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لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات
 الوطنية لتعزيز

)ICC( وحماية حقوق اإلنسان 
مقدمة:

إليها  المسندة  اإلنسان االضطالع بكافة مهامها و اختصاصاتها  الوطنية لحقوق  اللجنة  انطالقا من حرص 
بموجب القانون رقم )17( لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، بخاصة المتعلقة بتعزيز التعاون 

مع المنظمات الدولية واإلقليمية و الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان وحرياته.
و إدراكًا لألهمية المتنامية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في العالم التي باتت ُتعد حلقًة في سلسلة 

القيم الحضارية و العب أساسي و مدافع حقيقي عن القيم الكونية لحقوق اإلنسان على المستوى الوطني.
 

يسرني أن أقدم هذا الكتاب لكافة المختصين و الباحثين و المتدربين في ميدان حقوق اإلنسان، ليتعرفوا 
إلى النظام األساسي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )ICC(، و القواعد اإلجرائية 

 .)SCA( للجنة االعتماد

سوف يفيد من هذا الكتاب ما يزيد عن اثني عشر مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان في منطقتنا العربية، من 
أجل تأصيل منهج حقوق اإلنسان و تدريب األفراد على المهارات الضرورية لالرتقاء بالمؤسسة وفقًا لما يعرف 
باسم مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة لألمم المتحدة رسميًا عام 1993، كونها المرجعية القانونية 
اإلنسان لضمان استقالليتها  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  إنشاء  أثناء وضع قوانين  إليها  النظر  التي يجب 
الدولية  التنسيق  لجنة  قبل  التي وضعت من  العامة  المالحظات  إلى  إضافة  أثناء ممارستها الختصاصاتها. 

)ICC( و التي يعد االلتزام بها أساسيا لطلب االعتماد. 

ختاما أود أن أشكر أعضاء و سكرتارية منتدى اآلسيا باسفيك )APF( الختيار للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
كي تمثل المنتدى في  لجنة االعتماد )SCA(، و كذلك كل االمتنان لزمالئي في لجنة االعتماد لمساهمتهم 
في أن أتولى رئاسة اللجنة و لكل النقاشات المثمرة في العمل التي نتج عنها هذا الكتاب، متمنيًا نشر المزيد 
من المعلومات التي من شأنها تشجيع المؤسسات الوطنية على التفاعل و التشابك مع المنظمات الدولية 

و اإلقليمية و الوطنية لحقوق اإلنسان.  
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