
العهد الدولي للحقوق االجتماعية

العهد الدولي للحقوق االجتماعية
والثقافية واالقتصادية



من أجل ضمان الحقوق الثقافية والدينية واالجتماعية لألفراد 
والجماعات المختلفة، أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
العهد الدولي للحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 

1976ودخل حّيز التنفيذ عام 1966الذي اعتمدته في 



Welcome

“

:ينّص هذا العهد على عدة نقاط، من ضمنها

.الحق في تقرير المصير•
.حق الشعوب في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية•
.إلخ…ممارسة الحقوق بعيدا عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي•
.ضمان المساواة بين الذكور واإلناث اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا•
.حقوق العّمال•
.حق تشكيل النقابات وممارسة عملها بحرية وحق اإلضراب•
.حماية األسرة واألمهات واألطفال•
.الحق في التعليم والصحة والمشاركة الثقافية•



ُعمان 2015بلدا حتى 164هذا العهد صّدق عليه 
ليست من بينها، برغم أنها وافقت على توقيعه 

، ولكن لم يحدث شيء حتى اآلن2015في 

الحكومة في عمان منعت العديد من المبادرات 
اط الثقافية المستقلة، خصوصًا تلك التي لها نش

يتصل بالمجتمع ويوعي الناس بحقوقهم 
المدنية والسياسية



يعتبر جريمة في عمان إنشاء حزب أهلي أو مستقل ذي نشاط 

سياسي أو حقوقي، حتى وإن كان فكريا فقط ويعاقب عليه بالسجن 

116سنوات، حسب المادة 10سنوات وال تزيد على 3مدة ال تقل عن 

من قانون الجزاء المحدث



العمانيةواألدباءالكتابجمعيةمثلأهليةجمعيات  
لحقوقالوطنيةاللجنةأوالُعمانيةالمرأةوجمعية
اتخضعاإلنسان الماليبالتمويلليسللحكومة،عمليًّ
فييعينونمسؤولينبواسطةتدارإنهابلوحده

واختياره،الداخلياألمنجهازموافقةعلىبناءمواقعهم
رالتعبيبحريةيضربسافرحدإلىاألمنيالتدخليصلوقد
بنتائجالتالعببينهامنعدةبطرقوذلكالحائطعرض

فيحدثكماالجمعيات،إدارةلمجالسالدوريةاالنتخابات
أسماءعليهاهيمنتإذواألدباءالكتابجمعيةانتخابات

حجرووقفواالحكومةعلىُحسبواطالماومثقفينكتاب
نشاطُيبَرزهذامنوبالرغموالتعبير،الرأيحريةأمامعثرة
هذهولكنومدنيًا،أهلياً بوصفهالجمعياتهذه

بأخرى،أوبصورةللحكومةتابعةوغيرهاالمؤسسات
حكوميونموظفونأداءهاوُيراقب



برغم التنوع الثقافي والحضاري المتمثل في أعراق متعددة مثل 
السواحيلية والمهرية والبلوشية وغيرها في عمان، إال أن حكومة عمان ال 

توفر مدارس أو جامعات أو مؤسسات رسمية تتحدث بلغات أخرى غير 
ره بأنها إثارة لنعرات مذهبية . العربية المطالبة بحقوق كهذه قد ُتفسَّ

10من قانون الجزاء المحدث ومدة العقوبة قد تصل إلى 108حسب المادة 
Aboutسنوات3سنوات وال تقل عن 

Our Amazing 
Company



حقوق المرأة مساواة بالرجل ما زالت محل جدل، خصوصًا فيما يتعلق بنقل جنسية األم 

.ألبنائها أو حرية الفتاة في التنقل والسفر والزواج

ون حرية التدين أو عدم التدين معدومة في عمان والنشاط اإللحادي يعتبر جريمة حسب قان

.الجزاء العماني المحدث

حسب قانون الجزاء العماني فشل في تقديم ضمانات لمنع العنف المنزلي ضد الطفل والمرأة

.44المادة 



...  برأيك
كيف يمكن حّث الحكومة في عمان على

قوق االنضمام إلى االتفاقية الدولية للح
االجتماعية والثقافية واالقتصادية؟




