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Tóm tắt: Hoạt động bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người được coi là một trong ba trụ cột của 

Liên hợp quốc bên cạnh hai trụ cột là trụ cột hoà bình và trụ cột an ninh. Trải qua hơn 75 năm, với 

những nỗ lực không ngừng trong cải tổ bộ máy các cơ quan, hoàn thiện hệ thống văn kiện pháp lí 

quốc tế và các cơ chế giám sát việc thực thi quyền con người… những thành tựu đã đạt được của Liên 

hợp quốc trong bảo đảm thúc đẩy quyền con người đã chứng tỏ tầm quan trọng, vị thế không ngừng 

lớn mạnh của tổ chức quốc tế đa phương toàn cầu lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những 

thành tựu đã đạt được, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bảo vệ và thúc đẩy quyền con 

người của Liên hợp quốc đã và đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Bài viết giới thiệu 

cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc; khái quát các thành tựu của Liên hợp 

quốc trong việc xây dựng nền văn hoá nhân quyền, lập pháp, thành lập các cơ quan có chức năng bảo 

vệ, thúc đẩy quyền con người; chỉ ra những thách thức mà Liên hợp quốc đang phải đối mặt hiện nay.  
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THE PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS IN THE UNITED NATIONS 

FRAMEWORK - THE ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES  

Abstract: Human right protection and promotion is considered as one of three pillars of the 

United Nations (UN) alongside with other two pillars which maintain international peace and 

security. Over 75 years, with continuous effort in reforming the UN’s system, building a legal solid 

foundation and monitoring implementation mechanisms of human rights, achievements in such area 

have proved its role of the largest global multilateral international organization over the year. 

However, besides these achievements, together with the socio – economic development, the task to 

protect and promote human rights of the United Nations has been facing many challenges. This article 

will first introduce the UN’s mechanism to protect and promote human rights. In the following 

sections, the article summarizes achievements in building a culture of human rights, legislating, and 

establishing agencies with functions to protect and promote human rights; analyzes the challenges 

that the UN is currently facing.  
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1. Khái quát cơ chế bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người của Liên hợp quốc 

Nhắc tới quyền con người, không ai phủ 

nhận “quyền con người là giá trị tự nhiên,  
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