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پیشگفتار
ت نفت از اواسط دهه المللی انرژي به عنوان اتاق فکر و هاب مطالعات پژوهشی و راهبردي وزارموسسه مطالعات بین

هاي مدیران ارشد صنعت نفت و با تاسیس گروه مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار، تالش کرده است تا به دغدغه80
هاي متعددي از جمله ارزیابی گاز در این حوزه پاسخی علمی و کاربردي ارائه دهد. در این راستا تاکنون پروژه

خارك، بهرگان، عسلویه، تجزیه و تحلیل اجتماعی الگوهاي مصرف انرژي، تاثیرات اجتماعی صنعت نفت در جزیره 
سنجش نگرش به نفت و انرژي، تعریف و به انجام رسیده است. 

90هاي علمی و کاربردي در صنعت نفت، از اوایل سال المللی انرژي با اعتقاد به انجام پژوهشموسسه مطالعات بین
انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، و ، (CENESTA)زیست ار و محیطموسسه توسعه پایدطرح مشترکی را با 

را شروع کرد که اکنون » گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروههاي ذینفع«بنیاد زمین زنده با عنوان 
وانسته ت(Co-management)گردد. این پروژه با استفاده از مدل مدیریت مشارکتیگزارش نهایی آن تقدیم می

ان (صنعت نفت، جامعه محلی و بخش دولتی) مدل موفقی از الگوي ا ایجاد همسوئی بین سه ضلع ذینفعاست ب
ذینفعان مورد تواند در سایر مناطق نفتی نیز براي ارتباط بهتر بینوجود آورده که میمدیریت مشارکتی را به 

استفاده قرار گیرد.
سه محور مهم مد نظر بوده است:براي اجراي موفق این طرح، از ابتدا 

هاي مختلف وزارت نفت براي پذیرش طــرح، حمایت و پشتیبانی از این طرح از طریق رایزنی و مذاکره با بخش-1
کننده نهایی از نتایج پروژه؛عنوان استفادهاز جمله سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس به 

ي طرحاندازو راهعلمی و معنوي تیم تحقیقحمایت-2
اي و بررسی آنهاهاي مرحلهنظارت بر انجام مراحل تحقیق و دریافت گزارش-3

به منطقه، معرفی آنها به جامعه محلیِ منطقه (CENESTA)زیست ورود تیم تحقیق موسسه توسعه پایدار و محیط
هاي رشد صنعتی قطببررسی اثرات اجتماعی«نامه ایشان با عنوان عسلویه از طریق یکی از همکاران موسسه و پایان

اي بود که باعث ورود و آشنایی بیشتر تیم تحقیق با بود. این کار دریچه» بر توسعه پایدار محلی در منطقه عسلویه
جامعه محلی منطقه و همچنین صنعت نفت گردید.

دار و بعد از این مرحله، با برگزاري چند نشست با انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، موسسه توسعه پای
زیست و آقاي ادگاردو گارسیا از بنیاد زمین زنده، مدیران موسسه را برآن داشت تا  با جدیت از این طرح محیط

حمایت کرده و زمینه پذیرش آن در صنعت نفت را فراهم نمایند. 
یگر ذینفعان از خیز تاکنون کمتر مبتنی بر ارتباط متقابل و سازنده با دعموماً رویکردهاي صنعت نفت در مناطق نفت

طرفه که صنعت نفت تامین کننده برخی از نیازهاي اي یکهاي دولتی بوده و بر رابطهجمله جامعه محلی و دستگاه
آنان بوده، استوار بوده است. در واقع هدف اصلی این طرح ایجاد همسوئی بین ذینفعان و دستیابی به مدلی از 

هاي پیرامونی صنعت نفت و هاي مرتبط با محیطریزي در حوزهگیري و برنامهمدیریت مشارکتی براي تصمیم
سازي و توانمندسازي جوامع محلی پیرامونی براي برقراري ارتباط سازنده و موثر با نفت بود. همچنین ظرفیت

ر هاي مختلف تالش کرد تا این طرح دبنابراین موسسه با درك اهمیت این موضوع براي صنعت نفت از ابتدا با رایزنی
بخش هاي مختلف صنعت نفت مورد پذیریش و حمایت قرار گیرد.
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با سازمان منطقه ویژه رااينامهتوافق90المللی انرژي، در سال در راستاي حمایت از این طرح، موسسه مطالعات بین
زم است از جا الامضا کرد که در آن بر پشتیبانی و حمایت از این طرح توسط منطقه ویژه تاکید شده بود. در این

مدیرعامل محترم سازمان منطقه ویژه جناب آقاي مهندس نصوري و همچنین مدیر محترم پژوهش و فناوري 
سازمان آقاي مهندس احمدزاده که در همه مراحل انجام طرح حمایت و پشتیبانی خود را به انحاء مختلف انجام 

دادند، تشکر و قدردانی شود.
افزاري نظیر هماهنگی براي ورود به منطقه، اسکان و رفت و آمد در منطقه، ي سختهاها و پشتیبانیعالوه بر حمایت

هاي مختلف با تیم موسسه در مراحل مختلفِ اجراي طرح همکاري و نظارت داشته و در برگزاري جلسات و نشست
زم براي بهبود اي را بررسی کرده و موارد الهاي مرحلهتحقیق در منطقه همکاري مستمر داشته و همچنین گزارش

نمود.گزارش اعمال می
موسسه «هاي ذینفع مختلف، هاي متعدد با گروهنهایتاً در مراحل پایانی طرح و بعد از برگزاري جلسات و نشست

عنوان نماینده جامعه محلی منطقه عسلویه براي برقراري ارتباط و تعامل سازنده با صنعت به» توسعه پایدار نایبند
همین راستا در چند جلسه اساسنامه موسسه مذکور توسط همکاران موسسه مطالعات نفت تاسیس شد. در

شد.ارائهالمللی انرژي مورد بررسی قرار گرفته و نظرات تکمیلی الزم در این خصوص بین
هاي ذینفع به ویژه ذینفعان صنعت نفت و همچنین جامعه اکنون که به لطف حق و با همکاري مجدانه همه گروه

عنوان اتاق فکر صنعت نفت در مسائل المللی انرژي بهبار نشسته، موسسه مطالعات بینتایج و اهداف پروژه بهمحلی ن
خیز زمینه همسوئی بین ذینفعان در این راهبردي و مدیریتی، تصمیم دارد تا با ترویج این الگو در سایر مناطق نفت

عنوان رویکردي در جهت پیرامون صنعت نفت را بهمناطق را فراهم کرده و رشد و توانمندسازي جامعه محلی 
دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در این مناطق مورد تاکید قرار دهد.

المللی انرژيموسسه مطالعات بین
گروه مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار

1392پاییز 
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چکیده
فرهنگی و - محیطی، بهداشتی، اجتماعیستو پیامدهاي زییک دهه اخیر در عسلویهتوسعه صنعتی سریع در طی 

هایی با محوریت دستیابی به توسعه پایدار و ارائه راهکارهاي عملی در رفع اقتصادي ناشی از آن، ضرروت اجراي طرح
هاي گفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«هاي موجود را ایجاب کرده است.  طرح چالش
المللیو بینملی محلی، اندرکارانستتوسط طیف کاملی از دهایی طراحی وویی به چنین چالشگدر پاسخ»ذینفع

به مرحله اجرا گذاشته شده است.   
، »هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه«گزارش حاضر، ضمن معرفی اجمالی طرح 

را و اثرات و نتایج آنتا کنون)1388دي ماه (ال و نیم گذشتهسه ساجراي طرح در طی اي از چگونگی روند خالصه
دهد.  ارائه میبه خوانندگان

در صنایع نفت و گاز و همسویی گروههاي دستیابی به راهکارهاي توسعه پایداراز جمله هدفهاي کالن این طرح 
هاي و گروهها یان نهادها، سازمانهماهنگی مستلزم همسویی، همکاري و باشد که این امر به نوبه خود مذینفع می

میان مدیران صنایع نفت و هاي این طرح معطوف ایجاد پیوند ماکثر اقدا.  بنابراینباشدمتأثر از فرایند تغییرات می
گزاران شده است. در واقع آنچه گاز مستقر در منطقه، مسئوالن محلی، استانی و ملی، جوامع بومی و محلی و سیاست

اندرکار کلیدي و روند مشارکت و همسویی گروههاي دستطلبد،میویژهتوجه اجراي این طرح در چگونگیکه 
در توسعه صنایع نفت و گاز و درسهاي آموخته طرح در این روندو استفاده از تجاربچگونگی همکاري آنان در طرح 

. میباشددیگر مناطق کشور 
روههاي گیري با گریزي و تصمیمهاي مشورتی و جلسات برنامهسازي، نشستها کارگاه مشارکتی ظرفیتبرگزاري ده

صنایع سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس،:ذینفع مختلف در طرح بخصوص گروههاي ذینفع کلیدي همچون
زیست محیطحفاظتالمللی انرژي، سازمانموسسه مطالعات بیننفت و گاز مستقر در منطقه، جوامع محلی و بومی، 

قابل بکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتی اثرهایی است که با دولتی ذیربط و... از جمله فعالیتیر سازمانهايو سا
داشته است. دستیابی به دستاوردها و نتایج مورد انتظار طرحتوجهی در همسو کردن گروههاي ذینفع کلیدي در 

هاي ذینفع کلیدي، بررسی و تحلیل مشارکتی گروهفیتتا از طریق توانمندسازي و ارتقاء ظربودهاین طرح در پی آن 
چالشهاي موجود و تبیین راهکارهاي رفع این چالشها از نظر گروههاي ذینفع، تعامل و همسویی الزم را میان این 

لیدي در پی رفع گروههاي ذینفع کنمایندگان گروهها ایجاد و با دستیابی به یک نهاد مدیریت مشارکتی متشکل از 
ریان و ا و پیشنهادهاي سیاستی در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز قدم بردارد.  از اینرو  مجچالشه

حامیان طرح سعی کرده اند تا از طریق تسهیلگري اجتماعی و بکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتی قدمهاي اولیه را 
باعث خواهد شد تا تمام گروهها همت یکی کرده بدون شک این همسوییدر همسو کردن گروههاي ذینفع بردارند. 

دار و مشترك تمام گروهها و دستیابی به توسعه پایدار در منطقه تالش نمایند، تا تجارب هاي اولویتو در رفع چالش
و درسهاي یادگرفته این طرح بصورت الگوي عملی در دیگر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
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آغاز سخن
نیازمند کهاست، از جمله طرحهایی»گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی میان گروههاي ذینفع«طرح اجراي 

و ادامه این روند در آینده از این طرحدر نتایج حاصلگیران صنایع نفت و گازگذاران و تصمیمتامل خاص سیاست
کلیدي ذینفعنقش، توان و تسلط گروههاي تر شدن طرح موجب برجستهشیوه نوین اجراي اینمیباشد.پیش رو 
مطلوب،اي ، توان باالي آنان براي تصور آیندهها)(چالشمنطقهوضع موجودمشارکتیتحلیلبررسی و طرح در 

.   ه استمطلوب در منطقه شدندهآنان در ارائه استراتژي (نقشه راه) و برنامه اقدام براي دستیابی به آیقدرت
رویکرد و (”Participatory Action Research “PAR)» تحقیق مشارکتی براي اقدام«بکارگیري رویکرد 

هاي مشارکتی از جمله عواملی بوده که در بسترسازي و دیگر تکنیک)Co-management(» مدیریت مشارکتی«
فتاده است.  مناسب و ایجاد شرایط یکسان براي گفتگوي بین گروههاي ذینفع کلیدي (محلی، منطقه و ملی)، موثر ا

اي مطلوب و ارائه طریق براي دستیابی به آینده مطلوب، جایی ها، سپس تصور آیندهضمن اینکه بیان کردن چالش
هاي گذارد.  چرا که به دور از تمام چالشبراي احساس ناامنی و یا تقابل میان گروههاي ذینفع کلیدي باقی نمی

اند که همین ها عنوان کردههاي مشترکی براي مقابله با چالشراهقشهاندازها و نعنوان شده، تمام این گروهها چشم
ها باشد.  نقاط اشتراك میتواند راهگشایی براي طی یک مسیر مناسب در رفع چالش

هاي مشترك گروههاي ذینفع توان بالقوه باالئی براي همسوئی جهت اقدامعنوان شده،علیرغم مشکالت و چالشهاي 
هاي موجود در نزد جوامع بومی و محلی، همسویی و رفع چالشها دارند.  عالقه، انگیزه و ظرفیتبراي حل مشکالت و 

ها و همراهی حمایت مدیران و کارشناسان صنایع نفت و گاز در بکارگیري شیوه هاي نوین توسعه اي در رفع چالش
ست که با استفاده مناسب از این هایی اسایر سازمانهاي دولتی و مقامات و مسئولین محلی و ملی از جمله فرصت

ها میتوان به نتایج درخور و مناسبی در کاهش اثرات سوء ناشی از صنایع نفت و گاز در کشور دست یافت.  فرصت
ضمن اینکه مقامات ذیصالح، سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و سایر بدنه مطالعاتی و تحقیقاتی صنایع 

ها و گذاري زمانی و مالی به تفاهمعات بین المللی انرژي میتوانند با سرمایهنفت و گاز همچون موسسه مطال
هاي بسیار سودمندي در جهت دستیابی به توسعه پایدار و رفاه اجتماعی ساکنان این مناطق و رفع دیگر توافق

چالشهاي موجود دست یابند.
هاي تحت تاثیر فرآیند تغییرات و صنایع نفت این طرح در حال حاضر شاهد تعامل و اظهار رضایت و عالقمندي گروه

هاي امید در دل روزنهو گاز، در عملیاتی کردن برنامه هاي اقدام و پیشنهادها میباشد.  امید است رشد هر چه بیشتر 
بتواند در زدودن رخوت و نومیدي موثر افتد و تمام گروهها به صورت پویا و فعال براي رسیدن حت تاثیرگروههاي ت

شان به حرکت درآیند.مانهاي مشتركبه آر
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معرفی اجمالی طرح گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد  همسوئی میان  
هاي ذینفع گروه

عسلویه: چالش توسعه
است که امروزه در قلب یکی از روستا و شهرعسلویه، واقع در جنوب استان بوشهر، متشکل از چندین شهرستان 

1377) که در سال PSEEZهان یعنی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس (بزرگترین مناطق توسعه صنعتی ج
تاسیس شد، قرار گرفته است. معیشت ساکنان روستاهاي بخش عسلویه بطور سنتی 

این در حال حاضر روستاها و شهرهايبر ماهیگیري و کشاورزي مبتنی بوده است، 
مربوط به نفت و گاز ها و تأسیسات صنعتیتوسط تعداد زیادي از کارخانهشهرستان

هاي گاز، کارخانجات پتروشیمی، بنادر صنعتی، احاطه شده است.. پاالیشگاه
سازي گاز طبیعی سازي و واحدهاي مایعتأسیسات فراساحلی، تأسیسات ذخیره

)LNGبرداري در منطقه ها طرح در دست احداث و یا در حال بهره)، در زمرة ده
ند. باشویژه اقتصادي انرژي پارس می

توسعه سریع صنعتی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس اثرات اجتماعی، 
محیطی و اقتصادي مهمی را براي جوامع اطراف منطقه ویژه در بهداشتی، زیست

هاي کالن گذاريعسلویه بوجود آورده است. با وجود اختصاص منابع مالی و سرمایه
هایی محوري در بخش توسعه در بخش توسعه صنعتی در منطقه الزم است برنامه

ریزي شود. اجتماعی در چارچوبی پایدار طرح
باشد:از جمله مهمترین موضوعاتی که امروزه توجه به آنها در عسلویه الزم است موارد زیر می

هاي سنتی (کشاورزي، ماهیگیري)؛آلودگی آب، هوا و خاك با اثر منفی بر معیشت
منطقه را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش ارزش زمین و ملک تغییر کاربري اراضی که جوامع سنتی

شده است؛
هاي اجتماعی متناسب با استقرار تأسیسات جدید صنعتی؛زیرساخت
 ورود انبوه کارگران مهاجر و تاثیر آنان بر خدمات بخش بهداشتی، اجتماعی و مسکن و محیط طبیعی.و

ه است که تجربه در بسیاري از نقاط جهان نشان داد
وقوع این موارد به عنوان اثرات عمومی توسعه صنایع 

اشد، که در صورت عدم بناپذیر میابنفت و گاز اجتن
توانند تغییرات منفی بلند مدتی را ، میمدیریت مناسب

در جوامع و محیط طبیعی اطراف بوجود آورند.  بنابراین، 
هاي مؤثري که بتوانند اطمینان الزم را ایجاد سیستم

آور ایجاد براي پرهیز، کاهش و یا جبران اثرات زیان
نمایند، اهمیت به سزائی دارد.
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کلی هدف
اي همسویی گروهه، »هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد  همسوئی میان  گروه«هدف کلی طرح 

در منطقه در صنایع نفت و گاز ي سیاستی در دستیابی به توسعه پایدار کارها و پیشنهادهاذینفع کلیدي در ارائه راه
هاي صنعت نفت و گاز در منطقه ویژه باشد. به عبارت دیگر، طرح بدنبال کسب اطمینان از این امر است که طرحمی

محیطی و اجتماعی، سهمی در ارتقاء کیفیت اقتصادي انرژي پارس، از طریق ایجاد منافع عادالنه اقتصادي، زیست
هاي کلی نظام، هدف تلف در عسلویه و کل منطقه، داشته باشند.  بر اساس سیاستهاي مخها و گروهزندگی بخش

زیست نیز به تامین منافع اجتماعی و حفظ محیطرشد اقتصادي و توسعه صنعتی نیست بلکهاي، تنها توسعه منطقه
اندك جوامع ارتباط ضعیف بین صنعت و جوامع محلی، دانش و آگاهیاز طرفی همان اندازه حائز اهمیت است.

سازي در زمینه مسائل توسعه محلی، محلی نسبت به فرایند فعلی صنعتی شدن، و عدم مشارکت آنان در تصمیم
ین طرح مد نظر قرار خواهند گرفت.عوامل مهمی هستند که در ا

ویژه هاي هدف
توسعه پایدار در کارها و پیشنهادهاي سیاستی در دستیابی بههمسویی گروههاي ذینفع کلیدي در ارائه راه

صنایع نفت و گاز در منطقه عسلویه؛
و مدیران صنایع به هاي مردم نهاد، مسئوالنسازمانبومی و محلی، جوامع ارتقاء ظرفیت و بازتوانمندسازي

ها، بررسی و تحلیل مشارکتی چالشدر کلیدي هاي ذینفع براي همکاري گروهمنظور ایجاد ارتباط سازنده
آینده و تعیین نقشه راه و برنامه اقدام مرتبط با مهمترین چالشهاي منطقه؛چشم انداز مطلوب

 در فرایند هاي ذینفعو دیگر گروهپذیرهاي آسیبجوامع بومی و محلی بخصوص گروهتضمین مشارکت
سازي در منطقه؛تصمیم

نتایج مورد انتظار طرح 
محلی در بررسی و تحلیل بومی و جوامع صوصکلیدي بخگروههاي ذینفع آگاهی و ظرفیت ارتقاء

؛ ها در منطقههاي موجود و تبیین راهکارهاي رفع این چالشمشارکتی چالش
رفع هاي موثر در هاي ذینفع در تدوین و اجراي اقدامافزایش همکاري و تعامل موثر بین تمام گروه

اقتصادي و... با -اعیمحیطی، بهداشتی، اجتمدار آنان بخصوص در زمینه هاي زیستهاي اولویتچالش
دستیابی به توسعه پایدار؛هدف

هاي انجام گرفته در ها و اقدامهاي ذینفع در اجراي سیاستافزایش سیستم پایش و پیگیري تمام گروه
زیستی و بهداشتی و ارتقاء کیفیت زندگی؛بخش خصوصی و دولتی، بویژه در زمینه مسائل محیط

،پایش و ارزیابی اجرا،در جهت حمایت از طراحیکلیدهاي ذینفعروهگهمسویی و همبستگی ایجاد تعامل ،
هاي ها و نقشه راه تبیین شده در رفع چالشدار با تکیه بر استراتژيهاي اولویتها و برنامهطرح

؛و بهداشتیاقتصادي-اجتماعیزیستمحیطی،
صنایع نفت و گاز از طریق تدوین سند ارائه راهکار و پیشنهادهاي سیاستی در دستیابی به توسعه پایدار در

در منطقه؛» پیش به سوي توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز«راهنماي
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طرحمد نظر هاي فعالیتعمده 
انجام شده در منطقه به فراخور نیاز؛اقتصادي-محیطی و اجتماعیبررسی کالن مطالعات زیست
 منطقه؛در محیطی و زیستانجام مطالعات پایه در زمینه مسائل عمده اجتماعی
هاي ذینفع گروهنمایندگان با مدیریت مشارکتیسازي ظرفیتهاي و کارگاهشورتیهاي مبرگزاري نشست

:تکیه بر موارد زیربا کلیدي 
oبا توجه به ها هاي موجود و تبیین راهکارهاي رفع این چالشبررسی و تحلیل مشارکتی چالش

؛یابی به توسعه پایداردر دستمنطقههاي نیازها و اولویت
oمنطقه در دستیابی به توسعه پایدار؛ها و نیازهايو تحلیل اولویتها و نیازها ارزیابی قابلیت
oهاي اجرایی و پایش و ارزشیابی ، مذاکره، توسعه مهارتگفتگوهاي افزایش مهارتوسازي ظرفیت

دار اجتماعی و زیستمحیطی؛هاي اولویتموضوع
دار منطقه بخصوص در زمینه هاي اولویتایت از اجرا، پایش و ارزیابی مشارکتی طرحطراحی، تدوین و حم

محیطی، ارتقاء کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز در منطقه؛هاي زیست
 هاي طرحبراي اجراي متأّثر از فرایند تغییر در منطقهگروههايو گروههاي ذینفع کلیدي ایجاد توافق میان

در دستیابی به توسعه تعیین شده توسط گروههاي ذینفع کلیديهاي اولویتنمونه (پایلوت) متناسب با
پایدار؛

هاي عمومی و اقدامات بخش خصوصی به منظور حصول پایش و ارزشیابی مشارکتی نحوه اجراي سیاست
توافق نظر براي رفع و تعدیل پیامدها، یا اتخاذ اقدامات جایگزین؛

هاي آموخته براي بسط تجارب در ارتقاء و دستیابی به الح مسیر و بازبینی نقشه راه و مستند کردن درساص
هاي الزم براي سایر مناطق.توسعه پایدار در منطقه  و یادگیري درس



10

همکاران طرح
: موسسه توسعه پایدار المللی همچونندرکاران ملی، محلی و بیناهمکاران و مجریان اصلی طرح طیف کاملی از دست

، سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي (IIES)المللی انرژي ، موسسه مطالعات بین(CENESTA)و محیط زیست 
هاي فنی دانشگاه تهران، موسسه توسعه پایدار پردیس دانشکده(IPE)، انستیتو مهندسی نفت (PSEEZ)پارس 

معرفی کالن همکاران طرح)-1(پیوسترا شامل میشود.(EC)، و کمیسیون اروپا(LEF)نایبند، بنیاد زمین زنده 

حامیان مالی طرح
، سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس (IIES)المللی انرژي موسسه مطالعات بینحامیان مالی طرح عبارتند از 

(PSEEZ) اروپاکمیسیونو(EC).

مدت زمان اجراي طرح
هاي بود، اما با توجه به ضرورتبینی شده ) پیش1391تا دي ماه 1389ماه ماه (دي 36طرح این مدت زمان اجراي 

) تمدید شده است. 1392سالآخر آذر ماهتا طرح به مدت یک سال (مورد نیاز، 

متدولوژي اجراي طرح
Participatory Action Research)» تحقیق مشارکتی براي اقدام«رویکرداجراي طرح بکارگیري متدولوژي

“PAR”) مدیریت مشارکتی«رویکرد و«)Co-management(کلیدي در همسویی و همبستگی گروههاي ذینفع
زمینه مسائل دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه به ویژه در هاي موجود در رفع چالشبا هدفسازي و ظرفیت

یمبتنی بر نظر جمعرگیري دیدگاهبا بکاهااین رویکردفرهنگی، بهداشتی و... بوده است.  -محیطی، اجتماعیزیست
زیست، استفاده پایدار محیطحفظ با هدف نهاییهاي مختلف ودر ایفاي نقشي ذینفع کلیديهاگروهشدنو دخیل 

کند. عمل میها و منافععادالنه از مسئولیتاز منابع و برخورداري
بکارگیري با »هاي ذینفعویی میان گروهگفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همس«مجریان و حامیان طرح 

نمایندگان گروههاي ذینفع حضور با و کارگاههاي مشارکتیي مشورتیهاري نشستبرگزااقدام به ،رویکردهااین
، هاچالشبندي در بیان و تقسیم1بارش افکاراستفاده از روشهایی همچون ند. اهنمودطی سه سال قبلدر کلیدي

مقاطع در درآوردن نقشه راه (استراتژي) و بر مبناي آن تعریف برنامه اقدام، ،داز مطلوب آیندهانتجسم و ترسیم چشم

بدین ترتیب که. گیردمورد استفاده قرار میهاي گوناگون در مباحثات گروهی همفکورجهت مطرح کردن (Brain Storming)بارش افکار روش١
صرف زمانی کوتاه جهت تعمق در شرکت کنندگان باو کندمیپرسشی را مطرح با توضیحی در مورد پیشینه موضوع مورد نظر کارگاه، تسهیلگر

هایی ها یا توسط خود شرکت کنندگان و یا تو سط تسهیلگران در کارتکنند.  این پاسخرا عنوان مییهایپاسخبه طور آزادانه مورد موضوع، 
سعی بر آن که در این روششود.  ضمن اینیادداشت و براي استفاده در مراحل دیگر کارگاه در معرض دید همه شرکت کنندگان قرار داده می

شرکت کنندگان و یادآوري تشویقنشود، تسهیلگر اغلب باالقاء است تا هیچ نقطه نظر خاصی از سوي تسهیلگر یا دیگر افراد به شرکت کنندگان 
.هاي خود را به دور از هر دغدغه ذهنی در جمع حاضر بیان کنندکند تا مهمترین مفکورهموضوع همه حضار را ترغیب می
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طی فرآیند زیر در جهتطرحگرانتسهیلکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، از جمله تکنیک هایی است که 
اند:ار گرفتهبه کدر کارگاههاي مشارکتیذینفع کلیدييرتقاء ظرفیت و توان گروههااهمسویی و

وضع موجود و تحلیل مشارکتیبررسی 
براي دریافت نظرات نمایندگان ، زمینه را قابل اعتمادو امنبا ایجاد محیطی کارگاه تسهیلگران این مرحلهدر 

گروههاي ذینفع کلیدي و بررسی و تحلیل مشارکتی 
تسهیلگران با . کنندفراهم میهاچالشووضع موجود 

مرتبط با موضوع (مثال هاي باز وشعنوان کردن پرس
هاي صنایع نفت و گاز در منطقه) نمایندگان چالش

گروههاي ذینفع را تشویق می کنند تا در گستره وسیعی 
هاي عنوان شاجماع نظر چالبحث و گفتگو در مورد آنها وچالش ها و مشکالت مدنظرشان را بیان کنند و با

.بپردازندچالشهاو سپس به تحلیل رابطه علت و معلولی نندکبندي بندي و اولویترا طبقهشده

)ساله30الی 25مطلوب آینده (یک تا دو نسل آینده، انداز دستیابی به چشم
دوم که مربوط به مرحله» بررسی و تحلیل مشارکتی وضع موجود«کار گروهی تحت عنوان مرحلهبا اتمام اولین 

در آینده است، آغاز میشود.  تسهیلگران اعضاي کار گروهها را تشویق می کنند تا چشم انداز آینده مطلوب را 
) تصور و براي جمع بیان کنند؛  آیندهالی دو نسلساله (یک30یک بازه زمانی 

و برنامه اقدامنقشه راه (استراتژي) تدوین
پس از تدوین له این مرحتعلق دارد.  در » نقشه راه«و تدوین » استراتژي«یین به تعگروهی سوم کار مرحله
نقشه «و » استراتژي«انداز مطلوب آینده، هر گروه کاري با بحث و گفتگوي جمعی تعیین میکند که با چه چشم
» رنامه عملنقشه راه یا ب«دست یابد.  » چشم انداز آینده مطلوب«فعلی به » وضع پرچالش«میتوانند از » راهی

معموال سال) میباشد.  30ساله) و بلند مدت (تا 5سال)، میان مدت (2تا 1خود شامل سه دوره کوتاه مدت (
، لذا سعی هاي توسعه پنج ساله دولت ارتباط پیدا میکندکوتاه مدت و میان مدت با برنامههاي عملبرنامه

هاي در جهت بهبود و اصالح سیاست،سیاستگذارانگیران و جلب مشارکت تصمیمشود تا از این طریق با می
هاي بیان شده گام برداشت. ملی تاثیرگذار منطبق با اولویت

شرکت فعال نمایندگان گروههاي در کارگاههاي مشارکتی طرح وفرآیند فوق الذکر شدنبدین ترتیب طی 
شناسایی و تحلیلها در این گروهنمنديتواو رتباطاتعامل و ارتقاء،روند گفتگوتسهیل نه تنها باعث ذینفع 

زمینه را جهت شده است، بلکه نقشه راه و برنامه اقدام تعیین، تصور چشم انداز مطلوب آینده، چالشهامشارکتی
هموار کرده است تا این دستیابی به یک نهاد مدیریت مشارکتی متشکل از نمایندگان گروههاي ذینفع کلیدي

رفع اولویت هاي تعیین شده در نهاد بتواند ضمن توجه به
ریزي براي اقدام، بتوانند در ارائه ي منطقه و برنامهچالشها

پیشنهادهاي سیاستی در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع 
اي مراحل زیر خالصه.  کنندنیز با اجماع نظر عملنفت و گاز 

در طرح حاضر بکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتیاز 
باشد:می
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در طرحرویکرد مدیریت مشارکتیحل بکارگیريمرا

نقطه شروع
oاندازي طرح؛ارزیابی نیاز به مدیریت مشارکتی و تشکیل گروه راه
سازماندهی جهت مشارکت

o ؛هاي ذینفعگروهو تحلیلشناسایی
oشناسایی و تحلیل مشارکتی چالشها، تعیین چشم با هدف هاي ظرفیت سازي و مشارکتیبرگزاري کارگاه

؛ برنامه اقدام توسط نمایندگا گروههاي ذینفع کلیديداز مطلوب آینده، تعیین نقشه راه و  ان
مذاکره

oبین گروههاي مذاکرهوبا هدف افزایش مهارت هاي گفتگونشست هاي مشورتی با گروههاي ذینفع کلیدي
؛و توافق در مورد مقررات مذاکره و ایفاي نقش و مسئولیت هاذینفع کلیدي 

نیازهابندياولویت
oدار؛هاي اولویتهاي موجود در رابطه با رفع چالشها و پتانسیلاولویت بندي و ارزیابی قابلیت
o جهت رفع هاي پایلوت طرحو تدوین مشارکتی تهیه هاي ذینفع جهت اقدام از طریق گروههمسویی

؛منطقههاي اولویت دارچالش
o هاي مشترك بر ها و توافقا، پایش و ارزیابی مشارکتی طرحراهکارهاي الزم جهت اجرایجاد همسویی و ارائه

هاي اخذ شده به منظور رفع و تعدیل پیامدها؛اساس سیاست
 یادگیري در عمل

oهاي آموخته براي بسط تجارب در ارتقاء و دستیابی به اصالح مسیر و بازبینی نقشه راه و مستند کردن درس
هاي الزم براي سایر مناطق.یري درستوسعه پایدار در منطقه  عسلویه و یادگ

تحلیل گروههاي ذینفع کلیديتجزیه و 
گروههاي ذینفع کلیدي این طرح طبق نتایج بررسی هاي میدانی و نشست هاي مشورتی شامل گروههاي 

زیر میباشد:
 جوامع بومی و محلی

oهاي مردم نهاد ، سازمانروستایی، دهیاران، شوراي شهر و بخش(شوراهاي هاي جوامع بومی و محلی سازمان
و...)؛

o جوامع بومی و محلی، ائمه جماعت اهل تشیع و تسنن و معتمدان محلی؛سفیدانریشبزرگان و
oکردگان، دانشجویان، طالب، آموزان، تحصیلگران، کشاورزان، دامداران، ملوانان، جوانان، دانش، صنعتصیادان

هاي ذهنی، بیکاران، ماندهدگان، معلوالن جسمی، عقبائمه جماعت، کارمندان، کسبه، فرهنگیان، سالخور
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درمانی، ، ورزشکاران، تاکسی رانان، پیمانکاران، کادرهاي بهداشتی ـکارگرانزنان، کودکان، خیرین، 
...)؛عسلویه (خارج از مرز استان: تمبو، برکه، دوکا وهمجوارروستاهاي 

ریزان و مسئوالن دولتیگذاران و برنامهسیاست
oاستانی و محلی (استانداري، نماینده مجلس، فرمانداري، بخشداري و مشاوران ذیربط مقاماتوالن و مسئ

اجتماعی و فرهنگی و...)؛
oزیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزي، نظام مهندسی کشاورزي، همچون: محیطدولتیهاي سازمان

ش، نیروي انتظامی، کمیته امداد و...)پزشکی، شیالت، آموزش و پرورآموزشها، بهداشت، درمان و دانشگاه
دولتیریزان فراگذاران و برنامهسیاست

oهاي مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه (سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي سازمان
ي المللی انرژي، واحدها، مؤسسه مطالعات بینجنوبیپارس؛ شرکت نفت و گاز پارس، محتمع گاز پارس 
...؛پتروشیمی مستقر در منطقه، شرکت ملی نفت ایران، و

عمده ترین فعالیت هاي انجام گرفته در طرح

هاي ذینفع کلیديهاي مشورتی با گروهبرگزاري نشست
oنشست مشورتی با مقامات و مسئوالن مرتبط با صنایع نفت و گاز (سازمان منطقه ویژه اقتصادي 56حداقل

زیست، مشاوران واحد پژوهش و فناوري، بخش ایمنی، سالمت و محیطانرژي پارس: (مدیر عامل،
، »16«، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران »20«ها گانه سازمان و سایر بخشهاي ششکارگروه

؛»18«المللی انرژي و موسسه مطالعات بین» 2«کارشناسان نفت و گاز پارس 
oمی و محلی: کشاورزان، صیادان، دانشجویان، معتمدین جوامع بونشست مشورتی با نمایندگان20حداقل

محلی، دهیار، شوراي اسالمی روستا، شوراي بخش، ائمه جماعت، فرهنگیان، کارمندان، کسبه، اصناف، زنان، 
هاي مردم نهاد؛جوانان و سازمان

o استانداري، ـ فرهنگی اجتماعیهاي دولتی و مقامات (مشاور ئوالن سازماننشست مشورتی با مس12حداقل
بخشداري عسلویه، سازمان زیست استان، منابع طبیعی، جهاد کشاورزي، نماینده مجلس، اداره کل محیط

زیست، محیطحفاظت، سازمان، واحد علوم و تحقیقاتآزاد، دانشگاهاستان بوشهرنظام مهندسی کشاورزي
شیالت، بهداشت و اداره کار عسلویه؛

o ر کل دفتر امور زیستگاهها و مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط با  مدیمشورتی نشست 15حداقل
زیست، اداره کل محیط زیست استان بوشهر، نمایندگان موسسه توسعه پایدار نایبند و سازمان منطقه ویژه 

و تصدي ،اقتصادي انرژي پارس و مسئوالن و مقامات محلی شهرستان عسلویه در راستاي حمایت از مشارکت
این برداري پایدار از تنوع زیستی احیاء و بهرهپارك ملی نایبند وبرجوامع بومی و محلیریتو مدیگري

منطقه.
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هاي ذینفع ظرفیت سازي و توانمندسازي با گروهمشارکتیبرگزاري کارگاههاي
کلیدي

oانداز چشمها (وضع موجود)،مشارکتی چند گروه ذینفعی با تمرین کارگاهی در بررسی چالشبرگزاري کارگاه
)؛90(خرداد ،مطلوب آینده و برنامه اقدام

oالمللیدرسهایی از تجارب بین—ریزيِ نقش صنایع نفت و گاز در ارتقاء توسعه پایدار در ایرانبرنامهکارگاه
؛)90(خرداد 

oدي هاي شش گانه منطقه ویژه اقتصامشورتی با مسئوالن بخش پژوهش و فناوري و مشاوران کارگروهکارگاه
)؛90(خرداد ،انرژي پارس

o؛)90(آذر و دي ،گفتگو و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان ارشد صنایع نفت، گاز و پتروشیمیکارگاه
o؛)91و 90، 89(سالهاي ،هاي دولتیگفتگو و تبادل نظر با نمایندگانی از برخی دانشگاه ها و سازمانکارگاه
oآبان و ،ان و کارشناسان ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسگفتگو و تبادل نظر با مدیرکارگاه)

)؛90آذر 
oهاي مشورتی و کارگاههاي گفتگو و تبادل نظر با هیئت مدیره موسسه توسعه پایدار نایبند و برگزاري جلسه

ي الگو«ریش سفیدان و معتمدان جوامع بومی و محلی منطقه در ارتباط تهیه و تدوین مشارکتی طرح 
)1392(سال ،در عسلویه» دریایی نایبند-مدیریت مشارکتی پارك ملٌی ساحلی

oمنطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس،تبادل نظر با سازمانوجلسه مشورتی و کارگاههاي گفتگوبرگزاري
مشارکت جامعه بومی و محلی شهرستان در ارتباط با و موسسه مطالعات بین المللی انرژيبخشداري عسلویه

؛)1392سال (،و مشارکت آنها در تهیه طرحدر حفظ و مدیریت پارك ملی دریایی نایبند
oنماینده اداره کل محیط گان اداره کل محیط زیست استانهاي گفتگو و تبادل نظر با نمایندبرگزاري کارگاه ،

و دفتر امور زیستگاهها و مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست جهت زیست استان در عسلویه
(سال ،در عسلویه» دریایی نایبند- الگوي مدیریت مشارکتی پارك مٌلی ساحلی«طرح تهیه و تدوین مشارکتی 

1392(.

بین المللی مرتبط با طرحها و رویدادهاي ملی و سایر فعالیت هاي ت در همایش شرک
oسه ها و سمینارهاي ملی و استانی مرتبط با صنایع نفت و گاز و توسعه پایدار منجمله شرکت در همایش

؛)90تا 89(،همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور
oبا زیستمحیطی (-اجتماعی- ایش بین المللی پیوست فرهنگینشست هاي مشورتی در مورد برگزاري هم

؛)90سال (،مشاور ارشد استانداري بوشهر)
o در تهران و همکاري بخش ایمنی، سالمت و محیط زیست وزارت نفت جلسه معاونت 8شرکت فعال در

در هجدهمین نشست » وزارت نفت- نشست حاشیه اي جمهوري اسالمی ایران«نزدیک جهت برگزاري 
؛ 91وانسیون تغییرات آب و هوا، دوحه، قطر، آذر کن
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o در جلسه » هاي ذینفعگفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«ارائه پاورپوینتی از طرح
، هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوا،  »وزارت نفت- نشست حاشیه اي جمهوري اسالمی ایران«

؛ 91دوحه، قطر، آذر 
o1391، دانشگاه تهران، اسفند »رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي«المللی دومین کنفرانس بینکت در شر.
oایجادهمسویی میان گروههاي «المللی مرتبط با موضوع طرح تهیه و تدوین چند مطالعه موردي از تجارب بین

در موارد مورد المللیز تجارب بینجهت استفاده ا» دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز«و » ذینفع
؛)1392(سال نظر طرح

oالمللی مرتبط با موضوع طرح و حضور آنها در کارگاه نهایی استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان بین
)؛1392به فراخور نیاز (آذر زیست طرح و تبادل تجارب با کارشناسان صنایع نفت و گاز و متخصصان محیط

با نمایندگانی از جوامع و برنامه ریزي مشارکتی ظرفیت سازيهاي اهکارگبرگزاري 
محلیبومی و 

oمادسازي بین گروههاي ذینفع بهبود روابط و اعتهاي مشورتی بانمایندگان جوامع بومی و محلی در نشست
ایجاد همسویی، ظرفیت سازي و توانمند سازي؛کلیدي با هدف 

oسازي با نمایندگان جوامع بومی و محلی در نهایی کردن خروجی برگزاري چندین کارگاه مشارکتی ظرفیت
انداز مطلوب آینده، نقشه راه و برنامه اقدام (در طول سال ها (وضع موجود)، چشمهاي مرتبط با بررسی چالش

1390 (
o برگزاري کارگاههاي ظرفیت سازي مدیریت مشارکتی با نمایندگاه جوامع بومی و محلی عسلویه با هدف

ظرفیت سازي/ توافق بر سر تاسیس تشکل محلی (متشکل از و روشهاي مذاکره، هاي گفتگو یش مهارتافزا
نمایندگان گروههاي ذینفع جوامع محلی از بخش عسلویه)؛

o و انتخاب تشکیل هیئت موسساجماع جامعه محلی دربرگزاري جلسات و نشست هاي مشورتی در مورد
؛اعضاء آن

oتهیه و تدوین اساسنامهی ظرفیت سازي و نشست هاي مشورتی در ارتباط با برگزاري کارگاههاي مشارکت
؛...)اعضاء، ارکان و،فعالیت ها، عضویتموسسه توسعه پایدار نایبند (نام، هدف ها،

o برگزاري کارگاههاي مشارکتی ظرفیت سازي با نمایندگان جوامع بومی و محلی در تهیه و تدوین طرح
در عسلویه؛» دریایی نایبند- رك مٌلی ساحلیالگوي مدیریت مشارکتی پا«
o ؛نایبندتوسعه پایدار مجمع عمومی موسسه جلسه اولین شرکت در
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مهمترین نتایج و دستاوردهاي طرح
صنایع نفت و گاز، جامعه مدنی و بومی و محلی) براي برنامه ، (دولتهاي ذینفع هایجاد هسمویی میان گرو

در منطقه؛وسعه پایدار ریزي و مدیریت نقشه راهی براي ت
هاي ذینفع کلیدي منجمله ایجاد و ثبت تشکل ثبت شده جوامع بومی و ظرفیت سازي و توانمندسازي گروه

محلی؛
ها در صنایع نفت و گاز در سطح محلی و ملی براي دستیابی به توسعه پایدار در عسلویه و بهبود سیاست

؛دیگر مناطق
مدیریت مشارکتی طبیعت و منابع طبیعی در عسلویه و آمادگی زیست حفاظت و احیاء طبیعت و محیط)

.براي فلرزدایی)

هاي ذینفع ایجاد هسمویی میان گروه
o تمام گروههاي ذینفع کلیدي منجمله سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي و موسسه تعامل و همکاري سازمان

فع محلی در ربومی و گیزه و مشارکت جوامع حمایت دلگرم کننده آنان از اظهار انتوسعه پایدار نایبند در
اقتصادي و...؛-محیطی، بهداشتی، اجتماعیهاي زیستدار آنان بخصوص در زمینهاولویتهايچالش

o اعتماد متقابل و همسویی گروههاي ذینفع کلیدي در دستیابی به مدیریت مشارکتی بخصوص با حمایت و
سازمان سازمان بخصوص موسسه بین المللی مطالعات انرژي واندرکاران طرح پشتیبانی مالی و معنوي دست

گروههاي مختلف در رفع چالش ها؛  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در جهت ایفاي نقش

هاي ذینفع کلیديگروهظرفیت سازي و توانمندسازي
oت و گاز، سازمانهاي نمایندگان توانمند و توجیه به هدفهاي طرح در بین گروههاي ذینفع کلیدي (صنایع نف

شهر شهرستان عسلویه و سایر عالقمندان)؛2روستا و 21دولتی و جوامع بومی و محلی 
o به عنوان یک نهاد و سازمان جوامع بومی و محلی منطقه در » موسسه توسعه پایدار نایبند«تاسیس و تشکیل

ند، تشکلی محلی است که در طی کنار دیگر سازمانهاي گروههاي ذینفع کلیدي.  موسسه توسعه پایدار نایب
فرآیند اجراي طرح و بنا به احساس نیاز جوامع بومی و محلی منطقه عسلویه شکل گرفته است.  هدف کلی 
این نهاد تعامل، همسویی و همکاري چندجانبه با دست اندرکاران و سیاست گذاران منطقه به ویژه با سازمان 

رستان، شرکت نفت و گاز، پتروشیمی ها و صنایع مرتبط با آن منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، شوراي شه
در زمینه هاي زیست محیطی، بهداشتی، فنی، علمی، صنعتی، تحقیقاتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، 

؛ایی، پایش و ارزیابی و... میباشدعمرانی، اجر
o به عنوان یک ظرفیت 49و شماره 14003427695شناسه ملی تحت »موسسه توسعه پایدار نایبند«ثبت

محلی جهت تعامل و مشارکت در نهاد مدیریت مشارکتی و دخیل شدن جوامع بومی و محلی در فرایند 
دار این گروه در منطقه؛هاي اولویتریزي، مدیریت، اجرا، پایش و ارزیابی چالشگیري، برنامهتصمیم
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ها در صنایع نفت و گاز در سطح محلی و ملی بهبود سیاست
oهاي سیاستی در همسویی گروههاي ذینفع کلیدي در رفع چالشهاي موجود در دستیابی به حمایتایجاد

توسعه پایدار همه جانبه در منطقه عسلویه؛
oاي و ملی در بسط و استفاده از نتایج و گذاران سطوح محلی، منطقهگیران و سیاستجلب حمایت تصمیم

نایع نفت و گاز در کشور؛درسهاي آموخته طرح در سایر مناطق تحت تاثیر ص
oدر استفاده از تجارب بین المللی و انتقال تجارب مثبت و مرتبط با شرایط گیرانتصمیمحمایت و پشتیبانی

مشورتی، –در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز از طریق برگزاري کارگاههاي آموزشی ایران 
ي در انتقال تجارب مشابه و مرتبط با اولویت ها و نیازهاي تهیه و تدوین مستندات آموزشی و سمعی و بصر

منطقه؛
oگذاران به ریزان و سیاستحمایت و بها دادن به تشکل ها و سازمانهاي جوامع بومی و محلی و تمایل برنامه

هاي مرتبط با این جوامع؛دخیل کردن این جوامع در تصمیم
oدار در رفع چالشهاي موجود در منطقه ح هاي الویتایجاد فضاي مثبت در حمایت از طراحی و اجراي طر

بخصوص تصدي گري و مدیریت منابع طبیعی (از جمله طرح الگوي مدیریت مشارکتی پارك ملی نایبند)؛
oها و پشتیبانی هاي مالی و معنوي از اجراي طرح هاي ثروت زا و درآمدزا و فعالیت هاي قول مساعدت

زندگی جوامع محلی منطقه؛بهداشتی در ارتقاء کیفیت–آموزشی 
oنامه هاي همکاري چند جانبه بین گروههاي ذینفع حمایت از تشکیل نهاد مدیریت مشارکتی و تدوین توافق

گروههاي ذینفع مختلف؛  کلیدي در پیشبرد هدفهاي طرح و ایفاي نقش
o ؛گاز ارائه راهکار و پیشنهادهاي سیاستی در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و

زیستحفاظت و احیاء طبیعت و محیط
o هاي ملی در حمایت از افزایش سطح مناطق حفاظت شده کشور و تاثیرگذاري بر سیاستتالش در جهت

برداري پایدار از تنوع زیستی و حمایت از مشارکت و تصدي گري جوامع بومی و محلی در حفظ، احیاء و بهره
منطقه عسلویه؛به رسیمت شناخته شدن قرق هاي بومی در 

o:الگوي مدیریت مشارکتی پارك ملٌی «طراحی، تدوین و پیگیري اجراي طرح مشارکتی تهیه شده تحت عنوان
در عسلویه؛» دریایی نایبند- ساحلی

o محیطی به توسعه گردشگري زیستهاي حرا و طبیعت عسلویه، حفاظت از جنگلطرح تهیه و تنظیم
هاي طبیعی و ، دشت نکاء و سایر جذابیتبر حفاظت از اکوسیستم حرامنظور ارتقاء سالمت ساکنان با تاکید

ها.تالش براي جذب منابع الزم جهت اجراي این طرح

چالش ها و موانع
هاي متعددي طول اجراي خود با چالش، در»ایران: ایجاد همسویی میان گروههاي ذینفعگفتگو و توسعه در«طرح 

چالش هاي بیرونی و درونی از آن یاد کرد.  به دو بخشروبرو بوده که میتوان 
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چالش هاي بیرونی
حاکم جهانی با آن روبرو بوده است، شرایط سیاسی هاي زمانی خاصجمله چالشهاي بیرونی که طرح در بازهاز 

و همکار بین المللی طرح بوده است.  این تعلل حامیان مالی طرحدر برخی مواقعبا صنایع نفت و گاز ومرتبط
باعث تعلیق فعالیت هاي طرح به مدت یک سال گردید، اما در نهایت با تغییر شرایط طرحایط در اواسط اجراي شر

حامیان و همکار بین المللی، طرح با یک سال تمدید فعالیت هاي خود را از سر گرفت.جلب نظر مثبت جهانی و 

چالش هاي درونی
اجراي این طرح در بکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتی در شیوه نوین چالش هاي درونی طرح عمدتا تحت تاثیر 

موجود از مشکالتبوجود آمده بود. یعنی به عبارتی فراهم کردن فضاي مناسب براي بیان بخش صنایع نفت و گاز 
ها و گفتگوي میان گروههاي زبان گروههاي تحت تاثیر فرایند تغییرات در منطقه، بررسی و تحلیل مشارکتی چالش

هایی روبرو بود اما،در منطقه عسلویه با چالش، در ابتدا در منطقه در جهت ایجاد همسویی مورد نیاز در طرحذینفع 
خوشبختانه سیستم مدیریتی و کارشناسی حاذق، مسئول و ماهر سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و 

در کنار مهارت باالي تسهیلگران موسسه پشتیبانی موثر دست اندرکاران موسسه مطالعات بین المللی انرژي پارس 
در برخورد با این چالش ها از جمله موثرترین عوامل و نگرش مثبت مسئولین محلی توسعه پایدار و محیط زیست 

ها شد بلکه باعث شد طرح قدمهایی حتی فراتر از انتظارات و هدفهاي مورد نظر بود که نه تنها باعث رفع این چالش
خود بردارد.

رها و پیشنهادهاراهکا
oهاي ملی حمایتادامه مستمر مسیر طرح در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز در کشور از طریق

دار در دستیابی به توسعه پایدار در هاي اولویتمشابه در رفع چالشهايطرحطراحی، تدوین و اجراي در
صنایع نفت و گاز در کشور؛

o و درسهاي آموخته طرح در دیگر مناطق تحت تاثیر صنایع نفت و گاز در کشور؛بسط و استفاده از نتایج
o ارزیابی مشارکتی در جهت اجرا، پایش و موجودبسیج منابع و امکاناتایجاد سیاست هاي حمایتی در

اقتصادي؛–هاي پایلوت مد نظر در رفع چالش ها بخصوص در زمینه مسائل زیست محیطی و اجتماعی طرح
o از تجارب بین المللی در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و هر چه بیشتر اقدام در استفاده حمایت و

مشورتی و تهیه و تدوین مستندات آموزشی در انتقال تجارب –گاز از طریق برگزاري کارگاههاي آموزشی 
مشابه و مرتبط با اولویت ها و نیازهاي منطقه؛

oهاي مرتبط با این جوامع بومی و محلی و دخیل کردن آنها در تصمیمحمایت از تشکل هاي و سازمانهاي
جوامع در طراحی و اجراي طرح هاي توسعه اي در منطقه بخصوص تصدي گري و مدیریت منابع طبیعی، 

بهداشتی در ارتقاء کیفیت زندگی این جوامع –اجراي طرح هاي ثروت زا و درآمدزا و فعالیت هاي آموزشی 
در منطقه؛

oبین المللی موجود در ارتباط با تهیه سند راهنماي توسعه و فن آوریهاي از تجارب مداوم و به روزادهاستف
و فلرزدایی در فاز بعدي طرح؛پایدار
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oآموزشی مرتبط با هدفها و تهیه و تدوین و انتشار و پخش فیلم هايهاي مالی و معنوي در حمایت
؛اي موجودصنایع نفت و گاز در رفع چالش ههاي اولویت

o تقویت تعامل و همسویی ایجاد شده میان گروههاي ذینفع کلیدي و تشکیل نهاد مدیریت مشارکتی متشکل
از نمایندگان گروههاي ذینفع کلیدي در پی رفع چالشها و پیشنهادهاي سیاستی در دستیابی به توسعه پایدار 

در منطقه و کشور.در صنایع نفت و گاز 

جمع بندي
شروع بیش از آنکه یک طرح یا پروژه باشد، ، »وسعه در ایران: ایجاد همسویی میان گروههاي ذینفعگفتگو و ت«طرح 

طرح و ایناندرکاران و حامیان قابل توجهی در نزد دستمثبت و ، فرآیندي که باعث تغییرات استیک فرآیند 
وم مسیر آینده روشنی را در تداآناین فرایند و تغییرات ناشی از .گروههاي ذینفع تحت تاثیر تغییرات شده است

هاي در طراحی، تدوین و اجراي طرحمشارکت گروههاي ذینفع کلیدي و حمایت آنهااین طرح ایجاد کرده است.  
یدار در صنایع نفت و گاز در کشور از جمله استراتژي دار در دستیابی به توسعه پاهاي اولویتمشابه در رفع چالش

ند در پایدار کردن نتایج حاصل از اجراي این طرح در کشور نقش موثري داشته باشد.  هاي مشترکی است که میتوا
در شهرستان » دریایی نایبند-الگوي مدیریت مشارکتی پارك مٌلی ساحلی«پیگیري اجراي طرحدر حال حاضر 

تاثیر صنایع نفت و ت بسط و استفاده از نتایج و درسهاي آموخته طرح در دیگر مناطق تححمایت از ایده ، عسلویه
آوریهاي موجود در فلرزدایی مناطق تحت تاثیر و پیگیري در مورد استفاده از تکنولوژي و فن، مشاورهگاز در کشور

مسیر را و مالی ریزي مناسب و حمایت هاي سیاستی از جمله مواردي است که میتوان با برنامهصنایع نفت و گاز
براي ادامه این فرآیند هموار سازد. 

حسن نیت مسئوالن منطقه ویژهلذا با توجه به نتایج زودبازده این طرح در همسویی گروههاي ذینفع کلیدي و 
و دیگر گروههاي جوامع بومی و محلی و تشکل هاي آنانو مقامات محلی در کار کردن با اقتصادي انرژي پارس

در منطقه باشد.  یعنی به مشترك این گروهها ی در دستیابی به هدفهايحلقه اتصالذینفع کلید میتواند به مانند 
تدوین استراتژي ها به وجود آمده است.  در رفع چالشو اقدام سرمایه اجتماعی الزم براي شروع حرکت عبارتی 

(نقشه راه) و برنامه اقدام حاصل از کار تمرینات گروهی در کارگاههاي ظرفیت سازي مدیریت مشارکتی در رفع 
منطقه نشان میدهد که حمایت عاجل در عملیاتی و اجرایی کردن برنامه هاي اقدام کوتاه مدت چالشهاي موجود در 

ها به پایداري اثرات حاصل از و میان گروههاي ذینفع مختلف مورد نیاز میباشد تا بتوان با تکیه بر نتایج این اقدام
اه جوامع تحت تاثیر قدم برداشت.فطرح و دستیابی به توسعه پایدار در منطقه ضمن ارتقاء کیفیت زندگی و ر


