
(Co-management)الگوی مشارکت چندذینفعی 
برای دستیابی به توسعه پایدار 

در صنعت نفت

همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت سومین 
1396تیر 28و 27تهران، 

(سنستا)توسعه پایدار و محیط زیست مؤسسه 
(حروف الفبابه ترتیب)محمد تقی فرور، ناهید نقی زاده، یعباس دیداری، سپیده شاکرداب،کوشا 



ویی ایجاد همس: طرح گفتگو و توسعه در ایران
(1389از )میان گروههای ذینفع در منطقه عسلویه 

ی  و توسعه الگویی برای برنامه ریزی، مدیریت مشارکت
پایدار در صنعت نفت

http://www.livingearth.org.uk/index.
http://www.livingearth.org.uk/index.


طرحمتدولوژی و روش اجرای 
مدیریت مشارکتیرویکرد 

(Co-management )از طریق :

 ظر مبتنی بر ندیدگاه بکارگیری
جمعی و دخیل کردن گروه های 

ای هنقشایفای درکلیدیذینفع
با هدف نهایی حفظ مختلف،

محیط زیست، استفاده پایدار از 
ه منابع طبیعی و برخورداری عادالن

در یک منافعاز مسئولیت ها و 
عهد فرآیند مشارکتی با پایبندی  ت

به مسئولیت ها



مشارکتیکلی بکارگیری رویکرد مدیریت فرآیند 

(راه اندازی)شروعنقطه •

راه اندازی؛ارزیابی نیاز به مدیریت مشارکتی و تشکیل گروه •

سازماندهی جهت مشارکت•

رفیت سازی ظ/ برنامه ریزی -شناسایی مقدماتی گروه های ذینفع و برگزاری کارگاه های مشارکتی •

؛...با آنها در موضوع های مورد نیاز و

مذاکره و تفاهم•

بخشیدن به مشروعیتو(استراتژی)و تهیه نقشه راه ( ایجاد نهاد تصدی گری مشارکتی)همسویی•

؛طرح ها و توافق های مشترک جهت اجرا

در عملیادگیری •

ازبینی نقشه اصالح مسیر و ب)آنها پایش و ارزیابی مشارکتی،  توافقی مورداجرا گذاشتن طرح ها•

(.راه جهت مستندکردن درسهای آموخته و بسط تجارب



oونفتصنایعبامرتبطمسئوالنومقاماتبامشورتینشست56حداقل
گاز

oائمهلهجمازمحلیوبومیجوامعنمایندگانبامشورتینشست20حداقل
رایشوروستا،اسالمیشورایسفیدان،ریشومحلیمعتمدان،جماعت

...وشبخ
oمقاماتودولتیسازمان هایمسئوالنبامشورتینشست12حداقل
oناطقموزیستگاههااموردفترکلمدیربامشورتینشست15حداقل

استانزیستمحیطکلادارهزیست،محیطحفاظتسازمانشدهحفاظت
بوشهر

oریزیامهبرن،سازیظرفیتتوانمندسازی،مشارکتیکارگاه20برگزاری
ذینفعیچندوذینفعگروههایازکدامهربامشارکتی



ش ها در بررسی چالچند ذینفعی مشارکتی کارگاههای  
اماقد، چشم انداز مطلوب آینده و برنامه (وضع موجود)



 المللیبینهای تبادل نظر برای انتقال تجارب ملی و کارگاه



نایع نفت و تسهیم و یادگیری از تجارب بین المللی در دستیابی ص
یگاز و پتروشیمی به توسعه پایدار و مسئولیت اجتماع

چرای دام در مجاورت تأسیسات
نفتی دریای شمال

ت مراتع سالم حاشیه تأسیسا
نفتی دریای شمال



ارائه نمونه های موفق
:  بین المللی

دارپایبرای تحقق توسعه همکاری 

استخراجی و توسعه صنایع 
هائی راهنمای نمونه—پایدار

و گاز در نفت موفق از توسعه 
ریقااکوسیستم های دریایی غرب آف
• سیگلبقلم ساندرا کلف، کالیو ویکس و پل 



نظر جلسات مشورتی و کارگاه های گفتگو و تبادل
با نمایندگان سازمان های دولتی



نمایندگان،گفتگو و تبادل نظر با کارگاه های 
معتمدان و 

محلیبومی و ریش سفیدان جوامع 



ی از کارگاه های گفتگو و تبادل نظر با نمایندگان
جوامع بومی و محلی



کارگاه های گفتگو و تبادل نظر با ائمه جمعه و ریش
سفیدان روستاهای شهرستان عسلویه



نشست های مشورتی مشترک 
نمایندگان جوامع محلی و سازمان

س  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پار
(ظرفیت سازی و توانمند سازی)



ونفتصنایع،دولت)ذینفعهایهگرومیانهسمویییجادا:دستاوردها
ردپایدارتوسعهبهدستیابیرایب(محلیوبومیومدنیجامعهگاز،

منطقه



مله گروههای ذینفع کلیدی منجسازیسازی و توانمندظرفیت : دستاوردها
ایجاد و ثبت تشکل ثبت شده جوامع بومی و محلی 



دستاوردها

مدیریت مشارکتی )زیست و احیاء طبیعت و محیطحفاظت •
(اییطبیعت و منابع طبیعی در عسلویه و آمادگی برای فلرزد



(1394روردین ف)کارگاه پهنه بندی مشارکتی پارک ملی نایبند 



دستاوردها

ی و ملیها در صنایع نفت و گاز در سطح محلبهبود سیاست

افقی و عمودی نتایج و دستاوردهای طرحبسط •

اجرای فرآیند یادگیری از طریق عمل•
تجارب بین المللی در مورد قرق های بومی و محلی•

(مناطق حفاظت شده توسط جوامع بومی و محلی)



ابی طرح همسویی ذینفعان برای دستی
یمیبه توسعه پایدار در صنعت پتروش

(1395از )منطقه چابهار 



نشستهای مشورتی با مقامات و مسئوالن شهر و 
مذهبی و مسئوالن شرکت رهبران شهرستان، 

پتروشیمی



لی، نشستهای مشورتی با نمایندگان جامعه بومی و مح
معتمدان و ریش سفیدان منطقه چابهار



صی نشست هم اندیشی و ظرفیت سازی سازمانهای دولتی و خصو
منطقه چابهار در رابطه با توسعه شهرک پتروشیمی مکران



و گروهی کارگاه نمونه ای از نتیجه کار مشارکتی

تهدیدها فرصتها ضعفنقاط نقاط قوت

ی جانمایی نادرست و نزدیک•
به شهر 

تبعیض در به کارگیری•
نیروی انسانی و ایجاد 

شکاف اجتماعی 
عدم مشارکت جامعه بومی•
عدم شناخت ظرفیت های •

منطقه و تصمیم پشت 
درهای بسته

عدم معرفی کامل پروژه به•
مردم بومی

و نادیده گرفتن مردم بومی•
نارضایتی مردم 

مشارکت ندادن بومیان در•
ها قبل از اجرا برنامه ریزی

حذف شدن جامعه محلی•

توجه خاص مقام معظم •
رهبری به مکران

اشتغال بومیان •
در صورت مدیریت صحیح•

اشتغال پایدار
اشتغال برای بیش از •

کارگر بومی1000
توجه مسئوالن کشور به•

منطقه محروم چابهار 
بیشتر می شود

تحقق بلوچستانی آباد •
خارج شدن ذهنیت ایرانیان•

فقر= از تساوی بلوچ 
ارزآوری و کمک به بهبود و•

توسعه اقتصادی منطقه 

عدم )بیکاری درمنطقه •
(اشتغال بومیان

نزدیکی به مرز ناامن و •
تهدید های خارجی 

تی از بین رفتن مشاغل سن•
. ..مثل کشاورزی، صیادی و

عدم انجام ارزیابی اجتماعی•
و زیست محیطی از طرف 
منطقه آزاد و استانداری 

ر فقدان نیروی انسانی ماه•
فقدان دانش عمومی مردم •

از رونق صنایع 

وجود نیروی انسانی •
فراوان

اشتغالزایی •
رونق اقتصادی•
آغاز معرفی چابهار به •

عنوان شهر صنعتی
کمک به اقتصاد ملی•
افق روشن برای •

تحصیل فرزندان
ایجاد و تعامل فضایی•

های در پراکنش فعالیت
عمده در سطح کشور

کی و موقعیت ژئوپلیتی•
نزدیکی به بازارهای 

جهانی





ارائه شده در کارگاهنمونه ای از راهکارهای

نقاط ضعف – WTگروه 
(weaknesses)× تهدیدها

(Threats)

فرصتها -WOگروه 
(Opportunities)  ×

نقاط ضعف 
(Weaknesses)

نقاط قوت -SOگروه 
(Strengths)× فرصتها

(Opportunities)

نقاط قوت -STگروه 
(Strengths)× تهدید

(Threats)ها

اد توانمندسازی نیروهای بومی، ایج•
ومی ساز و کار برای تربیت نیروی ب

مورد نیاز  پتروشیمی از هم اکنون
ایجاد مراکز فنی و حرفه ای، )

(هنرستان به قید فوریت
فراد الزام پتروشیمی به بکارگیری ا•

آموزش دیده 
در سرمایه گذاری توسط پتروشیمی•

قسمت آموزش مهارتی و دانشگاهی
در منطقه

به کارگیری نیروهای بومی دارای•
مهارت و توانایی کارشناسی

ایجاد آزمایشگاه متمرکز پایش •
پتروشیمی زیر نظر کارشناسان
سازمان حفاظت محیط زیست 

جهت پایش مستمر
تعریف بودجه مشخص جهت ارتقاء•

شاخصهای توسعه انسانی 

رسانی صنعت به عدم آسیب•
سواحل خلیج چابهار و فرصتهای

گردشگری شهر
به اتخاذ رویکرد توسعه یکپارچه•

یع جای توسعه منفصل میان صنا
مختلف در منطقه

آموزش نیروی بومی و توسعه •
زیرساخت های آموزشی

ی اختصاص بورسیه های دانشجوی•
-از سوی پتروشیمی به دانش
آموزان بااستعداد بومی برای 

های مورد نیازتحصیل در رشته
صنعت پتروشیمی 

ل ایجاد مراکز آموزشی مرتبط قب•
ی برداری از صنایع و یا حتاز بهره

قبل از ساخت واحدهای صنعتی
گذاران جلب مشارکت سرمایه•

بومی
ا و فاصله گرفتن صنعت از شهره•

به تبع شهرکهای مسکونی 
مرتبط

ها و شاخص های توجه به مؤلفه•
توسعه پایدار در حوزه های 

اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، 
همحیطی منطقسیاسی، زیست

گیری از تکنولوژی های بهره•
نوین و آموزش آن به نیروهای 

بومی با هدف توانمندی سازی و
ارتقاء ظرفیت های انسانی طرح

اه هنرستان پتروشیمی، دانشگ)
کاربردی، فنی و حرفه -علمی

مستقل از بودجه و امکانات( ای
آموزش و پرورش

استفاده از ظرفیت های منطقه •
معافیت های مالیاتی، )آزاد 

عوارض گمرکی، جذب سرمایه 
(گذاری خارجی

ها و بهره گیری از بسته•
مشوق های دولتی ویژه مناطق 

محروم
ارتقاء زیرساختهای اقتصادی، •

...فرهنگی و

سازی در خصوص شفاف•
ری فرآیندهای اشتغال و به کارگی

نیروهای بومی 
گیری از نیروهای بومی بهره•

قه با فاز بندی و طب)آموزش دیده 
(بندی مشاغل

اختصاص منابع کافی جهت •
تسریع در انجام پروژه و حرکت 

در مسیر زمانبندی پروژه 
رفته استفاده از تکنولوژی های پیش•

و جانمایی با رعایت استاندارهای
زیست محیطی و پایش آنالین

توسط ناظرین سازمان حفاظت 
محیط زیست

-ارتقاء زیرساختهای فرهنگی•
اجتماعی و توسعه مقوله آموزش 

و مهارت فنی 
-ایجاد اشتغال های مولد بومی•

منطقه ای جهت ایجاد امنیت 
پایدار



کارگاه ظرفیت سازی و شفاف سازی 
میان گروههای ذینفع



یت اندازی کمیته مشارکتی هماهنگی مسئولکارگاه راه
اجتماعی شرکت پتروشیمی نگین مَکُران

1396خرداد 4



می نگین کمیته مشارکتی هماهنگی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشی
1396خرداد 4-مَکُران



دستاوردها

 کلیدی های ذینفع همیان گروسویی مایجاد هشفاف سازی و
در منطقه چابهار

دستیابی به راهکاری افزایش اثرات مثبت و کاهش اثرات
منفی توسعه صنعت پتروشیمی در چابهار

هماهنگی مسئولیت اجتماعیکمیته مشارکتی اندازی راه
مکران و امضای رسمی بیانیهشرکت پتروشیمی نگین 

مشترک

 لیمحبومی و جوامع تشکل ثبت انجام مراحل مقدماتی برای.



لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت

 نعت به پیش از ورود صمسئولیت های اجتماعی شرکت باید از ابتدا و
.مورد توجه قرار گیرندمنطقه

به تأثیرات صنعت در ابعاد مختلف توجه کنیم  :
 در و سایر گروههای آسیب پذیر وجوامع بومی و محلی اثر بر

حاشیه
 منطقه و آلوده نکردن آنمحیط زندگی بر روی
 قرقهای جوامع بومیو بویژه حفظ طبیعت روی

و اجتماعی ، زیست محیطیاقتصادیمسئولیت اجتماعی شرکت ابعاد
میگیرد برردبشردوستانهقانونی، اخالقی و را در چهار سطح اقتصادی،

.نمی شودها و اقدامات خیرخواهانهکمکتنها محدود به و 

http://www.cenesta.org/fa/


