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शाांघाय सहकायय सांघटना 
In News: चीन, पाकिस्तान आकि शाांघाय िोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) च्या इतर सदस्य देशाांचे प्रकतकनधी भारत 

आयोकित िरत असलेल्या र्टाच्या बैठिीला उपस्थित आहेत, ज्यात दहशतवादाच्या धोक्ाांसह सुरक्षा आव्हानाांवर चचाग 

होण्याची अपेक्षा आहे.15 िून रोिी नवी कदल्लीत सुरू झालेल्या तीन कदवसीय बैठिीत अफर्ाकिस्तानातील पररस्थितीसह 

प्रादेकशि सुरक्षा पररस्थिती ांवर कवसृ्तत चचाग होण्याची अपेक्षा आहे. आिच्या या लेखात आपि शाांघाय िोऑपरेशन 

ऑर्गनायझेशन या सांघटने कवषयी सांपूिग माकहती बघिार आहोत 

 

शाांघाय िोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ही एि िायमस्वरूपी आांतरशासिीय आांतरराष्ट्र ीय सांथिा आहे, ज्याची थिापना 

15 िून 2001 रोिी शाांघाय (चीन) येिे झाली. सांथिापि सदस्य खालीलप्रमािे आहेत: 

1. िझािस्तान प्रिासत्ताि 

2. पीपल्स ररपस्िि ऑफ चायना 

3. किकर्गझ प्रिासत्ताि 

4. रकशयन फेडरेशन 

5. ताकिकिस्तान प्रिासत्ताि 

6. उझबेकिस्तान प्रिासत्ताि. 

• त्याआधी चीन, रकशया, िझािस्तान, किकर्गझस्तान आकि ताकिकिस्तान या देशाांच्या नेत्याांनी थिापन िेलेल्या शाांघाय 

फाइव्ह यांत्रिेचा (१९९६) समावेश होता. 

• िून २००२ मधे्य सेंट पीटसगबर्ग एससीओ देशाांच्या प्रमुखाांच्या बैठिीत एससीओ चाटगरवर स्वाक्षरी िरण्यात आली 

आकि १९ सप्टेंबर २००३ रोिी अांमलात आली. हा वैधाकनि दस्तऐवि आहे िो सांघटनेची उद्दीषे्ट् आकि तते्त्व, तसेच 

त्याची रचना आकि मुख्य कियािलाप याांची रूपरेषा देतो. 

• भारत आकि पाकिस्तान 2017 मधे्य सदस्य झाले. 

• 17 सप्टेंबर 2021 रोिी, इराि SCO चा पूिग सदस्य होईल अशी घोषिा िरण्यात आली. 

उद्दिषे्ट:  

• सदस्य राष्ट्र ाांमधे्य परस्पर कवश्वास आकि शेिारीपिा मिबूत िरिे. 

• राििारि, व्यापार आकि अिगव्यवथिा, सांशोधन आकि तांत्रज्ञान आकि सांसृ्कतीमधे्य प्रभावी सहिायागला प्रोत्साहन देिे. 

• कशक्षि, ऊिाग, वाहतूि, पयगटन, पयागवरि सांरक्षि इत्यादी ांं मधील सांबांध वाढकविे. 

• या प्रदेशात शाांतता, सुरक्षा आकि थिैयग राखिे आकि सुकनकित िरिे. 

• लोिशाही, न्याय्य आकि तिग सांर्त नवीन आांतरराष्ट्र ीय राििीय आकि आकिगि व्यवथिा थिापन िरिे. 

SCO चे सध्याचे सदस्य: 

िझाकिस्तान, चीन, किकर्गस्तान, रकशया, ताकिकिस्तान, उझबेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान आकि इराि. 

पूर्य सदस्यत्व स्वीकारण्यास इचु्छक असलेली 3 द्दनरीक्षक राजे्य आहेत: 

1. अफर्ाकिस्तान 

2. बेलारूस 

3. मांर्ोकलया 

6 सांवाद भागीदार आहेत: 

1. आमेकनया 

2. अझरबैिान 

3. िां बोकडया 
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4. नेपाळ 

5. श्रीलांिा 

6. तुिी 

रचना: 

1. से्टट कौन्सिलचे प्रमुख - सवोच्च एससीओ सांथिा िी आपले अांतर्गत िामिाि आकि इतर राजे्य आकि आांतरराष्ट्र ीय 

सांघटनाांशी सांवाद ठरवते आकि आांतरराष्ट्र ीय मुद्द्ाांचा कवचार िरते. 

2. गव्हनयमेंट कौन्सिलचे प्रमुख - एस.सी.ओ.मधे्य परस्पर सांवादाच्या आकिगि के्षत्राशी सांबांकधत मुद्द्ाांचा अिगसांिल्प 

मांिूर िरते, कवचार िरते आकि कनिगय घेते. 

3. परराष्टर  व्यवहार मांत्री पररषद - दैनांकदन िामिािाशी सांबांकधत मुद्द्ाांचा कवचार िरते. 

4. प्रादेद्दशक दहशतवादद्दवरोधी सांरचना (रॅट्स) – दहशतवाद, फुटीरतावाद आकि अकतरेिीपिाचा सामना 

िरण्यासाठी थिापन िरण्यात आली. 

• SCO सद्दचवालय - बीकिांर् 

• प्रादेद्दशक दहशतवादद्दवरोधी सांरचना (RATS) ची काययकारी सद्दमती - ताश्कां द 

शाांघाय कॉपोरेशन ऑगयनायझेशनची ताकद 

• SCO िार्कति लोिसांखे्यच्या 40%, िार्कति GDP च्या िवळपास 20% आकि िर्ाच्या 22% भूभार्ाचा समावेश 

िरते. 

• SCO ची भौर्ोकलि महत्त्वामुळे आकशयामधे्य धोरिात्मिदृष्ट्या महत्त्वाची भूकमिा आहे - यामुळे ते मध्य आकशयावर 

कनयांत्रि ठेवू शिते आकि प्रदेशातील अमेररिन प्रभाव मयागकदत िरू शिते. 

• SCO ला उत्तर अटलाांकटि टर ीटी ऑर्गनायझेशनला िाउांटरवेट म्हिून पाकहले िाते. 

शाांघाय कॉपोरेशन ऑगयनायझेशनसाठी आव्हाने 

• SCO सुरक्षा आव्हानाांमधे्य दहशतवाद, अकतरेिी आकि फुटीरतावाद याांचा समावेश आहे; अांमली पदािग आकि 

शस्त्रास्त्राांची तस्करी, अवैध थिलाांतर इ. 

• भौर्ोकलिदृष्ट्या िवळ असूनही, सदस्याांचा इकतहास, पाश्वगभूमी, भाषा, राष्ट्र ीय कहतसांबांध आकि सरिारचे स्वरूप, 

सांपत्ती आकि सांसृ्कती यामधील समृद्ध कवकवधता SCO कनिगय घेिे आव्हानात्मि बनवते. 
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