
 

SOẠN BÀI TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, QUYỀN 

ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM 
ĐỌC TÀI LIỆU™ 

 

1 

SOẠN BÀI TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, QUYỀN ĐƯỢC 

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM 

Tài liệu soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em của Đọc 

Tài Liệu sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức bài học này. 

Bài soạn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em sẽ giúp các bạn 

nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này và gợi ý trả lời câu hỏi tại trang 35 và 36 SGK 

Ngữ văn 9 tập 1. 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

   Đây là đoạn trích Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-

1990. Tiếp theo sau đoạn trích, bản Tuyên bố còn phần Cam kết và phần Những bước tiếp theo khẳng 

định quyết tâm và nêu ra một chương trình cùng các bước cụ thể phải làm.  

   Bản Tuyên bố ra đời vào cuối thế kỉ XX, liên quan đến vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Điều kiện 

thuận lợi cho nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em là sự phát triển của khoa học kĩ thuật, sự tăng trưởng 

kinh tế chung, tính hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới được củng cố, mở rộng. Tuy nhiên, bên cạnh 

đó có nhiều vấn đề đặt ra như trong phần Thách thức mà bản Tuyên bố đã nêu. 

Xem thêm: Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần đọc - hiểu văn bản trang 35 và phần luyện tậm trang 36 sách giáo khoa 

Ngữ văn 9 tập 1. 

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1 - Trang 36 SGK 

Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục 

văn bản 

Trả lời 

Văn bản gồm 17 đoạn, có bố cục chặt chẽ, hợp lí. 

a) Mục 1, 2: Khẳng định quyền được sống, được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới; kêu gọi toàn 

nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này. 

https://doctailieu.com/soan-tuyen-bo-the-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve-va-phat-trien-cua-tre-em
https://doctailieu.com/soan-tuyen-bo-the-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve-va-phat-trien-cua-tre-em
https://doctailieu.com/tom-tat-tuyen-bo-the-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve
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b) Sự thách thức (mục 3 - mục 7): Nêu những dẫn chứng, những số liệu về cuộc sống bất hạnh đói 

nghèo, bệnh tật, tình trạng rơi vào hiếm hoạ của rất nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay. 

c) Cơ hội (mục 8 - mục 9): Khẳng định những thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh 

việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

d) Nhiệm vụ (mục 10 - mục 17): Xác định nhiệm vụ cụ thể mà các quốc gia và cả cộng đồng quốc tế 

cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em. Những nhiệm vụ này được nêu lên một cách hợp lí và 

cấp bách trên tình hình thực tế. 

2 - Trang 36 SGK 

Ở phần Sự thách thức, bản Tuyên bố đã nên lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao?  

Trả lời 

Tình trạng cuộc sống bất hạnh về nhiều mặt, bị rơi vào hiếm hoa của rất nhiều trẻ em trên thế giới hiện 

nay được phân tích và chứng minh: 

- Vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, nạn phân biệt chủng 

tộc, sự xâm lược, chiếm đóng của nước ngoài, bị tàn tật, bị đối xử tàn nhẫn. 

- Chúng phải chịu đựng những thảm hoạ của đói nghèo, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi 

trường xuống cấp 

- Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng, bệnh tật do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh và tệ nạn 

ma túy. 

3 - Trang 36 SGK 

Qua phần Cơ hội, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều 

kiện thuận lợi gì? 

Trả lời 

Khẳng định những thuận lợi cơ bản, những cơ hội để quốc tế đẩy mạnh việc chăm sóc và bảo vệ trẻ 

em: 

- Sự liên kết các nước giúp có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ trẻ em. Công ước về quyền trẻ em 

tạo ra một cơ hội mới. 
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- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế có khả năng đạt kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, bảo vệ môi 

trường, ngăn chặn bệnh tật, việc chuyển tài nguyên to lớn của những cố gắng giải trừ quân bị sang việc 

tăng cường phúc lợi cho trẻ em. 

- Phong trào chăm sóc và bảo vệ trẻ em, những nhà mở, nhà tình thương, trại trẻ em đường phố... khắp 

nước ta đã nói lên sự quan tâm của xã hội, sự nhận thức và tham gia tích cực của nhiều tổ chức xã hội, 

đoàn thể, cá nhân... để chăm sóc và bảo vệ trẻ em một cách thiết thực và có hiệu quả. 

4 - Trang 36 SGK 

Phần Nhiệm vụ bản tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần 

phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này? 

Trả lời 

Bảy nhiệm vụ (mục 10 – mục 16) trong Tuyên bố được xác định trên cơ sở tình trạng thực tế về cuộc 

sống của trẻ em - hiện nay trên thế giới và những cơ hội được khẳng định ở phần trước. 

Bản Tuyên bố đã nêu ra những số liệu và những yêu cầu cụ thể, xác định nhiều nhiệm vụ cấp thiết của 

cộng đồng quốc tế và mỗi quốc gia về các vấn đề: 

- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em. 

- Quan tâm chăm sóc hàng đầu số trẻ tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn. 

- Bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em gái, các bà mẹ, bảo đảm quyền bình đăng nam nữ. 

- Chuẩn bị cho trẻ có một cuộc sống tốt đẹp, có giá trị về các mặt tinh thần, văn hoá, đời sống. Cụ thể 

là quyền được học tập, chống nạn mù chữ 

- Giúp đỡ các bà mẹ sinh nở an toàn khi mang thai và sinh đẻ, không chết bà mẹ và thai nhi. 

- Tạo cho trẻ em mồ côi có cơ hội tìm biết lại lịch của mình, có cảm giác an toàn nơi mình nương tựa, 

chuẩn bị cho các em một cuộc sống có trách nhiệm và tự lập khi đến tuổi trưởng thành. 

5 - Trang 36 SGK 

Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 

về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này? 

Trả lời 

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em giữ vai trò cực kì quan trọng trong việc xây 

dựng một xã hội tiến bộ. Đây cũng là vấn đề được Cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm vì nó liên quan 
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trực tiếp đến tương lai của toàn nhân loại. Những chủ trương, chính sách, những hành động cụ thể đối 

với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong một quốc gia thể hiện được mức độ phát triển của quốc gia đó. 

Những nhiệm vụ và hành động về vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em của cộng đồng quốc tế thể hiện được 

sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. 

Tham khảo thêm 

 Sơ đồ tư duy của Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 

 Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát 

triển của trẻ em 

 

https://doctailieu.com/so-do-tu-duy-cua-tuyen-bo-the-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve
https://doctailieu.com/phan-tich-va-neu-cam-nghi-ve-bai-tuyen-bo-the-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve-va-phat-trien-cua-tre-em
https://doctailieu.com/phan-tich-va-neu-cam-nghi-ve-bai-tuyen-bo-the-gioi-ve-su-song-con-quyen-duoc-bao-ve-va-phat-trien-cua-tre-em

