
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 6/2021 63 

 
 

 

 

NGUYỄN THỊ XUÂN SƠN * 

NGÔ LAN HƯƠNG ** 

Tóm tắt: Liên hợp quốc đã dành nỗ lực không nhỏ cho các hoạt động nhân đạo thông qua mục 

tiêu cũng như hoạt động của các cơ quan chuyên môn, quỹ, chương trình. Khi thảm họa xảy ra thì dân 

thường và nhóm người dễ bị tổn thương (trẻ em, người tị nạn...) luôn là đối tượng bị ảnh hưởng đầu 

tiên và chịu thương tổn lớn nhất. Bài viết giới thiệu các cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân đạo 

trong hệ thống Liên hợp quốc và hoạt động hỗ trợ nhân đạo được thực hiện trong khuôn khổ cơ quan 

đó. Dù đã có sự phân hoá chức năng thông qua các cơ quan chuyên môn với các mục tiêu, đối tượng 

được hỗ trợ cụ thể thì vẫn cần cơ quan đứng giữa với vai trò điều phối trên thực địa nhằm đảm bảo sự 

hỗ trợ được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, nhất quán để tiếp cận đúng đối tượng và đáp 

ứng đúng nhu cầu. Trọng trách này được giao cho Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo- 

(OCHA). Trên cơ sở các hoạt động của OCHA, bài viết đánh giá tổng thể các hoạt động nhân đạo của 

Liên hợp quốc và chỉ ra các thách thức trong tương lai. 

Từ khoá: Hỗ trợ nhân đạo; Liên hợp quốc; OCHA 

Nhận bài: 05/10/2020                 Hoàn thành biên tập: 20/6/2021                 Duyệt đăng: 24/6/2021 

THE UNITED NATIONS AND HUMANITARIAN AID 

Abstract: The United Nations has devoted considerable efforts to humanitarian activities through 

the goals and activities of agencies, funds and programs. When a disaster occurs, particular attention 

is given to the most vulnerable groups such as children, women, older people and refugees. This 

article introduces the agencies responsible for humanitarian aids in the United Nations system and 

their activities. Although there is a division in the functions of different agencies with specific goals 

and subjects, it is necessary to appoint a coordination agency to ensure the aid is supplied fast, 

effectively and consistently to the right subjects and for the right demands. This is the role and 

activities of OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). On the basis of OCHA's 

activities, the article evaluates the overall humanitarian activities of the United Nations and points out 

future challenges. 
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ỗ trợ nhân đạo luôn là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm được thể hiện 

thông qua các mục tiêu cũng như thực tiễn 

hoạt động của Liên hợp quốc (LHQ). Để ứng 

phó với thảm họa, tổ chức LHQ hiện nay tập 

trung vào các khía cạnh ngăn ngừa, cứu trợ 

và tái kiến thiết
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