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م اد الربوت ك االختياري:

املادة (3هد) و(و) واملادة ٤

 ١-١صاحبا البالغ مهدا حممدد بدن جازيد و وهد مد اطن إسدباو دولدد  ٢٥نيأدان/أبريل ١9٥9و
 ١٧ك ددان ن الثاو/ين دداير  .١98٤ود دددما ه ددالا ال ددبالغ
ون د ا بليلد د و وهد د م اطند د جزا ريد د دول ددد
ابألصددال عددن نفأدديهما وابلنياب د عددن طفليهمددا القاص درينو اإلسددباني جنأددي و امل ل د دين  ٦أاير/
م دداي  ٢٠١٠و  ١3أيل /س ددبتمرب  .٢٠١٢وي دددع ص دداحبا ال ددبالغ أهنم ددا ض ددحي انته ددا الدولد د

__________

*

اعتمد ا اللجن
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دور ا ااادي والأت ( ٢9أاير/ماي  ٢3 -حزيران/ي نيه .)٢٠١٧
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الطرف اق دهما املنص ص عليها املادة  )١(١١من ال هد .وددد دخدل الربوت كد االختيداري حيدز
النفاذ ابلنأب إىل الدول الطرف  ٥أاير/ماي  .٢٠١3وميثل صاحيب البالغ حمام.
 ٢-١و هاله اآلراءو ت جز اللجند أوال امل ل مدا وااجدمل املقدمد مدن الطدرف ومدن أطدراف
اثلث د (الفق درا مددن  ١-٢إىل )١٠-٢و دون إبددداء م د د اللجن د  .تن ددر مأددا ل مقب لي د
البالغ واألسس امل ض عي اليت يثريها البالغو وأخريا ت رض اللجن استنتاجا ا وتصدر ت صيا .

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قام ا الطرفا
الوقائع ما عرض ا صاح ا ال
 ١-٢يدددع صدداحبا الددبالغ أن حممددد بددن جازيد انتقددل إىل رفد مأددتنجرة شددق مدريددد
 ١٥مت ز/ي ليدده  .١998و  ٢٠٠9تددزوص صدداحبا الددبالغ وانتقلد الأدديدة بليلد إىل الفرفد و
حيددل ل د ه د والأدديد ابددن جازي د ي ي ددان فيهددا ب ددد والدة طفليهمددا .وكددان صدداحبا الددبالغ
يدف ان اإلجيار ال هري ودته.
 ٢-٢و ١999و ددددم الأدديد ابددن جازيد طلبدا للأددفن االجتمدداع إىل م هددد اإلسددفان دريدددو
ب ددد اضف دداض دخل دده .وم ددا بد د  ١999و ٢٠١١د دددم الأ دديد اب ددن جازيد د  ١3م ددن ه دداله الطلب ددا و
مل يفلل مجي ها ابلنجاح هناي املطاف(.)١
 3-٢وحصل الأيد ابن جازي علدى إعاند شدهري للبطالد حد  ٢١حزيران/ي نيده .)٢(٢٠١٢
وخددال األشددهر امل الي د و مل يتمفنددا مددن دفددل مقابددل اإلجيددار إىل الأدديدة ( . . .املددؤجرة)
الفتقارمها إىل إيراد لألسرة.
 ٤-٢و آذار/مددار  ٢٠١٢و ١٠مت ز/ي ليدده ٢٠١٢و أبلفد الأدديدة  . . .الأدديد ابددن
جازيد د لهن ددا ل ددن مت دددد اتف ددا اإلجي ددار .و  3١آ /أ أ ددطس ٢٠١٢و انتهد د م دددة عقد دد اإلجي ددار
األخريو لفن صاحيب البالغ رفأا مفادرة الفرف ل دم امتالكهما أي دخل أو سفن بديل.
 ٥-٢ويددع صدداحبا الدبالغ أهنمددا دامدداو اعتبدارا مددن أاير/مداي ٢٠١٢و بتفثيد ثثهمددا عددن
الأفن من خال مناشدة اهليئا ال ام واملؤسأا اخلريي من دبيل مؤسأد كاريتدا ()3و دون
جناح.
 ٦-٢و  ١9ت درين الثدداو/ن فمرب ٢٠١٢و رف د املددؤجرة دع د أ مدني د أمددام حمفم د مدريددد
االبتدا يد ردددم 3٧و مطالبد ابإلخددالء القأددري للأددفن بأددب انقأدداء فد ة ال قددد .و  ١8كددان ن
األو /ديأمرب ٢٠١٢و مثل الأديد ابدن جازيد أمدام الفمد رددم  3٧ودددم طلبدا للم ند القان نيد .

__________

()١

()٢
()3
2

يقدم صاحبا البالغ نأخ من سجل صادر عن إدليم مدريد  ٦أيل /سبتمرب ٢٠١3و حيل ي دار فيده إىل
أن الأ د دديد ابد د ددن جازي د د د طل د د د االسد د ددتفادة مد د ددن اإلسد د ددفان ال د د ددام الد د دددع ا التالي د د د إىل تقد د دددمي الطلبد د ددا :
١999/٠٠٠١و ٢٠٠١/٠٠٠و ٢٠٠٢/٠٠٠و ٢٠٠٤/٠١9و ٢٠٠٥/٠١و ٢٠٠٦/٠٢و ٢٠٠٧/3و
٢٠٠٧/٠١9و ٢٠٠8/٧٤و ٢٠٠9/٧٤و ٢٠١٠/٠3و ٢٠١٠/٠٤و ٢٠١٠/٧٤و ٢٠١١/٧٤و مل تفلد ددل
الدع ا الثالث ع رة األوىل منها ابلنجاح .وت ضح ال ثيق أن آخر طل مل يب فيه ب د.
يق دددم ص دداحبا ال ددبالغ نأ ددخ م ددن ش ددهادة عم ددل ص ددادرة ع ددن وزارة الت ددفيل والأ ددمان االجتم دداع بت دداريخ ١٤
آذار/م ددار ٢٠١3و ت ددري إىل أن الأد ديد اب ددن جازيد د تلق ددى إعاند د ع ددن البطال د م ددن  ٢٢حزيران/ي ني دده ٢٠١٠
إىل  ٢١نيأان/أبريل  ٢٠١١ومن  ٢٤آذار/مار  ٢٠١٢إىل  ٢١حزيران/ي نيه .٢٠١٢
يقدم صاحبا البالغ نأخ من وثيق صادرة عن مؤسأ كاريتا  -مدريدو بتاريخ  ٢8أاير/ماي .٢٠١3
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و  ٢٦نيأددان/أبريل ٢٠١3و رفأ د ةن د املأدداعدة القان ني د مددنح املأدداعدة القان ني د علددى أسددا
أن ادعاء الأيد ابن جازي ال ميفن الدفاع عنه.
 ٧-٢و  8آذار/مار ٢٠١3و طل الأيد ابن جازي ااد األدىن للدخل من إدليم مدريد.
 8-٢و  3٠أاير/مدداي ٢٠١3و أعلند الفمد ردددم  3٧أن عقددد اإلجيددار دددد انقأددى ألن مدددة
ال ق ددد انتهد د وأم ددر بخ ددالء ص دداحيب ال ددبالغ  9مت ز/ي لي دده ٢٠١3و وفق ددا للم ددادت )٤(٤٤٠
و )3(٥٤9مددن دددان ن اإلجدراءا املدني د  .وأحاط د الفمد علمدداو درارهددا ابدعدداءا الأدديد
ابددن جازي د فيمددا يت لددت ب ددروف أس درته و روفدده املالي د و و ج د املددادة  ١٥8مددن القددان ن املدددو
وامل ددادت  ٢و 3م ددن الق ددان ن األساس د رد ددم  ١99٦/١الص ددادر بت دداريخ  ١٥ك ددان ن الثاو/ين دداير
املت لددت اباماي د القان ني د للقصددرو أصدددر الفم د ت ليما ددا إىل إدارة ال ددؤون االجتماعي د
إدلدديم مدريددد وال كال د ااف مي د لألسددرة واخل دددما االجتماعي د خلددس مدين د مدريددد لن تتخ ددال
نطا اختصاصها اماي الأيد ابن جازي من حال الأيت واالستب اد وإبالغ
التدابري ال اد
الفم و على وجه اخلص صو أ ن  ٢٠ي ماو ابلتدابري الددة اليت يت اختاذها.
 9-٢و  ٤حزيران/ي نيدده ٢٠١3و أرسددل الأدديد ابددن جازي د طلبددا جديدددا مددن أجددل ااص د
عل ددى س ددفن اجتم دداع إىل م ه ددد مدري ددد لقس ددفانو مرفق ددا بق درار الفم د  3٧الص ددادر 3٠
أاير/مدداي ٢٠١3و وبطلبدده مددنح بددد للحددد األدىن لألجدر مددن دبددل الدددوا ر االجتماعيد  .وبطلد
من صاحيب البالغو درر الفم ردم  ٢٠ 3٧حزيران/ي نيه  ٢٠١3أتجيل اسدت ادة امللفيد
ب هر واحد.
 ١٠-٢و  ٢مت ز/ي لي دده ٢٠١3و دأ د د الفم د د رد ددم  3٧لن طل د د املد ددؤجرة تنفي ددال الق د درار
املددؤر  3٠أاير/مدداي  ٢٠١3ميتثددل للمتطلبددا القان ني د  .وعددالوة علددى ذلددمو أصدددر الفم د
ت ليمددا بخدراص صدداحيب الددبالغ وطفليهمددا مددن الفرف د املأددتنجرة  ١١أيل /سددبتمرب ٢٠١3
وإبالغ إدارة ال ؤون االجتماعي هبالا القرار.
 ١١-٢و  ١9مت ز/ي ليدده ٢٠١3و ددددم الأدديد ابددن جازي د طلبددا أمددام الفم د ردددم  3٧لالع د اض
على تنفيال درار الفمد ذاتده املدؤر  ٢مت ز/ي ليده  ٢٠١3وطلد ت ليدت أمدر اإلخدالء .وادعدى مجلد
أم د ر أن طددرده سي ددفل انتهاكددا اقدده الأددفن الال ددت واملال ددم وطل د لن ت يددد الفم د ردددم 3٧
إرسا البال ا إىل اخلدما االجتماعيد إلدلديم مدريدد وجملدس مديند مدريدد وأن أتمدر م هدد مدريدد
لقسفان وشرك اإلسفان البلدي واألراض بتمفينه من سفن بدديلو اسدتجاب للطلبدا الديت دددمها
على مدأ أزيد من ع ر سن ا .
 ١٢-٢و  ٢٢مت ز/ي ليه ٢٠١3و رفأ الفم ردم  3٧طل االع اض على تنفيال درارها
الأددابتو ل دددم اس ددتناده إىل أي م ددن األس ددبا املبين د امل ددادة  )١(٥٥٦م ددن د ددان ن اإلج دراءا
املدنيد  .و  ٢٦مت ز/ي ليدده ٢٠١3و ددددم الأدديد ابددن جازيد طلبددا إلعددادة الن ددر ببطددا الدددع أ
املقدم د لدددأ الفم د ردددم 3٧و مؤكدددا مددن جديددد ادعاءاتدده وطالبددا مراعدداة ال ددروف ال جيه د
دأدديته واخلطددر الددالي دددد تت ددرض لدده أسدرته إن هددم طدددردوا بدددون إجيدداد سددفن بددديل هلددم .وختامدداو
طل لن ت يد الفم ردم  3٧البال ا امل جهد إىل الددوا ر االجتماعيد إلدلديم مدريدد وخلدس
مدين مدريدو وم هد مدريد لقسفان وشرك اإلسفان البلدي واألراض .
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 ١3-٢و  ٢9آ /أ أطس ٢٠١3و ت جه الأديد ابدن جازيد إىل مركدز للخددما االجتماعيد
اتب د ددل خل د ددس مدين د د مدري د ددد مقاط د د تط د د ان .فنبلف د دده أخص د ددا اجتم د دداع كتاب د د لن ال د دددوا ر
االجتماعي بمفاهنا أن متنحه مأاعدة مالي ملدة شدهر واحدد رفد مدؤجرةو يت دد دفدل إجيارهدا
على إيراده وت هده ابلدفلو وأنه حال تر القصر بدون سفن ومل ي جدد لألسدرة أي بدديل آخدرو
ستن ر الدوا ر االجتماعي بدء إجراءا ااماي لتفادي ال د ع حال من الأيت(.)٤
 ١٤-٢و  ٦أيل /س ددبتمرب ٢٠١3و رفأد د الفمد د رد ددم  3٧الطلد د ال ددالي ددم دده الأ دديد
ابن جازي  ٢٦مت ز/ي ليه .٢٠١3
 ١٥-٢و  ١٠أيل /سددبتمرب ٢٠١3و ددددم الأدديد ابددن جازي د طلبددا للحماي د الدسددت ري لدددأ
الفم الدست ري وطلبا للتدابري املؤدت من أجل ت ليت عملي اإلخالء.
 ١٦-٢و  ١١أيل /سبتمرب ٢٠١3و أدجل عملي اإلخالء إىل  3ت درين األو /أكتد بر ٢٠١3
بأب اع اض ب ض اةريان وأفراد من املن ما االجتماعي .
 ١٧-٢و  ٢٠أيل /سبتمرب ٢٠١3و أكد الأيد ابن جازي طلبه ااص علدى تددابري مؤدتد
لدأ الفم الدست ري .
 ١8-٢و  3٠أيل /سددبتمرب ٢٠١3و الددتمس الأدديد ابددن جازي د تدددابري مؤدت د لدددأ الفم د
األوروبي اق اإلنأان .ويؤكد صاحبا الدبالغ أن الفمد رفأد هدالا الطلد وأهنمدا مل يقددما
أي ادعاءا الحق إليها.
 ١9-٢و  3ت رين/األو أكت بر ٢٠١3و جرأ إخالء صاحيب الدبالغ وطفليهمداو أداعدة
ال درط البلديد  .و م ددرض عمليد اإلخددالءو طلد الأدديد ابددن جازيد دون جدددوأ اتفادددا خددارص
الفم مل املدؤجرة لفد تدتمفن األسدرة مدن البقداء الفرفد مقابدل الددفلو ن درا ألنده بددأ حيصدل
علددى حددد أدىن لألجددر .و الي د م ذاتددهو ددددم خدم د الط د ار البلدي د (سددام ر) مددنوأ مؤدتددا
لصدداحيب ال ددبالغ مددنوأ لقدام د القص ددرية األجددل اتب ددل خل دددما سددام ر االجتماعي د دري دددو
حيددل ل د ا ل ددرة أايم إىل أن طلب د إليدده الأددلطا املفددادرة .وب ددد ذلددمو ددل صدداحبا الددبالغ
وطفالمهددا ينددام ن الأدديارة األس دري ملدددة أرب د أايم انتقل د ا إىل مفددان أحددد امل ددارفو الددالي
آواهددم ل دددة أسددابيل .وي ددري صدداحبا الددبالغ إىل أهنددم ود د طددردهم مل يفددن لددديهم دخددل ك داف
لتمفينهم من البحل عن سفن بديل.
 ٢٠-٢و  ١9شباط/فرباير ٢٠١٧و درر الفمد الدسدت ري عددم دبد طلد الأديد ابدن جازيد
للحماي الدست ري على أسا عدم وج د انتها واضح ات أساس م م اباماي الدست ري .
ال كوى
 ١-3يددزعم صدداحبا الددبالغ لن الدولد الطددرف انتهفد حقهمددا املنصد ص عليدده املددادة )١(١١
من ال هدو ألهنما طدردا ج أمر صادر عدن الفمد رددم  3٧ر دم أنده مل يفدن لدديهما سدفن بدديل
وأن التدددبري املتخددال أضددر بطفليهمددا القاص درينو اللددالين هلمددا ااددت ااماي د اخلاص د ( .)٥ونتيج د هلددالا
التدبريو واجه صاحبا البالغ وطفالمها حال من عدم االطمئنانو وان دام األمن والأ للفاي .

__________

()٤
()٥
4

يقدددم صدداحبا الددبالغ وثيقد صددادرة عددن مركددز فيأددينيت فرييددر للخدددما االجتماعيد التددابل خلددس مديند مدريدددو
بتاريخ  ٢9آ /أ أطس .٢٠١3
ي ري صداحبا الدبالغ ت ليلهمدا إىل اتفاديد حقد الطفدلو الديت دخلد حيدز النفداذ ابلنأدب إىل الدولد الطدرف
 ٥كان ن الثاو/يناير .١99١
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 ٢-3ومل تدراع اإلج دراءا القأددا ي الدديت انته د بخددالء صدداحيب الددبالغ الأددماأل القأددا ي ألن
القددان ن اإلسددباو ال يأددمن ب ددفل صددحيح ااددت الأددفن سدديا اإلج دراءا القأددا ي املت لق د
ب مليددا اإلخددالء النامجد عددن انتهدداء عقد د اإلجيددار .وال تقدديم الدداكم آاثر عمليددا اإلخددالء القأددري
علددى املأددتنجرين أو ال ددروف امل يند لفددل حالد  .ومل تدراع الفمد ردددم  3٧أن صدداحيب الددبالغ مل يفددن
لديهما سفن بديل كما مل تراع الفم أثر أمر اإلخالء طفليهما القاصرين(.)٦
إن تدابري إ اثد األشدخاص ذوي الددخل املدنخفض جددا أو الدالين ال دخدل هلدم ال تففد
3-3
اماي د ااددت الأددفن املال ددمو كمددا يتب د ذلددم مددن ك د ن الأدديد ابددن جازي د مل يددنجح خددال أكثددر
حماولته التقدم بطل للحص على سفن اجتماع من م هد مدريد لقسفان.
من  ١٠سن ا
ور ددم أن م ه ددد مدري ددد لقس ددفان وإدارة ال ددؤون االجتماعي د وال كال د ااف مي د للخ دددما األسد دري
واالجتماعي جملس مدين مدريد أبلف ثال األسرةو مل تتخال أي خط ا حت دون تر صداحيب
البالغ بدون سفن بديل عند م اجه أمر إخالء وشيم.
م حظات الاولة الطرف

املق ولية

ج دد
 ٢٢أاير/مد دداي ٢٠١٥و دف د د الدول د د الطد ددرف لن الد ددبالغ د ددري مقب د د
١-٤
املادة ()٢(3ه) و(و) من الربوت ك االختياري ألنه من ال اضح أنه ال يأتند إىل أسدس سدليم
وأنه ي دفل إسداءة اسدت ما للحدت تقددمي بدالغ .وعدالوة علدى ذلدمو فد ن الدبالغ ال يف د
أن صاحيب البالغ كاأل وضل ري م ا ابمل ىن املقص د املادة  ٤من الربوت ك االختياري.
 ٢-٤وحتاجمل الدول الطرف لن صاحيب البالغ ت مدا عدم تقدمي م ل ما وجيه من أجل
تأددليل اللجن د و حيددل ادعيددا علددى سددبيل املثددا أهنمددا كدداأل ضددحيت إلخددالء دأ دري .وال ادددل أن
حالتهمددا مل تفددن حال د إخددالء دأددري ابمل ددىن املقص د د الت ليددت ال ددام للجن د ردددم )١99٧(٧
ب ددنن ااددت الأددفن الال ددت (املددادة  )١(١١مددن ال هددد) :عملي دا اإلخددالء القأددري (الفق درا 3
و ٦و .)٧فقددد واجدده صدداحبا الددبالغ اإلخددالء عنددد انتهدداء عقددد اإلجيددار اخلدداص هبمددا دون اخت داذ
يدا اتفدا بد
أي إجراء من جان الألطا و ابستثناء تدخل الأدلط القأدا ي ك سدي
املؤجر واملأتنجر.
 3-٤ولدديس صددحيحا أن الأددلطا صاهل د صدداحيب الددبالغ :فابتددداء مددن عددام ٢٠٠٢و تلقددى
صاحبا البالغ دعما اجتماعيا مأتمرا من مركز اخلدما االجتماعي التابل خلس مديند مدريدد
مقاط مدين تطد ان( .)٧بدل إن م دد الأديد ابدن جازيد هد الدالي أعدا إىل حدد كبدري أي حتأدن
ااال املالي لألسرةو حيل اف ض أن هالا التحأن ه مأؤولي الألطا ال ام وحدها.
 ٤-٤وحأ تقرير صادر عدن املديريد ال امد لقسدفان والتنهيدل إدلديم مدريدد بتداريخ ٢١
نيأان/أبريل ٢٠١٥و كان دخل الأيد ابن جازي منال عام  ٢٠٠٦من البدال واالستحقادا
وال مددل املتقطددل االدتصدداد ددري املددن م .ووفقددا للتقريددر االجتمدداع الصددادر عددن جملددس مدين د
عددام  ٢٠٠٦أن الأدديد ابددن جازي د ال ير د
مدريدددو الحددد أحددد األخصددا ي االجتمدداعي

__________

()٦
()٧
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ي ري صاحبا البالغ إىل املالح ا اخلتامي للجن إىل التقرير الدوري اخلامس إلسبانيا عن تنفيدال أحفدام ال هدد
)(E/C.12/ESP/CO/5و الفقرة .٢٢
حأد التقريددر االجتمدداع الصددادر عددن اخلددس البلدددي ملقاط د تطد ان التاب د خلددس مديند مدريددد بتدداريخ ٢٤
نيأددان/أبريل ٢٠١٥و ددددم املركددز دعمدا اجتماعيدا للأدديد بددن جازيد فيمددا اد طلبدده ااصد علددى دخددل داعددم
وم اركته براممل البحل عن عمل.
5

E/C.12/61/D/5/2015

امل ارك برألممل البحل عن ال مل ألنه ال ي ترب ذلم مفيدا .و عام ٢٠٠9و ذكره املركز
مراج لدعم الدخل كل  ٦أشهرو م ريا إىل أنه مل أي إىل املركدز
لنه من الأروري الدخ
()8
إال مددرة واحدددة ال ددام املاضددي  .و عددام ٢٠١٢و كمددا ه د ااددا الأددن ا الأددابق و
الحد املركز عدم وج د دافل لدأ الأيد ابن جازي للبحل عن عمل.
 ٥-٤وتالحد الدول الطرف أن الأيد ابن جازي و بدال مدن البحدل ااثيدل عدن سدفنو يت ددل
بفددل بأدداط أن تقدمدده دا ددرة اخلدددما االجتماعي د و ح د عندددما يف د ن اإلخددالء وشدديفا .ف ندددما
انتهى عقد اإلجيار آ /أ أطس ٢٠١٢و أبلفه أخصا اجتماع ابلفيداأل ال امد واخلاصد
ال دديت ميف ددن أن تق دددم س ددفنا اجتماعي ددا .وم ددل ذل ددمو طالد د الأ دديد اب ددن جازيد د أن يق دددم ل دده املرك ددز
الأ ددفن .وابإلض دداف إىل ذل ددمو أح ددا املرك ددز مت ز/ي لي دده  ٢٠١٢الأ دديد اب ددن جازيد د إىل بد درألممل
كاريتا للتدنجري التأدام و الدالي تلقدى جبده دف تد مدن الددعم املدا دددرمها  3٠٠يد رو كدل
ت رين األو /أكت بر  .٢٠١٢و ٢٠١3و منح دا رة اخلدما االجتماعي الأديد ابدن
دف
جازي د مأدداعد مالي د ددددرها  ٦٠٠ي د رو لتفطي د االحتياجددا األساسددي و وحثتدده علددى امل اصددل
البحددل عددن سددفن بددديل .و شددباط/فرباير  ٢٠١3الحددد أخصددا اجتمدداع ي مددل ابملركددز أن
الأيد ابن جازي مل يبحل عن سفن بدديلو ر دم أنده ي لدم أن عليده مفدادرة الفرفد املأدتنجرة .ون درا
إىل إحجددام الأدديد ابددن جازيد عددن البحددل عددن مأددفنو اتصددل بدده املركددز آ /أ أدطس ٢٠١3
لتقدددمي دعددم مددا لدددفل إجيددار شددهر واحددد للفرف د ودفددل مقدددم إجيددار ال تتجدداوز  ٤٠٠ي د رو .وأبل د
أيأددا لندده حال د ود د ع عملي د اإلخددالء  ١١أيل /سددبتمرب وال سددفن لدي دهو سددتتخال تدددابري
ااماي د فيمددا يت لددت ابلطفل د  .و أيل /سددبتمرب ٢٠١3و بدددأ الأدديد ابددن جازي د تلق د بددد ااددد
األدىن لألجر ددره  ٥3٢.٥١ي رو شهراي.
 ٦-٤ومددن بد مجيددل طلبددا الأددفن االجتمدداع الدديت ددددمها الأدديد ابددن جازيد مل يفددن منهددا
س د د أ  3طلب د ددا ت د ددمل أس د درتهو ابد د د اح مد ددن املرك د ددز( .)9وتالح د ددد الدول د د الط د ددرف أن م ه د ددد
مدريددد لقسدفان يتلقددى كددل سددن  8 ٠٠٠طلبددا املت سد مددن أجددل ااصد علددى سددفن عددام
مدين مدريد.
واص  ٢٦٠وحدة سفني املت س
 ٧-٤ومل يبلد صدداحبا الددبالغ اللجن د لن مؤسأ د سددام ر أبلفتهمددا لهنمددا إذا مل جيدددا مأددفنا
دبدل هنايد فد ة اإلدامد القصد أ وحددة اإلدامد القصدرية األجدل ركددز مدريدد االجتمداع التددابل
مدنوأ للنأداءو وإيد اء
ملؤسأ سام ر فأيمفن تقدمي مفان إدام إىل الأيدة بليلد والطفلد
الأيد ابن جازي منوأ ملن ال سفن هلم .وددم مركز اخلدما االجتماعي التابل خلس مدين
مدريد تط ان نفس اخليار إىل صاح البالغ (ان ر .)١3-٢
رعليقات صاحيب ال

على م حظات الاولة الطرف

املق ولية

 ٢٧حزيران/ي نيدده ٢٠١٥و ددددم صدداحبا الددبالغ ت ليقا مددا علددى مالح ددا الدول د
١-٥
الطددرف وادعيددا أن االلتزامددا املنصد ص عليهددا املددادة  ١١مددن ال هددد ت ددمل اادداال املتصددل
__________

()8
()9

6

حأ التقرير االجتماع و تلقى الأيد ابن جازي بد حد أدىن لألجر ددره  ٥3٢ي رو اعتبارا من .٢٠١3
تقدددم الدولد الطددرف نأددخ مددن تقريددر صددادر عددن املديريد ال امد لقسددفان وإعددادة التنهيددل إدلدديم مدريددد بتدداريخ ٢١
نيأددان/أبريل ٢٠١٥و ي ددري إىل أن الأدديد ابددن جازي د ددددم  ١٦طلبددا للحص د علددى سددفن عددام وه د  ١١ :طلبددا
إطار حص اااج اخلاص و ٥طلبا تدرص ضدمن القرعد  .واتدتم التقريدر م دريا أن طلد الأديد ابدن جازيد للحصد
على سفن عام إطار حص اااج اخلاص "دبل" وأنه اتريخ الطل كان حيمل ال دد  ٤3٢القا م .
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ابلأفن املأتنجرو ا ذلدم عمليدا اإلخدالء الديت ميفدن أن ت دفل إخدالء دأدراي إذا نفدال
وفقا للت ري ا اليت ال تت افت مل ال هدو أو حينما ال تتاح لألشخاص املتنثرين سبل االنتصاف
القان ني املناسب (.)١٠
 ٢-٥وداال إن مالح ا الدول الطرف دف إىل الت فيم الأل املددو للأديد بدن جازيد
لتربير عدم وجد د بددا ل للأدفن وإلقداء عد ء اإلثبدا علدى الطدرف اآلخدر وبدل هالد مدن الت دفيم
ال ددخ الددالي يدددع أندده ضددحي النتهددا ال هددد .ددري أن الأدديد ابددن جازي د س د ى إىل ااص د
علددى عمددل ودأ عل ددى التدددر اس ددت دادا لأ د ال مددل من ددال عددام  ١998عل ددى األدددل( .)١١وي ددزأ
م دفه املفتئ أو الأليب إزاء دا درة اخلددما االجتماعيد إىل روفده كفدرد عاطدل عدن ال مدل ال يتمتدل
زااي اجتماعي وي اجه ص اب خطرية ت فري املنكل وامللبس ألسرته.
 3-٥ومل تفددن لدددا رة اخلدددما االجتماعي د البلدي د و فأددال عددن الأددلطا األخددرأ الدديت ةددن
إليهددا صدداحبا الددبالغو مصددلح حقيقيد دأدديتهما .ورفددض الددام الددالي عينتده الفمد الدددفاع
مدريدد رفأد طلد الأدديد
عدن القأدي و مددعيا أنده ال ميفدن الددفاع عنددهو وأن نقابد الدام
ابن جازي بت ي حمام آخر.
 ٤-٥وذكدرا أن الدولد الطددرف ت دري رسددالتها إىل عدرض ددمتده دا ددرة اخلددما االجتماعيد
إىل الأيدة بليلد والطفلد مدن أجدل إيد ا هم ملجدن  -دون الأديد ابدن جازيد  -وهد مدا كدان
سيؤدي إىل انفصا األسرةو وإىل آاثر نفأي أشدد علدى الطفلد مدن اإلخدالء .وعلدى أيد حدا و
يدددع صدداحبا الددبالغ أهنمدداو ب ددد دع مددا إىل مفددادرة املددنوأ القصددري اإلدام د سددام رو ل دددم
نحا أي سفن بديل ال ت.
إمفاني متديد إدامتهماو مل دمي َ
 ٥-٥ومل تلد الدولد الطددرف طلبددا الأدديد ابددن جازيد للحصد علددى سددفن اجتمدداع منددال
عام ١999و و الأن ا الالحق خفأ عدد وحدا الأفن االجتماع و علدى الدر م مدن
عدددم وج د د مأدداكن كافي د مل اة د حدداال الط د ار النامج د عددن األزم د االدتصددادي ال ددديدة.
وابع سلطا مدريد املأداكن االجتماعيد ل دركا االسدتثمارو لدا دلدل مدن املأداكن املتاحد .
ف لددى سددبيل املثددا و دددام م هددد مدريددد لقسددفان عددام  ٢٠١3ببيددل  ٢ 93٥منددزال ولتلفددا
أخرأ إىل كيان خاص بل  ٢٠١ملي ن ي رو أل راض م ازن امليزاني (.)١٢
م حظات الاولة الطرف

األسس املوضوعية

 ١٧أيل /سدبتمرب ٢٠١٥و ددددم الدولد الطددرف مالح ا دا ب ددنن األسددس امل ضد عي
١-٦
وكرر حججها ب نن عدم مقب لي البالغ.
 ٢-٦وتالحد الدول الطرف أنه ب د إبالغ الأيد ابن جازي ابملطالب و د ّدم للأيد ابن جازي
لثددل دددان و وحمددام جمدداأل .ددري أن الددام رأأ أن االدعدداء ال ميفددن الدددفاع عنددهو وه د رأي أيدتدده
ةن املأاعدة القان ني  .ومل ذلمو ف ن الأيد ابن جازي ميثله حمام من اختياره.
__________

( )١٠ي ري صاحبا البالغ إىل الت ليت ال ام ردم  ٧الصادر عن اللجن و الفقرا ١١و و١٦و و.١9
( )١١يقدم صاحبا البالغ شهادة عمل بصف ف إلف ونيا و صادرة عن شرك خاص ( )١993-١99٦وسبل شدهادا
حأ ر دورا فني ٢٠٠١و و٢٠٠٤و و ٢٠٠8-٢٠٠٦و ٢٠١٥و صادرة عن كياأل عام وخاص .
( )١٢ي ري صاحبا الدبالغ إىل تقريدر صدادر عدن من مد ال فد الدوليد و Evicted Rights: Right to housing and mortgage
.evictions in Spain, Madrid, Amnesty International-Spain, 2015, p. 40
GE.17-12396
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 3-٦وتؤكد الدول الطرف من جديدد أن ااالد ليأد إخدالء دأدراي حد لد اعتربهدا صداحبا
البالغ كاللم .ذلم أن اإلجراءا القأا ي املرف ع أمام الفم ردم  3٧تقدم مجيدل ضدماأل
الاكم حأ األص وفقا ألحفام ال هد( .)١3وأبل الأيد ابن جازي دبل م عد إهناء اإلجيار
ب د كاف آذار/مار  .٢٠١٢وخال تلم الف ةو أتيح له الفرص لالتصا ابخلددما
االجتماعي د إلدلدديم مدريددد وجملددس مدين د مدريددد .ودددد جددرأ اإلخددالء ود د مناس د ثأ د ر
ااأد ر .وددد دح للأديد بدن جازيد
مأؤول من الفم وال رط ولثلد األطدراف الدرا ب
ابملث أمام الفم ردم  3٧واالسدتئناف .ومتفدن أيأدا مدن تقددمي طلد اامايد الدسدت ري أمدام
الفم الدست ري وتقدمي طل اختاذ تدابري مؤدت لدأ الفم األوروبي اق اإلنأان.
رعليقات صاحيب ال

على م حظات الاولة الطرف

األسس املوضوعية

 ٢٢شباط/فرباير ٢٠١٦و رد صداحبا الدبالغ علدى مالح دا الدولد الطدرف ب دنن
١-٧
األسس امل ض عي وأكدا جمددا االدعاءا املت لق ابنتها املادة  ١١من ال هد.
 ٢-٧وددداال إن الاكمد الدديت جددر أمددام الفمد ردددم  3٧مل تدراع الأددماأل القأددا ي  .ومل يدراع
درار اإلخالء اآلاثر التمل هلالا اإلجدراء ابلنأدب إىل صداحيب الدبالغو وال سديما طفالمهدا القاصدران.
كما أن الت ريل ال ين علدى إمفانيد ديدام املددعى علديهم إجدراءا اإلخدالء القأدا ابالعد اض
أو تقدمي ط ن ل رح أثر اإلخالء فخيارهم ال حيد ه ادعاء دفل مبل اإلجيار ابلفامل أو جز يا.
 3-٧ويفددرر صدداحبا الددبالغ أن الدولد الطددرف اختددال تدددابري لثددر رج د فيمددا يت لددت برصدديد
الأفن االجتماع املتاح خأم أزم ادتصادي حادة.
رقارير أطراف اثلثة
 ٥نيأ د ددان/أبريل و ٢٥ت د د درين األو /أكتد د د بر ٢٠١٦و دب د ددل الفري د ددت ال ام د ددل امل د د د
١-8
ابلبال ددا و نياب د د ع ددن اللجن د د و البال ددا املقدم د د م ددن ال ددبف الدولي د د للحق د د االدتص ددادي
واالجتماعيد والثقافيد ( )١٤ومدن املقددرر اخلداص امل د ابلأددفن الال دت ك نصددر مدن ال ناصددر املف ند
للحددت مأددت أ م ي د مال ددمو واباددت عدددم التمييددز هددالا الأدديا و وفق دا للمددادة  8مددن
الربوت ك د االختيدداريو واملددادة  ١٤مددن الن ددام الددداخل املؤد د ج د الربوت ك د االختيدداريو
والت جيها املت لق بتدخال أطراف اثلث .
 ٢-8و  ١٧أاير/م دداي ٢٠١٥و أحال د د ش ددبف ااقد د االدتص ددادي واالجتماعي د د والثقافي د د
تقريرهدداو مؤكدددة أن علددى الدددو األطدراف أن تأددمنو مجلد أم د رو ااددت الأددفن لألشددخاص
اخلاض ل اليتهاو ا ذلم املأتنجرون ج اتفادا إجيار خاصد و ابختداذ اخلطد ا الالزمد
إلعما اات الأفن لدصى ما تأمح به م اردها املتاحد وضدمان اادت االنتصداف الف دا .
و  ١9أاير/ماي ٢٠١٦و أحال اللجن هالا الطل إىل الدول الطدرف وإىل صداحيب الدبالغ مدل
طل مالح ا م وت ليقا م.
__________

( )١3ت ري الدول الطرف إىل الت ليت ال ام ردم  ٧الصادر عن اللجن و الفقرة .١٥
( )١٤متثلهددا اةهددا التاليد  :مركددز ااقد االدتصددادي واالجتماعيد املبددادرة ال امليد للحقد االدتصددادي واالجتماعيد
والثقافي د أأل ل سدديا مددااي أ ددرييو أسددتاذة ام د خ د رخ اتدي د ل سددان ب د ات مركددز الدددفاع علددى ااق د
االجتماعي مركز الدراسا القان نيد واالجتماعيد م دروع ااقد االجتماعيد واالدتصدادي م هدد دلده عمدرو
جن د أفريقيددا من م د ال ف د الدولي د  -اململف د املتحدددة مرصددد ال ددبف الدولي د للحق د االدتصددادي واالجتماعي د
والثقافي و إسبانيا جاك دو اردو أستاذ ام ويتسو جن أفريقيا.
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 3-8و  3١كددان ن الثاو/يندداير ٢٠١٧و ذكددر املقددررة اخلاص د و دون اختدداذ م د د ب ددنن
شددفاوأ صدداحيب الددبالغو أن الددبالغ يثددري أسددئل هام د تت لددت ددا يل د  :التدزام الدول د الطددرف نددل
املأاكن والتصدي لهو ا ذلم م اة األسبا اهليفلي ومأا ل ال ص
حدوث نق
إىل ال دال د وااماي د مددن إهندداء ال الدددا ب د املأددتنجر واملأددتنجر عندددما ينته د عقددد اإلجيددار
وااللتد دزام ابخت دداذ ت دددابري إجيابيد د ملأ دداعدة املأ ددتنجرين ال ددالين ال يأ ددتطي ن دف ددل اإلجي ددار .و 9
شددباط/فرباير ٢٠١٧و أحال د اللجن د هددالا الطل د إىل الدول د الطددرف وإىل صدداحيب الددبالغ مددل
طل مالح ا م وت ليقا م.
رعليقات األطراف على رقارير األطراف الثالثة
-9
املبين
-١٠
وأورد
الفئا

 ١9حزيران/ي ني دده ٢٠١٦و أبلد د ص دداحبا ال ددبالغ اللجند د أهنم ددا يؤي دددان االعتب ددارا
تقدمي شبف ااق االدتصادي واالجتماعي والثقافي اليت تد َفمل مطالبهما.
و  ١٧آذار/مار ٢٠١٧و ددم الدولد الطدرف مالح ا دا ب دنن تقريدر املقدرر اخلداص.
الدول الطرف بجياز أهدم اخلطد ا الديت اختدال ا سدلطا ا مندال بدايد األزمد االدتصدادي لصدا
الأ يف و وال سيما تلم اليت كان من الص للفاي تأديد ره هنا.

ابء -نظر اللجنة يف املق ولية
 ١-١١دبل أن تن در اللجند أي ادعداء يدرد بدالغ مداو جيد أن تقدررو وفقدا للمدادة  9مدن
ن امها الداخل املؤد ج الربوت ك االختياريو ما إذا كان البالغ مقب ال أو ري مقب .
 ٢-١١وبندداء علددى امل ل مددا املقدم د مددن الطددرف و تالحددد اللجن د أن الأدديد ابددن جازي د د ددم
 3٠أيل /سددبتمرب  ٢٠١3طلبدا الختدداذ تدددابري مؤدتد إىل الفمد األوروبيد اقد اإلنأددان مل
يفلددل ابلنجدداح هنايد املطدداف ومل تدقدددم أي دعد أ الحقد إىل تلددم الفمد  .وتالحددد اللجند
كاللم أن الدول الطرف مل تقدم اع اضا ج املادة ()٢(3ص) من الربوت ك االختيداري.
وعلددى أيد حددا و فد ن رفددض طلد الفمد للتدددابري املؤدتد ال ي د ابلأددرورة أندده ينبفد الن ددر
املأنل ج الربوت ك االختياري.
 3-١١وتالحددد اللجن د حج د الدول د الطددرف لن ادعدداءا صدداحيب الددبالغ ال أسددا هلددا مددن
الصح ج املدادة ()٢(3ه) مدن الربوت كد االختيداريو حيدل إن صداحيب الدبالغ مل يت رضدا
لقخددالء القأددريو بددل أل إخالءمهددا ألن عقددد إجيارمهددا املددربم مددل فددرد خدداص انته د مدتددهو وأن
حالتهما دد ح يد ابهتمدام مأدتمر مدن جاند الأدلطا  .ومدل ذلدمو تدرأ اللجند أن ال ددا ل
ال اردة البالغ متفنها من تقييم ما إذا كان هنا انتها لل هدد وأن صداحيب الدبالغ دددما أدلد
كافي على ادعاءا ما أل راض املقب لي .
 ٤-١١وحتدي اللجند علمدا ثجد الدولد الطدرف الديت مفادهدا أنده ينبفد إعدالن عددم مقب ليد الدبالغ
ابعتبدداره إسدداءة اسددت ما للحددت تقدددمي الددبالغ ألندده يتأددمن م ل مددا ددري كامل د أو م د ه عددن
حال د صدداحيب الددبالغ بقصددد تأددليل اللجن د  .بيددد أن اللجن د تددرأ أن جمددرد االخددتالف اااصددل ب د
روايتهمددا لل دددا لو ددا ذلددم اإلج دراءا الدديت اختددال ا الدددوا ر
الدول د الطددرف وصدداحيب البال د
االجتماعي وم د الأديد ابدن جازيد سد يه للحصد علدى عمدل وسدفن بدديلو ال ي دفل إسداءة
الست ما اات تقدمي بالغ ج املادة ()٢(3و) من الربوت ك االختياري.
GE.17-12396
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 ٥-١١وحتي اللجن علما ثج الدول الطدرف لن الدبالغ دري مقبد أيأدا ألنده ال ي دري إىل
أن صدداحيب الددبالغ عانيددا مددن حرمددان واضددح .و جد املددادة  ٤مددن الربوت كد االختيدداريو جيد ز
البالغ أن صاحبه دد عداىن مدن
للجن و عند الأرورةو أن ترفض الن ر بالغ ما إذا مل يف
حرمان واضحو ما مل ت ترب اللجن أن البالغ يثري مأنل خطرية ذا أمهي عام  .ودد أدأ تفأري
حر ومنهج إىل استنتاص مفاده أن هالا اافم ال يثري شرط دب البال ا ج الربوت ك
االختياري()١٥و بل ي ط اللجن و بدال من ذلمو الألط التقديريد ل ددم الن در بدالغ ال يفد
أت أ أدىن من ال دة إذا كان ذلم ضرورايو من أجل تركيز م اردهدا علدى أداء مهامهدا لفأدل
طريقد  .وددد أتكدد هدالا التفأدري أثنداء وضدل الربوت كد االختيداري( .)١٦وينبفد أن تراعد اللجند و
لارس ددتها لأ ددلطتها التقديري د د و مجل د د أم د د رو اجتهادا ددا القأ ددا ي ب ددنن تل د د ااق د د
املنص ص عليها ال هدو وما إذا كان الأدحي املزع مد وضدل دري مدؤا علدى حد واضدح
علددى أسددا ددروف القأددي و وال سدديما طبي د ااق د املزع د م انتهاكهدداو وخط د رة االنتهاكددا
املزع م و/أو اآلاثر التمل لالنتها على ااال ال خصي للأحي املزع م ( .)١٧و ض ء هداله
االعتبددارا وال دددا ل املبيند ال ددف أو ال تددرأ اللجند أن مددن الأددروري رفددض الن ددر الددبالغ
ج املادة  ٤من الربوت ك االختياري.
 ٦-١١وتالحد اللجند أن الدبالغ يأدت شدروط املقب ليد األخدرأ جد املدادت  ٢و 3مدن
الربوت ك االختياريو وعليهو ت لن أن البالغ مقب وتبدأ ن رها األسس امل ض عي .

جيم -نظر اللجنة يف األسس املوضوعية
الوقائع واملسائل القانونية
 ١-١٢ن ر اللجن هالا البالغ آخدالة ااأدبان مجيدل امل ل مدا املقدمد إليهدا وفقدا ألحفدام
املادة  8من الربوت ك االختياري.
 ٢-١٢ويدددع صدداحبا الددبالغ أن الدول د الطددرف انتهف د حقهمددا الأددفن الال ددت ألهنمددا
طدددردا مددن مأددفنهما املأددتنجر بندداء علددى أمددر الفمد ردددم 3٧و دون إيددالء االعتبددار ال اجد إىل
عدددم امتالكهمددا سددفنا بددديال أو إىل ع اد د أمددر اإلخددالءو ال سدديما علددى طفليهمددا القاص درين.
ويدفل صاحبا البالغ لن الدعاوأ القأا ي مل ت فر الأماأل القأا ي الالزمد و وأن الأدلطا
مل متنح األسرة سفنا اجتماعيا .وعالوة على ذلمو ابع إدليم مدريد جدزءا مدن مأداكنه االجتماعيد
إىل صناديت استثماري خاص خأم أزم ادتصادي حادة.
 3-١٢وتدع الدول الطرف أن صاحيب البالغ ت رضا لقخالء بناء على طل فدردي (صدادر
ع ددن امل ددؤجرة)و وأن الأ ددلط القأ ددا ي ت دددخل ك س ددي فقد د و وأن اإلجد دراءا القأ ددا ي أم ددام
الفم ردم  3٧راع مجيل الأماأل القأا ي  .وابإلضاف إىل ذلمو ت ري الدول الطدرف إىل
أن دأم اخلدما االجتماعي إلدليم مدريد وجملس مديند مدريدد دددم املأداعدة لصداحيب الدبالغ
__________

( )١٥ان ر أيأا املادة  )٥(١٤من الن ام الداخل املؤد للجن .
( )١٦ان ددر تقري ددر الفري ددت ال ام ددل املفتد د ح ال أد د ي امل د د ب ض ددل بروت كد د اختي دداري لل ه ددد ال دددو اخل دداص اباقد د
االدتصادي واالجتماعي والثقافي عن دورته اخلامأ )(A/HRC/8/7و الفقراتن  ١٥٥و.١٥٧
()١٧
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بطددر تلف د (ان ددر الفقددرة )٥-٤و حدددود امل د ارد املتاح د و ددا ذلددم املددنح و ددري ذلددم مددن
أشدفا الددعم املدا واملدنوأ املؤدد ملدددة  ١٠أايم عقد اإلخدالءو وأن م دد الأديد بدن جازيد
ه الالي أعا و إىل حد كبريو أي حتأن ال ضل املا لألسرة.
 ٤-١٢وت ري ال دا ل اليت ال اتل عليها الطرفدان إىل أن صداحيب الدبالغ وطفليهمدا عاشد ا
رف مأتنجرة مدريد وأن هاله الفرف كان مفان إدامتهم الر يأ وأن الدع أ الديت رف تهدا
املؤجرة ضد الأيد بن جازي أمام الفم ردم  3٧أسفر عن إخالء صداحيب الدبالغ وطفليهمدا
 3ت رين األو /أكت بر  ٢٠١3وأنه علدى الدر م مدن حصد الأديد بدن جازيد علدى إعداأل
البطال وعلى بد ااد األدىن من الدخل خال ف ا تلف (ان ر اااشديت  ٢و)8و مل يفدن
لدددأ صدداحيب الددبالغو ودد إخال همدداو مأددفن بددديل أو دخددل كدداف السددتئجار مأددفن آخددر
وأن الأدديد بددن جازي د تقدددم ب دددة طلبددا إىل مؤسأ د مدريددد لقسددفان للحص د علددى سددفن
اجتماع ب عام  ١999و( ٢٠١١ان ر اااشيت  ١و )9وأن مؤسأ مدريدد لقسدفانو
كفريهددا مددن املؤسأددا التاب د إلدلدديم مدريدددو ابعد و عددام  ٢٠١٢و٢٠١3و  ٢ 93٥مأددفنا
إىل شركا خاص /صناديت استثماري (ان ر اااشي .)١٢
 ٥-١٢وفيما يت لت ثال صاحيب البالغ ب د إدامتهما القصرية منوأ لقدامد ال دابرة ت درف
عليدده دا ددرة املأدداعدة البلدي د حدداال الط د ار واإلنقدداذ (سددام ر)و حتددي اللجن د علم دا ثج د
الدول الطرف ومفادها أن منوأ سام ر أبل صاحيب البالغ بمفاني ت فري مفدان للأديدة بليلد
وطفليهددا م ددنوأ للنأدداء ومف ددان للأدديد ب ددن جازي د مددنوأ للم ددردين .ومددل ذل ددمو ي دددع
صدداحبا الددبالغ أهنمددا مل حيصددال علددى أي سددفن بددديل ال ددت عندددما طدل د منهمددا مفددادرة مددنوأ
هدالا الصددد (ان در اااشديت ٤
اإلدام ال ابرة .وتالحد اللجن أن امل اد املقدمد مدن الطدرف
و )٧تب د فق د أن مرك ددز اخل دددما االجتماعي د مقاط د تط د ان أبل د الأ دديد ب ددن جازيد د و
آ /أ أطس ٢٠١3و أنه حال إخدالء األسدرة وعددم إجيداد أي سدفن بدديلو سدتدتخال تددابري
محاي د فيمددا يت لددت ابألطفددا  .وتالحددد اللجن د أيأ دا أن الدول د الطددرف ال ت د ض علددى ادعدداء
صداحيب الدبالغ ومفدداده أهنمدا اضدطدرا ب دد البقداء ملجددن اإلدامد ال دابرة ملددة  ١٠أايمو إىل الند م
مل طفليهما سيارة األسرة ملدة ٤أرب أايم ح استأافهم أحد امل ارف ل دة أسابيل.
 ٦-١٢وتالحد اللجن كداللم أن صداحيب الدبالغ مل يط ندا امل ل مدا الد اردة تقريدر مركدز
اخل دددما االجتماعيد د مدري دددو امل ددؤر  ٢٤نيأ ددان/أبريل ٢٠١٥و ال ددالي ج دداء في دده أن املرك ددز
تدخل لصا الأيد بن جازي الالي حصل نتيج لاللمو على دعم مدا متقطدل عدام ٢٠١٢
و ٢٠١3لتفطي االحتياجا األساسي (ان ر الفقرة .)٥-٤
 ٧-١٢و ض د ء بد د اللجند د ال د ددا ل ذا الص ددل و ااج ددمل املقدم د م ددن الط ددرف و فد د ن
القأدي األساسدي الديت أاثرهدا الدبالغ تتمثدل مدا إذا كدان إخدالء صداحيب الدبالغ مدن مأددفنهما
املأددتنجر لمددر مددن الفم د ردددم 3٧و علددى أسددا انتهدداء مدددة ال قدددو وعدددم ت د فري الأددلطا
لأددفن بددديل ي ددفل انتهاك دا للحددت الأددفن الال ددت ج د املددادة  )١(١١مددن ال هدددو مددل
مراعاة أن صاحيب البالغ تدركا بال مدنوأ .ولددأ الن در هداله املأدنل األساسدي و تتنداو اللجند
أوال حج د الدول د الطددرف ومفادهددا أن الددبالغ يت لددت بندزاع ب د أفدراد وال يندددرص إطددار ال هددد.
وتب دددأ اللجن د د ابلت ددالكري ب ددب ض اة ان د د ذا الص ددل ابا ددت الأ ددفنو ال س دديما ابلنأ ددب إىل
األشخاص الالين ي ي ن مأاكن مأتنجرة والأماأل القان ني هلالا اات.
GE.17-12396
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احل يف السكن وضما احليازة القانوين
 ١-١3إن حددت اإلنأددان الأددفن الال ددت حددت أساس د وي ددفل حم د را للتمتددل ميددل ااق د
االدتصددادي واالجتماعي د والثقافي د ( )١8وي درتب ارتباطددا عأ د اي ثق د اإلنأددان األخددرأو ددا فيهددا
ااقد املنصد ص عليهددا ال هددد الدددو اخلدداص اباقد املدنيد والأياسددي ( .)١9وينبفد كفالد
ااد ددت الأد ددفن ةميد ددل األشد ددخاص بصد ددرف الن د ددر عد ددن دخلهد ددم أو إمفاني د د حيد دداز م م د د ارد
ادتصددادي ( )٢٠وينبف د للدددو األط دراف اختدداذ مجيددل التدددابري الالزم د لقعمددا الفامددل هلددالا ااددت
لدصى ما تأمح به م اردها املتاح (.)٢١
 ٢-١3وينبفد أن يتمتددل كددل شددخ بدرجد مددن ضددمان اايددازة ددا يففددل لدده اامايد القان نيد
من اإلخالء ابإلكراهو ومن املأايق و و ري ذلم من التهديدا ( .)٢٢وينطبدت هدالا الأدمان أيأدا
علددى األشددخاص الددالين ي ي د ن مأدداكن مأددتنجرةو س د اء أكان د عام د أم خاص د فهددؤالء
األشخاص ينبف أن يتمت ا ابات الأفنو ح ب د أن تنته مدة عقد اإلجيار.
 3-١3وتت ددارض حدداال اإلخددالء القأددري بداه د مددل مقتأدديا ال هددد وال ميفددن ان تف د ن
مربرة إال ب ض ال روف االستثنا ي جددا ووفقدا ملبداد القدان ن الددو ذا الصدل ( .)٢3وحتيدل
اللجن إىل ت ري اإلخالء القأري ال ارد ت ليقهدا ال دام رددم ( ٧الفقدرة  )3وتؤكدد أن الت ريد
ال يقتصددر علددى عمليددا اإلخددالء اةمدداع أو ال اس د النطددا أو تلددم الدديت تددروص هلددا سددلطا
الدددو األط دراف ب ددفل مباشددر .وتنطبددت ااماي د مددن اإلخددالء القأددري أيأ دا علددى األشددخاص
الالين ي ي ن مأاكن مأتنجرة(.)٢٤
 ٤-١3وعن د دددما يف د د د ن اإلخ د ددالء م د ددربرا (ان د ددر الفق د د درا )3-١٥ - ١-١٥و جي د د د أن تففد د ددل
الألطا امل ني تنفياله وفقدا للت دري ا املتأدق مدل ال هددو دا ذلدم مبددأ الفرامد اإلنأداني الد ارد
الديباج د و وفق دا للمب دداد ال امد د املراعي د للم ق لي د والتناس د  .ينبفد د أن تدنف ددال ال ملي ددا املت لقد د
ابإلخ ددالء القأ ددري أو ال دديت د ددد تد دؤثر ض ددمان ااي ددازة ور ددا ت ددؤدي إىل اإلخ ددالء وفقد دا للأ ددماأل
اإلجرا ي اليت ت ملو مجل أم رو إاتح فرصد للت داور ااقيقد مدل امل نيد ( .)٢٥وت دري اللجند إىل
أندده ال ميفددن أن ي جددد حددت دون وج د د سددبيل انتصدداف ف ددا ()٢٦و ومددن و ينبف د أن تأددمن الدددو
__________

()١8
()١9
()٢٠
()٢١
()٢٢
()٢3
()٢٤
()٢٥

()٢٦
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الأفن الال تو الفقرة .١

الت ليت ال ام ردم  )١99١(٤ب نن اات
املرجل نفأهو الفقراتن  ٧و.9
املرجل نفأهو الفقرة .٧
املرجل نفأهو الفقرة .١٢
املرجل نفأهو الفقرة (8أ).
املرجل نفأهو الفقرة ١8و والت ليت ال ام ردم ٧و الفقرة .١
ان ر ورد امل ل ما املقدم من ال بف الدولي للحق االدتصادي واالجتماعي والثقافي .
الت لي ددت ال ددام رد ددم ٧و الفق ددرة  .١٥ان ددر أيأد دا الفمد د الدس ددت ري ةند د أفريقي دداو ااف ددم الص ددادر دأ ددي
 .Occupiers of 51 Olivia Road v. City of Johannesburg [2008] ZACC 1, paras. 9–23وشددد
حداال اإلخدالء :ان در دأدي Olga Tellis & Ors v. Bombay
الفمد ال ليدا للهندد أيأدا علدى الأدماأل
.Municipal Corporation, All India Reporter, 1986, 180
ان ددر ال ددبالغ رد ددم ٢٠١٤/٢و إ .د .غ .ض ددد إس ددبانياو اآلراء امل تم دددة  ١٧حزيران/ي ني دده ٢٠١٥و الفق ددرة .3-١١
ان ر أيأا الت ليت ال ام ردم  )١998(9ب نن التطبيت الل لل هدو الفقرة .٢
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األطرافو وفقا لاللتزام ال ارد املدادة  )١(٢مدن ال هددو متفد األشدخاص الدالين ددد يتدنثر حقهدم
الأدفن الال ددت نتيجد عمليددا اإلخدالء القأددري أو نتيجد إهندداء ال الددا الت ادديد املت لقد ابإلجيددارو
على سبيل املثا و من ال ص إىل سبل االنتصاف القأا ي الف ال واملال م (.)٢٧
واجا الاولة يف محاية املست جرين
 ١-١٤تدددفل الدولد الطددرف لن مأددنل اإلخددالء بأددب انتهدداء مدددة عقددد اإلجيددار هد ندزاع بد
شخص (املؤجر واملأتنجر) ال تف ن الألطا فيه مب ر
دادرة إىل اإلخدالء ب دفل مباشدر .بيدد أن
هددالا الن د ع مددن النزاعددا حمف د م ابلن ددام القددان و للدول د الطددرف الدديت تتحم دلو علددى أي د حددا و
املأؤولي النها ي عن ضمان اح ام ااقد الديت يففلهدا ال هددو دا ذلدم حدت املأدتنجرين
الأ ددفن .وعلي ددهو ر ددم أن املنازع ددا الناش ددئ ع ددن انته دداء م دددة عق ددد اإلجي ددار ه د منازع ددا ب د
شخص و ف ن الدولد الطدرف ملزمد ملد أمد ر منهدا ضدمان أال ينتهدم اإلخدالء املدادة )١(١١
من ال هد (ان ر الفقرت  ١-١٥و.)٢-١٥
 ٢-١٤وال يقتصر التزام الدو األطراف على اح ام ااق ال اردة ال هدو وابلتدا االمتنداع
عن انتهاكهاو بل ه ملزم أيأدا ثمايتهدا عدن طريدت اعتمداد التددابري الالزمد ملندل تددخل األفدراد
املباشددر أو ددري املباش ددر التمت ددل هب دداله ااق د ( .)٢8وتتحم ددل الدول د الط ددرفو عن دددما ال تتخ ددال
التدابري املناسب امايد ااقد الديت يففلهدا ال هددو مأدؤولي أي عمدل ددام بدهو األسدا و فدرد
أو جه د خاص د وأدأ إىل تقد د يض اا ددت .وابلت ددا و ر ددم أن ال ه ددد يرسد د ااق د وااللتزام ددا
القا م د ب د الدول د واألف دراد املقددام األو و ف د ن نطددا أحفددام ال هددد متتددد إىل ال الدددا ب د
األفدراد .ولدداللمو فد ن اإلخددالء املدرتب ب قددد إجيددار مددربم بد أفدراد دددد ينطد ي علددى حقد يددن
عليه ددا ال ه ددد .وابلت ددا و فد د ن حجد د الدولد د الط ددرف لن ال ددبالغ يت ل ددت حص ددرا بند دزاع بد د أفد دراد
وال يندرص إطار ال هد ه حج ري وجيه .
احل د يف السددكن لال د اق الددلين يتعرضددو لعمليددات اسه د ء واحلصددو علددى السددكن
االجتماعي
 ١-١٥ب ددض ال ددروفو دددد يفد ن إخددالء الأددفان الددالين ي ي د ن مأدداكن مأددتنجرة مت افقدا
م ددل ال ه ددد م ددا دام الق ددان ن ي ددن عل ددى اإلخ ددالء ويدنفد دال كم ددالذ أخ ددريو وم ددا دام األش ددخاص امل نيد د ن
يأتطي ن ب فل مأبت ال ص إىل سبيل انتصداف دأدا ف دا و مدن أجدل التحقدت مدن أن التددبري
ذا الصل مربر على النح ال اج و كحال االستمرار عدم دفدل اإلجيدار وإادا الأدرر ابملمتلفدا
املأددتنجرة دون سددب وجيددهو علددى سددبيل املثددا  .وابإلضدداف إىل ذلددمو جي د أن تف د ن هنددا فرص د
حقيقي د للت دداور الف ل د املأددبت ب د الأددلطا واألشددخاص امل ني د و وجي د أال يف د ن هنددا سددبيل
أو تدددبري بددديل أدددل دكلف د متدداح لألشددخاص امل ني د كمددا جيد أال ي ددل األشددخاص امل نيد ن حال د
ت فل انتهاكا للحق األخرأ ال اردة ال هد أو اق اإلنأان وأال يت رض ا هلاله ااال .
__________

( )٢٧الت ليقا ال ام ردم  )١99٠(3ب نن طبي التزامدا الددو األطدرافو الفقدراتن  ١و٥و ورددم ٧و الفقدرا 9
و ١١و١٥و وردم 9و الفقرة  ٢والبالغ ردم ٢٠١٤/٢و إ .د .غ .ضد إسبانياو الفقراتن  3-١١و.٤-١١
( )٢8الت لي ددت ال ددام ردددم ٧و الفق ددرة  .9ان ددر أيأ دا الت لي ددت ال ددام ردددم  )٢٠١٦(٢٢ب ددنن اا ددت الص ددح اةنأددي
واإلجنابي د و الفقددرة  ٤٢والت ليددت ال ددام ردددم  )٢٠١٦(٢3ب ددنن ااددت التمتددل ب ددروط عمددل عادل د وم اتي د و
الفقرة .٥9
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 ٢-١٥وينبف و على وجه اخلص صو أال تأفر عمليا اإلخالء عن ت ريد األفدراد .و حدا
عجز املتأررين عن ااص على سفن بديلو على الدول الطرف أن تتخال كل التدابري املناسب
لأددمان ت د فري سددفن بددديل مال ددم هلددمو أو إعددادة ت د طينهم أو إاتح د أراض منتج د هلددمو حأ د
ااال د ( .)٢9وينبف د للدددو األط دراف أن ت د اهتمام دا خاص دا ادداال اإلخددالء الدديت يت ددرض هلددا
النأاء واألطفا وكبار الأن واألشخاص ذوو اإلعاد أو ريهم من األفراد واةماعدا الأد فاء
الالين يت رضد ن لتمييدز منهجد  .وعلدى الدولد الطدرف واجد اختداذ تددابري م ق لد إلاتحد سدفن
بديل لألشخاص الالين شدردوا بأدب اإلخدالءو بصدرف الن در عمدا إذا كاند سدلطا ا هد الديت
نفال عملي اإلخالء أو نفالها شخ مثل املؤجر.
 3-١٥وااللت دزام بت د فري سددفن بددديل للمحتدداج مددن األشددخاص املطددرودين مددن مأدداكنهم ي د
ض ددمنا أن عل ددى ال دددو األط درافو ج د امل ددادة  )١(٢م ددن ال ه دددو اخت دداذ مجي ددل الت دددابري الالزم د و
ولدصى ما تأمح به م اردها املتاح و الح ام هالا اات .وميفن للدو األطراف أن ختتار جمم عد
متن ع د مددن الأياسددا لتحقيددت ه ددالا الفددرضو ددا ذلددم تق دددمي إعدداأل سددفن ألولئددم ال ددالين
ال يأتطي ن ااصد علدى سدفن ميفدنهم حتمدل كلفتده( .)3٠ومدل ذلدمو جيد أن يفد ن أي تددبري
متبصددرا وحمددددا وبأدديطا ددددر اإلمفددان إلنفدداذ هددالا ااددت( )3١ابلقدددر املمفددن مددن الأددرع والف الي د .
وينبف د أن تف د ن سياس ددا اإلس ددفان الب ددديل حال د اإلخ ددالء متناس ددب م ددل حاج د األش ددخاص
امل ني ومل الطدابل امللدح للحالد و كمدا ينبفد أن حتد م كرامد ال دخ  .وعدالوة علدى ذلدمو ينبفد
أن تتخددال الدددو األطدراف تدددابري متأددق ومنأددق اددل أوجدده القصد ر املؤسأددي واألسددبا اهليفلي د
لنق املأاكن(.)3٢
 ٤-١٥إن حق اإلنأان م ابط و ري دابل للتجز  .وبناء على ذلمو ينبف تفأري التزاما
الدددو ب ددنن ااددت الأددفن إىل جان د مجيددل االلتزامددا األخددرأ املت لق د ثق د اإلنأ ددانو
ال سيماو سيا اإلخالءو وااللتزام بت فري أكرب ددر لفدن مدن اامايد لألسدرة (املدادة )١(١٠
مددن ال هددد) .وي ددمل الت دزام الدددو األط دراف لن تقدددمو لدصددى مددا تأددمح بدده م اردهددا املتاح د و
مأدداكن بديل د لألشددخاص املطددرودين التدداج إليهدداو محاي د ال حدددة األس دري و ال سدديما عندددما
يف ن هؤالء األشخاص مأؤول عن ت هد وتربي األوالد الالين ي يل هنم.
 ٥-١٥و حال د إخددالء ال ددخ مددن بيتدده دون أن متنحدده الدول د سددفنا بددديال أو تأددمنه لددهو
ال دروف اخلاصد للحالد و وأهندا مل تدتمفن مدن إنفدداذ
جيد أن تثبد الدولد الطدرف أهندا ن در
حت الأفن لل خ امل ر دم اختاذهدا مجيدل التددابري امل ق لد و ولدصدى مدا تأدمح بده م اردهدا
املتاح  .وينبف أن مت ّرفن امل ل ما املقدم من الدول الطرف اللجن من الن ر مددأ م ق ليد
التدابري املتخالة ج املادة  )٤(8من الربوت ك االختياري(.)33
__________

()٢9
()3٠
()3١
()3٢
()33
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الت ليت ال ام ردم ٧و الفقرة .١٦
الت ليت ال ام ردم ٤و الفقرة (8ص) .ان ر أيأا الفقرة .١3
الت ليت ال ام ردم 3و الفقدرة  .٢ان در أيأدا الرسدال املؤرخد  ١٦أاير/مداي  ٢٠١٢امل جهد مدن ر ديس اللجند إىل
الدو األطراف ال هد.
ان رو علدى سدبيل املثدا و وردد امل ل مدا الديت دددمتها املقدررة اخلاصد امل نيد ابلأدفن الال دت ك نصدر مدن عناصدر
اات مأدت أ م ي د مناسد وابادت عددم التمييدز هدالا الأديا و وتقريرهدا (A/HRC/31/54و الفقدرا
.)38-٢8
ان ر بيان اللجند ب دنن تقيديم االلتدزام ابختداذ خطد ا ‘لدصدى مدا تأدمح بده م اردهدا املتاحد ‘ جد بروت كد
اختياري لل هد (.)٢٠٠٧
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اسجراءات القضائية أمام احملكمة رقم ٣٧
 ١-١٦انتقل اللجن إىل الن ر ما إذا كدان إخدالء صداحيب الدبالغ مدن مأدفنهما املأدتنجر
ي فل انتهاكا اقهم الأفن الال ت .والح د اللجند أن املدؤجرة أخطدر الأديد بدن جازيد
ب زمها إهناء ال قد وعدم صديدهو  ١٥آذار/مار و ١٢مت ز/ي ليه ٢٠١٢و وفقا للمادت 9
و ١٠مددن دددان ن اإلجيددارا ااأ دري واملددادة  )١(١٥٦9مددن القددان ن املدددوو ولن مدددة ال قددد تنته د
 3١آ /أ أددطس ٢٠١٢و لفددن صدداحيب الددبالغ رفأدا مفددادرة املأددفن .وردا علددى شددف أ
تقدددم هبددا املددؤجرة  3٠أاير/مدداي ٢٠١3و أمددر الفم د ردددم  3٧بخددالء صدداحيب الددبالغ
على أسا أن مدة ال قد انته و وذلدم وفقدا للمدادت  )٤(٤٤٠و )3(٥٤9مدن ددان ن اإلجدراءا
املدني  .وعليه يف ن إخالء صاحيب البالغ مطابقا للقان ن.
 ٢-١٦وتالحد اللجن أن صداحيب الدبالغ رفأدا مفدادرة الفرفد املأدتنجرة ر دم أن املدؤجرة أخطر مدا
 3١آ /
دب ددل ذل ددم ب دد د ك دداف بنيته ددا ع دددم صدي ددد عق ددد اإلجي ددارو ولن م دددة ال ق ددد انتهد د
أ أطس  .٢٠١٢وابإلضاف إىل ذلمو مل يدتمفن صداحبا الدبالغو اعتبدارا مدن حزيران/ي نيده ٢٠١٢و
مددن دفددل اإلجيددار ال ددهري إىل املددؤجرة .و يددا أي م ل مددا تب د أن اإلج دراء الددالي اختالتدده
املؤجرة مل يفن م ق ال أو ضدرورايو تدرأ اللجند أن هندا أسدبااب م دروع إلخدالء صداحيب الدبالغ
وابلتا ف ن هالا اإلجراء ميفن أن يف ن مربرا.
اع أثنداء اإلجدراءا
 3-١٦وتالحد اللجند ادعداء صداحيب الدبالغ أن الأدماأل القأدا ي مل تدر َ
وأن الألطا املختص رفأ طلبهما ااص على مأاعدة دان ني  .وحتي اللجن علما أيأا
ثجددمل الدول د الطددرف ومفادهددا أن الفم د ردددم  3٧تقيددد ميددل ضددماأل مراعدداة األص د
القان ني ال اجب قتأى ال هد (ان ر الفقرة  .)3-٦وتالحد اللجند أن الأديد بدن جازيد متفدن
مدن ااصد علددى املأدداعدة القان نيد وعلددى التمثيددل القددان و اخدداو طد ا اإلجدراءا وأن حماميدده
ددم تل الطلبا القأدا ي وأن الأديد بدن جازيد أدبلد بقدرار اإلخدالء دبدل إهنداء عقدد اإلجيدار
ب د كاف وأن اإلخالء ندفال ود مناس وثأ ر م ف الفم وال رط ولثل الطرف .
 ٤-١٦وحتد ددي اللجن د د علم د دا أيأ د دا ابدعد دداءا صد دداحيب الد ددبالغ ومفادهد ددا أن الفم د د ردد ددم 3٧
أصدددر أمددر اإلخددالء مددن دون الن ددر ال اد د التمل د هلددالا التدددبري عليهمدداو وعلددى طفليهمددا
القاصد درين ب ددفل خ دداصو وأن الق ددان ن ال ي ددن عل ددى إمفانيد د أن ي د د ض امل دددعى عل دديهمو أثن دداء
اإلج دراءا القأددا ي اخلاص د ابإلخددالءو أو أن يقدددم ا اسددتئنافا لت ضدديح آاثر اإلخددالءو بددل يددن
على أن خيارهم ال حيد ه االدعاء لهنم يدف ن اإلجيار كليدا أو جز يدا .و هدالا الصدددو تالحدد
اللجند أن الفمد ردددم 3٧و و جد درارا ددا املؤرخد  3٠أاير/مدداي و ٢و ٢٢مت ز/ي ليدده ٢٠١3و
أمر صاحيب البالغ ابإلخالء عمال ابمل اد (( )٤(٤٤٠بصديفتها امل دلد ابلقدان ن رددم )٢٠١١/3٧
و )3(٥٤9و )١(٥٥٦من دان ن اإلجراءا املدني  .و ج هاله األحفام واملدادة  )١(٤٤٤مدن
القددان ن نفأددهو ال جي د ز للمدددعى عليددهو خددال اإلج دراءا و س د أ تقدددمي املطالبددا املت لق د بدددفل
اإلجي ددار أو اإلع ددالن ر يد دا ع ددن نيت دده دف ددل مجي ددل املب ددال املأ ددتحق علي ددهو وابلت ددا ودد د إجد دراءا
اإلخددالء .وعددالوة علددى ذلددمو تالحددد اللجن د أندده علددى الددر م مددن عدددم وج د د ت دري ا حمددددة
تأمح للقاض الالي ين ر إجراءا اإلخالء ابسدت راض مددأ ت افدت اإلخدالء مدل ال هدد (ان در
الفق درت  ١-١٥و )٢-١٥أمددر الفم د ردددم 3٧و بتدداريخ  3٠أاير/مدداي ٢٠١3و ببددالغ إدارة
ال ددؤون االجتماعي د وال كال د ااف مي د لألسددرة واخلدددما االجتماعي د التاب د خلددس مدين د مدريددد
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ابعتمدداد التدددابري الدديت تقددل ضددمن اختصاصددا ا اماي د الأدديد بددن جازي د مددن البددؤ و وعلددى وجدده
اخلص صو إبالغ الفم و خال  ٢٠ي ماو ابلتدابري الددة املتخالة لأدمان حدت األطفدا القصدر
سددفن ال ددت ومال ددم .ودكددرر الطلد نفأدده  ٢مت ز/ي ليدده  .٢٠١3وعددالوة علددى ذلددمو أجلد
الفم اإلخالء عدة مرا استجاب للطلبا اليت ددمها الأيد بن جازي .
 ٥-١٦وتالح ددد اللجند د الت دددابري ال دديت اعتم ددد ا الفم د رد ددم  3٧لأ ددمان ع دددم ت ددر ص دداحيب
البالغو وطفليهما القاصرين على وجه اخلص صو دون منوأ أو انتها حق اإلنأان األخرأ
اخلاص د هب ددم .ول دداللمو ت ددرأ أن الفم د و ديم د عملي دا اآلاثر التمل د ل ملي د اإلخ ددالء ر ددم أن
القددان ن ال يتطل د ذلددم .ولدديس ااددت الأددفن الدول د الطددرف حق دا أساسدديا ميفددن محايتدده
مباشددرة عددرب تدددبري ااماي د املؤدت د  .وعددالوة علددى ذلددمو ال يقأ د القددان ن لن ي لددت القأدداةو
جلأددا االسددتماع اخلاص د ابإلخددالءو عملي د اإلخددالء إىل ح د ت د فري سددفن بددديل لل ددخ
امل د  .و ال ادددلو ال يبد القدان ن ب ضد ح وصدراح أن للقأداة هدداله الصددالحي أو أن بمفدداهنم
إص دددار أوام ددر إىل س ددلطا أخ ددرأو مث ددل أجه ددزة اخل دددما االجتماعيد د و ابخت دداذ ت دددابري منأ ددق
للحيل ل د دون ت ددرد أي شددخ دالددى مددن مأددفنه .و هددالا الأدديا و أمددر الفم د ردددم 3٧
بخددالء صدداحيب الددبالغ وطفليهمددا  3ت درين األو /أكتد بر ٢٠١3و ر ددم أن صدداحيب الددبالغ
ال ميلفان سفنا بديال أو دخال كافيا للحص على سفن مأاكن القطاع اخلاصو ور م أن
ال ش ء يب أن اخلدما االجتماعي مدريد لب طلبا الفم ال د املناس .
 ٦-١٦ونتيج لاللمو ألم صاحبا الدبالغ وطفالمهدا ب دد استأدافتهما مدنوأ سدام ر لقدامد
ال ددابرةو سدديارة األسددرة ملدددة أرب د أايم .ونتيجد لدداللمو تددرأ اللجند أن إخددالء صدداحيب الددبالغ
دون ضماأل بت فري سفن بديل دد ي فل انتهاكا ادت صداحيب الدبالغ الأدفن الال دتو إذا
مل تربهن الدول الطرف ب فل مقنل أهنا مل تتمفن من احد ام اادت الأدفنو ر دم أهندا اختدال
مجيددل التدددابري امل ق لد و ولدصددى مددا تأددمح بدده م اردهددا املتاحد و ومددل مراعدداة ال ددروف ال خصددي
لصاحيب البالغ .و هاله ااالد و علدى الدولد واجد أع دم يتمثدل تربيدر ال ادد ألن الأدرر
عمدر الأدن والدثالث سدن ا تقريبدا.
أصا طفل صاحيب البالغ اللالين كداأل ذلدم ااد
وتنتقل اللجن إىل تقييم مدأ م ق لي ت ضيحا الدول الطرف.
امليرات اليت قامت ا الاولة الطرف فيما يتعل عام إمكانية احلصو على سكن ايل
 ١-١٧تالحد اللجن أن الدول الطرف ال تنازع أن أسدرة صداحيب الدبالغ كاند ثاجد إىل
س ددفن اجتم دداع وهد د ت دددفل فقد د لن مص ددلح اخل دددما االجتماعيد د ملديند د مدري ددد د دددم
املأدداعدة إىل صدداحيب الددبالغو ددا ذلددم املأدداعدة املت لق د ابلأددفنو ولدصددى مددا تأددمح بدده
م اردها املتاح و ولن الأيد بن جازي أعا و إىل حد كبريو أي حتأن ااال املالي ألسرته.
 ٢-١٧وترأ اللجن ج از أن حتدد الدو األطراف امل ايري أو ال دروط الديت جيد علدى مقددم
الطلبددا اسددتيفامها مددن أجددل ااص د علددى اخلدددما االجتماعي د و بفي د ترشدديد م د ارد خدددما ا
االجتماعي  .بيد أن هاله ال روط جي أن تفد ن م ق لد وأن ت ضدل ب نايد شدديدة كد متندل أي
وصم ومتنل استخدام أي سل مدن جاند ال دخ التداص إىل سدفن بدديل لتربيدر رفدض طلبده.
وابإلضاف إىل ذلدمو جيد إبدالغ مقددم الطلد ابل دروط كاملد وب دفافي و ال دد املناسد .
املأ دداكن يفد د ن كث ددري م ددن
وع ددالوة عل ددى ذل ددمو ينبفد د أن يؤخ ددال االعتب ددار أن ال ددنق
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األحيدان ألصدا عدن م داكل هيفليد و مثدل ارتفداع م ددال البطالد أو األهداط املنهجيد لالسدتب اد
االجتماع و وه م اكل يقل على عاتت الألطا حلها مدن خدال إجدراءا مال مد ومنأدق
ومناسب ت ديتهاو ولدصى ما تأمح به م اردها املتاح .
 3-١٧و ه دداله القأ ددي و ال ت دددع الدول د د الط ددرف أن الأ دديد ب ددن جازي د د ال يأ ددت م ددايري
أو شروط تقدمي طل ااص على سفن اجتماع بل تثري مأدنل سدل كه فيمدا يت لدت ابلبحدل
عن عمل وسدفن بدديل ومأدنل اسدتيفا ه مل دايري أو شدروط ااصد علدى اسدتحقادا اجتماعيد
أخرأ .ولاللمو مل تثب الدول الطرف أن صاحيب البالغ ال يأدت فيان ب دض ال دروط الديت أدبلفدا
لهنددا إلزامي د للحص د علددى الأددفن االجتمدداع  .وعلددى ال فددس مددن ذلددمو تالحددد اللجن د أن
صاح البالغ تقدم بثالث إىل أربل طلبا إىل مؤسأ مدريد لقسفان للحص على سفن
اجتمدداع منددال والدة طفليددهو وأندده كددرر طلبدده إىل املؤسأد و  ٤حزيران/ي نيدده ٢٠١3و م ددف عا
بق درار الفم د ردددم  3٧امل ددؤر  3٠أاير/م دداي  .٢٠١3وعندددما أص ددبح خطددر اإلخ دالء وش دديفاو
طل د الأ دديد ب ددن جازي د إىل الفم د رد ددم  3٧اإلي دداز إىل اخل دددما االجتماعي د إلدل دديم مدري ددد
وجملس مدين مدريد الطل إىل مؤسأ مدريد لقسفان وإىل شرك اإلسدفان واالراضد البلديد
ت فري سفن بديل له.
 ٤-١٧وتدفل الدول الطرف أيأا لن مؤسأ مدريد لقسفان تتلقى كل عام  8 ٠٠٠طل
مدري ددد .ويب دددو أن
املت سد د و ومت ددنح  ٢٦٠وح دددة س ددفني املت سد د
إس ددفان اجتم دداع
الدول الطرف تقصد ضمنا أنه على الر م من أن صاحيب البالغ يأت فيان م دايري ااصد علدى
سفن اجتماع و مل متنحه هلما عام  ٢٠١٢أو ٢٠١3و عندما كدان إخالممهدا مدن مأدفنهما
وشيفاو بأب حمدودي امل ارد املتاح .
 ٥-١٧وإذ تالحددد اللجن د التدددابري الدديت اختددال لصددا صدداحيب الددبالغ (ان ددر الفقددرة )٥-٤و
تدرأ أن حجدمل الدولد الطدرف دري كافيد لتثبد أهندا بددالل كدل جهدد لفددنو واسدتخدم مجيدل
املد ارد املتاح د و ك د تد مددلو علددى سددبيل االسددت جا و ااددت الأددفن لألشددخاص ال دالين ه دم
حاج د ماس د إليددهو مثددل صدداحيب الددبالغ .ف لددى سددبيل املثددا و مل تقددل الدول د الطددرف إن حرمددان
صاحيب البالغ من الأفن االجتماع كان ضروراي ألهنا ت جه م اردها ح متف الألطا من
تنفيددال سياس د عام د أو خط د ط د ار دددف إىل اإلعمددا التدددرجي للحددت الأ دفنو ال س ديما
ابلنأب لألشخاص الالين ي دان ن مدن حالد ضد شدديد .وعدالوة علدى ذلدمو مل ت ضدح الدولد
الطرف للجن الأب الالي دفل الألطا اإلدليميد مدريددو مثدل مؤسأد مدريدد لقسدفانو
إىل بيددل جددزء مددن املأدداكن االجتماعي د إىل شددركا اسددتثماري و مددا دل د عدددد املأدداكن ال ام د
املت فرةو ر م أن عدد وحدا الأفن االجتماع املتاحد سدن اي مدريدد اددل بفثدري مدن حجدم
الطل و ومل تب أن هالا التدبري مربر على النح ال اج وأنه التددبري األنأد لأدمان اإلعمدا
التام للحق اليت يففلها ال هدد .ف لدى سدبيل املثدا و ابعد مؤسأد مدريدد لقسدفان ٢ 93٥
مأددفنا ولتلفددا أخددرأ إىل شددرك خاصد عددام  ٢٠١3بقيمد  ٢٠١مليد ن يد روو مدربرة التدددبري
ابااج إىل ضب امليزاني .
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 ٦-١٧وترأ اللجن أن للدو األطراف ددرا م ينا من الألط التقديري استخدام اإليدرادا
الأريبي االسدتخدام األنأد بفيد ضدمان اإلعمدا الفامدل للحقد الديت ي د ف هبدا ال هدد و
وجي ز هلا ب ض ال روف اختاذ تدابري تراج ي مت مدة .ومل ذلمو جي علدى الدولد و هداله
اااال و أن تثب أن درارهدا يأدتند إىل أد دراسد لفند وحيد م مجيدل ااقد املنصد ص عليهدا
ال ه دددو وأهن ددا اس ددتخدم مجي ددل امل د ارد املتاح د ( .)3٥و أود ددا األزم ددا االدتص ددادي واملالي د
اا ددادةو جي د أن تف د ن مجي ددل تفي دريا أو ت ددديال امليزاني د ال دديت ت ددؤثر عل ددى الأياس ددا مؤدت د
وضروري ومتناسب و ري متييزي ( .)3٦و هاله القأدي و مل ت ضدح الدولد الطدرف ب دفل مقندل ملداذا
كان من الأدروري اعتمداد التددبري ال اج د املدالك ر الفقدرة الأدابق و والدالي أدأ ابلأدب إىل
خفض عدد املأاكن االجتماعي عندما زاد الطل عليها بأب األزم االدتصادي .
()3٤

 ٧-١٧وأخرياو تنتقل اللجن إىل الن ر حج الدول الطرف ومفادها أن منوأ سام ر أخطر
صداحيب الدبالغ بمفانيد إجيداد مدنوأ للأدديدة بليلد وطفليهددا ملجدن للنأداء ومددنوأ للأديد بددن
جازيد د ملج ددن للرج ددا ب ددد انته دداء امل دددة القص د د أ م ددنوأ اإلدام د د ال ددابرةو وأن اخل دددما
االجتماعي إدليم مدريد وجملس مدين مدريد عرض على صاحيب البالغ بديال لاثال .وكدان
مددن شددنن دب د صدداحيب الددبالغ هددالا ال ددرض أن يددؤدي إىل ت ددتي األسددرةو انتهددا ل اج د
الدول ت فري أكرب وأوسدل محايد لفند لألسدرةو ابعتبارهدا ال حددة األساسدي اختمدلو مت ديا مدل
املادة  )١(١٠من ال هد .و هالا الصددو مل ت ضح الدول الطرف إىل اللجن سب عدم إاتحد
خيارا أخرأ لصاحيب البالغ.
 8-١٧وهلدداله األسددبا و ختل د اللجن د إىل أن الدول د الطددرف مل تقدددم ااجددمل امل ق ل د إلثبددا
اسددتحال ت د فري سددفن بددديل لصدداحيب الددبالغو ر ددم أهنددا اختددال مجيددل التدددابري الالزم د و ولدصددى
ما تأمح به م اردها املتاح .

دا  -االستنتاجات والتوصيات
 -١8ابلن ددر إىل مجيددل امل ل مددا املقدمد وال ددروف اخلاصد هلدداله القأددي و تددرأ اللجند أندده ددل
عدددم تقدددمي الدول د الطددرف ألي حجددمل م ق لد ب ددنن مجيددل التدددابري املتخددالةو ولدصددى مددا تأدمح بدده
م اردهددا املتاحد و ي ددفل إخددالء صدداحيب الددبالغو دون تد فري سددفن بددديل مددن جاند سدلطا الدولد
الطرف كفلو ا ذلم سلطا إدليم مدريدو انتهاكا اقهما الأفن الال ت.
 -١9واللجن د و إذ تتص ددرف عم ددال ابمل ددادة  )١(9م ددن الربوت ك د االختي دداريو ت ددرأ أن الدول د
الطددرف انتهف د حق د صدداحيب الددبالغ ج د املددادة )١(١١و مقددروءة فردهددا وابالد د ان مددل
املددادة  )١(٢واملددادة  )١(١٠مددن ال هددد .و ض د ء اآلراء ال د اردة هددالا ال دبالغو تقدددم اللجن د
الت صيا التالي إىل الدول الطرف.
__________

( )3٤الدبالغ رددم ٢٠١3/١و لد بيز رودريفيدز ضددد إسدبانياو اآلراء امل تمددة  ٤آذار/مدار ٢٠١٦و الفقددرة .3-١3
ان ر أيأا رسال اللجن املؤرخ  ١٦أاير/ماي ( ٢٠١٢ان ر اااشي .)3١
( )3٥الت ليت ال ام رددم ٤و الفقدرة  .9ان در أيأدا بيدان اللجند ب دنن تقيديم االلتدزام ابختداذ خطد ا ‘لدصدى مدا تأدمح
به [امل ارد] املتاح ‘ ج الربوت ك االختياري لل هدو الفقرا  ٦و 8و.١١
( )3٦رسال اللجن املؤرخ  ١٦أاير/ماي ( ٢٠١٢ان در اااشدي  .)3١ان در بيدان اللجند ب دنن الددينن ال دامو وتددابري
التق و وال هد الدو اخلاص اباق االدتصادي واالجتماعي والثقافي ()٢٠١٦و الفقرة .٤
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روصيات

صاحيب ال

 -٢٠إن الدول الطرف ملزم بت فري سبيل انتصاف ف ا لصاحيب البالغو وخباص ( :أ) تقييم
وضد هما الدراهنو حالد عدددم حصد هلما علددى سددفن ال ددتو عقد م دداورا حقيقيد م همدداو
مددن أجددل منحهمددا سددفنا اجتماعي دا أو اختدداذ أي تدددبري آخددر ميفنهمددا مددن ااص د علددى سددفن
مال ددمو مددل مراعدداة امل ددايري الددددة هدداله اآلراء ( ) مددنح صدداحيب الددبالغ ت يأ دا مالي دا عددن
االنتهاكددا الدديت عانيددا منهددا (ص) ت د يض صدداحيب الددبالغ عددن التفددالي القان ني د املتفبدددة ب ددفل
إعداد هالا البالغ.
مق
التوصيات العامة
 -٢١تددرأ اللجن د أن سددبل جددرب الأددرر امل صددى هبددا سدديا البال ددا الفردي د ميفددن أن ت ددمل
ضددماأل عدددم التف درارو وتددال ّكرر لن الدول د الطددرف ملزم د نددل ود د ع انتهاكددا لاثل د املأددتقبل.
وتددرأ اللجن د أن علددى الدول د الطددرف ااددرص علددى أن تف د ن ت دري ا ا وعملي د إنفاذهددا متأددق مددل
االلتزاما املنص ص عليها ال هد .وينبف أن تق م الدول الطرفو على وجه اخلص صو ا يل :
اعتماد التدابري الت ري ي و/أو اإلداري لأمان متفد املددعى علديهم مدن االعد اض
(أ)
وتقدمي ط نو اإلجراءا القأا ي املت لق بخالء املأتنجرينو كد ين در القاضد آاثر اإلخدالء
ومدأ ت افقه مل ال هد
( ) اختاذ التدابري الالزم ال مأنل ان دام االتأا ب درارا الداكم وإجدراءا
اخلدما االجتماعي اليت تؤدي إىل تر ال خ املطرود من مأفنه دون سفن ال ت
(ص) اختدداذ التدددابري الالزم د لأددمان عدددم تنفيددال عمليددا إخددالء األشددخاص الددالين
ال ميلفد ن وسدديل للحصد علددى سددفن بددديل إال ب ددد الت دداور ااقيقد مددل األشدخاص امل نيد
وب ددد أن تتخددال الدولد مجيددل اخلطد ا الأددروري و لدصددى مددا تأددمح بدده م اردهددا املتاحد و لأددمان
حص األشدخاص املطدرودين علدى مأداكن بديلد و ال سديما ااداال الديت متدس األسدر وكبدار
الأن واألطفا و/أو األشخاص اآلخرين الالين ي ان ن أوضاعا ه
(د) وض ددل وتنفي ددال خط د د ش ددامل لأ ددمان اا ددت الأ ددفن الال ددت لألش ددخاص ذوي
الددخل املدنخفضو وذلددم ابلتنأديت مددل األدداليم املتمت د ابافدم الدالاتو ولدصددى مدا تأددمح بده املد ارد
املتاح و مت يا مل الت ليت ال ام ردم  .)3٧(٤وينبف أن ت فر هاله اخلطد املد ارد واملؤشدرا واألطدر الزمنيد
وم ايري التقييم الالزم لففال حت هؤالء األشخاص الأفن بطريق م ق ل ودابل للقيا .
 -٢٢ووفقا للفقرة  ٢من املادة  9من الربوت ك االختياري والفقرة  ١مدن املدادة  ١8مدن الن دام
الددداخل املؤدد للجند جد الربوت كد االختيدداريو ينبفد للدولد الطددرف أن تقدددم إىل اللجند و
أ د ن سددت أشددهرو ردا مفت د اب يتأددمن م ل مددا عددن اإلج دراءا املتخددالة تب ددا آلراء اللجن د
وت صدديا ا .ويدرجددى مددن الدول د الطددرف أيأددا أن تن ددر د درار اللجن د وت ممدده عل دى نطددا واسددلو
شفل يأهل االطالع عليهو ح يصل إىل مجيل ال را ح الأفاني .
__________

( )3٧ان ر املالح ا اخلتامي للجن ب نن التقرير الدوري اخلامس إلسبانيا )(E/C.12/ESP/CO/5و الفقرة .٢١
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