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PHÂN TÍCH TÁC PHẨM: "TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, 

QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM" 

Bài văn mẫu chọn lọc 

    Phân tích bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của 

trẻ em (trích Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc 

ngày 30-9-1990). 

   Văn bản này trích từ lời Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở 

Liên hợp quốc (Niu-oóc), ngày 30/9/1990 với nội dung bày tỏ thái độ quan tâm toàn diện, 

sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước vấn đề bảo vệ quyền lợi và chăm sóc sự phát triển 

của trẻ em. 

   Bối cảnh ra đời của bài viết là tình hình thế giới trong những năm cuối thế kỉ XX. Khoa 

học, kĩ thuật phát triển, kinh tế tăng trưởng, tính cộng đồng, hợp tác giữa các quốc gia 

trên thế giới được củng cố và mở rộng. Đó là những điều kiện thuận lợi để có thể thực 

hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy vậy, không ít khó khăn và những vấn 

đề cấp bách được đặt ra trước mắt, cụ thể như sự phân hóa rõ rệt về mức sống giữa các 

nước giàu, nghèo; tình trạng chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới; số trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn, bị tàn tật, bị bóc lột và thất học ngày càng nhiều… 

   Qua bài văn, tác giả giúp chúng ta thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em 

trên thế giới hiện nay và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. 

   Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan 

trọng có ý nghĩa toàn cầu. Bản Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 

30-9-1990 đã khẳng định điều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện 

vì sự sống còn và phát triển của trẻ em, tương lai của toàn nhân loại. 

   Cùng với bản Tuyên bố này, Hội nghị cấp cao thế giới còn công bố một kế hoạch hành 

động khá chi tiết và toàn diện. Sau đó, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động vì sự sống còn, bảo vệ và phát triển 

của trẻ em Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2000, coi như một bộ phận quan trọng trọng 

chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

   Phần Sự thách thức tuy ngắn gọn nhưng đã nêu lên khá đầy đủ và cụ thể cuộc sống khổ 

cực của hàng trăm triệu trẻ em trên thế giới hiện nay. Trẻ em không được sống trong 

hạnh phúc mà còn trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng 

tộc, của sự xâm lược. 
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  Hằng ngày, có vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới bị phó mặc cho những hiểm họa làm 

kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các cháu đó. Chúng phải chịu bao nhiêu nỗi bất 

hạnh do bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, 

chế độ a-pác- thai, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. Có những 

cháu trở thành người tị nạn, sống tha hương do bị cưỡng bức phải từ bỏ gia đình, cội rễ. 

Có những cháu khác lại chịu cảnh tàn tật hoặc trở thành nạn nhân của sự lãng quên, 

ruồng bỏ, đối xử tàn nhẫn và bóc lột. 

  Ở những nước kém phát triển, trẻ em phải chịu đựng thảm họa của đói nghèo, khủng 

hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp: 

  Mỗi ngày, có hàng triệu trẻ em phải chịu đựng những thảm họa của đói nghèo và khủng 

hoảng kinh tế, của nạn đói, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống 

cấp. Ở nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là những nước kém phát triển nhất, trẻ em 

đang phải chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài, của tình hình kinh tế không giữ được 

mức độ tăng trưởng đều đặn hoặc không có khả năng tăng trưởng. 

Điều đau lòng là hàng ngàn trẻ em chết mỗi ngày do suy sinh dưỡng và bệnh tật, mà 

nhiều nhất là ở châu Phi: 

   Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, kể cả hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), hoặc do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh và do tác động 

của vấn đề ma túy. 

- Kết thúc phần này, tác giả khẳng định: 

   Đó là những sự thách thức mà chúng tôi, với tư cách những nhà lãnh đạo chính trị, phải 

đáp ứng. 

Ở phần Cơ hội, tác giả nêu lên những điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế có thể đẩy 

mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Sự liên kết của các quốc gia cùng ý thức cao của 

cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này sẽ tạo ra một cơ hội mới: 

  Liên kết lại, các nước chúng ta sẽ có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh 

mệnh của trẻ em, loại trừ được một phần rất lớn những nỗi khổ đau của các em, thúc đẩy 

sự phát triển đầy đủ tiềm năng con người ở trẻ em và làm cho các em nhận thức được nhu 

cầu, các quyền của mình củng như nắm được các cơ hội phục vụ được lợi ích của mình. 

Công ước về quyền của trẻ em tạo ra một cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi trẻ em 

được thực sự tôn trọng ở khắp nơi trên thế giới. 

   Bên cạnh đó, sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực 

cũng là cơ sở để thực hiện nội dung công ước về quyền của trẻ em. Nguồn kinh phí cực 

kì to lớn dành cho cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc sẽ được dùng để cải thiện 
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đời sống cho hàng tỉ trẻ em nghèo trên khắp thế giới. Đói rét, ốm đau, mù chữ… sẽ dần 

dần bị đẩy lùi vào quá khứ. 

   Đất nước ta hiện nay tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và nhà nước đã thực sự quan 

tâm đến sự nghiệp có tính chất chiến lược lâu dài là nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ 

em; thường xuyên nâng cao ý thức của toàn dân về vấn đề này… 

   Trong phần Nhiệm vụ: tác giả đã nêu lên tính chất toàn diện và cụ thể của các nhiệm vụ 

cấp thiết mà từng quốc gia và cộng đồng quốc tế phải thực hiện. Từ việc bảo đảm chế độ 

dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe đến việc phát triển giáo dục cho trẻ em; từ các đối 

tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ con bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó 

khăn) đến củng cố gia đình, xây dựng môi trường xã hội; từ bảo đảm quyền bình đẳng 

nam nữ đến khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội… 

   Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em cũng là trách nhiệm hàng đầu. 

Sinh mệnh của hàng vạn trẻ em trai và gái có thể được cứu vãn mỗi ngày. Nếu quan tâm 

đến chế độ dinh dưỡng, chúng ta có thể hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tử vong ở 

trẻ em. Hiện nay, tỉ lệ tử vong của trẻ em nói chung và tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh nói 

riêng ở nhiều nước trên thế giới cao đến mức không thể chấp nhận được. 

  Trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải được quan tâm 

chăm sóc nhiều hơn và được hỗ trợ mạnh mẽ hơn. 

- Về vấn đề: Đối xử bình đẳng giữa bé trai và bé gái, bản Tuyên bố Viết: 

  Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và phải đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và 

nữ vì lợi ích của trẻ em toàn cầu. Ngay từ đầu, các em gái đã phải được đối xử bình đẳng 

và có cơ hội đồng đều như các em trai. 

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có liên quan rất lớn tới tương lai của trẻ 

em, đó là nhiệm vụ xóa mù chữ cho trẻ nhỏ, bởi hiện nay, có hơn 100 triệu trẻ em vẫn 

chưa trải qua giáo dục cơ sở, trong đó các em nữ chiếm 2/3. Bảo đảm sao cho trẻ em 

được học hết bậc giáo dục cơ sở và không để cho một em nào mù chữ sẽ là một trong 

những đóng góp quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ em trên toàn thế giới. 

- Bên cạnh đó, phải tạo điều kiện cho trẻ nhỏ nhận thức về mình, tự tin khi bước vào cuộc 

sống và có trách nhiệm với cộng đồng: 

  Cần tạo cho trẻ em cơ hội tìm biết được nguồn gốc lai lịch của mình và nhận thức được 

giá trị của bản thân trong một môi trường mà các em cảm thấy là nơi nương tựa an toàn, 

thông qua gia đình hoặc những người khác trông nom các em tạo ra. Phải chuẩn bị để các 

em có thể sống một cuộc sống có trách nhiệm trong một xã hội tự do. Cần khuyến khích 

trẻ em ngay từ lúc còn nhỏ tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội. 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-9-c261
https://doctailieu.com/van-mau-lop-9-c708


HỌC TẬP – LỚP 9 – VĂN MẪU 9 

Muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cả nhân loại trước mắt phải tập trung vào việc khôi 

phục và phát triển kinh tế: 

  Các điều kiện kinh tế sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lo lớn đến số phận của trẻ em, đặc biệt là 

ở các nước đang phát triển. Vì tương lai của tất cả trẻ em, cần cấp bách bảo đảm hoặc 

khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triển đều đặn nền kinh tế ở tất cả các nước, đồng thời 

tiếp tục khẩn trương tìm ra một giải pháp nhanh chóng, rộng lớn và lâu bền cho vấn đề nợ 

nước ngoài của các nước đang phát triển đang có nợ. 

  Các nhiệm vụ đó đòi hỏi tất cả các nước cần phải có những nỗ lực liên tục và phối hợp 

với nhau trong hành động của từng nước cũng như trong hợp tác quốc tế. 

  Tác giả khẳng định việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một 

trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng 

đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước và của 

toàn nhân loại. 

   Qua những chủ trương, chính sách, những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em, chúng ta có thể đánh giá được trình độ văn minh của một xã hội. Vấn đề bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành cho sự quan tâm thích đáng với 

các chủ trương nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể và toàn diện. Tin rằng trong một tương lai 

không xa, trẻ em sẽ được sống sung sướng, hạnh phúc dưới một mái nhà chung, trong 

không khí hòa bình và hữu nghị. 

Bài văn mẫu 2: 

    "Tuyên bố thế giới vê sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em" là văn bản trích 

trong "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" họp tại Liên hợp quốc ngày 

30.9.1990. 

   Cấu trúc của văn bản rất chặt chẽ và hợp lí. Lời kêu gọi mở đầu hướng về những ai, và 

vì đối tượng nào mà ra lời tuyên bố. Sự thách thức nói lên thực trạng, tình trạng sống, 

còn, đau khổ ... của trẻ em thế giới. Hai điều cơ hội chỉ ra hoàn cẩnh xã hội và lịch sử 

thuận lợi. Phần nhiệm vụ là nội dung chính của bản tuyên bố. Tính pháp lí, tính cộng 

đồng, tính nhân đạo bao trùm văn bản này. 

    

   1. Mở đầu Bản tuyên bố là lời kêu gọi "khẩn thiết " hướng tới "toàn thể nhân loại" vì 

mục đích "hãy bảo đảm cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn " (Điều 1 )- Điều 2 

nói rõ vì ai, vì đối tượng nào, đối tượng ấy ra sao mà ra lời kêu gọi. Đó là tất cả trẻ cm 

trên thế giới, một lớp người "đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc". Lớp 

người nhỏ tuổi ấy cần "phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và 

phát triền". Hòa bình, ấm no, hậnh phúc là điều kiện, là nhu cầu sống của trẻ em. Tính 

cộng đồng (rộng lớn), tính nhân dạo được thể hiện rất rõ và vô cùng sâu sắc. 
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   2. Năm điều tiếp theo nói về sự thách thức phản ánh thực trạng, điểu kiện sống của tuổi 

thơ trên thế giới. Vô số trẻ em phải chịu bao nhiêu "nỗi bất hạnh", là "nạn nhân" của 

chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a-pác-thai, của sự xâm lược, 

chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. Có những cháu chịu cảnh tị nạn, tàn tật ... bị 

"đối xử tàn nhẫn và bóc lột" (Điều 4). 

  "Trẻ em là tương lai của Tổ quốc" 

  Có hàng triệu trẻ em ở các nước đang phát triển, chậm phát triển sống trong đói nghèo, 

vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp. Nguyên nhân chính là do "tác động 

nặng nề của nợ nước ngoài", hoặc tình hình kinh tế "không có khả năng tăng trưởng" 

(Điều 5). 

  Điều 6 nêu lên những số liệu đáng sợ: mỗi ngày trên thế giới có 40.000 trẻ em chết vì 

suy dinh dưỡng, bộnh tật, hội chứng AIDS, hoặc do điều kiện sống: thiếu nước sạch, 

thiếu vệ sinh, và do tác động của vấn đề ma túy (Điều 6). 

   Văn bản không chỉ nêu lên thực trạng của trẻ em thế giới, mà còn nói lên nguyên nhân. 

Nhưng không hề đụng chạm tới quốc gia nào. Đó là tính pháp lí thể hiện một cách viết 

sâu sắc, tế nhị. 

   3. Phần cơ hội chỉ có 2 điều. Sự liên kết của các nước và "công ước về quyền của trẻ 

em" đã tạo ra cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi trẻ em "được sự tôn trọng" ở khắp nơi 

trên thếgiới. (Điều 8). 

   Bầu không khí chính trị quốc tế được "cải thiện" (cuộc chiến tranh lạnh được phá bỏ), 

sự hợp tác và đoàn kết quốc tế (khôi phục và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ...), 

giải trừ quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em (Điều 9). 

   Những cơ hội ấy đã được tận đụng trong 15 năm qua, làm cho sự sống còn, bảo vệ và 

phát triển của trẻ em trên nhiều khu vực, nhiều quốc gia thu được nhiều thành tựu tốt đẹp. 

   4. Phần nhiệm vụ có 8 điều (10 -17). 

   Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em; cứu vãn sinh mệnh trẻ 

em, giảm tì lệ tử vong của trẻ sơ sinh (Điều 10). 

   Chăm sóc nhiều hơn đối với trẻ em bị tàn tật và có hoàn cảnh sống đặc biệt khó 

khăn. (Liên hệ: hàng chục vạn trẻ em ở nước ta bị chất độc màu da cam trong 

chiến tranh,..). (Điều 11). 

   Tăng cường vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ vì lợi 

ích của trẻ em toàn cầu; các em gái cần được đối xử bình đẳng (Điều 12). 

   Bảo đảm cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở ( Điều 13). 
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  Bảo đảm an toàn cho phụ nữ khi mang thai và sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình để 

trẻ em lớn khôn và phát triển (Điều 14). 

   Cần tạo cho trẻ em một môi trường sống, một xã hội tự do để trẻ em có nơi 

nương tựa an toàn, được khuyến khích tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội 

(Điều 15). 

   Khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở tất cả các nước; tìm ra giải 

pháp "nhanh chóng, rộng lớn và lâu bền" cho vấn đề nợ nước ngoàỉ (Điểu 16). 

   Điều 17 chỉ ra điều kiện để thực hiện những nhiệm vụ đã nêu ra cần những nỗ lực 

liên tục", "sự phối hợp trong hành động" của từng nước cũng như trong hợp tác 

quốc tế. 

   Đọc văn bản "Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của 

trẻ em" chúng ta mới cảm thấy ý nghĩa sâu xa của vấn đề nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm sóc 

trẻ em là một sự nghiệp vô cùng tò lớn đối với mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và toàn thế giới. 

"Trẻ em là tương lai của Tổ quốc", "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", những câu khẩu 

hiệu ấy trỏ nên thân thiết với mọi người. 

   Trong điều kiện được xã hội quan tâm săn sóc, mỗi thiếu niên nhi đồng trên mọi miền 

đất nước ta phải phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. 
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