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نظر به تقاضای یک عده از خوانندگان بمنظور شناسائی با یکی از نهاد های مهم جهانی، سازمان ملل متحد، 

 اینک از وایکی پیدیا کمک جسته طور تلخیص بعضی مطالب را اختصاص و خدمت شان تقدیم می دارم.

 :آزاد مرکز مطالعاتی ا،یپدیکیاز و
 

دوم  یجنگ جهان انیدر جر کایمرا جمهور سیروزولت، رئ نیبار فرانکل نیرا نخست« ملل متحد»اصطالح 

ملل متحد بود  1۹۴2 جنوریاول  ۀیانیاصطالح در ب نیا یرسم گزارش نیکار برد. اوله ب نیاشاره به متفق یبرا

محور  یروهایبودند که از صلح جداگانه با ن و اعالم کرده یبانیپشت کیتالنتااز مفاد منشور  نیکه در آن متفق

 .خواهند کرد یدار خود

تا  آگستشد. از  تر قیدق 1۹۴3مسکو، قاهره و تهران در سال  یها سازمان ملل متحد در کنفرانس جادیا ۀشیاند

در کنفرانس دامبارتن اوکس در  نیچ یفرانسه و جمهور ،انگلستان ،یشورو کا،یمرا ندگانینما م1۹۴۴بر واکت

کنفرانس در  نیا یها بحث شتریسازمان ملل کار کردند. ب لیتشک پروگرام های یبر رو ،ی. سید نگتنیواش

 سکویدر کنفرانس سان فرانس م1۹۴۵ لیراپها بود. سپس در  دعوت از آن طیسازمان و شرا یمورد نقش اعضا

منشور ملل متحد به  1۹۴۵اکتبر  2۴در  تیشد. در نها نییعت تیامن یپنج عضو شورا یتو برایحق و فیتکل

 یبرا ییجا یدر کنفرانس شرکت نداشت ول پولندشد ) لیشکو سازمان ملل متحد رسماً ت دیکشور رس ۵0 یامضا

 آن در نظر گرفته شد و بعداً منشور را امضا کرد(.

شد. این  جامعه ملل میالدی تأسیس و جایگزین 1۹۴۵است که در سال  المللی سازمانی بین سازمان ملل متحد

 است. اعضای آن تقریباً  داشته کشور عضو 1۹3میالدی، 2011کشور تأسیس و در سال  ۵1سازمان توسط 

عضویت  ، کهواتیکان اند. فقط المللی به رسمیت شناخته شده شود که از نظر بین مستقلی می کشورهای شامل همه

ر لغو شد، د جمهوری خلق چین )تایوان( که عضویتش بعد از عضویت چین ملی است و در سازمان را نپذیرفته

 سازمان ملل متحد عضو نیستند.
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ً یاند که تقر بوده( کشور عضو سازمان ملل باشد یم یکشور عضو سودان جنوب نی)آخر1۹3، 200۶در سال   با

( اشاره وانی)تا نیچ یبه جمهور توان یم عضو ریمهم غ ی. از جمله کشورهاردیگ یهمه کشورها را دربر م

م( وشهر ر نینش قفمقدس )اس ریداده شد. سر نیخلق چ یجمهور به کشور 1۹71آن در سال  یکرد که کرس

که با  نیفلسط تیبه عضو توان یم زیو صدا نپر سر  یها تیسازمان است. از عضو نیفقط عضو ناظر ا زین

 انجام گرفت اشاره کرد. یعرفات در محل مجمع عموم اسری یسخنران

موسسات وابسته در طول هر سال با تشکیل است و کشورهای عضو و  نیویورک مقر سازمان ملل متحد در

 کنند. گیری می الملل و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم جلسات منظم در مورد امور بین

و از سوی کشورهای پیروز در آن جنگ شکل گرفت و سازمان و روال  جنگ جهانی دوم سازمان ملل در پایان

ترین نهاد سازمان ملل پنج  قوی شورای امنیت حاکم بر فعالیت آن نشان از شرایط جهانی بعد از جنگ دوم دارد.

 دارند. تویحق و عضو دائمی دارد که در تصمیمات این شورا

 نیاست. زم بنا شده وریر ستیکنار ا در 1۹۵0و  1۹۴۹ یسالها یو ط ورکیویسازمان در ن یفعلبناء  ساختمان

ه کرد و فرزندش نلسون راکفلر را ب یداریلر خراد ونیلیم ۵/۸ متیق به وری. راکفلر جونیملک را جان د نیا

 .اهدا نمود مللمنصوب کرد و آنرا به سازمان  1۹۴۶سازنده بنا در سال  یعنوان مشاور عال

 ریبوز یک یبه م توان یکردند که از جمله آنها م دییآنرا انجام داده و تأ یطراح یالملل نیاز معماران ب یگروه

به  یمعمار میت نیا یکشورها اشاره کرد. رهبر ریسا ندگانیاز نما یو برخ یلیزابر ریمیسکار نوا و یسیسو

 1۹در  یبه طور رسم بنا نیدارد. ا جودو یهنوز هم مناقشات یو یبود. در مورد رهبر سونیعهده واالس هر

مهم  یاست، نهادها واقع شده ورکیویسازمان ملل در ن یکه مقر اصل ی. با وجوددیافتتاح گرد 1۹۵1 جنوری

 .اند شده ریم داو، بن و رنمونترال، کپنهاگ ،انای، ژنو، وهاگوابسته به آن در 

ها هستند.  استقالل یبرخ یدارا یاز جهات یول ستندیبرخوردار ن ییمجزا یحقوق تیسازمان ملل از شخص دفاتر

اقدام به چاپ  تواند یسازمان ملل متحد م یپست تیریمد زبان،یم یکشورها یمثال بر اساس موافقت رسم یبرا

دفتر ژنو، و از  1۹۶۹سازمان ملل، از سال  یدفتر اصل 1۹۵1. از سال دینما یمراسالت محل یبراتکت پستی 

 زیارتباط دور سازمان ملل ن ستمیس نیاند. همچن خود شده یبرا پستی تکتمجاز به چاپ  انایدفتر و 1۹7۹سال 

 راه یدر تالش برا یررسمیبه طور غ نکیا انایو و ورکیویژنو، ن یها از مقر کیو هر  کند یمستقل عمل م

 .مستقل سازمان ملل هستند یویراد یانداز

ط توس یدیساختمان موقت جد یمقرر شده طراح نیا نهاده و بنا بر ا یرو به فرسودگ یاصل یمرور زمان بنا به

و  افتهیگسترش  یاول منهتن آغاز شود تا ساختمان فعل جادۀدر  ۴2و  ۴1 یابانهایخ نیدر ب یماک کویهل یفوم

 .شود میترم

سازمان در  ییامور اروپا 1۹۴۹از سال  شیسازمان است. پ نیا ییسازمان ملل متحد در ژنو مقر اروپا دفتر

 .گرفت یو لندن انجام م ورکیویمختلف مثل ن یشهرها

 سازمان ملل یمال امور

 سرمنشی. کنند یم نیشده تأم پالن گذاریداوطلبانه و  یها عضو بر اساس مشارکت یسازمان را کشورها بودجه

و سهم هر کشور  نییساالنه سازمان را تع 2بودجه  یا حرفه یموسسات مال یها یابیسازمان ملل بر اساس ارز
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و به کشورها  بیبودجه را تصو ی. مجمع عمومشود یارائه م ی. طرح بودجه به مجمع عمومدینما یرا اعالم م

ا در ر یسهم اصل بیترت نیهر کشور است. به ا یناخالص مل دیمحاسبه سهم کشورها تول اری. معدینما یابالغ م

 بخش یکوچک و جهان سوم یدارند و کشورها یصنعت شرفتهیو پ تیپرجمع یبودجه سازمان کشورها نیتأم

 .کنند یم داختسازمان ملل را پر مصارفاز  یزیناچ

 نییدر نظام تع 2000است. در دسامبر سال  پرداخت هر کشور در نظر گرفته یرا برا یخاص سیستم مجمع

درصد  2۵نمودند و پرداخت بودجه از  لیکشورها را هم در آن دخ یجهان طیحاصل شد و شرا یراتییبودجه تغ

که البته طبق  شود یم داختپر سیستم نیاست که مشمول ا یمتحده تنها کشور االتیدرصد کاهش دادند. ا 22به 

 نیمهمتر م2000سال  گزارشاتاست. طبق  قرض داردالر به سازمان ملل  ونیلیبرآوردها بالغ بر صدها م

درصد(، آلمان با  ۶3/1۹)با  جاپانعبارتند از:  2001سال  یسازمان ملل برا ۀکننده بودج نیتأم یکشورها

( ۵3/2با ) ایدرصد(، اسپان ۵7/2درصد(، کانادا با ) 0۹/۵با ) ایتالیدرصد(، ا ۵7/۵با ) ایتانیدرصد(، بر ۸2/۹)

 ( درصد3۹/2با ) لیزادرصد، و بر

صندوق  ای سفیونی)مثالً  شوند یمعمول در نظر گرفته نم ۀخاص سازمان ملل که در بودج یهاپروگرام  ۀبودج

ها به  کمک نیاز ا ی. برخگردد یم نیها تأم داوطلبانه دولت یها از محل مشارکت (ملل متحد یانسان ۀتوسع

 .هستند یمال یها عمدتاً کمک یاست ول زده یبه مردم قحط زراعتیمحصوالت  یصورت اهدا

 یبرآورده م سیمورگان چ یپ یبانک ج قیرا از طر یخود به خدمات بانک ازیاز ن یا ملل بخش عمده سازمان

 .کند

 پایان

 

 

 

 
 

 


