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کارش بــا همــه  کــه ســر و  مســئله قضــا یــک مســئله مهمــی اســت 
کــه اســام دربــاره  کشــور و مســلمانان اســت. آن قــدری  حیثیــت 
کــرده اســت، شــاید کمتــر در چیزهــای دیگــر ســفارش  قضــا ســفارش 

کــرده باشــد.   
صحیفه امام، جلد 19، صفحه 324

ــه  ــورد توج ــزى م ــر چی کمت ــام  ــاید در اس ــه ش ک ــت  ــی اس ــر مهم ام
بــوده اســت مثــل قــّوه قضائیــه. نکتــه اش هــم معلــوم اســت؛ بــراى 
اینکــه در دســت قــّوه قضائیــه، همــه چیــز ملــت اســت؛ جــان مــردم 
اســت، مــال مــردم اســت، نوامیــس مــردم اســت، همــه در تحــت 

ــه اســت. ــّوه قضائی ســیطره ق
صحیفه امام، جلد ١٣، صفحه ١١١

؟هر؟



بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجةاالسام و المسلمین

 آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته

گذشــت چهــل ســال از تشــکیل  آغــاز دهــه ی پنجــم انقــالب و 
دادگســترِی مبتنــی بــر فقــه و حقــوق اســالمی، ایجــاب می کنــد 
ــر تجربه هــا و دســتاوردها و رهنمودهــای انباشــته در  ــا تکیه ب کــه ب
ایــن نصــاب زمانــی، تحّولــی متناســب بــا نیازهــا و پیشــرفت ها و 
ــا  گیــرد و دســتگاه عدالــت ب تنگناهــا در قــوه ی قضائیــه صــورت 
َنَفســی تــازه و انگیــزه ای مضاعــف و نظــم و تدبیــری حکمت آمیز، 
گام دوم انقالب اســت، باقدرت  کــه زیبنــده ی  دوران جدیــدی را 

کنــد. و جدیــت آغــاز 

اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده ام

ــه و  ــوه ی قضائی ــف ق ــطوح مختل ــی در س ــوابق طوالن ــه دارای س ک
کنــار فقاهــت  آشــنا بــا همــه ی زوایــای آن می باشــید و از طرفــی در 
از تحصیــالت حقوقــی و دانــش و تجربــه در ایــن عرصــه مهــم 
کارآمــدی خــود را در مقاطــع  ــد، و ســالمت و امانــت و  ی برخوردار

ــد. گــون خدمــت نشــان داده ای گونا

کردم. سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ماحظه 
 بر اساس مشورت ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز می دانم.

بااین حال چند نکته را مؤکدًا به جنابعالی سفارش می کنم.

نخســت آنکــه بــرای همــه ی فصــول ایــن ســند و بندهــای ذیــل 
کنیــد و خــود و همکارانتــان را بــر پایبنــدی بــه  آن هــا، زمــان تعییــن 
نــه  و  عجلــه  نــه  زمان بندی هــا  در  نماییــد.  الــزام  برنامــه  ســرآمد 

راه داده شــود. نبایــد  مماطلــه 

دوم آنکــه در همــه ی فصــول تحــول، مردمــی بــودن و انقالبــی بــودن 
و ضــد فســاد بــودن را رعایــت کنیــد.



ی انســانی صالــح را در رأس عوامــل تحــول  ســوم آنکــه عنصــر نیــرو
ــان از  کــِی دامــن آن ــوه بدانیــد. ســالمت قضــات و پا و پیشــرفت ق
هرگونــه فســاد، شــرط الزم و اّول بــرای همــه توفیقــات شــما اســت. 
و  مباهــات شــما  مایــه ی  کــه  قــوه  از درون  فســاد  یشــه کنی  ر در 
کثریــت قضــات دادگاه هــا و دادســراها اســت، هیــچ  ســرافرازی ا

تردیــد و درنــگ نکنیــد.

گســترش عــدل و احیــاء حقــوق عامــه و آزادی هــای  چهــارم آنکــه 
کــه در شــمار هدف هــای      مشــروع و نظــارت بــر ِاعمــال قانــون را 
قــرار  برنامه هــا  رأس  در  اســت  اساســی  قانــون  در  قضائیــه  قــوه 
دهیــد. ایــن موجــب اعتمــاد مــردم و دلگرمــی آنــان بــه قــوه قضائیه 

ــد. ــد ش ــات خواه ــوادث و منازع در ح

پنجم آنکه در برخورد قضائی مالحظه ی این  و آن را نکنید. 

ششم آنکه از جوانان صالح و انقالبی و فاضل در مسؤولیت های قوه 
استفاده کنید.

یــد. احســاس عــزت و  هفتــم آنکــه قاضــی و دادگاه را عزیــز بدار
انگیزه هــا و عوامــل  برابــر  شــرافت در قاضــی، ســّد محکمــی در 

نفــوذ و انحــراف اســت.

یــه و مقننــه و هم افزایــی بــا  هشــتم آنکــه همــکاری بــا قــوای مجر
کــه ســفارش همیشــگی این جانــب اســت در نظــر داشــته  ــان را  آن

ــا شــمایند. ــه همراهــی و همــکاری ب ــان نیــز موظــف ب باشــید. آن

تالش هــای  خاطــر  بــه  آملــی  آیــت اهلل  از  میدانــم  الزم  پایــان  در 
ارزشمندشــان تشــکر و قدردانــی کنــم و بــرای توفیــق کامــل جنابعالــی 
کنــم و  و همکارانتــان دســت دعــا و توســل بــه درگاه ربوبــی بلنــد 
توجهــات و دعــای حضــرت بقیــهݑ اهلل ارواحنــا فــداه را مســألت نمایــم.

والسالم علیکم و رحمه اهلل
سید علی خامنه ای

١6 اسفند ١٣97





هــر دوره ای بایــد نســبت بــه دوره قبــل یــک پیشــرفتی داشــته 
و  یــک دوره جدیــدی شروع شــده اســت  کــه  باشــد؛ حــاال هــم 
بــر  یــک آورده ای عــالوه  یــک امتیــازی،  یــک فضلــی،  بایســتی 
گذشــتگان انجــام داده انــد بــه قــوه قضائیــه اهــدا  آنچــه دیگــران، 

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 زمینه هــای مختلــف، 
مــا بــه ایــن احتیــاج داشــتیم. ]تحــول یعنــی[ اجتنــاب از تحجــر، 
اجتنــاب از پافشــاری بــر مشــهورات غلــط؛ معنــای تحــول این هــا 

کــه اعتراضــی هــم وجــود نــدارد. اســت؛ ]حّتــی[ در آنجاهایــی 
سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 31 امین سالگرد ارتحال                                    
حضرت امام خمینی؟هر؟؛ 1399/03/14

بــا  یــک شــیوه های عملیاتــی،  بــا  یــم  یــک دســتگاهی دار مــا 
کنــارش بــا مقــداری ایــراد، نقــص،  یــک برنامه هــای اجرائــی و در 
کنیــد بایســتی آن شــیوه ها  کــه مــی  خواهیــد ایجــاد  کمبــود؛ تحــول 
کارآمدتــر،  مؤثرتــر،  شــیوه های  بــه  بشــود  تبدیــل  بشــود،  بهینــه 
کمبودهــا برطــرف بشــود؛  روان تــر و آن موانــع، آن اشــکاالت، آن 
ایــن تحــول اســت؛ ایــن ]کار[ البتــه برنامــه الزم دارد؛ تحــول بــدون 
کــرد؛ بایــد  کــه نمی شــود حرکــت  کــه امــکان نــدارد؛ روزمــره  برنامــه 
ــرای ایــن  کالن ب دســتگاه عاقلــه و مفّکــره بنشــیند یــک طراحــی 
کاغــذ بیــاورد و  ی  کنــد و رو تغییــر عمــده در ذهــن خــودش تصویــر 
کار  گرفتــه؛ ایــن بخــش  کار بحمــداهلل انجــام  تصمیــم بگیــرد. ایــن 
را رئیــس محتــرم جدیــد قــوه قضائیــه، جنــاب آقــای رئیســی قبــل 
ــد، از ایشــان خواســته  ــه عهــده بگیرن از آنکــه ایــن مســؤولیت را ب
شــد، ایشــان هــم یــک برنامــه ی تحــول جامــع و مــورد قبولــی را 
گرفتــه؛  کار انجــام  کار شــده، ایــن قســمت  کردنــد؛ پــس ایــن  تهیــه 



ایــن خیلــی خــوب اســت لکــن برنامــه عبــارت اســت از ذهنیات؛ 
کار الزم دارد.  بــه وجــود بیایــد،  گــر بخواهیــم تحقــق خارجــی  ا
پــس توصیــه ی اول بنــده بــه رئیــس محتــرم و مســئوالن محتــرم 
کــه  کــه همیــن برنامــه ی خوبــی  و اجــزای قــوه قضائیــه ایــن اســت 
کرده ایــد،  کرده ایــد و ارائــه  کرده ایــد و تهیــه  شــما خودتــان تدویــن 
ایــن برنامــه را بــر طبــق زمان بنــدی، بــدون اغمــاض پیــش ببریــد؛ 
یــد جلــو، بــه  یــد لنــگ بشــود. از چیــزی واهمــه نکنیــد، برو نگذار
کنیــد، ایــن برنامــه را عملیاتــی  کنیــد، اقــدام  خــدای متعــال تــوکل 
گذشــت یــک مــّدت قابــل قبولــی  کــه بعــد از  کنیــد  کاری  کنیــد. 
کوتاه مــدت و چندماهــه و ماننــد اینهــا  -البتــه ایــن برنامه هــای 
کامــاًل احســاس  کارهــای عملیاتــی بــه آن معنــا نیســت-  خــب 
کــه قــوه قضائیــه دچــار تحــول شــد، دارد متحــول مــی شــود؛  بشــود 

ایــن بــا حرکــت شــما انجــام می گیــرد. 

بیانات در دیدار مسئوالن قوه قضائیه؛ 1398/04/05

کــه  بــود-  هــم  قــوه قضائیــه  گــزارش  مــن شــنیدم -ظاهــرًا در 
ــرده  ک ــه  ــوه تهی ــرم ق کــه در ســال قبــل، رئیــس محت ــی  ســند تحول
کردنــد، ویرایــش ارتقاءیافتــه ای داده شــده و  بودنــد و ارائــه و ابــالغ 
آنچــه امــروز در دســترس قــوه قضائیــه و مــورد اهتمــام قــوه قضائیــه 
کار، از ســند اولــی  کــه از لحــاظ ســطح  اســت، ســندی اســت 
باالتــر و پیشــرفته تر اســت؛ ایــن خبــر بســیار خوبــی اســت بــرای 
ــوه ی محتــرم  گــزارش شــد ایــن ســند را ق ــه مــن  کــه ب مــا. آن طــور 
قضائیــه بــا همــکاری نخبــگان متعــددی از حــوزه و دانشــگاه 
کامــاًل  کار هــم، ســبک  کــه ایــن ســبک  کــرده  کــرده، فراهــم  تهیــه 
از  بــا اســتفاده   درســت و متیــن و منطقــی اســت؛ و همچنیــن 
ایــن  ارتقــای  قــوه،  و مجربیــن  قــوه  برگزیــدگان درون  تجربیــات 
کنیــد،  گــر ایــن ]ســند[ ابــالغ نشــده، ابــالغ  ســند فراهــم شــده. ا
کارنامــه  اجــرای برنامه هــای مترتــب بــر ایــن ســند را  کنیــد و  دنبــال 
کــه مــردم بداننــد  کنیــد  هــم در وقــت خــود و در زمــان خــود منتشــر 



گــر ایــن را بــا  کــه ایــن ســند و ایــن برنامه هــا تــا چقــدر پیــش رفتــه؛ ا
تفاصیــل مــردم بداننــد، قطعــًا در امیــدواری بــه قــوه قضائیــه تأثیــر 

کــه ایــن خیلــی مهــم اســت. دارد، 
بیانات در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه؛ 1399/04/07

تهیــه  برنامــه، پنجــاه درصــدکار اســت لکــن ایــن پنجــاه درصــد 
تــا بــه آن پنجــاه درصــد بعــدی ُمنَضــم نشــود، مثــل ایــن اســت 
ــه یــک چاهــی  کــه شــما از ت کــه انجــام نگرفتــه، مثــل ایــن اســت 
کــه صــد متــر  کنیــد  کــه مثــاًل فــرض  یــد بــاال  می خواهیــد آب بیاور
طولــش اســت؛ تــا پنجــاه متــری آورده ایــد، بعــد همــان جــا مانــده 
کــه نیاورده ایــد دیگــر؛ تفاوتــی نمی کنــد.  باشــد؛ مثــل ایــن اســت 
گــر بخواهیــد آن محصــول بــه دســت شــما برســد، ایــن پنجــاه  ا
کــه تحــرک و فعالیــت و اقــدام و بقیــه شــرایطی  درصــد بعــدی را 
انشــااهلل  تــا  بزنیــد  کار  بــه  بایــد  را  اینهــا  اســت،  دارد  وجــود  کــه 

ــود. ــل بش ــول حاص محص

بیانات در دیدار مسئوالن قوه قضائیه؛ 1398/04/05
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کــه در ابتــدای ایــن دوره بــر اســاس تأییــد  »ســند تحــول قضائــی« 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی       مبنــای عمل قــوه قضائیه قرار گرفته 
بود، با اتکاء و بــهــره مـنــدی از بـیـانـات حـضـرت امــام خـمـیـنی ؟هر؟ 
اساســی،  قانــون  اصــول   ، اســالمی    انقــالب  معظــم  رهبــر  و   
ایـــــــران، سـیـــاســــت های  اســـــــالمــــــی  ی  چشــم انداز جمهــــــور
و  قـضــــائـیــــه  قــــــــوه  ن  درو همــکاران  نظــرات  نظــام،  کــلــــی 
منابــع  و  اســناد  دانشگـــاه،  و  حـــــــوزه  نـظــــــران  صـــاحــــــب 
ارتقــاء  جدیــد،  دوره  تجربیــات  همچنیــن  و  مرتبــط  پژوهشــی 
گرفــت. کیــد مجــدد معظــم لــه قــرار  یافــت و پیگیــری آن مــورد تأ

لــذا بدیــن وســیله »نســخه ارتقــاء یافتــه ســند تحــول قضائــی« 
بــه   ۱4۰۲ انتهــای ســال  تــا  قــوه قضائیــه  مبنــای عمــل  به عنــوان 
پیوســت ابــاغ می شــود. توفیــق قــوه قضائیــه در تحقــق ایــن ســند 
گــرو همــت مضاعــف و تــالش مجاهدانــه همــکاران محتــرم  در 

اســت. کثــری ظرفیت هــای مردمــی  ی حدا و فعال ســاز



شــایان ذکــر اســت، بــا توجــه بــه پیش بینــی بازنگری هــای دوره ای 
پیشــنهادهای  یافــت  در امــکان  تحــول،  ســند  ارتقــاء  بــرای 
گرفتــن آن هــا در ویرایش هــای آتــی ایــن  اصالحــی و مدنظــر قــرار 

ــت. ــم اس ــواره فراه ــند هم س

و  الطــاف  ســایه  در  ســند  ایــن  شایســته  اجــرای  اســت  امیــد 
عنایــات حضــرت ولی عصــر؟جع؟ موجــب احقــاق بیش از پیــش 
کثــری عدالــت در جامعــه شــود. حقــوق مــردم و اســتقرار حدا

1399/9/30
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ــح رهبــر معظــم  صــدور بیانیــه »گام دوم انقــالب«، مطالبــه صری
به عنــوان  تحــول قضائــی  انجــام  بــر  مبنــی  اســالمی     انقــالب 
ن مــردم، موقعیتــی  نیــز انتظــارات روزافــزو آورده دوره جدیــد و 
ــا  ی ب ــی را در همتــراز ــد آورده و تحــول قضائ یخــی پدی ویــژه و تار
گام دوم انقــالب، بــه اولویــت انکارناپذیــر قــوه قضائیــه تبدیــل 

نمــوده اســت.

گســترده  ــی مرهــون تــالش طیــف  ــگاه امــروز دســتگاه قضائ جای
کـــــارکنــــــــان خـــــــــدوم اســـــت.  گمنامـــــی از قضــات شــریف و  و 
یـــــــزان بـــــه ویژه رؤســای پیشــین  لــذا الزم اســــــــــت از همــه ایــن عز
خــــــــود،  مسئـــولیـــــت  دوره  طـــــــــول  در  کــــــــــــه  قضائیـــــه  قـــــوه 
ســعی وافــری بــرای بهبــود امــور معمــول داشــته اند، یــاد نمــود و 
بــرای درگذشــتگان از آن هــا، شــهید بزرگــوار آیــت اهلل بهشــتی، 
و  یــزدی  آیــت اهلل  مرحــوم  اردبیلــی،  موســوی  آیــت اهلل  مرحــوم 
بــرای  و  غفــران  طلــب  شــاهرودی  هاشــمی  آیــت اهلل  مرحــوم 
ی توفیــق نمایــم. یجانــی از خداونــد متعــال آرزو آیــت اهلل آملــی الر

ِإْحَســاِن«
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ْ
ُمُر ِبال

ْ
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)ســوره مبارکه نحل-  آیه 90(

۱



وضــع  میــان  دلســوزان،  همــه  تــالش  علی رغــم  و  این همــه  بــا 
یــادی وجــود  ز فاصلــه  قــوه قضائیــه  و وضــع مطلــوب  موجــود 
ی اســالمی ایــران بایــد بــه  دارد. اســتقرار عدالــت در جمهــور
کــه حتی االمــکان هیــچ حقــی از مــردم عزیزمــان  نحــوی باشــد 
تضییــع نشــود و در مــوارد خــاص نیــز قــوه قضائیــه بــا اقتــدار، 
همــراه  و  ســرعت  دقــت،  کمــال  در  و  بی طرفــی  و  اســتقالل 
و  حل وفصــل  را  موضوعــات  ارباب رجــوع،  کرامــت  حفــظ  بــا 
احقــاق حــق نمایــد. بــا ایــن دیــدگاه، »ســند تحــول قضائــی« 
ــم  ــس از تقدی ــن و پ ی ــه تدو ــوه قضائی ــاله ق ــه 5 س ــوان برنام به عن
ایشــان،  تاییــد  و  اســالمی     انقــالب  رهبــر معظــم  بــه محضــر 
گرفــت. اجــرای آن از ابتــدای دوره جدیــد در دســتورکار قــرار 

گذشــت یــک ســال و نیــم از آغــاز اجــرای ســند  امــروز، پــس از 
ســازمان های  و  دادگســتری  بــه  اجرائــی  برنامه هــای  ابــالغ  و 
ی اســالمی ایــران«،  یــت »قانــون اساســی جمهــور تابعــه، بــا محور
ی اســالمی ایــران در افــق 1404«،  »ســند چشــم انــداز جمهــور
کلــی  »سیاســت های  یــژه  به و نظــام«  کلــی  »سیاســت های 
کلــی قضائــی«، »بیانــات  امنیــت قضائــی« و »سیاســت های 
حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ و رهبــر معظــم انقــالب اســالمی    «، 
اســناد و مطالعــات انجام شــده در زمینــه تحــوالت راهبــردی 
ن    بیــرو و  ن  درو صاحب نظــران  نظــرات  اخــــــذ  قضائیــه،  قــوه 
از  حاصــل  نتایــج  و  بازخوردهــا  بــه  توجــه  بــا  و  قضائیــه  قــوه 
اجــرای آن، »نســخه ارتقاءیافتــه ســند تحــول قضائــی«  تدویــن شــد.

کــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی    امــر بــه ابــالغ »نســخه  حــال 
ارتقاءیافتــه ســند تحــول قضائــی«  نموده انــد، اجــرای ایــن ســند 
ــالغ و انتشــار آن  ــا اب ــا همتــی مضاعــف پیگیــری نمــوده و ب را ب
کارکنــــان  یژه مدیــــــران، قضــــــات و  از مــلــــت عزیــز ایــران؛ بــــــه و
ــکده ها،  ــگاه ها، اندیش ــه، دانش ــای علمی ــه، حوزه ه ــوه قضائی ق
پژوهشــکده ها، مؤسســات دانش بنیان، تشــکل های دانشــجویی، 
و  فرهنــگ  اهالــی  نخبــگان،  اصنــاف،  مردمــی،  نهادهــای 
ی  مجــاز فضــای  فعــاالن  روزنامه نــگاران،  خبرنــگاران،  هنــر، 
بــا  دعــــــوت می شــــــود  اسالمـــــــی  انقــالب  دلســـــــوزان  و همــه 
ــایند  ــال نمــــ ــر مشارکــــــــت فعـــ ــود در ایــن مسیـــــ تمــام تــوان خــــ
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مبنــای  بـــــــر  مردمـــــــــــی  همگانــی  نظــارت  از  اســتفاده  بــــــا  و 
ــند را  ــن س ــق ای ــر، راه تحق ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــل ام اص
فراینــدی  ارتقــاء  اینکــه  بــه  بــا توجــه  کننــد. همچنیــن  همــوار 
پذیــرای  همــواره  قضائیــه  قــوه  اســت،  بی پایــان  و  دائمــی 
پیشــنهادهای اصالحــی بــرای ارتقــاء ســند تحــول خواهــد بــود.

گروهــی مرکــب از همــکاران قــوه قضائیــه و  در تدویــن ایــن ســند 
صاحب نظــران باتجربــه حــوزه و دانشــگاه در عرصه هــای قضائــی، 
یتی، اقتصــادی، اجتماعــی،  ــدیر ــی، مـ ــی، انـتـظــــامــــ حقــــوقــــــ
انقالبــی،  جــوان  نخبــگان  کنــار  در  تربیتــی  و  روان شناســی 
متخصــص در علــوم بین رشــته ای و متمرکــز بــر مســائل قضائــی 
می نمایــم  تشــکر  عزیــزان  ایــن  همــه  از  نموده انــد؛  مشــارکت 
خالصانــه  خدمــت  راه  در  ایشــان  ن  روزافــزو توفیقــات  دوام  و 
ی اســالمی ایــران را از  و مجاهدانــه بــه نظــام مقــدس جمهــور

خداونــد منــان خواســتارم.

بــا  ی  همــکار بــرای  کامــل  آمادگــی  قضائیــه  قــوه  پایــان،  در 
کمیتــی،  حا نهادهــای  دیگــر  و  یــه  مجر مقننــه،  محتــرم  قــوای 
عالــی  شــوراهای  همچنیــن  و  غیردولتــی  عمومــی  نهادهــای 
اعـــــــالم  را  سنـــــــــــد  ایــن  اجــرای  جــهـــــت  در  کمیســیون ها  و 
دشــوار،  تکلیــف  ایــن  پیشــبرد  در  موفقیــت  بــه  نیــل  بـــــرای  و 
کــــــــــرده و از پیشــگاه  دســت نیاز به درگـــــــاه احـــــــــدیت بــلـنـــــد 

حضــرت ولی عصــر؟جع؟ طلــب دعــا و اســتمداد می نمایــم.
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قــوه قضائیــه به عنــوان یکــی از ارکان نظــام، نقشــی اساســی در 
تحقــق اهــداف عالیــه جمهــوری اســالمی ایــران دارد و عمــل در 
بســتری منســجم و یکپارچــه و همچنیــن نقش آفرینــی متعامــل 
ــا ســایر ارکان نظــام، ضامــن موفقیــت آن در ایــن مســیر اســت.  ب
در  تحــول  بــرای  نظــام  ظرفیت هــای  تمامــی  از  اســتفاده  لــذا 
قوه قضائیــه و فعال ســازی ظرفیت هــای قانونــی ایــن قــوه بــرای 
کشــور، مــورد اهتمــام ایــن ســند  کمــک بــه حــل مؤثــر چالش هــای 

ــوده اســت.  ب

کــه بــر اســاس اصــل یک صــد و پنجــاه  و ششــم قانــون  همانگونــه 
و  فــردی  حقــوق  »پشــتیبان  به عنــوان  قضائیــه  قــوه  اساســی، 
اجتماعــی و مســئول تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت« معرفــی شــده 
کــه بــا نــگاه بــه تمــام ظرفیت های  اســت، در ایــن ســند ســعی شــد 
کمیتــی و مردمــی، راهکارهایــی  نظــام اعــم از ظرفیت هــای حا
یت هــا، پشــتیبانی کننده  کــه عــالوه بــر تحقــق مأمور گــردد  اتخــاذ 
کثــری  گســترش حدا حقــوق فــردی و اجتماعــی و مقــّوم و مؤثــر بــر 
عدالــت در جامعــه باشــد. البتــه وظایــف بخش هــای مختلــف 

دستگاه قضـــائــــی محـــــدود بــه تکـــالیف ایــن سنـد نیست؛ 
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بلــــکـــــــــه در ایــــــــــن سند صرفًا راهکارهـــــــــا و اقدامــــــات تحولـــــی 
ارائــه  منابــع،  و محدودیــت  اولویت بنــدی  اصــل  اســاس  بــر  آن 

شــده اســت. 

معاونـــــت ها، واحــــــدهای قضــــائــــــی ملــی، سازمان های تابعه، 
دادگستــــری استـــان هــــا و سـایــــــر  واحـــدهـــای تابعه قوه قضائیه 
کیفیــت وظـــایف  با  و  انجام دقیق  به  بر توجه  موظف اند عالوه 
کنــار  در  مقررات،  و  قوانین  در  خود  مصـــرح  مسئولیت های  و 
اجرای مسئولیــــت هـــای محـــــول شــــده در ایــن سند، در انجام 
کثر همکاری و هماهنگی  سایر  راهکارها و اقدامات سند نیز حدا

را با دیگر بخش های درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.

بعالوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با 
کشور، و بــــا توجـــــه    کارآمدی به عنوان دو اولویت  فساد و تحقق 
موضــــــــوع  دو  تنیـــــــدگـــــــــی  درهـــــــــــم  و  بـــــــودن  فرابـــخشـــی  به 
تمامی  از  گردید  تالش  قوه قضائیه،  یت های  مــأمور با  شده  یاد 
گرفته و این دو موضوع در قالب  ظرفیت های قانونی این قوه بهره 

دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.

شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین 
انتظارات مردم، پیامد نهایی تحـــــول در قوه قضائیه  انقالب و 
این  بر  و »رضایت مندی مردم« است.  به »عدالت«  دست یابی 
که بر اثر اجرای  اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است 

آن ، این دو پیامد محقق شود.
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ــکیل  ــث تش ــه مبح ــات« از س ــوان »کلی ــا عن ــت ب ــل نخس فص
یــف و اختصــارات«،  شــده اســت؛ مبحــث اول بــا عنــوان »تعار
بــه تبییــن مفاهیــم اصلــی ســند می پــردازد. در مبحــث دوم بــا 
و  مبانــی محتوایــی  یــن«،  تدو فراینــد  و  »روش شناســی  عنــوان 
یــن ســند تبییــن می شــود. مبحــث ســوم بــا عنــوان  فراینــد تدو
یــن تغییــرات در  یــن«، فهرســت مهم تر »چرخش هــای تحول آفر
جاری نمــودن  هــدف  بــا  قضائیــه  قــوه  کالن  جهت گیری هــای 

تحــول، ارائــه می گــردد.
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معانــی  در  ســند  ایــن  در  منــدرج  اختصــارات  و  اصطالحــات 
می رونــد: بــه کار  یــر  ز مشــروح 

قضائیــه  قــوه  یاســت  ر نظــر  یــر   ز واحدهــای  قضائیــه:  قــوه 
و  کــز  از معاونت هــا، واحدهــای قضائــی، ســازمان ها، مرا اعــم 

تابعــه؛ واحدهــای 

کشـــــور،  کـــــــل  رســــــی  باز ســازمان  تابعــه:  ســازمان های 
قضائــی  ســازمان  کشــور،  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  ســازمان 
و  تأمینــی  اقدامــات  و  زندان هــا  ســازمان  مســلح،  نیروهــای 

کشــور؛ قانونــی  پزشــکی  ســازمان  کشــور،  بیتــی  تر

واحدهــای تابعــه: دانشــگاه علــوم قضائــی و خدمــات اداری، 
وکال،  امــور  مرکــز  رســمی،  روزنامــه  قضائیــه،  قــوه  پژوهشــگاه 
ران خانــواده و ســایر ســاختارهای  کارشناســان رســمی و مشــاو

قضائیــه؛ قــوه  بــه  وابســته 

قضائــی  تحــول  ســند  ارتقاءیافتــه  نســخه  تحــول:  ســند 
»نظــام  تحــول«،  »برنامــه  »کلیــات«،  بــر چهــار فصــل  مشــتمل 
پایــش«؛ و  راهبــری  »نظــام  و  تحــول«  برنامــه  اجــرای  یتــی  مدیر

چرخــش تحول آفریــن:  تغییــر در جهت گیــری کالن قوه قضائیه 
و چارچــوب اصلــی تعییــن راهبردهــا؛

ــون اساســی  ــر قان یــت : رســالت قــوه قضائیــه مبتنــی ب مأمور
کلــی نظــام؛ ــران و سیاســت های  جمهــوری اســالمی ای

مبحث اول
 تعاریف

1

2

3

4
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عــدم  مختلــف  ابعــاد  نشــانگر  کلیــدی  مســئله  چالــش: 
قضائیــه؛ قــوه  یت هــای  مأمور کامــل  تحقــق 

ــا  رنــده چالــش ی یــت دار پدیدآو یشــه ای اولو ــت ر
ّ
عامــل: عل

اســتمراردهنده آن؛

راهبــرد: مســیر اصلــی اصالح یــا رفع عامل؛

راهــکار: راه حلــی مشــخص به منظور اجــرای راهبردها؛

یرســاخت های  ز تأمیــن  بــرای  ری  ضــرو عمــل  اقــدام: 
تحــول؛ برنامــه  تحقــق  یتــی  مدیر

رفــع  بــرای  یــا معیــاری  شــاخص : نشــانگر میــزان اصــالح 
یــا تحقــق پیامــد مــورد انتظــار؛ یــا چالــش   یشــه ای  عامــل ر

برنامــه تحــول: نظــام تحولــی اجــرای مأموریت هــای قــوه قضائیــه 
مشتمــــــل بـــــــر شنــــاســـایــــــی چـــالــش هـــــا، عوامــل، راهبردهــا 

ــل؛ ــالح عوام ــا اص ــع ی ــرای رف ــی ب ــای تحول و راهکاره

بــر  مشــتمل  نظــام  تحــول:  برنامــه  اجــرای  یتــی  مدیر نظــام 
یرســاخت های  کــدام از ز تعییــن اقدامــات الزم بــرای تأمیــن هــر 
انســانی،  یــزی، ســازمان دهی، منابــع  برنامه ر از  اعــم  یتــی  مدیر
ــررات،  ــن و مق ــزات، قوانی ــی و تجهی یک ــع فیز ــی، مناب ــع مال مناب
ارتباطــات  گفتمان ســازی،  پیشــنهادها،  و  ری  نــوآو ری،  فنــاو

باب رجــوع؛ کرامــت ار مردمــی و رعایــت 

نظــام راهبــری و پایش: ســاختار و ســازوکار الزم بــرای راهبری، 
پیگیــری مســتمر، بازخــورد، اصــالح و ارتقاء ســند تحول؛

ســتاد راهبری: ســتاد راهبری اجرای ســند تحول قضائی. 
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بــر چهــار  تحــول مشــتمل  یــن ســند  تدو فراینــد  و  روش شناســی 
یــر اســت: مرحلــه بــه شــرح ز

اســالمی  جمهــوری  اساســی  »قانــون  نخســت،  گام  در 
ایــران«، »ســند چشــم انــداز جمهــوری اســالمی ایــران در افــق 14۰4«، 
کلــی قضائــی«،  یــژه »سیاســت های  کلــی نظــام به و سیاســت های 
»بیانــات حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ و رهبر معظم انقالب اســالمی     
برنامــه  »قانــون  قضائیــه«،  قــوه  بــا  مرتبــط  موضوعــات  در 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  ششــم  پنج ســاله 
در  قضائیــه  قــوه  انــداز  »چشــم  و  ا   یــران«  اســالمی  جمهــوری 
تحلیــل  عملیاتــی،  و  راهبــردی  ســطح  دو  در   »14۰4 افــق 
گردیــد و از ماحصــل آن به عنــوان ارکان محتواســاز در  محتــوا 

شــد. اســتفاده  ســند  یــن  تدو مراحــل 

مبحث دوم
روش شناسی و فرایند تدوین

ــات  ــتی و بیان ــناد باالدس ــوای اس ــل محت تحلی
معظــم  رهبــر  و  خمینــی؟هر؟  امــام  حضــرت 

اســامی انقــاب 

گام گام ١١

تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی

مرحله
اول
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محتواســاز،  ارکان  بــه  توجــه  بــا  یــن  تحول آفر چرخش هــای 
ینــی  نقش آفر نحــوه  و  قضائیــه  قــوه  یت هــای  مأمور ماهیــت 
ایــن  احصــاء  گردیــد.  تعییــن  یت هــا  مامور ایــن  تحقــق  در 
یکردهــای  رو بــه  توجــه  بــا  و  راهبــردی  ســطح  در  چرخش هــا 

اســت. پذیرفتــه  انجــام  حکمرانــی  یــن  نو

احصاء چرخش های تحول آفرین گام گام 22
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یــت هـــــای قــــــوه قـضــائـیــــه از  گـــــــام ابتـــــدا مــأمــور در ایـــــن 
و سیاســت های  ایــران«  اســالمی  اساســی جمهــوری  »قانــون 
ــه اول  ــج مرحل ــر نتای ــام احصــاء شــد. ســپس مبتنــی ب کلــی نظ
تحولــی،  اســناد  توســعه،  برنامه هــای  بررســی  همچنیــن  و 
قضائیــه  قــوه  بخشــنامه های  و  دســتورالعمل ها  آیین نامه هــا، 
ــی مطلــوب،  ــا نظــام قضائ و پژوهش هــای انجام شــده مرتبــط ب

شــد. تعییــن  مطلــوب  وضعیــت  نشــانگر  مؤلفه هــای 

گام دوم بــا شــناخت وضــع موجــود قــوه قضائیــه در تحقــق  در 
یت هــا و تحلیــل چرایــی فاصلــه آن تــا وضــع مطلــوب، موانــع  مأمور
یت هــا یــا همــان  کامــل برخــی از مأمور کلیــدی در مســیر تحقــق 
چالش هــا،  ایــن  رفــع  یــا  اصــالح  شــد.  شناســایی  »چالش هــا« 
کالن ســند تحــول اســت. به  منظــور شناســایی  کیفــی  اهــداف 
شــاخص های  وضعیــت  اول،  مرحلــه  نتایــج  از  چالش هــا  ایــن 
ثبــت  و  نظرســنجی ها  نتایــج  قضائیــه،  قــوه  عملکــرد  یابــی  ارز
انتقــادات و شــکایات مردمــی و نظــرات تعــدادی از افــراد خبــره 

قــوه قضائیــه اســتفاده شــد.

احصــاء مأموریت هــا و شناســایی مؤلفه هــای 
نشــانگر وضعیــت مطلوب

گام گام ١١

تعیین چالش ها گام گام 22

تدوین برنامه تحول

مرحلهمرحله
دومدوم
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یــز راهکارهــای مؤثــر بــر رفــع چالش هــا نیازمنــد شــناخت  تجو
ــده آن هــا اســت. در شــناخت عوامــل نیــز  رن ــه وجــود آو عوامــل ب
بــه  و  کــرده  بنایــی عبــور  رو ت هــای 

ّ
از عل امــکان  تــا حــد  بایــد 

گام متناظر با هر  یشــه ای دســت یافــت. لــذا در ایــن  ت هــای ر
ّ
عل

ــا اســتفاده  ز چالش هــا ب ــرو ــی ب
ّ
یت هــا، زنجیــره عل یــک از مأمور

ــای  ــناد برنامه ه ــی اس ــده و بررس ــای انجام ش ــج پژوهش ه از نتای
مسئله شناســی«  بــرگ  »کار بــه  صــورت  قضائیــه  قــوه  پیشــین 
توســط  مذکــور  برگ هــای  کار تکمیــل  از  پــس  و  شــد  یــن  تدو
تعــدادی از افــراد خبــره قــوه قضائیــه و صاحب نظــران باتجربــه 
ــی، حقوقــی، انتظامــی،  حــوزه و دانشــگاه در عرصه هــای قضائ
و  تربیتــی  و  روان شناســی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  یتــی،  مدیر
ــد. ــاء ش ــه ای احص یش ــای ر ت ه

ّ
ــع آن ، عل ــق و جام ــل دقی تحلی

در بــروز یــک چالــش، مجموعــه عوامل متعــدد و با درجه اهمیت 
متفــاوت نقــش دارنــد. اســتفاده بهینــه از تــوان تحولــی قــوه قضائیــه 
تمامــی  بــه  همســان  و  هم زمــان  توجــه  از  کــه  می نمایــد  ایجــاب 
عوامــل، اجتنــاب و بــر عواملــی تمرکــز شــود که نقــش اساســی در بروز 
و همچنیــن اصــالح چالش  هــا دارنــد. ایــن عوامــل، نقــش اهرمــی و 
محــرک بــرای ســایر عوامــل را دارنــد و انتظــار مــی رود بــا اصــالح یــا رفع 
آن هــا، وضعیــت یــک یــا چنــد چالــش بــه شــکل معنــاداری بهبــود 
یابــد . بنابرایــن در ایــن گام، عوامــل بــا ســه شــاخص »تکــرار« )اثرگــذار 
در بــروز چالش هــای متفــاوت(، »تأثیرگــذاری« )میــزان اثرگــذاری 
در بــروز چالــش( و »ســهولت تغییــر« )وجــود مقاومــت کمتــر در برابــر 
ــا رفــع ایــن عوامــل، اهــداف  تغییــر  آن( انتخــاب شــدند. اصــالح ی

کیفــی ُخــرد ســند تحــول بــه شــمار می آینــد.

احصاء عوامل بروز چالش ها گام گام ٣٣

انتخاب عوامل  گام گام 44
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هســتند  عوامــل  رفــع  یــا  اصــالح  اصلــی  مســیر  راهبردهــا، 
بــه  توجــه  بــا  و  عوامــل  از  یــک  هــر  رفــع  بــرای  فراخــور  بــه  کــه 
گام،  ایــن  در  گردیده انــد.  یــن  تدو یــن  تحول آفر چرخش هــای 
مبانــی  اول،  مرحلــه  از  حاصــل  نتایــج  اســاس  بــر  راهبردهــا 
ــره  ــراد خب ــدادی از اف ــرات تع ــی و نظ ــات تطبیق ــری، مطالع نظ

شــد. یــن  تدو صاحب نظــران  و  قضائیــه  قــوه 

تحولــی،  راهبردهــای  تحقــق  به منظــور  گام  ایــن  در 
بــر دارا بــودن ماهیــت  کــه عــالوه  راهکارهایــی انتخــاب شــد 
بطــور  یــا  و  رفــع  پایــدار  بــه  صــورت  را  بتوانــد عوامــل  تحولــی، 
بتوانــد  بایــد  منتخــب  راهکارهــای  نمایــد.  اصــالح  معنــادار 
و  محیطــی  بازخوردهــای  نظام منــد،  نگرشــی  بــا  ســازگار 
و  افــراد  مناســبات  در  اجــرا  از  برآمــده  احتمالــی  تغییــرات 
نهادهــا را مد نظــر قــرار دهــد و وضعیــت تعادلــی جدیــدی در 
عوامــل  برگشــت ناپذیری  موجــب  کــه  رد  آو وجــود  بــه  جامعــه 
یــن راهکارهــا از بررســی اســناد برنامه هــای  شــود. به منظــور تدو
مصاحبه هــای  تطبیقــی،  مطالعــات  قضائیــه،  قــوه  پیشــین 
ــا تعــدادی  تفصیلــی و جلســات هم اندیشــی و طوفــان فکــری ب
شــد. اســتفاده  صاحب نظــران  و  قضائیــه  قــوه  خبــره  افــراد  از 

تدوین راهبردها گام گام 55

تدوین راهکارها گام گام 66
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و  مشــخص  متولــی  تعییــن  مســتلزم  راهکارهــا  تحقــق 
گام بعــد از پایــش ســازمانی  زمان بنــدی اجــرا اســت. لــذا در ایــن 
و مصاحبــه بــا برخــی از مدیــران ارشــد قــوه قضائیــه، بــرای هــر 
ســازمانی  واحــد  مســئول،  ســازمانی  واحــد  راهکارهــا،  از  یــک 
زمانــی »کوتاه مــدت«  ره  اجــرا در ســه دو و  زمان بنــدی  همــکار 
ــال 14۰1(  ــاه س ــا تیرم ــدت« )ت ــال 14۰۰(، »میان م ــاه س ــا تیرم )ت

پایــان ســال 14۰2( تعییــن شــد. و »بلندمــدت« )تــا 

نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا گام گام 77
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برنامه هــای  اول،  مرحلــه  نتایــج  بــه  باتوجــه  گام،  ایــن  در 
دســتورالعمل ها  آیین نامه هــا،  تحولــی،  اســناد  توســعه، 
افــراد  از  تعــدادی  نظــرات  و  قضائیــه  قــوه  بخشــنامه های  و 
یرســاخت های  ز فهرســت  صاحب نظــران؛  و  قــوه  ایــن  خبــره 
اجــرای  بــرای  آن هــا  تأمیــن  تناســب،  بــه  کــه  یتــی  مدیر
راهکارهــای برنامــه تحــول الزم اســت، تهیــه و  در ١١ مبحــث 

از:  عبارت انــد  کــه  شــد  طبقه بنــدی 
یــزی برنامه ر

سازمان دهی
منابــع انســانی

منابــع مالی
یکــی و تجهیــزات منابــع فیز

قوانیــن و مقــررات
ی ر فناو

ری و پیشــنهادها نــوآو
گفتمان ســازی

ارتباطــات مردمی
باب رجوع کرامــت ار رعایــت 

شناســایی زیرساخت هـــــای مــدیــریـتـــــی الزم 
بــرای تحقــق برنامــه تحــول

گام گام ١١

تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

مرحله
سوم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1۰

11
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از  الذکــر  فــوق  یرســاختی  ز موضوعــات  از  برخــی  تأمیــن 
تمامــی  اجــرای  بــرای  گفتمان ســازی  و  یــزی  برنامه ر قبیــل 
ری اســت و تمهیــد برخــی دیگــر از موضوعــات  راهکارهــا ضــرو
یرســاختی از جملــه منابــع انســانی، منابــع مالــی و قوانیــن و  ز
ــرای اجــرای برخــی از راهکارهــا الزم می باشــد. ــًا ب مقــررات صرف

گام دوم بــا اســتفاده از نتایــج پژوهش هــای انجام شــده و  در 
نظــرات تعــدادی از افــراد خبــره و مدیــران ارشــد قــوه قضائیــه، 
قضائیــه  قــوه  یتــی  مدیر یرســاخت های  ز موجــود  وضــع 
تأمیــن  یــا  تأمیــن  عــدم  چرایــی  ســپس  و  شــد  شناســایی 
و  بررســی  مــورد  یرســاخت ها  ز ایــن  نامتناســب  و  نامناســب 

گرفــت. قــرار  تحلیــل 

تطبیقــی،  مطالعــات  نتایــج  از  اســتفاده  بــا  گام  ایــن  در 
تعــدادی  بــا  هم اندیشــی  جلســات  و  تفصیلــی  مصاحبه هــای 
باتجربــه حــوزه و  قــوه قضائیــه و صاحب نظــران  افــراد خبــره  از 
یتــی  یــژه در عرصه هــای قضائــی، حقوقــی، مدیر به و دانشــگاه 
دارا  بــر  عــالوه  کــه  شــد  انتخــاب  اقداماتــی  اقتصــادی،  و 
ظرفیت هــای  از  کامــل  اســتفاده  بــا  تحولــی،  ماهیــت  بــودن 
مبنــا،  قواعــد  از  برخــی  تغییــر  بــا  صرفــًا  و  موجــود  یرســاختی  ز

نمایــد. تأمیــن  را  الزم  یتــی  مدیر یرســاخت های  ز بتوانــد 

بررسی و تحلیل زیرساخت های مدیریتی موجود  گام گام 22

تدویـــــن اقــــــدامـــــات الزم بــــــــــــرای تـــــأمـــیـن 
زیرساخت های مدیریتی

گام گام 33
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برخــی  بــا  مصاحبــه  و  ســازمانی  پایــش  از  بعــد  گام  ایــن  در 
اقدامــات،  از  یــک  هــر  بــرای  قضائیــه،  قــوه  ارشــد  مدیــران  از 
ســازمانی  واحــد  مســئول،  ســازمانی  واحدهــای  یــا  واحــد 
ره زمانــی »کوتاه مــدت«  همــکار و  زمان بنــدی اجــرا در ســه دو
)تــا تیرمــاه ســال 14۰۰(، »میان مــدت« )تــا تیرمــاه ســال 14۰1( 

شــد. تعییــن   )14۰2 ســال  پایــان  )تــا  »بلندمــدت«  و 

نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا گام گام 44
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در ایـــــــن مــرحــلـــــه بـــــا اســتـفــــاده از جـلســــات هم اندیشــی 
قضائیــه،  قــوه  ارشــد  مدیــران  و  خبــره  افــراد  از  تعــدادی  بــا 
ــش  ــرای راهبــری و پای ــی ب ســازوکارهای موجــود  دســتگاه قضائ
گرفــت. ســپس بــا اســتفاده از  اســناد فعلــی مــورد تحلیــل قــرار 
باتجربــه  صاحب نظــران  نظــرات  و  تطبیقــی  مطالعــات  نتایــج 
یتــی و  یــژه در عرصه هــای قضائــی، مدیر حــوزه و دانشــگاه به و
راهبــری، پیگیــری  بــرای  و ســازوکار الزم  اجتماعــی؛ ســاختار 

مســتمر، بازخــورد و ارتقــاء ســند تحــول تعیین شــد.  

تدوین نظام راهبری و پایش

مرحله
چهارم
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جهت گیری هــای  در  تغییــرات  یــن،  تحول آفر چرخش هــای 
تعییــن  اصلــی  چارچــوب  کــه  اســت  قضائیــه  قــوه  کالن 
راهبردهــا را تشــکیل می دهنــد. ایــن چرخش هــا عبارت انــد از:

ــه همــکاری و هم افزایــی  ــه قــوه قضائیــه ب ــگاِه بخشــی ب از ن
آرمان هــای  بــه  دســتیابی  بــرای  قــوا  ســایر  بــا  مؤثــر  و  ســازنده 
متعالــی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و تحقــق عدالــت بــرای 

ایرانــی اســالمی-  تمــدن  شــکل گیری 

بــه  قضائــی  حکمرانــی  در  پســینی  و  منفعــل  مواجهــه  از 
ایجابــی و  فعــال  مواجهــه 

اســتفاده  بــه  وظایــف  حداقلــی  انجــام  بــه  کتفــا  ا از 
قضائیــه  قــوه  ظرفیت هــای  تمامــی  از  کثــری  حدا

یکــرد  رو غلبــه  بــه  دادخواســت محور  یکــرد  رو غلبــه  از 
گســترش دهنده عــدل و حامــی حقــوق عمومــی و آزادی هــای 

مشــروع

از نگــرش  قدیمــی، غیــر پاســخگو و غیــر  شــفاف بــه نگــرش 
هوشــمند، پاســخگو  و شــفاف

ــای درون  ــه ظــرفـیـت هـــ ــا بــ کـتـفــ ــز و ا یـــت مـتـمـرکــ از مدیـــر
یــت مشــارکت جو و مردم محــور  ســازمانی بــه مدیر

غلبــه  بــه  مصلحت اندیشــی  و  محافظــه کاری  غلبــه  از 
انقالبــی تصمیمــات  و  قاطعیــت 

مبحث سوم
چرخش های تحول آفرین

1

۲

3

4

5

6

7
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ــه  ــج ب ــه مشــهورات و پیش فرض هــای ذهنــی رای ــا ب کتف از ا
بهره گیــری از نگرش هــای بدیــع برخــوردار از عقالنیــت

بــه  قضائیــه  قــوه  درون  فســاد  بــا  زه  مبــار تهدیدنگــری  از 
فرصتــــــــی بــــــرای صیـــانــــــت از مـنــابـــع انســانی خــدوم و ارتقــاء 

اجتماعــی  ســرمایه 

بــه شناســایی و حــذف  بــا مفســدین  بــه مقابلــه  کتفــا  ا از 
فســادزا بســترهای 

انســـان پـایـــه  مــــــوردی،  گــذشته نــگــــر،  نظـــارت هــــــای  از 
بــــــه نظارت هــای مســتمر، همه جانبــه، هوشــمند و  و متمرکــــز 

همگانــی

بــه نظارت هــای  بــه نظارت  هــای عملکرد محــور  کتفــا  ا از 
یت محــور مأمور و  همه جانبــه 

بــه  بشــر  حقــوق  حــوزه  در  تدافعــی  و  منفعــل  یکــرد  رو از 
تهاجمــی و  پیشــرو  یکــرد  رو

از  بهره منــدی  بــه  قضائــی  و  حقوقــی  دانــش  بــه  کتفــا  ا از 
بشــری  جدیــد  تجــارب  و  بین رشــته ای  نــو،  دانش هــای 

8
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قضائیــه،  قــوه  یت هــای  مأمور از  یــک  هــر  ذیــل  فصــل  ایــن  در 
ــت دار  ــه ای اولوی یش ــل ر ــق آن، عوام ی تحق ــش رو ــای پی چالش ه
در بــروز چالش هــا، راهبردهــا و راهکارهــای تحولــی ارائــه  شــده 
 اســت. همچنیــن بــرای هــر یــک از راهکارهــا، واحــد ســازمانی 
زمان بنــدی  و  واحدهــای ســازمانی همــکار  یــا  واحــد  مســئول، 
اجــرا شــامل »کوتاه مــدت« )تــا تیرمــاه ســال 1400(، »میان مــدت« 
ــه  ــا پایــان ســال 1402( ب ــا تیرمــاه ســال 1401( و »بلندمــدت« )ت )ت

ــت.  ــده اس ــخص  ش ــر مش ــرح زی ش

 واحد یا واحدهای سازمانی همکار زمان بندی اجرا واحد سازمانی مسئول
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مبتنـــی بـــــــــر روش شــنــــاســــــــی مـــــندرج در فصـــل »کلیـــات«، از 
میـــان »47 چالـــش« احصـــاء شـــده، »20 چالـــش« انتخـــاب شـــد. 
ـــی هـــر یـــک از چالش هـــا 

ّ
همچنیـــن پـــس از تدویـــن زنجیـــره عل

یشـــه ای« احصـــاء  یشـــه ای، »120 عامـــل ر و شناســـایی عوامـــل ر
و  ی«  »تأثیرگــــــــذار »تـــکـــــــرار«،  شـــاخص  ســـه  اســـاس  بـــر  و 
یــــــــن برنامـــه  گام چهــــــارم فراینـــــــد تدو کـــه در  »ســـهولت تغییـــر« - 
یشـــه ای  تحـــول بـــه آن اشـــــــــاره شــــــده اســـت - بـــر »48 عامـــل ر

اولویـــت دار« تمرکـــز  شـــد. 

ـــن  ـــر بنیــادیـــ ـــر و تغییــــ ـــه مداخلـــه مؤث ـــی وابســـته ب تحـــول قضائ
یشـــه ای اولویـــت دار« اســـت. از ایـــن رو متناظـــر بـــا  »48 عامـــل ر
هـــر عامـــل، مجموعـــه ای از راهکارهـــا بـــه نحـــوی تدویـــن شـــده 
کـــه اجـــرای توأمـــان آن هـــا بتوانـــد عامـــل مذکـــور را رفـــع و  اســـت 
یـــا اصـــالح نمایـــد. بنابرایـــن در مقـــام اجـــرا،  زمانـــی می تـــوان 
ــته های  ــر یـــک از بسـ ــه هـ کـ ــت  ــل را داشـ ــر در عوامـ ــار تغییـ انتظـ
گانـــه بـــه صـــورت جامـــع و در ارتبـــاط موضوعـــی  ی 48   راهـــکار

بـــا هـــم، اجـــرا شـــوند.

یت هـــای قـــوه قضائیـــه در عیـــن  شـــایان ذکـــر اســـت، مأمور
ی از قلمـــرو مشـــخص، از یکدیگـــر منفـــک نیســـت  برخـــوردار
ــل،  ــن دلیـ ــه همیـ ــود دارد. بـ ــل وجـ ــاط متقابـ ــا ارتبـ ــان آن هـ و میـ
ــی  ــل آن جانمایـ ــه ذیـ کـ ــی  یتـ ــر مأمور ــالوه بـ ــا عـ ــده راهکارهـ عمـ
یت هـــای دیگـــر نیـــز  شـــده  اســـت، در اجـــرای برخـــی از مأمور
اجـــرای  بـــه  ی  راهـــکار گـــر  ا نمونـــه  به عنـــوان  هســـتند.  مؤثـــر 
ی«  دعـــاو و  جرائـــم  وقـــوع  از  »پیشـــگیری  یـــت  مأمور صحیـــح 
منجـــر شـــود، حجـــم پرونده هـــای ورودی بـــه قـــوه قضائیـــه و بـــار 
کاهـــش  یافتـــه و در نتیجـــه وضعیـــت تحقـــق  کـــم  اجرایـــی محا
ــات ،  ــات ، تـعـدیــــ ــه تــــظــــلــمـــــ ــی بـــــــ یت »رســـیــــدگــــــ ــور مـــأمـــــ
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شــکایات ، حل وفصــل  دعــاوی  و رفــع خصومــات« بهبــود خواهــد 
ــت  ی ــه اجــرای صحیــح مأمور ــر راهــکاری ب گ یافــت و بالعکــس ا
حل وفصــل   شــکایات ،  تعدیــات ،  تظلمــات ،  بــه  »رســیدگی 
ینــه ارتــکاب جــرم  دعــاوی  و رفــع خصومــات« منتــج شــود، هز
را افزایــش داده و متأثــر از ایــن اثــر بازدارنــده، وضعیــت تحقــق 
یــت »پیشــگیری از وقــوع جرائــم و دعــاوی« ارتقــاء خواهــد  مأمور
ــکار  ــر  راه ــرار، ه ــری از تک ــور جلوگی ــود به منظ ــن  وج ــا ای ــت. ب یاف
ــی 

ّ
کــه مبتنــی بــر زنجیــره عل یتــی آمــده اســت  تنهــا ذیــل مأمور

یــت دارد.  ز چالش هــا، بیشــترین ارتبــاط را بــا آن مأمور بــرو



1

4۲
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  مأموریت مأموریت 11

 رسیدگی به تظلمات، تعدیات،
 شکایات، حل وفصل دعاوی و

رفع خصومات11

1- بند 1 اصل 156 قانون اساسی
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ی  داده کاو و  متعــارض  آراء   مصادیــق  ثبــت  جمع ســپاری 
ــدور  ــش ص ــور افزای ــده« به منظ ــت پرون ــامانه مدیری ــات »س اطالع

یــه بــا ایجــاد »ســامانه آراء متعــارض«  آراء وحــدت رو

ناقــص  و  مبهــم  متعــارض،  مقــررات  و  قوانیــن  شناســایی 
بــر  تمرکــز  بــا  متعــارض«  آراء  »ســامانه  اطالعــات  ی  داده کاو بــا 
ی از طریــق  قوانیــن مرتبــط بــا 10 عنــوان اولویــت دار جرائــم و دعــاو

پیگیــری تنقیــح و اصــالح قوانیــن مرتبــط  

عامل عامل ١١ تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

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

راهبرد  راهبرد  ١١

 غیرمتقن بودن برخی از  آراء و تصمیمات قضائی

چالشچالش
١١

راهکارها

١

2

کشور میان مدتدیوان عالی  کشور، مرکز آمار و فناوری اطالعات کل  دادستانی 

بلندمدتمعاونت حقوقی و امور مجلس کشور کل  کشور،  دادستانی  دیوان عالی 
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 نقــص در زیرســاخت های مؤثــر  بــرای صــدور 
آراء و تصمیمــات متقن 

عامل عامل 22

تخصصــی  نمــودن فرایندهای رســیدگی  راهبرد راهبرد ١١

راهکارها

تدویــن و پیگیــری تصویــب آیین هــای دادرســی تخصصــی 
بــا اولویــت آییــن دادرســی تجــاری و آییــن دادرســی خانــواده 

ســاختارهای  بــا  رســیدگی  تخصصــی  شــعب  ایجــاد 
تجــاری ی  دعــاو و  خانــواده  ی  دعــاو اولویــت  بــا  متناســب 

1

2

بلند مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس
مرکز توسعه حل اختالف،

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

میان مدتمعاونت اول
معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختالف، معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، 

معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها



صالحیت ســـنجی  بـــر  مبتنـــی  متخصصـــان  شناســـایی 
عمومـــی، علمـــی، حرفـــه ای و ضوابـــط انتخـــاب اصلـــح و ایجـــاد 
امـــکان اخـــذ مشـــاوره تخصصـــی از متخصصـــان بـــا تشـــکیل 
هیئت هـــای تخصصـــی مشـــاوره در پرونـــده هـــای مهـــم و خـــاص 
بـــا اولویـــت دعـــاوی مرتبـــط بـــا موضوعـــات اقتصـــادی و خانـــواده بـــا 

ــوط  ــررات مربـ ــن و مقـ اصـــالح قوانیـ

دسترســـی  به منظـــور  قضا   ئـــی«  هوشـــمند  »دســـتیار  ایجـــاد 
ــاز  ــورد نیـ ــه اطالعـــات مـ ــه قضـــات در فراینـــد رســـیدگی بـ یکپارچـ
ـــه، اصـــراری، نظریه هـــای مشـــورتی،  نظیـــر قوانیـــن، آراء وحـــدت روی
پرونده هـــای مشـــابه، پرونـــده شـــخصیت متهـــم و ارائـــه پیش نویـــس 

دادنامـــه بـــا قابلیـــت اتصـــال بـــه »ســـامانه مدیریـــت پرونـــده«

بهره گیــری از ظرفیــت متخصصــان در صــدور آراء و 
ــن ــات متق تصمیم

راهبرد راهبرد 22

ــدور  ــد ص ــمند در فراین ــای هوش ــتفاده از فناوری ه اس
آراء و تصمیمــات قضائــی

راهبرد راهبرد ٣٣

راهکار

راهکار

١

1

بلند مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استان ها

میان مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات کشور،  دیوان عدالت اداری، سازمان  دیوان عالی 
کشور کل  قضائی نیروهای مسلح، دادستانی 
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اعــالم عمومــی اوقــات رســیدگی جلســات علنــی دادگاه و 
ضــرورت اعــالم دالیــل عــدم برگــزاری علنــی دادگاه در دادنامــه بــا 

اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

انتشـــار عمومـــی و برخـــط آرای قضائـــی بـــا حفـــظ محرمانگـــی 
ایجـــاد             طریـــق  از  پرونـــده  در  دخیـــل  اشـــخاص  اطالعـــات 
ــی و  ــی عمومـ یابـ ــل و ارز ــکان تحلیـ ــا امـ ــی« بـ ــامانه آراء قضائـ »سـ
ترغیـــب اشـــخاص از   جملـــه نخبـــگان و نهادهـــای تخصصـــی 
کمـــک طراحـــی نظـــام انگیزشـــی  یابـــی آراء بـــه  بـــه مشـــارکت در ارز

ــب مناسـ

و  و تصویـــر مراحـــل رســـیدگی در دادســـراها  ضبـــط صـــدا 
دادگاه هـــا و فراهم ســـازی دسترســـی برخـــط دادگاه هـــا، دیـــوان 

کشـــور و مراجـــع نظارتـــی قـــوه قضائیـــه بـــه آن عالـــی 

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استان ها

میان مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات کشور، دیوان عدالت اداری دیوان عالی 

ایجــاد شــفافیت در فراینــد رســیدگی و صــدور آرای 
قضائــی

راهبردراهبرد44

راهکارها

1

2

3

 مرکز آمار و فناوری
اطالعات

بلندمدت
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 استان ها



هوشمند  و  تخصصی  صورت  به  کارشناسی  ارجاع 
یافت  در و  کارشناسان  به  انسانی  عامل  مداخله  ن  بدو و 

نظرات  سیستمی 

نوین و هوش مصنوعی  از فناوری های  کثری  استفاده حدا
به  ارجاع  به جای  کارشناسی  نظرات  از  برخی  ارائه  به منظور 

کارشناس با اصالح قوانین و مقررات مرتبط 

کارشناسی خطای برخی از نظرات  عامل عامل ٣٣

حــذف مداخــات انســانی در ارجــاع و ارائــه نظــرات 
کارشناســی 

راهبرد راهبرد ١١

راهکارها

١

2

4۰

میان مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات
معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون 

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

 مرکز امور وکال، کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده

بلند مدت کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری 
اطالعات، معاونت حقوقی و امور مجلس



4۱

کارشناسی نادرست پیشگیری از صدور نظرات  راهبرد راهبرد 22

راهکارها

قابلیت  با  استاندارد  کاربرگ  های  و  برخط  سامانه  ایجاد 
اتصال به »سامانه مدیریت پرونده« برای تبادل اطالعات و ارائه 

نظرات پزشکی قانونی

کارشناسی  کاربرگ های استاندارد برای ارائه نظرات  ایجاد 
با اولویت 10 رشته و صالحیت با بیشترین تعداد ارجاع

کارشناسی  تخصصی  مؤسسات  ایجاد  برای  زمینه سازی 
و  الزم  مشوق های  ایجاد  با  تضامنی  مسئولیت  دارای  رسمی 
اصالح  با  حقیقی  کارشناسان  به  ارجاع  سهم  یجی  تدر کاهش 

قوانین و مقررات مرتبط

ـــت  ـــی، تقوی کارشناس ـــرات  ـــی نظ ـــاخص های ارزیاب ـــاء ش احص
نظـــارت و برخـــورد متناســـب بـــا تخلفـــات از جملـــه افزایـــش کارآمدی 
کارشناســـان و  هیئت  هـــای انتظامـــی در رســـیدگی بـــه تخلفـــات 

ایجـــاد محدودیت هـــا و محرومیت هـــای متناســـب بـــا تخلفـــات

1

2

3

4

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

کشور میان مدتسازمان پزشکی قانونی   معاونت راهبردی

 مرکز امور وکال، کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده

کوتاه مدت معاونت حقوقی و امور مجلس، 
معاونت راهبردی

 معاونت حقوقی
میان مدتو امور مجلس

معاونت راهبردی، دادگستری استان ها، 
کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکال، 

کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده



فراهم ســـازی زمینـــه ایجـــاد »صنـــدوق ضمانـــت مســـئولیت 
کارشناســـان رســـمی بـــا  کارشناســـان رســـمی« توســـط مؤسســـات و 

اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط

یجـــی  ایجـــاد نظـــام ارزشـــیابی و رتبه بنـــدی و افزایـــش تدر
کارشناســـان دارای رتبـــه باالتـــر بـــا  ســـهم ارجـــاع بـــه مؤسســـات و 

ــط  ــررات مرتبـ ــن و مقـ ــالح قوانیـ اصـ

کارشـــناس رســـمی بـــر اســـاس صالحیت ســـنجی  پذیـــرش 
تعییـــن  بـــا  رقابتـــی  صـــورت  بـــه  حرفـــه ای  و  علمـــی  عمومـــی، 
ـــا اصـــالح  ضوابـــط الزم و بـــدون تعییـــن ســـقف ظرفیـــت عـــددی ب

قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط

5

6

1

4۲

 معاونت حقوقی
و امور مجلس

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

 معاونت حقوقی
و امور مجلس

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

 معاونت حقوقی
میان مدتو امور مجلس

 دادگستری استان ها، کانون کارشناسان 
رسمی، مرکز امور وکال، کارشناسان 

رسمی و مشاوران خانواده

تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی راهبرد  راهبرد  ٣٣

راهکار
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 اظهــارات خــاف واقــع برخــی از شــهود و 
مطلعیــن

عامل عامل 44

فراهم ســازی امــکان دسترســی برخــط قضــات بــه پایگاه هــای 
کمیتــی به منظــور اعتبارســنجی شــهادت  اطالعاتــی مراجــع حا

شــهود و مطلعیــن

ــرگ اســتاندارد اخــذ شــهادت شــهود و مطلعیــن  کارب ایجــاد 
ــده« ــت پرون ــامانه مدیری در »س

کیفیــت اخــذ شــهادت شــهود و اظهــارات   افزایــش 
مطلعیــن

راهبرد راهبرد ١١

راهکارها

1

2

کوتاه  مدتمعاونت راهبردی  مرکز آمار و فناوری اطالعات

میان مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان ها



ثبـــت  به منظـــور  مطلعیـــن«  و  شـــهود  »ســـامانه  ایجـــاد 
شـــهادت موضـــوع  و  مطلـــع  شـــاهد،  هویتـــی  اطالعـــات 

ــازات شـــهادت  ــازی و افزایـــش بازدارندگـــی مجـ متناسب سـ
محدودیت هـــای  افـــزودن  بـــا  رســـیدگی  مراحـــل  در  کـــذب 
ــذب  کـ ــهادت  ــی شـ ــازات قانونـ ــه مجـ ــی بـ ــادی و اجتماعـ اقتصـ
متناســـب بـــا موضـــوع شـــهادت بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات 

مرتبـــط

کذب افزایش تبعات شهادت  راهبرد راهبرد 22

راهکارها

١

2

کوتاه مدت  مرکز آمار و فناوری اطالعات

44

میان مدت  معاونت حقوقی و امور مجلس
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ــا و  ــودن بـخـــش هــایــــــی از نظـــام هـــ ــد نبــــ روز آمـــ
فرایندهــای دادرســی متناســب بــا قضای اســامی

عامل عامل 55

بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسالمی با 
اصالح قوانین و مقررات مرتبط

قوانین  در  بازنگری  و  اسالم  جنایی  سیاست های  تدوین 
آیین دادرسی  قانون  و  قانون مجازات اسالمی  از جمله  جزایی 

کیفری مبتنی بر این سیاست ها 

هم افزایــی  و  تعامــل  تقویــت  و  ظرفیت هــا  تجمیــع 
صاحب نظــران  و  اندیشــمندان  میــان 

راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

1

2

بلندمدت معاونت راهبردی
دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و 

امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم 
قضائی و خدمات اداری

 معاونت حقوقی و
بلندمدت امور مجلس

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

خدمات اداری



به  نیاز  بدون  یکدیگر  با  توافق  به  اختالف  طرفین  ترغیب 
مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص 
به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر 
ی و اختالفات  کید بر 10 عنوان دعاو روش های حل اختالف با تأ

اولویت دار با اصالح قوانین و مقررات مرتبط

و  صلح  بر  تمرکز  با  اختالف  حل  شورای  یت  مأمور اصالح 
در  قضائی  رسیدگی  جایگزین  روش های  از  استفاده  و  سازش 
یالی با اصالح  ی و اختالفات و بدون حدنصاب ر تمامی دعاو

قوانین و مقررات مرتبط

1

2

بلندمدت مرکز توسعه حل اختالف  معاونت حقوقی و امور مجلس

میان مدتمرکز توسعه حل اختالف  معاونت حقوقی و امور مجلس

46

 اطاله در فرایند رسیدگی

چالشچالش
22

بــه  ودی  ر و پرونده هــای  افزایــش  و  کثــرت   
قضائیــه قــوه 

عامل عامل 11

توسعـــــــه روش هــــــای حــــــل اخـتـافـــــات جــایـگــزیــن 
رســیدگی قضائــی

راهبرد راهبرد ١١

راهکارها
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ارتقـــاء نظـــام میانجی گـــری بـــا افزایـــش دامنـــه موضوعـــی، 
بـــه رســـمیت شـــناختن فعالیـــت نهادهـــای مردمـــی و تســـهیل 
دسترســـی آن هـــا بـــه اطالعـــات طرفیـــن از طریـــق اصـــالح قوانیـــن 

و مقـــررات مرتبـــط

ارتقـــاء و ســـاماندهی نظـــام داوری بـــا تدویـــن آییـــن داوری، 
تعییـــن مـــوارد عـــدم اعتبـــار رای داوری، محدودســـازی مراجـــع 
قضائـــی در امـــر داوری، رســـیدگی بـــه اعتـــراض نســـبت بـــه رای داوری 
در هیئت  هـــای تخصصـــی و تقویـــت و توســـعه داوری حرفـــه ای 
علمـــی،  عمومـــی،  صالحیت ســـنجی  بـــر  مبتنـــی  ســـازمانی  و 
ـــا تعییـــن  حرفـــه ای و ضوابـــط انتخـــاب اصلـــح بـــه صـــورت رقابتـــی ب
ضوابـــط الزم و بـــدون تعییـــن ســـقف ظرفیـــت عـــددی، ایجـــاد بیمـــه 
مســـئولیت حرفـــه ای و اســـتقرار نظـــام رتبه بنـــدی و تقویـــت نظـــارت و 
برخـــورد متناســـب بـــا تخلفـــات داوری از جملـــه ایجـــاد  هیئت  هـــای 
انتظامـــی و ایجـــاد محدودیت هـــا و محرومیت هـــای متناســـب بـــا 

تخلفـــات بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط 

تدویـــن و پیگیـــری تصویـــب آیین دادرســـی تخصصـــی، قوانین 
محدودکننـــده تعـــارض منافـــع و شفاف ســـازی صالحیـــت مراجـــع 
شـــبه قضائـــی اعـــم از مراجـــع اختصاصـــی اداری، شـــبه حقوقـــی، 
کمیســـیون مـــاده 100  کیفـــری، انتظامـــی و صنفـــی ماننـــد  شـــبه 
قانـــون شـــهرداری ها و هیئت هـــای رســـیدگی بـــه تخلفـــات اداری 
ـــی  ـــت قضائ ـــد ماهی ـــرار فاق ـــاوی پرتک ـــه دع ـــیدگی ب ـــذاری رس گ و وا
محـــض از قبیـــل انحصـــار وراثـــت و دســـتور فـــروش بـــه ایـــن مراجـــع

میان مدتمرکز توسعه حل اختالف  معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

بلندمدت مرکز توسعه حل اختالف معاونت حقوقی و امور مجلس

میان مدتمعاونت اول  دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس،
کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح کل  سازمان بازرسی 

4

5

3
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کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی  راهبرد راهبرد 22

راهکار

به  ویـــژه  رســـیدگی  فراینـــد  از  غیرضـــروری  مراحـــل  حـــذف 
ــراض در  ــه اعتـ ــیدگی بـ ــه رسـ کـ ــی  ــه آراء در موضوعاتـ ــراض بـ اعتـ
آن هـــا فاقـــد اثربخشـــی اســـت بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط

1

میان مدت  معاونت حقوقی و امور مجلس
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پذیــرش، تشــکیل پرونــده، پرداخــت هزینــه دادرســی، ارســال 
و ارجــاع پرونده هــای قضائــی بــه مجتمع هــا و شــعب قضائــی بــه 

صــورت تخصصــی، ســامانه ای و هوشــمند

کاربرگ هــای  شــامل  قضائــی«  الکترونیکــی  »پرونــده  تهیــه 
بــه  مربــوط  فرایندهــای  و  اقدامــات  بــرای  اســتاندارد  برخــط 

پرونــده  در  موجــود  کاغــذی  اســناد  اســکن  و  رســیدگی 

حــذف تشــریفات زائــد و ِاعمــال هوشــمند اوقــات رســیدگی، 
یه هــای قضائــی در  مواعــد قانونــی و قضائــی، مبالــغ قانونــی و رو

ســامانه های مربــوط بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

بــه  قضــات  برخــط  دسترســی  امــکان  فراهم ســازی 
کمیتــی به منظــور انجــام بــدون  پایگاه هــای اطالعاتــی مراجــع حا

قضائــی دســتورات  ِاعمــال  و  اســتعالمات  واســطه 

وجود زمینه های خطا در فرایندهای رسیدگی عامل عامل 22

هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

١

2

٣

4

میان  مدتمعاونت راهبردی  مرکز آمار و فناوری اطالعات،
دادگستری استان ها

میان مدتمعاونت راهبردی  معاونت حقوقی و امور مجلس،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی، 
مرکز آمار و فناوری اطالعات

بلند مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات معاونت راهبردی،
 دادگستری استان ها



5۰

اعتبارســنجی مالی اشــخاص مدعی اعســار با بررسی دارایی 
و امــوال منقــول و غیرمنقــول ایشــان از طریــق دسترســی مســتقیم به 
کمیتــی، محدودســازی انجــام  ــی مراجــع حا پایگاه هــای اطالعات
کــه نشــانگر تــوان مالــی  برخــی فعالیت هــای اقتصــادی خــاص 
اســت؛ نظیــر ثبــت شــرکت، خریــد مســتغالت و خــودرو، دریافــت 
تســهیالت و فعالیــت در بــورس بــرای اشــخاص معســر بــه صــورت 
ســامانه ای متناســب بــا هزینــه دادرســی از زمــان ثبــت ادعــای 
اعســار تــا زمــان تســویه هزینــه دادرســی و درج وضعیــت شــخص 
تــی اشــخاص«، از زمــان  مدعــی اعســار در »ســامانه اعتبــار معامال

ثبــت ادعــای اعســار بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

حجم باالی ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی عامل عامل ٣٣

عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی راهبرد راهبرد ١١

راهکار

1

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس  مرکز آمار و فناوری اطالعات، سازمان ثبت
کشور، دادگستری استان ها ک   اسناد و امال
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در  پرداخــت هزینه هــای دادرســی  و  تعییــن  نظــام  اصــالح 
پرونده هــای حقوقــی از طریــق اصــالح نظــام تقویــم، محاســبه 
نــرخ هزینــه دادرســی بــه صــورت پلکانــی و ایجــاد مشــوق های 
مربــوط بــه توســعه روش هــای حــل اختــالف جایگزیــن رســیدگی 
جایگزیــن  روش هــای  توســعه  و  ســازش  و  صلــح  و  قضائــی 
پرداخــت نقــدی هزینــه دادرســی نظیــر تقســیط و ارائــه ضمانــت 

بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهبرد راهبرد 22

راهکار

1

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس  معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختالف،
معاونت مالی، پشتیبانی و  امور عمرانی
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ثبت نــام  »ســامانه  در  اشــخاص  اطالعــات  تکمیــل 
ــه  ــا فراخوانــی اطالعــات آن هــا از طریــق اتصــال ب الکترونیکــی« ب

هویــت احــراز  ســامانه های 

یافــت  در تأییــد  و  خــود  هویــت  تأییــد  بــه  اشــخاص  الــزام 
ِاعمــال  بــا  الکترونیکــی«  ثبت نــام  »ســامانه  در  ابالغ هــا 
محدودیــت بــرای ایشــان از جملــه مسدودســازی حســاب های 
بانکــی و ســیم کارت ها در صــورت عــدم  تأییــد بعــد از دوره زمانــی 

مرتبــط مقــررات  و  قوانیــن  اصــالح  بــا  مشــخص 

خــاص  گروه هــای  بــه  قضائــی  اوراق  ابــالغ  از  اطمینــان 
کم ســوادان، بیمــاران، معلــوالن و  ــر  زندانیــان، ســالمندان،  نظی
اتبــاع خارجــی بــا روش هایــی نظیــر ابــالغ همزمــان بــه سرپرســت 
هم یــار  اشــخاص  بــه  ابــالغ  صــدور  از  اطالع رســانی  و  قانونــی 

مــورد تأییــد ایشــان

ــف  ــی از ضــعــــ ــی نــاشـــ ــد رسیـــدگـــ تجدیــــ
در شــیوه ابــاغ

عامل عامل 44

ثبت نــام  »ســامانه  در  ابــاغ  دریافــت  از  اطمینــان 
» نیکــی و لکتر ا

راهبرد راهبرد ١١

راهکارها

١

2

٣

میان مدت مرکز آمار و فناوری اطالعات

بلند مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات  معاونت حقوقی و امور مجلس

کوتاه مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات  سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و
کشور، دادگستری استان ها تربیتی 
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در  کارشناســی  فراینــد  بــرای  اســتاندارد  کاربــرگ  ایجــاد 
»ســامانه مدیریــت پرونــده« به  منظــور ذکــر دالیــل ضــرورت ارجــاع 
کارشناســی و موضوعــات الزم بــرای اظهارنظــر در قــرار ارجــاع  بــه 
گواهــی بــر فقــدان نقــص، ابهــام  کارشناســی توســط قضــات و  بــه 

و اجمــال در نظــرات اخذشــده 

مرحلـــه  تـــا  کارشـــناس  بـــه  ارجـــاع  مراحـــل  محدودســـازی 
کارشناســـی پنـــج نفـــره و ارجـــاع پرونده هـــا بعـــد از مرحلـــه  هیئـــت 
تأییـــد  دانشـــگاهی  و  علمـــی  کـــز  مرا انجمن هـــا،  بـــه  ســـه نفره 
کـــز ارجـــاع بـــه  صالحیـــت شـــده و در صـــورت فقـــدان ایـــن مرا

کارشناســـی پنج نفـــره بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط 

کارشناسی  عامل عامل 55 اطاله در فرایند 

استانــداردســـــازی فــرایـنــــد ارجـــــاع و اخــــذ نظــــرات 
کارشناســی

راهبرد راهبرد ١١

اعتــراض  دفعــات  تعــداد  بــرای  محدودیــت  تعییــن 
کارشناســی نظــرات  بــه  دعــوا  اصحــاب 

راهبرد راهبرد 22

راهکار

راهکار

1

1

کوتاه مدتمعاونت راهبردی کارشناسان رسمی و مشاوران  مرکز امور وکال، 
خانواده، مرکز آمار و فناوری اطالعات

میان مدت  معاونت حقوقی و امور مجلس
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اطالعاتــی  پایگاه هــای  بــه  برخــط  دسترســی  فراهم ســازی 
کمیتــی به منظــور شناســایی دارایــی و امــوال منقــول  مراجــع حا

و غیرمنقــول محکومــان

 طوالنــــی بــودن فراینــد شناســایی دارایــی و 
محکومــان امــوال 

عامل عامل ١١

کاهــش مداخــات انســانی در شناســایی دارایــی و 
امــوال محکومــان

راهبرد  راهبرد  ١١

  اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

چالشچالش
٣٣

راهکار

١

کوتاه مدت مرکز آمار و فناوری اطالعات
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متواری بودن برخی از محکومان عامل عامل 22

افزایش تبعات متواری شدن محکومان راهبرد  راهبرد  ١١

راهکار

بـــرای  اجتماعـــی  و  اقتصـــادی   محدودیت هـــای  ِاعمـــال 
محکومـــان متـــواری نظیـــر مسدودســـازی حســـاب های بانکـــی، 
و  بـــورس  در  فعالیـــت  ممنوعیـــت  معامـــالت،  انجـــام  از  منـــع 
محکومـــان  اطالعاتـــی  »ســـامانه  ایجـــاد  بـــا  رانندگـــی  از  منـــع 
ارائـــه  پیش شـــرط  به عنـــوان  آن  از  اســـتعالم  الـــزام  و  متـــواری« 
ــه  ــوه قضائیـ ــرون قـ خدمـــات در تمامـــی دســـتگاه های درون و بیـ
تـــی  و درج وضعیـــت محکـــوم متـــواری در »ســـامانه اعتبـــار معامال

اشـــخاص« بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط 

1

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس  مرکز آمار و فناوری اطالعات،
کشور ک  سازمان ثبت اسناد و امال
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بررســی دارایــی و امــوال منقــول و غیرمنقــول محکومــان بــا 
کمیتــی،  ــی مراجــع حا ــه پایگاه هــای اطالعات دسترســی برخــط ب
کــه  محدودســازی انجــام برخــی فعالیت هــای اقتصــادی خــاص 
نشــانگر تــوان مالــی اســت نظیــر ثبــت شــرکت، خریــد مســتغالت 
یافــت تســهیالت و فعالیــت در بــورس بــرای افــراد  و خــودرو، در
معســر بــه صــورت ســامانه  ای از زمــان ثبــت ادعــای اعســار تــا 
مدعــی  شــخص  وضعیــت  درج  محکوٌم بــه،  پرداخــت  زمــان 
ــت  ــان ثب ــخاص« از زم ــی اش ت ــار معامال ــامانه اعتب ــار در »س اعس
کــه  افــرادی  بــرای  متناســب  جریمــه  ِاعمــال  و  اعســار  ادعــای 
گــردد  کــذب ادعــای اعســار از محکوٌم بــه آن هــا در آینــده اثبــات 

بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

عامل عامل 33 دشواری احراز اعسار از محکوٌم به

ــار از  ــی اعـســ ــای غـیــرواقــعــ ــات ادعــــ ــش تـبـعـــ افـــزایــ
مٌ بــه محکو

راهبرد راهبرد ١١

راهکار

١

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس  مرکز آمار و فناوری اطالعات، سازمان ثبت
کشور، دادگستری استان ها ک  اسناد و امال
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مأموریت مأموریت 22

گسترش گسترشاحیاء حقوق عامه،    احیاء حقوق عامه، 
عدل و آزادی های مشروععدل و آزادی های مشروع11

1- بند 2 اصل 156 قانون اساسی
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تعییـــن حوزه هـــای  احیـــاء حقـــوق عامـــه،  تعریـــف مفهـــوم 
موضوعـــی و اولویت بنـــدی آن، شناســـایی دقیـــق و اعـــالم عمومـــی 

مصادیـــق حقـــوق عامـــه بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط

عامل عامل ١١ تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه 

هم افزایــی  و  تعامــل  تقویــت  و  ظرفیت هــا  تجمیــع   
مســئول نهادهــای  میــان 

راهبرد  راهبرد  ١١

فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

چالشچالش
١١

راهکار

١

کشور کل  بلندمدتدادستانی   معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان
کشور، دیوان عدالت اداری کل  بازرسی 
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راهکار

پیگیـــــری تـــــــرک وظایــــــف قــــانــونــــــــی مدیـــــران و اهمــال و 
ســهل انگاری در صیانــت از حقــوق عامــه، جرم  انــگاری، تعییــن 
و  مناســب  اجراهــای  ضمانــت  تعییــن  و  متناســب  مجــازات 
حقــوق  از  صیانــت  بــرای  رســیدگی  تخصصــی  شــعب  ایجــاد 

عامــه بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

1

بلندمدتمعاونت حقوقی و امور مجلس دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی 
کل کشور، دیوان عدالت اداری

در  اثـــر  کـــم  و   کافـــی  نا اجـــرای  ضمانـــت   
عامـــه حقـــوق  از  صیانـــت 

عامل عامل 22

بــا  مرتبــط  قوانیــن  اجــرای  عــدم  تبعــات  افزایــش 
عامــه حقــوق  از  صیانــت 

راهبرد راهبرد ١١



احیــاء حــق عامــه اســتفاده از منابــع و امتیازهــای عمومــی 
برخــط  و  عمومــی  انتشــار  پیگیــری  بــا  عامــه  مصالــح  مطابــق 
منابــع  از  منتفــع  اشــخاص  مشــخصات  و  دسترســی  ضوابــط 
دسترســی  کــه  دولتــی  یــا  عمومــی  بخش هــای  امتیازهــای  و 
بــه آن هــا بــرای عمــوم افــراد جامعــه ممکــن نبــوده و بــر اســاس 
ارز  نظیــر  می یابنــد؛  اختصــاص  مســئول  مراجــع  اولویت بنــدی 
گــذاری اراضــی و معــادن، تغییــر  دولتــی، تســهیالت خــاص، وا
کاربری هــای خــاص و مجوزهــا در ســامانه های قانونــی مربــوط بــا 

اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

احیــاء 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، 
اشــخاص  انــواع  بــرای  یارانــه  پرداخــت  و  اراضــی  گــذاری  وا
حقوقــی بــر اســاس اعتبارســنجی آن هــا مبتنــی بــر ســوابق عملکرد 
بــر  مالیــات  مســتقیم،  مالیــات  پرداخــت  ماننــد  اقتصــادی 
ــا  گمرکــی ب کارکنــان و انجــام تبــادالت  ــزوده، حــق بیمــه  ارزش اف

اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

1

2

6۰

کشور کل  میان مدتسازمان بازرسی   دادستانی کل کشور،
وزارت دادگستری

کشور کل  میان مدتسازمان بازرسی   معاونت حقوقی و امور مجلس،
وزارت دادگستری

فاقــد  و  ُخــرد  مصادیــق  بــه  رســیدگی  غلبــه 
رفــع  بــر  عامــه  حقــوق  تضییــع  اولویــت 

آن هــا  بــروز  اصلــی  زمینه هــای 

عامل عامل ٣٣

تقویــت  به منظــور  اطاعاتــی  شــفافیت  ارتقــاء 
منکــر از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  زمینه هــای 

راهبرد راهبرد ١١

راهکارها
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بـــا  مرتبـــط  داده هـــای  تمامـــی  آنـــی  و  عمومـــی  انتشـــار 
گهی هـــای قانونـــی روزنامـــه رســـمی و اطالعـــات شـــرکت ها بـــا  آ
قابلیـــت فـــرآوری هوشـــمند، بـــه صـــورت داده هـــای حجیـــم و 
ارائـــه خدمـــات پایـــه بـــرای جســـتجو و اســـتخراج داده و همچنیـــن 

بـــه اطالعـــات ســـال های پیشـــین  ایجـــاد دسترســـی 

گزارش هـــای  پیگیـــری انتشـــار عمومـــی و برخـــط اســـناد و 
دســـتگاه های اجرایـــی نظیـــر بودجـــه، قراردادهـــا، مناقصه هـــا و 
ــه  ــمند و ارائـ ــرآوری هوشـ ــل فـ ــع و قابـ ــورت جامـ ــه  صـ ــا بـ مزایده هـ

خدمـــات پایـــه بـــرای جســـتجو  و اســـتخراج داده

بـــرای ممانعـــت از مداخـــالت  پیگیـــری ِاعمـــال قواعـــدی 
گهانـــی و وضـــع مقـــررات دفعـــی در تدویـــن و ابـــالغ مقـــررات  نا
از جملـــه تعییـــن مواعـــد مشـــخص بـــرای ابـــالغ مقـــررات و لـــزوم 
ـــالغ  ـــا زمـــان اب ـــی مشـــخص از زمـــان تصویـــب ت وجـــود فاصلـــه زمان

ــررات مرتبـــط  ــا اصـــالح قوانیـــن و مقـ ــررات بـ مقـ

پیگیـــری انتشـــار عمومـــی و برخـــط اختیـــارات و وظایـــف، 
مـــردم در  ارائـــه خدمـــات، ســـازوکارهای مشـــارکت  روش هـــای 
ــردم از تصمیمـــات  ــازوکارهای شـــکایات مـ ــرای وظایـــف، سـ اجـ
تصمیم گیـــری،  فراینـــد  آن،  بـــه  رســـیدگی  و  اقدامـــات  یـــا 
مـــوارد  بـــه  اســـتثناء  مختلـــف  بخش هـــای  عملکـــرد  و  آراء 

قانـــون اســـتناد  بـــه  ممنوع االنتشـــار 

4

3

6

5

کشور میان  مدتروزنامه رسمی  مرکز آمار و فناوری اطالعات، 
کشور ک  سازمان ثبت اسناد و امال

کشور کل  میان  مدتسازمان بازرسی  کشور،  کل  دادستانی 
وزارت دادگستری

میان  مدتدیوان عدالت اداری کشور،  کل  کشور، دادستانی  کل  سازمان بازرسی 
وزارت دادگستری

میان  مدتدیوان عدالت اداری کل  کشور، دادستانی  کل  سازمان بازرسی 
کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها



مقامــات،  هم زمــان  اشــتغال  از  هوشــمند  ممانعــت 
مدیرعامــل  رئیــس،  به  عنــوان  دولــت  کارمنــدان  و  مســئوالن 
در  خصوصــی  شــرکت های  انــواع  در  هیئت مدیــره  عضــو  یــا 
بــرای  ِاعمــال محدودیــت  و  تغییــرات شــرکت  یــا  ثبــت  زمــان 
شــرکت های خصوصــی در صــورت تصــدی مشــاغل مشــمول 
رؤســا،  توســط  اساســی(  قانــون   141 اصــل  )موضــوع  قانــون 
مدیــران عامــل و اعضــای هیئت مدیــره و اعــالم جــرم در مــوارد 

تخلــف

پیگیــری اجــرای قوانیــن »رســیدگی بــه دارایــی مقامــات، 
کارگــزاران« و »الحــاق مــوادی بــه قانــون نحــوه اجــرای  مســئوالن و 
اصــل 49 قانــون اساســی« از طریــق ایجــاد »ســامانه ثبــت امــوال 

و دارایــی مســئوالن«

موضــوع  مزایــا«  و  حقــوق  ثبــت  »ســامانه  ایجــاد  پیگیــری 
ی  جمهــور توســعه  ششــم  پنج ســاله  برنامــه  »قانــون   29 مــاده 

ایــران« اســالمی 

7

8

9

6۲

میان مدتمعاونت اول کشور، مرکز آمار و کل   دادستانی 
فناوری اطالعات، وزارت دادگستری

کشور ک  کوتاه مدتسازمان ثبت اسناد و امال کشور، سازمان بازرسی  کل   دادستانی 
کشور، وزارت دادگستری کل 

کشور کل  کوتاه مدتسازمان بازرسی  کشور کل  دادستانی 
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و  کاالها  به  مردم  کثری  حدا دسترسی  عامه  حق  احیاء 
شناسایی  با  عامه  مباحات  و  اساسی  و  عمومی  خدمات 
اداری،  قضائی،  مؤثر  اقدامات  حق،   این  تضییع  مصادیق 
نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری 

یه های انحصاری  اصالح یا حذف قوانین، مقررات و رو

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

عامــه مباحــات  و  اساســی 

راهبرد راهبرد 22

راهکار

1

 دادستانی
کل کشور

میان مدت
دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل 

کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها
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احیــاء حــق عامــه اســتفاده از منابــع و امتیازهــای عمومــی 
موقعیت هــای  شناســایی  طریــق  از  عامــه  مصالــح  مطابــق 
تعــارض منافــع بــا اولویــت  موضوعــات پولــی و بانکــی، مالیاتــی، 
تأمیــن  و  ســالمت  صــادرات،  و  واردات  خصوصی ســازی، 
ــا حــذف قوانیــن، مقــررات  ــرای اصــالح ی اجتماعــی و پیگیــری ب
یـــه هـــای انـحـصــــاری بــــــرای مـدیـریــــت تعــارض منافــع در  و رو

مرتبــط  موضوعــات 

1

کشور کل  بلند مدتسازمان بازرسی  کشور، وزارت کل   دادستانی 
دادگستری، پژوهشگاه

راهکار

مدیریــت تعــارض منافع راهبرد راهبرد ٣٣
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یافــت و رســیدگی بــه اعــالم  یــه واحــد در فراینــد در ایجــاد رو
 جــرم توســط نهادهــای مردمــی 

در  اساســنامه  دارای  مردمــی  نهادهــای  ســایر  افــزودن 
هیئت هــای  مســاجد،  جملــه  از  تخصصــی  موضوعــات 
مجــاز  نهادهــای  بــه  ســازندگی  جهــاد  گروه هــای  و  مذهبــی 
تأمیــن  بــا  دادرســی  فراینــد  در  شــرکت  و  اعــالم  جــرم  بــرای 
امنیــت مــادی و معنــوی، طراحــی نظــام انگیزشــی متناســب 
و در صــورت لــزوم حفــظ محرمانگــی هویــت ایشــان و تســری 
موضوعــی مصادیــق اولویــت دار تضییــع حقــوق عامــه به عنــوان 
آییــن   66 مــاده  )موضــوع  اعــالم  جــرم  بــرای  مجــاز  مصادیــق 
کیفــری( بــه ســایر موضوعــات بــا اولویــت موضوعــات  دادرســی 
اقتصــاد و ســالمت بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط و ایجــاد 

مردمــی«  گزارش دهــی  »ســامانه 

محـــــــدودیت ظــرفــیــــــت مــنــابـــــع انــســـــانی 
اعـــام  جـــرم بـــرای  دادســـتانی ها 

عامل عامل 44

بــه  نســبت  اعــام  جــرم  در  مــردم  توســعه مشــارکت 
عامــه حقــوق  تضییــع 

راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

١

2

کوتاه مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور،  کل  دادستانی 
دادگستری استان ها

 معاونت اجتماعی و
میان مدتپیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی و امور مجلس، 

مرکز آمار و فناوری اطالعات
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نســبت  اشــخاص  گــزارش  اعــالم  امــکان  فراهم ســازی 
از  خــودداری  یــا  اقدامــات  و  تصمیمــات  بــودن  غیرقانونــی  بــه 
و  تشــکیالت  »قانــون  موضــوع  دســتگاه های  وظایــف  انجــام 
آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری« در موضوعــات حقــوق 
و  مــادی  امنیــت  تأمیــن  هویــت،  محرمانگــی  حفــظ  بــا  عامــه 
گزارشــگران بــا  معنــوی، طراحــی نظــام انگیزشــی متناســب بــرای 
گزارش دهــی  اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط، توســعه »ســامانه 
ــرای  مردمــی«، آمــوزش عمومــی مــردم و تعییــن حــدود مداخلــه ب

گزارش دهــی

3

میان مدتدیوان عدالت اداری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
 مرکز آمار و فناوری اطالعات، وزارت دادگستری
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احصــاء مصادیــق اولویــت دار تحدیــد آزادی هــای مشــروع 
بــه صــورت دقیــق و شــفاف و اطالع رســانی عمومــی آن 

تحدیدکننــده  عوامــل  بــرای  مناســب  مجــازات  تعییــن 
و  نظارتــی  متناســب  و  مؤثــر  اقدامــات  و  مشــروع  آزادی هــای 

مرتبــط مقــررات  و  قوانیــن  اصــالح  بــا  قضائــی 

بــا  مردمــی  نهادهــای  جــرم  اعــالم  امــکان  ی  فراهم ســاز
بــرای  مجــاز  مصادیــق  بــه  شناسایی شــده  مصادیــق  افــزودن 
و  قوانیــن  اصــالح  بــا  مردمــی  نهادهــای  توســط  اعــالم  جــرم 
مردمــی«  گزارش دهــی  »ســامانه  توســعه  و  مرتبــط  مقــررات 

عامل عامل ١١ ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع

افزایش تبعات تحدید آزادی های مشروع راهبرد  راهبرد  ١١

 تحدید سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع 

چالشچالش
22

راهکارها

١

2

٣

میان مدت کشور کل   دادستانی 

کشور کل  میان مدتدادستانی  معاونت حقوقی و امور مجلس

کشور کل  میان مدتدادستانی 
 معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطالعات



پیگیــــــری الزم از مــراجـــــــع مسئــــــــول تقنینــی و اجرایــــــــی 
از  جملــه  بــر تجمعــات  کــم  ی قواعــد حا به  منظــور شفاف ســاز
قوانیــن،  در  مرتبــط  مفاهیــم  از  تفســیرناپذیر  تعریــف  ارائــه 
رفتارهــای مجــاز  تعییــن مصادیــق  معیارهــای صــدور مجــوز، 
و  تجمــع  بــرای  مجــاز  زمان هــای  و  کــن  اما تجمعــات،  حیــن 
ــات  ــط و اقدام ــررات مرتب ــن و مق ــالح قوانی ــزوم اص ــورت ل در ص
ــا بررســی درخواســت های  ــی ب ــی و قضائ ــر و متناســب نظارت مؤث

قانونــی و مشــروع و دالیــل عــدم تحقــق آن هــا 

ـــزاری  ـــر بـرگــ ـــم بـ کـــ ـــد حا  تفســـیرپذیری قــواعـــ
تجمعـــات 

عامل عامل 22

شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات راهبرد  راهبرد  ١١

راهکار

١

68

کشور کل  میان مدتدادستانی  کشور کل  سازمان بازرسی 
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از مفاهیــم مرتبــط در قوانیــن در  ارائــه تعریــف تفســیرناپذیر 
چارچــوب موازیــن شــرع و قوانیــن و مقــررات جــاری به ویــژه قانــون 
کیــد بــر عــدم اخــالل بــه مبانــی و احــکام اســالم و  مطبوعــات بــا تأ
حقــوق عمومــی  و خصوصــی و بــا اولویــت رســیدگی بــه تخلــف 
ــا اصــالح قوانیــن و  ــراد به جــای تعطیلــی رســانه ها و روزنامه هــا ب اف

مقــررات مرتبــط 

کافی از آزادی مطبوعات  حمایت نا عامل عامل 33

ــانه ها و  ــات رس ــه تخلف ــیدگی ب ــد رس ــه واح ــاد روی ایج
روزنامه نــگاران

راهبرد راهبرد ١١

راهکار

1

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس کشور، کل   دادستانی 
دادگستری استان ها



نقــد  از منتقدیــن دارای  و حمایــت متناســب  مســاعدت 
در چارچــوب قانــون از طریــق تأمیــن امنیــت مــادی و معنــوی 

ایشــان بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

بــه  رســانه ای  فعــاالن  و  خبرنــگاران  دسترســی  تســهیل 
ــی  ــظ مـحــرمـانــگــ ــا حـفـــ اطالعــات حــوزه تخصصــی مرتبــط بــــ

پرونــده در  دخیــل  اشــخاص  اطالعــات 

بــر  مبتنــی  قضائیــه  قــوه  دربــاره  برتــر  نقدهــای  از  تقدیــر 
و  اجتماعــی  فعــاالن  صاحب نظــران،  از  مســتقیم  نظرســنجی 

مردمــی نهادهــای  و  علمــی  کــز  مرا رســانه ای، 

حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه راهبرد راهبرد 22

راهکارها

١

2

٣

7۰

کشور کل  میان مدتدادستانی   مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس،
دادگستری استان ها

میان مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرکز رسانه، دادگستری استان ها

کوتاه مدتمرکز رسانه دادگستری استان ها 
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و  بازرســی  محــل  مکانــی  داده  ثبــت  بــرای  پیگیــری 
تصویربــرداری از ورود و بازرســی منــزل و اشــیاء بــه  اســتثناء جرائــم 
منافــی عفــت توســط دوربیــن نصب شــده بــر روی لبــاس ضابطــان 
بــا حفــظ حریــم خصوصــی و حفــظ محرمانگــی اطالعــات دوربین 

بــا دسترســی مراجــع نظارتــی 

عامل عامل 44 تضییع حقوق برخی از متهمان

پیشگیری از تخلف ضابطان راهبرد راهبرد ١١

راهکار

1

کشور کل  میان مدتدادستانی   دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، 
دادگستری استان ها



کــفـالـــت ها  ی وثـــایــــق و  ی و مـتــنــاســب ســــاز متنـــوع ســــــاز
بــا مــــــواردی از  جـمـلــــــــه انـــــواع جـرائـــــم و درجــه مجازات هــا، 
لحــاظ شــخصیت و وضعیــت فــردی و خانوادگــی و اســتقرار 
ــا  ــا ب کفالت ه ــق و  ــواع وثای ــول ان ــرای قب ــب ب ــازوکارهای مناس س

ــط ــررات مرتب ــن و مق ــالح قوانی اص

بــا  کفالت هــا  و  وثایــق  پذیــرش  فراینــد  ی  هوشمندســاز
پایگاه هــای  بــه  برخــط  دسترســی  طریــق  از  اعتبارســنجی 

کمیتــی حا مراجــع  اطالعاتــی 

کفالت ها تسهیل پذیرش وثایق و  راهبرد راهبرد 22

راهکارها

١

2

7۲

بلند مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس  معاونت راهبردی،
کشور کل  دادستانی 

کشور کل  میان مدتدادستانی  مرکز آمار و فناوری اطالعات 
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ی امــکان نظــارت و بررســی هوشــمند قرارهــای  فراهم ســاز
صــدور،  ضــرورت  حیــث  از  بازداشــت  بــه  منتهــی  صــادره 
رعایــت مواعــد قانونــی، تمدیــد مــدت بازداشــت، تناســب قــرار 
کفیــل یــا تودیــع وثیقــه  کافــی بــرای معرفــی  تأمیــن، وجــود فرصــت 
و یــا امــکان پذیــرش بــا توجــه بــه تأمیــن معرفــی شــده از ســوی 
یابــی عملکــرد  متهــم و لحــاظ آن هــا به عنــوان شــاخص های ارز

قضــات دادســراها در »ســامانه جامــع عملکــرد قضــات«

پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب  راهبرد راهبرد ٣٣

راهکار

1

کشور کل  میان مدتدادستانی   دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، 
مرکز آمار و فناوری اطالعات



ســازوکارهای  طراحــی  بــا  بازداشــتگاه ها  توســعه  و  ایجــاد 
انگیزشــی متناســب بــرای جلــب مشــارکت نهادهــای مردمــی 
موقعیــت  نظــر  از  بازداشــتگاه ها  ی  استانداردســاز و  خیریــن  و 
مکانــی، فضــای فیزیکــی و رعایــت حقــوق بازداشت شــدگان 
ــب  ــی مناس ــات رفاه ــات و خدم ــه ارتباط ــی ب ــه دسترس از  جمل

افــزودن وظیفــه ایجــاد و توســعه بازداشــتگاه ها متناســب بــا 
تأمینــی  اولویت هــای اعالمــی »ســازمان زندان هــا و اقدامــات 
ن  تعــاو »بنیــاد  وظایــف  از  یکــی  به عنــوان  کشــور«  تربیتــی  و 

زندانیــان« بــا اصــالح اساســنامه 

 استانداردســازی و توســعه فضاهــای بازداشــتگاهی 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای جدیــد

راهبرد راهبرد 44

راهکارها

١

2

74

کوتاه مدتبنیاد تعاون زندانیان  سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و
کشور، معاونت راهبردی تربیتی 

 سازمان زندان ها و اقدامات
بلند مدتتأمینی و تربیتی کشور معاونت اجتماعی و پیشگیری از 

وقوع جرم، دادگستری استان ها
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و  بازداشــتگاه ها  مأمــوران  رفتــار  بــر  نظارت هــا  توســعه 
تحت نظرگاه هــا به منظــور رعایــت حقــوق افــراد بازداشت شــده 
ــه آزادی هــای مشــروع و  ــرام ب ــون احت ــا تحــت نظــر و اجــرای قان ی
و  نظیــر ضبــط صــدا  بــا روش هایــی  حفــظ حقــوق شــهروندی 
تصویــر بازداشــتگاه ها و تحت نظرگاه  هــا بــا حفــظ محرمانگــی 
تقویــت  نظارتــی،  مراجــع  بــرای  دسترســی  ایجــاد  و  داده هــا 
گزارش دهــی  امــکان  ی  فراهم ســاز مــوردی،  بازرســی های 
اشــخاص بــه مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه بــا حفــظ محرمانگــی 
هویــت و تســهیل شــکایت بــه مراجــع قضائــی نســبت بــه شــرایط 

ی نگهــدار

معاینــه پزشــکی افــراد بازداشت شــده هم زمــان بــا پذیــرش 
در محــل بازداشــت و ثبــت هوشــمند و سیســتمی مشــخصات 
ــده و امــکان  کامــل در پرون ــه  صــورت  ــج معاینــه ب پزشــک و نتای

ــده پزشــکی ــه پرون ــرد بازداشت شــده ب دسترســی ف

پیشــگیری از وقــوع تخلفــات مأمــوران بازداشــتگاه ها 
تحت نظرگاه هــا و 

راهبرد راهبرد 55

راهکارها

1

2

کشور کل  بلند مدت دادستانی  کشور، دفتر  سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها

کشور کل  میان مدتدادستانی  کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق  سازمان پزشکی قانونی 
شهروندی، دادگستری استان ها



76

ــرم  ــون جـ ــم مرتبـــط در قانـ ــیرناپذیر از مفاهیـ ــه تعریـــف تفسـ ارائـ
سیاســـی و شناســـایی دقیـــق و اعـــالم عمومـــی مصادیـــق آن 

ـــا قانـــون  تشـــکیل دادگاه رســـیدگی بـــه جرائـــم سیاســـی مطابـــق ب
جـــرم سیاســـی بـــا حضـــور هیئت منصفـــه، بـــه صـــورت علنـــی و برابـــر 

کیفـــری  مقـــررات مـــواد 305 و 352 قانـــون آییـــن دادرســـی 

کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی عامل عامل 55 

ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی راهبرد راهبرد ١١

راهکارها

١

2

میان مدت معاونت حقوقی و امور مجلس

کوتاه مدتمعاونت اول دادگستری استان ها
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تقویــت  بــا  نوجوانــان  و  اطفــال  از  حمایــت  قانــون  اجــرای 
ی،  نگهــدار پذیــرش،  شناســایی،  فراینــد  بــر  قضائــی  نظــارت 
ــان در معــرض خطــر  ی اطفــال و نوجوان ــت و توانمندســاز حمای
از  حمایــت  دفاتــر  تشــکیل  و  مرتبــط  شــاخص های  تعییــن  بــا 

نوجوانــان  و  اطفــال 

ــان  ــع حقــوق برخــی از اطفــال و نوجوان  تضیی
در وضعیــت مخاطره آمیــز

عامل عامل ١١

تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در 
معرض خطر

راهبرد راهبرد ١١

کافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه  نا

چالشچالش
٣٣

راهکار

١

کشور کل  میان مدتدادستانی   معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
معاونت راهبردی، دادگستری استان ها
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توســعه ظرفیت هــای حمایتــی از اطفــال و نوجوانــان 
بی سرپرســت و  بد سرپرســت 

راهبرد راهبرد 22

راهکارها

گذاری سرپرســتی اطفال و نوجوانان بد سرپرســت  تســهیل وا
بــه خانواده هــای جایگزیــن مناســب از طریــق  و بی سرپرســت 
مالــی،  ضمانت هــای  متناسب ســازی  نظیــر  اقداماتــی  تمهیــد 
گــذاری سرپرســتی  تقویــت نقــش مــددکاران بــرای تشــخیص وا
متنوع ســازی  و  سرپرســت  صالحیــت  احــراز  فراینــد  تســریع  و 
موقــت،  امیــن  ظرفیــت  ارتقــاء  ماننــد  سرپرســتی  شــیوه های 
ــا اصــالح قوانیــن و  نگهداری هــای موقــت و سرپرســتی توافقــی ب

مقــررات مرتبــط

پیگیــری فراهم ســازی امــکان نگهــداری دختــران و پســران 
زمــان  تــا  نگهــداری  کــز  مرا در  بی سرپرســت  و  بد سرپرســت 
اصــالح  بــا  مســئول  دســتگاه های  توســط  ازدواج  یــا  اشــتغال 

مرتبــط مقــررات  و  قوانیــن 

خصــوص  در  مناســب  تصمیــم  اخــذ  و  تکلیــف  تعییــن 
نوجوانــان در معــرض خطــر،   و  اطفــال  گــذاری  وا یــا  نگهــداری 

خانــواده سرپرســت  زندانی شــدن  یــا  بازداشــت  از  قبــل 

1

2

3

کشور کل  بلند مدتدادستانی   معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 
معاونت حقوقی و امور مجلس

کشور کل  بلند مدتدادستانی   معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 
معاونت حقوقی و امور مجلس

کشور کل  کوتاه مدتدادستانی   معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 
دادگستری استان ها
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ــان بد  سرپرســت 1 یافــت هزینــه نگهــداری اطفــال و نوجوان در
از والدیــن برخــوردار، بــا برداشــت مســتقیم و اســتیفا از دارایــی 
ــه اطفــال تحــت سرپرســتی ســایر  و امــوال ایشــان و تفکیــک یاران

ــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط  اشــخاص ب

کشور کل  بلند مدتدادستانی   معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 
معاونت حقوقی و امور مجلس

افزایش تبعات رهاسازی فرزندان راهبرد راهبرد ٣٣

راهکار



راهکارها

ـــی مـــورد ظلـــم  تســـهیل طـــرح شـــکایت توســـط اشـــخاص ایران
ــروان  ــلطه و پیـ ــام سـ ــورهای نظـ کشـ ــر  ــد بـ کیـ ــا تأ ــورها بـ کشـ ــایر  سـ
ــران و مراجـــع قضائـــی بین المللـــی  کـــم قضائـــی ایـ ــا در محا آن هـ
کـــم رســـیدگی ویـــژه و  بـــا تمهیـــد اقداماتـــی نظیـــر تعییـــن محا

فراهم ســـازی ســـازوکارهای اجـــرای احـــکام صـــادره

کـــم قضائـــی ایـــران در مـــوارد تضییـــع  اقامـــه دعـــوا در محا
ـــا فراهم ســـازی  کننـــده، ب کشـــورهای تضییـــع  ـــران علیـــه  حقـــوق ای
در  عمومـــی  انتشـــار  و  صـــادره  احـــکام  اجـــرای  ســـازوکارهای 

بین المللـــی و  ملـــی  رســـانه های 

1

2

کشور کل  میان مدتدادستانی  ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، 
مرکز رسانه

کشور کل  میان مدتدادستانی  ستاد حقوق بشر و امور بین الملل،
 معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز رسانه

تضییــع  مصادیــق  بــا  نامتناســب  مواجهــه 
بین المللــی عرصــه  در  ایــران  حقــوق 

عامل عامل ١١

تجمیــع و هدایــت هدفمنــد ظرفیت هــا بــرای اســتیفای 
حقــوق ایــران در عرصــه بین المللــی

راهبرد  راهبرد  ١١

کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان
 در عرصه بین المللی

چالشچالش
44

8۰
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ـــا حقـــوق تضییـــع  شـــده ایـــران در  افـــزودن موضوعـــات مرتبـــط ب
ـــرای اعـــالم  جـــرم توســـط  ـــه مصادیـــق مجـــاز ب عرصـــه بین المللـــی ب
ـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط و اســـتقرار  نهادهـــای مردمـــی ب

گزارش دهـــی مردمـــی« چندزبانـــه  »ســـامانه 

ــران  ــده ایـ ــع  شـ ــوق تضییـ ــاق حقـ ــر احقـ ــارت بـ ــری و نظـ پیگیـ
راجـــع بـــه امـــوال،  منافـــع و مصالـــح ملـــی و خســـارت وارده بـــه 
کیفـــری( نظیـــر  حقـــوق عمومـــی )موضـــوع مـــاده 290 آییـــن دادرســـی 
امـــوال و دارایی هـــای بلوکه شـــده، تحریم هـــای ظالمانـــه و ســـرقت 
ــوق  ــتیفای حقـ ــورای اسـ ــکیل »شـ ــق تشـ ــی از طریـ ــراث فرهنگـ میـ
ــور و  کشـ کل  ــران در عرصـــه بین الملـــل« بـــه ریاســـت دادســـتان  ایـ
ـــی  ـــران عال عضویـــت معـــاون امـــور بین الملـــل و حقـــوق بشـــر و مدی

مراجـــع مســـئول در قـــوای مجریـــه و مقننـــه

3

4

کشور کل  میان مدتدادستانی   ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، 
معاونت حقوقی و امور مجلس

 ستاد حقوق بشر و
میان مدتامور بین الملل

معاونت حقوقی و امور مجلس،
 مرکز آمار و فناوری اطالعات،

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم



راهکار

بــه  کشــور  از  خــارج  ایرانیــان  دسترســی  تســریع  و  تســهیل 
خدمــات حقوقــی، قضائــی و ثبتــی از جملــه اعطــای وکالــت، 
گواهــی امضــاء، رســیدگی قضائــی، انجــام معامــالت  تصدیــق 
رســمی و ثبــت ازدواج و طــالق بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
بــا همــکاری مراجــع مســئول در قــوه مجریــه و اصــالح قوانیــن و 

مقــررات مرتبــط 

1

دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از 
کشور به خدمات حقوقی

عامل عامل 22

8۲

ارائــه مجــازی خدمــات حقوقــی بــه ایرانیــان خــارج از 
کشــور

راهبرد  راهبرد  ١١

 ستاد حقوق بشر و
بلند مدتامور بین الملل

معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان 
ک کشور، مرکز آمار و  ثبت اسناد و امال

فناوری اطالعات
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دســـتاوردهای  و  اســـالم  بشـــری  حقـــوق  مبانـــی  تبییـــن 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران در حـــوزه حقـــوق بشـــر بـــا زمینه ســـازی 
بـــرای توســـعه تولیـــدات علمـــی فاخـــر در حـــوزه و دانشـــگاه، ترجمـــه 
بین المللـــی،  مجامـــع  بـــه  ارســـال  رایـــج،  زبان هـــای  بـــه  آن هـــا 
برجســـته حقوقـــی  و شـــخصیت های  ســـازمان های مردم نهـــاد 
ـــکاء  ـــا ات ـــه ب ـــانه ای چندزبان ـــوالت چندرس ـــد محص ـــتقل، تولی مس
نشســـت های  برگـــزاری  تهیه شـــده،  علمـــی  محتواهـــای  بـــه 
ـــان  ـــت از مؤلف ـــگاهی و حمای ـــی و دانش ـــع علم ـــی در مجام تحلیل
ایـــن آثـــار بـــرای شـــرکت در مجامـــع بین المللـــی و تعامـــل فعـــال بـــا 

رســـانه های عمومـــی و تخصصـــی و مراجـــع بین المللـــی 

 تخریــب چهــره ایــران در حــوزه حقــوق بشــر و 
ترویــج اسام هراســی و ایران هراســی توســط 

کشــورهای نظــام ســلطه

عامل عامل ٣٣

 تبییــن دســتاوردهای حقــوق بشــری اســام و ایــران در 
ــی ــه بین الملل عرص

راهبرد راهبرد ١١

راهکار

١

بلندمدتستاد حقوق بشر و امور بین الملل  پژوهشگاه،
مرکز رسانه



شناســـایی موارد نقض حقوق بشـــر، تبعیـــض و آزادی های 
آن هـــا  پیـــروان  و  ســـلطه  نظـــام  کشـــورهای محـــوری  در  فـــردی 
شـــبکه های  و  روزنامه هـــا  ی  داده کاو نظیـــر  ســـازوکارهایی  بـــا 
گزارش دهـــی مردمـــی« چندزبانه  اجتماعـــی و توســـعه »ســـامانه 
گزارش ســـاالنه از وضعیـــت حقوق بشـــر در این  به منظـــور تهیـــه 

ها ر کشو

کشـــورهای محوری  گزارش وضعیت حقوق بشر در  انتشـــار 
نظـــام ســـلطه و پیروان آن ها بـــه مجامع، ســـازمان های مردم نهاد 
و شـــخصیت های برجســـته حقوقی مســـتقل بین المللی، تولید 
گزارش های  محصـــوالت چند رســـانه ای چندزبانه بـــا اتکاء بـــه 
منتشـــره، برگـــزاری نشســـت های تحلیلـــی در مجامـــع علمـــی 
بـــه  آشـــنا  و حقوق دانـــان  و شناســـایی قضـــات  و دانشـــگاهی 
امـــور رســـانه، قواعـــد حقوقـــی بین الملل و مســـلط بـــه زبان  های 
گفتگوهای تلویزیونی شـــبکه های  خارجی به منظور شـــرکت در 
بین المللـــی، حضـــور در شـــبکه های اجتماعـــی بین المللـــی و 

مصاحبـــه بـــا روزنامه هـــا و مجـــالت تخصصـــی بین المللی

2

1

میان مدتستاد حقوق بشر و امور بین الملل پژوهشگاه، مرکز آمار و فناوری اطالعات

بلندمدتستاد حقوق بشر و امور بین الملل مرکز رسانه 

84

مدعیــان  بــا  مواجهــه  در  تهاجمــی  رویکــرد  اتخــاذ 
بشــر حقــوق  دروغیــن 

راهبرد راهبرد 22

راهکارها
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گروه ها،  کشـــورها،  حمایـــت حقوقـــی از جبهـــه مقاومـــت، 
ســـتم  و  ظلـــم  مـــورد  کـــه  اشـــخاصی  و  مســـتقل  رســـانه های 
تشـــکیل  پیگیـــری  بـــا  گرفته انـــد  قـــرار  بشـــر  حقـــوق  ناقضـــان 
مجمـــع حقوقـــــــی - قــضــائــــــی مـشـتـــــرک بــه مـنـظـــــور طراحی 
اقدامـــات مقتضـــی نظیر اقامه دعـــوا در مجامع بیـــن المللی، 
صـــدور  و  مرتبـــط  کشـــورهای  در  قضائـــی  پرونـــده  تشـــکیل 

اعالمیـــه

3

میان مدتستاد حقوق بشر و امور بین الملل مرکز رسانه



88
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مأموریت مأموریت 33

  نظارت بر اجرای صحیح قوانیننظارت بر اجرای صحیح قوانین۱۱
و حسن جریان امورو حسن جریان امور۲۲

1- بند 3 اصل 156 قانون اساسی، اصل 161 قانون اساسی و اصل 174 قانون اساسی
2- اصل 174 قانون اساسی



88

قانونـــی،  تکالیـــف  یکپارچـــه  و  برخـــط  عمومـــی،  انتشـــار 
وضعیـــت اجـــرای هـــر یـــک از قوانیـــن، پیشـــنهاد های اصالحـــی 
موضـــوع                          دســـتگاه های  رتــبـــــــــه  و  فـــرایــنـــــــدی  و  ساختـــــــاری 
ــاد  ــق ایجـ ــور« از طریـ کشـ کل  ــی  ــازمان بازرسـ ــکیل سـ ــون تشـ »قانـ
»ســـامانه جامـــع تکالیـــف قانونـــی« برخـــوردار از دسترســـی سلســـله 
مراتبـــی بـــا اولویـــت دســـتگاه ها و قوانیـــن مرتبـــط بـــا نظام هـــای 
بهبـــود محیـــط  مالیاتـــی، خصوصی ســـازی،  بانکـــی،  و  پولـــی 
اجتماعـــی،  تأمیـــن  ســـالمت،  زنـــان،  خانـــواده،  کســـب وکار، 

برمبنـــای عملکـــرد  و بودجه ریـــزی  ارز  و  کاال  قاچـــاق 

کافی اجرای صحیح قوانین ضمانت نا عامل عامل ١١

ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین راهبرد راهبرد ١١

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

چالشچالش
١١

راهکار

١

کشور کل  میان مدتسازمان بازرسی  کشور، کل   دادستانی 
دادگستری استان ها
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افزایش تبعات قانونی عدم اجرای قوانین راهبرد راهبرد 22

راهکار

پیگیـــری تـــرک وظایـــف قانونـــی مدیـــران و اهمـــال و ســـهل 
انـــگاری در اجـــرای قوانیـــن بـــا تدویـــن »دســـتورالعمل نحـــوه مقابلـــه 
کارمنـــدان و پیشـــگیری از آن« و  بـــا تـــرک وظایـــف قانونـــی مدیـــران و 
ـــوع  ـــتگاه های موض ـــران دس ـــرای مدی ـــب ب ـــازات مناس ـــن مج تعیی
کشـــور« بـــا اولویـــت پیگیـــری  کل  »قانـــون تشـــکیل ســـازمان بازرســـی 
بانکـــی، مالیاتـــی،  بـــا نظام هـــای پولـــی و  موضوعـــات مرتبـــط 
کســـب وکار، خانـــواده، زنـــان،  خصوصی ســـازی، بهبـــود محیـــط 
کاال و ارز و بودجه ریـــزی  ســـالمت، تأمیـــن اجتماعـــی، قاچـــاق 

برمبنـــای عملکـــرد بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط 

1

کشور کل  میان مدتسازمان بازرسی   معاونت حقوقی و امور مجلس،
دادگستری استان ها



9۰

گلوگاهـــی اصلـــی نظارتـــی بـــا فراهم ســـازی  شناســـایی نقـــاط 
کمیتـــی  دسترســـی برخـــط بـــه پایگاه هـــای اطالعاتـــی مراجـــع حا
پـــول و  بـــا اولویـــت جریان هـــای  ی اطالعـــات آن هـــا  و داده کاو
کاال و خدمـــات و تمرکـــز اقدامـــات  اعتبـــار، اســـناد و مـــدارک و 
ـــا هماهنگـــی  ـــر ایـــن نقـــاط ب ـــر نظارتـــی، پیشـــگیرانه و قضائـــی ب مؤث

و هم افزایـــی نهادهـــای مرتبـــط 

کتفا به روش های سنتی نظارت عامل عامل ١١ ا

استفـــــاده از روش هــــــــــای نـــویــــــــن بـــــــــرای تـمــرکـــــــــــز 
ــای اصلــی  گلوگاه هــ بــر 

راهبرد  راهبرد  ١١

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

چالشچالش
22

راهکار

١

کشور کل  میان مدتسازمان بازرسی   معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
کشور، مرکز آمار و فناوری اطالعات کل  دادستانی 
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نظیر  شاخص هایی  بر  مبتنی  بازرسان  عملکرد  یابی  ارز
گذشته، وضعیت بازرسی های در حال اجرا،  نتایج بازرسی های 
در  فرایندی  و  ساختاری  اصالحی  پیشنهاد های  تحقق  میزان 
حضور  میزان  تخلف،  کشف  سرعت  اجرایی،  دستگاه های 
و  دادسراها  در  گزارش ها  پذیرش  میزان  رسیدگی،  جلسات  در 
فوق العاده  پنهان،  بازرسی های  و  نظارت ها  نتایج  و  دادگاه ها 
جامع  »سامانه  ایجاد  با  قضائیه  قوه  نظارتی  مراجع  موردی  و 
مراتبی  سلسله  دسترسی  از  برخوردار  بازرسان«  عملکرد 
یابی برای بازرسان  سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارز
افراد  یابی این سامانه در تعیین وضعیت  ارز نتایج  یت  و محور
ارتقاء  خدمات،  جبران  جمله  از  انسانی  منابع  نظام های  در 

شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد

بازرسان  موردنیاز  مجوزهای  صدور  فرایند  هوشمندسازی 
پایگاه های  به  ایشان  برخط  اطالعاتی  فراهم سازی  دسترسی  و 

کمیتی اطالعاتی مراجع حا

کم اثــر بــرای انجــام   ســازوکارهای انگیزشــی 
بهینــه وظایــف بازرســان

عامل عامل 22

راهبرد راهبرد ١١ استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان

تســهیل فراینــد صــدور مجوزهــای بازرســی و دسترســی 
بازرســان بــه اطاعات

راهبرد راهبرد 22

راهکار

راهکار

1

1

کشور کل  میان مدتسازمان بازرسی   مرکز آمار و فناوری اطالعات

کشور کل  میان مدتسازمان بازرسی 



9۲

گزارش دهـــی از تخلفـــات، جرائـــم و  ترغیـــب اشـــخاص بـــه 
ســـوء جریانـــات اداری و مالـــی دســـتگاه  های موضـــوع »قانـــون 
کشـــور« از طریـــق تأمیـــن امنیـــت  کل  تشـــکیل ســـازمان بازرســـی 
مـــادی و معنـــوی، حفـــظ محرمانگـــی هویـــت، طراحـــی نظـــام 
و  قوانیـــن  اصـــالح  بـــا  گزارشـــگران  بـــرای  متناســـب  انگیزشـــی 
و  مردمـــی«  گزارش دهـــی  »ســـامانه  توســـعه  و  مرتبـــط  مقـــررات 
احصـــاء دقیـــق و شـــفاف مصادیـــق و تعییـــن حـــدود مداخلـــه 

گزارش دهـــی  بـــرای 

کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت های نظارتی عامل عامل ٣٣

استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت راهبرد  راهبرد  ١١

راهکار

١

میان مدتسازمان بازرسی کل کشور
معاونت حقوقی و امور مجلس،
 مرکز آمار و فناوری اطالعات، 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
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یابــی و امتیازدهــی بــه احــکام صــادره قضــات دادگاه هــا  ارز
توســط قضــات دیــوان عالــی کشــور و تعییــن نقــاط قــوت و ضعــف 
کاربرگ هــای اســتاندارد برخــط در »ســامانه مدیریــت  آن هــا در 
یابــی  پرونــده« بــا امــکان انطبــاق هوشــمند آراء بــا شــاخص های ارز
آراء مبتنــی بــر داده کاوی اطالعــات »ســامانه مدیریــت پرونــده«، 
بــر  کیــد  تأ بــا  متعــارض«  آراء  »ســامانه  و  قضائــی«  آراء  »ســامانه 

موضوعــات اولویــت دار

دادســراها  قضــات  تصمیمــات  بــه  امتیازدهــی  و  ارزیابــی 
کل و تعییــن نقــاط قــوت  توســط قضــات دادگاه هــا و دادســتانی 
»ســامانه  در  برخــط  اســتاندارد  کاربرگ هــای  در  آن هــا  و ضعــف 
مدیریــت پرونــده« از طریــق امــکان انطبــاق هوشــمند تصمیمات با 
شــاخص های ارزیابــی تصمیمــات مبتنــی بــر داده کاوی اطالعــات 

کیــد بــر موضوعــات اولویــت دار  »ســامانه مدیریــت پرونــده« بــا تأ

کتفا به روش های سنتی نظارت عامل  عامل  ١١  ا

هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه ها راهبرد راهبرد ١١

راهکارها

1

2

کشور کل  میان مدتدادستانی   مرکز آمار و فناوری اطالعات

کشور میان مدتدیوان عالی   مرکز آمار و فناوری اطالعات

 استفاده غیر بهینه از توان نظارتی
 بر دادسراها و دادگاه ها

چالشچالش
٣٣
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یــــابــــــــی عـــــمــلــکــــــرد قـضــــــات دادگــاه هـــــا مبتنـــی بـــر  ارز
شـــاخص هایی نظیـــر امــتـــــیاز صـــدور احــــکـــــــام مـــتــنـــاســــــــب 
مصالحـــه،  نـــرخ  کشـــور(،  عالـــی  دیـــوان  گـــزارش  اســـاس  )بـــر 
جلســـات  منظـــم  و  علنـــی  برگـــزاری  رســـیدگی،  مدت زمـــان 
دادگاه، نتایـــج اعـــالم نظـــر برخـــط مراجعـــان و نتایـــج نظارت هـــا 
و بــــــازرسی های پنهـــان، فوق العـــاده و مـــوردی مــراجـــــع نظــارتــــــی 
قضـــات«  عملکـــرد  جامـــع  »ســـامانه  ایجـــاد  بـــا  قضائیـــه  قـــوه  
قابلیـــت  ســـازمانی،  مراتبـــی  سلســـله  دسترســـی  از  برخـــوردار 
یـــت نتایـــج  یابـــی بـــرای قضـــات و محور مشـــاهده برخـــط نتایـــج ارز
یابـــی ایـــن ســـامانه در تعییـــن وضعیـــت قضـــات در نظام هـــای  ارز
شـــغلی،  ارتقـــاء  خدمـــات،  جبـــران  جملـــه  از  انســـانی  منابـــع 

تعییـــن مفاخـــر دســـتگاه قضائـــی و  نقل وانتقـــال 

استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات راهبرد راهبرد 22

راهکارها

١

 معاونت منابع انسانی
بلندمدتو امور فرهنگی

دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، 
مرکز آمار و فناوری اطالعات، 

دادگستری استان ها
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یــابـــــــی عـــمــلـــکــــــرد قــضــــــات دادســـــراهــــــا مبتنـــی بـــر  ارز
کشـــف  صـــادره،  تصمیمـــات  امتیـــاز  نظیـــر  شـــاخص هایی 
نـــرخ مصالحـــه، میـــزان تناســـب قرارهـــای تأمیـــن،  حقیقـــت، 
پذیـــرش  میـــزان  ارفاقـــی،  نهادهـــای  از  اســـتفاده  میـــزان 
ـــرای  ـــت در اج کیفی ـــرعت و  ـــزان س ـــا، می ـــات در دادگاه ه تصمیم
ـــا  ـــج نظارت ه ـــان و نتای ـــط مراجع ـــر برخ ـــالم نظ ـــج اع ـــکام، نتای اح
و بازرســـی های پنهـــان، فوق العـــاده و مـــوردی مراجـــع نظارتـــی 
قـــوه قضائیـــه در »ســـامانه جامـــع عملکـــرد قضـــات« برخـــوردار 
از دسترســـی سلســـله مراتبـــی ســـازمانی، بـــا قابلیـــت مشـــاهده 
یابـــی  یـــت نتایـــج ارز ـــرای قضـــات و محور یابـــی ب برخـــط نتایـــج ارز
ایـــن ســـامانه در تعییـــن وضعیـــت ایشـــان در نظام هـــای منابـــع 
انســـانی از جملـــه جبـــران خدمـــات، ارتقـــاء شـــغلی، نقل وانتقـــال 

و تعییـــن مفاخـــر دســـتگاه قضائـــی

تقویـــت بازرســـی ها و نظارت هـــای فعـــال مراجـــع نظارتـــی 
قـــوه قضائیـــه و اولویت بنـــدی آن هـــا مبتنـــی بـــر نتایـــج حاصـــل 
قضـــات«  عملکـــرد  جامـــع  »ســـامانه  اطالعـــات  ی  داده کاو از 
حفـــظ  بـــا  اشـــخاص  گزارش دهـــی  امـــکان  فراهم ســـازی  و 
محرمانگـــی هویـــت و تســـهیل شـــکایت از عملکـــرد قضـــات بـــه 

مراجـــع نظارتـــی و انتظامـــی قـــوه قضائیـــه

2

٣

بلندمدت       دادستانی کل کشور
دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت 

منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز  آمار و فناوری اطالعات، 
دادگستری استان ها

بلندمدتدادسرای انتظامی قضات
کشور،   دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی 
کشور، مرکز حفاظت و اطالعات،  کل  دادستانی 

دادگستری استان ها



96

استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات راهبردراهبرد

راهکارها

٣

4

 معاونت منابع انسانی
بلندمدتو امور فرهنگی

معاونت راهبردی، دادسرای انتظامی قضات، 
مرکز حفاظت و اطالعات،

 مرکز آمار و فناوری اطالعات 

بلند مدت       دادستانی کل کشور
معاونت راهبردی، دادسرای انتظامی قضات،

 مرکز حفاظت و اطالعات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، 
مرکز آمار و فناوری اطالعات 
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مأموریت مأموریت 44

  کشف جرم، تعقیب و مجازاتکشف جرم، تعقیب و مجازات
  و تعزیر مجرمین و اجرای حدود وو تعزیر مجرمین و اجرای حدود و

مقررات مدون جزایی اساممقررات مدون جزایی اسام۱۱

1- بند 4 اصل 156 قانون اساسی



98

در  یع  تســـر و  تســـهیل  بـــرای  قضائـــی«  »پلیـــس  تشـــکیل 
کشـــف، دســـتگیری،  اجـــرای وظایـــف قـــوه قضائیـــه در زمینـــه 
حفـــظ آثـــار و دالیـــل جـــرم، جلوگیـــری از فـــرار و مخفـــی شـــدن 
اجـــرای  و  ابـــالغ  تحقیقـــات،  انجـــام  مجرمـــان،  و  متهمـــان 
از وقـــوع  یع احـــکام و تصمیمـــات قضائـــی و پیشـــگیری  ســـر

جـــرم بـــا اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط 

کشف جرم عامل عامل ١١ استفاده غیر بهینه از توان 

انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله راهبرد راهبرد ١١

کشف جرائم  دشواری 

چالشچالش
١١

راهکارها

١

بلندمدتمعاونت اول  معاونت حقوقی و امور مجلس،
کشور کل  دادستانی 
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صالحیـــت سنجـــی تخصصـــــی ضابطـــــان عام و خاص، 
یابی عملکرد آن ها مبتنی  یافتی و ارز ثبت برخط مجوزهای در
جامع  »سامانه  ایجاد  با  قضائی  دستورات  انجام  کیفیت  بر 
در  سامانه  این  یابی  ارز نتایج  یت  محور و  ضابطان«  عملکرد 
تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی 
بر  نظارتی  و  انتظامی  مراجع  فعاالنه  نظارت  و  برتر  ضابطان 

ی دستگاه های مسئول عملکرد ضابطان با همکار

کشف  هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت 
کشور با  جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد 

ی دستگاه های مسئول  همکار

2

٣

کشور کل  میان مدت دادستانی   سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز  آمار
و فناوری اطالعات، دادگستری استان ها

کشور کل  کوتاه مدت دادستانی   سازمان قضائی نیروهای مسلح،
دادگستری استان ها



۱۰۰

کشـــف الگوهـــای شـــکل گیری جرائـــم و تخلفـــات بـــا اســـتفاده 
ی اطالعـــات »ســـامانه مدیریـــت پرونـــده«، اطالعـــات  از داده کاو
ســـایر  اطالعـــات  و  بزهـــکاران  و  بزه دیـــدگان  بـــه  مربـــوط 
ی  ــپار ــام جمع سـ ــاد نظـ کمیتـــی و ایجـ ــامانه های مراجـــع حا سـ
بازرســـان و  تـــوان و تجربـــه قضـــات،  از  به منظـــور بهره منـــدی 
کشـــور بـــا  یـــت موضوعـــات امنیـــت و اقتصـــاد  ضابطـــان بـــا اولو

مســـئول دســـتگاه های  ی  همـــکار

ی  یـــت تـــوان شناســـایی متهمـــان مبتنـــی بـــر داده کاو تقو
بـــا  جرائـــم  شـــکل گیری  الگوهـــای  و  مجرمـــان  اطالعـــات 
یـــت جرائـــم ســـازمان یافته، مهـــم و شـــایع از طریـــق ایجـــاد  اولو
ــی  ــله مراتبـ ــی سلسـ ــا دسترسـ ــان« بـ ــایی متهمـ ــامانه شناسـ »سـ
ی  ســـازمانی و مراجــــــع نــظــارتــــــی قــــــــوه قــضــائــیـــــه بــــــا هـمـکــــار

مســـئول دســـتگاه های 

طریـــق  از  متهمـــان  و  مجرمـــان  ژنتیـــک  بانـــک  تشـــکیل 
و  درمانـــی  انتظامـــی،  مراجـــع قضائـــی،  بـــه  بـــر خـــط  اتصـــال 

دســـتگاه ها  ســـایر  ظرفیـــت  از  کثـــری  حدا اســـتفاده 

کشــف  فراینــد  در  نویــن  فناوری هــای  از  بهره  گیــری 
آن هوشمندســازی  و  جــرم 

راهبرد راهبرد 22

راهکارها

١

2

٣

کشور کل  میان مدتدادستانی  کشور،  کل  سازمان بازرسی 
مرکز آمار و فناوری اطالعات

کشور کل  میان مدتدادستانی  مرکز آمار و فناوری اطالعات

کشور میان مدتسازمان پزشکی قانونی  کشور، کل  دادستانی 
 مرکز آمار و فناوری اطالعات



۱۰۱

تســهیل فراینــد صــدور مجوزهــا و دسترســی ضابطــان 
بــه اطاعــات

راهبرد راهبرد ٣٣

راهکار

اقدامات  و  تحقیقات  مجوز  صدور  ی  هوشمندساز
ی  دسترسی اطالعاتی برخط برای ایشان  ضابطان و فراهم ساز
عملکرد  جامع  »سامانه  در  قضائی  الکترونیکی  دستور  با 

ی دستگاه های مسئول  ضابطان« با همکار

١

کشور کل  میان مدت دادستانی  مرکز آمار و فناوری اطالعات



۱۰۲

تسهیل اعالم جرم توسط اشخاص در »سامانه گزارش دهی 
امنیت  تأمین  با  توام  مستندات  ارائه  و  دالیل  ذکر  با  مردمی« 
نظام  طراحی  هویت،  محرمانگی  حفظ  معنوی،  و  مادی 
گزارشگران با اصالح قوانین و مقررات  انگیزشی متناسب برای 
شناسایی  مصادیق  احصاء  نظیر  اقداماتی  انجام  و  مرتبط 
عالیم بروز جرم، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله 

برای اعالم جرم

فراهم سازی  با  متعدد  بزه دیدگان  دارای  ُخرد  جرائم  کشف 
تجمیع  و  مردمی«  گزارش دهی  »سامانه  در  برخط  ثبت  امکان 
احقاق  به منظور  دادسرا  توسط  متهمان  تعقیب  و  شکایات 

حقوق تضییع شده

ــر  ــه بـهــــره منــــــدی از ســــــایــــــ بی توجهـــــی بــــــ
کشــف جــرم  ظرفیت هــای 

عامل عامل 22

کشف جرم استفاده از ظرفیت های مردمی برای  راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

١

2

کشور کل  میان مدت دادستانی   مرکز آمار و فناوری اطالعات،
دادگستری استان ها

کشور کل  میان مدتدادستانی 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 

معاونت حقوقی و امور مجلس، 
مرکز آمار و فناوری اطالعات، دادگستری استان ها



۱۰3

آیین نامه ها   هوشمند  انطباق  با  زندانیان  حقوق  رعایت 
اسکان،  نظیر  حوزه هایی  در  زندانیان  شرایط  با  بخشنامه ها  و 
مرخصی  قضائی،  خدمات  به  دسترسی  امنیت،  بهداشت، 
مدیریت  »سامانه  ایجاد  با  ارفاقی  نهادهای  از  برخورداری  و 
مراجع  و  سازمانی  مراتبی  سلسله  دسترسی  قابلیت  با  زندانی« 

نظارتی قوه قضائیه 

کافــی قوانیــن و مقــررات  ضمانــت اجــرای نا
کیفــری کــم بــر اجــرای احــکام  حا

عامل عامل ١١

ِاعمــال هوشــمند، شــفاف و برخــط اجــرای آیین نامه هــا  
و بخشــنامه های مرتبــط بــا حقــوق محکومان

راهبرد راهبرد ١١

راهکار

١

کشور میان مدتسازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  کشور، کل   دادستانی 
دادگستری استان ها

کیفری کیفیت اجرای احکام  ضعف در 

چالشچالش
22



شــیوه  بــه  نســبت  زندانیــان  اعتــراض  امــکان  فراهم ســازی 
اجــرای آ   یین نامه هــا و بخشــنامه ها در »ســامانه مدیریــت زندانــی« 
بــا حفــظ محرمانگــی هویــت آنــان و دسترســی سلســله مراتبــی 

ســازمانی و مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه

اعــالم حقــوق و تکالیــف زندانیــان در زنــدان بــا روش هــای 
اطالع رســانی متنــوع و متناســب بــا شــرایط زندانیــان و تســهیل 
نظارتـــــــــی  مراجــع  بــه  زنـــــــدان  درون  از  تخلفــات  گزارش دهــی 
کیــد بــر حفــظ محرمانگــی هویــت، تأمیــن  قــوه قضائیــه ضمــن تأ
امنیــت مــادی و معنــوی و طراحــی نظــام انگیزشــی متناســب 

گزارشــگران 

از  حــدود  اجــرای  کــز  مرا و  زندان هــا  تصویــر  و  صــدا  ضبــط 
طریــق استانداردســازی و هوشمندســازی دوربین هــا و اســتفاده 
کنتــرل و پایــش به  منظــور رعایــت حقــوق  از فناوری هــای نویــن 
بــا حفــظ محرمانگــی داده هــا و دسترســی سلســله  محکومــان 

مراتبــی ســازمانی و مراجــع نظارتــی قــوه قضائیــه 

پیشگیــــــری از وقــــــــوع تـخـلـفــــــات مـــأموران اجــرای 
کیفــری احــکام 

راهبرد راهبرد 22

راهکارها

١

2

٣

 سازمان زندان ها و اقدامات
کشور تأمینی و تربیتی 

میان مدت کشور،  کل  دادستانی 
دادگستری استان ها

 سازمان زندان ها و اقدامات
کشور تأمینی و تربیتی 

میان مدت کشور،  کل  دادستانی 
دادگستری استان ها

 سازمان زندان ها و اقدامات
کشور تأمینی و تربیتی 

بلند مدت کشور،  کل  دادستانی 
دادگستری استان ها

۱۰4



۱۰5

مأموریت مأموریت 55

  پیشگیری از وقوعپیشگیری از وقوع
جرائم و دعاویجرائم و دعاوی۱۱

1- بند 5 اصل 156 قانون اساسی



۱۰6

فراهم ســازی دسترســی طرفیــن معاملــه بــا رضایــت یکدیگــر 
اعتبــاری طــرف معاملــه در مختصــات معاملــه  بــه وضعیــت 
ایجــاد  بــرای  مســئول  مراجــع  از  پیگیــری  طریــق  از  موردنظــر؛ 
تــی اشــخاص« بــا فراخوانــی اطالعــات  »ســامانه اعتبــار معامال
ثبــت،  از جملــه  مرتبــط  بــه ســامانه های  اتصــال  از طریــق  الزم 

مالیــات، بانــک و مدیریــت پرونــده 

فراهم  ســازی امــکان اســتعالم برخــط محکومیت هــای مالــی 
مالــی«  محکومیت هــای  ســجل  »ســامانه  ایجــاد  بــا  اشــخاص 
موضــوع بنــد پ مــاده 116 »قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه 

جمهــوری اســالمی ایــران«

کمبــــــود ســــازوکارهـــــای پیشـــگیـــری از بــروز   
اختــاف در معاملــه

عامل عامل ١١

ایجاد تقارن اطاعاتی برای طرفین معامله راهبرد راهبرد ١١

 تزلزل در روابط حقوقی اشخاص

چالشچالش
١١

راهکارها

١

2

میان مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  سازمان بازرسی کل کشور،
ک کشور سازمان ثبت اسناد و امال

کوتاه  مدتمرکز آمار و فناوری اطالعات کشور ک  سازمان ثبت اسناد و امال



۱۰7

رســمی  قراردادهــای  عقــد  امــکان  فراهم ســازی  پیگیــری 
بــر بســتر ســامانه های 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 
از  مجــری  تعهــدات  اجــرای  احــراز  از  پــس  دیگــر  طــرف  بــه  آن 
بــا  امانــی(«  واســط وجــوه )حســاب های  طریــق »حســاب های 

اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

احراز و ِاعمال هوشمند شروط قراردادی راهبرد راهبرد 22

راهکار

1

بلندمدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور، ک   سازمان ثبت اسناد و امال
معاونت حقوقی و امور مجلس



۱۰8

تفهیــم مفــاد اســناد مربوطــه و قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا 
ــردفتر و  ــط س ــناد توس ــاء اس ــن امض ــه حی ــن معامل ــا طرفی ــرف ی ط
قیــد انجــام آن در اســناد تنظیمــی و الــزام دفاتــر اســناد رســمی بــه 
ــرای آن هــا  ــر و ایجــاد مســئولیت تضامنــی ب ضبــط  صــدا و تصوی
گرفتــه در فراینــد امضــاء اســناد  در قبــال قصــور یــا تقصیــر صــورت 

ــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط  در صــورت عــدم ضبــط ب

ثبــت الکترونیکــی و برخــط دفاتــر تجــاری اشــخاص حقوقــی 
ی و  ــاو ــری دع ــر در پیگی ــات مؤث ــی اطالع ــت تمام ــر ثب ــتمل ب مش
کــم  بــه رســمیت شناخته  شــدن آن به مثابــه ســند رســمی در محا

قضائــی بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

ــر اســناد رســمی بــه متقاضیــان   اعطــای مجــوز تأســیس دفات
بــه  حرفــه ای  و  علمــی  عمومــی،  صالحیت ســنجی  اســاس  بــر 
صــورت رقابتــی بــا تعییــن ضوابــط الزم و بــدون تعییــن ســقف 

ظرفیــت عــددی بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی  راهبرد راهبرد ٣٣

راهکارها

١

٣

2

کشور ک  میان مدتسازمان ثبت اسناد و امال  معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری 
استان ها، کانون سردفتران و دفتریاران

کشور ک  میان مدتسازمان ثبت اسناد و امال معاونت قضائی،
 معاونت حقوقی و امور مجلس

کشور ک  میان مدتسازمان ثبت اسناد و امال کانون سردفتران و دفتریاران



۱۰9

دسترســی  تســهیل  به  منظــور  حقوقــی  نرم افزارهــای  توســعه 
ــرارداد،  ــم ق ــاوره در تنظی ــر مش ــی نظی ــات حقوق ــه خدم ــی ب عموم
احتمالــی  حکــم  پیش بینــی  و  قضائــی  و  ثبتــی  اســناد  تنظیــم 
اطالعــات  ی  داده کاو بــه  توجــه  بــا  اختــالف  مــوارد  در  صــادره 
هــوش  و  نویــن  فناوری هــای  بــر  مبتنــی  مشــابه  پرونده هــای 
مصنوعــی از طریــق فراهم ســازی دسترســی های اطالعاتــی الزم 

صالحیــت دارای  دانش بنیــان  و  فنــاور  شــرکت های  بــرای 

ارائه دهنــدگان  عملکــرد  برخــط  و  عمومــی  شفاف ســازی 
خدمــات وکالــت بــا ایجــاد »ســامانه رتبه  بنــدی وکال و مؤسســات 
ــات  ــداد و موضوع ــر تع ــاخص هایی نظی ــر ش ــتمل ب ــی« مش حقوق
پرونده هــا، طــرح دادخواســت ها و شــکوائیه ها و لوایــح صحیــح، 
نظــم حضــور در جلســات رســیدگی، اعــالم وضعیــت قراردادهــا 

و میــزان رضایــت مــوکل 

تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

1

2

خدمــات  بــه  عمومــی  دسترســی  ی  دشــوار
قــی حقو

عامل عامل 22

کارشناسان  مرکز امور وکال، 
میان مدترسمی و مشاوران خانواده

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

معاونت حقوقی و امور مجلس

 معاونت حقوقی و
امور مجلس

میان مدت
مرکز آمار و فناوری اطالعات، دادگستری 

کانون وکالی دادگستری، مرکز امور  استان ها، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده وکال، 



۱۱۰

ســامان دهی  و  درجه بنــدی  صالحیــت ،  حــدود  تعییــن 
بــر اســاس شــاخص ها   یی از  ارتقــای وکال و مؤسســات حقوقــی 
کیفیــت ســوابق خدمــات بــا اصــالح قوانیــن و  جملــه میــزان و 

مرتبــط  مقــررات 

توســط  دفــاع  و  دعــوا  طــرح  وکالــت،  امــکان  فراهم ســازی 
و  قوانیــن  اصــالح  بــا  قضائــی  مراجــع  در  حقوقــی  مؤسســات 

مرتبــط مقــررات 

پذیرش وکال و مؤسســات حقوقی براســاس صالحیت سنجی 
عمومــی، علمــی و حرفــه ای بــه صــورت رقابتــی بــا تعییــن ضوابــط 
الزم و بــدون تعییــن ســقف ظرفیــت عــددی و بــا تعییــن حداقــل 
ــا نیازســنجی حوزه هــای  ــرا   ی پذیــرش متناســب ب ظرفیــت الزم ب
ــا  قضائــی براســاس تعــداد پرونده هــا و جمعیــت حــوزه قضائــی ب

اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

٣

4

5

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس  کانون وکالی دادگستری، مرکز امور وکال،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

میان مدت   معاونت حقوقی و امور مجلس

 معاونت حقوقی و
امور مجلس

میان مدت کانون وکالی دادگستری، دادگستری استان ها، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده  مرکز امور وکال، 



۱۱۱

بـــه  ورودی  داده هـــای  آنـــی  و  برخـــط  هوشـــمند،  ثبـــت 
طراحـــی  بـــا  نظارتـــی  و  انتظامـــی  قضائـــی،  دســـتگاه های 
کاربرگ هـــای اســـتاندارد بـــرای اقدامـــات و فرایندهـــای مرتبـــط

ـــم  ـــروز 10 عنـــوان اولویـــت دار جرائ شناســـایی عوامـــل اصلـــی ب
کشـــور و یـــک عنـــوان اولویـــت دار جرائـــم  ی در ســـطح  و دعـــاو
ی اطالعـــات موجـــود  ی در ســـطح اســـتان بـــا داده کاو و دعـــاو
بـــه ســـایر  در »ســـامانه مدیریـــت پرونـــده« و اطالعـــات ورودی 
دســـتگاه های انتظامـــی و نظارتـــی و انتشـــار عمومـــی اطالعـــات 
بـــا حفـــظ محرمانگـــی هویـــت اشـــخاص بـــرای جلـــب مشـــارکت 

کـــز علمـــی و دانش بنیـــان در تحلیـــل اطالعـــات  مرا

هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی 
شکل گیری جرائم و دعاوی

راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

1

2

کوتاه مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرکز آمار و فناوری اطالعات

کـامـــــــل عــوامـــــــل اصلـــــی  عـــدم شناســـــــایی 
دعـــاوی و  جرائـــم  شـــکل گیری 

عامل عامل ١١

 ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری
 جرائم و دعاوی

چالشچالش
22

کوتاه مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرکز آمار و فناوری اطالعات،
 دادگستری استان ها



۱۱۲

ی  تعییــن راهکارهــای رفــع عوامــل اصلــی بــروز جرائــم و دعــاو
کشــور و  ی در ســطح  بــرای 10 عنــوان اولویــت دار جرائــم و دعــاو
ی در ســطح اســتان ها،  یــک عنــوان اولویــت دار جرائــم و دعــاو
احصــاء ظرفیت هــای قانونــی دســتگاه های اجرایــی متناســب 
بــا هــر  راهــکار و بارگــذاری یکپارچــه آن هــا بــه انضمــام عوامــل 
اصلــی شناسایی شــده بــا ایجــاد »ســامانه جامــع جرائــم و دعــاوی« 
و تمــــهـــیـــــــد دستــــرســـــــــی دســـتـــگــــاه هـــــــای مــــسئــــــــــول در 
»شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع جــرم« بــا قابلیــت گزارش گیــری 

ــتگاه ها ــه دس ــالم رتب ــا و اع ــق راهکاره تحق

در  نامناســب  عملکــردی  رتبــه  دارای  دســتگاه های  الــزام 
»ســامانه جامــع جرائــم و دعــاوی« بــه انجــام وظایــف قانونــی بــا 

قــوه قضائیــه  از اختیــارات قضائــی و نظارتــی  اســتفاده 

کــــــم تــوجــهــــی بــه  کـنـــــده و   اقدامــــــات پــرا
ظرفیت هــای درونــی و بیرونــی قــوه قضائیــه 
شــکل گیری  اصلــی  عوامــل  حــذف  بــرای 

دعــاوی و  جرائــم 

عامل عامل 22

انسجــــام بخشـــــــــی و هــدایــــــــت هدفمنـــد تمامـــی 
ظرفیت هـــا بـــرای حـــذف عوامـــل اصلـــی شـــکل گیری 

ــاوی ــم و دعـ جرائـ

راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

١

2

میان مدت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرکز آمار و فناوری اطالعات،
 دادگستری استان ها

کشور کل  میان مدت سازمان بازرسی  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
کشور، دادگستری استان ها کل  دادستانی 



۱۱3

شناســایی و پیگیــری اصــالح قوانیــن و مقــررات، فرایندهــا 
و ســاختارهای مانــع اجــرای راهکارهــای اصالحــی منــدرج در 

ی« »ســامانه جامــع جرائــم و دعــاو

زمینه ســازی مشــارکت نهادهــای مردمــی از   جملــه مســاجد، 
گـــروه هــــای  سازمان  های مردم  نهـــــاد، هـیـئـت هــــای مــذهـبــــــی و 
جهــاد ســازندگی در اجــرای راهکارهــای اصالحــی منــدرج در 
ی« بــا ارائــه اطالعــات مرتبــط،  »ســامانه جامــع جرائــم و دعــاو
ایجــــــاد دستـــرســی هــــای الزم و طــراحــــی نظــــام های انگـیـزشــــی 

متناســب

3

4

میان مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  معاونت حقوقی و امور مجلس،
دادگستری استان ها

میان مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ها



۱۱4

ِاعمــال محدودیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی مــدت دار 
یافــت  در حوزه هایــی نظیــر ثبــت شــرکت، فعالیــت در بــورس، در
بخش هــای  امتیازهــای  و  منابــع  از  برخــورداری  تســهیالت، 
ــا دولتــی به عنــوان مجــازات اصلــی و تبعــی متناســب  عمومــی ی
بــا نــوع جرائــم بــا اولویــت موضوعــات اقتصــادی بــا اصــالح قوانین 

و مقــررات مرتبــط

و  نقــدی  جرائــم  بــه  مربــوط  قانونــی  مبالــغ  بــه  روزرســانی 
تــورم  نــرخ  به تناســب  به روزشــونده  فرمــول  تعییــن  بــا  تخلفــات 
اعــــالمــــــی مــرکــــــز آمــــــــار ایــــــــــران و ِاعمـــــــال آن در ســـامـــانــــه 
»دســتیار هوشــمند قضائــی« بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط

ــه نوظهــور و تعییــن  شناســایی پدیده هــا و رفتارهــای مجرمان
مجــازات متناســب بــا اولویــت موضوعــات امنیــت و اقتصــاد 

ــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط کشــور ب

کفایت بازدارندگی مجازات ها عدم  عامل عامل ١١

مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم راهبرد راهبرد ١١

 پایین بودن تبعات ارتکاب جرم

چالشچالش
٣٣

راهکارها

١

2

٣

میان مدتمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی و امور مجلس

میان مدتوزارت دادگستری  معاونت حقوقی و امور مجلس،
 مرکز آمار و فناوری اطالعات

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



۱۱5

تخلفــات  و  جرائــم  زمینــه  در  عمومــی  آموزش هــای  ارتقــاء 
بــا تمرکــز بــر 10 عنــوان اولویــت دار جرائــم و تخلفــات از طریــق 
ملــی  رســانه  بــر  کیــد  تأ بــا  روز  رســانه ای  ابزارهــای  از  اســتفاده 
کشــف جرائــم و تخلفــات، فراینــد رســیدگی  ــرای اطالع رســانی  ب
گــزارش اجــرای احــکام صــادره و تســهیل تولیــد محصــوالت  و 
پدیدآورنــدگان  بــرای  اطالعاتــی  دسترســی  ایجــاد  بــا  رســانه ای 
محصــوالت رســانه ای و حمایــت از محصــوالت فاخــر و برگــزاری 

نخبگانــی  تحلیــل  نشســت های 

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

راهبرد راهبرد 22

راهکار

1

میان مدتمرکز رسانه  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
دادگستری استان ها
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۱۱7

مأموریت مأموریت 66

اصاح مجرماناصاح مجرمان۱۱

1- بند 5 اصل 156 قانون اساسی



۱۱8

از  اســـتفاده  بـــا  متهمـــان  شـــخصیت  پرونـــده  تکمیـــل 
اطالعاتـــی  پایگاه هـــای  بـــه  برخـــط  دسترســـی  فراهم ســـازی 
کمیتـــی، فناوری هـــای نویـــن تشـــخیص شـــخصیت،  مراجـــع حا
آزمون هـــای شـــخصیت  شناســـی برخـــط، برون ســـپاری اجـــرای 
ـــالح  ـــر اص ـــر ب ـــم مؤث ـــنهاد حک ـــد و پیش ـــورد تأیی ـــز م ک ـــه مرا ـــا ب آزمون ه

مجرمـــان در ســـامانه »دســـتیار هوشـــمند قضائـــی«

 نقص در فرایندهای صدور تصمیمات 
قضائی مؤثر بر اصاح مجرمان

عامل عامل ١١

تســهیل صــدور تصمیمــات قضائــی مؤثــر بــر 
اصــاح مجرمان

راهبرد راهبرد ١١

صدور برخی تصمیمات قضائی غیرمؤثر
 بر اصاح مجرمان

چالشچالش
١١

راهکارها

١

کشور کل  میان مدتدادستانی  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
 مرکز آمار و فناوری اطالعات، دادگستری استان ها



۱۱9

در  ترمیمــی  شــیوه های  ِاعمــال  پیگیــری  و  طراحــی 
جملــه  از  ارفاقــی  نهادهــای  از  اثربخــش  اســتفاده  و  دادرســی 
مجازات هــای جایگزیــن حبــس، تعویــق صــدور حکــم، تعلیــق 
تعقیــب و اجــرای مجــازات و آزادی تحــت نظــارت الکترونیــک 
ی  و ضمانــت  اجرا هــا   ی غیرکیفــری مؤثــر و روزآمــد بــا فراهم ســاز
زیرســاخت ها  ایجــاد  مردمــی،  نهادهــای  نقش آفرینــی  امــکان 
ــه تعریــف فراینــد ِاعمــال نهادهــای  و ســازوکارهای الزم از جمل
نتایــج  یابــی  ارز ســنجش پذیر  شــاخص های  طراحــی  ارفاقــی، 
ایجــاد  و  متناســب  ســـــــازمانی  ســـــاختـــــــار  ایجــــــــــاد  آن، 
»ســامانه اطالعــات نهادهــای ارفاقــی« مشــتمل بــر مــواردی از 
صــادره  ارفاقــی  نهــاد  نــوع  مشــمول،  افــراد  اطالعــات  جملــه 
مســتمر  رصــد  به منظــور  شــده  انجــام  اقدامــات  نتیجــه  و 

افــراد وضعیــت 

بــا  تــوام  مجرمــان  اصــالح  نشــانگر  شــاخص های  افــزودن  
شــاخص های  از  یکــی  به عنــوان  حبس زدایــی  یکردهــای  رو
یابــی عملکــرد قضــات در »ســامانه جامــع عملکــرد قضــات« ارز

2

١

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

راهکار

ترغیــب قضــات بــه صــدور تصمیمــات قضائــی 
مؤثــر بــر اصــاح مجرمان

راهبرد راهبرد 22

میان مدتمعاونت اول
معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، 
کشور، مرکز آمار و فناوری اطالعات،  کل  دادستانی 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم



۱۲۰

طراحـــی  بـــا  مجرمـــان  بازاجتماعی کـــردن  و  رفتـــار  اصـــالح 
و  دینـــی  آموزه هـــای  بـــر  مبتنـــی  تربیـــت  و  اصـــالح  برنامه هـــای 
کیفیـــت زندگـــی در زنـــدان از جملـــه  فراهم ســـازی امـــکان ارتقـــاء 
دریافـــت خدمـــات و اســـتفاده از ارفاقـــات قانونـــی مبتنـــی بـــر میـــزان 
پایبنـــدی زندانیـــان بـــه ضوابـــط، میـــزان مشـــارکت در برنامه هـــای 
نتایـــج  بـــر اســـاس  زنـــدان  رفتـــار در  و نحـــوه  تربیـــت  و  اصـــالح 
اعتبارســـنجی در »ســـامانه مدیریـــت زندانـــی« و بـــدون در نظـــر 

گرفتـــن وضعیـــت ایشـــان قبـــل از ورود بـــه زنـــدان

 نامتناسب بودن برخی برنامه های اصاح و 
تربیت در زندان با فرایند اصاح مجرمان

عامل عامل ١١

اســتقرار نظام هــای جدیــد تربیتــی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و اقتصــادی

راهبرد  راهبرد  ١١

 اثربخشی محدود اقدامات اصاحی در زندان

چالشچالش
22

راهکارها

١

کشور میان مدتسازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  کشور، کل   دادستانی 
دادگستری استان ها



۱۲۱

مبتنــی  زندانیــان  طبقه بنــدی  طــرح  اجــرای  و  بازطراحــی 
ــده  ــر منشــأ جــرم و شــخصیت زندانیــان از طریــق تکمیــل پرون ب
شــخصیت زندانیــان بــا اســتفاده از نتایــج پرونــده شــخصیت 
ــت،  ــن تـشــخـیـــــص شـخـصـیــ یـــــ ــای نـــو ی هــــ متهمــان، فنــــاور
ی اجــرای  ن ســپار آزمون هــای شخصیت شناســی برخــط و برو

ــد ــورد تأیی ــز م ک ــه مرا ــا ب آزمون ه

ی فضاهــای  بازمهندســی معمــار و  ی  بهینه ســاز اصــالح، 
بــرای  پذیــر  اصــالح  فضاهــای  طراحــی  بــر  کیــد  تأ بــا  زنــدان 
اجــرای طــرح طبقه بنــدی زندانیــان و تأمیــن منابــع مالــی آن از 
یــزی بــر مبنــای عملکــرد در زندان  هــا و  طریــق اجــرای بودجه ر
طراحــی ســازوکارهای انگیزشــی بــرای ترغیــب مســئوالن زنــدان 

کمیتــی بــه جلــب مشــارکت نهادهــای مردمــی و حا

زنــدان  در  زندانیــان  بــرای  جدیــد  مالــی  نظــام  اســتقرار 
یافــت  در ســقف  ی  محدودســاز نظیــر  مؤلفه هایــی  بــر  مبتنــی 
کار  کســب و  کســب درآمــد زندانیــان از  ن زنــدان،  پــول از بیــرو
ــواده  ــه خان ــدان و امــکان انتقــال آن ب و خلــق ارزش افــزوده در زن
خــود،  تخصیــص برخــی از هزینه هــا بــه صــورت یارانــه مســتقیم 
بــه زندانیــان و اعتبارســنجی مســتمر زندانیــان بــر اســاس ســوابق 
عملکــردی و ایجــاد دسترســی بــه خدمــات تکمیلــی بــر اســاس 

اعتبارســنجی  نتایــج 

2

4

٣

کشور میان مدتسازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  دادگستری استان ها

کشور بلندمدتسازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  بنیاد تعاون زندانیان

کشور میان مدتسازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 



۱۲۲

بــا  زندانیــان  اشــتغال  و  حرفه آمــوزی  نظــام  در  بازنگــری 
کســب و کارهــای ُخــرد و خانگــی مبتنــی بــر  یــت توســعه  محور
کثــری میــان  قابلیت هــای فــردی ایشــان و برقــراری ارتبــاط حدا

زنــدان  از  کار خــارج  بــازار  بــا تقاضــای  حرفــه فعالیــت آن هــا 

بــا اســتقرار  توســعه نظــام حرفه آمــوزی و اشــتغال زندانیــان 
نظــام جبــران خدمــات عادالنــه و انگیزه بخــش بــرای زندانیــان و 
ــه مشــارکت فعــال در اشــتغال زندانیــان  ترغیــب مأمــوران اجــرا ب
بــا تخصیــص بخشــی از افزایــش ارزش افــزوده فعالیــت اقتصــادی 

در زنــدان بــه ایشــان

توســعه نظــام حرفه آمــوزی و اشــتغال زندانیــان بــا فراهم ســازی 
تعاونــی،  شــرکت های  مردمــی،  نهادهــای  فعالیــت  امــکان 
ــاد  ــی در ایـجـــ ــان اجتـمـاعــ یـنـ کــارآفـر ــی و  ــی، دولتـــ خصوصـــ
و اداره مؤسســات تولیــدی،  اقتصــادی و خدماتــی در داخــل 

و خــارج از زنــدان

5

6

7

کشور میان مدت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی   بنیاد تعاون زندانیان،
دادگستری استان ها

کشور میان مدت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  بنیاد تعاون زندانیان

کشور میان مدت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی   بنیاد تعاون زندانیان،
دادگستری استان ها



۱۲3

تمرکــز »بنیــاد تعــاون زندانیــان« بــر ایجــاد اشــتغال زندانیــان، 
شــاخص  به عنــوان  اشــتغال  از  زندانیــان  درآمــد  میــزان  تعییــن 
منافــع،  تمامــی  تخصیــص  بنیــاد،  عملکــرد  یابــی  ارز نهایــی 
بــه موضــوع  آینــده  و  مــازاد درآمدهــای آن در حــال  و  عایــدات 
بنیــاد  ایــن  درآمــد  کســب  و  زندانیــان  اشــتغال  و  حرفه آمــوزی 

بــرای زندانیــان ایجــاد اشــتغال  از طریــق  منحصــرًا 

زمینه ســازی مشــارکت نهادهــای مردمــی و مجموعه هــای 
فرهنگــی موفــق بــرای اصــالح مجرمــان و ترمیــم روابــط اجتماعــی 
ســالم زندانیــان بــا طراحــی نظام هــای انگیزشــی متناســب نظیــر 
یــج الگوهــای اثربخــش و برگــزاری  ایجــاد رقابــت، شناســایی و ترو

جشــنواره ســاالنه ارزشــیابی و تقدیــر از الگوهــای برتــر 

کشور میان مدت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی   معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم

8

9

میان مدت بنیاد تعاون زندانیان  سازمان زندان ها و اقدامات
کشور تأمینی و تربیتی 



۱۲4

احـــکام  اجـــرای  مأمـــوران  و  مســـئوالن  عملکـــرد  یابـــی  ارز
کیفیـــت  و  کمیـــت  نظیـــر  شـــاخص هایی  بـــر  مبتنـــی  کیفـــری 
اشـــتغال  و  حرفه آمـــوزی  در  اثربخشـــی  میـــزان  حکـــم،  اجـــرای 
مجرمـــان، اجـــرای طـــرح طبقه بنـــدی زندانیـــان، جلـــب مشـــارکت 
نهادهـــای مردمـــی در فراینـــد اصـــالح مجرمـــان و صلـــح و ســـازش، 
بـــرای اصـــالح باورهـــا،  جلـــب مشـــارکت نهادهـــای فرهنگـــی 
انجـــام اقدامـــات تربیتـــی، نتایـــج اعـــالم نظـــر برخـــط زندانیـــان و 
ــوردی  ــاده و مـ ــان، فوق العـ ــا و بازرســـی های پنهـ نتایـــج نظارت هـ
ـــا ایجـــاد »ســـامانه جامـــع عملکـــرد  ـــوه قضائیـــه ب ـــی ق مراجـــع نظارت
از  برخـــوردار  کیفـــری«  احـــکام  اجـــرای  مأمـــوران  و  مســـئوالن 
دسترســـی سلســـله مراتبـــی ســـازمانی و مراجـــع نظارتـــی قـــوه قضائیـــه، 
یابـــی بـــرای مأمـــوران و  بـــا قابلیـــت مشـــاهده برخـــط نتایـــج ارز
یابـــی ایـــن ســـامانه در تعییـــن وضعیـــت افـــراد  یـــت نتایـــج ارز محور
در نظام هـــای منابـــع انســـانی از جملـــه جبـــران خدمـــات، ارتقـــاء 

شـــغلی، نقل وانتقـــال و تمدیـــد قـــرارداد

مأمـــوران  و  مســـئوالن  برخـــی  کـــم  انگیـــزه 
کیفـــری بـــرای مشـــارکت در  اجـــرای احـــکام 

مجرمـــان اصـــاح  فراینـــد 

عامل عامل 22

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

راهبرد  راهبرد  ١١

راهکار

١

کشور میان مدت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  دادستانی کل کشور



۱۲5

ارائــه آموزش هــای الزم بــه زندانیــان در شــرف آزادی، توســعه 
ارتبــاط بــا خانــواده زندانیان، شناســایی موانع اصلی فعالیت ســالم 
آن هــا در جامعــه، پیگیــری تعییــن حامــی بــرای ایشــان بــا توجــه بــه 
شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و روان شــناختی آن هــا و نــوع جرائــم 
بــا فعال ســازی ظرفیت هایــی نظیــر دســتگاه های مســئول، بخــش 
خصوصــی، نهادهــای مردمــی و خیریــن بــرای رفــع ایــن موانــع و 
رصــد مســتمر وضعیــت ایــن افــراد به منظــور اطمینــان از بازگشــت 
محکومــان بــه زندگــی شــرافتمندانه بــا ایجــاد »ســامانه حمایــت  
و مراقبــت پــس از خــروج« برخــوردار از دسترســی سلســله مراتبــی 

ــی قــوه قضائیــه  ســازمانی و مراجــع نظارت

دشواری بازگشت محکومان به جامعه عامل عامل ١١

ارتقـــــاء نـظـــــام حـمـایـــــت و مـــراقبت پــس از خــروج 
محکومــان از زنــدان

راهبرد  راهبرد  ١١

عدم حمایت مؤثر از محکومان
 پس از اتمام دوره حبس

چالشچالش
٣٣

راهکارها

١

 سازمان زندان ها و اقدامات
کشور بلندمدتتأمینی و تربیتی  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 

دادگستری استان ها



۱۲6

و  مردمــی  نهادهــای  خصوصــی،  بخــش  مشــارکت  جلــب 
خیریــن بــه حمایــت از زندانیــان و کمــک بــه بازگشــت محکومــان 
طریــق  از  حبــس  دوره  اتمــام  از  پــس  شــرافتمندانه  زندگــی  بــه 
و  قوانیــن  اصــالح  بــا  کمیتــی  حا مشــوق های  و  ابزارهــا  تمهیــد 

مقــررات مرتبــط 

جلــب  و  حمایتــی  نهادهــای  و  دســتگاه ها  از  پیگیــری 
تعاونــی،  شــرکت های  خیریــن،  مردمــی،  نهادهــای  مشــارکت 
ــه ایجــاد  ــرای اولویت دهــی ب کارآفرینــان اجتماعــی ب خصوصــی و 
اشــتغال بــرای خانــواده زندانیــان دارای ضعف در تأمین معیشــت

2

٣

 سازمان زندان ها و اقدامات
کشور میان مدت تأمینی و تربیتی  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 

معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها

 سازمان زندان ها و اقدامات
کشور میان مدت تأمینی و تربیتی   دادگستری استان ها،

 انجمن های حمایت از زندانیان



۱۲7

ِاعمــال موقــت محدودیــت  در حوزه هایــــــی نـظـیـــــر تـغـیـیـــر 
محــل ســکونت، تغییــر محــل اشــتغال، ثبــت شــرکت و انجــام 
ــم مهــم پــس  ــه  ای و مرتکبــان جرائ ــرای مجرمــان حرف معامــالت ب
نظام هــای  بــا  تــوأم  جرائــم،  نــوع  بــا  متناســب  حبــس  اتمــام  از 
یجــی محدودیت هــا متناســب بــا اصــالح  کاهــش تدر حمایتــی و 

رفتــار بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

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

عامل عامل 22

نظــارت موقــت بــر مجرمان حرفــه ای پس از اتمام 
دوره حبس

راهبرد راهبرد ١١

راهکار

١

کشور کل  بلند مدتدادستانی   سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، 
معاونت حقوقی و امور مجلس



46



۱۲9

مأموریت مأموریت 77

حمایت از حقوقحمایت از حقوق
مالکیت اشخاصمالکیت اشخاص۱۱  

کلی برنامه ششم توسعه 1-بندهای 66 و 67 سیاست های 



۱3۰

بــا  ک  امــال معامــالت  رســمی  ثبــت  فراینــد  تســهیل 
ایجــاد  و  آنــی«  ثبــت  »ســامانه  در  قراردادهــا  استانداردســازی 
ک و عمــوم مــردم بــه ایــن ســامانه بــرای  دسترســی مشــاوران امــال
بعضــی  انجــام  زیرســاخت  ایجــاد  همچنیــن  و  قــرارداد  انعقــاد 
َاعمــال حقوقــی مهــم نظیــر  پیش فــروش ســاختمان و مشــارکت در 
مرتبــط  مقــررات  و  قوانیــن  اصــالح  بــا  ایــن ســامانه  در  ســاخت 

مرتبــط  دعــاوی  بــه  ثبتــی  و  قضائــی  خدمــات  ارائــه  عــدم 
بــا  ک الکترونیــک  بــا َاعمــال حقوقــی ثبت نشــده در دفاتــر امــال
تعییــن موعــد مقــرر از پیــش اعــالم  شــده و تعییــن تکلیــف حقــوق 
بــا تعییــن دوره  مکتســبه و ثبت نشــده قبلــی ادعاهــای عــادی 
گــذار( بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط  زمانــی مشــخص )دوره 

جبــران خســارت متضــرران ناشــی از خطــا در عملیــات ثبتــی 
ک بــا فراهم ســازی زمینه تشــکیل »صنــدوق جبران خســارات«  امــال

توســط دفاتــر اســناد رســمی بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مرتبــط  

اعتبار معامات عادی عامل عامل ١١

تــــرغـیــــب اشــــخــــاص بـه تــبــدیـــل مـــعــــامـــــــــــات 
عــــــادی بــــــه اســنـــــاد رســــمــــــی

راهبرد راهبرد ١١

 تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول

چالشچالش
١١

راهکارها

١

2

٣

کشور ک  میان مدت سازمان ثبت اسناد و امال معاونت حقوقی و امور مجلس 

کشور ک  بلندمدتسازمان ثبت اسناد و امال معاونت حقوقی و امور مجلس 

کشور ک  میان مدت سازمان ثبت اسناد و امال معاونت حقوقی و امور مجلس 



۱3۱

کثری و خرید  کشور با برون سپاری حدا نقشه برداری اراضی 
صالحیت  صاحب  تخصصی  معتبر  شرکت های  از  خدمات 

دارای مسئولیت تضامنی 

از  مالکیت  اطالعات  نقص  دارای  نقشه های  استعالم 
مشخص  زمانی  بازه  در  حد نگار  قانون  موضوع  دستگاه های 

به منظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود 

حدنگاری  اسناد  صدور  و  حدود  تعیین  به  اولویت دهی 
شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی 

نظیر  مکان مبنا  قانونی  محدودیت های  هوشمند  ِاعمال 
محدودیت های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی 
کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در »سامانه مدیریت حدنگاری« 

ضعــف در دقــــت تـعـیـــین حــدود در اســنــاد 
مالکیت

عامل عامل 22

افزایش صدور اسناد حدنگاری شده راهبرد  راهبرد  ١١

راهکارها

١

2

٣

4

میان مدت  کشور ک   سازمان ثبت اسناد و امال

میان مدت  کشور ک   سازمان ثبت اسناد و امال

میان مدت  کشور ک   سازمان ثبت اسناد و امال

کوتاه مدت  کشور ک   سازمان ثبت اسناد و امال



۱3۲

ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  نقشــه برداری  پوشــش  توســعه 
نهادهــا و  دســتگاه ها  ســایر  ماهــواره ای  ثابــت  گیرنده هــای 

ک متعلــق و تحــت  پیگیــری اخــذ نقشــه ها و اطالعــات امــال
بــه  دســتگاه ها  ایــن  الــزام  و  اجرایــی  دســتگاه های  نظــارت 
فراخوانــی داده مکانــی اراضــی از »ســامانه مدیریــت حدنــگاری« 

ــط ــررات مرتب ــن و مق ــالح قوانی ــا اص ب

اســتفاده  بــا  کاغــذی  اســناد  الکترونیــک  نســخه  ایجــاد 
همچنیــن  و  قضائیــه  قــوه  درونــی  ظرفیت هــای  از  کثــری  حدا
خریــد خدمــات از شــرکت های فنــاور صالحیــت دار، بــا ایجــاد 

امنیتــی  مالحظــات  رعایــت  و  تضامنــی  مســئولیت 

عامل عامل ٣٣ امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت

الکترونیکی نمودن اسناد مالکیت راهبرد  راهبرد  ١١

راهکار

5

6

١

کشور ک  میان مدتسازمان ثبت اسناد و امال کل کشور، دادستانی  کل   سازمان بازرسی 
کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس

کشور ک  بلندمدتسازمان ثبت اسناد و امال مرکز آمار و فناوری اطالعات

کوتاه مدت  ک کشور  سازمان ثبت اسناد و امال
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ثبــت،  اجــرای  درخواســت  فراینــد  الکترونیکی نمــودن 
و  اجرایــی  نیابت هــای  انجــام  ارجاعــات،  ی  هوشمندســاز
اطالعاتــی  پایگاه هــای  بــه  برخــط  دسترســی  بــا  اســتعالمات 
ایجــاد  بــا  مواعــد  هوشــمند  ِاعمــال  و  کمیتــی  حا مراجــع 

ثبــت« اجــرای  »ســامانه 

شناســایی دارایــی و امــوال منقــول و غیرمنقــول اشــخاص 
پایگاه هــای  بــه  ثبــت  اجــرای  مأمــوران  برخــط  دسترســی  بــا 

کمیتــی حا مراجــع  اطالعاتــی 

وجــود زمینه هــای خطــا و اطالــه در فرایندهــای 
اجــرای ثبت

عامل عامل ١١

کثری مداخات انســانی در فرایند  حــذف حدا
اجرای ثبت

راهبرد راهبرد ١١

 ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت

چالشچالش
22

راهکارها

١

2

کشور ک  میان مدتسازمان ثبت اسناد و امال مرکز آمار و فناوری اطالعات

کشور ک  کوتاه مدتسازمان ثبت اسناد و امال مرکز آمار و فناوری اطالعات
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ــی  ــوش مصنوع ــای روز و ه ــری از فناوری ه کث ــتفاده حدا اس
کارشــناس  کارشناســی به جــای ارجــاع بــه  به منظــور ارائــه نظــرات 
ارجــاع  مصنوعــی،  هــوش  بــا  غیرقابل جایگزینــی  مــوارد  در  و 
بــه  انســانی  عامــل  مداخلــه  بــدون  و  هوشــمند  ســامانه ای، 
اصــالح  بــا  طریــق  همیــن  از  نظــرات  یافــت  در و  کارشناســان 

مرتبــط مقــررات  و  قوانیــن 

در  محکومــان  شناسایی شــده  امــوال  و  دارایــی  فــروش 
مزایده هــا  متمرکــز  برگــزاری  رســمی  ســامانه 

تســریع در فراینــد ابــالغ اجراییــه ثبــت و افزایــش ضمانــت 
اجــرای آن بــا اســتفاده از بســتر »ســامانه ثبت نــام الکترونیکــی« 

3

4

5

کشور ک  کوتاه مدت سازمان ثبت اسناد و امال مرکز آمار و فناوری اطالعات

کوتاه مدت  کشور ک   سازمان ثبت اسناد و امال

 سازمان ثبت اسناد
کشور ک  و امال

بلند مدت
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده،  مرکز امور وکال، 

مرکز آمار و فناوری اطالعات،
 معاونت حقوقی و امور مجلس
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بـــر  مبتنـــی  ثبـــت  اجـــرای  مأمـــوران  عملکـــرد  یابـــی  ارز
شـــاخص هایی نظیـــر وصـــول مطالبـــات در موعـــد مقـــرر، درصـــد 
وصـــول مطالبـــات، نتایـــج اعـــالم نظـــر برخـــط مراجعـــان و نتایـــج 
مـــوردی  و  فوق العـــاده  پنهـــان،  بازرســـی های  و  نظارت هـــا 
مراجـــع نظارتـــی قـــوه قضائیـــه بـــا ایجـــاد »ســـامانه جامـــع عملکـــرد 
مأمـــوران اجـــرای ثبـــت« برخـــوردار از دسترســـی سلســـله مراتبـــی 
ـــاهده  ـــت مش ـــا قابلی ـــه، ب ـــوه قضائی ـــی ق ـــع نظارت ـــازمانی و مراج س
نتایـــج  یـــت  محور و  مأمـــوران  بـــرای  یابـــی  ارز نتایـــج  برخـــط 
یابـــی ایـــن ســـامانه در تعییـــن وضعیـــت افـــراد در نظام هـــای  ارز
ارتقـــاء شـــغلی،  از جملـــه جبـــران خدمـــات،  انســـانی  منابـــع 

قـــرارداد  تمدیـــد  و  نقل وانتقـــال 

میان مدت کشور ک   سازمان ثبت اسناد و امال

ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه  گرا برای مأموران 
اجرای ثبت

راهبرد راهبرد 22

راهکار

1
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ــای  ــی از نظام ه ــی برخ ــزم بازطراح ــول مستلـــــ ــند تحـــ ــق س تحق
مدیریتــــــی مــوجـــــود قـــــوه قـضـائـیـــه اســــت. موضوعــات اصلــی 
مرتبــط بــا نظــام مدیریتــی عبـــارت انــــــد از: 1( بـــرنـــامـــــه ریزی، 
2( ســــازمـــان دهـــی، 3( منابــــــع انســانی، 4( منابـــــع مــالــــــی، 
5( منابــع فیزیکــــــی و تـجـهـیــــزات، 6( قـــوانـــیـــــن و مــــقــــــررات، 
ی،  گفتمان ســـــاز  )9 پیشــنهادها،  و  ی  نــوآور  )8 ی،  فنــاور  )7

کرامــت ارباب رجــوع. 10( ارتباطــات مردمــی و 11( رعایــت 

اقدامــات  فــوق،  از موضوعــات  یــک  ایــن فصــل ذیــل هــر   در 
یــا  واحــد  اقــدام،  هــر  بــرای  همچنیــن  اســت.  آمــده  تحولــی 
واحدهــای ســازمانی  یــا  واحــد  واحدهــای ســازمانی مســئول، 
همــکار و زمان بنــدی اجــرا شــامل »کوتاه مــدت« )تــا تیرمــاه ســال 
1400(، »میان مــدت« )تــا تیرمــاه ســال 1401( و »بلنـــــدمدت« 

یــر مشــخص شــده اســت. )تــا پایــان ســال 1402(بــه شــکل ز

 واحد یا واحدهای
زمان بندی اجراسازمانی مسئول واحد یا واحدهای

 سازمانی همکار
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نظــر بــه اینکــه دفاتــر اول و دوم تحــول )طرح تحول دادگســتری 
و طــرح تحــول ســازمان های تابعــه قــوه قضائیــه( بــر اســاس اولیــن 
به  منظــور  اســت  ضــروری  شــده،  تهیــه  تحــول  ســند  نســخه 
بازنگــری در ایــن دفاتــر، برنامــه عملیاتــی هــر یــک از راهکارهــا 
در  تحــول  ســند  ارتقاء یافتــه  نســخه  در  شــده  ذکــر  اقدامــات  و 
تعامــل بــا واحــد یــا واحدهــای ســازمانی مســئول مشــتمل بــر مــوارد 
ــالغ ســند  کثــر طــی مــدت یــک، دو و ســه مــاه پــس از اب ــر حدا زی
کوتاه مــدت، میان مــدت و  ــا دوره هــای زمانــی  تحــول متناســب ب

بلند مــدت تدویــن شــود: 

•نتایج مورد انتظار از اجرای راهکار و اقدام
فعالیت های الزم برای تحقق راهکار و اقدام  •

واحدهای سازمانی مسئول هر یک از فعالیت ها  •
انجــام  مالحظــه  بــا  فعالیت هــا  اجــرای  زمان بنــدی   •
حداقــل 40 درصــد راهکارهــا و اقدامــات میان مــدت تــا 
تیرمــاه ســال 1400، حداقــل 30 درصــد راهکارهــا و اقدامات 
درصــد   60 حداقــل  و   1401 ســال  تیرمــاه  تــا  بلند مــدت 

راهکارهــا و اقدامــات بلند مــدت تــا پایــان ســال 1401
الــــزامـــــات اجــــرایـــــــی )نـظیــــــر اخـتـیــــــارات سازمانی،   •

ــع مالــی( ــع انســانی و مناب ســاختار، مناب

مبحث اول
برنامه ریزی 

1

کوتاه مدتمعاونت راهبردی واحدهای سازمانی مسئول
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یــــر بـه مـنــظـــــور  کــمـــــــی و شـــاخـــص هـــــــای ز تدویـــن اهـــــــداف 
یابـــی وضـــعــیــــــت اجــــــــرای ســــند تحـــول و سنجـــــــــش میـــــــزان  ارز

ـــوه قضائیـــه  ـــی در تحقـــق تحـــول ق ـــق دســـتگاه قضائ توفیـــ

و  از عوامـــل  یـــک  هـــر  بـــرای  کمـــی  اهـــداف  •تعییـــن 
توانمندی هـــا  موجـــود،  وضـــع  لحـــاظ  بـــا  چالش هـــا 
زمانـــی  مقاطـــع  در  قضائیـــه  قـــوه  ظرفیت هـــای  و 

بلندمـــدت و  میان مـــدت  کوتاه مـــدت، 
کمـــی  اهـــداف  بـــا  متناظـــر  شـــاخص های  تعییـــن   •

شـــده تعییـــن 
تعییـــن شـــاخص های متناظـــر بـــا پیامدهـــای مـــورد   •

ــه ــوه قضائیـ ــرد قـ کارکـ ــار از  انتظـ

2

کوتاه مدت  معاونت راهبردی



و  واحدهـــا  وظایـــف  شـــرح  و  ســـازمانی  ســـاختار  اصـــالح 
پســـت های ســـازمانی قـــوه قضائیـــه بـــا رعایـــت مالحظـــات زیـــر: 

با  قضائیه  قوه  تشکیالت  و  ساختار  متناسب سازی   •
اقتضائات اجرای سند تحول

سطوح  میان  هماهنگی  و  همسوسازی  جامع نگری،   •
مختلف سازمانی و حذف تداخل مأموریت ها و وظایف
واحدهای سازمانی  با تجمیع  کاهش حجم ساختار   •
گذاری و بهره مندی  متجانس، برون سپاری امور قابل وا

کثری از ظرفیت های مردمی حدا
کاهش سطوح سلسله  مراتبی  •

به  الزم  اختیارات  تفویض  و  کثری  حدا تمرکززدایی   •
با  توأم  استانی  واحدهای  و  معاونان  سایر  اول،  معاون 

یابی عملکرد  نظارت و ارز

کوتاه مدت  معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحد های تابعه

ساختار سازمانی قوه قضائیه گفتار اول

۱4۲

مبحث دوم
سازمان دهی

1
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افزایـــش اثربخشـــی حضـــور مقامـــات قـــوه قضائیـــه در شـــوراهای 
تصمیم گیـــر ملـــی و منطقـــه ای بـــا تحقـــق اقدامـــات زیـــر:

ــی و  ــی مـدیــریـتـــ ــای تـخـصــصـــ کــمـیـتـــه هــــ ــل  •تشکیـــــ
ـــوه  ـــط ق ـــازمانی مرتب ـــای س ـــور واحده ـــا حض ـــی ب کارشناس
قضائیـــه متناظـــر بـــا وظایـــف هـــر یـــک از شـــوراها به  منظـــور؛ 
شـــوراهای  وظایـــف  در  قانونـــی  فرصت هـــای  احصـــاء 
مذکـــور بـــرای تحقـــق راهکارهـــای ذکـــر شـــده در ســـند 
تحـــول و پیشـــنهاد نظریه هـــای تخصصـــی متنــــاســــــب 

بــــــــا دســتــــورکـــــــارهای جلســـات شـــوراهای مذکـــور
اخـــذ دیـــدگاه رئیـــس قـــوه قضائیـــه در مـــوارد خـــاص   •

تخصصـــی  نظریه هـــای  بـــه  نســـبت 
پیشـــنهاد دســـتور کار متناســـب بـــا الزامـــات تحقـــق   •
راهکارهـــای ســـند تحـــول بـــه دبیرخانـــه شـــوراهای مربـــوط 

ــتور کار ــا در دسـ گرفتـــن آن هـ ــرار  و پیگیـــری قـ
قابلیـــت  بـــا  جلســـات«  مدیریـــت  »ســـامانه  ایجـــاد   •
کارشناســـی،  دســـتورکارهای  ثبـــت پیشـــنهادها، نظـــرات 
جلســـات شـــوراها و مصوبـــات آن هـــا و رعایـــت هوشـــمند 
مواعـــد مقـــرر به منظـــور ســـنجش میــــــــزان اثـــــربـخـشـــــی 

یاست، سازمان های تابعه کوتاه مدتحوزه ر  مرکز آمار و فناوری اطالعات،
 دادگستری استان ها

بهـــــره منــــــدی از ظــرفـــیــــت  نـهــادهـای 
خــارج از قــوه قضائیــه

گفتار دوم

کمیتی نهادهای حا ب - ب - ١١
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مذکـــور  شـــوراهای  در  قضائیـــه  قـــوه  مقامـــات  حضـــور 
پیشـــنهاد  میـــزان  نظیـــر   شـــاخص هایی  بـــر  مبتنـــی 
انطبـــاق دســـتور کارهای  میـــزان  دســـتور کار جلســـات، 
پیشـــنهادی بـــا الزامـــات مربـــوط بـــه تحقـــق راهکارهـــای 
گرفتـــن  قـــرار  دســـتور کار  در  میـــزان  شـــده،  ذکـــر 
پیشـــنهادهای قـــوه قضائیـــه ، میـــزان انطبـــاق مصوبـــات 
ــزارش  گـ ــه  ــه و ارائـ ــوه قضائیـ ــنهادهای قـ ــا پیشـ ــوراها بـ شـ
ـــات در  ـــور در جلســـــــ ـــی حضــــــــــــ ـــامه اثـــربـخـشــــ کارنــــــــــ
قـــوه قضائیـــه« حداقـــل دو مرتبـــه در ســـال »شـــورای عالـــی 

کمیتـــی  بـــا ارکان حا همراه ســـازی مؤثـــر و تعامـــل ســـازنده 
شـــامل دولـــت، مجلـــس شـــورای اســـالمی، نیروهـــای نظامـــی 
و  شـــوراها  و  غیردولتـــی  عمومـــی  نهادهـــای  انتظامـــی،  و 
اجـــرای  در  به ویـــژه  تحـــول  ســـند  اجـــرای  در  کمیســـیون ها 
ی«،  دعــــــــــاو و  جـــــــــرم  وقـــوع  از  »پیشـــگیری  یت هـــای  مأمور
گســـترش عـــدل و آزادی هـــای مشـــروع«  »احیـــاء حقـــوق عامـــه و 
و »نظـــارت بـــر اجـــرای صحیـــح قوانیـــن و حســـن جریـــان امـــور« 
الگـــوی  تهیـــه  و  موجـــود  ظرفیت هـــای  فهرســـت  احصـــاء  بـــا 

ظرفیت هـــا  ایـــن  فعال ســـازی 

سامــــانـــــدهــــــــی و ارتـــقــــــاء اثربخشـــی حضـــور نماینـــدگان 
قـــوه قضائیـــه به منظـــور رعایـــت قانـــون و حقـــوق مـــردم در نهادهـــا، 
و  تدویـــن  بـــا  قضائـــی  شـــبه  مراجـــع  و  کمیســـیون ها  شـــوراها، 
اجـــرای »دســـتورالعمل جامـــع امـــور نماینـــدگان قـــوه قضائیـــه« 
مشـــتمل بـــر نحـــوه انتخـــاب، شـــرح وظایـــف و شـــیوه نظـــارت بـــر 

آن هـــا

کوتاه مدتمعاونت راهبردی  سازمان های تابعه،
دادگستری استان ها

میان مدتمعاونت اول دادگستری استان ها

۱44
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علمیـــه،  حوزه هـــای  ظرفیـــت  از  کثـــری  حدا بهره منـــدی 
شـــرکت های  و  اندیشـــکده ها  پژوهشـــکده ها،  دانشـــگاه ها، 
شناســـایی  طریـــق  از  تحـــول  ســـند  اجـــرای  در  دانش بنیـــان 
بـــا  مشـــترک  همکاری هـــای  برنامـــه  و  موضوعـــی  زمینه هـــای 
کیـــد بـــر تمهیـــد دستــــــرســــــــی های اطالعاتـــی ویـــژه و راه انـــدازی  تأ

قضائـــی«  و  حقوقـــی  نوآوری هـــای  »پردیـــس 

خدمـــات  ارائـــه  در  مردمـــی  نهادهـــای  مشـــارکت  جلـــب 
ــاد،  ــا فسـ ــه بـ ــر صیانـــت از حقـــوق عامـــه، پیشـــگیری و مقابلـ نظیـ
و  بزه دیـــدگان  از  حمایـــت  ســـازش،  و  صلـــح  میانجی گـــری، 
فعال ســـازی  و  شناســـایی  بـــا  مجرمـــان  شـــدن  بازاجتماعـــی  
مردمـــی  ظرفیت هـــای  از  بهره منـــدی  موضوعـــی  زمینه هـــای 
متناســـب بـــا اقتضائـــات ســـند تحـــول از طریـــق تدویـــن و اجـــرای 
»دســـتورالعمل نحـــوه مشـــارکت و تعامل نهادهـــای مردمی بـــا قوه قضائیه«

 معاونت راهبردی، سازمان های تابعه،
کوتاه مدتواحدهای تابعه  مرکز آمار و فناوری اطالعات،

دادگستری استان ها

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی
کشور، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه میان مدتکل  دادگستری استان ها

ب - ب - 22 نهادهای علمی و فناوری

نهادهای مردمی ب - ب - ٣٣
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گــذاری بــه بخــش خصوصــی  برون ســپاری خدمــات قابــل  وا
خدمــات  خریــد  و  موجــود  مقــررات  و  قوانیــن  چارچــوب  در 

الزم  ســازوکارهای  تدویــن  بــا  مورد نظــر 

ــه بخــش  گــذاری ب ــل وا احصــاء فهرســت ســایر خدمــات قاب
خصـــوصــــی و اصـــــالح قـــوانیــــن و مـقــــررات مــرتـبــــط به مـنـظـور 

گــذاری و خریــد خدمــات مورد نظــر  وا

معاونت راهبردی،
میان مدتسازمان های تابعه، واحد های تابعه دادگستری استان ها

بلندمدت  معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمان های تابعه، واحد های تابعه

۱46
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بــه  قــوه قضائیــه  انســانی  بازنگــری در نظــام جــذب منابــع 
کارکنــان و اســتقرار آن بــا اصــالح  تفکیــک مدیــران، قضــات و 

قوانیــن و مقــررات مرتبــط و رعایــت مالحظــات زیــر:  

بــر  مشــتمل  شایســتگی  شــاخص های  عملیاتــی  تعریــف   •
شــخصیت، ایمــان، تخصــص و مهارت متناســب با نوع شــغل 
و توســعه شــیوه های ســنجش ایــن شــاخص ها بــا اســتفاده از 

فناوری هــای روز و هــوش مصنوعــی
نیـــازسنـجـــــی تــعـــــداد مــنــابـــع انســانی موردنیاز به تفکیک   •
واحدهــای ســازمانی قــوه قضائیــه و جــذب در فضــای رقابتــی 
کـیـــد بــــر انـتـخــــاب شــایـستـه تـــرین افراد در چارچوب  بـــا تـــأ

نیاز ســنجی انجام شــده
پذیــرش دانشــگاه علــوم قضائــی صرفــًا از میــان داوطلبــان   •
در  مرتبــط  کارشناســی  مــدرک  یــا  حــوزه  دو  ســطح  دارای 
رشــته های مــورد نیــاز بــا ایجــاد نظام هــای ســنجش هوشــمند، 
شایســتگی های  احــراز  به منظــور  رقابتــی  و  سیســتمی 
شخصیتـــــی، ایـمـــــــانی و عــلـــمــــی و بــرگــــــزاری دوره هـــــای 
موضوعــات  در  تخصصــی  قاضــی  تربیــت  کارشناسی ارشــد 
اولویــت دار از جملــه خانــواده، اقتصــاد، رســانه، اداری، نظامــی 
ــی  ــی و تربیت ــای آموزش ــن محتواه ــن و تدوی ــای نوی و فناوری ه

علمــی و عملــی الزم متناســب بــا نیازهــای شــغلی

میان مدت  معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دانشگاه علوم قضائی و
خدمات اداری، سازمان های تابعه، واحد های تابعه

جذب گفتار اول

1

مبحث سوم
منابع انسانی



جــذب قضــات صرفــًا از میان داوطلبــان دارای مدارک   •
کارشناسی ارشــد و  ســطح ســه و ســطح چهــار حــوزه یــا 
ــت  ــد تربی ــی ارش کارشناس ــدارک  ــذ م ــس از اخ ــری پ دکت
گرایش هــای تخصصــی از جملــه خانــواده،  قاضــی در 
اقتصــاد، رســانه، اداری، نظامــی و فناوری هــای نویــن 
تخصصــی بــا در نظرگرفتن شایســتگی های شــخصیتی، 
ایمانــی، علمــی و مهارتــی متناســب، در فضــای رقابتــی 
کیــد بــر ســالمت  و بــا حداقــل ســنی 25 ســال تمــام بــا تأ
فــرد و خانــواده ایشــان و اولویت دهــی بــه جــذب افــراد 
بــا  متناظــر  موضوعــات  در  تخصصــی  گواهــی  دارای 
پژوهشــی  و  آموزشــی  کــز  مرا از  تخصصــی  گرایش هــای 

دارای صالحیــت و مــورد تأییــد قــوه قضائیــه
بــه اعــالم امــوال و  الــزام منتخبــان منصــب قضــاوت   •
دارایــی مســئوالن« و  امــوال  ثبــت  »ســامانه  در  دارایــی خــود 
اخذ تعهد خدمت 10 ساله از منتخبان منصب قضاوت  •

برگــزاری دوره مهارتــی- تخصصــی دســتیاری قاضــی   •
بــرای منتخبــان منصــب قضــاوت و انتصــاب قضــات 
جدیدالــورود بــر مبنــای نتایــج ارزشــیابی های حاصلــه از 
دوره دســتیاری و طراحــی نظــام انگیزشــی مناســب بــرای 
ترغیــب نقش آفرینــی قضــات باتجربــه در فراینــد تربیــت 

قضــات جدیدالــورود

پیگیری تصویب الیحه جامع استخدامی قوه قضائیه

۱48
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صیانــت از اســتقالل، شــأن، عــزت، منزلــت و کرامــت قضــات 
با ابــــالغ و اجـــرای دستــورالـعـمـــل مـصــوب رئـیــــــس قــــوه قضائیه   
به منظــور تضمیــن عــزت و اســتقالل قاضــی و در ابعــاد مدیریتــی، 

اداری، رفاهــی و فرهنگــی بــا رعایــت مالحظــات زیــر: 

منع هرگونه اقدام مغایر استقالل قضات  •
و  نقل وانتقــال  شــغلی،  ارتقــاء  فراینــد  در  بازنگــری   •

قضــات خدمــات  جبــران 
تســهیل ارتبــاط قضــات بــا رئیــس، مســئوالن عالــی و   •

ســایر مدیــران قــوه قضائیــه
به منظــور  قضــات  کرامــت  از  صیانــت  واحــد  ایجــاد   •

آنــان بــه  پاســخگویی  و  درخواســت ها  پیگیــری 
توجــه ویــژه بــه قضــات گروه هــای شــغلی کمتر از هشــت   •

گروه هــای باالتــر و کاهــش فاصلــه درآمــدی آنــان بــا 

کیفــی و نتیجه محــور در زیرنظام هــای  تقویــت شــاخص های 
مدیریــت منابــع انســانی از قبیــل ارتقــاء شــغلی و نقل وانتقــال بــه 
کرامــت  کارکنــان به منظــور رعایــت  تفکیــک مدیــران، قضــات و 

منابــع انســانی و ارتقــاء ســالمت اداری بــا مالحظــات زیــر: 

اشاره شــده  شایســتگی  شــاخص های  اســتمرار  لــزوم   •
گفتــار »جــذب« در 

نتایج سامانه های جامع عملکرد  •
• رضایت ارباب رجوع

نگهداشت، آموزش و ارتقاء گفتار دوم

میان مدت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
 سازمان های تابعه، واحد های تابعه

1

2

معاونت حقوقی 
میان مدتو امور مجلس  معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،

معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها



ــا ایــــجـــــــاد  ــا بـــــ بازنگـــــــــری در نـــظــــــــام نــقــــل وانــتـقـــال هــــ
رعایـــت  به منظـــور  انســـانی«  منابـــع  نقل وانتقـــال  »ســـامانه 
ی و  ــاء ســـالمت ادار ــانی و ارتقـ ــع انسـ کرامـــت منابـ عدالـــت و 

یـــر:  رعایـــت مالحظـــات ز

تدوین شیوه نامه نقل وانتقال ها و اعالم شفاف آن  •
ی دفعـــات تصمیم گیـــری در خصـــوص  محدودســـاز  •

ــال ــار در سـ ــه یک بـ ــرد بـ ــر فـ ــای هـ نقل وانتقال هـ
ـــه انــــضمام  ثبـــــــت نــقــل وانــتـقـــال هــــــای قـضــــــات بــــ  •

ـــدارک الزم م
الـــزام متقاضیـــان هرگونـــه نقـــل و انتقـــال بـــه اعـــالم   •
و  امـــوال  ثبـــت  »ســـامانه  در  خـــود  دارایـــی  و  امـــوال 

مســـئوالن« دارایـــی 

اصـــالح و بازنگـــری طـــرح طبقه بنـــدی مشـــاغل و ترســـیم 
تفکیـــک  بـــه  شـــغل  هـــر  بـــا  متناســـب  شـــغلی  ارتقـــاء  مســـیر 

کارکنـــان و  مدیـــران، قضـــات 

طراحـــی نظـــام ارتقـــاء شـــغلی ویـــژه زنـــان شـــاغل در قـــوه قضائیـــه 
در  آنـــان  ظرفیـــت  از  کثـــری  حدا بهره منـــدی  بـــر  کیـــد  تأ بـــا 
ــواده،  ــر خانـ ــی نظیـ ــا حوزه هایـ ــط بـ ــاغل مرتبـ ــا و مشـ فعالیت هـ

ــودکان کـ ــان و  زنـ

میان مدت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه

میان مدت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحد های تابعه

میان مدت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه

۱5۰
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تدویــن و اجــرای نظــام آمــوزش و توانمندســازی بــه تفکیــک 
مدیــران، قضــات و کارکنــان قــوه قضائیــه بــا رعایت مالحظــات زیر: 

ارتقــاء  و  یادگیــری  بــرای  انگیــزه  ایجــاد  بــر  تمرکــز   •
عملکــرد به جــای ارائــه صــرف برنامه هــای آموزشــی بــا 
اســتقرار نظام هایــی از جملــه نظــام جبــران خدمــات 

محــور عملکــرد 
تربیــت قضــات تخصصــی در موضوعــات اولویــت دار   •
و  نظامــی  اداری،  رســانه،  اقتصــاد،  خانــواده،  جملــه  از 
فناوری هــای نویــن و تدویــن محتواهــای آموزشــی و تربیتــی 

علمــی و عملــی الزم متناســب بــا نیازهــای شــغلی
دانش هــای  قبیــل  از  کاربــردی  دانش هــای  توســعه   •

رســمی کارشناســی  و  قانونــی  پزشــکی  بــا  مرتبــط 
تسهیــــــل دستــرســــــی مـنـــابـــــع انـســـانــــی بــه خدمــات   •
ــا  ی و ب ــرانحصار ــی و غیــ ــورت رقابتـــ ــه صـــ ــی بـــ آموزشـــ
کــز آموزشــی و پژوهشــی  یکــرد »خریــد خدمــات« از مرا رو

دارای صالحیــت به جــای »تصدی گــری« 
استفاده از روش های نوین آموزشی  •

منابــع  فرهنگــی  فعالیت هــای  نظــام  اســتقرار  و  تدویــن 
تقویــت  به منظــور  ایشــان  و خانواده هــای  قــوه قضائیــه  انســانی 
بنیــه فرهنــگ دینــی، اخــالق اســالمی، بصیــرت و روحیــه انقالبی 
کارکنــان و خانواده هــای ایشــان بــا اســتفاده از  مدیــران، قضــات، 
کار در قــوه قضائیــه روش هــای مؤثــر تربیتــی و متناســب بــا شــرایط 

 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
سازمان های تابعه، واحد های تابعه

میان مدت دادگستری استان ها

 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
سازمان های تابعه، واحد های تابعه

میان مدت دادگستری استان ها

7

6



ــه  ــوه قضائیـ ــران قـ ــاب مدیـ ــام انتصـ ــتقرار نظـ ــن و اسـ یـ تدو
ــر: یـ ــا رعایـــت مالحظـــات ز بـ

یـــف عملیاتـــی شـــاخص شایســـتگی  ها مشـــتمل  تعر  •
کیـــد  ـــا تأ ـــر شـــخصیت، ایمـــان، تخصـــص و مهـــارت ب ب
بـــر فاضـــل، صالـــح، انقالبـــی، مردمـــی، نـــوآور، ســـالم و 

ـــودن ضـــد فســـاد ب
توســـعه شـــیوه های ســـنجش شـــاخص های شایســـتگی   •

بـــا اســـتفاده از فناوری هـــای روز و هـــوش مصنوعـــی
ـــراحی  ـــاسب و طــ ـــاتی مـنــ ـــاد بـــانــــــــک اطالعـــــ ایـــجــــ  •
ی و تربیـــت مدیـــران به منظـــور  نظـــــــام جـــانــــشین پرور
منابـــع  توانمندی هـــای  و  اســـتعدادها  شنــــاســـــــــایی 
یـــژه جوانـــان بـــرای انتصـــاب در  انســـانی شایســـته به و

یتـــی پســــــت های مدیر
شفاف ســـازی و اطالع رســـانی فراینـــد انتصابـــات مدیـــران   •

و شـــیوه انطبـــاق آن بـــا مصادیـــق بـــرای منابـــع انســـانی
بـــه اعـــالم  یتـــی  الـــزام متقاضیـــان پســـت های مدیر  •
و  امـــوال  ثبـــت  »ســـامانه  در  خـــود  دارایـــی  و  امـــوال 

مســـئوالن« دارایـــی 
عـیـنـــــی  یـــژه هـــــای  کـــارو یـــــــح  تـــصــــر و  تـــعـیــیـــــــن   •
ــول و وظایـــف  ــند تحـ ــا سـ ــنجش متناســـب بـ و قابل سـ
محولـــه و تعییـــن دوره زمانـــی انتصـــاب بـــرای هـــر یـــک 

از مدیـــران در احـــکام مســـئولیت

۱5۲

انتصاب مدیران گفتار سوم

1

 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
میان مدتسازمان های تابعه، واحد های تابعه دادگستری استان ها
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ــه کاری،  ــر اضاف بازنگــری در نظــام برخــی از پرداخت هــا نظی
مدیــران،  تفکیــک  بــه  رفاهــی  خدمــات  و  پــاداش  بهــره وری، 
عدالــت  رعایــت  به منظــور  قضائیــه  قــوه  کارکنــان  و  قضــات 
رعایــت  بــا  اداری  ســالمت  ارتقــاء  و  انســانی  منابــع  کرامــت  و 

زیــر:  مالحظــات 

و  جایــگاه  عملکــرد،  بــر  کیــد  تأ بــا  عدالــت  رعایــت   •
ویژگی هــای شــغل و شــاغل بــا تأمیــن حداقــل معیشــت 
بنــا بــه شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی و رفــع نیازهــای 
اساســی بــا اولویــت تأمیــن مســکن متناســب از طریــق 
و  خریــد  بــرای  تســهیالت  اعطــای  زمینــه  فراهم ســازی 

ســاخت مســکن در طــول دوره خدمــت 
بهبــود تــوان ارائــه خدمــات رفاهــی و درمانــی و افزایــش   •
یکــرد از  بــا تغییــر رو کشــور  یعــی در سراســر  عدالــت توز
»تصدی گــری« بــه »خریــد خدمــت« بــا اســتفاده از عوایــد 
ــال و در  ــی فع ــی و درمان ــز رفاه ک ــذاری مرا گ ــل از وا حاص

حــال ســاخت
ســاماندهی و شــفافیت عملکــرد شــرکت های تعاونــی   •

منابــع انســانی قــوه قضائیــه

نظام جبران خدمات گفتار  چهارم

1

 معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور
 فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امورعمرانی،

سازمان های تابعه، واحد های تابعه
میان مدت دادگستری استان ها



کرامـــت منابـــع انســـانی و ارتقـــاء ســـالمت اداری  صیانـــت از 
ـــر:  ـــات زی ـــرای اقدام ـــط ب ـــررات مرتب ـــن و مق ـــالح قوانی ـــا اص ب

یـــت بازرســـی ها و نظارت هـــای فعاالنـــه مراجـــع  تقو  •
یت بنـــدی آن هـــا بـــر اســـاس  نظارتـــی قـــوه قضائیـــه بـــا اولو
حاصـــل  نتایـــج  بـــر  مبتنـــی  تخلـــف  وقـــوع  احتمـــال 
ی  فراهم ســـاز و  ســـامانه ها  اطالعـــات  ی  داده کاو از 
گزارش دهـــی اشـــخاص بـــا حفـــظ محرمانگـــی  امـــکان 
ـــانی  ـــع انس ـــرد مناب ـــکایت از عملک ـــهیل ش ـــت و تس ی هو

بـــه مراجـــع نظارتـــی و انتظامـــی قـــوه قضائیـــه
و  قضـــات  مدیـــران،  هم زمـــان  حضـــور  ممنوعیـــت   •
ــه در مؤسســـات دولتـــی و عمومـــی  ــوه قضائیـ ــان قـ کارکنـ
در  عضویـــت  یـــا  عامـــل  مدیریـــت  یاســـت،  ر نیـــز  و 
ـــواع شـــرکت ها و مؤسســـات خصوصـــی،  ـــره ان هیئت مدی

کارشـــناس رســـمی و  مؤسســـات حقوقـــی 
ممنوعیـــت اعطـــای مجـــوز هرگونـــه فعالیـــت مرتبـــط   •
حقوقـــی، ثبتـــی و قضائـــی از قبیـــل وکالـــت، دفاتـــر اســـناد 
بـــه مدیـــران، قضـــات و  کارشـــناس رســـمی  و  رســـمی 

ــه ــوه قضائیـ ــده از قـ ــت شـ ــلب صالحیـ ــان سـ کارکنـ

۱54

تکالیف و تعهدات گفتار پنجم

1

 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز
 حفاظت و اطالعات، دفتر بازرسی و   یژه و

حقوق شهروندی
میان مدت  معاونت حقوقی و

امور مجلس
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جبــران  جملــه  از    انســانی  منابــع  نظام هــای  اثرپذیــری 
آمــوزش،  ســازمانی،  جایــگاه  تنــزل  و  ارتقــاء  خدمــات، 
ــی از  ــات و تعییــن مفاخــر دســتگاه قضائ نقل وانتقال هــا، انتصاب
کارکنــان در تحقــق  یابــی عملکــرد مدیــران، قضــات و  نتایــج »ارز
ســند تحــول« و »ارزشــیابی میــزان موفقیــت واحدهــای ســازمانی 

تحــول«  ســند  تحقــق  در 

ایجــاد »ســامانه عملکــرد مدیــران« بــرای ســطوح مدیریتــی 
کارویژه هــای  تحقــق  میــزان  شــامل  عالــی  و  میانــی  پایــه، 
نظــام  عملکــردی،  ســوابق  مســئولیت،  احــکام  در  اشاره شــده 
رتبه بنــدی، انتشــار عمومــی رتبــه افــراد در مقیــاس منطقــه ای و 
ــرای عــزل 10 درصــد از مدیــران دارای  ملــی و ایجــاد ســازوکاری ب

عملکــرد ســطح  ضعیف تریــن 

ارزیابی عملکرد گفتار ششم

1

2

میان مدت معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحد های تابعه

 معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور
کوتاه مدتفرهنگی، سازمان های تابعه، واحد های تابعه  دادگاه عالی انتظامی

قضات



ــوه قضائیــه  طراحــی ســازوکارهای تأمیــن اســتقالل مالــی ق
اصــالح  بــا  کشــور  برنامه وبودجــه  یکپارچگــی  حفــظ  بــا  تــوأم 

قوانیــن و مقــررات مرتبــط 

قضائیــه  قــوه  مالــی  و  یــزی  بودجه ر نظــام  در  بازنگــری 
اجــرای  عملکــرد،  مبنــای  بــر  یــزی  بودجه ر نظــام  اســتقرار  بــا 
منابــع  تخصیــص  بــه  یت دهــی  اولو و  تعهــدی  ی  حســابدار

تحــول  ســند  اجــرای  بــرای  مالــی 

یــت تخصیــص  انتظــام بخشــی بــه حســاب خــاص، اولو
عملکــرد  شــفاف  اعــالم  و  تحــول  ســند  اجــرای  بــه  آن  منابــع 

ســالیانه آن بــه مــردم 

ی عمومــی و  ی بــا شفاف ســاز افزایــش ســالمت مالــی و ادار
کــم بــر صــدور مجوزهــا، مناقصه هــا  برخــط ضوابــط و قواعــد حا
منتفــع  اشــخاص  مشــخصات  و  قضائیــه  قــوه  مزایده هــای  و 

در ســامانه های مرتبــط قانونــی

۱56

میان مدتمعاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی معاونت راهبردی،
معاونت حقوقی و امور مجلس

میان مدت  معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت راهبردی،
سازمان های تابعه، واحد های تابعه، دیوان عدالت اداری

کوتاه مدت  یاست، معاونت راهبردی  حوزه ر

کوتاه مدت   معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی،
سازمان های تابعه، واحد های تابعه

مبحث چهارم
منابع مالی

1

2

3

4



۱57

و  فضــا  از  بهینــه  بهره بــرداری  نظــام  اســتقرار  و  تدویــن 
زیــر:  مالحظــات  رعایــت  بــا  قضائیــه  قــوه  تجهیــزات 

کاربــری فضاهــا و  تدویــن اســتاندارد متناســب بــا انــواع   •
تجهیــزات اداری و قضائــی

بازطراحــی معمــاری ســاختمان  های قــوه قضائیــه بــا   •
ــری و افزایــش  کارب ــوع  ــا ن هــدف متناسب ســازی آن هــا ب
گروه هــای خــاص نظیــر  بــا مالحظــه  رفــاه ارباب رجــوع 

افــراد توان خــواه و ســالمندان
افزایــش بهــره وری فضاهــای موجــود اداری و قضائــی از   •
طریــق تغییــر زمان بنــدی ارائــه خدمــات و تغییــر معمــاری 
یــا  ســاخت  محدودســازی  و  موجــود  ســاختمان های 
خریــد ســاختمان جدیــد بــه مــوارد ضــروری و صرفــًا بــر 

مبنــای دســتورالعمل مصــوب رئیــس قــوه قضائیــه
شناســایی  ســاختمان ها،  ایمنــی  مـستـــــمر  یـابـــی  ارز  •
یســک و اولویت دهــی بــه افزایــش  ســـاخــتــــمان های پــر ر

ایمنــی آن هــا
در  تجهیــزات  کــد  بــا  افــراد  پرســنلی  کــد  اتصــال   •

ایشــان اختیــار 

مبحث پنجم
منابع فیزیکی و تجهیزات

1

میان مدت  معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت
راهبردی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه



انطبــــاق آیـیـــن نــامـه هــــا، دســـتــورالـعـمـل هـا، بـخـشـنـامـه هـا، 
رویه هـــا و فرایندهـــای جـــاری بـــا ســـند تحـــول و اصـــالح آن هـــا در 

ـــئول  ـــازمانی مس ـــای س ـــا واحده ـــل ب تعام

مقـــررات  و  قوانیـــن  خألهـــا   ی  رفـــع  و  اصـــالح  تنقیـــح، 
قضائـــی بـــا رویکـــرد تحکیـــم و تعالـــی نظـــام خانـــواده، توســـعه 
ــرم و  ــوع جـ ــگیر   ی از وقـ ــی،    پیشـ ــای مردمـ ــارکت ها و نظارت هـ مشـ
کثـــری از فناوری هـــای حقوقـــی روز و  اختـــالف، بهره منـــدی حدا

حبس زدایـــی؛ بـــه صـــورت قابـــل فهـــم و واضـــح بـــرای مـــردم

تســـریع و تســـهیل در فراینـــد اجـــرای ســـند تحـــول، بـــر اســـاس 
مـــوارد تصریح شـــده منـــدرج در راهکارهـــا و اقدامـــات، بـــا اصـــالح 
قوانیـــن موجـــود و تصویـــب قوانیـــن جدیـــد از طریـــق تدویـــن و 
پیگیـــری تصویـــب »الیحـــه اصـــالح پـــاره ای از قوانیـــن قـــوه قضائیـــه« 
کمیســـیون قضائـــی  و اســـتفاده از ظرفیـــت ارائـــه طـــرح در تعامـــل بـــا 
و حقوقـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی و پیگیـــری اصـــالح مـــوارد 

ــه ــوه مجریـ ــا قـ ــل بـ ــی در تعامـ ــای دولتـ ــارض در آئین نامه هـ معـ

۱58

میان مدت  معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمان   های تابعه، واحدهای تابعه

میان مدتمعاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی

میان مدت  معاونت حقوقی و امور مجلس

مبحث ششم
قوانین و مقررات

1

2

3



۱59

آیین نامه هــا،  لوایــح،  پیش نویــس  یابــی  ارز و  تحلیــل 
دســتورالعمل ها و بخشــنامه ها و ارائــه پیشــنهادهای اصالحــی 
توســط افــراد خبــره قــوه قضائیــه، صاحب نظــران حــوزه و دانشــگاه 
ایجــاد  بــا  مردمــی  نهادهــای  و  فنــاوری  و  علمــی  نهادهــای  و 
»ســامانه جمع ســپاری« و طراحــی نظــام انگیزشــی مناســب بــرای 

یابی هــا  بــه مشــارکت در ارز ترغیــب اشــخاص 

به ویــژه  کمیســیون ها  بــا  قضائیــه  قــوه  تعامــل  تقویــت 
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  و  حقوقــی  و  قضائــی  کمیســیون 
در  هم افزایــی  امــکان  فراهم ســازی  به منظــور  اســالمی  شــورای 

قوانیــن تصویــب  و  اصــالح  فراینــد 

کوتاه مدت  معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس،
سازمان   های تابعه، واحد های تابعه

کوتاه مدت  معاونت حقوقی و امور مجلس

4

5



ـــاوری  ـــه توســـعه و ارتقـــاء نظـــام فنــــ تدویـــن و اســـتقرار »بــرنــــامـــ
قـــوه قضائیـــه« بـــا رعایـــت مالحظـــات زیـــر: 

نظیـــر  جدیـــد  فناوری   هـــای  از  کثـــری  حدا بهره   گیـــری   •
هـــوش مصنوعـــی 

بـــا  کثـــری ســـامانه ها  تجمیـــع و یکپارچه ســـازی حدا  •
کار یکپارچـــه قـــوه قضائیـــه  ایجـــاد میـــز 

ــه  کـ ــی  ــط اطالعاتـ ــتعالم برخـ ــکان اسـ ـــازی امـ •  فراهم س
بـــا تأییـــد شـــخص و اســـتعالم از قـــوه قضائیـــه در اختیـــار 
گواهـــی  ایشـــان و افـــراد مـــورد تأییدشـــان قـــرار می گیـــرد؛ نظیـــر 
ـــه  ـــوع المعامل ـــودن، ممن ـــوع الخـــروج ب ســـوء پیشـــینه، ممن

بـــودن و وضعیـــت مالکیـــت رســـمی امـــوال غیرمنقـــول 
تقویـــت نظارت هـــای الکترونیکـــی در قـــوه قضائیـــه بـــا   •
فراهم ســـازی دسترســـی سلســـله مراتبـــی ســـازمانی و مراجـــع 

نظارتـــی قـــوه قضائیـــه بـــه مشـــاهده ســـامانه های مرتبـــط
پایـــش  بـــرای  الزم  اطالعاتـــی  زیرســـاخت  ایجـــاد   •
ـــاد  ـــا ایجــــــ ـــول ب ـــد تحــــــ ـــق سنــــ ـــای تحــــقـــــ شاخــص هــــــ
یابـــی  ارز به    منظـــور  تحـــول«  ســـند  »داشـــبورد مدیریتـــی 
مســـتمر و برخـــط وضعیـــت اجـــرای ســـند بـــا قابلیـــت 

ســـازمانی مراتبـــی  سلســـله  دسترســـی 
یکـــرد خریـــد خدمـــات و زمینه ســـازی  اســـتفاده از رو  •
ـــاور و دانش بنیـــان  ـــرای فـعــالـیــــت شــــرکــــــت های فـنـــــ بـــ

تصدی گـــری  به جـــای 

۱6۰

مبحث هفتم
فناوری

1

میان مدت  مرکز آمار و فناوری اطالعات، معاونت راهبردی،
سازمان های تابعه



۱6۱

تدویــن و اســتقرار »نظــام پیشــنهادهای قــوه  قضائیــه« بــرای 
تحقــق مدیریــت مشــارکتی و بهره منــدی از ظرفیت هــای فکــری 
کارکنــان قــوه  قضائیــه، نخبــگان، حوزه   هــای  مدیــران، قضــات و 
علمیــه، دانشــگاه ها، اندیشــکده ها، پژوهشــکده ها، مؤسســات 
مردمــی،  نهادهــای  دانشــجویی،  تشــکل های  دانش   بنیــان، 
روزنامه نــگاران  خبرنــگاران،  هنــر،  و  فرهنــگ  اهالــی  اصنــاف، 
و فعــاالن فضــای مجــازی در شناســایی و حــل مســائل، بهبــود 
نظــام  »ســامانه  ایجــاد  طریــق  از  برنامه هــا  یابــی  ارز و  فرایندهــا 

پیشــنهادها« بــا مالحظــات زیــر:

بــر  پیشــنهاد ها  نظــام  تمرکــز  و  بــودن  مســئله محور   •
چالش هــا بــروز  یشــه ای  ر عوامــل 

ارائــه توضیحــات تفصیلــی پیرامــون ابعــاد مســائل بــا   •
اســتفاده از ابزارهــای روز و امــکان دسترســی اطالعاتــی 

الزم بــرای صاحبــان پیشــنهاد
فعــال  مشــارکت  انگیزشــی  ســازوکارهای  طراحــی   •
بــا  پیشــنهاد  تحقــق  مجریــان  و  پیشــنهاد  صاحبــان 
بخشــی  تخصیــص  پیشــنهادها،  گواهی نامــه  صــدور 
و  صاحبــان  بــه  بهــره وری  افزایــش  از  حاصــل  منابــع  از 
مجریــان تحقــق پیشــنهاد، برگــزاری جشــنواره بــرای تقدیر 
نظام   هــای   بــه  آن  اتصــال  و  برتــر  مشــارکت کنندگان  از 
منابــع انســانی از جملــه ارتقــاء شــغلی، جانشــین پروری، 
ــنهاد  ــان پیش ــرای صاحب ــرارداد ب ــد ق ــال و تمدی نقل وانتق

قــوه قضائیــه و مجریــان تحقــق پیشــنهاد  درون 
بــه  پیشــنهادها  جمعــی  یابــی  ارز ســازوکار  طراحــی   •
ظرفیــت  از  بهره   منــدی  بــا  و  برخــط  و  شــفاف   صــورت 

علمــی کــز  مرا و  نخبــگان 
طراحــی ســازوکار بازخــورد بــرای صاحبــان پیشــنهاد و   •

ــران مرتبــط مدی

کوتاه مدتمعاونت راهبردی  پژوهشگاه، سازمان های تابعه،
مرکز آمار و فناوری اطالعات

مبحث هشتم
نوآوری و پیشنهادها

1



ترســـیم چهـــره حقیقـــی نظـــام حقوقـــی - قضائـــی جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران، تبییـــن عـــزم قـــوه قضائیـــه بـــرای اجـــرای عدالـــت و 
ـــرات عملیـــات روانـــی جریانـــات معانـــد خارجـــی  خنثی ســـازی اث
ـــا  گفتمان   ســـازی« ب و داخلـــی از طریـــق تدویـــن و اجـــرای »برنامـــه 

رعایـــت مالحظـــات زیـــر: 

در  قضائیـــه  قـــوه  عملکـــرد  برجســـته  نقـــاط  تبییـــن   •
از  صیانـــت  عامـــه،  حقـــوق  احیـــاء  نظیـــر  موضوعاتـــی 
آزادی هـــای مشـــروع، جلـــب مشـــارکت مـــردم،  تأمیـــن 
حقـــوق متهمـــان، نهادهـــای ارفاقـــی، اصـــالح و تربیـــت 
یـــج در  ـــا ترو کیفـــر مجرمـــان حرفـــه   ای و شـــرور ب مجرمـــان و 

خارجـــی و  داخلـــی  رســـانه های 
و  ملجـــأ  به   عنـــوان  قضائیـــه  قـــوه  چهـــره  ترســـیم   •
پناهـــگاه قابـــل اتـــکاء مظلومـــان، ترســـیم چهـــره قاضـــی 
و  نفوذناپذیـــر  بی طـــرف،  مســـتقل،  فـــردی  به عنـــوان 
به   عنـــوان  دادســـتان  چهـــره  ترســـیم  طمأنینـــه،  دارای 
ـــردی شـــجاع، جســـور و عدالت جـــو و معرفـــی قضـــات،  ف
و  مفاخـــر  خـــدوم،  و  ســـاعی  کارکنـــان  و  دادســـتان ها 

قضائیـــه قـــوه  مانـــدگار  چهره هـــای 
بـــه  رســـانه ها  احتمالـــی  بازخوردهـــای  پیش بینـــی   •
منابـــع  تحلیـــل  بـــه  اتـــکاء  بـــا  قـــوه قضائیـــه  اقدامـــات 
رســـانه های  در  اصلـــی  روندهـــای  از    جملـــه  مرتبـــط 
اجتماعـــی و نتایـــج افکارســـنجی ها، طراحـــی ســـناریوی 
مناســـب رســـانه ای، آماده ســـازی آینده نگرانـــه محتـــوای 
کنش هـــای  شـــکل گیری  زمینه ســـازی  و  متناســـب 

پیش دســـتانه رســـانه ای 
۱6۲

مبحث نهم
گفتمان   سازی

1

 مرکز رسانه، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل،
میان مدتپژوهشگاه،  سازمان های تابعه دادگستری استان ها



۱63

یانــات  کـنــــش هـــــای رســانـــه ای جر رصــــــد دائــمــــــی   •
بــه  یع و  بــرای پاســخ گویی ســر تــوان  معانــد و افزایــش 

ــاروا ــه شــبهات و اتهامــات ن ــع ب موق
بهره منــدی  بــا  ی  گفتمان ســاز روش هــای  توســعه   •
از     بین المللــی  و  داخلــی  ظرفیت هــای  از  کثــری  حدا
مجامــع  در  تحلیلــی  و  علمــی  نشســت   های  جملــه 
علمــی و دانشــگاهی، نهادهــای مردمــی و رســانه های 
ــه،  ــه و نوآوران یدادهــای خالقان ی رو ــزار اجتماعــی، برگ
کارهــای نمایشــی  یال و  حمایــت از تولیــد فیلــم، ســر
کوتــاه، حضــور فعــال در مجامــع بین المللــی، ارتبــاط 
مؤثــر بــا شــخصیت های آزادی خــواه و برجســته علمــی 
مســتقل بین المللــی  رســانه های  در  حضــور  و  کشــورها 



بـــا قـــوه قضائیـــه از طریـــق ارتقـــاء  یـــت ارتبـــاط مـــردم  تقو
»ســـامانه ارتباطـــات مردمـــی« بـــه پنجـــره واحـــد ســـامانه های 
مســـیرهای  تمامـــی  از  حاصـــل  اطالعـــات  تجمیـــع  مردمـــی، 
و مراجعـــه  تلفنـــی  تمـــاس  نامـــه،  ارســـال  از    جملـــه  ارتباطـــی 
پاســـخ گویی،  بـــرای  مقـــرر  موعـــد  تعییـــن  آن،  در  ی  حضـــور
به منظـــور شناســـایی شـــعب،  ســـامانه  اطالعـــات  ی  داده کاو
گـــزارش عملکـــرد ســـاالنه  یه هـــای پر   ارجـــاع و  اشـــخاص و رو

ســـامانه بـــه »شـــورای عالـــی قـــوه قضائیـــه« 
یاست، سازمان   های تابعه،  حوزه ر

میان مدتواحدهای تابعه  مرکز آمار و فناوری اطالعات،
دادگستری استان ها

۱64

مبحث دهم
 ارتباطات مردمی

1



۱65

اجــرای  و  یــن  تدو بــا  مراجعــان  حقــوق  رعایــت  افزایــش 
یــر: ز مالحظــات  بــا  باب رجــوع«  ار کرامــت  »برنامــه 

خــدمـــــات  کثـــــــری  حدا نمــــــــودن  ی  غیرحضــــــور  •
و قضائــی ثبتــی  حقوقــی، 

و  فرایندهــا  تمامــی  بـــرخـــط  و  عـــمــــومـــــی  اعـــــــالم   •
و  ثبتــی  قضائــی،  خدمــات  یـــافـــــت  در یــــه هـــــای  رو
یه هــای  رو و  فرایندهــا  تمامــی  نصــب  و  حـــقـــوقـــــــی 

ــد مراجعــان یافــت خدمــات در معــرض دی در
بــا  مراجعــان  تـــکالیف  و  حــقــــــوق  اطالع رســـــــانی   •
روش   هــای متنــوع، شــفافیت زمــان حضــور هــر یــک 
ســامانه  اســتقرار  مدیــران،  و  کارکنــان  قضــات،  از 
مناســب  رفاهــی  خدمــات  پیش بینــی  و  نوبت دهــی 

در محــل ارائــه خدمــات
پیرامــون  برخــط  نظــر  اعــالم  امــکان  ی  فراهم ســاز  •
یــت  هو محرمانگــی  حفــظ  بــا  یافتــی  در خدمــات 
از  یکــی  به عنــوان  آن  از  اســتفاده  و  مراجعــان 
انســانی منابــع  عملکــرد  یابــی  ارز شــاخص های 
الکترونیــک  بازرســی  تجهیــزات  از  اســتفاده   •
رودی  و در  بازرســی  ی  ر غیرضــرو مــوارد  حــذف  و 

ی ادار و  قضائــی  کــن  اما

مبحث یازدهم
کرامت ارباب رجوع رعایت 

1

 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی،
میان مدتسازمان   های تابعه، واحد های تابعه

 مرکز آمار و فناوری اطالعات، 
معاونت مالی، پشتیبانی و امور 

عمرانی، دادگستری استان ها







۱3۲



۱69

راهکارهــای  صحیــح  اجــرای  مســتلزم  تحــول  ســند  تحقــق 
یرســاخت های  ز ایجــاد  گــرو  در  مهــم  ایــن  اســت.  تحولــی 
اســت.  مســتمر  پیگیــری  و  اجــرا  مســیر  در  موانــع  رفــع  الزم، 
یه  کــه اجــرای ســند تحــول مســیری خطــی و یک ســو از آنجــا 
ــرای تغییــرات متعــدد در  نیســت و هــر تغییــری خــود عاملــی ب
ی اســت  ن قــوه قضائیــه اســت،  بنابرایــن ضــرور ن و بیــرو درو
بــا اســتقرار نظــام بازخــورد و اصــالح، عــالوه بــر ســنجش دقیــق 
یایــی،  میــزان موفقیــت در اجــرای ایــن ســند، زمینــه حفــظ پو

شــود. فراهــم  آن  ارتقــاء  و  انعطاف پذیــری 
پیش بینــی  مســتلزم  فــوق  مــوارد  تحقــق  پیگیــری  و  راهبــری 
کــه در ایــن  ــوه قضائیــه اســت  ن ق ی مناســب در درو ســاختار

فصــل، شــرح ارکان آن آمــده اســت.



تحــول،  ســند  اجــرای  کالن  هدایــت  و  راهبــری  به منظــور 
یاســت  ر بــه  قضائــی«  تحــول  ســند  اجــرای  راهبــری  »ســتاد 
رئیــس دیــوان  ن اول،  یــت معــاو بــا عضو قــوه قضائیــه  رئیــس 
امــور  و  حقوقــی  ن  معــاو کشــور،  کل  دادســتان  کشــور،  عالــی 
یاســت، معــاون راهبــردی )دبیــر ســتاد(  مجلــس، رئیــس حــوزه ر
بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس  حکــم  بــا  صاحب نظــران  از  نفــر  ســه  و 

می شــود: تشــکیل  یــر  ز وظایــف 

یــب برنامــه عملیاتــی راهکارهــا و اقدامات. 1 تصو
کمی و شــاخص ها. 2 یــب اهــداف  تصو
تصمیم گیری هــای مقتضــی بــرای رفــع موانــع اجــرای . 3

گزارش هــای دوره ای اجــرای آن ســند تحــول بــه اســتناد 
تغییــرات . 4 بــا  متناســب  مقتضــی  تصمیمــات  اخــذ 

از اجــرای ســند تحــول قــوه قضائیــه ناشــی  ن  بیــرو و  ن  درو
تصویــب ســایر راهکارهــا و اقدامــات تحولــی مد   نظــر . 5

واحــــدهـــــای ســـــازمــــانــــی عـــــالوه بـــــر تـکالیف محوله در 
ســند تحــول

یــب نســخه      های ارتقاءیافتــه ســند تحول. 6 تصو

اســاس  بــر  و  مــورد  حســب  راهبــری،  ســتاد  جلســات  در 
دســتور جلســات از ســایر مســئوالن مرتبــط دعــوت می   گــردد.

۱7۰

مبحث اول
ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی



۱7۱

مبحث دوم
دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی 

به منظـــور پشـــتیبانی محتوایـــی ســـتاد راهبـــری و پیگیـــری 
»دبیرخانـــه  قضائیـــه،  قـــوه  ســـاختار  در  آن  مصوبـــات  تحقـــق 
ســـتاد راهبـــری اجـــرای ســـند تحـــول قضائـــی« بـــا شـــرح وظایـــف 

زیـــر تشـــکیل می شـــود:

برگزاری جلسات ستاد و تهیه و تدوین دستور جلسات. 1

ـــات ســـتاد راهبـــری، پیگیـــری اجـــرای آن هـــا  . 2 ـــالغ مصوب اب
ـــات ـــه گـــزارش مســـتمر   از   میـــزان تحقـــق مصوب و    ارائ

و . 3 راهکارهـــا  عملیاتـــی  برنامـــه  تأییـــد  و  بررســـی 
راهبـــری ســـتاد  در  طـــرح  بـــرای  تحـــول  ســـند  اقدامـــات 

ـــند . 4 ـــاخص های س ـــی و ش ـــداف کم ـــد اه ـــی و تأیی بررس
ـــری ـــتاد راهب ـــرح در س ـــرای ط ـــول ب تح

ـــند . 5 ـــات س ـــا و اقدام ـــرای راهکاره ـــتمر اج ـــری مس پیگی
ـــئول ـــازمانی مس ـــای س ـــول از واحده تح

واحدهـــای . 6 بـــه  تخصصـــی  مشـــورت   های  ارائـــه 
راهکارهـــا،  صحیـــح  اجـــرای  بـــرای  مســـئول  ســـازمانی 

راهبـــری ســـتاد  مصوبـــات  و  اقدامـــات 

قضائیـــه . 7 قـــوه  انســـانی  منابـــع  مشـــارکت  افزایـــش 
»برنامـــه  اجـــرای  و  تدویـــن  بـــا  تحـــول  ســـند  اجـــرای  در 
بـــا  عمومی ســـازی ســـند تحـــول در درون قـــوه قضائیـــه« 

زیـــر: مالحظـــات  رعایـــت 



•برگــزاری نشســت های تبیینــی و تحلیلــی بــرای 
کارکنــان مدیــران، قضــات و 

کثــری از رســانه های  •شناســایی و اســتفاده حدا
اثرگــذار بــر منابــع انســانی قــوه قضائیــه

• برگــزاری جلســات دوره ای رئیــس قــوه قضائیــه و 
اعضــای »شــورای عالــی قــوه قضائیــه« بــا مدیــران، 
کارکنــان به منظــور دریافــت بازخوردهــا قضــات و 

ــع انســانی از  • تمهیــد بازدیدهــای دوره ای مناب
اجــرای اقدامــات الگویــی و نتایــج آن

گروه هــای غیررســمی  • بهره منــدی از ظرفیــت 
قــوه قضائیه

تحــول . 8 ســند  بــه  نســبت  عمومــی  گاهــی  آ ایجــاد   
اجــــــــــــــرای             و  تــهــیـــــــه  بـــــا  آن  اجــــــرای  وضــعــیـــــت  و 
»بـــــرنــــامـــه عمومـــی ســـــازی سـنــــد تـــحـــــول در جــامــعــه« 

زیــر:  مالحظــات  رعایــت  بــا 
• تبییــــن تـفـصـیـلـــی سـنــــد تـحــــول بـه مـــنظور 
گفتمان ســازی بــا اســتفاده از ابزارهــای  یــج و  ترو

متنــوع رســانه ای
ــی در  ــد و بــررســ ــای نـقــ ــزاری نـشـســت هـــ • بــرگـــ
و  ملــی  رســانه   دانشــگاهی،  و  علمــی  مجامــع 
ســتاد  دبیــر  حضــور  بــا  اجتماعــی  شــبکه های 
مســئول  ســازمانی  واحدهــای  مســئوالن  و  راهبــری 
بــه  تحــول  ســند  تحقــق  پیشــرفت  گــزارش   •
متنــوع  ابـــــزارهای  از  اســـتــــفـــــاده  بــــــــا  مــردم 
بــرای  روزشــمار  ســامانه  ایجــاد  رســانه ای، 
راهکارهــــا و اقدامــات بــا دسترســی عمومــی، 
زمانــی  دوره هــای  در  ملــی  رســانه  در  گــزارش 

و راهبــری  ســتاد  دبیــر  تـــوسط  مــاهـــــه  شــش 
۱7۲
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ــزارش  گ مســئوالن واحدهــای ســازمانی و انتشــار 
مکتــوب در بازه هــای زمانــی ســاالنه

یابــی وضعیــت تحقــق ســند تحــول بــا . 9  نظــارت و ارز
گزارش هــای فصلــی مشــتمل بــر مــوارد زیــر: تهیــه 

میزان اجرای هر یک از راهکارها و اقدامات• 
موانع اصلی اجرای سند تحول• 
عملکــرد واحدهــای ســازمانی در اجــرای • 

»داشــبورد  نتایــج  بــر  مبتنــی  تحــول  ســند 
یتــی ســند تحــول«  و رتبه بنــدی آن هــا  مدیر
بــه  نمونــه  و  مـوفـــــق  واحــدهــــای  تعــییــــن  و 
توســط  تقدیــر  به منظــور  و  ســاالنه  صـــــورت 

قــوه قضائیــه رئیــس 
کارکنــان •  و  قضــات  مدیــران،  عملکــرد 

مبتنــی بــر نتایــج ســامانه های مرتبــط و تعییــن 
منابــع انســانی موفــق و نمونــه در اجــرای ســند 
تحــول بــه صــــــورت ســـــاالنه و به منظــور تقدیــر 

ــه ــوه قضائی ــس ق ــط رئی توس
تغییــرات ایجــاد شــده در نظــام مدیریتــی از • 

قبیــل ســاختار، منابــع انســانی و فناوری هــا 
ــر از اجــرای ســند تحــول متأث

حقوقــی، •  ابعــاد  در  محیطــی  تغییــرات 
از  متأثــر  اقتصــادی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 

تحــول ســند  اجــرای 

 در   یافــت و بررســی تخصصــی درخواســت های واصلــه، . 10
گزارشــات، مســتندات و پیشــنهادهای واحدهای ســازمانی و 

تکمیــل اطالعــات اولیــه به منظــور ارائــه در ســتاد راهبــری
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گـــردآوری پیشـــنهاد های اصالحـــی مدیـــران، قضـــات . 11
کارکنـــان قـــوه قضائیـــه و صاحب نظـــران حـــوزه و دانشـــگاه  و 
گـــزارش تجمیعـــی آن بـــه صـــورت ســـاالنه بـــه  و تهیـــه و ارائـــه 

ســـتاد راهبـــری 

یــــن پیش نویـــس نســـخه ارتقاءیافته . 12 به روزرســـانی و تــــدو
گزارش هـــای فصلـــی و  ــتفاده از نتایـــج  ــا اسـ ــول بـ ســـند تحـ

پیشـــنهادهای اصالحـــی

مستــنــدســـــــازی تــجــربـیــــــات و درس آموخته هـــای . 13
ــول ــند تحـ ــرای سـ ــی اجـ مدیریتـ



۱75

در  تحـــول  ســـند  اجـــرای  هدایـــت  و  راهبـــری  به منظـــور 
واحدهـــای  ســـایر  در  نیـــاز  صـــورت  در  و  تابعـــه  ســـازمان های 
ـــرای  ـــری اج ـــه  راهب ـــا »کمیت ـــک از آن ه ـــر ی ـــئول، در ه ـــازمانی مس س
یاســـت رئیـــس ســـازمان یـــا باالتریـــن  ســـند تحـــول قضائـــی« بـــه ر
مقـــام واحـــد ســـازمانی مســـئول و بـــا عضویـــت نماینـــده دبیرخانـــه 
ســـتاد راهبـــری، دو نفـــر از معاونـــان ســـازمان یـــا واحـــد ســـازمانی 
مســـئول و یـــک نفـــر از صاحب نظـــران مرتبـــط بـــا حـــوزه تخصصـــی 
بـــا پیشـــنهاد رئیـــس ســـازمان یـــا باالتریـــن مقـــام واحـــد ســـازمانی 

مســـئول و تأییـــد ســـتاد راهبـــری تشـــکیل می شـــود.

مبحث سوم
کمیته های راهبری اجرای سند تحول قضائی



یـــک  دیباچـــه،  یـــک  بـــر  مشـــتمل  ســـند  ایـــن 
مقدمـــه و چهـــار فصـــل در مـــورخ 1399/09/30 
بــــــــه تــصــــویـــــــــب رئــــیـــــس قـــوه قضائیـــه رســیـــــــد 

یـــخ ابـــالغ، الزم االجـــرا می   باشـــد. و از تار


