra KP-lәrin yerinә yetirilmәsindә öz
yanaşma mövqeyinin sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәk üçün BP şirkәtdaxili yoxlama
keçirilmәsini tәklif etdi. 2010-cu ilin may ayında BP ilk dәfә olaraq KP-lәrin
Azәrbaycanda necә hәyata keçirilmәsinin şirkәtdaxili qiymәtlәndirilmәsini apardı.
Bu, BP-nin standart KP-lәrinin qiymәtlәndırmә әsasından istifadә etmәklә daxili
“sağlamlıq müayinәsi”dә irәlilәyişin olduğunu müәyyәn etdi. Bu yoxlama sadә vә
standartla müqayisә әsasında aparıldı. Onun әsas mәqsәdi yalnız “qaydalara
riayәt olunan” vә ya “riayәt olunmayan” sahәlәri müәyyәn etmәk deyil,
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problemlәrin hәll edilmәsi sahәsindә şirkәtlәrә tәlimatlar vә münaqişәlәrin aradan
qaldırılması üçün mәslәhәtlәr vermәk idi. Qiymәtlәndirmәdә әsas diqqәt risklәrin
necә müәyyәn edilmәsi vә yumşaldılması üzәrindә cәmlәnmişdi. Yoxlama
müәyyәn etdi ki, KP-lәrin yerinә yetirilmәsinin bütün sahәlәrindә BP-nin mövqeyi
güclüdür, lakin elә sahәlәr vardır ki, onları daha da güclәndirmәyi nәzәrdә
tutmaq olar. Biz әsas müşahidәlәr vә tövsiyәlәrlә birgә bu qiymәtlәndirmәnin
ümumi xülasәsini vә әsas standartları Azәrbaycan dilinә tәrcümә etmәk vә hәm
Azәrbaycan, hәm dә ingilis dili variantlarını veb-sәhifәmizә yerlәşdirib ictimaiyyәt
üçün açıqlamağı planlaşdırırıq.
Hәllik isә, biz konkret olaraq KP-lәrә aid şirkәtdәnxaric monitorinq keçirilmәsini
planlaşdırmırıq. Biz belә bir faktı çox yüksәk qiymәtlәndiririk ki, ASTK daha geniş
fәaliyyәt sahәlәrinin bir hissәsi kimi hәr il KP-lәrin necә hәyata keçirilmәsini
yoxlamaqda davam edir. Eyni zamanda, biz KP-lәrin nә vaxtsa şirkәtdәnxaric vә
mәhz onlara hәsr edilmiş yoxlanılmasının şirkәt üçün faydalı olacağı ehtimalını da
istisna etmirik.
Hәlәlik isә biz KP-lәr üzrә fәaliyyәtimizin nәticәlәrini hәr il BP
Azәrbaycanda Davamlı İnkişaf haqqında hesabatlarımızda tәfәrrüatı ilә
ictimaiyyәtә açıqlayırıq.
2009-cu ildә yaranmış fasilәdәn sonra, BP 2010-cu ildә boru kәmәrinin
tәhlükәsizliyi üzrә yenidәn geniş әhatәli mәslәhәtlәşmәlәr aparmağa başladı vә
bu ilin sonunadәk biz BTC/CQBK boyunca yerlәşәn 115 icmada görüşlәr keçirmәyi
planlaşdırırıq. BP-nin tәşәbbüsü ilә yaradılmış “Tәşkilatlararası Tәhlükәsizlik
Komitәsi” (TATK) forumlarının mәqsәdi yerli icma üzvlәrinin inamını qazanmaq vә
tәhlükәsizliklә bağlı mәlumatları onlarla bölüşdürmәkdir. Bu forumlarda BP-nin
çöl tәhlükәsizlik әmәkdaşları,İxrac Boru kәmәrlәrinin Mühafizәsi İdarәsinin vә
yerli icrayә komitәlәrinin nümayәndәlәri, elәcә dә yerli torpaq mülkiyyәtçilәri vә
istifadәçilәri iştirak edir.
2009-cu ildә BP Azәrbaycanda boru kәmәrlәri marşrutu boyunca yerlәşәn
icmalarda tәhlükәsizliyә münasibәt barәdә müstәqil bir sorğu keçirdi. Sorğunun
bundan әvvәl ASTK ilә bolüşdürülәn nәticәlәri BP-nin tәhlükәsizliklә bağlı icma
әlaqәlәrini daha yaxşı tәnzimlәmәk üçün ona dәyәrli rәylәr verdi vә onun dövlәt
vә özәl tәhlükәsizlik qurumları ilә әlaqәlәrindә az da olasa mövcud olan
çatışmazlıqları müәyyәnlәşdirmәyә kömәk etdi.
BP bu nәticәlәri hәm dә
hökumәtlә bölüşdürdü. KP-lәtinin Azәrbaycanda hәyata keçirilmәsinә dair 2010cu ilin qiymәtlәndirmә hesabatında verilәn tövsiyәlәrdәn biri belә sorğuların
müntәzәm olaraq, bәlkә dә üç ildәn bir keçirilmәsi tәklifi oldu. İnanırıq ki, belә
sorğulardan alınan rәylәr boru kәmәrlәri boyunca tәhlükәsizliyi güclәndirmәk
üçün çox qiymәtlidir vә BP-nin tәhlükәsizlik vә insan haqları sahәsindә göstәrdiyi
sәylәrin tәsirini nümayiş etdirir. Bu mәsәlә ilә әlaqәdar digәr bir tövsiyә keçirilәn
hәr bir sorğudan alınmış әsas mәlumatların xülasәsini nәşr etdirmәk barәdә
fikirlәşmәkdir.
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Şirkәtdә hәyata keçirilmiş müxtәliflik vә әhatәlilik proqramları menecerlәrimizi
müvafiq qaydada әhatәli komandalar yaratmağa hazırlamaq mәqsәdi ilә hәyata
keçirilir.
Belә
komandalara
fәrdlәr
mәnşәyindәn,
cinsindәn,
etnik
mәnsubiyyәtindәn vә dinindәn asılı olmayaraq qәbul edilir vә şirkәtә verdiklәri
özlәrinәmәxsus töhfәlәrinә görә qiymәtlәndirilirlәr. Tәlim xәtti rәhbәrlәrә
qabiliyyәt vә bacarıqların qiymәtlәndirildiyi bir mühitin başa düşülmәsinә kömәk
edir. Belә mühitdә bütün işçilәr vә biznes tәrәfdaşları irqindәn, rәngindәn,
dinindәn, cinsindәn, yaşından, milli mәnşәyindәn, cinsi tәmayülündәn vә ya evli
olub-olmamasından asılı olmayaraq özlәrinin qiymәtlәndirildiyini vә kәnarda
qalmadıqlarını hiss edirlәr. Bu mühit xәtti rәhbәrlәrә hәr bir kәsin imkanlardan
istifadәsini tәmin etmәk üçün bacarıqlar aşılayır.
Әmәliyyatların tәsiri
Biz fövqәladә hallarda cavab tәdbirlәri görmәk yüksәk sәviyyәli hazırlığı tәmin
etmişik. Bura effektiv planlar vә prosedurlar, istifadәsi dәrhal mümkün vә saz
vәziyyәtdә olan avadanlıqlar vә resurslar, elәcә dә yaxşı tәlim keçmiş, tәcrübәli
vә peşәkar bir fövqәladә hallarda cavab tәdbirlәri tәşkilat daxildir. Bunlar
müntәzәm olaraq yoxlanılır vә sınaqdan keçirilir, lazım olduqda isә yenilәşdirilir vә
tәkmillәşdirilir. Fövqәladә hallarda cavab tәdbirlәrinin bütün sisteminin
yoxlanılması vә işçi heyәtinin cavab tәdbirlәri bacarıq vә vәrdişlәrini güclәndirmәk
üçün planlaşdırılmış mәşqlәr vә tәlimlәr keçirilir. Biz dәnizdә vә qurudakı
istehsalat sahәlәrindә hәr ay fövqәladә vәziyyәtlәrin aradan qaldırılması üzrә
mәşqlәr keçiririk. Bizim strateji vә başlıca podratçılarımız da bu mәşqlәrdә iştirak
edirlәr
Bütün bu görülәn işlәr real fövqәladә hallarda özünün çox sәmәrәli olduğunu
sübut etmişdir. 2009-cu ilin noyabr ayında BP Azәrbaycan SİB böhran vә
fövqәladә vәziyyәt hallarında cavab tәdbirlәri üzrә böyük bir mәşq keçirdi.
“Xәzәr” adlanan bu mәşqin әsas mәqsәdlәri prosedurları sınaqdan keçirmәk,
cavab tәdbirlәri qruplarına öz rollarını yerinә yetirmәk imkanı yaratmaq vә
müvafiq sәlahiyyәtli qurumlarla fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsini yoxlamaqdan
ibarәt idi. Bu mәşq öz növündә Azәrbaycanın müvafiq dövlәt orqanlarının, o
cümlәdәn Fövqәladә Hallar Nazirliyinin, Hәrbi dәniz donanmasının, Sahil Mühafizә
Xidmәtinin vә Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin fәal şәkildә qatıldığı birinci
tәdbir oldu.
Prosedurlarımızı güclәndirmәk vә gәlәcәk tәlim sahәlәrini
müәyyәnlәşdirmәk üçün bu mәşqdәn öyrәnilmiş dәrslәrdәn istifadә olunacaqdır.
Bundan başqa, 2010-cu ilin sentyabr ayında biz Fövqәladә Hallar Nazirliyi (FHN)
ilә birgә daha bir böyük mәşq keçirdik. Bu mәşqdә FHN-in resursları tam şәkildә
istifadә olundu vә icmalar da orada iştirak etdi. Bu, uğurlu әmәkdaşlığın digәr bir
nümunәsi oldu vә fövqәladә hallara hazırlıq vәrdişlәrimizi vә proseslәrimizi
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güclәndirmәk üçün gәlәcәkdә dә belә qarşılıqlı faydalı mәşqlәri davam etdirmәyi
tәmin edәcәyik.
Fövqәladә hallarda cavab tәdbirlәrini birgә hәyata keçirmәyә vә neft
dağılmalarında FHN-in vә BP-nin resurslarını birlәşdirmәyә imkan verәcәk yeni bir
Vahid Komanda Sistemi yaratmaq üçün hazırda FHN ilә müzakirәlәr aparırırıq.
BP şirkәtin mütәxәssislәri vә effektiv çatdırma kanalları ilә bütün maraqlı tәrәflәri,
o cümlәdәn hökumәt vә qeyri-hökumәt tәrәflәrini, öz tәrәfdaşlarını, kütlәvi
informasiya vasitәlәri nümayәndәlәrini vә ictimaiyyәti әmin etmişdir ki, onun
Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar tәhlükәsizdir vә şirkәtin regionda
uzun müddәt qalacağı barәdә öhdәliyi vardır. Bununla әlaqәdar olaraq,
bәyәnnamәlәr vә “әn çox soruşulan suallar” sәnәdi hazırlanmış vә açıqlanmışdır.
Şirkәt daxilindә şirkәt rәhbәrliyinin göndәrişlәri vә şirkәtin rәsmi bildirişlәri dә
daxil olmaqla әn son mәlumatları çatdıran xüsusi intranet sәhifәsi yaradılmışdır.
Bundan başqa, bu tәdbirdәn mütәmadi olaraq şirkәtin ümumi yığıncaqlarında vә
işçi heyәti ilә görüşlәrdә bәhs edilmiş vә әmәkdaşlarla açıq vә şәffaf söhbәtlәrin
aparılmasına nail olunmuşdur.
Komissiya tәrәfindәn әmәliyyatlar sahәsindә әldә edilmiş müәyyәn uğurların, o
cümlәdәn peşәkar işçi heyyәtindә milli kadrların faiz artımının, BP-nin kiçik vә
orta müәssisәlәrә (KOM-lar) verdiyi töhfәlәrin vә әmәyin tәhlükәsizliyi sahәsindә
yaxşı nәticәlәrin әldә edilmәsinin tәqdir edilmәsindәn mәmnunuq.
BP şirkәti ASTK-nın Azәrbaycanda sahibkarlığın inkişafının davam etdirilmәsi
mövqeyini bölüşür. İnanırıq ki, bizim mövqeyimiz müsbәt töhfәlәr verir vә
Azәrbaycanın inkişafına yaxşı bir missal ola bilәr. Biz Azәrbaycanda apardığımız
biznes fәaliyyәtimizdә, hәm müqavilәlәrimizdә iştirak edәn şirkәtlәrin sayını, hәm
dә yerli şirkәtlәrә verilmiş müqavilәlәrin dәyәrini artırmaqla, yerli ehtiyatlardan
maksimum istifadә barәsindә götürdüyümüz öhdәliyә sadiqik Biznes Mәrkәzinin
(BM) yerli ehtiyatları inkişaf etdirmәk sәyi bu mәsәlәyә dәstәk verәn әsas
amillәrdәn biri olmuş vә biri olaraq da qalmaqdadır.
Bundan başqa, BM-nin yeni veb-sәhifәsi 2010-cu ilin iyun ayında açıldı. Bu vebsәhifә yerli şirkәtlәrә BP ilә işgüzar münasibәtlәr qurmaq üçün tәlәb olunan ilkin
addımlar haqqında mәlumat verir vә onları neft vә qaz sektorunda iş tapmasına
kömәk etmәk üçün texniki vә maliyyә dәstәyi barәdә mәlumatlandırır. Biz neft vә
qaz sәnayesindәki yerli xidmәt şirkәtlәrinә hәyata keçirilmәsi 2006-cı ildә
başlanmış Biznes Mәrkәzi vә Tәlim Proqramı (BMTP) әsasında biznes inkişafı
planları vә yerli bazar imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi vasitәsilә texniki yardım
göstәrmәyi davam edәcәyik.
BP hәm dә 2006-cı ildә yaradılmış Tәchizatçı Müәssisәlәri Maliyyәlәşdirmә
Qurumu (TMMQ) vә BMK tәrәfdaşlığı vasitәsilә daxili kredit kapitalından şәffaf vә
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rәqabәtәsaslı istifadә imkanı yaratmaqla yerli neft vә qaz sahәsindә xidmәt
şirkәtlәrinә dәstәk vermәyi davam etdirәcәkdir. Bundan başqa, biz ölkәnin kәnd
tәsәrrüfatı vә digәr qeyri-neft sektorunda sosial-iqtisadi stimul vermәk mәqsәdi
daşıyan layihәlәr üzәrindә işlәmәyi davam etdirәcәyik.
ASTK BP-yә maddi-texniki tәdarükün idarә edilmәsindә şәffaflığı daha da
artırmağı tövsiyә edir.
Korrupsiyaya qarşı görülәn tәdbirlәrin pozulmasına qarşı risklәrin qarşısının
alınması, onların aşkar edilmәsi vә onların tәkidlә tәqib edilmәsi üşün BP-nin
effektiv mexanizm vә vasitәlәri vardır. Bu mexanizmlәrdәn biri (BP-nin
Kateqoriyanın İdarәedilmәsi Prosesi) seçilmiş tәchizatçıların BP standartlarına tam
cavab vermәsini tәmin edir, vasitәlәrin digәr bir komplekti isә tәchizatçıların
müqavilә bağlanmasından sonrakı fәaliyyәtini yoxlayır ki, onların şirkәtlә işgüzar
münasibәtlәrdә olduğu bütün müddәtdә BP standartlarına riayәt olunması tәmin
olunsun.
BP-nin Kateqoriyanın İdarәedilmәsi (KİE) Prosesi yüksәk sәviyyәli tәdarük
nәticәlәri әldә edilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәtlәrin strukturlaşmış әsasını tәşkil edir.
KİE bütün xidmәtlәrin vә materialların tәdarükünün sәlahiyyәt verilmiş mәhdud
sayda peşәkarlar tәrәfindәn tәchizat zәnciri vasitәsilә aparılmasına icazә verir vә
digәr mәsәlәlәrlә yanaşı, BP standartlarına tam cavab verәn tәchizatçıların
seçilmәsi üçün üsul müәyyәn edir. Biz tam әminik ki, çox diqqәtlә aprılmış tәsdiq
prosesini keçәn tәchizatçılarla iş görülmәsi әmәyin tәhlükәsizliyi vә tәdarük
işlәrinin yüksәk keyfiyyәtlә aparılması ilә nәticәlәnir.
Tәchizatçıların seçilmәsi prosesinә onların qiymәtlәndirilmәsindә SӘTӘM vә
bütövlüyün idarә edilmәsi meyarları daxildir vә bu da tәhlükәsiz vә etibarlı
әmәliyyatları tәmin edir. Üstәlik, bura hәm dә Rüşvәtxorluğa vә Korrupsiyaya
qarşı (RKQ) BP qaydalarına, keyfiyyәtә vә texniki standartlara әmәl edilmәsi
tәlәblәri daxildir. Bu proses hәm dә tәchizatçının maliyyә durumunun sabitliyini
yoxlayır.
KİE-dәn әldә olunan aşkar fayda ondan ibarәtdir ki, BP-nin bütün kәşfiyyat vә
hasilat seqmentindә Maddi-texniki tәdarük vә Tәchizatın İdarә Edilmәsi (MTTTİE)
әmәkdaşları hәr hansı bir kateqoriyada bütün mümkün ola bilәn tәchizatçıları
yaxış görmәk imkanına malik olur vә BP ilә әmәkdaşlığa cәlb edilmәk üçün
qiymәtlәndirilmiş vә qәbul edilmiş bu tәchizatçılara inanırlar.
Tәchizatçılarımızın öz müqavilә öhdәliklәrini yerinә yetirmәsinә nәzarәt etmәk
üçün BP Azәrbaycan 2009-cu ildә Tәchizatçıların Audit Proqramını (TAP) hәyata
keçirmәyә başladı. TAP-nin Rüşvәtxorluğa vә Korrupsiyaya qarşı (RKQ) bir
komponenti vardır. Auditi keçirilәcәk tәchizatçılar riskin qiymәtlәndirilmәsi
әsasında seçilirlәr. Tәchizatçı auditlәrinin RKQ komponentindә әsas diqqәt
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aşağıdakılar üzәrindә cәmlәnir: tәchizatçıların anti-korrupsiya ilә әlaqәdar nәzarәt
mexanizmlәri, tәchizatçıların anti-korrupsiya tәlimlәri, sәyahәt vә әylәncә xәrclәri,
onların subpodratçıları, yükgöndәrәnlәri, gömrük agentlәri, müşavirlәri, xırda
xәrclәr qrafaları,
bank bәyannamәlәri, lisenziyaları, icazәlәri, işә götürmә
qaydaları. TAP hәr il hәyata keçirilәn bir tәşәbbüsdür vә o, MTTTİE Uyğunluq vә
Audit qrupu tәrәfindәn idarә olunur.
Keçәn illәrdә olduğu kimi, yerli tәchizatçıların әsas işçi heyәti üçün Davranış
Kodeksi vә RKQ üzrә tәlimatlandırılması tәlәb olunur. Biz bütün tender
sәnәdlәrinә Davranış Kodeksinin bir surәtini әlavә edirik. Uyğunluq/etika üzrә
әsas icra göstәricilәri tәchizatçı işinin idarә edilmәsi prosesinin bir hissәsini tәşkil
edir. BP-nin müqavilә şablonlarında vә yeni lazımi ehtiyatlılıq prosedurlarındakı
müddәalar maddi-texniki tәdarük prosesinin tәrkib hissәlәridir.
Sәngәçal terminalı әtrafındakı icmalarla әlaqәlәr
ASTK-yә Sәngәçal terminalı vә vә onun qonşuluğundakı icmalar arasında
tәkmillәşdirilmiş ünsiyyәt nәticәsindә yaranmış yaxşı әlaqәlәr barәdә öz
tәәssüratını bölüşdürdüyünә görә tәşәkkür edirik.
Ünsiyyәt vә әlaqәlәrin yaradılması şirkәt üçün olduqca vacibdir vә biz yerli
maraqlı tәrәflәrlә dialoqumuzu icmalarla müntәzәm olaraq görüşmәk vә
mәlumatlandırma iclasları vasitәsilә gәlәcәkdә daha da güclәndirmәyi
planlaşdırırıq. İcmaları narahat edәn müxtәlif mәsәlәlәrә cavab vermәk vә rәylәri
öyrәnmәklә, belә görüşlәr layihә üzrә işlәrin gedişi, müvafiq SӘTӘM vә icma
inkişafı tәşәbbüslәri haqqında mәlumatların vaxtında icma sәviyyәsindә
bölüşdürülmәsindә vә çox mühüm bir vasitә kimi nәzәrdә tutulur.
Sәngәçal terminalında atmosferә buraxılan emissiyalarla bağlı Komissiyanın
narahatlığını qiymәtlәndiririk. Dünyanın hәr yerindә neft hasil edilәn digәr
әrazilәrdә olduğu kimi, әmәliyyatlar zamanı bәzi emissiyaların atmosferә
buraxılması burada da müşahidә olunur. Nәzәrdә tutulan emissiyaların hәcmi,
mәşәldә yandırma ilә bağlı amillәr, buraxılma normaları vә onun davamlılığı
hesablanır vә planlaşdırılmış mәqsәdlәrlә müqayisә olunur. Belә miqdarlar
insanlar vә әtraf mühit üçün ziyanlı olmur. BP Azәrbaycanın mәrkәzi әtraf mühit
qrupu dәniz, ixrac vә Sәngәçal әmәliyyatları üçün atmosferә buraxılan ümumi
istixana qazları üzrә göstәricilәri nümayiş etdirәn rüblük lövhә hazırlamışdır. BPnin keçirdiyi monitorinqin nәticәlәri göstәrir ki, Sәngәçal terminalında atmosfer
havasında olan çirklәndiricilәrin sәviyyәsi beynәlxalq standartlar tәrәfindәn
müәyyәn edilmiş sәviyyәdәn çox aşağıdır.
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BP mәsuliyyәtli bir operator kimi mütәmadi olaraq vәziyyәtә nәzarәt edir vә
terminaldakı qurğular vә proseslәrә әn yaxşı texnologiyaları tәtbiq etmәklә hava
çirklәndirici hәcmlәrin azaldılması üzәrindә hәmişә çalışır.
Sәngәçal terminalının әtrafındakı icmalarda hәyata keçirilәn mәlumatlandırma
görüşlәrinә ictimaiyyәtin münasibәti müsbәtdir vә onlar әmәliyyatlarımızın
yaratdığı tәsirlәrlә (mәşәldә yandırma, küy vә qoxu) әlaqәdar onların
narahatlıqlarına cavab verәn ünsiyyәtimizi yüksәk qiymәtlәndirirlәr. Bizim
süzgәcdәn keçirmәklә tәmizlәmә vә monitorinq proseslәrimiz barәdә icmaların
xәbәri yox idi vә onlara bu barәdә mәlumat verilmәsini çox rәğbәtlә qarşıladılar.
Belәliklә, bizim üçün belә görüşlәrin keçirilmәsi әtraf mühitlә bağlı keçirdiyimiz
monitorinqin nәticәlәrini icmalarla bölüşdürmәk üçün yaxşı bir imkandır, çünki bu
nәticәlәr icmaların güzәranı üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.
Sağlamlıq mәsәlәlәri ilә bağlı icma naratlıqlarından xәbәrimiz var vә biz onları
mәlumatlandırma, terminal әmәliyyatları haqqında iformasiyanın çatdırılması,
SӘTӘM vә müntәzәm ünsiyyәt zamanı verilәn suallara cavab vermәklә hәmişә
yoluna qoyuruq.
Sağlamlığa Tәsirin Qiymәtlәndirilmәsinin (STQ) Komissiya tәrәfindәn yüksәk
qiymәtlәndirilmәsini görmәkdәn mәmnunuq. STQ tәsirlәrin yumuşaldılması üçün
tövsiyәlәr verir vә terminal hüdudlarından kәnara çıxaraq әtraf icmaları da әhatә
edәn sәhiyyә yardımı proqramları üçün imkanları yaxşılaşdırır. STQ Sәngәçal
terminalının tәsirini hәm keçmişә, hәm dә gәlәcәyә nәzәrәn qiymәtlәndirib.
Keçmişә nәzәrәn aparılan tәhlildә әsas diqqәt miras kimi qәbul edilәn vә
narahatlıqlar doğuran icma narazılıqlarına cavab vermәklә keçmiş qurğuların vә
layihә üzrә fәaliyyәtlәrin üzәrindә cәmlәndi. Gәlәcәyә nәzәrәn aparılan tәhlil
qabaqcadan müәyyәn edilmiş әhalinin sağlamlığında müxtәlif fәaliyyәtlәr
nәticәsindә baş verәn dәyişikliklәri aşkar edir vә qiymәtlәndirir. O elәcә dә
gәlәcәk terminal әmәliyyatlaı vә genişlәndirmәlәrdәn icmalara potensial tәsiri
nәzәrdәn keçirir.
STQ bizi icmaların mәlumatlandırılması vә mәslәhәtlәşmә strategiyalarımızı
planlaşdırmağa vә hәyata keçirmәyә әhәmiyyәtli dәrәcәdә kömәk edәcәk faydalı
mәlumatlarla tәmin etdi. Biz STQ-nin nәticәlәrindәn auditoriyanın seçilmәsi vә
ünsiyyәtin mәzmununu müәyyәn etmәkdә istifadә edәcәyik ki, müvafiq mәlumat
lazım olan adamlara lazımi formatda çatdırılsın.
Aralıq dәnizi tısbağaları (Testudo graeca) Azәrbaycan Respublikasının Qırmızı
kitabına vә Beynәlxalq Tәbiәti Mühafizә İttifaqının (BTMİ) Qırmızı siyahısına
saylarının azalmasında görә “zәif növ” kimi daxil edilmişdir. 2002-ci ildә
terminalın genişlәndirilmәsi işlәri vә onların bu әrazidәki tısbağalara mümkün ola
bilәcәk tәsiri ilә әlaqәdar narahatlıqlara cavab olaraq BP Sәngәçal terminalının
qonşuluğunda yerlәşәn sahilyanı әrazidә tısbağa yetişdirmә tәşәbbüsünün hәyata
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keçirilmәsinә başladı. Bu layihәnin bir hissәsi kimi, tısbağa populyasiyasında
ümumi itkilәrdәn yayınmaq mәqsәdi ilә şәraiti tәbiәtә yaxın bir hasarlanmış
әrazidә tısbağa yetişdirilmәsinә başlandı.
Yetişdirmә layihәsi ilә birgә Azәrbaycan biomüxtәliflik mәrkәzinin kömәyi ilә
tısbağaların tәbiәtә buraxılması proqramı işlәnib hazırlandı. 2007-2010-cu illәr
әrzindә tәxminәn 350 tısbağa әvvәlcәdәn Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyiilә
razılaşdırılmış prosedurdan istifadә edilmәklә Qobustan vә Şirvanın dağәtәyi
әrazilәrinә buraxıldı. Onların gәlәcәk monitorinqinә imkan yaratmaq üçün
tısbağaların hamısı nişanlanmışdı. Azәrbaycan Bioloji Müxtәliflik Mәrkәzi
tәrәfindәn 2009-cu ilin avqust ayında keçirilәn monitoring göstәrdi ki, tәbiәtә
buraxılmış bu tısbağaların әtraf mühitә uyğunlaşması qәnaәtbәxşdir.
İcma proqramları
BP şirkәti Azәrbaycanda inkişafa vә iqtisadi yüksәlişә dәyәrli töhfәlәr verәn
layihәlәrin operatoru olmağı ilә fәxr edir. O cümlәdәn, icma proqramları öz
sәylәrini institusional bacarıqların inkişaf etdirilmәsi, yumuşaq iqtisadiyyat vә
biznes bacarıqları üzrә tәlim, gәlir yaradan müdaxilәlәr vә bazaar ehtiyaclarının
qiymәtlәndirilmәsi әsasında sosial müәssisәlәrin inkişaf etdirilmәsi üzәrindә
cәmlәyir. BP tәrәfindәn irәli sürülmüş İcma Proqramı tәlim vasitәsilә bacarıq vә
vәrdişlәr yaradılmasının vә son mәqsәdi regionda sosial-iqtisadi inkişafa dәstәk
vermәk olan әmәli mikrolayihәlәrin hәyata keçirilmәsinin strukturlaşdırılmış bir
prosesidir.
Davam edәn inkişaf müdaxilәlәrinin әn mühüm hissәlәri bacarıqların yaradılması,
mәsuliyyәt, yerli hökumәt vә şirkәtlәrlә әlaqәlәr yaratmaq vә onları saxlamaqdan
ibarәtdir. Belә imkanların nәticәlәrinin bәzi nümunәlәri aşağıdakılardır:
•
•
•
•

İnkişaf layihәlәrinin verildiyi sahibkarların öz müәssisәlәrini idarә
etmәk, onları inkişaf etdirmәk vә saxlamaq üçün aydın tәsәvvürü,
missiyası vә strateji planları olur;
İcma gәnclәri biznesә vә/ya biznes inkişafı xidmәtlәrinә maraq göstәrir,
özlәrini işlә tәmin edә bilir, müstәqil olaraq xidmәtlәr tәchiz edir, öz
bineslәrini idarә edir vә özlәrinә müştәrilәr tapırlar;
İcma üzvlәri qәrar qәbuletmә proseslәrindә fәal iştirak edir vә
sahibkarlar iştirak mövqeyinin mühümlüyünü başa düşürlәr;
Hәdәf götürülmüş benefisiarlar kredit institutları ilә әmәkdaşlıq edir vә
borc götürülmüş pulla öz bizneslәrini inkişaf etdirmәk vә
genişlәndirmәk yolları vә imkanları haqqında mәlumatlı olurlar.

Öz icma proqramlarının davamlılığını tәmin etmәk öhdәliyinin bir hissәsi kimi, BP
icma ehtiyaclarına kömәk etmәk üçün yaradılmış şirkәtlәrin uzun müddәtli iqtisadi
vә iş bacarıqlarının yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә BP şirkәti Mәhdud Mәsuliyyәtli
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Şirkәtlәri (MMŞ) inkişaf etdirir. İcma Proqramı әsasında yaradılmış MMŞ-lәrin
qarşısında qoyulan tәlәblәrdәn biri budur ki, müәssisәnin yaratdığı gәlirlәrin
razılaşdırılmış bir hissәsi icmanın dövriyyә fonduna verilsin. Bu fond sonradan
bütün icmanın mәnafeyi üçün istifadә edilir. Bundan başqa, icma belә sahibkar
müәssisәsindәn mal vә xidmәtlәrdәn yaxşılaşdırılmış istifadә imkanı, güzәştlәr vә
digәr dәyәrlәr vasitәsilә faydalanır.
BP müxtәlif icma inkişafı layihәlәrindә digәr әsas maraqlı tәrәflәrlә yanaşı,
müvafiq yerli orqanlarla dialoq aparılmasını davam etdirir. Bu yalnız bizim iştirak
strategiyamızın bir hissәsi olmayıb, hәm dә uzun müddәtli iqtisadi inkişaf vә
müstәqillik üçün mühüm bir mexanizmdir. Biz bu sahәdә ASTK-nın mövqeyini
bölüşdürürük vә bu layihәlәrә yaxından nәzarәt etmәyi davam etdirәcәyik.
BP mәmnuniyyәtlә tәsdiq edir ki, yerli icmalar üçün iqtisadi imkanların
artırılmasına yönәlmiş kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinә müdaxilәlәr bizim icma inkişafı
tәşәbbüslәrimizin mәrkәzindә dayanır. Davamlı әtraf mühit vә iqtisadi imkanlar
proqramı (DӘMİİP) vә hәyata keçirilmәsi davam edәn digәr proqramlar icmaların
iqtisadi dolanışıq vasitәlәrinin yaxşılaşdırılması, sәmәrәliliyin artırılması vә davamlı
inkişafa nail olmaqla yeni iqtisadi imkanlardan istifadә mәqsәdlәrinә xidmәt edir.
BP mütәmadi olaraq yerli ehtiyacların, imkanların vә tәcrübәlәrin
qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanaraq kәnd tәsәrrüfatının inkişaf etdirlmәsinә sәmәrәli
dәstәk verilmәsi yolları arayır. BP mәmnuniyyәtlә tәsdiq edir ki, yerli Gәncә
Aqrobiznes Mәrkәzi ilә hәyata keçirilәn layihәlәr maraq, әsaslә seçki vә biliklәrin
ötürülmәsinә әsaslanan geniş fermerlәr şәbәkәsini әhatә edir.
Yerli tәrәfdaşlar vasitәsilә kәnd tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk barәdә ASTK-nın
mәslәhәtini BP qiymәtlәndirir vә hәmişә öz yanaşma mövqeyini tәkmillәşdirmәyә
can atır. Davamlı tәkmillәşdirmә yalnız göstәrilәnlәrlә mәhdudlaşmayan aşağıdakı
amillәr daxildir: keyfiyyәtli toxumlarla tәchizatın tәmin edilmәsi, kәnd tәsәrrüfatı
üzrә tәlimlәrin keçirilmәsi vә yeni texnologiyaların tәtbiq edilmәsi ilә dәnli
bitkilәrin vә mal-qaranın keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması. Mal-qaranın keyfiyyәtinin
yaxşılaşdırılmasına yüksәk keyfiyyәtli yemlәrdәn istifadә vә mal-qaranın idarә
edilmәsinin müasir texnologiya vә metodları üzrә fermerlәrin tәlimlәndirilmәsi ilә
nail olunur.
Bu yaxınlarda BP müvafiq MMŞ-lәrә öz bazar şәbәkәsini yaratmaq vә vә hasilatı,
xidmәtlәri vә çatdırma zonalarını genişlәndirmәk üçün lazımi dәstәk vermәk
mәqsәdi ilә su tәmizlәmә qurğuları ilә әlaqәdar yeni bir inkişaf mәrhәlәsinin
hәyata keçirilmәsinә başlayıb. Bu müәssisәlәrin inkişafında әsas prioritet
sahibkarlar üçün müasir bazar tәlәblәrinә cavab verәn texnoloji bazanın
yaradılması, yeni texnologiyaları (avadanlıqla tәchizat) tәtbiq etmәklә
sahibkarlara dәstәk verilmәsi, xidmәtlәrin müxtәlifliyinin (qablaşdırma, kirayә
etmә, icarәyә götürmә vә s.) çoxaldılması vә suyun keyfiyyәtini yoxlayan regional
laboratoriyalar vasitәsilә suyun keyfiyyәti üzәrindә nәzarәtin güclәndirilmәsidir.
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BP icma inkişafında gender hәssaslığı mәsәlәsi ilә әlaqәdar nöqteyi-nәzәrlә
şәrikdir. Layihәlәrә verilәn tәlabatlardan biri budur ki, qadınlar icma qruplarına
daxil edilmәli vә layihәlәrdә iştiraka sövq edilmәlidir. BP inkişafda qadınların
mühüm rolunu әks etdirәn gender tәhsili komponenti barәdә tövsiyәni
mәmnuniyyәtlә qәbul edir vә o, bu tövsiyәni hazırda davam edәn vә ya yeni
proqramlarda nәzәrә almağı davam etdirәcәkdir. Qeyd etmәk istәrdik ki, bizim
dәstәk verdiyimiz mikromaliyyә layihәlәrindә qadın benefisiarların böyük bir
hissәsini qadınlar tәşkil edir. Mәsәlәn, 2009-cu ilin sonunda BP vә onun
tәrәfdaşlarının dәstәk verdiyi maliyyә institutlarından mikro-kreditlәr götürmüş
qadınların ümümi sayı 40000 nәfәrdәn artıq olmuşdur.
Sosial xәrclәr
Xәzәrdә hәyata keçirilәn әmәliyyatlar mәrhәlәsi dövründә BP icma inkişafı
layihәlәrinә dәstәk vermәk sahәsindә götürdüyü öhdәliyә sadiq qalıb. Lakin
bununla belә, bu xәrclәrin hәcmi operatoru olduğumuz neft vә qaz layihәlәrinin
ölçüsü ilә әlaqәlәndirilmәmәlidir. Bizim yanaşma mövqeyimiz daha çox davamlı
vә uzun müddәtli müdaxilәlәrә әsaslanır. Bu müdaxilәlәr tikinti mәrhәlәsindә
qoyulmuş sәrmayәlәr üzәrindә qurulur vә әmәliyyatların bütün gedişi boyu öz
әhәmiyyәtini saxlayır.
Nәticә
Biz ASTK-ya işimizi vә ictimai fәaliyyәtimizi mütәmadi olaraq yaxşılaşdırmaqda
bizә kömәk edәn vә bir çox faydalı baxış vә tәvsiyyәlәr daxil edilmiş. Dördüncü
hesabata görә tәşәkkür edirik. Biz hesabatdakı müxtәlif tövsiyәlәri vә
mәslәhәtlәri alqışlayır vә onların dәyәrli olduğuna inanırıq. Bu fürsәtdәn istifadә
edәrәk, dördüncü hesabatı hazırlayan Komissiya üzvlәrinә tәşәkkürümüzü bildirir
vә 2011-ci ildә dә gәlәcәk әmәkdaşlığa vә birgә işlәyәcәyimizә ümid edirik.
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