
 
 المغرب: تأجيل زيارة خبير االمم المتحدة 

 
 

تم تأجيل زيارة المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان ، أوليفييه دي  
 شوتر ، بناء على طلب الحكومة المغربية بسبب عدم االتفاق على مسار الرحلة. 

 
، كان من المقرر أن يقوم السيد دي شوتر بزيارة المغرب في    2022نوفمبر   29كما أعلن في 

 ة جهود الحكومة للقضاء على الفقر. لمراجع 2022ديسمبر  19إلى  6الفترة من  
 

  م الختصاصات زياراتهالمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون في مجال حقوق اإلنسان. وفقًا  
، يجب على الحكومات التي تدعو المقررين الخاصين ضمان وتسهيل حريتهم في مقابلة المحاورين  القطرية

 الذين يختارونهم ، وكذلك اتخاذ قرار بشأن أماكن سفرهم . 
 

وال يزال المقرر الخاص على اتصال بالسلطات المغربية وأكد من جديد استعداده للتعاون من  
 كال الطرفين للقيام بزيارة في وقت الحق. من أجل إيجاد ترتيب مقبول 

 
واالجتماعات،   للزيارة  التحضير  في  المشاركين  لجميع  امتنانه  دي سكوتر عن  يعرب  أن  يود 

 لمدني المغربية. وكذلك ممثلي منظمات المجتمع ا

 انتهى 
 

 

اإلنسان من قبل مجلس حقوق   مقررا خاصا لألمم المتحدة معنيا بمسألة  الفقر المدقع وحقوق)بلجيكا(   السيد أوليفييه دي شوتر  تم تعيين   
المتحدة في األول من مايو   التابع لألمم  بمجلس حقوق اإلنسان    2020.اإلنسان  يعرف  الخاصون هم/هن جزء مما  والمقررون/رات 

لس  ات في نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وهي االسم العام آلليات المج/باإلجراءات الخاصة ، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين
بلد معين أو قضايا تعالج إما حالة  التي  العالم  المستقلة لتقصي الحقائق والرصد  يعمل خبراء اإلجراءات    .مواضيعية في جميع أنحاء 

يعملن /يتلقين راتبًا مقابل هذا العمل. ويعملون  /ليسوا من موظفي أو موّظفات األمم المتحدة وال يتلقون الخاصة على أساس تطوعي ؛ وهم  
 .تقّلة عن أي حكومة أو منظمة أي بالصفة الفردّيةبصفة مس

 

   المغربصفحة حقوق اإلنسان للبلد  : 

 

 

 لمزيد من المعلومات وطلبات وسائل اإلعالم ، يرجى االتصال ب/ 

     pvarela@ohchr.org   +41 22928 9234باتريسيا فاريال     -

 أو 

   / kate.holmes@srpoverty.org(+44 78 035 02410(كيت هولمز -

 

تقلين اآلخرين ، يرجى االتصال بريناتو روزاريو دي سوزا  لالستفسارات اإلعالمية المتعلقة بخبراء األمم المتحدة المس

renato.rosariodesouza@un.org   أوguptha@un.orgdharisha.indraDharisha Indraguptha    

 

   srpoverty@ تابع المقرر الخاص على منصة تويتر:

 

   :تابع األخبار المتعلقة بخبراء حقوق اإلنسان المستقلين اآلخرين التابعين لألمم المتحدة

@UN_SPExperts 

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/11/un-expert-visit-morocco-assess-impact-poverty-human-rights
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/terms-reference-country-visits-special-procedures
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/terms-reference-country-visits-special-procedures
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-poverty
https://www.ohchr.org/ar/countries/morocco
mailto:pvarela@ohchr.org
mailto:kate.holmes@srpoverty.org
mailto:renato.rosariodesouza@un.org
mailto:dharisha.indraguptha@un.org


 

 قلق بشأن العالم الذي نعيش فيه؟ 

 اليوم. قف من أجل حقوق شخص ما 

# Standup4humanrights 

 وقم بزيارة صفحة الويب على 
http://www.standup4humanrights.org 

 


