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 چكيده
 در هاا آن نقش و سهم زانیم و متحد ملل نظام یاصل ارکان در یاذره یکشورها گاهیجا یبررس
 ییهاا دولات  به یاذره یکشورها ق،یتحق نیا در. است مقاله نیا موضوع سازمان، ۀبودج نیتأم
 0555 از تار مک هاآن مساحت کهنآ ای نفر هزار 055 از ترمک یتیجمع یدارا که دنشویم القاط
 هرچند. هستند شدهذکر یهایژگیو و صیخصا یدارا کشور 10 مجموع در .است مربع لومتریک

 در یاذره یهاا دولات  تیعضاو  باه  یچنادان  ۀعالقا  متحاد،  ملل سازمان و ملل ۀجامع مؤسسان
 ،کردندینم یتلق دیمف سازمان، اهداف و منافع نیتأم منظوربه را هاآن حضور و دنداشتن سازمان

 ،وساتند یپ ملال  سازمان به 0995 ۀده در ژهیوبه هادولت نیا و کرد رییتغ هیرو نیا جیتدربه اما
 ساازمان  یاصل هدف به توانندیم بزرگ چه و کوچک چه هادولت ۀهم که بود آن بر اعتقاد رایز
 یهاا دولات  حضاور  ن،یا ا وجود با. رسانند کمک است یالمللنیب تیامن و صلح نیتأم همانا هک

 یاذره دول یبرخا  اما ،است بوده کم اریبس تیامن یشورا همچون سازمان مهم ارکان در یاذره
 و تیا پرجمع یهادولت به نسبت یشتریب مشارکت 6502 سال در سازمان یهانهیهز نیتأم در

 .اندداشته پهناور
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 مقدمه
 نهااد  یاک  ۀمنزلبه و المللیبین ۀجامع عضو ترینمهم سیاسی، متشکل سازمان ترینکامل کشور

 :0100 بیگادلی، ضایایی ) رودمای  شامار  به لمللیابین ۀجامع مقتدر و اولیه اصلی، عضو حقوقی،
 اسات  شاده  انجاام  0چائومونت ۀمعاهد زمان از کشورها یبندمیتقس است شایان یادآوری(. 650

(M. East, 1973: 556 .)بازرگ،  یهاا قادرت  هاا، ابرقادرت  گاروه  پانج  باه  بیترتنیبد هاقدرت 
 ,G. Berridge) شاوند یما  میقسا ت یاذره یکشاورها  و کوچاک  یکشورها متوسط، یهاقدرت

 کشاور  ۀانداز بودنکوچک ،0900 سال در متحد ملل سازمان کار به آغاز هنگام (.10-21 :1997
 ماانع  داشتند، نفرهزار  055 از کمتر یتیجمع دو هر که سلند،یا بعدها و 6لوکزامبورگ ثروتمند
 اریبسا  یهاا دولات  نیز ملل سازمان ملل، ۀجامع همچون اما ،نشد سازمان نیا در هاآن تیعضو

 کاه  باود  آن بر اعتقاد. رفتینپذ تیعضو به را اروپا در نویمارسن و نیاشتاختنیل موناکو، کوچک
 نهااد  کیا  در تیعضاو  از یناشا  یهاتیمسئول به بتوانند که اندکوچک آن از بیش هادولت نیا
 تیا موقع از کانیوات و آندورا همراه به یاذره یهادولت آن عوض، در. کنند عمل یجهان یاسیس

 کاان یوات جز امروزه. یافت رییتغ 0995 ۀده از ژهیوبه بعدها هیرو نیا. شدند برخوردار ناظر عضو
 نیبا  تنهاا  تشاان یجمع هنکا آ باا  ادشدهی یکشورها( دارد اریاخت در کوچک اریبس ییقلمرو که)

 هساتند  ملال  ساازمان  رایا عتماام  عضاو  اسات ( آنادورا ) نفر 29555 و( نویمارسن) نفر 60555
 کشاورهای  ترینجمعیتکم نائورو و ترینکوچک موناکو میان این در .(020 :0100 تس،یفیگر)

 حقاوق  اصالی  تابعاان  کوچک چه بزرگ چه کشورها حال هر به. روندبه شمار می سازمان عضو
 شاخص  کی مه» بود دهکر اعالم 0500 سال در واتل که طورهمان شوندمی محسوب المللبین

 هماان  باه  کوچاک  یجمهاور  کیا . شوندمی محسوب آدم دو هر پیکر،غول یفرد هم و کوتوله
: همان) «جهان یامپراتور نیرومندترین که است شیخو سرنوشت بر حاکم مستقل کشور زانیم

 موضاوع  باه  تااکنون  کشاورمان  محققان و پژوهشگران الملل،نیب حقوق یفارس متون در(. 020
 ۀواسا  به که است یحال در نیا اند،نپرداخته المللنیب حقوق نظام در یاذره یکشورها گاهیجا

                                                           
1  . Treaty of Chaumont. 

 هیروسا  پارو،،  ش،یاتر یکشورها. بود مذاکره طریق از توافق و فصل و حل یبرا ناپلئون شانس نیآخر معاهده نیا
 باس، آتاش  یازا در کاه  دادناد  شانهاد یپ ناپلئون به معاهده نیا انعقاد با 0000 مار، اول در ریکب یایتانیبر و

 رد را شانهاد یپ نیا ا ناپلئون اما ،برگردد 0590 از قبل یمرزها پشت به و کند رها را متصرفاتش یتمام فرانسه
 .کرد

Paul W. Schroeder, the Transformation of European Politics 1763-1848 (Oxford University Press, 1994), 
501-4. 

 کاه  شاود یم محسوب( سازمان عضو یۀاول دولت 00) متحد ملل سازمان مؤسس عضو دول جمله از لوکزامبورگ .6
 از و دارد تیا جمع نفار  هازار  052 حدود اکنون اما داشت، نفر هزار 055 از کمتر یتیجمع ریاخ ۀده نیهم تا

 :ک.ر. است شده خارج( مقاله نیا در مندرج فیتعر با) یاذره یکشورها ۀزمر
http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country 

http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
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 مهام  ارکاان  گار ید و یعماوم  مجماع  در برابار  و یمسااو  یرأ از هاا آن ها،دولت برابر تیحاکم
 الملال نیبا  حقوق ونیسیکم یاعضا انتخاب در توانیم را تیاهم نیا. برخوردارند یریگمیتصم
 از رینااگز  ماا  دولتمردان موارد، گونهنیا در که دید...  و تیامن یشورا ردائمیغ یعضاا انتخاب ای

 اماروزه  کاه  نقشی و کشورها این تعداد شناخت ،بنابراین. هستند زین یاذره یهادولت نظرجلب
 .است اهمیت حائز کنندمی ایفا متحد ملل سازمان خصوصبه یالمللبین ۀجامع در

 تشاکیل  بادو  از کاه  اسات  این هستند، آن به پاسخ درصدد مقاله نگارندگان که اصلی سؤال
 ساازمان  ایان  اصالی  ارکاان  در ماوقعیتی  و جایگااه  چه از ایذره کشورهای متحد، ملل سازمان
 در هاا آن عضاویت  و حضور میزان در کشورها این کم مساحت یا جمعیت آیا اند؟بوده برخوردار
 برابار  و مسااوی  حاکمیات  اصال  باه  توجه با اینکه یا است بوده ذارگاثر متحد ملل اصلی ارکان
 هاا دولت دیگر با برابر اثرگذاری و حضور میزان از کشورها این الملل،بین حقوق نظام در هادولت

 اند؟بوده برخوردار
 اندازه چه تا ایذره کشورهای کم مساحت و جمعیت که شودمی م رح سؤال این همچنین،

 در اثرگاذاری  ابازار  از یکای  منزلاۀ باه ) متحاد  ملال  ساازمان  عضاویت  حاق  پرداخات  انمیز در
 است؟ بوده تأثیرگذار( آن هایفعالیت

 برابار  حاکمیت اصل از مندیبهره با ایذره هایدولت که است این مقاله نویسندگان فرضیۀ
 ملال  ساازمان  ماومی ع مجمع در برابر اثرگذاری و مساوی رأی حق از المللبین حقوق نظام در

 شاورای  همچاون  ماؤثری  اجرایای  نهادهاای  در هاا آن حضور میزان اما. اندشده برخوردار متحد
 .است بوده کمرنگ هاآن بودنایذره تأثیر تحت و نبوده پررنگ امنیت
 و مسااحت  جمعیات،  میزان مختصر توضیح و ایذره کشورهای تعریف از پس مقاله، این در
 تسااوی  اصال  پرتاو  در را متحد ملل سازمان در کشورها این عضویت ها،آن یجغرافیای موقعیت
 اصالی  ارکاان  در را کشاورها  ایان  موقعیات  و جایگاه سپس،. کنیممی بررسی هادولت حاکمیت
 پایاان  در و کنایم مای  م العاه ( 6502 ساال ) تاکنون سازمان تأسیس بدو از متحد ملل سازمان
 هاای اهارم  از یکای  منزلاۀ باه  متحاد  ملل سازمان بودجۀ تأمین در هادولت این مشارکت میزان

 .شودمی داده توضیح سازمان هر عملکرد در تأثیرگذار
 

 ياذره يكشورها فيتعر
 یکشاورها  باه  یاذره یکشاورها . نادارد  وجاود  یاذره یکشورها خصوصدر هیلعمتفق یفیتعر
 . برخوردارند اریمع دو هر ای کم نیسرزم ای تیجمع از که شودیم اطالق یتیحاکم یدارا

 در 6«یاذره یکشاورها » و 0«کوچاک  یکشاورها » اصا الح  دو از که است شایان یادآوری
                                                           

1. Small states. 
2. Microstates. 
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 یکشاورها » اما. برخوردارند یکم تیجمع و نیسرزم از که شودیم استفاده ییکشورها فیتوص
 و 0905 ایها دهه در. دارند یکمتر تیجمع و نیسرزم «کوچک یکشورها» نسبت به «یاذره

 در ماوردنظر  ۀآستان بود، یفعل تعداد از کمتر اریبس جهان مستقل دول تعداد آنکه به نظر 0925
 یهاا دهاه  در تیا جمع ۀآساتان . باود  ونیلیم 00 تا 05 نیب یتیجمع کوچک، یکشورها فیتعر

 اماا  افات، ی کااهش  نفار  ونیا لیم 0/0 ای 0 به 0995 ۀده در و نفر ونیلیم 0 به 0905 و 0955
 اساات نفاار هاازار 055 از کمتاار هاااآن تیااجمع کااه هسااتند ییهااادولاات ،یاذره یرهاکشااو

(Crowards, 2002: 144 .)فیا تعر در یتا یجمع و ینیسارزم  اریا مع دو هار  از مقاله، نیا در اما 
 اریمع از یاذره یکشورها فیتعر در سندگانینو یبرخ رایز ،است شده استفاده یاذره یکشورها
 یاذره ییکشاورها  نگارناده،  فیتعر در. اندکرده استفاده تیجمع اریمع از گرید یبرخ و مساحت
 ,Mehmet & Tahiroglu) مرباع  لومتریک 0555 از کمتر هاآن مساحت ای که شوندیم محسوب

 & Boyce) باشاد  کمتار  نفر هزار 055 از نیسرزم آن تیجمع تعداد آنکه ای( 152-162 :2002

Herr, 2012: 37-41 .)در جهاان  کشور 10 مقاله، نیا در نگارنده موردنظر یارهایمع به توجه با 
 هناد،  اقیاانو،  امریکاا،  افریقاا،  آسایا،  اروپاا،  هایقاره در که دارند قرار ایذره کشورهای ردیف
 .اندشده واقع کارائیب دریای و اقیانوسیه ۀمن ق

 .اسات  شاده  استفاده زین یترباال یتیجمع ۀآستان از یاذره یکشورها فیتعر در یگاه البته
 یکشااورها سااازمان» یباارا کااه یگزارشاا در یهنااد یپلماااتید 0900 سااال در ،مثااال باارای

 از کارد  هیا ته «یجهاان  تیا امن در کوچاک  یکشورها یریپذبیآس» عنوان با «المنافعمشترک
. ردکا  استفاده کوچک یکشورها فیتعر در یاریمع منزلۀبه نفر ونیلیم کی ریز تیجمع ۀآستان
 میتسال  یگزارشا  «المنافعمشترک یکشورها سازمان» 0995 اکتبر اجال، به بعد، سال دوازده

 ۀرخانا یدب اکناون هام . دیرسا  نفار  ونیا لیم 0/0 باه  و افتی شیافزا آستانه گزارش، آن در و دش
 مثاباۀ باه  را نفار  ونیا لیم 0/0 از کمتار  تیا جمع یدارا یکشاورها  المناافع، مشترک یکشورها
 ساازمان  عضاو  دولات  01 مجماوع  از ماذکور،  فیا تعر با .شناسدیم یاذره و ککوچ یکشورها
 زین یجهان بانک. رندیگیم قرار کوچک یکشورها گروه در کشور 16 المنافع،مشترک یکشورها

 ۀآساتان  زیا ن یگار ید ۀساند ینو(. Negut & Gagea, 2011: 33) کناد یم استفاده اریمع نیهم از
 ,Bartmann) اسات  کارده  اساتفاده  یاذره یکشاورها  فیا تعر برای را نفر ونیلیم کی از کمتر

2014: 61-62.) 
 قارار  توساعه  حاال  در یکشاورها  فیرد در یاذره یکشورها تیاکثر که است توجه درخور

 مالات، ) دارناد  قارار  افتاه یتوساعه  یکشاورها  انیا م در هاآن از کشور 2 تنها درواقع،. رندیگیم
 (.نویمارسان و موناکو ن،یتااشختنیل آندورا، سلند،یا
 
 



 764   متحد ملل سازمان اصلی در اركان ايذره كشورهاي جايگاه

 ياذره يكشورها يیايجغراف تيموقع و مساحت ت،يجمع
 باا  را یاذره یکشاورها  ییایا جغراف تیا موقع و مساحت ت،یجمع زانیم از یآمار بخش، نیا در

 .میدهیم قرار خوانندگان اریاخت در ینترنتیا یهاتیسا از مستخرج اطالعات به توجه
 

 تيجمع زانيم. 1
 براساا،  و دارناد  نفار  هازار  055 از کمتار  یتیجمع کشور 69 جهان، یاذره کشور 10 انیم زا

( نیبحار  و سنگاپور) گرید یاذره کشور دو. کرد محسوب یاذره را هاآن توانیم یتیجمع اریمع
 مرباع  لاومتر یک 0555 از کمتار  هاا آن مساحت چون اما ،دارند نفر هزار 055 از شتریب یتیجمع
 0.اندگرفته قرار یاذره یکشورها فیرد در ،است
 

 مساحت زانيم. 2
 از کمتار  هاا آن مسااحت  رایا ز ،کرد محسوب یاذره توانیم را کشور 60 مساحت، اریمع نظر از

 باهاما،، سلند،یا واتو،وان ساموا، یکشورهاکه  است شایان یادآوری. است مربع لومتریک 0555
 از و دارناد  تیا جمع نفار  هزار 055 تا 655 نیب و نفر هزار 055 از رتکم یتیجمع یبرونئ و زیبل
 واجاد  مرباع  لاومتر یک 0555 از شیبا  یمسااحت با وجود  اما شوند،یم محسوب یاذره نظر نیا
 6.ستندین بودنیاذره اریمع

 شاده ذکار  یکشاورها  مسااحت  زانیم از مشخص یریتصو بتوانند خوانندگان آنکه جهت به
 مجماوع  آنکاه  حال است. بعمر لومتریک 515تهرانمساحت  که میکنیم یادآوری باشند، داشته

 .است مربع کیلومتر 515 حدود موناکو، تا واتیکان از کشور 5 مساحت
 

 يیايجغراف تيموقع .3
 کشاور  نیتار کوچک نائورو(. کشور 9) دارند قرار هیانوسیاق ۀمن ق در یاذره یکشورها نیشتریب

 یاذره کشور هشت. است زین متحد ملل سازمان عضو کشور نیترتیجمعمک و هیانوسیاق ۀمن ق
 باه  0905 و 0955 هاای دهاه  در کشاورها  نیا ا یتمام. دارند قرار بیکارائ یایدر ۀمن ق در زین

 در عموماا   وناد  بود سیانگلا  ۀمساتعمر  هاآن غالب و شدند رفتهیپذ متحد ملل سازمان تیعضو

                                                           
1. http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country. 
2. http://www.worldatlas.com/articles/the-10-smallest-countries-in-the-world.html. 

 لحاظ، نیا از هاآن رارگرفتنق بیترت و یاذره دول از کی هر مساحت و تیجمع زانیم به مربوط یلیتفص اطالعات
 نیمأت در هاآن سهم زانیم و متحد ملل سازمان در هاآن تیعضو خیتار ها،آن از کی هر ییایجغراف تیموقع

 .دینک مالحظه دیتوانیم مهیضم جدول در را 6502 سال در بودجه

http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
http://www.worldatlas.com/articles/the-10-smallest-countries-in-the-world.html
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 اروپاا  ۀقار در. ندیدرآ سازمان تیعضو به توانستند کشور آن تیماح با سیانگل از استقالل زمان
 در نااظر  مقاام  یدارا ایا دن کشور نیترکوچک منزلۀبه کانیوات. دارند قرار یاذره کشور هفت زین

 .دارند تیعضو متحد ملل سازمان در گرید کشور شش اما ،است متحد ملل
 ۀقاار  در زیا ن کشاور  ساه . دارند قرار هند نو،ایاق در زین ویمالد و شلیس یارهیجز کشور دو

 کشور کی زین قایآفر و کایمرا یهاقاره از کی هر در(. سنگاپور و نیبحر ،یبرونئ) دارند قرار ایآس
 (.پرنسیپ و سائوتومه ،زیبل بیترت به) دارد وجود یاذره

 

 عام المللنيب حقوق و منشور نظام در هادولت يبرابر و تيحاكم اصل
 ۀمنزلا باه  هادولت تیحاکم به احترام اصل از کورفو کانال یۀقض در یدادگستر یالمللنیب انوید
 تیا واقع باه  نظار  ،نیهمچنا  0.کناد یما  ادیا  «یالمللا نیبا  رواباط  نیادیا بن یهاا هیا پا» از یکی

 باه  معماوال  . برخوردارناد  برابار  و یمسااو  یگاهیجا از هادولت ،یالمللنیب ۀجامع نامتمرکزبودن
 پروفساور (. Warbrick, 1994: 204) شاود یما  اشاره قاعده نیا بر دیتأک در 6ینیالت المثلربض

 یاساسا  قاانون  نظاام  نیادیا بن نیدکتار » منزلاۀ باه  هاا دولت یبرابر و تیحاکم اصل از ،یبراونل
 یۀقضا  در زیا ن یدادگستر یالمللنیب یدائم وانید(. Brownlie, 1998: 287) بردیم نام «هاملت

 1.است حاکم مستقل دول انیم روابط بر المللنیب حقوق که داردیم اعالم لوتو،
 و اناد یالمللا نیبا  ۀصحن در یاصل گرانیباز کشورها که میده یگواه گزاره نیا صدق بر اگر

 گااه یجا از کوچاک  چاه  و بازرگ  چه هادولت ۀهم که میده قرار قاعده نیا کنار در را گزاره نیا
 یالمللنیب نظام در( یاذره ولو) هادولت گاهیجا و نقش تیاهم بر آنگاه خوردارند،بر برابر یحقوق

 باا  یستیبا ها،آن از کی هر یواقع اعتبار گرفتن نظر در بدون کشورها ۀهم رایز ،برد میخواه یپ
 (.025: 0155 کاسسه،) باشند یمساو هم

 یمهما  و بازرگ  ساازمان  یحتا  و ناد االملال نیبا  حقاوق  یاصل تابعان هادولت که میدانیم
 درواقاع . سات ین برخاوردار  یحقاوق  یعاال  تیشخص از هادولت ۀانداز به زین متحد ملل همچون
 ساند  در هاا دولات  کاه  اسات  یزانیم و اندازه همان به یالمللنیب یهاسازمان یحقوق تیشخص
 و یاکتسااب  هاا سازمان تیاهل و تیشخص ،نیبنابرا. اندکرده ینیبشیپ سازمان آن یبرا سیتأس

 جملاه  از. اسات  یتیمحادود  گونهچیه بدون و یذات هادولت تیاهل و تیشخص اما ،است محدود
 و ندارناد  را یدادگستر یالمللنیب وانید شگاهیپ در یترافع یدعاو در حضور حق هاسازمان آنکه

 از هاا دولات  تماام  هادات، معا حقوق ونیکنوانس 2ۀ ماد برابر. هاستدولت آن از تنها تیاهل نیا
 .باشند یاذره ای کوچک بزرگ، یدولت آنکه از نظرصرف برخوردارند معاهدات انعقاد تیاهل

                                                           
1. The Corfu Channel Case, op.cit, 35. 
2. par in parem non habet imperium. 
3. The case of Lotus, Judgment no.8, 18. 
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 ظااهر  در دانند،یم افسانه عمل در را هادولت انیم یبرابر که هرابار چون یسندگانینو یحت
 (.Malksoo, 2010: 98) دارد وجود المللنیب حقوق نظام در یحقوق اصل نیا که رندیپذیم

 شتریب نفوذ از ،یعرف قواعد جادیا به منجر یسازهیرو روند در هادولت یبرخ که است درست
 یانحصاار  حضاور  یمعناا  باه  تیا واقع نیا اما ،برخوردارند گرید یبرخ به نسبت یترگسترده و

 یهاا درتقا  مشاارکت  کاه  نادارد  وجود یاقاعده چیه. ستین عرصه نیا در قدرتمند یهادولت
 از یبرخا  اهاا یدر حقوق قلمرو در ،مثال یبرا. بداند یضرور یعرف ۀقاعد خلق منظوربه را بزرگ
 ناد امشاغول  یریا گیمااه  باه  دوردسات  یهاا آب در گسترده یشکل به اتباعشان که ییهادولت
 یهاا دولات  غالاب  خصاوص در امار  نیا ا و اندنشده شناخته قدرتمند یهادولت منزلۀبه عتا یطب

 زرنشاان، ) اسات  صاادق  دارناد،  ییهاا آب نیچنا  در یریا گیماه در یخاص منفعت که یساحل
 دول حاال  نیعا  در یاذره یهاا دولات  از یریا کث تعداد که است شایان یادآوری(. 051 :0195
 .هستند زین یارهیجز و یساحل
 

 متحد ملل نظام در تيعضو طيشرا
 پنج «متحد ملل سازمان در رشیپذ» یمشورت یۀقض در یدادگستر یالمللنیب وانید یرأ بر بنا

 0(.0)مادۀ  دارد وجود سازمان در تیعضو برای شرط
؛ ردیبپاذ  را متحد ملل منشور تعهدات (پ؛ باشد جوصلح (ب؛ باشد دولت دیبا یمتقاض (الف

 .باشد تعهدات آن انجام خواهان (و؛ باشد تعهدات نیا انجام به قادر (ت
 در اما ،ندارند را شروط نیا گسترش حق متحد ملل عضو یهادولت و ندایحصر طیشرا نیا
 و تیا امن یشاورا ) ساازمان  ۀمربوطا  رکن دو ت،یعضو طیشرا با یمتقاض دولت تیوضع قیت ب

 وانید و برخوردارند ییباال دیصالحد قدرت از ارکان آن در حاضر دول درواقع و( یعموم مجمع
 اعماال  اسات،  یذهنا  یموضاوع  کاه  هاا دولت یرأ حق بر ذررهگ نیا از تواندینم که کرد اعالم
 6کند. کنترل
 در تیعضاو » دیا گویما  کاه  متحاد  ملال  منشور 0 ۀماد عباراتکه  است بر این نظر وانید

 که دارد تیواقع نیا از نشان...«  بود خواهد آزاد صلح ۀفتیش دول گرید یبرا متحد ملل سازمان
 یمعنا. بود خواهد تیعضو الزم طیشرا واجد باشد ورداربرخ مذکور طیشرا از یمتقاض دولت اگر
 تنهاا  آنکاه  ناه  ناد ایحصار  ماذکور  طیشارا  که رساندیم جهینت نیا به را ما واژگان نیا یعیطب
 الزم زیا ن را نباشند مربوط بدان که یگرید طیشرا اگر 1.باشند شده انیب مثال ای راهنما منزلۀبه
 طیشرا ،نیبنابرا. داد خواهد دست از را خود وزن و تیاهم ه،ماد نیا مفاد صورت نیا در م،یبدان

                                                           
1. Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations of the Charter, Advisory 

Opinion of 28 May 1948, 62. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
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. شاوند یم یتلق زین تیعضو یکاف طیشرا که الزم طیشرا تنها نه منشور 0 ۀماد 0 بند در مندرج
 عضاو،  دول باه  صاورت  نیا ا در م،یبادان  یلا یتمث را ذکرشاده  تیعضو طیشرا اگر وانید نظر به
 ابا  تیا جمع ،نیبناابرا . است منشور 0 ۀماد 0 بند مفاد ریمغا که شودیم داده نامحدود یاریاخت

 ۀآستان کی وجود رایز ،باشد متحد ملل سازمان در دولت کی تیعضو مانع تواندینم کم، وسعت
 اماده ین منشاور  0 ۀمااد  در هاا دولت تیعضو طیشرا وجز ن،یسرزم وسعت ای یتیجمع مشخص
 0.است
 

 دمتح ملل سازمان در ياذره يكشورها تيعضو
 لیا دل دو باه  تواناد مای  یالمللا نیبا  یهاا سازمان در یاذره دول رشیپذ که کرد انکار توانمین
 از یناش فیتکال یاجرا ،«هاآن اغلب یکاف یمال ییتوانا عدم» و «نیسرزم حد از شیب یکوچک»

 یریا گمیتصام  نظاام  تواناد مای  هاآن تیعضو آنکه ضمن. کند مواجه مشکل با را هاآن تیعضو
 کیا  دولات  کیا » کیا دموکرات اصل بر یمبتن که را یریگیرأ قیطر از یالمللنیب یهاسازمان

 ساازمان  باودن یجهان به نظر اما ،(009-000 :0109 زاده،بیگ) کند مواجه خ ر با است، «یرأ
 ساازمان  در هاا دولات  نیا ایرفتن پاذ ن باه  نسابت  توانستینم زین یالمللنیب ۀجامع متحد، ملل
 ،«یاذره یکشاورها » تیعضو خصوصدر و متحد ملل سازمان سیسأت لیاوا در. بماند فاوتتیب
 ،«یاقتصااد  مناابع  کمباود » ایا  «تیجمع زانیم» مانند یعوامل به توجه با که بود نیا شنهادیپ

 تیعضاو » عناوان  باا  آن از و باشاد  متفااوت  یتیعضاو  متحد، ملل در یاذره یکشورها تیعضو
 در کاه  باود  یکشور نیاول کایمرا ۀمتحد االتیا(. Conforti, 2004: 27) ردندکیم ادی 6«وابسته
 دول تیعضو موضوع خصوصدر که داد شنهادیپ تیامن یشورا 0920 سپتامبر 65 مورخ ۀجلس
 نیا ا در قاات یتحق انجاام  یبارا  تیا امن یشاورا  0929 ساال  در. شاود  انجاام  یقاتیتحق یاذره

 یمهما  جینتاا  یحااو  تهیکم نیا م العات اما ،کرد نصوبم را کارشناسان از یاتهیکم خصوص،
 گار ید مخالفات  باا  اماا  ،کردناد  م ارح  را «وابسته تیعضو» شنهادیپ همان هادولت یبرخ. نبود
 حقاوق  باا  تیعضاو  به را یاذره دول یبرخ سازمان ترپیش که هیتوج نیا با شد روهروب هادولت
 مشاکل،  نیا ا حال  یبارا  زیا ن یخصوصا  یاتقا یتحق یهاا سساه ؤم یبرخا . است رفتهیپذ کامل

 کاه  داد شانهاد یپ 1«ورکیوین صلح و جنگ م العات مرکز» برای مثال دادند ارائه هاییشنهادیپ
 اها دولات  یفا یک تیا اکثر ،یعماوم  مجماع  در هاا ق عنامه بیتصو یبرا الزم تیاکثر حدنصاب

 یخاصا  درصاد  کاه  ییهاا دولات  و جهاان  تیا جمع از ینیمع درصد که ییهادولت یعنی ؛باشد
 باا  آن رتیمغاا  لیا دل باه  هاشانهاد یپ نیا ا اماا (. Ibid: 28) نناد ک تاأمین  را ساازمان  بودجاه  از

                                                           
1. Ibid, 63. 
2. Associate membership. 
3. The New York Center for War and Peace Studies. 
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 متحد ملل یاصل ارکان در برابر أیر حق از هادولت یتمام و شد رد هادولت برابر تیحاکم اصل
 .شدند برخوردار
 تیا فعال اول هایدهه رد یاذره یکشورها تیعضو به بزرگ دول نداشتنلیتما حال، هر به
 و هیاول یاعضا از 0900 سال در لوکزامبورگ کوچک کشور نکهیا با. بود انینما یخوببه سازمان

 متحاد  ملل سازمان مؤسس دول انیم در یاذره یکشورها از کدامچیه اما ،بود سازمان سسؤم
 از البتاه . وستیپ سازمان هب یاذره کشور نیاول منزلۀبه 0902 نوامبر 09 در سلندیا. ندارند قرار
 مۀبرنا چند در و بود ورکیوین در مئدا ناظر تیئه یدارا موناکو، یپادشاه کشور زین 0902 سال

. نشاد  موافقات  0991 سال تا دولت آن تیعضو یتقاضا با اما ،داشت شرکت متحد ملل سازمان
 اروپاا  در یاذره یرهاکشاو  نیآخار  آنادورا  و موناکو نو،یمارسان و نیاشتاختنیل از پس درواقع،
 یتقاضاا . کردناد  میتسال  رکال یدب باه  0991 ساال  در را ساازمان  در تیعضو یتقاضا که بودند
 باه  0991 یجاوال  60 و یم 60 در بیترت به تیامن یشورا یۀتوص از پس کشورها نیا تیعضو
 صاورت  عاام  وفااق  باا  رشیپاذ  یتقاضاا  متحاد،  ملل نهاد دو هر در. دیرس یعموم مجمع دییتأ
 چاه  بازرگ  دول چاه  عضاو،  دول کل»: کرد اعالم یغرب یکشورها از یندگینما به ایتالیا. فتگر

 :Duursma, 1996) «دارناد  تیمسئول متحد ملل سازمان نقش تیتقو در نو، ای یمیقد کوچک،

56.) 
 متوساط  و بازرگ  یهاا قادرت  مجمع ابتدا در سازمان که گفت توانیم یکل یابیارز کی در
 گاروه  باه  تیا اکثر اناد، وساته یپ ساازمان  باه  جیتادر باه  که یکشور 006 انیم زا اما ،است بوده

 055) ساازمان  عضاو  دول تیا اکثر حاضار  حاال  در. اندداشته تعلق یاذره و کوچک یکشورها
 لیا اوا) سرد جنگ انیپا و ییاستعمارزدا. دارند قرار یاذره و کوچک یکشورها ۀجرگ در( کشور
 دوران آغااز  0925 ۀدها . اندبوده متحد ملل یاعضا شیافزا روند در ع ف ۀنق  دو( 0995 ۀده

 در دهاه  نیا ا آغاز در. بود متحد ملل یشمولجهان روند آغاز و سازمان یاعضا ۀندیفزا گسترش
 .دیرسا  دولات  055 مارز  باه  اعضاا  و درآمدناد  ساازمان  تیعضاو  به دولت 05 کبارهی به 0925
. درآمدند سازمان تیعضو به دهه نیهم در باربادو، و سنگاپور و،یمالد مالت، یاذره یکشورها

. شادند  رفتاه یپذ ساازمان  تیعضو به 55 ۀده در گرنادا و بیپرنس ،سائوتومه کا،ینیدوم شل،یس
 دوران اوج یالدیما  95 ۀده اما ،درآمدند سازمان تیعضو به 0905 ۀده لیاوا در زین کشور سه
 زین 6555 سپتامبر 0 در و شدند سازمان عضو کشور هفت دهه، نیا در. بود یاذره دول رشیپذ

 0.آورد دست به را متحد ملل سازمان در حضور مجوز یاذره کشور نیآخر منزلۀبه توالوو کشور
 
 

                                                           
1. http://www.un.org/en/member-states/. 

http://www.un.org/en/member-states/
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 متحد ملل یاصل اركان در ياذره يكشورها حضور زانيم یبررس
 متحاد  ملال  ساازمان  یاصال  ارکاان  در یاذره دول ینا یآفرنقش و حضور زانیم قسمت نیا در

 در« مومات یق یشاورا » یهاا تیا فعال اتمام به توجه با که است شایان یادآوری. شودمی یبررس
 نظار  گر،ید یسو از. است شده یخوددار رکن نیا در یاذره دول حضور یبررس از ،0990 سال
 زین اکوسوک یفرع رکن نیا در یاذره دول حضور به بشر، حقوق یشورا یهاتیفعال تیاهم به

 . است شده پرداخته
 

  یعموم مجمع. 1
 آثاار  از. دارناد  حضاور  یعموم مجمع در یاذره دول جمله از متحد ملل عضو یکشورها یتمام
 یعماوم  مجماع  در یاذره یهاا دولت که است آن متحد ملل منشور در هادولت برابر تیحاکم

 یرأ کی یا دارا بازرگ  یهاا دولت گرید با رنده،یگمیتصم یهاارگان گرید و متحد ملل سازمان
 .ندبرابر

 یتماام  خصاوص در توانناد یما  هاا دولات  گار ید نادگان ینما همچون یاذره دول ندگانینما
 بیتصااو در و( منشااور 05 ۀماااد) نناادک بحاا  منشااور چااارچوب در یالمللاانیباا موضااوعات
 .باشند نیآفرنقش یعموم مجمع یهاق عنامه
 ،کارد  یتلقا  زیا آمهیتوصا  صرفا  دینبا را یعموم مجمع یهاق عنامه که کرد خاطرنشان دیبا
 ,F. Alger) ندرگذااثر کنند،یم جادیا شانبیتصو با که یتیمشروع لیدل به هاق عنامه نیا بلکه

2006: 16-17.) 
 یجمعا  یسااز تیمشروع یبرا یارگان منزلۀبه یعموم مجمع که کرد انیب دیبا نیا بر افزون

 باه  یکلا  لئمساا  یبرخا  در و کناد یم عمل یهنجار موضوعات یجمع یسازتیمشروع عدم ای
 هاا دولت رفتار و هااستیس ها،هیانیب در یخاص طیشرا در و دهدمی جهت عضو دول یهاتیفعال
 (.Peterson, 2004: 173) گذاردیم تأثیر گرید گرانیباز و

 

 تيامن يشورا. 2
 چاه  و دائام  یاعضا بارۀدر چه تیامن یشورا بیترک خصوصدر «اوکس دمبارتن» کنفرانس در
 ایا  دائام  یکرس کی اختصاص خواهان نیالت یکایمرا یکشورها. داشت وجود یمباحث ردائم،یغ

 یهاا یکرسا  صیتخصا  خصوصدر که دکر تقاضا هند. بودند قاره نیا به دائم یکرس سه حداقل
 انتخااب  خواهاان  ایبریل. شود مبذول یخاص توجه ،یاقتصاد منابع و تیجمع زانیم به ردائم،یغ

 باا  برابار  شادن انتخااب  شانس زین کوچک یکشورها تا بود الفبا حروف براسا، ردائمیغ یاعضا
 یهاا قادرت  یبارا  یخاصا  مقاررات  تاا  کرد شنهادیپ زین هلند. باشند داشته را بزرگ یکشورها
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 در ن،یا ا وجاود  با. نشد بیتصو هاشنهادیپ نیا از کدامچیه اما ،شود درج شورا در متوسط ۀدرج
 ملال  ساازمان  یاعضا شرکت به ردائمیغ یاعضا انتخاب در» که دش مقرر منشور 61 ۀماد 0 بند

 ۀعادالنا  میتقس به نیهمچن و سازمان یهاهدف ریسا و یالمللنیب تیامن و صلح حفظ در متحد
 (.Volger, 2010: 226) «شد خواهد توجه ،ییایجغراف
 توجاه  یمعناا  باه  منشاور،  61 ۀمااد  0 بناد  ریا خا قسمت در مندرج عبارت رسدمی نظر به
 مئردایا غ عضاو  منزلاۀ به انتخاب برای کشورها تیجمع زانیم و مساحت ۀانداز به منشور یضمن
 نیچنا  یامن قاه  یهاا گاروه  یساو  از عباارت  نیا که است یمدع یاسندهینو. است بوده شورا
 و بزرگ یکشورها انیم از شتریب هک مئردایغ یاعضا انتخاب عمال  اما ،(Ibid) است نشده ریتفس

 .دهدیم نشان را آن خالف است، گرفته صورت متوسط
( مسااحت  مرباع  لاومتر یک 102 و تیا جمع نفار  هازار  009 باا ) مالات  دولت از ریغ تاکنون

 یکشورها. اندنشده انتخاب شورا ردائمیغ عضو منزلۀبه نفر هزار 055 ریز یکشورها از کدامچیه
 که ییکشورها ۀمنزلبه( 0999 و 0990 یهاسال) نیبحر و( 6556 و 6550 یاهسال) سنگاپور
( اسات  نفار  هزار 055 از شیب هاآن تیجمع هرچند) دارند مربع لومتریک هزار از کمتر مساحت

  0.انددرآمده شورا تیعضو به بار کی کدام هر
 20 ،(6502 ساال ) تااکنون  متحاد،  ملال  عضو دولت 091 انیم از که است شایان یادآوری

 20 جماع  از دولات  65 که 6شوند انتخاب متحد ملل تیعضو به بار کی یحت اندنتوانسته دولت
 05 حادود  تنهاا  ،نیبناابرا . دندار اختصاص سازمان عضو یاذره یکشورها گروه به مذکور دولت
 نصااب  حد نیا اام ،ندیدرآ تیامن یشورا تیعضو به اندتوانسته تاکنون یاذره یهادولت درصد
 .رسدیم درصد 50 حدود به سازمان بزرگ و متوسط یهادولت خصوصدر

 یریا گمیتصم و تیامن یشورا در تیعضو برای یکمتر امکان از یاذره یکشورها ،نیبنابرا
 تیا امن یشاورا  یقهار  اقدامات که یحال در ،اندبوده برخوردار یجهان تیامن و صلح خصوصدر
 ,Thakur) قدرتمناد  اریبسا  یکشاورها  تاا  کرد اجرا توانیم بهتر را یاذره و کوچک دول هیعل

2006: 33; Matam Farrall, 2007: 51 .)تااکنون  یاذره یکشاورها  از کدامچیه اتباع نیهمچن 
 1.(Thakur, 2006: 67) شوند انتخاب متحد ملل سازمان رکلیدب منزلۀبه اندنتوانسته

                                                           
 تاکنون ازبکستان و ترکمنستان کستان،یتاج افغانستان، س،ئیسو همچون ییهادولت که است یادآوری انیشا. 0

 برزیل، چین، امریکا، کانادا، روسیه،) جهان وسیع رکشو 05 میان از. ندیدرآ شورا تیعضو به اندنتوانسته
 در. است نداشته عضویت امنیت شورای در تاکنون ستانققزا تنها( ریالجزا و قزاقستان آرژانتین، هند، استرالیا،

 بنگالدش، نیجریه، پاکستان، برزیل، اندونزی، امریکا، هند، چین،) جهان پرجمعیت کشور 05 حال، نیع
 در تیعضو تجربه هاآن یتمام و اندکرده کسب را امنیت شورای عضویت یکرس بار دو داقلح( ژاپن و روسیه
 .دارند را شورا

2. http://www.un.org/en/sc/members/notelected.asp. 
 یجناوب  ۀکار  و غناا  مصار،  پارو،  ش،یاتار  برمه، سوئد، نروژ، یهادولت اتباع بیترت به تاکنون سازمان کل رانیدب .1

 .اندبوده

http://www.un.org/en/sc/members/notelected.asp
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  متحد ملل سازمان یعاجتما و ياقتصاد يشورا. 3
 ۀدور کیا  یبرا که شودیم لیتشک دولت 00 از متحد ملل سازمان یاجتماع و یاقتصاد یشورا
 .شوندیم انتخاب یعموم مجمع یسو از ساله سه

 :برخوردارند هاهیسهم نیا از شورا در ییایجغراف مختلف مناطق از کدام هر
 دولاات؛ 00: ییایآساا یکشااورها وهگاار (ب دولاات؛ 00: ییقااایآفر یکشااورها گااروه (الااف

 ۀمن قا  و نیالتا  یکاا یمرا یکشاورها  گاروه  (د دولات؛  2: یشارق  یاروپاا  یکشاورها  گروه (ج
 01: جهااان مناااطق گاارید و یغرباا یاروپااا یکشااورها گااروه (و دولاات؛ 05: بیااکارائ یایاادر

 .دولت
 گاوا ینتآ تنها متحد، ملل سازمان یاجتماع و یاقتصاد یشورا در حاضر و عضو دول انیم در

 0.داشت دنخواه تیعضو 6502 دسامبر 10 تا یاذره یکشورها انیم در بربودا و
 

  يدادگستر یالمللنيب وانيد .4
 ملال  ساازمان  عضاو  دولات  90 تااکنون  کاه  کنیممشاهده می وانید یرسم تیسا به مراجعه با

 ان،یا م نیا ا از کاه  اناد داده ارجااع  وانیا د به را یترافع یدعوا خوانده، ای خواهان منزلۀبه متحد
 یاذره دول از درصاد  60 حدود بیترت نیا به 6.اندافتهی حضور وانید در زین یاذره دولت هشت
 .اندشده حاضر یدادگستر یالمللنیب وانید در تاکنون
 یدعاوا . اناد شده حاضر یدادگستر یالمللنیب وانید نزد یاذره یکشورها هیقض نیچند در

 یدعاوا  اماوال،  یبرخا  یۀقضا  در آلمان هیعل کشور نیهم یدعوا و گواتماال هیلع نیاشتاختنیل
 ملل عضو دولت یندگینما تیوضع یۀقض در) سئیسو هیعل کاینیدوم یدعوا ا،یاسترال هیعل نائورو
 کشاور  دو یدعاو حدود، دیتحد یۀقض در نیبحر هیعل ق ر یدعوا ،(زبانیم دولت برابر در متحد
 اخاتالف  ماورد  ریا جزا بار  تیحاکم یدعوا ،یریگیماه یایقضا در سلندیا هیعل سیانگل و آلمان

. هاسات آن ۀجملا  از مالت و یبیل انیم قاره فالت حدود دیتحد یدعوا و یمالز و سنگاپور انیم
( پاکساتان  و هناد  انگلساتان، ) یاهساته  کشاور  سه هیعل مارشال ریجزا یاذره دولت ،نیهمچن
 آن بااور  باه  کاه - «یت یپ ان» ۀمعاهد 2 ۀماد در مندرج تعهد ضنق اعالم ۀخواست به را ییدعوا
 ماذکور  یکشاورها  مارشاال،  ریا جزا باور به. کرد میتقد -است شده لیتبد یعرف ۀقاعد به کشور
 یاۀ اعالم 6501 لیآور 60 خیتار در مارشال ریجزا. اندکرده نقض را یاهسته سالح خلع به تعهد
 و پاکساتان  هناد،  یهادولت تنها چون و کرد صادر را وانید یاجبار تیصالح رشیپذ یاریاخت

 شاده  ثبت یاهسته دولت سه نیا هیعل دعوا تنها لذا ،اندکرده صادر را یاهیانیب نیچن انگلستان

                                                           
1. https://www.un.org/ecosoc/en/content/members. 
2. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&p3=1. 

https://www.un.org/ecosoc/en/content/members
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&p3=1
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 در تیصاالح  فاقاد  وانید لذا ،اندنکرده صادر را هیانیب نیا یاهسته یهادولت ریسا چون و است
 .است بوده هادولت آن هیعل دعوا نیهم به یدگیرس

 رشیپاذ  یاریا اخت یۀاعالم صدور به کشور 56 تعداد 6502 ژوئن تا که است شایان یادآوری
 دارد تعلاق  یاذره یکشاورها  به انیم نیا از کشور 0 که اندکرده اقدام وانید یاجبار تیصالح

 0.(کاینیدوم و باربادو، ن،یاشتاختنیل مالت، مارشال، ریجزا یکشورها)
 

 متحد ملل بشر حقوق يشورا .5
 انتخاب سال سه مدت به یعموم مجمع یسو از که است دولت 05 از مرکب بشر حقوق یشورا
 یمتقاضا  دولت مشارکت همچون ییارهایمع شورا عضو دول انتخاب در یعموم مجمع. شوندیم

 حقوق یارهایمع تیرعا به دولت آن ۀداوطلبان تعهد و بشر حقوق از تیحما و جیترو در تیعضو
 .ردیگیم نظر در را یبشر

 مختلاف  منااطق  از کادام  هار  ،یعماوم  مجماع  600/25 ۀشامار  ۀق عناما  5 بند اسا، بر
 :هستند عضو دول از تعداد نیا یدارا ییایجغراف

 گاروه  (ج دولت؛ 01: ییقایآفر یکشورها گروه (ب دولت؛ 01: ییایآس یکشورها گروه (الف
 0: بیکارائ یایدر ۀمن ق و نیالت یکایمرا یکشورها گروه (د ت؛دول 2: یشرق یاروپا یکشورها
 .دولت 5: جهان مناطق گرید و یغرب یاروپا یکشورها گروه (و دولت؛
 ساال  تاا  زماان  آن از. ندشد انتخاب 6552 ژوئن 09 در شورا عضو یهادولت از گروه نیاول
 گااروه کشااور، 05 ییقااایآفر یکشااورها گااروه کشااور، 00 ییایآساا یکشااورها گااروه از 6500
 00 بیکارائ یایدر ۀمن ق و نیالت یکایمرا یکشورها گروه کشور، 05 یشرق یاروپا یکشورها
 از ریغ 6.اندبوده شورا عضو کشور 00 جهان مناطق گرید و یغرب یاروپا یکشورها گروه و کشور
. اسات  نشاده  انتخااب  بشار  حقاوق  یشاورا  تیعضو به یاذره کشور چیه تاکنون و،یمالد دولت
 1.ماندیم یباق شورا عضو 6502 سال انیپا تا ویمالد
 

 سازمان ۀانيسال ۀبودج در مشاركت
. نناد ک مشاارکت  ساازمان  ۀبودجا  نیتاأم  در متعهدناد  متحد ملل سازمان عضو دول از کی هر

                                                           
1. http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3. 

 .است نبوده بشر حقوق شورای عضو تاکنون ایران اسالمی جمهوری .6
3. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx. 

. دارناد  قرار شورا کنونی عضو دول میان در نیز بنین و بوتسوانا جیبوتی، موریس، هایدولت که است یادآوری شایان
 .گیرندنمی قرار ایذره کشورهای گروه در اما دارند، کمی مساحت و جمعیت بهبالنس نیز هادولت این

http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx
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 یهاا ساازمان . دشاو یما  نیای تع 0«مشاارکت  ۀتا یکم» از ساوی  هادولت از کی هر سهم نییتع
 ساازمان  بودجاه  تاأمین  در عضاو  دول از کیا  هار  یبارا  را یساهم  حاداقل  وال معما  یالمللنیب
 66 حاداکثر  و درصاد  هازارم  کیا  متحد ملل سازمان در زانیم نیا حداقل. کنندیم ینیبشیپ

 ناخاالص  دیا تول همچاون  ییارهایمع تهیکم ها،دولت سهم نییتع در(. 600 :همان) است درصد
 خاود  یابیا ارز در تواناد یما  باار  کی سال سه هر و ردیگیم نظر در را یخارج یهایبده و یمل

 6.کند دنظریتجد
 خاود  باه  را جهان ناخالص دیتول کل درصد 65 ییتنها به نکهیا به نظر کایمرا ۀمتحد االتیا

 بار  را( درصاد  66 یعنا ی) ساازمان  ۀبودجا  پرداخت در مقرر سهم حداکثر است، داده اختصاص
 تاأمین  کشاور  65 از ساوی  ساازمان  ۀبودجا  درصاد  0/00 که است شایان یادآوری. دارد عهده

 1.کنندیم پرداخت را سازمان بودجه درصد 0/00 تنها گر،ید دولت 051 و شودیم
 سازمان، ۀبودج تأمین در هادولت از کی هر مشارکت زانیم حداقل شد گفته که گونههمان

 ساازمان  عضاو  یاذره دولت 15 جمع از دولت 00 یبرا مشارکت ۀتیکم. است درصد هزارم کی
 هازارم  کیا  یعنا ی ساازمان  ۀبودج پرداخت در ممکن زانیم حداقل ،(است ناظر عضو کانیوات)

 0.است کرده نییتع را درصد
 در متحاد  ملل سازمان ۀبودج از درصد هزارم 005 پرداخت با سنگاپور دولت گر،ید یسو از
شاایان   0.دارد قارار  ساازمان  ۀبودجا  ۀکنناد تأمین دولت نیچهارم و یس فیرد در ،6502 سال

 یقاا یآفر و یانادونز  ران،یا ا همچاون  یعیوسا  و تیا پرجمع یهاا دولت یبرا که است یادآوری
 به سنگاپور کشور که یپول زانیم تیاهم نکته، نیا و شده نییتع یکمتر بودجه یۀسهم ،یجنوب

 از کمتار  سانگاپور  تمساح که است یحال در نیا. دهدیم نشان را است کرده پرداخت سازمان
 ونیا لیم هشاتاد  و ستیدو و اردیلیم کی داشتن با هندوستان که است توجه جالب. است تهران
 ۀبودجا  از سانگاپور  ساهم  برابار  دو از کمتار  مربع، لومتریک 621/605/1 با برابر یمساحت و نفر

 شیب انهندوست مساحت که است یحال در نیا(. درصد هزارم 515) کندیم پرداخت را سازمان
 .است سنگاپور برابر 615 از شیب آن تیجمع و برابر 0255 از

 حاق  پرداخت به یتعهدو  است ناظر عضو چون کانیوات دولت) اروپا ۀقار یاذره کشور شش
 6502 ساال  در را ساازمان  ۀبودجا  از درصد هزارم 09 مجموع در( ندارد سازمان انهیسال ۀبودج
 نشده نییتع مبلغ حداقل اروپا، ۀقار در واقع یاذره یکشورها از کدامچیه یبرا 2.اندکرده نیتأم

                                                           
1. Committee on Contributions. 
2. https://factly.in/united-nations-budget-contributions-by-member-countries/. 
3. https://factly.in/united-nations-budget-contributions-by-member-countries/. 

 .کنید مراجعه مهیضم جدول به ترئیجز اطالعات افتیدر جهت .0
5. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932. 
6. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932. 

 در گرید کشور 10 که میشو ادآوری را تیواقع نیا اگر اما ،برسد نظر به زیناچ اول نگاه در است ممکن رقم نیا هرچند

https://factly.in/united-nations-budget-contributions-by-member-countries/
https://factly.in/united-nations-budget-contributions-by-member-countries/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932
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 .رسدیم نظر به موجه ییاروپا یکشورها یاقتصاد خوب معموال  توان به توجه با که است
 از درصاد  هزارم کی تنها کدام هر( کشور 9) هیانوسیاق ۀقار در واقع یاذره یکشورها یتمام
 در واقاع  یاذره کشاور  0 یبارا  تیوضع نیهم. اندکرده نیتأمرا  6502 سال در سازمان ۀبودج
 و 555/5 بیا ترت باه  برباودا  و گاوا یانت و بارباادو،  هایکشور اما ،کندیم صدق بیکارائ ۀمن ق
 باه  کیآتالنت انو،یاق در باهاما، یاذره کشور. اندکرده پرداخت را متحد ملل ۀبودج از 556/5
  0.دکر تأمین 6502 سال در را سازمان ۀبودج 500/5 ییتنها

 هند انو،یاق در واقع یارهیجز کشور دو یبرا متحد ملل سازمان ۀبودج سهم نییتع ۀتیکم
 حداقل زین کایمرا و قایآفر یهاقاره در زیبل و بیپرنس ،سائوتومه یکشورها و( لیشیس و ویمالد)

 و نیبحار  ،یبرونئا ) یاذره ییایآسا  کشاور  سه اما. است کرده نییتعرا  سازمان در مقرر ۀبودج
 .اندکرده تأمین 6502 سال در را سازمان ۀبودج 065/5 مجموعا ( سنگاپور

 کشاور  15 تماام  یبارا  6502 ساال  ۀبودجا  نیتاأم  در هادولت سهم نییتع ۀتیکم درواقع،
 سازمان بودجه کل درصد مین از شیب یکم 029/55 مجموع در متحد ملل سازمان عضو یاذره
 .است کرده مشخص را

ۀ بودجا  درصاد  مینا  از کمتار  کاه  دارد قرار ییکشورها فیرد در رانیا است شایان یادآوری
 را ساازمان  ۀبودجا  از درصاد  هازارم  050 تنهاا  6502 سال در رانیا) کنندیم نیتأم را سازمان

 (.است کرده نیتأم
 

 سازمان ۀانيسال ۀبودج يۀسهم پرداخت در ريتأخ
 ۀتا یکم گازارش  نیآخار  براسا، که یعموم مجمع به متحد ملل سازمان رکلیدب ۀنام براسا،

 پرداخات  در کشاور  0 تعاداد  6500 ساال  در است، شده هیته متحد ملل سازمان ۀبودج نییتع
 م ابق 6501 و 6500 یهاسال) تمام سال دو از شتریب ای معادل سازمان ۀانیسال ۀبودج یۀسهم

                                                                                                                                        
 یکشورها یمال مشارکت تیاهم اند،کرده نیمأت سال همان در را متحد ملل ۀبودج از درصد هزارم 10 مجموع

 یامرتبه در متحد ملل سازمان عضو کشور 50 درواقع. دشویم آشکار کشورها گرید اب سهیمقا مقام در ییاروپا یاذره
 در سازمان ۀبودج نیتأم در( تیجمع نفر هزار 15552 و مساحت مربع لومتریک 025 با) نیاشتاختنیل از ترنییپا

 است توجه جالب(. است کرده پرداخت را سازمان ۀبودج درصد هزارم هفت نیاشتاختنیل) اندداشته قرار 6502 سال
با نه هزار و هفتصد و هفتاد و پنج برابر مساحت  یعنی( مربع لومتریک 0020002) مساحت با مغولستان که
 0600555 مساحت با زین چاد. است پرداخته را سازمان 6502 سال ۀبودج درصد هزارم پنج تنها نیاشتاختنیل
با  یوپیو ات 026905020 با بنگالدش. است داشته نقشازمان مربع در پرداخت پنج هزارم درصد بودجه س لومتریک

 نفر 59566260 با زین کنگو. اندکردهسازمان را پرداخت  ۀتنها ده هزارم درصد از بودج تینفر جمع 050001620
 مهزار ده مربع، لومتریک 6 مساحت با تنها موناکو آنکه ترجالب. است کرده پرداخت را بودجه درصد هزارم شش تنها
 .است کرده پرداخت را سازمان ۀبودج

1. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932
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 و ساائو یب ۀنا یگ کوماور،  ریا جزا ،یساومال  مان، ی یکشاورها  0.اناد داشته ریتأخ( منشور 09 ۀماد
 .اندبوده سازمان بدهکار یکشورها پیپرنس سائوتومه

 باه  گرفات  میتصام  6500 اکتبار  06 ماورخ  ۀق عناما  موجب به یعموم مجمع با این همه
 نکردنپرداخت در کشورها آن لیدال رایز ،بدهد را یریگیرأ در شرکت ۀاجاز مزبور دول یتمام
 6.است بوده وجهم خود یبده

 

 ياذره و كوچک يكشورها یخارج استيس
 کیا  یدارا مشاترک  صاورت  باه  گرید یکشورها در عموما  بیکارائ یایدر در یاذره یکشورها

 یدارا یجناوب  آرام انو،یا اق در یاذره یکشاورها  یتمام(. Mohamed, 2002: 7) هستند ریسف
 ریا جزا ا،یا زیکرونیم یکشورها من قه، نیا در (.N. Meller, 1987: 116) ندایپارلمان یدموکراس
 باه  کشاورها  نیا ا از کیا  هار . قرار دارند کایمرا ۀمتحد االتیا تأثیر تحت اریبس پاالئو و مارشال
 آن باه  کایمرا اسا،، نیا بر که اندکرده منعقد 1«آزاد یۀاتحاد قرارداد» کایمرا با جداگانه صورت
 و یدفااع  یهاا اسات یس کنتارل  مقابال،  در و کندیم یمال کمک توسعه، یهاپروژه در کشورها

 (.Mohamed, 2002: 8) ردیگیم عهده بر را هاآن یتیامن
 جلاوه  0901 در گرنادا به کایمرا تهاجم از بعد یاذره یکشورها یریپذبیآس ،دیگر سوی از

 باار  لهئمسا  نیا ا و،یمالاد  در 0900 ساال  در کودتا انجام به تالش از پس. افتی یشتریب نمود و
 کاه  کارد  م ارح  را شانهاد یپ نیا متحد ملل سازمان در 0990 سال در ویمالد. شد م رح گرید
. دشاو  سیسا أت کوچک یکشورها هیعل داتیتهد رفع برای متحد ملل عیسر واکنش یروین کی
 یفرقا  منشاور  که استدالل نیا با شد روهروب ییاروپا یکشورها و کایمرا مخالفت با شنهادیپ نیا
 . ستین قائل کوچک و بزرگ یکشورها یتیامن داتیتهد انیم

 ینظام فاز از کوچک دول هیعل یتیامن داتیتهد سرد، جنگ از پس که است شایان یادآوری
 اریبسا  یهاا دولات  کاه  یمشاترک  یراهبردها از یکی نیبنابرا است، کرده رییتغ یاقتصاد فاز به

 :Ibid) اسات  یامن قه یهمکار رندیگیم شیپ در خودشان بودنکوچک بر غلبه یبرا کوچک

 از و( کومیکاار ) بیکارائ ۀجامع اهداف از 0925 ۀده اواخر از یاقتصاد یهمکار و ییگراهم .(12

                                                           
 باشد افتاده تأخیر به سازمان به آن مالی سهمیۀ پرداخت که متحد ملل عضو هر»: داردمی مقرر چنین 09 مادۀ .0

 طور به قبل سال دو برای مربوط سهمیۀ مبلغ از بیشتر یا معادل مزبور عضو افتادۀعقب سهمیۀ صورتی که در
 در قصور که دهد تشخیص عمومی مجمع اگر ذالکمع. داشت نخواهد رأی حق عمومی مجمع در باشد کامل

 دهد اجازه عضوی چنین به تواندمی است خارج مزبور عضو راختیا حی ۀ از که است شرای ی از ناشی پرداخت
 .«کند شرکت رأی در که

2. A/70/374, General Assembly Resolution. 
3. Compact of Free Association. 
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 از لوکزامبورگ اروپا، در. است بوده آرام انو،یاق جنوب مجمع یهاهدف جزو 0955 ۀده اواخر
 یبارا  ماذاکره  سارگرم  یشرقی اروپا کوچک یهادولت و است بوده اروپا ۀجامع مؤسس یاعضا

 یشاورا  عضاو  اناه یخاورم یاذره یهاا دولات  ساان، نیهما  باه . هستند اروپا یۀاتحاد به وستنیپ
 یایآسا  یامن قاه  یهمکاار  یاۀ اتحاد در ویمالد و بوتان ،روندبه شمار می فار، جیخل یهمکار
 قاا یآفر غارب  یتصااد اق ۀجامعا  عضاو  قاا یفرآ یاذره یهاا دولت دارند، تیعضو( سارک) یجنوب

محساوب   قاا یآفر جنوب ۀتوسع ۀجامع ای یمرکز یقایفرآ یهادولت یاقتصاد ۀجامع ،(اکووا،)
 یمتفااوت  یهایبندگروه در هاآن یاسیس و یاقتصاد تیعضو و هادولت نیا از گذشته. شوندمی
 یکشاورها  نساازما  و قاا یآفر یاۀ اتحاد عارب،  ۀجامعا  تا گرفته 55 گروه و تعهد عدم جنبش از
 گاروه : دارناد  تیعضاو  یامن قاه  مهام  ساازمان  چند در یاذره یهادولت از یاریبس ،ییکایامر
 یاۀ اتحاد و کندیم تالش اروپا یۀاتحاد با ژهیو ارتباط جلب یبرا که آرام انو،یاق-بیکارائ-قایآفر

 مانناد بای  ی ا یمحستیز مشکالت به انیجهان توجه جلب یبرا که یارهیجز کوچک یهادولت
 (.  006: 0100 تس،یفیگر) است شده لیتشک هادولت گونه نیا

 

 يريگجهينت
 در. اسات  باوده  مقالاه  نیا ا قیتحق موضوع متحد، ملل نظام در یاذره یکشورها گاهیجا یبررس

 055 از کمتار  یتا یجمع یدارا کاه  دنشویم اطالق ییهادولت به یاذره یکشورها ق،یتحق نیا
 کشاور  10 مجماوع  در. باشد مربع لومتریک 0555 از کمتر هاآن مساحت آنکه ای ندباش نفر هزار
 اسات،  متحد ملل در ناظر تیوضع یدارا کانیوات. هستند شدهذکر یهایژگیو و صیخصا یدارا
 ساازمان  و ملال  ۀجامع مؤسسان. شوندمحسوب می متحد ملل سازمان عضو گر،ید کشور 15 اما
 را هاا آن حضاور  و نداشاتند  ساازمان  در یاذره یهادولت تیعضو به یچندان عالقه متحد، ملل
. کارد  رییتغ هیرو نیا جیتدربه اما ،کردندینم یتلق دیمف سازمان، اهداف و منافع نیتأم منظوربه
 باود  آن بر اعتقاد رایز ،وستندیپ ملل سازمان به یاذره یهادولت 0995 ژهیوبه و 0905 ۀده در
 صالح  نیتأم همانا که سازمان یاصل هدف به توانندیم بزرگ چه و کوچک چه هادولت ۀهم که
 مهام  ارکاان  در یاذره یهاا دولات  حضور ن،یا وجود با. رسانند کمک است یالمللنیب تیامن و

 کاه  سات ین یدیا ترد گار، ید یساو  از. اسات  باوده  ناادر  اریبسا  تیامن یشورا همچون سازمان
 یساو  از خود مخارج نیتأم بدون توانندینم متحد ملل سازمان جمله زا یالمللنیب یهاسازمان
 یقیتوف ست،ین ریپذامکان سازمان یهاتیفعال رهگذر از جز که خود اهداف به یابیدست در اعضا

 دهاد یما  نشاان  6502 سال در متحد ملل یاعضا یۀسهم نییتع جدول به ینگاه. نندک حاصل
 یهاا دولات  باه  نسابت  یشاتر یب مشاارکت  ساازمان  یهانهیهز نیتأم در یاذره دول یبرخ که

 در هاا دولات  نیا یمال توان از یالمللنیب ۀجامع کل که ایگونه به اندداشته پهناور و تیپرجمع
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 مناد بهاره  ساازمان  بشردوساتانه  و یانساان  یهاا تیا فعال گرید و یالمللنیب تیامن و صلح نیتأم
 حفاظ  و یجهاان  تیا امن و صالح  نیتاأم  بابات  هاا آن ینگران و یاذره یهادولت اهتمام. اندشده
 یدعاوا  طارح  باه  تاوان یما  خصوص نیا در. است نبوده بزرگ یهادولت از کمتر ستیزطیمح
 خواهاان  کاه  کرد اشاره یدادگستر یالمللنیب وانید در یاهسته یهاقدرت هیعل مارشال ریجزا
 ساالح  خلاع  بر دال یعرف و یقرارداد تعهد مذکور، دول که دارد اعالم وان،ید که است شده آن

 لاومتر یک 000 و تیا جمع نفر هزار 01 حدود یاذره دولت نیا. اندکرده نقض را یاهسته جامع
 (.تهران مساحت چهارم کی از کمتر) دارد مساحت مربع
 یرو تادا اب در متحاد  ملال  ساازمان  هاای دروازه کاه  دیرسا  جاه ینت نیا به توانیم انیپا در
 جاه ینت نیا ا باه  یالمللا نیب ۀجامع و متحد ملل سازمان جیتدربه اما ،بود بسته یاذره یهادولت
 نیا ا ینا یآفرنقاش  تاوان ینما  هاا، دولتۀ جامع منافع یوستگیپ و یهمبستگ جهت به که دیرس

 .کرد محروم متحد ملل مختلف ارکان در مؤثر حضور از را هاآن و انکار را هادولت
 

 0ایذره کشورهای به مربوط اطالعات و آمار
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0 Vatican 
City 

 64-04-06 ناظر عضو km 0 44/.2 050 اروپا

6 Tuvalu 2 901/9 اقیانوسیهkm 26 0 550/5 05-09-
2000 

1 Nauru 
 

 2km 21 1 550/5 14-09-99 621/05 اقیانوسیه

0 Palau 2 050/60 اقیانوسیهkm 459 02 550/5 15-12-94 

0 San 
Marino 

 2km 61 0 551/5 02-03-92 905/10 اروپا

2 Liechtenst
ein 

 2km 160 2 555/5 18-09-90 552/15 اروپا

5 Monaco 2 021/15 پااروkm 2 6 505/5 28-05-93 

0 Marshall 
Islands 

 2km 181 5 550/5 17-09-91 529/01 اقیانوسیه

9 Saint Kitts 
and Nevis 

 2km 261 0 550/5 23-09-83 001/02 من قۀ

                                                           
 :دش استخراج زیر یهاتیسا از بیترت به یاذره دول از کی هر مساحت و تیجمع زانیم به مربوط اطالعات .0

http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country. 
http://www.worldatlas.com/articles/the-10-smallest-countries-in-the-world.html. 

 تأمین در ایذره کشورهای جمله از متحد ملل عضو دول از هر یک سهم میزان به مربوط اطالعات استخراج در
 .است شده رجوع متحد ملل آدر، این به سازمان 6502 سال بودجۀ

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932. 

 :است شده لیتکم متحد ملل سازمان یرسم تیسا به مراجعه با زین متحد ملل سازمان در هادولت تیعضو خیتار
http://www.un.org/en/member-states ./  

http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
http://www.worldatlas.com/articles/the-10-smallest-countries-in-the-world.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932
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 کارائیب

05 Andorra 
 اروپا
 

020/29 2km 468 05 552/5 28-07-93 

00 Dominica 
 من قۀ
 کارائیب

502/51 2km 751 66 550/5 18-12-78 

06 
Antigua 

and 
Barbuda 

 من قۀ
 کارائیب

510/96 2km 443 00 556/5 11-11-81 

01 Seychelle
s 

 اقیانو،
 هند

562/95 2km 455 00 550/5 21-09-76 

00 
Federated 
States of 

Micronesi
a 

 اقیانوسیه
922/
050 

2km 702 65 550/5 17-09-91 

00 Tonga اقیانوسیه 
900/
052 

2km 717 60 550/5 14-09-99 

02 Grenada 
 من قۀ
 کارائیب

165/
055 

2km 344 00 550/5 17-09-74 

05 

Saint 
Vincent 
and the 

Grenadine
s 

 من قۀ
 کارائیب

200/
059 

2km 389 06 550/5 16-09-80 

00 Kiribati اقیانوسیه 
050/
000 

2km 811 60 550/5 14-09-99 

09 Saint 
Lucia 

من قۀ 
 کارائیب

101/
002 

2km 606 00 550/5 18-09-79 

65 
São Tomé 

and 
Príncipe 

 آفریقا
195/
090 

2km 964 60 550/5 16-09-75 

60 Samoa اقیانوسیه 
061/
090 

2km 2/821 62 550/5 15-12-76 

66 Vanuatu اقیانوسیه 
055/
655 

2km 12,189 69 550/5 15-09-81 

61 Barbados 
 من قه
 کارائیب

552/
600 

2km 431 01 555/5 09-12-66 

60 Iceland اروپا 
550/
110 

103,000km2 10 561/5 
19-11-46 

 

60 Belize 
 امریکای
 شمالی

906/
122 

2km 22/806 15 550/5 25-09-81 

62 Maldives 
 اقیانو،
 هند

006/
129 

2km 298 9 556/5 
21-09-65 

 

65 Bahamas 
 یانو،اق

 آتالنتیک

500/
196 

2km 10/010 60 500/5 18-08-73 

60 Malta آسیا 
200/
009 

2km 316 05 502/5 01-12-64 

69 Brunei آسیا 
050/
060 

2km 5/265 65 569/5 21-09-84 

15 Bahrain 069/2 آسیاkm 765 61 500/5 21-09-71 
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192/0 

10 Singapore آسیا 
052/
292/0 

2km 687 09 005/5 21-09-65 
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 .نامتحد یجهان در یالمللنیب یحقوق خدمات
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