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چكيده
بررسی جایگاه کشورهای ذرهای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن هاا در
تأمین بودجۀ سازمان ،موضوع این مقاله است .در این تحقیق ،کشورهای ذره ای به دولاتهاایی
اطالق میشوند که دارای جمعیتی کمتر از  055هزار نفر یا آنکه مساحت آنها کمتار از 0555
کیلومتر مربع است .در مجموع  10کشور دارای خصایص و ویژگیهای ذکرشده هستند .هرچند
مؤسسان جامعۀ ملل و سازمان ملل متحاد ،عالقاۀ چنادانی باه عضاویت دولاتهاای ذرهای در
سازمان نداشتند و حضور آنها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان ،مفید تلقی نمیکردند،
اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولتها بهویژه در دهۀ  0995به سازمان ملال پیوساتند،
زیرا اعتقاد بر آن بود که همۀ دولتها چه کوچک و چه بزرگ میتوانند به هدف اصلی ساازمان
که همانا تأمین صلح و امنیت بینالمللی است کمک رسانند .با وجود ایان ،حضاور دولاتهاای
ذرهای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است ،اما برخای دول ذرهای
در تأمین هزینههای سازمان در سال  6502مشارکت بیشتری نسبت به دولتهای پرجمعیات و
پهناور داشتهاند.
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مقدمه
کشور کاملترین سازمان متشکل سیاسی ،مهمترین عضو جامعۀ بینالمللی و به منزلۀ یاک نهااد
حقوقی ،عضو اصلی ،اولیه و مقتدر جامعۀ بینالمللی به شامار مایرود (ضایاییبیگادلی:0100 ،
 .)650شایان یادآوری است تقسیمبندی کشورها از زمان معاهدۀ چائومونت 0انجاام شاده اسات
( .)M. East, 1973: 556قدرتها بدینترتیب باه پانج گاروه ابرقادرتهاا ،قادرتهاای بازرگ،
قدرتهای متوسط ،کشورهای کوچاک و کشاورهای ذرهای تقسایم مایشاوند ( G. Berridge,
 .)1997: 10-21هنگام آغاز به کار سازمان ملل متحد در سال  ،0900کوچکبودن اندازۀ کشاور
ثروتمند لوکزامبورگ 6و بعدها ایسلند ،که هر دو جمعیتی کمتر از  055هزار نفر داشتند ،ماانع
عضویت آنها در این سازمان نشد ،اما همچون جامعۀ ملل ،سازمان ملل نیز دولات هاای بسایار
کوچک موناکو ،لیختناشتاین و سنمارینو در اروپا را به عضویت نپذیرفت .اعتقاد بر آن باود کاه
این دولتها بیش از آن کوچکاند که بتوانند به مسئولیتهای ناشای از عضاویت در یاک نهااد
سیاسی جهانی عمل کنند .در عوض ،آن دولت های ذرهای به همراه آندورا و واتیکان از موقعیات
عضو ناظر برخوردار شدند .این رویه بعدها بهویژه از دهۀ  0995تغییر یافت .امروزه جز واتیکاان
(که قلمرویی بسیار کوچک در اختیار دارد) کشورهای یادشده باا آنکاه جمعیتشاان تنهاا باین
 60555نفر (سنمارینو) و  29555نفر (آنادورا) اسات عضاو تماامعیاار ساازمان ملال هساتند
(گریفیتس .)020 :0100 ،در این میان موناکو کوچکترین و نائورو کم جمعیتترین کشاورهای
عضو سازمان به شمار میروند .به هر حال کشورها چه بزرگ چه کوچک تابعاان اصالی حقاوق
بینالملل محسوب میشوند همانطور که واتل در سال  0500اعالم کرده بود «هم یک شاخص
کوتوله و هم فردی غول پیکر ،هر دو آدم محسوب میشوند .یاک جمهاوری کوچاک باه هماان
میزان کشور مستقل حاکم بر سرنوشت خویش است که نیرومندترین امپراتوری جهان» (همان:
 .)020در متون فارسی حقوق بینالملل ،پژوهشگران و محققان کشاورمان تااکنون باه موضاوع
جایگاه کشورهای ذرهای در نظام حقوق بین الملل نپرداختهاند ،این در حالی است که بهواسا ۀ
1. Treaty of Chaumont.

این معاهده آخرین شانس ناپلئون برای حل و فصل و توافق از طریق مذاکره بود .کشورهای اتریش ،پارو ،،روسایه
و بریتانیای کبیر در اول مار 0000 ،با انعقاد این معاهده به ناپلئون پیشانهاد دادناد کاه در ازای آتاش باس،
فرانسه تمامی متصرفاتش را رها کند و به پشت مرزهای قبل از  0590برگردد ،اما ناپلئون ایان پیشانهاد را رد
کرد.
Paul W. Schroeder, the Transformation of European Politics 1763-1848 (Oxford University Press, 1994),
501-4.

 .6لوکزامبورگ از جمله دول عضو مؤسس سازمان ملل متحد ( 00دولت اولیۀ عضو سازمان) محسوب می شاود کاه
تا همین دهۀ اخیر جمعیتی کمتر از  055هزار نفر داشت ،اما اکنون حدود  052هازار نفار جمعیات دارد و از
زمرۀ کشورهای ذرهای (با تعریف مندرج در این مقاله) خارج شده است .ر.ک:
http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country
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حاکمیت برابر دولتها ،آنهاا از رأی مسااوی و برابار در مجماع عماومی و دیگار ارکاان مهام
تصمیمگیری برخوردارند .این اهمیت را میتوان در انتخاب اعضای کمیسیون حقوق باینالملال
یا انتخاب اعضای غیردائم شورای امنیت و  ...دید که در اینگونه موارد ،دولتمردان ماا نااگزیر از
جلب نظر دولتهای ذرهای نیز هستند .بنابراین ،شناخت تعداد این کشورها و نقشی کاه اماروزه
در جامعۀ بینالمللی بهخصوص سازمان ملل متحد ایفا میکنند حائز اهمیت است.
سؤال اصلی که نگارندگان مقاله درصدد پاسخ به آن هستند ،این اسات کاه از بادو تشاکیل
سازمان ملل متحد ،کشورهای ذرهای از چه جایگااه و ماوقعیتی در ارکاان اصالی ایان ساازمان
برخوردار بودهاند؟ آیا جمعیت یا مساحت کم این کشورها در میزان حضور و عضاویت آنهاا در
ارکان اصلی ملل متحد اثرگذار بوده است یا اینکه با توجه باه اصال حاکمیات مسااوی و برابار
دولتها در نظام حقوق بینالملل ،این کشورها از میزان حضور و اثرگذاری برابر با دیگر دولتهاا
برخوردار بودهاند؟
همچنین ،این سؤال م رح میشود که جمعیت و مساحت کم کشورهای ذرهای تا چه اندازه
در میزان پرداخات حاق عضاویت ساازمان ملال متحاد (باهمنزلاۀ یکای از ابازار اثرگاذاری در
فعالیتهای آن) تأثیرگذار بوده است؟
فرضیۀ نویسندگان مقاله این است که دولتهای ذرهای با بهرهمندی از اصل حاکمیت برابار
در نظام حقوق بین الملل از حق رأی مساوی و اثرگذاری برابر در مجمع عماومی ساازمان ملال
متحد برخوردار شدهاند .اما میزان حضور آنهاا در نهادهاای اجرایای ماؤثری همچاون شاورای
امنیت پررنگ نبوده و تحت تأثیر ذرهایبودن آنها کمرنگ بوده است.
در این مقاله ،پس از تعریف کشورهای ذرهای و توضیح مختصر میزان جمعیات ،مسااحت و
موقعیت جغرافیایی آنها ،عضویت این کشورها در سازمان ملل متحد را در پرتاو اصال تسااوی
حاکمیت دولتها بررسی میکنیم .سپس ،جایگاه و موقعیات ایان کشاورها را در ارکاان اصالی
سازمان ملل متحد از بدو تأسیس سازمان تاکنون (ساال  )6502م العاه مای کنایم و در پایاان
میزان مشارکت این دولتها در تأمین بودجۀ سازمان ملل متحاد باه منزلاۀ یکای از اهارمهاای
تأثیرگذار در عملکرد هر سازمان توضیح داده میشود.

تعريف كشورهاي ذرهاي
تعریفی متفقعلیه درخصوص کشورهای ذرهای وجاود نادارد .کشاورهای ذرهای باه کشاورهای
دارای حاکمیتی اطالق میشود که از جمعیت یا سرزمین کم یا هر دو معیار برخوردارند.
6
شایان یادآوری است که از دو اصا الح «کشاورهای کوچاک» 0و «کشاورهای ذرهای» در
1. Small states.
2. Microstates.
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توصیف کشورهایی استفاده میشود که از سرزمین و جمعیت کمی برخوردارند .اما «کشاورهای
ذره ای» به نسبت «کشورهای کوچک» سرزمین و جمعیت کمتری دارند .در دهه هاای  0905و
 0925نظر به آنکه تعداد دول مستقل جهان بسیار کمتر از تعداد فعلی بود ،آستانۀ ماوردنظر در
تعریف کشورهای کوچک ،جمعیتی بین  05تا  00میلیون باود .آساتانۀ جمعیات در دهاههاای
 0955و  0905به  0میلیون نفر و در دهۀ  0995به  0یا  0/0میلیاون نفار کااهش یافات ،اماا
کشااورهای ذرهای ،دولااتهااایی هسااتند کااه جمعی ات آنهااا کمتاار از  055هاازار نفاار اساات
( .)Crowards, 2002: 144اما در این مقاله ،از هار دو معیاار سارزمینی و جمعیتای در تعریاف
کشورهای ذرهای استفاده شده است ،زیرا برخی نویسندگان در تعریف کشورهای ذرهای از معیار
مساحت و برخی دیگر از معیار جمعیت استفاده کردهاند .در تعریف نگارناده ،کشاورهایی ذرهای
محسوب میشوند که یا مساحت آنها کمتر از  0555کیلومتر مرباع ( Mehmet & Tahiroglu,
 )2002: 152-162یا آنکه تعداد جمعیت آن سرزمین از  055هزار نفر کمتار باشاد ( & Boyce
 .)Herr, 2012: 37-41با توجه به معیارهای موردنظر نگارنده در این مقاله 10 ،کشور جهاان در
ردیف کشورهای ذرهای قرار دارند که در قارههای اروپاا ،آسایا ،افریقاا ،امریکاا ،اقیاانو ،هناد،
من قۀ اقیانوسیه و دریای کارائیب واقع شدهاند.
البته گاهی در تعریف کشورهای ذرهای از آستانۀ جمعیتی باالتری نیز استفاده شاده اسات.
باارای مثااال ،در سااال  0900دیپلماااتی هناادی در گزارش ای کااه باارای «سااازمان کشااورهای
مشترکالمنافع» با عنوان «آسیبپذیری کشورهای کوچاک در امنیات جهاانی» تهیاه کارد از
آستانۀ جمعیت زیر یک میلیون نفر به منزلۀ معیاری در تعریف کشورهای کوچک استفاده کارد.
دوازده سال بعد ،به اجال ،اکتبر « 0995سازمان کشورهای مشترکالمنافع» گزارشای تسالیم
شد و در آن گزارش ،آستانه افزایش یافت و باه  0/0میلیاون نفار رساید .هاماکناون دبیرخاناۀ
کشورهای مشترک المناافع ،کشاورهای دارای جمعیات کمتار از  0/0میلیاون نفار را باه مثاباۀ
کشورهای کوچک و ذرهای میشناسد .با تعریاف ماذکور ،از مجماوع  01دولات عضاو ساازمان
کشورهای مشترک المنافع 16 ،کشور در گروه کشورهای کوچک قرار میگیرند .بانک جهانی نیز
از همین معیار استفاده میکناد ( .)Negut & Gagea, 2011: 33نویساندۀ دیگاری نیاز آساتانۀ
کمتر از یک میلیون نفر را برای تعریاف کشاورهای ذرهای اساتفاده کارده اسات ( Bartmann,
.)2014: 61-62
درخور توجه است که اکثریت کشورهای ذرهای در ردیف کشاورهای در حاال توساعه قارار
میگیرند .درواقع ،تنها  2کشور از آنها در میاان کشاورهای توساعهیافتاه قارار دارناد (مالات،
ایسلند ،آندورا ،لیختناشتاین ،موناکو و سانمارینو).
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جمعيت ،مساحت و موقعيت جغرافيايی كشورهاي ذرهاي
در این بخش ،آماری از میزان جمعیت ،مساحت و موقعیات جغرافیاایی کشاورهای ذرهای را باا
توجه به اطالعات مستخرج از سایتهای اینترنتی در اختیار خوانندگان قرار میدهیم.

 .1ميزان جمعيت
از میان  10کشور ذرهای جهان 69 ،کشور جمعیتی کمتار از  055هازار نفار دارناد و براساا،
معیار جمعیتی میتوان آنها را ذرهای محسوب کرد .دو کشور ذرهای دیگر (سنگاپور و بحارین)
جمعیتی بیشتر از  055هزار نفر دارند ،اما چون مساحت آنهاا کمتار از  0555کیلاومتر مرباع
است ،در ردیف کشورهای ذرهای قرار گرفتهاند0.

 .2ميزان مساحت
از نظر معیار مساحت 60 ،کشور را میتوان ذرهای محسوب کرد ،زیارا مسااحت آنهاا کمتار از
 0555کیلومتر مربع است .شایان یادآوری است که کشورهای ساموا ،وان واتو ،ایسلند ،باهاما،،
بلیز و برونئی جمعیتی کمتر از  055هزار نفر و بین  655تا  055هزار نفار جمعیات دارناد و از
این نظر ذرهای محسوب میشوند ،اما با وجود مسااحتی بایش از  0555کیلاومتر مرباع واجاد
معیار ذرهایبودن نیستند6.
به جهت آنکه خوانندگان بتوانند تصویری مشخص از میزان مسااحت کشاورهای ذکارشاده
داشته باشند ،یادآوری میکنیم که مساحت تهران 515کیلومتر مربع است .حال آنکاه مجماوع
مساحت  5کشور از واتیکان تا موناکو ،حدود  515کیلومتر مربع است.

 .3موقعيت جغرافيايی
بیشترین کشورهای ذرهای در من قۀ اقیانوسیه قرار دارند ( 9کشور) .نائورو کوچکتارین کشاور
من قۀ اقیانوسیه و کم جمعیتترین کشور عضو سازمان ملل متحد نیز است .هشت کشور ذرهای
نیز در من قۀ دریای کارائیب قرار دارند .تمامی ایان کشاورها در دهاه هاای  0955و  0905باه
عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شدند و غالب آنها مساتعمرۀ انگلایس بودناد و عموماا در
1. http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country.
2. http://www.worldatlas.com/articles/the-10-smallest-countries-in-the-world.html.

اطالعات تفصیلی مربوط به میزان جمعیت و مساحت هر یک از دول ذرهای و ترتیب قرارگرفتن آنها از این لحاظ،
موقعیت جغرافیایی هر یک از آنها ،تاریخ عضویت آنها در سازمان ملل متحد و میزان سهم آنها در تأمین
بودجه در سال  6502را در جدول ضمیمه میتوانید مالحظه کنید.
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زمان استقالل از انگلیس با حمایت آن کشور توانستند به عضویت سازمان درآیند .در قارۀ اروپاا
نیز هفت کشور ذرهای قرار دارند .واتیکان بهمنزلۀ کوچکترین کشور دنیاا دارای مقاام نااظر در
ملل متحد است ،اما شش کشور دیگر در سازمان ملل متحد عضویت دارند.
دو کشور جزیرهای سیشل و مالدیو نیز در اقیانو ،هند قرار دارند .ساه کشاور نیاز در قاارۀ
آسیا قرار دارند (برونئی ،بحرین و سنگاپور) .در هر یک از قارههای امریکا و آفریقا نیز یک کشور
ذرهای وجود دارد (به ترتیب بلیز ،سائوتومه و پرنسیپ).

اصل حاكميت و برابري دولتها در نظام منشور و حقوق بينالملل عام
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیۀ کانال کورفو از اصل احترام به حاکمیت دولتها باه منزلاۀ
یکی از «پایاههاای بنیاادین رواباط باینالمللای» یااد مایکناد 0.همچناین ،نظار باه واقعیات
نامتمرکزبودن جامعۀ بینالمللی ،دولتها از جایگاهی مسااوی و برابار برخوردارناد .معماوال باه
ضربالمثل التینی 6در تأکید بر این قاعده اشاره مایشاود ( .)Warbrick, 1994: 204پروفساور
براونلی ،از اصل حاکمیت و برابری دولتهاا باهمنزلاۀ «دکتارین بنیاادین نظاام قاانون اساسای
ملتها» نام میبرد ( .)Brownlie, 1998: 287دیوان دائمی بینالمللی دادگستری نیاز در قضایۀ
لوتو ،اعالم میدارد که حقوق بینالملل بر روابط میان دول مستقل حاکم است1.
اگر بر صدق این گزاره گواهی دهیم که کشورها بازیگران اصلی در صحنۀ باینالمللای اناد و
این گزاره را در کنار این قاعده قرار دهیم که همۀ دولتها چه بازرگ و چاه کوچاک از جایگااه
حقوقی برابر برخوردارند ،آنگاه بر اهمیت نقش و جایگاه دولتها (ولو ذرهای) در نظام بینالمللی
پی خواهیم برد ،زیرا همۀ کشورها بدون در نظر گرفتن اعتبار واقعی هر یک از آنها ،بایستی باا
هم مساوی باشند (کاسسه.)025 :0155 ،
میدانیم که دولتها تابعان اصلی حقاوق باینالملال اناد و حتای ساازمان بازرگ و مهمای
همچون ملل متحد نیز به اندازۀ دولتها از شخصیت عاالی حقاوقی برخاوردار نیسات .درواقاع
شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی به همان اندازه و میزانی اسات کاه دولاتهاا در ساند
تأسیس برای آن سازمان پیش بینی کردهاند .بنابراین ،شخصیت و اهلیت سازمانهاا اکتساابی و
محدود است ،اما شخصیت و اهلیت دولتها ذاتی و بدون هیچگونه محادودیتی اسات .از جملاه
آنکه سازمانها حق حضور در دعاوی ترافعی در پیشگاه دیوان بینالمللی دادگستری را ندارناد و
این اهلیت تنها از آن دولتهاست .برابر مادۀ  2کنوانسیون حقوق معاهادات ،تماام دولاتهاا از
اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند صرفنظر از آنکه دولتی بزرگ ،کوچک یا ذرهای باشند.
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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حتی نویسندگانی چون هرابار که برابری میان دولتها را در عمل افسانه میدانند ،در ظااهر
میپذیرند که این اصل حقوقی در نظام حقوق بینالملل وجود دارد (.)Malksoo, 2010: 98
درست است که برخی دولتها در روند رویه سازی منجر به ایجاد قواعد عرفی ،از نفوذ بیشتر
و گستردهتری نسبت به برخی دیگر برخوردارند ،اما این واقعیات باه معناای حضاور انحصااری
دولتهای قدرتمند در این عرصه نیست .هیچ قاعدهای وجود نادارد کاه مشاارکت قادرتهاای
بزرگ را به منظور خلق قاعدۀ عرفی ضروری بداند .برای مثال ،در قلمرو حقوق دریاهاا برخای از
دولتهایی که اتباعشان به شکلی گسترده در آبهاای دوردسات باه مااهیگیاری مشاغولاناد
طبیعتا به منزلۀ دولتهای قدرتمند شناخته نشدهاند و ایان امار درخصاوص غالاب دولاتهاای
ساحلی که منفعت خاصی در ماهیگیاری در چناین آبهاایی دارناد ،صاادق اسات (زرنشاان،
 .)051 :0195شایان یادآوری است که تعداد کثیاری از دولاتهاای ذرهای در عاین حاال دول
ساحلی و جزیرهای نیز هستند.

شرايط عضويت در نظام ملل متحد
بنا بر رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیۀ مشورتی «پذیرش در سازمان ملل متحد» پنج
شرط برای عضویت در سازمان وجود دارد (مادۀ 0.)0
الف) متقاضی باید دولت باشد؛ ب) صلح جو باشد؛ پ) تعهدات منشور ملل متحد را بپاذیرد؛
ت) قادر به انجام این تعهدات باشد؛ و) خواهان انجام آن تعهدات باشد.
این شرایط حصریاند و دولتهای عضو ملل متحد حق گسترش این شروط را ندارند ،اما در
ت بیق وضعیت دولت متقاضی با شرایط عضویت ،دو رکن مربوطاۀ ساازمان (شاورای امنیات و
مجمع عمومی) و درواقع دول حاضر در آن ارکان از قدرت صالحدید باالیی برخوردارند و دیوان
اعالم کرد که نمیتواند از این رهگذر بر حق رأی دولتهاا کاه موضاوعی ذهنای اسات ،اعماال
کنترل کند6.
دیوان بر این نظر است که عبارات مادۀ  0منشور ملال متحاد کاه مایگویاد «عضاویت در
سازمان ملل متحد برای دیگر دول شیفتۀ صلح آزاد خواهد بود  »...نشان از این واقعیت دارد که
اگر دولت متقاضی از شرایط مذکور برخوردار باشد واجد شرایط الزم عضویت خواهد بود .معنای
طبیعی این واژگان ما را به این نتیجه میرساند که شارایط ماذکور حصاری اناد ناه آنکاه تنهاا
به منزلۀ راهنما یا مثال بیان شده باشند 1.اگر شرایط دیگری که بدان مربوط نباشند را نیاز الزم
بدانیم ،در این صورت مفاد این ماده ،اهمیت و وزن خود را از دست خواهد داد .بنابراین ،شرایط
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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مندرج در بند  0مادۀ  0منشور نه تنها شرایط الزم که شرایط کافی عضویت نیز تلقی میشاوند.
به نظر دیوان اگر شرایط عضویت ذکرشاده را تمثیلای بادانیم ،در ایان صاورت باه دول عضاو،
اختیاری نامحدود داده میشود که مغایر مفاد بند  0مادۀ  0منشور است .بناابراین ،جمعیات باا
وسعت کم ،نمیتواند مانع عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد باشد ،زیرا وجود یک آستانۀ
مشخص جمعیتی یا وسعت سرزمین ،جزو شرایط عضویت دولتهاا در ماادۀ  0منشاور نیاماده
است0.

عضويت كشورهاي ذرهاي در سازمان ملل متحد
نمیتوان انکار کرد که پذیرش دول ذره ای در سازمانهاای باین المللای مایتواناد باه دو دلیال
«کوچکی بیش از حد سرزمین» و «عدم توانایی مالی کافی اغلب آنها» ،اجرای تکالیف ناشی از
عضویت آنها را با مشکل مواجه کند .ضمن آنکه عضویت آنها مایتواناد نظاام تصامیمگیاری
سازمانهای بینالمللی از طریق رأیگیری را که مبتنی بر اصل دموکراتیاک «یاک دولات یاک
رأی» است ،با خ ر مواجه کند (بیگزاده ،)009-000 :0109 ،اما نظر به جهانی باودن ساازمان
ملل متحد ،جامعۀ بینالمللی نیز نمیتوانست نسابت باه نپاذیرفتن ایان دولاتهاا در ساازمان
بیتفاوت بماند .در اوایل تأسیس سازمان ملل متحد و درخصوص عضویت «کشاورهای ذرهای»،
پیشنهاد این بود که با توجه به عواملی مانند «میزان جمعیت» یاا «کمباود مناابع اقتصاادی»،
عضویت کشورهای ذرهای در ملل متحد ،عضاویتی متفااوت باشاد و از آن باا عناوان «عضاویت
وابسته» 6یاد میکردند ( .)Conforti, 2004: 27ایاالت متحدۀ امریکا اولین کشوری باود کاه در
جلسۀ مورخ  65سپتامبر  0920شورای امنیت پیشنهاد داد که درخصوص موضوع عضویت دول
ذرهای تحقیقاتی انجاام شاود .در ساال  0929شاورای امنیات بارای انجاام تحقیقاات در ایان
خصوص ،کمیتهای از کارشناسان را منصوب کرد ،اما م العات این کمیته حااوی نتاایج مهمای
نبود .برخی دولتها همان پیشنهاد «عضویت وابسته» را م ارح کردناد ،اماا باا مخالفات دیگار
دولتها روبهرو شد با این توجیه که پیش تر سازمان برخی دول ذرهای را به عضاویت باا حقاوق
کامل پذیرفته است .برخای مؤسساههاای تحقیقااتی خصوصای نیاز بارای حال ایان مشاکل،
پیشنهادهایی ارائه دادند برای مثال «مرکز م العات جنگ و صلح نیویورک» 1پیشانهاد داد کاه
حدنصاب اکثریت الزم برای تصویب ق عنامههاا در مجماع عماومی ،اکثریات کیفای دولاتهاا
باشد؛ یعنی دولتهایی که درصد معینی از جمعیات جهاان و دولاتهاایی کاه درصاد خاصای
از بودجاه ساازمان را تاأمین کنناد ( .)Ibid: 28اماا ایان پیشانهادها باه دلیال مغاایرت آن باا
1. Ibid, 63.
2. Associate membership.
3. The New York Center for War and Peace Studies.
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اصل حاکمیت برابر دولتها رد شد و تمامی دولتها از حق رأی برابر در ارکان اصلی ملل متحد
برخوردار شدند.
به هر حال ،تمایل نداشتن دول بزرگ به عضویت کشورهای ذرهای در دهه های اول فعالیات
سازمان به خوبی نمایان بود .با اینکه کشور کوچک لوکزامبورگ در سال  0900از اعضای اولیه و
مؤسس سازمان بود ،اما هیچکدام از کشورهای ذرهای در میان دول مؤسس سازمان ملل متحاد
قرار ندارند .ایسلند در  09نوامبر  0902به منزلۀ اولین کشور ذره ای به سازمان پیوست .البتاه از
سال  0902نیز کشور پادشاهی موناکو ،دارای هیئت ناظر دائم در نیویورک بود و در چند برنامۀ
سازمان ملل متحد شرکت داشت ،اما با تقاضای عضویت آن دولت تا سال  0991موافقات نشاد.
درواقع ،پس از لیختن اشتاین و سان مارینو ،موناکو و آنادورا آخارین کشاورهای ذرهای در اروپاا
بودند که تقاضای عضویت در ساازمان را در ساال  0991باه دبیرکال تسالیم کردناد .تقاضاای
عضویت این کشورها پس از توصیۀ شورای امنیت به ترتیب در  60می و  60جاوالی  0991باه
تأیید مجمع عمومی رسید .در هر دو نهاد ملل متحاد ،تقاضاای پاذیرش باا وفااق عاام صاورت
گرفت .ایتالیا به نمایندگی از کشورهای غربی اعالم کرد« :کل دول عضاو ،چاه دول بازرگ چاه
کوچک ،قدیمی یا نو ،در تقویت نقش سازمان ملل متحد مسئولیت دارناد» ( Duursma, 1996:
.)56
در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که سازمان در ابتدا مجمع قادرتهاای بازرگ و متوساط
بوده است ،اما از میان  006کشوری که باهتادریج باه ساازمان پیوساتهاناد ،اکثریات باه گاروه
کشورهای کوچک و ذرهای تعلق داشتهاند .در حاال حاضار اکثریات دول عضاو ساازمان (055
کشور) در جرگۀ کشورهای کوچک و ذرهای قرار دارند .استعمارزدایی و پایان جنگ سرد (اوایال
دهۀ  )0995دو نق ۀ ع ف در روند افزایش اعضای ملل متحد بودهاند .دهاۀ  0925آغااز دوران
گسترش فزایندۀ اعضای سازمان و آغاز روند جهانشمولی ملل متحد بود .در آغاز ایان دهاه در
 0925به یکباره  05دولت به عضاویت ساازمان درآمدناد و اعضاا باه مارز  055دولات رساید.
کشورهای ذرهای مالت ،مالدیو ،سنگاپور و باربادو ،در همین دهه به عضویت سازمان درآمدند.
سیشل ،دومینیکا ،سائوتومه ،پرنسیب و گرنادا در دهۀ  55به عضویت ساازمان پذیرفتاه شادند.
سه کشور نیز در اوایل دهۀ  0905به عضویت سازمان درآمدند ،اما دهۀ  95مایالدی اوج دوران
پذیرش دول ذرهای بود .در این دهه ،هفت کشور عضو سازمان شدند و در  0سپتامبر  6555نیز
کشور توالوو بهمنزلۀ آخرین کشور ذرهای مجوز حضور در سازمان ملل متحد را به دست آورد0.

1. http://www.un.org/en/member-states/.
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بررسی ميزان حضور كشورهاي ذرهاي در اركان اصلی ملل متحد
در این قسمت میزان حضور و نقش آفرینای دول ذره ای در ارکاان اصالی ساازمان ملال متحاد
بررسی میشود .شایان یادآوری است که با توجه به اتمام فعالیاتهاای «شاورای قیمومات» در
سال  ،0990از بررسی حضور دول ذره ای در این رکن خودداری شده است .از سوی دیگر ،نظار
به اهمیت فعالیتهای شورای حقوق بشر ،به حضور دول ذره ای در این رکن فرعی اکوسوک نیز
پرداخته شده است.

 .1مجمع عمومی
تمامی کشورهای عضو ملل متحد از جمله دول ذرهای در مجمع عمومی حضاور دارناد .از آثاار
حاکمیت برابر دولتها در منشور ملل متحد آن است که دولتهاای ذرهای در مجماع عماومی
سازمان ملل متحد و دیگر ارگانهای تصمیم گیرنده ،با دیگر دولتهاای بازرگ دارای یاک رأی
برابرند.
نمایندگان دول ذرهای همچون نماینادگان دیگار دولاتهاا مایتوانناد درخصاوص تماامی
موضااوعات ب اینالملل ای در چااارچوب منشااور بح ا کننااد (مااادۀ  05منشااور) و در تصااویب
ق عنامههای مجمع عمومی نقشآفرین باشند.
باید خاطرنشان کرد که ق عنامههای مجمع عمومی را نباید صرفا توصایهآمیاز تلقای کارد،
بلکه این ق عنامهها به دلیل مشروعیتی که با تصویبشان ایجاد میکنند ،اثرگذارند ( F. Alger,
.)2006: 16-17
افزون بر این باید بیان کرد که مجمع عمومی به منزلۀ ارگانی برای مشروعیتساازی جمعای
یا عدم مشروعیتسازی جمعی موضوعات هنجاری عمل میکناد و در برخای مساائل کلای باه
فعالیتهای دول عضو جهت می دهد و در شرایط خاصی در بیانیهها ،سیاستها و رفتار دولتهاا
و بازیگران دیگر تأثیر میگذارد (.)Peterson, 2004: 173

 .2شوراي امنيت
در کنفرانس «دمبارتن اوکس» درخصوص ترکیب شورای امنیت چه دربارۀ اعضای دائام و چاه
غیردائم ،مباحثی وجود داشت .کشورهای امریکای التین خواهان اختصاص یک کرسی دائام یاا
حداقل سه کرسی دائم به این قاره بودند .هند تقاضا کرد که درخصوص تخصایص کرسایهاای
غیردائم ،به میزان جمعیت و منابع اقتصادی ،توجه خاصی مبذول شود .لیبریا خواهاان انتخااب
اعضای غیردائم براسا ،حروف الفبا بود تا کشورهای کوچک نیز شانس انتخااب شادن برابار باا
کشورهای بزرگ را داشته باشند .هلند نیز پیشنهاد کرد تاا مقاررات خاصای بارای قادرتهاای
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درجۀ متوسط در شورا درج شود ،اما هیچکدام از این پیشنهادها تصویب نشد .با وجاود ایان ،در
بند  0مادۀ  61منشور مقرر شد که «در انتخاب اعضای غیردائم به شرکت اعضای ساازمان ملال
متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و سایر هدفهای سازمان و همچنین به تقسیم عادالناۀ
جغرافیایی ،توجه خواهد شد» (.)Volger, 2010: 226
به نظر میرسد عبارت مندرج در قسمت اخیار بناد  0ماادۀ  61منشاور ،باه معناای توجاه
ضمنی منشور به اندازۀ مساحت و میزان جمعیت کشورها برای انتخاب به منزلاۀ عضاو غیاردائم
شورا بوده است .نویسندهای مدعی است که این عباارت از ساوی گاروههاای من قاهای چناین
تفسیر نشده است ( ،)Ibidاما عمال انتخاب اعضای غیردائم که بیشتر از میان کشورهای بزرگ و
متوسط صورت گرفته است ،خالف آن را نشان میدهد.
تاکنون غیر از دولت مالات (باا  009هازار نفار جمعیات و  102کیلاومتر مرباع مسااحت)
هیچکدام از کشورهای زیر  055هزار نفر به منزلۀ عضو غیردائم شورا انتخاب نشدهاند .کشورهای
سنگاپور (سالهای  6550و  )6556و بحرین (سالهای  0990و  )0999به منزلۀ کشورهایی که
مساحت کمتر از هزار کیلومتر مربع دارند (هرچند جمعیت آنها بیش از  055هزار نفار اسات)
هر کدام یک بار به عضویت شورا درآمدهاند0.
شایان یادآوری است که از میان  091دولت عضو ملال متحاد ،تااکنون (ساال 20 ،)6502
دولت نتوانستهاند حتی یک بار به عضویت ملل متحد انتخاب شوند 6که  65دولات از جماع 20
دولت مذکور به گروه کشورهای ذرهای عضو سازمان اختصاص دارند .بناابراین ،تنهاا حادود 05
درصد دولتهای ذرهای تاکنون توانستهاند به عضویت شورای امنیت درآیند ،اما این حد نصااب
درخصوص دولتهای متوسط و بزرگ سازمان به حدود  50درصد میرسد.
بنابراین ،کشورهای ذرهای از امکان کمتری برای عضویت در شورای امنیت و تصمیمگیاری
درخصوص صلح و امنیت جهانی برخوردار بودهاند ،در حالی که اقدامات قهاری شاورای امنیات
علیه دول کوچک و ذرهای را بهتر میتوان اجرا کرد تاا کشاورهای بسایار قدرتمناد ( Thakur,
 .)2006: 33; Matam Farrall, 2007: 51همچنین اتباع هیچکدام از کشاورهای ذرهای تااکنون
نتوانستهاند بهمنزلۀ دبیرکل سازمان ملل متحد انتخاب شوند (1.)Thakur, 2006: 67
 .0شایان یادآوری است که دولتهایی همچون سوئیس ،افغانستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان تاکنون
نتوانستهاند به عضویت شورا درآیند .از میان  05کشور وسیع جهان (روسیه ،کانادا ،امریکا ،چین ،برزیل،
استرالیا ،هند ،آرژانتین ،قزاقستان و الجزایر) تنها قزاقستان تاکنون در شورای امنیت عضویت نداشته است .در
عین حال 05 ،کشور پرجمعیت جهان (چین ،هند ،امریکا ،اندونزی ،برزیل ،پاکستان ،نیجریه ،بنگالدش،
روسیه و ژاپن) حداقل دو بار کرسی عضویت شورای امنیت را کسب کردهاند و تمامی آنها تجربه عضویت در
شورا را دارند.

2. http://www.un.org/en/sc/members/notelected.asp.

 .1دبیران کل سازمان تاکنون به ترتیب اتباع دولت های نروژ ،سوئد ،برمه ،اتاریش ،پارو ،مصار ،غناا و کارۀ جناوبی
بودهاند.
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 .3شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از  00دولت تشکیل میشود که برای یاک دورۀ
سه ساله از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند.
هر کدام از مناطق مختلف جغرافیایی در شورا از این سهمیهها برخوردارند:
الااف) گااروه کشااورهای آفریقااایی 00 :دولاات؛ ب) گااروه کشااورهای آس ایایی 00 :دولاات؛
ج) گروه کشاورهای اروپاای شارقی 2 :دولات؛ د) گاروه کشاورهای امریکاای التاین و من قاۀ
دری اای کارائی اب 05 :دولاات؛ و) گااروه کشااورهای اروپااای غرب ای و دیگاار مناااطق جهااان01 :
دولت.
در میان دول عضو و حاضر در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ،تنها آنتیگاوا
و بربودا در میان کشورهای ذرهای تا  10دسامبر  6502عضویت خواهند داشت0.

 .4ديوان بينالمللی دادگستري
با مراجعه به سایت رسمی دیوان مشاهده میکنیم کاه تااکنون  90دولات عضاو ساازمان ملال
متحد به منزلۀ خواهان یا خوانده ،دعوای ترافعی را به دیاوان ارجااع دادهاناد کاه از ایان میاان،
هشت دولت ذرهای نیز در دیوان حضور یافتهاند 6.به این ترتیب حدود  60درصاد از دول ذرهای
تاکنون در دیوان بینالمللی دادگستری حاضر شدهاند.
در چندین قضیه کشورهای ذرهای نزد دیوان بینالمللی دادگستری حاضر شدهاناد .دعاوای
لیختن اشتاین علیه گواتماال و دعوای همین کشور علیه آلمان در قضایۀ برخای اماوال ،دعاوای
نائورو علیه استرالیا ،دعوای دومینیکا علیه سوئیس (در قضیۀ وضعیت نمایندگی دولت عضو ملل
متحد در برابر دولت میزبان) ،دعوای ق ر علیه بحرین در قضیۀ تحدید حدود ،دعاوی دو کشاور
آلمان و انگلیس علیه ایسلند در قضایای ماهیگیری ،دعوای حاکمیت بار جزایار ماورد اخاتالف
میان سنگاپور و مالزی و دعوای تحدید حدود فالت قاره میان لیبی و مالت از جملاۀ آنهاسات.
همچنین ،دولت ذرهای جزایر مارشال علیه سه کشاور هساتهای (انگلساتان ،هناد و پاکساتان)
دعوایی را به خواستۀ اعالم نقض تعهد مندرج در مادۀ  2معاهدۀ «ان پی تی» -کاه باه بااور آن
کشور به قاعدۀ عرفی تبدیل شده است -تقدیم کرد .به باور جزایار مارشاال ،کشاورهای ماذکور
تعهد به خلع سالح هستهای را نقض کردهاند .جزایر مارشال در تاریخ  60آوریل  6501اعالمیاۀ
اختیاری پذیرش صالحیت اجباری دیوان را صادر کرد و چون تنها دولتهای هناد ،پاکساتان و
انگلستان چنین بیانیهای را صادر کردهاند ،لذا تنها دعوا علیه این سه دولت هستهای ثبت شاده
1. https://www.un.org/ecosoc/en/content/members.
2. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&p3=1.
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است و چون سایر دولتهای هستهای این بیانیه را صادر نکردهاند ،لذا دیوان فاقاد صاالحیت در
رسیدگی به همین دعوا علیه آن دولتها بوده است.
شایان یادآوری است که تا ژوئن  6502تعداد  56کشور به صدور اعالمیۀ اختیااری پاذیرش
صالحیت اجباری دیوان اقدام کردهاند که  0کشور از این میان به کشاورهای ذرهای تعلاق دارد
(کشورهای جزایر مارشال ،مالت ،لیختناشتاین ،باربادو ،و دومینیکا)0.

 .5شوراي حقوق بشر ملل متحد
شورای حقوق بشر مرکب از  05دولت است که از سوی مجمع عمومی به مدت سه سال انتخاب
میشوند .مجمع عمومی در انتخاب دول عضو شورا معیارهایی همچون مشارکت دولت متقاضای
عضویت در ترویج و حمایت از حقوق بشر و تعهد داوطلبانۀ آن دولت به رعایت معیارهای حقوق
بشری را در نظر میگیرد.
بر اسا ،بند  5ق عناماۀ شامارۀ  25/600مجماع عماومی ،هار کادام از منااطق مختلاف
جغرافیایی دارای این تعداد از دول عضو هستند:
الف) گروه کشورهای آسیایی 01 :دولت؛ ب) گروه کشورهای آفریقایی 01 :دولت؛ ج) گاروه
کشورهای اروپای شرقی 2 :دولت؛ د) گروه کشورهای امریکای التین و من قۀ دریای کارائیب0 :
دولت؛ و) گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر مناطق جهان 5 :دولت.
اولین گروه از دولتهای عضو شورا در  09ژوئن  6552انتخاب شدند .از آن زماان تاا ساال
 6500از گااروه کشااورهای آسایایی  00کشااور ،گااروه کشااورهای آفریقااایی  05کشااور ،گااروه
کشورهای اروپای شرقی  05کشور ،گروه کشورهای امریکای التین و من قۀ دریای کارائیب 00
کشور و گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر مناطق جهان  00کشور عضو شورا بودهاند 6.غیر از
دولت مالدیو ،تاکنون هیچ کشور ذرهای به عضویت شاورای حقاوق بشار انتخااب نشاده اسات.
مالدیو تا پایان سال  6502عضو شورا باقی میماند1.

مشاركت در بودجۀ ساليانۀ سازمان
هر یک از دول عضو سازمان ملل متحد متعهدناد در تاأمین بودجاۀ ساازمان مشاارکت کنناد.

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

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

شایان یادآوری است که دولت های موریس ،جیبوتی ،بوتسوانا و بنین نیز در میان دول عضو کنونی شورا قرار دارناد.
این دولتها نیز بالنسبه جمعیت و مساحت کمی دارند ،اما در گروه کشورهای ذرهای قرار نمیگیرند.
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تعیین سهم هر یک از دولتها از ساوی «کمیتاۀ مشاارکت» 0تعیاین مایشاود .ساازمانهاای
بینالمللی معماوال حاداقل ساهمی را بارای هار یاک از دول عضاو در تاأمین بودجاه ساازمان
پیش بینی میکنند .حداقل این میزان در سازمان ملل متحد یاک هازارم درصاد و حاداکثر 66
درصد است (همان .)600 :در تعیین سهم دولتها ،کمیته معیارهایی همچاون تولیاد ناخاالص
ملی و بدهیهای خارجی را در نظر میگیرد و هر سه سال یک باار مایتواناد در ارزیاابی خاود
تجدیدنظر کند6.
ایاالت متحدۀ امریکا نظر به اینکه به تنهایی  65درصد کل تولید ناخالص جهان را باه خاود
اختصاص داده است ،حداکثر سهم مقرر در پرداخت بودجاۀ ساازمان (یعنای  66درصاد) را بار
عهده دارد .شایان یادآوری است که  00/0درصاد بودجاۀ ساازمان از ساوی  65کشاور تاأمین
میشود و  051دولت دیگر ،تنها  00/0درصد بودجه سازمان را پرداخت میکنند1.
همانگونه که گفته شد حداقل میزان مشارکت هر یک از دولتها در تأمین بودجۀ سازمان،
یک هزارم درصد است .کمیتۀ مشارکت برای  00دولت از جمع  15دولت ذرهای عضاو ساازمان
(واتیکان عضو ناظر است) ،حداقل میزان ممکن در پرداخت بودجۀ ساازمان یعنای یاک هازارم
درصد را تعیین کرده است0.
از سوی دیگر ،دولت سنگاپور با پرداخت  005هزارم درصد از بودجۀ سازمان ملل متحاد در
سال  ،6502در ردیف سی و چهارمین دولت تأمینکننادۀ بودجاۀ ساازمان قارار دارد 0.شاایان
یادآوری است که برای دولتهاای پرجمعیات و وسایعی همچاون ایاران ،انادونزی و آفریقاای
جنوبی ،سهمیۀ بودجه کمتری تعیین شده و این نکته ،اهمیت میزان پولی که کشور سنگاپور به
سازمان پرداخت کرده است را نشان میدهد .این در حالی است که مساحت سانگاپور کمتار از
تهران است .جالب توجه است که هندوستان با داشتن یک میلیارد و دویست و هشاتاد میلیاون
نفر و مساحتی برابر با  1/605/621کیلومتر مربع ،کمتار از دو برابار ساهم سانگاپور از بودجاۀ
سازمان را پرداخت میکند ( 515هزارم درصد) .این در حالی است که مساحت هندوستان بیش
از  0255برابر و جمعیت آن بیش از  615برابر سنگاپور است.
شش کشور ذرهای قارۀ اروپا (دولت واتیکان چون عضو ناظر است و تعهدی به پرداخت حاق
بودجۀ سالیانه سازمان ندارد) در مجموع  09هزارم درصد از بودجاۀ ساازمان را در ساال 6502
تأمین کردهاند 2.برای هیچکدام از کشورهای ذرهای واقع در قارۀ اروپا ،حداقل مبلغ تعیین نشده
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/.

 .0جهت دریافت اطالعات جزئیتر به جدول ضمیمه مراجعه کنید.
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.

هرچند این رقم ممکن است در نگاه اول ناچیز به نظر برسد ،اما اگر این واقعیت را یادآور شویم که  10کشور دیگر در
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است که با توجه به توان معموال خوب اقتصادی کشورهای اروپایی موجه به نظر میرسد.
تمامی کشورهای ذرهای واقع در قارۀ اقیانوسیه ( 9کشور) هر کدام تنها یک هزارم درصاد از
بودجۀ سازمان در سال  6502را تأمین کردهاند .همین وضعیت بارای  0کشاور ذرهای واقاع در
من قۀ کارائیب صدق میکند ،اما کشورهای بارباادو ،و انتیگاوا و برباودا باه ترتیاب  5/555و
 5/556از بودجۀ ملل متحد را پرداخت کردهاند .کشور ذرهای باهاما ،در اقیانو ،آتالنتیک باه
تنهایی  5/500بودجۀ سازمان را در سال  6502تأمین کرد0.
کمیتۀ تعیین سهم بودجۀ سازمان ملل متحد برای دو کشور جزیرهای واقع در اقیانو ،هند
(مالدیو و سیشیل) و کشورهای سائوتومه ،پرنسیب و بلیز در قارههای آفریقا و امریکا نیز حداقل
بودجۀ مقرر در سازمان را تعیین کرده است .اما سه کشاور آسایایی ذرهای (برونئای ،بحارین و
سنگاپور) مجموعا  5/065بودجۀ سازمان را در سال  6502تأمین کردهاند.
درواقع ،کمیتۀ تعیین سهم دولتها در تاأمین بودجاۀ ساال  6502بارای تماام  15کشاور
ذرهای عضو سازمان ملل متحد در مجموع  55/029کمی بیش از نیم درصد کل بودجه سازمان
را مشخص کرده است.
شایان یادآوری است ایران در ردیف کشورهایی قرار دارد کاه کمتار از نایم درصاد بودجاۀ
سازمان را تأمین میکنند (ایران در سال  6502تنهاا  050هازارم درصاد از بودجاۀ ساازمان را
تأمین کرده است).

تأخير در پرداخت سهميۀ بودجۀ ساليانۀ سازمان
براسا ،نامۀ دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی که براسا ،آخارین گازارش کمیتاۀ
تعیین بودجۀ سازمان ملل متحد تهیه شده است ،در ساال  6500تعاداد  0کشاور در پرداخات
سهمیۀ بودجۀ سالیانۀ سازمان معادل یا بیشتر از دو سال تمام (سالهای  6500و  6501م ابق
مجموع  10هزارم درصد از بودجۀ ملل متحد را در همان سال تأمین کردهاند ،اهمیت مشارکت مالی کشورهای
ذرهای اروپایی در مقام مقایسه با دیگر کشورها آشکار میشود .درواقع  50کشور عضو سازمان ملل متحد در مرتبهای
پایینتر از لیختناشتاین (با  025کیلومتر مربع مساحت و  15552هزار نفر جمعیت) در تأمین بودجۀ سازمان در
سال  6502قرار داشتهاند (لیختناشتاین هفت هزارم درصد بودجۀ سازمان را پرداخت کرده است) .جالب توجه است
که مغولستان با مساحت ( 0020002کیلومتر مربع) یعنی با نه هزار و هفتصد و هفتاد و پنج برابر مساحت
لیختناشتاین تنها پنج هزارم درصد بودجۀ سال  6502سازمان را پرداخته است .چاد نیز با مساحت 0600555
کیلومتر مربع در پرداخت پنج هزارم درصد بودجه سازمان نقش داشته است .بنگالدش با  026905020و اتیوپی با
 050001620نفر جمعیت تنها ده هزارم درصد از بودجۀ سازمان را پرداخت کردهاند .کنگو نیز با  59566260نفر
تنها شش هزارم درصد بودجه را پرداخت کرده است .جالبتر آنکه موناکو تنها با مساحت  6کیلومتر مربع ،ده هزارم
بودجۀ سازمان را پرداخت کرده است.
1. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B/932.
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مادۀ  09منشور) تأخیر داشتهاناد 0.کشاورهای یمان ،ساومالی ،جزایار کوماور ،گیناۀ بیساائو و
سائوتومه پرنسیپ کشورهای بدهکار سازمان بودهاند.
با این همه مجمع عمومی به موجب ق عناماۀ ماورخ  06اکتبار  6500تصامیم گرفات باه
تمامی دول مزبور اجازۀ شرکت در رأیگیری را بدهد ،زیرا دالیل آن کشورها در پرداخت نکردن
بدهی خود موجه بوده است6.

سياست خارجی كشورهاي كوچک و ذرهاي
کشورهای ذرهای در دریای کارائیب عموما در کشورهای دیگر باه صاورت مشاترک دارای یاک
سفیر هستند ( .)Mohamed, 2002: 7تمامی کشاورهای ذرهای در اقیاانو ،آرام جناوبی دارای
دموکراسی پارلمانیاند ( .)N. Meller, 1987: 116در این من قه ،کشورهای میکرونیزیاا ،جزایار
مارشال و پاالئو بسیار تحت تأثیر ایاالت متحدۀ امریکا قرار دارند .هار یاک از ایان کشاورها باه
صورت جداگانه با امریکا «قرارداد اتحادیۀ آزاد» 1منعقد کردهاند که بر این اسا ،،امریکا باه آن
کشورها در پروژههای توسعه ،کمک مالی میکند و در مقابال ،کنتارل سیاساتهاای دفااعی و
امنیتی آنها را بر عهده میگیرد (.)Mohamed, 2002: 8
از سوی دیگر ،آسیب پذیری کشورهای ذره ای بعد از تهاجم امریکا به گرنادا در  0901جلاوه
و نمود بیشتری یافت .پس از تالش به انجام کودتا در ساال  0900در مالادیو ،ایان مسائله باار
دیگر م رح شد .مالدیو در سال  0990در سازمان ملل متحد این پیشانهاد را م ارح کارد کاه
یک نیروی واکنش سریع ملل متحد برای رفع تهدیدات علیه کشورهای کوچک تأسایس شاود.
این پیشنهاد با مخالفت امریکا و کشورهای اروپایی روبه رو شد با این استدالل که منشاور فرقای
میان تهدیدات امنیتی کشورهای بزرگ و کوچک قائل نیست.
شایان یادآوری است که پس از جنگ سرد ،تهدیدات امنیتی علیه دول کوچک از فاز نظامی
به فاز اقتصادی تغییر کرده است ،بنابراین یکی از راهبردهای مشاترکی کاه دولاتهاای بسایار
کوچک برای غلبه بر کوچکبودن خودشان در پیش میگیرند همکاری من قهای اسات ( Ibid:
 .)12همگرایی و همکاری اقتصادی از اواخر دهۀ  0925از اهداف جامعۀ کارائیب (کااریکوم) و از
 .0مادۀ  09چنین مقرر میدارد« :هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیۀ مالی آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد
در صورتی که سهمیۀ عقبافتادۀ عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیۀ مربوط برای دو سال قبل به طور
کامل باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت .معذالک اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در
پرداخت ناشی از شرای ی است که از حی ۀ اختیار عضو مزبور خارج است میتواند به چنین عضوی اجازه دهد
که در رأی شرکت کند».
2. A/70/374, General Assembly Resolution.
3. Compact of Free Association.
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اواخر دهۀ  0955جزو هدف های مجمع جنوب اقیانو ،آرام بوده است .در اروپا ،لوکزامبورگ از
اعضای مؤسس جامعۀ اروپا بوده است و دولتهای کوچک اروپای شرقی سارگرم ماذاکره بارای
پیوستن به اتحادیۀ اروپا هستند .باه هماین ساان ،دولات هاای ذرهای خاورمیاناه عضاو شاورای
همکاری خلیج فار ،به شمار میروند ،بوتان و مالدیو در اتحادیاۀ همکااری من قاهای آسایای
جنوبی (سارک) عضویت دارند ،دولت هاای ذرهای آفریقاا عضاو جامعاۀ اقتصاادی غارب آفریقاا
(اکووا ،)،جامعۀ اقتصادی دولتهای آفریقای مرکزی یا جامعۀ توسعۀ جنوب آفریقاا محساوب
میشوند .گذشته از این دولتها و عضویت اقتصادی و سیاسی آنها در گروهبندیهای متفااوتی
از جنبش عدم تعهد و گروه  55گرفته تا جامعاۀ عارب ،اتحادیاۀ آفریقاا و ساازمان کشاورهای
امریکایی ،بسیاری از دولتهای ذرهای در چند ساازمان مهام من قاهای عضاویت دارناد :گاروه
آفریقا-کارائیب-اقیانو ،آرام که برای جلب ارتباط ویژه با اتحادیۀ اروپا تالش میکند و اتحادیاۀ
دولتهای کوچک جزیرهای که برای جلب توجه جهانیان به مشکالت زیست محی ای بای مانناد
این گونه دولتها تشکیل شده است (گریفیتس.)006 :0100 ،

نتيجهگيري
بررسی جایگاه کشورهای ذرهای در نظام ملل متحد ،موضوع تحقیق ایان مقالاه باوده اسات .در
این تحقیق ،کشورهای ذرهای به دولتهایی اطالق میشوند کاه دارای جمعیتای کمتار از 055
هزار نفر باشند یا آنکه مساحت آنها کمتر از  0555کیلومتر مربع باشد .در مجماوع  10کشاور
دارای خصایص و ویژگیهای ذکرشده هستند .واتیکان دارای وضعیت ناظر در ملل متحد اسات،
اما  15کشور دیگر ،عضو سازمان ملل متحد محسوب میشوند .مؤسسان جامعۀ ملال و ساازمان
ملل متحد ،عالقه چندانی به عضویت دولتهای ذرهای در ساازمان نداشاتند و حضاور آنهاا را
به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان ،مفید تلقی نمیکردند ،اما به تدریج این رویه تغییر کارد.
در دهۀ  0905و بهویژه  0995دولتهای ذرهای به سازمان ملل پیوستند ،زیرا اعتقاد بر آن باود
که همۀ دولتها چه کوچک و چه بزرگ میتوانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صالح
و امنیت بینالمللی است کمک رسانند .با وجود این ،حضور دولاتهاای ذرهای در ارکاان مهام
سازمان همچون شورای امنیت بسایار ناادر باوده اسات .از ساوی دیگار ،تردیادی نیسات کاه
سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد نمیتوانند بدون تأمین مخارج خود از ساوی
اعضا در دستیابی به اهداف خود که جز از رهگذر فعالیتهای سازمان امکانپذیر نیست ،توفیقی
حاصل کنند .نگاهی به جدول تعیین سهمیۀ اعضای ملل متحد در سال  6502نشاان مایدهاد
که برخی دول ذرهای در تأمین هزینههای ساازمان مشاارکت بیشاتری نسابت باه دولاتهاای
پرجمعیت و پهناور داشتهاند به گونهای که کل جامعۀ بینالمللی از توان مالی این دولاتهاا در
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تأمین صلح و امنیت بینالمللی و دیگر فعالیاتهاای انساانی و بشردوساتانه ساازمان بهارهمناد
شدهاند .اهتمام دولتهای ذرهای و نگرانی آنهاا بابات تاأمین صالح و امنیات جهاانی و حفاظ
محیط زیست کمتر از دولتهای بزرگ نبوده است .در این خصوص مایتاوان باه طارح دعاوای
جزایر مارشال علیه قدرتهای هستهای در دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرد کاه خواهاان
آن شده است که دیوان ،اعالم دارد که دول مذکور ،تعهد قراردادی و عرفی دال بر خلاع ساالح
جامع هستهای را نقض کردهاند .این دولت ذرهای حدود  01هزار نفر جمعیات و  000کیلاومتر
مربع مساحت دارد (کمتر از یک چهارم مساحت تهران).
در پایان میتوان به این نتیجاه رساید کاه دروازه هاای ساازمان ملال متحاد در ابتادا روی
دولتهای ذرهای بسته بود ،اما به تدریج سازمان ملل متحد و جامعۀ بینالمللای باه ایان نتیجاه
رسید که به جهت همبستگی و پیوستگی منافع جامعۀ دولتهاا ،نمایتاوان نقاشآفرینای ایان
دولتها را انکار و آنها را از حضور مؤثر در ارکان مختلف ملل متحد محروم کرد.
آمار و اطالعات مربوط به کشورهای ذرهای
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