Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên Hiệp quốc

T

ại Phiên họp toàn thể thứ 8, ngày 8 tháng 9 năm 2000, Đại Hội
đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Tuyên ngôn Thiên niên kỷ
của Liên Hiệp quốc.

I. CÁC GIÁ TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC
1. Chúng tôi, những người đứng đầu quốc gia và chính phủ, đã gặp
mặt tại Trụ sở Liên Hiệp quốc, thành phố Nữu Ước, từ ngày 6 đến ngày 8
tháng 9 năm 2000, vào buổi bình minh của Thiên niên kỷ mới, để khẳng
định lại niềm tin của chúng tôi đối với Liên Hiệp quốc và Hiến chương
của Tổ chức này như là những nền tảng không thể thiếu cho một thế
giới hoà bình, thịnh vượng và công bằng hơn. Chúng tôi nhìn nhận rằng,
ngoài trách nhiệm riêng của chúng tôi đối với từng xã hội, chúng tôi có
trách nhiệm tập thể trong việc tôn trọng các nguyên tắc về nhân phẩm,
bình đẳng và bình quyền trên toàn thế giới. Là những nhà lãnh đạo, chúng
tôi có nghĩa vụ đối với tất cả các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là những
người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có trẻ em - những chủ nhân của
thế giới ngày mai.Chúng tôi khẳng định lại cam kết của chúng tôi đối với
các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp quốc, đã chứng
tỏ là những giá trị muôn thuở và mang tính phổ biến. Trên thực tế, tính
phù hợp và khả năng khích lệ của những mục đích và nguyên tắc này,
ngày càng được củng cố trong quá trình các dân tộc và nhân dân trên thế
giới trở nên gắn bó với nhau và tuỳ thuộc lẫn nhau nhiều hơn. Chúng tôi
quyết tâm thiết lập một nền hoà bình lâu bền và công bằng trên toàn thế
giới, phù hợp với các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương. Chúng
tôi một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của mình đối với mọi nỗ lực trong
việc nêu cao sự bình đẳng chủ quyền của tất cả các Quốc gia, sự tôn trọng
toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của họ, việc giải quyết xung đột
bằng phương pháp hoà bình và phù hợp với các nguyên tắc công lý và
luật pháp quốc tế, quyền tự quyết của các dân tộc còn chịu sự đô hộ của
chủ nghĩa thực dân và sự chiếm đóng của ngoại bang, nguyên tắc không
can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia, tôn trọng nhân quyền và
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các quyền tự do cơ bản của con người, tôn trọng các quyền bình đẳng của
mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo,
và sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã
hội, văn hoá và nhân đạo. Chúng tôi tin tưởng rằng thách thức trung tâm
đối với chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào để bảo đảm toàn cầu hoá
trở thành một lực lượng tích cực cho tất cả mọi người trên thế giới. Bởi vì,
trong khi toàn cầu hoá tạo ra nhiều cơ hội to lớn, thì lợi ích của nó đang
được chia sẻ không đồng đều, cái giá phải trả cho nó đang được phân
phối bất bình đẳng. Chúng tôi nhìn nhận rằng các nước đang phát triển
và các nước có nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi đang phải đối mặt
với những khó khăn đặc biệt trong việc khắc phục thách thức này. Vì vậy,
chỉ thông qua những nỗ lực rộng lớn và bền bỉ nhằm tạo ra một tương lai
chung cho mọi người, dựa trên tính nhân văn chung trong sự đa dạng của
chúng ta, thì toàn cầu hoá mới mang lại lợi ích bình đẳng cho tất cả mọi
người. Những nỗ lực này phải bao gồm các chính sách và biện pháp ở cấp
độ toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển và các nước
có nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi, được xây dựng và thực hiện với
sự tham gia có hiệu quả của các nước này.
2. Chúng tôi cho rằng một số giá trị cơ bản có vai trò thiết yếu trong
quan hệ quốc tế của thế kỷ 21. Đó là:
• Tự do: Nam giới cũng như nữ giới đều có quyền sống và nuôi dạy
con cái trong nhân phẩm, không đói nghèo, và không sợ bạo lực, áp bức
và bất công. Điều hành đất nước theo nguyên tắc dân chủ, có sự tham gia
của người dân và trên cơ sở ý chí của người dân là bảo đảm tốt nhất cho
việc thực hiện quyền này.
• Bình đẳng: Không được phép tước đoạt cơ hội thụ hưởng kết quả từ
hoạt động phát triển của bất cứ cá nhân nào hoặc dân tộc nào. Phải bảo
đảm các quyền và cơ hội bình đẳng cho nam giới cũng như nữ giới.
• Liên kết: Các thách thức mang tính toàn cầu cần được giải quyết
sao cho các chi phí và gánh nặng được chia sẻ một cách công bằng, phù
hợp với các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng và công bằng xã hội. Những
người phải chịu thiệt thòi hay được hưởng lợi ít nhất, xứng đáng được
nhận sự trợ giúp từ những người được hưởng lợi nhiều nhất.
• Khoan dung: Con người phải tôn trọng lẫn nhau, trong sự đa dạng
về tín ngưỡng, văn hoá và ngôn ngữ. Sự khác biệt trong cùng và giữa các
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xã hội không có gì đáng sợ hãi hoặc phải bị đàn áp, mà nên được tôn trọng
như một tài sản quý giá của nhân loại. Một nền văn hoá hoà bình và đối
thoại giữa tất cả các nền văn minh cần được khuyến khích.
• Tôn trọng thiên nhiên: Cần tỏ ra khôn ngoan trong việc quản lý tất cả
các sinh vật sống và tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với các nguyên tắc
phát triển bền vững. Chỉ có bằng cách này nguồn tài nguyên phong phú,
vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta mới có thể được bảo tồn và
truyền lại cho các thế hệ mai sau. Cần phải thay đổi những tập quán sản
xuất và tiêu dùng không bền vững hiện nay, vì an sinh của tương lai và
của các thế hệ con cháu chúng ta.
• Chia sẻ trách nhiệm: Trách nhiệm quản lý hoạt động phát triển kinh
tế và xã hội trên toàn thế giới cũng như mối đe doạ đối với nền hoà bình
và an ninh quốc tế cần được chia sẻ giữa các dân tộc và cần được thực thi
qua các kênh đa phương. Là tổ thức mang tính đại diện rộng rãi nhất và
phổ biến nhất trên thế giới, Liên Hiệp quốc phải được đóng vai trò trung
tâm.
Để biến những giá trị chung này thành hành động, chúng tôi đã xác
định những mục tiêu then chốt mà chúng tôi cho là có tầm quan trọng
đặc biệt.
II. HOÀ BÌNH, AN NINH VÀ GIẢI TRỪ QUÂN BỊ
1. Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực nào để giải thoát nhân dân chúng
ta khỏi sự tàn phá của chiến tranh, cho dù đó là chiến tranh trong cùng
hay giữa các Nhà nước, đã cướp đi sinh mạng của hơn 5 triệu con người
trong thập kỷ qua. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để thủ tiêu hiểm hoạ của
vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
2. Bởi vậy chúng tôi quyết tâm:
• Tăng cường sự tôn trọng đối với chế độ pháp quy trong các vấn
đề quốc tế cũng như quốc gia, và đặc biệt là quyết tâm bảo đảm sự tuân
thủ của các Quốc gia thành viên đối với các quyết định của Toà án Công
lý Quốc tế, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp quốc, trong trường Hiệp
mà các Quốc gia này là bên tham gia
• Làm cho Liên Hiệp quốc trở nên hiệu quả hơn trong việc duy trì
hoà bình và an ninh bằng cách cung cấp cho Liên Hiệp quốc những nguồn
lực và công cụ cần thiết đề ngăn chặn xung đột, giải quyết tranh chấp một
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cách hoà bình, giữ gìn hoà bình, củng cố hoà bình và tái thiết sau xung
đột. Trong khuôn khổ này, chúng tôi ghi nhận bản báo cáo của Tiểu ban
về các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp quốc và yêu cầu Đại Hội
Đồng hãy sớm xem xét các khuyến nghị của Tiểu ban này.
• Tăng cường sự hợp tác giữa Liên Hiệp quốc và các tổ chức cấp
vùng, phù hợp với các điều khoản tại Chương VIII của Hiến chương Liên
Hiệp quốc.
• Bảo đảm các Quốc gia tham gia sẽ thực hiện các Hiệp ước về kiểm
soát vũ khí và giải trừ quân bị, luật nhân đạo quốc tế, luật nhân quyền,
và kêu gọi tất cả các Quốc gia hãy xem xét ký kết và phê chuẩn Quy chế
Rô-ma về Toà án Tội phạm Quốc tế.
• Cùng nhau hành động trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng
bố quốc tế và tham gia tất cả các công ước quốc tế liên quan càng sớm
càng tốt.
• Tăng cường nỗ lực thực hiện cam kết chung chống tệ nạn ma tuý
trên thế giới.
• Tăng cường nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia dưới mọi hình
thức, trong đó có tệ chuyên chở và buôn bán người và tội rửa tiền.
• Hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của lệnh cấm vận
kinh tế của Liên Hiệp quốc đối với những người dân vô tội, tiến hành
kiểm điểm thường kỳ những lệnh cấm vận đó, và loại bỏ tác động tiêu cực
đối với các bên thứ ba.
• Phấn đấu loại bỏ các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ
khí hạt nhân, và theo đuổi mọi khả năng thực hiện mục tiêu này, trong đó
có khả năng triệu tập một hội nghị quốc tế nhằm tìm kiếm cách thức để
loại trừ hiểm hoạ hạt nhân.
• Cùng nhau nỗ lực chấm dứt tình trạng buôn bán trái phép các loại
vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ, đặc biệt là bằng cách làm cho việc chuyên
chở vũ khí trở nên minh bạch hơn và hỗ trợ các biện pháp giải trừ quân bị
cấp vùng, trong đó có xem xét tất cả các khuyến nghị sẽ được đưa ra tại
Hội nghị sắp tới của Liên Hiệp quốc về Buôn bán trái phép các loại vũ khí
nhỏ và vũ khí hạng nhẹ.
• Kêu gọi tất cả các Quốc gia xem xét tham gia Công ước Cấm sử
dụng, tàng trữ, sản xuất, chuyên chở và phá huỷ các loại mìn sát thương,
cũng như Nghị định thư bổ xung về mìn của Công ước về các loại vũ khí
thông thường.
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1. Chúng tôi kêu gọi tất cả các Quốc gia hãy tôn trọng Thoả thuận
ngừng bắn Olympic, trên cơ sở từng quốc gia và tập thể các quốc gia, bây
giờ và trong tương lai, tôn trọng Uỷ ban Olympic Quốc tế trong nỗ lực xúc
tiến hoà bình và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia thông
qua thể thao và Lý tưởng Olympic.
III. PHÁT TRIỂN VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
1. Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực nào trong việc giải thoát những
người đàn ông, đàn bà và trẻ em đồng loại ra khỏi tình trạng nghèo cùng
cực, tuyệt vọng và làm mất tính người mà hơn 1 tỉ con người trên thế giới
còn phải chịu đựng. Chúng tôi cam kết biến quyền được phát triển trở
thành một hiện thực cho mọi người và đưa toàn nhân loại ra khỏi tình
trạng thiếu thốn. Do đó, chúng tôi kiên quyết tạo dựng một môi trường ở cấp độ quốc gia cũng như toàn cầu, thuận lợi cho hoạt động phát triển
và xoá nghèo đói. Thành công trong việc thực hiện các mục tiêu này tuỳ
thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có công tác điều hành tốt ở từng quốc
gia. Thành công đó cũng tuỳ thuộc vào công tác điều hành tốt ở cấp độ
quốc tế và sự minh bạch trong các hệ thống tài chính, tiền tệ và thương
mại. Chúng tôi cam kết thực hiện một hệ thống tài chính và thương mại
đa phương cởi mở, bình đẳng, dựa vào luật, có thể dự báo trước và không
phân biệt đối xử. Chúng tôi bày tỏ sự lo lắng của mình về trở ngại mà các
nước đang phát triển đang phải đối đầu trong việc huy động nguồn lực
cần thiết để tài trợ cho phát triển bền vững. Do đó, chúng tôi sẽ hết sức
cố gắng bảo đảm thành công của Hội nghị Cấp cao Quốc tế và Liên chính
phủ về Tài trợ cho Phát triển sẽ được tổ chức trong năm 2001.
2. Chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nước kém
phát triển nhất. Trong bối cảnh này, chúng tôi hoan nghênh Hội nghị lần
thứ ba của Liên Hiệp quốc về Các nước kém phát triển nhất sẽ được tổ
chức vào tháng 5 năm 2001, và sẽ cố gắng bảo đảm thành công của Hội
nghị này. Chúng tôi kêu gọi các nước công nghiệp hoá hãy:
• Thông qua, tốt nhất là ngay trong thời gian Hội nghị, một chính
sách cho phép tiếp cận với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu từ các nước
kém phát triển nhất mà không áp dụng thuế quan hay hạn ngạch;
• Thực hiện không chậm trễ chương trình tăng cường về giảm nợ
cho các nước nghèo có nhiều nợ và đồng ý huỷ bỏ tất cả các khoản nợ
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song phương chính thức cho các nước để đổi lấy cam kết của họ cho nỗ
lực xoá đói giảm nghèo
• Cung cấp viện trợ phát triển nhiều hơn, đặc biệt cho các nước
đang thực sự nỗ lực sử dụng nguồn lực của mình cho nỗ lực xoá đói giảm
nghèo.
3. Chúng tôi cũng quyết tâm giải quyết một cách toàn diện và hiệu
quả hơn vấn đề nợ của các nước đang phát triển có mức thu nhập thấp và
trung bình, thông qua các biện pháp ở cấp quốc gia và quốc tế nhằm giữ
mức nợ của họ trong tầm kiểm soát về lâu dài. Chúng tôi cũng quyết tâm
đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các quốc gia hải đảo nhỏ đang phát triển,
bằng cách thực hiện nhanh chóng và đầy đủ Chương trình hành động
Berbados và kết quả của Phiên họp đặc biệt thứ 22 của Đại Hội đồng.
Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy bảo đảm nhu cầu đặc biệt của
các quốc gia hải đảo nhỏ sẽ được xem xét trong quá trình xây dựng chỉ
số về tình trạng dễ bị tổn thương. Chúng tôi nhìn nhận nhu cầu đặc biệt
và khó khăn của các quốc gia đang phát triển không có bờ biển, và kêu
gọi các nhà tài trợ song phương cũng như đa phương hãy tăng thêm mức
viện trợ kỹ thuật và tài chính cho nhóm các nước này nhằm đáp ứng nhu
cầu phát triển đặc biệt và giúp họ vượt qua những trở ngại về địa lý thông
qua việc cải thiện hệ thống vận tải quá cảnh của họ.
4. Chúng tôi cũng kiên quyết:
• Đến năm 2015, giảm một nửa tỉ lệ dân số trên thế giới có mức
thu nhập chưa đến 1 đô-la mỗi ngày và tỉ lệ người còn thiếu đói và, trong
cùng thời gian, giảm một nửa số người không được sử dụng nước sạch
hoặc không có khả năng chi phí cho nước sạch.
• Bảo đảm rằng, trong cùng thời gian, trẻ em trên khắp thế giới, con
gái cũng như con trai, sẽ được học xong bậc tiểu học và được theo học tất
cả các cấp một cách bình đẳng.
• Cũng trong cùng thời gian, giảm 3/4 số tử vong ở các ca sản phụ
và 2/3 số tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, so với tỉ lệ tương ứng hiện nay.
• Cũng trong cùng thời gian, chấm dứt tình trạng lây lan của dịch
bệnh HIV/AIDS, bệnh sốt rét và các căn bệnh nguy hiểm khác đang gây
đau khổ cho nhân loại.
• Cung cấp trợ giúp đặc biệt cho trẻ em bị mồ côi do cha mẹ chết vì
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HIV/AIDS.
• Đến năm 2020, cải thiện cuộc sống của ít nhất 100 triệu người còn
sống trong các khu nhà ổ chuột, như đã được đề xuất trong sáng kiến
“Thành phố không có các khu nhà ổ chuột”.
5. Chúng tôi cũng quyết tâm:
• Xúc tiến bình đẳng giới và nâng cao địa vị của phụ nữ như là
những biện pháp có hiệu quả trong cuộc chiến chống đói nghèo và bệnh
tật, và khuyến khích hoạt động phát triển thực sự bền vững.
• Xây dựng và thực hiện các chiến lược cho phép thanh niên khắp
nơi có cơ hội thực sự trong tìm kiếm việc làm phù hợp và có năng suất.
• Khuyến khích ngành công nghiệp dược làm cho các loại thuốc
thiết yếu trở nên dễ tiếp cận hơn và giá cả Hiệp lý hơn đối với người dân
ở các nước đang phát triển đang cần các loại thuốc này.
• Xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ với khu vực tư nhân và với
các tổ chức xã hội dân sự, phục vụ mục tiêu phát triển và xoá đói giảm
nghèo.
• Bảo đảm lợi ích của các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ
thông tin và truyền thông, đến với mọi người theo các khuyến nghị tại
Tuyên bố cấp bộ trưởng năm 2000 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của
Liên Hiệp quốc.
IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHUNG
1. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giải thoát toàn thể nhân loại, trước hết
là tất cả con cháu chúng ta, khỏi mối hiểm hoạ phải sống trên một hành
tinh bị huỷ hoại đến mức không thể cứu vãn bởi những hoạt động của
chính con người và bằng nguồn lực không còn đủ để đáp ứng nhu cầu
của họ.
2. Chúng tôi khẳng định lại sự ủng hộ của mình đối với các nguyên tắc
phát triển bền vững, trong đó có những nguyên tắc đã được nêu ra trong
Chương trình nghị sự Thế kỷ 21, được thoả thuận tại Hội nghị Liên Hiệp
quốc về Môi trường và Phát triển.
3. Do đó, chúng tôi quyết tâm áp dụng trong tất cả các hoạt động môi
trường của mình một đạo lý mới về việc bảo tồn và sử dụng và, như là
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những bước đi đầu tiên, chúng tôi quyết tâm:
• Hết sức cố gắng bảo đảm Nghị định thư Kyoto sẽ có hiệu lực, tốt
nhất là vào năm 2002, tức là năm kỷ niệm lần thứ 10 của Hội nghị Liên
Hiệp quốc về Môi trường và Phát triển, và bắt tay vào việc bắt buộc cắt
giảm lượng phát thải khí nhà kính.
• Tăng cường nỗ lực tập thể trong việc quản lý, bảo tồn và phát triển
bền vững tất cả các loại rừng.
• Tạo áp lực để đi đến thực hiện Công ước về Đa dạng sinh học và
Công ước về Chống sa mạc hoá ở các nước đang phải chịu nạn hạn hán
nghiêm trọng và/hoặc nạn sa mạc hoá, đặc biệt là ở châu Phi.
• Chấm dứt tình trạng khai thác các nguồn nước không mang tính
bền vững bằng cách xây dựng các chiến lược quản lý nguồn nước ở cấp
vùng, quốc gia và địa phương, qua đó khuyến khích khả năng tiếp cận
bình đẳng cũng như cung cấp đầy đủ nguồn nước.
• Tăng cường sự hợp tác nhằm cắt giảm số lượng và ảnh hưởng của
các tai hoạ do thiên nhiên cũng như con người gây ra.
• Bảo đảm sự tiếp cận miễn phí với thông tin về chuỗi gien của con
người.
V. NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ VÀ ĐIỀU HÀNH TỐT
1. Chúng tôi sẽ không từ nỗ lực nào nhằm khuyến khích dân chủ và
tăng cường chế độ pháp quyền, cũng như tôn trọng tất cả các quyền con
người và quyền tự do cơ bản được quốc tế thừa nhận, trong đó có quyền
được phát triển.
2. Do đó, chúng tôi quyết tâm:
• Tôn trọng triệt để và tiếp tục thực hiện bản Tuyên ngôn Nhân
quyền.
• Phấn đấu để bảo vệ đầy đủ và xúc tiến ở tất cả các nước chúng
ta các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá cho tất cả mọi
người.
• Tăng cường năng lực của tất cả các nước chúng ta để thực hiện các
nguyên tắc và tập quán về dân chủ và tôn trọng quyền con người, trong
đó có các quyền của các dân tộc thiểu số.
• Chống lại mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và thực hiện
Công ước về việc Loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.
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• Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ
các quyền con người của những người di cư, công nhân làm việc ở nước
ngoài và gia đình của họ, nhằm xoá bỏ sự gia tăng các hành vi phân biệt
chủng tộc và bài ngoại còn tồn tại ở nhiều nước, và nhằm khuyến khích
sự hoà đồng và khoan dung nhiều hơn ở tất cả các xã hội.
• Cùng nhau phấn đấu hướng tới các quy trình chính trị rộng mở
hơn, thu hút sự tham gia của mọi công dân ở tất cả các nước chúng ta.
• Bảo đảm quyền tự do của giới truyền thông để họ thực hiện vai
trò chủ yếu của mình và quyền của công chúng được tiếp cận với thông
tin.
VI. BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
1. Chúng tôi sẽ không từ nỗ lực nào để bảo đảm rằng trẻ em và thường
dân đang phải chịu đựng vô vàn đau khổ do hậu quả của thiên tai, nạn
diệt chủng, xung đột vũ trang và các cuộc khủng hoảng nhân đạo khác
được cung cấp mọi sự trợ giúp và bảo vệ cần thiết để họ có thể sớm khôi
phục lại cuộc sống bình thường của mình.
2. Do đó, chúng tôi kiên quyết:
• Mở rộng và tăng cường việc bảo vệ thường dân trong các tình
huống khẩn cấp phức tạp, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.
• Tăng cường sự hợp tác quốc tế, kể cả việc chia sẻ gánh nặng và
điều phối viện trợ nhân đạo, cho các nước tiếp nhận người tị nạn và giúp
đỡ tất cả người tị nạn và người đi lánh nạn khác trở về quê hương mình
một cách tự nguyện, trong an toàn và nhân phẩm, và hoà nhập suôn sẻ
vào xã hội của mình.
• Khuyến khích việc phê chuẩn và thực hiện đầy đủ Công ước về
Quyền trẻ em và các nghị định thư không bắt buộc về việc lôi kéo trẻ
em vào các cuộc xung đột vũ trang, buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và
khiêu dâm trẻ em.
VII. ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐẶC BIỆT CỦA CHÂU PHI
1. Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc củng cố nền dân chủ ở châu Phi và hỗ trợ
nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh vì một nền hoà bình lâu bền, xoá
đói giảm nghèo và phát triển bền vững, qua đó để đưa châu Phi vào dòng
chảy chủ đạo của nền kinh tế thế giới.
12

2. Do đó, chúng tôi quyết tâm:
• Hoàn toàn ủng hộ cơ cấu chính trị và thể chế của các nền dân chủ
đang hình thành ở châu Phi.
• Khuyến khích và duy trì các cơ chế cấp vùng và tiểu vùng nhằm
ngăn chặn xung đột, xúc tiến ổn định chính trị, và bảo đảm cung cấp vững
chắc các nguồn lực cho hoạt động gìn giữ hoà bình ở châu lục này.
• Thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm khắc phục những thách
thức trong sự nghiệp xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững ở châu
Phi, trong đó có việc xoá nợ, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, tăng
thêm nguồn Viện trợ phát triển chính thức và Đầu tư trực tiếp nước ngoài,
cũng như chuyển giao công nghệ.
• Giúp đỡ châu Phi tăng cường năng lực để khắc phục tình trạng
lây lan của dịch bệnh HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiềm khác.
VIII. TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC LIÊN HIỆP QUỐC
1. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để làm cho Liên Hiệp quốc trở
thành một công cụ có hiệu quả hơn nhằm thực hiện tất cả các ưu tiên này:
cuộc chiến vì sự phát triển của tất cả các dân tộc trên thế giới; cuộc chiến
chống đói nghèo, dốt nát và bệnh tật; cuộc chiến chống bất công; cuộc
chiến chống bạo lực, khủng bố và tội phạm; và cuộc chiến chống tình
trạng xuống cấp và hủy hoại ngôi nhà chung của chúng ta.
2. Do đó, chúng tôi quyết tâm:
• Khẳng định lại lập trường trung tâm của Đại Hội đồng là cơ quan
đại diện, làm chính sách và tranh luận chủ yếu của Liên Hiệp quốc, và tạo
mọi điều kiện để Đại Hội đồng thực hiện vai trò của mình một cách có
hiệu quả. Tăng cường nỗ lực chung nhằm thực hiện cuộc cải tổ toàn diện
Hội đồng Bảo an ở tất cả các khía cạnh của nó.
• Tăng cường hơn nữa Hội đồng Kinh tế và Xã hội, trên cơ sở phát
huy những thành quả thu được trong thời gian gần đây, nhằm giúp Hội
đồng hoàn thành nhiệm vụ được Hiến chương giao phó.
• Tăng cường Tòa án Công lý Quốc tế, nhằm bảo đảm công lý và
thực thi luật pháp trong các vấn đề quốc tế.
• Khuyến khích các cuộc tham khảo và phối Hiệp thường xuyên
giữa các cơ quan chủ yếu của Liên Hiệp quốc nhằm thực hiện các chức
năng của mình.
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• Bảo đảm cung cấp cho Liên Hiệp quốc một cơ sở nguồn lực kịp
thời và có thể dự báo trước mà Liên Hiệp quốc cần có để thực thi sứ mệnh
của mình.
• Kêu gọi Ban thư ký sử dụng tốt nhất những nguồn lực này, phù
hợp với các thủ tục và quy chế rõ ràng đã được Đại Hội đồng chấp thuận,
vì lợi ích của các Quốc gia thành viên, bằng cách thực hiện các tập quán
quản lý tốt và công nghệ hiện có và bằng cách tập trung vào những nhiệm
vụ phản ánh những ưu tiên đã được các Quốc gia thành viên nhất trí.
• Xúc tiến việc tuân thủ triệt để Công ước về sự an toàn của Tổ chức
và nhân viên Liên Hiệp quốc.
• Bảo đảm sự gắn kết về chính sách và sự hợp tác tốt hơn giữa Liên
Hiệp quốc, các cơ quan của Liên Hiệp quốc, các Tổ chức thuộc hệ thống
Bretton Woods và Tổ chức Thương mại thế giới cũng như các tổ chức đa
phương khác, nhằm mục đích thực hiện một phương pháp tiếp cận được
phối Hiệp đầy đủ đối với các vấn đề về hoà bình và phát triển.
• Tăng cường sự hợp tác giữa Liên Hiệp quốc và Nghị viện các
nước thông qua tổ chức thế giới của họ là Liên minh các nghị viện, trên
các lĩnh vực như hoà bình và an ninh, phát triển kinh tế và xã hội, luật
pháp quốc tế và nhân quyền, dân chủ và vấn đề giới.
• Tạo thêm cơ hội cho khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ
và xã hội dân sự nói chung, để họ góp phần vào việc thực hiện các mục
tiêu và chương trình của Liên Hiệp quốc.
3. Chúng tôi yêu cầu Đại Hội đồng thường xuyên kiểm điểm tiến độ
thực hiện các điều khoản của Tuyên bố này, và yêu cầu Ông Tổng thư ký
công bố các báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện để Đại Hội Đồng xem xét
và làm cơ sở để triển khai các hoạt động tiếp theo.
4. Nhân dịp này, chúng tôi trịnh trọng khẳng định một lần nữa rằng
Liên Hiệp quốc là ngôi nhà chung không thể thiếu của toàn nhân loại, qua
đó chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng chung về hoà bình, hợp tác
và phát triển. Do đó, chúng tôi cam kết sự ủng hộ vô điều kiện của mình
đối với những mục tiêu chung này và quyết tâm của chúng tôi trong việc
thực hiện thành công những mục tiêu chung đó. .
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