
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل كشور 1396ربرسي اليحه بودهج سال

 وزارت امور خارهج. 13
 

 

 

 

 سياسي ـ حقوقيهاي پژوهش معاونت

 سياسيدفتر: مطالعات 

 260: موضوعي كد

 15206: مسلسله رشما

 1395ماه دي



 

 

 خدا نامبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست
 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 2 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ............................................................... كشور كل 1396 سال بودجه اليحه در خارجه امور وزارت اعتبارات و بودجه

 11 .............................................................................................................................................................. مالحظات و بنديجمع

 12 ............................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

1 

 
 

 كل كشور 6139سال بودجه يحهالبررسي 

 امور خارجه وزارت. 13

 

 

 

 چكيده

 13.300.342 اعتباري معادل ماده واحده، 7براساس جدول شماره  1396اليحه بودجه كل كشور در سال 

سال گذشته  همور خارجه اختصاص داده است كه نسبت به قانون بودجميليون ريال براي وزارت ا

هاي ماده واحده نيز برآورد اعتبارات رديف 9. جدول شماره دهدنشان ميدرصدي را  13/12رشدي 

ميليون  1.070.000متفرقه وزارت امور خارجه در سال آينده را براي موضوع درآمد خدمات كنسولي

كل  1396 سال اليحه بودجه هف گزارش حاضر اين است كه با مقايسدر نظر گرفته است. هدريال 

 ارزيابي قرار دهد.  ه، اعتبارات وزارت امور خارجه را در بوت1395 سال كشور با قانون بودجه

ميليون ريال  13.300.342كل كشور، از مبلغ كلي  1396موجب اليحه بودجه سال به

هاي اقتصادي ميليون ريال به همكاري 100.000ارجه، ميليون ريال به وزارت امور خ 11.601.192

ايران بابت مخارج دولت حق عضويت و كمك سهميه ميليون ريال به پرداخت  1.500.000المللي، بين

ميليون ريال به مركز آموزش  49.150المللي و تعهدات، هاي بينسازمان ملل متحد و ساير سازمان

هاي خارج از كشور هاي ضروري نمايندگييال به امر هزينهميليون ر 50.000الملل و روابط بين

 اختصاص يافته است. 

هاي مختلف وزارت امور خارجه در آن مشخص شده است مطابق با پيوست چهارم اليحه كه برنامه

در كل  1395هاي بودجه اين وزارتخانه در قياس با سال دولت محترم كوشيده است از تعداد رديف

المللي جمهوري اسالمي ايران را تا حدي به نحو اي كه بتواند پيشبرد روابط بينگونهبكاهد، به

 مالي كند.تأمين  متمركزتري

به  1396طور كلي بايد خاطرنشان كرد كه ميزان افزايش بودجه وزارت امور خارجه براي سال به

كند. حكايت نمي هاميزان معمول و متعارف صورت گرفته و از افزايش خاصي نسبت به ساير دستگاه

هاي اي جاري كشور انتظار بااليي براي افزايش قابل توجه اعتبارات دستگاههاي بودجههرچند محدوديت

كند اما بايد درنظر داشت كه وزارت امور خارجه مختلف در اليحه بودجه سال آينده كشور ايجاد نمي

بيني المللي كنوني و پيشو بيناي باتوجه به حساسيت حوزه سياست خارجي كشور در شرايط منطقه

فعال و در اجراي ديپلماسي وظايف خطيري  ،هراسانهستيزانه و ايرانموج جديدي از تحركات ايران
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رو دارد. باتوجه به مجموع اين الملل در سال آينده پيشنظام بينبراي حفظ منافع ملي در انقالبي 

اي كشور امكان تخصيص اعتبارات هاي بودجهيتواسطه محدودهشود كه چنانچه بميپيشنهاد مالحظات 

در اليحه بودجه سال آن ، حداقل از كاهش رقم پيشنهادي وجود نداردبيشتر به وزارت امور خارجه 

 تا اين وزارتخانه در انجام وظايف خود با محدوديت بيشتري مواجه نشود. شودكشور نيز اجتناب  1396

 

 مقدمه

 اختصاص رقم ماده واحده، 7مطابق با جدول شماره  1396اليحه بودجه كل كشور در سال 

واحده نيز برآورد  ماده 9جدول دهد. ميليون ريال براي وزارت امور خارجه را نشان مي  13.300.342

هاي متفرقه وزارت امور خارجه در سال آينده را براي موضوع درآمد خدمات اعتبارات رديف

ودجه پيشنهادي براي وزارت امور خارجه در جدول شماره در نظر گرفته است. ب 1.070.000كنسولي

امسال به  هيافت دهد: نخست آنكه، بودجه اختصاصماده واحده، بيش از همه دو واقعيت را بازتاب مي 7

يافته به اين وزارتخانه در  ميليون ريالي اختصاص 11.860.671وزارت امور خارجه در قياس با رقم 

دوم درصدي حكايت دارد.  13/12سال گذشته از رشدي  هقانون بودج ماده واحده 7جدول شماره 

درصدي متناظر آن در قانون بودجه سال قبل  41/13آنكه، اين ميزان افزايش در قياس با افزايش 

تري نسبت به قانون دهد كه اعتبار مالي اختصاص يافته به اين وزارتخانه از درصد رشد پاييننشان مي

ست كه وزارت امور خارجه، در سال آينده در ايفاي ا ردار است. اين درحاليبودجه سال قبل برخو

 وظايف خود با شرايط دشوارتري مواجه است. 

مريكايي چه در آاوالً، عليرغم اجراي برجام و پايبندي جمهوري اسالمي ايران به مفاد آن، مقامات 

را در زمينه اجراي تعهدات برجامي  هاييتراشيها و مانعكنگره و چه در كاخ سفيد همواره كارشكني

المللي جمهوري هاي بينرسد كه تالشنظر ميرو بهايناند و اين روند همچنان ادامه دارد. ازانجام داده

 تر است. افزون هاسالمي ايران در پيگيري حقوق ناشي از برجام مستلزم بودج

لماتيك جمهوري اسالمي ايران حكايت هاي ديپيابي درگيرياي نيز از شدتثانياً، تحوالت منطقه

اي چون عربستان سعودي و هاي غلط و ماجراجويانه بازيگران منطقهدارد كه خود محصول سياست

درپي جبهه مقاومت در هاي پيويژه آمريكاست. پيروزيهاي چون كشورهاي غربي بكنشگران فرامنطقه

ن سوريه، عراق و يمن موجبات تشديد سو و مجموعه تحوالت حادث در كشورهايي چومنطقه از يك

تحركات جبهه ضدايراني در منطقه را فراهم ساخته است. در چنين شرايطي تخصيص اعتبارات مالي 

ويژه در به ثرتر اين وزارتخانه در قبال تحوالت جاريؤمنظور تحرك ممكفي به وزارت امور خارجه به

 رسد. نظر ميپذير بهه، امري كامالً توجيچارچوب اجراي ديپلماسي انقالبي
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دقيق ماده  هتوانيم روند تخصيص بودجه به وزارت امور خارجه را براساس مطالعطور كلي ميبه

را به نحو  1396اليحه بودجه كل كشور در سال  4و  2، 1هاي هاي شمارهواحده و پيوست

تخصيصي به  همتعارف اين است كه گزارش تحليلي در مورد بودج هتري پيش ببريم. رويمشخص

اي ارقام اليحه بودجه با هاي مختلف بر پايه دو مالحظه استوار است: نخست، بررسي مقايسهدستگاه

هاي تفكيكي بودجه با واقعيت مصوب سال قبل از آن و دوم، انطباق دادن ارقام و رديف هقانون بودج

كيد أه بر پيشبرد آنها تمحيطي و كاركردهاي كلي دستگاه مربوطه كه قانون اساسي و قوانين موضوع

 1395 سال با قانون بودجه 1396 سال اند. در همين چارچوب، در اين گزارش اليحه بودجهنهاده

در مورد وزارت امور خارجه كه  1396 سال اي كه محتواي اليحه بودجهگونهشود، بهمقايسه مي

شود و وجوه افتراق و اشتراك مي استخراج كرد، بررسي 4و  2، 1هاي توان از ماده واحده و پيوستمي

 گيرد. در ترازوي سنجش و ارزيابي قرار مي 1395آن با قانون 

 

 كل كشور 1396بودجه و اعتبارات وزارت امور خارجه در اليحه بودجه سال 

كل كشور يك ماده واحده و جداول كالن منابع و مصارف و چهار پيوست را  1396اليحه بودجه سال 

فراروي وزارت امور  هشد بينيهاي پيشه است كه در آنها، منابع درآمدي و هزينهدر خود جاي داد

خالصه بودجه »ماده واحده تحت عنوان  7جدول شماره  سازد.را منعكس مي 1396خارجه در سال 

يافته به وزارت امور خارجه مجموع اعتبارات تخصيص« 1396هاي اصلي و زيرمجموعه در سال دستگاه

بازتاب داده  1ميليون ريال در نظر گرفته است كه در اين گزارش در قالب جدول  13.300.342را 

 شده است. 
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 )ميليون ريال(                                                   1396. خالصه بودجه وزارت امور خارجه و زيرمجموعه آن در سال 1جدول 
 مصارف

كد 

 دستگاه
 عنوان

 ايهزينه

سال اختصاصي 

1396 

هاي تملك دارايي

 ايسرمايه

تملك 

 هاي ماليدارايي
سال عملكرد  جمع

1394 

 سال مصوب

1395 

 1396 سال برآورد

حقوق و مزاياي 

 مستمر
 جمع ساير

 13.300.342 0 1.425.792 40.000 11.834.550 10.704.550 1.130.000 10.555.079 8.906.803 وزارت امور خارجه 107000

 11.601.192 0 1.426.992 0 10.176.200 9.046.200 1.130.000 9.207.496 7.800.000 وزارت امور خارجه 1

 100.000 0 0 0 100.000 100.000 0 100.000 39.903 الملليهاي اقتصادي بينوزارت امور خارجه ـ همكاري 2

3 

سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج 

المللي و هاي بينتحد و ساير سازمانسازمان ملل م

 تعهدات 

1.030.000 1.210.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 

 49.150 0 800 40.000 8.350 8.350 0 7.583 6.900 المللمركز آموزش روابط بين 4

5 
هاي ضروري وزارت امور خارجه ـ هزينه

 هاي خارج از كشورنمايندگي
30.000 30.000 0 50.000 50.000 0 0 0 50.000 
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 13.300.342( از مبلغ كلي 1396ماده واحده اليحه بودجه سال  7موجب جدول فوق )جدول به 

هاي ميليون ريال به همكاري 100.000ميليون ريال به وزارت امور خارجه،  11.601.192ميليون ريال 

ايران بابت دولت حق عضويت و كمك سهميه  ميليون ريال به پرداخت 1.500.000المللي، اقتصادي بين

ميليون ريال به مركز  49.150المللي و تعهدات، هاي بينمخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان

هاي خارج از كشور هاي ضروري نمايندگيميليون ريال به امر هزينه 50.000الملل و آموزش روابط بين

ورد اشاره قرار گرفت، رقم كلي بودجه پيشنهادي وزارت اختصاص يافته است. در مجموع همچنان كه م

 دهد.درصدي را نشان مي 13/12امور خارجه در مقايسه با بودجه مصوب سال قبل رشد 

هاي متفرقه در سال برآورد اعتبارات رديف»ماده واحده تحت عنوان  9همچنين در جدول شماره  

است، كه در مقايسه شده دمات كنسولي درنظر گرفته ميليون ريال براي درآمد خ 1.070.000مبلغ « 1396

 دهد.مي درصدي را نشان -53/14ميليون ريال قانون بودجه مصوب سال قبل رشد  1.252.000با رقم 

اي ملي در هاي تملك دارايي سرمايهاعتبار طرح»اليحه بودجه تحت عنوان  1 شماره در پيوست 

تجهيزات و تأمين  هايي مانندات كنسولي براي بخشارائه و بهبود خدم برنامهذيل « 1396سال 

هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور، تعميرات اساسي نمايندگيهاي آالت نمايندگيماشين

ميليون  3.961.354ها در مجموع هاي استيجاري اين نمايندگيخارج از كشور ايران و خريد ساختمان

ميليون ريالي مندرج در قانون بودجه سال  4.662.421اس با رقم ريال اختصاص يافته است، كه در قي

هاي قبل اعتباري درصدي مواجه شده است. در همين زمينه به مانند سال 03/15با كاهش  1395

اما همچون  ،در نظر گرفته شده است دمشقجمهوري اسالمي ايران در منظور احداث دفتر سفارت به

ايران در هرات و دفتر سفارت جمهوري اسالمي ايران در مانيل سال قبل به احداث سركنسولگري 

 11اي به احداث و تكميل ساختمان اعتباري پرداخت نشده است. در همين بخش بودجه

تأمين  آالت،تجهيزات و ماشينتأمين  جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور،هاي نمايندگي

گسترش فناوري ها و تعميرات اساسي ساختمانآموزشي، آالت آموزشي و كمكتجهيزات، ماشين

ميليون ريالي نيز در  65.000م اختصاص يافته است. اما رق ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه

  گنجانده شده است.« احداث دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در ژنو»رديفي جداگانه جهت 
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 )ميليون ريال(          اي وزارت امور خارجهسرمايه هايهاي تملك دارايي. اعتبار طرح2جدول 

 عنوان
 سال اليحه بودجه

1396 

 سال قانون بودجه

1395 
 درصد رشد

جمهوري هاي هاي استيجاري نمايندگيخريد ساختمان

 اسالمي ايران در خارج از كشور
335.000 400.000 25/16-  

در  جمهوري اسالمي ايرانهاي تعميرات اساسي نمايندگي

 خارج از كشور
275.690 210.000 28/31  

جمهوري هاي آالت نمايندگيتأمين و تجهيزات و ماشين

 اسالمي ايران در خارج از كشور
200.000 180.000 11/11  

0 1 1 جمهوري اسالمي ايران ـ هراتاحداث دفتر سركنسولگري 
 0 4.300 4.300 جمهوري اسالمي ايران ـ دمشقاحداث دفتر سفارت 

0 1 1 جمهوري اسالمي ايران ـ مانيلاحداث دفتر سفارت 
45/11 161.500 180.000 نمايندگي در خارج از كشور 11احداث و تكميل ساختمان   

11/11 225.000 250.000 آالتتأمين تجهيزات و ماشين  

28/23 73.000 90.000 هاتعميرات اساسي ساختمان  

 0 65.000 مي ايران در ژنواحداث دفتر نمايندگي جمهوري اسال
 27/127 11.000 25.000 گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت امور خارجه

 

هاي ايران در كشورهاي ديگر و احداث و تكميل در مورد احداث دفاتر كنسولگري و سفارتخانه 

 مل وجود دارد: أدرخور ت هنمايندگي دو نكت 11ساختمان 

وب بودجه در سنوات اي عيناً با همين عبارات در قوانين مصهاي بودجهفاول آنكه، همين ردي 

اما همچنان مشمول  ،هاي گذشته به اتمام برسنداند و برخي از آنها قرار بود در سالقبل نيز آمده

 شوند. مي دريافت اعتبار

ايندگي جمهوري احداث دفتر نم»دوم آنكه، بار ديگر يك رديف جديد همچون موارد مشابه، با عنوان  

هاي ود مشكل عدم پاپان پروژهرمي ده است. انتظارشدر اليحه پيشنهادي دولت درج « اسالمي ايران در ژنو

احداث دفاتر نمايندگي ايران در خارج از كشور در مهلت مقرر، شامل حال پروژه ژنو نشود و اين پروژه 

به اتمام برسد. مجلس شوراي  1399ل مطرح شده است در سا1396همانگونه كه در اليحه بودجه سال 

 تواند از بروز چنين مشكلي جلوگيري نمايد.مي اسالمي با استفاده از نقش نظارتي خود

هاي قبل در تحليل بودجه وزارت امور خارجه مطرح شد، چند هاي سالمانند آنچه در گزارشحال، به 

اند و ها پايان نيافتهه داليلي برخي از پروژهسؤال محوري در اين رابطه مطرح است: اول اينكه چرا و به چ

 اند؟ هاي قبل چگونه هزينه شدهها طي ساليافته به اين پروژههاي تخصيصديگر اينكه بودجه

 درآمدها، واگذاري»تحت عنوان  4اليحه بودجه كل كشور و در جدول شماره  2 شماره در پيوست 

درآمدهاي « 1396ي مالي بر حسب دستگاه و جزء در سال هااي و واگذاري داراييهاي سرمايهدارايي

وزارت امور خارجه مشخص شده است. در اين زمينه، مجموع درآمد وزارت امور خارجه با رشدي 
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بيني شده ميليون ريال پيش 4.041.000معادل  1395درصدي نسبت به قانون بودجه سال  12/14

 1.000ز محل درآمد حاصل از خدمات كنسولي، ميليون ريال ا 4.000.000است كه از اين ميزان 

ميليون ريال از محل درآمد  40.000ميليون ريال از محل درآمد حاصل از فروش ساير خدمات و 

بيني شده است. در اين الملل پيشحاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي در مركز آموزش روابط بين

زارت امور خارجه نسبت به ساير درآمدها، رسد دولت در مورد محل درآمدهاي ونظر ميچارچوب به

 باز كرده است.  درآمد حاصل از خدمات كنسولياي روي حساب ويژه

 

 هاياي و واگذاري داراييهاي سرمايه. درآمدها و واگذاري دارايي3جدول 

 )ميليون ريال(                        1396مالي بر حسب دستگاه جزء در سال                  
 درصد رشد 1395 سال قانون بودجه 1396 سال اليحه بودجه نوانع

12/14 3.541.000 4.041.000 وزارت امور خارجه  

28/14 3.501.000 4.001.000 وزارت امور خارجه  

28/14 3.500.000 4.000.000 درآمد حاصل از خدمات كنسولي 
 0 1.000 1.000 درآمد حاصل از فروش ساير خدمات

 0 40.000 40.000 المللوابط بينمركز آموزش ر

 0 40.000 40.000 درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي

 

هاي اجرايي ملي برحسب برآورد اعتبارات دستگاه»اليحه بودجه تحت عنوان  4 شماره پيوست 

مختلف اين هاي اعتبارات وزارت امور خارجه را براساس برنامه« 1396برنامه و فعاليت در سال 

 شرح جدول زير تعيين كرده است.وزارتخانه به

 

 . برآورد اعتبارات وزارت امور خارجه برحسب برنامه و فعاليت در اليحه4جدول 

 )ميليون ريال(            1395مقايسه آن با قانون بودجه سال  و 1396بودجه سال           

 عنوان
 سال اليحه بودجه

1396 

 سال قانون بودجه

1395 
 درصد رشد

77/10 10.472.298 11.601.192 وزارت امور خارجه  .1  

56/19 3.187.070 3.810.690 برنامه ارائه و بهبود خدمات كنسولي  

 0 100.000 ه خدمات به ايرانيان خارج از كشورئارا
ه خدمات كنسولي و فرهنگي و اقتصادي از طريق نمايندگي ئارا

 داخل كشور
100.000 0 

 

امور مربوط به امور اجتماعي، احوال شخصيه، گذرنامه،  انجام»

 «  تسجيل اسناد تجاري»و « صدور رواديد و تابعيت
2.800.000 

 شامل دو برنامه 

 2.397.070جمعاً 
80/16  

36/878 110.000 1.076.200 برنامه استيفاي حقوق اتباع ايراني و حمايت از ايرانيان در راه مانده  

36/878 110.000 1.076.200 حقوق اتباع ايرانيپيگيري و حمايت از  
-31/28 1.395.000 1.000.000 الملليهاي بينبرنامه تنظيم و توسعه روابط با نهادها و سازمان  

-55/30 720.000 500.000 هاي ديگر ايجاد وحدت رويه تعامالت با دستگاه  

-92/25 675.000 500.000 الملليهاي بينهمكاري و تعامل با سازمان  
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 عنوان
 سال اليحه بودجه

1396 

 سال قانون بودجه

1395 
 درصد رشد

 3.080.000 برنامه گسترش و تقويت روابط با كشورها )دوجانبه و چندجانبه(
 شامل سه برنامه با رقم

 4.344.426 جمعاً
10/29-  

 1.030.000 مريكا و اروپاآتنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در حوزه 
در قالب برنامه مجزا با 

 1.686.000رقم 
90/38-  

در حوزه خاورميانه عربي و  تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي

 آفريقا و خليج فارس
1.025.000 1.666.000 97/24-  

حوزه شرق، غرب آسيا و تنظيم و تحكيم مناسبات سياسي در 

 المنافع و قفقازاقيانوسيه و مشترك
1.025.000 992.426 95/25  

53/112 941.000 2.000.000 برنامه هماهنگي روابط اقتصادي خارجي  

داف اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد حمايت از اه

 مقاومتي
2.000.000 941.000 53/112  

سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 آالت ها، اماكن و ماشينساختمان
589.302 463.802 05/27  

16/45 31.000 45.000 برنامه توسعه دولت الكترونيك   

 20.000 نسولي الكترونيكه خدمات كئارا
مكانيزه كردن »با عنوان 

 20.000 «ارائه خدمات
0 

 0 100.000 100.000 المللي هاي اقتصادي بينوزارت امور خارجه ـ همكاري .2

 0 100.000 100.000 اي به كشورهاي هدفهاي توسعهبرنامه كمك

 0 100.000 100.000 تي حمايت از اهداف اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد مقاوم

سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان  .3

 المللي و تعهداتهاي بينملل متحد و ساير سازمان
1.500.000 1.210.000 96/23  

96/23 1.210.000 1.500.000 الملليبرنامه تقويت مناسبات بين 
96/23 1.210.000 1.500.000 براي توسعه كشور الملليها و نهادهاي بيناستفاده از ظرفيت سازمان 

60/1 48.373 49.150 المللمركز آموزش روابط بين .4  

سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

 آالتها، اماكن و ماشينساختمان
800 790 26/1  

04/97 22.000 43.350 برنامه آموزش كارشناسي ارشد  

04/97 22.000 43.350 هاي كارشناسي ارشددورهاجراي   

-88/88 22.500 2.500 برنامه ارائه خدمات فرهنگي به دانشجويان  

 2.500 برگزاري همايش و اردوهاي فرهنگي و تفريحي و زيارتي

در دو رديف مجزا با 

و « برگزاري همايش»عناوين

برگزاري اردوهاي فرهنگي »

جمعاً « و تفريحي و زيارتي

22.500 

88/88-  

-91/18 3.083 2.500 اي دانشگاهيهاي توسعهبرنامه پژوهش  

-66/16 1.500 1.250 الملل، سياسي و كنسولي تأليف و چاپ كتاب در امور بين  

-03/21 1.583 1.250 تحقيق و پژوهش در فقه سياسي  

66/66 30.000 50.000 هاي خارج از كشورهاي ضروري نمايندگيوزارت امور خارجهـ  هزينه .5  

66/66 30.000 50.000 المللي برنامه تقويت مناسبات بين  

66/66 30.000 50.000 پيشبرد ديپلماسي عمومي  
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اليحه  هاي اجرايي ملي برحسب برنامه و فعاليت دربرآورد اعتبارات دستگاهاز جدول فوق كه 

هاي توان به استنباطدارد ميرا در خود  1395و مقايسه آن با قانون بودجه سال  1396سال  بودجه

 كلي ذيل دست يافت: 

هاي مختلف اين وزارتخانه نسبت به سال گذشته رشد چشمگير و بودجه برنامه نخست آنكه،

 درصد محدود مانده است. 12چندان بااليي نداشته و اين رشد در رقم متعارف و معمول 

هاي بودجه در ست از تعداد رديفكوشيده ا 1396بودجه سال  هدولت محترم در اليح دوم آنكه،

المللي جمهوري اسالمي اي كه بتواند پيشبرد روابط بينگونهاس با سال گذشته در كل بكاهد، بهقي

انجام امور »توان در رديف اين موضوع را مي مالي كند.تأمين  ايران را تا حدي به نحو متمركزتري

، «تسجيل اسناد تجاري دور رواديد و تابعيت ومربوط به امور اجتماعي، احوال شخصيه، گذرنامه، ص

برگزاري همايش و اردوهاي »و « گسترش و تقويت روابط با كشورها )دوجانبه و چندجانبه( هبرنام»

 آشكارا مشاهده كرد: « فرهنگي و تفريحي و زيارتي

تابعيت انجام امور مربوط به امور اجتماعي، احوال شخصيه، گذرنامه، صدور رواديد و »الف( رديف 

انجام امور مربوط به امور »حاصل ادغام دو رديف بودجه با عناوين رديف  «تسجيل اسناد تجاري و

 هدر قانون بودج «تسجيل اسناد تجاري» و «اجتماعي، احوال شخصيه، گذرنامه، صدور رواديد و تابعيت

اعتبارات مواجه  درصدي 80/16ادغامي در مجموع با افزايش  هاست، كه البته برخالف روي 1395سال 

 شده است. 

در اليحه بودجه سال « گسترش و تقويت روابط با كشورها )دوجانبه و چندجانبه( هبرنام»ب( 

برنامه گسترش و تقويت روابط با »ـ يعني 1395سال  همندرج در قانون بودج هاز ادغام سه برنام 1396

؛ «ييحوزه عربي و آفريقابا كشورهاي  برنامه گسترش و تقويت روابط»؛ «امريكآو حوزه اروپا  كشورهاي

حاصل آمده است. درواقع « حوزه آسيا و اقيانوسيهگسترش و تقويت روابط با كشورهاي  هبرنام»و 

هايي در ذيل صورت رديفبا تغيير عبارت به 1395هاي مندرج در قانون بودجه سال همين برنامه

 1396در اليحه بودجه سال « نبه و چندجانبه(گسترش و تقويت روابط با كشورها )دوجا هبرنام»عنوان 

هاي مندرج در قانون بودجه سال پردازي جديد و تجميع برنامهاند. دولت محترم با اين قالبآمده

درصد از حجم كلي اعتبارات مربوط به آنها  10/29عمالً به ميزان  1396سال  هدر اليحه بودج 1395

 كاسته است. 

 1396 سال هبودج هدر اليح« اي فرهنگي و تفريحي و زيارتيبرگزاري همايش و اردوه»ج( 

برگزاري »و « برگزاري همايش»با عناوين  1395سال  هاي در قانون بودجحاصل ادغام دو رديف بودجه

است كه دولت محترم عالوه بر آن، در مجموع اعتبار تخصيصي  «اردوهاي فرهنگي و تفريحي و زيارتي

برخي  تخصيصرصد كاهش داده است و البته، با عنايت به اهتمام و د 88/88به آن را  به ميزان 
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هاي فرهنگي كشور( در اين )ازجمله وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه هاي ديگردستگاه

 رسد.نظر ميها، اقدام دولت جهت كاهش اعتبار اين دو مقوله منطقي بهحوزه

و « ه خدمات به ايرانيان خارج از كشورئارا»با عناوين دولت محترم دو رديف جداگانه  سوم آنكه،

سال  هرا در اليحه بودج« ه خدمات كنسولي و فرهنگي و اقتصادي از طريق نمايندگي داخل كشورئارا»

ميليون ريالي در نظر گرفته است. اين درحالي  100.000تعبيه كرده است و براي هريك اعتبار  1396

ه خدمات كنسولي و ئارا»اند. هرچند وجود نداشته 1395سال  هبودج ها در قانوناست كه اين رديف

مرزي اتباع ايراني علت افزايش سفرهاي برونبه« فرهنگي و اقتصادي از طريق نمايندگي داخل كشور

توان استدالل كرد كه درج رديف رسد، ولي مينظر ميويژه در ايام اربعين به كشور عراق منطقي بهبه

هاي درحالي صورت گرفته است كه رديف« ه خدمات به ايرانيان خارج از كشورئارا»وان جداگانه با عن

 و« ه خدمات كنسولي الكترونيكئارا» )از قبيل ديگري با همين مضمون يا نزديك به همين مضمون

اي كه گونهوجود دارند، به 1396در اليحه بودجه سال «( پيگيري و حمايت از حقوق اتباع ايراني»

 ان پيشنهاد ادغام اين رديف در آنها را مطرح كرد. تومي

كار خود، در حوزه سياست خارجي اهتمام هرچند دولت يازدهم از بدو آغاز به چهارم آنكه،

اي مشخصي را اي به موضوع ديپلماسي عمومي داشته است و در اين راستا، نه تنها رديف بودجهويژه

هاي مربوط به اين موضوع را در ها و برنامهاست فعاليتبلكه كوشيده  ،براي آن در نظر گرفته است

يافته به اين سفانه، روند افزايشي اعتبار تخصيصأدستگاه وزارت امور خارجه متمركز سازد، ولي مت

المللي جمهوري هاي موجود در روابط خارجي و بينموضوع در اليحه بودجه در قياس با واقعيت

 پيمايد.را مي اسالمي ايران، شيب بسيار ماليمي

سو به دنبال پايان جنگ سرد، ويژه در طي تقريباً سه دهه اخير، از يكبايد در نظر داشت كه به

هاي اطالعات و ارتباطات و جهاني شدن، ديپلماسي عمومي بيش از پيش جايگاه انقالب در فناوري

اسالمي ايران، چه در سوي ديگر، دشمنان جمهوري المللي يافته است و ازبين رفيعي در ديپلماسي

هاي گيري از تمامي ابزارهاي ديپلماسي عمومي تالشاي و چه در سطح جهاني، با بهرههسطح منطق

رو، اند؛ ازاينهراسي تشديد كردههراسي و اسالمتصويري منفي در قالب ترويج ايران ئهخود را براي ارا

يك رديف دستگاهي در ذيل »بودجه از  هرسد كه اوالً ديپلماسي عمومي در اليحنظر ميضروري به

يافته به آن نيز به ميزان چشمگيري ارتقا يابد و ثانياً اعتبار تخصيص« اييك رديف برنامه»به « برنامه

 افزايش يابد. 

هاي وزارت امور خارجه محسوب موريتأموضوع ديپلماسي اقتصادي از مهمترين م پنجم آنكه،

هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري ازجمله در سياست شود كه در اسناد باالدستي كشورمي

كيد ويژه قرار گرفته است. خوشبختانه تنظيم أدرخصوص برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي مورد ت
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نحوي كه در پيوست چهارم اليحه برنامه بودجه كشور به انجام رسيده هاي وزارت امور خارجه بهبرنامه

حمايت از اهداف » هايي چونت. اختصاص بودجه به برنامهاست حاكي از توجه به اين موضوع اس

رود كه در اين راستا قابل توضيح است. انتظار مي« اقتصادي كشور و تقويت ديپلماسي اقتصاد مقاومتي

ثري از اقدامات وزارت امور خارجه در حوزه ديپلماسي اقتصادي ؤمجلس شوراي اسالمي نيز حمايت م

هاي مرتبط را در نين مناسب و مورد نياز، اين وزارتخانه و ساير دستگاهعمل آورد و با تصويب قواهب

 انجام وظايف خود در اين حوزه كمك نمايد.

 

 بندي و مالحظاتجمع

بندي نهايي از گزارش بودجه وزارت امور خارجه بايد به چند نكته مهم اشاره داشت. نخست در جمع

ميزان معمول و متعارف صورت گرفته و از افزايش خاصي  اينكه ميزان افزايش بودجه اين وزارتخانه به

اي جاري كشور انتظار بااليي هاي بودجهكند. هرچند محدوديتها حكايت نمينسبت به ساير دستگاه

كند هاي مختلف در اليحه بودجه سال آينده كشور ايجاد نميبراي افزايش قابل توجه اعتبارات دستگاه

توجه به حساسيت حوزه سياست خارجي كشور در  ارت امور خارجه بااما بايد درنظر داشت كه وز

الملل در سال المللي كنوني وظايف خطيري براي حفظ منافع ملي در نظام بيناي و بينشرايط منطقه

رو دارد. روي كار آمدن مجدد جمهوريخواهان در دولت آمريكا كه ديدگاهي بسيار منفي آينده پيش

تثبيت موقعيت آنها در كنگره از افزايش تحركات ضدايراني نهادهاي حاكميتي  نسبت به برجام دارند و

آمريكا در سال آينده حكايت خواهد داشت. بخشي از اين تحركات ناظر بر به حداقل رساندن مزاياي 

هاي اروپايي نيز المللي است و دولتبرجام براي ايران خواهد بود. از آنجايي كه برجام توافقي بين

ويژه از طريق هاي اين توافق هستند بسيار ضرورت دارد كه وزارت امور خارجه بهطرف ازجمله

ها با هاي خود در خارج از كشور در چارچوب كارزارهاي ديپلماتيك و ازجمله رايزنينمايندگي

المللي حقوقي و سياسي در راستاي هاي الزم در مجامع بينمسئوالن دولتي ساير كشورها و پيگيري

 سازي تحركات دولت آينده آمريكا براي به حداقل رساندن منافع ايران از برجام گام بردارد.خنثي

هاي افراطي در دولت آينده آمريكا، جبهه رسد كه با روي كار آمدن چهرهنظر ميازسوي ديگر به

س اساعربي نيز بر ميزان تحركات خود بر ضد ايران و جبهه مقاومت خواهد افزود و براين –عبري 

هراسي در منطقه را انتظار داشت. اين وضعيت نيز اهميت گيري موج جديدي از ايرانتوان شكلمي

ويژه وزارت امور خارجه را براي هاي مرتبط با حوزه سياست خارجي كشور بهعملكرد مجموعه دستگاه

ن شرايط كند و طبعاً ايفاي مطلوب وظيفه در ايمقابله با روندهاي تهديدزاي جديد دوچندان مي

 نيازمند تخصيص اعتبارات مالي مكفي به اين وزارتخانه است.
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نكته مهم ديگر اينكه نبايد فراموش كرد كه اعطاي اعتبار به وزارت امور خارجه در اليحه بودجه 

هاي اين وزارتخانه كه هزينه گيرد درحاليانه براساس پول ملي كشور و واحد ريال صورت مييسال

شود. اختالف مي فرامرزي خود عمدتاً برمبناي ارز خارجي و مشخصاً دالر انجام هايدليل فعاليتبه

كند. هاي مالي بيشتري را به وزارت امور خارجه تحميل ميخواه ناخواه محدوديت ،ميان اين دو ارز

هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از ها باعث شده است كه برخي از نمايندگيهمين محدوديت

كشد. يي آنها را در انجام وظايف خود به چالش ميآ با دو يا سه نيرو اداره شوند كه عمالً كاركشور بعضاً

هاي واسطه محدوديتهشود كه چنانچه بمي قوياً پيشنهاد و تأكيدباتوجه به مجموع اين مالحظات 

از كاهش ، حداقل وجود ندارداي كشور امكان تخصيص اعتبارات بيشتر به وزارت امور خارجه بودجه

تا اين وزارتخانه در انجام  شودكشور نيز اجتناب  1396در اليحه بودجه سال آن رقم پيشنهادي 

 وظايف خطير خود با محدوديت بيشتري مواجه نشود.

 

 منابع و مآخذ

 كل كشور. 1395قانون بودجه سال  .1

 كل كشور. 1396اليحه بودجه سال  .2
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