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  }زیمیرو{

 

  

 ها ها و پاسخ پرسشچوکات   ملل متحد دریروند کار  برینگاه
این . ت مستقل تشكیل شده است دول١٨٨المللي منحصر بفردي است كھ از  سازمان ملل متحد، سازمان بین

ھا و  المللي، توسعھ روابط دوستانھ میان ملت سازمان پس از جنگ جھاني دوم بھ منظور حفظ صلح و امنیت بین
ھاي عضو این سازمان بھ  دولت. ترویج پیشرفت اجتماعي، معیارھاي زندگي بھتر و حقوق بشر بنا نھاده شد

ھاي عضو را بھ عنوان اعضاي  المللي كھ حقوق و وظایف دولت یناي ب موجب اصول منشور ملل متحد، معاھده
  .اند كند نسبت بھ یكدیگر متعھد شده جامعھ جھاني تبیین مي

  سازمان ملل متحد چیست؟
  :خانواده سازمانھاي تشكیل دھنده ملل متحد مشتمل است بر

 :  سازمان ملل متحد شش ركن اصلي دارد كھ عبارتند از- 
 مجمع عمومي، ->  
 شوراي امنیت، ->  
 شوراي اقتصادي و اجتماعي، -> 
 شوراي قیمومیت، -> 
  قضایيالمللي  دیوان بین-> 
 . )سرمنشي (سکرترجنرال -> 

  .لند استادر شھر الھھ ھقضایي  دیوان ورك قرار دارند، ان اركان در مقر ملل متحد در نیویھمھ ای
، برنامھ )UNICEFیونیسف (المللي كودكان ملل متحد  ھاي ملل متحد مانند صندوق بین ھا و صندوق  برنامھ- 

ھاي  كھ در زمینھ) UNHCR(و دفتر كمیساریاي عالي ملل متحد براي پناھندگان ) UNDP(عمران ملل متحد 
  .كنند ھاي بشر دوستانھ و حقوق بشر فعالیت مي توسعھ، ھمكاري

، ھوانوردي و ھواشناسي زراعت، تصحھاي گوناگون مانند  ھاي تخصصي ملل متحد در زمینھ  كارگزاري- 
ھاي ویژه با سازمان ملل متحد مرتبط  ھاي تخصصي كھ با موافقت نامھ این كارگزاري. كنند المللي فعالیت مي بین

  . ھایي جدا و مستقل ھستند كنند ولي در عین حال سازمان ھستند، فعالیت خود را با آن ھماھنگ مي
. دھند ھاي تخصصي نظام ملل متحد را تشكیل مي ھاي آن و كارگزاري ھا و صندوق سازمان ملل متحد، برنامھ

دھدكھ از راھھاي  اي از وظایف را انجام مي ھا طیف گسترده اي از سازمان سازمان ملل متحد بھ عنوان خانواده
ھ این طیف گسترده وظایف، موارد حفظ صلح در واكنش بھ یك منازعھ گرفت. گذار بیشمار بر زندگي ما تاثیر مي

تا تعیین ضوابط و مقرراتي براي امنیت ھوایي و ھماھنگي خطوط ارتباطات، از ارسال فوري مایحتاج ضروري 
گیر ایدز، از كمك بھ كشورھا براي  بھ قربانیان بالھاي طبیعي گرفتھ تا ھمكاري در زمینھ مبارزه با بیماري ھمھ

ھره كم و با ھدف توسعھ زیر بناھاي كشورھاي فقیر ھایي با ب انجام انتخابات آزاد و بیطرف گرفتھ تا تامین وام
ھا و عدالت بیشتر  تر ھمراه با فرصت تر، با ثبات سرانجام وظیفھ ملل متحد ساختن جھاني سالم. گیرد تر در بر مي

 .ھاست براي ھمھ انسان



   تخصصي ملل متحدادارات
  )ILO(المللي كار  سازمان بین- 
  ) FAO(د  ملل متحزراعتوموادغذایي سازمان - 
  ) UNESCO(سازمان آموزشي، علمي و فرھنگي ملل متحد - 
 ) WHO(سازمان بھداشت جھاني - 

  ھاي مسلکي ملل متحد اتحادیھ 
  )IMF(المللي پول  صندوق بین
  ) ICAO(المللي ھوانوردي  سازمان بین

  )UPU(اتحادیھ جھاني پست 
  ) ITU(المللي مخابرات  اتحادیھ بین

  ) WMO(ي سازمان ھواشناسي جھان
  ) IMO(المللي  سازمان دریانوردي بین

  )WIPO(سازمان جھاني مالكیت معنوي 
  )IFAO (زراعتيالمللي توسعھ  صندوق بین

  )UNIDO(سازمان توسعھ صنعتي ملل متحد 
  .) IAEA(المللي انرژي اتمي   بیناداره 
  بھ ملل متحد نیاز داریم؟ما چرا 

  :شد تحد وجود نداشت بھ دالیل زیر باید تاسیس مياغلب گفتھ شده است كھ اگر سازمان ملل م
كند  ھا را ممكن مي ھا است سازمان ملل متحد مذاكره مستقیم میان حكومت در جھاني كھ گرفتار مصیبت درگیري
  .نماید دار را فراھم مي و عرصھ رسیدگي بھ مشكالت ریشھ

 مانند محیط زیست و مواد مخدر است و سازمان ملل متحد سازمان دھنده اقدام در مورد مسائل بزرگ جھاني،
 فصل این مسائل را ارائھ المللي براي حل و بھترین سازوكار موجود براي برانگیختن تحرك و حفظ ھمكاري بین

. كنند آن بھ تحكیم اقتصادھا و تثبیت بازارھاي مالي كمك مينھادھاي تحت اداره سازمان ملل متحد و .دھد مي
از پناھندگان . نمایند ھا، افزایش تولیدات غذایي و باال بردن طول عمر تالش مي اريآنھا در راه ریشھ كني بیم

  .رسانند ھاي غذایي و امداد فوري مي دیدگان بالیاي طبیعي كمك كنند و بھ آسیب حمایت مي
بومیان ، ي زیرستمھا ، اقلیتجاشد گان   پذیر مانند كودكان، پناھندگان، بي ھاي آسیب سازمان ملل متحد از گروه

 آن دستگاه معیارھاي فني و قانوني در ادارات سازمان ملل متحد و  .كنند  افتادگان حمایت ميپاو از ،زنان 
  .نمایند ھاي حیاتي تعامالت جھاني از معیارھاي امنیت ھوایي گرفتھ تا معیارھاي حقوق بشر را تعیین مي عرصھ

تر از سازمان ملل متحد نیست، زیرا   جھان شایستھھاي یاد شده ھیچ سازماني در گیري و تحقق ھدف براي پي
  .ھیچ سازمان دیگري فراگیري و مشروعیت ملل متحد را ندارد

   ملل متحد حكومت جھاني است؟آیا
از آنجایي كھ سازمان متشكل از . سازمان ملل متحد حكومتي جھاني نیست و ھرگز قرار نبوده كھ اینگونھ باشد

تواند انجام دھد و در  ھاي عضو در مورد آن بھ توافق برسند، مي را كھ دولتھاي مستقل است فقط آنچھ  دولت
  .واقع بھ عنوان ابزاري در اختیار آنھاست

  كنند؟ آیا كشورھا حاكمیت خود را بھ ملل متحد تفویض مي
ترین محافظان حاكمیت است  ھاي مستقل ھستند و منشور ملل متحد یكي از قوي اعضاي سازمان ملل متحد، ملت

در عین حال بیشتر مسائلي كھ جھان امروز با آن . دارد و آن را بھ عنوان یكي از اصول اساسي مقدس مي
سازمان ملل متحد . تواند صرفًا توسط ملتي واحد اداره شود روبروست از چنان پیچیدگي برخوردار است كھ نمي
 . حل و فصل كنندآیند تا مسائل مشترك را  مكاني است كھ كشورھاي جھان در آن گرد ھم مي

  .ھمكاري با كشورھاي دیگر نوعي اعمال حاكمیت است نھ تحدید آن
المللي  آورند كھ زندگي بین ھاي خاص ساختارھایي بوجود مي ھا در سازمان ملل متحد با ھمكاري در زمینھ دولت

 دولتھایي كھ آنھا را نماید  المللي ایجاب مي ھاي بین نامھ موافقت. كنند ميمنظم وقانون مند را مطابق قواعد 
 : ھاي مختلف مانند  كنند نیازھاي مشترك در زمینھ امضاء مي

گیرند این گونھ  كشورھا داوطلبانھ تصمیم مي. ات، حمل و نقل و تجارت مواد مخدر را برآورده كنندرمخاب
و بھ كمك سازمان ھاي عض ھمچنین دولت. كنند این بیشتر بھ نفع آنھاست تعھدات را بر عھده گیرند زیرا فكر مي

كنند تا موارد عمده نقض حقوق بشر را كھ ممكن است در داخل یك كشور  ملل متحد سازو كارھایي تعیین مي
 . المللي است، برطرف كنند صورت گیرد، و مورد توجھ مشروع جامعھ بین



انند از ھمكاري، تو كند كھ در آن كشورھا مي جھاني و بیطرف بودن سازمان ملل متحد زمینھ مشتركي فراھم مي
  .حداكثر سود را ببرند، و تضمین یابند كھ حاكمیت آنھا نیز مورد حمایت خواھد بود

  ھاي بزرگ است؟ آیا ملل متحد ابزار قدرت
ھاي عضوي است كھ با مباحثھ و را ي دادن درباره  اي در اختیار ھمھ دولت سازمان ملل متحد وسیلھ
ھمھ كشورھا از حق راي یكساني در مجمع عمومي . ھندد ھاي آن را شكل مي موضوعات مھم، سیاست

حتي در شوراي . بھ نمایش میگذاردالمللي  ترین نھاد بین برخوردارند و این امر مجمع را بصورت دموكراتیك
توانند مانع اقدامي شوند كھ با آن مخالفند،   قدرت بزرگ كھ داراي حق وتو ھستند، در عین اینكھ ميپنجامنیت، 

ھیچ كشوري ھر قدر . توانند تصمیماتشان را تحمیل كنند ھاي دیگر را ھم بحساب آورند و نمي  دولتباید نظرات
  .ھاي سازمان ملل متحد را بھ تنھایي دیكتھ كند تواند سیاست قدرتمند ھم كھ باشد نمي

  مجمع عمومي چھ انجلم میدھد؟
مجمع را . ر آن نماینده دارندھاي عضو د مجمع عمومي جایگاه جھاني منحصر بفردي است كھ ھمھ دولت

فقط در این جاست كھ مسائل بسیار مھم جھاني مطرح . ھا شبیھ دانست توان بیش از ھر چیز بھ مجلس ملت مي
توانند نظریات مختلف خود را بیان كنند و بھ توافقي در مورد چگونگي اقدام دست  شود، و ھمھ كشورھا مي مي
ت مردمي كھ صرفنظر از ثروتمند یا فقیر بودن، قدرتمند یا ضعیف بودن درست ھمانند افراد در یك حكوم. یابند

ھمھ اعضا . داراي حق راي مساوي ھستند، ھمھ كشورھا نیز در مجمع عمومي از حق راي یكساني برخودارند
  .ھمانطور كھ حقوق و امتیازاتي دارند، وظایف و تعھداتي را نیز بعھده دارند

ھاي عضو  اگر چھ تصمیمات مجمع عمومي براي دولت. ر جھاني استراي مجمع عمومي سنجش دقیق افكا
  .دھد آور نیست، اما اعتبار اخالقي جامعھ ملل را نشان مي قانونًا الزام
   كشورھاي در حال توسعھ بر مجمع عمومي ؟نقش

د؛ ھا از اكثریت خود بھ خود كشورھاي صنعتي در مجمع عمومي شكایت داشتن ، برخي دولت١٩٦٠پیش از سال 
ھایي دیگر از   دولت–ھاي تازه استقالل یافتھ بھ سازمان ملل متحد   با پیوستن بسیار از دولت١٩٦٠پس از 

گیري بر حسب  در واقع، الگوھاي راي. كردند استبداد اكثریت كشورھاي در حال توسعھ د مجمع شكایت مي
ود از ماھیت ھر موضوع در بھ طور كلي كشورھا طبق برداشت خ. موضوع مورد بررسي بسیار تغییر كرد

 مربوط بھ منافع مشترك تاكھ كشورھاي ھم فكر در مورد موضوعاین بدان معنا ست . كنند گیري شركت مي راي
پایان جنگ سرد بھ اجماع جدیدي در مسائل مھم منجر شده . گیري یكساني دارند بھ طور فزاینده الگوھاي راي

اي بھ یكدگیر نزدیك گردیده   حال توسعھ بھ طور قابل مالحظھبھ طوري كھ نظرات كشورھاي صنعتي و در. است
 مجمع عمومي، ١٩٧٠این در حالي است كھ در اجالس سال . و این ھماھنگي در راي دادن منعكس شده است

گیري و بدون اینكھ نظر ھیچ كشوري مخالف یا ممتنع باشد بھ تصویب  ھا بدون راي  درصد قطعنامھ٣٥فقط 
 . افزایش یافت٧٧ این درصد بھ ١٩٧٧تا سال . رسید

   نقش سازمانھاي غیردولتي درملل متحد تا چھ حدود است؟ 
ھایي براي بھ كارگیري  ھاست ولي چھارچوب آن فرصت سازمان ملل متحد سازماني جھاني متشكل از دولت

ھارات گوناگون اظ. كند سایر نقش آفرینان كھ ھمكاري آنان براي حل مسائل جھاني بسیار حیاتي است، فراھم مي
) NGOs(المللي غیردولتي  ھاي بین جوامع مدني كھ در فعالیت سازمان ملل متحد مشاركت دارند مانند سازمان

. ھاي تخصصي و ارتباط آنھا با سازمان رو بھ افزایش است ھاي تجاري، انجمن ھاي صنفي، اتحادیھ ، گروه
ي جلساتي تھاي تجار عمده و سازمانتاجران و با نماید  دائمًا با بخش خصوصي مشورت ميسرمنشي ملل متحد 

ھاي جوانان و سایر  ھمكاري خود با موسسات تحقیقاتي و علمي مانند تشكلملل سازمان . كند برگزار مي
  .ھا را نیز گسترش داده است انجمن

  ھاي غیر دولتي چگونھ است ؟   سازمان عملکرد
ھاي زمیني و مجمع  ارزه جھاني براي جلوگیري از كاربرد مینالمللي و مب ھاي غیر دولتي مانند عفو بین سازمان

 . رھبران دموكرات آسیا و حوزه اقیانوس آرام در زمره مھمترین نقش آفرینان سازمان ملل متحد ھستند
ملي یا سازمان غیر دولتي، تجمعي غیر انتفاعي یا مجمعي از شھروندان داوطلب است كھ در سطح محلي، 

اقتصادي و اجتماعي با   سازمان غیردولتي فعال در زمینھ توسعھ١٥٢٠حدود  .شود يالمللي تشكیل م بین
وضعیت “گذار اصلي در مسائل اقتصادي و اجتماعي است  شوراي اقتصادي و اجتماعي كھ ركن سیاست

افزون بر این، اداره . شود دارند و از نمایندگان آنھا براي سخنراني در جلسات شورا دعوت مي“ مشورتي
 سازمان غیر دولتي را كھ در موضوعھاي مربوط بھ سازمان ملل متحد ١٥٥٠عات ھمگاني سازمان حدود اطال

ھاي غیر دولتي در مقر سازمان ملل متحد  بسیاري از سازمان. دھند، بھ رسمیت شناختھ است اطالعات ارائھ مي
  .كنند حد و مردم جھان برقرار مينماینده رسمي دارند و از این طریق پیوندھاي ارزشمندي میان سازمان ملل مت

كنند و تاثیر  ھاي خود را مطرح مي  مربوط بھ حوزهلالمللي و مل ھاي غیر دولتي مسائل گوناگون بین سازمان



ھاي موسس خود درباره  ھاي ھیئت آنھا با پیش كشیدن دیدگاه. روزافزوني بر عملكرد سازمان ملل متحد دارند
ھاي سازمان ملل  اي در كنفرانس گرفتھ تا تامین مواد غذایي، نقش برجستھموضوعاتي گسترده، از حقوق زنان 

ھاي زمیني و   در مورد جلوگیري از كاربرد مین١٩٩٧ھا در تصویب كنوانسیون  این سازمان. كنند ایفا مي
، جنایات جنگي و جنایات ستھ جمعي د براي رسیدگي بھ كشتار ١٩٩٨المللي در سال   بینقضایي دیوان ستاسی

ھاي غیر دولتي دست در دست سازمان ملل  تر سازمان در كشورھاي فقیر. علیھ بشریت نقش اساسي داشتند
  .كنند متحد بھ مردم نیازمند كمك مي

  شوراي امنیت چیست ؟وظایف 
المللي را بھ عھده  شوراي امنیت ركني از سازمان ملل متحد است كھ مسئولیت اولیھ حفظ صلح و امنیت بین

بھ موجب منشور تصمیمات . شود  شورا تقریبًا بھ طور مستمر بھ ھنگام بروز بحران تشكیل ميجلسات. دارد
  .اند ھاي عضو متعھد بھ اجراي آنھا شده آور است و دولت شورا قانونًا الزام

ھاي عضو   سال توسط ھمھ دولتودده عضو غیر دائم كھ براي مدت :  عضو تشكیل شده استنزده پاشورا از 
گیري بھ اعضاي دائم یعني چین، فرانسھ،  نظام راي.  عضو دائمپنجشوند و  اي انتخاب مي ر دورهسازمان بطو

تواند با دادن راي  ھر یك از این كشورھا مي. دھد فدراسیون روسیھ، بریتانیا و ایاالت متحده امیت بیشتري مي
باشند، مانع تصویب طرح منفي، حتي اگر چھار عضو دائم دیگر و ھمھ اعضاي غیر دائم راي مثبت داده 

  .شود نامیده مي“ وتو“این حق . پیشنھادي شود
  آیا شوراي امنیت نیازمند اصالحات نیست؟

ھاي عضو تشكیل شده است تغییرات احتمالي در مورد اصالح  گروه كاري مجمع عمومي كھ از ھمھ دولت
  .دھد شوراي امنیت را مورد رسیدگي قرار مي

 عضویت در شورا دیگر بھ درستي واقعیات اقتصادي و سیاسي اكثریت اعضاي این توافق نظر وجود دارد كھ
ھاي عضو خواستار گسترش شورا، و نیز تغییر روش اجراي  دولت. كند سازمان ملل متحد را منعكس نمي

پیشنھادھاي ارائھ شده بھ مجمع عمومي شامل افزایش تعداد اعضاي دائم و غیر دائم، . اند ھاي آن شده مسئولیت
  .ھاي شورا، اصالح حق وتو و بھبود بخشیدن بھ روشھاي شورا است اي بودن كرسي رخش سھمیھچ

سھ كشور در حال ( عضو دائم بدون حق وتو پنجیكي از این پیشنھادھا حاكي از آن است كھ با افزوده شدن 
.  افزایش یابداربیست وچھ بھ پانزده عضو غیردائم، تعداد اعضاي شورا از چھارو ) توسعھ و دو كشور صنعتي

ن، آلمان و سھ كشور در حال توسعھ بھ عنوان اعضاي دائم بھ اعضاي ااپجپیشنھاد دیگر خواستار آن است كھ 
ھمچنین پیشنھاد شده است كھ فقط تعداد اعضاي غیردائم افزایش یابد و انتخاب مجدد . شورا افزوده شوند

. ظ صلح و توسعھ سازمان ملل متحد صورت گیردھاي حف اي كشورھا براساس مشاركت آنھا در فعالیت دوره
اگرچھ ھیچ یك از این پیشنھادھا موافقت ھمگاني را كسب نگرده است، با اینھمھ مجمع عمومي بھ 

  .دھد اي قابل قبول براي تغییرات ادامھ مي یابي بھ قاعده ھاي خود براي دست كشوشش
  نقش سرمنشي سازمان ملل متحد چیست؟

م رسمي سازمان ملل متحد و اداره كننده اصلي آن، نماد سازمان در عرصھ جھان، بھ باالترین مقاسرمنشي 
 توجھ جھانیان را بھ مسائل عمده دنیا از سرمنشي .المللي است انجي و حافظ صلح بینویژه بھ عنوان بھترین می

است كھ توجھ  آن سرمنشيھاي اصلي  یكي از مسئولیت. كند توسعھ گرفتھ تا خلع سالح و حقوق بشر جلب مي
 سرمنشيممكن است . كند جلب نماید المللي را تھدید مي اي كھ صلح و امنیت بین شوراي امنیت را بھ ھر مسالھ
 .را پشت صحنھ اعمال نماید“ دیپلماسي آرام “المللي میانجیگري كند، یا  براي كمك بھ حل اختالفات بین

 بھ اعمال سرمنشيھاي اخیر  در سال. ملل متحد استھاي سازمان  ترین سرمایھ  یكي از مھمسرمنشي بي طرفي 
 بخشیده تبھ عنوان راھي براي ممانعت از بروز، افزایش و گسترش اختالفات شد“ دیپلماسي پیشگیرانھ“

 ، رھبري كوششھا براي تجدید سازمان و ساده و موثر كردن كار سازمان ملل متحد را بھ دست سرمنشي .است
كند بھ نیازھاي دولتھاي  صالحات عمیق و ھماھنگ، كھ سازمان ملل را قادر ميگرفتھ است، و براي تضمین ا

  .كند عضو بھ طور موثر پاسخ دھد، با مجمع عمومي و اركان دیگر از نزدیك ھمكاري مي
  شود؟  چگونھ منصوب ميسرمنشي

در معرض  سرمنشيبنابراین گزینش . كند  را مجمع عمومي بنا بھ توصیھ شوراي امنیت منصوب ميسرمنشي
 نخست سازمان ملل متحد، تریگوي لي از  سرمنشي دو. عضو دائم شوراي امنیت استپنج وتوي ھر یك از 

اند كھ  در سي سال گذشتھ، كشورھا بطور غیر رسمي موافقت كرده. بودند ن و دگ ھمرشولد از سوئد يروان
اوتانت اھل (سازمان از آسیا   نشيسرمبدین ترتیب مقام : اي در چرخش باشد ھاي منطقھ این مقام میان گروه

خاویر پرز دكوئیار اھل (، بھ امریكاي التین )كورت والدھایم از اتریش(بھ اروپاي غربي ) ، میانمار فعليا برم
بان کي ( و) كوفي عنان اھل غنا( ، )پطرس غالي از مصر كھ براي یك دوره انجام وظیفھ كرد(بھ آفریقا ) پرو

اگرچھ از لحاظ فني ھیچ . در گردش بوده است   )ریاي جنوبي ازقاره بزرگ آسیااھل کوكنوني   مون سرمنشي



تواند خدمت كند وجود ندارد، تاكنون ھیچ   ميسرمنشياي كھ   سالھپنجھاي  محدودیتي در مورد تعداد دوره
 . بیش از دو دوره این مقام را بعھده نداشتھ استسرمنشي

    ست؟ چیمیکنند،وظایف کسانیکھ درملل متحد کار
، انجینران نرم افزار ھاي تلویزیوني،  ھا، تولیدكنندگان برنامھ اقتصاددانان، مترجمان، متخصصان ، منشي

ن ملل ھاي مختلف بھ عنوان كاركنان اداري سازما ھا و پیشینھ  افراد گوناگوني ھستند كھ با مھارت… داکتران 
 كارمند را طبق بودجھ جاري و ٨٧٠٠در حدود ملل متحد سازمان مرکزي  دفتر .كنند متحد انجام وظیفھ مي

 ملیت ھستند و ١٦٠این افراد از : ھاي ویژه استخدام كرده است ھا و طرح  نفر را از محل بودجھ برنامھ٥٧٤٠
نظام . كنند رك و دفاتر سازمان در سراسر جھان اداره مياھاي سازمان ملل متحد را در نیوی ھا و برنامھ سیاست

ھاي تخصصي وابستھ از جملھ  ھا و كارگزاري ك مجموعھ شامل سازمان ملل متحد، برنامھسازمان بھ عنوان ی
  . نفر را در سراسر جھان در استخدام دارند٦٤٧٠٠المللي پول تعداد  بانك جھاني و صندوق بین

  شوند؟ کارمندان ملل متحد چگونھ انتخاب مي
 : ط الزم براي استخدام عبارت است از كھ معیار اصلي انتخاب و شرایتصریح میکند منشور ملل متحد 

ن بر مبناي عامل منداانتخاب كار“ ھمچنین باید بھ . “باالترین میزان كارآیي، شایستگي و صحت عمل“
نمایانگر ھمھ اعضاي سازمان ملل  بایددفترمرکزي ن منداكار. توجھ نمود“ جغرافیایي تا حدي كھ ممكن است

ھاي گوناگون سیاسي، اجتماعي و فرھنگي جھان باشد و ھمھ  وي نظاممتحد باشند تا این ركن بتواند پاسخگ
بھ منظور تضمین این گوناگوني، سازمان ملل متحد افراد واجد . ھاي عضو بھ آن اعتماد داشتھ باشند دولت

 و  ھاي پائین ن متخصص و اصلي ردهمندادر انتخاب كار. كند شرایط را از سراسر جھان انتخاب و استخدام مي
  .شود ھاي ورودي دشواري برگزاري مي ، آزمونط متوس

  شوند؟  آن محسوب ميكارمندان ھاي مقیم در ملل متحد، جزو آیا دیپلمات
ھاي متبوع خود ھستند و براي دولت  ھا نماینده دولت براي ھمھ روشن است كھ این دیپلمات. بھ ھیچ صورت

دارند كھ در “ ھاي دائمي ھیئت“رك اعضو در نیویھاي  ھمھ دولت.  متحدكنند نھ براي سازمان ملل خود كار مي
ھا سفرا قرار دارند كھ بھ عنوان  در راس ھیئت. واقع سفراي اعزامي كشورھا بھ سازمان ملل متحد ھستند

ھاي  دیپلمات. دھند رك را تشكیل مياتھ اصلي جامعھ دیپلماتیك در نیویشوند و ھس شناختھ مي“ نمایندگان دائمي“
ھا در  المللي بھ دیپلمات ھاي قانوني كھ بھ موجب حقوق بین ملل متحد از مزایا و مصونیتمامور در سازمان 

 دیپلمات براي ٣٠٠٠ھر سال بین ماه سپتامبر و دسامبر نزدیك بھ . سراسر جھان داده شده است، برخوردارند
  .آیند رك ميااجالس ساالنھ مجمع عمومي بھ نیویشركت در 
   درحال توسعھ در ملل متحد بیشتر است؟ كشورھايكارمندانآیا تعداد 

ن بیشتري از كشورھاي در حال توسعھ بویژه در مندابر عكس، حتي مجمع عمومي خواستار حضور كار ، نھ
 تخصصي وظایف درصد از چھل وچھاردر حال حاضر اتباع كشورھاي در حال توسعھ . سطوح باالتر شده است

  .رسد  درصد ميچھل وھشتھاي باال، بھ   ردهوظایفین رقم در ا. اصلي را در سازمان ملل در اختیار دارند
  ت؟ یسچ كشورھاي صنعتي نقش

 درصد بیست و بیست وسھ اي ھستند كھ بھ ترتیب با  اروپاي غربي، آمریكا شمالي و حوزه كارائیب دو منطقھ
  .اند ملل متحد بھ خود اختصاص دادهدفترمرکزي  تخصصي مھم را در وظایفبیشترین سھم از 

  حضور زنان چگونھ است؟
 تخصصي را در اختیار داشتند كھ این میزان بھ ظ   ایف و درصد از سي وھفت، زنان ١٩٩٨در اواسط سال 

 درصد بود، در راستاي تحقق ھدف اعالم شده از سوي مجمع عمومي بیست وشش، كھ ١٩٨٨نسبت سال 
  . را در اختیار دارند مھموظایف درصد از٦/١٩ھاي باالتر ، زنان  در رده. باالتر رفتھ است

،  ٢٠٠٠ھدف سازمان این است كھ تا سال . ھاي برابر فراھم كند  ملل متحد بر آن بوده است براي زنان فرصت
ھا مانند بخش  برخي از بخش. ھاي تخصصي بھ ویژه در سطوح باالتر بھ زنان تعلق یابد درصد ردهپنجاه 
سرمنشي اخیرًا . اند  ھم اكنون بھ تساوي و تعادل رسیده و بخش اطالعات ھمگاني از لحاظ جنسیت ازمندانكار

، كمیساریاي عالي حقوق بشر معاون سرمنشي سازمان، زنان برجستھ را بھ مقامات بسیار مھم سازمان مانند 
زنان بر ھشت موسسھ دیگر سازمان ملل متحد از جملھ .  جھاني منصوب كرده استصحتو مدیریت سازمان 

تر كمیساریاي عالي پناھندگان سازمان ملل متحد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و برنامھ جھاني غذا، دف
  .ھاي باالتر قرار دارند بدین ترتیب زنان بیشتري نیبت بھ قبل در موقعیت. یونیسف ریاست دارند

   ملل متحد بیش از حد نیاز است؟نمنداكارآیا تعداد 
 ٨٧٠٠اند یعتي حدود   مختلف استخدام شدهوظایفتحد درعده افرادي كھ در سراسر جھان توسط سازمان ملل م

 نفر ، براي مجموعھ سازماني جھاني كھ در مقیاس وسیع در ٦٤٧٠٠سازمان و حدود دفترمرکزي نفر در 
ھاي بشر دوستانھ  ھاي رفاه بشر از ارتقاء صلح گرفتھ تا كمك بھ توسعھ و سازماندھي كمك واقع در ھمھ زمینھ



در چند سال گذشتھ، حمالت علیھ كارمندان سازمان ملل متحد بھ طور اما  .یز است ناچرفعال است، بسیا
ن  ملل متحد در حین انجام وظیفھ در مناطق تحت مخاصمھ مندابسیاري از كار. باري افزایش یافتھ است تاسف

 كارمند ١٦١ون  تاكن١٩٩٢از سال . اند گشتھ“ ناپدید“اند، بازداشت و یا  اند، بھ گروگان گرفتھ شده كشتھ شده
 نفر در حین خدمت در عملیات ١١٧اند و  غیر نظامي سازمان ملل متحد در نتیجھ اقدامات خصمانھ كشتھ شده

 نفر از ٢٠، ١٩٩٨فقط در ماه نوامبر سال . اند سازمان ملل متحد در سراسر جھان بھ گروگان گرفتھ شده
غیرنظامي در انجام محلي ون مندااي از كار عده نظامي بھ ھمراه ٨ غیر نظامي و ١٢ شامل  ن سازمانمنداكار

روي در عملیات نظامي كشتھ شدند و این رویداد براي نخستین بار در تاریخ سازمان ملل   وظایف بھ علت زیاده
 ١٩٤٨از سال .  غیر نظامي بود١٧ نیروي حافظ صلح و ٤٤ تعداد تلفات، ١٩٩٧در سال . متحد واقع شد

  .اند گي خود را از دست داده نظامي زند و غیر نظامي ١٥٨٠تاكنون بیش از 
ھاي اعزامي ملل  آور شده است كھ مسئولیت حفظ جان ھیئت شوراي امنیت با محكوم كردن اینگونھ حممالت یاد

اي در  نامھ  موافقت١٩٩٤مجمع عمومي در سال . ھاي مخاصمھ است متحد بھ عھده كشورھاي میزبان و طرف
ن وابستھ تصویب نمود، كھ حكومت كشورھایي را كھ عملیات سازمان در منداكارمورد حفظ امنیت ملل متحد و 

ن سازمان و اتخاذ اقدامات پیشگیرانیھ در برابر كشتار و ربوده شدن منداشود بھ محافظت از كار آن انجام مي
 بتوان در مقامات ملل متحد امیدوارند در بلند مدت حمالت علیھ سازمان و افراد نوع دوست را. كند ملزم مي

  .قرار دادگیري باشد،  المللي قابل پي  بینقضایيردیف جنایات جنگي كھ از طریق دیوان 
  شود؟  ملل متحد حقوق زیاد پرداخت ميكارمندانآیا بھ 

اند كھ حقوق متخصصان  ن مقرر داشتھمنداھاي عضو سازمان ملل در تعیین معیارھاي باال براي كار دولت
اما میزان حقوق در ملل متحد از .  حقوق پرداختي بھ كارمندان دولت قابل مقایسھ باشدسازمان باید با باالترین

اري از المللي كمتر شده است و حتي با حقوق بخش خصوصي بسی ھاي بین حقوق كارمندان دولت و سازمان
 پایان بخاطرحقوقمتخصصان ازعدم جذب  ملل متحد با نگراني ادارات بسیار از .كشورھا قابل مقایسھ نیست

اي   بخواھد بھ جذب متخصصان ادامھ دھد باید شرایط جذب كنندهمللمتد  اگر .نسبت بھ کشورھاي بزرگ صنعتي
ھا مشابھ  و امثال اینتقاعدي ، حقوق صحيھاي ملل متحد از نظر تعطیالت، بیمھ   برنامھ .را ارائھ كند

كنند، ارائھ  شور كار مين  خود كھ در خارج از كمنداھا و بخش خصوصي براي كار ھایي است كھ دولت برنامھ
ن ملل متحد از ھیچ امتیاز یا مصونیت قانوني ویژه برخوردار نیستند و تابع ھمھ قوانین مندا كار .دھند مي

 نفر در ١٢٠و مقامات ارشد ملل متحد كھ كمتر از سرمنشي غیر از . كنند كشوري ھستند كھ در آن خدمت مي
ھاي  ن سازمان نھ حمایتمندادر حقیقت كار. ن سازمان رتبھ سیاسي ندارندمنداایر كارسراسر جھان ھستند، س

پذیرفتھ شده در بسیاري از خدمات دولتي را دارند و نھ از مزایاي بیشتر سیاسي كھ در بخش خارجي كشور 
مالیات “ن ملل متحد مالیات بر درآمد را بھ شكل منداھمھ كار. كنند، برخوردارند خود انجام وظیفھ مي

در واقع، این . كنند شود، پرداخت مي  درصد كسر مي٣٤ تا ٣٠كھ از حقوق ناخالصشان با نرخ “ كارمندي
بھ غیر (ن سازمان ملل متحد منداعالوه بر این كار. شود مالیات ثابت است و ھیچ كاھشي در آن روا دانستھ نمي

ھا را   ر فروش، مالیات بر امالك و سایر مالیاتھمان میزان مالیات ب)از عده بسیار كمي كھ رتبھ سیاسي دارند
لل متحد را اغلب با بودن در و در حالي كھ مردم كار در سازمان م .نمایند  ھر فرد دیگري پرداخت ميمانند
ن دور از مقر سازمان و اغلب در كشورھاي آسیب دیده از فقر و منداشوند، بسیاري از كار رك متصور ميانیوی

  .كنند يجنگ زندگي و كار م
   ؟وظایف را انجام میدھد  توسعھ اقتصادي و اجتماعي چھ موردملل متحد در  

ملل .  فعالیت سازمان ملل متحد مربوط بھ حفظ صلح و امنیت و بھ توسعھ و كمك بشر دوستانھ اختصاص دارد
عھ، زندگي عده ھاي عملي توس متحد، تنھا نھاد جھاني در زمینھ افزایش توسعھ است كھ از طریق اجراي برنامھ

مینھ پیشبرد سابقھ فعالیت ملل متحد در ز .رین نقاط جھان بھبود بخشیده استشماري از مردم را در فقیرت بي
لر كمك را ا میلیارد د٢٥، ھمھ سالھ بیش از  كشور١٣٥ھایي در  سازمان با اجرا برنامھ. نظیر است توسعھ بي
سازمان فعالیتھایي را در زمینھ . كند ر وام تامین ميلاد د میلیار٢٠لر پرداخت بالعوض و ا میلیارد د٥بصورت 

ل جرائم و وحمایت از پناھندگان و مردم فقیر و گرسنھ، ارتقاء وضعیت كودكان، حفاظت از محیط زیست، كنتر
منابع ملل متحد كشورھا و مردمي . مواد مخدر، حقوق بشر، برابري زنان و استقرار دموكراسي بھ عھده دارد

در بسیاري موارد، اگر سازمان تنھا منشاء نباشد، . دھد  از ھمھ نیازمند ھستند، مورد توجھ قرار ميرا كھ بیش
ھا نفر در  ھاي كمك براي میلیون این گونھ برنامھ. ھاست ترین منبع كمك فني و مالي بسیار از ملت اصلي

حترام قرار دارد، زیرا نشانھ مورد اوي پرچم آبي . گیرد كشورھاي فقیر، فقط از سوي سازمان ملل انجام مي
  .كمك بھ سایرین در ساختن جھاني عادالنھ و پایدار است

  ھایي دارد ؟  ملل متحد چھ توانایي
 . سازد شماري صفات برجستھ منحصر بھ فرد، ملل متحد را خصوصًا در زمینھ پیشبرد توسعھ موثر مي



  :این صفات عبارتند از
توانند اظھار نظر   ھمھ كشورھا ميي آن ھا گذاري ت اساسي و سیاستھنگام اتخاذ تصمیما:  جھان شمولي آن- 

  .كنند
یکسان تواند روابط قابل اعتماد  و ميکشوروھیچ گروه خاصي نیست بلکھ  نماینده ھیچ ملل متحد :  بیطرفي آن- 

  .قید و شرط، توسعھ دھد كشورھا بھ منظور تامین كمك بيھمھ با 
ترین شبكھ دفاتر در كشورھا را   ور ارائھ كمك در جھت توسعھ، گستردهبھ منظملل متحد :  حضور جھاني آن- 

  .در اختیار دارد
  .شود تا بھ نیازھاي اجتماعي، اقتصادي و اضطراري بپردازد  اختیارات فراگیر آن موجب مي- 
  .مردم مللھمھ  تعھد در برابر - 

  . استالمللي براي حفاظت محیط زیست پیشتاز سازمان ملل متحد در مساعي بین
ھاي  كند معاھداتي درباره محیط زیست بستھ شود، بھ عنوان مثال این نوع معاھدات در سال سازمان كمك مي

ل آلودگي فرامرزي در آمریكاي شمالي و و درصد، بھ كنتر٦٠ھا تا  اخیر بھ كاھش آلودگي نفت منتشره از كشتي
. كنند، كمك كرده است زون را نابود مياروپا و بھ توقف تولید گازھایي در كشورھاي صنعتي كھ الیھ او

 معاھده و پیمان محیط زیستي را فراھم ١٧٠ھاي تحت پوشش ملل متحد موجبات انعقاد بیش از  سازمان
، این ملل متحد بوده كھ محیط ١٩٧٢از زمان تشكیل نخستین كنفرانس محیط زیست سازمان ملل در . اند كرده

 ملل ١٩٩٢كھ در كنفرانس سال “ ٢١دستور كار “ .قرار داده استالمللي  ر كار بینزیست را در راس دستو
نویس  متحد درباره محیط زیست و توسعھ با عنوان اجالس زمین، مورد بحث و مذاكره قرار گرفت، پیش

ھاي  اي فراگیر و جھاني را براي توسعھ از لحاظ زیست محیطي تدوین كرد كھ مبناي بسیاري از طرح برنامھ
 بر د مشخص شد كھ اقدام موثري با تاكی١٩٩٧در بررسي انجام شده در .  محلي شده استملي و ابتكارھاي

  . گیرد باید صورت  جدآ ھا، گرم شدن جھان و انتقال تكنولوژي  ھایي چون آب، جنگل اولویت
ھ ك“ پایدار“ كمیسیون سازمان ملل متحد درباره توسعھ پایدار تحوالت اجتماعي و اقتصادي مورد نیاز توسعھ 

ونگي كمیسیون چگ. دھد ھاي آینده تضمین شده باشد را مورد تشویق قرار مي در آن حفاظت از منابع براي نسل
رگیر توسعھ ھاي اصلي د ھا و گروه كند و براي حكومت یط زیست را بررسي ميحھاي م نامھ عملي شدن موافقت

ور كمك بھ كشورھا در گردآوري و گزارش كمیسیون بھ منظ. سازد فراھم ميھاي ھمھ جانبھ را رھنماي  ،پایدار 
المللي براي  ھاي قابل قبول بین گیري میزان پیشرفت، در حال تنظیم یك رشتھ شاخص اطالعات مربوط بھ اندازه

با ھا یا واحدھاي ھماھنگ كننده دیگري را در رابطھ   حكومت، كمیسیون١٠٠بیش از . توسعھ پایدار است
در اداره بھتر محیط زیست بھ ) UNEP( برنامھ محیط زیست سازمان ملل متحد  .اند توسعھ پایدار تشكیل داده

ذاكره المللي م ھاي بین نامھ دھد و درباره موافقت كره زمین، ھشدار ميدركند، در مورد بھداشت  كشورھا كمك مي
ظام نظارت ن. سرپرستي ملل متحد بر خطرات تھدید كننده محیط زیست نظارت دارندبھ ھاي فني   بخش .كند مي

ادارات . یاتي زیست محیطي، مانند آلودگي را زیر نظر دارندحھاي  ، شاخص) UNEP(جھاني بر محیط زیست 
زیست محیطي بر ذخایر جھاني نظارت دارد و بھ كشورھا در مورد خطر ) FAO(، فائو غذایي ، زراعت 

 دانشمند ٢٠٠٠اي جھاني متشكل از  ھیئت نظارتي بین دولتي درباره تغییرات اقلیمي كھ شبكھ. دھد ھشدار مي
سازمان ملل متحد .  كشور است وضعیت اقلیمي جھان و گرم شدن جو زمین را زیر نظر دارد١٣٠برجستھ از 

دن كره زمین را اعالم داشتھ ترین تشكیالت جھاني بوده كھ ھشدار اولیھ در مورد تھدید ناشي از گرم ش عمده
، بانك جھاني و )UNEP(ر تسھیالت جھاني براي محیط زیست لا میلیارد د٢ صندوقي با موجودي  .است

ھاي چند جانبھ براي   بزرگترین منبع تامین وام–كنند  برنامھ عمران ملل متحد بھ طور مشترك آن را اداره مي
  .ھاي محیط زیست در كشورھاي در حال توسعھ است طرح

  كند؟ ملل متحد با بیماري ایدز چگونھ مبارزه مي 
درآمده  جھاني ھبھ صورت یك معضل) HIV( میلیون فرد مبتال بھ ایدز یا حامل ویروس مولد آن ٣٠ بیش از 

  .  نفر در روز ھمچنان در حال گسترش است١٦٠٠٠گیر با ابتالي حدود  این بیماري ھمھ. است
این .  پشتیبان اصلي اقدام جھاني استUNAIDS (HIV/AIDS(برنامھ مشترك سازمان ملل متحد درباره 

پذیري افراد ، تامین مراقبت و حمایت، و كاھش اثرات  ، كاھش آسیب)HIV(رنامھ پیشگیري از انتقال ویروس ب
ھمراه سایر اقدامات، برنامھ مشترك سازمان ملل . كند گیر را ھدایت و از این اقدامات حمایت مي این بیماري ھمھ

اسازي را تشویق و وھا و صنعت د كومتبرد و مشاركت جدید ح متحد درباره ایدز، امر پژوھش را پیش مي
اھاي جدید و ارزان ضد ویروس را تضمین وھایي بوده كھ وجود د مبتكر برنامھ) UNAIDS. (كند تقویت مي

ي كھ موجب افزایش طول عمر ھستند در سراسر دنیا در دسترس ھااوكند و گسترش دھد تا یقین حاصل شود د
  .باشد

  پردازد؟ ن ميآیا ملل متحد مبالغي براي سقط جنی
. كند اي براي تنظیم خانواده تایید نمي ، سقط جنین را بھ عنوان وسیلھ)UNFPA( صندوق جمعیت ملل متحد نھ،



كند و از خدمات سقط جنین حمایت  این صندوق براي حذف سقط جنین از برنامھ تنظیم خانواده فعالیت مي
ا در شرایط خاص مجاز دانستھ است و صندوق با این ھمھ، قوانین بعضي از كشورھا سقط جنین ر. كند نمي

ھاي صندوق  بیشتر فعالیت. گذارد جمعیت بھ حق حاكمیت این كشورھا در تنظیم قوانین داخلي خود احترام مي
ھاي ملي بھداشت زادوولد شامل  جمعیت بر محور كمك بھ كشورھاي در حال توسعھ براي برپا كردن برنامھ

آوري اطالعات  صندوق جمعیت ھمچنین در گرد. و پیشگیري از ایدز قرار داردتنظیم خانواده، بھداشت مادران 
سرمایھ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنھا از . كند ھا بھ كشورھا كمك مي  و انجام سرشماريازنفوسموثق 

  .شود ھاي داوطلبانھ تامین مي محل كمك
  ملل متحد درمبارزه با مواد مخدر چھ فعالیتي دارد؟ 

ل موثر مواد وكنتر. توان بھ طور یكجانبھ حل كرد ا بھ خوبي آگاھند كھ مسالھ قاچاق مواد مخدر را نميھ حكومت
 جھاني است كھ ھم كشورھاي منبع تامین مواد مخدر و ھم كشورھایي كھ این مواد در ھمکاري مخدر مستلزم 

شماري بھ مبارزه  ھاي بي تا از راهكند  ملل متحد بھ كشورھا كمك مي .گیرد سد را در بر مير آنھا بھ مصرف مي
  :براي مثال. علیھ قاچاق مواد مخدر برخیزند

  .المللي مواد مخدر است ل بینوگذاري درباره كنتر  كمیسیون مواد مخدر ملل متحد ركن اصلي براي سیاست- 
لمي محدود  و عطبيكوشد تا دست یابي بھ مواد مخدر را بھ مقاصد  ل مواد مخدر ميوالمللي كنتر  ھیئت بین- 

  .نماید، از انحراف آنھا در مسیرھاي غیر قانوني ممانعت بعمل آورد و با حمل و نقل و قاچاق آنھا مبارزه كند
سازد،  المللي مواد مخدر را ممكن مي ل بینوكنتروملل متحد، ھدایت المللي مواد مخدر  ل بینو برنامھ كنتر- 

یر نظر دارد و در تصویب و وضع قوانین مربوط بھ ھاي تولید، مصرف و حمل و نقل مواد مخدر را ز روش
لیس وكند، ھمكاري پ این برنامھ از اجراي قوانین حمایت مي. كند در بھ كشورھا كمك ميخل مواد موكنتر

شود بھ  بیند و در مناطق كھ مواد مخدر كشت مي ھاي آموزشي تدارك مي نماید، برنامھ فرامرزي را تقویت مي
  . خط تولید را بھ سمت محصوالت دیگر برگردانندكند تا كمك ميدھقانان 
  ھاي اضطراري چگونھ است ؟ ملل متحد در زمینھ كمك فعالیت

دیدگان اقدام آسیب  عملیاتي سازمان ملل متحد سریعًا براي كمك بھ اداراتدھد،  ھنگامي كھ مصیبتي روي مي
ھا قرباني  نھ غیر دولتي براي میلیونھاي بشر دوستا  ملل متحد ھمگام با سازمانيھاي ضربت گروه. كنند مي

شامل كمك خدمات این . كنند جنگ و منازعھ سیاسي، یا سیل، خشكسالي و قحطي، مایحتاج اضطراري تامین مي
غذایي در چارچوب برنامھ جھاني غذا، اسكان و حمایت توسط دفتر كمیساریاي عالي ملل متحد براي پناھندگان، 

) Ebola(گیر مانند تب  ھاي ھمھ ل بیماريوق صندوق كودكان ملل متحد، كنتركمك بھ مادران و كودگان از طری
دفتر ھماھنگي . ھاي بلند مدت توسعھ توسط برنامھ عمران ملل متحد است  جھاني و فعالیتصحيتوسط سازمان 

تحد، ادارات مربوط ملل م. كند ھاي اضطراري سازمان را ھماھنگ مي امور بشر دوستانھ ملل متحد ، تمامي كمك
 دوستانھ و امدادرسان عمده غیر سازمان ملل را بھ منظور ھماھنگ كردن واكنش جھاني رھاي بشسازمانھاي  

و براي ھاي مھم ري بھ ھنگام بروز بحران لا میلیون د٥٠یك صندوق اضطراري . آورد گرد ھم مي
ھا میلیون نفر  براي كمك بھ دهبرنامھ كمك بشردوستانھ ملل متحد . گیرد عملیات مورد استفاده قرار مي“ شروع“

ھاي بشر دوستانھ ملل  در واقع ھمھ كمك. طلبد ر را ميلانھ افزایشي بیش از یك میلیارد ددر سراسر جھان ساال
   .شوند ھاي داوطلبانھ تامین مي مكمتحد از محل ك

  كند؟ ملل متحد در زمینھ حقوق بشر چھ مي 
ھا   فراگیر در زمینھ قوانین حقوق بشر است، كھ ھمھ ملتیكي از دستاوردھاي بزرگ ملل متحد ایجاد ركني

سازمان ملل متحد كارھاي موثري در محافظت از حقوق بشر بھ نفع مردمات . توانند در آن مشترك باشند مي
نقش حقوق بشر را ارتقاء داده است، بھ طوري  ،اصالحات جاري در سازمان . سراسر جھان برقرار كرده است

ھاي سازمان، از حفظ  ھاي اصلي فعالیت ملل متحد درآمده است و در ھمھ فعالیت ز زمینھكھ بھ صورت یكي ا
  .جاي بارزوعمده دارد  صلح گرفتھ تا توسعھ و امداد بشر دوستانھ

  :دھد ھاي زیادي حقوق بشر را ارتقاء مي سازمان ملل متحد از راه
 مورد حقوق بشر و مسائل مربوط بھ آن ھاي خود در ملل متحد و كمیسر عالي حقوق بشر نگرانيسرمنشي  - 

  .گذارند ھا، در میان مي مانند آزاد كردن زندانیان و تخفیف مجازات مرگ را محرمانھ با حكومت
شان بھ  ھایي كھ نقض حقوق توانند علیھ دولت ملل متحد، افراد مي  بھ موجب بعضي از معاھدات حقوق بشر- 

  .بست رسیده باشد، درخواست رسیدگي كنند ھاي داخلي بھ بن راهشود، در صورتي كھ ھمھ  آنھا نسبت داده مي
دھند و این دفتر اطالعات  تخلفات را بھ دفتر كمیساریاي عالي ميگزارش ھاي حقوق بشر   افراد و گروه- 

 . دھد مربوطھ ملل متحد ارجاع ميادارات دریافتي را بھ 
 است كھ در موارد نقض حقوق بشر در ھر دولتي  كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تنھا ركن بین- 

این كمیسیون اجراي حقوق بشر را در كشورھا . دھد اي از جھان كھ باشد، اجالسھاي عمومي تشكیل مي نقطھ
  .كند دھد و شكایاتي درباره موارد نقض دریافت مي مورد بررسي قرار مي



دھند و در  را مورد تحقیق قرار مينقض گسترده مانند شكنجھ  ، كارشناسان ملل متحد وضعیت حقوق بشر - 
  .دھند المللي ھشدار مي مورد تجاوزات بھ حقوق بشر بھ جامعھ بین

ھا مشاركت دارد و نیز با تامین كمك فني در مسائلي مانند آموزش   دفتر كمیساریاي عالي در ھمھ این تالش- 
كند تا مسئولیتھاي خود  ھا كمك مي و حقوقي بھ كشورعدليھاي  ، تھیھ پیش نویس قوانین و بھبود نظام لیسوپ

  .درباره حقوق بشر را اجرا كنند
 امروز بسیاري از عملیات حفظ صلح در برگیرنده مقرراتي براي حمایت از حقوق بشر در مورد جمعیت متاثر - 

  .از این عملیات است
ام شده در یوگسالوي المللي سازمان ملل متحد كھ بھ طور ویژه براي رسیدگي بھ جنایات انج  دو دادگاه بین- 

  .اند جنایتكاران جنگي بھ دست عدالت سپرده شوند اند، كمك كرده سابق و رواندا تاسیس شده
، بھ طوري تبدیل شود تا حقوق بشر بھ صورت موضوع مھمي براي مردم سراسر جھان تالش نمود  ملل متحد 
 . توانند آنرا نادیده بگیرند ھا بھ دشواري مي كھ حكومت

  :ي از كار اصولي سازمان در این مورد بھ قرار زیر استھای نمونھ
 و دو میثاق ١٩٤٨ ملل متحد اولین منشور جھاني حقوق بشر، در برگیرنده اعالمیھ جھاني حقوق بشر - 

كھ ) در مورد حقوق مدني و سیاسي، و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي (١٩٦٦المللي حقوق بشر  بین
  .كنند، بوجود آورد آور مي جھاني را از لحاظ حقوقي براي دولتھا الزامبسیاري از مقررات اعالمیھ 

المللي مروج حقوق سیاسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و   معاھده بین٨٠بیش از  ،ملل متحد دراثرتالش  - 
   .گرفت وقابل اجراگردید فرھنگي مورد مذاكره قرار

المللي، بھ پایان   تسلیحاتي گرفتھ تا كنوانسیونھاي بین ملل متحد با مبارزه مستمر بر ضد آپارتاید از تحریم- 
 یك ھیئت ناظر سازمان ملل بھ جریان انتقال قدرت ١٩٩٤در . یافتن رژیم آپارتاید در افریقاي جنوبي كمك كرد

  .كمك كرد و بر انتخاباتي كھ بر آپارتاید پایان داد، نظارت نمود
 نقشي  ،  زنان و حق پیشرفت ھمھ مردم در راه توسعھ سلم ملل متحد در كسب شناسایي جھاني براي حقوق م- 

  .اساسي بر عھده داشتھ است
 و دایرالمللي  ھاي بین  ملل متحد براي رسیدگي بھ جنایات علیھ بشریت در یوگسالوي سابق و رواندا، دادگاه- 

ق بیافتند، تاسیس نموده  براي رسیدگي بھ این گونھ جنایات ھر موقع كھ اتفاقضایي اخیرًا نیز یك دیوان دائمي 
  . است

ھا یعني اقلیتھا، كارگران مھاجر، مردم بومي، كودكاني كھ در شرایط  پذیرترین گروه  ملل متحد حامي آسیب
یكي از اركان اصلي حقوق بشر ، . كند برند، است و براي بھبود وضعیت آنھا فعالیت مي خاص و دشوار بسر مي

ق اقلیتھاي سراسر جھان جلسات  اقلیتھاست كھ براي اعتالي حقوكمیسیون فرعي منع تبعیض و حمایت از
ھاي   و كنوانسیون حمایت از گروه١٩٨٩المللي مانند كنوانسیون حقوق كودك  معاھدات بین. نھ داردساال
ھاي ملل متحد بر رعایت كنوانسیونھایي كھ  ركن. پذیر از طریق سازمان ملل مورد مذاكره قرار گرفتھ است آسیب

كنند، نظارت دارند و كشورھا را  حمایت مي) ھاي نژادي كودكان، زنان، اقلیت(پذیر  ھاي آسیب ق گروهاز حقو
المللي بھ منظور افزایش آگاھي جھاني از مشكالت   ملل متحد ھمچنین بسیج بین .دانند ل موارد نقض ميومسئو

 میلیون مرمان بومي در ٣٠٠دگي از سازمان بھ نماین. پذیر را ھماھنگ كرده است ھاي آسیب اثر گذار بر گروه
 را دھھ ٢٠٠٤ تا ١٩٩٥ھاي  المللي مردم بومي جھان اعالم كرد و سال  را سال بین١٩٩٣سال  ،سراسر جھان 

نماینده . اي درباره حقوق آنان در حال مذاكره است المللي بومیان جھان اعالم نمود، و براي تھیھ اعالمیھ بین
 ھزار كودك سرباز ٣٠٠ن در برخوردھاي مسلحانھ، پشتیبان اصلي تقریبًا کا در مسائل كودسرمنشي ویژه 
المللي كار، طرحي جھاني را براي ممانعت از كار كودكان ارائھ كرده است، در عین حال  سازمان بین. است

 در  کھ و كودكانگرھایي را براي بھبود زندگي كودكان خیاباني، كار  صندوق كودكان سازمان ملل طرح
  . ، در دست اجرا داردبھ سرمیبرد  منازعھنظامي وھاي  وضعیت

 ملل متحد با ھدایت تحوالت و افزایش آگاھي زنان نسبت بھ حقوق خود، در بھبود بخشیدن موقعیت آنان در 
  .سراسر جھان موثر واقع شده است

 این شد كھ از  محفوظ داشتن حقوق برابر زنان در منشور ملل متحد و اعالمیھ جھاني حقوق بشر منجر بھ- 
  .لحاظ حقوقي برقراري برابري جنسیتي بھ عنوان یك حق بنیادي بشري محترم شمرده شود

المللي را درباره حقوق زنان تنظیم و ابزارھایي ایجاد كرده است تا بر   سازمان ملل متحد معیارھاي بین- 
 كنوانسیون رفع ھرگونھ ١٩٧٩سازمان در سال . چگونگي رعایت برابري حقوق در ھر نقطھ جھان نظارت كند

المللي درباره حقوق زنان، و نیز پیش نویس برنامھ عمل توسط كشورھا براي  تبعیض علیھ زنان، سندي بین
اند خود را قانونًا   كشوري كھ این كنوانسیون را تصویب كرده١٦٠بیش از . تضمین این حقوق، را تصویب كرد

طرف بر   كمیتھ ویژه سازمان ملل متحد متشكل از كارشناسان بي.اند ملزم بھ تامین برابري حقوق زنان نموده
  .اجراي كنوانسیون نظارت دارد

 تاسیس شد ھمھ سالھ درباره موضوعات ١٩٤٦ كمیسیون سازمان ملل در باره وضعیت زنان كھ در سال - 



ونگذاري دھد و درباره مسائلي كھ مستلزم توجھ فوري و آغاز قان مربوط بھ حقوق زنان تشكیل جلسھ مي
  .كند ھایي مي المللي براي پیشبرد حقوق زنان است، توصیھ بین

این سازمان براي تمركز توجھ . زنان در سرتاسر جھان بھ تحرك و فعالیت در آیندتا ملل متحد كمك كرده است - 
ان  را دھھ ملل متحد براي زن١٩٨٥ تا ١٩٧٦ھاي  المللي زنان و سال  را سال بین١٩٧٥بر حقوق زنان، سال 

شان با  اي فراھم كرده است تا در پیشبرد حقوق سازمان ھمچنین براي زنان سراسر جھان عرصھ. اعالم نمود
، سازمان نخستین كنفرانس جھاني زنان را در مكزیكوسیتي، و در پي ١٩٧٥طي سال . یكدیگر ھمكاري كنند

  .برگزار كرد) ١٩٩٥( و در پكن) ١٩٨٥(، نایروبي )١٩٨٠(ھاي جھاني در كپنھاگ  آن، كنفرانس
یكي صندوق توسعھ ملل متحد براي .  دو ركن سازمان ملل متحد فقط بھ مسائل زنان اختصاص داده شده است- 

ھاي ابداعي در زمینھ توسعھ بھ سود زنان، بویژه در مناطق روستایي جھان در  كھ فعالیت) UNIFEM(زنان 
المللي پژوھش و آموزش براي پیشرفت زنان  ھ بینو دیگري موسس. كند حال توسعھ را از نظر مالي تامین مي

)INSTRAW (ھاي  رساني از مشاركت كامل زنان در عرصھ فعالیت كھ از طریق آموزش، تحقیق و اطالع
  .كند اقتصادي، اجتماعي و سیاسي حمایت مي

   ملل متحد دربرقراي دموكراسي چھ فعالیتھاي را انجام میدھد ؟
سازمان با  . كند كنند حمایت مي است كمك مي از كشورھایي كھ از آن درخوبرقراري دموكراسيدر ملل متحد 

 ملت كمك كرده است تا روند ٧٠ارائھ كمك فني براي آماده نمودن و برگزار كردن انتخابات بھ بیش از 
  كامبوج را سازمان داد و براي تضمین انتخابات آزاد١٩٩٣سازمان انتخابات سال . دموكراسي را تحكیم بخشند

و بیطرف در نامیبیا، نیكاراگوئھ، ھائیتي، آنگوال، كامبوج، السالوادر، آفریقاي جنوبي، موزامبیك و لیبریا، 
سازمان ملل متحد ھمچنین بھ جنبشھاي مسلح مخالف در مناطقي مانند السالوادر، . ناظران بیطرف اعزام نمود

  .سیاسي در آورندموزامبیك و گواتماال كمك كرده است تا خود را بھ صورت احزاب 
 ھاي  ھاي سیاسي، قضایي و اداري روند كند تا در زمینھ  كمك ميکشورھاسازمان براي تثبیت مردم ساالري بھ 
ھاي پارلماني، توسعھ قوانین  برنامھ عمران ملل متحد با تقویت روش. كارآمد و مسئول ایجاد و تقویت كنند

 بھ مبارزه علیھ فساد، از نحوه صحیح حكومت در بسیاري مربوط بھ حقوق بشر، ارتقاء نظام قضایي و با كمك
  .كند از كشورھا حمایت مي

   المللي چیست ؟  دیوان قضایي بینوظایف
المللي ایجاد شده   بینقضایيبراي رسیدگي بھ كشتار گروھي، جنایات جنگي و جنایات علیھ بشریت، دیوان 

زمان ملل قرار داشت، و كشتارھاي وحشتتناك جمعي تاسیس چنین دیواني، مدت طوالني در دستور كار سا. است
اي در  اساسنامھ این دیوان، كھ كمیتھ. تر كرد در كامبوج، یوگسالوي سابق و رواندا نیاز بھ آن را ضروري

 در شھر ١٩٩٨مجمع عمومي با مشاركت بیش از صد دولت عضو آن را تھیھ كرد، در كنفرانسي كھ بھ سال 
 ١٨لند تعیین شده است و از امحل دیوان شھر الھھ ھ.  كشور قرار گرفت١٢٠ م برگزار شد مورد تصویبور

شوند و گروھي از بازپرسان و ماموران تحقیق   سالھ انتخاب مي٩المللي كھ براي یك دوره  قاضي برجستھ بین
 آن را این دادگاه بخشي از سازمان ملل متحد نخواھد بود و در برابر كشورھایي كھ اساسنامھ. شود تشكیل مي
نمایند شھروندان  كنند، موافقت مي كشورھایي كھ اساسنامھ را تصویب مي. كنند پاسخگو خواھد بود تصویب مي

خود را كھ متھم بھ چنین جرایمي ھستند بر طبق قوانین خود مورد پیگرد قانوني قرار دھند و یا آنھا را براي 
ھ دیوان در مقابل پیگردھاي تضمین نشده، اجراي قانون اساسنام. المللي تسلیم كنند  بینقضایيمحاكمھ بھ دیوان 

دیوان فقط : شود در وھلھ نخست دادگاھھاي خود را تشكیل دھند ھا خواستھ مي از دولت. كند را ضمانت مي
سرانجام، شوراي امنیت اختیار . زماني ممكن است مداخلھ كند كھ دادگاھھاي ملي قادر یا مایل بھ اقدام نباشند

  .ھ پیگردي را بھ نظر نامناسب برسد متوقف كنددارد ھر گون
   ملل متحد در تامین صلح چھ میباشد؟  نقش

  .كند ھاي خود بھ ارتقاء صلح مبادرت مي سازمان ملل متحد از طریق تمامي فعالیت
تالش سازمان بھ عنوان مركزي براي دیپلماسي و مباحثھ، بھ جاي جنگ، براي حل مسالمت آمیز اختالفات 

بھ نظر . كند المللي، براي كاستن از فشارھا و تسھیل مذاكرات فعالیت مي ھنگام بحرانھاي بینتحد  ملل م.مینماید
 سازمان نقطھ قوتي بشمار كنند از برخورد مسلحانھ جلوگیري كنند یا آن را متوقف سازند، آنھا كھ سعي مي

ملیات حفظ صلح و با فعالیت در جھت ملل متحد از طریق تالشھایش در راه حمایت از حقوق بشر، با ع .آید مي
سازمان با اعمال دیپلماسي پیشگیرانھ، . دھد الملل، صلح را ارتقاء مي رشد حقوق بین  توسعھ مجموعھ روبھ

كند و از برقراري دموكراسي  بھ انجام انتخابات كمك مي. سازد برخوردھا را پیش از شروع شدن، متوقف مي
ت پیشبرد توسعھ اقتصادي و اجتماعي با كوشش در برطرف كردن علل سازمان در جھ. نماید پشتیباني مي

سازمان ملل ھمراه با دیگر سازمانھاي عضو خانواده ملل متحد، كمك . كند اي جنگ، بھ حفط صلح كمك مي ریشھ
گرداند، بھ اصالح زیربناي ملي كمك  كند، پناھندگان را بھ موطن اصلي خود باز مي بشردوستانھ را تامین مي

  .نماید كند و نوسازي را تشویق مي مي



   چیست؟تسلیحات انواع گسترش درقبال  ملل متحد وظایف
تر، خلع سالح از جایگاه  ھاي سازمان ملل متحد در زمینھ پیشبرد صلح و توسعھ در جھاني امن در میان تالش

مایت از نھادھاي سازمان از طریق نھادھاي مرتبط خود با مسایل خلع سالح، و با ح. مھمي برخوردار است
. كند المللي مذاكره كننده، براي تنظیم قواعد و تحكیم اصول چند جانبھ در زمینھ خلع سالح فعالیت مي بین

كشورھا از طریق سازمان ملل متحد، ابزارھاي ایجاد اطمینان و اعتماد بھ یكدیگر و تحقیق در مورد پایبندي بھ 
  .ھا را در اختیار دارند نامھ موافقت
اي چند جانبھ مانند مذاكرات انجام شده در كنفرانس خلع سالح، تحت حمایت سازمان ملل متحد بھ گفتگوھ

اي و  اي، معاھده منع جامع آزمایشات ھستھ ھاي ھستھ نامھ شامل معاھده منع تكثیر سالح انعقادچندین موافقت
این نھادھایي براي كمك بھ عالوه بر . اي منجر شده است معاھداتي براي ایجاد مناطق عاري از سالح ھستھ

المللي انرژي اتمي حفاظھاي  بھ عنوان مثال آژانس بین. ل سالحھاي با قدرت انھدام وسیع ایجاد شده استوكنتر
ھاي  كند تا رعایت كنوانسیون سالح یمیایي كمك ميکیمنع سالحھاي بھ اي را برقرار كرده است و سازمان  ھستھ

آوري و انھدام صدھا  شي از تالشھاي خود در برقراري صلح، بھ جمعملل متحد در بخ.  تضمین شوداتومي 
   . است جامعھ مدني كمك نمودهھزار سالح، پس از برخورد نظارت كرده و بھ بازگشت مبارزان بھ 

 ھزار نفر در اثر انفجار میلیونھا مین كشتھ یا دچار نقض عضو ٢٠ كشور متجاوز از ٥٠ساالنھ در بیش از 
 ٢ھستند ھر سال در حدود “ قاتلین خاموش “ ، زنان و سالخوردگان نخستین قربانیان این كودكان. شوند مي
 اتاوا در ١٩٩٧ ملل متحد در تشویق كشورھا بھ حمایت از كنوانسیون  .شود یلیون مین دیگر كارگزاري ميم

كوشد الحاق  ميدار بود و ھمچنان  ھا نقش قاطعي عھده مورد ممنوعیت كلي تولید، صدور و استفاده از مین
، كانادا و سایر كشورھا پیشنھاد شد، در يروااین قرارداد كھ بھ ابتكار ن. جھاني بھ این قرارداد را ادامھ دھد

 كشور در ٦٠ سازمان غیر دولتي از ١٠٠٠در حدود .  كشور رسید١٠٠ بھ امضاي بیش از ١٩٩٧سال 
وجب این كنوانسییون، دولتھاي امضاء كننده بھ م .اي داشتند ول قرارداد، نقش عمدهترغیب حكومتھا بھ قب

ھایي كھ كار  اند، مراحل اقداماتي كھ براي پاك كردن مین ھایي كھ ذخیره كرده موظفند در مورد تعداد و انواع مین
ھاي  ھاي خود درباره انھدام انبارھا و تغییر تولید یا تعطیل كارخانھ دھند و در مورد برنامھ اند انجام مي گذاشتھ

 تحت ١٩٨٠ پروتكل مربوط بھ كنوانسیون سالحھاي ضد بشري سال .گزارش دھندسرمنشي سازي بھ  مین
ھاي طرف این پروتكل  دولت. ھاي زمیني پرداختھ است اي بھ موضوع مین نظارت سازمان ملل متحد، بطور ویژه

باید قابل بازیابي ھا  ھاي بیشتري را در این رابطھ تصویب و موافقت كردند كھ ھمھ مین  محدودیت١٩٩٦در 
 خنثي كننده مین در سازمان ملل متحد ٦٠٠٠ تقریبًا  .برخوردھاي داخلي نیز تسري دادندباشند و پروتكل را بھ 

سازمان نھ تنھا عمل . كند سازي مین در ھفت كشور پشتیباني مي ھاي پاك كنند و سازمان از برنامھ كار مي
 را نھاي آگاھي عمومي درباره می دھد، برنامھ ن مین را آموزش ميدھد بلكھ خنثي كنندگا روبي را انجام مي مین

نماید و از آموزشگاھھاي خنثي سازي مین پشتیباني بھ عمل  ھا را ھدایت مي كند، كار بازرسي مین عملي مي
 ملل متحد ھمچنین. ھا آن است كھ كشورھاي درگیر را قادر كند با مسئلھ برخورد كنند ھدف این فعالیت. آورد مي

ھایي نظیر آنچھ اشاره شد از سال  برنامھ .كند  كمك مي براي قربانیان مین و توان بخشي صحيبھ توسعھ خدمات 
گذاري شده برخي كشورھا مانند افغانستان، آنگوال، بوسني و ھرزگوین، كامبوج،   در نواحي مین١٩٨٩

   .ه استبیك، رواندا و یمن اجرا شدكرواسي، جمھوري دمكراتیك خلق الئوس، موزام
 ثابت دويسازمان، حكومتي جھاني نیست و ھیچ گونھ ار.  ملل متحد صالحیت ندارد صلح را بھ زور تحمیل كند

كارآیي سازمان بھ تمایل سیاسي . المللي ھم نیست لیس بینوسازمان، نیروي پ. و تجھیزات نظامي ندارد
شود یا نھ ن دادن بھ مخاصمات وارد عمل پایاھاي عضو بستگي دارد كھ تصمیم بگیرند آیا سازمان براي  دولت

المللي  شوراي امنیت مسئولیت ویژه حفظ صلح و امنیت بین .و چگونھ این اقدام را انجام دھدو اینكھ چھ موقع 
ھاي منازعھ فشارھاي دیپلماتیك یا سیاسي وارد كند و یا راھھاي حل  تواند بھ طرف شورا مي. را بھ عھده دارد

تواند باعث  مجمع عمومي مي.  در پیش گیرد–ھاي حقیقت یابي یا میانجي گري  م ھیئت مانند اعزا–اختالف 
تواند منجر بھ انجام مذاكرات  ميسرمنشي تماسھاي دیپلماتیك . تاثیر نفوذ افكار جھاني بر طرفھاي متخاصم شود

ھ طرفین براي ھنگامي كھ متاركھ جنگ مطرح باشد، شوراي امنیت براي كمك ب. و خاتمھ دادن بھ جنگ شود
  .تواند عملیات حفظ صلح را بھ اجرا در آورد عملي كردن توافقھاي خود، مي

تواند اقدام شدیدتري مانند تحمیل مجازاتھاي  ھنگامي كھ متقاعد سازي با شكست روبرو شود، شوراي امنیت مي
ایات جنگي، شورا ممكن براي محاكمھ افراد متھم بھ جن. ھاي تجاري را بھ عمل آورد اقتصادي یا اعالم تحریم

در . المللي برپا كند، چنانكھ در موارد مربوط بھ رواندا و یوگسالوي سابق انجام داده است است دادگاھھاي بین
ھمھ “ ھاي عضو اجازه داده است تا در رویارویي با مخاصمھ مسلحانھ از  برخي از موارد، شورا بھ دولت

 براي ١٩٩١ براي مثال، در سال –این گونھ اقدامات اجرایي . نداز جملھ اعمال زور استفاده كن“ وسایل الزم
ھاي شركت كننده انجام   تحت نظارت دولت– ١٩٩٤اعاده حاكمیت كویت یا اعاده حكومت قانوني ھائیتي در 

  .گرفت



  عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد چیست؟
یروھاي پاسدار صلح شامل سربازان، ن. المللي است حفظ صلح براي سازمان ملل متحد در واقع یك تعھد بین

لیس غیر نظامي، كارشناسان انتخابات، خنثي كنندگان مین، ناظران حقوق بشر، متخصصان مسائل غیر وپ
عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد را شوراي امنیت  .شوند ھاي مختلف تشكیل مي ز ملیتنظامي و ارتباطات ا

دارد شورا بر مبناي  مقرر مي.  ھر یك از پنج عضو دائمي استیعني، جایي كھ در آن تصمیمات، تابع وتوي
گیري  شامل اطالعات مالي، در مورد ھدف، تعداد نیروھا و وسعت و مدت عملیات تصمیمسرمنشي ھاي  توصیھ

  .دھد در مورد بودجھ عملیات مجمع عمومي راي مي. كند مي
نیروھاي حافظ . كند ھر وضعیت تعیین ميشوراي امنیت وظایف نیروھاي حافظ صلح را مطابق با مقتضیات 

صلح ممكن است ناظر بر آتش بس باشند، منطقھ حائل ایجاد كنند، بھ مخالفان پیشین كمك كنند تا 
كنند، بھ ترخیص مبارزان  ھاي بشر دوستانھ مساعدت مي ھاي صلح را اجرا كنند، بھ تحویل كمك نامھ موافقت

ھاي مین روبي ترتیب دھند، بر انتخابات نظارت یا  مك كنند، برنامھسابق و برگرداندن آنھا بھ زندگي عادي ك
  .لیس غیر نظامي آموزش دھند و بر رعایت حقوق بشر نظارت داشتھ باشندوآنھا را ھدایت كنند، پ

كنند، فقط طبق قواعد دقیق دفاع از خود یا وقتي كھ  نیروھاي نظامي كھ در عملیات سازمان ملل متحد خدمت مي
كاربرد زور . توانند سالح سبك با خود حمل كنند لح بكوشد آنھا را از انجام وظیفھ باز دارد، ميیك طرف مس

حافظ “ اسلحھ“موثرترین . توسط نیروھاي حافظ صلح نادر و ھمواره متضمن انتخابھاي دشوار و مباحثھ است
  .المللي نسبت بھ صلح است صلح، حمایت و تعھد جامعھ بین

بھ عنوان مثال بھ رغم تالشھاي سازمان ملل متحد در سومالي، . كارساز نیستحفظ صلح در ھر وضعیتي 
   .ر این كشور بھ جنگ خاتمھ ندادندھاي درگیر د طرف

سازمان . توان بھ مبارزه علیھ آن برخاست، تروریسم است مسالھ دیگري كھ تنھا از طریق ھمكاري جھاني مي
  .و سیاسي برداشتھ استھاي حقوقي  ملل متحد در مبارزه با تروریسم گام

كنوانسیون . المللي را بھ دفعات محكوم كرده است  در حیطھ سیاسي، مجمع عمومي ھمھ اعمال تروریسم بین- 
متھمان بھ  ،كند كھ دولتھا   بھ تصویب رسید، مقرر مي١٩٩٧گذاري تروریستي كھ در سال  المللي علیھ بمب بین
اعالمیھ . شان تسلیم كنند قانوني قرار دھند یا آنھا را بھ كشور اصليگرد  گذاري تروریستي را یا باید تحت پي بمب

، حركتي واقعي در زمینھ اقدامات ملي و ١٩٩٤المللي مصوب سال  درباره اقدامات براي رفع تروریسم بین
  .المللي است كھ در مقابلھ با تروریسم باید توسط دولتھا اجرا گردد بین

المللي را  ھاي بین نامھ  وابستھ بھ آن شبكھ فراگیري از موافقتادارات د و  از لحاظ حقوقي، سازمان ملل متح- 
ھا كنوانسیون جرائم  نامھ این موافقت. دھند ھاي حقوقي مبارزه با تروریسم را تشكیل مي اند كھ زمینھ برقرار كرده
 قانوني علیھ امنیت ، كنوانسیون مربوط بھ اعمال غیر)١٩٧٠(ربایي  ، كنوانسیون ھواپیما)١٩٩٣(در ھواپیما 
گیري  ، كنوانسیون گروگان)١٩٧٣(ھا  ، كنوانسیون پیشگیري و مجازات جرائم علیھ دیپلمات)١٩٧١(ھواپیمایي 

المللي  ، كنوانسیون مربوط بھ حملھ بھ فرودگاھھاي بین)١٩٧٩(اي  ، كنوانسیون حفاظت از مواد ھستھ)١٩٧٩(
و كنوانسیون ) ١٩٩١(الستیكي بھ منظور كشف كردن آنھا گذاري مواد منفجره پ ، كنوانسیون عالمت)١٩٨٨(

    .گیرد را در بر مي) ١٩٩٧(وریستي گذاري تر مربوط بھ بمب
ل آن بھ وشود، كنتر از آنجایي كھ عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد تحت اختیار شوراي امنیت انجام مي

ا بھ عنوان رھبر ھیئت و یك نفر را بھ سمت ، یك نفر ري امنیتت شورایبا موفقسرمنشي . عھده ملل متحد است
 ھم بھ نوبھ سرمنشي دھد و گزارش ميسرمنشي رھبرھیئت بھ . كند فرمانده نیرو یا سر ناظر نظامي منصوب مي

لیس غیر نظامي در عملیات وھا براي تامین نیروي نظامي و پ حكومت .كند د بھ شوراي امنیت گزارش ميخو
ھمھ . كند ھر حكومت اقتدار نھایي بر نیروھاي خود را حفظ مي. شوند ب ميحفظ صلح مورد بھ مورد، داوطل
اي  آنھا با یك كاله فلزي یا كاله پارچھ. كنند ھاي متحدالشكل ملي خود را بھ تن مي نیروھاي یونیفرم پوش، لباس

 . شوند آبي و یك نشان مخصوص ملل متحد بھ عنوان نیروھاي حافظ صلح سازمان مشخص مي
لیس غیر نظامي سازمان ملل متحد و نیروي نظامي و پ١٤ و ٣٤٧ با استفاده از حدود ،١٩٩٨ سال تا اواخر

 كھ بھ اوج خود رسید و بالغ بر ١٩٩٣تعداد نیروھا نسبت بھ سال .  عملیات در حال اجرا بود١٦تعداد 
 كامبوج، كھ در( عملیات١٤ عملیات از ٣در آن سال براي .  نفر بود، كاھش قابل توجھي داشت٨٠٠٠٠

 درصد كل ٨٠ي  نیروي متحدالشكل یا بعبارت٦٣٠٠٠در حدود ) سومالي و یوگسالوي سابق بھ اجرا درآمد
بھ خالف شمار نیروھا، تعداد عملیات براي بیش از چندین سال نسبتًا ثابت مانده است و  .نیروھا شمارش شدند

 عملیات طوالني مانند عملیات در نینداین عملیات شامل چ.  بوده است عملیات در یك زمان١٧ تا ١٤بین 
قبرس و جامو و كشمیر بود كھ با وجود ماھیت بھ ظاھر غیرقابل نظارت برخوردھا در این مناطق، حضور 

 عملیات جدیدي در جمھوري آفریقاي مركزي و سیرالئون بھ ١٩٨٨در سال . رسید نیروھا ضروري بھ نظر مي
 .  كشور ثابت مانده است٧٥ نیروھاي متحد نیز تقریبًا تعداد تعداد كشورھاي داوطلب تامین. اجرا درآمد

مان ملل متحد را تامین  كشور، نیروي نظامي و غیرنظامي عملیات حفظ صلح ساز١١٨بطور كلي حدود 
حفظ صلح امروز ملل متحد، با نیازھاي جھان ناپایداري كھ در آن برخوردھاي زیادي در داخل كشورھا  .اند كرده



ھاي برقراري  اي از تالش نیروھاي حافظ صلح سازمان ملل متحد بطور فزاینده. یابد انطباق ميدھد،  روي مي
 . كنند ھاي داخلي و برخوردھاي نژادي بھ تخفیف آالم كمك مي كنند و در جریان جنگ صلح حمایت مي

برخي از عملیات اي در رفع اختالفات باعث شده است كھ  ھاي منطقھ عالوه بر این درگیري رو بھ رشد سازمان
ھاي خود براي بازسازي جوامعي كھ در اثر جنگ از ھم پاشیده  اخیر سازمان ملل متحد در ارتباط با تالش

  .ھاي غیر دولتي دارند  سازمان ملل و سازماناداراتوزافزوني با دیگر تشكیالت مانند اند، ھمكاري ر شده
براي حل اختالفات ھمچنان بھ نقش قاطع خود ادامھ المللي  حفظ صلح سازمان ملل متحد در كمك بھ جامعھ بین

آمیز اختالفات بر  متالمللي و عاملي براي حل و رفع مسال این عملیات بھ عنوان نماد مقدم ھمكاري بین. دھد مي
سازمان ملل متحد براي ارتقاء آمادگي، دفترمرکزي اي و  ھاي منطقھ ھاي عضو، سازمان دولت .ماند جا مي

  .كنند شتیباني تداركاتي و آموزش فعالیت ميظرفیت موجود، پ
، ھشتاد كشور عضو تمایل خود را براي ورود بھ ترتیبات موجود سازمان ملل متحد رسمًا ١٩٩٨تا اواخر سال 
توانستند در صورت اتخاذ تصمیم بھ شركت در  از این تعداد شصت و یك كشور منابعي را كھ مي. اند اظھار كرده

ھاي موجود در این زمینھ را امضاء كرده  نامھ مشخص كرده بودند و بیست كشور موافقتعملیات، فراھم كنند، 
در این چھارچوب گروھي از كشورھاي عضو بھ منظور باال بردن ظرفیت نیروھاي خود براي ھمكاري . بودند

  .اند با یكدیگر در زمینھ حفظ صلح، نیروھاي آماده بھ خدمت با آمادگي باال را ایجاد كرده
روزي را با ھمھ عملیات حفظ  رك، ارتباطي شبانھا در مقر سازمان ملل متحد در نیویل وضعیت واقعوز كنترمرك

ایتالیا ) Brindisi(سازي سازمان ملل متحد واقع در بریندیسي   انبار تدارك و ذخیره. سازد پذیر مي صلح امكان
تھیھ و تدارك، ھاي   در ھزینھبخشد، ميھاي قابل استفاده مجدد را بھبود  سازي و نگھداري دارائي ذخیره
  . كند كند و تجھیز سریعتر نیرو براي عملیات جدید را تسھیل مي جویي مي صرفھ

  ؟مینماید گذاري  سرمایھچگونھ  ملل متحد 
اي را بھ عمل   در چند سال اخیر، سازمان ملل متحد بھ منظور باال بردن كارآیي و كفایت خوداصالحات عمده

ھاي اجرایي،  در امور نظارت داخلي، كاھش ھزینھمعاون سرمنشي ین اصالحات شامل انتصاب ا. آورده است
 . کرسي درادارات مختلف ملل متحد ھزار یک و حذف حدود تنقیذ پسست ھاي بزرگ غیرضروري 

 درصدي را نسبت بھ ٣ري یا حدود لا میلیون د٧٦، كاھش ١٩٩٨ ١٩٩٩ال ري سلا میلیارد د٢ ، ٥٣بودجھ 
اي چنین كوتاه اتفاق افتاده  دھد، و این كاھش براي نخستین بار در دوره  نشان مي١٩٩٦ ١٩٩٧سال بودجھ 
 . بھ طور اساسي سرعت بیشتري یافت، آھنگ اصالحات بحیث سرمنشي ملل متحد با انتصاب كوفي عنان  .است

از .  مطرح كرده استسترسي را كھ تا كنون بھ مجمع عمومي پیشنھاد شده عنان مجموعھ اصالحات دور از د
  :توان بھ موارد زیر اشاره كرد جملھ اقدامات اجرا شده یا در دست اقدام مي

  ھاي توسعھ؛ ھا براي فعالیت ھاي اداري و استفاده از اندوخت  كاھش ھزینھ-1
كار ملل متحد در چھار زمینھ اصلي یعني صلح و امنیت، مسائل اقتصادي و اجتماعي و   سازماندھي برنامھ-2
  مور بشر دوستانھ در كنار مسالھ حقوق بشر بھ عنوان موضوعي مربوط بھ ھمھ آنھا؛ا

ھاي  براي رسیدگي بھ كارھاي روزمره سازمان ملل متحد و ھماھنگ كردن تالشمعاون سرمنشي  انتصاب -3
  آن در زمینھ اصالحات؛

دن بھ روند تصمیم گیري و  تاسیس ھیئتي متشكل از مدیران ارشد سازمان ملل متحد بھ منظور سرعت بخشی-4
  افزایش ھماھنگي؛

ھاي سازمان ملل بھ منظور  ھاي عمران و صندوق  تاسیس گروه عمران ملل متحد متشكل از رؤساي برنامھ-5
  ھاي توسعھ؛ تسھیل تصمیم گیري مشترك درباره فعالیت

  ؛در امور اقتصادي و اجتماعيدفترمرکزي ملل متحد  تثبیت بخش واحدي براي فعالیت -6
  ھاي مربوط بھ حقوق بشر در یك اداره واحد؛  ادغام برنامھ-7
ھاي مربوط بھ مبارزه با جرائم، حمل و نقل مواد مخدر، تطھیر پول و تروریسم در یك اداره   ادغام برنامھ-8

  واحد؛
  اي واحد  ھاي مختلف سازمان ملل متحد مستقر در ھر كشور در اداره ھا و برنامھ  گنجاندن صندوق-9
تحت نظر ھماھنگ كننده مقیم، و این راه یعني استقرار در ساختماني مشترك براي ) انھ سازمان ملل متحدخ (

  ھا را در پي خواھد داشت؛ اجراي ھمھ امور، افزایش ھماھنگي و كاھش ھزینھ
ل در زمینھ تسھی .ھا مھ ردهبا ھدف بھتر كردن مدیریت در ھمندان  انجام اصالحات عمده در مجموعھ كار-10

ھایي كھ دیگر مفید نیستند،  و قطع فعالیتوادارات مربوط  دفترمرکزي  در  اداريبیروکراسيروند كار، كاھش 
  .ھایي برداشتھ شده است گام

  ملل متحد چقدر است؟بودجھ 
بودجھ جاري كھ عملیات . ر رسیدلا میلیارد د١ ، ٢٦ متحد بھ حدود ، بودجھ جاري سازمان ملل١٩٩٩در سال 

ھا، كاركنان و اقدامات زیربنایي اساسي سازمان ملل را تامین  گیرد، ھزینھ فعالیت  در بر نميحفط صلح را



المللي است، موظفند  اي بین ھمھ كشورھایي كھ عضو سازمان ملل متحد ھستند طبق منشور كھ معاھده. كند مي
  .  شود محاسبھ ميسھمیھ ھر دولت بر مبناي سھم آن در اقتصاد جھاني . سھمي از بودجھ را بپردازند

 تخصصي، بھ استثناي بانك جھاني، ادارات ھا و  ھا و صندوق ھاي سازمان ملل متحد، برنامھ با احتساب ھزینھ
 ١٠ متحد ساالنھ حدود ملل) IFAD (زراعتيالمللي توسعھ  و صندوق بین) IMF(المللي پول  صندوق بین

ھاي داوطلبانھ كشورھاي عضو و بقیھ از  ز محل كمكحدود دوسوم از این مبلغ ا. كند ر ھزینھ ميلامیلیارد د
  .شود سھمیھ موظف آنھا تامین مي

ھاي  ھایي اجراي توسعھ، عمدتًا براي برنامھ ر در زمینھ فعالیتلا میلیارد د٤،٣ملل متحد حدود  ١٩٩٦در سال 
ن، بانك جھاني ، عالوه بر ای. اقتصادي، اجتماعي و بشر دوستانھ صرف كمك بھ فقیرترین كشورھاي جھان كرد

ر وام براي كمك بھ ریشھ كني لاساالنھ میلیاردھا د زراعتيسعھ المللي تو المللي پول و صندوق بین  بین صندوق
   .دھند یت اقتصاد جھاني اختصاص ميفقر، حمایت از توسعھ و تثب

  .در سراسر جھان سود آور استامورتجارتي اقدامات سازمان ملل متحد براي ھمچنان 
گذاري منافع  تجاري و سازمان ملل متحد در زمینھ ارتقاي رشد و ثبات اقتصادي، ایجاد اشتغال و سرمایھ جامعھ 

كار سازمان مانند كمك در انجام انتخابات، ارتقاي سواد و ریشھ كني بیماري بھ ایجاد جوامع با . مشتركي دارند
گذاري خصوصي    را كھ بدون آن، سرمایھامكان  سرمایھ گذاري آسان: كند ثبات، كارآمد و دموكراسي كمك مي

  .آورد ، فراھم ميفعالیت داشتھ باشد تواند  نمي
كند، قوانین تجاري یكنواخت را  ھاي سازمان ملل متحد براي توسعھ صادرات، موانع تجاري را برطرف مي تالش

  .كند دھد و از سود حاصل از حق پدیدآورنده در ھمھ جا پشتیباني مي گسترش مي
كند كھ   ملل متحد در زمینھ مخابرات، ھوانوردي، كشتیراني و خدمات پستي معیارھاي فني را معین مي سازمان

  .سازند المللي را امكان پذیر مي معامالت بین
ھاي سازمان بھ منظور پیشبرد اصالحات در جھت بازار، براي تسھیل معامالت تجاري و توسعھ قوانین   تالش

گذاري مستقیم خارجي در كشورھاي در حال  ر سرمایھلا میلیارد د٢٥ي حدود بطور تخمینتجارت مساعد براي 
  .توسعھ و اقتصادھاي در حال تحول را در پي داشتھ است

یونیسف نیمي از . ر در سال استلا میلیارد د٣مات بھ ارزش تقریبي  ملل متحد خریدار عمده كاالھا و خد
د، در عین حال صندوق جمعیت سازمان ملل بزرگترین كن ھاي تولید شده در جھان را خریداري مي نیواكس

  .خریدار وسایل پیشگیري از بارداري در جھان است
در سال . ھاي ایاالت متحده ھمواره بزرگترین فروشندگان كاال و خدمات بھ سازمان ملل متحد ھستند  شركت
د را رك تھیھ شده بواوی از طریق مقر سازمان ملل در نی درصد از آنچھ كھ٥٩مریكایي آھاي   شركت١٩٩٧

  ).رلا میلیون د٥/٣٢٧لر از ا میلیون د١٩٢(تامین كردند 
جھاني صحي بھ عنوان مثال سازمان . مشاركت میان سازمان ملل متحد و بخش خصوصي رو بھ افزایش است

كني بیماري پافیلي   سال بھ منظور ریشھ٢٠ر براي مدت لا میلیارد د٥،١اي را بھ مبلغ  مھنا موافقت
)Elephantiasis (انگلیسي سازي اودر سرتاسر جھان با شركت د)Smithicline Beechman ( منعقد

گمركي مطرح شده در ادارات اتوماتیک ھاي فني الزم براي تحقق  كمكالکترونیک ھاي  شركت. كرده است
  .كند كنفرانس تجارت و توسعھ سازمان ملل متحد را تامین مي

یكي از ) Ted Turner( تدترنر ١٩٩٧در سال . لل قدرداني كرده استجھان تجارت از فعالیت سازمان م
رساني  ھاي توسعھ و كمك ري براي برنامھلامیلیارد داي یك  ھدیھ) Time-Warner(وارنر  روساي شركت تایم

ر لا میلیون د٤٠٠سراسر جھان بیش از در ) Rotary Clubs(ھاي  باشگاه. سازمان ملل متحد اختصاص داد
ھاي  اند و انجمن اختصاص داده) Pilio(كني بیماري فلج    جھاني در زمینھ ریشھصحيي سازمان ھا بھ تالش

   .دھند یسف را مورد حمایت قرار ميھاي یون در سراسر جھان نیز بسیاري از برنامھ) Lions Club(الینز 
 ملل متحد و دفترمرکزير براي لا میلیارد د١،٢٦ھ ساالنھ در حدودھاي سازمان ملل متحد ك براي بررسي ھزینھ

ھاي دیگر مقایسھ  ھا و سازمان ھاي حكومت  ملل متحد است، آن را با ھزینھاداراتر براي لا میلیارد د١٠
  :كنیم مي
  .لر را تشكیل دادا میلیارد د٨،٤ رقمي حدود ١٩٩٨ كشور عضو اتحادیھ اروپا در سال ١٥ بودجھ اداري =
 میلیارد ٢اي بیش از  یك بودجھاكوتاي جنوبي با كمترین بودجھ، ھر  در ایاالت متحده، دو ایالت ورمونت و د=
  .ر دارندلاد
  . ر استلا میلیارد د١،٨شھر توكیو، اطفائیھ  بودجھ اداره =
  .ري داردلا میلیارد د١،٤پنسیلوانیا بودجھ  دانشگاه =

  . اپراي زوریخ استبودجھ فعالیتھاي حقوق بشر سازمان ملل متحد در سراسر جھان كمتر از بودجھ سالن= 
   .زشي متوسط در یك كشور صنعتي است آموشفاخانھ جھاني برابر بودجھ یك صحي بودجھ سازمان =

  .شود مخارج سازمان ملل متحد طي مراحل دقیقي با مشاركت ھمھ كشورھاي عضو معین مي
بھ سرمنشي  توسط ،ملل متحد ھاي ادارات  در ابتدا، بودجھ سازمان ملل متحد پس از بررسي دقیق درخواست



 عضو كمیتھ ٣٤ عضو كمیتھ مشورتي مسائل اداري و مالي و ١٦پس از آن، . شود مجمع عمومي پیشنھاد مي
ھا بھ كمیتھ اداري و مالي مجمع عمومي كھ  پیشنھادھاي این كمیتھ. كنند ھا و ھماھنگي آن را تحلیل مي برنامھ

سرانجام، براي . كند رسیدگي بیشتري در بودجھ ميشود كھ  متشكل از ھمھ كشورھاي عضو است، فرستاده مي
درتامین كشورھاي صنعتي از جملھ ایاالت متحده  .گردد بررسي و تصویب نھایي بھ مجمع عمومي ارسال مي

  .  بودجھ ملل متحد نقش خیلي بزرگ دارد
این كاھش با . تثباتي پولي، بودجھ سازمان براي چند سال كاھش داشتھ اس در شرایط واقعي پس از تورم و بي

 ١٩٩٨- ١٩٩٩بودجھ سال . ھاي جدید بوده است ھا و فعالیت وجود تقاضاھاي دائم كشورھاي عضو براي برنامھ
   .دھد  نشان مي١٩٩٦- ١٩٩٧ت بھ سال  درصدي را نسب٣كاھش قطعي 

ساالنھ ھاي  ھزینھ. ھزینھ حفظ صلح باید با ھزینھ بسیار كالن جنگ از نظر خسارات مالي و جاني مقیسھ شود
ر یعني بھ باالترین لا میلیارد د٣،٥یوگسالوي سابق بھ  در جریان عملیات گسترده در ١٩٩٤حفظ صلح در سال 

ر لا میلیارد د١،٣ بھ ١٩٩٧و در سال ر لا میلیارد د١،٤ھاي حفظ صلح بھ  ھ ھزین١٩٩٦تا سال . حد خود رسید
ا ز % ٢ر یعني كمتر از لا میلیارد د١تر از  یینھا بھ پا شد این ھزینھ بیني مي  پیش١٩٩٨در سال . تنزل كرد

   .شود رك صرف ميالیس شھر نیویوساالنھ مبلغي بیش از این میزان براي اداره پ. مخارج نظامي جھان برسد
ھا بھ طور جداگانھ، مطابق معیاري كھ براي  این بودجھ. ھاي خاص خود را دارند عملیات حفظ صلح بودجھ
 ٥بندي بیشتري در مورد  این معیار سھمیھ. شود د، توسط مجمع عمومي تعیین ميرو بودجھ جاري بھ كار مي

زیرا آنھا حق وتوي تصمیمات شورا و ھمانگونھ كھ مجمع عمومي . كند عضو دائم شوراي امنیت را مقرر مي
 دائم ، پنج عضو١٩٩٨در سال . برعھده دارندرا در قبال عملیات حفظ صلح “ ھاي ویژه مسئولیت“ تاكید كرده، 

ھاي حفظ صلح را تامین   درصد ھزینھ٤٩یعني چین، فرانسھ، فدراسیون روسیھ، بریتانیا و ایاالت متحده حدود 
، سایر كشورھاي صنعتي بھ ھمان میزان كھ سھم ) تقبل كرده بودند١٩٩٢ درصدي كھ در ٥٧كمتر از (كردند 

ورھاي در حال توسعھ از تقلیل و تخفیف قابل اند، در این میان كش بودجھ جاري تعیین گردیده، سھمیھ بندي شده
  .توجھي برخوردار شدند

  ؟شود    ملل متحد نظارت ميگونھ برمصارفاتچ
ھاي مجاز و تصویب شده و تا حد امكان بھ طور موثر صرف  بھ منظور اطمینان از اینكھ بودجھ فقط براي ھدف

  .شود ھاي داخلي اعمال مي شود، نظارت
 اصلي تعلق دارد ومسوول بودجھ و محاسبات بھ ریاست ممیز مالي سازمان ملل متحد اداره طرح و برنامھ، - 

  . نظارت خود را دارنددفترملل متحد، ادارات ھر یك از. نظارت است
 ایاالت متحدهکھ بھ اندازه ثارنوال عمومي  اداره خدمات نظارت داخلي سازمان ملل متحد بھ ریاست فردي - 

این اداره كھ . ھاي سازمان ملل را در سراسر جھان زیر نظر دارد ، فعالیت صالحیت تحقیق ونظارت رادارد
دھد، امور ممیزي، ارزیابي، نظارت و بازرسي داخلي  مستقیمًا بھ كشورھاي عضو در مجمع عمومي گزارش مي

دگي این اداره ھمچنین بھ موارد عنوان شده اسراف، تقلب، سوءاستفاده و سوء مدیریت رسی. دھد را انجام مي
  .دھد كھ اطالعاتي در مورد تخلفات عنوان شده، دریافت كند یك خط محرمانھ سریع بھ اداره اجازه مي. كند مي

سھ كشور عضو بھ ثارنواالن عمومي این ھیئت مركب از . كند  ھیئت بازرسان خارجي بھ حسابھا رسیدگي مي- 
ھاي سازمان ملل متحد  كند كھ دفتر ین ميتعیاداره تحقیق وبررسي یك ثارنوال ھر . انتخاب مجمع عمومي است

  .دھند در سراسر جھان را مورد بازدید و بازرسي قرار مي
ترین روش انجام شود و  ھاي مختلف ملل متحد بھ اقتصادي كند فعالیت سازمان  واحد بازرسي مشترك كمك مي- 

 ھمھ امور مربوط بھ كارآیي و این بازرسان اختیارات وسیعي براي رسیدگي بھ. از منابع استفاده مطلوب گردد
   . تحقیقاتي را در محل انجام دھندتوانند را دارند و ميامورمربوط استفاده صحیح از 

گیرند، توانایي پرداخت  ھاي مجمع عمومي در نظر مي ھاي عضو در كمیتھ سھمیھ نخستین معیاري كھ دولت
ھا با تعدیالتي براي كشورھایي كھ درآمد كشور) GNP(این امر با برآورد تولید ناخالص ملي . كشورھا است

شود كھ  بدین ترتیب براي ھر دولت عضو سھم درصدي از بودجھ تعیین مي. شود سرانھ پائین دارند، تعیین مي
و چھار كشور كھ در زمره   سھم سي١٩٩٩در سال .  درصد متغیر است٢٥درصد تا حداكثر ..% ١از حداقل 
تحده بود كھ باید بیشترین سھمیھ متعلق بھ ایاالت م. ر بودلا د١،٣٩١ل قرار داشتند، ھر كدام نرخ حداق

  .كرد ر پرداخت ميلا د٣٠٤،٣٩٥،٥٥٥
  :ر لامیلیون دبھ   میزان سھمیھملل متحد ده كشور ردیف اول تامین كننده بودجھ 

   ایاالت متحده٢٥ ٤/٣٠٤
٦/٢٠٧  

٩٨/١٩  
  نااپج
٩/١٠١  

٠٨/٩  



  آلمان
٩/٦٧  

٥٤/٦  
  فرانسھ

٤/٥٦  
٤٣/٥  
  الیاایت
٩/٥٢  

٠٩/٥  
  بریتانیا

٦/٢٨  
٧٥/٢  

  كانادا
٩/٢٦  

٥٨/٢  
  اسپانیا

٩/١٦  
٦٣/١  
  لنداھ
٤/١٥  

٤٨/١  
  فدراسیون روسیھ

  شوند؟ ھا ناعادالنھ تقسیم مي آیا حق عضویت
ھا بر مبناي درآمد محلي است، كشورھاي ثروتمندتر حق عضویت بیشتر و  از آنجایي كھ تعیین سھمیھ

 درصد را براي ٢٥ مجمع عمومي، حداكثري بھ میزان ١٩٧٤در سال . كنند  ميكشورھاي فقیر تر كمتر پرداخت
تا بحال این سقف تعیین شده فقط بھ نفع ایاالت متحده بوده است زیرا در غیر . ھر سھم دھنده تعیین كرد

این نسبت براي سایر كشورھا بطور متفاوت در نظر گرفتھ . كرد  درصد پرداخت مي٢٩اینصورت باید بیش از 
 ١٩،٩، سھمي معادل ١٩٩٩ن است كھ در سال ااپجدومین كشور داراي سھمیھ تعیین شده باال، . شود مي

  .كند  درصد بودجھ را تامین مي٣٦ كشور بیش از ١٥اتحادیھ اروپا متشكل از . درصد داشت
گیرد، تا   ميھا ھر سھ سال یكبار براساس آخرین آمارھاي درآمد ملي مورد تجدید نظر قرار بندي  معیار سھمیھ

   . بطور عادالنھ و دقیق انجام شودبرآوردھا
بندي شوند،  ھنگامي كھ كشورھاي سھیم در بودجھ جاري سازمان ملل متحد بھ ترتیب میزان سھمیھ طبقھ

ولي اگر معیار . شود كھ تعداد كمي از كشورھا موظف بھ پرداخت سھم قابل توجھي از بودجھ ھستند مشخص مي
كشور كوچك را در میان ده چند ھا توجھ نمائیم  اگر بھ سرانھ سھمیھ. كند وضوع تفاوت ميدیگري بكار رود، م

  .كنیم كشور اول تامین كننده بودجھ مشاھده مي
  ١٩٩٨ن كننده بودجھ جاري سرانھ ده كشور اول تامی

  ر لا د٧٧/١
٧٦/١  

  لوكزامبورگ
٥٢/١  
  نااپج

٤٨/١  
  يروان

٣٩/١  
  دانمارك

٣٣/١  
  نسوئد

٢٨/١  
  ایسلند

٢٦/١  



  آلمان
٢٥/١  

  اتریش
١٩/١  

  فرانسھ
دھند، برحسب  اي كھ برخي كشورھاي صنعتي بزرگ براي ملل متحد اختصاص مي بخش بزرگي از سھمیھ

كند،  ھاي عملیاتي در آن كشورھا ھزینھ مي اي كھ سازمان ملل براي خرید مواد، پرداخت حقوق و ھزینھ بودجھ
این . كند، از كشورھاي صنعتي ھستند  فني كھ ملل متحد استخدام ميبیشتر كارشناسان. گردد بھ خود آنھا باز مي

 ١٩٩٧در سال . شوند كشورھا عمدتًا طرف قراردادھا و خریدھاي تجھیزاتي سازمان ملل متحد محسوب مي
ر كاال و خدمات را از لا میلیارد د١،٦ازھاي خود، معادل  درصد نی٥٧ھاي تحت پوشش ملل متحد  سازمان

  . تھیھ كردندكشورھاي صنعتي
  برد؟ چرا ملل متحد در بحران مالي بسر مي

ھایي را  ھاي برنامھ برد زیرا كشورھاي عضو سھم خود از ھزینھ سازمان ملل متحد در بحران مالي بھ سر مي
اي مشكالت فني مربوط بھ بودجھ یا  برخي كشورھا بخاطر وجود پاره. پردازند اند نمي كھ خودشان توافق كرده

كشورھاي دیگر بھ عنوان . زنند ھاي خود سر باز مي بھ دلیل فقیر بودن از پرداخت بھ موقع بدھيخیلي ساده 
ھیچ دولت یا . اند راھي براي اعمال فشار بھ ملل متحد یا رسیدن بھ ھدفي سیاسي از پرداخت خودداري كرده

شورھاي عضو از تواند تحت چنین شرایطي انجام وظیفھ نماید بخصوص كھ درخواست ك شركت خصوصي نمي
  .شود ھا مدام بیشتر و بیشتر مي سازمان ملل با وجود بھ تعویق افتادن بدھي

  :ر مجموع باالترین بدھي را دارندده دولت عضو، كھ د
٢/١٢٩٤  

  ایاالت متحده 
١/٢١٨  

  اوكراین
٢/١٣٣  

  فدارسیون روسیھ
٤/٩٨  
  نااپج
٣/٥٥  

  روسیھ سفید
٧/٤٦  

  برزیل
١/١٥  

  اسالویویوگ
٥/١٢  

  عراق
٣/١١  

  ایران
١/١٠  

  آرژانتین
المللي ملل متحد   ارقام شامل بدھي مربوط بھ بودجھ جاري سازمان ملل، عملیات حفظ صلح و دادگاھھاي بین- 

 ١٩٩٨ھاي عقب افتاده براي سال   مجموع سھمیھ١٩٩٨ دسامبر ٣١تا . براي یوگسالوي سابق و رواندا است
 كشور ١٨٥از . ر آن مربوط بھ بودجھ جاري بودلاون د میلی٤١٧لر بود كھ اھاي قبل دو میلیارد د و سال
  .اند ھاي مربوط بھ بودجھ جاري را بھ طور كامل پرداخت نكرده بدھي)  درصد٣٦یا ( كشور ٦٨ عضو،

اش معادل و یا بیشتر از مبلغ سھمیھ  ھر كشور عضو كھ سھمیھ عقب افتاده) ١٩ماده ( طبق منشور ملل متحد 
اعضاي مختلفي در طول سالھا از . باشد، در مجمع عمومي حق راي نخواھد داشتاش  مربوط بھ دو سال قبلي
  .اند این مجازات زیان دیده
 از كارھا بزرگ خانواده سازمان ملل متحد شناختھ شده ھستند، بسیاري از آنھا كھ براي  در عین حال كھ برخي

  :توان بھ موارد زیر اشاره كرد ن میان ميدر ای. شوند مردم در ھمھ جا، سودمند ھستند، اغلب نادیده گرفتھ مي
 كودكان توجھدرسرنوشتھا نفر،  ھاي آن، امور مربوط بھ بھداشت میلیون  سازمان ملل متحد و كارگزاري- 

 آشامیدني سالم، حمایت از سالمت ب، تامین آساري دیگرھاي  جھان، مبارزه با بیماري ماالریا و بیماري



در نتیجھ طول عمر و امید بھ زندگي را در سراسر جھان باال برده . ستمصرف كنندگان را بھبود بخشیده ا
  .است

اي یافتھ است كھ  الملل بواسطھ سازمان ملل متحد در پنج دھھ گذشتھ جنان توسعھ اي از حقوق بین  بخش عمده- 
  .اي را نداشتھ است  تاریخ گذشتھ بشري چنین توسعھتمامدر 

خانمان در سراسر   میلیون پناھنده و افراد بي٢٥ و حمایت از بیش از ملل متحد بھ امدادھاي   امدادرسان - 
  .كنند جھان كمك مي

ھائي  اي تاریخي در مورد حقوق و آزادي  اعالمیھ جھاني حقوق بشر را كھ اعالمیھ١٩٤٨ ملل متحد در سال - 
 حقوق بشر، از حقوق متجاوز از ھشتاد معاھده سازمان ملل در مورد. براي ھمھ مردان و زنان بود تنظیم كرد
  .دھد خاص حمایت كرده، آنھا را ارتقاء مي

 آن شامل بانك جھاني و برنامھ عمران ملل متحد محرك اولیھ براي پیشبرد توسعھ ادارات مربوط ملل متحد و - 
  .كنند ر در سال را تامین ميلا میلیارد د٢٥مك بھ ارزش بیش از در كشورھاي فقیرتر ھستند كھ ك

  . كشور، بھ تحكیم روند دموكراتیك كمك كرده است٧٠ انتخابات در بیش از  ملل متحد بھ- 
جھ ھا براي توسعھ در جھان است كھ با بود المللي كمك  برنامھ عمران ملل متحد بزرگترین تامین كننده بین- 

ش تقریبي لتي بھ ارزگذاري خصوصي و دو ر و عالوه بر این با موجب شدن سرمایھلاساالنھ تقریبًا یك میلیارد د
  .كند ر، از ھزاران طرح عمراني در سراسر جھان پشتیباني ميلا میلیارد د٩
ي طبیعي بھ بیش از ھااري بھ مردم متاثر از جنگ و بالھاي اضطر ھاي كمك از ملل متحد براي كمك  درخواست- 

  .رسد ر در سال ميلایك میلیارد د
ھاي غذایي  ن است ساالنھ در حدود یك سوم كمك برنامھ جھاني غذا كھ بزرگترین سازمان كمك غذایي جھا- 

  .كند جھان را تامین مي
  . سازمان ملل بنیانگذار نھضت بزرگ ختم استعمار بود، كھ منجر بھ استقالل بیش از ھشتاد كشور شده است- 
اقدام . جھاني، بیماري آبلھ در جھان ریشھ كن شدصحي  طي یك رشتھ عملیات ھماھنگ شده توسط سازمان - 

كني این بیماري   سازمان محو بیماري فلج اطفال از قاره امریكا بوده است كھ این گام مھمي در جھت ریشھدیگر
  .در سراسر جھان تا پایان سال دو ھزار بوده است

اند  جھاني یك رشتھ اقدامات را علیھ شش بیماري كشنده انجام دادهصحي  صندوق كودكان ملل متحد و سازمان - 
    .اند ن كودك را ھر سال نجات دادهبیش از دو میلیوو در نتیجھ زندگي 

. ھاي غیر دولتي مرتبط با ملل متحد است  بھترین راه پشتیباني موثر از سازمان ملل از طریق شبكھ سازمان
ترین   كشور وجود دارند نیز از ویژه٨٠ھاي سازمان ملل كھ اغلب با تقسیمات محلي زیاد، تقریبًا در  انجمن

ھاي ملي دارد كھ  در كشورھاي جھان، كمیتھ) یونیسف(صندوق كودكان سازمان ملل متحد . دامكانات ھستن
ھا  كنند تا بھ تحقق برنامھ آوري مي دھند و وجوه مالي جمع ھاي یونیسف را اشاعھ مي آگاھي مربوط بھ برنامھ

ھایي در  ر، فعالیتدر حدود پنج ھزار باشگاه، مركز و انجمن یونسكو در بیش از صدوبیست كشو. كمك كنند
واحدھاي اصلي تماس و ارتباط، مراكز اطالعات . دھند ھاي آموزش، علوم، فرھنگ و ارتباطات انجام مي زمینھ

 .مان ملل متحد در سراسر جھان استو خدمات ساز
، گزارش کوقي عنان دراسامبلھ عمومي ملل متحد درسالھاي جمعیت دفاع از حقوق بشر :منابع قابل استفاده 

شماره ھاي متعدد بولتن اطالعاتي جھان ما ومصاحبھ ھا وبیانیھ ھاي سران کشورھاي  ، ٢٠٠٦و ٢٠٠٥
 . بزرگ درنشست ھاي ساالنھ ملل متحد 
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