
 البيان الختاميمشروع 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث 

 أما بعد ، ، ، –رحمة للعالمين 

ار طددددنددددوة  اإأعمددددا  يسدددر الل نددددة المنتمدددة أن تعلددددن اختتدددام بحمدددد مدددن هللا وتو ي دددد ، 

مددددا ا ددددايا ح ددددو  اإنسددددان عبددددر اسددددتعما  ا ليددددا  الدوليددددة  األمثدددد  لةيايددددة التعامدددد 

الل ندددددة الوطنيدددددة لح دددددو   تمتهدددددانالتدددددي ع دددددد   دددددي مسددددد ط وواإاليميدددددة المناسدددددبة  و

  ددي دولددة اطددر بالتعدداون مددا الل نددة الوطنيددة لح ددو  اإنسددانعمددان سددلطنة  ددي اإنسددان 

 م.2015نو مبر  25-23خال  الاترة من  الش ي ة،

مددددن المتسسددددا  الحةوميددددة ومتسسددددا  الم تمددددا  دد  لندددددوة عددددشددددار   ددددي  دددد   ااددددد و

باإ دددا ة الدددى الل نتدددين الدددوطنيتين لح دددو  اةنسدددان  دددي السدددلطنة ودولدددة اطدددر  يالمددددن

 الش ي ة.

النشددددلة التاريخيددددة والمصددددطلحا  المتعل ددددة بح ددددو   إلددددىمحدددداور الندددددوة تطرادددد  اددددد و

وعمددد  المتسسدددا  اإاليميدددة منهدددا والدوليدددة التعااديدددة و يدددر التعااديدددة  وا ليدددا اإنسدددان 

ح دددو  نبددد ة مختصدددرة عدددن اتااايدددة .  ةمدددا ت دددمن  محاور دددا اإنسدددانالوطنيدددة لح دددو  

إلددددى ت ربددددة السددددلطنة  ددددي م ددددا  باإ ددددا ة ، ح ددددو  العمدددد و اإعااددددة وي  األشددددخا 

 اةت ار بالبشر.

 -التالية: وخر   الندوة بالتوصيا  

ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع العماني  وتعزيز نشر لىالرامية إالمزيد من الجهود بذل  -1

للعاملين في هذا  التأهيلت المحلية المعنية بحقوق اإلنسان ورفع مستوى بمشاركة كافة اآلليا

 المجال.

ؤسسات المجتمع المدني مع ماللجنة الوطنية لحقوق االنسان والتأكيد على أهمية مشاركة  -2

 صياغة التقرير المقدم أمام مجلس حقوق االنسان.في المؤسسات الحكومية االخرى 

 .تعزيز دور ومكانة اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بالسلطنة بما يتفق كلياً مع مبادئ باريس -3

اللجان المشكلة لصياغة القوانين ذات الصلة  اشراك اللجنة الوطنية لحقوق االنسان في -4

 .بحقوق االنسان

 النسان على تعزيز قدرات المنتسبينالمباشرة بقضايا حقوق احث المؤسسات ذات الصلة  -5

اليها من خالل الورش والدورات التدريبية، والتي يمكن أن تشمل األجهزة الشرطية، 

 والخارجية، والقضاء، وأئمة وخطباء المساجد.

نشر الوعي والفهم بحقوق االنسان من خالل زيادة طرح القضايا المتعلقة بحقوق االنسان في  -6

 مختلف وسائل االتصال. 



 تشجيع انضمام السلطنة لالتفاقيات المعنية بحقوق االنسان التي لم تنضم لها بعد. -7


