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 مقالهسر  

 «نفت و گاز، توسعه پایدار و مدیریت مشارکتی با جوامع بومی و محلی»

 یی   طیرح  یی   آنکی   از بیش   ،«ذینفعع  گروههای میان همسویی ایجاد: ایران در توسعه و گفتگو» طرح

 و انیدرک را   دسیت  نیدد  در تیجهی   ق بل و مثبت تغششرات ب عث ک  فرآیندی است، فرآیند ی  شروع ب شد، پروژه

 آینیده  آ  از ن ش  تغششرات و فرایند این.  است شده تغششرات ت ثشر تحت ذینفعذیحق و  گروهی ی و طرح این ح مش  

ایین طیرح بی  بکی رگشری رویکردهی ی       دسیت انیدرک را   .  اسیت  کیرده  ایجی د  طیرح  ایین  مسشر تداوم در را روشن 

ذیحیق   گروهیی ی و تع مل و همسجی  ارتق ء ظرفشت  ،س زیتجانمند  ی ی بسش ر میم و اس س  در هیترکت  گ ممش 

صن یع نفت و گ ز در نتی ی  ح صیل    گشرا  تصمشمگذارا  و ک  نش زمند تأمل خ ص سش ست اند  ت برداش ذینفع کلشدی و

 ایجی د  ی ی این طرح معطجفدر طجل س  س ل قبل اکثر اقدامن روند در آینده پش  رو مشب شد. از این طرح و ادام  ای

 میع و بیجیهه هجا  گدارا سش سیت  ملی ،  و است ن  محل ، مسئجال  منطق ، در مستقر گ ز و نفت صن یع مدیرا  مش   پشجند

هجامیع   شید  متشیکل  حم ییت از  تسییشلگری اهتمی ع  در   هی    میمترین این اقداماز همل   .است شده محل  و بجم 

بجده است، ت  بیدین طرییق تمی م     «نایبندموسسه توسعه پایدار »و ثبت بجم  و محل  در عسلجی  از طریق تشکشل 

 کنند.  جند و ایف ی نق  بش همجارای  گروهی ی ذینفع بتجانند ب  صجرت ی  شخصشت حقجق  وارد عرص 

در چی رچج   ( CENESTA)زیسیت   مؤسس  تجسع  پ یدار و محشط بن براین در راست ی فع ل شد  این تشکل محل ،

است ت  بتجانند در هییت  گذاشت  « مجسس  تجسع  پ یدار ن یبند» در اختش رب  عنجا  آورده م ل   مبلغ  اهرای این طرح

 سی حل  -دریی ئ   ب  محجریت حف ظت و احش ء طبشعیت در اکجسشسیتم منطقی  پی ری ملی       طرحی ئ و اهرای  تدوین

گشی ه   هی ی   تجسیع  گجنی   کشیت و   ،حفی  س زی کمشت  زن   تشکل محلی ،   تجانمندی ی بجم  پشرامج ، ن یبند و قرق

، تپیر سیرع   اینترنیت انیدازی   ، ت سشس و راهکمک ه ی  ه  و صشدگ ه تجسع  گردشگری پ یدار، ایج د زیستگ هبجم ، 
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هی  و میذاکرات  را در هییت     و نشست  کنند سرم ی  گذاریپ ی  آلجدگشی ی محشط  آ  و هجا و خ ی و دری  و... 

مجسسی   »و « پی ر  انیرژی  س زم   منطق  ویهه اقتص دی »دیگر گروهی ی ذینفع کلشدی بخصجص  از هلب من بع م ل 

 بنی براین حم ییت   . برقیرار کننید   هی ،  ه ی دولت  عالقمند ب  مجضیجع طیرح   س زم  س یر و  «الملل  انرژی مط لع ت بشن

یشی  شیده تجسیط هجامیع بیجم  و      تمدت  مش   و مدت ه ی کجت ه ه  و برن م  طرح کرد  اهرای  و عملش ت  در ع هل

 ارتقی ء  ضیمن  اهیرای طرحیی  را   از ح صیل پ ییدار   اثرات ،ق بل لمس نت ی  بر تکش  ب  بتجا  ت  مشب شد نش ز مجرد محل 

  .بر ه ی گذاشت ت ثشر تحت هجامع رف ه و زندگ  کشفشت

 اهتم ع  و مذاکرات  را ب  مش ور ه  نشست در ادام  و انتش ر طرح،مجسس  تجسع  پ یدار و محشط زیست  اینعالوه بر 

تمیشیدات  را   بعمل آورده و ، مؤسس  مط لع ت بشن الملل  انرژی، س زم   منطق  ویهه اقتص دی انرژی پ ر وزیر نفت

در  (Zero-flaring)تکنجلیجژی خی مجک کیرد  فلرهی       کسیب در  (UNIDOصنعت  ملیل متحید )   تجسع س زم    ب 

  است. تداری دیدهب  مشجرت و همفکری س زم   منطق  ویهه اقتص دی انرژی پ ر  عسلجی  

شیده اسیت کی      ریطرح وارد مرحل  دیگی « مجسس  تجسع  پ یدار ن یبند»ب  متشکل شد  هجامع محل  در ق لب  این 

 اقدام ت زیر برای تحکشم نت ی  آ  ضروری است:

سی زم   منطقی  وییهه اقتصی دی انیرژی پی ر ،       مجری   اصل  طرح )دائم  ب  حضجر  نهاد مدیریت مشارکتی ایج د  -1

مجسس  تجسع  پ یدار و  ودفتر مش ور اهتم ع  وزیر نفت  ،الملل  انرژی مجسس  مط لع ت بشن مجسس  تجسع  پ یدار ن یبند،

 ت ن  و محل اسسئجال  مزیست،  س زم   حف ظت محشطمدعجین  از س یر س زم نی ی ذیربط )عنداللدوم ( و محشط زیست

بتجانند دور یی   ک  این نی د ترکشب  است از نم یندگ   گروهی ی ذینفع کلشدی  (. ...وفرم نداری  است نداری و منجمل 

 منطق  قدم بردارند؛ دار اولجیت ه ی چ ل  رفع درو ن  ب  مذاکره و گفتگج بنششنند مشد و در ی  بستر همجار و ع دال

در دیگر منی طق تحیت تی ثشر صین یع     طرح  الملل ( ه ی مل  و بشن )تأثشر بر سش ست و عمجدی )تکرار و تکثشر( بسط افق  -2

   جخت  از اهرای این طرح؛آمتج ر  از ب  استف ده  نفت و گ ز
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ک ر نق  خجد را دارنید و   راند هر ی  از گروهی ی دست ،الملل  ک  از تج ر  مل  و بشنای  هعمدلح ظ کرد  در   -3

وظشف  گروهی ی مستقل از نی دهی ی حی کم اسیت و وظشفی  دولیت بیش  از هیر چشید         اس س  گری ک ر تسیشل  بجیهه آنک

 حم یت  است.

الملل   گدارد  تج ر  و کمکی ی مل  و بشناین مؤسس  کم ک   در اختش ر گروهی ی ذیحق و ذینفع برای در اختش ر 

 مشب شد.

  مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست
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    سخن آغاز
 

 پايدار توسعه و اجتماعي مطالعات گروه

 انرژي المللي بين مطالعات موسسه
 

 اواست   از نفت   وزارت راهبردي و پژوهشي مطالعات هاب و فكر اتاق عنوان به انرژي المللي بين مطالعات موسسه

 ارشتد  متديران  هتاي  دغدغته  بته  تا اس  هكرد تالش پايدار، توسعه و اجتماعي مطالعات گروه تاسيس با 08 دهه

 از متعتددي  هتاي  پتروژه  تاكنون راستا اين در. دهد ارائه كاربردي و علمي پاسخي حوزه اين در گاز و نف  صنع 

 اجتمتاعي  تحليت   و تجزيته  عستلويه،  بهرگتان،  ختار،،  جزيتره  در نفت   صنع  اجتماعي تاثيرات ارزيابي جمله

 . اس  رسيده انجام به و تعريف انرژي، و نف  به نگرش سنجش انرژي، مصرف الگوهاي

 ستا   اواي  از نف ، صنع  در كاربردي و علمي هاي پژوهش انجام به اعتقاد با انرژي المللي بين مطالعات موسسه

 دانشتگاه  نفت   مهندسي انستيتو ،(CENESTA) زيس  محي  و پايدار توسعه موسسه با را مشتركي طرح 08

در عستلويه   «ذينفع گروههاي ميان همسوئي ايجاد: ايران در توسعه و گفتگو» عنوان با هزند زمين بنياد و تهران،

 ايجتاد  بتا  اس  توانسته (Co-management) مشاركتي مديري  الگوي از استفاده با پروژه اين. كرد شروع

  متديري  الگتوي  از متوفقي  متد  ( دولتتي  بختش  و محلتي  جامعه نف ، صنع ) ذينفعان ضلع سه بين همسوئي

 متورد  گروههتاي ذينفتع    بتين  بهتتر  ارتباط براي نيز نفتي مناطق ساير در تواند مي كه آورد وجود  به را مشاركتي

 .گيرد قرار استفاده

 :اس  بوده نظر مد مهم محور سه ابتدا از طرح، اين موفق اجراي براي
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 پتذيرش  بتراي  نف  ارتوز مختلف هاي بخش با مذاكره و رايزني طريق از طرح اين از پشتيباني و حماي  -1

ايتن   نتتاي   از نهتايي  كننده  استفاده عنوان  به پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه سازمانبا  جمله از طرح،

 پروژه؛

 آن؛ يانداز راههيئ   وطرح  تحقيق تيماز  معنوي و علمي  يحما -2

 ؛آنها بررسي و اي مرحله هاي گزارش درياف  و تحقيق مراح  انجام بر نظارت -3

 جامعته  بته  اين گروه با معرفي منطقه، به «(CENESTA) زيس  محي  و پايدار توسعه موسسه» تحقيقِ يمت ورود

 اجتمتاعي  اثترات  بررستي » عنتوان  بتا  ايشان نامه پايان و موسسه همكاران از يكي طريق از عسلويه منطقه محليِ

 و ورود باعت   كته  بتود  اي دريچته  كار اين. بود «عسلويه منطقه در محلي پايدار توسعه بر صنعتي رشد هاي قطب

 .گرديد نف  صنع  همچنين و منطقه محلي جامعه با تحقيق تيم بيشتر آشنايي

 و پايتدار  توستعه  موسسته  تهتران،  دانشتگاه  نفت   مهندسي انستيتو با نشس  چند برگزاري با مرحله، اين از بعد

 طترح  ايتن  از جدي  با  تا داش  برآن را موسسه مديران زنده، زمين بنياد از گارسيا ادگاردو آقاي و زيس  محي 

 .  نمايند فراهم را نف  صنع  در آن پذيرش زمينه و كرده حماي 

 ديگتر  بتا  ستازنده  و متقابت   ارتبتاط  بتر  مبتنتي  كمتر تاكنون خيز نف  مناطق در نف  صنع  رويكردهاي عموماً

 كننتده  تتامين  نفت   صنع  كه طرفه كي اي رابطه بر و بوده دولتي هاي دستگاه و محلي جامعه جمله از ذينفعان

 . اس  بوده استوار بوده، آنان نيازهاي از برخي

 مشتاركتي  متديري   از الگتويي  به دستيابي و گروههاي ذينفع بين همسوئي ايجاد طرح اين اصلي هدف واقع در

 نهمچنتي  و نفت   صتنع   پيرامتوني  هتاي  محتي   بتا  مترتب   هتاي   حتوزه  در ريتزي  برنامته  و گيري تصميم براي

 بنتابراين . بتود  نفت   بتا  موثر و سازنده ارتباط برقراري براي پيراموني محلي جوامع توانمندسازي و سازي ظرفي 

 در طترح  ايتن  تتا  كترد  تالش مختلف هاي رايزني با ابتدا از نف  صنع  براي موضوع اين اهمي  در، با موسسه

 .گيرد قرار حماي  و پذيرش مورد نف  و گاز صنايع مختلف هاي بخش
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 كترد  امضا ويژه منطقه سازمان با را اي نامه توافق 1308 سا  در انرژي، المللي بين مطالعات موسسه اين راستا، در

 مديرعام  از اس  الزم جا اين در. بود شده تاكيد ويژه منطقه توس  طرح اين از حماي  و پشتيباني بر آن در كه

 آقاي سازمان فناوري و پژوهش محترم مدير همچنين و نصوري مهندس آقاي جناب ويژه منطقه سازمان محترم

 تشتكر  دادند، انجام مختلف انحاء به را خود پشتيباني و حماي  طرح انجام مراح  همه در كه احمدزاده مهندس

 بته  ورود بتراي  همتاهنگي  نظيتر  افتزاري  ستخ   هاي پشتيباني و ها حماي  بر ضمن اينكه، عالوه .شود قدرداني و

طترح، نظتارت،    اجتراي  مختلتف   مراحت   همكاري مستتمري در  موسسه منطقه، در آمد و ف ر و اسكان منطقه،

تحقيتق،   تتيم  بتا  مختلتف  هاي نشس  و جلسات برگزاري

 متوارد  و كترده  بررستي  را اي مرحله هاي گزارش و داشته

 ها را انجام داده اس .  گزارش بهبود براي الزم

 و جلستات  برگزاري از بعد و طرح پاياني مراح  در نهايتاً

 موسسته » مختلتف،  ذينفع هاي گروه با متعدد هاي نشس 

 محلتي  جامعته  نماينتده  عنتوان  بته  «نايبنتد  پايدار توسعه

 بتا  ستازنده  تعامت   و ارتباط برقراري براي عسلويه منطقه

 جلسته  چنتد  در راستا همين در. شد تاسيس نف  صنع 

 موسستته همكتتاران توستت  متتذكور موسستته اساستتنامه

 .شد ارائه خصوص اين در الزم تكميلي نظرات و گرف  قرار بررسي مورد انرژي لليالم بين مطالعات

 همچنتين  و نفت   صتنع   ذينفعتان  ويتژه  بته  ذينفع هاي گروه همه مجدانه همكاري با و حق لطف به كه اكنون

 نف  صنع  رفك اتاق عنوان به انرژي المللي بين مطالعات موسسه نشسته، بار به پروژه اهداف و نتاي  محلي جامعه

 بتين  همستوئي  زمينته  خيز نف  مناطق ساير در الگو اين تروي  با تا دارد تصميم مديريتي، و راهبردي مسائ  در

 عنتوان  بته  را نفت   صتنع   پيرامتون  محلتي  جامعه توانمندسازي و رشد و كرده فراهم را مناطق اين در ذينفعان

 .دهد قرار تاكيد مورد مناطق اين در متوازن و پايدار توسعه به دستيابي جه  در رويكردي

 2931 پاييز



8 

 

 طرح اجرایي و اجمالي خالصه
  «ذینفع های گروه میان همسوئي ایجاد: ایران در توسعه و گفتگو»
 

 : طرح مشترک

 (IIES) المللی مطالعات انرژی مؤسسه بین -

 (PSEEZ)سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  -

 (Cenesta) تزیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط -

 (IPE) انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران -

 (LEF) بنیاد زمین زنده -

 (NISD)و موسسه توسعه پایدار نایبند  -

 گتاز  و نفت   صنايع توسعه بخصوص صنعتي سريع توسعه كه اس  شده ثاب  تجربه به جهان نقاط از بسياري در

 داشتته  امتر  انتدركاران  دست   و پيراموني وامعج براي را متعددي اجتماعي و بهداشتي زيستمحيطي،  پيامدهاي

 و باشتد  مي ناپذير اجتناب آن معموالً از ناشي عمومي پيامدهاي و اثرات بدون صنايع اين توسعه عبارتي به.  اس 

 بوجتود  اطتراف  طبيعي محي  و جوامع در را مدتي بلند منفي تغييرات تواند مي مناسب، مديري  عدم صورت در

 جبران يا و كاهش پرهيز، براي را الزم اطمينان ها و سازوكارهاي مؤثري كه بتواند مكانيسم يجادا بنابراين،.  آورد

- اجتمتاعي  توستعه  مشتارك  گروههتاي ذينفتع در    با هايي برنامه و ها طرح ريزي پي و صنايع اين آور زيان اثرات

 .اس  برخوردار سزائي به اهمي  موثر واقع شود، از پايدار، چارچوب يك در محيطي زيس  و اقتصادي
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 اشاره

، از جملته طرحهتايي است  كته     «گفتگو و توسعه در ايران: ايجاد همسويي ميان گروههاي ذينفتع »اجراي طرح 

گيران صنايع نف  و گاز در نتاي  حاص  از ايتن طترح و ادامته ايتن      گذاران و تصميم نيازمند تام  خاص سياس 

تتر شتدن نقتش، تتوان و تستل        اجراي اين طترح موجتب برجستته   روند در آينده پيش رو ميباشد.  شيوه نوين 

هتا(، تتوان بتاالي آنتان      گروههاي ذينفع كليدي طرح در بررسي و تحلي  مشاركتي وضع موجود منطقه )چتالش 

  اي مطلوب، قدرت آنان در ارائه استراتژي )نقشه راه( و برنامته اقتدام بتراي دستتيابي بته آينتده       براي تصور آينده

 طقه شده اس .مطلوب در من

 

 و همكتاري  مستلزم و گاز و همسويي گروههاي ذينفع، نف  صنايع در پايدار توسعه راهكارهاي به يقينا دستيابي

 طترح  اين هاي اقدام اكثر بنابراين.  باشد مي تغييرات فرايند از متأثر هاي گروه و ها سازمان نهادها، ميان هماهنگي

 جوامتع  ملتي،  و استتاني  محلتي،  مسئوالن منطقه، در مستقر گاز و نف  عصناي مديران ميان پيوند ايجاد معطوف

بته آن شتده    ويژه توجه طرح اين اجراي چگونگي در كه آنچه واقع در. اس  شده گزاران سياس  و محلي و بومي

در ايجاد ساز و كتار الزم   آنان همكاري كليدي و چگونگي اندركار دس  گروههاي همسويي و مشارك  اس  روند
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 و رونتد  ايتن  تجتارب  از استتفاده  در بين گروههاي ذينفتع و « نهاد مديري  مشاركتي»اندازي  اي تاسيس يا راهبر

 .  ميباشد كشور مناطق ديگر در گاز و نف  صنايع توسعه در طرح آموخته درسهاي

 بتا  گيتري  تصتميم  و ريتزي  برنامته  جلستات  و مشورتي هاي نشس  سازي، ظرفي  مشاركتي كارگاه ها ده برگزاري

 انرژي اقتصادي ويژه منطقه سازمان: همچون كليدي ذينفع گروههاي بخصوص طرح در مختلف ذينفع گروههاي

  ستازمان  انترژي،  المللتي  بتين  مطالعات موسسه بومي، و محلي جوامع منطقه، در مستقر گاز و نف  صنايع پارس،

 رويكترد  بكتارگيري  بتا  كته  است   هايي  فعالي جمله از... و ذيرب  دولتي سازمانهاي ساير و زيس  محي  حفاظ 

 نتتاي   و دستتاوردها  بته  دستيابي در كليدي ذينفع گروههاي كردن همسو در توجهي قاب  اثر مشاركتي مديري 

 . اس  داشته طرح انتظار مورد

 

 ادامه مسير در بکارگيري رويکرد مديريت مشارکتي در عسلويه

 Participatory Action)« قيتق مشتاركتي بتراي اقتدام    تح»بكتارگيري رويكترد   اندركاران اين طرح با  دس 

Research “PAR”)  متتديري  مشتتاركتي»و »(Co-management) بستتتر و شتتراي  يكستتاني را بتتراي ،

 آن پي در طرح يناند. به عبارت ديگر ا گفتگوي بين گروههاي ذينفع كليدي )محلي، منطقه و ملي(، فراهم كرده

 و هتا  چتالش  مشاركتي تحلي  و بررسي كليدي در ذينفع هاي گروه  ظرفي  رتقاءا و توانمندسازي طريق از تا بوده

 يتك  بته  دستتيابي  با و هاي ذينفع ايجاد گروه ميان را الزم همسويي و تعام  ها، چالش اين رفع كارهاي راه تبيين

بتومي و  كليتدي )صتنايع نفت  و گتاز، جوامتع       ذينفع گروههاي نمايندگان از متشك  «مشاركتي مديري  نهاد»

 صتنايع  در پايتدار  توستعه  به دستيابي در سياستي پيشنهادهاي و چالشها رفع پي در محلي و سازمانهاي دولتي(

از جمله گام هاي مهم اين طرح تسهيلگري اجتماعي در متشك  كردن جوامع محلي در .  بردارد قدم گاز، و نف 

س ؛ تا بدين طريق تمام گروههاي ذينفتع بتواننتد   بوده ا« موسسه توسعه پايدار نايبند»عسلويه از طريق تشكي  

به صورت يك شخصي  حقوقي وارد عرصه بشوند و ايفاي نقش بكنند.  در اين راستا، با متشتك  شتدن جوامتع    

شتده است .  در   « مديري  مشاركتي»طرح وارد مرحله ديگري از « موسسه توسعه پايدار نايبند»محلي در قالب 

در « نهاد مديري  مشتاركتي »يك به اين امر توجه ويژه خواهد شد؛ تاكيد بر تشكي  اين مرحله كه در آينده نزد
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يك بستر هموار اس .   اين نهاد تركيبي اس  از نمايندگان گروههاي ذينفع كليدي )در اين طرح: صنايع نف  و 

يك بستر همتوار   گاز؛ جوامع بومي و محلي؛ سازمانهاي دولتي؛ بخش خصوصي و...( كه بتوانند دور يك ميز و در

و عادالنه به مذاكره و گفتگو بنشينند و با تدوين استراتژي )نقشه راه( و برنامه عم  مشتر، بتواننتد بتا اجتراي    

 تتالش  گروههتا  تمتام  مشتتر،  و دار اولوي  هاي چالش رفع ها و پروژه هاي اجرايي و پژوهشي مورد نياز در طرح

 استتفاده  متورد  نيتز  كشتور  مناطق ديگر در عملي الگوي بصورت حطر اين يادگرفته درسهاي و تجارب تا نمايند،

 .  گيرد قرار
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 طرح ياجرا يمتدولوژ

 «اقتتدام بتتراي مشتتاركتي تحقيتتق» رويكتترد بكتتارگيري طتترح اجتتراي همتتانطور كتته اشتتاره شتتد، متتتدولوژي 

(Participatory Action Research “PAR”)  مشتاركتي  مديري » رويكرد و» (Co-management )

 دستتيابي  در موجتود  هتاي  چالش رفع هدف با سازي ظرفي  و كليدي ذينفع گروههاي همبستگي و همسويي رد

.  است   بوده... و بهداشتي فرهنگي، -اجتماعي محيطي، زيس  مسائ  زمينه در ويژه به جانبه همه پايدار توسعه به

 ايفتاي  در كليتدي  ذينفتع  هتاي  گتروه  شتدن  دخيت   و جمعتي  نظتر  بر مبتني ديدگاه بكارگيري با رويكردها اين

 از عادالنته  برختورداري  و منتابع  از پايتدار  استتفاده  زيست ،  محتي   حفت   نهتايي  هتدف  بتا  و مختلتف  هاي نقش

 .  كند مي عم  منافع و ها مسئولي 

 بكتارگيري  بتا  «ذینفع   های گروه میان همسویی ایجاد: ایران در توسعه و گفتگو» طرح حاميان مجريان و

 گروههتاي  نماينتدگان  حضتور  بتا  مشتاركتي  كارگاههتاي  و مشورتي هاي نشس  برگزاري به داماق رويكردها، اين

جهت  بررستي و تحليت      افكتار  بارش همچون روشهايي از استفاده. اند نموده قب  سا  سه طي در كليدي ذينفع

 بتر  و( ستراتژيا) راه نقشه درآوردن آينده،، مطلوب انداز چشم ترسيم و تجسم ها(، مشاركتي وضع موجود )چالش

 ها گروهي بتوده كته   تمرين جمله از مدت، بلند و مدت ميان مدت، كوتاه مقاطع در اقدام برنامه تعريف آن مبناي

 كارگاههتاي  در كليتدي  ذينفتع  گروههتاي  تتوان  و ظرفيت   ارتقاء و همسويي جه  در آن طي طرح تسهيلگران

   اند. بكار گرفته مشاركتي

 

 مديريت مشارکتي در طرح فرآيند کلي بکارگيري رويکرد

گفتگو و توستعه در  »دياگرام زير فرآيند كلي بكارگيري رويكرد مديري  مشاركتي )همگرداني( را در اجراي طرح 

ريتزي و نهتاد متديري      هتاي مشتاركتي و برنامته    و جايگتاه كارگتاه  « هاي ذينفع ايران: ايجاد همسوئي ميان گروه

 دهد. مشاركتي را نشان مي
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 دهد: مرحله از رویکرد مدیریت مشارکتی را به شرح زیر نشان می 7رام این دیاگ

 اندازي طرح؛ تشكي  گروه راه اندازی: راه -1

هاي ذيحق و ذينفتع طترح در    ريزي و آموزشي با گروه هاي مشاركتي برنامه برگزاري كارگاه سازی: آماده -2

 هاي ذينفع؛ وهگر سازي و دستيابي به قواعد مذاكره بين سازي، ظرفي  جه  توانمند

هتاي   هاي ذينفع جه  تاسيس ساز و كارهتاي الزم بتراي اقتدام    توافق و تعام  گروه مذاکره و مفاهمه: -3

 هاي مشتر،؛ مشاركتي در جه  ح  مشكالت و دستيابي به هدف
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هتاي   اي متشتك  از نماينتدگان گتروه    تشكي  كميتته   گری مشارکتی(: همسوئی )ایحاد نهاد تصدی -4

هاي انجتام گرفتته    اي جه  اقدام براساس توافق ررسي مشكالت و درآوردن برنامهذيحق و ذينفع جه  ب

 در مرحله قب ؛

(: تهيه برنامه اقدام در مقاطع زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بتا  تهیه نقشه راه )استراتژی -5

اي از   حت  پتاره   هايي به صورت نمونه )پتايلوت( جهت    تكيه بر استراتژي تهيه شده.  در اين مرحله اقدام

هاي ذيحق و ذينفع انتخاب و به فراخور امكانات موجتود بته مرحلته اجترا گتذارده       مشكالت توس  گروه

 خواهد شد؛

هاي پايلوت در حا  اجترا،   تعيين نقاط قوت و ضعف طرح پایش و ارزیابی )یادگیری از طریق عمل(، -6

   ؛ها و رفع تهديدهاي موجود به صورت مشاركتي استفاده از فرص 

هايي در جه  رفع نقاط ضعف و تقويت  نقتاط قتوت در حت       اقداماصالح مسیر و بازبینی نقشه راه،  -7

هاي آموخته بتراي بست  تجتارب در     هاي اجرايي طرح و مستند كردن درس مشكالت موجود در پايلوت

 نقاط ديگر.
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 يديکل نفعيذ يگروهها ليتحل و هيتجز

 شعامل  یمشعورت  یهعا  نشسعت  و یدانیع م یها یبررس جینتا طبق طرح نیا یدیکل نف یذ یگروهها

 :باشدیم ریز یگروهها

  محلی و بومی جوام   

o متردم  يهتا  سازمان بخش، و شهر يشورا اران،يده ،ييروستا يشوراها) يمحل و يبوم جوامع يها سازمان 

 ؛...(و نهاد

o اهت   جماعت   ائمته  ،يمحلت  و يبتوم  جوامع دانيسف شير و بزرگان 

 ؛يمحل انمعتمد و تسنن و عيتش

o جوانتتان، ملوانتتان، دامتتداران، كشتتاورزان، گتتران، صتتنع  ،ادانيصتت 

 جماعت ،  ائمته  طتالب،  ان،يدانشتجو  كردگتان،   يتحص آموزان، دانش

 ،يجستتم معلتتوالن ستتالخوردگان، ان،يتتفرهنگ كستتبه، كارمنتتدان،

 ،كتارگران  ن،يريت خ كودكتان،  زنتان،  كتاران، يب ،يذهن يها مانده عقب

 ،يدرمتان   تت  يبهداشت يكادرها مانكاران،يپ رانان، يتاكس ورزشكاران،

 دوكتا  بركته،  تمبتو، : استان مرز از خارج) هيعسلو همجوار يروستاها

 ؛...(و

 دولتی مسئوالن و ریزان برنامه و گذاران سیاست 

o مجلتس،  نتده ينما ،ياستتاندار ) يمحلت  و ياستان مقامات و مسئوالن 

 ؛...(و يگفرهن و ياجتماع رب يذ مشاوران و بخشداري فرمانداري،

o جهتاد  ،يعت يطب منتابع  زيست ،  محتي  : همچتون  يدولت هاي سازمان 

 و درمتان  بهداشت ،  ها، دانشگاه ،يكشاورز يمهندس نظام ،يكشاورز
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 ...(و امداد تهيكم ،يانتظام يروين پرورش، و آموزش الت،يش پزشكي، آموزش

 دولتی فرا ریزان برنامه و گذاران سیاست 

o ياقتصتاد  ژهيت و منطقته  ستازمان ) منطقه در مستقر پتروشيمي و گاز و نف  صنايع با مرتب  هاي سازمان 

 ،يانترژ  يالمللت  نيبت  مطالعتات  مؤسسته  ،يجنوب پارس گاز محتمع پارس، گاز و نف  شرك  پارس؛ يانرژ

 ؛...و ران،يا نف  يمل شرك  منطقه، در مستقر يميپتروش يواحدها

 

 طرح در گرفته انجام ي کالنها تيفعال نيتر عمده

 ي؛ديكل نفعيذ يها گروه با يمشورت يها نشس  ياربرگز 

 ي؛ديكل نفعيذ يها گروه با يتوانمندساز و يساز  يظرف يمشاركت يكارگاهها يبرگزار 

  ؛طرح با مرتب  يالملل نيب يها  يفعال ريسا و يمل يدادهايرو و ها شيهما در شرك 

  ي.محل و يبوم جوامع از يندگانيانم با  يمشاركت يزير برنامه و يساز  يظرف يها كارگاه يرگزارب 

 

 طرح يدستاوردها و جينتا نيمهمتر

 بعرای ( محلعی  و بومی و مدنی جامعه گاز، و نفت صنای  دولت،) ذینف  های ه گرو میان ایجاد هسمویی

 در منطقه؛ پایدار توسعه برای راهی نقشه مدیریت و ریزی برنامه

o  و يانترژ  ياقتصتاد  ژهيت و منطقته  سازمان منجمله يديكل نفعيذ يگروهها تمام سازمان يهمكار و تعام 

 و يبتوم  جوامتع  مشتارك   و زهيت انگ اظهتار  از آنتان  كننده دلگرم  يحما در بندينا داريپا توسعه موسسه

 -ياجتمتاع  ،يبهداشتت  ،يطت يمح ست  يز يها نهيزم در بخصوص آنان دار  ياولو يها چالش رفع در يمحل

 ؛...و ياقتصاد
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o  يت حما با بخصوص يمشاركت  يريمد به يابيدست در يديكل نفعيذ يگروهها ييهمسو و متقاب اعتماد  

 ستازمان  و يانترژ  مطالعتات  يالملل نيب موسسه بخصوص طرح اندركاران دس  يمعنو و يمال يبانيپشت و

 ها؛ چالش رفع در مختلف يگروهها  نقش يفايا جه  در پارس يانرژ ياقتصاد ژهيو منطقه سازمان

 

 جوامع   شده ثبت تشکل ثبت و ایجاد منجمله کلیدی ذینف  های گروه ندسازیتوانم و سازی ظرفیت

 محلی؛ و بومی

o گتاز،  و نفت   عيصتنا ) يديت كل نفتع يذ يگروههتا  نيبت  در طترح  يهتدفها  به هيتوج و توانمند ندگانينما 

 ؛(عالقمندان ريسا و هيعسلو شهرستان شهر 2 و روستا 21 يمحل و يبوم جوامع و يدولت يسازمانها

o يمحلت  و يبتوم  جوامتع  ستازمان  و نهتاد  كيت  عنوان به «بندينا داريپا توسعه موسسه»  يتشك و سيتاس 

 يمحلت  يتشتكل  بنتد، ينا داريت پا توسعه موسسه.  يديكل نفعيذ يگروهها يسازمانها گريد كنار در منطقه

 شتك   هيعستلو  منطقته  يمحلت  و يبتوم  جوامع ازين احساس به بنا و طرح ياجرا نديفرآ يط در كه اس 

 است  يس و انتدركاران  دست   بتا  چندجانبه يهمكار و ييهمسو تعام ، نهاد نيا يكل هدف.  اس  رفتهگ

 و نفت   شترك   شهرستتان،  يشتورا  پارس، يانرژ ياقتصاد ژهيو منطقه سازمان با ژهيو به منطقه گذاران

 ،ينعتصت  ،يعلمت  ،يفن ،يبهداشت ،يطيمح س يز يها نهيزم در آن با مرتب  عيصنا و ها يميپتروش گاز،

 باشد؛يم... و يابيارز و شيپا ،يياجرا ،يعمران ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يقاتيتحق

o  كيت  عنتوان  بته  40 شتماره  و 14883427605 يملت  شناسته  تح  «بندينا داريپا توسعه موسسه» ثب 

 در يمحل و يبوم جوامع شدن  يدخ و يمشاركت  يريمد نهاد در مشارك  و تعام  جه  يمحل  يظرف

 در گتروه  نيت ا دار  يت اولو يهتا  چتالش  يابيت ارز و شيپتا  اجرا،  ،يريمد ،يزير برنامه ،يريگ  تصميم ندفراي

 منطقه؛
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 در پایعدار  توسععه  بعه  دسعتیابی  بعرای  ملی و محلی سطح در گاز و نفت صنای  در ها سیاست بهبود

 مناطق؛ دیگر و عسلویه

o بته  يابيدستت  در موجود يچالشها رفع در يديكل نفعيذ يگروهها ييهمسو در ياستيس يتهايحما جاديا 

 ه؛يعسلو منطقه در جانبه همه داريپا توسعه

o و  ينتا از استفاده و بس  در يمل و يا منطقه ،يمحل سطوح گذاران اس يس و رانيگ ميتصم  يحما جلب 

 كشور؛ در گاز و نف  عيصنا ريتاث تح  مناطق ريسا در طرح آموخته يدرسها

o بتا  مترتب   و مثبت   تجتارب  انتقتا   و يالملل نيب تجارب از استفاده در رانيگ ميتصم يبانيپشت و  يحما 

 – يآموزشت  يكارگاههتا  يبرگزار قيطر از گاز و نف  عيصنا در داريپا توسعه به يابيدست در رانيا  يشرا

  يت اولو بتا  مرتب  و مشابه تجارب انتقا  در يبصر و يسمع و يآموزش مستندات نيتدو و هيته ،يمشورت

 منطقه؛ يازهاين و ها

o گتذاران  است  يس و زانير برنامه  يتما و يمحل و يبوم جوامع يسازمانها و ها تشك  به دادن بها و  يحما 

 جوامع؛ نيا با مرتب  يها ميتصم در جوامع نيا كردن  يدخ به
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o منطقته  در موجود يچالشها رفع در دار  يالو يها طرح ياجرا و يطراح از  يحما در مثب  يفضا جاديا 

 يملت  پتار،  يمشتاركت   يريمتد  يالگتو  طترح  جملته  از) يعيطب منابع  يريمد و يگر يتصد بخصوص

 ؛(بندينا

o  يهتا   يت فعال و درآمتدزا  و زا ثتروت  يها طرح ياجرا از يمعنو و يمال يها يبانيپشت و ها مساعدت قو 

 منطقه؛ يمحل جوامع يزندگ  يفيك ارتقاء در يبهداشت – يآموزش

o يگروههتا  نيبت  جانبته  چنتد  يهمكار يها نامه توافق نيتدو و يمشاركت  يريدم نهاد  يتشك از  يحما 

   مختلف؛ نفعيذ يگروهها  نقش يفايا و طرح يهدفها شبرديپ در يديكل نفعيذ

o ؛ گاز و نف  عيصنا در پايدار توسعه به دستيابي در ياستيس يشنهادهايپ و راهكار ارائه 

 و عسعلویه  در طبیععی  منعاب   و طبیععت  مشارکتی مدیریت) زیست محیط و طبیعت احیاء حفاظت و

 فلرزدایی برای آمادگی

o در يملت  هاي سياس  بر يرگذاريتاث جه  در تالش 

 كشور شده حفاظ  مناطق سطح شيافزا از  يحما

 و يبتوم  جوامع يگر يتصد و مشارك  از  يحما و

 تنتوع  از پايتدار  برداري بهره و احياء حف ، در يمحل

 يبتوم  يها قرق شدن ختهشنا م يرس به و يستيز

 ه؛يعسلو منطقه در

o يمشتاركت  طترح  ياجترا  يريگيپ و نيتدو ،يطراح 

 مشتاركتي  مديري  الگوي» :عنوان تح  شده هيته

 ه؛يعسلو در «نايبند دريايي -ساحلي ملٌي پار،
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o بته  يطت يمح ست  يز يگردشتگر  توسعههاي حرا و طبيع  عسلويه،  حفاظ  از جنگ  طرح ميتنظ و هيته 

 يهتا   يجتذاب  ريستا  و نكتاء  دشت   حترا،  ستتم ياكوس از حفاظ  بر ديتاك با ساكنان سالم  اءارتق منظور

 .ها طرح نيا ياجرا جه  الزم منابع جذب يبرا تالش و يعيطب

 

   موانع و ها چالش

 هتاي  چتالش  بتا  ختود  اجتراي  طتو   در ،«ذينفع گروههاي ميان همسويي ايجاد: ايران در توسعه و گفتگو» طرح

 .  كرد ياد آن از دروني و بيروني هاي چالش بخش دو به ميتوان كه بوده روبرو متعددي

 يرونيب يها چالش

 جهتاني  حاكم سياسي شراي  اس ، بوده روبرو آن با خاص زماني هاي بازه در طرح كه بيروني چالشهاي جمله از

 ايتن .  است   بوده طرح لليالم بين همكار و طرح مالي حاميان تعل  مواقع برخي در و گاز و نف  صنايع با مرتب 

 تغييتر  بتا  نهايت   در امتا  گرديتد،  سا  يك مدت به طرح هاي فعالي  تعليق باع  طرح اجراي اواس  در شراي 

 از را ختود  هتاي  فعاليت   تمديتد  سا  يك با طرح المللي، بين همكار و حاميان مثب  نظر جلب و جهاني شراي 

 .گرف  سر

 

 يدرون يها چالش

 در مشاركتي مديري  رويكرد بكارگيري در طرح اين اجراي نوين شيوه تاثير تح  عمدتا طرح دروني هاي چالش

 موجتود  مشكالت بيان براي مناسب فضاي كردن فراهم عبارتي به يعني. بود آمده بوجود گاز و نف  صنايع بخش

 ميتان  گفتگتوي  و هتا  چتالش  مشتاركتي  تحلي  و بررسي منطقه، در تغييرات فرايند تاثير تح  گروههاي زبان از

 چالشتهايي  بتا  عسلويه منطقه در ابتدا در طرح، در نياز مورد همسويي ايجاد جه  در منطقه در ذينفع گروههاي

 اقتصتادي  ويتژه  منطقته  ستازمان  ماهر و مسئو  حاذق، كارشناسي و مديريتي سيستم خوشبختانه اما، بود روبرو

 بتاالي  مهتارت  كنتار  در پتارس  انرژي المللي بين عاتمطال موسسه اندركاران دس  موثر پشتيباني و پارس انرژي

 از هتا  چتالش  اين با برخورد در محلي مسئولين مثب  نگرش و زيس  محي  و پايدار توسعه موسسه تسهيلگران
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 از فراتتر  حتتي  قتدمهايي  طترح  شد باع  بلكه شد ها چالش اين رفع باع  تنها نه كه بود عوام  موثرترين جمله

 . بردارد خود نظر وردم هدفهاي و انتظارات

 شنهادهايپ و راهکارها

o يتشتك  و ادامته مستير طترح جهت      يديكل نفعيذ يگروهها انيم شده جاديا ييهمسو و تعام   يتقو  

 و چالشتتها رفتتع يپتت در يديتتكل نفتتعيذ يگروههتتا نتتدگانينما از متشتتك « يمشتتاركت  يريمتتد نهتتاد»

 ؛كشور و منطقه در گاز و نف  عيصنا در داريپا توسعه به يابيدست در ياستيس يشنهادهايپ

o  گري در امور مرتب  با رفع نيازهتاي منطقته و    جه  تصدي «نهاد مديري  مشاركتي»تقوي  و حماي  از

 ؛دار اولوي  ها چالش رفع در دار گروههاي ذينفع كليدي اولوي  يها طرح ياجرا و نيتدو ،يطراح

o  كشور؛ در گاز و نف  عيصنا ريتاث تح  مناطق گريد در طرح آموخته يدرسها و  ينتا از استفاده و بس 

o مشتاركتي  ابييت ارز و پتايش  اجرا، جه  در موجود امكانات و منابع  يبس در يتيحما يها اس يس جاديا 

 – ياجتمتاع  ي،طت يمح ست  يز مستائ   نته يزم در بخصتوص  هتا  چتالش  رفع در نظر مد لوتيپا يها طرح

 ؛ي و بهداشتياقتصاد

o عيصتنا  در داريت پا توستعه  بته  يابيدست در يالملل نيب تجارب از شتريب چه ره استفاده در اقدام و  يحما 

 در يآموزشت  مستتندات  نيتتدو  و هيت ته و يمشتورت  – يآموزشت  يكارگاهها يبرگزار قيطر از گاز و نف 

 منطقه؛ يازهاين و ها  ياولو با مرتب  و مشابه تجارب انتقا 

o نيت ا بتا  مرتب  يها ميتصم در آنها كردن  يدخ و يمحل و يبوم جوامع يسازمانها و ها تشك  از  يحما 

 منتابع   يريمتد  و يگتر  يتصتد  بخصتوص  منطقته  در يا توستعه  يها طرح ياجرا و يطراح در جوامع

 يزنتدگ   يفيك ارتقاء در يبهداشت – يآموزش يها  يفعال و درآمدزا و زا ثروت يها طرح ياجرا ،يعيطب

 منطقه؛ در جوامع نيا

o يراهنمتا  ستند  هيت ته بتا  ارتبتاط  در موجتود  يالمللت  نيب يهايآور فن و تجارب از روز به و مداوم استفاده 

 طرح؛ يبعد فاز در ييفلرزدا و داريپا توسعه
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o و هتدفها  بتا  مترتب   يآموزشت  يهتا  لميفت  پختش  و انتشار و نيتدو و هيته در يمعنو و يمال يها  يحما 

 موجود؛ يها چالش رفع در گاز و نف  عيصنا يها  ياولو

 

 يبند جمع

 باشتد،  پتروژه  يتا  طرح يك آنكه از بيش ،«ذينفع گروههاي ميان همسويي ايجاد: ايران در توسعه و گفتگو» طرح

 ايتن  حاميتان  و انتدركاران  دس  نزد در توجهي قاب  و مثب  تغييرات باع  كه فرآيندي اس ، فرآيند يك شروع

 در را روشتني  آينتده  آن از ناشتي  غييراتت و فرايند اين.  اس  شده تغييرات تاثير تح  ذينفع گروههاي و طرح

 و تتدوين  طراحتي،  در آنهتا  حماي  و كليدي ذينفع گروههاي مشارك .  اس  كرده ايجاد طرح اين مسير تداوم

 كشتور  در گاز و نف  صنايع در پايدار توسعه به دستيابي در دار اولوي  هاي چالش رفع در مشابه هاي طرح اجراي

 كشتور  در طترح  ايتن  اجتراي  از حاصت   نتاي  كردن پايدار در ميتواند كه اس  كيمشتر هاي استراتژي جمله از

 .   باشد داشته موثري نقش

 سازمانهاي مستئو  در  ي ن حسن و كليدي ذينفع گروههاي همسويي در طرح اين زودبازده نتاي  به توجه با لذا

بته ماننتد حلقته     يتوانتد م ليتدي ك ذينفتع  گروههتاي  ديگر و آنان هاي تشك  و محلي و بومي جوامع همكاري با

الزم  ياجتمتاع  يهسترما  يبته عبتارت   يعنيگروهها در منطقه باشد.   ينمشتر، ا يبه هدفها يابيدر دست ياتصال

 اقتدام  برنامته  و( راه نقشته ) استتراتژي  تتدوين ها به وجود آمده است .    شروع حرك  و اقدام در رفع چالش يبرا

 در موجتود  چالشتهاي  رفتع  در مشتاركتي  متديري   ستازي  ظرفي  هايكارگاه در گروهي تمرينات كار از حاص 

تهيته   ميتان  و متدت  كوتتاه  اقدام هاي برنامه كردن اجرايي و عملياتي در عاج  حماي  كه ميدهد نشان منطقه

 حاصت   اثرات پايداري به ها اقدام اين نتاي  بر تكيه با بتوان تا ميباشد نياز مورد شده توس  جوامع بومي و محلي

  .برداش  قدم تاثير تح  جوامع رفاه و زندگي كيفي  ارتقاء ضمن منطقه در پايدار توسعه به دستيابي و طرح از

در حا  پيگيتري و جلتب حمايت  ديگتر گروههتاي ذينفتع       « موسسه توسعه پايدار نايبند»اعضاء  حاضر حا  در

 هايي همچون: كليدي در تهيه و تدوين طرح

  اندازي كارگاه انتشاراتي و تبليغاتي؛ از طريق تاسيس و راه هعسلويحفاظ  و احياء طبيع  در 
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  اندازي كارگاههاي توليدي و احيتاء   از طريق راه« موسسه توسعه پايدار نايبند»توانمندسازي كميته زنان

 صنايع دستي بومي؛

 معيش  پايدار و توانمندسازي جوامع محلي  —هاي درختي چند منظوره كش  و توسعه مشاركتي گونه

 ر منطقه اكولوژيكي خلي  عمانيد

 هاي بومي پيرامون؛ هاي منطقه پار، ملّي نايبند و قرق توسعه گردشگري پايدار و حفاظ  از اكوسيستم 

 هاي مصنوعي در منطقه عسلويه؛ ها و صيدگاه ايجاد زيستگاه 

 اندازي اينترن  پرسرع  وايرلس در روستاهاي شهرستان عسلويه و تاسيس و راه 

 «عسلويه. شهرستان در «نايبند دريايي -ساحلي ملٌي منطقه پار، مشاركتي ي مدير الگوي 

و تقوي  اين طرح ها و ايده ها، و اجراي آنهتا بتتوان   « نهاد مديري  مشاركتي»ميباشند، باشد كه با تشكي  

 د.   كشور استفاده كر در گاز و نف  صنايع تاثير تح  مناطق ديگر در اين طرح آموخته از نتاي  و درسهاي
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 اولین کارگاه پایاني رونمایي از نتایج و دستاوردهای طرح 

 ذینفع گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئي میان گروههای

 2931ماه  رآذ 28-عسلویه

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   هاي سالن همايش

 سخنان آغازين کارگاه

در راستاي رونمايي « ان: ایجاد همسویی میان گروههای ذینف گفتگو و توسعه در ایر»كارگاه پاياني طرح 

از نتاي  و دستاوردهاي اين طرح با حضتور متديران و كاركنتان ستازمان منطقته ويتژه اقتصتادي انترژي پتارس،          

نماينتتتتدگان جوامتتتتع 

محلي عسلويه )شوراها، 

نهتاد،   سازمانهاي متردم 

ها و...( رئتيس و   اتحاديه

برختتي از كارشناستتان  

العتتتتات موسستتتته مط

المللتتتي انتتترژي،  بتتتين

معتتاون وزيتتر نفتت  در  

هتاي نفتتي و گتازي مستتقر در      امور مهندسي، مشاور وزير نف  در امور اجتماعي، مديران و كارشناسان شترك  

زيستت  استتتان بوشتتهر، كارشتتناس ستتازمان حفاظتت   عستتلويه و جتتم، متتديران و كارشناستتان اداره كتت  محتتي 

شناسي و با حضتور دو نفتر از متخصصتين     زيس  و جامعه ر حوزه محي زيس ، برخي از اساتيد دانشگاه د محي 

، در محت  ستالن   02آذر متاه   10المللي در حوزه دستيابي به توسعه پايدار در صنايع نف  و گتاز، در تتاري     بين

 اجتماعات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس برگزار شد.
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 هدف هاي کارگاه 

 ارائه نتاي  و دستاوردهاي طرح گفتگو و توسعه؛ 

 استفاده از نتاي  و درسهاي آموخته اين طرح در ديگر مناطق نفتي؛ 

 المللي مرتب  با موضوع و انتقا  آن به كارشناسان و مديران صنايع نف  و گتاز   استفاده از تجربيات بين

 و ديگر گروههاي ذينفع؛

  طرح در منطقه؛ هاي تباد  نظر در باره ادامه فعالي 

  موسسه توسعه پايدار نايبند.»حماي  از تشك  مردمي ايجاد شده در منطقه.» 
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 سخنرانان کارگاه

 مهندس علي احمدزاده، مدير پژوهش و فناوري سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

گتويي بته مهمانتان حاضتر در      در ابتداي كارگاه مهندس احمدزاده، با خوشامد

گفتگو و توستعه در ايتران: ايجتاد همستويي ميتان      »بيان كردند: طرح كارگاه، 

با حمايت  ستازمان منطقته ويتژه اقتصتادي       1308، از سا  «هاي ذينفع گروه

المللتي انترژي، موسسته توستعه پايتدار و       انرژي پارس، موسسه مطالعات بتين 

زيس ، بنياد زمين زنده و كميسيون اروپا و بتا تاكيتد بتر دستتيابي بته       محي 

توسعه پايدار در صنايع نف  و گاز آغاز گرديد.  امروز شتاهد برگتزاري كارگتاه    

نهايي اين طرح و ارائه دستاوردهاي آن با حضور نمايندگان گروههتاي ذينفتع   

آفرينان اين حوزه بخصوص با حضور معاون و مشاور وزير نف  و  كليدي و نقش

 ديگر گروههاي عالمند حاضر هستيم.  

 

 ي، مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسمهندس حسين نصور

آقاي مهندس نصوري، ضمن خوشامدگويي به مسئولين وزارت نفت ، مهمانتان و متدعوين ختارجي، نماينتدگان      

جوامع محلي حاضر در سالن و ديگرگروهها، بته ديتداري   

كه بتا معتاون محتترم وزيتر قبت  از كارگتاه بتا  حضتور         

داشتند اشاره كردند.  به نظتر   نمايندگان مردم نخ  تقي

توانتد بته    شده در جلسة مذكور متي  ايشان مباح  مطرح

هايي همچون طترح   كننده و اثرگذار در طرح عنوان كمك

گفتگتتو و توستتعه در ايتتران: ايجتتاد همستتويي ميتتان    »

 و توانمندستازي  آمتوزش،  بختش  در« هتاي ذينفتع   گروه
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 و همكتاري  و گستترش  نهتاد  متردم  هتاي  ستازمان  اساستي  شنق به توجه با ها زيرساخ  توسعه در آن بكارگيري

ايشتان همچنتين بته طترح       .باشتد  پارس ويژه منطقه راهبردي سند و راه نقشه تدوين در محلي مردم همراهي

طرح جامع مطالعتات  »المللي انرژي تح  عنوان  ديگري كه سازمان منطقه ويژه با همكاري موسسه مطالعات بين

تواند تاثير ختوبي بتر    س  اقدام دارد، اشاره نمودند و تاكيد كردند كه اين طرح نيز ميدر د« فرهنگي –اجتماعي 

روند كارها داشته باشد.  وي خواستار اين شدند كه طرح مذكور  در فاز مطالعاتي نمانَد و به فراينتد عمليتاتي بتا    

گيتري   ان در ادامه به شتك  محيطي و اقتصادي وارد كار شود. همچنين ايش تاكيد بر ح  مسائ  اجتماعي، زيس 

گفتگو و توسعه در ايتران: ايجتاد همستويي    »كه خروجي طرح « موسسه توسعه پايدار نايبند»سازمان مردم نهاد 

توانتد بته    بود، اشاره نمودند و بر اين نكته تاكيد داشتند كه ايجتاد چنتين نهادهتايي متي    « هاي ذينفع ميان گروه

مك نموده و زمينه توسعه پايتدار و متتوازن را در منطقته عستلويه،     گسترش رابطه صنع  نف  و جامعه محلي ك

 فراهم نمايد.

 المللي انرژي دکتر سيد حسين ايرانمنش، رئيس موسسه مطالعات بين

هاي  ايشان با اشاره به چگونگي حماي  و فعالي 

بتته « گفتگتتو و توستتعه»ايتتن موسستته در طتترح 

عنوان شريك مالي و نيتز راهبتري و نظتارت بتر     

ام آن، بيان كردند كه اين موسسه عتالوه بتر   انج

انجام مطالعات اجتماعي و راهبتردي در صتنع    

نف ، با كمتك مشتاور اجتمتاعي وزيرنفت ، كته      

عضو هيئ  علمي موسسته نيتز هستتند، ستعي     

هتاي راهبتردي در ايتن     دارند بتا تتدوين برنامته   

ها به مديران صنايع نف  و گاز براي ارتباط  حوزه

 راموني و همچنين دستيابي به توسعه پايدار در مناطق نفتي كمك كنند.  بهتر با جوامع پي
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 مهندس سيد عماد حسيني، معاون وزير نفت در امور مهندسي

هاي جديد وزارت نف  در دوره جديتد، بتر مشتارك  متردم،      بيان كردند كه سياس مهندس سيد عماد حسيني 

ي نفتي و ايجاد توسعه پايدار و متوازن در اين منتاطق تاكيتد   ها توسعه پايدار، پرداختن به مسائ  پيراموني پروژه

دارد.  ايشان در ادامه يادآور شتدند كته   

توجتته بتتته جوامتتع بتتتومي و محلتتتي   

هتا متد    بايستي قب  از شتروع پتروژه   مي

هتا در   نظر باشد و فراينتد مشتارك  آن  

هتتا تستتهي  گتتردد، تتتا بتتا ايجتتاد  پتتروژه

هتا و   همسويي، زمينته موفقيت  پتروژه   

ين رفع نيازهاي جامعه پيرامتونيِ  همچن

س  كه متاسفانه در منطقه عسلويه بعتد از شتروع پتروژه، جلتب مشتارك        مناطق نفتي فراهم شود. اين درحالي

هتاي جديتد وزارت    گرف ، اما خوشبختانه از اين پس تالش بر اين اس  كه با سياس  مردمي در دستور كار قرار 

وامع پيرامون در مناطق نفتي قب  از ورود به پروژه مطترح و متد نظتر    نف ، مسائ  زيس  محيطي و اجتماعي ج

 باشد.  

دکتر سيد امير طالبيان، مشاور اجتماعي وزير نفت و عضو هيئت علمي موسسه مطالعات 

 المللي انرژي بين

ي طترح  عنوان موسسه ناظر بر كميته راهبترد  المللي انرژي به دكتر طالبيان، بيان كردند كه موسسه مطالعات بين

عم  كرده اس .  ايشان با اشاره كلي به رونتد  « هاي ذينفع گفتگو و توسعه در ايران: ايجاد همسويي ميان گروه»

هاي پيراموني صنع  نف ، اضتافه كردنتد: امتروز     اجراي طرح و رويكردهاي جديد وزارت نف  در توجه به محي 

مطالعتات جتامع اجتمتاعي و    »ايران و انعقاد طترح   شاهد رونمايي از دستاوردها و نتاي  طرح گفتگو و توسعه در

هاي صنع  نف  مستتلزم شتناخ  بيشتتر     در منطقه عسلويه هستيم.  جرا كه ارزيابي و پايشِ فعالي « فرهنگي
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زيستي پيرامون، توس  اين صتنايع است . بته اعتقتاد وي صتنع  نفت  عتالوه بتر          بستر اجتماعي و بستر محي 

نيز براي جوامع محلتي   پيامدهاي منفي، نتاي  مثبتي

هتاي   به همتراه داشتته است . بنتابراين هتدف  پتروژه      

مطالعاتي، شناسائي پيامدهاي مذكور به جه  كنتر  

پيامدهاي منفي و افزايش و تقوي  پيامتدهاي مثبت     

باشتد.  وي مجتددا بيتان     حضور صنايع نف  و گاز مي

گفتگو و توسععه  »كردند:  امروز با اتمام موفق طرح 

ن: ایجععاد همسععویی میععان گروههععای در ایععرا

جامع »شاهد آغاز پروژه ديگري به نام طرح ، «ذینف 

در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و مناطق پيراموني هستتيم و اميتدواريم بتا    « فرهنگي –مطالعات اجتماعي 

متتع زيستت  و... در منطقتته و نقتتش آفرينتتي جوا شناستتان و متخصصتتان محتتي  استتتمرار و حضتتور متتوثر جامعتته

هايي منطقي بتراي   ح  طور علمي بررسي كرده و راه محلي،بتوانيم مسائ  اجتماعي و زيس  محيطي منطقه را به

 ساماندهي و ح  آنها پيشنهاد كنيم.  

 زيست دکتر محمدتقي فرور، رئيس هيئت مديره توسعه پايدار و محيط

اي از  ع در اين جلسه، بته ارائته خالصته   دكتر فرور ضمن ابراز خرسندي از حضور نمايندگان تمام گروههاي ذينف

از آغتاز تتا پايتان بتدين شترح       ،«گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی میان گروههای ذینف »طترح   

هايي اس  كه اين موسسه با تكيه بر تجارب دو دهه اخير ختود   از جمله طرح« گفتگو و توسعه»پرداختند: طرح 

ي به توسعه پايتدار بتا استتفاده از رويكترد متديري  مشتاركتي و همستويي        با جوامع بومي و محلي، و در دستياب

ها و نتاي  حاصت  از ايتن طترح چته در بررستي و       گروههاي ذينفع كليدي انجام داده اس .  بدون شك خروجي

توس  نمايندگان توانمند شتده گروههتاي   « نقشه راه»و « استراتژي»و چه در ارائه « ها چالش»تحلي  مشاركتي 

بينتي شتده    ع، وضعيتي را پيش آورده اس  كه از اين پس ميدان عم  براي دستيابي به آينده مطلوب پيشذينف

توس  اين گروهها فراهم شده اس .  ايشان همچنين يادآور شدند كه در حا  حاضر روند مشتارك  و همستويي   
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جوامع بومي و محلي مستقر  هاي صنايع نف  و گاز، مسئوالن محلي، سازمانهاي دولتي در سطح استان و سازمان

نهتاد متديري    »انتدازي   راهدر منطقه طوري پيش رفته اس  كه زمينه ايجتاد ستاز و كتار الزم بتراي تاستيس و      

 نفت   صنايع توسعه در طرح آموخته درسهاي و روند اين تجارب از استفاده در بين گروههاي ذينفع و« مشاركتي

نهاد »هاي تشكي   ايشان همچنين توضيح دادند از جمله ضرورت  فراهم آمده اس . كشور مناطق ديگر در گاز و

گروههاي ذينفع، متشك  شدن جوامع محلي عسلويه بود كه اين امر مهم هم با تستهيلگري  « مديري  مشاركتي

تاسيس شد و بدين طريق تمتام  « موسسه توسعه پايدار نايبند»اندركاران طرح فراهم شد و   اجتماعي تمام دس 

 عرصه شوند و ايفاي نقش نمايند.توانند وارد  ينفع به صورت متشك  و در قالب شخصي  حقوقي ميگروههاي ذ

 
هاي اجتماعي منطقه )جوامع  دار تمام گروهها در استفاده از پتانسي   در انتها ايشان با تاكيد بر روند حماي  ادامه

ه توسعه پايدار در صتنايع نفت  و گتاز ستخنان     آوريهاي بين المللي در دستيابي ب محلي(، استفاده از تجارب و فن

 خود را پايان دادند.  
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 سازمان حفاظت محيط زيستمهندس اصغر مبارکي کارشناس خزندگان دريايي 

ساحلي در منطقه پار، ملي نايبند، مهندس  اصتغر  -در بخشي از كارگاه، با توجه به اهمي  تنوع زيستي دريايي

ي مباركي كارشناس خزندگان دريايي طت 

اي بتته نقتتش مهتتم و اكولتتوژيكي    ارائتته

هتا بتدين شترح بيتان كردنتد:       پش  ال،

هتا موجتوداتي هستتند كته در      پش  ال،

سالم  محي  دريايي نقتش بته ستزايي    

المللتي زنتدگي    دارند و بته صتورت بتين   

گونته ال، پشت     7كنند. در مجموع  مي

در خلي  فارس وجتود دارد كته در حتا     

ه، باشتتند. منطقتته عستتلوي  انقتترام متتي 

ترين بخش از خلي  فارس و دريتاي   مهم

پش  منقار عقابي در  عمان اس  كه ال،

انتد.    كنند و به همين دلي ، بسيار مورد توجته  گذاري مي سا  يكبار تخم 3-4آنجا وجود دارد.  اين موجودات هر 

س  كته  در حتا     حالي باشد. اين در الكرم و نخيلو مي  هاي مذكور، جزاير ام پش  هاي عمده و اصلي ال، زيستگاه

 حاضر، فق  در منطقه بنود حضور دارند.  

هتا،   هتا، برختورد بتا قتايق     حيات اين گونه دريايي را تخريب زيستگاه  ايشان در ادامه از جمله عوام  تهديد كننده

از هتا    پشت   دريتائيِ نايبنتد در زيست  ال،    -عوام  آب و هوايي و.... بيان كرد و تاكيد كرد پار، ملتيِ ستاحلي  

هتا و جمعيت  توليتد     پشت   ال، گتذاري  اهمي  زيادي برخوردار اس ، چون اين پار، مح  مناسبي براي تختم 

 باشد. كننده اين گونه مي مث 
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 مال اهلل محمدي،  مديرعامل موسسه توسعه پايدار نايبند 

تالش براي دستيابي « ايبندموسسه توسعه پايدار ن»هاي  رسال  ايشان در ابتدا با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين 

باشتد،  عتالوه كردنتد     به توسعه پايدار در منطقه عستلويه متي  

انتد   جامعه بومي با لباني خندان به استقبا  صنع  نف  آمتده 

ها بهره چنداني از حضور نف  نبرده و بته   اما در طو  اين سا 

بينند و اميتد دارنتد كته بتتوان بتا       ديده مي نوعي خود را زيان

هتاي وارده   هاي موثر در جبران زيان ام گروهها گامهمكاري تم

هاي ايتن موسسته را تتالش در     برداش .  ايشان از جمله هدف

 دستيابي به موارد زير بيان كردند:  

 تعام  و همسويي با دس  اندركاران صنع  نف  و گاز و تحقيقات و....؛ 

 هاي بومي؛ شناسايي قرق 

 دستيابي به معيش  پايدار؛ 

 زيس (.   پايان براي كاهش آلودگي محي  زيستي پايدار )تالش بي حي دستيابي به م 

 بوهندي کمالي، رئيس هيئت مديره موسسه توسعه پايدار نايبند

خصتوص مهنتدس نصتوري     ايشان از مسئولين صنع  نف  و بخصوص منطقه ويژه اقتصتادي انترژي پتارس، بته    

موسسه توسعه پايتدار  »گيري  ازمان كه در شك مديرعام  سازمان، مهندس احمدزاده مدير پژوهش و فناوري س

گيري ارتباط صتميمانه بتين    هاي فراواني نمودند و همچنين از جناب آقاي دكتر فرور كه در شك  تالش«  نايبند

بديلي داشتند، تشكر و قدرداني نمودند. رئيس هيئ  متديره   تمامي ذينفعان در منطقه عسلويه نقش پررنگ و بي

هاي گذشته را بسيار ناچيز  ، تعام  سازنده بين صنع  نف  و جوامع بومي در سا «ر نايبندموسسه توسعه پايدا»

هاي آشتي و تعام  بين جامعه بومي و صتنع  نفت  عنتوان نمودنتد. ايشتان       دانسته، ولي سه سا  اخير را، سا 

اهتداف مشتتر، صتنع      بايستي از موضع برابر و به صورت موازي در پيشبرد اميدوار بودند كه با اين آشتي، مي
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نفع  و جامعه بومي گام برداشته شود و در اين راهبرد، جامعه بومي نقش پررنگي داشته باشد. در واقتع جامعته   

طلبد كه از اين وضعي  نجات يابد و اوضاع بهبتود يابتد    بومي براي تعام  دس  دراز كرده اس  و نقشه راهي مي

طبيعي اس . ايشان در ادامه پيشنهادهايي را از سوي جامعته بتومي   و خواهانِ استفادة درس  و مناسب از منابع 

 به شرح زير بيان كردند:

با توجه بته اينكته بيشتترين آستيب     —بازنگري و اصالح تعريف جامعه بومي و استفاده درس  از معناي آن –

بستيار  صنايع نف  و گاز به منطقه عسلويه وارد شده، اما شعاع تعريتف جامعته بتومي از نظتر صتنع  نفت        

 شود؛ ي اندكي نصيب جامعه بومي عسلويه مي گسترده اس  و به همين دلي  مزاياي اختصاص يافته

اي براي جامعه بومي در نظر گرفته شود چون جامعه بومي در خ   شود سهميه اگر نيرويي استخدام مي –

 باشند؛مقدم محافظ  از صنع  نف  قرار دارد بنابراين بايد سهم بيشتري در استخدام داشته 

 ها استفاده شود. )آموزش و پرورش، امور فرهنگي و ....(؛ از مديران بومي در تمام بخش –

 اي در منطقه عسلويه افزايش يابد؛ هاي توسعه افزايش زيرساخ  –

 اي براي توانمندسازي جامعه محلي؛ ايجاد مراكز فني و حرفه –

 ها. گيري ها و تصميم ريزي مشارك  جامعه محلي در برنامه –

 المللي بيولوژي دريائي و توسعه پايدار صنايع نفت و گاز بين محققساندرا کالف،  خانم

هتايي )گفتگتوي بتين     خانم ساندرا كالف، ضمن اظهار خرسندي به لحاظ حضتور در ايتران و در چنتين نشست     

گفتگو بسيار »صنع  و جامعه بومي( به اين نكته اشاره نمودند كه 

« حقيقات علمي نيز صتورت گيترد  مهم اس  اما همراه با آن بايد ت

ايشان با اشاره كالن به تجربيات خود در كشور موريتتاني، بهتترين   

هتايي دانستتند و همچنتين     عملكردها را در نتيجه چنين گفتمتان 

فتارس در منطقته عستلويه را بستيار مفيتد و       وجود دانشگاه خلتي  

صنع  و جامعته بتومي   كننده در موضوعات مربوط به تعام   كمك

 كردند. عنوان
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 دکتر ادگاردو گارسيا الرالده )ونزوئال(، نماينده بنياد زمين زنده

دكتر ادگاردو گارسيا الرالده به نمايندگي از بنياد زمين زنده، بتا اظهتار خشتنودي ار حضتور در جمتع حاضتران       

امعروز، روز  گونته آغتاز كردنتد:     ايتن  شان را كارگاه، صحب 

روههتاي ذينفتع   زيرا گفتگتو و تعامت  بتين گ    بزرگی است

ها با در، و شتناخ  مشتتر،،    نتيجه بخش بوده و همه آن

در پي دستيابي به يك مسير مشتر، براي توسعه پايدار در 

عسلويه هستتند. ايشتان ضتمن معرفتي بنيتاد زمتين زنتده        

گفتگو و توسعه در صتنايع نفت  و   »پاورپوينتي تح  عنوان 

هتايِ   درساي از  كه شام  خالصته « ها ها و گزينه گاز: چالش

سا  سابقه كار در نقتاط مختلتف دنيتا     25آموخته در طو  

 بود، را به جمع حاضر در كارگاه ارائه دادند و بيان كردند:   

بنياد زمين زنتده در كشتورهايي نظيتر نيجريته، كتامرون،      

نايع نفت  و  اسكاتلند و... تجربيات ارزشمندي در زمينه كار با صنايع نف  و گاز و ديگر گروهها داشته است .  صت  

هاي مشتر، زيادي روبرو اس  كه برخي از مهمترين آنهتا عبارتنتد    گاز در همه كشورهاي مورد بررسي با چالش

 از:

 تغيير كاربري اراضي؛ 

 آلودگي آب، خا، و هوا؛ 

 تغييرات در شيوه معيش  عرفي و سنتي؛ 

 تغييرات جمعيتي؛ 

 از دس  دادن تنوع زيستي؛ 

 هاي واگيردار؛ شيوع بيماري 

 هاي اجتماعي(؛ ييرات اجتماعي و فرهنگي )تعارم، فساد، تنشتغ 
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 ...و 

ها بايتد بته سته راه     ها در همه جاي دنيا وجود دارد و براي رفع اين چالش دكتر گارسيا اضافه كردند اين چالش

نظام مديريتي كارا و منسجم با توجته ختاص بته بهداشت ،      -2؛ نفعيذ يهاگروه مشتر، نشيب -1ح  كليدي: 

 ارتبتاط  موثر )ساز و كارهاي( سميمكان توسعه 3ي و ابيارز و شيپا به همراه يك سيستم س يز  يمح تي وسالم

 توجه ويژه كرد.     نفعيذ يها گروه نيب

هتاي ذينفتع وجتود     در ادامه با مثالي از نيجريه توضيح دادند كه اگر همستويي و همبستتگي بتين گتروه     ايشان

اهد بود.  چرا كه بدون همسويي، نيازهتا و انتظتارات جامعته محلتي در نظتر      نداشته باشد، موفقيتي در ميان نخو

محيطتي در   هتاي زيست    شود و نهايتا اثري نامطلوب به همراه دارد.  ضمن اينكه اكثر اوقتات ارزيتابي   گرفته نمي

ه تجربته  شود.  لذا آنچه كت  شوند و بيشتر براي مقاصد خود صنع  نف  به كار گرفته مي بيرون از فنس ديده نمي

 گويد اين اس : خيز مي بنياد زمين زنده از مطالعه و تحقيق در مناطق نف 

صنعت نفت باید به فراتر از مشورت با جامعه بومی فکر کند و یک گفتگوی دائمعی و همیشعگی بعا    »

جامعه بومی داشته باشد.  جامعه بومی باید توانمند شود و از مرحله اتکای این جامعه به نفعت و گعاز   

بایستی از مرحله تحقیقات، مطالعات و پایش فراتر رفته و به یک همگردانی یعا معدیریت    رد.  میبگذ

مشارکتی که با شرایط محیط منطبق یابد، برسیم. از روابط داد و ستدی فاصله بگیریم و به فکر خلق 

وند فراتعر  شع  ای که روابط، تجاری و صنعتی دیده معی  های مشترک باشیم.  از مرحله ها و ایده راه حل

 رویم و اولویت برتر مردم و گرایش به مردم باشد.

اضافه كردند كه بنياد زمين زنده با « گفتگو و توسعه»ها و نتاي  حاص  از طرح  دكتر گارسيا با توجه به موفقي 

 ها و اقتدامهاي زيتادي   هاي اين موسسه، فعالي  در ايران و توان« موسسه توسعه پايدار و محي  زيس »همكاري 

را ميتواند با گروههاي ذينفع مختلف در دستيابي به توسعه پايدار در صنايع نف  و گاز انچام دهد كه ايتن طترح   

 هاي موفق آن اس .  يكي از نمونه

بيتان  « ايجاد اعتماد در گروههاي ذينفتع »شان در ارتباط با  هاي در پايان با اشاره به يكي ديگر از درس آموخته 

بترداري از نفت     وي در اين زمينته تجربته بهتره   ر جامعه بومی می تواند ایجاد شود.  اعتماد با حضوكردند: 
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نوان يكي از بهترين تجارب دنيا در زمينه اعتماد ذينفعان بته يكتديگر   درياي شما  )بين اسكاتلند و نروژ( را به ع

لتي اطتراف تاسيستات    گيري در خصوص مسائ  مرتب  با توسعه پايدار در جوامتع مح  ريزي و تصميم براي برنامه

دانستتند چته كتاري بايتد انجتام دهنتد. ولتي         صنع  نف ، معرفي كردند.  ايشان اضافه كردند، آنها در ابتدا نمي

 اكنون بهترين مثا  از توسعه و همسويي گروههاي ذينفع در كنار يكديگر اس . هم

 دکتر گارسيا معتقد است:

 هتاي   حت   ها وجود ندارد، هر جامعته مستير و راه   هي  نسخه جهاني يا سيستم جادوئي براي رفع چالش

 كند؛ هاي خود طراحي مي ها، فرهنگ و هدف خود را براساس ارزش

 داند؛ ها را نمي همه ما احتياج داريم از يكديگر ياد بگيريم، چون هيچ كس تمام جواب 

 كنتد بته    متي  ها تاكيتد  اجتماعي و اقتصادي امروز دنيا همانطور كه به فرص  ،محيطي هاي زيس  بحران

 همان نسب  نيز به تهديدها دالل  دارد؛ زمان گفتگو، تسهيم و اجماع فرا رسيده اس .

 

 

 

( در لندن بنا نهاده شده اس . چشم انداز اين بنياد اين اس  كه مردم با يكديگر ياد 1366) 1007زمين زنده به طور مستق  در سا   بنياد

هاي ذينفع،  كنند. بنياد زمين زنده در شراك  با ساير گروه ي براي كسب لذت از زندگي تبدي  ميكنند و زمين را به جاي گيرند و عم  مي مي

 كند.  هاي خصوصي و... در همه مناطق دنيا كار مي نظير دول ، جوامع بومي و محلي، شرك 
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 گيري  بندي و نتيجه جمع

و « المللي انترژي  سه مطالعات بينموس»در پايان كارگاه آقاي مهندس نصوري و مهندس حسيني ضمن تشكر از 

 ايجتاد : ايتران  در توستعه  و گفتگو»و در راهبري و اجراي طرح « موسسه توسعه پايدار و محي  زيس  )سنستا(»

 ، موارد زير را بيان كردند:«ذينفع گروههاي ميان همسوئي

 اگر قرار اس  تصميمي گرفته شود بايد جامعه بومي در آن نقش داشته باشد؛ -1

هتا   باشند كه قرار شده اس  به آن نفر مي 788اضر مجموعِ نيروهاي بومي در مناطق مختلف در حا  ح -2

 ها استفاده كرد؛ بتوان از نيروي كاري آن 10و  17، 16هاي الزم داده شود تا در فازهاي  آموزش

متع  با مذاكراتي كه با آقاي دكتر طالبيان، مشاور اجتماعي وزير نف  صورت پذيرف ، مقرر شتد كته جوا   -3

هاي سازمان منطقه ويژه، ذينفعان مختلتف حضتور پيتدا     هاي مختلف مربوط به طرح محلي در كارگروه

 كنند و موضوعات مربوط به توسعه را مطرح كنند؛

بخش منابع انساني وزارت نف ، ميبايستي تمهيدات الزم را جه  افزاش سهم استتخدام جوامتع بتومي     -4

 پيرامون در صنع  نف  را فراهم آورند؛ 

هاي مهم و متورد درخواست  ستازمان است  كته       فرهنگي يكي از طرح -طرح جامع مطالعات اجتماعي -5

طور جدي دنبا  شود و با ذينفعان مختلف در اين خصوص جلساتي برگزار شود تتا نظترات    ميبايس  به

 ها در طو  انجام طرح مورد استفاده قرار گيرد؛ آن

س  دكتر فاطمي در اين كارگتاه در خصتوص حفت     هاي  مطرح شده تو در ساي  پارس شمالي دغدغه -6

 اكولوژي دريايي را بطور ويژه مد نظر قرار خواهيم داد؛

 براي تامين آب نخ  تقي از خ  سراسري كوثر، تالش الزم را انجام خواهيم داد؛   -7

مسئله بهداش  و درمتان از طريتق متدير بهداشت  و درمتان صتنع  نفت  پيگيتري و بتا بيمارستتان            -0

تامين اجتماعي قرارداد بسته خواهد شد تتا انشتاء ام مشتكالت بهداشت  و درمتان در       جديدالتاسيس

 منطقه ح  شود؛
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ايي داشته تا مستائ    زيس  و اجتماعات پيراموني حساسي  ويژه مقام عالي وزارت نف  نسب  به محي  -0

 گير جوامع محلي و صنع  نف  شده تكرار نشود؛ هايي كه در پارس جنوبي دامن و آسيب

ستازمان منطقته ويتژه اقتصتادي انترژي      »متابين   نامه همكاري في راسم اختتاميه اين كارگاه با انعقاد توافقم

طرح جامع مطالعه »جه  انجام پروژة پژوهشي و تحقيقاتي « موسسه بين المللي مطالعات انرژي»و « پارس

هتاي   ي پارس و شهرستتان در منطقه ويژه اقتصادي انرژ« فرهنگي استقرار صنع  نف  -پيامدهاي اجتماعي

 هاي پارس جنوبي، مياني و شمالي، به پايان رسيد. تح  تاثير در ساي 
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 دومین کارگاه پایاني طرح 

 گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئي میان گروههای ذینفع

 2931آذر ماه  11 -تهران

 المللي انرژي  سالن اجتماعات موسسه مطالعات بين

 

بتا  « هاي ذينفع در عسلويه گفتگو و توسعه پايدار در ايران: ايجاد همسوئي ميان گروه»ياني طرح دومين كارگاه پا

هدف ارائه نتاي  و دستاوردهاي اين طرح، و با حضور واحدهاي مختلتف وزارت نفت  از جملته مشتاور اجتمتاعي      

  ملتي نفت ،   زيست  وزارت نفت ، رئتيس روابت  عمتومي شترك       وزير نف ، مديرك  ايمني، بهداشت  و محتي   

ريتزي،   آمتوزش، معاونت  برنامته     هاي: رواب  عمتومي، منتابع انستاني،    كارشناسان و مديران وزارت نف  از بخش

المللتي انترژي،    ها، مديران و كارشناسان موسسه مطالعات بتين  زيس  شرك  هاي ايمني، بهداش  و محي  بخش

زيس  و دو نفر از متخصصين  توسعه پايدار و محي شناسي، موسسه  اداره بنادر و كشتيراني و مركز ملي اقيانوس

المللتي   المللي در حوزة توسعه پايدار در صنايع نف  و گاز در مح  سالن اجتماعتات موسسته مطالعتات بتين     بين

 انرژي برگزار شد.

 هاي کارگاه  هدف

 ارائه نتاي  و دستاوردهاي طرح گفتگو و توسعه؛ 

  وزارت نف ؛تروي  و گسترش نتاي  اين پروژه در سطح 

 المللي در حوزه توسعه پايدار در صنايع نف  و گاز؛ ارائه تجربيات و درسهاي آموخته بين 
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  ؛«گفتگو و توسعه»هاي آتي مرتب  با طرح  بح  و بررسي در خصوص فعالي 

 گفتگو و توسعه»شدن پيشنهادها و نتاي  حاص  از طرح  بح  و بررسي در خصوص بس  و اجرايي.» 
 

 

مطالعتات   موسسته » علمتي  هيئت   عضومشاور اجتماعي وزير و  ،طالبيانسيدامير  دكترين كارگاه ابتداي ا در

 گتروه  مطالعات و موسسه هاي فعالي  خصوص درمطالبي  مهمانان به گويي خوشامد ضمن ،«المللي انرژي بين

اضتافه   ايشان  د.بيان كردن «توسعهو  گفتگو» طرح اجراي درآن  نقش و آن پايدار توسعه و اجتماعي مطالعات

 ايجتاد  بتا  است   توانستته  (Co-management) مشتاركتي  متديري   متد   از استتفاده  با پروژه اين كردند،

 الگتوي  از موفقي مد ( دولتي بخش و محلي جامعه نف ، صنع ) گروه ذينفع كليدي طرح سه بين همسوئي
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 متورد  ذينفعان  بين بهتر ارتباط براي يزن نفتي مناطق ساير در تواند مي كه آورده وجود به را مشاركتي مديري 

 :بود داده قرار نظر مد زير را در اجراي اين طرح مهم محور سه ابتدا از موسسه . ضمن اينكهگيرد قرار استفاده

 طترح،  پذيرش براي نف  وزارت مختلف هاي بخش با مذاكره و رايزني طريق از طرح از پشتيباني و حماي  -1

 ؛پروژه اين نتاي  از نهايي كننده استفاده عنوان به پارس انرژي اقتصادي يژهو منطقه سازمان جمله از

 ؛تحقيق تيم معنوي و علمي راهبري -2

 .ها آن بررسي و اي مرحله هاي گزارش درياف  و تحقيق مراح  انجام بر نظارت -3

متدير تتيم تحقيتق،    در ادامه دكتر محمدتقي فرور، رئيس هيئ  مديره موسسه توسعه پايدار و محي  زيست  و  

زيس  استان بوشهر، دكتر ادگاردو گارسيا، نماينده بنياد زمتين زنتده،    مهندس مطهري، مدير ك  حفاظ  محي 

و آقتاي بوهنتدي كمتالي،     المللي بيولوژي دريائي و توسعه پايدار صنايع نف  و گاز بين محققخانم ساندرا كالف، 

نظرات خود را در خصوص طرح مذكور، توسعه پايدار  سخنراني، نقطه نماينده موسسه توسعه پايدار نايبند با ارائه 

هاي آتي صنع  نف  در سواح  خلي  فتارس، ارائته    در صنايع نف  و گاز و همچنين ارائه پيشنهاداتي براي طرح

از  شود. در اين كارگاه بعد از ستخنراني هركتدام   نظرات آنان در صفحات بعد اشاره مي دادند كه به برخي از نقطه 

 و پاس  شرك  كنندگان كارگاه و سخنرانان انجام شد.  افراد فوق، جلسه پرسش

 سخنرانان کارگاه

 دکتر سيد امير طالبيان،  مشاور اجتماعي وزير نفت

 المللی انرژی و رئیس گروه مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار در مؤسسه مطالعات بین 

توضيح محورهاي مطالعاتي در گروه مطالعات اجتماعي به داليت   هاي آن و  ايشان ضمن معرفي موسسه و فعالي 

هتاي راهبتردي وزارت نفت ، از     عنوان هاب پتژوهش  به « المللي انرژي موسسه مطالعات بين»حماي  و پشتيباني 

 اشاره كردند، كه مهمترين آنها عبارتند از:« گفتگو و توسعه»طرح 
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 هاي مختلتف وزارت نفت  بتراي پتذيرش      اكره با بخشحماي  و پشتيباني از طرح از طريق رايزني و مذ

كننتده نهتايي از نتتاي  ايتن      عنتوان استتفاده   آن، از جمله سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به

 پروژه؛  

 راهبري علمي و معنوي تيم تحقيق در تمام طو  پروژه؛ 

   هتايي كته در ايتن     كارگتاه پشتيباني و حماي  از تيم تحقيق در سفرهاي متعدد به منطقه و همچنتين

 گرديد؛ خصوص برگزار مي

      نظتتارت بتتر انجتتام مراحتت

هتاي   تحقيق و درياف  گزارش

 ها؛ اي و بررسي آن مرحله

  تاكيد بر رويكرد جديد وزارت

نف  مبنتي بتر توانمندستازي    

جوامع پيراموني صنع  نفت   

خيز و حركت    در مناطق نف 

در جه  توسعه پايدار مناطق 

 خيز. نف 

چنتتين بتتا موفتتق  ايشتتان هم

كتارگيري و   خواندن اين طرح در همسوئي بين جامعه محلي و صنع  نف  در اين منطقته خواستتار بته   

 خيز شدند. انجام اين طرح در ديگر مناطق نف 
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 دکتر محمدتقي فرور، رئيس هيئت مديره موسسه توسعه پايدار و محيط زيست )سنستا( 
 

، بيتان كردنتد: برگتزاري    «گفتگتو و توستعه  »فرآينتد اجتراي طترح    دكتر فرور ضمن ارائه توضتيحاتي در متورد   

هاي مختلف با گروههاي ذينفتع   كارگاه

كليدي در طو  انجام طرح، منجتر بته    

ايجتتاد نتتوعي ستترمايه اجتمتتاعي بتتراي 

هتا شتده    شروع حرك  در رفع چتالش 

استتت . ايشتتتان تعامتتت  و همستتتويي 

گروههتتاي ذينفتتع كليتتدي و توانمنتتد  

ايجتتاد و ثبتت  شتتدن آنهتتا را منجملتته 

را از « موسستته توستتعه پايتتدار نايبنتتد»

جملتته مهمتتترين دستتتاوردهاي طتترح 

هاي خود خواستار يك رابطه متقاب  و سازنده با   بيان كردند و اضافه كردند اكنون جامعه محلي با كشف پتانسي 

ي مرتب  با توستعه پايتدار   ها گيري ريزي و تصميم هاي خود در برنامه صنع  نف  اس ، تا بتواند با ارائه توانمندي

در منطقه عسلويه مشارك  فعا  داشته باشد.  رئوس مهمترين مطالب ارائه شده توس  دكتر فرور به شترح زيتر   

 بود:
 هاي موجود در ابتداي شروعِ طرح؛ مشكالت و چالش -1

 المللي انرژي و دكتر طالبيان در تمام طو  طرح؛ نقش موسسه مطالعات بين -2

 (، نقش و اثرات آن در انجام اين طرح؛Co-Managementتي )فرايند مديري  مشارك -3

نامته كارشناستي ارشتد     نقش آقاي مالكي پژوهشگر موسسه: كه در ابتداي كار با انجتام پايتان   -4

خود زمينه شناخ  از جامعه محلي و ارتباط با بوميتان منطقته را بتراي تتيم تحقيتق فتراهم       

 مشارك  داشتند؛ طور فعا  كردند و همچنين در طو  پروژه نيز به
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عنوان نهاد مردمي و  نماينده جامعه بتومي   به« موسسه توسعه پايدار نايبند»گيري  نحوه شك  -5

 و محلي عسلويه و همچنين دستاورد و خروجي اين طرح؛

ويژه جامعه محلي و صنع  نف  و دستيابي به زمين همتوار   بر بودن همسوئيِ ذينفعان به زمان -6

 براي مذاكره ذينفعان؛

عنوان نماينده جامعه محلي عسلويه بتراي ارتبتاط بتا     اس  حماي  و كمك از اين نهاد بهدرخو -7

 زيس  و اكولوژي منطقه؛ صنع  نف  و همچنين حاف  محي 

 هاي آينده براي حماي  از موسسه توسعه پايدار نايبند. برنامه -0

 نفت و گازالمللي بيولوژي دريائي و توسعه پايدار صنايع  بين محقق خانم ساندرا کالف،

ايشان در ابتدا از دعوت خود به ايران و حضور در جمع مديران و كارشنان صنع  نف  ايتران اظهتار خوشتوقتي    

هاي توسعه صنع  نف ،  اي بويژه طرح هاي توسعه كرده و بر انجام گفتگو و توسعه بين ذينفعان مختلف در پروژه

دامه ايشان به بيان تجربيات و نتتاي  تحقيقتات ختود در    ح  مشاركتي تاكيد كردند. در ا براي رسيدن به يك راه

ويژه كشور موريتاني پرداختند. وي در گزارش  آفريقا به

خود نشتان داد كته چگونته بتا ايجتاد همستوئي بتين        

خيز در سواح  موريتاني، ايتن   ذينفعان در مناطق نف 

كشور توانستته است  اكولتوژي دريتايي آن منتاطق را      

را براي زندگي موجتودات   حف  كند و محي  مناسبي

دريتتايي فتتراهم كنتتد. ايشتتان همچنتتين بتتا تمجيتتد از 

دستاوردهاي طرح گفتگو و توسعه، بر اين نكته تاكيتد  

داشتند كته بايتد دستتاوردهاي ايتن طترح در ستطح       

المللي انتشار يابد.  در ادامته ايشتان بته نكتاتي از      بين

 ره كرد كه موارد زير از جمله آنها ميباشد:هاي كشور موريتاني جه  استفاده در ايران اشا آموخته
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 موريتاني تجربه از ايران براي هايي درس

 زيس  در كاهش خطرات ناشي از صنايع نف  و گاز؛ استفاده از دانش محلي در حف  محي  -1

بته  ؛ )دريتا  ستاح  و  استفاده هوشمندانه از براي زيس   نظارت و پايشِ محي  گذاري در ضرورت سرمايه -2

 بلند مدت(؛ندن منافع حداكثر رسا

 !هواي سالم و ....تميز،و غنيي دريا: يك هدف مشتر، توسعه -3

 و سالم ؛ تنوع زيستي هاي شاخص ايجاد اعتماد در مردم و سهامداران با نظارت بر -4

 (؛ضرورت يادگيري چگونگي كار با يكديگر و با موسسات علمي مردمي )داخلي و خارجي -5

ها در  بع انساني بخشهاي مختلف به ويژه سازمانهاي مردمي و دانشگاهموجود در منا  استفاده از پتانسي  -6

 پيشبرد اهداف؛

و افزايش همكاريِ صنايع نف  و گاز در اجراي ضواب  زيس  دريايي  بر محي  نظارت براي بيشتر تالش -7

 زيستي؛ محي 

 هاي ناخواسته به محي  زيس ؛ افزايش همكاري صيادان براي رسيدگي به خسارت -0

ايشان با توجه به نتاي  سفر خود بيان كردند: ايران پتانسي  بااليي براي تبدي  شدن به يك پيشگام در  در پايان

فتارس دارد.  ضتمن اينكته     زيست  دانشتگاه خلتي     كنوانسيون كوي  را به ويژه از طريق بخش تحقيقات محتي  

همسويي بين ذينفعتان بتراي   موسسات علمي موريتاني آمادگي همكاري و به اشترا، گذاشتن تجربيات خود در 

 حف  محي  زيس  دريايي با ايران را دارند.
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 بوهندي کمالي، نماينده موسسه توسعه پايدار نايبند و جامعه محلي عسلويه

بيني  نفس و خوش ايشان در ابتدا با اشاره به دستاوردهاي طرح گفتگو و توسعه در ايران، همگام با ايجاد اعتماد به

هاي حضور نف  در منطقته   ر ارتباط با صنع ، از استقبا  و حماي  جامعه محلي در طو  سا در جامعه محلي د

عسلويه سخن گفتند. وي به اين نكته كليدي اشاره كرد كته جوامتع بتومي و محلتي منطقته عستلويه هيچوقت         

مي و صنايع نف  و اند و اگر ارتباط و همفكري ميان جوامع بو بدنبا  تقاب  با مهمان خود يعني صنع  نف  نبوده

گاز وجود داشته باشد و مردم احساس كنند كه سهم كوچكي در اين توسعه صنعتي دارند هيچوق  به مقابلته بتا   

 خيزند.    آن برنمي

ايشان همچنين اشتاره كردنتد كته هتدف از     

توستتعه ايتتن صتتنع  عظتتيم و پيشتترفته، در 

نهاي ، تداوم و پيشترف  مملكت  است  كته     

هتتا،  تمتتام گتتروهبتتدون همكتتاري و همراهتتي 

پتذير نخواهتد    رسيدن به چنين هدفي امكان

هاي تاثيرپذير  بود. البته بايد با شناسايي گروه

از گستتتترش صتتتنع ، در جهتتت  جبتتتران  

هاي وارد شده اقدام نمتود، كته رويكترد     زيان

يه وزارت نف  در دوره جديد در اين حوزه بسيار قاب  توجه اس  كه خود باعت  اميتدواري جامعته محلتي عستلو     

موسسته توستعه پايتدار    »گيتري   براي ارتباط موثر و سازنده با نف  شده اس .  وي همچنين به چگتونگي شتك   

عنوان نماينده جامعه محلي براي ارتباط با سازمان منطقه ويژه پارس و همچنتين صتنع  نفت  اشتاره      به« نايبند

ر منطقته عستلويه بتراي حفت      كرده و مهمترين هدف اين موسسه را مشتارك  بتا گروههتاي ذينفتع كليتدي د     

 يبرا يمحل جامعه يآمادگ در مورد  ينها در زيس  و توانمندسازي جامعه محلي عسلويه دانستند.  ايشان محي 

و اميتدواري   نف  صنع  يازهاين انجام يبرا يمحل جامعه يتوانمند بر ديتاك برابر، موضع از نف  صنع  با تعام 

 امع پيراموني سخن گفتند.جامعه محلي از توجه صنع  نف  به جو
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 (LEF) ، نماينده بنياد زمين زندهادگاردو گارسيا الرالده دکتر

دكتر ادگاردو گارسيا نماينده بنياد زمين زنده، به عنوان يكتي از همكتاران ختارجي ايتن طترح، در ابتتدا نتتاي         

تحقيقات خود در ديگر منتاطق نفتتي دنيتا ماننتد نيجريته،      

نتزوئال را بته حاضتران در كارگتاه ارائته نمودنتد.       سيبري و و

هتتا در منتتاطق  ايشتتان معتقدنتتد كتته تنهتتا راه رفتتع چتتالش 

خيز، گفتگوي دائمي بين ذينفعان در اين منتاطق بتراي    نف 

گيري و مديري  مشاركتي است . دكتتر    دستيابي به تصميم

توستعه اجتمتاعي،   »گارسيا به اين نكته اشتاره داشتتند كته    

هتتا در آن از يكتتديگر درس    ه گتتروه فراينتتدي استت  كتت  

نفت  از گتروه بتومي     در اين طرح نيتز صتنع    «. آموزند مي

  نفت  درس   آموخ  و گروه بتومي هتم از تجربيتات صتنع     

هاس ، چراكه ايتن يتادگيري مشتتر،، بته عمت        يادگيري، كليد موفقي  در همه حيطه»ديگر  گرف . به عبارت

 «.طرح گفتگو و توسعه در عسلويه افتاد شود؛  همان اتفاقي كه در مشتر، منجر مي

 اهم نكات سخنراني ايشان در اين كارگاه عبارت بود از:

 ها و تجربيات؛ معرفي بنياد زمين زنده: هدف 

 و   انتد  هتم  به هيشب اريبسهاي توسعه پايدار در صنايع نف  و گاز در مناطق مورد مطالعه كه  بيان چالش

 :  از عبارتند ها آن نيتر مهم

o ور و غيره(؛ خا، )ريزش نفتي، فلرهاي شعله هوا،   گي آب،آلود 

o تغييرات جمعيتي به سبب مهاجرت؛ 

o  تغييرات در منابع طبيعي و حق دسترسي جوامع محلي به آن؛ 

o  هاي اجتماعي و اقتصادي؛   هاي سنتي و نظام  تغيير معيش 

o بوميان(؛هاي اجتماعي )مابين جوامع سنتي و افراد تازه وارد )بوميان و غير تنش 
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o هاي جديد؛ هاي سنتي و فرهنگ تقاب  فرهنگ 

o ها و... آن ها و كم شدن همكاري بين اختالف ميان سازمان 

 و در نهاي  گارسيا معتقد اس :

 هتاي   حت   ها وجود ندارد، هر جامعته مستير و راه   هي  نسخه جهاني يا سيستم جادوئي براي رفع چالش

 كند؛ خود طراحي ميهاي  ها، فرهنگ و هدف خود را براساس ارزش

 داند؛ ها را نمي همه ما احتياج داريم از يكديگر ياد بگيريم، چون هيچ كس تمام جواب 

 كنتد بته    ها تاكيتد متي   اجتماعي و اقتصادي امروز دنيا همانطور كه به فرص  ،محيطي هاي زيس  بحران

 ده اس .همان نسب  نيز به تهديدها دالل  دارد؛ زمان گفتگو، تسهيم و اجماع فرا رسي

 بخش بيولوژي دريا –دکتر فاطمي استاد دانشگاه، دانشگاه علوم و تحقيقات 

زيست  دريتايي، بتا ارائته گزارشتي در خصتوص        المللي در حتوزه محتي    عنوان محقق ملي و بين دكتر فاطمي به

ه هايي كه حضور صنع  نف  در عسلويه به حيات موجودات دريتايي در ستواح  ختيل  فتارس وارد كترد      آسيب

هاي منقارعقابي كته   پش  ويژه از بين بردن زيستگاه ال، اس ، به

اي نتتادر هستتتند، خواستتتار همستتوئي نهادهتتاي    جتتزو گونهتته 

ها  محيطي با صنع  نف  براي جلوگيري از بروز اين آسيب زيس 

اكنون در مراحت  اوليته گستترش     در ساي  پارس شمالي كه هم

هتايي موفتق از    نته باشد، شد.  ايشان بتا ذكتر نمو   صنع  نف  مي

حفتت  اكولتتوژي دريتتايي در كنتتار تاسيستتات صتتنعتي، خواستتتار 

كارگيري اين تجارب در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پتارس در   به

 سواح  درياي خلي  فارس شدند.  






