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 اطالعات عمومی
نام-و-نام-خانوادگی-:-سيد-عليرضا-آوایی--

متولد-1335/02/30-
شهرستان-دزفول،-استان-خوزستان---متاهل

تحصيالت:-فوق-ليسـانس-حقوق-خصوصی-دانشـگاه-تهران-------
سنوات-خدمت:-39-سال-)-پایه-11-قضایی-(-

سوابق قضايی

مرجع-صدورحكم-انتصابشرحتاریخ

دادستان-انقالب-شهرستان-دزفول-بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-1359/10/09
140/17645/7-آیت-اهلل-سيد-حسين-موسوی-تبریزی-

دادستان-کل-انقالب-اسالمی

دادستان-انقالب-دزفول-بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-1362/08/17-140/23621/221
آیت-اهلل-سيد-حسين-موسوی-تبریزی-

دادستان-کل-انقالب-اسالمی

دادستان-انقالب-اهواز-با-حفظ-سمت،-بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-1372/03/18
1530/ق/4-حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

قاضی-ویژه-و-نماینده-رئيس-قوه-قضائيه-در-خصوص-رسيدگی-به-اختالفات-1372/11/17
و-جرایم-ميان-عشایر-استان-خوزستان-بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-

م/1/20481-حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

قائم-مقام-رئيس-کل-دادگستری-استان-خوزستان-بموجب-ابالغ-قضایی-1373/06/03
شماره-6124/ق/4-حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

رئيس-شعبه-اول-دادگاه-عمومی-و-رئيس-کل-دادگستری-استان-لرستان-1373/10/20
بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-14328/ق/م-حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

رئيس-شعبه-اول-دادگاه-عمومی-اراک-و-رئيس-کل-دادگستری-استان-مرکزی-1377/03/17
بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-3677/ق/م-حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه
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مرجع-صدورحكم-انتصابشرحتاریخ

رئيس-شعبه-اول-دادگاه-جدید-نظر-استان-مرکزی-با-حفظ-سمت-بموجب-1377/03/21
ابالغ-قضایی-شماره-4247/ق/4--حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

رئيس-شعبه-اول-دادگاه-تجدیدنظر-استان-مرکزی-بموجب-ابالغ-قضایی-1378/08/17
شماره-12840/ق/4-حضرت-آیت-اهلل-سيدمحمود-شاهرودی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

رئيس-شعبه-اول-دادگاه-تجدیدنظر-و-رئيس-کل-دادگستری-استان-اصفهان-1383/08/16
بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-7181/ق/م-حضرت-آیت-اهلل-سيدمحمود-

شاهرودی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

مشاورشورای-حل-اختالف-استان-اصفهان-با-حفظ-سمت،-بموجب-ابالغ-1383/08/16
قضایی-شماره-7347/ق/4/3-حضرت-آیت-اهلل-سيدمحمود-شاهرودی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

رئيس-شعبه-اول-دادگاه-تجدید-نظر-و-رئيس-کل-دادگستری-استان-تهران-1384/07/05
بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-2566/ق/4/3-حضرت-آیت-اهلل-سيدمحمود-

شاهرودی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

رئيس-کميسيون-عفو،-تخفيف-و-تبدیل-مجازات-بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-1387/06/14
1/87/5425-حضرت-آیت-اهلل-سيدمحمود-شاهرودی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

مستشار-دادگاه-عالی-انتظامی-قضات-بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-1393/02/03
461/ق/4/3-حضرت-آیت-اهلل-صادق-آملی-الریجانی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

مستشار-شعبه-4-دادگاه-عالی-انتظامی-قضات-بموجب-ابالغ-قضایی-شماره-1393/02/08
3/600/1-حجت-االسالم-والمسلمين-حسينعلی-نيری

ریاست-دادگاه-عالی-انتظامی-قضات

سوابق مديريتی ) اجرايی – اداری (

مرجع-صدور-ابالغشرحتاریخ

عضو-هسته-گزینش-قوه-قضائيه-در-استان-خوزستان-بموجب-حكم-شماره-1371/09/25
4616/هـ-م-گ-ق-جناب-آقای-سيد-محمد-حسينی-نژاد

دبير-هيات-مرکزی
گزینش-قوه-قضائيه

عضو-هيات-پنج-نفره-نظارت-برانتخابات-استان-لرستان-در-پنجمين-دوره-1374/09/21
انتخابات-مجلس-شورای-اسالمی-حكم-شماره-74/21/1003-جناب-آقای-

غالمرضا-رضوانی

رئيس-هيات-مرکزی-نظارت-شورای-
نگهبان

عضو-اصلی-هسته-گزینش-قوه-قضائيه-استان-لرستان-بموجب-حكم-شماره-1374/11/18
13005/هـ/ق-جناب-آقای-سيد-محمد-حسينی-نژاد

دبير-هيات-مرکزی
گزینش-قوه-قضائيه

عضو-هيات-نظارت-بر-انتخابات-استان-لرستان-بموجب-حكم-شماره-1375/12/04
75/21/2279-حضرت-آیت-اهلل-احمد-جنتی

دبير-محترم-شورای-نگهبان

عضو-اصلی-هيات-بدوی-رسيدگی-به-تخلفات-کارمندان-اداری-دادگستری-1376/10/03
لرستان-باحفظ-سمت،بموجب-حكم-شماره53/2065-جناب-آقای-

محمداسماعيل-شوشتری

وزیر-دادگستری
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مرجع-صدور-ابالغشرحتاریخ

عضو-شورای-مرکزی-ستاد-نمازجمعه-شهرستان-اراک-بموجب-ابالغ-حضرت-1377/05/14
حجت-االسالم-و-المسلمين-احمد-محسنی-گرگانی

نماینده-محترم-ولی-فقيه-و-امام-
جمعه-اراک

عضو-هسته-گزینش-قوه-قضائيه-در-استان-مرکزی-بموجب-حكم-شماره-1377/06/23
96/4215-جناب-آقای-سيد-محمد-حسينی-نژاد

دبير-هيات-مرکزی
گزینش-قوه-قضائيه

تفویض-اختيارات-در-امور-اداری-و-مالی-رئيس-قوه-قضائيه-بموجب-ابالغ-1379/11/06
شماره-2/4/38500/9-حضرت-آیت-اهلل-سيد-محمود-شاهرودی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

عضو-اصلی-هيات-نظارت-بر-انتخابات-ميان-دوره-ای-مجلس-ششم-شورای-1379/12/17
اسالمی-حوزه-اراک،-بموجب-حكم-شماره-5445/ن/79-جناب-آقای-

غالمرضا-رضوانی

رئيس-هيات-مرکزی-نظارت-شورای-
نگهبان

عضو-کميسيون-طرح-ها-و-برنامه-های-شورای-روسای-کل-دادگستری-1380/04/20
استان-ها-بموجب-حكم-شماره-27/1149-جناب-آقای-اميری-)-دبير-شورا-(

شورای-روسای-کل-دادگستری-
استان-ها

مدیر-هسته-گزینش-قوه-قضائيه-در-استان-اصفهان-بموجب-حكم-شماره-1383/11/26
40/9106-جناب-آقای-محمد-حسين-احمدی

دبير-هيات-مرکزی
گزینش-قوه-قضائيه

عضو-هيات-نظارت-شورای-نگهبان-در-استان-مرکزی-بموجب-حكم-شماره-1387/05/23
78/21/134-جناب-آقای-غالمرضا-رضوانی

رئيس-هيات-مرکزی-نظارت-شورای-
نگهبان

معاون-وزیر-و-رئيس-سازمان-ثبت-احوال-کشور-بموجب-حكم-شماره-1394/02/06-12342
جناب-آقای-دکتر-عبدالرضا-رحمانی-فضلی

وزیر-کشور

عضو-ستاد-انتخابات-کشور-)-با-حفظ-سمت-(-به-موجب-حكم-جناب-آقای-1394/02/30
عبدالرضا-رحمانی-فضلی

وزیر-کشور

رئيس-دفتر-بازرسی-ویژه-رئيس-جمهور-بموجب-حكم-شماره-46820-جناب-1395/04/23
آقای-دکتر-حسن-روحانی

ریاست-محترم-جمهوری

نماینده-هيات-عالی-گزینش-)ریاست-جمهوری(-در-هيات-مرکزی-گزینش-1395/09/30
قوه-قضائيه-بموجب-حكم-شماره-2/6344-جناب-آقای-اسداله-وطنی

دبير-هيات-عالی-گزینش-ریاست-
جمهوری

 افتخارات
تقدیر-کنندهشرحتاریخ

تقدیر-ویژه-رئيس-کل-دادگستری-استان-خوزستان-از-عملكرد-دادستانی-1370/02/26
اهواز-با-تاکيد-بر-رفتار-حرفه-ای-و-انسانی-و-اخالقی-بموجب-گزارش-شمار-
2/4/3850/9-آیت-اهلل-سيد-علی-شفيعی-خطاب-به-حضرت-آیت-اهلل-یزدی

ریيس-کل-دادگستری-استان-
خوزستان

تقدیر-رئيس-کل-وقت-دادگستری-استان-خوزستان-از-دادستان-عمومی-و-1373/01/11
انقالب-شهرستان-اهواز-بموجب-نامه-شماره-181/ک--آیت-اهلل-سيد-علی-

شفيعی

رئيس-کل-دادگستری-استان-
خوزستان

تقدیر-حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی-از-باب-اقدامات-شایسته-در-دادستانی-1373/05/05
اهواز-بموجب-نامه-شماره-4614/ق/4

ریاست-محترم-قوه-قضائيه
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تقدیر-کنندهشرحتاریخ

تقدیر-از-خدمات-و-اقدامات-در-ارتباط-با-نظارت-بر-هفتمين-دوره-انتخابات-1376/03/30
ریاست-جمهوری-توسط-حضرت-آیت-اهلل-احمد-جنتی

دبير-محترم-شورای-نگهبان

تقدیر-ویژه-از-باب-اقدامات-خيریه-و-حمایتی-در-مقام-رئيس-کل-دادگستری-1377/09/10
استان-مرکزی-نسبت-به-پرسنل-زندان-های-استان-مرکزی-حسب-گزارش-
ریاست-محترم-سازمان-زندانها-بموجب-نامه-شماره-15388/ق/4-حضرت-

آیت-اهلل-محمدیزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

تقدیر-رئيس-قوه-قضائيه-از-دقت-و-پشتكار-و-پيگيری-مسائل-و-نظارت-بر-1377/11/21
ادارات-زیرمجموعه-و-حل-و-فصل-مشكالت-اداری-استان-بموجب-نامه-

شماره-1/77/12701-حضرت-آیت-اهلل-یزدی

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

تقدیر-ویژه-حضرت-آیت-اهلل-محمد-یزدی-از-باب-ارج-نهادن-به-تالش-های-1378/05/18
صورت-گرفته-در-دادگستری-استان-مرکزی-در-راستای-تحقق-عدل-واحيای-

حقوق-عامه

ریاست-محترم-قوه-قضائيه

کارگزار-نمونه-منتخب-از-سوی-هيات-مرکزی-گزینش-قو-قضائيه-بموجب-1387/11/11
نامه-شماره-96/7314-جناب-آقای-سيد-محمد-حسينی-نژاد

دبير-هيات-مرکزی
گزینش-قوه-قضائيه

سوابق علمی
کارشناسی-حقوق-–-مدرسه-عالی-قضایی-قم-�
کارشناسی-ارشد-حقوق-خصوصی-و-دفاع-از-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-با-موضوع-»-قراردادهای-توزیع-و-نمایندگی-بين--�

المللی-و-مطالعه-تطبيقی-در-حقوق-اروپایی«-با-درج-عالی---دانشگاه-تهران
طی-دوره-آموزشی-مدیریت-دولتی-)-گرایش-مدیریت-زمان-(-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-کشور--�
طی-دوره-آموزشی-ویژه-در-خصوص-مبارزه-با-مواد-مخدر-در-ستاد-مبارزه-با-مواد-مخدر--�
عضو-موسس-و-رئيس-هيات-امنای-انجمن-حقوق-شناسی-–-اولين-و-تنها-نهاد-مدنی-ملی-و-فراصنفی-در-نظام-حقوقی--�

ایران---1393-تاکنون

برخی از موارد حضور، سخنرانی حرفه ای و علمی و ارائه مقاله در همايش ها:
همایش-چهارروزه-شورای-عالی-قضایی-1364-�
شورای-حقوق-بشر-سازمان-ملل-)-ژنو-سوئيس-(-به-عنوان-یكی-از-اعضای-عالی-رتبه-قضایی-از-سالهای-1385-لغایت-1392-�
اولين-اجالس-دادستانهاي-پایتخت-کشورهاي-اسالمي-–-سال-1386-�
همایش-سراسری-دادستانهاي-سراسر-کشور-،-پنجمين-سال-احياي-دادسرا----تهران-1387--�
اولين-همایش-رابطين-فرهنگي-شوراهاي-حل-اختالف-استان-تهران-1390-�
نشست-تخصصی-پيشگيري-از-وقوع-جرم-1391--�
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نشست-تخصصی-معاونت-آموزش-دادگستري-کل-استان-تهران--1388-�
اختتاميه-همایش-طب-و-قضا-)اصفهان(-1388-�
همایش-شوراي-حفظ-حقوق-بيت-المال-در-اراضي-ملي-و-منابع-طبيعي-1388-�
اولين-کارگاه-علمي--آموزشي-دادرسي-ویژه-کودکان-و-اطفال-در-محل-کانون-اصالح-و-تربيت-تهران-1384-�
همایش-سراسري-قضات-1385--�
مراسم-افتتاح-دوره-هاي-پنجم-و-ششم-آموزش-پليس-خدمات-قضایي-1385-�
اولين-همایش-استاني-حفظ-حقوق-بيت-المال-در-اراضي-و-منابع-طبيعي-1385-�
مراسم-دومين-نشست-علمي--آموزشي-قضات-ویژه-کودکان-و-نوجوانان-1386-�





نگاهي به وضعيت موجود وزارت دادگستري
وزارت-دادگستري-دوران-هاي-متفاوتي-را-تجربه-کرده-است.-وزیران-دادگستري-همواره-از-افراد-فرهيخته،--دانشمند-و-شناخته-شده--
بوده-اند.-گذشت-دوران-هاي-مختلف-بر-این-وزارتخانه-که-زماني-با-عنوان-وزارت-عدليه-عظمي-شناخته-شده-بود-موجب-شده-است-
که-تجربه-سازماني-انباشته-و-تاریخ-و-پيشينه-اي-پرحجم-پدید-آید.-در-شرایط-کنوني-نيز-اهم-شرایط-و-وضعيت-موجود-این-وزارت-

خانه-به-شرح-زیر-است:

وجود جايگاه قانوني در متن قانون اساسي
این-ویژگي-وزارت-دادگستري-از-مختصاتي-است-که-براي-این-وزارتخانه-وجود-دارد-در-حالی-که-بسياري-از-وزارتخانه-های-موجود-
فاقد-این-ویژگي-مي-باشند.-تأثير-این-ویژگي-در-شناخت-وضع-موجود-وزارت-دادگستري-از-اهميت-باالیي-برخوردار-است-و-ایجاب-
مي-کند-که-با-حساسيت-و-دقت-باالیي-براي-شناخت-هدف-قانون-گذار-اساسي-و-استفاده-از-ظرفيت-هاي-وزارت-دادگستري-اقدام-شود.-
به-عبارت-دیگر،-الزامات-و-آثار-وجود-جایگاه-قانوني-وزارت-دادگستري-در-قانون-اساسي،-به-تنهایی-واجد-فرصت-ها-و-الزاماتي-است-

که-در-شناخت-وضع-موجود-وزارت-دادگستري-باید-مدنظر-باشد.

وجود قانون مصوب در زمينه وظايف و اختيارات وزير دادگستري
یكي-از-مختصات-مؤثر-در-وضع-موجود-وزارت-دادگستري-ناشي-از-تصویب-قانون-نحوه-اجراي-قسمتي-از-اصل-160-قانون-اساسي-
است.-این-قانون-در-سال-1394-به-تصویب-رسيده-است-و-نقطه-پایاني-بر-بسياري-از-بحث-ها-و-اختالفاتي-است-که-در-خصوص-حدود-
وظایف-و-اختيارات-وزیر-دادگستري-در-سطوح-مختلف-مطرح-بوده-است.-اگرچه-برخي-بر-این-عقيده-هستند-که-قانون-مزبور-موجب-
تثبيت-و-تعيين-قرائت-حداقلي-از-وظایف-و-اختيارات-وزیر-دادگستري-شده-است،-اما-این-ویژگي-موجب-شده-است-که-از-وضعيت-

روشن-و-تعریف-شده-ای-در-خصوص-وظایف-و-اختيارات-وزارت-دادگستري-برخوردار-شویم.

وجود ساختار تعريف شده و رسميت سازماني
از-نظر-علمي،-قدرت-مبتني-بر-ساختار،-باالترین-توانمندي-سازمان-ها-ارزیابي-مي-شود.-از-این-نقطه-نظر-وزارت-دادگستري-از-ساختار-
و-رسميت-سازماني-خاصي-برخوردار-است-که-موجب-مي-شود-نقش-هاي-رسمي-متعددي-در-ارتباط-هاي-قضایي-با-سایر-کشورها-و-
نيز-در-اجراي-معاهدات-بين-المللي-متوجه-این-وزارت-خانه-باشد.-این-ویژگي-از-نقاط-قوت-در-شناخت-وضع-موجود-وزارت-دادگستري-

مي-باشد-و-این-فرصت-را-فراهم-مي-آورد-که-براي-تحقق-اهداف-و-وظایف-قانوني-با-سهولت-بيشتري-اقدام-شود.

رويکردها و برنامه 
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برخورداري از سرمايه انساني مناسب
با-نگاهي-به-ساختار-موجود-و-عملكرد-بخش-هاي-مختلف-وزارت-دادگستري-که-در-این-فرصت-اندک-بررسي-شد،--مي-توان-نتيجه-

گرفت-که-وزارت-دادگستري-به-نوبه-خود-از-سرمایه-هاي-انساني-مناسبي-برخوردار-است.

نقش ميان گروهي وزارت دادگستري
نگاهي-به-نظم-حقوقي-کنوني-حاکي-از-آن-است-که-وظایف-و-اختياراتي-که-در-قانون-نحوه-اجراي-قسمتي-از-اصل-160-قانون-اساسي-
در-باب-وظایف-و-اختيارات-وزیر-دادگستري-آمده-است،--نمي-تواند-تمام-شوؤن-و-شرایط-و-صالحيت-و-اختيارات-وزیر-دادگستري-را-
نشان-دهد،-بلكه-عضویت-وزیر-دادگستري-در-بيش-از-چهل-ستاد،-شورا،-کميسيون-و-مجمع-و...انبوهي-از-مسائل-را-در-ارتباط-با-وزیر-
دادگستري-مطرح-مي-کند-و-خاصيت-این-وضعيت-وزارت-دادگستري-آن-است-که-نقش-ميان-گروهي-وزارت-مزبور-و-وزیر-دادگستري-
را-برجسته-مي-کند.-به-نظر-مي-رسد-در-شرایط-موجود،-این-ویژگي-وزیر-دادگستري-کماهوحّقه-مورد-توجه-قرار-نگرفته-است،-به-
گونه-اي-که-تلقي-عمومي-از-وزارت-دادگستري-فارغ-از-نقش-ميان-گروهي-وزیر-دادگستري-بوده-است-و-به-تأثير-و-تأثر-متقابلي-که-

این-ویژگي-مي-تواند-نسبت-به-دروندادها-و-بروندادهای-وزارت-دادگستري-داشته-باشد-کم-رنگ-مي-باشد.

اهميت وظايف و نقش هاي بينا قوه ای
از-مختصات-موجود-وزارت-دادگستري-آن-است-که-نقش-وساطت-و-کارگزاري-ميان-قوا-را-بر-عهده-دارد.-این-ویژگي-موجب-شده-است-
که-مدیریت-ارتباطات-و-روابط-بين--قوا-از-کانال-وزارت-دادگستري-انجام-شود.-بنابراین-هرگونه-اختالل-و-سوءتفاهم-احتمالي-که-
بين-هر-یك-از-قواي-مجریه-و-مقّننه-با-قوه-قضائيه-پدید-آید،-مي-تواند-مستقيمًا-موجب-پدیداري-مأموریتي-براي-این-وزارت-گردد.-
همچنين-نقطه-کانوني-عملكرد-و-فعاليت-هاي-این-وزارتخانه-باید-ناظر-به-نقش-وزیر-دادگستري-به-عنوان-کانال-ارتباطي-ميان-قواي-

دیگر-با-قوه-قضائيه-باشد.

ارزيابي عملکرد وزارت دادگستري در شرايط موجود
پورمحمدي- آقاي- بزرگوارم-جناب- برادر- پيشنهاد-شده-ام-که-در-دورة-قبل- براي-تصدي-وزارت-دادگستري- این-جانب-در-شرایطي-
تصدي-این-مسئوليت-را-داشته-اند،-بنابراین-تعهد-به-الزامات-اخالق-حرفه-اي-و-سازماني-ایجاب-مي-کند-که-در-ارزیابي-عملكرد-وزارت-
دادگستري-هيچ-شتابي-نداشته-باشم-و-از-ورود-به-جزئيات-عملكرد-و-شاخص-هاي-مربوط-پرهيز-کنم،-زیرا-فرصت-مناسبي-براي-ورود-
به-جزئيات-عملكرد-نداشته-ام-و-ضرورتي-هم-براي-پرداختن-به-آنها-نبوده-است،-لذا-معتقدم-با-تصویري-که-از-ساختارهاي-موجود-در-

خصوص-وزارت-دادگستري-ارائه-شد،-شناخت-کافي-از-وزارت-مزبور-براي-ارائة-برنامه-فراهم-شده-است.

اهم گام های مثبت طي شده
با-توجه-به-این-که-وزیر-پيشنهادي-در-دورة-گذشته-در-وزارت-دادگستري-حضور-نداشته-است-ممكن-است-نتواند-تصویري-جامع-
از-گام-هاي-مثبت-طي-شده-در-دوره-گذشته-ارائه-دهد،-اما-بر-اساس-بررسي-اسناد-و-مستنداتي-که-در-دسترس-بود-و-با-توجه-به-
مصاحبه-هایي-که-با-برخي-از-مسئوالن-و-مقامات-وزارتخانه-انجام-شد-مي-توان-اهم-گام-هاي-مثبت-طي-شده-در-دوره-پيشين-وزارت-

دادگستري-را-به-شرح-زیر-ارائه-نمود:
پيگيری-تصویب-قانون-اجراي-قسمتي-از-اصل-160-قانون-اساسي-در-زمينة-وظایف-و-اختيارات-وزیر-دادگستري-�
پيگيری-تصویب-قانون-شوراهای-حل-اختالف.-�
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پيگيری-تصویب-قانون-آیين-دادرسی-جرایم-نيروهای-مسلح-و-دادرسی-الكترونيكی-�
افزایش-4-درصدي-پرونده-هاي-مختومه-سازمان-تعزیرات-حكومتي-نسبت-به-پرونده-هاي-وارده-در-طول-چهار-سال-دولت--�

یازدهم-به-گونه-اي-که-پرونده-هاي-وارده-2,588,301-فقره-بوده-و-مجموعه-پرونده-هاي-مختومه-در-همين-مدت-2,676,393-
فقره-بوده-است.

بازنگري-و-تصویب-و-استقرار-ساختار-نوین-وزارت-دادگستري-مشتمل-بر-چهار-معاونت،-شامل-معاونت-حقوق-مالكيت--�
فكري،-معاونت-حقوقي-و-امور-مجلس،-معاونت-حقوق-بشر-و-امور-بين-الملل-و-معاونت-توسعه-مدیریت-و-پشتيباني.-عالوه-بر-
این-مراجع-وابسته-به-وزارت،-نظير-دبيرخانه-مرجع-ملي-کنوانسيون-مبارزه-با-فساد-و-سازمان-تعزیرات-حكومتي-در-ساختار-مزبور-

طراحي-و-پيش-بيني-شده-است.
پی-گيری-فرایند-دفاع-و-تصویب-قوانين-متعددي-که-در-این-مدت-به-تصویب-رسيده-است.-�
خصوصًا--� است،- شده- گذاشته- دادگستري- وزیر- عهده- بر- مختلف- قوانين- در- که- متعددي- قانوني- آیين-نامه-های- تدوین-

آیين-نامه-هایي-که-در-قانون-مجازات-اسالمي-و-قانون-آیين-دادرسي-کيفري-و-سایر-قوانين-بر-عهده-وزیر-دادگستري-گذاشته-
شده-است.

مدیریت-روابط-ميان-قوه-مجریه-و-قوه-قضائيه-که-در-طول-این-چهار-سال-در-سطوح-مختلف-انجام-شده-است.-�
مدیریت-روابط-ميان-قوه-قضائيه-و-قوة-مقننه-که-در-طول-این-چهار-سال-و-در-سطوح-مختلف-انجام-شده-است.-�
رشد-قابل-توجه-انعقاد-موافقت-نامه-هاي-متعدد-در-زمينة-همكاري-هاي-قضایي-با-کشورهاي-مختلف-�
تأکيد-بر-انجام-فعاليت--هاي-راجع-به-بهبود-حقوق-شهروندي-با-ایجاد-ساختارهاي-مناسب-�
عملكرد-هر-یك-از-اجزاي-ساختارهاي-مصوب-و-فعال-در-چارت-فعلي-که-به-صورت-ریز-موجود-است،-اما-با-هدف-پرهيز-از--�

اطاله-کالم-از-ورود-به-جزئيات-آن-صرف-نظر-مي-شود.

اهداف برنامه پيشنهادی
تلطيف-و-تقویت-روابط-ميان-قوه-مجریه-و-قوه-قضائيه-بر-اساس-اخالق-مداری-و-قانونگرایی-�
تلطيف-و-تقویت-روابط-ميان-قوه-مقننه-و-قوه-قضائيه-بر-اساس-اخالق-مداری-و-قانونگرایی-�
همكاری-در-ارائه-پيشنهاد-قوانين-و-مقررات-مورد-نياز-و-نظارت-برای-استقرار-اقتصاد-مقاومتی-و-اجرای-سياستهای-کلی--�

اصل-44-قانون-اساسی-و-خصوصی-سازی
پيگيری-و-تالش-برای-ارتقای-وضعيت-بودجه-ای-قوه-قضائيه-و-بهبود-معيشت--قضات-و-کارکنان-�
طراحی-و-تقویت-ساز-و-کارهای-پاسخگویی-وزیر-دادگستری-در-قبال-قوه-مجریه-و-قوه-مقننه-با-رعایت-اصل-استقالل-قوا-�
ارتقای-شاخص-های-کمی-و-کيفی-عملكرد-سازمان-تعزیرات-حكومتی-�
تالش-برای-پيش-بينی-پذیری-امور-قضایی-به-ویژه-در-سازمان-تعزیرات-حكومتی-و-برون-رفت-از-تعدد-و-تهافت-رویه-ها-�
تالش-برای-تبدیل-قانونگرایی-به-هنجار-اجتماعی-و-ارزش-عمومی-�
همكاری-بيشتر-با-مجلس-شورای-اسالمی-در-پيشنهاد-لوایح-قانونی-متناسب،-اتقان-علمی-قانون-گذاری،-ارتقای-کيفيت--�
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قانونگذاری-و-تنقيح-و-به-روز-رسانی-قوانين
اهتمام-کامل-بر-ارتقای-شاخص-های-حقوق-شهروندی،-حقوق-زنان،-حقوق-کودک-و-مبارزه-با-فساد-�
بازتعریف-وظایف-وزارت-دادگستری-با-تأکيد-بر-پژوهش-و-اصول-دانش-بنيان-و-توسعه-علمی-و-حقوقی-�
تقویت-جایگاه-معاونت-حقوق-بشر-و-امور-بين-المللی-در-روند-پاسخگویی-به-شبهات-و-رفع-سوء-تفاهمات-بين-المللی-از-درک--�

مفهوم-حقوق-بشر-مبتنی-بر-ارزشها-و-هنجارهای-فرهنگی-و-دینی-مردم-ایران

اولويت برنامه های وزير دادگستری
در-اینجا-دوازده-برنامه-مشخص-وزیر-دادگستری-که-دارای-اولویت-در-چهار-سال-آینده-خواهد-بود،-ارائه-می-شود.

تقويت نقش وزير دادگستری در اجرای اصل 44 و خصوصی سازی به عنوان انقالب اقتصادی
-سال-ها-از-تصویب-سياست-های-کلی-و-قانون-مربوط-به-اجرای-اصل-44-قانون-اساسی-می-گذرد،-اما-علی-رغم-تالشهای-انجام-شده-
»انقالب-اقتصادی«-مورد-انتظار-رهبر-معظم-انقالب-و-مراجع-سياست-گذاری-کشور-کمتر-محقق-شده-است.-بخش-کوچكی-از-
وظایف-راجع-به-اجرای-این-اصل-در-قوانين-و-مقررات-به-عهده-وزیر-دادگستری-گذاشته-شده-است.-وزیر-دادگستری-در-ایفای-این-
نقش-از-طریق-عضویت-در-شورای-عالی-اجرای-سياست-های-کلی-اصل-44-قانون-اساسی-و-نيز-عضویت-مستقيمی-که-در-»هيأت-
نظارت-بر-واگذاری«-دارد-و-همچنين-از-طریق-کنترلی-که-بر-دبيرخانه-داوری-موضوع-ماده-30-قانون-سياستهای-کلی-اصل-44-دارد،-
می-تواند-پيشرفت-و-تحقق-اهداف-خصوصی-سازی-و-واگذاری-ها-و-همچنين-تحقق-اهداف-اصل-44-قانون-اساسی-را-پيگيری-کند.-
تدوین-برنامه-مدون-در-این-خصوص،-همراه-با-استفاده-از-تجارب-حاصل-شده-و-آسيب-شناسی-وضعيت-موجود-از-برنامه-های-جدی-

در-این-دوره-فعاليت-وزارت-دادگستری-می-باشد.

مديريت ارتباطات ميان قوه مقننه و قوه قضائيه
هدف-اصلی-این-برنامه-تعامل،-پاسخگویی-و-تلطيف-روابط-ميان-دو-قوه-قضائيه-و-مقننه-می-باشد-و-این-مهم-از-طریق-موارد-زیر-

دنبال-خواهد-شد.
1--تعریف-ساز-و-کار-پاسخگویی-وزیر-دادگستری-در-مقابل-قوه-مقننه-مطابق-قانون-نحوه-اجرای-قسمتی-از-اصل-160-قانون-اساسی
2--توسعة-همكاریهای-مشترک،-ميان-معاونت-پارلمانی-ریاست-جمهوری-با-وزارت-دادگستری-در-پاسخگویی-به-نمایندگان-محترم-

مجلس-شورای-اسالمی
3--هماهنگی-ميان-دادگستری-استانها-و-نمایندگان-محترم-مجلس-شورای-اسالمی-در-جهت-پاسخگویی-و-ارشاد-و-معاضدت-قضایی-

نسبت-به-افراد-معرفی-شده-از-سوی-نمایندگان-محترم-مجلس-شورای-اسالمی-

مديريت ارتباطات ميان قوه قضائيه و قوه مجريه
هدف-اصلی-از-این-برنامه-افزایش-تعامل-و-تلطيف-روابط-ميان-دو-قوه-مجریه-و-قضائيه-خواهد-بود-که-از-طریق-موارد-زیر-دنبال-

خواهد-شد.
1--تالش-برای-اجماع-سازی-در-راهبردها-و-برنامه-های-فيمابين

2--تأکيد-و-تشریك-مساعی-در-تحقق-اهداف-مشترک
3--تأکيد-بر-حل-اختالفات-احتمالی-فيمابين-بدون-کشاندن-آنها-به-فضای-رسانه-ای-و-عمومی
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سازماندهی و نظام مندی بيانهای قضايی و اطالع رسانی از پرونده های قضايی
نيازهای-اطالع-یابی-از-وضعيت-پرونده-های-قضایی-و-سرنوشت-متهمان-و-محكومان-قضایی-در-سطوح-و-حوزه-های-مختلفی-مطرح-
است.-از-یك-سو-افكار-عمومی-در-پی-اطالع-یابی-از-پرونده-های-قضایی-ملی-می-باشند-و-از-سوی-دیگر-گاهی-نمایندگان-محترم-
مجلس-به-حق-انتظار-اطالع-رسانی-به-هنگام-و-به-موقع-از-وضعيت-پرونده-های-قضایی-موردنظر-خویش-را-دارند-و-همچنين-قوه-
مجریه-نيز-با-توجه-به-شرایط-داخلی-و-بين-المللی،-نيازها-و-اوليت-های-اطالع-یابی-عمومی-و-نيز-نيازهای-اطالع-یابی-از-وضعيت-
قضایی-پرونده-های-خاص-دارد.-قوانين-و-مقررات-متعددی-در-این-خصوص-به-تصویب-رسيده-است-که-از-جمله-می-توان-به-تبصره-2-
از-ماده-353-قانون-آیين-دادرسی-کيفری-در-رابطه-با-اطالع-رسانی-از-محاکمات-علنی-و-قبل-از-محكوميت-قطعی-و-ماده-36-و-تبصره-
آن-از-قانون-مجازات-اسالمی-در-رابطه-با-اطالع-رسانی-از-محكوميتهای-قطعی-و-48-،-91-،-192-و-206-از-قانون-آیين-دادرسی-

کيفری-در-مورد-ممنوعيت-های-اطالع-رسانی-از-پرونده-های-قضایی-اشاره-کرد.-
در-حال-حاضر-تمام-بار-ناشی-از-این-وظایف-سنگين-بر-دوش-شخص-سخنگوی-محترم-قوه-قضائيه-قرار-دارد.-ساماندهی-نظام-
حاکم-بر-اطالع-رسانی-پرونده-های-قضایی-و-طبقه-بندی-آنها-به-بيانهای-قضایی-الزامی-و-روا-و-ناروا-و-کمك-به-سخنگوی-محترم-
قوه-قضائيه-در-تحمل-بار-وظيفه-سنگين-اطالع-رسانی-از-برنامه-های-وزارت-دادگستری-است-و-وزیر-دادگستری-در-راستای-ایفای-
نقش-تأمين-نيازهای-اطالع-یابی-و-اطالع-رسانی-در-ارتباط-با-روابط-فيمابين-قوه-قضائيه-و-قوای-مجریه-و-مقننه-که-در-قانون-نحوه-
اجرای-قسمتی-از-اصل-160-قانون-اساسی-آمده-است،-ایفای-نقش-خواهد-کرد-و-با-رعایت-اصل-استقالل-قوا-و-قاضی-به-این-مهم-

توجه-ویژه-خواهد-داشت.

بازتنظيم شاخص های نوين قوه قضائيه
با-تكيه-بر-قریب-به-چهار-دهه-سوابق-قضایی-و-تجارب-مدیریتی-در-قوه-قضائيه،-معتقد-هستم-بسياری-از-تالشهای-قوه-قضائيه-و-
نقش-مثبتی-که-در-تأمين-و-تحقق-مؤلفه-های-کالن-ملی-همچون-نظم،-امنيت،-ایجاد-انضباط-اجتماعی،-اعتماد-عمومی،-سرمایه-
اجتماعی-و-بسترسازی-برای-برنامه-های-توسعه-اقتصادی-انجام-می-شود-به-دليل-عدم-طراحی-شاخص-های-بهينه-و-نوین-نشان-داده-
نمی-شود.-وزیر-دادگستری-در-راستای-وظيفه-»انجام-روابط-بين-سه-قوه«-تالش-خواهد-کرد-با-طراحی-شاخص-های-نوین-عملكردی-
و-ساختاری-مخصوصًا-شاخص-های-ناظر-به-مسئوليت-ها-و-برنامه-ها-و-وظایف-و-اختيارات-قوه-قضائيه-که-در-قانون-برنامه-ششم-
توسعه-آمده-است،-انعكاسی-گویا-و-شفاف-از-عملكرد-قوه-قضائيه-برای-ارائه-به-افكار-عمومی-و-قوای-مقننه-و-قضائيه-داشته-باشد.-
این-شاخص-ها-متناسب-با-قوانين-جدید-طراحی-خواهد-شد-و-تالش-خواهد-کرد-که-عملكرد-قوه-قضائيه-و-ميزان-تأثير-آن-را-نشان-
دهد-و-زمينه-بهبود-عملكرد-و-توسعه-و-ارتقای-شاخص-ها-را-نيز-مشخص-کرده-و-اصالحات-مورد-نياز-را-به-ریاست-محترم-قوه-قضائيه-
پيشنهاد-دهد-تا-هماهنگی-ميان-فعاليت-های-قوه-قضائيه-و-برنامه¬های-کالن-ملی-)نظير-قانون-برنامه-ششم-توسعه-کشور-و-برنامه-
چهارم-توسعه-قضایی-قوه-قضائيه(-بيش-از-پيش-پدید-آید.-بدیهی-است-طراحی-این-شاخصها-با-همكاری-قوه-قضائيه-و-با-استفاده-از-

روشهای-علمی-و-پژوهشهای-نوین-در-ارزیابی-عملكرد-انجام-خواهد-شد.

بهبود شرايط بودجه قوه قضائيه و درآمدهای عمومی کشور
بهبود-معيشت-قضات-و-کارکنان-قوه-قضائيه-و-همچنين-تأمين-بيشتر-نيازهای-قوه-قضائيه-از-اولویت-های-وزیر-دادگستری-خواهد-
بود.-محدودیت-های-بودجه-ای-کشور-نيز-واقعيتی-است-که-با-آن-مواجه-هستيم؛-اما-ظرفيت-هایی-قانونی-نيز-وجود-دارد-که-می-توان-
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بر-اساس-آنها-رشد-قابل-توجهی-در-بودجه-قوه-قضائيه-ایجاد-کرد-نظير-ظرفيت-مربوط-به-ماده-28-قانون-مجازات-اسالمی-مصوب-
سال-1392.

لذا-هرچه-تأمين-متناسب-تر-و- البته-بدیهی-است-که-هزینه-های-دستگاه-قضایی-جزء-مهم-ترین-هزینه-های-حاکميتی-بوده-و-
دقيق-تری-انجام-شود-در-کارایی-و-اثربخشی-قوه-قضائيه-موثرتر-خواهد-بود-و-نتيجه-مستقيم-آن-در-افزایش-بهره-وری-ملی-و-تأمين-

اهداف-ملی-و-تحقق-برنامه-های-توسعه-ای-مستقيمًا-مؤثر-خواهد-بود.-

افزايش همکاری های حقوقی و قضايی با ديگر کشورها
انعقاد-موافقت-نامه-های-متعدد-حقوقی-و-قضایی-در-زمينه-های-انتقال-محكومين،-معاضدت-قضایی،-استرداد-مجرمين-و...-در-دستور-
کار-وزارت-دادگستری-خواهد-بود.-اگرچه-تاکنون-موافقت-نامه-های-مزبور-با-کشورهای-متعددی-منعقد-شده-است.-اما-آمار-دقيقی-از-
اقدامات-راجع-به-»اجرای-این-موافقتنامه-ها«-در-دست-نيست،-در-حالی-که-اجرای-مفاد-این-موافقت-نامه-ها-در-بند-)-ت-(-ماده-2-قانون-
نحوه-اجرای-قسمتی-از-اصل-160-قانون-اساسی-پيش-بينی-شده-است.-لذا-تالش-خواهد-شد-با-همكاری-قوه-قضائيه-و-وزارت-امور-
خارجه-و-با-رعایت-اصول-قانون-اساسی-و-نظر-ریاست-محترم-قوه-قضائيه-اجرای-این-موافقت-نامه-ها-تقویت-و-توسعه-یابد.-ضمن-آنكه-
تالش-خواهد-شد-که-تعداد-موافقت-نامه-های-منعقد-شده-با-کشورهای-هدف-نيز-در-حداکثر-امكان-افزایش-یافته-و-سطح-کشورهای-
هدف-نيز-ارتقا-پيدا-کند.-عالوه-بر-آن-گزارش-دهی-اجرای-موافقت-نامه-ها-و-شناسایی-راه-های-توسعه-همكاریها-در-دستور-کار-قرار-
خواهد-داشت.-زیرا-مهمتر-از-انعقاد-موافقت-نامه-های-فيمابين،-تالشی-است-که-برای-اجرای-موافقت-نامه-ها-پی-گرفته-خواهد-شد.-
برای-این-تالش-الزم-است-نظام-آماری-و-گزارشهای-منسجم،-بهينه-و-روزآمدی-از-ميزان-اجرای-موافقت-نامه-های-مزبور-و-آمار-و-
اطالعات-راجع-به-آنها-فراهم-شود.-برنامه-وزیر-دادگستری-این-خواهد-بود-تا-برای-این-موضوع-ساز-و-کار-و-برنامه-های-عملی-موثر-

را-شناسایی-و-اجرا-کند.

توسعه همکاری در تهيه، تدوين و دفاع از لوايح قضايی
در-حال-حاضر-تعداد-قابل-توجهی-الیحه-قضایی-در-دستور-کار-وزارت-دادگستری-قرار-دارد.-مراحل-مختلف-تدوین-اوليه-لوایح-قضایی-
مزبور-به-عالوه-طی-فرایند-تصویب-آن-در-هيأت-دولت-و-نيز-دفاع-از-آن-در-کميسيون-ها-و-صحن-مجلس-با-استفاده-از-تجارب-گذشته-
ارتقا-خواهد-یافت.-عالوه-بر-این-تدوین-دستورالعمل-ها-و-آیين-نامه-های-متعددی-که-در-اجرای-مواد-مختلف-قوانين-در-دستور-کار-
قرار-دارد-با-اتقان-و-غنای-علمی-بيشتر-پی-گرفته-خواهد-شد.-برای-ارتقای-انجام-وظایف-وزیر-دادگستری-)بندهای-الف-و-ب-ماده-
2-قانون-نحوه-اجرای-قسمتی-از-اصل-160-قانون-اساسی(-در-خصوص-لوایح-قضایی-و-نيز-تدوین-آیين-نامه-های-قضایی-موارد-زیر-

مد-نظر-خواهد-بود:
الف--پژوهش-محور-شدن-این-برنامه-همراه-با-استفاده-از-سوابق-و-پيشينه-و-متخصصان-قبلی-این-موضوع-با-همفكری-دانشگاه-ها-

و-مراکز-پژوهشی
ب--همكاری-با-سایر-نهادهای-مأمور-در-حوزه-شناسایی-قوانين-و-آسيب-شناسی-های-اجتماعی-

ج--استفاده-از-بانكهای-اطالعاتی-موجود-در-سایر-سازمانها،-دانشگاهها-و-مراکز-مأمور-در-تدوین-لوایح
د--تقویت-حوزه-حقوقی-وزارت-خانه-با-استفاده-از-روشهای-برون-سپاری-پژوهشهای-مورد-نياز-

هـ--تالش-بيشتر-برای-تعهد-به-مواعد-مقرر-در-تدوین-آیين-نامه-های-محوله
و--تعيين-استانداردهای-کمی-و-کيفی-در-تدوین-آیين-نامه-های-محوله
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ز--استفاده-از-نتایج-تحقيق-و-پژوهشهای-انجام-شده-در-تدوین-آیين-نامه-های-مورد-نياز

مأموريت ناشی از مرجعيت ملی کنوانسيون ملل متحد برای مبارزه با فساد
اهم-برنامه-های-مورد-نظر-برای-اجرای-این-مأموریت-به-شرح-زیر-است:

1--شناسایی-و-بازیابی-و-استفاده-از-ظرفيتها-و-منافع-ناشی-از-عضویت-در-کنوانسيون-مزبور
2--تأکيد-بر-برنامه-های-پيشگيرانه-در-امر-مبارزه-با-فساد-

3--تقویت-نظارت-بر-اجرای-تعهدات-ناشی-از-کنوانسيون-ملل-متحد-برای-مبارزه-با-فساد-موسوم-به-مكانيسم-مرور-
4--شناسایی-و-ترميم-خألها-و-الزامات-قانونی،-اجرایی-و-قضایی-برای-اجرای-مفاد-کنوانسيون-مزبور.

5--مشارکت-فعاالنه-برای-هنجارسازی-بين-المللی-در-حوزه-مبارزه-با-فساد
6--ارتقای-جایگاه-ایران-در-رتبه-بندی-بين-المللی-مبارزه-با-فساد

7--تدوین-برنامه-های-فرهنگی-آموزشی-و-اجرایی-ضد-فساد-با-همكاری-سایر-مراجع-مرتبط-داخلی
8--مشارکت-فعاالنه-تر-در-فعاليتهای-مجمع-دولت-های-عضو-در-نشستهای-اصلی-و-فرعی-و-ادواری-کنوانسيون-ملل-متحد-مبارزه-

با-فساد-
9--تدوین-برنامه-های-آشناسازی-دولتهای-عضو-با-دستاوردهای-جمهوری-اسالمی-ایران-در-زمينه-مبارزه-با-فساد

10--ظرفيت-سازی-از-دستگاه-های-داخلی-مأمور-در-حوزه-مبارزه-با-فساد-نظير-سازمان-بازرسی،-دیوان-محاسبات،-نيروی-انتظامی،-
ستاد-مبارزه-با-مفاسد-اقتصادی،-شورای-حفظ-حقوق-بيت-المال-و-...

11--رفع-ابهام-از-ساختارهای-وجود-در-اجرای-کنوانسيون-ملل-متحد-برای-مبارزه-با-فساد-و-تكميل-ظرفيت-های-قانونی-مورد-نياز-
برای-انجام-ماموریت-های-مربوط-

ارتقا و بهبود عملکرد شورای سياستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرايی در زمينه مالکيت فکری
با-توجه-به-الحاق-جمهوری-اسالمی-ایران-به-سازمان-جهانی-مالكيت-فكری-در-سال-1380-و-با-توجه-به-مصوبه-هيأت-وزیران-در-
رابطه-با-تشكيل-شورای-سياستگذاری-ملی-و-هماهنگی-دستگاه-های-اجرایی-در-زمينه-مالكيت-فكری-با-مسئوليت-وزیر-دادگستری-با-
عضویت-بيش-از-شانزده-وزارتخانه-و-سازمان-مرتبط-در-ترکيب-شورای-سياست-گذاری-و-با-توجه-به-ساختارهای-ایجاد-شده-در-وزارت-

دادگستری-در-سطح-معاونت-حقوق-مالكيت-فكری-امور-زیر-مورد-توجه-و-اجرای-برنامه-های-بهبود-و-توسعه-عملكرد-خواهد-بود.-
1--تمرکز-بر-انجام-وظایف-و-اختيارات-)پانزده-گانه(-شورای-سياستگذاری.
2--پيگيری-معاهدات-مورد-نياز-جهت-تصویب-در-مجلس-شورای-اسالمی.

3--تدوین-آیين-نامه-های-مورد-نياز-برای-قوانين-متعددی-که-در-حوزه-مالكيت-فكری-به-تصویب-رسيده-یا-خواهد-رسيد.
4--تشریك-مساعی-با-سازمان-های-دخيل-در-شورای-سياستگذاری-ملی-و-هماهنگی-دستگاه-های-اجرایی-در-زمينه-مالكيت-فكری-

برای-ایجاد-زیرساختهای-توسعه-کشور

ارتقای عملکرد مرجع ملی کنوانسيون حقوق کودک و حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان
با-توجه-به-مأموریت-وزارت-دادگستری-به-عنوان-مرجع-ملی-کنوانسيون-حقوق-کودک-تالش-خواهد-شد-تا-فعاليتهای-این-مرجع-
در-دو-مرحله-اقدامات-انجام-شده-و-اقدامات-پيش-رو-مشخص-شود-به-این-ترتيب-که-برنامه-مدون-و-مبتنی-بر-شاخص-های-کمی-
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و-آسيب-شناسی-وضعيت-موجود-و-مطالعات-پيشينی-در-ارتباط-با-عملكرد-مرجع-ملی-کنوانسيون-حقوق-کودک-انجام-خواهد-شد-تا-
نقایص-مرتبط-با-این-حوزه-عملكردی-مشخص-شود-و-با-استفاده-از-نتایج-این-بررسی-ها-برنامه-ای-مبتنی-بر-شاخص-های-کاماًل-بومی-
و-قابل-اندازه-گيری-و-با-لحاظ-اهداف-و-مأموریت-ها-و-تكاليف-پيش-بينی-شده-در-کنوانسيون-برای-4-ساله-آینده-تدوین-و-اجرا-خواهد-

شد.-در-این-راستا-موارد-زیر-اعمال-خواهد-شد:
1---رفع-ابهام-از-ساختار-موجود-با-عنایت-به-اسناد-بين-المللی
2---اصالح-و-تكميل-قانون-حمایت-از-کودکان-و-نوجوانان

3---همكاری-با-وزارت-آموزش-و-پرورش-در-راستای-آگاهی-بخشی-به-اوليای-قانونی-و-معلمان-در-مورد-خطرات-پيش-روی-کودکان-
با-وزارت-آموزش-و-پرورش-در-راستای-آگاهی-بخشی-به-کودکان-و-نوجوانان-در-مورد-خطرات-پيش-رو-و-دادن- 4---همكاری-

آموزش-های-الزم-به-آنان-
5---حمایت-و-استفاده-از-طرفيت-های-سازمان-های-مردم-نهاد-در-راستای-تحقق-اهداف-فوق-

ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان تعزيرات حکومتی 
به-منظور-تحقق-سياستهای-دولت-مبتنی-بر-اقتصاد-مقاومتی-و-تأمين-رفاه-و-معيشت-مردم-و-گسترش-عدالت-اقتصادی-اقدامات-زیر-

در-رابطه-با-سازمان-تعزیرات-حكومتی-در-دستور-کار-قرار-خواهد-گرفت.
1--تعيين-و-بازنگری-شاخص-های-مطلوب-عملكردی-این-سازمان

2--آسيب-شناسی-وضعيت-موجود-و-تعيين-موارد-انحراف-از-معيار-و-خأل-ميان-وضعيت-موجود-و-وضعيت-مطلوب-
3--تدوین-برنامه-بازنگری-در-راهبردها-و-برنامه-های-عملياتی-به-منظور-تحقق-اهداف-قابل-اندازه-گيری-برای-تأمين-اقتصاد-مقاومتی
4--تمرکز-فعاليت-های-سازمان-تعزیرات-حكومتی-در-بسترسازی-برای-تحقق-اقتصاد-مقاومتی-و-توجه-به-الزامات-نظارت-و-کنترل-

قيمت-ها
5--طراحی-و-اجرای-برنامه-های-منتهی-به-افزایش-احساس-امنيت-در-بخشهای-توليد-و-سرمایه-گذاری-و-حمایت-از-بهبود-فضای-

کسب-و-کار
6--ایجاد-فضای-ناامن-برای-سودجویی-های-نامشروع-و-شبكه-های-زیر-زمينی-و-مخرب-

7--هماهنگی-با-سازمان-های-شاکی-و-ادارات-مأمور-وصول-درآمدهای-دولت-نظير-نيروی-انتظامی،-وزارت-اطالعات،-وزارت-کشور،-
بانك-مرکزی،-گمرک،-دخانيات،-شيالت-و-غيره-به-منظور-برخورد-هماهنگ-و-منسجم-با-پدیده-قاچاق،-هماهنگی-با-ستاد-مرکزی-
مبارزه-با-قاچاق-کاال-و-ارز-،-بازنگری-و-بهينه-سازی-فرآیندهای-گمرکی-و-نظام-بانكی-در-ارتباط-با-رسيدگی-به-تخلفات-ورود-موقت-

کاال،-عدم-ایفای-تعهدات-واردکنندگان،-توليدکنندگان-و-صادرکنندگان.

** برخی ديگر از طرح ها ، برنامه ها و مأموريتها **
برخی-دیگر-از-طرح-ها،-برنامه-ها-و-مأموریتها-نيز-به-فراخور-اولویت-در-دستور-کار-قرار-خواهد-گرفت.-اهم-این-موارد-به-شرح-زیر-است:

1--بسترسازی-برای-توسعه-فرهنگ-حقوقی-و-اقدامات-مبتنی-بر-پيشگيری-از-جرم-و-افزایش-آمار-منازعه
2--بررسی-حقوقی-و-قضایی-امور-ایرانيان-مقيم-خارج-از-کشور-و-رفع-مشكالت-حقوقی-آنها-با-مساعی-دستگاه-قضایی-و-وزارت-

امور-خارجه
انتقال- 3--تالش-برای-معاضدت-حقوقی-به-هموطنانی-که-در-سایر-کشورها-در-حبس-به-سر-می-برند-در-قالب-موافقت-نامه-های-
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محكومين-و-معاهده-های-استرداد-متهمان-و-مجرمان-
4--پيگيری-تذکرات-قانونی-نمایندگان-محترم-مجلس-و-رفع-ابهام-در-مسائل-مربوط-به-قوه-قضائيه-و-دستگاه-های-تابعه-

5--تشكيل-شورای-مشورتی-مرکب-از-وزرای-سابق-دادگستری-به-منظور-استفاده-از-تجارب-و-سوابق-حرفه-ای-که-به-منزله-ثروت-
معنوی-وزارت-دادگستری-تلقی-می-شود.

6--ایفای-نقش-فعال-در-بيش-از-چهل-شورا،-ستاد،-کميسيون-و-مراجع-عالی-سياستگذاری-و-نظارتی-نظير-کميسيون-جبران-خسارات-
ناشی-از-اشتباه-قاضی-)موضوع-ماده-260قانون-آیين-دادرسی-کيفری(-کميسيون-کارشناسی-محكمه-عالی-انتظامی-قضات،-شورای-
عالی-محيط-زیست،-هيأت-نظارت-بر-واگذاری،-شورای-عالی-مناطق-آزاد،-کميسيون-لوایح-دولت،-ستاد-مرکزی-مبارزه-با-قاچاق-کاال-

و-ارز-و-...




