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"ما سران کشورها و دولت ها، ... در به تحقق در آوردن حق بر 

توسعه برای همه و رهايی تمامی نژاد بشر از نيازها متعهد 

 هستيم.

 اعالميه هزاره ملل متحد

  (2/55)قطعنامه مجمع عمومی 

 اعالميه حق توسعه



 
 
 
 
 
 

 
 

 مجمع عمومی،

با توجه به هدف ها و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تحقق 

همکاری بين المللی به منظور حل مشکالت و مسایل بين المللی 

که دارای ماهيت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انساندوستانه 

هستند، و در ترویج و تشویق احترام به آزادی های بنيادی و 

دون تبعيض از نظر نژاد، جنسيت، زبان یا حقوق بشر برای همه ب

 دین،

با به رسميت شناختن این امر که توسعه یک فرایند فراگير 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی است که هدف آن بهبود 

مداوم رفاه کل مردم و همه افراد برمبنای مشارکت فعاالنه، آزادانه  

زایای ناشی از آن و با معنی آنان در توسعه ودر توزیع عادالنه م

 است،

با توجه به این که براساس مفاد اعالميه جهانی حقوق بشر 

هرکس حق دارد از نظمی اجتماعی و بين المللی برخوردار باشد 

که درآن حقوق و آزادی های تعيين شده در آن اعالميه بتواند به 

 طورکامل تحقق یابد،



 
 
 
 
 
 

 
Recalling the provisions of  the International Covenant 
on  Economic, Social  and  Cultural  Rights and  of  the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 

 
Recalling further the relevant agreements, conventions, 
resolutions, recommendations and other instruments of the 
United Nations and its specialized agencies concerning 
the integral development of the human being, economic 
and  social  progress and  development of  all  peoples, 
including  those instruments concerning decolonization, 
the prevention of discrimination, respect for and 
observance of, human rights and fundamental freedoms, 
the maintenance of international peace and security and 
the further promotion of friendly relations and cooperation 
among States in accordance with the Charter, 

 
Recalling the right  of  peoples to self-determination,  by 
virtue of which they have the right freely to determine their 
political status and to pursue their economic, social and 
cultural development, 

 
Recalling also the right of peoples to exercise, subject to 
the relevant provisions of both International Covenants on 

Human Rights, full and complete sovereignty over all their 
natural wealth and resources, 
 
Mindful of the obligation of States under the Charter to 
promote universal respect for and observance of human 
rights and fundamental freedoms for all without distinction 
of any kind such as race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status, 
 
Considering that the elimination of  the massive and 
flagrant violations of the human rights of the peoples and 
individuals affected by situations such as those resulting 
from  colonialism,  neocolonialism, apartheid,  all  forms 
of racism and racial discrimination, foreign domination 
and occupation, aggression and threats against national 
sovereignty, national  unity and  territorial  integrity and 
threats of war  would contribute to the establishment  of 
circumstances propitious to the development of a great 
part of mankind, 
 
Concerned at the existence of  serious obstacles to 
development, as well as to the complete fulfilment of human 

با یادآوری ماده های ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و 

 سياسی،

با یادآوری بيشتر موافقت نامه ها، کنوانسيون ها، قطعنامه ها و 

دیگر اسناد مربوطه سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی 

رابطه با توسعه یکپارچه نوع بشر، پيشرفت و توسعه آن در 

اقتصادی و اجتماعی تمامی مردمان، ازجمله اسناد و مصوبات 

مربوط به استعمارزدایی، پيشگيری از تبعيض، احترام به و رعایت  

آزادی های بنيادی و حقوق بشر، حفظ صلح و امنيت بين المللی 

ن کشورها براساس و ترویج بيشتر روابط دوستانه و همکاری بي

 منشور ملل متحد،

با یادآوری حق مردمان برای تعيين سرنوشت خود، که براساس 

آن حق دارند وضعيت سياسی خود را آزادانه تعيين و توسعه 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پيگيری کنند،

همچنين با یادآوری حق مردمان برای اعمال،  به پيروی از ماده 

دو ميثاق بين المللی حقوق بشر، حاکميت کامل های مربوطه هر

 و همه جانبه بر تمامی ثروت و منابع ملی خود،

با آگاهی از تعهد کشورها براساس منشور ملل متحد برای ترویج 

احترام همگانی برای و رعایت آزادی های بنيادی و حقوق بشر  

 برای همه بدون هيچگونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ پوست، 

ید سياسی و عقاید دیگر، خاستگاه ملی جنسيت، زبان، دین، عقا

 یا اجتماعی، اموال و دارایی، تولد و وضعيت های دیگر،

با توجه به این که  خاتمه دادن به نقض های گسترده و آشکار  

حقوق بشر مردمان و افراد تحت تاثير و گرفتار وضعيت هایی مانند 

نژادی، شرایط ناشی از استعمارگری، استعمارگری جدید، جدایی 

تمامی شکل های نژادپرستی و تبعيض نژادی، سلطه و 

اشغالگری خارجی، تجاوز و تهدید عليه حاکميت ملی، وحدت 

ملی و یکپارچگی ارضی و تهدیدهای جنگ به ایجاد شرایطی 

 مناسب برای توسعه بخشی بزرگ از نوع بشر کمک خواهد کرد،

، همچنين در با ابراز نگرانی از وجود موانع جدی در مسير توسعه

مسير دستيابی به رضایت کامل انسان ها و مردمان از زندگی 

خود، که، ازجمله، انکار حقوق مدنی،سياسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی )آنان( موجب آن می شود، و با توجه به این 

که تمامی حقوق و آزادی های بنيادی بشر جدایی ناپذیر و 

یج توسعه ، باید به اجرا، ترویج وابسته به یکدیگرند، به منظور ترو

و حمایت از حقوق مدنی ، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی توجه برابر و رسيدگی فوری معطوف شود، و این که، 

براین اساس، ترویج، احترام به و برخورداری از  بعضی از حقوق و 

آزادی های بنيادی بشری نمی تواند انکار سایر حقوق و آزادی 

 ادی بشری را توجيه کند،های بني



 
 
 
 
 
 

 
beings and of peoples, constituted, inter alia, by the denial 
of  civil,  political,  economic, social and  cultural rights, 
and considering that all human rights and fundamental 
freedoms are indivisible and interdependent and that, in 
order to promote development, equal attention and urgent 
consideration should be given to the implementation, 
promotion and  protection of  civil,  political,  economic, 
social and cultural rights and that, accordingly, the 
promotion of, respect for and enjoyment of certain human 
rights and fundamental freedoms cannot justify the denial 
of other human rights and fundamental freedoms, 

 
Considering that international peace and security are 
essential elements for  the  realization  of  the  right  to 
development, 

 
Reaffirming that there is a close relationship between 
disarmament and development and that progress in the field 
of disarmament would considerably promote progress in the 
field of development and that resources released through 
disarmament  measures should be devoted to the economic 
and social development and well-being of all peoples and, 
in particular, those of the developing countries, 

Recognizing that the human person is the central subject 
of   the  development  process  and   that  development 
policy should therefore make the human being the main 
participant and beneficiary of development, 

Recognizing that the creation of conditions favourable to 
the development of peoples and individuals is the primary 
responsibility of their States, 
 
Aware that efforts at the international level to promote and 
protect human rights should be accompanied by efforts to 
establish a new international economic order, 
 
Confirming that the right to development is an inalienable 
human right and that equality of opportunity for 
development is  a  prerogative  both  of  nations and  of 
individuals who make up nations, 
 
Proclaims the  following   Declaration  on  the  Right  to 
Development: 

با توجه به این که صلح و امنيت بين المللی  عناصر ضروری برای 

 تحقق حق توسعه هستند،

با تایيد دوباره این امر که بين خلع سالح و توسعه رابطه ای 

نزدیک وجود دارد  و این که پيشرفت در زمينه خلع سالح از 

حمایت خواهد کرد  پيشرفت در زمينه توسعه به گونه قابل توجهی

و این امر که منابع آزاد شده از طریق تدابير خلع سالح باید به 

توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه همه مردمان، به ویژه مردمان 

 کشورهای درحال توسعه، اختصاص داده شود،

با به رسميت شناختن این امر که شخص انسان موضوع مرکزی و 

ه بنابراین سياست توسعه باید اصلی فرایند توسعه است و این ک

انسان را شرکت کننده و سود برنده اصلی از توسعه به حساب 

 آورد،

با به رسميت شناختن این امر که ایجاد شرایط  مناسب برای 

توسعه مردمان و افراد، مسووليت اصلی و اوليه دولت های آنان 

 است،

 

با آگاهی از این که تالش ها در سطح بين المللی برای 

حقوق بشر باید با تالش ها برای ایجاد  ترویج و حمایت از

 نظم اقتصادی تازه همراه باشد،

با تایيد این که حق توسعه  ازحقوق بشر ی است که نمی 

توان آن را از انسان گرفت و این که برابری فرصت برای 

توسعه امتيازی برای ملت ها و افراد است که ملت ها را 

 تشکيل می دهند،

توسعه صادر می شود: اعالميه زیر در زمينه حق  

 

 



 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه
  

 
1. The right to development is an inalienable human right 
by virtue of which every human person and all peoples 
are entitled to participate  in,  contribute to, and  enjoy 
economic, social, cultural and political  development, in 
which all human rights and fundamental freedoms can be    
fully realized. 

 
2. The human right to development also implies the full 
realization of the right of peoples to self-determination, 
which includes, subject to the relevant provisions of both 
International Covenants on Human Rights, the exercise 
of their inalienable right to full sovereignty over all their 
natural wealth and resources. 

 1ماده 

توان آن را از حق توسعه از حقوق بشری است که نمی  -1

انسان گرفت و درنتيجه و براساس آن هر انسان و همه 

مردمان حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سياسی، که در آنها همه آزادی های بنيادی 

و حقوق بشر می توانند به طورکامل تحقق یابند 

 شرکت کنند، به آنها کمک کنند و از آنها برخوردار شوند.

 

حق بشر نسبت به توسعه همچنين برتحقق کامل حق  -2

مردمان برای تعيين سرنوشت خویش اشاره دارد، حقی 

که براساس ماده های مربوطه هردو ميثاق بين المللی 

حقوق بشر، شامل اعمال حق  غيرقابل انتقال و 

جدایی ناپذیر آنان برای حاکميت کامل بر ثروت و منابع 

 طبيعی ایشان است.  

 

 



 
 
 
 

ARTICLE 2  
 

1. The human person is the central subject of development 
and should be the active participant and beneficiary of the 
right to development. 

 
2. All  human beings have a  responsibility for 
development, individually  and  collectively,  taking  into 
account the need for full respect for their human rights 
and fundamental freedoms as well as their duties to the 
community, which alone can ensure the free and complete 
fulfilment of the human being, and they should therefore 
promote and protect an appropriate political, social and 
economic order for development. 

 
3. States have the right and the duty to formulate 
appropriate  national  development policies that aim  at 
the constant improvement of the well-being of the entire 
population and of all individuals, on the basis of their 
active, free and meaningful participation in development 
and in the fair distribution of the benefits resulting 
therefrom. 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه
 2ماده 

 

شخص انسان  موضوع مرکزی و اصلی توسعه است و باید  -1

 حق توسعه باشد. شریک و سود برنده فعال

 

تمامی انسان ها، به گونه انفرادی و دسته جمعی، با درنظر  -2

گرفتن نياز به احترام کامل برای آزادی های بنيادی و حقوق 

بشر آنان، همچنين وظایف آنان نسبت به جامعه، که تنها آن 

می تواند رضایت آزادانه و کامل انسان را تضمين کند، برای 

و بنابراین باید نظمی  توسعه  مسووليت دارند،

سياسی،اجتماعی و اقتصادی مناسب را برای توسعه ترویج 

 و از آن حمایت کنند.

 

 

کشورها حق و  وظيفه دارندسياست های توسعه ملی  -3

مناسب که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل جمعيت و تمامی 

افراد، برمبنای مشارکت آزادانه، فعال و معنی دار آنان در 

زیع عادالنه مزایای ناشی از آن باشد، تدوین توسعه و در تو

 کنند.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARTICLE 3  
 

1. States have the primary responsibility for the creation 
of national and international conditions favourable to the 
realization of the right to development. 

 
2. The realization of the right to development requires full 
respect for the principles of international law concerning 
friendly  relations  and  cooperation  among  States in 
accordance with the Charter of the United Nations. 

 
3. States have the duty to cooperate with each other 
in   ensuring  development  and   eliminating   obstacles 
to  development. States should realize  their rights and 
fulfil their duties in such a manner as to promote a new 
international economic order based on sovereign equality, 
interdependence, mutual interest and cooperation among 
all States, as well as to encourage the observance and 
realization of human rights. 

 ملل متحدسازمان 

 اعالميه حق توسعه
 3ماده  

 

 

کشورها مسووليت اصلی و اوليه را برای ایجاد شرایط ملی  -1

 و بين المللی مناسب برای تحقق حق توسعه دارند. 

 

تحقق حق توسعه  احترام کامل برای اصول حقوق بين الملل  -2

مربوط به روابط دوستانه و همکاری بين کشورها را براساس 

 منشور ملل متحد ایجاب می کند. 

 

کشورها وظيفه دارند برای تضمين تحقق توسعه و حذف  -3

موانع توسعه با یکدیگر همکاری کنند. کشورها باید حقوق 

ظایف خود را به چنان شيوه هایی خود را محقق سازند و و

انجام دهند که نظم اقتصادی بين المللی جدیدی برمبنای 

برابری حاکميت، وابستگی متقابل، منافع مشترک و 

همکاری بين همه کشورها ترویج، و رعایت و تحقق حقوق 

 بشر تشویق شود. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ARTICLE 4  
 

1. States have the duty to take steps, individually and 
collectively, to formulate international development policies 
with a view to facilitating the full realization of the right to 
development. 

2. Sustained action is required to promote more rapid 
development of developing countries. As a complement to 
the efforts of developing countries, effective international 
cooperation  is  essential in  providing   these countries 
with appropriate means and facilities to foster their 
comprehensive development. 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه

  4ماده 

   

کشورها وظيفه دارند برای تدوین سياست های توسعه بين  -1

المللی به اميد تسهيل تحقق کامل حق توسعه اقداماتی، 

 به صورت فردی و دسته جمعی  انجام دهند.

 

برای حمایت از توسعه سریع تر کشورهای در حال توسعه  -2

اقدام مداوم و پایدار الزم است. به عنوان مکمل تالش های 

کشورهای درحال توسعه،  همکاری موثر بين المللی برای 

تامين وسایل و تسهيالت مناسب این کشورها به منظور 

 تقویت توسعه فراگير آنها ضروری است.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARTICLE 5  
 

States shall take resolute steps to eliminate the massive 
and flagrant violations of the human rights of peoples 
and human beings affected by situations such as those 
resulting from apartheid, all forms of racism and racial 
discrimination,   colonialism,   foreign   domination   and 
occupation, aggression, foreign interference and threats 
against national sovereignty, national unity and territorial 
integrity,  threats of  war  and  refusal to  recognize  the 
fundamental right of peoples to self-determination. 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه
 5ماده 

 

کشورها باید اقدامات قاطع برای حذف نقض های شدید 

و فاااحش حقااوق بشاار مردمااان و انسااان هااای گرفتااار 

 وضااعيت هااایی ماننااد شاارایط ناشاای از جاادایی نااژادی،

هماااه شاااکل هاااای نژادپرساااتی و تبعااايض ناااژادی، 

اسااتعمارگری، ساالطه و اشااغالگری خااارجی، تجاااوز،  

مداخله خارجی و تهدیدها عليه حاکميات ملای، وحادت 

ملی و یکپارچگی ارضی، تهدیدهای جنگ و امتناع از باه 

رسااميت شااناختن حااق بنيااادی مردمااان باارای تعيااين 

 سرنوشت خویش انجام دهند.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ARTICLE 6  
 

1. All States should co operate with a view to promoting, 
encouraging and strengthening universal respect for and 
observance of all human rights and fundamental freedoms 
for all without any distinction as to race, sex, language or 
religion.                                                                                  

 
2. All  human rights and fundamental freedoms are 
indivisible and interdependent; equal attention and urgent 
consideration should be given to the implementation, 
promotion and protection of civil, political, economic, 
social and cultural rights. 

 
3. States should take steps to  eliminate obstacles to 
development resulting from failure to observe civil and 
political rights, as well as economic, social and cultural 
rights. 

 ملل متحد سازمان

 اعالميه حق توسعه

 6ماده 

همه کشورها باید برای ترویج، تشویق و تقویت احترام  -1

همگانی به و رعایت تمامی آزادی های بنيادی و حقوق بشر 

برای همه بدون هرگونه تبعيض و تمایز نسبت به نژاد، 

 جنسيت، زبان یا دین همکاری کنند. 

 

آزادی های بنيادی و حقوق بشر غيرقابل تقسيم و تمامی  -2

تفکيک، و وابسته به یکدیگرند؛ درمورد اجرا، ترویج و حمایت 

از حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 باید توجه برابر مبذول و رسيدگی فوری به عمل آید.

 

  

کشورها باید برای حذف موانع ناشی از کوتاهی در رعایت  -3

نی و سياسی، همچنين حقوق اقتصادی و حقوق مد

 فرهنگی بر سر راه توسعه اقداماتی انجام دهند. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARTICLE 7  
 

All States should promote the establishment, maintenance 
and strengthening of international peace and security and, 
to that end, should do their utmost to achieve general and 
complete disarmament under effective international control, 
as well as to ensure that the resources released by effective 
disarmament  measures are   used  for   comprehensive 
development, in particular that of the developing countries. 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه
 7ماده 

 

 

همه کشورها باید ایجاد، نگهداری و تقویت صلح و امنيت بين 

حداکثر تالش خود را برای تحقق المللی را ترویج و، به این منظور، 

خلع سالح عمومی و کامل تحت کنترل موثر بين المللی به عمل 

آورند، همچنين تضمين کنند منابع آزادشده  براثر تدابير موثر خلع 

سالح برای توسعه فراگير، به ویژه توسعه فراگير کشورهای درحال 

 توسعه  به مصرف برسد.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ARTICLE 8  
 

1. States should undertake, at  the national  level, all 
necessary measures for  the realization  of  the right  to 
development and  shall  ensure, inter  alia,  equality  of 
opportunity for  all  in  their access to  basic  resources, 
education, health services, food,  housing, employment 
and  the fair  distribution of  income. Effective measures 
should be undertaken to ensure that women have an active 
role in the development process. Appropriate economic 
and social reforms should be carried out with a view to 
eradicating all social injustices. 

 
2. States should encourage popular participation in all 
spheres as an important factor in development and in the 
full realization of all human rights. 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه
 8ماده 

 

کشورها باید، در سطح ملی، همه اقدامات الزم را برای  -1

تحقق حق توسعه به عمل آورند و باید ازجمله، برابری 

فرصت برای همه در زمينه دسترسی  آنان به منابع 

اساسی، آموزش، خدمات بهداشتی، غذا، مسکن، اشتغال 

و توزیع عادالنه درآمد را تضمين کنند. برای حصول اطمينان از 

زنان نقشی فعال در فرایند توسعه داشته باشند باید این که 

اقدامات موثربه عمل آید.  به منظور ریشه کن کردن تمامی 

بی عدالتی های اجتماعی، اصالحات اقتصادی و اجتماعی 

 مناسب باید انجام شود. 

 

کشورها باید مشارکت مردم را در همه گستره ها به عنوان  -2

امل تمامی حقوق بشر عاملی مهم در توسعه و در تحقق ک

 تشویق کنند. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ARTICLE 9  
 

1. All the aspects of the right to development  set forth in 
the present Declaration are indivisible and interdependent 
and each of them should be considered in the context of 
the whole. 

2. Nothing in the present Declaration shall be construed 
as being contrary to the purposes and principles of the 
United Nations, or as implying that any State, group or 
person has a right to engage in any activity or to perform 
any act aimed at the violation of the rights set forth in 
the Universal Declaration of  Human Rights and  in  the 
International Covenants on Human Rights. 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه
 9ماده 

 

همه جنبه های حق توسعه تصریح شده در اعالميه حاضر  -1

غيرقابل تقسيم و تفکيک، و وابسته به یکدیگرند و به هریک 

 از آنها باید درچارچوب کل توجه کرد.

  

هيچ مطلب و نکته ای در اعالميه حاضر نباید متضاد با هدف  -2

ها و اصول سازمان ملل متحد، یا به عنوان این نشانه تعبير 

شود که کشور، گروه یا شخصی حق دارد با هدف نقض 

حقوق تعيين شده در اعالميه جهانی حقوق بشر و در ميثاق 

های بين المللی حقوق بشر در فعاليتی شرکت کند یا 

 امی را انجام دهد. اقد

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ARTICLE 10  
 

Steps should be taken to ensure the full exercise and 
progressive enhancement of  the right  to  development, 
including the formulation, adoption and implementation of 
policy, legislative and other measures at the national and 
international levels. 

 
 

Resolution 41/128 

 سازمان ملل متحد

 اعالميه حق توسعه
 ۱۰ماده 

 
برای حصول الالالينان از  اعمال کامل و اصالح تدريجی حق 
توسعه، ازجمله تدوين، تصويب و اجرای  سياست و خط مشی، 
قانونگذاری و انجام ديگر تدابير در سطوح ملی و بين المللی بايد 

 اقداماتی انجام شود.   
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