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Tóm tắt: Là trung tâm phối hợp hành động, Liên hợp quốc đã phát huy vai trò của mình trong các 

hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ giải quyết các vấn đề duy trì hoà bình và an ninh quốc tế mà còn 

trong giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và thúc đẩy quyền con người. Phát triển bền vững là một 

trong những vấn đề cấp thiết đặt ra với nhân loại trong thế kỉ XXI, bao trùm trên cả khía cạnh kinh tế, 

môi trường và quyền con người. Bài viết phân tích vai trò của Liên hợp quốc đối với vấn đề phát triển 

bền vững, từ đó đánh giá thành tựu và thách thức đặt ra đối với Liên hợp quốc trong lĩnh vực này 

trong tương lai.  
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THE UNITED NATIONS AND THE ISSUE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Abstract: As a “centre for harmonizing the actions”, the United Nations has promoted its role in 

international cooperation activities in maintaining international peace and security, in settling 

economic and social problems and promoting human rights. Meanwhile, sustainable development 

covering economic, environmental and human rights aspects is one of the urgent issues of humanity in 

the 21st century. This article analyzes the role of the United Nations in sustainable development, 

thereby assessing the achievements and challenges which the United Nations may face in the future. 
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1. Khái quát về phát triển bền vững và 

lịch sử tiếp cận vấn đề phát triển bền vững 

trong khuôn khổ Liên hợp quốc 

Phát triển bền vững đã thu hút sự quan 

tâm của cộng đồng quốc tế và trở thành mối 

quan tâm của Liên hợp quốc (LHQ) từ năm 

1972 tại Hội nghị của LHQ về môi trường tổ 

chức tại Stockholm. Hành trình kéo dài 30 

năm qua các Hội nghị thượng đỉnh thế giới 

(điển hình như Hội nghị Stockholm năm 

1972, Nairobi năm 1982, Rio năm 1992, Hội 

nghị thượng đỉnh Thiên niên kỉ năm 2000, 

Johannesburg năm 2002 và Rio +20), LHQ 

đã khiến thế giới nhận thức rằng đạt được sự 

phát triển bền vững trong thế kỉ XXI không 

phải là một lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. 

Hội nghị LHQ ở Stockhom về môi 

trường nhân loại năm 1972 nhấn mạnh trách 

nhiệm của các quốc gia trong việc đảm bảo 

những hoạt động trong thẩm quyền tài phán 

hoặc kiểm soát của mình không gây thiệt hại 

đến môi trường của quốc gia khác hoặc khu  
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