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  سازمان همكاري شانگهاي
 

  

  نجارزاده ماين :نويسنده
  حق گستر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،منتشر 

  :مقدمه
ها آن را  المللي معاصر واقعيت انكار ناپذيري است كه دولت جامعه بين رهاي بين لمللي د وجود سازمان

دانند و اما در سـالهاي   اي و جهاني مي اي، ناحيه نيازي براي حل و رفع مشكالت خود در سطوح منطقه

ري داشته است اين بازيگران جديد به عنوان يكي از اي گسترش چشمگي اخير، تشكيل سازمانهاي منطقه

اي د رمناطق مختلـف جغرافيـايي بـا ماهيـت و كـاركرد اقتصـادي،        هاي تحقق همگرايي منطقه مكانيسم

  .سيس شده و به تدريج بسط و گسترش يافتند سياسي و نظامي تأ

مورد توجه كشـورهاي قـرار   اي براي برون رفتن از مشكالت اقتصادي، امنيتي و غيره  سازمانهاي منطقه

گرفته است بخصوص كشورهاي در حال توسعه كه با تشكيل اينگونه گروه بندها بتوانند بـه همگرايـي   

باشد كـه بـر    اي سازمان همكاري شانگهاي ما مي اي مؤثر است پيدا كنند يكي از سازمانهاي منطقه منطقه

  .ل شده استاي تشكي المللي و منطقه اساس شرايط و مقتضيات جامعه بين

اوالً بعـد از   :سـي كـرد  رتـوان از سـه جهـت بر    اهميت شكل گيري سازمان همكاري شـانگهاي را مـي  

اعث شد تا اين كشـورها و نيـز   فروپاشي اتحاد حماهير شوروي و استقالل كشورهاي مشترك المنافع ب

اي و مشـكالت   يط خاص منطقـه االمللي، شر ان آنها، با معضالتي به وجود آمده از تحوالت بينگهمساي

بي ثباتي اقتصادي، ضعف جامعـه مـدني و شـايط نامسـاعد سياسـي،      . سياسي و اقتصادي روبرو شدند

  نگراني كشورهاي عضو از تشديد اختالفات مرزي و حركات نظامي يكديگر، نگراني از تشـديد افـراط  

هـاي اعضـاي   گرايي، تروريسم و جدايي طلبي درمنطقه كه در چندين اجالس به موضوع اصـلي گفتگو 

  .سازمان تبديل شد
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و درپي آن جنگ افغانستان، آسياي مركزي را از حاشيه به مـتن كشـاند و    2001سپتامبر 11واقعه  دوماً 

  .اهميت استراتيژيك آن را براي كشورهاي غربي دو چندان كرد

ضـر  پذير بر هـم زد، در حـال حا   تحوالت سياسي جديد، توزان قدرت را به شدت در اين منطقه آسيب

صـوص روسـيه و   بخو منافع كشورهاي عضـو  .هاي بزرگ است اين منطقه بار ديگر عرصه بازي قدرت

  .چين را دوچندان به خطر بيندازد

چين و روسيه مورد تجزيـه و تحليـل قـرار داد و     اين سازمان در چارچوب منافع اعضا و به ويژه سوماً

مسـان در مـواردي همچـون مسـئله انـرژي      همچنين همگرايي اين سازمان با ايران كه باعث رويكرد ه

شود و وجود دو كشور اتمي هند و پاكستان نيز در اين سازمان كه از لحـاظ امنيتـي بـا هـم      اي مي هسته

  .اختالف دارند مورد توجه است

انگيـزه   هـاي خـود و بـا    سازمان همكاري شانگهاي بر اساس پيوندهاي تثبيت شده تاريخي بـين ملـت  

ظور تقويت صـلح و تضـمين امنيـت و ثبـات در     نمه مايل به اشتراك مساعي ب ارتفاي همكاري گسترده

منطقه در محيطي توام با توسعه تكثرگرايي سياسي و توجه به روند جهـاني شـدن اقتصـاد و اطالعـات     

  .باشند مي

توان يك سازمان امنيتي دانست؟ و آيا ساختار آن يك ساختار كامال امنيتـي اسـت    آيا اين سازمان را مي

دهـم و اهـداف و    ساس تاريخ شكل گيري سازمان كه در فصل بعد در مـورد آن توضـيع مـي   اا نه؟ بر ي

تواند نتيجه گرفت كه آن يك سازمان امنيتي اسـت امـا در حـال توسـعه      هاي همكاري سازمان مي زمينه

فت و رپيشها  باشد چون يكي از زمينه هاي ديگر همچون، اقتصاد و مسائل اجتماعي و غيره نيز مي زمينه

موفقيت در مسائل اقتصادي و موارد ديگر فراهم كردن صلح و امنيت در منطقـه اسـت و يـك سـاختار     

بـه نـام   سي كند در همين راستا سـازمان يـك ارگـان    رخواهد كه اين مسله بطور تخصصي بر امنيتي مي

  .بوجود آورد م سياي ضد تروري تشكيالت منطقه

بخش اول كه شامل تاريخچه و در فصل اول و تيپولوژي : تفصل اس 4بخش و  2اين تحقيق در قالب 

هاي همكاري سازمان در فصـل سـوم و    باشد و بخشدوم شامل اهداف و زمينه سارمان در فصل دوم مي

  .باشد اركان و اعضاء سازمان در فصل چهارم و در نهايت نتيجه و ساير اسناد كه به آن ضميمه شده مي
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  تيپولوژي سازمان  تاريخچه و: بخش اول
هميشه چگونگي شكل گيري يك سازمان در طول زمان نشـان از توسـعه و پيشـرفت يـك سـازمان در      

المللي ماهيتهاي مختلفي دارند و اينكـه آن سـازمان    ساختارو اهداف و اصول ان است و سازمانهاي بين

شـايد  . پـردازيم  مـي  ماهيت وجوديش همكاري است يا همگرا و ادغام است، ما در ايـن تحقيـق بـه آن   

تواننـد در   اي خاص مي اي اين باور را بوجود آورد كه فقط كشورهاي يك منطقه اصطالح سازمان منطقه

  .سي خواهيم كردرآن عضو شوند و ما نيز در دو فصل اين موارد را بر

  تاريخچه:فصل اول
، كـه از  scoيا بـه اختصـار    (shanghai cooperation organization)شانگهاي سازمان همكاري

 26ي ژئوپلتيـك آسـياي مركـزي پديـدار شـد و در تـاريخ        هاي بزرگ بر سر منطقه ميان رقابت قدرت

ن جلسـه، سـران   در آ. ديـد ر شهر شانگهاي چين پايـه گـذاري گر  د» 5شانگهاي«با عنوان  1996. آوريل
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ور اعتمـاد سـازي   قزاقستان، قيرقيزستان و تاجيكستان گرد هم آمدند تا به منظـ  كشورهاي چين، روسيه،

دستور كار اجالس نيز محدود به توسعه اقدامات اعتمـاد  . امنيتي در مرزها با يكديگر به مذاكره بپردازند

براي همين منظـور، ايـن   . شد تا اينكه بطور اساسي حل و فصل گردد سازي امنيتي در نواحي مرزي مي

  .گر توافقات مهمي كردنداجالس موفقيت آميز بود و آنها پس از مذاكرات صريع براي يكدي

  :اهم اين توافقات عبارت بود از

  .اذ اقداماتي جهت ارتفاء امنيت در نواحي مرزي بين يكديگراتخ -1

 .شان به هيچ فعاليت تهاجمي در محدوده مرزها اقدام نكنند نيروهاي نظامي -2

 را هيچ مانور نظامي بر ضد ديگري به انجام نرسانند و ميزان، سطح و تكرار آن -3

 .درناحيه مرزي محدود كنند 

 .كشور مقابل را از انجام مانورهاي نظامي طراحي شده دعوت به عمل آورند -4

 .تبادل دوستانه نيروهاي نظامي و نيروهاي گشتي مرزي دو نواحي مرزي را گسترش دهند -5

اي بالقوه بـين  هاي نظامي خطرناك در نواحي مرزي و بحرانه اين توافقنامه موجب شد تا جلوي فعاليت

  .گانه حاصل شوند  كشورها گرفته شود و اهميت ثبات نسبي در روابط بين اين كشورهاي پنج

اقب اجالس سران مذكور، چين و قرقيزستان بر تالشهايشان براي حل مسائل مرزي بـين دو كشـور   متع

  .توافقنامه مرزي مهمي را به امضاء رسيد)1996(افزودند و در ژوئيه همان سال

هاي ياد شده در جريان مالقاتهايي در منـاطق مـرزي، دو    سران دولت 1997دامه اين روند، در سال در ا

  .سند امضاء كردند

  :اهم توافقات مذكور عبارتند از

بر اساس اين توافقنامه، چين و چهـار كشـور   . نيروهاي نظامي خود را درنواحي مرزي كاهش دهند -1

د را در نواحي مرزي به پايين ترين سطح و بنـا بـر همسـايگي    ديگر متعهد شدند تا نيروهاي نظامي خو

  .دوستانه بين خود تقليل دهند و ماهيت استقرار نيروهاي خود را از تهاجمي به دفاعي تغيير دهند

در روابطشان با يكديگر به استفاده از زور، تهديد به استفاده از زور بر ضد ديگري مبادرت نورزنـد   -2

 .جستجوي برتري نظامي نباشندو بطور يك جانبه در 
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هاي مـرزي  يتعداد نيروهاي نظامي مستقر در نواحي مرزي و ادوات نيروهاي نظامي و همچنين گشت -3

كيلومتري از مرز كـاهش دهنـد و در زمينـه نيروهـاي نظـامي كـه در        100نواحي را تا محدوده  در اين

 .باشند با هم تبادل اطالعات كنند نواحي مرزي مستقر مي

  .براي خلع سالح نواحي مرزي بين چين و چهار كشور ديگر خيلي مفيد بوده است توافق نامه نيز اين

هاي ساالنه آتي سران، بتدريج موضوعات مورد عالقـه از امنيـت مرزهـا بـه همكـاري       در خالل نشست

ام سودمند در بخشهاي سياسي، امنيتي، ديپلماتيك، اقتصادي و تجاري گسترش يافت تا اين كـه سـرانج  

 2001ژوئـن سـال    15-14در شهر شانگهاي چين كه در تاريخ )) 5شانگهاي((در پنجمين نشست سران

بنيانگـذار، بـا    6برگزار شد، پنج كشور ياد شده با پذيرش عضويت جمهوري ازبكستان بعنوان يكـي از  

  .اي، تشكيل سازمان همكاري شانكهاي را اعالم نمودند امضاي بيانيه

  :الميه اولتوافقات مندرج در اع
روهاي جدايي طلـب و شـبه نظاميـان اسـالمي     ا در زمينه مبارزه با تروريسم، نيموافقتنامه جديدي ر -1

  .نامگذاري شد »هايگشانكنوانيسون «امضاء كردند كه تحت عنوان 

هاي امنيتي  بين شوروي و آمريكاي بعنوان سنگ بناي توافقتنامه 1ABMحمايت خود را از معاهده  -2

 .ح اعالم داشتندو خلع سال

 .با پذيزش ازبكستان بعنوان عضو ششم اين گروه موافقت كردند -3

 .توافق كردند نام گروه شانگهاي پنجم به سازمان همكاري شانگهاي تغيير يابد  -4

ساختار سـازماني و تشـكيالتي    2002ژوئن  »سن پترزبورگ«يك سال پس از آن و در اجالس سران در

  .اهداف سازمان تصويب و تعيين گرديدحقوقي، سياسي، اصول و 

                                           
سـابق امضـاء    هاي باليستيكي در بين كشورهاي امريكا و شـوروي  به مفهوم پيمان منع توليد موشك A.B.Mميالدي معاهده  1972در سال  -1

پـس از  . كشورهاي امضاء كننده اين پيمان متعهد شدند تحقيقات خود را در زمينـه موشـكهاي ضـد موشـك باليسـتيك محـدود سـازند       . گرديد
  .فروپاشي شوروي، كشورهاي روسيه، اكراين، قزاقستان و روسيه سفيد به اين پيمان پيوستند
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زمـره سـازمانهاي    الملل در با تصويب اين منشور، سازمان همكاري شانگهاي رسماً از لحاظ حقوق بين

  .المللي قرا گرفت شناخته شده و رسمي بين

  لوژي و نوع شناسي سازمان  پتي: فصل دوم
د كشور در يك يا چند زمينـه مشـترك   براي حسن همجواري و همكاري دو يا چن  اي از سازمانها، دسته

ها گاه حتي در برخي موضوعات ممكن است صبقه امنيتـي هـم داشـته و     اين سازمان. شوند تأسيس مي

دسته ديگر جزو سازمانهاي همگرا و ادغام گرا است اين وضعيت عالي ترين سطح همكـاري اسـت در   

ين تر و فني تر و سرايت آن به سـطوح  واقع، همگرايي به مفهوم واقعي آن يعني همكاري از سطوح پاي

باالتر است اين وضعيت به ويژه در اساسنامه صراحت دارد بدين معني كه صالحيتهاي دول را بـه نفـع   

توان سازمان همكاري شانگهاي را عمدتاً يـك سـازمان    كند پس مي ها اختيار مي سازمان در برخي زمينه

تحـاد  كنـد، امـا بـه سـطح يـك ا      مگرايي ايجاد مـي هاي مهمي براي ه حسن همجواري دانست كه زمينه

  .عل شدن سازمان در زمينه همگرايي نيز هنوز در ابتداي راه استدر واقع، براي بالف. رسد نمي

اي ، بر ايـن مبنـا قـرار دارد كـه از يـك       المللي و منطقه بندي سازمانها اعم از بين يك نوع ديگر از طبقه

دهد و از طرف ديگر سازمانهاي بـاز را   زمانهاي انحصاري قرار ميطرف سازمانها جهاني را در مقابل سا

منشـور تحـريم    21دهد بنابراين سازمان همكاري شـانگهاي در مـاده    در مقابل سازمانهاي بسته قرار مي

كرده كه پس از اجرا شدن اين منشور، راه براي پذيرش هر دولت ديگر به اين منشور بايد بـاز باشـد و   

ز تأكيد كرده كه عضويت سازمان همكاري شانگهاي براي تماسي كشورهاي منطقه كـه  آن ني 13در ماده 

خود را متعهد به احترام به اصول وهداف اين منشور بدانند و در همين حال با مقررات ساير معاهـدات  

المللي و اسناد مصوب در چهار چوب سازمان همكاري شانگهاي موافقت كنند، گشـوده اسـت بنـا     بين

ن سازمان رابراي كليه كشور باز كرده شرايط خـاص و پيچيـده بـر سـر راه آنهـا قـرار نـداده و        براين اي

  .تواند سازمان همكاري شانگهاي را جز و سازمانهاي باز قرار داد  مي
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  اهداف و اركان سازمان : بخش دوم
افي مناسـب  المللي بستگي به وجود اركانهاي مختلف براي نيل به اهـد  عملكرد هر سازمان در سطح بين

براي رسيدن به يك هدف نياز به اقداماتي تخصصي  كنند دارد چون در مواردي هر سازمان كه دنبال مي

دارد كه وجود يك ركن تخصصي و اشخاصي كه در اين مورد تخصص دارند مورد نيـاز اسـت تـا راه    

هـداف سـازمان   ما نيز در اين بخش در قالب دو فصـل اركـان و ا  ، براي رسيدن به آن هدف تسهيل كند

  .دهيم همكاري شانگهاي مورد برسي قرار مي

  

  هاي همكاري اصول و زمينه اهداف،: فصل سوم
  اهداف -الف

  :عبارتند از 1مهم ترين اهداف و وظايف سازمان همكاري شانگهاي طبق مفاد ماده 

  هاي عضو تقويت اعتماد،دوستي و حسن همجواري متقابل بين دولت -

ظم در ايجاد و تقويـت صـلح،امنيت و ثبـات در منطقـه و ارتقـاي يـك نظـم        هاي من تحكيم همكاري -

  عدالت و عقالنيت؛، المللي اقتصادي و سياسي عقاليي نوين بر پايه دمكراسي بين

جدايي طلبي و افراط گرايي در تمامي اشكال آن،مبـارزه بـا قاچـاق مـواد     ، مقابله مشترك با تروريسم -

  هاي مجرمانه فراملي و همچنين مهاجرت غير قانوني عاليتمخدر و حمل و نقل سالح و ساير ف

اع،اجراي سياسـت،تجارت و اقتصـاد،دف  :هـايي همچـون   اي در حـوزه  آمـد منطقـه   تشويق همكاري كار -

فرهنگ،علوم و فنĤوري، آموزش، انـرژي، حمـل ونقـل، مسـايل مـالي و       قوانين،حفاظت محيط زيست،

  هاي مورد عالقه، اعتباري و ساير حوزه

سهيل رشد فراگير و متوازن اقتصادي،توسعه اجتماعي و فرهنگي در منطقه از طريق اقدام مشترك بر ت -

هايزندگي و توسعه وضعيت زندگي مـردم   اساس مشاركت برابر بمنظور دستيابي به رشد پايدار شاخص

  كشورهاي عضو؛

  ها براي همگرايي در اقتصاد جهاني؛ هماهنگي شيوه -
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هـاي عضـو و    المللي دولـت  هاي اساسي در انطباق با تعهدات بين ر و آزاديبهبود وضعيت حقوق بش -

  قوانين ملي آنها

  المللي هاي بين ها و سازمان حمايت و توسعه روابط با ساير دولت-

  الملي و حل و فصل صلح آميز آنها هاي بين همكاري در پيشگيري از درگيري -

  .به روز كنند 21ممكن است در قرن  هاي مسايلي كه تالش مشترك براي بررسي راه حل -

  اصول -ب

  :آمده است) اصول(منشور تحت عنوان 2اصول اساسي سازمان در ماده 
ها و تخطي ناپذيري مرزهاي دولتي، عـدم   م متقابل به حاكميت،استقالل،يكپارچگي قلمرو دولتاحترا -

المللي،عـدم   زور در روابط بـين تجاوز،عدم دخالت در امور داخلي،عدم كاربرد زور يا تهديد به كار برد 

  رويكرد در جهت دستيابي به برتري يكجانبه نظامي در مناطق مجاور

هاي عضو،بررسي مواضع مشترك بر اساس تفاهم متقابل و احترام به عقايد هـر   برابري تمامي دولت  -

 .كدام از آنها 

 هاي مشترك در حوزه منافع متقابل  بكار گيري تدريجي فعاليت -

 فصل صلح آميز اختالفات بين دولتهاي عضو حل و -

 .المللي نخواهد داشت هاي بين ها و سازمان سازمان همكاري شانگهاي عليه ساير دولت -

هاي غير مشروع و ضد منافع سازمان همكاري شانگهاي تعهدات ناشـي   پيشگيري از هر گونه فعاليت -

مكاري شانگهاي، با حسن نيـت صـورت   از منشور كنوني و ساير اسناد مصوب در چارچوب سازمان ه

 .گيرد مي

  هاي همكاري  زمينه -ج

  :باشد منشور در موارد زير مي 3هاي همكاري در سازمان همكاري شانگهاي طبق ماده  زمينه

  در منطقه حمايت از صلح و پيشتر امنيت و اطمينان -
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ملـه مـواردي كـه در    ي از جمنافع متقابل در موارد سايت خـارج  جستجوي مواضع مشترك در حوزه -

 .كند المللي بروز مي ها و مجامع بين سازمان

گيري معيارهاي در جهت اقدام مشترك عليه تروريسم، جدايي طلبـي و افـراط گرايـي،           توسعه و بكار -

هاي مجرمانه واجـد ويژگـي فراملـي و همچنـين      انتقال مواد مخدر و سالح ممنوعه و سايرانوع فعاليت

  .نيمهاجرت غير قانو

 هماهنگي تالش در حوزه خلع سالح كنترل تسهالت -

بـراي   هاي گوناكون فراهم آوردن محيطي مناسب اي در شكل حمايت و بهبود همكار اقتصادي منطقه -

تجارت و سرمايه گذاري با نظر داشت آماده سازي تدريجي زمينه جريان آزاد كاال، سرمايه، خـدمات و  

 فناوري

هـاي حمـل و نقـل     ر حمـل و نقـل و ارتباطـات، بهبـود ظرفيـت     هاي موجود دكاربود ماًثر زير ساخت -

 هاي عضو و توسعه بخش هاي انرژي  دولت

هـاي   هـا و طـرح   مديريت سالمت محيط زيست، شامل مديريت منابع آبي منطقه و به كارگيري برنامه -

 زيست محيطي مشترك ويژه 

 نفع تبعات آن  كمك متقابل در پيشگيري از فجايع طبيعي و انساني و -

 هاي حقوقي  عات جهت توسعه همكاريالمبادله اط -

هايي مانند علوم و فناوري، آموزش، مرقبت بهداشتي، فرهنگ ورزش، گـردش   توسعه تعامل در حوزه -

 گري

 .هاي متقابل گسترش دهند هاي همكاري را در قالب موافقت نامه توانند حوزه اعضاي سازمان مي -

  و اعضاي سازمان و ساختار آناركان : فصل چهارم 
  اركان : الف 

  1: منشور بشرح زير است 4 ماده 1اركان سازمان طبق بند

                                           
 . يان تحقيق مشاهده كندتوانيد چارت سازمان همكاري شانگهاي در پا مي - 1
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  )باالترين ركن سازمان(شوراي سران كشورها -1

  )نخست وزير(شوراي سران دولت  -2

  شوراي وزيران امور خارجه  -3

  ها و يا آژانس  اجالس سران وزارتخانه -4

اي مبـارزه بـا    نامـه  منشور اين ركـن توسـط مـوافقط    10طبق ماده ( اي قهساختار ضد تروريستي منط -5

  )ژوئن ايجاد شد 15تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي 

  )باشد مقر آن در پكن پايتخت چين مي( دبيرخانه -6

  :پردازيم باال مي حال ما به شرح اركان مندرج

   1شوراي سران كشورها -1
  :زير را به عهده دارد  2و مهمترين بخش سازمان وظايف شوراي سران به عنوان باالترين

  ها هاي اصلي و تعيين اهداف و اولويت معرفي زمينه -

 هاي سازمان تعيين مسائل اساسي مرتبط با ساختار داخلي و فعاليت -

 المللي  هاي بين تصميم گيري در امور اساسي همكاري سازمان با ساير كشورها و سازمان -

 هاي مطبوعاتي  شار بيانيهسي و انتربر -

جلسه منظم اين شورا به صورت ساالنه و بر اساس حـرف اول نـام كشـورها در الفبـاي زبـان روسـي       

 4مـاده   1و طبـق بنـد    .گيـرد  اي سـازمان را بـه عهـده مـي     كشور ميزبان، رياسـت دوره . شود برگزار مي

بوسـيله    ي ضـد تروريسـتي،  ا هاي سـازمان، بجـز تشـكيالت منطقـه     هاي كاري هيأت كاركردها و روش

منشور سازمان شوراي  4ماده 3شود و همچنين طبق بند  مقررات مناسب مصوب شوراي سران اداره مي

تشكيالت جديد بايـد  . گيري كند تواند در خصوص ايجاد ساير تشكيالت براي سازمان تصميم سران مي

ايـن   21منـدرج در مـاده     وشهاي اضافي به منشور حاضر كه بـر اسـاس ر   با تصويب و الحاق پروتكل

هاي الحاقي پس از تاريخ تحويل  منشور پروتكل 21شود، ايجاد شود و بر اساس ماده  منشور اجرايي مي

                                           
1- The council of Heads of stuute  

  طبق ماده پنج منشور سازمان  - 3
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نيز جمهوري خلق چين امـين ايـن    25شود و طبق ماده  سند تصويب به امين و به مورد اجراگذارده مي

  . منشور تعيين شده است

  )وزيران يا معاونين اول رئيس جمهورنخست ( 1ها شوراي رؤساي دولت -2
منشور سازمان اين شورا تنها موظف به اجراي مصوبات شوراي سران است و متقابالً نظـرات   بر اساس

وظايف اصلي اين شورا عبارت . شود هايش توسط شورا وزيران امور خارجه اجرايي مي و تصميم گيري

  :هسنتد از

  تصويب بوجه سازمان  -1

 هاي اقتصادي  امور اصلي همكاري در چارچوب چارت اصلي سازمان بويژه همكاريسي تعيين ربر -2

 .شود و رياست آن بر عهده كشور ميزبان است ار ميمنظم اين شورا هر سال يكبار برگز جلسه -3

شود و رياست آن بر عهده كشـور ميزبـان اسـت و ايـن      ار ميمنظم اين شورا هر سال يكبار برگز جلسه

هاي شورا بر اساس توافق قبلـي سـران دولتهـا كشـورهاي عضـو تعيـين        محل برگزاري نشست ترتيب

  .گردد مي

  2شوراي وزيران امور خارجه-3
هـاي شـوراي    گيـري  اين شورا به عنوان آخرين بخش متشكل از مقامات عالي كشورهاي عضو، تصميم 

 7وظايف زير را طبق مفاد مـاده  كند و  ها را به شوراي هماهنگ كنندگان ملي منعكس مي رؤساي دولت

  :بر عهده دارد

  :بررسي و حل و فصل امور جاري سازمان شامل آماده سازي اجالس سران و اجراي تصميمات آن  -1

 المللي برگزاري جلسات مشورتي پيرامون امور بين -2

 .هاي را از سوي سازمان منتشر كند تواند بيانيه اين شورا در موقع لزوم مي -3

                                           
1 - The council of Heads of state.  
2 - The council of Ministers of Foreign Affairs. 
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شـود و وزيـرا خارجـه     ظم اين شورا به طور معمول يك ماه پيش از اجالس سران برگزار مـي جلسه من

  .باشد كشور ميزبان اجالس سران، رئيس شوراي وزيران امور خارجه مي

العاده حـداقل بـا درخواسـت دو كشـور عضـو و بـا موافقـت تمـامي اعضـا           هاي فوق برگزاري نشست

  . گردد العاده متقابل شورا تعيين مي ظم و يا فوقهاي من ترتيب نشست. شود پذير مي امكان

  :1ها و يا آژانسها اجالس سران وزارتخانه -4
، رئيسـان  )وزيـران  نخسـت (هـا   منشـور سـازمان تصـميمات شـوراي رئيسـان دولـت       8طبق مفاد مـاده  

هاي كشورهاي عضو جلسات منظمي را بـراي رسـيدگي بـه مـوارد خـاص در       ها و يا آژانس وزارتخانه

هاي كاري دائـم   نمايند و براساس توافقات قبلي، گروه هاي مرتبط در سازمان برگزار مي وب موزهچارچ

هاي  هاي خود را بر اساس مقررات مصوب نشست سران وزارتخانه يا موقتي ازكارشناسان را كه فعاليت

  . و يا آژانسها انجام دهند، انجام نمايند

ترتيـب و تـاريخ ايـن    . ه و يا آژانس كشور ميزبان استاي بر عهده رئيس وزارتخان رياست چنين جلسه

  . جلسه بايد پيشتر مورد توافق قرار گيرد

   2سازان ملي شوراي هماهنگ -5
ايـن شـورا   . هاي معرفي شده در سازمان، بيشترين وظايف بر عهده اين شـورا باشـد   شايد در بين بخش

فه ابالغ آنها بـه دبيرخانـه، وظيفـه    ضمن اخذ تصميمات و مصوبات شوراي وزيران امور خارجه و وظي

هـاي   ، مجموعـه بخـش  )نـه كميتـه اجرايـي   (اي  تعامل دوجانبه با شوراي ساختار ضد تروريستي منطقه

  . نهادهاي دولتي و غيردولتي و شوراي رؤساي مؤسسات و نهادهاي دولتي را بر عهده دارد

سـاز   ملي ارگان مديريتي و هماهنـگ سازان  منشور سازمان كه آمده ات شوراي هماهنگ 9طبق مفاد ماده

هاي منظم سازمان است، مقر آن در پكن قرار دارد و جلسات آن حداقل سه بار در سال برگـزار   فعاليت

  . دار باشد رئيس آن بر عهده كشوري است كه رياست شوراي سران را عهده. شود مي

                                           
1 - Meeting of Head of Ministries and/or Agencies 
2 - The council of National coordinators 
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ضـو كامـل سـازمان يـك     هاي ع در خصوص اعضاي اين شورا نيز مقرر شده است كه هر يك از دولت

ديپلمات خود را بعنوان نماينده دائم به منظور فعاليت در دبيرخانـه سـازمان مسـتقر و جمهـوري خلـق      

اي هـر   هاي ارشد و در انطباق بـا وظـايف و رويـه    اين نمايندگان بايد از ميان ديپلمات. چين اعزام كنند

  . كشور عضو معرفي شوند

  :شود م شامل موارد زير ميهاي نمايندگان دائ وظايف و مسئوليت

  تضمين ظرفيت نمايندگي در جهت منافع كشور اعزام كننده) الف

نويس، بازنگري، ارزيـابي و مـذاكرات پيرامـون اسـناد ارائـه شـده از سـوي         مشاركت در تهيه پيش) ب

  . هاي نشست سازمان نويس طرح ها، از جمله تهيه پيش دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي براي نشست

  هاي سازمان هاي مصوب نشست مشاركت در اجراي قطعنامه) ج

  فعاليت دبيرخانه   ارائه گزارش به دولت هاي اعزام كننده خود پيرامون وضعيت) د

اي در ارتبـاط بـا    هاي دبيرخانه پيرامون امور مهم داخلـي، ديپلماتيـك و منطقـه    دريافت درخواست) هـ

  .عات مرتبطكننده و مساعدت به ارائه اطال دولت اعزام

كمك به دبير اجرايي و معاون اجرايي دبير به منظور حفظ تماس با نهادهـاي دولتـي مـرتبط دولـت     ) و

  .1اعزام كنند

  2اي ساختار ضد تروريستي منطقه -6
هاي دائمي سازمان همكـاري شـانگهاي    جايگاه اين مركز با نام اختصاري رانس به عنوان يكي از ارگان

فعاليـت آن  . بيني شـده اسـت   شورا و كميته اجرايي پيش: و براي آن دو بخش منشور تعيين 10در ماده 

آغاز گرديد و مقر دائمـي آن در شـهر   ) 2003(پس از افتتاح رمسي در جريان اجالس سران در تاشكند 

  .تاشكند قرار دارد

                                           
چاپ مطالعات سياسي و  - فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز) گيري سازمان همكاري شانگهاي نگاهي به شكل(انوري، حميدرضا  - 1

 .63، ص 38المللي وزارت خارجه تابستان  بين
2 - Regional counter- Terrorist structure (RATS) 
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وظيفه اصلي اين مركز همـاهنگي بـين اعضـاي سـازمان در مبـارزه عليـه تروريسـم، جـدايي طلبـي و          

كنوانسـيون شـانگهاي در مـورد مبـارزه بـا تروريسـم، جـداي طلبـي و          1گرايي است كه در ماده  فراطا

شورا تصـميمات  . باشد گرايي تعريف شده آمده اين مركز شامل يك شورا و يك كميته اجرايي مي افراط

مدير . دباش دار و متشكل از رؤسا و مقامات رسمي ذيربط از كشورهاي عضو مي و هدايت مركز را عهده

  . شود رود، توسط شوراي سران منصوب مي ترين بدنه مركز بشمار مي كميته اجرايي كه اصلي

  دبيرخانه -7
گـردد و دبيركـل در    ترين ركن اجرايي دائمي سازمان محسوب مـي  منشور دبيرخانه اصلي 11طبق ماده 

دبيـر اجرايـي توسـط    . افتتـاح گرديـد   2004رأس دبيرخانه قرار دارد و به طور رسمي در ژانويـه سـال   

كشورهاي عضو بر اساس ترتيب الفباي روسي نام كشورها بـه صـورت   . شود شوراي سران منصوب مي

گيرنـد و نخسـتين دبيـر اجرايـي سـازمان       رياست دبيرخانه را بر عهده مي  غير متوالي به مدت سه سال،

  . آقاي ژانگادي گوانگ از كشور چين بود

  ت وا عضاء سازمانعضوي: ب
  :ضويتع -1

منشور سازمان در خصوص پذيرش عضـو جديـد، كشـور متقاضـي بايـد رسـماً از        13طبق مفاده ماده 

شوراي سران كشورها و بـر اسـاس مطـرح شـدن از       اي تقاضا نمايد و با تصميم دبيرخانه و رئيس دوره

  . گيرد سوي وزيران خارجه صورت مي

ررات منشور و يا كوتـاهي سيسـتماتيك   عضويت در سازمان همكاري شانگهاي در صورت تخطي از مق

المللـي و از جملـه اسـناد در چـارچوب سـازمان       در انجام تعهدات خود تحت معاهدات و اسـناد بـين  

تواند با تصميم شوراي سران و بر اساس طرح از سـوي شـوراي وزيـران امـور      همكاري شانگهاي، مي

توانـد   ت خـود، شـوراي سـران مـي    در صورت ادامه تخطي عضور مذكور از تعهدا. خارجه معلق گردد

  . گيري نمايد كند، تصميم نسبت به اخراج عضو از سازمان از تاريخي كه خود شورا تعيين مي
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ماه پيش از تاريخ مورد نظر براي خروج، يادداشـتي   12براي خروج از سازمان، هر عضو در صورتي كه 

  . واند از سازمان خارج شودت رسمي را در اين خوصوص به امين سازمان ارائه داده باشد، مي

المللي مـرتبط،   هاي بين ها و يا سازمان تواند به دولت منشور سازمان همكاري شانگهاي مي 14طبق ماده 

هـاي اعطـاي چنـين جايگـاهي بوسـيله       مقـررات و رويـه  . جايگاه شريك گفتگو يا ناظر را اعطا نمايـد 

  . شود اي خاص از سوي اعضا تعيين مي موافقتنامه

هـاي   هاي ارگـان  با سازمان ناظر بايد دبيرخانه سازمان را از قصد خود براي شركت در نشست دولت -

  . از برگزاري آنها به صورت شفاهي يا مكتوب مطلع سازد  سازمان حداكثر ده روز كاري پيش

  اعضاء -2

  :اعضاي اصلي
ن، جمهـوري  اعضاي اصلي طبق مدمه منشور سازمان شامل، جمهوري خلق چين، جمهـوري قزاقزسـتا  

هـاي بنيانگـذار    قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان و جمهوري ازبكستان بعنوان دولـت 

  . باشند سازمان همكاري شانگهاي مي

  : اعضاي ناظر
پذيرش (ايران، پاكستان و هند ) 2004پذيرش در سال (اعضاي ناظر كه در حال حاضر شامل مغولستان 

خصوص نحوه پذيرش عضويت ناظر كشورها نيز گفتني است كه سـازمان   در. باشد مي) 2005در سال 

بـراي  . منشور سـازمان همكـاري شـانگهاي منعقـد شـده اسـت       4را تصويب كرد كه در انطباق با ماده 

  :پذيرش بايد به صورت زير عمل كرد

  : ارائه درخواست عضويت ناظر به امضاي رئيس كشور به دبير اجرايي كشور -

هــا را بــه اطــالع شــوراي  ســازمان درخواســت عضــويت نــاظر كشــورها يــا ســازمان دبيــر اجرايــي -

  . رساند كنندگان ملي مي هماهنگ
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توانند در نشست شوراي وزيران امـور خارجـه سـازمان كـه بـه       نمايندگان متقاضي عضويت ناظر مي -

  . گردد، شركت كنند همين منظور تشكيل مي

يران خارجه در همان سطح مقامات شركت كننده اعضاي شوراي سران سازمان به توصيه شوراي  وز -

  . اصلي شركت كنند

  :هاي ناظر اين حق را دارند كه دولت و سازمان

  .ها شركت كنند هاي شوري وزيران خارجه و كنفرانس سران وزارتخانه در نشست -

ازمان كه به هاي س توانند در مباحث مورد صالحيت ارگان بدون حق رأي و با موافقت قبلي رئيس مي -

شـود بـه نحـوي بـا آنهـا و در چهـارچوب        هاي مكتوب از سوي دبير اجرايي توزيـع مـي   صورت بيانيه

  . صالحيت سازمان همكاري شانگهاي باشد، مشاركت كنند

  . شود عضو ناظر حق شركت در تهيه و امضاي اسناد سازمان داده نمي -

كننـد و نـه مسـئوليتي در قبـال ايـن       ن شركت ميي سازما گيريهاي ارگانها ناظرين نه در جزئيات تصميم

  . ها دارند گيري تصميم

  :باشد اما وظايف دبيرخانه به شرح زير مي

  تنظيم و پيشنهاد بودجه ساالنه  -1

  هاي سازمان هاي سازماني و فني از فعاليت فراهم نمودن حمايت -2

  مشاركت در بررسي و اجراي اسناد سازمان -3

دبير اجرايـي، معـاونين   . شوند ر اساس سهميه از ميان كشورهاي عضو انتخاب ميمقامات دبيرخانه نيز ب

وي و ساير مقامات دبيرخانه در انجام وظايف خود نبايـد درخواسـت يـا دسـتوري را از هـيچ يـك از       

آنها بايد از هر گونه اقدامي كه جايگاه آنها را بعنوان . كشورهاي عضو و يا دولت، سازمان و افراد بگيرد

دبيرخانـه سـازمان در   . سازد، خودداري و تنها به سازمان گزارش دهنـد  دار مي المللي خدشه مات بينمقا

  .پكن مستقر خواهد بود
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   ( Dialogue Partner)اعضاي شريك گفتگو 
باشـد، در خصـوص نحـوه     اعضاي شريك گفتگو كه در حال حاضر شـامل سـريالنكا و بـالروس مـي    

مقـررات   2002ژوئـن   7سـازمان همكـاري شـانگهاي در تـاريخ      پذيرش و حقوق آنها گفتني است كه

منشـور سـازمان    4مربوط به عضويت اعضاي شريك گفتگو را تصـويب كـرد كـه در انطبـاق بـا مـاده       

براي پذيرش اعضاء همانند مقررات اعضاي ناظر مي باشد كـه در  . همكاري شانگهاي منعقد شده است

  . ده استبخش دوم شرح داده ش 20105تا  201بندهاي 

  :دولت يا سازمان شريك اين حق را دارند كه شركت در
  ) 20201مقررات (اجالس سران وزيران خارجه  -1

  )20201مقررات (هاي ارشد رسمي،  اجالس گروه هاي كاري، كميسيون -2

روزهـاي فرهنگـي، فسـتيوالها،    ) هـا  انجمنهـا، كنفرانسـها، كارگـاه   (هاي علمي و كارشناسـي   اجالس -3

هايي كه موضوع مشاركت قـرارداد   ينهها، رقابتهاي ورزشي و ديگر فعاليتهايي كه در رابطه با زم هنمايشگا

  )20201مقررات (

بيني شد يك حق بيان اظهـاراتي در   پيش 20201در طول فعاليتها كه در پاراگراف  20203طبق ماده  -4

با . (تها پخش كنديكنندگان فعال مورد موضوع مشترك را دارد و اطالعاتي را دريافت كند در ميان شركت

  ).رضايت دولتها عضو سازان

  scoدولتهـاي عضـو   «توان اجراي در شكل  و دولتهاي شركا مي  scoطبق موافقت متقابل دولتهاي  -5

  . االختيار برگزار كرد در سطح وزيران و نمايندگان تام »كاشر) دولتهاي+ (

د سـازمان را ندارنـد شـريك نـه در جزئيـات      اعضاء شريك حـق شـركت در تهيـه و امضـاء اسـنا      -6

در . گيريهـا دارنـد   كنند و نه مسئوليتي در قبال اين تصميم هاي سازمان شركت مي گيريهاي ارگان تصميم

بيني شده كه شريك حق رأي مشورتي  موجود در مقررات پيش 2-2-1طول فعاليتهايي كه در پاراگراف 

  . كنند بتت همكاري را دارد در يادداشتي ثدر موضوعا
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از طريـق     RATS (sco)و يا كميته اجراي   scoتواند ارتباطات منظمي را با دبيرخانه  شريك مي -7

  . مكاتبات رسمي حفظ كند

  :(quest Attendant)اعضاي ميهمان

  . باشد مي (CIS)آن نيز در حاضر شامل افغانستان، آس آن، كشورهاي مشترك منافع

  رويه تصميم گيري -ج
بـدون رأي  ) ماعاج(  افقميمات سازمان همكاري شانگهاي بر اساس توصمنشور سازمان ت 16طبق ماده 

گردد و اين تصميمات در صورت عدم مخالفت هـر يـك از اعضـاء در جريـان اجمـاع       گيري اتخاذ مي

گردد، استثنا بر اين روش، تنها در خصوص تعليق عضويت يا اخراج يـك عضـو    تصويت شده تلقي مي

هـر يـك   . گردد اتخاذ مي» اجماع منهاي رأي عضو مرتبط با اجماع«گيري به صورت  ميمباشد كه تص مي

هـاي   ها و يا مـوارد ويـژه پيرامـون تصـميم     تواند ديدگاه خود را در خصوص جنبه از دولتهاي عضو مي

ثبـت   اين ديدگاه بايد. گيري باشد اتخاذ شده ارائه دهد، كه البته نبايد اين امر در كل مانعي براي تصميم

  .شود

قه برخي ديگر در صورتي كه يك يا چند عضو عالقمند به اجراي يك طرح همكاري ويژه كه مورد عال

هـا گـردد و    از اعضاست، نباشند، عدم مشاركت آنها در طرح هاي مذكور نبايـد مـانع از اجـراي طـرح    

ه ضـمن آن كـ  . ندمذكور در مراحل بعدي شو هاي هاي عالقمند به طرح همزمان نبايد مانع الحاق دولت

شود چنانكه در بخشـي   در رأي گيري بر اساس اصل برابري كليه اعضاء و هر كشور يك رأي عمل مي

  . هاي عضو تأكيد شده است سازمان بر برابري تمامي دولت 2از ماده 

  صالحيت حقوقي  -د
اي بايـد  الملل، سـازمان همكـاري شـانگه    منشور سازمان به عنوان يك موضوع حقوق بين 15طبق ماده 

سازمان بايد در داخل قلمرو كشـورهاي عضـو داراي چنـين صـالحيتي     . داراي صالحيت حقوقي باشد

  . هاي خود دست يابد باشد، تا بتواند به اهداف و برنامه

  :تواند سازمان همكاري شانگهاي از حقوق يك شخص حقوقي برخوردار است و بويژه مي -
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  معاهدات شود عضو -

  .ل منقول و غيرمنقول و عزل آنها را داشته باشدامكان مالكيت اموا -

  به عنوان طرف دعوي در دادگاه حاضر شود -

  حساب بانكي باز كند و امكان جابجايي پول داشته باشد  -

  موارد ديگر منشور سازمان  -هـ 
  .هاي رسمي سازمان همكاري شانگهاي روسي و چيني هستند منشور زبان 20ماده طبق  -

منشور در صورت بروز اختالف يا مناقشه خارجي ناشي از تغيير يا اجراي اين منشـور،   22طبق ماده  -

مگر در مواردي كه مغاير با اصول، اهداف سازمان . توانند از حق شرط استفاده كنند هاي عضو مي دولت

  .باشد يا حداقل دو سوم اعضاء مخالف باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  :گيري نتيجه
ان يك سازمان نوپا توانسته در سطح منطقـه اي اورسـيا نقـش فعـالي     سازمان همكاري شانگهاي به عنو

داشته باشد و توجه بسياري از كشورها را به خود جلب كنـد و وجـود كشـورهاي چـين و روسـيه بـه       

ايـن سـازمان در سـطح بـين     عنوان كشورهاي موسس سازمان و اعضاءي شوراي امنيت باعث اهميـت  

را در منطقه اي آسياي مركزي دو چندان كرده است و موجـب  المللي شده است و نفوذ چين و روسيه 
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اين همكاري براي كشورهاي و تعامل مشترك اين دو كشور در حل بسياري از مسائل منطقه شده است 

و همچنـين  ن دو كشـور را منطقـه بيشـتر مـي كنـد      چون نفوذ اي غربي از جمله آمريكا خوشايند نيست

و رد درخواست عضويت آمريكـا   و پاكستان بعنوان عضو ناظر حضور ايران و دو كشور هسته اي هند 

براي پيوستن به اين سازمان اين نگراني را براي آمريكا ايجاد كرده كه منا فع و اهـدافش   2005در سال 

  .در منطقه به خطر افتد

 سازمان همكاري شانگهاي با پتانسيل اقتصادي و جمعيتي كه دارد مـي توانـد در مسـائل و رويـدادهاي    

ايـن  ) خصوصا در مسـائل امنيتـي منطقـه اي   (منطقه اي و جهاني در پيش رو دارد نقش بسزايي ايفا كند

زمينه را براي توسهه اقتصـادي و  ،در زمينه حمل و نقل،ر اقتصادي به ويژهسازمان با حركتي سريع از نظ

بـا كشـورهاي   رفاه اجتماعي مردم كشورهاي عضو را فراهم مي كند و با ايجاد رزمـايش هـاي نظـامي    

عضو كه براي آمادگي نيروهاي نظامي براي ايجاد ثبات و صلح در منطقه مي باشد و ايـن نويـد را مـي    

هاي مختلف كم شود و با  دهد كه وجود دخالت هاي كشورهاي بيگانه براي ناامن كردن منطقه به بهانه

براي پيشبرد اهداف اقتصادي  جدايي صللبي و تروريسم مقابله كند و نيز زمينه را،سه عامل افرط گرايي

اين تصور را داشت كه اين سـازمان در آينـده بصـورت يـك اتحاديـه هماننـد       فراهم كند و شايد بتوان 

رابطـه اقتصـادي     تـاريخ و  ،اتحاديه اروپا و افريقا در قاره آسيا فعاليت كند و شـرايطي نظيـر فرهنـگ    

  .ايه اي را در قاره آسيا در آينده نزديكتر كندمشترك بتواند زمينه آن را فراهم كند و وجود چنين اتح

  

  

  

  

  

   :منابع
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