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؟هر؟

مســئله قضــا یــک مســئله مهمــی اســت کــه ســر و کارش بــا همــه
حیثیــت کشــور و مســلمانان اســت .آن قــدری کــه اســام دربــاره
قضــا ســفارش کــرده اســت ،شــاید کمتــر در چیزهــای دیگــر ســفارش
کــرده باشــد.
صحیفه امام ،جلد  ،19صفحه 324

امــر مهمــى اســت کــه شــاید در اســام کمتــر چیــزى مــورد توجــه
بــوده اســت مثــل قـ ّـوه قضائیــه .نکتــه اش هــم معلــوم اســت؛ بــراى
اینکــه در دســت قـ ّـوه قضائیــه ،همــه چیــز ملــت اســت؛ جــان مــردم
اســت ،مــال مــردم اســت ،نوامیــس مــردم اســت ،همــه در تحــت
ســیطره قـ ّـوه قضائیــه اســت.
صحيفه امام ،جلد  ،١٣صفحه ١١١

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجةاالسالم و المسلمین
آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته
آغــاز ده ـهی پنجــم انقــاب و گذشــت چهــل ســال از تشــکیل
ـتری مبتنــی بــر فقــه و حقــوق اســامی ،ایجــاب میکنــد
دادگسـ ِ
کــه بــا تکیهبــر تجرب ههــا و دســتاوردها و رهنمودهــای انباشــته در
ایــن نصــاب زمانــیّ ،
تحولــی متناســب بــا نیازهــا و پیشــرفتها و
تنگناهــا در قــوهی قضائیــه صــورت گیــرد و دســتگاه عدالــت بــا
ََ
نفســی تــازه و انگیــزهای مضاعــف و نظــم و تدبیــری حکمتآمیز،
دوران جدیــدی را کــه زیبنــدهی گام دوم انقالب اســت ،باقدرت
و جدیــت آغــاز کنــد.
اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی ،جنابعالی را برگزیدهام
کــه دارای ســوابق طوالنــی در ســطوح مختلــف قــوهی قضائیــه و
آشــنا بــا همـهی زوایــای آن میباشــید و از طرفــی در کنــار فقاهــت
از تحصیــات حقوقــی و دانــش و تجربــه در ایــن عرصــه مهــم
برخوردار یــد ،و ســامت و امانــت و کارآمــدی خــود را در مقاطــع
گونا گــون خدمــت نشــان دادهایــد.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را مالحظه کردم.
بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی ،آن را مفید و کارساز میدانم.
ً
بااینحال چند نکته را مؤکدا به جنابعالی سفارش میکنم.
نخســت آنکــه بــرای هم ـهی فصــول ایــن ســند و بندهــای ذیــل
آنهــا ،زمــان تعییــن کنیــد و خــود و همکارانتــان را بــر پایبنــدی بــه
ســرآمد برنامــه الــزام نماییــد .در زمانبندیهــا نــه عجلــه و نــه
مماطلــه نبایــد راه داده شــود.
دوم آنکــه در همـهی فصــول تحــول ،مردمــی بــودن و انقالبــی بــودن
و ضــد فســاد بــودن را رعایــت کنیــد.

ســوم آنکــه عنصــر نیــروی انســانی صالــح را در رأس عوامــل تحــول
و پیشــرفت قــوه بدانیــد .ســامت قضــات و پا کـ ِـی دامــن آنــان از
هرگونــه فســاد ،شــرط الزم و ّاول بــرای همــه توفیقــات شــما اســت.
در ریشــهکنی فســاد از درون قــوه کــه مای ـهی مباهــات شــما و
ســرافرازی اکثر یــت قضــات دادگاههــا و دادســراها اســت ،هیــچ
تردیــد و درنــگ نکنیــد.
چهــارم آنکــه گســترش عــدل و احیــاء حقــوق عامــه و آزادیهــای
مشــروع و نظــارت بــر ِاعمــال قانــون را کــه در شــمار هدفهــای
قــوه قضائیــه در قانــون اساســی اســت در رأس برنامههــا قــرار
دهیــد .ایــن موجــب اعتمــاد مــردم و دلگرمــی آنــان بــه قــوه قضائیه
در حــوادث و منازعــات خواهــد شــد.
پنجم آنکه در برخورد قضائی مالحظهی اینو آن را نکنید.
ششم آنکه از جوانان صالح و انقالبی و فاضل در مسؤولیتهای قوه
استفاده کنید.
هفتــم آنکــه قاضــی و دادگاه را عز یــز بدار یــد .احســاس عــزت و
ّ
شــرافت در قاضــی ،ســد محکمــی در برابــر انگیزههــا و عوامــل
نفــوذ و انحــراف اســت.
هشــتم آنکــه همــکاری بــا قــوای مجر یــه و مقننــه و همافزایــی بــا
آنــان را کــه ســفارش همیشــگی اینجانــب اســت در نظــر داشــته
باشــید .آنــان نیــز موظــف بــه همراهــی و همــکاری بــا شــمایند.
در پایــان الزم میدانــم از آی ـتاهلل آملــی بــه خاطــر تالشهــای
ارزشمندشــان تشــکر و قدردانــی کنــم و بــرای توفیــق کامــل جنابعالــی
و همکارانتــان دســت دعــا و توســل بــه درگاه ربوبــی بلنــد کنــم و
توجهــات و دعــای حضــرت بقیـ ݑـهاهلل ارواحنــا فــداه را مســألت نمایــم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل
سید علی خامنه ای
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هــر دورهای بایــد نســبت بــه دوره قبــل یــک پیشــرفتی داشــته
باشــد؛ حــاال هــم کــه یــک دوره جدیــدی شروعشــده اســت و
بایســتی یــک فضلــی ،یــک امتیــازی ،یــک آوردهای عــاوه بــر
آنچــه دیگــران ،گذشــتگان انجــام دادهانــد بــه قــوه قضائیــه اهــدا
کنــد؛ ایــن آورده چیســت؟ تحــول ،تحــول در قــوه قضائیــه.
بیانات در دیدار مسئوالن قوه قضائیه؛ 1398/04/05

تحــول یعنــی بــه حــال برتــری بــا شــکل واضحــی دســت یافتــن؛
یعنــی یــک جهــش ،یــک حرکــت بــزرگ؛ در زمینههــای مختلــف،
مــا بــه ایــن احتیــاج داشــتیم[ .تحــول یعنــی] اجتنــاب از تحجــر،
اجتنــاب از پافشــاری بــر مشــهورات غلــط؛ معنــای تحــول اینهــا
اســت؛ ّ
[حتــی] در آنجاهایــی کــه اعتراضــی هــم وجــود نــدارد.
سخنرانی تلویزیونی به مناسبت  31امین سالگرد ارتحال
حضرت امام خمینی؟هر؟؛ 1399/03/14

مــا یــک دســتگاهی دار یــم بــا یــک شــیوههای عملیاتــی ،بــا
یــک برنامههــای اجرائــی و در کنــارش بــا مقــداری ایــراد ،نقــص،
ی خواهیــد ایجــاد کنیــد بایســتی آن شــیوهها
کمبــود؛ تحــول کــه مـ 
بهینــه بشــود ،تبدیــل بشــود بــه شــیوههای مؤثرتــر ،کارآمدتــر،
نتــر و آن موانــع ،آن اشــکاالت ،آن کمبودهــا برطــرف بشــود؛
روا 
ایــن تحــول اســت؛ ایــن [کار] البتــه برنامــه الزم دارد؛ تحــول بــدون
یشــود حرکــت کــرد؛ بایــد
برنامــه کــه امــکان نــدارد؛ روزمــره کــه نم 
ّ
دســتگاه عاقلــه و مفکــره بنشــیند یــک طراحــی کالن بــرای ایــن
تغییــر عمــده در ذهــن خــودش تصو یــر کنــد و روی کاغــذ بیــاورد و
تصمیــم بگیــرد .ایــن کار بحمــداهلل انجــام گرفتــه؛ ایــن بخــش کار
را رئیــس محتــرم جدیــد قــوه قضائیــه ،جنــاب آقــای رئیســی قبــل
از آنکــه ایــن مســؤولیت را بــه عهــده بگیرنــد ،از ایشــان خواســته
شــد ،ایشــان هــم یــک برنام ـهی تحــول جامــع و مــورد قبولــی را
تهیــه کردنــد؛ پــس ایــن کار شــده ،ایــن قســمت کار انجــام گرفتــه؛

ایــن خیلــی خــوب اســت لکــن برنامــه عبــارت اســت از ذهنیات؛
اگــر بخواهیــم تحقــق خارجــی بــه وجــود بیایــد ،کار الزم دارد.
پــس توصی ـهی اول بنــده بــه رئیــس محتــرم و مســئوالن محتــرم
و اجــزای قــوه قضائیــه ایــن اســت کــه همیــن برنامـهی خوبــی کــه
شــما خودتــان تدو یــن کردهایــد و تهیــه کردهایــد و ارائــه کردهایــد،
ایــن برنامــه را بــر طبــق زمانبنــدی ،بــدون اغمــاض پیــش ببریــد؛
نگذار یــد لنــگ بشــود .از چیــزی واهمــه نکنیــد ،برویــد جلــو ،بــه
خــدای متعــال تــوکل کنیــد ،اقــدام کنیــد ،ایــن برنامــه را عملیاتــی
ّ
کنیــد .کاری کنیــد کــه بعــد از گذشــت یــک مــدت قابــل قبولــی
البتــه ایــن برنامههــای کوتاهمــدت و چندماهــه و ماننــد اینهــاً
خــب کارهــای عملیاتــی بــه آن معنــا نیســت -کامــا احســاس
بشــود کــه قــوه قضائیــه دچــار تحــول شــد ،دارد متحــول مــی شــود؛
ایــن بــا حرکــت شــما انجــام میگیــرد.
بیانات در دیدار مسئوالن قوه قضائیه؛ 1398/04/05

ً
مــن شــنیدم -ظاهــرا در گــزارش قــوه قضائیــه هــم بــود -کــه
ســند تحولــی کــه در ســال قبــل ،رئیــس محتــرم قــوه تهیــه کــرده
بودنــد و ارائــه و ابــاغ کردنــد ،ویرایــش ارتقاءیافتـهای داده شــده و
آنچــه امــروز در دســترس قــوه قضائیــه و مــورد اهتمــام قــوه قضائیــه
اســت ،ســندی اســت کــه از لحــاظ ســطح کار ،از ســند اولــی
باال تــر و پیشــرفتهتر اســت؛ ایــن خبــر بســیار خوبــی اســت بــرای
مــا .آن طــور کــه بــه مــن گــزارش شــد ایــن ســند را قــوهی محتــرم
قضائیــه بــا همــکاری نخبــگان متعــددی از حــوزه و دانشــگاه
ً
تهیــه کــرده ،فراهــم کــرده کــه ایــن ســبک کار هــم ،ســبک کامــا
درســت و متیــن و منطقــی اســت؛ و همچنیــن بــا اســتفاده از
تجربیــات برگز یــدگان درون قــوه و مجربیــن قــوه ،ارتقــای ایــن
ســند فراهــم شــده .ا گــر ایــن [ســند] ابــاغ نشــده ،ابــاغ کنیــد،
دنبــال کنیــد و کارنامـه اجــرای برنامههــای مترتــب بــر ایــن ســند را
هــم در وقــت خــود و در زمــان خــود منتشــر کنیــد کــه مــردم بداننــد

کــه ایــن ســند و ایــن برنام ههــا تــا چقــدر پیــش رفتــه؛ اگــر ایــن را بــا
ً
تفاصیــل مــردم بداننــد ،قطعــا در امیــدواری بــه قــوه قضائیــه تأثیــر
دارد ،کــه ایــن خیلــی مهــم اســت.
بیانات در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه؛ 1399/04/07

تهیـه برنامــه ،پنجــاه درصــدکار اســت لکــن ایــن پنجــاه درصــد
َ
تــا بــه آن پنجــاه درصــد بعــدی ُمنضــم نشــود ،مثــل ایــن اســت
کــه انجــام نگرفتــه ،مثــل ایــن اســت کــه شــما از تــه یــک چاهــی
ً
میخواهیــد آب بیاور یــد بــاال کــه مثــا فــرض کنیــد کــه صــد متــر
طولــش اســت؛ تــا پنجــاه متــری آوردهایــد ،بعــد همــان جــا مانــده
باشــد؛ مثــل ایــن اســت کــه نیاوردهایــد دیگــر؛ تفاوتــی نمیکنــد.
ا گــر بخواهیــد آن محصــول بــه دســت شــما برســد ،ایــن پنجــاه
درصــد بعــدی را کــه تحــرک و فعالیــت و اقــدام و بقیــه شــرایطی
کــه وجــود دارد اســت ،اینهــا را بایــد بــه کار بزنیــد تــا انشــااهلل
محصــول حاصــل بشــود.
بیانات در دیدار مسئوالن قوه قضائیه؛ 1398/04/05
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«ســند تحــول قضائــی» کــه در ابتــدای ایــن دوره بــر اســاس تأییــد
رهبــر معظــم انقــاب اســامی مبنــای عمل قــوه قضائیه قرار گرفته
بود ،با اتکاء و ب ـهــر همـنــدی از بـیـانـات حـضـرت امــام خـمـیـنی ؟هر؟
و رهبــر معظــم انقــاب اســامی  ،اصــول قانــون اساســی،
چش ـمانداز جمهـ ـ ــوری اس ـ ـ ــالمـ ـ ــی ایـــــــران ،سـیـــاســــتهای
ک ـلـ ــی نظــام ،نظــرات همــکاران درون قــــــــوه قـضــــائـیــــه و
ص ــاحـ ـ ــب نـظـ ـ ــران ح ـ ـ ــوزه و دانشگـــاه ،اســناد و منابــع
پژوهشــی مرتبــط و همچنیــن تجربیــات دوره جدیــد ،ارتقــاء
یافــت و پیگیــری آن مــورد تأ کیــد مجــدد معظــم لــه قــرار گرفــت.
لــذا بدیــن وســیله «نســخه ارتقــاء یافتــه ســند تحــول قضائــی»
بهعنــوان مبنــای عمــل قــوه قضائیــه تــا انتهــای ســال  ۱4۰۲بــه
پیوســت ابــاغ میشــود .توفیــق قــوه قضائیــه در تحقــق ایــن ســند
در گــرو همــت مضاعــف و تــاش مجاهدانــه همــکاران محتــرم
و فعالســازی حداکثــری ظرفیتهــای مردمــی اســت.

شــایان ذکــر اســت ،بــا توجــه بــه پیشبینــی بازنگریهــای دورهای
بــرای ارتقــاء ســند تحــول ،امــکان دریافــت پیشــنهادهای
اصالحــی و مدنظــر قــرار گرفتــن آنهــا در ویرایشهــای آتــی ایــن
ســند همــواره فراهــم اســت.
امیــد اســت اجــرای شایســته ایــن ســند در ســایه الطــاف و
عنایــات حضــرت ولیعصــر؟جع؟ موجــب احقــاق بیشازپیــش
حقــوق مــردم و اســتقرار حداکثــری عدالــت در جامعــه شــود.

1399/9/30

ف�هرس ت
ط
ل
م
�
ا
�
ب
دیباچه

1

مقدمه

5

فصل اول :کلیات

11

مبحث اول -تعاریف

14

مبحث دوم -روششناسی و فرایند تدوین

16

مبحث سوم -چرخشهای تحولآفرین

26

فصل دوم :برنامه تحول

29

مأموریــت «-۱رســیدگی بــه تظلمــات ،تعدیــات،
شــکایات ،حلوفصــل دعــاوی و رفــع خصومــات»

35

مأموریت «-۲احیاء حقوق عامه ،گسترش عدل
و آزادیهای مشروع»

57

مأموریــت «-۳نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن
و حســن جریــان امــور»

87

مأموریــت «-۴کشــف جــرم ،تعقیــب و مجــازات و
تعزیــر مجرمیــن و اجــرای حــدود و مقــررات مــدون
جزایــی اســام»

97

مأموریت «-۵پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»

105

مأموریت «-۶اصالح مجرمان»

117

مأموری ــت «-۷حمـایــــ ــت از حــقـــ ــوق مــالـکــیـ ــت
اش ــخاص»

129

فصل سوم :نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

137

مبحث اول -برنامهریزی

140

مبحث دوم -سازماندهی

142

مبحث سوم -منابع انسانی

147

مبحث چهارم -منابع مالی

156

مبحث پنجم -منابع فیزیکی و تجهیزات

157

مبحث ششم -قوانین و مقررات

158

مبحث هفتم -فناوری

160

مبحث هشتم -نوآوری و پیشنهادها

161

مبحث نهم -گفتمانسازی

162

مبحث دهم -ارتباطات مردمی

164

مبحث یازدهم -رعایت کرامت اربابرجوع

165

فصل چهارم :نظام راهبری و پایش

167

مبحــــث اول -ســــتـــــــاد راهــــبـــــــــری اجــــــــــــــــــرای
ســـند تحـــول قضائـــی

170

مبحـــث دوم -دبیرخانـــه ســـتاد راهبـــری اجـــرای
ســـند تحـــول قضائـــی

171

مبح ــث س ــوم -کمیتـــــــههای راهبـــــ ــری اجــــــ ــرای
س ــند تح ــول قضائ ــی

175

ْ
َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
ـان»
ِ«إن اهلل يأمر ِبالعد ِل َوال ِإحسـ ِ

(ســوره مبارکه نحل -آیه )90

صــدور بیانیــه «گام دوم انقــاب» ،مطالبــه صریــح رهبــر معظــم
انقــاب اســامی مبنــی بــر انجــام تحــول قضائــی بهعنــوان
آورده دوره جدیــد و نیــز انتظــارات روزافــزون مــردم ،موقعیتــی
و یــژه و تاریخــی پدیــد آورده و تحــول قضائــی را در همتــرازی بــا
گام دوم انقــاب ،بــه اولو یــت انکارناپذیــر قــوه قضائیــه تبدیــل
نمــوده اســت.
جایــگاه امــروز دســتگاه قضائــی مرهــون تــاش طیــف گســترده
و گمنام ـ ــی از قضــات شــریف و ک ـ ــارکنـ ـ ـ ــان خـــــــــدوم اســـــت.
لــذا الزم اسـ ـ ـ ـ ــت از همــه ایــن عز ی ـ ـ ــزان ب ـ ـهویژه رؤســای پیشــین
ق ـ ــوه قضائی ـ ــه کـ ـ ـ ـ ـ ــه در ط ـ ـ ـ ــول دوره مسئـــولیـــــت خــــــــود،
ســعی وافــری بــرای بهبــود امــور معمــول داشــتهاند ،یــاد نمــود و
بــرای درگذشــتگان از آنهــا ،شــهید بزرگــوار آیــتاهلل بهشــتی،
مرحــوم آی ـتاهلل موســوی اردبیلــی ،مرحــوم آیــتاهلل یــزدی و
مرحــوم آی ـتاهلل هاشــمی شــاهرودی طلــب غفــران و بــرای
آیـتاهلل آملــی الریجانــی از خداونــد متعــال آرزوی توفیــق نمایــم.
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بــا اینهمــه و علیرغــم تــاش همــه دلســوزان ،میــان وضــع
موجــود و وضــع مطلــوب قــوه قضائیــه فاصلــه ز یــادی وجــود
دارد .اســتقرار عدالــت در جمهــوری اســامی ایــران بایــد بــه
نحــوی باشــد کــه حتیاالمــکان هیــچ حقــی از مــردم عزیزمــان
تضییــع نشــود و در مــوارد خــاص نیــز قــوه قضائیــه بــا اقتــدار،
اســتقالل و بیطرفــی و در کمــال دقــت ،ســرعت و همــراه
بــا حفــظ کرامــت اربابرجــوع ،موضوعــات را حلوفصــل و
احقــاق حــق نمایــد .بــا ایــن دیــدگاه« ،ســند تحــول قضائــی»
بهعنــوان برنامــه  5ســاله قــوه قضائیــه تدویــن و پــس از تقدیــم
بــه محضــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی و تاییــد ایشــان،
اجــرای آن از ابتــدای دوره جدیــد در دســتورکار قــرار گرفــت.
امــروز ،پــس از گذشــت یــک ســال و نیــم از آغــاز اجــرای ســند
و ابــاغ برنامههــای اجرا ئــی بــه دادگســتری و ســازمانهای
تابعــه ،بــا محور یــت «قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران»،
«ســند چشــم انــداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق ،»۱۴۰۴
«سیاس ـتهای کلــی نظــام» بهو یــژه «سیاســتهای کلــی
امنیــت قضائــی» و «سیاس ـتهای کلــی قضائــی»« ،بیانــات
حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ و رهبــر معظــم انقــاب اســامی »،
اســناد و مطالعــات انجامشــده در زمینــه تحــوالت راهبــردی
قــوه قضائیــه ،اخـ ـ ــذ نظــرات صاحبنظــران درون و بیــرون
قــوه قضائیــه و بــا توجــه بــه بازخوردهــا و نتایــج حاصــل از
اجــرای آن« ،نســخه ارتقاءیافتــه ســند تحــول قضائــی » تدویــن شــد.
حــال کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی امــر بــه ابــاغ «نســخه
ارتقاءیافتــه ســند تحــول قضائــی» نمودهانــد ،اجــرای ایــن ســند
را بــا همتــی مضاعــف پیگیــری نمــوده و بــا ابــاغ و انتشــار آن
از م ـلـ ــت عز یــز ایــران؛ بـ ـ ـهویژه مدیـ ـ ــران ،قضــــــات و کارکنــــان
قــوه قضائیــه ،حوزههــای علمیــه ،دانشــگاهها ،اندیشــکدهها،
پژوهشــکدهها ،مؤسســات دانشبنیان ،تشــکلهای دانشــجویی،
نهادهــای مردمــی ،اصنــاف ،نخبــگان ،اهالــی فرهنــگ و
هنــر ،خبرنــگاران ،روزنامهنــگاران ،فعــاالن فضــای مجــازی
و همــه دلس ـ ـ ــوزان انقــاب اسالم ـ ـ ــی دعــــــوت میشــــــود بــا
تمــام تــوان خـ ـ ــود در ایــن مسی ـ ـ ــر مشارکــــــــت فعـــــال نمــــــایند
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و بـ ـ ــا اســتفاده از نظــارت همگانــی مردمـــــــــــی بـــــــر مبنــای
اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،راه تحقــق ایــن ســند را
همــوار کننــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ارتقــاء فراینــدی
دائمــی و بیپایــان اســت ،قــوه قضائیــه همــواره پذیــرای
پیشــنهادهای اصالحــی بــرای ارتقــاء ســند تحــول خواهــد بــود.
در تدو یــن ایــن ســند گروهــی مرکــب از همــکاران قــوه قضائیــه و
صاحبنظــران باتجربــه حــوزه و دانشــگاه در عرصههــای قضائــی،
حقـ ــوقـ ـ ـ ــی ،انـتـظـ ــامـ ـ ــی ،م ــدیریتی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،
روانشناســی و تربیتــی در کنــار نخبــگان جــوان انقالبــی،
متخصــص در علــوم بینرشــتهای و متمرکــز بــر مســائل قضائــی
مشــارکت نمودهانــد؛ از همــه ایــن عز یــزان تشــکر مینمایــم
و دوام توفیقــات روزافــزون ایشــان در راه خدمــت خالصانــه
و مجاهدانــه بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران را از
خداونــد منــان خواســتارم.
در پایــان ،قــوه قضائیــه آمادگــی کامــل بــرای همــکاری بــا
قــوای محتــرم مقننــه ،مجر یــه و دیگــر نهادهــای حا کمیتــی،
نهادهــای عمومــی غیردولتــی و همچنیــن شــوراهای عالــی
و کمیســیونها در ج ـه ـ ــت اجــرای ایــن سنـــــــــــد را اعـــــــام
و ب ـ ــرای نیــل بــه موفقیــت در پیشــبرد ایــن تکلیــف دشــوار،
دســت نیاز به درگ ـ ـ ــاه اح ـ ـ ـ ــدیت ب ـلـن ـ ــد کــــــــــرده و از پیشــگاه
حضــرت ولیعصــر؟جع؟ طلــب دعــا و اســتمداد مینمایــم.
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قــوه قضائیــه بهعنــوان یکــی از ارکان نظــام ،نقشــی اساســی در
تحقــق اهــداف عالیــه جمهــوری اســامی ایــران دارد و عمــل در
بســتری منســجم و یکپارچــه و همچنیــن نقشآفرینــی متعامــل
بــا ســایر ارکان نظــام ،ضامــن موفقیــت آن در ایــن مســیر اســت.
تهــای نظــام بــرای تحــول در
لــذا اســتفاده از تمامــی ظرفی 
تهــای قانونــی ایــن قــوه بــرای
قوهقضائیــه و فعالســازی ظرفی 
شهــای کشــور ،مــورد اهتمــام ایــن ســند
کمــک بــه حــل مؤثــر چال 
بــوده اســت.
کصــد و پنجــاه و ششــم قانــون
همانگونــه کــه بــر اســاس اصــل ی 
اساســی ،قــوه قضائیــه بهعنــوان «پشــتیبان حقــوق فــردی و
اجتماعــی و مســئول تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت» معرفــی شــده
اســت ،در ایــن ســند ســعی شــد کــه بــا نــگاه بــه تمــام ظرفیتهای
نظــام اعــم از ظرفیتهــای حاکمیتــی و مردمــی ،راهکارهایــی
اتخــاذ گــردد کــه عــاوه بــر تحقــق مأموریتهــا ،پشــتیبانیکننده
حقــوق فــردی و اجتماعــی و مقـ ّـوم و مؤثــر بــر گســترش حداکثــری
عدالــت در جامعــه باشــد .البتــه وظایــف بخشهــای مختلــف
دستگاه قض ــائـ ــی مح ـ ــدود بــه تک ــالیف ایــن سنـد نیست؛
7

ً
بلــ ـک ـ ـ ـ ــه در ایـ ـ ـ ـ ــن سند صرفا راهکارهـــــــــا و اقدامــــــات تحولـــــی
آن بــر اســاس اصــل اولویتبنــدی و محدودیــت منابــع ،ارائــه
شــده اســت.
معاونـ ـ ـتها ،واحـ ـ ــدهای قضـ ــائـ ـ ــی ملــی ،سازمانهای تابعه،
نهـ ــا و سـایـ ـ ــر واح ــدهـــای تابعه قوه قضائیه
دادگستـ ــری است ــا 
موظفاند عالوه بر توجه به انجام دقیق و با کیفیــت وظـــایف
و مسئولیتهای مص ــرح خود در قوانین و مقررات ،در کنــار
ته ــای مح ـ ــول شـ ــده در ایــن سند ،در انجام
اجرای مسئولی ـ ـ 
سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی
را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.
بعالوه در تنظیم سند ،نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با
فساد و تحقق کارآمدی بهعنوان دو اولویت کشور ،و بــــا توجـــــه
به فراب ــخش ــی ب ـ ـ ــودن و دره ـ ـ ـ ـ ــم تنیـــــــدگـــــــــی دو موضــــــــوع
یاد شده با مــأموریتهای قوهقضائیه ،تالش گردید از تمامی
ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب
دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.
شایان ذکر است ،بر اساس مفاد قانون اساسی ،منویات امامین
انقالب و انتظارات مردم ،پیامد نهایی تحـــــول در قوه قضائیه
دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است .بر این
اساس ،سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای
آن ،این دو پیامد محقق شود.

8

23

فصــل نخســت بــا عنــوان «کلیــات» از ســه مبحــث تشــکیل
شــده اســت؛ مبحــث اول بــا عنــوان «تعار یــف و اختصــارات»،
بــه تبییــن مفاهیــم اصلــی ســند میپــردازد .در مبحــث دوم بــا
عنــوان «روششناســی و فراینــد تدو یــن» ،مبانــی محتوایــی و
فراینــد تدو یــن ســند تبییــن میشــود .مبحــث ســوم بــا عنــوان
«چرخشهــای تحولآفر یــن» ،فهرســت مهمتریــن تغییــرات در
جهتگیریهــای کالن قــوه قضائیــه بــا هــدف جار ینمــودن
تحــول ،ارائــه میگــردد.
13

مبحث اول

تعاریف

اصطالحــات و اختصــارات منــدرج در ایــن ســند در معانــی
مشــروح ز یــر ب ـهکار میرونــد:
 1قــوه قضائیــه :واحدهــای ز ی ـر نظــر ر یاســت قــوه قضائیــه
اعــم از معاونتهــا ،واحدهــای قضائــی ،ســازمانها ،مراکــز و
واحدهــای تابعــه؛
 2ســازمانهای تابعــه :ســازمان بازرســــــی کـــــــل کشـــــور،
ســازمان ثبــت اســناد و امــا ک کشــور ،ســازمان قضائــی
نیروهــای مســلح ،ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و
تربیتــی کشــور ،ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور؛
 3واحدهــای تابعــه :دانشــگاه علــوم قضائــی و خدمــات اداری،
پژوهشــگاه قــوه قضائیــه ،روزنامــه رســمی ،مرکــز امــور وکال،
کارشناســان رســمی و مشــاو ران خانــواده و ســایر ســاختارهای
وابســته بــه قــوه قضائیــه؛
 4ســند تحــول :نســخه ارتقاءیافتــه ســند تحــول قضائــی
مشــتمل بــر چهــار فصــل «کلیــات»« ،برنامــه تحــول»« ،نظــام
مدیریتــی اجــرای برنامــه تحــول» و «نظــام راهبــری و پایــش»؛
 5چرخــش تحولآفر یــن :تغییــر در جهتگیــری کالن قوه قضائیه
و چار چــوب اصلــی تعییــن راهبردهــا؛
 6مأمور ی ـت :رســالت قــوه قضائیــه مبتنــی بــر قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران و سیاس ـتهای کلــی نظــام؛
14

 7چالــش :مســئله کلیــدی نشــانگر ابعــاد مختلــف عــدم
تحقــق کامــل مأمور یتهــای قــوه قضائیــه؛
ّ
 8عامــل :علــت ر یش ـهای اولو ی ـتدار پدیدآو رنــده چالــش یــا
اســتمراردهنده آن؛
9

راهبــرد :مســیر اصلــی اصالح یــا رفع عامل؛

10

راهــکار :راهحلــی مشــخص بهمنظور اجــرای راهبردها؛

 11اقــدام :عمــل ضــروری بــرای تأمیــن ز یرســاختهای
مدیریتــی تحقــق برنامــه تحــول؛
 12شــاخص :نشــانگر میــزان اصــاح یــا معیــاری بــرای رفــع
عامــل ر یش ـهای یــا چال ـش یــا تحقــق پیامــد مــورد انتظــار؛
 13برنامــه تحــول :نظــام تحولــی اجــرای مأموریتهــای قــوه قضائیــه
مشتمـ ـ ــل ب ـ ـ ــر شنـ ــاس ــایـ ـ ــی چ ــال ـشه ـ ــا ،عوامــل ،راهبردهــا
و راهکارهــای تحولــی بــرای رفــع یــا اصــاح عوامــل؛
 14نظــام مدیریتــی اجــرای برنامــه تحــول :نظــام مشــتمل بــر
تعییــن اقدامــات الزم بــرای تأمیــن هــر کــدام از ز یرســاختهای
مدیریتــی اعــم از برنامهر یــزی ،ســازماندهی ،منابــع انســانی،
منابــع مالــی ،منابــع فیزیکــی و تجهیــزات ،قوانیــن و مقــررات،
فنــاوری ،نــوآوری و پیشــنهادها ،گفتمانســازی ،ارتباطــات
مردمــی و رعایــت کرامــت اربابرجــوع؛
 15نظــام راهبــری و پایش :ســاختار و ســازوکار الزم بــرای راهبری،
پیگیــری مســتمر ،بازخــورد ،اصــاح و ارتقاء ســند تحول؛
16

ســتاد راهبری :ســتاد راهبری اجرای ســند تحول قضائی.

15

مبحث دوم

روششناسی و فرایند تدوین
روششناســی و فراینــد تدو یــن ســند تحــول مشــتمل بــر چهــار
مرحلــه بــه شــرح ز یــر اســت:

مرحله
اول

تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام 1

تحلیــل محتــوای اســناد باالدســتی و بیانــات
حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ و رهبــر معظــم
انقــاب اســامی

در گام نخســت« ،قا نــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران»« ،ســند چشــم انــداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق،»۱۴۰۴
سیاسـتهای کلــی نظــام بهو یــژه «سیاسـتهای کلــی قضائــی»،
«بیانــات حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ و رهبر معظم انقالب اســامی
در موضو عــات مرتبــط بــا قــوه قضائیــه»« ،قانــون برنامــه
پنجســاله ششــم تو ســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهــوری ا ســامی ایــران» و «چشــم انــداز قــوه قضائیــه در
ا فــق  »۱۴۰۴در دو ســطح راهبــردی و عملیاتــی ،تحلیــل
محتــوا گرد یــد و از ماحصــل آن بهعنــوان ارکان محتواســاز در
مرا حــل تدو یــن ســند ا ســتفاده شــد.
16

گام 2

احصاء چرخشهای تحولآفرین

چرخشهــای تحولآفر یــن بــا توجــه بــه ارکان محتواســاز،
ماهیــت مأمور یتهــای قــوه قضائیــه و نحــوه نقشآفرینــی
در تحقــق ایــن مامور یتهــا تعییــن گردیــد .احصــاء ایــن
چرخشهــا در ســطح راهبــردی و بــا توجــه بــه رو یکردهــای
نو یــن حکمرانــی انجــام پذیرفتــه اســت.

17

مرحله
دوم

تدوین برنامه تحول
گام 1

احصــاء مأموریتهــا و شناســایی مؤلفههــای
نشــانگر وضعیــت مطلوب

در ا ی ـ ــن گ ـ ـ ــام ابت ـ ــدا مــأ مــور ی ـتهـــــای قــــــوه قـضــائـیــــه از
«قانــون اسا ســی جمهــوری ا ســامی ایــران» و سیاســتهای
کلــی نظــام احصــاء شــد .ســپس مبتنــی بــر نتایــج مرحلــه اول
و همچنیــن برر ســی برنامههــای توســعه ،اســناد تحولــی،
آییننامههــا ،د ســتورالعملها و بخشــنامههای قــوه قضائیــه
و پژوهشهــای انجا مشــده مرتبــط بــا نظــام قضائــی مطلــوب،
مؤلفههــای نشــانگر وضعیــت مطلــوب تعییــن شــد.
گام 2

تعیین چالشها

در گام دوم بــا شــناخت وضــع موجــود قــوه قضائیــه در تحقــق
مأموریتهــا و تحلیــل چرایــی فاصلــه آن تــا وضــع مطلــوب ،موانــع
کلیــدی در مســیر تحقــق کامــل برخــی از مأموریتهــا یــا همــان
«چالشهــا» شناســایی شــد .اصــاح یــا رفــع ایــن چالشهــا،
اهــداف کیفــی کالن ســند تحــول اســت .بهمنظــور شناســایی
شهــا از نتایــج مرحلــه اول ،وضعیــت شــاخصهای
ایــن چال 
ارزیابــی عملکــرد قــوه قضائیــه ،نتایــج نظرســنجیها و ثبــت
انتقــادات و شــکایات مردمــی و نظــرات تعــدادی از افــراد خبــره
قــوه قضائیــه اســتفاده شــد.
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گام 3

احصاء عوامل بروز چالشها

تجو یــز راهکارهــای مؤثــر بــر رفــع چالشهــا نیازمنــد شــناخت
عوامــل بــه وجــود آورنــده آنهــا اســت .در شــناخت عوامــل نیــز
ّ
بایــد تــا حــد امــکان از علتهــای روبنایــی عبــور کــرده و بــه
ّ
علتهــای ر یشـهای دســت یافــت .لــذا در ایــن گام متناظر با هر
ّ
یــک از مأمور یتهــا ،زنجیــره علــی بــروز چالشهــا بــا اســتفاده
از نتایــج پژوهشهــای انجامشــده و بررســی اســناد برنامههــای
پیشــین قــوه قضائیــه بــه صــورت «کار بــرگ مسئلهشناســی»
تدو یــن شــد و پــس از تکمیــل کاربرگهــای مذکــور توســط
تعــدادی از افــراد خبــره قــوه قضائیــه و صاحبنظــران باتجربــه
حــوزه و دانشــگاه در عرصههــای قضائــی ،حقوقــی ،انتظامــی،
مدیریتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،روانشناســی و تربیتــی و
ّ
تحلیــل دقیــق و جامــع آن ،علتهــای ریش ـهای احصــاء شــد.

گام 4

انتخاب عوامل

در بــروز یــک چالــش ،مجموعــه عوامل متعــدد و با درجه اهمیت
متفــاوت نقــش دارنــد .اســتفاده بهینــه از تــوان تحولــی قــوه قضائیــه
ایجــاب مینمایــد کــه از توجــه همزمــان و همســان بــه تمامــی
عوامــل ،اجتنــاب و بــر عواملــی تمرکــز شــود که نقــش اساســی در بروز
و همچنیــن اصــاح چالشهــا دارنــد .ایــن عوامــل ،نقــش اهرمــی و
محــرک بــرای ســایر عوامــل را دارنــد و انتظــار مـیرود بــا اصــاح یــا رفع
آنهــا ،وضعیــت یــک یــا چنــد چالــش بــه شــکل معنــاداری بهبــود
یابـد .بنابرایــن در ایــن گام ،عوامــل بــا ســه شــاخص «تکــرار» (اثرگــذار
شهــای متفــاوت)« ،تأثیرگــذاری» (میــزان اثرگــذاری
در بــروز چال 
در بــروز چالــش) و «ســهولت تغییــر» (وجــود مقاومــت کمتــر در برابــر
تغییــر آن) انتخــاب شــدند .اصــاح یــا رفــع ایــن عوامــل ،اهــداف
ُ
کیفــی خــرد ســند تحــول بــه شــمار میآینــد.
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گام 5

تدوین راهبردها

راهبرد هــا ،مســیر اصلــی ا صــاح یــا رفــع عوامــل هســتند
کــه بــه فراخــور بــرای رفــع هــر یــک از عوامــل و بــا توجــه بــه
چرخشهــای تحو لآفر یــن تدو یــن گردیدهانــد .در ایــن گام،
راهبردهــا بــر ا ســاس نتا یــج حاصــل از مرحلــه اول ،مبانــی
نظــری ،مطالعــات تطبیقــی و نظــرات تعــدادی از افــراد خبــره
قــوه قضائیــه و صاحبنظــران تدو یــن شــد.

گام 6

تدوین راهکارها

در ا یــن گام بهمنظــور تحقــق راهبردهــای تحولــی،
راهکارها یــی انتخــاب شــد کــه عــاوه بــر دارا بــودن ماهیــت
تحو لــی ،بتوانــد عوا مــل را بــه صــورت پایــدار رفــع و یــا بطــور
معنــادار ا صــاح نما یــد .راهکارهــای منتخــب بایــد بتوانــد
ســازگار بــا نگرشــی نظا ممنــد ،بازخوردهــای محیطــی و
تغییــرات احتما لــی برآ مــده از ا جــرا در مناســبات افــراد و
نهاد هــا را مدنظــر قــرار د هــد و وضعیــت تعادلــی جدیــدی در
جامعــه بــه و جــود آو رد کــه مو جــب برگشــتناپذیری عوامــل
شــود .بهمنظــور تدو یــن راهکار هــا از بررســی اســناد برنامههــای
پیشــین قــوه قضائیــه ،مطالعــات تطبیقــی ،مصاحبههــای
تفصیلــی و جلســات هماندیشــی و طوفــان فکــری بــا تعــدادی
از ا فــراد خبــره قــوه قضائیــه و صاحبنظــران اســتفاده شــد.
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گام 7

نگاشت نهادی و تعیین زمانبندی اجرا

تحقــق راهکارهــا مســتلزم تعییــن متولــی مشــخص و
زمانبنــدی اجــرا اســت .لــذا در ایــن گام بعــد از پایــش ســازمانی
و مصاحبــه بــا برخــی از مدیــران ارشــد قــوه قضائیــه ،بــرای هــر
یــک از راهکارهــا ،واحــد ســازمانی مســئول ،واحــد ســازمانی
همــکار و زمانبنــدی اجــرا در ســه دوره زمانــی «کوتاهمــدت»
(تــا تیرمــاه ســال « ،)1400میانمــدت» (تــا تیرمــاه ســال )1401
و «بلندمــدت» (تــا پایــان ســال  )۱۴۰۲تعییــن شــد.
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مرحله
سوم

تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
گام 1

شناســایی زیرساختهـــــای مــدیــر یـت ـ ــی الزم
بــرای تحقــق برنامــه تحــول

در ایــن گام ،باتوجــه بــه نتا یــج مرحلــه اول ،برنامههــای
تو ســعه ،ا ســناد تحولــی ،آییننامههــا ،دســتورالعملها
و بخشــنامههای قــوه قضائیــه و نظــرات تعــدادی از افــراد
خبــره ایــن قــوه و صاحبنظــران؛ فهرســت ز یرســاختهای
مدیریتــی کــه بــه تناســب ،تأمیــن آنهــا بــرای اجــرای
راهکار هــای برنا مــه تحــول الزم ا ســت ،تهیــه و در  11مبحــث
طبقهبنــدی شــد کــه عبار تا نــد از:
 1برنامهر یــزی
 2سازما ندهی
 3منابــع انســانی
 4منابــع مالی
 5منابــع فیزیکــی و تجهیــزات
 6قوانیــن و مقــررات
 7فناو ری
 8نــوآو ری و پیشــنهادها
 9گفتما نســازی
 10ارتبا طــات مردمی
 11رعا یــت کرا مــت اربابرجوع
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تأمیــن برخــی از موضوعــات ز یرســاختی فــوق الذکــر از
قبیــل برنامهر یــزی و گفتمانســازی بــرای اجــرای تمامــی
راهکارهــا ضــرو ری اســت و تمهیــد برخــی دیگــر از موضوعــات
ز یرســاختی از جملــه منابــع انســانی ،منابــع مالــی و قوانیــن و
ً
مقــررات صرفــا بــرای اجــرای برخــی از راهکارهــا الزم میباشــد.

گام 2

بررسی و تحلیل زیرساختهای مدیریتی موجود

در گام دوم بــا اســتفاده از نتایــج پژوهشهــای انجامشــده و
نظــرات تعــدادی از افــراد خبــره و مدیــران ارشــد قــوه قضائیــه،
وضــع موجــود ز یرســاختهای مدیریتــی قــوه قضائیــه
شناســایی شــد و ســپس چرایــی عــدم تأمیــن یــا تأمیــن
نامناســب و نامتناســب ایــن ز یرســاختها مــورد بررســی و
تحلیــل قــرار گرفــت.

گام 3

تدویـــــن اقــــــدامـــــات الزم بـــــــ ـ ــرای ت ـ ــأمـ ـیـن
زیرساختهای مدیریتی

در ایــن گام بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــات تطبیقــی،
مصاحبههــای تفصیلــی و جلســات هماندیشــی بــا تعــدادی
از افــراد خبــره قــوه قضائیــه و صاحبنظــران باتجربــه حــوزه و
دانشــگاه بهو یــژه در عرصههــای قضائــی ،حقوقــی ،مدیریتــی
و اقتصــادی ،اقداماتــی انتخــاب شــد کــه عــاوه بــر دارا
بــودن ماهیــت تحولــی ،بــا اســتفاده کامــل از ظرفیتهــای
ً
ز یرســاختی موجــود و صرفــا بــا تغییــر برخــی از قواعــد مبنــا،
بتوانــد ز یرســاختهای مدیریتــی الزم را تأمیــن نمایــد.
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گام 4

نگاشت نهادی و تعیین زمانبندی اجرا

در ایــن گام بعــد از پا یــش ســازمانی و مصاحبــه بــا برخــی
از مدیــران ار شــد قــوه قضائیــه ،بــرای هــر یــک از اقدامــات،
وا حــد یــا واحد هــای ســازمانی مســئول ،واحــد ســازمانی
همــکار و زمانبنــدی ا جــرا در ســه دو ره زمانــی «کوتاهمــدت»
(تــا تیر مــاه ســال « ،)1400میانمــدت» (تــا تیرمــاه ســال )1401
و «بلندمــدت» ( تــا پا یــان ســال  )۱۴۰۲تعییــن شــد.
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مرحله
چهارم

تدوین نظام راهبری و پایش
در ای ـ ـ ــن مــرح ـل ـ ــه ب ـ ــا اس ـتـفـ ــاده از جـلســــات هماندیشــی
بــا تعــدادی از افــراد خبــره و مدیــران ارشــد قــوه قضائیــه،
ســازوکارهای موجــود دســتگاه قضائــی بــرای راهبــری و پایــش
اســناد فعلــی مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .ســپس بــا اســتفاده از
نتایــج مطالعــات تطبیقــی و نظــرات صاحبنظــران باتجربــه
حــوزه و دانشــگاه بهو یــژه در عرصههــای قضائــی ،مدیریتــی و
اجتماعــی؛ ســاختار و ســازوکار الزم بــرای راهبــری ،پیگیــری
مســتمر ،بازخــورد و ارتقــاء ســند تحــول تعیین شــد.
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مبحث سوم

چرخشهای تحولآفرین
چرخشهــای تحولآفر یــن ،تغییــرات در جهتگیریهــای
کالن قــوه قضائیــه اســت کــه چارچــوب اصلــی تعییــن
راهبردهــا را تشــکیل میدهنــد .ایــن چرخشهــا عبارتانــد از:
ـگاه بخشــی بــه قــوه قضائیــه بــه همــکاری و همافزایــی
 1از نـ ِ
ســازنده و مؤثــر بــا ســایر قــوا بــرای دســتیابی بــه آرمانهــای
متعالــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران و تحقــق عدالــت بــرای
شــکلگیری تمــدن اســامی -ایرانــی
 2از مواجهــه منفعــل و پســینی در حکمرانــی قضائــی بــه
مواجهــه فعــال و ایجابــی
 3از اکتفــا بــه انجــام حداقلــی وظایــف بــه اســتفاده
حداکثــری از تمامــی ظرفیتهــای قــوه قضائیــه
 4از غلبــه رو یکــرد دادخواس ـتمحور بــه غلبــه رو یکــرد
گســترشدهنده عــدل و حامــی حقــوق عمومــی و آزادیهــای
مشــروع
 5از نگــرش قدیمــی ،غیــر پاســخگو و غیــر شــفاف بــه نگــرش
هوشــمند ،پاســخگو و شــفاف
 6از مدی ــر ی ــت مـتـمـرکـ ــز و ا کـتـفـ ــا ب ـــه ظــرفـیـتهـــــای درون
ســازمانی بــه مدیر یــت مشــارکتجو و مردممحــور
 7از غلبــه محافظ ـهکاری و مصلحتاندیشــی بــه غلبــه
قاطعیــت و تصمیمــات انقالبــی
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 8از اکتفــا بــه مشــهورات و پیشفرضهــای ذهنــی رایــج بــه
بهرهگیــری از نگرشهــای بدیــع برخــوردار از عقالنیــت
 9از تهدیدنگــری مبــارزه بــا فســاد درون قــوه قضائیــه بــه
فرصت ـ ـ ـــی بـ ـ ــرای صی ــانـ ـ ــت از مـنــابـــع انســانی خــدوم و ارتقــاء
ســرمایه اجتماعــی
 10از اکتفــا بــه مقابلــه بــا مفســدین بــه شناســایی و حــذف
بســترهای فســادزا
 11از نظ ــارتهـ ـ ــای گــذشتهن ـگـ ــر ،مـ ـ ــوردی ،انســـانپـایـــه
و متمرکـ ــز بـ ـ ــه نظارتهــای مســتمر ،همهجانبــه ،هوشــمند و
همگا نــی
 12از اکتفــا بــه نظارتهــای عملکردمحــور بــه نظارتهــای
همهجانبــه و مأمور یتمحــور
 13از رو یکــرد منفعــل و تدافعــی در حــوزه حقــوق بشــر بــه
رو یکــرد پیشــرو و تهاجمــی
 14از اکتفــا بــه دانــش حقوقــی و قضائــی بــه بهرهمنــدی از
دانشهــای نــو ،بینرشــتهای و تجــارب جدیــد بشــری
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در ایــن فصــل ذیــل هــر یــک از مأموریتهــای قــوه قضائیــه،
شهــای پی ـشروی تحقــق آن ،عوامــل ریش ـهای اولوی ـتدار
چال 
در بــروز چالشهــا ،راهبردهــا و راهکارهــای تحولــی ارائــهشــده
اســت .همچنیــن بــرای هــر یــک از راهکارهــا ،واحــد ســازمانی
مســئول ،واحــد یــا واحدهــای ســازمانی همــکار و زمانبنــدی
اجــرا شــامل «کوتا همــدت» (تــا تیرمــاه ســال « ،)1400میانمــدت»
(تــا تیرمــاه ســال  )1401و «بلندمــدت» (تــا پایــان ســال  )140۲بــه
شــرح ز یــر مشــخصشــده اســت.
واحد سازمانی مسئول واحد یا واحدهای سازمانی همکار زمانبندی اجرا
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مبتنــی بـ ـ ـ ــر روشش ـنـ ــاس ـ ـ ــی مـ ــندرج در فصــل «کلیــات» ،از
میــان « 47چالــش» احصــاء شــده 20« ،چالــش» انتخــاب شــد.
ّ
همچنی ــن پ ــس از تدو ی ــن زنجی ــره عل ــی ه ــر ی ــک از چالشه ــا
و شناس ــایی عوام ــل ریشــهای 120« ،عام ــل ریشــهای» احص ــاء
و ب ــر اس ــاس س ــه ش ــاخص «تـ ـک ـ ـ ــرار»« ،تأثیرگــــــــذاری» و
«ســهولت تغییــر»  -کــه در گام چه ـ ــارم فراینــــــد تدویـــــــن برنامــه
تح ــول ب ــه آن اش ـ ـ ـ ــاره شـ ـ ــده اس ــت  -ب ــر « 48عام ــل ریشــهای
اولو یــتدار» تمرک ــز ش ــد.
تح ــول قضائ ــی وابس ــته ب ــه مداخل ــه مؤث ــر و تغییــــ ــر بنیــادیـــ ــن
« 48عام ــل ریشــهای اولو یــتدار» اس ــت .از ایــنرو متناظ ــر ب ــا
ه ــر عام ــل ،مجموعــهای از راهکاره ــا ب ــه نح ــوی تدو ی ــن ش ــده
اس ــت ک ــه اج ــرای توأم ــان آنه ــا بتوان ــد عام ــل مذک ــور را رف ــع و
ی ــا اص ــاح نمای ــد .بنابرای ــن در مق ــام اجـــرا ،زمانـــی میتـــوان
انتظ ــار تغیی ــر در عوام ــل را داش ــت ک ــه ه ــر ی ــک از بس ــتههای
راه ــکاری  48گان ــه ب ــه ص ــورت جام ــع و در ارتب ــاط موضوع ــی
ب ــا ه ــم ،اج ــرا ش ــوند.
ش ــایان ذک ــر اس ــت ،مأموریته ــای قـــوه قضائیـــه در عیـــن
برخ ــورداری از قلم ــرو مش ــخص ،از یکدیگـــر منفـــک نیســـت
و می ــان آنه ــا ارتب ــاط متقاب ــل وج ــود دارد .ب ــه همی ــن دلی ــل،
عم ــده راهکاره ــا ع ــاوه ب ــر مأموریت ــی ک ــه ذی ــل آن جانمای ــی
ش ــده اس ــت ،در اج ــرای برخ ــی از مأموریتهـــای دیگـــر نیـــز
مؤث ــر هس ــتند .بهعن ــوان نمون ــه ا گ ــر راهـــکاری بـــه اجـــرای
صحی ــح مأمور ی ــت «پیش ــگیری از وقـــوع جرائـــم و دعـــاوی»
منج ــر ش ــود ،حج ــم پروندهه ــای ورودی ب ــه ق ــوه قضائی ــه و ب ــار
اجرای ــی محا ک ــم کاهـ ـش یافت ــه و در نتیج ــه وضعی ــت تحق ــق
مـــأم ـ ـ ــوریت «رسـ ـیـ ــدگـ ـ ـ ــی ب ـ ـ ـ ــه ت ـ ـظــــلــمــــ ــات ،تـعـدیـــ ــات،
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شــکایات ،حلوفصـل دعــاو ی و رفــع خصومــات» بهبــود خواهــد
یافــت و بالعکــس ا گــر راهــکاری بــه اجــرای صحیــح مأموریــت
«رســیدگی بــه تظلمــات ،تعدیــات ،شــکایات ،حلوفصــل
دعــاو ی و رفــع خصومــات» منتــج شــود ،هزینــه ارتــکاب جــرم
را افزایــش داده و متأثــر از ایــن اثــر بازدارنــده ،وضعیــت تحقــق
مأمور یــت «پیشــگیری از وقــوع جرائــم و دعــاوی» ارتقــاء خواهــد
یافــت .بــا ای ـن وجــود بهمنظــور جلوگیــری از تکــرار ،هــر راهــکار
ّ
تنهــا ذیــل مأموریتــی آمــده اســت کــه مبتنــی بــر زنجیــره علــی
بــروز چالشهــا ،بیشــترین ارتبــاط را بــا آن مأمور یــت دارد.
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مأموریت 1

رسیدگی به تظلمات ،تعدیات،
شکایات ،حلوفصل دعاوی و
1
رفع خصومات

 -1بند  1اصل  156قانون اساسی
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چالش
1

غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی
عامل1

تعارض ،ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1

شناســایی هوشــمند آراء متعــارض و قوانیــن و مقــررات
متعــارض ،مبهــم و ناقــص

راهکارها
 1جمعســپاری ثبــت مصادیــق آراء متعــارض و دادهکاوی
اطالعــات «ســامانه مدیر یــت پرونــده» بهمنظــور افزایــش صــدور
آراء وحــدت رو یــه بــا ایجــاد «ســامانه آراء متعــارض»
دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور ،مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت

 2شناســایی قوانیــن و مقــررات متعــارض ،مبهــم و ناقــص
بــا دادهکاوی اطالعــات «ســامانه آراء متعــارض» بــا تمرکــز بــر
قوانیــن مرتبــط بــا  10عنــوان اولو یـتدار جرائــم و دعــاوی از طریــق
پیگیــری تنقیــح و اصــاح قوانیــن مرتبــط
معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور ،دادستانی کل کشور بلندمدت
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عامل2

نقــص در زیرســاختهای مؤثــر بــرای صــدور
آراء و تصمیمــات متقن

راهبرد1

تخصصـی نمــودن فرایندهای رســیدگی

راهکارها
 1تدو یــن و پیگیــری تصو یــب آیینهــای دادرســی تخصصــی
بــا اولو یــت آییــن دادرســی تجــاری و آییــن دادرســی خانــواده
مرکز توسعه حل اختالف،

معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بلندمدت

 2ایجــاد شــعب تخصصــی رســیدگی بــا ســاختارهای
متناســب بــا اولو یــت دعــاوی خانــواده و دعــاوی تجــاری
معاونت راهبردی ،مرکز توسعه حل اختالف ،معاونت اجتماعی

معاونت اول و پیشگیری از وقوع جرم ،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ،میانمدت
معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی ،دادگستری استانها
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راهبرد2

بهرهگیــری از ظرفیــت متخصصــان در صــدور آراء و
تصمیمــات متقــن

راهکار
 1شناس ــایی متخصص ــان مبتن ــی بـــر صالحیتســـنجی
عموم ــی ،علم ــی ،حرفــهای و ضواب ــط انتخ ــاب اصل ــح و ایج ــاد
ام ــکان اخ ــذ مش ــاوره تخصص ــی از متخصصـــان بـــا تشـــکیل
ته ــای تخصص ــی مش ــاوره در پرون ــده ه ــای مه ــم و خ ــاص
هیئ 
بــا اولویــت دعــاوی مرتبــط بــا موضوعــات اقتصــادی و خانــواده بــا
اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرب ــوط
معاونت حقوقی و امور مجلس

راهبرد3

دادگستری استانها

بلندمدت

اســتفاده از فناور یهــای هوشــمند در فراینــد صــدور
آراء و تصمیمــات قضائــی

راهکار
 1ایج ــاد «دس ــتیار هوش ــمند قضائ ــی» بهمنظـــور دسترســـی
یکپارچ ــه قض ــات در فراین ــد رس ــیدگی ب ــه اطالع ــات م ــورد نی ــاز
نظیــر قوانیــن ،آراء وحــدت رویــه ،اصــراری ،نظری ههــای مشــورتی،
پروند ههــای مشــابه ،پرونــده شــخصیت متهــم و ارائــه پیشنویــس
دادنام ــه ب ــا قابلی ــت اتص ــال ب ــه «س ــامانه مدیری ــت پرون ــده»
دیوان عالی کشور ،دیوان عدالت اداری ،سازمان
مرکز آمار و فناوری اطالعات قضائی نیروهای مسلح ،دادستانی کل کشور
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میانمدت

راهبرد4

ایجــاد شــفافیت در فراینــد رســیدگی و صــدور آرای
قضائــی

راهکارها
 1اعــام عمومــی اوقــات رســیدگی جلســات علنــی دادگاه و
ضــرورت اعــام دالیــل عــدم برگــزاری علنــی دادگاه در دادنامــه بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت حقوقی و امور مجلس

دادگستری استانها

میانمدت

 2انتشــار عمومــی و برخــط آرای قضائــی بــا حفــظ محرمانگــی
اطالع ــات اش ــخاص دخی ــل در پرون ــده از طریـــق ایجـــاد
«س ــامانه آراء قضائ ــی» ب ــا ام ــکان تحلی ــل و ارزیاب ــی عموم ــی و
ترغی ــب اش ــخاص از جمل ــه نخب ــگان و نهاده ــای تخصص ــی
بــه مشــارکت در ارزیابــی آراء بــه کمــک طراحــی نظــام انگیزشــی
مناس ــب
مرکز آمار و فناوری اطالعات دیوان عالی کشور ،دیوان عدالت اداری میانمدت

 3ضب ــط ص ــدا و تصو ی ــر مراح ــل رس ــیدگی در دادســـراها و
دادگا هه ــا و فراهمس ــازی دسترس ــی برخ ــط دادگاههـــا ،دیـــوان
عال ــی کش ــور و مراج ــع نظارت ــی ق ــوه قضائی ــه ب ــه آن
مرکز آمار و فناوری
اطالعات

دادسرای انتظامی قضات ،دادگاه عالی انتظامی قضات ،دیوان عالی
کشور ،دادستانی کل کشور ،دیوان عدالت اداری ،سازمان قضائی
نیروهای مسلح ،مرکز حفاظت و اطالعات ،دادگستری استانها

بلندمدت
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عامل3

خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد1

حــذف مداخــات انســانی در ارجــاع و ارائــه نظــرات
کارشناســی

راهکارها
 1ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند
و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت
سیستمی نظرات
مرکز آمار و فناوری اطالعات

معاونت حقوقی و امور مجلس ،کانون
کارشناسان رسمی ،مرکز امور وکال،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

میانمدت

 2استفاده حداکثری از فناور یهای نوین و هوش مصنوعی
بهمنظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی بهجای ارجاع به
کارشناس با اصالح قوانین و مقررات مرتبط
مرکز امور وکال ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده
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کانون کارشناسان رسمی ،مرکز آمار و فناوری
اطالعات ،معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

راهبرد2

پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها
 1ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت
اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطالعات و ارائه
نظرات پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی کشور

معاونت راهبردی

میانمدت

 2ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی
با اولویت  ۱۰رشته و صالحیت با بیشترین تعداد ارجاع
مرکز امور وکال ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده

معاونت حقوقی و امور مجلس،
معاونت راهبردی

کوتاهمدت

 3زمینهسازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی
رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوقهای الزم و
کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصالح
قوانین و مقررات مرتبط
کانون کارشناسان رسمی ،مرکز امور وکال،
معاونت حقوقی و امور مجلس کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

بلندمدت

 4احص ــاء ش ــاخصهای ارزیاب ــی نظ ــرات کارشناس ــی ،تقوی ــت
نظــارت و برخــورد متناســب بــا تخلفــات از جملــه افزایــش کارآمدی
ته ــای انتظام ــی در رس ــیدگی ب ــه تخلف ــات کارشناس ــان و
هیئ 
ته ــای متناس ــب ب ــا تخلف ــات
ته ــا و محرومی 
ایج ــاد محدودی 
معاونت حقوقی
و امور مجلس

معاونت راهبردی ،دادگستری استانها،
کانون کارشناسان رسمی ،مرکز امور وکال،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

میانمدت
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 5فراه مس ــازی زمین ــه ایج ــاد «صن ــدوق ضمان ــت مس ــئولیت
کارشناســان رســمی» توســط مؤسســات و کارشناســان رســمی بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت حقوقی
و امور مجلس

کانون کارشناسان رسمی ،مرکز امور وکال،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

بلندمدت

 6ایج ــاد نظ ــام ارزش ــیابی و رتبهبن ــدی و افزایـــش تدریجـــی
س ــهم ارج ــاع ب ــه مؤسس ــات و کارشناس ــان دارای رتب ــه باالت ــر ب ــا
اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
معاونت حقوقی
و امور مجلس

راهبرد 3

دادگستری استانها ،کانون کارشناسان
رسمی ،مرکز امور وکال ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده

میانمدت

تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی

راهکار
 1پذی ــرش کارش ــناس رس ــمی ب ــر اس ــاس صالحیتس ــنجی
عموم ــی ،علم ــی و حرفـ ـهای ب ــه ص ــورت رقابتـــی بـــا تعییـــن
ضوابــط الزم و بــدون تعییــن ســقف ظرفیــت عــددی بــا اصــاح
قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
معاونت حقوقی
و امور مجلس
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کانون کارشناسان رسمی ،مرکز امور وکال،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

میانمدت

عامل4

اظهــارات خــاف واقــع برخــی از شــهود و
مطلعیــن

راهبرد1

افزایــش کیفیــت اخــذ شــهادت شــهود و اظهــارات
مطلعیــن

راهکارها
 1فراه مســازی امــکان دسترســی برخــط قضــات بــه پایگاههــای
اطالعاتــی مراجــع حاکمیتــی بهمنظــور اعتبارســنجی شــهادت
شــهود و مطلعیــن
مرکز آمار و فناوری اطالعات

دادگستری استانها

میانمدت

 2ایجــاد کار بــرگ اســتاندارد اخــذ شــهادت شــهود و مطلعیــن
در «ســامانه مدیر یــت پرونــده»
معاونت راهبردی

مرکز آمار و فناوری اطالعات

کوتاهمدت
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راهبرد2

افزایش تبعات شهادت کذب

راهکارها
 1ایج ــاد «س ــامانه ش ــهود و مطلعیـــن» بهمنظـــور ثبـــت
اطالع ــات هویت ــی ش ــاهد ،مطل ــع و موضـــوع شـــهادت
مرکز آمار و فناوری اطالعات

کوتاهمدت

 2متناسبس ــازی و افزای ــش بازدارندگ ــی مج ــازات ش ــهادت
ک ــذب در مراح ــل رس ــیدگی ب ــا افـــزودن محدودیتهـــای
اقتص ــادی و اجتماع ــی ب ــه مج ــازات قانون ــی ش ــهادت ک ــذب
متناس ــب ب ــا موض ــوع ش ــهادت ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات
مرتب ــط
معاونت حقوقی و امور مجلس میانمدت
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عامل5

شهــایـ ـ ــی از نظـــامهـــــا و
روز آم ـ ــد نبـ ـ ــودن بـخـ ـ 
فرایندهــای دادرســی متناســب بــا قضای اســامی

راهبرد 1

تجمیــع ظرفیتهــا و تقو یــت تعامــل و همافزایــی
میــان اندیشــمندان و صاحبنظــران

راهکارها
 1بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسالمی با
اصالح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت راهبردی

دیوان عالی کشور ،معاونت حقوقی و
امور مجلس ،پژوهشگاه ،دانشگاه علوم
قضائی و خدمات اداری

بلندمدت

 2تدوین سیاستهای جنایی اسالم و بازنگری در قوانین
جزایی از جمله قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی
کیفری مبتنی بر این سیاستها
معاونت حقوقی و
امور مجلس

دیوان عالی کشور ،معاونت راهبردی،
پژوهشگاه ،دانشگاه علوم قضائی و
خدمات اداری

بلندمدت
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چالش
2

اطاله در فرایند رسیدگی
عامل1

کثــرت و افزا یــش پروند ههــای ورودی بــه
قــوه قضائیــه

راهبرد1

شه ـ ـــای حـ ـ ــل اخـتـالفـ ـــات جــایـگــزیــن
توسع ـ ـ ــه رو 
رســیدگی قضائــی

راهکارها
 1ترغیب طرفین اختالف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به
مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص
بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر
روشهای حل اختالف با تأ کید بر  10عنوان دعاوی و اختالفات
اولویتدار با اصالح قوانین و مقررات مرتبط
مرکز توسعه حل اختالف

معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

 2اصالح مأموریت شورای حل اختالف با تمرکز بر صلح و
سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی در
تمامی دعاوی و اختالفات و بدون حدنصاب ریالی با اصالح
قوانین و مقررات مرتبط
مرکز توسعه حل اختالف
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معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

 3ارتق ــاء نظ ــام میانجیگ ــری ب ــا افزای ــش دامنـــه موضوعـــی،
ب ــه رس ــمیت ش ــناختن فعالی ــت نهاده ــای مردم ــی و تس ــهیل
نه ــا ب ــه اطالع ــات طرفی ــن از طری ــق اص ــاح قوانی ــن
دسترس ــی آ 
و مق ــررات مرتب ــط
مرکز توسعه حل اختالف

معاونت حقوقی و امور مجلس ،معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

میان مدت

 4ارتق ــاء و س ــاماندهی نظ ــام داوری ب ــا تدویـــن آییـــن داوری،
تعیی ــن م ــوارد ع ــدم اعتب ــار رای داوری ،محدودســـازی مراجـــع
قضائــی در امــر داوری ،رســیدگی بــه اعتــراض نســبت بــه رای داوری
ته ــای تخصص ــی و تقو ی ــت و توس ــعه داوری حرفـــهای
در هیئ 
تس ــنجی عمومـــی ،علمـــی،
و س ــازمانی مبتن ــی ب ــر صالحی 
حرف ـهای و ضوابــط انتخــاب اصلــح بــه صــورت رقابتــی بــا تعییــن
ضوابــط الزم و بــدون تعییــن ســقف ظرفیــت عــددی ،ایجــاد بیمــه
مســئولیت حرفــه ای و اســتقرار نظــام رتبهبنــدی و تقویــت نظــارت و
برخــورد متناســب بــا تخلفــات داوری از جملــه ایجــاد هیئتهــای
ته ــا و محرومیته ــای متناس ــب ب ــا
انتظام ــی و ایج ــاد محدودی 
تخلف ــات ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
مرکز توسعه حل اختالف

معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

 5تدو یــن و پیگیــری تصو یــب آیین دادرســی تخصصــی ،قوانین
فســازی صالحیــت مراجــع
محدودکننــده تعــارض منافــع و شفا 
ش ــبه قضائ ــی اع ــم از مراج ــع اختصاص ــی اداری ،ش ــبه حقوق ــی،
ش ــبه کیف ــری ،انتظام ــی و صنف ــی مانن ــد کمیســـیون مـــاده 100
ته ــای رس ــیدگی ب ــه تخلف ــات اداری
قان ــون ش ــهردار یها و هیئ 
و وا گ ــذاری رس ــیدگی ب ــه دع ــاوی پرتک ــرار فاق ــد ماهی ــت قضائ ــی
محــض از قبیــل انحصــار وراثــت و دســتور فــروش بــه ایــن مراجــع
معاونت اول

دیوان عدالت اداری ،معاونت حقوقی و امور مجلس،

سازمان بازرسی کل کشور ،سازمان قضائی نیروهای مسلح میان مدت
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راهبرد 2

کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکار
 1ح ــذف مراح ــل غیرض ــروری از فراینـــد رســـیدگی بهویـــژه
اعت ــراض ب ــه آراء در موضوعات ــی ک ــه رس ــیدگی ب ــه اعت ــراض در
نهــا فاقــد اثربخشــی اســت بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
آ
معاونت حقوقی و امور مجلس میانمدت
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عامل2

وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی

راهبرد 1

هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی

راهکارها
 1پذیــرش ،تشــکیل پرونــده ،پرداخــت هزینــه دادرســی ،ارســال
و ارجــاع پروندههــای قضائــی بــه مجتمعهــا و شــعب قضائــی بــه
صــورت تخصصــی ،ســامانهای و هوشــمند
معاونت راهبردی

مرکز آمار و فناوری اطالعات،
دادگستری استانها

میانمدت

 2تهیــه «پرونــده الکترونیکــی قضائــی» شــامل کاربرگهــای
برخــط اســتاندارد بــرای اقدامــات و فرایندهــای مربــوط بــه
رســیدگی و اســکن اســناد کاغــذی موجــود در پرونــده
معاونت راهبردی

معاونت حقوقی و امور مجلس،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت

 3حــذف تشــریفات زائــد و ِاعمــال هوشــمند اوقــات رســیدگی،
مواعــد قانونــی و قضائــی ،مبالــغ قانونــی و رویههــای قضائــی در
ســامانههای مر بــوط بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت حقوقی و امور مجلس

معاونت راهبردی،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت

 4فراه مســازی امــکان دسترســی برخــط قضــات بــه
پایگاههــای اطالعاتــی مراجــع حاکمیتــی بهمنظــور انجــام بــدون
واســطه اســتعالمات و ِاعمــال دســتورات قضائــی
مرکز آمار و فناوری اطالعات

معاونت راهبردی،
دادگستری استانها

بلندمدت
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عامل3

حجم باالی ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

راهبرد1

عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

راهکار
 1اعتبارســنجی مالی اشــخاص مدعی اعســار با بررسی دارایی
و امــوال منقــول و غیرمنقــول ایشــان از طریــق دسترســی مســتقیم به
پایگا ههــای اطالعاتــی مراجــع حاکمیتــی ،محدودســازی انجــام
تهــای اقتصــادی خــاص کــه نشــانگر تــوان مالــی
برخــی فعالی 
اســت؛ نظیــر ثبــت شــرکت ،خریــد مســتغالت و خــودرو ،دریافــت
تســهیالت و فعالیــت در بــورس بــرای اشــخاص معســر بــه صــورت
ســامانهای متناســب بــا هزینــه دادرســی از زمــان ثبــت ادعــای
اعســار تــا زمــان تســویه هزینــه دادرســی و درج وضعیــت شــخص
مدعــی اعســار در «ســامانه اعتبــار معامالتــی اشــخاص» ،از زمــان
ثبــت ادعــای اعســار بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
مرکز آمار و فناوری اطالعات ،سازمان ثبت

معاونت حقوقی و امور مجلس اسناد و امال ک کشور ،دادگستری استانها میانمدت
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راهبرد2

تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار
 1اصــاح نظــام تعییــن و پرداخــت هزینههــای دادرســی در
پروند ههــای حقوقــی از طریــق اصــاح نظــام تقویــم ،محاســبه
نــرخ هزینــه دادرســی بــه صــورت پلکانــی و ایجــاد مشــوقهای
شهــای حــل اختــاف جایگزیــن رســیدگی
مر بــوط بــه توســعه رو 
قضائــی و صلــح و ســازش و توســعه روشهــای جایگزیــن
پرداخــت نقــدی هزینــه دادرســی نظیــر تقســیط و ارائــه ضمانــت
بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت راهبردی ،مرکز توسعه حل اختالف،
معاونت حقوقی و امور مجلس
معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی

میانمدت
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عامل4

تجدیــــــد رسیـــدگـــــی نــاش ـ ــی از ض ـعـ ـ ــف
در شــیوه ابــاغ

راهبرد1

اطمینــان از دریافــت ابــاغ در «ســامانه ثبتنــام
الکترونیکــی»

راهکارها
 1تکمیــل اطالعــات اشــخاص در «ســامانه ثبتنــام
الکترونیکــی» بــا فراخوانــی اطالعــات آنهــا از طریــق اتصــال بــه
ســامانههای احــراز هو یــت
مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت

 2الــزام اشــخاص بــه تأییــد هو یــت خــود و تأییــد دریافــت
تنــام الکترونیکــی» بــا ِاعمــال
ابال غهــا در «ســامانه ثب 
محدودیــت بــرای ایشــان از جملــه مسدودســازی حســابهای
بانکــی و ســیمکارتها در صــورت عــدمتأییــد بعــد از دوره زمانــی
مشــخص بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
مرکز آمار و فناوری اطالعات

معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

 3اطمینــان از ابــاغ اوراق قضائــی بــه گروههــای خــاص
نظیــر زندانیــان ،ســالمندان ،کمســوادان ،بیمــاران ،معلــوالن و
اتبــاع خارجــی بــا روشهایــی نظیــر ابــاغ همزمــان بــه سرپرســت
قانونــی و اطالعرســانی از صــدور ابــاغ بــه اشــخاص همیــار
مــورد تأییــد ایشــان
مرکز آمار و فناوری اطالعات
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سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور ،دادگستری استانها

کوتاهمدت

عامل5

اطاله در فرایند کارشناسی

راهبرد1

استانــداردسـ ـــازی فــرایـنـ ــد ارجـ ـــاع و اخـ ــذ نظـ ــرات
کارشنا ســی

راهکار
 1ایجــاد کار بــرگ اســتاندارد بــرای فراینــد کارشناســی در
«ســامانه مدیر یــت پرونــده» بهمنظــور ذکــر دالیــل ضــرورت ارجــاع
بــه کارشناســی و موضوعــات الزم بــرای اظهارنظــر در قــرار ارجــاع
بــه کارشناســی توســط قضــات و گواهــی بــر فقــدان نقــص ،ابهــام
و اجمــال در نظــرات اخذشــده
مرکز امور وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران
معاونت راهبردی
خانواده ،مرکز آمار و فناوری اطالعات

راهبرد 2

کوتاهمدت

تعییــن محدودیــت بــرای تعــداد دفعــات اعتــراض
اصحــاب دعــوا بــه نظــرات کارشناســی

راهکار
 1محدودس ــازی مراح ــل ارج ــاع ب ــه کارشـــناس تـــا مرحلـــه
هیئــت کارشناســی پنــج نفــره و ارجــاع پروندههــا بعــد از مرحلــه
نه ــا ،مرا ک ــز علم ــی و دانشـــگاهی تأییـــد
سـ ـهنفره ب ــه انجم 
صالحی ــت ش ــده و در ص ــورت فق ــدان ای ــن مراکـــز ارجـــاع بـــه
کارشناس ــی پنجنف ــره ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مقـــررات مرتبـــط
معاونت حقوقی و امور مجلس میانمدت
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چالش
3

اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل1

طوالنــــی بــودن فراینــد شناســایی دارایــی و
امــوال محکومــان

راهبرد 1

کاهــش مداخــات انســانی در شناســایی دارایــی و
امــوال محکومــان

راهکار
 1فراه مســازی دسترســی برخــط بــه پایگاههــای اطالعاتــی
مراجــع حاکمیتــی بهمنظــور شناســایی دارایــی و امــوال منقــول
و غیرمنقــول محکومــان
مرکز آمار و فناوری اطالعات کوتاهمدت
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عامل2

متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد 1

افزایش تبعات متوار یشدن محکومان

راهکار
ته ــای اقتص ــادی و اجتماعـــی بـــرای
ِ 1اعم ــال محدودی 
محکوم ــان مت ــواری نظی ــر مسدودس ــازی حس ــابهای بانک ــی،
من ــع از انج ــام معام ــات ،ممنوعی ــت فعالیـــت در بـــورس و
من ــع از رانندگ ــی ب ــا ایج ــاد «س ــامانه اطالعاتـــی محکومـــان
مت ــواری» و ال ــزام اس ــتعالم از آن بهعن ــوان پیششـــرط ارائـــه
خدم ــات در تمام ــی دس ــتگاههای درون و بی ــرون ق ــوه قضائی ــه
و درج وضعیــت محکــوم متــواری در «ســامانه اعتبــار معامالتــی
اش ــخاص» ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
مرکز آمار و فناوری اطالعات،

معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور میانمدت
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عامل3
راهبرد1

ٌ
محکومبه
دشواری احراز اعسار از
اف ــزایـ ــش تـبـعـ ـــات ادع ـ ـــای غـیــرواق ـعـ ــی اعـس ـــار از
محکو مٌبــه

راهکار
 1بررســی دارایــی و امــوال منقــول و غیرمنقــول محکومــان بــا
دسترســی برخــط بــه پایگا ههــای اطالعاتــی مراجــع حا کمیتــی،
محدودســازی انجــام برخــی فعالیتهــای اقتصــادی خــاص کــه
نشــانگر تــوان مالــی اســت نظیــر ثبــت شــرکت ،خریــد مســتغالت
و خــودرو ،دریافــت تســهیالت و فعالیــت در بــورس بــرای افــراد
معســر بــه صــورت ســامانهای از زمــان ثبــت ادعــای اعســار تــا
محکومبــه ،درج وضعیــت شــخص مدعــی
ٌ
زمــان پرداخــت
اعســار در «ســامانه اعتبــار معامال تــی اشــخاص» از زمــان ثبــت
ادعــای اعســار و ِاعمــال جریمــه متناســب بــرای افــرادی کــه
محکومبــه آنهــا در آینــده اثبــات گــردد
ٌ
کــذب ادعــای اعســار از
بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
مرکز آمار و فناوری اطالعات ،سازمان ثبت
معاونت حقوقی و امور مجلس
اسناد و امال ک کشور ،دادگستری استانها
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میانمدت

مأموریت 2

احیاء حقوق عامه ،گسترش
1
عدل و آزادیهای مشروع

 -1بند  2اصل  156قانون اساسی
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چالش
1

فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل1

تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه

راهبرد 1

تجمیــع ظرفیتهــا و تقو یــت تعامــل و همافزایــی
میــان نهادهــای مســئول

راهکار
 1تعر ی ــف مفه ــوم احی ــاء حق ــوق عامـــه ،تعییـــن حوزههـــای
موضوعــی و اولویتبنــدی آن ،شناســایی دقیــق و اعــام عمومــی
مصادی ــق حق ــوق عام ــه ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
دادستانی کل کشور
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معاونت حقوقی و امور مجلس ،سازمان
بازرسی کل کشور ،دیوان عدالت اداری

بلندمدت

عامل2

ضمانـــت اجـــرای ناکافـــی و ک ــم اث ــر در
صیانـــت از حقـــوق عامـــه

راهبرد1

افزایــش تبعــات عــدم اجــرای قوانیــن مرتبــط بــا
صیانــت از حقــوق عامــه

راهکار
 1پیگی ـ ــری ت ـ ـ ــرک وظایـ ـ ــف قـ ــانــونـ ـ ـ ــی مدیـــــران و اهمــال و
ســهلانگاری در صیانــت از حقــوق عامــه ،جرمانــگاری ،تعییــن
مجــازات متناســب و تعییــن ضمانــت اجراهــای مناســب و
ایجــاد شــعب تخصصــی رســیدگی بــرای صیانــت از حقــوق
عامــه بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
دادستانی کل کشور ،سازمان بازرسی
معاونت حقوقی و امور مجلس
کل کشور ،دیوان عدالت اداری

بلندمدت
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عامل3

راهبرد1

ُ
غلبــه رســیدگی بــه مصادیــق خــرد و فاقــد
اولویــت تضییــع حقــوق عامــه بــر رفــع
زمینههــای اصلــی بــروز آنهــا
ارتقــاء شــفافیت اطالعاتــی بهمنظــور تقویــت
زمینههــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

راهکارها
 1احیــاء حــق عامــه اســتفاده از منابــع و امتیازهــای عمومــی
مطابــق مصالــح عامــه بــا پیگیــری انتشــار عمومــی و برخــط
ضوابــط دسترســی و مشــخصات اشــخاص منتفــع از منابــع
و امتیازهــای بخشهــای عمومــی یــا دولتــی کــه دسترســی
نهــا بــرای عمــوم افــراد جامعــه ممکــن نبــوده و بــر اســاس
بــه آ 
اولویتبنــدی مراجــع مســئول اختصــاص مییابنــد؛ نظیــر ارز
دولتــی ،تســهیالت خــاص ،وا گــذاری اراضــی و معــادن ،تغییــر
یهــای خــاص و مجوزهــا در ســامانههای قانونــی مربــوط بــا
کاربر 
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
سازمان بازرسی کل کشور

دادستانی کل کشور،
وزارتدادگستری

میانمدت

 2احیــاء حــق عامــه اســتفاده از منابــع و امتیازهــای عمومــی
مطابــق مصالــح عامــه بــا پیگیــری تعییــن ســقف اعتبــاری بــرای
اعطــاء هرگونــه مجــوز و امتیــازی نظیــر تخصیــص تســهیالت،
وا گــذاری اراضــی و پرداخــت یارانــه بــرای انــواع اشــخاص
حقوقــی بــر اســاس اعتبارســنجی آنهــا مبتنــی بــر ســوابق عملکرد
اقتصــادی ماننــد پرداخــت مالیــات مســتقیم ،مالیــات بــر
ارزشافــزوده ،حــق بیمــه کارکنــان و انجــام تبــادالت گمرکــی بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمان بازرسی کل کشور
وزارت دادگستری

60

میانمدت

 3انتش ــار عموم ــی و آن ــی تمام ــی دادههـــای مرتبـــط بـــا
یه ــای قانون ــی روزنام ــه رس ــمی و اطالع ــات ش ــرکتها ب ــا
آ گه 
قابلی ــت ف ــرآوری هوش ــمند ،ب ــه ص ــورت دادههـــای حجیـــم و
ارائــه خدمــات پایــه بــرای جســتجو و اســتخراج داده و همچنیــن
ایج ــاد دسترس ــی ب ــه اطالع ــات س ــالهای پیشـــین
مرکز آمار و فناوری اطالعات،

روزنامه رسمی کشور سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور میانمدت

 4پیگی ــری انتش ــار عموم ــی و برخ ــط اس ــناد و گزارشهـــای
دس ــتگاههای اجرای ــی نظی ــر بودج ــه ،قرارداده ــا ،مناقصهه ــا و
مزایدهه ــا ب ــهص ــورت جام ــع و قاب ــل ف ــرآوری هوش ــمند و ارائ ــه
خدم ــات پای ــه ب ــرای جس ــتجو و اس ــتخراج داده
سازمان بازرسی کل کشور

دادستانی کل کشور،
وزارت دادگستری

میانمدت

 5پیگی ــری ِاعم ــال قواع ــدی ب ــرای ممانعـــت از مداخـــات
ناگهان ــی و وض ــع مق ــررات دفع ــی در تدو ی ــن و اب ــاغ مق ــررات
از جمل ــه تعیی ــن مواع ــد مش ــخص ب ــرای اب ــاغ مق ــررات و ل ــزوم
وج ــود فاصل ــه زمان ــی مش ــخص از زم ــان تصوی ــب ت ــا زم ــان اب ــاغ
مق ــررات ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
سازمان بازرسی کل کشور ،دادستانی کل کشور،
دیوان عدالت اداری
وزارت دادگستری

میانمدت

 6پیگی ــری انتش ــار عموم ــی و برخ ــط اختی ــارات و وظای ــف،
شهـــای ارائ ــه خدم ــات ،س ــازوکارهای مشـــارکت مـــردم در
رو 
اج ــرای وظای ــف ،س ــازوکارهای ش ــکایات م ــردم از تصمیم ــات
ی ــا اقدام ــات و رس ــیدگی ب ــه آن ،فراینـــد تصمیمگیـــری،
شه ــای مختل ــف ب ــه اســـتثناء مـــوارد
آراء و عملک ــرد بخ 
ممنوعاالنتش ــار ب ــه اس ــتناد قان ــون
سازمان بازرسی کل کشور ،دادستانی کل

دیوان عدالت اداری کشور ،وزارت دادگستری ،دادگستری استانها میانمدت
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 7ممانعــت هوشــمند از اشــتغال همزمــان مقامــات،
مســئوالن و کارمنــدان دولــت بهعنــوان رئیــس ،مدیرعامــل
یــا عضــو هیئتمدیــره در انــواع شــرکتهای خصوصــی در
زمــان ثبــت یــا تغییــرات شــرکت و ِاعمــال محدودیــت بــرای
شــرکتهای خصوصــی در صــورت تصــدی مشــاغل مشــمول
قانــون (موضــوع اصــل  141قانــون اساســی) توســط رؤســا،
مدیــران عامــل و اعضــای هیئتمدیــره و اعــام جــرم در مــوارد
تخلــف
دادستانی کل کشور ،سازمان بازرسی
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور
کل کشور ،وزارت دادگستری

کوتاهمدت

 8پیگیــری اجــرای قوانیــن «رســیدگی بــه دارایــی مقامــات،
مســئوالن و کارگــزاران» و «الحــاق مــوادی بــه قانــون نحــوه اجــرای
اصــل  ۴۹قانــون اساســی» از طر یــق ایجــاد «ســامانه ثبــت امــوال
و دارایــی مســئوالن»
معاونت اول

دادستانی کل کشور ،مرکز آمار و
فناوری اطالعات ،وزارت دادگستری

میانمدت

 9پیگیــری ایجــاد «ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا» موضــوع
مــاده « 29قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه جمهــوری
اســامی ایــران»
سازمان بازرسی کل کشور
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دادستانی کل کشور

کوتاهمدت

راهبرد2

ایجــاد فضــای رقابتــی و رفــع انحصــار بــرای
دسترســی مــردم بــه کاالهــا و خدمــات عمومــی و
اساســی و مباحــات عامــه

راهکار
 1احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کاالها و
خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی
مصادیق تضییع این حق ،اقدامات مؤثر قضائی ،اداری،
نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری
اصالح یا حذف قوانین ،مقررات و رویههای انحصاری
دادستانی
کل کشور

دیوان عدالت اداری ،سازمان بازرسی کل
کشور ،وزارت دادگستری ،معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم ،دادگستری استانها

میانمدت
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راهبرد3

مدیر یــت تعــارض منافع

راهکار
 1احیــاء حــق عامــه اســتفاده از منابــع و امتیازهــای عمومــی
مطابــق مصالــح عامــه از طر یــق شناســایی موقعیتهــای
ت موضوعــات پولــی و بانکــی ،مالیاتــی،
تعــارض منافــع بــا اولو یـ 
یســازی ،واردات و صــادرات ،ســامت و تأمیــن
خصوص 
اجتماعــی و پیگیــری بــرای اصــاح یــا حــذف قوانیــن ،مقــررات
و رو یـ ـهه ــای انـحـصـ ــاری بـ ـ ــرای مـدیـریــــت تعــارض منافــع در
موضوعــات مرتبــط
دادستانی کل کشور ،وزارت
سازمان بازرسی کل کشور
دادگستری ،پژوهشگاه
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بلندمدت

عامل4

محــــ ــدودیت ظــرفــیـــ ــت مــنــاب ـ ــع ان ـس ـ ــانی
دادســـتانیها بـــرای اعـــام ج ــرم

راهبرد 1

توســعه مشــارکت مــردم در اعــام جــرم نســبت بــه
تضییــع حقــوق عامــه

راهکارها
 1ایجــاد رو یــه واحــد در فراینــد دریافــت و رســیدگی بــه اعــام
جــرم توســط نهادهــای مردمــی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

دادستانی کل کشور،
دادگستری استانها

کوتاهمدت

 2افــزودن ســایر نهادهــای مردمــی دارای اساســنامه در
موضوعــات تخصصــی از جملــه مســاجد ،هیئتهــای
مذهبــی و گروههــای جهــاد ســازندگی بــه نهادهــای مجــاز
بــرای اعــام جــرم و شــرکت در فراینــد دادرســی بــا تأمیــن
امنیــت مــادی و معنــوی ،طراحــی نظــام انگیزشــی متناســب
و در صــورت لــزوم حفــظ محرمانگــی هو یــت ایشــان و تســری
موضوعــی مصادیــق اولو یـتدار تضییــع حقــوق عامــه بهعنــوان
مصادیــق مجــاز بــرای اعــام جــرم (موضــوع مــاده  ۶۶آییــن
دادرســی کیفــری) بــه ســایر موضوعــات بــا اولو یــت موضوعــات
اقتصــاد و ســامت بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط و ایجــاد
«ســامانه گزارشدهــی مردمــی»
معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم

معاونت حقوقی و امور مجلس،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت
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 3فراهمســازی امــکان اعــام گــزارش اشــخاص نســبت
بــه غیرقانونــی بــودن تصمیمــات و اقدامــات یــا خــودداری از
انجــام وظایــف دســتگاههای موضــوع «قانــون تشــکیالت و
آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری» در موضوعــات حقــوق
عامــه بــا حفــظ محرمانگــی هو یــت ،تأمیــن امنیــت مــادی و
معنــوی ،طراحــی نظــام انگیزشــی متناســب بــرای گزارشــگران بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط ،توســعه «ســامانه گزارشدهــی
مردمــی» ،آمــوزش عمومــی مــردم و تعییــن حــدود مداخلــه بــرای
گزار شد هــی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
دیوان عدالت اداری
مرکز آمار و فناوری اطالعات ،وزارت دادگستری
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میانمدت

چالش
2

تحدید سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع
عامل1

ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع

راهبرد 1

افزایش تبعات تحدید آزادیهای مشروع

راهکارها
 1احصــاء مصادیــق اولو ی ـتدار تحدیــد آزادیهــای مشــروع
بــه صــورت دقیــق و شــفاف و اطالعرســانی عمومــی آن
دادستانی کل کشور

میانمدت

 2تعییــن مجــازات مناســب بــرای عوامــل تحدیدکننــده
آزادیهــای مشــروع و اقدامــات مؤثــر و متناســب نظارتــی و
قضائــی بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
دادستانی کل کشور

معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

 3فراهمســازی امــکان اعــام جــرم نهادهــای مردمــی بــا
افــزودن مصادیــق شناساییشــده بــه مصادیــق مجــاز بــرای
اعــام جــرم توســط نهادهــای مردمــی بــا اصــاح قوانیــن و
مقــررات مرتبــط و توســعه «ســامانه گزارشدهــی مردمــی»
معاونت حقوقی و امور مجلس ،معاونت اجتماعی و

دادستانی کل کشور پیشگیری از وقوع جرم ،مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت
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عامل 2

تفس ــیرپذیری قــواعـــ ــد حا کـ ـ ــم بـ ــر بـرگ ـ ــزاری
تجمعـــات

راهبرد 1

شفافسازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار
 1پیگیـ ـ ــری الزم از مــراج ـ ـ ــع مسئ ـ ـ ـــول تقنینــی و اجرایــــــــی
بهمنظــور شفافســازی قواعــد حا کــم بــر تجمعــات از جملــه
ارائــه تعر یــف تفســیرناپذیر از مفاهیــم مرتبــط در قوانیــن،
معیارهــای صــدور مجــوز ،تعییــن مصادیــق رفتارهــای مجــاز
حیــن تجمعــات ،اما کــن و زمانهــای مجــاز بــرای تجمــع و
در صــورت لــزوم اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط و اقدامــات
مؤثــر و متناســب نظارتــی و قضائــی بــا بررســی درخواس ـتهای
قانونــی و مشــروع و دالیــل عــدم تحقــق آنهــا
دادستانی کل کشور
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سازمان بازرسی کل کشور

میانمدت

عامل3

حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات

راهبرد1

ایجــاد رویــه واحــد رســیدگی بــه تخلفــات رســانهها و
روزنامهنــگاران

راهکار
 1ارائــه تعر یــف تفســیرناپذیر از مفاهیــم مرتبــط در قوانیــن در
چارچــوب موازیــن شــرع و قوانیــن و مقــررات جــاری بهویــژه قانــون
مطبوعــات بــا تأ کیــد بــر عــدم اخــال بــه مبانــی و احــکام اســام و
حقــوق عمومــیو خصوصــی و بــا اولویــت رســیدگی بــه تخلــف
افــراد ب هجــای تعطیلــی رســانهها و روزنام ههــا بــا اصــاح قوانیــن و
مقــررات مرتبــط
معاونت حقوقی و امور مجلس

دادستانی کل کشور،
دادگستری استانها

میانمدت
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راهبرد2

حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکارها
 1مســاعدت و حمایــت متناســب از منتقدیــن دارای نقــد
در چارچــوب قانــون از طر یــق تأمیــن امنیــت مــادی و معنــوی
ایشــان بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
دادستانی کل کشور

مرکز رسانه ،معاونت حقوقی و امور مجلس،
دادگستری استانها

میانمدت

 2تســهیل دسترســی خبرنــگاران و فعــاالن رســانهای بــه
اطالعــات حــوزه تخصصــی مرتبــط بـ ـ ــا حـفـــــظ مـحــرمـانــگــــی
اطالعــات اشــخاص دخیــل در پرونــده
مرکز رسانه

دادگستری استانها

کوتاهمدت

 3تقدیــر از نقدهــای برتــر در بــاره قــوه قضائیــه مبتنــی بــر
نظرســنجی مســتقیم از صاحبنظــران ،فعــاالن اجتماعــی و
رســانهای ،مرا کــز علمــی و نهادهــای مردمــی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرکز رسانه ،دادگستری استانها میانمدت
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عامل4

تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد1

پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکار
 1پیگیــری بــرای ثبــت داده مکانــی محــل بازرســی و
تصویر بــرداری از ورود و بازرســی منــزل و اشــیاء بـ ه اســتثناء جرائــم
بشــده بــر روی لبــاس ضابطــان
منافــی عفــت توســط دوربیــن نص 
بــا حفــظ حر یــم خصوصــی و حفــظ محرمانگــی اطالعــات دوربین
بــا دسترســی مراجــع نظارتــی
دادستانی کل کشور

دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی،
دادگستری استانها

میانمدت
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راهبرد2

تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها

راهکارها
 1متن ــوعسـ ـ ــازی و مـت ـنــاس ـبسـ ــازی وثـــایــــق و کــفـالــتها
بــا مـ ـ ــواردی از جـمـلـ ـ ـ ــه ان ـ ــواع جـرائ ـ ــم و درجــه مجازاتهــا،
لحــاظ شــخصیت و وضعیــت فــردی و خانوادگــی و اســتقرار
ســازوکارهای مناســب بــرای قبــول انــواع وثایــق و کفالتهــا بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت راهبردی،
معاونت حقوقی و امور مجلس
دادستانی کل کشور

بلندمدت

 2هوشمندســازی فراینــد پذیــرش وثایــق و کفالتهــا بــا
اعتبارســنجی از طر یــق دسترســی برخــط بــه پایگاههــای
اطالعاتــی مراجــع حا کمیتــی
دادستانی کل کشور
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مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت

راهبرد3

پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار
 1فراهمســازی امــکان نظــارت و بررســی هوشــمند قرارهــای
صــادره منتهــی بــه بازداشــت از حیــث ضــرورت صــدور،
رعایــت مواعــد قانونــی ،تمدیــد مــدت بازداشــت ،تناســب قــرار
تأمیــن ،وجــود فرصــت کافــی بــرای معرفــی کفیــل یــا تودیــع وثیقــه
و یــا امــکان پذیــرش بــا توجــه بــه تأمیــن معرفــی شــده از ســوی
متهــم و لحــاظ آنهــا بهعنــوان شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد
قضــات دادســراها در «ســامانه جامــع عملکــرد قضــات»
دادستانی کل کشور

دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت
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راهبرد4

استانداردســازی و توســعه فضاهــای بازداشــتگاهی
بــا اســتفاده از ظرفیتهــای جدیــد

راهکارها
 1ایجــاد و توســعه بازداشــتگاهها بــا طراحــی ســازوکارهای
انگیزشــی متناســب بــرای جلــب مشــارکت نهادهــای مردمــی
و خیر یــن و استانداردســازی بازداشــتگاهها از نظــر موقعیــت
مکانــی ،فضــای فیزیکــی و رعایــت حقــوق بازداشتشــدگان
از جملــه دسترســی بــه ارتباطــات و خدمــات رفاهــی مناســب
سازمان زندانها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از
تأمینی و تربیتی کشور
وقوع جرم ،دادگستری استانها

بلندمدت

 2افــزودن وظیفــه ایجــاد و توســعه بازداشــتگاهها متناســب بــا
اولویتهــای اعالمــی «ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی
و تربیتــی کشــور» بهعنــوان یکــی از وظایــف «بنیــاد تعــاون
زندانیــان» بــا اصــاح اساســنامه
بنیاد تعاون زندانیان
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سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور ،معاونت راهبردی

کوتاهمدت

راهبرد5

پیشــگیری از وقــوع تخلفــات مأمــوران بازداشــتگاهها
و تحتنظرگاههــا

راهکارها
 1توســعه نظارتهــا بــر رفتــار مأمــوران بازداشــتگاهها و
تحتنظرگاههــا بهمنظــور رعایــت حقــوق افــراد بازداشتشــده
یــا تحــت نظــر و اجــرای قانــون احتــرام بــه آزادیهــای مشــروع و
حفــظ حقــوق شــهروندی بــا روشهایــی نظیــر ضبــط صــدا و
تصو یــر بازداشــتگاهها و تحتنظرگاههــا بــا حفــظ محرمانگــی
دادههــا و ایجــاد دسترســی بــرای مراجــع نظارتــی ،تقویــت
بازرس ـیهای مــوردی ،فراهمســازی امــکان گزارشدهــی
اشــخاص بــه مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه بــا حفــظ محرمانگــی
هو یــت و تســهیل شــکایت بــه مراجــع قضائــی نســبت بــه شــرایط
نگهــدار ی
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،دفتر
دادستانی کل کشور
بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ،دادگستری استانها

بلندمدت

 2معاینــه پزشــکی افــراد بازداشتشــده همزمــان بــا پذیــرش
در محــل بازداشــت و ثبــت هوشــمند و سیســتمی مشــخصات
پزشــک و نتایــج معاینــه بــهصــورت کامــل در پرونــده و امــکان
دسترســی فــرد بازداشتشــده بــه پرونــده پزشــکی
سازمان پزشکی قانونی کشور ،دفتر بازرسی ویژه و حقوق
دادستانی کل کشور
شهروندی ،دادگستری استانها

میانمدت
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عامل5

راهبرد1

کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی

راهکارها
 1ارائ ــه تعر ی ــف تفس ــیرناپذیر از مفاهی ــم مرتب ــط در قان ــون ج ــرم
سیاس ــی و شناس ــایی دقی ــق و اع ــام عموم ــی مصادی ــق آن
معاونت حقوقی و امور مجلس میانمدت

 2تشــکیل دادگاه رســیدگی بــه جرائــم سیاســی مطابــق بــا قانــون
جــرم سیاســی بــا حضــور هیئتمنصفــه ،بــه صــورت علنــی و برابــر
مقــررات مــواد  ۳۰۵و  ۳۵۲قانــون آییــن دادرســی کیفــری
معاونت اول
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دادگستری استانها

کوتاهمدت

چالش
3

ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه

عامل1

تضییــع حقــوق برخــی از اطفــال و نوجوانــان
در وضعیــت مخاطرهآمیــز

راهبرد1

تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در
معرض خطر

راهکار
 1اجــرای قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان بــا تقویــت
نظــارت قضائــی بــر فراینــد شناســایی ،پذیــرش ،نگهــداری،
حمایــت و توانمندســازی اطفــال و نوجوانــان در معــرض خطــر
بــا تعییــن شــاخصهای مرتبــط و تشــکیل دفاتــر حمایــت از
اطفــال و نوجوانــان
دادستانی کل کشور

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
معاونت راهبردی ،دادگستری استانها

میانمدت
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راهبرد2

توســعه ظرفیتهــای حمایتــی از اطفــال و نوجوانــان
بدسرپرســت و بیسرپرســت

راهکارها
 1تســهیل واگذاری سرپرســتی اطفال و نوجوانان بدسرپرســت
و بیسرپرســت بــه خانوادههــای جایگزیــن مناســب از طریــق
بســازی ضمانتهــای مالــی،
تمهیــد اقداماتــی نظیــر متناس 
تقو یــت نقــش مــددکاران بــرای تشــخیص واگــذاری سرپرســتی
و تســریع فراینــد احــراز صالحیــت سرپرســت و متنوعســازی
شــیوههای سرپرســتی ماننــد ارتقــاء ظرفیــت امیــن موقــت،
یهــای موقــت و سرپرســتی توافقــی بــا اصــاح قوانیــن و
نگهدار 
مقــررات مرتبــط
دادستانی کل کشور

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

 2پیگیــری فراهمســازی امــکان نگهــداری دختــران و پســران
بدسرپرســت و بیسرپرســت در مراکــز نگهــداری تــا زمــان
اشــتغال یــا ازدواج توســط دســتگاههای مســئول بــا اصــاح
قوانیــن و مقــررات مرتبــط
دادستانی کل کشور

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

 3تعییــن تکلیــف و اخــذ تصمیــم مناســب در خصــوص
نگهــداری یــا وا گــذاری اطفــال و نوجوانــان در معــرض خطــر،
یشــدن سرپرســت خانــواده
قبــل از بازداشــت یــا زندان 
دادستانی کل کشور
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معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
دادگستری استانها

کوتاهمدت

راهبرد3

افزایش تبعات رهاسازی فرزندان

راهکار
 1دریافــت هزینــه نگهــداری اطفــال و نوجوانــان بدسرپرســت
از والدیــن برخــوردار ،بــا برداشــت مســتقیم و اســتیفا از دارایــی
و امــوال ایشــان و تفکیــک یارانــه اطفــال تحــت سرپرســتی ســایر
اشــخاص بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
دادستانی کل کشور
معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت
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چالش
4

کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان
در عرصه بینالمللی
عامل 1

مواجهــه نامتناســب بــا مصادیــق تضییــع
حقــوق ایــران در عرصــه بینالمللــی

راهبرد 1

تجمیــع و هدایــت هدفمنــد ظرفیتهــا بــرای اســتیفای
حقــوق ایــران در عرصــه بینالمللــی

راهکارها
 1تس ــهیل ط ــرح ش ــکایت توس ــط اش ــخاص ایران ــی م ــورد ظل ــم
س ــایر کش ــورها ب ــا تأ کی ــد ب ــر کش ــورهای نظ ــام س ــلطه و پی ــروان
نه ــا در محا ک ــم قضائ ــی ای ــران و مراج ــع قضائ ــی بینالملل ــی
آ
ب ــا تمهی ــد اقدامات ــی نظی ــر تعیی ــن محاکـــم رســـیدگی ویـــژه و
فراهمس ــازی س ــازوکارهای اج ــرای احـــکام صـــادره
دادستانی کل کشور

ستاد حقوق بشر و امور بینالملل،
مرکز رسانه

میانمدت

 2اقام ــه دع ــوا در محا ک ــم قضائ ــی ایـــران در مـــوارد تضییـــع
حق ــوق ای ــران علی ــه کش ــورهای تضیی ــع کنن ــده ،ب ــا فراهمس ــازی
ســـازوکارهای اج ــرای اح ــکام ص ــادره و انتشـــار عمومـــی در
رس ــانههای مل ــی و بینالملل ــی
ستاد حقوق بشر و امور بینالملل،

دادستانی کل کشور معاونت حقوقی و امور مجلس ،مرکز رسانه میانمدت
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ع ش ــده ای ــران در
 3اف ــزودن موضوع ــات مرتب ــط ب ــا حق ــوق تضیی ـ 
عرص ــه بینالملل ــی ب ــه مصادی ــق مج ــاز ب ــرای اع ــامج ــرم توس ــط
نهاده ــای مردم ــی ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط و اس ــتقرار
«س ــامانه گزارشده ــی مردم ــی» چندزبان ــه
معاونت حقوقی و امور مجلس،
ستاد حقوق بشر و
مرکز آمار و فناوری اطالعات،
امور بینالملل
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

میانمدت

 4پیگی ــری و نظ ــارت ب ــر احق ــاق حق ــوق تضیی ــعش ــده ای ــران
راج ــع ب ــه ام ــوال  ،مناف ــع و مصال ــح مل ــی و خســـارت وارده بـــه
حقــوق عمومــی (موضــوع مــاده  ۲۹۰آییــن دادرســی کیفــری) نظیــر
ام ــوال و داراییه ــای بلوکهش ــده ،تحری مه ــای ظالمان ــه و س ــرقت
می ــراث فرهنگ ــی از طری ــق تش ــکیل «ش ــورای اس ــتیفای حق ــوق
ای ــران در عرص ــه بینالمل ــل» ب ــه ریاس ــت دادس ــتان کل کش ــور و
عضو ی ــت مع ــاون ام ــور بینالمل ــل و حق ــوق بش ــر و مدی ــران عال ــی
مراج ــع مس ــئول در ق ــوای مجر ی ــه و مقنن ــه
دادستانی کل کشور

ستاد حقوق بشر و امور بینالملل،
معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت
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عامل2

دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از
کشور به خدمات حقوقی

راهبرد 1

ارائــه مجــازی خدمــات حقوقــی بــه ایرانیــان خــارج از
کشــور

راهکار
 1تســهیل و تســریع دسترســی ایرانیــان خــارج از کشــور بــه
خدمــات حقوقــی ،قضائــی و ثبتــی از جملــه اعطــای وکالــت،
تصدیــق گواهــی امضــاء ،رســیدگی قضائــی ،انجــام معامــات
رســمی و ثبــت ازدواج و طــاق بــا اســتفاده از فناور یهــای نویــن
بــا همــکاری مراجــع مســئول در قــوه مجریــه و اصــاح قوانیــن و
مقــررات مرتبــط
ستاد حقوق بشر و معاونت حقوقی و امور مجلس ،سازمان
ثبت اسناد و امال ک کشور ،مرکز آمار و
امور بینالملل
فناوری اطالعات
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بلندمدت

عامل3

تخریــب چهــره ایــران در حــوزه حقــوق بشــر و
ترویــج اسالمهراســی و ایرانهراســی توســط
کشــورهای نظــام ســلطه

راهبرد1

تبییــن دســتاوردهای حقــوق بشــری اســام و ایــران در
عرصــه بینالمللــی

راهکار
 1تبیی ــن مبان ــی حق ــوق بش ــری اس ــام و دســـتاوردهای
جمه ــوری اس ــامی ای ــران در ح ــوزه حق ــوق بش ــر ب ــا زمینهس ــازی
بــرای توســعه تولیــدات علمــی فاخــر در حــوزه و دانشــگاه ،ترجمــه
نه ــای رای ــج ،ارس ــال ب ــه مجامـــع بینالمللـــی،
آنه ــا ب ــه زبا 
س ــازمانهای مردمنه ــاد و ش ــخصیتهای برجســـته حقوقـــی
مس ــتقل ،تولی ــد محص ــوالت چندرس ــانهای چندزبان ــه ب ــا ات ــکاء
ب ــه محتواه ــای علم ــی تهیهش ــده ،برگ ــزاری نشســـتهای
تحلیل ــی در مجام ــع علم ــی و دانش ــگاهی و حمای ــت از مؤلف ــان
ایــن آثــار بــرای شــرکت در مجامــع بینالمللــی و تعامــل فعــال بــا
رس ــانههای عموم ــی و تخصص ــی و مراج ــع بینالمللـــی
ستاد حقوق بشر و امور بینالملل

پژوهشگاه،
مرکز رسانه

بلندمدت
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راهبرد2

اتخــاذ رویکــرد تهاجمــی در مواجهــه بــا مدعیــان
دروغیــن حقــوق بشــر

راهکارها
 1شناس ــایی موارد نقض حقوق بش ــر ،تبعیـــض و آزادیهای
ف ــردی در کش ــورهای مح ــوری نظ ــام ســـلطه و پیـــروان آنهـــا
ب ــا س ــازوکارهایی نظی ــر دادهکاوی روزنامههـــا و شـــبکههای
اجتماع ــی و توس ــعه «س ــامانه گزارشدهـــی مردمـــی» چندزبانه
بهمنظ ــور تهی ــه گزارش س ــاالنه از وضعیـــت حقوق بشـــر در این
کشو ر ها
ستاد حقوق بشر و امور بینالملل پژوهشگاه ،مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت

 2انتش ــار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشـــورهای محوری
نظ ــام س ــلطه و پیروان آنها ب ــه مجامع ،ســـازمانهای مردمنهاد
و ش ــخصیتهای برجس ــته حقوقی مســـتقل بینالمللی ،تولید
محص ــوالت چندرس ــانهای چندزبانه بـــا اتکاء بـــه گزارشهای
منتش ــره ،برگ ــزاری نشسـ ـتهای تحلیلـــی در مجامـــع علمـــی
و دانش ــگاهی و شناس ــایی قض ــات و حقوقدانـــان آشـــنا بـــه
امـــور رس ــانه ،قواع ــد حقوق ــی بینالملل و مســـلط بـــه زبانهای
خارجی بهمنظور ش ــرکت در گفتگوهای تلویزیونی شـــبکههای
بینالملل ــی ،حض ــور در ش ــبکههای اجتماعـــی بینالمللـــی و
مصاحب ــه ب ــا روزنامهه ــا و مج ــات تخصصـــی بینالمللی
ستاد حقوق بشر و امور بینالملل مرکز رسانه

84

بلندمدت

 3حمای ــت حقوق ــی از جبه ــه مقاوم ــت ،کشـــورها ،گروهها،
رس ــانههای مس ــتقل و اش ــخاصی ک ــه مـــورد ظلـــم و ســـتم
ناقض ــان حق ــوق بش ــر ق ــرار گرفتهان ــد ب ــا پیگیـــری تشـــکیل
مجم ــع حقوق ـ ـ ــی  -ق ـضــائـ ـ ــی مـشـت ـ ــرک بــهمـنـظـــــور طراحی
اقدام ــات مقتض ــی نظیر اقامه دع ــوا در مجامع بیـــن المللی،
تش ــکیل پرون ــده قضائ ــی در کش ــورهای مرتبـــط و صـــدور
اعالمیـــه
ستاد حقوق بشر و امور بینالملل

مرکز رسانه

میانمدت
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مأموریت 3

نظارت بر اجرای صحیح قوانین
2
و حسن جریان امور

1

 -1بند  3اصل  156قانون اساسی ،اصل  ۱۶۱قانون اساسی و اصل  ۱۷۴قانون اساسی
 -2اصل  174قانون اساسی

87

چالش
1

اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاههای
موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
عامل1

ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین

راهبرد1

ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین

راهکار
 1انتش ــار عموم ــی ،برخ ــط و یکپارچـــه تکالیـــف قانونـــی،
وضعی ــت اج ــرای ه ــر ی ــک از قوانی ــن ،پیش ــنهادهای اصالح ــی
ساخت ـ ـ ــاری و ف ــرای ـن ـ ـ ــدی و رت ـب ـ ـ ـ ــه دســـتگاههای موضـــوع
«قان ــون تش ــکیل س ــازمان بازرس ــی کل کش ــور» از طری ــق ایج ــاد
«ســامانه جامــع تکالیــف قانونــی» برخــوردار از دسترســی سلســله
مراتب ــی ب ــا اولو ی ــت دس ــتگاهها و قوانی ــن مرتب ــط ب ــا نظامه ــای
پول ــی و بانک ــی ،مالیات ــی ،خصوصیســـازی ،بهبـــود محیـــط
کسـ ـبوکار ،خان ــواده ،زن ــان ،س ــامت ،تأمیـــن اجتماعـــی،
قاچ ــاق کاال و ارز و بودجهر ی ــزی برمبنـــای عملکـــرد
سازمان بازرسی کل کشور
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دادستانی کل کشور،
دادگستری استانها

میانمدت

راهبرد 2

افزایش تبعات قانونی عدم اجرای قوانین

راهکار

 1پیگی ــری ت ــرک وظای ــف قانون ــی مدی ــران و اهم ــال و س ــهل
انــگاری در اجــرای قوانیــن بــا تدویــن «دســتورالعمل نحــوه مقابلــه
بــا تــرک وظایــف قانونــی مدیــران و کارمنــدان و پیشــگیری از آن» و
تعیی ــن مج ــازات مناس ــب ب ــرای مدی ــران دس ــتگاههای موض ــوع
«قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور» بــا اولویــت پیگیــری
موضوع ــات مرتب ــط ب ــا نظامه ــای پول ــی و بانکـــی ،مالیاتـــی،
یس ــازی ،بهب ــود محی ــط کســبوکار ،خان ــواده ،زن ــان،
خصوص 
س ــامت ،تأمی ــن اجتماع ــی ،قاچ ــاق کاال و ارز و بودجهری ــزی
برمبن ــای عملک ــرد ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمان بازرسی کل کشور
دادگستری استانها

میانمدت

89

چالش
2

استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاههای موضوع
«قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
عامل1

اکتفا به روشهای سنتی نظارت

راهبرد 1

استفـ ـــاده از روشه ـ ـ ـ ـــای ن ــویـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــرای تـمــرک ــــــــــز
بــر گلوگاهه ـــای اصلــی

راهکار
 1شناس ــایی نق ــاط گلوگاه ــی اصل ــی نظارت ــی ب ــا فراهمس ــازی
دسترس ــی برخ ــط ب ــه پایگا هه ــای اطالعات ــی مراج ــع حا کمیت ــی
نه ــا ب ــا اولو یـــت جریانهـــای پـــول و
و دادهکاوی اطالع ــات آ 
اعتب ــار ،اس ــناد و م ــدارک و کاال و خدم ــات و تمرک ــز اقدام ــات
مؤثــر نظارتــی ،پیشــگیرانه و قضائــی بــر ایــن نقــاط بــا هماهنگــی
و همافزای ــی نهاده ــای مرتب ــط
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،

سازمان بازرسی کل کشور دادستانی کل کشور ،مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت
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عامل 2

ســازوکارهای انگیزشــی کماثــر بــرای انجــام
بهینــه وظایــف بازرســان

راهبرد 1

استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجهگرا برای بازرسان

راهکار
 1ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخصهایی نظیر
نتایج بازرسیهای گذشته ،وضعیت بازرسیهای در حال اجرا،
میزان تحقق پیشنهادهای اصالحی ساختاری و فرایندی در
دستگاههای اجرایی ،سرعت کشف تخلف ،میزان حضور
در جلسات رسیدگی ،میزان پذیرش گزارشها در دادسراها و
دادگاهها و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان ،فوقالعاده
و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع
عملکرد بازرسان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی
سازمانی ،با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان
و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد
در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات ،ارتقاء
شغلی ،نقلوانتقال و تمدید قرارداد
سازمان بازرسی کل کشور میانمدت

راهبرد 2

تســهیل فراینــد صــدور مجوزهــای بازرســی و دسترســی
بازرســان بــه اطالعات

راهکار
 1هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای موردنیاز بازرسان
و فراهمسازی دسترسی اطالعاتی برخط ایشان به پایگاههای
اطالعاتی مراجع حاکمیتی
سازمان بازرسی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت
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عامل3

کمتوجهی به بهرهمندی از سایر ظرفیتهای نظارتی

راهبرد 1

استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت

راهکار
 1ترغی ــب اش ــخاص ب ــه گزارشده ــی از تخلف ــات ،جرائ ــم و
ســـوء جریان ــات اداری و مال ــی دس ــتگاههای موضـــوع «قانـــون
تش ــکیل س ــازمان بازرس ــی کل کش ــور» از طری ــق تأمی ــن امنی ــت
مـــادی و معن ــوی ،حف ــظ محرمانگ ــی هویـــت ،طراحـــی نظـــام
انگیزش ــی متناس ــب ب ــرای گزارش ــگران بـــا اصـــاح قوانیـــن و
مق ــررات مرتب ــط و توس ــعه «س ــامانه گزارشدهـــی مردمـــی» و
احص ــاء دقی ــق و ش ــفاف مصادی ــق و تعیی ــن ح ــدود مداخل ــه
ب ــرای گزارشده ــی
معاونت حقوقی و امور مجلس،
مرکز آمار و فناوری اطالعات،
سازمان بازرسی کل کشور
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
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میانمدت

چالش
3

استفاده غیر بهینه از توان نظارتی
بر دادسراها و دادگاهها
عامل 1

 اکتفا به روشهای سنتی نظارت

راهبرد 1

هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاهها

راهکارها
 1ارزیابــی و امتیازدهــی بــه احــکام صــادره قضــات دادگاههــا
توســط قضــات دیــوان عالــی کشــور و تعییــن نقــاط قــوت و ضعــف
گهــای اســتاندارد برخــط در «ســامانه مدیریــت
نهــا در کاربر 
آ
پرونــده» بــا امــکان انطبــاق هوشــمند آراء بــا شــاخصهای ارزیابــی
آراء مبتنــی بــر دادهکاوی اطالعــات «ســامانه مدیریــت پرونــده»،
«ســامانه آراء قضائــی» و «ســامانه آراء متعــارض» بــا تأ کیــد بــر
موضوعــات اولو ی ـتدار
دیوان عالی کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت

 2ارزیابــی و امتیازدهــی بــه تصمیمــات قضــات دادســراها
توســط قضــات دادگا ههــا و دادســتانی کل و تعییــن نقــاط قــوت
گهــای اســتاندارد برخــط در «ســامانه
نهــا در کاربر 
و ضعــف آ 
مدیر یــت پرونــده» از طریــق امــکان انطبــاق هوشــمند تصمیمات با
شــاخصهای ارزیابــی تصمیمــات مبتنــی بــر دادهکاوی اطالعــات
«ســامانه مدیر یــت پرونــده» بــا تأ کیــد بــر موضوعــات اولویــتدار
دادستانی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت
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راهبرد2

استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکارها
 1ارز یـ ــابـ ـ ـ ــی عـ ـ ـم ـل ـکـ ـ ــرد قـضـ ـ ــات دادگــاههـــــا مبتنـــی بـــر
ش ــاخصهایی نظی ــر ام ـت ـ ــیاز ص ــدور احــــکــــ ــام مـــتــنـــاســـــ ــب
(ب ــر اس ــاس گ ــزارش دی ــوان عال ــی کشـــور) ،نـــرخ مصالحـــه،
مدتزم ــان رس ــیدگی ،برگ ــزاری علنـــی و منظـــم جلســـات
دادگاه ،نتای ــج اع ــام نظ ــر برخ ــط مراجع ــان و نتای ــج نظارته ــا
و بـ ـــازرسیهای پنهــان ،فوقالعــاده و مــوردی مــراجــــع نظــارتـــــی
ق ــو ه قضائی ــه ب ــا ایج ــاد «س ــامانه جامـــع عملکـــرد قضـــات»
برخ ــوردار از دسترس ــی سلس ــله مراتبـــی ســـازمانی ،قابلیـــت
مشــاهده برخــط نتایــج ارزیابــی بــرای قضــات و محوریــت نتایــج
ارزیابــی ایــن ســامانه در تعییــن وضعیــت قضــات در نظامهــای
مناب ــع انس ــانی از جمل ــه جب ــران خدمـــات ،ارتقـــاء شـــغلی،
نقلوانتق ــال و تعیی ــن مفاخ ــر دس ــتگاه قضائـــی
معاونت منابع انسانی دادگاه عالی انتظامی قضات ،معاونت راهبردی،
مرکز آمار و فناوری اطالعات،
و امور فرهنگی
دادگستری استانها
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بلندمدت

 2ارز یــاب ـ ـ ــی عـ ـم ـلـ ـکـ ـ ــرد ق ـضـ ـ ــات دادســـــراهـــ ــا مبتن ــی ب ــر
ش ــاخصهایی نظی ــر امتی ــاز تصمیم ــات صـــادره ،کشـــف
حقیق ــت ،ن ــرخ مصالح ــه ،می ــزان تناس ــب قرارهـــای تأمیـــن،
می ــزان اس ــتفاده از نهاده ــای ارفاق ــی ،میـــزان پذیـــرش
تصمیم ــات در دادگاهه ــا ،می ــزان س ــرعت و کیفی ــت در اج ــرای
اح ــکام ،نتای ــج اع ــام نظ ــر برخ ــط مراجع ــان و نتای ــج نظارته ــا
و بازرسـ ـیهای پنه ــان ،فوقالع ــاده و م ــوردی مراجـــع نظارتـــی
ق ــوه قضائی ــه در «س ــامانه جام ــع عملک ــرد قضـــات» برخـــوردار
از دسترس ــی سلس ــله مراتب ــی س ــازمانی ،ب ــا قابلی ــت مش ــاهده
برخــط نتایــج ارزیابــی بــرای قضــات و محوریــت نتایــج ارزیابــی
ای ــن س ــامانه در تعیی ــن وضعی ــت ایش ــان در نظامه ــای مناب ــع
انســانی از جملــه جبــران خدمــات ،ارتقــاء شــغلی ،نقلوانتقــال
و تعیی ــن مفاخ ــر دس ــتگاه قضائ ــی
دادگاه عالی انتظامی قضات ،معاونت راهبردی ،معاونت

دادستانی کل کشور منابع انسانی و امور فرهنگی ،مرکز آمار و فناوری اطالعات ،بلندمدت
دادگستری استانها

 3تقو ی ــت بازرسـ ـیها و نظارته ــای فع ــال مراجـــع نظارتـــی
نه ــا مبتن ــی ب ــر نتای ــج حاص ــل
ق ــوه قضائی ــه و اولویتبن ــدی آ 
از دادهکاوی اطالع ــات «س ــامانه جام ــع عملکـــرد قضـــات»
و فراهمس ــازی ام ــکان گزارشده ــی اش ــخاص بـــا حفـــظ
محرمانگ ــی هو ی ــت و تس ــهیل ش ــکایت از عملک ــرد قض ــات ب ــه
مراج ــع نظارت ــی و انتظام ــی ق ــوه قضائی ــه
دادگاه عالی انتظامی قضات ،دیوان عالی کشور،

دادسرای انتظامی قضات دادستانی کل کشور ،مرکز حفاظت و اطالعات ،بلندمدت
دادگستری استانها
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راهبرد

استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکارها
3

معاونت منابع انسانی معاونت راهبردی ،دادسرای انتظامی قضات،
مرکز حفاظت و اطالعات،
و امور فرهنگی
مرکز آمار و فناوری اطالعات

بلندمدت

4

معاونت راهبردی ،دادسرای انتظامی قضات،

دادستانی کل کشور مرکزحفاظتو اطالعات،معاونتمنابعانسانیو امور فرهنگی ،بلند مدت
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مرکز آمار و فناوری اطالعات

مأموریت 4

کشف جرم ،تعقیب و مجازات
و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و
1
مقررات مدون جزایی اسالم

 -1بند  4اصل  ۱۵۶قانون اساسی
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چالش
1

دشواری کشف جرائم

عامل1

استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد1

انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله

راهکارها
 1تش ــکیل «پلی ــس قضائ ــی» ب ــرای تســـهیل و تســـریع در
اج ــرای وظای ــف ق ــوه قضائی ــه در زمین ــه کش ــف ،دس ــتگیری،
حف ــظ آث ــار و دالی ــل ج ــرم ،جلوگی ــری از ف ــرار و مخف ــی ش ــدن
متهم ــان و مجرم ــان ،انج ــام تحقیقـــات ،ابـــاغ و اجـــرای
ســـریع اح ــکام و تصمیم ــات قضائ ــی و پیشـــگیری از وقـــوع
ج ــرم ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط
معاونت اول
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معاونت حقوقی و امور مجلس،
دادستانی کل کشور

بلندمدت

 2صالحیـ ـتسنج ــی تخصص ـ ــی ضابطـــــان عام و خاص،
ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی
بر کیفیت انجام دستورات قضائی با ایجاد «سامانه جامع
عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در
تداوم فعالیت ضابطان ،سطح دسترسی ضابطان ،شناسایی
ضابطان برتر و نظارت فعاالنه مراجع انتظامی و نظارتی بر
عملکرد ضابطان با همکاری دستگاههای مسئول
سازمان قضائی نیروهای مسلح ،مرکز آمار
دادستانی کل کشور
و فناوری اطالعات ،دادگستری استانها

میانمدت

 3هدایت ،هماهنگی و همافزایی ضابطان به سمت کشف
جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با
همکاری دستگاههای مسئول
سازمان قضائی نیروهای مسلح،
دادستانی کل کشور
دادگستری استانها

کوتاهمدت
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راهبرد2

بهرهگیــری از فناور یهــای نویــن در فراینــد کشــف
جــرم و هوشمندســازی آن

راهکارها
 1کشــف الگوهــای شــکلگیری جرائــم و تخلفــات بــا اســتفاده
از دادهکاوی اطالع ــات «س ــامانه مدیری ــت پرون ــده» ،اطالع ــات
مر ب ــوط ب ــه بزهدی ــدگان و بزه ــکاران و اطالعـــات ســـایر
س ــامانههای مراج ــع حا کمیت ــی و ایج ــاد نظ ــام جمعس ــپاری
بهمنظ ــور بهرهمن ــدی از ت ــوان و تجر ب ــه قضـــات ،بازرســـان و
ضابط ــان ب ــا اولو ی ــت موضوع ــات امنی ــت و اقتص ــاد کش ــور ب ــا
هم ــکاری دس ــتگاههای مس ــئول
دادستانی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت

 2تقو ی ــت ت ــوان شناس ــایی متهم ــان مبتنـــی بـــر دادهکاو ی
اطالع ــات مجرم ــان و الگوه ــای شـــکلگیری جرائـــم بـــا
اولو ی ــت جرا ئ ــم س ــازمانیافته ،مه ــم و ش ــایع از طری ــق ایج ــاد
«س ــامانه شناس ــایی متهم ــان» ب ــا دسترس ــی سلس ــله مراتب ــی
ســازمانی و مراجـ ـــع ن ـظــارتـ ـــی قـ ـ ـــوه قــضــائــیــــه بـــــا هـمـکـــاری
دس ــتگاههای مس ــئول
دادستانی کل کشور

مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت

 3تش ــکیل بان ــک ژنتی ــک مجرم ــان و متهمـــان از طریـــق
اتص ــال ب ــر خ ــط ب ــه مراج ــع قضائ ــی ،انتظامـــی ،درمانـــی و
اس ــتفاده حداکث ــری از ظرفی ــت ســـایر دســـتگاهها
سازمان پزشکی قانونی کشور
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دادستانی کل کشور،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت

راهبرد3

تســهیل فراینــد صــدور مجوزهــا و دسترســی ضابطــان
بــه اطالعــات

راهکار
 1هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات
ضابطان و فراهمسازی دسترسی اطالعاتی برخط برای ایشان
با دستور الکترونیکی قضائی در «سامانه جامع عملکرد
ضابطان» با همکاری دستگاههای مسئول
دادستانی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت
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عامل2

بیتوجهـــــی بــــــــه بـهــــرهمنـ ـ ــدی از سـ ـ ــایـ ـ ـ ــر
ظرفیتهــای کشــف جــرم

راهبرد 1

استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم

راهکارها
 1تسهیل اعالم جرم توسط اشخاص در «سامانه گزارشدهی
مردمی» با ذکر دالیل و ارائه مستندات توام با تأمین امنیت
مادی و معنوی ،حفظ محرمانگی هویت ،طراحی نظام
انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصالح قوانین و مقررات
مرتبط و انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی
عالیم بروز جرم ،آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله
برای اعالم جرم
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
معاونت حقوقی و امور مجلس،
دادستانی کل کشور
مرکز آمار و فناوری اطالعات ،دادگستری استانها

میانمدت

ُ
 2کشف جرائم خرد دارای بزهدیدگان متعدد با فراهمسازی
امکان ثبت برخط در «سامانه گزارشدهی مردمی» و تجمیع
شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا بهمنظور احقاق
حقوق تضییع شده
دادستانی کل کشور
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مرکز آمار و فناوری اطالعات،
دادگستری استانها

میانمدت

چالش
2

ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری
عامل1

ضمانــت اجــرای ناکافــی قوانیــن و مقــررات
حاکــم بــر اجــرای احــکام کیفــری

راهبرد1

ِاعمــال هوشــمند ،شــفاف و برخــط اجــرای آییننامههـا
و بخشــنامههای مرتبــط بــا حقــوق محکومان

راهکار
 1رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آییننامهه ا
و بخشنامهها با شرایط زندانیان در حوزههایی نظیر اسکان،
بهداشت ،امنیت ،دسترسی به خدمات قضائی ،مرخصی
و برخورداری از نهادهای ارفاقی با ایجاد «سامانه مدیریت
زندانی» با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع
نظارتی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور،
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
دادگستری استانها

میانمدت
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راهبرد2

پیشگیـ ـ ــری از وقـ ـ ـ ــوع تـخـلـف ـ ـــات مـــأموران اجــرای
احــکام کیفــری

راهکارها
 1فراه مســازی امــکان اعتــراض زندانیــان نســبت بــه شــیوه
اجــرای آییننام ههــا و بخشــنامهها در «ســامانه مدیریــت زندانــی»
بــا حفــظ محرمانگــی هو یــت آنــان و دسترســی سلســله مراتبــی
ســازمانی و مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه
سازمان زندانها و اقدامات دادستانی کل کشور،
دادگستری استانها
تأمینی و تربیتی کشور

میانمدت

 2اعــام حقــوق و تکالیــف زندانیــان در زنــدان بــا روشهــای
اطالعرســانی متنــوع و متناســب بــا شــرایط زندانیــان و تســهیل
گزارشدهــی تخلفــات از درون زن ـ ـ ــدان بــه مراجــع نظارتـــــــــی
قــوه قضائیــه ضمــن تأ کیــد بــر حفــظ محرمانگــی هویــت ،تأمیــن
امنیــت مــادی و معنــوی و طراحــی نظــام انگیزشــی متناســب
گزارشــگران
سازمان زندانها و اقدامات دادستانی کل کشور،
دادگستری استانها
تأمینی و تربیتی کشور

میانمدت

 3ضبــط صــدا و تصو یــر زندانهــا و مراکــز اجــرای حــدود از
طریــق استانداردســازی و هوشمندســازی دوربینهــا و اســتفاده
از فناور یهــای نو یــن کنتــرل و پایــش بهمنظــور رعایــت حقــوق
محکومــان بــا حفــظ محرمانگــی دادههــا و دسترســی سلســله
مراتبــی ســازمانی و مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه
سازمان زندانها و اقدامات دادستانی کل کشور،
دادگستری استانها
تأمینی و تربیتی کشور
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بلندمدت

مأموریت 5

پیشگیری از وقوع
1
جرائم و دعاوی

 -1بند  5اصل  156قانون اساسی
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چالش
1

تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل1

کمبــــــود ســــازوکارهـــــای پیش ــگی ــری از بــروز
اختــاف در معاملــه

راهبرد1

ایجاد تقارن اطالعاتی برای طرفین معامله

راهکارها
 1فراه مســازی دسترســی طرفیــن معاملــه بــا رضایــت یکدیگــر
بــه وضعیــت اعتبــاری طــرف معاملــه در مختصــات معاملــه
موردنظــر؛ از طر یــق پیگیــری از مراجــع مســئول بــرای ایجــاد
«ســامانه اعتبــار معامال تــی اشــخاص» بــا فراخوانــی اطالعــات
الزم از طر یــق اتصــال بــه ســامانههای مرتبــط ازجملــه ثبــت،
مالیــات ،بانــک و مدیر یــت پرونــده
سازمان بازرسی کل کشور،

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور میانمدت

 2فراهمســازی امــکان اســتعالم برخــط محکومیتهــای مالــی
اشــخاص بــا ایجــاد «ســامانه ســجل محکومیتهــای مالــی»
موضــوع بنــد پ مــاده « 116قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه
جمهــوری اســامی ایــران»
مرکز آمار و فناوری اطالعات
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سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور

کوتاهمدت

راهبرد 2

احراز و ِاعمال هوشمند شروط قراردادی

راهکار
 1پیگیــری فراهمســازی امــکان عقــد قراردادهــای رســمی
بــر بســتر ســامانههای مــورد تأییــد مشــتمل بــر متــون قــراردادی
اســتاندارد ،شــروط معیــن ثابــت و قابــل تغییــر ،بــا قابلیــت احــراز
و ِاعمــال غیرقضائــی شــروط و امــکان اخــذ ثمــن قــرارداد و انتقــال
آن بــه طــرف دیگــر پــس از احــراز اجــرای تعهــدات مجــری از
طریــق «حســابهای واســط وجــوه (حســابهای امانــی)» بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور،
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت
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راهبرد3

تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی

راهکارها
 1تفهیــم مفــاد اســناد مربوطــه و قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا
طــرف یــا طرفیــن معاملــه حیــن امضــاء اســناد توســط ســردفتر و
قیــد انجــام آن در اســناد تنظیمــی و الــزام دفاتــر اســناد رســمی بــه
ط صــدا و تصویــر و ایجــاد مســئولیت تضامنــی بــرای آنهــا
ضب ـ 
در قبــال قصــور یــا تقصیــر صــورت گرفتــه در فراینــد امضــاء اســناد
در صــورت عــدم ضبــط بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت حقوقی و امور مجلس ،دادگستری
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور
استانها ،کانون سردفتران و دفتریاران

میانمدت

 2ثبــت الکترونیکــی و برخــط دفاتــر تجــاری اشــخاص حقوقــی
مشــتمل بــر ثبــت تمامــی اطالعــات مؤثــر در پیگیــری دعــاوی و
بــه رســمیت شناختهشــدن آن بهمثابــه ســند رســمی در محا کــم
قضائــی بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونتقضائی،
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

 3اعطــای مجــوز تأســیس دفاتــر اســناد رســمی بــه متقاضیــان
بــر اســاس صالحیتســنجی عمومــی ،علمــی و حرفــهای بــه
صــورت رقابتــی بــا تعییــن ضوابــط الزم و بــدون تعییــن ســقف
ظرفیــت عــددی بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور کانون سردفتران و دفتریاران
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میانمدت

عامل2

دشــواری دسترســی عمومــی بــه خدمــات
حقو قــی

راهبرد 1

تسهیل و تقویت خدمات حقوقی

راهکارها
 1توســعه نرمافزارهــای حقوقــی بهمنظــور تســهیل دسترســی
عمومــی بــه خدمــات حقوقــی نظیــر مشــاوره در تنظیــم قــرارداد،
تنظیــم اســناد ثبتــی و قضائــی و پیشبینــی حکــم احتمالــی
صــادره در مــوارد اختــاف بــا توجــه بــه دادهکاوی اطالعــات
یهــای نویــن و هــوش
پروند ههــای مشــابه مبتنــی بــر فناور 
مصنوعــی از طر یــق فراه مســازی دسترس ـیهای اطالعاتــی الزم
بــرای شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان دارای صالحیــت
مرکز امور وکال ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده

مرکز آمار و فناوری اطالعات،
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

فســازی عمومــی و برخــط عملکــرد ارائهدهنــدگان
 2شفا 
خدمــات وکالــت بــا ایجــاد «ســامانه رتبهبنــدی وکال و مؤسســات
حقوقــی» مشــتمل بــر شــاخصهایی نظیــر تعــداد و موضوعــات
پروند ههــا ،طــرح دادخواسـتها و شــکوائیهها و لوایــح صحیــح،
نظــم حضــور در جلســات رســیدگی ،اعــام وضعیــت قراردادهــا
و میــزان رضایــت مــوکل
معاونت حقوقی و
امور مجلس

مرکز آمار و فناوری اطالعات ،دادگستری
استانها ،کانون وکالی دادگستری ،مرکز امور
وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

میانمدت

109

 3تعییــن حــدود صالحی ـت ،درجهبنــدی و ســاماندهی
ارتقــای وكال و مؤسســات حقوقــی بــر اســاس شــاخصهایی از
جملــه میــزان و کیفیــت ســوابق خدمــات بــا اصــاح قوانیــن و
مقــررات مرتبــط
کانون وکالی دادگستری ،مرکز امور وکال،
معاونت حقوقی و امور مجلس
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

میانمدت

 4فراهمســازی امــکان وکالــت ،طــرح دعــوا و دفــاع توســط
مؤسســات حقوقــی در مراجــع قضائــی بــا اصــاح قوانیــن و
مقــررات مرتبــط
معاونت حقوقی و امور مجلس میانمدت

 5پذیرش وکال و مؤسســات حقوقی براســاس صالحیتسنجی
عمومــی ،علمــی و حرفـهای بــه صــورت رقابتــی بــا تعییــن ضوابــط
الزم و بــدون تعییــن ســقف ظرفیــت عــددی و بــا تعییــن حداقــل
ظرفیــت الزم بــرای پذیــرش متناســب بــا نیازســنجی حوزههــای
قضائــی براســاس تعــداد پروند ههــا و جمعیــت حــوزه قضائــی بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
دادگستری استانها ،کانون وکالی دادگستری،
معاونت حقوقی و
مرکز امور وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
امور مجلس
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میانمدت

چالش
2

ضعف در حذف عوامل اصلی شکلگیری
جرائم و دعاوی
عامل 1

ع ــدم شناســــ ــایی کـامــــ ــل عــوام ـ ـ ــل اصل ـ ــی
شـــکلگیری جرائـــم و دعـــاوی

راهبرد 1

هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی
شکلگیری جرائم و دعاوی

راهکارها
 1ثب ــت هوش ــمند ،برخ ــط و آن ــی دادههـــای ورودی بـــه
دس ــتگاههای قضائ ــی ،انتظام ــی و نظارتـــی بـــا طراحـــی
گه ــای اس ــتاندارد ب ــرای اقدام ــات و فرایندهـــای مرتبـــط
کاربر 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرکز آمار و فناوری اطالعات کوتاهمدت

 2شناس ــایی عوام ــل اصل ــی ب ــروز  10عن ــوان اولوی ـتدار جرائ ــم
و دع ــاوی در س ــطح کش ــور و ی ــک عن ــوان اولویـــتدار جرائـــم
و دع ــاوی در س ــطح اس ــتان ب ــا دادهکاوی اطالعـــات موجـــود
در «س ــامانه مدیر ی ــت پرون ــده» و اطالع ــات ورودی بـــه ســـایر
دس ــتگاههای انتظام ــی و نظارت ــی و انتش ــار عموم ــی اطالع ــات
ب ــا حف ــظ محرمانگ ــی هو ی ــت اش ــخاص ب ــرای جل ــب مش ــارکت
مرا ک ــز علم ــی و دانشبنی ــان در تحلی ــل اطالعـــات
مرکز آمار و فناوری اطالعات،
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استانها

کوتاهمدت
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عامل2

اقدامــــــات پــراکـنـــــده و کـ ـ ــم تــوج ـهـ ــی بــه
ظرفیتهــای درونــی و بیرونــی قــوه قضائیــه
بــرای حــذف عوامــل اصلــی شــکلگیری
جرائــم و دعــاوی

راهبرد 1

انسجـ ــامبخش ـ ـ ـ ــی و هــدایـ ـ ـ ــت هدفمن ــد تمامـــی
ظرفیته ــا ب ــرای ح ــذف عوام ــل اصل ــی ش ــکلگیری
جرائ ــم و دع ــاوی

راهکارها
 1تعییــن راهکارهــای رفــع عوامــل اصلــی بــروز جرائــم و دعــاوی
بــرای  10عنــوان اولو ی ـتدار جرائــم و دعــاوی در ســطح کشــور و
یــک عنــوان اولو ی ـتدار جرائــم و دعــاوی در ســطح اســتانها،
تهــای قانونــی دســتگاههای اجرایــی متناســب
احصــاء ظرفی 
بــا هــر راهــکار و بارگــذاری یکپارچــه آنهــا بــه انضمــام عوامــل
یشــده بــا ایجــاد «ســامانه جامــع جرائــم و دعــاوی»
اصلــی شناسای 
و تم ـ ـهـ ـی ـ ـ ــد دستـ ــرس ـ ـ ـ ــی دسـ ـتـ ـگـ ــاههـــــــای مــــسئــــــــــول در
«شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع جــرم» بــا قابلیــت گزارشگیــری
تحقــق راهکارهــا و اعــام رتبــه دســتگاهها
مرکز آمار و فناوری اطالعات،
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استانها

میانمدت

 2الــزام دســتگاههای دارای رتبــه عملکــردی نامناســب در
«ســامانه جامــع جرائــم و دعــاوی» بــه انجــام وظایــف قانونــی بــا
اســتفاده از اختیــارات قضائــی و نظارتــی قــوه قضائیــه
سازمان بازرسی کل کشور

112

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
دادستانی کل کشور ،دادگستری استانها

میانمدت

 3شناســایی و پیگیــری اصــاح قوانیــن و مقــررات ،فرایندهــا
و ســاختارهای مانــع اجــرای راهکارهــای اصالحــی منــدرج در
«ســامانه جامــع جرائــم و دعــاوی»
معاونت حقوقی و امور مجلس،
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استانها

میانمدت

 4زمینهســازی مشــارکت نهادهــای مردمــی از جملــه مســاجد،
تهـ ــای مــذهـبــــــی و گـــروههــــای
سازمانهای مردمنه ـ ــاد ،هـیـئـ 
جهــاد ســازندگی در اجــرای راهکارهــای اصالحــی منــدرج در
«ســامانه جامــع جرائــم و دعــاوی» بــا ارائــه اطالعــات مرتبــط،
یهـ ــای الزم و طــراحـ ــی نظــــامهای انگـیـزشــــی
ایجـ ـ ــاد دست ــرس ـ 
متناســب
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها

میانمدت
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چالش
3

پایین بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل1

عدم کفایت بازدارندگی مجازاتها

راهبرد1

مؤثر و متنوع نمودن مجازاتها متناسب با نوع جرائم

راهکارها
ِ 1اعمــال محدودیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی مــدتدار
در حوزههایــی نظیــر ثبــت شــرکت ،فعالیــت در بــورس ،دریافــت
تســهیالت ،برخــورداری از منابــع و امتیازهــای بخشهــای
عمومــی یــا دولتــی بهعنــوان مجــازات اصلــی و تبعــی متناســب
بــا نــوع جرائــم بــا اولو یــت موضوعــات اقتصــادی بــا اصــاح قوانین
و مقــررات مرتبــط
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

 2بــه روزرســانی مبالــغ قانونــی مر بــوط بــه جرائــم نقــدی و
تخلفــات بــا تعییــن فرمــول بهروزشــونده بهتناســب نــرخ تــورم
اعـ ــالمـ ـ ــی مــرکـ ـ ــز آمـ ـ ـ ــار ایـ ـ ـ ـ ــران و ِاعمـــــــال آن در ســـامـــانــــه
«دســتیار هوشــمند قضائــی» بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
وزارت دادگستری

معاونت حقوقی و امور مجلس،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میانمدت

 3شناســایی پدید ههــا و رفتارهــای مجرمانــه نوظهــور و تعییــن
مجــازات متناســب بــا اولو یــت موضوعــات امنیــت و اقتصــاد
کشــور بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
114

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
دادستانی کل کشور
معاونت حقوقی و امور مجلس  ،پژوهشگاه

میانمدت

راهبرد 2

تقویــت بــاور عمومــی نســبت بــه بــاال بــودن تــوان
کشــف جــرم و برخــورد قاطــع و ســریع بــا مجرمــان

راهکار
 1ارتقــاء آموزشهــای عمومــی در زمینــه جرائــم و تخلفــات
بــا تمرکــز بــر  10عنــوان اولو ی ـتدار جرائــم و تخلفــات از طریــق
اســتفاده از ابزارهــای رســانهای روز بــا تأ کیــد بــر رســانه ملــی
بــرای اطالعرســانی کشــف جرائــم و تخلفــات ،فراینــد رســیدگی
و گــزارش اجــرای احــکام صــادره و تســهیل تولیــد محصــوالت
رســانهای بــا ایجــاد دسترســی اطالعاتــی بــرای پدیدآورنــدگان
محصــوالت رســانهای و حمایــت از محصــوالت فاخــر و برگــزاری
نشس ـتهای تحلیــل نخبگانــی
مرکز رسانه

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
دادگستری استانها

میانمدت

115
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چالش
1

صدور برخی تصمیمات قضائی غیرمؤثر
بر اصالح مجرمان
عامل1

نقص در فرایندهای صدور تصمیمات
قضائی مؤثر بر اصالح مجرمان

راهبرد1

تســهیل صــدور تصمیمــات قضائــی مؤثــر بــر
ا صــاح مجرمان

راهکارها
 1تکمی ــل پرون ــده ش ــخصیت متهمـــان بـــا اســـتفاده از
فراه مس ــازی دسترس ــی برخ ــط ب ــه پایگاههـــای اطالعاتـــی
یه ــای نوی ــن تش ــخیص ش ــخصیت،
مراج ــع حاکمیت ــی ،فناور 
نه ــای ش ــخصیتشناس ــی برخ ــط ،برو نســـپاری اجـــرای
آزمو 
نه ــا ب ــه مرا ک ــز م ــورد تأیی ــد و پیش ــنهاد حک ــم مؤث ــر ب ــر اص ــاح
آزمو 
مجرم ــان در س ــامانه «دس ــتیار هوش ــمند قضائـــی»
دادستانی کل کشور
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معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
مرکز آمار و فناوری اطالعات ،دادگستری استانها

میانمدت

 2طراحــی و پیگیــری ِاعمــال شــیوههای ترمیمــی در
دادرســی و اســتفاده اثربخــش از نهادهــای ارفاقــی از جملــه
مجازاتهــای جایگز یــن حبــس ،تعو یــق صــدور حکــم ،تعلیــق
تعقیــب و اجــرای مجــازات و آزادی تحــت نظــارت الکترونیــک
و ضمان ـت اجراه ـای غيركيفــری مؤثــر و روزآمــد بــا فراهمســازی
امــکان نقشآفرینــی نهادهــای مردمــی ،ایجــاد زیرســاختها
و ســازوکارهای الزم از جملــه تعر یــف فراینــد ِاعمــال نهادهــای
ارفاقــی ،طراحــی شــاخصهای ســنجشپذیر ارزیابــی نتایــج
آن ،ایجـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ــاخت ـ ـ ــار س ـ ـ ــازمانی متناســب و ایجــاد
«ســامانه اطالعــات نهادهــای ارفاقــی» مشــتمل بــر مــواردی از
جملــه اطالعــات افــراد مشــمول ،نــوع نهــاد ارفاقــی صــادره
و نتیجــه اقدامــات انجــام شــده بهمنظــور رصــد مســتمر
وضعیــت افــراد
معاونت اول

راهبرد2

معاونت راهبردی ،معاونت حقوقی و امور مجلس،

دادستانی کل کشور ،مرکز آمار و فناوری اطالعات ،میانمدت
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

ترغیــب قضــات بــه صــدور تصمیمــات قضائــی
مؤ ثــر بــر ا صــاح مجرمان

راهکار
 1افــزودن شــاخصهای نشــانگر اصــاح مجرمــان تــوام بــا
رویکردهــای حبسزدایــی بهعنــوان یکــی از شــاخصهای
ارزیابــی عملکــرد قضــات در «ســامانه جامــع عملکــرد قضــات»
معاونت راهبردی

دادستانی کل کشور ،معاونت منابع انسانی و
امور فرهنگی ،دادگاه عالی انتظامی قضات

میانمدت
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چالش
2

اثربخشی محدود اقدامات اصالحی در زندان
عامل1

نامتناسب بودن برخی برنامههای اصالح و
تربیت در زندان با فرایند اصالح مجرمان

راهبرد 1

ا ســتقرار نظا مهــای جد یــد تربیتــی ،فرهنگــی،
اجتما عــی و اقتصــادی

راهکارها
یک ــردن مجرمـــان بـــا طراحـــی
 1اص ــاح رفت ــار و بازاجتماع 
برنام هه ــای اص ــاح و تربی ــت مبتن ــی بـــر آموزههـــای دینـــی و
فراهمس ــازی ام ــکان ارتق ــاء کیفی ــت زندگ ــی در زن ــدان از جمل ــه
دریافــت خدمــات و اســتفاده از ارفاقــات قانونــی مبتنــی بــر میــزان
پایبن ــدی زندانی ــان ب ــه ضواب ــط ،می ــزان مش ــارکت در برنام هه ــای
اص ــاح و تربی ــت و نح ــوه رفت ــار در زنـــدان بـــر اســـاس نتایـــج
اعتبارس ــنجی در «س ــامانه مدیر ی ــت زندانـــی» و بـــدون در نظـــر
گرفت ــن وضعی ــت ایش ــان قب ــل از ورود ب ــه زن ــدان
دادستانی کل کشور،

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دادگستری استانها میانمدت
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 2بازطراحــی و اجــرای طــرح طبقهبنــدی زندانیــان مبتنــی
بــر منشــأ جــرم و شــخصیت زندانیــان از طریــق تکمیــل پرونــده
شــخصیت زندانیــان بــا اســتفاده از نتایــج پرونــده شــخصیت
متهمــان ،فنـ ــاور یهـ ـ ــای ن ــو ی ـ ـ ــن تـش ـخـی ـ ــص شـخـصـیــــت،
آزمونهــای شخصیتشناســی برخــط و برو نســپاری اجــرای
آزمونهــا بــه مرا کــز مــورد تأییــد
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

دادگستری استانها

میانمدت

 3اصــاح ،بهینهســازی و بازمهندســی معمــاری فضاهــای
زنــدان بــا تأ کیــد بــر طراحــی فضاهــای اصــاح پذیــر بــرای
اجــرای طــرح طبقهبنــدی زندانیــان و تأمیــن منابــع مالــی آن از
طر یــق اجــرای بودجهر یــزی بــر مبنــای عملکــرد در زندانهــا و
طراحــی ســازوکارهای انگیزشــی بــرای ترغیــب مســئوالن زنــدان
بــه جلــب مشــارکت نهادهــای مردمــی و حا کمیتــی
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بنیاد تعاون زندانیان

بلندمدت

 4اســتقرار نظــام مالــی جدیــد بــرای زندانیــان در زنــدان
مبتنــی بــر مؤلفههایــی نظیــر محدودســازی ســقف دریافــت
پــول از بیــرون زنــدان ،کســب درآمــد زندانیــان از کســب و کار
و خلــق ارزشافــزوده در زنــدان و امــکان انتقــال آن بــه خانــواده
خــود ،تخصیــص برخــی از هزینههــا بــه صــورت یارانــه مســتقیم
بــه زندانیــان و اعتبارســنجی مســتمر زندانیــان بــر اســاس ســوابق
عملکــردی و ایجــاد دسترســی بــه خدمــات تکمیلــی بــر اســاس
نتایــج اعتبارســنجی
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور میانمدت

121

 5بازنگــری در نظــام حرفهآمــوزی و اشــتغال زندانیــان بــا
ُ
محور یــت توســعه کســب وکارهــای خــرد و خانگــی مبتنــی بــر
تهــای فــردی ایشــان و برقــراری ارتبــاط حداکثــری میــان
قابلی 
حرفــه فعالیــت آنهــا بــا تقاضــای بــازار کار خــارج از زنــدان
بنیاد تعاون زندانیان،

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دادگستری استانها میانمدت

 6توســعه نظــام حرفهآمــوزی و اشــتغال زندانیــان بــا اســتقرار
نظــام جبــران خدمــات عادالنــه و انگیزهبخــش بــرای زندانیــان و
ترغیــب مأمــوران اجــرا بــه مشــارکت فعــال در اشــتغال زندانیــان
بــا تخصیــص بخشــی از افزایــش ارزشافــزوده فعالیــت اقتصــادی
در زنــدان بــه ایشــان
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بنیاد تعاون زندانیان میانمدت

 7توســعه نظــام حرفهآمــوزی و اشــتغال زندانیــان بــا فراهمســازی
امــکان فعالیــت نهادهــای مردمــی ،شــرکتهای تعاونــی،
خصوص ـ ــی ،دولت ـ ــی و کــارآ فـر یـن ــان اجتـمـاعــــی در ایـجـــــاد
و اداره مؤسســات تولیــدی  ،اقتصــادی و خدماتــی در داخــل
و خــارج از ز نــدان
بنیاد تعاون زندانیان،
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
دادگستری استانها
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میانمدت

 8تمرکــز «بنیــاد تعــاون زندانیــان» بــر ایجــاد اشــتغال زندانیــان،
تعییــن میــزان درآمــد زندانیــان از اشــتغال بهعنــوان شــاخص
نهایــی ارزیابــی عملکــرد بنیــاد ،تخصیــص تمامــی منافــع،
عایــدات و مــازاد درآمدهــای آن در حــال و آینــده بــه موضــوع
حرفهآمــوزی و اشــتغال زندانیــان و کســب درآمــد ایــن بنیــاد
ً
منحصــرا از طریــق ایجــاد اشــتغال بــرای زندانیــان
سازمان زندانها و اقدامات
بنیاد تعاون زندانیان
تأمینی و تربیتی کشور

میانمدت

 9زمینهســازی مشــارکت نهادهــای مردمــی و مجموعههــای
فرهنگــی موفــق بــرای اصــاح مجرمــان و ترمیــم روابــط اجتماعــی
ســالم زندانیــان بــا طراحــی نظا مهــای انگیزشــی متناســب نظیــر
ایجــاد رقابــت ،شناســایی و ترو یــج الگوهــای اثربخــش و برگــزاری
جشــنواره ســاالنه ارزشــیابی و تقدیــر از الگوهــای برتــر
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم

میانمدت
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عامل 2

انگیـــزه کـــم برخـــی مس ــئوالن و مأم ــوران
اجـــرای احـــکام کیفـــری ب ــرای مش ــارکت در
فراینـــد اصـــاح مجرمـــان

راهبرد 1

اســتقرار نظــام ارزیابــی عملکــرد مبتنــی بــر نتیجــه بــرای
مســئوالن و مأمــوران اجــرای احــکام کیفــری

راهکار
 1ارزیاب ــی عملک ــرد مس ــئوالن و مأمـــوران اجـــرای احـــکام
کیف ــری مبتن ــی ب ــر ش ــاخصهایی نظیـــر کمیـــت و کیفیـــت
اج ــرای حک ــم ،می ــزان اثربخش ــی در حرفهآمـــوزی و اشـــتغال
مجرمــان ،اجــرای طــرح طبقهبنــدی زندانیــان ،جلــب مشــارکت
نهادهــای مردمــی در فراینــد اصــاح مجرمــان و صلــح و ســازش،
جل ــب مش ــارکت نهاده ــای فرهنگ ــی بـــرای اصـــاح باورهـــا،
انج ــام اقدام ــات تربیت ــی ،نتای ــج اع ــام نظ ــر برخ ــط زندانی ــان و
ته ــا و بازرسـ ـیهای پنه ــان ،فوقالع ــاده و م ــوردی
نتای ــج نظار 
مراج ــع نظارت ــی ق ــوه قضائی ــه ب ــا ایج ــاد «س ــامانه جام ــع عملک ــرد
مس ــئوالن و مأم ــوران اج ــرای اح ــکام کیفـــری» برخـــوردار از
دسترســی سلســله مراتبــی ســازمانی و مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه،
ب ــا قابلی ــت مش ــاهده برخ ــط نتای ــج ارزیابـــی بـــرای مأمـــوران و
محور یــت نتایــج ارزیابــی ایــن ســامانه در تعییــن وضعیــت افــراد
در نظا مه ــای مناب ــع انس ــانی از جمل ــه جب ــران خدم ــات ،ارتق ــاء
ش ــغلی ،نقلوانتق ــال و تمدی ــد ق ــرارداد
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دادستانی کل کشور میانمدت
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چالش
3

عدم حمایت مؤثر از محکومان
پس از اتمام دوره حبس
عامل1

دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد 1

ارتقـ ـــاء نـظـ ـــام حـمـای ـ ــت و م ــراقبت پــس از خــروج
محکومــان از زنــدان

راهکارها
شهــای الزم بــه زندانیــان در شــرف آزادی ،توســعه
 1ارائــه آموز 
ارتبــاط بــا خانــواده زندانیان ،شناســایی موانع اصلی فعالیت ســالم
نهــا در جامعــه ،پیگیــری تعییــن حامــی بــرای ایشــان بــا توجــه بــه
آ
نهــا و نــوع جرائــم
شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و روانشــناختی آ 
لســازی ظرفیتهایــی نظیــر دســتگاههای مســئول ،بخــش
بــا فعا 
خصوصــی ،نهادهــای مردمــی و خیریــن بــرای رفــع ایــن موانــع و
رصــد مســتمر وضعیــت ایــن افــراد بهمنظــور اطمینــان از بازگشــت
محکومــان بــه زندگــی شــرافتمندانه بــا ایجــاد «ســامانه حمایــت
و مراقبــت پــس از خــروج» برخــوردار از دسترســی سلســله مراتبــی
ســازمانی و مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه
سازمان زندانها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
تأمینی و تربیتی کشور
دادگستری استانها

بلندمدت
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 2جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی ،نهادهــای مردمــی و
خیر یــن بــه حمایــت از زندانیــان و کمــک بــه بازگشــت محکومــان
بــه زندگــی شــرافتمندانه پــس از اتمــام دوره حبــس از طریــق
تمهیــد ابزارهــا و مشــوقهای حاکمیتــی بــا اصــاح قوانیــن و
مقــررات مرتبــط
سازمان زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی کشور

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،

معاونت حقوقی و امور مجلس ،دادگستری استانها میانمدت

 3پیگیــری از دســتگاهها و نهادهــای حمایتــی و جلــب
مشــارکت نهادهــای مردمــی ،خیریــن ،شــرکتهای تعاونــی،
خصوصــی و کارآفرینــان اجتماعــی بــرای اولویتدهــی بــه ایجــاد
اشــتغال بــرای خانــواده زندانیــان دارای ضعف در تأمین معیشــت
دادگستری استانها،
سازمان زندانها و
اقدامات انجمنهای حمایت از زندانیان میانمدت
تأمینی و تربیتی کشور
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عامل2

ضعــف در رهگیــری و نظــارت بــر مجرمــان
حرفــهای پــس از اتمــام دوره حبــس

راهبرد1

نظــارت موقــت بــر مجرمان حرفـهای پس از اتمام
دوره حبس

راهکار
ِ 1اعمــال موقــت محدودی ـت در حوزههایــــــی نـظـیـــــر تـغـیـیـــر
محــل ســکونت ،تغییــر محــل اشــتغال ،ثبــت شــرکت و انجــام
معامــات بــرای مجرمــان حرف ـهای و مرتکبــان جرائــم مهــم پــس
از اتمــام حبــس متناســب بــا نــوع جرائــم ،تــوأم بــا نظامهــای
حمایتــی و کاهــش تدریجــی محدودیتهــا متناســب بــا اصــاح
رفتــار بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
دادستانی کل کشور

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،
معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت
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46

مأموریت 7

حمایت از حقوق
مالکیت اشخاص

1

-1بندهای  ۶۶و  67سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
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چالش
1

تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل1

اعتبار معامالت عادی

راهبرد1

تـ ــرغـیـ ــب اش ـ ـخـ ــاص بـه تــبــدی ــل مـ ـعـ ــام ـ ـ ـ ـ ــالت
عـ ـ ــادی بـ ـ ــه اس ـن ـ ــاد رس ـ ـمـ ـ ــی

راهکارها
 1تســهیل فراینــد ثبــت رســمی معامــات امــا ک بــا
استانداردســازی قراردادهــا در «ســامانه ثبــت آنــی» و ایجــاد
دسترســی مشــاوران امــا ک و عمــوم مــردم بــه ایــن ســامانه بــرای
انعقــاد قــرارداد و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت انجــام بعضــی
َ
شفــروش ســاختمان و مشــارکت در
اعمــال حقوقــی مهــم نظیــر پی 
ســاخت در ایــن ســامانه بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور

معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

 2عــدم ارائــه خدمــات قضائــی و ثبتــی بــه دعــاوی مرتبــط
َ
بــا اعمــال حقوقــی ثبتنشــده در دفاتــر امــا ک الکترونیــک بــا
تعییــن موعــد مقــرر از پیــش اعــا م شــده و تعییــن تکلیــف حقــوق
مکتســبه و ثبتنشــده قبلــی ادعاهــای عــادی بــا تعییــن دوره
زمانــی مشــخص (دوره گــذار) بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور

معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

 3جبــران خســارت متضــرران ناشــی از خطــا در عملیــات ثبتــی
امــا ک بــا فراه مســازی زمینه تشــکیل «صنــدوق جبران خســارات»
توســط دفاتــر اســناد رســمی بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور
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معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

عامل2

ضعــف در دقــــت تـعـیـــین حــدود در اس ـنــاد
مالکیت

راهبرد 1

افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

راهکارها
 1نقشهبرداری اراضی کشور با برو نسپاری حداکثری و خرید
خدمات از شرکتهای معتبر تخصصی صاحب صالحیت
دارای مسئولیت تضامنی
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور میانمدت

 2استعالم نقشههای دارای نقص اطالعات مالکیت از
دستگاههای موضوع قانون حدنگار در بازه زمانی مشخص
بهمنظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور میانمدت

 3اولویتدهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری
شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور کوتاهمدت

ِ 4اعمال هوشمند محدودیتهای قانونی مکانمبنا نظیر
محدودیتهای طرح تفصیلی شهرها ،حدنصاب فنی اراضی
کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در «سامانه مدیریت حدنگاری»
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور میانمدت
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 5توســعه پوشــش نقش ـهبرداری بــا اســتفاده از ظرفیــت
گیرندههــای ثابــت ماهــوارهای ســایر دســتگاهها و نهادهــا
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور

کوتاهمدت

 6پیگیــری اخــذ نقشـهها و اطالعــات امــا ک متعلــق و تحــت
نظــارت دســتگاههای اجرایــی و الــزام ایــن دســتگاهها بــه
فراخوانــی داده مکانــی اراضــی از «ســامانه مدیریــت حدنــگاری»
بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط
سازمان بازرسی کل کشور ،دادستانی کل
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور
کشور ،معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

عامل3

امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت

راهبرد 1

الکترونیکی نمودن اسناد مالکیت

راهکار
 1ایجــاد نســخه الکترونیــک اســناد کاغــذی بــا اســتفاده
تهــای درونــی قــوه قضائیــه و همچنیــن
حداکثــری از ظرفی 
خر یــد خدمــات از شــرکتهای فنــاور صالحی ـتدار ،بــا ایجــاد
مســئولیت تضامنــی و رعایــت مالحظــات امنیتــی
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات بلندمدت
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چالش
2

ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت
عامل 1

وجــود زمینههــای خطــا و اطالــه در فرایندهــای
اجــرای ثبت

راهبرد 1

حــذف حداکثری مداخالت انســانی در فرایند
اجرای ثبت

راهکارها
 1الکترونیکینمــودن فراینــد درخواســت اجــرای ثبــت،
هوشمندســازی ارجاعــات ،انجــام نیابتهــای اجرایــی و
اســتعالمات بــا دسترســی برخــط بــه پایگاههــای اطالعاتــی
مراجــع حا کمیتــی و ِاعمــال هوشــمند مواعــد بــا ایجــاد
«ســامانه اجــرای ثبــت»
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات میانمدت

 2شناســایی دارایــی و امــوال منقــول و غیرمنقــول اشــخاص
بــا دسترســی برخــط مأمــوران اجــرای ثبــت بــه پایگاههــای
اطالعاتــی مراجــع حا کمیتــی
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات کوتاهمدت
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یهــای روز و هــوش مصنوعــی
 3اســتفاده حداکثــری از فناور 
بهمنظــور ارائــه نظــرات کارشناســی ب هجــای ارجــاع بــه کارشــناس
و در مــوارد غیرقابلجایگزینــی بــا هــوش مصنوعــی ،ارجــاع
ســامانهای ،هوشــمند و بــدون مداخلــه عامــل انســانی بــه
کارشناســان و دریافــت نظــرات از همیــن طریــق بــا اصــاح
قوانیــن و مقــررات مرتبــط
مرکز امور وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده،
سازمان ثبت اسناد
مرکز آمار و فناوری اطالعات،
و امال ک کشور
معاونت حقوقی و امور مجلس

بلندمدت

 4فــروش دارایــی و امــوال شناساییشــده محکومــان در
ســامانه رســمی برگــزاری متمرکــز مزایدههــا
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور کوتاهمدت

 5تســریع در فراینــد ابــاغ اجراییــه ثبــت و افزایــش ضمانــت
اجــرای آن بــا اســتفاده از بســتر «ســامانه ثبتنــام الکترونیکــی»
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور مرکز آمار و فناوری اطالعات کوتاهمدت
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راهبرد2

ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجهگرا برای مأموران
اجرای ثبت

راهکار
 1ارزیاب ــی عملک ــرد مأم ــوران اج ــرای ثبـــت مبتنـــی بـــر
ش ــاخصهایی نظی ــر وص ــول مطالب ــات در موع ــد مق ــرر ،درص ــد
وص ــول مطالب ــات ،نتای ــج اع ــام نظ ــر برخ ــط مراجع ــان و نتای ــج
نظارته ــا و بازرسـ ـیهای پنه ــان ،فوقالعـــاده و مـــوردی
مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه بــا ایجــاد «ســامانه جامــع عملکــرد
مأم ــوران اج ــرای ثب ــت» برخ ــوردار از دسترس ــی سلس ــله مراتب ــی
س ــازمانی و مراج ــع نظارت ــی ق ــوه قضائی ــه ،ب ــا قابلی ــت مش ــاهده
برخ ــط نتای ــج ارزیاب ــی ب ــرای مأم ــوران و محوریـــت نتایـــج
ارزیاب ــی ای ــن س ــامانه در تعیی ــن وضعی ــت اف ــراد در نظامه ــای
مناب ــع انس ــانی از جمل ــه جب ــران خدم ــات ،ارتقـــاء شـــغلی،
نقلوانتق ــال و تمدی ــد ق ــرارداد
سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور میانمدت
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تحقــق ســند تح ـ ــول مستل ـ ـ ــزم بازطراحــی برخــی از نظامهــای
مدیریتـــ ــی مــوج ـ ــود ق ـ ــوه قـضـائـی ــه اسـ ــت .موضوعــات اصلــی
مرتبــط بــا نظــام مدیریتــی عب ــارتانـ ـ ــد از )1 :بـــرنـــامـــــهریزی،
 )2سـ ــازم ــانده ــی )3 ،منابـ ـ ــع انســانی )4 ،منابـــــع مــالــــــی،
 )5منابــع فیزیکـ ـ ــی و تـجـهـیـ ــزات )6 ،ق ــوان ــیـــــن و مــــقــــــررات،
 )7فنــاوری )8 ،نــوآوری و پیشــنهادها )9 ،گفتمانســـــازی،
 )10ارتباطــات مردمــی و  )11رعایــت کرامــت اربابرجــوع.
در ایــن فصــل ذیــل هــر یــک از موضوعــات فــوق ،اقدامــات
تحولــی آمــده اســت .همچنیــن بــرای هــر اقــدام ،واحــد یــا
واحدهــای ســازمانی مســئول ،واحــد یــا واحدهــای ســازمانی
همــکار و زمانبنــدی اجــرا شــامل «کوتاهمــدت» (تــا تیرمــاه ســال
« ،)1400میانمــدت» (تــا تیرمــاه ســال  )1401و «بلنـــــدمدت»
(تــا پایــان ســال )140۲بــه شــکل ز یــر مشــخص شــده اســت.
واحد یا واحدهای
سازمانی مسئول

واحد یا واحدهای
سازمانی همکار

زمانبندی اجرا
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مبحث اول

برنامهریزی
 1نظــر بــه اینکــه دفاتــر اول و دوم تحــول (طرح تحول دادگســتری
و طــرح تحــول ســازمانهای تابعــه قــوه قضائیــه) بــر اســاس اولیــن
نســخه ســند تحــول تهیــه شــده ،ضــروری اســت بهمنظــور
بازنگــری در ایــن دفاتــر ،برنامــه عملیاتــی هــر یــک از راهکارهــا
و اقدامــات ذکــر شــده در نســخه ارتقاءیافتــه ســند تحــول در
تعامــل بــا واحــد یــا واحدهــای ســازمانی مســئول مشــتمل بــر مــوارد
ز یــر حداکثــر طــی مــدت یــک ،دو و ســه مــاه پــس از ابــاغ ســند
تحــول متناســب بــا دورههــای زمانــی کوتاهمــدت ،میانمــدت و
دمــدت تدو یــن شــود:
بلن 
معاونت راهبردی واحدهای سازمانی مسئول

کوتاهمدت

•نتایج مورد انتظار از اجرای راهکار و اقدام
• فعالیتهای الزم برای تحقق راهکار و اقدام
• واحدهای سازمانی مسئول هر یک از فعالیتها
• زمانبنــدی اجــرای فعالیتهــا بــا مالحظــه انجــام
حداقــل  40درصــد راهکارهــا و اقدامــات میانمــدت تــا
تیرمــاه ســال  ،1400حداقــل  30درصــد راهکارهــا و اقدامات
دمــدت تــا تیرمــاه ســال  1401و حداقــل  60درصــد
بلن 
دمــدت تــا پایــان ســال 1401
راهکارهــا و اقدامــات بلن 
• الـ ــزام ـ ــات اجـ ــرای ـ ـ ــی (نـظی ـ ـــر اخـتـیــــــارات سازمانی،
ســاختار ،منابــع انســانی و منابــع مالــی)
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 2تدو یــن اهـ ـ ــداف ک ـمـ ـ ــی و ش ــاخـ ـصه ـــــای زیـــر بـهمـنــظــــور
ارزیابــی وضـ ـع ـی ـ ــت اج ـ ـ ــرای س ــند تحــول و سنجــــــــش میــــــزان
توفیـ ـ ــق دس ــتگاه قضائ ــی در تحق ــق تح ــول ق ــوه قضائی ــه
معاونت راهبردی کوتاهمدت

•تعیی ــن اه ــداف کم ــی ب ــرای ه ــر یـــک از عوامـــل و
چالشه ــا ب ــا لح ــاظ وض ــع موجـــود ،توانمندیهـــا
و ظرفیته ــای ق ــوه قضائی ــه در مقاطـــع زمانـــی
کوتاهم ــدت ،میانم ــدت و بلندمـــدت
• تعیی ــن ش ــاخصهای متناظ ــر بـــا اهـــداف کمـــی
تعیی ــن ش ــده
• تعیی ــن ش ــاخصهای متناظ ــر ب ــا پیامده ــای م ــورد
انتظ ــار از کارک ــرد ق ــوه قضائی ــه
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مبحث دوم

سازماندهی
گفتار اول

ساختار سازمانی قوه قضائیه

 1اص ــاح س ــاختار س ــازمانی و ش ــرح وظایـــف واحدهـــا و
پسـ ـتهای س ــازمانی ق ــوه قضائی ــه ب ــا رعایـــت مالحظـــات زیـــر:
معاونت راهبردی ،سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه کوتاهمدت

• متناسبسازی ساختار و تشکیالت قوه قضائیه با
اقتضائات اجرای سند تحول
• جامعنگری ،همسوسازی و هماهنگی میان سطوح
مختلف سازمانی و حذف تداخل مأموریتها و وظایف
• کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی
متجانس ،برو نسپاری امور قابلواگذاری و بهرهمندی
حداکثری از ظرفیتهای مردمی
• کاهش سطوح سلسل ه مراتبی
• تمرکززدایی حداکثری و تفویض اختیارات الزم به
معاون اول ،سایر معاونان و واحدهای استانی توأم با
نظارت و ارزیابی عملکرد
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گفتار دوم
ب1 -

بهـــــرهمنــــــدی از ظــرفـــیـــت نـهــادهـای
خــارج از قــوه قضائیــه

نهادهای حاکمیتی

 1افزایــش اثربخشــی حضــور مقامــات قــوه قضائیــه در شــوراهای
تصمیمگیــر ملــی و منطقـهای بــا تحقــق اقدامــات زیــر:
مرکز آمار و فناوری اطالعات،
حوزه ریاست ،سازمانهای تابعه
دادگستری استانها

کوتاهمدت

•تشکی ـ ـ ــل ک ـمـیـتـ ـ ههـ ـ ــای تـخـصــصــ ــی مـدیــریـتــ ــی و
کارشناس ــی ب ــا حض ــور واحده ــای س ــازمانی مرتب ــط ق ــوه
قضائیــه متناظــر بــا وظایــف هــر یــک از شــوراها بهمنظــور؛
ته ــای قانون ــی در وظایـــف شـــوراهای
احص ــاء فرص 
مذک ــور ب ــرای تحق ــق راهکاره ــای ذک ــر ش ــده در س ــند
تح ــول و پیش ــنهاد نظریهه ــای تخصص ــی متنــــاســـ ــب
بـ ـ ـ ــا دس ـتـ ــورک ـ ـ ــارهای جلس ــات ش ــوراهای مذک ــور
• اخ ــذ دی ــدگاه رئی ــس ق ــوه قضائی ــه در مـــوارد خـــاص
نس ــبت ب ــه نظریهه ــای تخصص ــی
• پیش ــنهاد دس ــتورکار متناس ــب بـــا الزامـــات تحقـــق
راهکارهــای ســند تحــول بــه دبیرخانــه شــوراهای مربــوط
نه ــا در دس ــتورکار
و پیگی ــری ق ــرار گرفت ــن آ 
• ایج ــاد «س ــامانه مدیر ی ــت جلســـات» بـــا قابلیـــت
ثبــت پیشــنهادها ،نظــرات کارشناســی ،دســتورکارهای
جلســات شــوراها و مصوبــات آنهــا و رعایــت هوشــمند
مواع ــد مق ــرر بهمنظ ــور س ــنجش میـ ـــ ــزان اثـــــربـخـشــ ــی
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حض ــور مقام ــات ق ــوه قضائیـــه در شـــوراهای مذکـــور
مبتن ــی ب ــر ش ــاخصهایی نظیـــر میـــزان پیشـــنهاد
دس ــتورکار جلس ــات ،می ــزان انطبـــاق دســـتورکارهای
پیش ــنهادی ب ــا الزام ــات مر ب ــوط ب ــه تحق ــق راهکاره ــای
ذک ــر ش ــده ،می ــزان در دســـتورکار قـــرار گرفتـــن
پیش ــنهادهای ق ــوه قضائیــه ،می ــزان انطب ــاق مصوب ــات
ش ــوراها ب ــا پیش ــنهادهای ق ــوه قضائی ــه و ارائ ــه گ ــزارش
کارن ـ ـ ـ ـ ـ ــامه اث ــربـخـش ـ ـ ــی حضــــــــــــ ــور در جلســـــــ ــات در
«ش ــورایعال ــیق ــوهقضائی ــه»حداقـــلدو مرتبـــهدر ســـال
 2همراهس ــازی مؤث ــر و تعام ــل س ــازنده بـــا ارکان حاکمیتـــی
ش ــامل دول ــت ،مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،نیروهـــای نظامـــی
و انتظام ــی ،نهاده ــای عموم ــی غیردولتـــی و شـــوراها و
کمیس ــیونها در اج ــرای س ــند تح ــول بهویـــژه در اجـــرای
ته ــای «پیش ــگیری از وق ــوع جـــــــــرم و دعــــــــــاوی»،
مأموری 
«احی ــاء حق ــوق عام ــه و گس ــترش ع ــدل و آزادیه ــای مش ــروع»
و «نظ ــارت ب ــر اج ــرای صحی ــح قوانی ــن و حس ــن جری ــان ام ــور»
ته ــای موجـــود و تهیـــه الگـــوی
ب ــا احص ــاء فهرس ــت ظرفی 
فعالس ــازی ای ــن ظرفیته ــا
سازمانهای تابعه،
معاونت راهبردی دادگستری استانها

کوتاهمدت

 3سامـ ــان ـ ــدهـ ـ ـ ــی و ارتـ ـقـ ـ ــاء اثربخش ــی حض ــور نماین ــدگان
قــوه قضائیــه بهمنظــور رعایــت قانــون و حقــوق مــردم در نهادهــا،
ش ــوراها ،کمیس ــیونها و مراج ــع ش ــبه قضائـــی بـــا تدویـــن و
اج ــرای «دس ــتورالعمل جام ــع ام ــور نماینـــدگان قـــوه قضائیـــه»
مش ــتمل ب ــر نح ــوه انتخ ــاب ،ش ــرح وظای ــف و ش ــیوه نظ ــارت ب ــر
نه ــا
آ
معاونت اول
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دادگستری استانها

میانمدت

ب2 -

نهادهای علمی و فناوری

 4بهرهمن ــدی حداکث ــری از ظرفی ــت حوزههـــای علمیـــه،
دانش ــگاهها ،پژوهش ــکدهها ،اندیش ــکدهها و شـــرکتهای
دانشبنی ــان در اج ــرای س ــند تح ــول از طریـــق شناســـایی
زمینههـــای موضوع ــی و برنام ــه همکار یهـــای مشـــترک بـــا
تأ کیــد بــر تمهیــد دستـ ـ ــرسـ ـ ـ ـیهای اطالعاتــی ویــژه و راهانــدازی
یه ــای حقوق ــی و قضائ ــی»
«پردی ــس نوآور 
معاونت راهبردی ،سازمانهای تابعه ،مرکز آمار و فناوری اطالعات،
واحدهای تابعه
دادگستری استانها

ب3 -

کوتاهمدت

نهادهای مردمی

 5جل ــب مش ــارکت نهاده ــای مردم ــی در ارائـــه خدمـــات
نظی ــر صیان ــت از حق ــوق عام ــه ،پیش ــگیری و مقابل ــه ب ــا فس ــاد،
یگ ــری ،صل ــح و س ــازش ،حمای ــت از بزهدیـــدگان و
میانج 
ی ش ــدن مجرم ــان ب ــا شناس ــایی و فعالســـازی
بازاجتماعـ ـ 
زمینههـــای موضوع ــی بهرهمن ــدی از ظرفیتهـــای مردمـــی
متناس ــب ب ــا اقتضائ ــات س ــند تح ــول از طری ــق تدوی ــن و اج ــرای
«دســتورالعملنحــوهمشــارکتو تعاملنهادهــایمردمیبــاقوهقضائیه»
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،دادستانی
کل کشور ،سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

دادگستری استانها

میانمدت
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ب4 -

بخش خصوصی

نســپاری خدمــات قابــلوا گــذاری بــه بخــش خصوصــی
 6برو 
در چارچــوب قوانیــن و مقــررات موجــود و خریــد خدمــات
موردنظــر بــا تدو یــن ســازوکارهای الزم
معاونت راهبردی،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

دادگستری استانها

میانمدت

 7احصــاء فهرســت ســایر خدمــات قابــل واگــذاری بــه بخــش
خص ــوصـ ــی و اص ـ ــالح ق ــوانیـ ــن و مـق ـــررات مــرتـبــــط بهمـنـظـور
وا گــذاری و خر یــد خدمــات موردنظــر
معاونت راهبردی ،معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه
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بلندمدت

مبحث سوم

منابع انسانی
گفتار اول

جذب

 1بازنگــری در نظــام جــذب منابــع انســانی قــوه قضائیــه بــه
تفکیــک مدیــران ،قضــات و کارکنــان و اســتقرار آن بــا اصــاح
قوانیــن و مقــررات مرتبــط و رعایــت مالحظــات زیــر:
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ،دانشگاه علوم قضائی و
خدمات اداری ،سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

میانمدت

• تعر یــف عملیاتــی شــاخصهای شایســتگی مشــتمل بــر
شــخصیت ،ایمــان ،تخصــص و مهارت متناســب با نوع شــغل
و توســعه شــیوههای ســنجش ایــن شــاخصها بــا اســتفاده از
یهــای روز و هــوش مصنوعــی
فناور 
• نی ــازسنـج ـ ــی ت ـع ـ ــداد م ـنــاب ــع انســانی موردنیاز به تفکیک
واحدهــای ســازمانی قــوه قضائیــه و جــذب در فضــای رقابتــی
ب ــا ت ــأ کـی ــد بـ ــر انـتـخـ ــاب شــایـستـهت ــرین افراد در چارچوب
نیازســنجی انجا مشــده
ً
• پذیــرش دانشــگاه علــوم قضائــی صرفــا از میــان داوطلبــان
دارای ســطح دو حــوزه یــا مــدرک کارشناســی مرتبــط در
رشــتههای مــورد نیــاز بــا ایجــاد نظا مهــای ســنجش هوشــمند،
سیســتمی و رقابتــی بهمنظــور احــراز شایســتگیهای
شخصیت ـ ــی ،ایـم ـ ـ ــانی و ع ـلـ ـمـ ــی و بــرگـ ـ ــزاری دور هه ـ ــای
کارشناسیارشــد تربیــت قاضــی تخصصــی در موضوعــات
اولویـتدار از جملــه خانــواده ،اقتصــاد ،رســانه ،اداری ،نظامــی
یهــای نویــن و تدو یــن محتواهــای آموزشــی و تربیتــی
و فناور 
علمــی و عملــی الزم متناســب بــا نیازهــای شــغلی
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ً
• جــذب قضــات صرفــا از میان داوطلبــان دارای مدارک
ســطح ســه و ســطح چهــار حــوزه یــا کارشناسیارشــد و
دکتــری پــس از اخــذ مــدارک کارشناســی ارشــد تربیــت
قاضــی در گرایشهــای تخصصــی از جملــه خانــواده،
اقتصــاد ،رســانه ،اداری ،نظامــی و فناور یهــای نویــن
تخصصــی بــا در نظرگرفتن شایســتگیهای شــخصیتی،
ایمانــی ،علمــی و مهارتــی متناســب ،در فضــای رقابتــی
و بــا حداقــل ســنی  25ســال تمــام بــا تأ کیــد بــر ســامت
فــرد و خانــواده ایشــان و اولویتدهــی بــه جــذب افــراد
دارای گواهــی تخصصــی در موضوعــات متناظــر بــا
گرایشهــای تخصصــی از مراکــز آموزشــی و پژوهشــی
دارای صالحیــت و مــورد تأییــد قــوه قضائیــه
• الــزام منتخبــان منصــب قضــاوت بــه اعــام امــوال و
دارایــی خــود در «ســامانه ثبــت امــوال و دارایــی مســئوالن»
• اخذتعهدخدمت ۱۰سالهاز منتخبانمنصبقضاوت
• برگــزاری دوره مهارتــی -تخصصــی دســتیاری قاضــی
بــرای منتخبــان منصــب قضــاوت و انتصــاب قضــات
جدیدالــورود بــر مبنــای نتایــج ارزشــیابیهای حاصلــه از
دوره دســتیاری و طراحــی نظــام انگیزشــی مناســب بــرای
ترغیــب نقشآفرینــی قضــات باتجربــه در فراینــد تربیــت
قضــات جدیدالــورود
2

پیگیری تصویب الیحه جامع استخدامی قوه قضائیه
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس
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میانمدت

گفتار دوم

نگهداشت ،آموزش و ارتقاء

 1صیانــت از اســتقالل ،شــأن ،عــزت ،منزلــت و کرامــت قضــات
با ابـ ــاغ و اج ــرای دستــورالـعـم ــل مـصــوب رئـیــــــس قــــوه قضائیه
بهمنظــور تضمیــن عــزت و اســتقالل قاضــی و در ابعــاد مدیریتــی،
اداری ،رفاهــی و فرهنگــی بــا رعایــت مالحظــات زیــر:
معاونت حقوقی معاونت راهبردی ،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
و امور مجلس معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی ،دادگستری استانها

میانمدت

• منع هرگونه اقدام مغایر استقالل قضات
• بازنگــری در فراینــد ارتقــاء شــغلی ،نقلوانتقــال و
جبــران خدمــات قضــات
• تســهیل ارتبــاط قضــات بــا رئیــس ،مســئوالن عالــی و
ســایر مدیــران قــوه قضائیــه
• ایجــاد واحــد صیانــت از کرامــت قضــات بهمنظــور
پیگیــری درخواس ـتها و پاســخگویی بــه آنــان
• توجــه و یــژه بــه قضــات گرو ههــای شــغلی کمتر از هشــت
و کاهــش فاصلــه درآمــدی آنــان بــا گروههــای باالتــر
 2تقو یــت شــاخصهای کیفــی و نتیجهمحــور در زیرنظامهــای
مدیر یــت منابــع انســانی از قبیــل ارتقــاء شــغلی و نقلوانتقــال بــه
تفکیــک مدیــران ،قضــات و کارکنــان بهمنظــور رعایــت کرامــت
منابــع انســانی و ارتقــاء ســامت اداری بــا مالحظــات زیــر:
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

میانمدت

• لــزوم اســتمرار شــاخصهای شایســتگی اشارهشــده
در گفتــار «جــذب»
• نتایج سامانههای جامع عملکرد
• رضایت اربابرجوع
149

 3بازنگ ـ ـ ـ ــری در نـ ـظـ ـ ـ ــام ن ـق ـ ـلوانــتـقـــالهـــ ــا بــــ ــا ایــــجــــ ــاد
«س ــامانه نقلوانتق ــال مناب ــع انس ــانی» بهمنظـــور رعایـــت
عدال ــت و کرام ــت مناب ــع انس ــانی و ارتق ــاء س ــامت اداری و
رعای ــت مالحظ ــات ز ی ــر:
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ،سازمانهای تابعه میانمدت

• تدوین شیوهنامه نقلوانتقالها و اعالم شفاف آن
• محدودس ــازی دفع ــات تصمیمگی ــری در خص ــوص
نقلوانتقاله ــای ه ــر ف ــرد ب ــه یکب ــار در س ــال
• ثب ـ ـــت ن ـق ـلوان ـتـق ــالهـ ـــای قـضـــــات بــــــه انـــضمام
م ــدارک الزم
• ال ــزام متقاضی ــان هرگون ــه نق ــل و انتق ــال ب ــه اع ــام
ام ــوال و دارای ــی خ ــود در «ســـامانه ثبـــت امـــوال و
دارای ــی مس ــئوالن»
 4اص ــاح و بازنگ ــری ط ــرح طبقهبن ــدی مش ــاغل و ترس ــیم
مس ــیر ارتق ــاء ش ــغلی متناس ــب ب ــا هـــر شـــغل بـــه تفکیـــک
مدی ــران ،قض ــات و کارکن ــان
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ،سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه میانمدت

 5طراحــی نظــام ارتقــاء شــغلی ویــژه زنــان شــاغل در قــوه قضائیــه
ب ــا تأ کی ــد ب ــر بهرهمن ــدی حداکث ــری از ظرفیـــت آنـــان در
فعالیته ــا و مش ــاغل مرتب ــط ب ــا حوزههای ــی نظی ــر خان ــواده،
زن ــان و ک ــودکان
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ،سازمانهای تابعه
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میانمدت

 6تدو یــن و اجــرای نظــام آمــوزش و توانمندســازی بــه تفکیــک
مدیــران ،قضــات و کارکنــان قــوه قضائیــه بــا رعایت مالحظــات زیر:
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

دادگستری استانها

میانمدت

• تمرکــز بــر ایجــاد انگیــزه بــرای یادگیــری و ارتقــاء
عملکــرد بهجــای ارائــه صــرف برنامههــای آموزشــی بــا
اســتقرار نظامهایــی از جملــه نظــام جبــران خدمــات
عملکــرد محــور
• تربیــت قضــات تخصصــی در موضوعــات اولویــتدار
از جملــه خانــواده ،اقتصــاد ،رســانه ،اداری ،نظامــی و
یهــای نویــن و تدو یــن محتواهــای آموزشــی و تربیتــی
فناور 
علمــی و عملــی الزم متناســب بــا نیازهــای شــغلی
• توســعه دانشهــای کار بــردی از قبیــل دانشهــای
مرتبــط بــا پزشــکی قانونــی و کارشناســی رســمی
• تسهیـ ـ ــل دستــرسـ ـ ــی مـن ــاب ـ ــع انـســـانــــی بــه خدمــات
آموزش ـ ــی ب ـ ــه ص ـ ــورت رقابت ـ ــی و غیــــرانحصاری و بــا
رویکــرد «خر یــد خدمــات» از مرا کــز آموزشــی و پژوهشــی
دارای صالحیــت ب هجــای «تصدیگــری»
• استفاده از روشهای نوین آموزشی
 7تدو یــن و اســتقرار نظــام فعالیتهــای فرهنگــی منابــع
انســانی قــوه قضائیــه و خانوادههــای ایشــان بهمنظــور تقویــت
بنیــه فرهنــگ دینــی ،اخــاق اســامی ،بصیــرت و روحیــه انقالبی
مدیــران ،قضــات ،کارکنــان و خانوادههــای ایشــان بــا اســتفاده از
روشهــای مؤثــر تربیتــی و متناســب بــا شــرایط کار در قــوه قضائیــه
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

دادگستری استانها

میانمدت
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انتصاب مدیران

 1تدو ی ــن و اس ــتقرار نظ ــام انتص ــاب مدی ــران ق ــوه قضائی ــه
ب ــا رعای ــت مالحظ ــات ز ی ــر:
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

دادگستری استانها

میانمدت

• تعر ی ــف عملیات ــی ش ــاخص شایس ــتگیها مش ــتمل
ب ــر ش ــخصیت ،ایم ــان ،تخص ــص و مه ــارت ب ــا تأ کی ــد
ب ــر فاض ــل ،صال ــح ،انقالب ــی ،مردم ــی ،ن ــوآور ،س ــالم و
ض ــد فس ــاد ب ــودن
• توس ــعه ش ــیوههای س ــنجش ش ــاخصهای شایس ــتگی
ب ــا اس ــتفاده از فناور یه ــای روز و ه ــوش مصنوع ــی
• ایـ ـج ـ ـــاد ب ــانـ ـ ـــک اطالعـ ـ ـــاتی مـنــــاسب و طــــراحی
نظ ـ ـ ــام ج ــانـ ــشینپروری و تربی ــت مدی ــران بهمنظ ــور
شنـ ــاس ـ ـ ـ ــایی اس ــتعدادها و توانمندیهـــای منابـــع
انس ــانی شایس ــته بهو ی ــژه جوان ــان ب ــرای انتص ــاب در
پس ـ ـ ـتهای مدیریت ــی
• شفافســازی و اطالعرســانی فراینــد انتصابــات مدیــران
و شــیوه انطبــاق آن بــا مصادیــق بــرای منابــع انســانی
• ال ــزام متقاضی ــان پسـ ـتهای مدیریتـــی بـــه اعـــام
ام ــوال و دارای ــی خ ــود در «ســـامانه ثبـــت امـــوال و
دارای ــی مس ــئوالن»
• تـ ـعـی ـی ـ ـ ــن و تـ ـصـ ــر ی ـ ـ ــح کـــارویـــژههـــــای عـیـنـــــی
و قابلس ــنجش متناس ــب ب ــا س ــند تح ــول و وظای ــف
محول ــه و تعیی ــن دوره زمان ــی انتص ــاب ب ــرای ه ــر ی ــک
از مدی ــران در اح ــکام مس ــئولیت
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نظام جبران خدمات

 1بازنگــری در نظــام برخــی از پرداختهــا نظیــر اضاف ـهکاری،
بهــرهوری ،پــاداش و خدمــات رفاهــی بــه تفکیــک مدیــران،
قضــات و کارکنــان قــوه قضائیــه بهمنظــور رعایــت عدالــت
و کرامــت منابــع انســانی و ارتقــاء ســامت اداری بــا رعایــت
مالحظــات ز یــر:
معاونت راهبردی ،معاونت منابع انسانی و امور

فرهنگی ،معاونت مالی ،پشتیبانی و امورعمرانی ،دادگستری استانها

سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

میانمدت

• رعایــت عدالــت بــا تأ کیــد بــر عملکــرد ،جایــگاه و
ویژگیهــای شــغل و شــاغل بــا تأمیــن حداقــل معیشــت
بنــا بــه شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی و رفــع نیازهــای
اساســی بــا اولو یــت تأمیــن مســکن متناســب از طریــق
فراهمســازی زمینــه اعطــای تســهیالت بــرای خریــد و
ســاخت مســکن در طــول دوره خدمــت
• بهبــود تــوان ارائــه خدمــات رفاهــی و درمانــی و افزایــش
عدالــت توزیعــی در سراســر کشــور بــا تغییــر رویکــرد از
«تصدیگــری» بــه «خر یــد خدمــت» بــا اســتفاده از عوایــد
حاصــل از وا گــذاری مرا کــز رفاهــی و درمانــی فعــال و در
حــال ســاخت
• ســاماندهی و شــفافیت عملکــرد شــرکتهای تعاونــی
منابــع انســانی قــوه قضائیــه
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تکالیف و تعهدات

 1صیان ــت از کرام ــت مناب ــع انس ــانی و ارتق ــاء س ــامت اداری
ب ــا اص ــاح قوانی ــن و مق ــررات مرتب ــط ب ــرای اقدام ــات زی ــر:
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ،مرکز
حفاظت و اطالعات ،دفتر بازرسی ویژه و
حقوق شهروندی

معاونت حقوقی و
امور مجلس

میانمدت

• تقو ی ــت بازرسـ ـیها و نظارتهـــای فعاالنـــه مراجـــع
نظارتــی قــوه قضائیــه بــا اولویتبنــدی آنهــا بــر اســاس
احتم ــال وق ــوع تخل ــف مبتنـــی بـــر نتایـــج حاصـــل
از دادهکاوی اطالع ــات س ــامانهها و فراهمســـازی
ام ــکان گزارشده ــی اش ــخاص ب ــا حف ــظ محرمانگ ــی
هو ی ــت و تس ــهیل ش ــکایت از عملک ــرد مناب ــع انس ــانی
ب ــه مراج ــع نظارت ــی و انتظام ــی ق ــوه قضائی ــه
• ممنوعی ــت حض ــور همزم ــان مدیـــران ،قضـــات و
کارکن ــان ق ــوه قضائی ــه در مؤسس ــات دولت ــی و عموم ــی
و نی ــز ریاس ــت ،مدیر ی ــت عامـــل یـــا عضویـــت در
هیئتمدی ــره ان ــواع ش ــرکتها و مؤسس ــات خصوص ــی،
مؤسس ــات حقوق ــی و کارش ــناس رســـمی
• ممنوعی ــت اعط ــای مج ــوز هرگون ــه فعالی ــت مرتب ــط
حقوقــی ،ثبتــی و قضائــی از قبیــل وکالــت ،دفاتــر اســناد
رس ــمی و کارش ــناس رس ــمی بـــه مدیـــران ،قضـــات و
کارکن ــان س ــلب صالحی ــت ش ــده از ق ــوه قضائی ــه
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ارزیابی عملکرد

 1اثرپذیــری نظامهــای منابــع انســانی از جملــه جبــران
خدمــات ،ارتقــاء و تنــزل جایــگاه ســازمانی ،آمــوزش،
لهــا ،انتصابــات و تعییــن مفاخــر دســتگاه قضائــی از
نقلوانتقا 
نتایــج «ارزیابــی عملکــرد مدیــران ،قضــات و کارکنــان در تحقــق
ســند تحــول» و «ارزشــیابی میــزان موفقیــت واحدهــای ســازمانی
در تحقــق ســند تحــول»
معاونت راهبردی ،معاونت منابع انسانی و امور
دادگاه عالی انتظامی کوتاهمدت
فرهنگی ،سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه
قضات

 2ایجــاد «ســامانه عملکــرد مدیــران» بــرای ســطوح مدیریتــی
پایــه ،میانــی و عالــی شــامل میــزان تحقــق کارویژههــای
اشار هشــده در احــکام مســئولیت ،ســوابق عملکــردی ،نظــام
رتبهبنــدی ،انتشــار عمومــی رتبــه افــراد در مقیــاس منطقــهای و
ملــی و ایجــاد ســازوکاری بــرای عــزل  10درصــد از مدیــران دارای
ضعیفتر یــن ســطح عملکــرد
معاونت راهبردی ،سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

میانمدت
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منابع مالی
 1طراحــی ســازوکارهای تأمیــن اســتقالل مالــی قــوه قضائیــه
تــوأم بــا حفــظ یکپارچگــی برنامهوبودجــه کشــور بــا اصــاح
قوانیــن و مقــررات مرتبــط
معاونت راهبردی،
معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی معاونت حقوقی و امور مجلس

میانمدت

 2بازنگــری در نظــام بودجهر یــزی و مالــی قــوه قضائیــه
بــا اســتقرار نظــام بودجهر یــزی بــر مبنــای عملکــرد ،اجــرای
حســابداری تعهــدی و اولویتدهــی بــه تخصیــص منابــع
مالــی بــرای اجــرای ســند تحــول
معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی ،معاونت راهبردی ،میانمدت
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه ،دیوان عدالت اداری

 3انتظــام بخشــی بــه حســاب خــاص ،اولویــت تخصیــص
منابــع آن بــه اجــرای ســند تحــول و اعــام شــفاف عملکــرد
ســالیانه آن بــه مــردم
حوزه ریاست ،معاونت راهبردی

کوتاهمدت

 4افزایــش ســامت مالــی و اداری بــا شفافســازی عمومــی و
برخــط ضوابــط و قواعــد حا کــم بــر صــدور مجوزهــا ،مناقصههــا
و مزایدههــای قــوه قضائیــه و مشــخصات اشــخاص منتفــع
در ســامانههای مرتبــط قانونــی
معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی ،کوتاهمدت
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه
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منابع فیزیکی و تجهیزات
 1تدو یــن و اســتقرار نظــام بهر هبــرداری بهینــه از فضــا و
تجهیــزات قــوه قضائیــه بــا رعایــت مالحظــات زیــر:
معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی ،معاونت
راهبردی ،سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

میانمدت

• تدو یــن اســتاندارد متناســب بــا انــواع کاربــری فضاهــا و
تجهیــزات اداری و قضائــی
• بازطراحــی معمــاری ســاختمانهای قــوه قضائیــه بــا
نهــا بــا نــوع کاربــری و افزایــش
هــدف متناسبســازی آ 
رفــاه اربابرجــوع بــا مالحظــه گروههــای خــاص نظیــر
نخــواه و ســالمندان
افــراد توا 
• افزایــش بهــرهوری فضاهــای موجــود اداری و قضائــی از
طریــق تغییــر زمانبنــدی ارائــه خدمــات و تغییــر معمــاری
ســاختمانهای موجــود و محدودســازی ســاخت یــا
ً
خر یــد ســاختمان جدیــد بــه مــوارد ضــروری و صرفــا بــر
مبنــای دســتورالعمل مصــوب رئیــس قــوه قضائیــه
• ارز یـاب ــی مـست ـ ــمر ایمنــی ســاختمانها ،شناســایی
س ــاخ ـتـ ــمانهای پــر ریســک و اولویتدهــی بــه افزایــش
نهــا
ایمنــی آ 
• اتصــال کــد پرســنلی افــراد بــا کــد تجهیــزات در
اختیــار ایشــان
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قوانین و مقررات
ننــامـ ههـ ــا ،دسـ ـتــورالـعـمـلهـا ،بـخـشـنـامـههـا،
 1انطبـ ــاق آیـیـ ـ 
نه ــا در
رویهه ــا و فراینده ــای ج ــاری ب ــا س ــند تح ــول و اص ــاح آ 
تعام ــل ب ــا واحده ــای س ــازمانی مس ــئول
معاونت راهبردی ،معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

میانمدت

 2تنقی ــح ،اص ــاح و رف ــع خأله ــای قوانیـــن و مقـــررات
قضائ ــی ب ــا رویک ــرد تحکی ــم و تعال ــی نظـــام خانـــواده ،توســـعه
ته ــای مردم ــی،پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم و
مش ــارکتها و نظار 
یه ــای حقوق ــی روز و
اخت ــاف ،بهرهمن ــدی حداکث ــری از فناور 
حبسزدای ــی؛ ب ــه ص ــورت قاب ــل فه ــم و واضـــح بـــرای مـــردم
معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی میانمدت

 3تس ــریع و تس ــهیل در فراین ــد اج ــرای س ــند تح ــول ،ب ــر اس ــاس
م ــوارد تصریحش ــده من ــدرج در راهکاره ــا و اقدام ــات ،ب ــا اص ــاح
قوانی ــن موج ــود و تصو ی ــب قوانی ــن جدیـــد از طریـــق تدویـــن و
پیگیــری تصویــب «الیحــه اصــاح پــارهای از قوانیــن قــوه قضائیــه»
و اســتفاده از ظرفیــت ارائــه طــرح در تعامــل بــا کمیســیون قضائــی
و حقوق ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی و پیگیـــری اصـــاح مـــوارد
مع ــارض در آئیننام هه ــای دولت ــی در تعام ــل ب ــا ق ــوه مجر ی ــه
معاونت حقوقی و امور مجلس میانمدت
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 4تحلیــل و ارزیابــی پیشنو یــس لوایــح ،آییننامههــا،
دســتورالعملها و بخشــنامهها و ارائــه پیشــنهادهای اصالحــی
توســط افــراد خبــره قــوه قضائیــه ،صاحبنظــران حــوزه و دانشــگاه
و نهادهــای علمــی و فنــاوری و نهادهــای مردمــی بــا ایجــاد
عســپاری» و طراحــی نظــام انگیزشــی مناســب بــرای
«ســامانه جم 
ترغیــب اشــخاص بــه مشــارکت در ارزیابیهــا
معاونت راهبردی ،معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

کوتاهمدت

 5تقو یــت تعامــل قــوه قضائیــه بــا کمیســیونها بهویــژه
کمیســیون قضائــی و حقوقــی و مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی بهمنظــور فراهمســازی امــکان همافزایــی در
فراینــد اصــاح و تصو یــب قوانیــن
معاونت حقوقی و امور مجلس کوتاهمدت
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مبحث هفتم

فناوری

 1تدو یــن و اســتقرار «بــرنـ ــامـ ـــه توســعه و ارتقــاء نظــام فنــــــاوری
ق ــوه قضائی ــه» ب ــا رعای ــت مالحظ ــات ز ی ــر:
مرکز آمار و فناوری اطالعات ،معاونت راهبردی،
سازمانهای تابعه

میانمدت

• بهرهگی ــری حداکث ــری از فناوریهـــای جدیـــد نظیـــر
ه ــوش مصنوع ــی
• تجمی ــع و یکپارچ هس ــازی حداکثـــری ســـامانهها بـــا
ایج ــاد می ــز کار یکپارچ ــه ق ــوه قضائی ــه
• فراه مس ــازی ام ــکان اس ــتعالم برخ ــط اطالعات ــی ک ــه
ب ــا تأیی ــد ش ــخص و اس ــتعالم از ق ــوه قضائی ــه در اختی ــار
ایشــان و افــراد مــورد تأییدشــان قــرار میگیــرد؛ نظیــر گواهــی
س ــوء پیش ــینه ،ممن ــوع الخ ــروج ب ــودن ،ممن ــوع المعامل ــه
ب ــودن و وضعی ــت مالکی ــت رس ــمی ام ــوال غیرمنق ــول
ته ــای الکترونیک ــی در ق ــوه قضائی ــه ب ــا
• تقو ی ــت نظار 
فراه مســازی دسترســی سلســله مراتبــی ســازمانی و مراجــع
نظارت ــی ق ــوه قضائی ــه ب ــه مش ــاهده س ــامانههای مرتب ــط
• ایج ــاد زیرس ــاخت اطالعاتـــی الزم بـــرای پایـــش
صه ـ ـ ـ ــای تح ـ ـقـ ـ ـ ــق سنــــ ــد تحــــــ ــول ب ــا ایجــــــ ــاد
شاخ ـ 
«داش ــبورد مدیریت ــی س ــند تحـــول» بهمنظـــور ارزیابـــی
مس ــتمر و برخ ــط وضعی ــت اجـــرای ســـند بـــا قابلیـــت
دسترس ــی سلس ــله مراتب ــی ســـازمانی
• اس ــتفاده از رویک ــرد خر ی ــد خدمـــات و زمینهســـازی
بـ ـــرای فـعــالـیـــت شـ ــرکـ ـ ـتهای فـنـــــــاور و دانشبنیــان
ب هج ــای تصدیگ ــری
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مبحث هشتم

نوآوری و پیشنهادها
 1تدو یــن و اســتقرار «نظــام پیشــنهادهای قــو ه قضائیــه» بــرای
تحقــق مدیر یــت مشــارکتی و بهرهمنــدی از ظرفیتهــای فکــری
مدیــران ،قضــات و کارکنــان قــوه قضائیــه ،نخبــگان ،حوزههــای
علمیــه ،دانشــگاهها ،اندیشــکدهها ،پژوهشــکدهها ،مؤسســات
دانشبنیــان ،تشــکلهای دانشــجویی ،نهادهــای مردمــی،
اصنــاف ،اهالــی فرهنــگ و هنــر ،خبرنــگاران ،روزنامهنــگاران
و فعــاالن فضــای مجــازی در شناســایی و حــل مســائل ،بهبــود
فرایندهــا و ارزیابــی برنام ههــا از طریــق ایجــاد «ســامانه نظــام
پیشــنهادها» بــا مالحظــات ز یــر:
پژوهشگاه ،سازمانهای تابعه،
معاونت راهبردی
مرکز آمار و فناوری اطالعات

کوتاهمدت

• مســئلهمحور بــودن و تمرکــز نظــام پیشــنهادها بــر
عوامــل ریش ـهای بــروز چالشهــا
• ارائــه توضیحــات تفصیلــی پیرامــون ابعــاد مســائل بــا
اســتفاده از ابزارهــای روز و امــکان دسترســی اطالعاتــی
الزم بــرای صاحبــان پیشــنهاد
• طراحــی ســازوکارهای انگیزشــی مشــارکت فعــال
صاحبــان پیشــنهاد و مجر یــان تحقــق پیشــنهاد بــا
صــدور گواهینامــه پیشــنهادها ،تخصیــص بخشــی
از منابــع حاصــل از افزایــش بهــرهوری بــه صاحبــان و
مجر یــان تحقــق پیشــنهاد ،برگــزاری جشــنواره بــرای تقدیر
از مشــارکتکنندگان برتــر و اتصــال آن بــه نظامهــای
منابــع انســانی از جملــه ارتقــاء شــغلی ،جانشــینپروری،
نقلوانتقــال و تمدیــد قــرارداد بــرای صاحبــان پیشــنهاد
درون قــوه قضائیــه و مجر یــان تحقــق پیشــنهاد
• طراحــی ســازوکار ارزیابــی جمعــی پیشــنهادها بــه
صــورت شــفاف و برخــط و بــا بهرهمنــدی از ظرفیــت
نخبــگان و مرا کــز علمــی
• طراحــی ســازوکار بازخــورد بــرای صاحبــان پیشــنهاد و
مدیــران مرتبــط
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مبحث نهم

گفتمانسازی
 1ترس ــیم چه ــره حقیق ــی نظ ــام حقوق ــی  -قضائ ــی جمه ــوری
اســامی ایــران ،تبییــن عــزم قــوه قضائیــه بــرای اجــرای عدالــت و
یســازی اثــرات عملیــات روانــی جریانــات معانــد خارجــی
خنث 
و داخل ــی از طری ــق تدو ی ــن و اج ــرای «برنام ــه گفتمانس ــازی» ب ــا
رعایــت مالحظــات ز یــر:
مرکز رسانه ،ستاد حقوق بشر و امور بینالملل،
پژوهشگاه ،سازمانهای تابعه
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دادگستری استانها

میانمدت

• تبیی ــن نق ــاط برجس ــته عملکـــرد قـــوه قضائیـــه در
موضوعات ــی نظی ــر احی ــاء حقـــوق عامـــه ،صیانـــت از
یه ــای مش ــروع ،جل ــب مشـــارکت مـــردم ،تأمیـــن
آزاد 
حق ــوق متهم ــان ،نهاده ــای ارفاق ــی ،اص ــاح و تربی ــت
مجرمــان و کیفــر مجرمــان حرفــهای و شــرور بــا ترویــج در
رس ــانههای داخل ــی و خارج ــی
• ترس ــیم چه ــره ق ــوه قضائیـــه بهعنـــوان ملجـــأ و
پناه ــگاه قاب ــل ات ــکاء مظلوم ــان ،ترس ــیم چه ــره قاض ــی
بهعن ــوان ف ــردی مس ــتقل ،بیطـــرف ،نفوذناپذیـــر و
دارای طمأنین ــه ،ترس ــیم چهـــره دادســـتان بهعنـــوان
ف ــردی ش ــجاع ،جس ــور و عدالتج ــو و معرف ــی قض ــات،
دادس ــتانها و کارکن ــان س ــاعی و خـــدوم ،مفاخـــر و
چهرهه ــای مان ــدگار ق ــوه قضائیـــه
• پیشبین ــی بازخورده ــای احتمالـــی رســـانهها بـــه
اقدام ــات ق ــوه قضائی ــه ب ــا اتـــکاء بـــه تحلیـــل منابـــع
مرتب ــط از جمل ــه رونده ــای اصلـــی در رســـانههای
اجتماعــی و نتایــج افکارســنجیها ،طراحــی ســناریوی
مناس ــب رس ــانهای ،آمادهس ــازی آيندهنگران ــه محت ــوای
متناس ــب و زمین هس ــازی شـــکلگیری کنشهـــای
رس ــانهای پیشدس ــتانه

• رصـ ـ ــد دائ ـمـ ـ ــی کـن ـ ـشه ـ ــای رســانــهای جریانــات
معانــد و افزایــش تــوان بــرای پاس ـخگویی ســریع و بــه
موقــع بــه شــبهات و اتهامــات نــاروا
• توســعه روشهــای گفتمانســازی بــا بهرهمنــدی
حداکثــری از ظرفیتهــای داخلــی و بینالمللــی از
جملــه نشس ـتهای علمــی و تحلیلــی در مجامــع
علمــی و دانشــگاهی ،نهادهــای مردمــی و رســانههای
اجتماعــی ،برگــزاری رو یدادهــای خالقانــه و نوآورانــه،
حمایــت از تولیــد فیلــم ،ســریال و کارهــای نمایشــی
کوتــاه ،حضــور فعــال در مجامــع بینالمللــی ،ارتبــاط
مؤثــر بــا شــخصیتهای آزادیخــواه و برجســته علمــی
کشــورها و حضــور در رســانههای بینالمللــی مســتقل
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مبحث دهم

ارتباطات مردمی
 1تقو ی ــت ارتب ــاط م ــردم ب ــا ق ــوه قضائیـــه از طریـــق ارتقـــاء
«س ــامانه ارتباط ــات مردم ــی» ب ــه پنج ــره واح ــد س ــامانههای
مردم ــی ،تجمی ــع اطالع ــات حاص ــل از تمامـــی مســـیرهای
ارتباط ــی از جمل ــه ارس ــال نام ــه ،تمـــاس تلفنـــی و مراجعـــه
حض ــوری در آن ،تعیی ــن موع ــد مقـــرر بـــرای پاســـخگویی،
دادهکاوی اطالع ــات س ــامانه بهمنظـــور شناســـایی شـــعب،
اش ــخاص و رویهه ــای پرارج ــاع و گ ــزارش عملکـــرد ســـاالنه
س ــامانه ب ــه «ش ــورای عال ــی ق ــوه قضائي ــه»
حوزه ریاست ،سازمانهای تابعه،
واحدهای تابعه
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مرکز آمار و فناوری اطالعات،
دادگستری استانها

میانمدت

مبحث یازدهم

رعایت کرامت اربابرجوع
 1افزا یــش رعا یــت حقــوق مراجعــان بــا تدو یــن و اجــرای
«برنا مــه کرا مــت اربا بر جــوع» بــا مالحظــات زیــر:
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
سازمانهای تابعه ،واحدهای تابعه

مرکز آمار و فناوری اطالعات،
معاونت مالی ،پشتیبانی و امور
عمرانی ،دادگستری استانها

میانمدت

• غیرحضـ ـ ــور ی نمـ ـ ـ ــودن حدا کثـــــــری خــدمـــــات
حقو قــی ،ثبتــی و قضا ئــی
• ا ع ـ ـ ــام عـ ـمـ ــو م ـ ــی و ب ــر خ ــط تمامــی فرایندهــا و
رو ی ـ ـهه ـ ــای در ی ــا ف ـ ــت خد مــات قضائــی ،ثبتــی و
حـ ـق ــو ق ـ ـ ــی و نصــب تما مــی فرایندهــا و رو یههــای
در یافــت خدمــات در معــرض دیــد مراجعــان
• اطال عر س ـ ـ ــانی ح ـقـ ـ ــوق و ت ــکالیف مراجعــان بــا
رو شهــای متنــوع ،شــفافیت ز مــان حضــور هــر یــک
از قضــات ،کارکنــان و مد یــران ،اســتقرار ســامانه
نوبتد هــی و پیشبینــی خد مــات رفاهــی مناســب
در محــل ارا ئــه خد مــات
• فراهمســاز ی ا مــکان ا عــام نظــر برخــط پیرامــون
خد مــات در یافتــی بــا حفــظ محرمانگــی هویــت
مراجعــان و ا ســتفاده از آن بهعنــوان یکــی از
شــاخصهای ارز یا بــی عملکــرد منابــع انســانی
• ا ســتفاده از تجهیــزات بازرســی الکترونیــک
و حــذف مــوارد غیر ضــرور ی بازرســی در ورودی
اما کــن قضا ئــی و ادار ی
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تحقــق ســند تحــول مســتلزم اجــرای صحیــح راهکارهــای
تحولــی اســت .ایــن مهــم در گــرو ایجــاد زیرســاختهای
الزم ،رفــع موانــع در مســیر اجــرا و پیگیــری مســتمر اســت.
از آنجــا کــه اجــرای ســند تحــول مســیری خطــی و یکســویه
نیســت و هــر تغییــری خــود عاملــی بــرای تغییــرات متعــدد در
درون و بیــرون قــوه قضائیــه اســت ،بنابرایــن ضــروری اســت
بــا اســتقرار نظــام بازخــورد و اصــاح ،عــاوه بــر ســنجش دقیــق
میــزان موفقیــت در اجــرای ایــن ســند ،زمینــه حفــظ پویایــی،
انعطافپذیــری و ارتقــاء آن فراهــم شــود.
راهبــری و پیگیــری تحقــق مــوارد فــوق مســتلزم پیشبینــی
ســاختاری مناســب در درون قــوه قضائیــه اســت کــه در ایــن
فصــل ،شــرح ارکان آن آمــده اســت.
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مبحث اول

ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی
بهمنظــور راهبــری و هدایــت کالن اجــرای ســند تحــول،
«ســتاد راهبــری اجــرای ســند تحــول قضائــی» بــه ر یاســت
رئیــس قــوه قضائیــه بــا عضو یــت معــاون اول ،رئیــس دیــوان
عالــی کشــور ،دادســتان کل کشــور ،معــاون حقوقــی و امــور
مجلــس ،رئیــس حــوزه ریاســت ،معــاون راهبــردی (دبیــر ســتاد)
و ســه نفــر از صاحبنظــران بــا حکــم رئیــس قــوه قضائیــه بــا
وظایــف ز یــر تشــکیل میشــود:
1.تصو یــب برنامــه عملیاتــی راهکارهــا و اقدامات
2.تصو یــب اهــداف کمی و شــاخصها
یهــای مقتضــی بــرای رفــع موانــع اجــرای
3.تصمیمگیر 
ســند تحــول بــه اســتناد گزارشهــای دورهای اجــرای آن
4.اخــذ تصمیمــات مقتضــی متناســب بــا تغییــرات
درون و بیــرون قــوه قضائیــه ناشــی از اجــرای ســند تحــول
5.تصو یــب ســایر راهکارهــا و اقدامــات تحولــی مدنظــر
واحـ ــده ـ ــای س ـ ــازمـ ــانـ ــی ع ـ ــالوه بـــــر تـکالیف محوله در
ســند تحــول
6.تصو یــب نســخههای ارتقاءیافتــه ســند تحول
در جلســات ســتاد راهبــری ،حســب مــورد و بــر اســاس
دســتور جلســات از ســایر مســئوالن مرتبــط دعــوت میگــردد.
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مبحث دوم

دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی
ب همنظ ــور پش ــتیبانی محتوای ــی س ــتاد راهبـــری و پیگیـــری
تحق ــق مصوب ــات آن در س ــاختار ق ــوه قضائیـــه« ،دبیرخانـــه
س ــتاد راهب ــری اج ــرای س ــند تح ــول قضائ ــی» ب ــا ش ــرح وظای ــف
زی ــر تش ــکیل م یش ــود:
1.برگزاری جلسات ستاد و تهيه و تدوين دستور جلسات
2.اب ــاغ مصوب ــات س ــتاد راهب ــری ،پیگی ــری اج ــرای آنه ــا
و ارائ ــه گ ــزارش مس ــتمر از می ــزان تحق ــق مصوب ــات
3.بررس ــی و تأیی ــد برنام ــه عملیاتـــی راهکارهـــا و
اقدام ــات س ــند تح ــول ب ــرای ط ــرح در ســـتاد راهبـــری
4.بررس ــی و تأیی ــد اه ــداف کم ــی و ش ــاخ صهای س ــند
تح ــول ب ــرای ط ــرح در س ــتاد راهب ــری
5.پیگی ــری مس ــتمر اج ــرای راهکاره ــا و اقدام ــات س ــند
تح ــول از واحده ــای س ــازمانی مس ــئول
6.ارائ ــه مش ــورتهای تخصص ــی بـــه واحدهـــای
س ــازمانی مس ــئول ب ــرای اج ــرای صحیـــح راهکارهـــا،
اقدام ــات و مصوب ــات س ــتاد راهب ـــری
7.افزای ــش مش ــارکت مناب ــع انس ــانی قـــوه قضائیـــه
در اج ــرای س ــند تح ــول ب ــا تدو ی ــن و اجـــرای «برنامـــه
یس ــازی س ــند تح ــول در درون قـــوه قضائیـــه» بـــا
عموم 
رعای ــت مالحظ ــات ز ی ــر:
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•برگــزاری نشسـتهای تبیینــی و تحلیلــی بــرای
مدیــران ،قضــات و کارکنــان
•شناســایی و اســتفاده حداکثــری از رســانههای
اثرگــذار بــر منابــع انســانی قــوه قضائیــه
• برگــزاری جلســات دورهای رئیــس قــوه قضائیــه و
اعضــای «شــورای عالــی قــوه قضائیــه» بــا مدیــران،
قضــات و کارکنــان بهمنظــور دریافــت بازخوردهــا
• تمهیــد بازدیدهــای دورهای منابــع انســانی از
اجــرای اقدامــات الگویــی و نتایــج آن
• بهرهمنــدی از ظرفیــت گروههــای غیررســمی
قــوه قضائیه
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 8.ایجــاد آ گاهــی عمومــی نســبت بــه ســند تحــول
و وض ـع ـی ـ ــت اجـ ـ ــرای آن ب ـ ــا تــهــیـــــــه و اجــــــــــــــرای
«ب ـ ــرنـ ــام ــه عمومـ ـیس ـ ــازی سـن ـــد تـــحـــــول در جــامــعــه»
بــا رعایــت مالحظــات ز یــر:
• تبییـ ــن تـفـصـیـل ــی سـنــــد تـحــــول بـهمـــنظور
ترو یــج و گفتمانســازی بــا اســتفاده از ابزارهــای
متنــوع رســانهای
• بــرگ ـ ــزاری نـشـس ـتهـــــای نـقــــد و بــررســــی در
مجامــع علمــی و دانشــگاهی ،رســان ه ملــی و
شــبکههای اجتماعــی بــا حضــور دبیــر ســتاد
راهبــریو مســئوالنواحدهــایســازمانیمســئول
• گــزارش پیشــرفت تحقــق ســند تحــول بــه
مــردم بـ ـ ـ ــا اسـ ـت ـ ـف ـ ــاده از ابـــــزارهای متنــوع
رســانهای ،ایجــاد ســامانه روزشــمار بــرای
راهکارهـ ــا و اقدامــات بــا دسترســی عمومــی،
گــزارش در رســانه ملــی در دورههــای زمانــی
شــش مــاه ـ ــه ت ــوسط دبیــر ســتاد راهبــری و

مســئوالن واحدهــای ســازمانی و انتشــار گــزارش
مکتــوب در باز ههــای زمانــی ســاالنه
 9.نظــارت و ارزیابــی وضعیــت تحقــق ســند تحــول بــا
شهــای فصلــی مشــتمل بــر مــوارد زیــر:
تهیــه گزار 
	•میزان اجرای هر یک از راهکارها و اقدامات
	•موانع اصلی اجرای سند تحول
	•عملکــرد واحدهــای ســازمانی در اجــرای
ســند تحــول مبتنــی بــر نتایــج «داشــبورد
مدیریتــی ســند تحــول» و رتبهبنــدی آنهــا
و تعــییـ ــن واحــدهـ ــای مـوفـــــق و نمونــه بــه
ص ـ ــورت ســاالنه و بهمنظــور تقدیــر توســط
رئیــس قــوه قضائیــه
	•عملکــرد مدیــران ،قضــات و کارکنــان
مبتنــی بــر نتایــج ســامانههای مرتبــط و تعییــن
منابــع انســانی موفــق و نمونــه در اجــرای ســند
تحــول بــه صـ ـ ــورت س ـ ــاالنه و بهمنظــور تقدیــر
توســط رئیــس قــوه قضائیــه
	•تغییــرات ایجــاد شــده در نظــام مدیریتــی از
قبیــل ســاختار ،منابــع انســانی و فناور یهــا
متأثــر از اجــرای ســند تحــول
	•تغییــرات محیطــی در ابعــاد حقوقــی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی متأثــر از
اجــرای ســند تحــول
	 10.دریافــت و بررســی تخصصــی درخواس ـتهای واصلــه،
گزارشــات ،مســتندات و پیشــنهادهای واحدهای ســازمانی و
تكمیــل اطالعــات اولیــه بهمنظــور ارائــه در ســتاد راهبــری
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	11.گ ــردآوری پیش ــنهادهای اصالح ــی مدی ــران ،قض ــات
و کارکنــان قــوه قضائیــه و صاحبنظــران حــوزه و دانشــگاه
و تهیــه و ارائــه گــزارش تجمیعــی آن بــه صــورت ســاالنه بــه
ســتاد راهبــری
	12.بهروزرســانی و تـ ــدو یـــن پیشنویــس نســخهارتقاءیافته
س ــند تح ــول ب ــا اس ــتفاده از نتای ــج گزارشه ــای فصل ــی و
پیشــنهادهای اصالحــی
	13.مست ـنــدس ـ ـ ــازی ت ـجــربـیـ ـ ــات و درس آموختههـــای
مدیریت ــی اج ــرای س ــند تح ــول

174

مبحث سوم

کمیتههای راهبری اجرای سند تحول قضائی
بهمنظ ــور راهب ــری و هدای ــت اج ــرای ســـند تحـــول در
س ــازمانهای تابع ــه و در ص ــورت نی ــاز در ســـایر واحدهـــای
س ــازمانی مس ــئول ،در ه ــر ی ــک از آنه ــا «کمیت ـ ه راهب ــری اج ــرای
س ــند تح ــول قضائ ــی» ب ــه ریاس ــت رئی ــس س ــازمان ی ــا باالتری ــن
مقــام واحــد ســازمانی مســئول و بــا عضو یــت نماینــده دبیرخانــه
س ــتاد راهب ــری ،دو نف ــر از معاون ــان س ــازمان ی ــا واح ــد س ــازمانی
مســئول و یــک نفــر از صاحبنظــران مرتبــط بــا حــوزه تخصصــی
ب ــا پیش ــنهاد رئی ــس س ــازمان ی ــا باالتری ــن مق ــام واح ــد س ــازمانی
مس ــئول و تأیی ــد س ــتاد راهب ــری تش ــکیل میشـــود.
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ای ــن س ــند مش ــتمل بـــر یـــک دیباچـــه ،یـــک
مقدم ــه و چه ــار فص ــل در م ــورخ 1399/09/30
ب ـ ـ ــه ت ـصـ ــو یـ ـ ـ ــب رئ ـ ـی ـــس قــوه قضائیــه رســیــــــد
و از تار ی ــخ اب ــاغ ،الزماالجـــرا میباشـــد.

