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چکیده
طی دو دهه اخیر ،کشورها و گروههای زیادی پیشنهاد اصالح ساختار شورای امنیت را مطرح سااختهاناد کاه
برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای غیر دائم این شورا میباشد.
در خصوص اصالحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از آلمان ،ژاپن ،هند و برزیل پیشنهاداتی را در
زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نموده اند .هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسابی در
منطقه خود برخورداراند که این شانس را به آنها میدهد تا در جهت کسب کرسی دائام شاورای امنیات تاال
کنند .جایگاه گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه
ایست .این گروه مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشانهاد افازایش اعضاای غیاردائم شاورا را
مطرح نمودهاند .هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصالح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاههای این دو گروه
موثر و قوی در روند اصالحات شورا و با شناخت ضرورتها و مشابهتها ،مسیر را برای اصالحاتی ماوثر و پایادار
در شورای امنیت باز نماید .مقاله حاضر با بهرهمندی از رو توصیفی ا تحلیلی با اساتفاده از مناابک کتابخاناهای
درصدد پاسخگویی به این سؤاالت است که فرصتها و چالشهای موجود در جهت کسب کرسیهای دائم بارای
گروه چهار چیست و کشورهای هماندیش چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیشگرفتهاند؟
واژگان کلیدی :اصالحات ،شورای امنیت ،گروه چهار ،کشورهای هماندیش ،اتحاد برای اجماع.
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مقدمه
بحث اصالح ساختار شورای امنیت از همان ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد پیوسته مطرح
بوده است .اعضای ملل متحد از زمان شروع فعالیت شورای امنیت نسبت به سااختار ،عملکارد و
رو کار این نهاد معترض بودند و همیشه در پی آن بودند تا ساختار آن را ،با توجه به تحاوالت
جامعه بینالمللی ،دگرگون سازند .تال اکثر اعضای ملل متحد در برههای ،هر چند جزئی ،مفید
واقک شد .اما با تغییر و تحوالتی که در جامعه بینالمللی رخ داد ،به ویژه با پایاان جناس سارد و
فروپاشی شوروی ،زمینههایی فراهم شد تا بحث اصالح ساختار شورای امنیات از اعتباار خاصای
برخوردار گردد .این رویدادها نقطه عطفی در جهان معاصر بودند که در بحث اصاالح شاورا نیاز
تأثیرات خود را به نحو بارزی به جای گذاشتند ،و نیز موجب شدند تا عامل دیگری که مرکز ثقل
هر نوع اقدام در عرصه بینالملل میباشد ،یعنی خواست و اراده دولتهای عضو ملل متحد ،نیاز
انسجام پیدا کند .تمایل دولتها به اصالح شورا نیز مهمترین زمینهی این روند را فاراهم نماوده
است (شهریاری .)1 :1394 ،این زمینهها سبب شده تا معترضان باه سااختار شاورای امنیات در
وضعیتی قرار گیرند تا به گروهبندیهایی در این خصوص دست بزنند.
اصوالً کشورها در یک الگوی عقالنی برای پیوستن به شورای امنیت به عنوان عضاو دائام،
باید فعالیت جمعی و گروهی را در دساتور کاار راهباردی خاود قارار دهناد .باه عباارت دیگار،
واقعیتهای امروز نظام بین المللی و شرایط حاکم بر سازمان ملل متحد ،اقتضا میکناد کشاورها
در قالب گروه های گوناگون در جستجوی منافک خود باشند .در ارتباط با موضوع اصاالح سااختار
شورای امنیت ،طرحها و مدلهای مختلفی از سوی گروهها و کشورهای متعدد ارائه شاده اسات.
در بین این قطببندی ها ،گروه چهار (آلمان ،ژاپن ،هند و برزیل) وضاعیتی متفااوت دارناد ،و در
مقابل آنها کشورهایی موسوم به کشورهای هماندیش 1یا گروه اتحاد برای اجماع 2قرارگرفتهاند
(امینی؛ عظیمی.)175 :1392 ،
هر کدام از کشورهای گروه چهار برآمده از یک منطقه جغرافیایی هستند کاه در آن منطقاه
همپوشانی منافک پیدا نمیکنند .این کشورها با برخورداری از ویژگیهای منحصربهفرد در مناطق
خود ،تال دارند با متمایز کردن خود از دیگران ،شایستگی خود را به کشورهای منطقه و دیگار
1. Like-Minded Countries.
2. Uniting for Consensus Group (UfC).
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بازیگران بینالمللی به منظور عضویت دائم شورای امنیت اثبات کنند و میتوان بیاان کارد ایان
گروه در پی افزایش اعضای شورای امنیت با تأکید بر افزایش اعضای دائم این شاورا مایباشاد
(بعیدی نژاد ،دریایی ،علیآبادی؛ .)35 :1384
در خصوص کشورهای گروه چهار اینگونه میتوان مطرح کارد کاه آلماان اگرچاه در زماان
تأسیس سازمان ملل متحد ،به عنوان دولتی شکستخورده تلقی میشد ،اما اماروزه باه یکای از
قطب های بزرگ اقتصادی و سیاسی در اروپا و جهان تبدیل شده است؛ ژاپن نیز که پس از جنس
جهانی دوم کشوری ضعیف و شکست خورده بود ،اگرچه اکناون باه انادازه آلماان وزن سیاسای
ندارد ،اما یک غول اقتصادی در جهان به شمار میرود و هند نیز با پیشارفتهاای خیاره کنناده
خود در عرصه فناوریهای نوین و باال بردن بهرهوری اقتصادی خاود و همنناین ایفاای نقاش
سیاسی پر رنس در سطح منطقهای و بینالمللی ،از مدعیان جدی حضور در شورای امنیت اسات،
برزیل نیز به عنوان بزرگ ترین کشور امریکای التین نقش مهم و خاصای دارد ،کشاور برزیال از
جمله شناخته شده ترین کشورهای جهان در سطح افکار عمومی به شمار میرود ،ایان کشاور باا
جهشی روزافزون در اقتصاد و سیاست ،جایگاه ویژهای به دست آورده است (بعیدی نژاد ،دریاایی،
علیآبادی؛ .)35 :1384
در هر منطقه کشورهای مذکور ،باالترین امتیازها را به خود اختصاص دادهاند .هوشمندی این
انتخاب از آن رو است که هیچ یک از این کشورها ،نقطهضعف گروه چهار به شمار نمیروند و در
واقک حضور هیچ کدام از آنها ،عاملی برای شکست گروه چهار بشمار نمیرود .آلمان ،ژاپن ،هند و
برزیل با تکیه بر ویژگی های برتر خود ،ضمن حمایات از عضاویت یکادیگر در شاورای امنیات،
چهره مثبتی نیز در افکار جهانیان برجای گذاشتهاند .اتحاد چهار کشور مزبور کمک کرده است تا
ضمن نزدیک کردن دیدگاه ها به یکدیگر ،خواسته خود را نیز با توان بیشتری پیش ببرند .اگر چه
در این مسیر با موانک بسیاری نیز روبرو هستند (عبدلی.)2 :1396 ،
یکی از مهمترین مجموعههای مخالف گروه چهار ،مجموعه کشورهای هماندیش یاا هماان
"کلوپ قهوه" 1و یا اتحاد برای اجماع می باشد .گاروه اتحااد بارای اجمااع در واقاک متشاکل از
کشورهای رقیب منطقهای گروه چهار و برخی دیگار از کشورهاسات .ایتالیاا ،اساپانیا ،آرژانتاین،
کلمبیا ،مکزیک ،کره جنوبی ،پاکستان ،مالت ،ترکیه و کانادا اعضای اصلی این گروه هستند .این
1. Coffee Club.
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کشورها ضمن مخالفت با طرح گروه چهار ،به طور کلی با پیوستن اعضای دائم جدید در شورای
امنیت مخالفت ورزیده و براساس مدلهایی که مطرح نمودهاند که در ادامه بیان میشود ،در پای
افزایش اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند .از منظر گروه اتحاد برای اجماع ،طرح گروه چهار
برای افزایش شمار اعضای شورای امنیت ،تبعیضآمیز است و هژمونیهاای ساطحی در سراسار
جهان ایجاد میکند که در کار شورای امنیت اختالل ایجاد خواهد کارد .بار ایان اسااس گاروه
مذکور معتقد است که هرگونه گستر در شورای امنیت بایاد آن را دمکراتیاکتار ،شافافتار،
موثرتر و پاسخگو تر کند ،موضوعی که طرح گروه چهار در تضاد با آن است .در این مقاله تاال
شده است تا با بررسی برنامهها ،زمینهها و اهداف گروه چهار و گروه کشاورهای هامانادیش در
اصالحات شورای امنیت ،فرصتها و چالشهای پیشروی این گروهها ماورد تحلیال و بررسای
قرار گیرد.
 -1فعالیتهای گروه چهار
نخستوزیران ژاپن و هند و وزیر خارجه آلمان و رئیسجمهور برزیل پس از مالقات و گفتگو
در حاشیه نشست مجمک عمومی سازمان ملل در نیویاور در ساپتامبر  2004باا صادور بیانیاه
مشترکی خواستار عضویت دائمی در شورای امنیت شدند و تصریح کردند کاه افازایش اعضاای
شورای امنیت برای مواجهه با تهدیدهای جهانی از اهمیت بسیار برخاوردار اسات در ایان بیانیاه
گفتهشده چهار دولت آلمان ،برزیل ،هند و ژاپن «گویا باور دارند کاه کاندیادهای مشاروع بارای
عضویت دائمی در شورای امنیت هستند و از نامزدی یکدیگر برای این سمت حمایت می کنند».
در این بیانیه اضافه شده که «شورای امنیت باید منعکس کننده واقعیات جامعه بینالمللی در قرن
بیست و یکم باشد» به این ترتیب آننه که بعداً به گروه  4شهرت یافت شکل گرفت (شهریاری،
.)155 :1394
نمایندگان گروه 4در  31مارس  2005طی نشستی در مقر سازمان ملل قصد خود را مبنی بر
تهیه و ارائه قطعنامهای برای تجدید ساختار شورای امنیات و باه رأی گذاشاتن آن تاا ساپتامبر
همان سال اعالم کردند آنان در این جلسه نیز طی اعالمیهای کاه بعاد از آن منتشار کردناد باا
استناد به اظهارات کوفی عنان در گزار ا تصریح کردند که «بایاد ساال  2005را باه ساال
اتخاذ تصمیمات مهم تبدیل کنیم» برخی از دیگر اظهارات عنان مانند« :اصاالح ساازمان ملال
بدون اصالح شورای امنیت کامل نخواهد بود» و اینکه «اعضاای ساازمان ملال بایاد در ماورد
تصمیمگیری در مورد اصالح شورا تا قبل از اجالس سران در سپتامبر تصمیم گیری کنند» بارای
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تأکید بر عاجز بودن تصمیم گیاری در ایان خصاوص ماورد اساتناد گاروه چهاارم قارار گرفات
(شهریاری )156 :1394 ،و از نکات مهم این اعالمیه به شرح زیر است:
 .1افزایش اعضای شورا باید در هر دو گروه دائمی و غیردائمی صورت گیرد و هر دو گاروه
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را شامل شاود و بار مبناای دائمای ،کشاورها کاه
ظرفیت قبول مسئولیتهای عمده در زمینه حفظ صلح را دارند ،وارد شورا شوند.
 .2در مجمک  166 ،59کشور صریحاً بر ضرورت اصالح شورای امنیت تأکید کردند و حادود
 120کشور حمایت از افزایش اعضا در گروه را خواستار شدند.
 .3آلمان ،ژاپن ،هند و برزیل باتوجه به اینکه خود را نامزد مشاروع بارای عضاویت دائمای
شورای امنیت میدانند از عضویت دائم یکدیگر حمایت می کنند .نمایندگان آفریقا نیاز بایاد
در گروه اعضای دائمی حضور داشته باشد.
1
 .4تصمیم ما این است که جهت تصویب یک قطعنامه چهارچوب تا تابستان ساال 2005
و سپس انتخاب دوره جدید در مجمک عمومی و نهایتاً اصالح منشور از طریق تصاویر ناماه
تصویب قطعنامهای در مجمک اقدام کنیم.
 .5مطابق محتوای قطعنامه چهارچوب گروه های منطقه ای بدون تغییر باقی می مانند شامار
اعضای شورا با افزودن  6عضو دائمی جدید (2عضو جدید از آفریقا2 ،عضاو جدیاد از آسایا،
یک عضو جدید از آمریکای التین و کارائیب و یک عضو جدید از گروه کشورهای غربای و
دیگران) و  3الی 4عضو غیردائم جدید افزایش خواهد داشت.
 .6رو های کاری شورا نیز باید بهبود یابد.
 .7اعضای دائم جدید باید مسئولیتها و تعهداتی مشاابه اعضاای دائمای کناونی داشاته و
«مسئله و تو نباید مانعی در راه دستیابی به اصالح شورای امنیت باشد» (امینای؛ عظیمای،
178 :1392؛ عبدلی.)69 :1396 ،
 -1-1پیشنویس قطعنامه گروه چهار
گروه  4سرانجام نخستین نسخه پیش نویس قطعنامه مرباوط باه اصاالح سااختار شاورای
امنیت را در  13مه  2005تدوین و به طاور غیررسامی توزیاک کارد .در بنادهای مقادماتی ایان
پیش نویس که در نسخه های بعدی آن نیز تقریباً ثابت ماند ،برخی از مفاد منشاور در ماورد کاار
1. framework resolution.
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شورای امنیت مورد تأکید قرارگرفته ،تال های گذشته سازمان ملل برای تجدید سااختار شاورا
یادآوری شده ،در مورد نمایندگی شورا از سوی بخش عمدهتری از جامعه بینالمللی سخن رفتاه،
به لزوم انتخاب اعضای جدید شورای امنیت با توجه به سابقه کمک های مختلف آنها باه انجاام
وظایف سازمان ملل اشاره شده ،بر رابطه تنگاتنس باین توساعه و امنیات تأکیاد شاده ،افازایش
اعضای شورای امنیت باهدف انعکاس بهتره واقعیت های جهاان کناونی باه نحاوی کاه تاوازن
گروهی شکل گیرد که بتواند پاسخگویی شورا در برابر نظرات و نیازهای اعضای سازمان ملال را
افزایش دهد یادآوری شده ،افزایش شافافیت ،مشاارکت بیشاتر کشاورهای غیار عضاو شاورا و
اعالمیه هزاره مبنی بر ضرورت تشدید تال برای اصالح جامعه شورا نیز مورد اشاره قرار گرفته
است (شهریاری.)157 :1394 ،
بندهای اجرایی این پیشنویس حاوی مطالب زیر است:
بند اول :شمار اعضا و ترکیب شورای امنیت:
ا اعضای شورای امنیت از طریق افزایش  6عضو دائمای  4عضاو غیردائمای باه  25کشاور
افزایش خواهد یافت و شش عضو دائمی جدید بر مبنای الگوی زیر انتخاب خواهند شد :دو عضو
از آفریقا ،دو عضو از آسیا ،یک عضو از آمریکای التین و کرائیب ،یک عضو از گاروه کشاورهای
غربی و دیگر کشورها.
  4عضو غیردائمی جدید شورا باید بر مبنای الگوی زیر انتخاب خواهند شد :یاک عضاو ازآفریقای ،یک عضو از آسیای ،یک عضو از اروپای شرقی ،یک عضو از آمریکای التین (احمادی،
.)145 :1386
بند دوم :روش انتخاب اعضای دائمی:
در این بند از کشورهای عالقمند دعوتشده تا اعضای مجمک عماومی را مطلاک نمایناد کاه
آماده به عهده گرفتن این کارکردها و مسئولیتهای اعضای دائمی شورای امنیت هستند و بعد از
تصویب این قطعنامه کاندیداتوری خود را به اطالع رئیس مجمک برسانند (احمدی.)146 :1386 ،
بند سوم :در بند سوم نکات زیر مطرح شده است:
 -مجمک عمومی بعد از تصویب این قطعنامه با دو سوم آراء اعضاای مجماک عماومی و باه
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صورت مخفی نسبت به تعیین کشورهایی که برای اعمال کارکردهاا و مسائولیت هاای اعضاای
دائمی شورای مطابق الگوی مورد اشاره در بند اول آمادگی دارند ،اقدام خواهد کرد (حسن خانی،
.)30 :1385
 با این فرض که اگر شمار کشورهایی کاه اکثریات الزم را باه دسات مایآورناد از شامارکرسی های دائمی اختصاص یافته کمتر باشد ،ادوار جدید رأی گیری برای کرسی های بااقی ماناده
انجام خواهد شد ،تا حدی که  6کشور اکثریت الزم را برای اشاغال 6کرسای دائمای باه دسات
آورند ،مشروط بر اینکه تنها کاندیداهایی که مطابق بند 2در این قطعنامه ثبات ناام کارده اناد در
رأیگیری شرکت نمایند(Special Paper No. 4, 2005: 2) .
بند چهارم :مجمک عمومی تصمیم می گیرد که بدون تحت تاأثیر قارار دادن مفااد بناد 3
فوق ،آئین کار مجمک عمومی بر انتخاب اعضاای دائمای جدیاد شاورای امنیات حااکم باشاد.
)(crook, 2005: 908
بند پنجم :وتو؛ مجمک تصمیم میگیرد که اعضای دائمی جدید شاورا بایاد مسائولیتهاا و
تعهداتی مشابه اعضای کنونی داشته باشند ).(Ariyoruk, 2005:1
بند ششم :اصالح منشور و بازنگری
الف -مجمک تصمیم می گیرد که حداکثر دو هفته بعد از تعیین کشاورهایی کاه باه عناوان
اعضای دائمی جدید شورای امنیت انتخاب شدهاند ،قطعنامهای حاوی ماوارد اصاالح منشاور باه
خاطر تصمیمات گرفتهشده براساس ماده  108منشور به رأی گذاشته شود.
ب -مجمک تصمیم می گیرد که قطعنامه شامل اصالح مواد ( 27 )2و ( )3و ( 109 )1منشاور
باشد که رای مثبت  14از  25عضو شورای امنیت را برای تصمیم گیری الزام آور می کند (عبادلی،
.)85 :1396
بند هفتم :مجمک تصمیم میگیرد که بر مبنای ماده  109منشور یک کنفرانسی باا هادف
تجدیدنظر در سال  2020تشکیل خواهد شد.
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بند هشتم :مجمک عمومی از شورای امنیت مای خواهاد تاا باا هادف افازایش شافافیت و
مشارکت و مشروعیت و تقویت حمایت و در تصمیماتش توسط اعضاای ساازمان نسابت باه
اتخاذ تدابیر زیر اقدام نمایند تا از این طریق اثربخشی شورا افزایش یابد:
الف -به عنوان یک قاعده کلی ،شورا به طور علنی تشکیل جلسه می دهد به نحوی که کلیه
کشورهای عضو سازمان ملل بتوانند در آن شرکت کنند استثنا ،شورا می تواند تصمیم بگیارد کاه
به طور غیرعلنی جلسه داشته باشد ).(Blum, 2005: 120
ب -مواد  31و  32منشور را به طور منظم از طریق مشورت با کشورهای غیر عضو شاورای
امنیت خصوصاً آن گروه از کشورها که منافک خاص در موضوع ماهوی تحت بررسی توسط شورا
دارند ،به اجرا درآورد.
ج -به کشورهای غیر عضو شورا امکان دسترسای ،از جملاه شارکت باه نحاو مناساب ،باه
ارگانهای فرعی شورا بدهد.
د -پیش نویس قطعنامهها و بیانیاههاای رئایس و نیاز پایش ناویس دیگار اساناد را کاه در
مشورت های غیررسمی شورا برای اقدام بر روی آنها به طور رسمی ارائه میشاوند باه محاض
ارائه شدند یا قبل از آن و با اجازه تهیه کنندگان آنها در اختیار کشورهای غیر عضو شاورا قارار
دهد (عبدلی.)85 :1396 ،
ه -نشست های توجیهی مکرر به موقک و باکیفیت مناسب در مورد موضوعات تحت بررسای
در شورای امنیت و ارگانهای فرعای آن و ماموریاتهاای ماوردی آنهاا و یافتاه هاای چناین
مأموریتهایی برگزار کند( .احمدی.)148 :1386 ،
ز -مشورتهای منظم با روسای مجمک عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی برگزار کند.
 -1-2نسخه  ۸ژوئن پیشنویس گروه چهار
گروه  4در پای مشاورت هاای گساترده ای کاه بعاد از توزیاک نساخه  13ماه پایش ناویس
قطعنامه شان صورت گرفت و نیز با توجه به البی فشرده ای که برای جلب رأی مثبت کشورها به
این قطعنامه انجام شود و دریافت پاسخهایی از کشورها ،در  8ژوئان  2005اقادام باه دعاوت از
اعضای سازمان ملل به شرکت در جلسهای کرده و طی آن ضمن توضیحاتی نساخه جدیادی از
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پیشنویس خود را ارائه کردند (احمدی.)149 :1386 ،
شاید مهمترین تغییر در نسخه  8ژوئن تفاوتهای وارده در بند  5آن در مورد وتاو اسات .در
نسخه جدید آمده است:
الف -اعضای دائمی جدید باید مسئولیت ها و تعهدات مشابهی با اعضای دائمی کنونی داشته
باشند.
ب -اعضای دائمی جدید نباید مادام که در مورد مسئله تعمیم حق وتاو باه اعضاای دائمای
جدید در چهارچوب بازنگری مطرح شده در بند  7این قطعنامه تصمیمگیاری نشاده از حاق وتاو
استفاده نمایند (مهدویان.)95 :1384 ،
به این ترتیب و از طریق اصالح پیشنویس قطعنامه گروه  4عمالً اعاالم کارد کاه حاضار
است تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری یعنی تا سال  2020از حق وتو صارفنظر نمایاد .تحقاق
این امر عمدتاً به این خاطر بود که چهار عضو گاروه در تاال خاود بارای کساب رأی مثبات
کشورها برای قطعنامه با اعتراض آنها در مورد تعمیم حق وتو به اعضای دائمای جدیاد مواجاه
شده بودند .برابر اطالع ،آمریکا در جلسات پنج عضو دائمی صریحاً اعالم کرده بود کاه باا دادن
حق وتو به اعضای دائمی جدید مخالفت خواهد کرد .دیگار اعضاای دائمای نیاز هماین نظار را
داشتند ،اما با توجه به نظر آمریکا دیگر ضرورتی در تأکید بر آن نمی دیدند البته از ابتدا نیز روشن
بود که گروه  4اسراری در مورد داشتن حق وتو نخواهد داشت و تنها باه عناوان یاک موضاوع
مذاکراتی به طرح آن در پیشنویس اول اقدام کرده بود ) .(Special, 2005: 2متناسب با این
تغییر در بند (ب)  6پیش نویس در مورد اصالح منشور نیز تغییری که منعکسکننده تغییر در بناد
مربوط به وتو باشد ،وارد شده است.
تغییر دیگر در پیش نویس  8ژوئن مربوط به کنفرانس بازنگری اسات در بناد 7پایش ناویس
جدید گفته شده «که مجمک عمومی همننین تصمیم میگیرد کاه وضاعیت ایجااد شاده در اثار
اصالحات مورد اشاره در بند  6این قطعنامه را  15سال بعد از تاریخ به اجرا گذاشته شادن آنهاا
مورد بررسی مجدد قرار دهد ».این در حالی است که در پیش نویس نخست به طور مشاخ از
تشکیل «کنفرانس بازنگری» و «مطابق ماده  109منشور در سال  »2020سخن رفتاه باود .باا
توجه به اینکه در ماده  109از تعیین تاریخ برای تشکیل کنفرانسی جهت بازنگری در منشور و با
رأی دو سوم اعضای مجمک سخن رفته ،جمله بندی مربوطه در نسخه اول پایش ناویس گاروه 4
می توانست تاریخی قطعی برای تشکیل چنان کنفرانسی تعیین کند بعالوه ،در جمله بندی جدیاد
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صحبتی از بازنگری در منشور و ترکیب و عملکرد شورا نیسات؛ بلکاه تنهاا صاحبت از بررسای
«وضعیت ایجاد شده در اثر اصالحات» است .با توجه به اینکه شماری از اعضا خصوصاً اعضاای
دائمی شورای امنیت با تغییر چندانی در منشور خصوصاً تغییری که بتواند موقعیت ممتاز آنها در
شورا را تهدید نمایند موافق نیستند تغییر در این رابطه را بایاد امتیاازی از ساوی گاروه  4بارای
دائمی شورا به شمار آورد به عنوان مثال گفته می شود که فرانسه که تا حدی همراه باا انگلایس
در عینحال آسیبپاذیرترین موقعیات را در رابطاه باا اداماه عضاویت دائمایا در شاورا دارد
حساسیت بیشتری نسبت به این امر داشته و با تعدیل آن حاضر به پیوستن باه بانیاان قطعناماه
شد .این در حالی است که به عکس ،گروهی دیگر از کشورها خواستار آن بودناد کاه اشااره باه
بازنگری به گونهای جامک تر و گویا تر در پیشنویس آورده شود (عبدلی.)85 :1396 ،
 -1-3طرح رسمی پیشنویس
گروه  4سرانجام پیش نویس خود را در تااریخ  6ژوئیاه  2005رساماً در دساتور کاار مجماک
عمومی قرار داد و نسخه به اصطالح آبی آن از سوی دبیرخانه مجمک عماومی انتشاار یافات1.در
این نسخه در مقایسه با نسخه  8ژوئن تغییر داده نشده و تنها تاریخ های که در دو نساخه قبلای
وجود نداشت در این نسخه اضافه شده است :در بند  3تصریح شده که تعیین کشورهایی که بایاد
شش کرسی دائمی جدید را تصاحب کنند ،حداکثر  12هفته بعد از تصویب قطعنامه حاضر انجاام
شود ،در بند  6همننین تصریحشده که حاداکثر دو هفتاه بعاد از تعیاین اعضاای دائمای جدیاد
قطعنامه مربوط به تصویب اصالحات الزم در منشور باید به رأی گذاشاته شاود (عبادلی:1396 ،
.)90
 -2فعالیتهای جبهه مخالف
فعالیت های گروه  4مجموعه مخالفت هایی بیشتر از حد انتظارشان را در پی داشت .مخالفت
آمریکا و چین بسیار شدیدتر از آن بود که داوطلبان عضویت دائمی در شورای پایش بینای کارده
بودند .سفیر چین در  4اوت اعالم کرد که طی نشستی با جان بولتون ،همتای جدیاد آمریکاایی
در مورد همکاری برای مخالفت با پیش نویس قطعنامه گروه  4توافق کارده اسات .وی گفات از
1. A/59/L. 64 OF 6 July2005.
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نظر آمریکا و چین طرح گروه  4موجب تفرقه در بین اعضای سازمان ملل میشود.
)(Edit, 2005: 23
به خاطر چنین وضعی و غیرقابل پیش بینی شدن سرنوشت تال ها ،بحث های مربوطاه ،از
جمله در جریان نشستی که در  11و  12ژوئیه  2005در مجمک عمومی انجاام شاد ،بسایار و باا
هیجان بود ورقبا در خطاب به یکدیگر حتی گاه از محدوده نزاکت معمول دیپلماتیک نیاز خاارج
می شدند .تا آنجا که کوفی عنان طی مصاحبهای از نمایندگان کشورها خواست تا در بحث راجاک
به افزایش اعضای شورای امنیت با نزاکت رفتار نمایند ).(Evelyn, 2005: 21
 -2-1نقایص پیشنویس گروه ۴
در مورد اعضای دائمی :ایجاد شش کرسی دائمی جدید با اصال حاکمیات برابار در منشاور
سازمان ملل مغایرت دارد .در چنین تحمیلی  11کشور حضور دائم در شورا خواهناد داشات و در
مقابل 180کشور دیگر باید برای14کرسی رقابت کنند.
اصل نمایندگی :چنین تغییری ضریب کرسی های دائمی به نسبت کرسیهای غیردائمی را از
یک به دو در حال حاضر تقریباً به یک به یک می رساند و به این ترتیاب باه جاای آنکاه اصال
نمایندگی را تقویت کند آن را تضعیف می کند .این امر به نحوی اجتناب ناپذیر است قادرت را در
دست  11عضو دائمی متمرکز کرده و بقیه اعضای سازمان ملل را به حاشیه خواهد راند (عبدلی،
.)84 :1396
اصل پاسخگویی :اصالح شورای امنیت بایاد پاساخگویی اعضاای شاورا در برابار اعضاای
سازمان ملل را افزایش دهد نه کاهش .با پیشنهاد جدید تقریباً نیمی از اعضای شورای الزامی به
تال برای انتخاب شدن یا انتخاب مجدد شدن نخواهاد داشات .هرگوناه اشااره ای باه اصال
پاسخگویی به نحوی آشکار در پیشنویس گروه  4غایب است( .عبدلی)84 :1396 ،
موثر بودن :نیاز برای باهم آشتی دادن منافک ملی  11عضو دائمی و نه  5عضو دائمی موجب
کاهش توانایی شورا برای اقدام سریک خواهد بود .
رو های کاری شورا :بهبود رو کار شورای امنیت برای اکثریت اعضای سازمان ملل باه
اندازه ترکیب و شمار اعضای آن مهم است.
مسئله وتو :ایجاد اعضای دائمی جدید به طور ضمنی به معنی تعمیم قادرت وتاو باه آناان
خواهد بود سؤال این است که آیا این امر ممکن و مطلوب هست( .احمدی)157 :1386 ،
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آثار جانبی :اعضای دائمی شورای امنیت همننین از امتیاز حضور دائمی در کمیتاه عماومی
مجمک عمومی و حق ضمنی داشتن دائمی یک قاضی در دیوان بین المللی دادگساتری و اشاغال
مواضک کلیدی در سیستم ملل متحد برخوردارند .ضروری است روشن شود که آیاا پایشناویس
1
گروه  4شامل این «آثار جانبی» نیز میشود.
تفرقه آمیز بودن :ارائه امتیازات دائمی به 6عضو دیگر ضمن مستثنی کردن نماینادگی دیگار
کشورهایی که به همان اندازه واجد صالحیت هستند موجب وخامت وضعیت ناابرابری مای شاود
که در 1945و به دالیل خاص تاریخی آن دوره ایجاد شد .اگر چنین پیشنهاد تفرقاه انگیازی باه
رأی گذاشته شود ،بیش از پیش موجب افزایش تشنج و کاهش حمایت جهانی اعضاای ساازمان
ملل خواهد شد .چنین حمایت جهانی مبنای اساسی اعتبار و مشروعیت سازمان است.
وسیک ترین توافق ممکن :اگر قرار است یک نتیجه مثبت تضمین شود ،اصالح شورای امنیت
باید منصفانه بوده و از طریق وسیکترین توافق ممکن حاصل شود.
دورنمای حقوقی :سه مرحلهای که در پیشنویس قطعنامه گروه  4پیشبینایشاده ،ساؤاالت
بیشتری را خصوصاً از نظر حقوقی موجب میشود.
بازنگری :بند مربوط به بازنگری که در قطعنامه گروه  4پیش بینی شده ،تنها موقعیت اعضای
دائمی جدید را تضمین میکند .اگر واقعاً کسی به کنفرانس بازنگری (مااده  109منشاور) اعتقااد
دارد ،ارجح است که پیشنهاد تشکیل چنین کنفرانسی در حال حاضر مطرح شود .قول انجام یک
بازنگری در آینده مشکل میتواند به عنوان ساز و کااری بارای پاساخگویی باه کاار آیاد؛ تنهاا
انتخاب دوره ای اعضای شورای امنیت توسط مجمک عمومی میتواند تضمین چناین پاساخگویی
باشد .حاصل نامطمئن :نهایتاً ،رو برخورد گروه  4اطمینانی در مورد سرنوشت اصاالح شاورای
امنیت ایجاد نمیکند و میتواند در هر مرحلهای با مانک مواجه شود( .احمدی)158 :1386 ،
 -2-2فعالیتهای گروه «اتحاد برای اجماع»
گزار هیئت عالی رتبه دبیرکل و دو مدلی که برای اصاالح سااختار شاورای امنیات در آن
ذکر شده بود ،موجب تحر جدیدی در کشاورهای ذینفاک در ساازمان ملال شاد .درحاالی کاه
 .1در چنین صورتی به عنوان مثال سه قاضی دیوان بین المللی دادگستری از آسیا باید از سه کشور آسیایی عضور
دائم ورا انتخاب وند و بقیه کشورهای اسیایی از داشتن قاضی در دیوان محروم خواهند شد.
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داوطلبان عضویت دائمی فعالیتهای خاود را مادل الاف ساازماندهی مجادد و تشادید کردناد،
کشورهای مخالف افزایش اعضای دائمی شورای نیز پیرامون مدل ب دور جدیدی از فعالیت ها و
سازماندهی متناسب با آن را آغاز کردند .کشورهای فعالتر و جدیتر در این گروه که تاکنون در
چهارچوب «گروه قهوه» فعالیت داشتند ،در سال  2005تحت عنوان (اتحاد برای اجماع) فعالیات
خود را تشدید کردند (امینی؛ عظیمی .)207 :1392 ،این گروه در یکی از نخساتین اقاداماتش در
 19فوریه با رئیس مجمک عمومی مالقات و متنی حاوی مواضک خاود را در اختیاار وی گذاشات.
مهمترین خواسته که از سوی این گروه در آن مقطک مطرح شد و طی ماه های بعد نیاز پیگیاری
گردید ،درخواست آنها برای« وسیکترین اجماع ممکن» در ارتباط با اصالح شورای امنیت باود،
که این شورا بتواند «در جهت منافک کشورهای توسعه یافته و در حال توساعه ،دموکراتیاک تار،
موثرتر ،شفاف تر ،پاسخگوتر بوده و به نحو منصفانهتری جامعه بینالمللی را نمایندگی کند ».این
گروه در این مالقات و بعد از آن پیوسته تصریح کرد که با مدل ب از سوی یک هیئت عالی رتبه
دبیرکل تأییدشده موافق است و اعتقاد دارد که تنها این مدل بعد از برخی اصالحات می تواند باه
«وسیکترین اجماع ممکن» کمک کند .در آن تاریخ گفته شد که این گروه همفکر (هم انادیش)
متشکل از کشورهای پاکستان ایتالیا ،اسپانیا ،الجزایر ،کنیا ،ترکیه ،کره جنوبی ،مکزیک ،آرژانتین
و کلمبیا است ) .( Freiesleben, 2008: 5همننین گفته شد که برخی دیگر از سفرا ایان
گروه را در مالقات با رئیس مجمک همراهی کردند که عبارت بودند از سفرای قطر ،انگاوال ،غناا،
1
مراکش و نماینده اتحادیه عرب.
اعضای این گروه بر آن بودند که اگرچه گروهشان ممکن است که تنها  12الای  13عضاو
داشته باشد ،اما این کشورها حدود نیمی از جمعیت ،اقتصاد و وسعت جهان را دارا هساتند .گاروه
اتحاد برای اجماع در  11آوریل  2005نیز نشستی در یکی از هتلهای نیویاور بارای توضایح
مواضک خود تشکیل داد .میزبانی این نشست را وزیر خارجه ایتالیا بر عهده داشت و گفته شد کاه
نمایندگان  119کشور در آن شرکت کردند.
یکی از نکات مهم در این نشست شرکت و سخنرانی سفیر چین در سازمان ملل باود .وی 3
نکته را در این جلسه مورد تاکید قرار دارد :اول اینکه «اتحاد برای اجماع» در مسیر بسیار مهم و
1. Like minded' states submit proposals: UN reforms, the Dawn (pakistani
Newspaper), 20 February 2005
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درست قرار دارد .چین ابتکار را می پذیرد و از هر تالشی در این رابطه حمایت می کند .دوم اینکه:
«بحث ها نباید محدود به دو مدلی باشد که از سوی هیئت عالیرتبه دبیرکل ارائه شده است .باید
افق هایمان را گسترده تر کرده و به دیگر پیشنهادها و ایدهها نیز اهمیت دهایم ».ساوم اینکاه:
«در ارتباط با چنین موضوع مهمی غیرعاقالنه است که ضارب االجال تعیاین کارده و اعضاا را
مجبور به رای دادن بکنیم»( 1عبدلی)85 :1396 ،
گروه اتحاد برای اجماع در  20می  2005نیز با دبیرکل مالقات و طی آن شکایت کارد کاه
گروه  4از نام او برای پیشبرد مقاصد خود استفاده میکند .اشاره گاروه در اینجاا باه تعبیاری در
گزار دبیرکل به این مضمون بود که «اجماع ارجح است اما نبود اجماع نباید برای به بن بست
کشاندن اصالح شورای امنیت مورد استفاده قرار گیرد( ».امینی؛ عظیمی)208 :1392 ،
سفرای کشورهای پاکستان ،کره جنوبی ،الجزایر ،اسپانیا و مکزیک که از اعضای اصلی گروه
«اتحاد برای اجماع» هستند ،در تاریخ  9مه به ابتکاار ژان پیناس رئایس مجماک عماومی و در
حضور وی با سفرای کشورهای عضو گروه  4دیدار و گفتگو کرده بودند و طای آن پذیرفتناد تاا
برای یافتن وجوه اشترا بین خاود تاال کنناد .شارکت کننادگان در پایاان ایان جلساه باه
خبرنگاران گفتند که دو طرف عمدتاً به توضیح مواضک خود پرداخته و بحث یاا ماذاکره چنادانی
صورت نگرفته است .منیر اکرم ،سفیر پاکستان ،در مصاحبه ای بعد از این جلسه اظهار عقیده کرد
که اسرار گروه  4در به رأی گذاشتن قطعنامه خود «موجاب افازایش شاکاف در ساازمان ملال،
شکست تال ها برای اصالح سازمان ملل ،عمیق شدن تشنجهاا در منااطق و تبادیل ساازمان
ملل متحد به سازمان ملل متفرق خواهد شد» ). (Iftikhar ,2005: 5
ژان پینس طی مصاحبهای ضمن اذعان به اینکه اصالح شورای امنیت دشوارترین مسئله در
روند اصالح سازمان ملل است ،گفت« :نقش او همراه با 10تساهیل کنناده ایجااد وسایکتارین
اجماع ممکن و اجتناب از یک رای گیری تفرقه انگیز در مورد پیشنهادهای دبیرکل است .اما اگر
یک کشور یا گروهی از کشورها خواستار رایگیری شوند ،او چارهای جز انجام رأیگیری نخواهد
داشت ».وی افزود آننه برای رئیس مجمک خوب است نیل به اتفاق آرا است ،و اگار نتاوانیم باه
اتفاق آرا برسیم ،نیل به یک اجماع وسیک ضروری است .در غیار اینصاورت «ساناریوهای دیگار
 .1متن سخنرانی سفیر چین در اواسط ژوئیه  2005در آدرس زیر موجود باوده اساتhttp://www.china- :
un.org/eng/gywm/czdbt/jhhd/t191026.thm
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فاجعه بار خواهند بود جامعه بینالمللی را ناامید و تال های جاری برای اصالحات را با عقب گرد
مواجه خواهد کرد .سناریوی نامطلوب به تعویق انداختن اصالحات و ادامه وضک موجاود و اتخااذ
مواضک افراطی خواهد بود (Iftikhar ,2005: 6) ».کاردار ایتالیا در سازمان ملل طای ناماهای
به سفرای چهار کشور عضاو گاروه  4کاه رونوشات آن بارای رئایس مجماک عماومی و ساایر
نمایندگیها نیز ارسال شد پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی آنها را نقد کرد .در ایان ناماه
مقدمتا به قطعنامه  291/59مورخ  15آوریل  2005مجمک عماومی اشااره و بار بخشای از ایان
قطعنامه که طی آن از لزوم دستیابی به «وسیکترین توافق ممکن» در ماورد «هماه موضاوعات
عمده» سخن رفته تاکید شده است .در نامه اضافه شده که «وسیکترین توافق ممکن» به معنای
مشورت و مذاکره است ،حال آنکه توضیک پیش نویس قطعنامه از سوی گروه  4و جادول زماانی
قطعه برای رایگیری در سه مرحله در تعارض با تمایل به گفتگوی سازنده به منظور دستیابی به
وسیکترین توافق ممکن است و تصمیمگیری در چند مورد دیگر ،از جمله امور مربوط به توساعه،
را نیز را به مخاطره خواهد انداخت(Mayer, 1998: 6) .
 -2-2-1پیشنهادهای گروه اتحاد برای اجماع
سفیر ایتالیا در سازمان ملل همننین طی ساخنانی در  2ماه 2005در نشسات غیار رسامی
مجمک عمومی در مورد گزار دبیرکل مدل مورد نظر خود را برای اصالح شاورا ماورد حمایات
گروه اتحاد برای اجماع بوده و اساس آن بر مدل ب در گزار هیات عالی قرار داشت ارائه کرد.
این مدل بر مبنای گروه بندی منطقهای کنونی در سازمان ملل قرار دارد و گروهبندی قارهای که
در گزار هیات عالیرتبه مبنای کار بود .براساس این مدلها  10کرسی غیار دائمای جدیاد در
شورای امنیت به مناطق جغرافیایی اختصاص داده میشود ( .امینی؛ عظیمی )208 :1392 ،سافیر
ایتالیا طی سخنانی ضمن معرفی این مدل از آن به عنوان یک مدل «واقعی» منطقهای در برابار
مدلی که براساس آن کرسی هایی به مناطق اختصاص داده میشوند ،اما توسط کشورهای خاص
اشغال میشوند نام برد .مطابق این مدل ،هر گروه منطقهای «مدیریت عملیااتی» کرسایهاای
منطقه خود را خواهد داشت و اصول ساز و کارهای الزم را هماراه باا کنتارلهاا و تاوازنهاای
مناسب ایجاد خواهد کرد با این هدف که از اشاغال ایان کرسایهاا توساط کشاورهای خااص
جلوگیری به عمل آمده و اطمینان کافی در مورد اینکه اشغال کنندگان این کرسیها نماینادگان
واقعی مناطق هستند به دست آید .اندکی بعد گروه اتحاد برای اجماع مادلهاای سابز و آبای را
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ارائه کرد (شهریاری .)160 :1394 ،مطابق مدل سبز  10عضو غیار دائمای باه اعضاای شاورای
امنیت اضافه خواهد شد ،به این ترتیب که سه عضو غیر دائمی جدید از آفریقاا ،ساه عضاو غیار
دائمی جدید از آسیا ،دو عضو غیر دائمی جدید از آمریکای التین و یک عضو غیر دائمی جدید از
هر یک از دو گروه غرب و اروپای شرقی به شورای امنیت خواهند پیوست(Hoffmann & ،
) Ariyoruk, 2005: 3در نتیجه شورا شامل پنج عضاو دائمای کناونی  5از آسایا6،عضاو از
آفریقا4،عضو از آمریکای التین 3 ،عضو از گروه غرب و دیگران و نهایتا 2عضو از گاروه اروپاای
شرقی خواهد بود .مطابق پیشنهاد گروه اتحاد برای اجماع همننین:
 -1دوره عضویت اعضای غیر دائمی  2الی  3سال خواهد بود.
 -2هر 20کشور عضو غیر دائمی در هر دوره میتوانند بالفاصله انتخاب شوند و هر منطقهای
میتواند معیارهایی برای چرخش یا انتخاب مجدد اعضای خود تعیین نماید؛
 -3همه کشورها در رقابت برای کرسایهاای غیردائمای وضاعیتی برابار خواهناد داشات و
مشارکت و چرخش به نحوی مکررتر در داخل هر منطقه انجام خواهد شد؛
 -4در این مدل از ایجاد رده سومی از اعضا اجتناب میشود؛
 -5انتخاب مجدد میتواند به نحو بهتری واقعیات ژئوپلیتیک را مورد منعکس نماید؛
 5 -6گروه منطقهی کنونی حفظ خواهند شد؛
 -7معیارهای عضویت به نحو مندرج در ماده  23بند یک منشور میتوانند رعایت شود؛
 -8برگزاری انتخابات پاسخگویی و نحوه انجام کار در دوره عضویت را تضمین خواهد کرد؛
 -9به دالیل سازمانی و مالی انتخابات باید حداقل یک سال قبل از شروع دوره جدید انجاام
شود؛ )(Special Paper No. 4, 2005: 8
ویژگی اصلی مدل آبی این است که در صورت عملی شدن آن سه دساته عضاو در شاورای
امنیت خواهد گرفت .گروه اول شامل اعضای دائمی پنجگانه کنونی گروه دوم شامل اعضای غیر
دائمی 10گانه کنونی و دو عضو غیر دائمی جدید با دوره عضویت دو ساله و نهایتا گروه سوم باا
 7الی  8عضو غیر دائمی جدیدی که برای دورههای طوالنیتر سه یا چهار سال انتخاب میشوند
به این ترتیب در این مدل نیز:
 -1شمار نهایی اعضای جدید شورا 10عضو خواهد بود؛
 -2گروههای جغرافیایی پنجگانه کنونی مبنای کار خواهد بود؛
 -3منافک کشورهای بزرگ تر با ایجاد دوره عضویت طوالنیتر بهتر تامین میشود و در عین
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حال به نگرانی های کشورهای کوچکتر نیز با افزودن کرسیهای غیر دائمی معمولی مورد توجاه
قرار میگیرد؛
 -4طرح آبی در مورد دوره عضویت کرسیهای طوالنیتر و قابل انتخااب بودناد بالفاصاله
صاحبان آنها انعطافپذیر است؛
 -5معیارهای عضویت همان معیارهایی هستند که در ماده  23منشور ذکر شدهاند؛
 -6برگزاری انتخابات تضمین کننده پاسخگویی و عملکرد اعضا خواهد بود؛
 -7در مدل آبی کرسی بلند مدت ( 3یا  4سال) و قابل انتخاب مجدد بااضافه یک کرسی دو
ساله برای هر یک از قاره آفریقا و آسیا ،دو کرسی بلند مدت و قابل انتخاب مجدد برای آمریکای
التین و یک یا دو کرسی و یک یا دو کرسی برای گروه غرب و یک کرسی برای اروپای شارقی
پیشبینی شده است .این دو مدل در پی نشست گروه اتحاد برای اجماع در  11آوریال  2005باا
اعضای سازمان ملل ارائه شد( .عبدلی)95 :1396 ،
-2-2-2پیشنویس قطعنامه گروه اتحاد برای اجماع
نهایتا گروه اتحاد برای اجماع در  8ژوئیاه  2005اقادام باه تهیاه و توزیاک غیررسامی یاک
پیشنویس قطعنامه در مورد افزایش اعضاای شاورای امنیات کارد .در بنادهای مقادماتی ایان
پیشنویس تاکید بیشتری بر اصالح رو های کاری شورای امنیت براساس بخشهاای انجاام
شده در گروه کاری اصالح شورا از جمله «دسترسی بهتر اعضای ساازمان ملال باه اطالعاات و
اعمال محدودیتهایی بر قدرت وتو با هدف حذف نهایی آن» شاده اسات« .وابساتگی متقابال
امنیت ،توسعه و حقوق بشر»« ،غیر منصفانه و غیر متوازن بودن ترکیب کنونی شورای امنیات»،
«ضرورت افزایش اعضای شورای امنیت در گروه غیر دائمی با توجه به واقعیات جهان معاصار و
خصوصا افزایش شدید شمار اعضای سازمان ملل از کشورهای در حال توسعه از  1993باه ایان
سو »« ،تأکید بر اینکه انتخابات و انتخاب مجدد قویترین وسیله بارای اعاتالی پاساخگویی و
چرخش مکرر و نمایندگی منصفانه در شورا است» و « شناساایی اهمیات نیال باه وسایعترین
توافق ممکن در مورد همه موضوعات عمده» از نکات قابال توجاه دیگار در بنادهای مقادماتی
پیشنویس گروه اتحاد برای اجماع اسات( .عبادلی )88 :1396 ،خالصاه اهام نکاات بنادهای
اجرایی در قطعنامه مذکور به شرح زیر است:
 -1شورای امنیت جدید ،عالوه بر پنج عضو دائمی ،دارای20عضوغیر دائمی با دوره عضویت
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دو ساله خواهد بود ،اعضایی که دوره دو ساله آنها خاتمه مییاباد میتواناد متناساب باا تصامیم
گروههای منطقهای مربوطه بالفاصله مجدداً برای دوره بعد انتخاب شوند.
 -2توزیک کرسی های  20گانه به ترتیب زیر خواهد بود 6 :کرسای بارای آفریقاا 5 ،کرسای
برای آسیا 4 ،کرسی برای آمریکای التین وکارائیب 3 ،کرسی برای گروههاای اروپاای غربای و
دیگران 2 ،کرسی برای گروه اروپای شرقی
 -3در بند  5پیش نویس قطعنامه «توصیه شده که هر یک از گروههای پنجگانه جغرافیایی
باید خود در مورد ترتیبات الزم در داخل اعضایش برای انتخاب مجدد یاا چارخش اعضاایش در
محدوده کرسی های اختصاص داده شده به گروه تصمیم بگیرد .این ترتیبات باید همننین و باه
نحو مقتضی به مسئله نمایندگی منصفانه در مناطق فرعی هار یاک از منااطق جغرافیاایی نیاز
بپردازد».
در بندهای اجرایی این پیش نویس همننین اصالحاتی نیز در رو کاری شاورای امنیات
از جمله «محدود کردن قدرت وتو » درج و در مورد تصویب قطعنامه توساط مجاالس کشاورها
ضرب االجل سپتامبر  2007تعیین شده است( .احمدی)162 :1386 ،
گروه اتحاد برای اجماع نهایتا در  26ژوئیه  2005رسما قطعنامه خود را باه مجماک عماومی
ارائه کرد .نماینده کانادا به نمایندگی از سوی گروه قطعنامه را معرفی کرد .وی در ساخنان خاود
پیش نویس ارائه شده را حاوی «منصفانهترین و دموکراتیکتارین برخاورد باا موضاوع پینیاده
افزایش اعضای سازمان ملل و در تال برای کسب بیشترین اجماع ممکن برای ایان منظاور»
دانست .وی گفت« :در صورت تصویب این پیش نویس  20کرسی غیر دائمی به شکلی منصفانه
بین گروههای جغرافیایی توزیک شده و اختیار تصمیمگیری در مورد چرخش اعضاا و دوره حضاور
هر عضو در شورا بر عهده منطقه مربوطه گذاشته خواهد شد»
) .( Turner & Williamson, 2005: 7کشااورهای آرژانتااین کانااادا ،کلمبیااا،
کاستاریکا ،مالتو ،ایتالیا ،مکزیک ،پاکستان ،کره جناوبی ،ساان ماارینو ،اساپانیا و ترکیاه بانیاان
1
پیشنویس گروه اتحاد برای شما هستند.

1. Italy accuses G4 of blackmail over security Counil expansion, Agence
France Presse, July 26, 2005
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نتیجهگیری
اصالح ساختار شورای امنیت موضوعی جدید در سازمان ملل نیست بلکه از ابتادای تاسایس
ملل متحد دولتهای تشکیل دهنده این نهادِ جهانی نسبت به ساختار مهمترین رکان آن یعنای
شورای امنیت معترض بودند .هر سازمان بینالمللی که به منظور تحقق اهدافی تاسیس میشاود
باید بتواند خود را با شرایط زمان خود منطبق سازد تا بتواند ابرازها و مکانیزمهاای موجاود را در
جهت تحقق اهدافش بکار گیرد .سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت که رکنی سیاسی اسات از
این قاعده مستثنا نیست .بر این اساس ،اعضای ملل متحد بر این باورند که شورای امنیات بایاد
خود را از ال به جا مانده از جنس جهانی دوم خارج کند.
این عوامل باعث شده تا بحث اصالح ساختار شورای امنیت و اعتراض به ساختار آن پیوسته
در عرصه بینالملل مطرح باشد .اعضای ملل متحد در تمام محافل ،کنفرانسها و نشساتهاایی
که در سازمان ملل برگزار میشد فرصت را غنیمت میشمردند و نسبت به ساختار شورای امنیت
اعتراض مینمودند و مصرانه خواستار اصالح بودند .تال دولتها برای اصالح ساختار شاورای
امنیت یک بار به نتیجه نشست که در نتیجه آن شورا برای اولاین باار دساتخو تغییار شاد و
اعضای آن از یازده عضو به پانزده عضو افزایش یافت .این اصالح و اوجگیری جنس سرد باعاث
شد تا مدتی بحث اصالح شورا مسکوت بماند .با فاروکش کاردن جناس سارد و آشاکار شادن
نشانههایی از سقوط بلو شرق مجدداً این مسأله احیاء شد .فروپاشی اتحاد شوروی زمیناههاای
مناسبی ایجاد کرد تا دولتها دست به کار شوند و مساأله اصاالح سااختار شاورای امنیات را در
محافل بین المللی پیگیری نمایند و بحث اصالح ساختار شاورای امنیات باه موضاوعی مهام در
رابطه با شورای امنیت مطرح گشت .چرا که بعد از این دوره شورای امنیات از حالات درمانادگی
دوران جنس سرد خارج شده بود و روند تصمیمگیری در آن آسانتر گشته بود.
نشانه تمایل دولتها درجهت تحقق این هدف را میتوان در تشکیل کنفرانسها ،گاروههاا،
هیأتها و ارائه اعالمیهها و پیشنهادهایی درخصوص اصالح ساختار شورای امنیت مشاهده نمود.
نکته دیگر آنکه ،وجود کشاکش دولتهای گروه چهار و گروه اتحاد برای اجماع و مخالفات ایان
گروهها با طرحهای یکدیگر نشانهای بر عدم فضای مناساب بارای اصاالح شاورا نیسات بلکاه
برعکس ،این مخالفتها نشانه دیگری بر وجود زمینههای مناسب در این رابطه اسات چارا کاه
تضاد میان این گروهها مربوط به عدم توافق بر اصل قضیه یعنی اصالح ساختار شاورای امنیات
نیست ،بلکه مخالفتها بیشتر در رابطه با شیوه و چگونگی انجام عمل اصالح است.
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گروه چهار همواره موضعی ثابت ،مبتنی بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اصالحات را در
پیش داشته است .این گروه همواره بر گستر در هر دو حوزه عضویت دائمی و غیردائم اعضای
شورای امنیت با تاکید بر افزایش اعضای دائم توجه داشته است .اصوال گروه چهاار در دو حاوزه
منطقهای و بینالمللی دچار چالش است .هار کادام از کشاورهای ایان گاروه در منطقاهای کاه
هستند ،دارای رقیبان سرسختی اند .از طرف دیگر در سطح جهانی نیز این گروه با مقاوماتهاا و
مخالفتهایی روبرو است ،یکی از این گروههای مخالف ،گروه اتحاد برای اجمااع مایباشاد کاه
هرگونه افزایش اعضای دائم شورای امنیت را محکوم مینماید و فقط خواستار افازایش اعضاای
غیر دائم میباشند.
گروه اتحاد برای اجماع دو امتیاز را برای طرح خود بار مایشامارند :یکای اینکاه افازایش
اعضای غیردائم ،مانک از بروز اختالف دائم در میان رقباای منطقاهای مایشاود و دیگار اینکاه
افزایش تعداد اعضای غیردائم با امکان انتخاب مجدد و بالفاصله برای کشورهایی که مشاارکت
بیشتری در فعالیت های سازمان ملل دارند امکان حضور بیشتری را در شورای امنیت باه نسابت
کشورهای کوچک و غیر فعال فراهم میسازد.
یکی از تفاوتهای طرح اتحاد برای اجماع (کشورهای هم اندیش) با گروه چهار در این است
که اعضای گروه اتحاد برای اجماع معتقداند که گستر اعضا باید از طریق اجماع صورت پذیرد
اما اعضای گروه چهار بیان میکنند که تغییرات اساسی در سازمان ملل فقط میبایست از طریق
رایگیری صورت پذیرد و طرح بحث اجماع فقط توجیهی جهت عدم تال در این زمینه اسات.
اعضای گروه اتحاد برای اجماع قطعنامه گروه چهار را موجب شکست یا حداقل ایجااد وقفاه در
اصالحات شورای امنیت میدانند.
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