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فرآیند تدوین  در نمایندگان و فعاالن مدنی نتایج عملی بهتری را کارگروه  ایجاد: بابک مغازه ای 

 قانون تشکل های غیر دولتی به همراه خواهد داشت

 خبرنگار : حسین زندی

 

بیست و دوم مرداد ماه سالن همایش های وزارت کشور میزبان بیش از دو هزار تن از  چهارشنبه 

های فعاالن مدنی و نمایندگان تشکل های غیر دولتی سراسر کشور در نخستین همایش ملی سازمان 

ن و مان ها ، نمایندگان مجلس و معاوناجمهور  ، وزرا ، روسای سازمردم نهاد بود و رئیس 

کشور و دیگر نهادهای مرتبط با فعالیت این تشکل ها نیز میهمان و مسئوالن دولتی  در وزارت 

 سخنرانان ویژه این برنامه بودند

سازمان محیط زیست ، با حضور مسئولین دولتی تشکیل شد که ابتکار ریاست  در بخش نخست  پنلی 

ت سازمان میراث فرهنگی ، سلطانی فر ریاس رئیس جمهور در امور زنان ،موالوردی معاون 

ورزش و جوانان ، وزیر گودرزی دکتر هاشمی وزیر بهداشت ،  نایع دستی و گردشگری ، ص

معاون وزیر کشور در مشکینی  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ،، هاشمی ریاست سازمان بهزیستی 

 شتنددر آن حضور دا و ...، میرباقری معاون وزیر کشور امور سازمان های غیر دولتی 

در همایش به نمایندگی از  یندگان سازمان های غیر دولتی شرکت کنندهدر این بخش برخی از نما

 ائه کردندپنل پاسخ های الزم را ار ی را عنوان کردند که سخنرانان جمع حاضر انتخاب و مطالب

 

مدان و  به نمایندگی از تشکل های غیر دولتی استان ه یکی از فعاالن مدنی حاضربابک مغازه ای 

حوزه گردشگری ) انجمن پویشگران سفر پاک ( و تشکل های ملی در حوزه محرومیت زدایی ) 

 خی از مطالبات تشکل ها را بیان کردانجمن ضحی ایرانیان (بر

در ابتدا به نمایندگی از فعاالن مدنی کشور از وزیر محترم کشور و جناب آقای مشکینی و دیگر 

دارم که چنین فرصتی را در اختیار ما قرار دادند تا پس  کر ویژه انشان در وزارت کشور تشهمکار

ه ند کاقی است اوال شرایطی را فراهم نمایچند سال  گذشته ای که برای همیشه در خاطر ما ب از

ترین مقامات دولتی ذی  ر فضایی صمیمی و در کنار عالی رتبهد فعاالن مدنی در کنار هم باشند تا

سعه پایدار ربط به سمت دستیابی به یک تفاهم ملی در جهت ایجاد ادبیات و فضای نوینی برای تو

 سرزمینمان گام برداریم



ما فعاالن مدنی خواستار تسهیل در روند پیچیده و زمان بر فعلی ثبت گفت : در ادامه این فعال مدنی 

ی بجای اخذ مجوز های سوی دریافت شناسنامه فعالیت مدن سازمان های غیر دولتی و پیش رفتن به

 پیچیده هستیم

خواستار ، مغازه ای در بحث تدوین قانونی که برای فعالیت تشکل های غیر دولتی پیش روست 

همچنان  شد و ادامه داد همکاری این افراد کهربه گان و فعاالن مدنی با تجدتشکیل کارگروهی از نماین

قطعا نتیجه عملی و  عملی در فرآیند تدوین این قانون دارند برای همراهیدر این عرصه حضور 

 خواهد داشتبه همراه کاربردی بهتری 

و افزود تشکل ها می  ماعی دانستمایندگان وجدان اجتن را سازمان های غیر دولتی این کنشگر مدنی 

ند به شرطی که به اعی و فرهنگی کشور داشته باشنقش مهمی در رفع محرومیت های اجتم توانند

توانمند سازی و ظرفیت سازی جوامع واقع جدی گرفته شده و شرایط و امکانات الزم به منظور 

 محلی و مناطق مختلف کشور فراهم شود

خواستار تشکیل مجمع ملی و سازمان نظام تشکل های غیر او به نمایندگی از تشکل های فعال حاضر 

 بهتر و موثر تر مجموعه ها شد آفرینیدولتی جامع در کشور به منظور نقش 

یندگی از تا به نما مسئولین حاضر به ویژه معصومه ابتکار و دکتر سلطانی فر خواستو در پایان از 

جریان مصوبات  و میراث فرهنگی در هیات دولت و دیگر بخشها درفعاالن مدنی محیط زیست 

یداری ذخایر زیستی ، بشری و فرهنگی فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ضامن پا مربوط به

 کشور و توسعه گردشگری پایدار و مسئوالنه باشند 

 


