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  توسعه حق اعالمیه

 4811 دسامبر 1 تاریخ در عمومی مجمع 14/421قطعنامه 

 

  مقدمه

 در یالملل بین همکاری به دستیابی با رابطه در متحد ملل منشلر اصول  و اهداف گرفتن نظر در با

 و ترویج در و بشوردوستانه یا فرهنگی اجتماعی  اقتصوادی  ماهیت با المللی بین مشوکت  حل

 زبان جنس  نژاد  نظر از تمایز بدون  همه برای اساسی های آزادی و بشر حقلق به احترام تشلیق

 مذهب؛ یا

 6891 -اعالمیه حق بر توسعه 

 فارسی

 

 



 

 

 نآ هدف که است سیاسی و فرهنگی اجتماعی  اقتصادی  جامع فرآیند  تلسعه اینکه به اذعان با

 تلسعه در آنها معنادار و آزاد فعا   مشارکت اساس بر افراد همه و جمعیت کل رفاه مستمر بهبلد

 ؛استآن  از حاصل منافع عادالنه تلزیع در و

 و اجتماعی نظمداشتن  مسوتحق هرکس  بشور حقلق جهانی اعتمیه مفاد طبق اینکه به تلجه با

 تحقق قابل کامل طلر به  اعتمیه آن در مندرج هایآزادی و حقلق آن در که اسووت المللیبین

 باشد؛

 قلقح المللیبین میثاق و فرهنگی و اجتماعی اقتصووادی  حقلق المللیبین میثاق مفاد یادآوری با

 سیاسی؛ و مدنی

 لمل سازمان اسناد سایر و هاتلصیه ها قطعنامه ها کنلانسویلن ها نامهملافقت بیشوتر یادآوری با

 و اجتماعی و اقتصادی پیشرفت انسان  جانبههمه تلسعه درباره آن تخصوصی هایآژانس و متحد

 ترعای و احترام تبعیض  از پیشگیری زدایی  استعمار به مربلط اسناد جمله از مردم  همه تلسوعه

 و نهدوستا روابط بیشتر ارتقای و المللی بین امنیت و صلح حفظ اساسی  های آزادی و بشر حقلق

 منشلر؛ با مطابق ها دولت بین همکاری

 سیاسی وضعیت آزادانه دارند حق آنها  آن ملجب به که مردم  سورنلشوت تعیین حق یادآوری با

 کنند؛ دنبا  را خلد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی  تلسعه و کنند تعیین را خلد

 طبیعی منابع و ثرو  تمام بر جامع و کامل حاکمیت اعما  برای مردم حق یادآوری با همچنین

 بشر؛ حقلق المللی بین میثاق دو هربه  مربلط مقررا  رعایت با خلد 

 آزادی و بشر حقلق رعایت و جهانی احترام ترویج برای منشلر اساس بر ها دولت تعهد به تلجه با

  مذهب زبان  جنسیت  رنگ  نژاد  قبیل از و تبعیض تمایز گلنه هیچ بدون همه برای اساسی های

 دیگر؛ وضعیت یا تللد دارایی  اجتماعی  یا ملی منشاء عقاید  سایر یا سیاسی عقاید

 مانند شوورایطی از متاثر افراد و مردم بشوور حقلق آشووکار و گسووترده نقض رفع اینکه به تلجه با

 و اوزتج خارجی  اشغا  و سلطه نژادی  تبعیض و نژادپرستی انلاع آپارتاید  نل  استعمار اسوتعمار 

 مساعد شرایط ایجاد به جنگی تهدیدا  و ارضی تمامیت و ملی وحد  ملی  حاکمیت علیه تهدید

 ؛کرد خلاهد کمک بشریت از بزرگی بخش یتلسعه برای

 از که یمردم و انسووانها کامل تحقق همچنین و تلسووعه راه سوور بر جدی ملانع وجلد از نگرانی با

 هب تلجه با و است آمده وجلد به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی  سیاسی  مدنی  حقلق نفی با جمله



 

 

 به و هستند یکدیگر به وابسته و تقسیم غیرقابل  اسواسی های آزادی و بشور حقلق کلیه اینکه

 و اجتماعی اقتصادی  سیاسی  مدنی  حقلق از حمایت و ارتقا اجرا  به باید تلسوعه  ارتقای منظلر

 برخی از مندی بهره و احترام ارتقاء اساس  این بر و شلد مبذو  فلری و یکسوان تلجه  فرهنگی

 تلجیه را اساسی های آزادی و بشر حقلق سایر نفی تلاند نمی اسواسی های آزادی و بشور حقلق

 ؛کند

 است؛ تلسعه حق تحقق برای ضروری عناصر از المللی بین امنیت و صلح اینکه به تلجه با

 ینهزم در پیشرفت و دارد وجلد تلسوعه و سوت  خلع بین نزدیکی رابطه اینکه بر مجدد تاکید با

 زا شده آزاد منابع و شد خلاهد تلسعه زمینه در پیشرفت باعث تلجهی قابل میزان به ست  خلع

 مردم ویژه به و مردم تمام رفاه و اجتماعی و اقتصادی تلسوعه به باید سوت  خلع اقداما  طریق

 یابد؛ تلسعه  اختصاص حا  در کشلرهای

 را انسان باید تلسعه سیاست بنابراین و است تلسعه فرآیند اصلی ملضلع انسان اینکه به اذعان با

 کند؛ تبدیل تلسعه اصلی ذینفع و کنندهمشارکت به

 های دولت اصلی مسووللیت افراد  و ملتها تلسوعه برای مسواعد شورایط ایجاد اینکه به اذعان با

 آنهاست 

 برای شتت با باید بشر  حقلق از حمایت و ترویج برای المللی بین سطح در تتش اینکه از آگاهی با

 باشد  همراه جدید المللی بین اقتصادی نظم ایجاد

 از تلسعه برای هافرصوت برابری و اسوت بشوری مسولم حق یک تلسوعه  حق بر اینکه تأیید با

 تلسعه حق ملرد در را زیر اعتمیه دهند می تشکیل را هاملت که است افرادی و هاملت اختیارا 

 :کندمی اعتم

 4 ماده

 توسه  در دارند حق مردم هم  و انسعنن هر آن موجب ب  ک  اسع  انسعنن  مسعم  حق یک توسعه  حق. 1

  اقتصند، توسه  از و بنشند داشت  مشنرک  آن در کنند  شعرک  سعانسع  و فرهنگ  اجتمنع   اقتصعند، 

  ب توانند م  اسنس  هن، آزاد، و بشر حقوق کما  آن در ک  شوند برخوردار سعانسع  و فرهنگ  اجتمنع  

 .شود محقق کنمل طور



 

 

 تمقررا مشمول ک  اس  مردم سرنوش  تهاان حق کنمل تحقق مستمزم همچنان توسه  برا، بشعر حق. 2

ننبع م و ثروت تمنم بر کنمل حنکما  برا، آنهن مسم  حق اعمنل بشر  حقوق الممم  بان ماثنق دو هر مربوط 

 . اس  آنهن طباه 

 2 ماده

 .بنشد توسه  حق ذینفع و فهنل کننده مشنرک  بنید و اس  توسه  اصم  موضوع انسنن. 1

 هن، آزاد، و بشععر حقوق کنمل رعنی  ب  نانز گرفتن نظر در بن جمه  و فرد، صععورت ب  هن انسععنن هم . 2

 و  آزادان تحقق تواند م  تنهنی  ب  ک  دارند را توسه  مسئولا  جنمه   قبنل در خود وظنیف ناز و اسعنسع 

 و رویجت  توسه  برا، را مننسب  اقتصند، و اجتمنع  سعانسع   نظ  بنید بننبراین. کند تضعمان را آن کنمل

 .کنند حمنی 

 و جمها  کل رفنه مستمر بهبود هدف بن را مننسب  مم  توسه  هن، سانس  دارند وظاف  و حق هن دول . 3

آن  از حنصل مننفع عندالن  توزیع در و توسعه  در آنهن مهنندار و ان آزاد فهنل  مشعنرک  اسعن  بر افراد هم 

 . کنند تدوین

 3 ماده

 .دارند را توسه  حق تحقق برا، مسنعد الممم  بان و مم  شرایط ایجند اصم  مسئولا  هن دول . 1

 انب همکنر، و دوستنن  روابط بن رابط  در الممل بان حقوق اصول کنمل رعنی  مستمزم توسه  حق تحقق. 2

 .اس  متحد ممل منشور بن مطنبق هن دول 

 خود حقوق بنید هندول . کنند همکنر، یکدیگر بن توسه  موانع رفع و توسه  تضمان در موظفند هن دول . 3

 ابر،بر بر مبتن  جدید الممم بان اقتصععند، نظ  ک  دهند انجنم ا،گون  ب  را خود وظنیف و کنند احقنق را

 حقوق ققتح و رعنی  ب  تشویق ناز و هندول  هم  بان همکنر، و متقنبل مننفع متقنبل  وابستگ  حنکمات  

 .بنشد بشر

 1 ماده

 لتسها هدف بن الممم  بان توسه  هن، سانس  تدوین برا، جمه  و فرد، صعورت ب  موظفند هن دول . 1

 .بردارند گنم توسه  حق کنمل تحقق

 ن،ه تالش مکمل عنوان ب . اس  الزم مستمر اقدام توسه   حنل در کشورهن، سریهتر توسه  ارتقن، برا،. 2

 جننب  هم  توسه  برا، مننسب امکنننت و ابزار ارائ  در الممم  بان موثر همکنر، توسه   حنل در کشعورهن،

 .اس  ضرور، کشورهن این



 

 

 5 ماده

 ردارندب هن انسنن و ممتهن بشر حقوق آشکنر و گسترده نقض بردن بان از برا، را قنطه  هن، گنم بنید هن دول 

 استهمنر   نژاد، تبهاض و نژادپرست  اشکنل هم  آپنرتنید  از ننش  شرایط مننند هنی  موقها  تأثار تح  ک 

 ارضعع   تمنما  و مم  وحدت مم   حنکما  عما  تهدید و خنرج  مداخم  تجنوز  خنرج   اشععلنل و سعمط 

 . اندگرفت  قرارسرنوش    تهاان برا، مردم اسنس  حق شننختن رسما  ب  از امتننع و جنگ ب  تهدید

 1 ماده

 ن،ه آزاد، و بشر حقوق کما  رعنی  و جهنن  احترام تقوی  و تشویق ترویج  منظور ب  بنید هن دول  هم . 1

 .کنند همکنر، مذهب ین زبنن جنس  نژاد  نظر از تبهاض گون  هاچ بدون هم  برا، اسنس 

 و ترویج  اجرا ب  بنید. هستند یکدیگر ب  وابست  و تقسا  غارقنبل اسعنسع  هن،آزاد، و بشعر حقوق کما . 2

 .گارد صورت عنجل توج  و توج  فرهنگ  و اجتمنع  اقتصند،  سانس   مدن   حقوق از حمنی 

 حقوق همچنان و سععانسعع  و مدن  حقوق رعنی  عدم از ننشعع  توسععه  موانع رفع برا، بنید هن دول . 3

 .بردارند گنم فرهنگ  و اجتمنع  اقتصند،

 7 ماده

 نیدب منظور این برا، و کنند ترویج را الممم بان امنا  و صععم  تقوی  و حفظ اسععتقرار  بنید کشععورهن هم 

 نانهمچ و الممم بان مؤثر کنترل تح  کنمل و عموم  سالح خمع ب  دسعتانب  برا، را خود تالش حداکثر

 وسه ت برا، شوند م  گرفت  کنر ب  سالح خمع مؤثر اقدامنت توسط شده آزاد مننبع ک  کنند حنصل اطماننن

 .شود م  استفنده توسه  حنل در کشورهن، ویژه ب  جننب   هم 

 1 ماده

 برابر، جمم   از و دهند انجنم توسععه  حق تحقق برا، الزم اقدامنت هم  مم  سععط  در بنید هن دول . 1

 توزیع و اشتلنل مسکن  غذا  بهداشت   خدمنت آموزش  اولا   مننبع ب  دسترس  در هم  برا، را هن فرصع 

 . کنند تضمان درآمد را عندالن 

 اصالحنت. دارند توسه  روند در فهنل  نقش زننن ک  شود حنصل اطماننن تن شعود اتخنذ بنید مؤثر، اقدامنت

 .شود انجنم اجتمنع  هن، عدالت  ب  هم  کن  ریش  هدف بن بنید مننسب اجتمنع  و اقتصند،

 هم  کنمل تحقق و توسععه  در مه  عنمم  عنوان ب  هن عرصعع  هم  در را مردم  مشععنرک  بنید هن دول . 2

 .کنند تشویق بشر حقوق



 

 

 8 ماده

 از کی هر و اس  یکدیگر ب  وابست  و تقسا  غارقنبل اعالما  این در مندرج توسعه  حق هن، جنب  تمنم. 1

 .گارد قرار توج  مورد کم  چنرچوب در بنید آنهن

 نی گروه دول   ک  مهنن این ب  ین بنشد ممل سنزمنن اصعول و اهداف بن ملنیر نبنید اعالما  این در چاز هاچ. 2

 حقوق جهنن  اعالما  در مندرج حقوق نقض هدف بن را اقدام  ین کند شرک  فهنلات  هر در دارد حق شخص

 .شود تفسار دهد  انجنمبشر  حقوق الممم  بان هن، ماثنق و بشر

 41 ماده

 اجرا، و اتخنذ تدوین  جمم  از توسععه   حق تدریج  افزایش و کنمل اعمنل از اطماننن برا، بنید اقدامنت 

 .شود انجنم الممم بان و مم  سطوح در اقدامنت سنیر و قننون  اقدامنت هن سانس 
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