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كل كشور1393بررسي اليحه بودجه سال

 وزارت امور خارجه. 12

دهيكچ

به64/10با كل كشور 1393در اليحه بودجه سال وزارت امور خارجهاعتبارات درصد رشد نسبت

رقم 1392نويس بودجه سالرقم مندرج در پيش نظـر بـه. ميليون ريال رسـيده اسـت 8,379,148به

هاي سنگين وزارت امور خارجه در دوره جديد ضـرورت تخصـيص اعتبـارات رسد كه مأموريت مي

در در عين حال برنامه.دكن مكفي به اين نهاد را دو چندان مي هاي اعالم شـده بـراي ايـن وزارتخانـه

بودجه وزارت امور خارجه تعيين شـده اسـت، هماننـدهاپيوست چهارم اليحه بودجه كه براساس آن

و كارشناسي از تناسب بودجه سال و اين امر ارزيابي دقيق و غيرشفاف است هاي قبل همچنان كلي

ميتخصيصي با نيازهاي اين وزارتخا . سازد نه را غيرممكن

 مقدمه

به 8,379,148كل كشور، در مجموع مبلغ 1393در اليحه بودجه سال  اعتباراتعنوان ميليون ريال

در عين حال بودجه اين وزارتخانه از ابتداي ارائه. خارجه در نظر گرفته شده است وزارت امور

نحوي كه در اولينبهگرفت ها قرار اليحه به مجلس در سطح وسيعي مورد توجه رسانه

شد اين ها در مورد هايي كه ازسوي خبرگزاري گزارش افزايش قابل طور خاصبهاليحه منتشر

گزارش. قرار گرفته بودتأكيد توجه بودجه وزارت امور خارجه در كنار نهادهايي چون ارتش مورد 

و فني در ارزيابي بودجه اين حال با اين. حاضر البته از نادرستي چنين ادعايي حكايت دارد نكته مهم

كل كشور ازسوي نهادهاي 1392دليل منتشر نشدن قانون بودجه سال وزارتخانه آن است كه به

و ارزيابي دقيق اعتبارات وزارت خارجه از طريق مقايسه آن با  مسئول، عمالً امكان بررسي

در نظر گرفته شده اعتباراتمقايسه اساساً. باشد اعتبارات سال گذشته اين دستگاه امكانپذير نمي

يك روش براي وزارت امور خارجه در لوايح بودجه ساليانه كشور با بودجه آن در قانون سال قبل

طبعاً عدم انتشار قانون. هاي مجلس بوده است رايج بررسي بودجه اين وزارتخانه در مركز پژوهش

جا 1392بودجه سال  تالش در عين حال. كند ري فراهم نميچنين امكاني را براي مركز در سال
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با 1393شود تا اين امر از طريق مقايسه اليحه بودجه سال مي نويس قانون بودجه پيش كل كشور

و برخي يافته 1392سال  ضمن آنكه در ارتباط با ساير. ها از اين مقايسه ارائه شود به انجام برسد

هاي آن برخي برنامهاعتبارات مربوط به له مالحظات مربوط به بودجه وزارت امور خارجه ازجم

. نكات خاطرنشان خواهد شد

 كل كشور 1393اعتبارات وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال.1

و مصارف بودجه اليحه بودجه سال7 شماره در جدول و جداول كالن منابع كل 1393ماده واحده

در بودجه دستگاهخالصه«تحت عنوان) ماده واحده68صفحه(كشور و زيرمجموعه هاي اصلي

. ميليون ريال تعيين شده است 8,379,148جمع اعتبارات وزارت امور خارجه» 1392سال 

 كل كشور 1393خالصه بودجه وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال.1جدول
 مصارف

دك

دستگاه
 عنوان

 هزينه

كتمل

هاي دارايي

اي سرمايه

كتمل

هاي دارايي

 مالي

 جمع

 هزينه عمومي

 جمعاختصاصي
حقوقو

مزاياي

 مستمر

 جمع ساير

08,379,148 7,461,526917,622 633,0006,813,5267,446,52615,000وزارت امور خارجه107000
07,446,952 633,0005,897,0006,530,00006,530,000916,952وزارت امور خارجه1

2
ـ ــه ــور خارج وزارت ام

ــاري هــاي اقتصــادي همك

المللي بين

0100,000100,0000100,00000100,000

3

و ســهميه حــق عضــويت

كمــك دولــت ايــران بابــت

مخارج سازمان ملل متحد

هـــايو ســـاير ســـازمان

و تعهدات بين المللي

0779,926779,9260779,92600779,926

ــط4 ــوزش روابـ ــز آمـ مركـ

الملل بين
06,600 6,600 15,000 21,600 670 022,270 

5
ـ وزارت امــــور خارجــــه

هــــاي ضــــروري هزينــــه

هاي خارج از كشور نمايندگي

030,000 30,000 030,000 0030,000 

در برآورد اعتبارات رديف«ماده واحده ذيل عنوان9همچنين در جدول شماره هاي متفرقه

ميليون ريال از موضوع درآمد خدمات كنسولي تحت عنوان تملك 165,000 مبلغ» 1393سال 
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. اي به وزارت امور خارجه اختصاص يافته است هاي سرمايه دارايي

اي ملي در سال سرمايه هاي تملك دارايي اعتبار طرح«پيوست اول اليحه بودجه ذيل عنوان در

در همين.، تعلق گرفته است»ها مانتعميرات اساسي ساخت«هايي چون اعتباراتي به بخش» 1393

به همانند سالزمينه  در هاي قبل كشور دو منظور احداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران

و همچنين احداث دفاتر سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در شهرو سوريه  مقدس بحرين

مشخصي براي تأمينهجدر همين بخش همچنين بود. كربال اعتباراتي در نظر گرفته شده است

و ماشين و تعميرات اساسي آالت نمايندگي تجهيزات هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور

و تكميل. هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور اختصاص يافته است نمايندگي براي احداث

و خريد ساختمانساختمان  هاي يجاري نمايندگيهاي است يازده نمايندگي ايران در خارج از كشور

اي ذيل عنوان در پيوست اول اليحه بودجه همچنين بودجه. ايران نيز اعتبار تعيين شده است

و اطالعات در وزارت امور خارجه« . استشده تخصيص داده»گسترش فناوري ارتباطات

 1393اي وزارت امور خارجه بودجه سال هاي سرمايه هاي تملك دارايي اعتبار طرح.2جدول
)ميليون ريال(

شماره

 بندي طبقه
 عنوان

برآورد

اليحه سال

1393 

10,000هاتعميرات اساسي ساختمان10224010

و ماشين10224015 4,300آالتتأمين تجهيزات

ـ دمشق10224029 5,300احداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران

ـ10224030 30,400منامهاحداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران

ـ مانيل10224031 1احداث دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران

ـ كربالسركنسولگرياحداث دفتر10224032 30,000جمهوري اسالمي ايران

ـ هراتسركنسولگرياحداث دفتر10224033 1جمهوري اسالمي ايران

10224048 
و ماشين اسـالمي ايـران درهـاي جمهـوريآالت نماينـدگيتأمين تجهيزات

 خارج از كشور
100,000 

100,000هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشورتعميرات اساسي نمايندگي10224049

100,000نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور11احداثو تكميل ساختمان10224052

10224066 
جمهـوري اسـالمي ايـران درهايهاي استيجاري نمايندگيخريد ساختمان

 خارج از كشور
377,950 

و اطالعات در وزارت امور خارجه10517007 9,000گسترش فناوري ارتباطات
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در كشورهاي ديگر، و سركنسولگري ايران دردر مورد تأسيس دفاتر سفارت موضوعي كـه

و آن اينكـه،ها مورد تأكيد بود هاي گذشته مركز پژوهش هاي سال گزارش كماكان قابـل بحـث اسـت

مي اين پروژه،هاي قبل مطابق با لوايح بودجه سال مي ها از اين به اتمام از بايست پيش و رسيد

هـاي احـداث حال براي پروژه با اين.شدميبر وزارت امور خارجه حذف هاي هزينه فهرست پروژه

و نيز احداث دفتر  و منامه سركنسولگري ايران در شـهر مقـدس كـربال دفتر سفارت ايران در دمشق

معلوم نيسـت در شـرايطي كـه در لـوايح بودجـه. كماكان بودجه مشخصي در نظر گرفته شده است

مي) در همان سال(ها هاي قبل از اتمام اين پروژه سال  كار احداث آنهـا آمد به چه دليل سخن به ميان

و همچنان در بودجه سال كش 1393به پايان نرسيده اكل ممكـن. انـد ار شـده عتبور مشمول دريافت

در  و وجـود جنـگ داخلـي در بحـرين و ناپايـدار است اظهار شود كه شرايط امنيتـي نامناسـب

در عراق باعث ناتمام ماندن پروژه و اوضاع وخيم امنيتي در. هـاي مـذكور شـده اسـت سوريه

در سوريه اين درصورت سؤال اين است كه با توجه به تطويل جنگ داخلي و اعتراضات مردمي

و ناامني از عمليات بحرين بر چه اساس اصـرار بـهدر هاي تروريستي القاعده هاي ناشي عراق

بر اين اساس بدان و در چنين كشورهايي وجود دارد و سركنسولگري هـا ساختي دفاتر سفارت

تـي باعـثاز سوي ديگر سؤال اين است كه اگر شرايط نامناسـب امني. يابد اعتبار اختصاص مي

در نتيجه موكول شـدن ايـن فرآينـد بـه سـال آينـده شـده، توقف فرآيند تكميل اين پروژه و ها

در سال  اينهـا سـؤاالتي.هاي قبل چه سرنوشتي پيدا كرده است اعتبارات تخصيص يافته به آنها

امور خارجه در كميسيون امنيت ملـي تواند در جلسات تخصصي بررسي بودجه وزارت است كه مي

.قرار گيرد اعضاسياست خارجي مورد توجهو 

در اليحه بودجه سال اعتباري براي هاي قبل برخالف سال 1393البته نبايد فراموش كرد كه

در  در مانيلدو پروژه تأسيس دفتر سفارت ايران در هـرات و احداث دفتر سركنسولگري ايـران

مي. نظر گرفته نشده است بر اين اقدام را در نامه كالن دولت براي صـرفه توان در چارچوب جـويي

د با اين.ها قلمداد كـرد هزينه از ايـنوحال الزم است مشـخص شـود كـه پـروژه فـوق كـه پـيش

از بودجه سال و قرار بود آنها هـم هاي قبل كشور به خود اختصاص داده اعتبارات خاصي را اند

در چه وضعيتي بسردر سال آيـا قـرار اسـت بـا تغييـر. برنـدمي هاي گذشته تكميل شوند اكنون

ها هـم مجدداً به اين پروژه) از انقباضي به انبساطي(هاي آينده احتمال رويكرد بودجه كشور در سال

اگر جواب اين سؤال مثبت باشد پرسشي كه سطور قبـل در مـورد؟اي اختصاص يابد اعتبارات تازه

اي پروژه و كربال مطرح شد در مورد و هاي دمشق، منامه اينكـهآنن دو پروژه نيز قابـل طـرح اسـت

 هاي قبل عملي نشده است؟ چرا وعده اتمام فرآيند ساخت آنها در سال
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و در جـدول شـماره آن، درآمـدهاي وزارت امـور4در پيوست دوم اليحه بودجـه كـل كشـور

و براسـاس آن درآمـد حاصـل از خـدمات كنسـولي   خارجه در سال آينده مورد اشاره قـرار گرفتـه

و درآمـد مركـز 1,000ميليون ريال، درآمد حاصل از فروش ساير خدمات 2,000,000 ميليون ريال

.ميليون ريال ذكر شده است 15,000 الملل بينآموزش روابط 

 1392درآمدهاي وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال.3جدول
)ميليون ريال(

شماره

بندي طبقه
 عنوان

كل اختصاصيدرآمد درآمد عمومي  جمع

 جمعاستاني ملي جمعاستاني ملي جمعاستاني ملي

107000 
وزارت امور

 خارجه
2,001,00002,001,00015,000015,0002,016,00002,016,000

0
وزارت امور

 خارجه
2,001,00002,001,0000002,001,00002,001,000

140109 

درآمد حاصل

از خدمات 

 كنسولي

2,000,00002,000,0000002,000,00002,000,000

140120 

درآمد حاصل از

فروش ساير

 خدمات

1,000 01,000 0001,000 01,000 

مركز آموزش

الملل روابط بين
00015,000015,00015,000 015,000 

140103 

درآمد حاصل از

خدمات آموزشي 

و فرهنگي

00015,000015,00015,000 015,000 

هاي مختلف وزارت امور خارجه اعتبارات در پيوست چهارم اليحه بودجه نيز براساس برنامه

.شرح ذيل تعيين شده است اين وزارتخانه به
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 1393برآورد اعتبارات وزارت امور خارجه برحسب برنامه در سال.4جدول
)ميليون ريال(

شماره

دستگاه 

 اجرايي

شماره

/ دستگاه

 برنامه

و برنامه  شرح دستگاه

 جمع هزينه
جمع تملك

هاي دارايي

اي سرمايه

 جمع كل
از محل

منابع 

 عمومي

از محل منابع

 اختصاصي
 جمع كل

7,446,952 6,530,00006,530,000916,952 وزارت امور خارجه1 107000

2,920,00002,920,00002,920,000 برنامه امور سياسي 10213

1,472,00001,472,00001,472,000 برنامه خدمات كنسولي 10218

1,018,00001,018,00001,018,000 الملل برنامه روابط بين 10219

10222 
ــط ــاهنگي روابــ ــه همــ برنامــ

 اقتصادي خارجي
740,000 0740,0000740,000

10223 
برنامه هماهنگي روابط فرهنگـي

 خارجي
300,000 0300,0000300,000

و تجهيزات برنامه ساختمان 10224 757,952 000757,952 ها

10517 
و برنامه حمايت از توسعه علوم

 هاي نوين فناوري
0009,000 9,000 

30214 

برنامه احداث، تـأمين، نگهـداري

و فضـــــاهاي و اداره امـــــاكن

 فرهنگي

000150,000 150,000

30479 
هــاي مربــوط بــه برنامــه هزينــه

 بازنشستگان دولت
80,000 080,000 080,000 

107000 2
ـ ــه ــور خارجـــ وزارت امـــ

المللي هاي اقتصادي بين همكاري
100,000 0100,0000100,000

10233 
اي بـه هـاي توسـعه برنامه كمك

 كشورهاي هدف
100,000 0100,0000100,000

107000 3

و كمـكسهميه حـق عضـويت

ــارج ــت مخ ــران باب ــت اي دول

و ســاير ــل متحــد ســازمان مل

ــازمان ــين س ــاي ب و ه ــي الملل

 تعهدات

779,926 0779,9260779,926

10234 
تقويــــت مناســــبات برنامــــه

 المللي بين
779,926 0779,9260779,926

 22,270 670 21,600 15,000 6,600 الملل مركز آموزش روابط بين4 107000

 04,345 4,345 3,000 1,345 برنامه تحقيقات دانشگاهي 10506

30128 

ــوزش كارشناســي ــه آم برنام

 014,858 14,858 10,500 4,358 ارشد
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شماره

دستگاه 

 اجرايي

شماره

/ دستگاه

 برنامه

و برنامه  شرح دستگاه

 جمع هزينه
جمع تملك

هاي دارايي

اي سرمايه

 جمع كل
از محل

منابع 

 عمومي

از محل منابع

 اختصاصي
 جمع كل

30129 
ـ ــي ــدمات فرهنگ ــه خ برنام

 رفاهي
897 1,500 2,397 02,397 

30146 
و ــي ــاهاي آموزش ــه فض برنام

 آموزشي كمك
000670 670 

107000 5

ـ هزينه وزارت امور هاي خارجه

هاي خارج از ضروري نمايندگي

 كشور

30,000 030,000 030,000 

 30,000. 030,000 30,000 برنامه امور سياسي 10213

كه نگاهي به اعتبارات برنامه » برنامه امور سياسـي«هاي وزارت امور خارجه حاكي از آن است

هـاي قبـل ان سـالبسميليون ريال 2,920,000اي معادل با بودجه)10213با شماره( اين وزارتخانه

مي بيشترين بخش بودجه وزارت امور خارجه را به .دهد خود اختصاص

و 1392نـويس قـانون بودجـه سـال مقايسه بودجه وزارت امور خارجه در پيش.2

 كل كشور 1393اليحه بودجه سال

بهتغييرات در بودجه وزارت امور خارجه نسبت طور طبيعي از طريق مقايسـه اليحـه به سال گذشته

و قانون بودجه سال 1393بودجه سال  ميبه 1392كل كشور .آيد دست

بر با اين كهاحال مشكل اساسي منتشر شدن قانون برنامـه سـالي انجام اين مقايسه اين است

را 1392 و بـر ايـناز. سـازد ممكـن مـي غير عمالً انجام آن هـاي معمـول در گـزارش خـالف روال رو

ها در مورد بودجه وزارت امور خارجه در سـنوات كارشناسي دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش

كـل كشـور بـا مـتن 1393در گزارش حاضر اعتبارات اين وزارتخانـه در اليحـه بودجـه سـال،قبل

شد 1392نويس قانون سال پيش .تطبيق داده خواهد
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پيش.5جدول در خارجه امور وزارت بودجه خالصه سالمقايسه بودجه قانون سال1392نويس بودجه اليحه 1393و

كد

دستگاه
عنوان

هزينه سرمايهداراييتملكجمع جمعايهاي

قانونپيش نويس

1392سال

سال اليحه

1393

درصد

رشد

قانونپيش نويس

1392سال

سال اليحه

1393

درصد

رشد

قانونپيش نويس

1392سال

سال اليحه

1393

درصد

رشد

خارجه107000 امور 7,572,7908,379,14864/10-6,261,4807,461,52616/191,311,310917,62202/30وزارت

خارجهوزارت1 6,658,3477,446,95284/11-5,348,2996,530,00009/221,310,048916,95230امور

همكاري2 ـ خارجه امور بينوزارت اقتصادي -303,452100,00004/67----303,452100,00004/67الملليهاي

3
مخـارج بابـت ايـران دولـت كمـك و عضـويت حق سهميه

و متحد ملل سازمانسازمان بينساير تعهداتهاي و المللي
544,938779,92612/43---544,938779,92612/43

بين4 آموزشروابط 19,01322,27013/17-17,75121,60068/211,26267090/46المللمركز

5
ـه هزين ـ ـه ـايضـرورينماينـدگيوزارتامـورخارج ـايه ه

خارجيازكشور
47,04030,00022/36----47,04030,00022/36-
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كـل 1393جدول فوق حاكي از آن است كه اعتبارات وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال

از64/10در مجموع 1392نويس قانون بودجه سال كشور نسبت به پيش و درصـد افـزايش داشـته

به 7,572,790رقم  يتـوان ادعـا رو نمـي ايـناز. ميليون ريال رسـيده اسـت 8,379,148ميليون ريال

60بر رشد قابل توجه بودجه وزارت امور خارجـه تـا مـرز ها مبني مطرح شده در برخي خبرگزاري

مي.درصد را تأييد كرد  مـاده واحـده مبلـغ9شـود كـه در جـدول شـماره البته بار ديگر خاطرنشان

هـاي ميليون ريـال نيـز از موضـوع درآمـد خـدمات كنسـولي تحـت عنـوان تملـك دارايـي 165,000

. اي به وزارت امور خارجه اختصاص يافته است سرمايه

اقت در عين حال بودجه مربوط به بخش همكاري المللـي ايـن وزارتخانـه كـاهش صادي بـين هاي

مي67قابل توجه  در. دهد درصدي را نشان كه همچنين و كمـك ايـران«حالي سـهميه حـق عضـويت

و ساير سازمان بين و تعهدات بابت مخارج سازمان ملل متحد درصدي داشته اسـت43رشد» المللي

از هاي ضروري نمايندگي هزينه«اما  به 47,040رقم هاي خارج از كشور ريـال 30,000ميليون ريال

و در مجموع  مي22/36كاهش داشته .دهد درصد كاهش را نشان

هاي مجلس در مورد لوايح بودجه كشور هاي قبلي مركز پژوهش شود كه در گزارش يادآور مي

 گانـه هـاي چنـد در سنوات قبل، ارزيابي بودجه وزارت امور خارجه از طريق مقايسه اعتبارات برنامه

طـور كـه گفتـه شـد رسـيد كـه همـان اين وزارتخانه در اليحه با قانون بودجه سال قبل به انجام مـي

دهد، كل كشور امكان چنين ارزيابي را در گزارش امسال نمي 1392منتشر نشدن قانون برنامه سال 

مي تنها به بر» هاي مربوط به بازنشستگان هزينه« شود كه برنامه ذكر اين نكته بسنده بـار اي اولينكه

هاي سال قبل اين وزارتخانه حذف شده بـود، امسـال بـار ديگـر بـه ايـن فهرسـت از فهرست برنامه

.اضافه شده است

و ارزيابيتحليل

و مأموريت بههاي وظايف تـرين نهادهـاي نظـام جمهـوري عنوان يكي از كليـدي وزارت امور خارجه

و اصولي برخوردار بوده است در عين حال اهميت عملكـرد. اسالمي ايران همواره از اهميت اساسي

و  اين وزارتخانه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم به واسطه تأكيـد دولـت بـر حـوزه سياسـت

اي پيگيـري پرونـده هسـته انتقال مسئوليت. اي افزايش پيدا كرده است ايندهروابط خارجي به طور فز

و ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه خـود يكـي از داليـل مـتقن ارتقـاي نقـش

وز. اهميت اين وزارتخانه در دوره كنوني است ارت امور خارجـه در زمينـه پيگيـري در حال حاضر

و راهبردها و تخفيف فشارها عليه جمهـوري اسـالمي ايـران معطوف به كاهش تحريمي راهكارها ها
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و بازسازي. نقش فعالي را برعهده گرفته است اين وزارتخانه همچنين مسئوليت سنگيني براي بهبود

وازهمگـي مـوارد ايـن. روابط خارجي كشور به ويـژه در حـوزه پيرامـوني دارد  سـنگيني وظـايف

و ازايـن رو هرگونـه تخصـيص هـاي وزارت امـور مأموريت خارجـه در دوره كنـوني حكايـت دارد

و مسـئوليت اسـتراتژيك آن صـورت پـذيرد اعتباري به اين نهاد مي . بايد بـا در نظـر گـرفتن اهميـت

و مأموريت هـاي ايـن وزارتخانـه در دوران جديـد ضـرورت تخصـيص طبيعتاً اهميت باالي وظايف

ميو بهنگام به آن را دوچ مكفياعتبارات  .كند ندان

مي يند تخصيص بودجه به دستگاهآازسوي ديگر در فر هاي وزارت بايد به تفاوت عمده هزينه ها

هـاي ايـن از آنجايي كه بخش قابل تـوجهي از هزينـه. امور خارجه با ساير نهادها توجه ويژه داشت

در هزينه نمايندگي(رسد وزارتخانه در خارج از كشور به انجام مي خـارج از كشـور، حـق هاي ايران

و مأموريت و ضروري است نياز آن به ارز معتبر خارجي اجتناب...) ها ست كـها اين در حالي. ناپذير

و اعطا مي طبعاً مسئوالن اين وزارتخانـه،. گردد همواره بودجه وزارت امور خارجه به ريال محاسبه

و مأموريت براي پيشبرد فعاليت از اين بودجـه بـه ارز مـورد نيـاز هاي خود نيازمند تبديل بخشي ها

فردر طبعاً. خود هستند مييندآاين اي قابـل هاي بودجه تواند محدوديت افزايش نرخ ارزهاي خارجي

اين اتفاقي است كه در دو سـال اخيـر بـه واسـطه. كنداي را براي وزارت امور خارجه ايجاد مالحظه

و  تخانه بـوده اسـترهاي زيادي براي اين وزا محدوديتافزايش قابل توجه نرخ ارز موجب مشكالت

و نيـزو اين موضوع  نيز از نكات مهمي است كه به هنگام تخصيص بودجه ازسوي مسئوالن دولتـي

.مورد توجه قرار گيردبايد تصويب آن ازسوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي 

در عين حال حق نمايندگان براي آگاهي از نحوه هزينه اعتبارات وزارت امور خارجـه بـه قـوت

مي ارائه برنامه. خود باقي است و شفاف رسان نمايندگان در اسـتيفاي ايـن تواند ياري هاي مشخص

هاي قبل اعتبـارات وزارت امـور خارجـه ذيـل عنـاوين كلـي تخصـيص متأسفانه در سال. حق باشد

و اين امر امكان بررسي دقيق بودجه مورد نياز اين وزارتخانه را توسـط نماينـدگان فـراهم يافت مي

ت امور خارجه كماكـان در اليحـه بودجـهرهاي اعالمي براي وزا برنامه»كلي بودن«مشكل. كرد نمي

و اين امر معضل نبود زمينه براي بررسي دقيق اعتبارات وزارت امـور خارجـه اين نهاد وجود دارد

.بخشد را تداوم مي

اي ايـن هاي سرمايه تملك دارايييها اين عدم شفافيت در مورد تخصيص بودجه به برخي طرح

مي 1393وزارتخانه در سال  و كنسولگري در برخي كشورها كه بايـد در مورد احداث دفاتر سفارت

.رسيد نيز وجود دارد پيش از اين به اتمام مي
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 پيشنهاد

و نيز نياز آن به تأمين ارز خـارجي در سـال وزارت امور خارجه.1 هـاي به واسطه نوسانات ارزي

و نيـز بـا در نظـر. اي بوده است اي عديده اخير دچار مشكالت بودجه با توجه به تداوم اين وضـعيت

و مأموريت داشتن اهميت خطير مسئوليت اين وزارتخانه در دوره جديد، از نمايندگان محتـرم هاي ها

.ه اقدام براي كاهش اعتبارات اين وزارتخانه اجتناب ورزندنشود كه از هرگو درخواست مي

از،از مسئوالن جديد وزارت امور خارجه درخواست شود كه به فوريتالزم است.2 تفصيل هريـك

چه(هاي اين وزارتخانه برنامه را كه اعتبارات اين نهاد براسـاس) ارم اليحه بودجهمندرج در پيوست

و سياسـتاآنها تعيين شده  و به ويـژه اعضـاي كميسـيون امنيـت ملـي ست را در اختيار نمايندگان

.خارجي قرار دهند

همضرورت دارد.3 هـاي اكنون پيگير ابتكارات الزم براي شـفاف شـدن برنامـه نمايندگان محترم از

مي. هاي بعد باشند امور خارجه در لوايح بودجه سالاعالمي از سوي وزارت  رود كه بـا روي انتظار

در برنامه،كار آمدن دولت جديد هـاي بعـد بـه نحـوي اليحـه بودجـه سـال هاي وزارت امور خارجه

و غيركلي باشد .مشخص، تفصيلي

بودجـه ايـن الزم است تا در هنگام حضور مسئوالن وزارت امور خارجه در كميسيون بـراي بررسـي.4

و سركنسـولگري دليل پروژهچه وزارتخانه از آنها سؤال شود كه به  هاي مربوط به احداث دفاتر سـفارت

و كربال  هاي قبل به انجـام كه قرار بود در سال)اليحه1شماره مندرج در پيوست(ايران در دمشق، منامه

و براي سال بعد هم براي آنها درخواست بودجه .شده است برسند، تكميل نشده

و مĤخذ  منابع

.كل كشور 1393اليحه بودجه سال.1

.كل كشور 1392نويس قانون بودجه سال پيش.2

هـاي وزارت امـور خارجـه، مركـز پـژوهش: كـل كشـور 1392بررسي اليحه بودجه سـال.اميري، مهدي.3

.1392مجلس، اسفند 
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 وزارت امور خارجه.12 كل كشور 1393بررسي اليحه بودجه سال:عنوان گزارش

)سياست خارجيگروه(سياسي مطالعات:نام دفتر

و تدويته  مهدي اميري:نيه

 ناصر جمالزاده:يناظر علم

و سياست خارجي:يمتقاض  كميسيون امنيت ملي

 ـــــــ:يتخصص راستاريو

 ـــــــ:يراستار ادبيو

:يديلكيها واژه

 بودجه.1

 اليحه.2

 وزارت امور خارجه.3

 30/9/1392:خ انتشاريتار


