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સારાાંશ : શ ાંતિની તવર્ વન સ િે મ નવ અતિક રો અને તવક સન ખ્ય લો અિૂટ રીિે સાંકળ યેલ છે . મ નવ
અતિક રો યિ િભ અને સાંપૂણભ પ લન તસવ ય શ ાંતિ અપૂરિી અને અિૂરી રહે છે .વ્યતક્તમ ત્રનુાં ગૌરવ અને િેન
વ્યતક્તત્વનુાં સન્મ ન શ ાંતિ મ ટે અપેતિિ છે . િેજ પ્રમ ણે તવક સની ય ત્ર નુાં મુખ્ ય લિણ સમગ્ર સમ જની પ્રગતિ
ઊાંચ-નીચન ર્ેદર્ વનુાં તનવ રણ અને સૌ કોઇની સતહય રી મિ મણ રહી છે . તવક સ જો એક પ્રતિય છે િો
તવશ્વશ ાંતિ િેનો અાંતિમ ઉદ્દેશ છે .
સૂચક શબ્દ : શ ાંતિ, અતિક રો, ર જકીય તવક સની નીતિઓ, તવક સ.

પ્રસ્તાવના :
તવક સશીલ ર ષ્ટ્રોમ ાં મ નવ અતિક રોન આદર અને શ ાંતિ ની પતરતથિિી તનમ ભણ કરવ મ ટે કે વ પ્રક રની
સ મ તજક,આતિભક,અને ર જકીય તવક સની નીતિઓ અપન વવી જોઈએ.1945મ ાં મહ સત્ત ઓ વચ્ચેન શીિયુધ્ િની
સ િેજ સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘ ની થિ પન િઈ. 1948મ ાં સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘ ની સ મ ન્ય સર્ એ મ નવઅતિક રોન
ઘોષણ પત્રનો થવીક ર કયો હિો. સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘ ખિપત્ર અને મ નવઅતિક રોન ઘોષણ પત્રિી ર્ તવ તવશ્વ
સમ જ અાંગેન કે ટલ ક તનષ્ઠમુલક આદશો સૂતચિ કરવ મ ાં આવ્ય . સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘ મુખ્ ય હેિુઓ અાંગે ખિપત્ર ન
અનુચ્છેદ 1 મ ાં જણ વવ મ ાં આવ્યુાં છે કે આાંિર ર ષ્ટ્રીય શ ાંતિ અને સલ મિી જાળવણી ર ષ્ટ્રો વચ્ચે સમ ન હક્કો અને
આત્મતનર્ભયન તસધ્િ ાંિ પ્રત્યે આદર ઉપર આિ તરિ એવી મૈત્રીર્ય ભ સાંબાંિો તવકસ વવ મ નવીય હક્કો િિ
મૂળર્ૂિ થવ િાંત્ર્ય પ્રત્યેનો આદર વિ રવો અને િેને મ ટે પ્રોત્સ તહિ કરવ આાંિરર ષ્ટ્રીય સહક ર સ િવો વગેર ે સવભ
સ િ રણ ધ્યેયોની પ્ર તિ મ ટે ર ષ્ટ્રોની પ્રવૃતત્તઓ વચ્ચે સાંવ તદિ સ િવ નુાં સાંયુક્ત ર ષ્ટ્ર સાંઘ કે ન્ર બનશે .

વવકાસ તરીકે :
મ નવ ઇતિહ સમ ાં શ ાંતિમય સહ-અતથિત્વ દ્વ ર આદશભ સમ જ વ્યવથિ થિ પવ ની કલ્પન કરવ મ ાં આવી
રહી છે .છે લ્ લી કે ટલીક સદીઓમ ાં ઈટ લી કતવ દ ાંિે (1265-1321)બોહેતમય પ્ર ાંિન ર જા જ્યોજભ ,ઓરેસમસ
ગ્રોતસયસ જેવ તવદ્વ નોએ શ ાંતિ અાંગેન તવચ રો રજૂ કય ભ હિ .આ બિ મ ાં અરેસમસન “િી કમ્પ્લેંટ ઓફ પીસ
“(1517) અને ગ્રોતસયસ “ઓન િી લૉ ઓફ વોર એન્ડ પીસ “લખ ણો ઉલ્લેખનીય છે .
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શ ાંતિનુાં મૂળ ક રણ તવક સની નીતિઓ રહી છે . છે લ્ લ કે ટલ ક દ યકન તવક સ દરતમય ન તહાં સ ની મ ત્રમ ાં
ઘટ ડો િયો નિી. તવક સની નીતિઓને લીિે ર ષ્ટ્રો વચ્ચેની અસમ નિ , ટે ક્નોલોજીનો તવન શક રી કયો મ ટે
ઉપયોગ, નૈસતગભક, સ િન સાંપતિનો દુ રુપયોગ અને પય ભવરણ ની અસમિુલ વગેર ે પ્રશ્નો ઊર્ િય છે .તવશ્વમ ાં
કુ તવક સિી કે ટલ ક ર ષ્ટ્રોમ ાં વિુ પડિી આતિભક સમૃતધ્િિી સમથય ઓ ઊર્ી િઈ છે િો કે ટલ ક ર ષ્ટ્રોમ ાં આતિભક
તનિભનિ િી જીવનનુાં અતથિત્વ ટક વી ર ખવ નો પ્રશ્ન ઊર્ો િયો છે .
તવકતસિ ર ષ્ટ્રો પ્રજા મ ટે શ ાંતિ એટલે યુધ્ િનો અર્ વ ,તનિઃશસ્ત્રીકરણ વ્યતક્ત થવિાંત્રિ નુાં રિણ અને ઉચ્ચ
જીવનથિર હોાંસલ કરવુાં િેમ િ ય છે . શ ાંતિ મ ટે તવક સન પ્રશ્નોમ ાં આાંિરર ષ્ટ્રીય સહક ર અને ર ષ્ટ્રીય નીતિઓમ ાં
મૂળર્ૂિ ફે રફ રો દ્વ ર ઉકે લ શોિવો જોઈએ.
તવક સમ ાં સાંયુક્ત ર ષ્ટ્ર સાંઘ નો અને ખ સ કરીને યુનેથકો નો અગત્યનો ફ ળો છે 1974 મ ાં યુનેથકોની 18 મી
સર્ મ ાં ‘આાંિરર ષ્ટ્રીય સમજ’ સહક ર અને શ ાંતિ મ ટે ન તશિણ અાંગે ર્લ મણ કરવ મ ાં આવી છે .


લોકો વચ્ચેની સમાનતાનો અવિકાર



યુધ્ િો અને ભેદભાવના પ્રકારો



માનવ અવિકારોના પાલન માટે કાયય



આવથયક વૃવધ્િ અને સામાવિક વવકાસ



નૈસવગયક સાિનસાંપવિ ની જાળવણી



માનવીય સાાંસ્કૃ વતક વારસાની સુરક્ષા

માનવ અવિકારો :
મ નવીનુાં મ નવી િરીકે નુાં ગૌરવ અને મૂલ્ય જાળવવ મ ટે જે જરૂરી છે .િેને મ નવ અતિક રો કહે છે . આ
અતિક રો મ નવીન તવક સને પુષ્ટ્ કરે છે . િેનુાં સાંવિભન કરે છે . મ નવ અતિક રો દ્વ ર મ નવીમ ાં િેન મ ાં રહેલી સુષુિ
શતક્તઓ ર્ ર લ વી શકે છે અને પોિ ન સમ જન તવક સમ ાં અગત્યનો ફ ળો આપી શકે છે . મ નવ અતિક રો
અાંગે ની તચાંિ િે ર જકીય તચાંિન અને ર જકીય ચળવળ નુાં મુખ્ ય કે ન્ર રહેલ છે .સરક રની દમનક રી નીતિઓ અને
કયો સ મે સાંરિણની મ ાંગ,અમ નવીય તશિ ઓ અને મનથવી િરપકડ સ મે ખ િરી,વ ણી થવ િાંત્ર્ય,ક યદ નુાં
શ સન,ગુિ મિદ ન અને સ વભતત્રક મિ તિક રની જાળવણી, ર જકીય અતિક રોની જાળવણી અાંગે તવશ્વન દરેક
ર ષ્ટ્રોમ ાં મ ાંગણીઓ િિી રહી છે .
મ નવ અતિક રોનુાં ઐતિહ તસક ઉદર્વથિ ન ગ્રીસ અને રોમમ ાં જોવ મળે છે .ગ્રીસન થટોઇક તફલસૂફો એમ
મ નિ હિ કે “કુ દરિ એક ક યદો “છે .કુ દરિન એ ક યદ એ મ ણસને કે ટલ ક અતિક રો આપેલ છે . રોમન
ક યદ શ સ્ત્રી ઉલ્પીએન મિે નૈસતગભક હક્કો એ ર જ્યોમ ાં નતહ પણ કુ દરિે દરેકને આ્ય છે .સમ જવ દી તવચ રિ ર
મ નવ અતિક રોન

ખ્ય લને ર ષ્ટ્રો જુ દી રીિે જુ એ છે . મ કભ સવ દ લેતનનવ દનો તસધ્િ ાંિ એમ મને છેકે મ નવ

અતિક રોએ મ નવીન થવર્ વ પરિી ઉદર્વેલ નિી .પરાં િુ વ્યતક્તન સમ જમ ન થિ ન અને જાહેર ઉત્પ દન
પરિી આવેલ છે .
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માનવ અવિકારોની વવશ્વવ્યાપી ઘોષણા :
10મી તડસે.1948ન સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘની સ મ ન્ય સર્ એ “મ નવ અતિક રોની તવશ્વ વ્ય પી ઘોષણ “નો
થવીક ર કયો.આ ઘોષણપત્રિી મ નવ અતિક રો કોઈ એક ર જ્ય કે સમ જન રહેિ સમગ્ર મ નવજાિ મ ટે
સવભસ મ ન્ય રીિે થિ ન પ મ્પય છે . મ નવ અતિક રોની તવશ્વવ્ય પી ઘોષણ મ ાં બિ અતિક રો “સવભ લોકો અને ર ષ્ટ્રો
મ ટે તસતધ્િન સ મ ન્ય િોવ ણ”િરીકે થવીક ર પ મ્પય છે . સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘન હેિુઓ અને તસતધ્િઓન અનુચ્છેદ 13
મ ાં આતિભક, સ મ તજક, સ ાંથિુ તિક કે ળવણી અાંગેન િેત્રોમ ાં આાંિરર ષ્ટ્રીય સહક ર અને ઉત્તેજન આપવ જાિી, તલાંગ,
ર્ ષ અને િમભન ર્ેદર્ વ તસવ ય સવભને મ ટે મૂળર્ૂિ થવિાંત્ર્યો િિ મ નવીય હક્કોન સાંપ દનમ ાં સહ ય કરવ નો
સાંકલ્પ કરવ મ ાં આવે છે .
સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘ ન ખિપત્ર આાંિરર ષ્ટ્રીય આતિભક અને સ મ તજક સહક રન અનુચ્છેદ 55મ ાં ર ષ્ટ્રો વચ્ચે
લોકોન સમ ન હક્કો અને આત્મતનણભય ન તસધ્િ િ પ્રત્યે આદર ઉપર તનિ ભતરિ,શ ાંતિમય અને મૈત્રીર્ વ ને સાંબાંિો
મ ટે જરુરી તથિરિ અને સુખની પતરતથિિી ઉત્પન્ન કરવ ન ઉદ્દેશિી સાંયુક્ત આદર િિ િેન પ લનિી અતર્વૃતધ્િ
કરશે. મ નવ અતિક રોની તવશ્વવ્ય પી ઘોષણ પત્ર મ ાં કુ લ 39 કલમો છે .મ નવ અતિક રોનુાં િત્વજ્ઞ ન સમજવ ની
પહેલી કલમમ ાં જણ વ્યુ છેકે પ્રતિષ્ઠ અને અતિક રોની દતષ્ટ્એ સવભ મ નવો જન્મિી થવિાંત્ર અને સમ ન છે .િેમન મ
તવચ રશતક્ત અને અાંિ:કરણ હોય છે .

નાગવરક અને રાિકીય આવિકારોનો આાંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવતજ્ઞાપત્ર :
આ પ્રતિજ્ઞ પત્ર નો થવીક ર સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘની સ મ ન્ય સર્ ની 19 તડસે.1966 ન રોજ કયો અને િેનો અમલ
23મ ચભ 1976િી શરૂ િયો.1 જાન્યુ 1984 સુિી 77 ર ષ્ટ્રોએ આ પ્રતિજ્ઞ પત્ર પર સહી કરી હિી.આ પ્રતિજ્ઞ પત્ર મુજબ
સાંયુક્ત ર ષ્ટ્ર સાંઘ ન મુખપત્રોનો કે ન્રમ ાં ર ખીને બિ જ લોકોને આત્મતનણભય કરવ નો અતિક ર છે .આ અતિક રોમ ાં
જીવનનો અત્ય ચ ર ,અમ નવીય તશિ પર પ્રતિબાંિ, ગુલ મી પ્રિ ની ન બૂદી કરવી. દરેક વ્યતક્તનો થવિાંત્રિ અને
સુરિ નો અતિક ર , મુક્તપણે ફરવ નો અને કોઈપણ થિળે વસવ ટ કરવ નો અતિક ર,ક યદ સ મેની સ મ નિ નો
અતિક ર,તવચ રો અને િમભની થવિાંત્રિ ,સાંઘઠ્નો જેવ કે મજૂ ર સાંઘઠ્નો વગેર ે રચવ નો અતિક ર,લગ્ન કરવ નો અને
કુ ટુાં બનો અતિક ર,ર જકીય પ્રતિય જાહેર બ બિોનો અતિક ર વગેરન
ે ો સમ વેશ િ ય છે .

આવથયક, સામાવિક અને સાાંસ્કૃ વતક અવિકારોનો આાંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવતજ્ઞાપત્ર :
આ પ્રતિજ્ઞ પત્ર નો અમલ 23મ ચભ 1976િી શરૂ િયો.મ નવ અતિક રોનુાં તવશ્વ વ્ય પી ઘોષણપત્ર જ્ય રે
સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘમ પસ ર િયુાં ત્ય રે મોટ ર્ ગન તવક સશીલ ર ષ્ટ્રો સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રસાંઘન સભ્ય ન હિ . પરાં િુ ન ગતરક
અને ર જકીય અતિક રોન

આાંિરર ષ્ટ્રીય પ્રતિજ્ઞ પત્ર અને આતિભક,સ મ તજક અને સ ાંથકૃ તિક અતિક રોનો

આાંિરર ષ્ટ્રીય પ્રતિજ્ઞ પત્ર પસ ર િયો ત્ય રે તવક સશીલ ર ષ્ટ્રોએ બહુ મહત્વપૂણભ ર્ૂતમક ર્જવી હિી.


આત્મવનણયયના આ હે તુ પ્રમાણે સાંસ્થાનવાદ અને સામ્રાજ્યવાદનો અાંત લાવી વવકાસશીલ રાષ્ટ્રોએ
રાિકીય સ્વતાંત્રતા મળવી િોઈએ.
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 સાંસ્થાનવાદની સાથે િોડાયેલ ભેદભાવો દૂ ર કરવા.
 વવકાસશીલ રાષ્ટ્રો તેમનો આવથયક,સામાવિક અને સાંસ્કૃ વતક વવકાસ કરી શકે અને પોતાની સ્વતાંત્રતા
પ્રમાણે કુ દરતી સાિન સાંપવિનો ઉપયોગ કરવાનો અવિકાર પ્રાપ્ત કરી શકે .
જૂ ન 1981મ આતિક એકિ સાંગઠન ન ાં ર ષ્ટ્રોન સહક રી વડ ઓન આઠમ સાં મેલનમ ાં મ નવ અને લોકોન
અતિક રોનુાં ઘોષણ પત્ર પસ ર કરવ મ ાં આવ્યુાં.આ ઘોષણ પત્ર ની પ્રિમ બેઠક 8 કલમોમ ાં વ્યતક્તન અતિક રો અને
પછીની 8 કલમોમ ાં લોકોન અતિક રો રજૂ કરવ મ ાં આવ્ય છે .અહી વ્યતક્તન અતિક રો અને લોકોન સ મૂતહક
અતિક રોને સમ ન દરજ્જો આપવ મ ાં આવે છે .

માનવ અવિકારોના ખ્યાલનાાં ત્રણ અધ્યાય :
પ્રિમ અધ્ય યમ ાં મ નવ અતિક રોન ાં મૂળ 17 અને 18 મી સદીમ ાં પતશ્વમન ર ષ્ટ્રોન બનેલી ઘટન ઓ
દરતમય ન નાંખ ય હિ .આ અતિક રોન મુખ્ ય ઘોષણપત્રોમ ાં મ નવ અતિક રોનુાં તવશ્વવ્ય પી ઘોષણપત્ર અને
ન ગતરક અને ર જકીય અતિક રોનુાં આાંિરર ષ્ટ્રીય પ્રતિજ્ઞ પત્ર નો સમ વેશ િ ય છે .આ અતિક રોનુાં હ દભ સમ નિ છે .
છે લ્ લ બે દ યક િી મ નવ અતિક રોનો ખ્ય લ પ્રચતલિ બન્યો છે .આ અતિક રોન મૂળ તવક સશીલ ર ષ્ટ્રોની
તવક સની સમથય ઓ શસ્ત્રદોટ, પય ભવરણ અને નૈસતગભક સાંપતત્તનો બગ ડ વગેરમ
ે ાં જોવ મળે છે . આ અતિક રોમ ાં
ર ષ્ટ્રોન અને લોકોન આત્મ-તનણભયનો અતિક ર,શ ાંતિ અને સુરિ નો અતિક ર, તવક સનો, અતિક ર, આરોગ્યદ યક
અને પય ભવરણનો અતિક ર વગેર ે મુખ્ ય છે .
ત્રીજા અધ્ય યન મ નવ અતિક રોન શ ાંતિનો અતિક ર બહુ જ અગત્યનો છે .જે મુજબ શ ાંતિની જાળવણી
મ ટે શસ્ત્રદોટિી ઊર્ો િિો ર્ય દૂ ર કરવો જોઈએ. આ સ િે થવિાંત્રિ ,સમ નિ , સવભર્ૌમત્વ અને પ્ર દે તશક
અખાંતડિિ જાળવણી, ર ષ્ટ્રોની આાંિતરક બ બિોમ ાં હથિિેપ કરવો નહીાં વગેર ે તસધ્િ િો પર ર ષ્ટ્રો વચ્ચે પરથપર
લ ર્દ યક નીવડે િે રીિે આતિભક,સ મ તજક અને સાંથકૃ િીક િેત્રોમ ાં સહક ર વિ રવો જોઈએ.

માનવઅવિકાર અને વવશ્વશાાંવત:
વ્યતક્તનો િોડ ક અહથિ ાંતરિ અતિક રોનો તસધ્િ ાંિ બહુ પ્ર ચીન છે .જ્ય રે મ નવ અતિક રોનો ઉદ્દર્વ
આાંિરર ષ્ટ્રીય ક નૂન છે . મ નવઅતિક ર અને તવશ્વશ ાંતિ આ બે તસધ્િ ાંિ એકબીજાને વિ રે ઘતનષ્ઠ સાંબાંિ િર વે
છે .વીસમી સદીમ ાં એતશય , આતિક ,અને લેતટન અમેતરક િેમની મુતક્ત મ ટે ન સ િી છે . જેમ ાં દુ તનય ની અડિી
જનસાંખ્ ય થવિાંત્ર િઈ િિ આ થવિાંત્રિ મ નવજાતિન થવતણભમ ર્તવષ્ય મ ટે પ્રતિકરૂપ છે .આ સદીમ ાં ગ ાંિીજીને
સત્ય અને અતહાં સ નો મ ગભ બિ વ્યો. સરદ ર પટે લ ને અન્ય ય અને દમન લડવ મ ટે તનદે શ કયો. નેહરૂ ને ગૂઢ
તનરપેિિ અને તવશ્વશ ાંતિ મ ટે કોતશશ કરી. આ ઉપતનવેશવ દન તવરુધ્િની એક લહેર હિી.જે 1947 િી ર્ રિ
મ ાંિી ઉદ્દર્વી જેને સાંપૂણભ તવશ્વની ર જનૈતિક,ર્ૌગોતલક તથિતિઓને બદલી ન ખી.આાંિર ર ષ્ટ્રીય ક યદો નહીાં પરાં િુ
મ નવજાતિન મૂળર્ૂિ ક યદ ઓની પરાં પર ન તસધ્િ ાંિો અને તનયમો ને પતરવતિભિ કરી ન ખ્ય .િિ મ નવ
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અતિક રોની એક ત્મિ અને મ નવ જાતિન એકિ નો એક યુગમ ાં પ્રવેશિી મ નવીય તચાંિન ને િ ાંતિક રી બન વી
દોિુ.
મ નવ અતિક ર એટલ પ્ર ચીન છેકે જેટલી મ નવ સભ્યિ થવથિ સમ જની ઓળખ મ નવ અતિક રોની
ઓળખ છે .ર્ રિીય ઋતષ–મુનીઓને સદૈ વ તવશ્વ બાંિુત્ વ, પ્રેમ અને વસૂિૈવ કુ ટુાં બકમ ન ગીિો ગ ય છે . ગુરુન નકે
કહ્ુાં છેકે “કોઈ મ રો શત્રુ નિી કે કોઈ બહ ર નિી બિ મ ર ર્ ઈ છે . તવશ્વમ નવ વ્યવથિ એક ક યદ ની
વ થિતવકિ છે િિ શ ાંતિની સાંથકૃ તિને પ્રતિતષ્ઠિ કરવ નુાં ક યભ સાંયુક્ત ર ષ્ટ્રન ચ ટભ ર મ ાં કરવ મ ાં આવ્યુાં છે .ચ ટભ રન
લિોની પ્ર તિ મ ટે પ્રત્યેક અતિક ર અને કિભવ્ ય મ નવતિક રોની વૈતશ્વક ઘોષણ ઓ અપ્રત્યિ રૂપિી અાંિિઃતનતહભ િ
છે . આમ આત્મતનર્ભરિ ,લોકર્ ગીદ રી,અતહાં સ

અને એકિ ન

મૂલ્યો થવીક રિ

તવક સશીલ ર ષ્ટ્રોમ ાં

આત્મતનર્ભરિ દ્વ ર તવક સન પ ય નો પ્રશ્ન-મ નવ જરૂતરય િો સાંિોષવી તવગેરન
ે ો ઉકે લ શક્ય બનશે. ર ષ્ટ્રો
વચ્ચેની એકિ

દ્વ ર

શ ાંતિ અને ર ષ્ટ્રીય સુરિ નો ઉકે લ શે.લોકર્ ગીદ રી અને અતહાં સ ન

મૂલ્યો દ્વ ર

મ નવતિક રોની જાળવણી શક્ય બનશે.
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