
Tuyên ngôn toàn thế giới Vể nhân quyền%
 của Liên Hợp Quốc%
%

Được Ðại hội đồng Liên Họp Quốc thông qua vă Công bố theo Nghịrquyết%
 Số 217 (III), ngày 10 tháng 12 năm 1948.%
%

Lời nói đầu%
 Với nhận thức rằng:%
%

Việc thừa nhận nhân phẩm Vốn có, các quyển bĩnh đẳng và không thể tách rời của mọi%
 thành viên trong gia đình nhân loại Iă cợ SỞ cho tự do, công bằng vă hoà bình trên thế%
 giới,%
%

Sự Xâm phạm Và coi thường nhân quyển đã dẫn đến những hành động tăn bạo Xâm phạm%
 tói lương tâm của nhân loại, và Việc Xây dựng một thể giới trong đó con ngưòi được tự%
 do ngôn luận và tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi Sợ hãi Và cũng cực được coi là%
 nguyện Vọng cao cả nhất của loài người,%
%

Nhân quyển phải được pháp luật bảo Vệ để mỗi ngưòi không buộc phải nổi 10ạn _như là%
 biện pháp cuối cùng để chống lại chể độ cường quyển Và áp bức,%
%

Cẩn phải khuyến khích Việc phát triển quan hệ bằng hữu giữa các dân tộc,%
%

Nhân dân các nước thành viên Liện Hợp Quốc trong bản Hiến chưong đã một lẩn nữa%
 khẳng định niềm tin của mình vào những quyển cơ bản của con ngưòi, vào nhân phẩm,%
 vào giá trị của mỗi người, vào quyền bình đẳng nam nữ, Vă đã bẩy tỏ quyết tâIn thúc đẩy%
 tiến bộ Xã hội cũng như Xây dựng các điểu kiện Sống tốt hơn, tự do hơn.%
%

Các nước thành viên đã caln kết, cùng Với tổ Chức Liên Hợp Quốc, phẩn đẩu thúc đẩy%
 mọi người tôn trọng và thực hiện các quyển cũng như những tự do CƠ bản của con người.%
%

Nhận thức thống nhất Vể những quyển Và tự do đó của con ngưòi là yếu tố quan trọng%
 nhất cho việc thực hiện đẩy đủ cam kết này.%
%

Nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố:%
%

Bản tuyên ngôn toàn thể giới vể nhân quyển này là thước đo Chung cho tẩt cả các nước Vã tẩt%
 cả các dân tộc đánh giá Việc thực hiện mục tiêu mà mọi cá nhân Và mọi tổ chức trong Xã hội,%
 trên cơ Sở luôn ghi nhớ Bản tuyên ngôn này, sẽ phẩn đẩu thúc đẩy sự tôn trọng Các quyển và tự%
 do cợ bản của con người thông qua truyền bá Và giáo dục, cũng như sẽ phẩn đẩu đảln bảo cho%
 mọi người dân, Ở chính các nước thành Viên của Liên Hợp Quốc và Ở các lãnh thổ thuộc quyển%
 quản lý của mình, công nhận Và thực hiện những quyển và tự do đó một cách có hiệu quả%
 thông qua những biện pháp tích cực, trong phạm vi quốc gia hay quốc tế.%
%

Điểu 1: Tất cả mọi người Sinh ra đểu được tư do và bĩnh đẳng vể nhân phẩm và quyển. Mọi '%
%

con người đểu được tạo hoá ban cho lý trí và lượng tâm vă cẩn phải đối Xử Vó`i nhau trong tình%
 bằng hữu.%
%


