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دبيرخانـه«رديـف مشخصـي بـراي» جمهـوري نهاد رياسـت«بار ذيل اعتبارات براي اولين كل كشور 1392سال در اليحه بودجه

شد»جنبش عدم تعهد و درخصوص. اي معادل يكصد ميليارد ريال به آن اختصاص يافته استو بودجههدر نظر گرفته اين نهـاد

و آن، بودجه تعيين شده براي :مالحظات ذيل مطرح است نكات

 نكات كلي) الف

و تعهد به منافع قدرتتالشي جنبش عدم تعهد نماينده.1 بـزرگ هاي از سوي كشورهاي درحال توسعه براي رهايي از وابستگي

با در عصر جنگ سرد بود، با اين تـالش بـراي حفـظ منـافع كشـورهاي عضـو در برابـر اهـداف،نظـام دوقطبـي فروپاشـي حال

حفظ انگيزهبه،هاي بزرگ در دوره پساجنگ سرد طلبانه قدرت توسعه درحـال حاضـر. اين جنبش تبـديل شـد موجوديت اي براي

المللي دنيـا از حيـث تعـداد اعضـا كشور در آن بعد از سازمان ملل متحد دومين نهاد بين 120بيش از دليل عضويت اين جنبش به

مي به .آيد شمار

به.2 و ضدسلطه جنبش عدم تعهد جمهوري اسالمي ايران نگاه مثبتي نسبت به ماهيت ايـن جنـبش،واسطه ماهيت ضداستعماري

و آن را سازوكار و تـأمين براي مقابله با روند تثبيت هژمونيداشته و تحقـق نظـام جهـاني چنـدقطبي گرايي مورد نظر آمريكـا

و بازيگران مستقل نظام بين منافع دولت مي ها .داند الملل

و اهداف ضداستكباري جنبش عدم تعهد، جمهوري اسـالمي ايـران همـواره خواسـتار فعـال شـدن هرچـهه به آرمانبا توج.3 ها

و ترتيبات بينبيشتر  و دخالت آن در روندها به اين جنبش و نيز تالش داشته تا عنوان يـك عضـو مـؤثر در ايـن المللي بوده است

.نهاد به پيشبرد اهداف آن كمك نمايد

مثبت ايران نسبت به جنبش غيرمتعهدها نهايتاً سبب شد تا شانزدهمين اجالس سران كشورهاي عضو ايـن جنـبش در رويكرد.4

و برايندر تهران» صلح پايدار در سايه مديريت مشترك جهاني«و با شعار 1391ماه سال شهريور اسـاس رياسـت برگزار شده

.اين جنبش در اختيار جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد

به جمهوري اسالمي ايران در اختيار گرفتن رياست دوره.5 و تـاريخي بـراي تقويـت اي جنبش عدم تعهد را منزله فرصتي مغتـنم

و توسعه فعاليت به عملكرد مي هاي اين جنبش و مقتضـي. آورد حساب رسيدن به اين هدف نيازمند تمهيـد سـازوكارهاي مناسـب

يك دبيرخانه دائمي. يكي از مهمترين آنهاستاست كه تأسيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد  با توجه به اينكه اين جنبش تاكنون فاقد

و از آنجا كه وجود  و سازمان بيندبوده و اجراي اهداف هر نهاد و تأثيرگذاري در تحقق المللي دارد، اقـدام بـه بيرخانه نقش مهم

و هماهنگي هرچهآن تأسيس  و عملي مؤثري براي سازماندهي الزم بـه. آيـد حسـاب مـي هاي اين جنبش بـه بهتر فعاليت گام مهم

اين موضوع در اجالسـيه سـران. توضيح است كه ايجاد دبيرخانه در حوزه اختيارات اجالسيه سران جنبش عدم تعهد بوده است

.تصويب نگرديده است

و در حوزه وظايف رياست رو، دبيرخانه ماهيت درون اين از جن مرحلهساختاري داشته . شـود بش عدم تعهـد محسـوب مـي اي

.باشد، در نيويورك است دفتر هماهنگي جنبش كه داراي اختيارات اجرايي مي

به نام خدا
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اي نكات بودجه)ب

و نهادي.1 بادباي تخصيص بودجه به هر دستگاه مأمطابق و و نوع فعاليت از. موريـت آن نهـاد صـورت پـذيرد ساختار، برنامه

يك نهاد تازه و تأسيس است، الزم است تا نمايندگان محترم ضمن مطالبه گزارش فعاليت آنجايي كه دبيرخانه جنبش عدم تعهد ها

و مأموريتو بررسي برنامه) استهاي چند ماه كه دوره(از بدو تأسيس تاكنون آن عملكرد  ميـزان،روي ايـن نهـاد هـاي پـيش ها

به ناسب بودجه اختصاصت و فعاليت را با برنامهدبيرخانه يافته و تطبيق هاي آن مورد ها .قرار دهندبررسي

المللـي اسـت، الزم اسـت تـا نماينـدگان محتـرم مجلـس با توجه به وظايف اجرايي تخصصي كه برعهده دبيرخانه هر نهاد بين.2

ااطمينان حاصل نمايند مهم نسبت به اين  و منحصراً در چارچوب وظـايف كه اعتبارات عطايي به دبيرخانه جنبش عدم تعهد دقيقاً

و صرف امور مشخص اين نهاد هزينه  شد مرتبط ازجمله فعاليت غيرشده و تبليغاتي نخواهد . هاي سياسي

آن.بـود هاي گسترده در دبيرخانه جنـبش عـدم تعهـد منتشـر شـده خصوص استخدامدرها در گذشته برخي گزارش.3 جملـه از

در مي با توجه. خصوص استخدام بيش از هزار نفر در اين دبيرخانه اشاره كرد توان به اظهارات دكتر صالحي وزير امور خارجه

و بودجـه،هاي دبيرخانه عدم تعهد به سنخ ستادي فعاليت اي خـاص استخدام تعداد زيادي كارمند در اين نهاد كه قطعاً بـار مـالي

المللـي هاي برخي نهادهاي بـين كما اينكه نگاهي به تعداد كاركنان دبيرخانه. بودداشت قابل توجيه نخواهد همراه خواهد خود را به

و يا دبيرخانه مجمع مجالس آسيايي كه تعداد پرسنل آنها كمتر از يكصد نفر است نشـان  در تهران ازجمله دبيرخانه سازمان اكو

مو مي و غيـر جنبش عدمرد نياز براي دبيرخانه دهد كه برخي ارقام مربوط به تعداد نيروي . متعـارف اسـت تعهـد بـيش از انـدازه

و سياست خارجي مجلس عضو نمايندگان محترم الزم استرو ازاين ضمن مطالبـه برنامـه شوراي اسالمي كميسيون امنيت ملي

بودجـه ايـن نهـاد متناسـب بـا تعـداد نيروي انساني دبيرخانه عدم تعهد از مسئوالن اين دبيرخانه، توجه الزم را نسبت به تنظـيم 

و از اين و نه مازاد آن معطوف داشته .نيرو در دبيرخانه جلوگيري نمايند از استخدام بدون برنامه طريق نيروي مورد نياز

به.4 و سياست خارجي كه هـاي عنوان نماينـده مجلـس در برنامـه اظهارات دكتر نوذر شفيعي عضو محترم كميسيون امنيت ملي

از. هاي اين دبيرخانه حكايت دارد تعهد حضور دارند از عدم شفافيت فعاليتعدم رخانه دبي و روشـن طبعـاً نبـود اطالعـات دقيـق

ايـن امـر ايجـاب. دهـد سوي دولت براي اين نهـاد را كـاهش مـي عملكرد دبيرخانه امكان بررسي كارشناسي بودجه پيشنهادي از

ا مي يك كند كه نمايندگان محترم مجلس شوراي و تصويب بودجه ايـن نهـاد طرف سالمي از حساسيت خاصي نسبت به بررسي

و مؤثري را براي نظارت دقيـق بـر نحـوه هزينـه اعتبـارات تخصيصـي بـه  و از طرف ديگر سازوكارهاي مشخص داشته باشند

.دبيرخانه عدم تعهد در نظر بگيرند


