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PHẠM LAN DUNG * 

Tóm tắt: Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế là mục tiêu chính của Liên hợp quốc kể từ khi được 

thành lập cũng như suốt 75 năm tồn tại. Phân tích các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc về 

mục tiêu nói trên cũng như thực tiễn hoạt động của tổ chức này sẽ giúp làm sáng tỏ vai trò và thành 

tựu của Liên hợp quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an trong lĩnh vực này. Có những thách thức không 

nhỏ trong việc Hội đồng Bảo an thực hiện chức năng này như: 1) quy định về thủ tục thông qua quyết 

định của Hội đồng Bảo an và thực tiễn đối đầu giữa các nước uỷ viên thường trực trong những giai 

đoạn nhất định; 2) sự chồng chéo chức năng, quyền hạn giữa Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an trong 

duy trì hoà bình và an ninh quốc tế; 3) sức ép đối với các nước uỷ viên không thường trực. Tuy nhiên, 

không thể phủ nhận, ở tầm vĩ mô, Liên hợp quốc đã hoàn thành mục tiêu ngăn chặn một cuộc đại 

chiến thế giới lần thứ ba và sẽ tiếp tục là tổ chức quốc tế toàn cầu duy nhất đảm nhiệm chức năng 

quan trọng này.  
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THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN MAINTAINING INTERNATIONAL PEACE 

AND SECURITY: CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS 

Abstract: Maintaining international peace and security has been the primary goal of the United 

Nations since its establishment more than 75 years ago. Analyzing provisions in the United Nations 

Charter regarding the above objectives as well as the organization’s working practice would 

contribute significantly to shedding the light on the role and achievements of the United Nations, 

especially the Security Council. There are some notable challenges in the performance of this 

function by the Security Council such as: 1) provisions on the decision making procedures and the 

practice of confrontation among permanent members in certain periods; 2) the overlapping of 

functions and powers between the General Assembly and the Security Council in maintaining 

international peace and security; 3) the pressure on non-permanent members. Nevertheless, it is 

undeniable that, at the macro level, the United Nations has successfully accomplished the goal of 

preventing a third world war and will continue to be the only global international organization in 

charge of this important function.  
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