
बि.ए – सहावे (IV) सेम – आंतरराष्ट्रीय संिंध 

 

प्रकरण - सहावे – सामबुहक सरुबितता  

सामबुहक सरुबितताचा अर्थ - ‘सामबुहक सरुबितता’ यातील सुरिा हा शब्द उबिष्ट सांगणारा आह ेतर 

सामबुहक हा शब्दप्रयोग उबिष्ट कशाप्रकारे साध्य करावयाचे आह.े जागबतक शांतता आबण सरुबितता 

प्रदान करण्याच्या दृष्टीने एक नवीन योजना, नवीन बसद्ांत प्रबतपाबदत तो मागथ सांगणारा  आला तो 

बसद्ांत म्हणजे ‘सामबुहक सरुबितता’ बसद्ांत होय. हा बसद्ांत सवथ राष्ट्रे समान आहेत तसेच सवाांनी 

बमळून सामबुहक सरुिा करायची आह.े र्ोडक्यात सामबुहक प्रयत्नाद्वारे सरुबिततेची, संरिणाची व्यवस्र्ा 

बनमाथण करणे म्हणजे ‘सामबुहक सरुबितता’ होय. 

सामबुहक सुरबिततेचे स्वरूप – सामबुहक सरुबितता म्हणजे राष्ट्रबहताचे संरिण करण्यासाठी बवबिन्न 

राष्ट्रांनी सामबूहकरीत्या बनबित केलेली एक व्यवस्र्ा होय, सामबुहक सरुबिततेला सामबुहक सरुिा 

व्यवस्र्ा असते. केवळ एकटे राज्य सुरबिततेचा प्रयत्न करीत नाही. सामबूहकरीत्या शक्तीचा उपयोग 

केला जातो. व त्याचा लाि सारख्या प्रमाणात सवाांनी बमळतो. सामबुहक सरुबितता हा यदु् टाळण्याचा 

एक मागथ आह.े कारण आक्रमक राष्ट्राला यदु्ाची धमकी दऊेन आक्रमण मागे घेण्यास िाध्य केले जाते. 

सामबुहक सुरबिततेला परराष्ट्र धोरणाचे एक प्रिावी साधन दखेील मानले जाते. 

सामबुहक सरुबिततेची वैबशष्ट े– १.सरुिेचे साधन २. िंग होणारी प्रबकया ३. अबिन्न अंग ४.प्रबतिद्ता 

५.उत्तरदाबयत्व ६. बवश्व सरकारचे खंडन ७.दोहोमधील दवुा ८.प्रिावशाली ९. माध्यम मागथ इत्यादी 

िािीवरून सामबुहक सरुबिततेचा मखु्य उिशे आंतरराष्ट्रीय शांती आबण व्यवस्र्ेची सरुबितता सामबुहक 

प्रयत्नाद्वारे प्राप्त करणे होय.  

सामबुहक सुरबिततेचे आधारितू घटक – १.आंतरराष्ट्रीय संघटनेची बनबमथती २.व्यापक शक्ती संच 

३.राष्ट्रांची धोरण समानता ४.स्व:बहतास गौण स्र्ान ५.लष्ट्करी करारात सामील न होणे इत्यादी मदु्याद्वारे 

जागबतक शांतात प्रस्र्ाबपत करण्यासाठी सामबुहक सरुबिततेबशवाय दसुरा कोणताही पयाथय नाही. 

सामबुहक सुरबितता – संयुक्त राष्ट्राच्या मयाथदा – 

१.शक्ती न करणे २.बहतसंिधावर कायथवाही न करणे ३.सामर्थयथशाली व्यवस्र्ा नाही ४.संघटनेला टांगती 

तलवार या सामबुहक सुरबितता – सयकु्त राष्ट्राच्या मयाथदा आहते. 

सामबुहक सुरिा व्यवस्र्ा यशस्वी होण्यासाठी अटी – सामबुहक सरुिा व्यवस्र्ा यशस्वी होण्यासाठी त्या 

व्यवस्र्ेला पोषक अशी पररबस्र्ती आवश्यक आह.े १. कारवाईिाित एकमत २.परस्पर बवश्वास 



३.अनकूुल सत्ता बविागणी ४.कोणत्याही सत्तेच्या आक्रमणाला प्रबतिंध करण्याएवढे सामर्थयथ आवश्यक 

आह े५.समान संकल्पना ६.व्यापक सिासदत्व ७.मोठया प्रमाणात बन:शस्त्रीकरण याव्यबतररक्त सामबुहक 

सरुबितता यशस्वी होण्यासाठी काल्पबनक आदशाांपेिा वास्तबवकता लिात घेऊन धोरण आखणे 

आवश्यक आह.े 

  

  प्रकरण सातवे – जागबतक दहशतवाद 

जागबतक दहशतवादाचा अर्थ –  

जगात आज दहशतवादाची बवबिन्न रूपे आढळतात. म्हणनू नेमका दहशतवादाचा बनबित अर्थ लावणे 

कठीण झाले आह.े राजकीय उबिष्टासाठी संघटीतपणे बहसंात्मक मागाथने समाजात िीती बनमाथण केली 

जाते तेव्हा त्याला ‘दहशतवाद’ म्हणतात. साधारणता राष्ट्रीय एकीकरणाच्या वेळी, स्वातंत्र्य चळवळीत, 

क्रांती काळात शासन संस्र्ा बकंवा राज्य घटना उलर्नू टाकण्याचा काही जणाचा प्रयत्न असतो. 

अशावेळी समाजाला शस्त्रास्त्राचा धाक दाखवनू दहशतवादी आपली सत्ता प्रस्र्ाबपत करण्याचा प्रयत्न 

करतात. त्यात महत्वाच्या व्यक्तीवर हल्ला करणे व मालमत्ता नष्ट करणे ही कृत्ये दहशतवादी संघटना 

करतात हा लढा दीघथकालीन स्वरूपाचा असतो.  

दहशतवादाचे स्वरूप – डॉ. राम आहुजा यांनी दहशतवादाचे स्वरूप सांबगतले आह.े ते पढुीलप्रमाणे  

१.दहशतवाद हा मानवी समाज, राष्ट्र, राज्याच्या बवरुद् तसेच मानवी मलू्यांच्या बवरुद् असतो. 

२.दहशतवाद हा अवैध व िेकायदशेीर असतो तसेच त्याचा उिशे हुकुमशाही व राजकीय स्वरूपाचा 

असतो. ३.दहशतवादामध्ये बहसेंचा, बवध्वंसक साधनसामगु्रीचा अधांधुंद केला वापर जातो. मानवी 

जीवनाला ियिीत व संकटमय बस्र्तीत नेतो. ४.दहशतवाद हा एक यदु्ाचाच प्रकार असला तरी ह ेयदु् 

छुपे आबण अबनबित स्वरूपाचे असते. ५.राजकीय दहशतवाद राजकीय, जातीय बकंवा धाबमथक उिशे पढुे 

ठेवनू एखाद्या व्यक्ती बकंवा व्यक्तीसमहुाबवरूद् बकंवा लोकसंख्येबवरुद् अबधकारी वगाथद्वारे प्रत्यि कृतीत 

आणलेला दहशतवादी धोरणाचाही समावेश होतो. 

दहशतवादाची वैबशष्ट े– १.हा राज्य व समाजाच्या बवरुद् असतो. २.याचा राजकीय उिशे असतो, हा 

अवैध व िेकायदशेीर असतो. ३.हा केवळ शत्रलूाच नाही तर जनसामान्याच्या मनात िय बहसंा बनमाथण 

करतो. ४.हा आपल्या कायाथद्वारे अर्वा हल्ल्याद्वारे मोठया प्रमाणात आकबस्मक पररबस्र्ती बनमाथण 

करतात. ५.याचे कारनामे कोणत्याही तकाथला संगत नसतात. कधीकधी ते योजनािद्, साहस प्रवतृ्ती, 



संहार करून हल्ले चढवतात. ६.दहशतवाद जात. धमथ, वगथ, स्त्री. परुुष यापैकी काही नसते. ६. हा 

िदु्ीसंगत बवचारांना संपबवण्याचे काम करतो.  

दहशतवादाचे प्रकार – 

१.राष्ट्राद्वारे आयोबजत दहशतवाद २. समहुाद्वारे आयोबजत दहशतवाद ३.अपराधावर आधाररत 

दहशतवाद ४.नाको दहशतवाद ५.मदु्यांना पे्रररत दहशतवाद ६.आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद  

दहशतवादाची कारणे – 

१.दाररद्रय २.शोषण आबण अन्याय ३.धाबमथक कट्टरता ४.िेकारी-िेरोजगारी ५.अवैध शस्त्रांचा वापर 

६.अवैध धंद े ७.भ्रष्टाचार ८.जाबतवाद ९. बवदेशातनू आबर्थक मदत १०.पिीय राजकारण ११.बववध 

दशेातील परस्पर हेवेदावे इत्यादी कारणे सांगता येतात. 

 

प्रकरण आठवे – मानवाबधकार 

मानवाबधकारांचा अर्थ –  

मानवी हक्कासाठी मानवाचा संघषथ शतकानशुतके चाल ूहोता. पढुे लोकतंत्र पद्तीचा उदय झाला आबण 

मानवाला मानवी हक्क प्राप्त होण्याची बचन्ह े बदस ू लागली. समाज जीवन जगताना सखुी, आनंदी, 

बनरामय आबण ियमकु्त जीवनास मानवाला हक्क प्राप्त होणे आवश्यक आह.े व्यक्तीला आपल्या 

व्यक्तीमत्त्वाचा सवोकृष्ट बवकास साधता येईल अशी पररबस्र्ती म्हणजे मानवी हक्क होय. बकंवा मानवी 

हक्कांची संकल्पना मानवी प्रबतष्ठेशी िांधली असनू, मानवाला प्रबतष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी जे हक्क 

आवश्यक असतात त्यांना मानवी हक्क असे म्हणतात. 

मानवाबधकाराचे स्वरूप – मानवाबधकारांचा बवकास हळूहळू झालेला आह.े सवथप्रर्म इगं्लंडमध्ये १२१५ 

ला मॅग्नाकाटाथ ‘महान घोषणा पत्र’ प्रकाबशत झाले. त्यामध्ये ‘जोपयांत एखाद्या व्यक्तीवर अपराध बसद् 

होत नाही तोपयांत त्या व्यक्तीला िंदी बकंवा बनवाथबसत करू नये’ असा उल्लेख केला. इगं्लंडमध्ये १६७९ 

मध्ये ‘िंदी प्रत्यिीकरण अबधबनयम’ मंजरू केले गेले. त्यानंतर १६८९ मध्ये ‘अबधकार पत्र’ नावाचे पनु्हा 

एक बिल पाररत केले. ई.स १७७६ ला संयकु्त राष्ट्र अमेररकेने स्वातंत्र्याच्या घोषणेिरोिरच 

मानवाबधकाराच्या घोषणेचे वणथन केले. ई.स १७८९ ला फ्रान्सच्या क्रांतीत िोरवन वंशाच्या शासक लईु 

१६ वे आबण त्यांची सम्राज्ञीचा खनू करून मानवाबधकार क्रांती घडवनू आणली. बवबिन्न आंतरराष्ट्रीय 

पररषदा, िबलथन, कॉगं्रेस, ब्रसेुल्स संमेलन. हगे संमेलन (१८९९ -१९०७ ) या कालावधी मध्ये सामबुहक 

रूपाने व राष्ट्रसंघाचे मानवाबधकारावर अबधक जोर बदला. सन १९९३ चा िारत सरकारचा मानव 



अबधकार संरिण कायदयानसुार मानव अबधकार म्हणजे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, जीवन आबण समतेशी 

बनगडीत असे मलुितू अबधकार, की ज्यांच्या संरिणाची हमी राज्यघटनेने बदली आह े आबण 

आंतरराष्ट्रीय ठरावामध्ये ज्यांचा समावेश आह.े 

मानव अबधकाराचे महत्व-  १.मानवता हाच धमथ आह.े २.शोषणमकु्त समाजाची बनबमथती कररता मानव 

अबधकार आवश्यक आहते. ३.धाबमथक सबहष्ट्णतुा बनमाथण करण्यास मानव अबधकाराची मदत 

होते.४.मानवी हक्क डावलनाऱ्या राष्ट्रावर दिाव आणण्यासाठी मानव अबधकाराची मदत होत असते.  

इत्यादी िािी वरून मानव अबधकाराचे महत्व बवशद करता येते.    

मानव अबधकारासंिधी जागबतक संमेलन – मानवीय अबधकारांच्या घोषणेपासून २० वषाथनंतर १९६८ 

ला संयकु्त राष्ट्राने ‘आंतरराष्ट्रीय मानव अबधकाराचे वषथ’ म्हणनू घोबषत केले. व त्याच वषी तेहरान या 

शहरात एक आंतरराष्ट्रीय संमेलन आयोबजत केले. या संमेलन एकूण १७० राष्ट्रांनी व ८ गैरसरकारी 

संघटनानी उत्स्फु्रतपणे िाग घेतला होता. ५ जनू १९९३ ला आस्रोबलयाची राजधानी बव्हएन्ना मध्ये एक 

घोषणा केली. त्यानसुार पुढचे १० वषथ मानव अबधकाराचे दशक म्हणून साजरे करावे असे ठरले होते. 

यानसुार मानवाबधकार उच्चाबधकाराचे पद बनमाथण केले गेले. आज पयांत मानवाबधकाराच्या जवळपास 

८० पररषदा आयोबजत केल्या आहते. त्यामध्ये प्रामखु्याने १.ई.स १९४८ ला नरसंहार र्ािाबवण्यासाठी 

पररषद घेतली गेली २. १९५१ मध्ये शरणार्थयाथसंिंधी पररषद घेतली. ३. ई.स १६६६ मध्ये रंगिेद समाप्ती 

पररषद ४. ई.स १९७९ ला स्त्री-िेदिाव समाप्ती पररषद ५.ई.स १९८९ ला िालकासंिधी पररषद घेण्यात 

आली. ६.ई.स १९९० मध्ये बवस्र्ाबपत कामगारांच्या संिंधी पररषद घेण्यात आली होती. ७.ई.स १९९१ 

ला स्वेच्छेने धमथपालणासंिधी पररषद आयोबजत केली गेली. 

िारत आबण मानव अबधकार –  

िारताच्या राज्यघटनेतील बतसऱ्या िागात नागररकांच्या मलुितू हक्कांचे स्पष्टीकर कलम १३ ते १५ 

मध्ये नमदू करण्यात आले आह.े िारत सरकारने मानवी हक्क संरिण अबधबनयम आक्टोिंर १९९३ 

साली अंमलात आणलेला आह.े याअंतगथत “राष्ट्रीय मानवाबधकार आयोगाची’ स्र्ापना झाली. यानसुार 

कें द्र अकथ र आबण राज्य सरकार, खाजगी संघटना यांना सचूना व ररपोटथ बदली जाते, त्यानसुार आयोग 

यांच्या बवरोधात कायथवाही करण्यासाठी अग्रसेर राहतो. संिबधत सचूनेवर वरील संस्र्ेद्वारे बनधाथररत वेळेत 

उत्तर प्रस्ततु करणे िंधनकारक असते. या आयोगाद्वारे बदलेल्या उत्तरावर पणूथ तपासणी झाली तर कलम 

१८ च्या अंतगथत कायथवाही करण्यास तयार होत असते. त्यासाठी एका बवशेष ‘मानवाबधकार 

न्यायाल्याची स्र्ापना केली आह.े  



 

सरावासाठी प्रश्न  

 

वस्तबुनष्ठ प्रश्न (ररकाम्या जागी योग्य शब्द बलहून वाक्य पनु्हा बलहा) 

१. आंतरराष्ट्रीय  राजकारनांचा सिंध राज्यातील.............. धोरणावर पररणाम करतो. (अंतगथत, िहये, 

अंतगथत व िहये, यापैकी नाही.) 

२. वास्तववादी बसद्ांता चा प्रिाव ......ते ......पयेंत राबहला आह.े(१९२० ते १९५०, १९३०ते १९५०, 

१९२५ते १९५०, १९२५त े१९५०, १९३५ते १९५०) 

३. दशेांच्या .......माध्येमातनू महत्त्वाची बठकाणे ,युद्  स्र्ळे,समदु्राची खोली आबण द्रव्ये  उपलब्ध 

असलेल्या बठकाणाचे  ज्ञान प्राप्त होते. (हवामान , नकाशाच्या ,स्र्थलाकुतीच्या, आकारमानाच्या.) 

४. राष्टीय बहतसंिंध हा ......प्रमखु आधार आह े .( परराष्ट्र धोरणाचा , सामबुहक सुरबितेचा, सत्ता 

संतलुांचा , मानवाबधकाराचा .) 

५. सत्ता संतलुनाची सरुुवात ........नंतर झाली (इ.स.१५००, इ.स.१६००, इ.स.१७००, इ.स.१८०० ) 

६. ...........मध्ये पबहले महायदु् झाले .(इ.स.१९१४, इ.स.१९१५, इ.स.१९१६, इ.स.१९१७ ) 

७. .........मध्ये संयकु्त राष्टाने दहशतवादाला बनयंत्रण करण्याचे ठरबवले. (इ.स. १९७२, इ.स. १९७०, 

इ.स.१९७५, इ.स. १९७८)  

८. ..........रोजी मानवी हक्कांचा जागबतक जाहीरनामा प्रबसद् केला होता .(१० बडसेंिर १९४८, १२ 

नोहे्व.१९४८, १४ ऑक्टोिर १९५६, १५ ऑगस्ट१९४७) 

 

दीघोत्तरी प्रश्न  

१.आंतरराष्ट्रीय बसद्ांताचा अर्थ सांगनू खेळ बसद्ांत स्पष्ट करा. 

२.राष्ट्रीय शक्ती म्हणजे काय ? राष्ट्रीय शक्तीचे आधारितू घटक सांगा. 

३.परराष्ट्र धोरण म्हणजे काय ? परराष्ट्र धोरणाची उबिष्ट ेसांगा. 

४.सत्ता संतलुनाचा अर्थ सांगनू स्वरूप व वैबशष्ट ेसांगा. 

५.सामबुहक सरुबितता म्हणजे काय ? सामबुहक सरुबिततेचे आधारितू घटक सांगा. 

६.जागबतक दहशतवाद म्हणजे काय ? ते सांगनू दहशतवादाची कारणे सांगा.  

७.मानवाबधकार म्हणजे काय ? ते सांगनू त्यांचे महत्व बवशद करा. 



लघतु्तरी प्रश्न  
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२.राष्ट्रीय शक्ती चा अर्थ व स्वरूप  

३.परराष्ट्रीय धोरणाची वैबशष्ट े 

४.सत्ता संतलुनाचे प्रकार  

५.सामबुहक सरुबितेतेची वैबशष्ट े 

६.जागबतक दहशतवादाची कारणे  

७.मानवाबधकारांचे महत्व  
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