
 
        

      

 

 

 

 تأثير الفقر على حقوق اإلنسان خبير أممي يزور المغرب لتقييم 
 

 
 ( بزور  ي   -(  2022نونبر    29جنيف  المعني  المتحدة  لألمم  الخاص  وحقوق  مسألة  المقرر  المدقع  الفقر 

في  جهود الحكومة  الستعراض   2022دجنبر    19إلى    6أوليفييه دي شوتر، المملكة المغربية من   اإلنسان،

 الفقر. القضاء على 

 

رفع رصد ولمستقل معين من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لخبير    ، وهودي شوتر    وقال

المغرب ، مثل معظم البلدان ، من الصدمة أثر  ،  " لقد تالفقر وحقوق اإلنسانالمشورة بشأن  التقارير وتقديم  

في    الفقرمكافحة  في    قدم سنوات من الت  يجعل اآلنوهو ما  والتضخم المرتفع ،    19يد ڤالمزدوجة لجائحة كو

 .وضع تراجع"

 

توصيات للحكومة حول كيفية    ولتقديمتعلم المزيد  للإلستماع و  فرصة"ستكون زيارتي في دجنبر  وأضاف  

 األكثر ضعفاً من هذه الصدمات."حماية الفئات 

 

في  مليون شخص إضافي    3.2  انزالق  في    بالمغرب   االستهالك  وارتفاع أسعار     لقد تسبب تزامن الجائحة

،  ةلمملكة المغربيباالمندوبية السامية للتخطيط  الصادرة عن  حديثة  وفقًا لألرقام ال  ،الهشاشة   الفقر أو  براثن

 .  ء بالبالد اإلحصاالتي تتولى مهمة 

 

منظومة  قيام    عن كثب على كيفية  طلع  سأ  ،  المعيشةتكاليف  المغرب أزمة  واجه  ي فيما  وقال دو شوتر: "

العميقة في  الثروة  لسد فجوة  عزيزها  وكيف يمكن ت  الفقر،أولئك الذين يعيشون  لحماية االجتماعية بحماية  ا

 البالد".

 

الخبير بتقييم جودة أنظمة الرعاية الصحية  اسة مدى كفاءة منافع الحماية االجتماعية ، سيقوم  درل  وباإلضافة

بما   ،متناسب  بشكل غير    -  بالفقرالمجموعات المتأثرة    وضعية  . كما سيستعرض  بلد واإلسكان والتعليم في ال

 اإلعاقة وكبار السن والمهاجرون.  يفي ذلك النساء واألطفال واألشخاص ذو

 

وسيلتقي مع المسؤولين    آسفي.-مراكشجهة  و  ورززات إقليم  والدار البيضاء    ةجه الخبير األممي    وسيزور

لمنظمات إضافة ل  الفقر،واألفراد والمجتمعات المتضررة من    الحكوميين على المستوى الوطني والمحلي  

 على هذا الرابط.الجدول الزمني األولي لزيارة المقرر الخاص  وتجدونالدولية ومنظمات المجتمع المدني. 

 

  Hotel)بفندق صومعة حسان  ر صحفي  المقرر الخاص مالحظاته وتوصياته األولية خالل مؤتم  وسيقدم

Tour Hassan)    وسيقتصر صباًحا بالتوقيت المحلي.    11:30على الساعة    2022دجنبر    19بالرباط يوم  

الصحفيين   الصحفي على  المؤتمر  لقاعة  )أي  وسيتمالولوج  مباشرةً  الصحفي  المؤتمر  بث  مزيد من ًضا 

 ( المعلومات هنا

 

 انتهى 

https://www.hcp.ma/
https://www.srpoverty.org/2022/12/24/morocco/
https://tourhassanpalace.com/en/home/
https://tourhassanpalace.com/en/home/
https://www.srpoverty.org/2022/12/24/morocco/
https://www.srpoverty.org/2022/12/24/morocco/


 
 مقررا خاصا لألمم المتحدة معنيا بمسألة  الفقر المدقع وحقوق  )بلجيكا(    السيد أوليفييه دي شوتر  تم تعيين  

رات /والمقررون   2020.  من مايو  األولالمتحدة في    ألمملالتابع    اإلنسانمن قبل مجلس حقوق    اإلنسان
الخاصة ، وهي أكبر هيئة للخبراء   اإلجراءات مما يعرف بمجلس حقوق اإلنسان ب  جزء  صون هم/هنالخا

نظام  /المستقلين في  لحقوق    األممات  لتقصي   ليات آلالعام    االسمهي  و،  اإلنسانالمتحدة  المستقلة  المجلس 
إما   التي تعالج  أو قضاياحالالحقائق والرصد  بلد معين  أنح  ة  العالممواضيعية في جميع  يعمل خبراء   .اء 

  /يتلقون  الالمتحدة و  األممليسوا من موظفي أو موّظفات   وهم    الخاصة على أساس تطوعي ؛  اإلجراءات 
 .يعملن بصفة مستقّلة عن أي حكومة أو منظمة أي بالصفة الفرديّة/ويعملون . راتبًا مقابل هذا العمل يتلقين

 

  المغرب صفحة حقوق اإلنسان للبلد  : 

 
 

 ب/ لمزيد من المعلومات وطلبات وسائل اإلعالم ، يرجى االتصال 

 

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

 

 أو 

   

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

 

لالستفسارات اإلعالمية المتعلقة بخبراء األمم المتحدة المستقلين اآلخرين ، يرجى االتصال بريناتو  

 Dharisha Indragupthaأو   renato.rosariodesouza@un.orgروزاريو دي سوزا 

dharisha.indraguptha@un.org   

 

   srpoverty@ على منصة تويتر: تابع المقرر الخاص 

 

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

@UN_SPExperts 

 

 

 قلق بشأن العالم الذي نعيش فيه؟ 

 قف من أجل حقوق شخص ما اليوم.

# Standup4humanrights 

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

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

