األمم املتحدة

E/C.12/66/D/37/2018

اجمللس االقتصاد واالجتماعي

Distr.: General
29 November 2019
Arabic
Original: Spanish

اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياار امللقااب ابلع اد
الاادوا اصاااق ابحلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ا الا
رقم *2018/37
بالغ مقدم من:

ماريبيل فيفياان لوبيس ألبان (ميثلها حمام)

األشخاص املدعى أهنم ضحااي:

صاحبة البالغ وأطفاهلا

الدولة الطرف:

إسبانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 20حزيران/يونيه ( 2018البالغ األول)

اتريخ اعتماد اآلراء:

 11تشرين األول/أكتوبر

املوضوع:

إخالء صاحبة البالغ من منزهلا

املسألة اإلجرائية

املقبولية من حيث االختصاص املوضوعي

املسألة املوضوعية:

احلق يف سكن الئق

مواد العهد:

املادة

مواد الربوتوكول االختياري:

املاداتن

2019

11
 2و5

 1-1تُددعى صدداحبة الدبالغ ماريبيددل فيفيداان لددوبيس ألبدانم وطددي مدن مدواط إسدبانيا .ولدددف يف
آب/أغسدطس  1979يف كيتددوم إبكدوادور .وصدداحبة الددبالغ تتصددرف ابألصددالة عددن نفسددها وابلنيابددة عددن
رصدر ومواطندون إسدبانيون .وردد ُولدد األطفدال الثالادة األكدرب سدنا يف
مخسة من أطفاهلدا السدتةم وعديعهم و
األعوام  2001و 2004و 2006على التدوا،م وولدد الطفدالن األصدنر سدنا يف عدام  .2011وتؤكدد صداحبة
الددبالغ أهنددا وأطفاهلددا ضددحااي انتهددال الدولددة الطددرف للمددادة  )1(11مددن العهددد .ورددد دخددل الربوتوكددول
االختياري حيز النفاذ ابلنسبة للدولة الطرف يف  5أاير/مايو  .2013وصاحبة البالغ ميثلها حمام.
28

__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السادسة والستني ( 30أيلول/سبتمرب إىل  18تشرين األول/أكتوبر .)2019
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 2-1ويف  22حزيران/يونيدده 2018م سددجلا اللجنددةم وطددي تتصددرف عددن طريددق فريقهددا العامددلم الددبالغ
وطلبددا إىل الدولددة الطددرف أن تعلددق إخددالء صدداحبة الددبالغ وأطفاهلددا أاندداء الن ددر يف الددبالغ أوم بدددال مددن
ذلكم توفري سكن الئق هلم ابلتشاور احلقيقي مع صاحبة البالغم حتاشيا للتسبب هلم بضرر يتعذر جربه.
 3-1ويف طذه اآلراءم توجز اللجنة أوال املعلوماف واحلجج اليت ردمها الطرفانم دون اختداذ مورد .
مث تن ر يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةم وتعرض أخريا استنتاجاهتا وتوصياهتا.

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدم ا الطرفا
الوقائع كما عرضت ا صاح ة ال

() 1

ربل تسجيل البالغ
 1-2تدددعي صدداحبة الددبالغ أهنددا أبرمددا يف  1آذار/مددار  2013اتفارددا إلجيددار شددقة إبجيددار شددهري
ردره  850يورو لتسكن فيها مع أطفاهلا الستةم ومدنهم واحد بد بلدا حاليدا السدن القانونيدة .وبعدد سدنة مدن
دفع إجيارطا على أسا شهريم اكتشفا صاحبة البالغ أن املدؤجر ال ميلدك الشدقة ولديس لده فيهدا أي
حق رانوينم فتورفا عن دفع اإلجيار.
 2-2ويف  15كددانون األول/ديسددمرب 2014م رفددع املصددرف الددذي ميلددك الشددقة شددكو علددى صدداحبة
البالغ إىل حمكمة مدريد اجلنائية ررم  15حبجة أهنا كانا تشنل العقار بصورة غري رانونية.
 3-2ويف  2ك ددانون األول/ديس ددمرب 2016م أدان ددا ا كم ددة اجلنائي ددة رر ددم  15ص دداحبة ال ددبالغ ددرم
بسددي م طددو جددرم االسددتيالء غددري القددانوين وأمرهتددا بدددفع غرامددة ريمتهددا  44يددورو وتسددليم ملكيددة الشددقة إىل
مالكها .ورأف ا كمة أن اتفاق اإلجيار الذي ردمته صاحبة البالغ ابطدل وغدري ذي حجيدة ألهندا تقددم
.
دؤجر .وبع ددد أن رض ددا
أي دليددل يثب ددا أهن ددا س ددددف م دددفوعاف اإلجي ددار ال دديت هنعم ددا أهن ددا س ددددهتا إىل امل د و
ا كمددة أبن الورددائع املبينددة تشددكل جرمددا بسدديطا طددو جددرم االسددتيالء غددري القددانوينم خلصددا إىل أندده ينبنددي
تطبيق إعفاء جزئي على أسا الضرورة يف رضية صاحبة البالغ وأن تصرفها غري القانوين ميكدن تربيدره إىل
حد معدنيم ن درا إىل أن دخلهدام وفقدا للوقئدق املقدمدة()2م حمددود جددام ويكداد أن يكدون مدن املسدتحيل أن
يكفيها لتعيل به أسرهتا .ورأف ا كمة يف حكمها أنه على الرغم مدن إابداف أن صداحبة الدبالغ كاندا يف
حالة ضرورة فعلية وخطريةم فإنه يثبا أهنا كانا ُمعدمة متاما وأنه كان يتعذر عليها حل الوضدع بوسديلة
رانونية أخر  .وهلذا السبب خلصا إىل أنه ينبني تطبيق إعفاء جزئي على أسا الضرورة.
 4-2ويف  19كددانون الثاين/يندداير 2017م رفعددا صدداحبة الددبالغ دعددو اسددتفناف للحكددم املددؤر
كانون األول/ديسمرب 2016م وطلبا من ا كمة إما أن تن ر يف تربئتها من التهمة على أسا أن هلا
حقا رانونيا يف العقارم أي اتفاق اإلجيار الذي يضفي الشرعية على شنلها للعقارم أو بددال مدن ذلدكم
أن تعترب حالة الضرورة اليت تعيشها سببا ملنحها إعفداء اتمدا بددال مدن جزئدي .ويف  25متوهن/يوليده 2017م
رفضا ا كمة العليا اإلرليمية يف مدريد دعو االستفنافم مشرية إىل أن صداحبة الدبالغ اسدتمرف يف
شنل العقار حىت بعد أن اكتشفا أن ملكيته تعدود إىل املصدرف .ورضدا أيضدا أبن ا كمدة االبتدائيدة
رد أخذف يف االعتبار على النحو الواجدب ردروف أسدرة صداحبة الدبالغ ورروفهدا االرتصداديةم ولدذلك
أيدف الطابع اجلزئي لإلعفاء.
2

__________
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()2
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ُععد ددا طد ددذه الورد ددائع علد ددى أسد ددا الد ددبالغ الفد ددردي واملعلومد دداف الد دديت رد دددمها الطرفد ددان الحقد ددا يف مالح اهتمد ددا
وتعليقاهتما بشأن األسس املوضوعية للبالغ.
يف ورددا انعقدداد الدددعو اجلزائيددةم تلقددا صدداحبة الددبالغ حدددا أدق مددن الدددعم املددا ،ردددره  241,18يددوروم وطددذا
املبلا يشكل الدخل اإلعا ،لوحدة أسرهتام مبا يف ذلك ابنها البالا.
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 5-2ويف مار /آذار 2017م طلبا صاحبة البالغ من املصرف الذي ميلك الشقة تسوية أوضاعها
من خالل إبرام اتفاق إجيار معها.
 6-2ويف اتريخ غري حمددم رفضا إدارة املخصصاف التابعة للمديرية الفرعيدة العامدة للمخصصداف
ودع ددم املد دواطنني جملتم ددع مدري ددد ا ل ددي طل ددب الس ددكن ال ددذي ردمت دده ص دداحبة ال ددبالغ إىل وكال ددة مدري ددد
لإلسكان االجتماعي .وأوضدحا إدارة املخصصداف يف ررارطدا أن مدن اجللدي أن صداحبة الدبالغ كاندا
تشنل مسكنها دون سند رانوين كاف يؤطلها لذلكم وأن ذلك جيردطا من أطلية تقدمي طلب للحصول
عل ددى س ددكن عم ددال ابمل ددادة ()1(14و) م ددن املرس ددوم رر ددم  2016/52امل ددؤر  31أاير/م ددايوم ال ددذي ي ددن م
ختصيص السكن االجتماعي(.)3
 7-2ويف  1أيلول/س ددبتمرب 2017م طل ددب املصد ددرف إخ ددالء ص دداحبة الد ددبالغ رس د درام عم ددال ابحلكد ددم
املددؤر  2كددانون األول/ديسددمرب  .2016ويف  31كددانون الثاين/يندداير 2018م أمددرف حمكمددة مدريددد اجلنائيددة
ررم  28صاحبة البالغ إبخالء العقار طوعا يف غضون شهر واحدم حمذرة إايطا من أهندا سدتُجرب علدى إخدالء
العقار إذا تفعل ذلك طوعا .ويف  1شدبا//فرباير 2018م طلبدا صداحبة الدبالغ لجيدل اإلخدالء ملددة شدهر
بسبب وضعها اهلش للناية .ورد ُرفض طلبها يف حكم مؤر  9شبا//فرباير  .2018ورددما صداحبة الدبالغ
طلب دا إلعددادة الن ددر يف طددذا األمددرم ورددد ُرفددض الطلددب يف أمددر آخددر مددؤر  1آذار/مددار  .2018واسددتأنفا
صاحبة البالغ طذا األمر.
 8-2ويف  14آذار/م ددار  2018م أك دددف ا كم ددة أن دده ينبن ددي إخ ددالء ص دداحبة ال ددبالغم وأن عملي ددة
اإلخالء ميكن تنفيذطا يف أي ورا بعد  1آذار/مار  .)4(2018ويف  20نيسان/أبريل 2018م كان مدن
املقددرر تنفيددذ اإلخددالء يف  16أاير/مددايو  .2018ويف  7أاير/مددايو 2018م طلبددا صدداحبة الددبالغ لجيددل
ورفددض طددذا الطلددب يف  10أاير/مددايو  .2018وردددما ص دداحبة
اإلخددالء بسددبب شدددة رسددوة رروفهدداُ .
البالغ استفنافا ُرفض يف ررار مؤر  31أاير/مايو  .2018واستأنفا صاحبة البالغ طذا القرار.
 9-2ويف  8مدايو/أاير 2018م أرسدلا ادددماف االجتماعيددة التابعدة جمللدس مدينددة مدريدد تقريدرا عددن
الوضددع االجتمدداعي واالرتصددادي لىلسددرة إىل حمكمددة مدريددد اجلنائيددة ررددم 28م أوضددحا فيدده أن صدداحبة
البالغ تتلق سو احلد األدق من الدعم املا ،ومقداره  655يورو يف الشهر وأنده يكدن مدن املمكدن
تددوفري سددكن اجتمدداعي هلددا بسددبب كثددرة عدددد أف دراد أس درهتا .ويف  9أاير /مددايو 2018م تقدددما صدداحبة
البالغ بطلب إىل الشركة البلدية لإلسكان واألراضي للحصول على سكن اجتماعي طارئ.

 10-2ويف  16أاير/مايو 2018م جاءف جلنة رضائية إىل منزل صاحبة البالغ لتنفيذ عملية اإلخالءم
ولكنهددا علوقددا إجدراءاف اإلخددالء بسددبب مهددر حشددد مددن النددا دعمددا لصدداحبة الددبالغ أمددام منزهلددا.
وحددف اللجنة القضائية فورا  25حزيران/يونيه  2018موعدا جديدا لعملية اإلخالءم وأخطرف صاحبة
البالغ بذلك على الفور.
11-2

ويف  21حزيران/يونيه 2018م طلبا صاحبة البالغ مرة أخر لجيل عملية إخالئها.

__________

()3
()4
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أرفقا صاحبة البالغ نسخة من طذا القرار ببالغها الفدردي .ولكدن املسدتند غدري مدؤر  .وتددعي صداحبة الدبالغ
أهنددا تددتمكن مددن العثددور علددى وقئددق إضددافية تبددني اتريددخ طلبهددا واتريددخ صدددور الق درار وذلددك بسددبب صددعوابف
االحتفاظ مبمتلكاهتا معا بعد إخالئها الشقة.
طذا طو التاريخ املذكور يف احلكم.
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بعد تسجيل البالغ
 12-2يف السداعة السدابعة مدن صدبام يدوم  25حزيران/يونيده 2018م انتشدر مدا ال يقدل عدن  30شددرطيا
من فررة مكافحة الشنب التابعة للشرطة الوطنية ابلقرب مدن املندزلم وحاصدروا املبدى وضدربوا طوردا أمنيدا
حوله .وتر صاحبة البالغ أن ذلدك تسدبب يف رلدق كبدري وكدرب نفسدي جلميدع أفدراد األسدرةم وال سديما
أطفاهل ددا األص ددنر س ددنا .ودخ ددل ع دداملون يف ا ددال ال دددعم م ددن مكت ددب اد دددماف االجتماعي ددة املب ددى أوال
وأوضحوا لىلسرة أهنم ال يستطيعون أن يوفروا ألفرادطا سكنا طارئم بل إرامة لبضع ليدال فقد يف بيدا
شباب يقع يف امع ابليكا الصناعي .كما أُبلنا األسرة أبنه لدن يُسدمب بوجدود حيواانهتدا األليفدة يف
بيددا الشددباب .ورددررف صدداحبة الددبالغ فددتب البدداب طوعددا وغددادرف املنددزل وأخددذف معهددا مددن األمتعددة
مدا متكنددا طددي واألشدخاص الددذين جدداءوا إلعالتهددا مدن ملددهم وتركددا مع دم أمتعتهددا يف الددداخل .وكددان
ممثل عن املصرف الذي ميلك العقار حاضرا عند اإلخالء وتعهد ابلسمام لصاحبة البالغ بنقل أمتعتها
يف ورا الحق .مث أغلق املمثل ابب املنزل بشري من صفيحة معدنية .وبعد أن رضا يومني يف بيا
الش د ددبابم نُقل د ددا األس د ددرة إىل م د ددأو بين د ددار دي س د ددان خوس د دديهم حي د ددث مك د ددث أفرادط د ددا ح د ددىت تش د درين
أبسرة بطابقنيم تقامسوطا مع أسرة أخر لديها أيضا أطفال.
األول/أكتوبر  2018يف غرفة اهزة و
 13-2ويف  3متوهن/يوليه 2018م أصدرف حمكمة مدريد اجلنائية ررم  28حكمدا رفضدا فيده اسدتفناف
صاحبة البالغ األمر الصادر يف  31أاير/مايو 2018م والذي يعد له جدو م ألن عملية اإلخالء رد
جرف ابلفعل.
 14-2ويف  5متوهن/يوليدده  2018م كددررف اللجنددة طلبهددا إىل الدولددة الطددرف أن تعتمددد تدددابري مؤرتددة يف
شددكل تددوفري سددكن بددديل الئددق ومسددتقر فددورام ن درا إىل أن اإلخددالء رددد جددر فعددالم ابلتشدداور احلقيقددي
والفعال مع صاحبة البالغم من أجدل ندب التسدبب هلدا وألطفاهلدا يف ضدرر إضدايف ال ميكدن جدربه .ويف
اليددوم نفسددهم أصدددرف اددددماف االجتماعيددة يف مدريددد تقري درا أوصددا فيدده بتخصدديص سددكن لصدداحبة
الددبالغ وأس درهتا مددن بددني املخددزوانف املخصصددة يف إطددار حصددة الضددرورة اداصددة ملنطقددة مدريددد .ويف 1
آب/أغسدطس 2018م رددما صداحبة الدبالغ طلبدا جديددا للحصدول علدى سدكن عدام إىل وكالدة مدريدد
وسجل اسم صاحبة البالغ يف رائمة االنت ار املقابلة .بيد
لإلسكان االجتماعي .ورد رُبل طذا الطلب ُ
أن الوكالدة خلُصدا إىل أندده يُسدتوف يف رضددية صداحبة الدبالغ أي معيددار مدن معددايري مباشدرة إجدراءاف
الطوارئ االجتماعية.
 15-2وتعرض أحد أطفال صاحبة البالغ العتداء بدين يف املأو الذي تقيم فيده األسدرةم ممدا أد إىل
نقل أسدرة املعتددي إىل مدأو آخدر .ومدن خدالل اجلهدود الديت تبدذهلا املن مداف االجتماعيدة العاملدة يف ادال
دعددم مطالبددة األسددرة ابلسددكنم ُعددع  93 000توريددعم ونُ ددم اجتمدداع مددع ال دوهنير اإلرليمددي لشددؤون اإلسددكان
ملنطقددة مدريدددم فتعهددد إبجيدداد سددكن لددىلسرة علددى وجدده السددرعة .ويف تش درين األول/أكتددوبر 2018م أُبلنددا
داا عددام خددارا املبددى ملنددع حدددو ذلددك .وعقددب االحتجدداام
األسددرة بضددرورة منددادرة املددأو م ونُ ددم احتجد ب
ُوضددع أف دراد األسددرة يف مددأو آخددر يف بددويرات دي توليدددوم حيددث أُجددربوا علددى النددوم يف غ درفتني منفصددلتنيم
غرف ددة لل ددذكور وغرف ددة ل ددإلان م والتقي ددد بع دددم من ددادرة الند درفتني بع ددد الس دداعة العاش ددرة مس دداء .ويف تش د درين
الثاين/نوفمرب 2018م ُعرضا على األسرة شقة ملدة ستة أشهر مبساعدة إحد اجلمعياف.

ال كوى
ادعا صاحبة البالغ يف بالغها األو ،أن إخالءطا مع أطفاهلا يشكل انتهاكا للمادة  11من
-3
العهد ن را إىل أهنا يكن لديها سكن بديل الئق .وأوضحا صاحبة البالغ أن دخلها يكن يكفي
لسددداد تكلفددة سددكن بددديلم ألن امددوع دخلهددا كددان يبلددا  735,90يددورو يف الشددهرم وطددو مددا تلقتدده يف
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شكل دعم احلد األ دق من الدخل لنرض اإلدمداا االجتمداعي .وأضدافا أن السدلطاف العامدة تقددم
هلا سكنا بديال على الرغم من إخالئها الوشيك املتورع.

م حظات الدولة الطرف

املق ولية واألسس املوضوعية

 1-4يف  27ش ددبا//فرباير 2019م ر دددما الدول ددة الط ددرف مالح اهت ددا بش ددأن مقبولي ددة ال ددبالغ وأسس دده
املوضددوعية .وبدددأف بتحديددد ادطددو /العريضددة لعدددد مددن املبددادراف الدديت اختددذهتا حلمايددة احلددق يف السددكن
الالئق يف إسبانيا .ورد استخدما الدولة سلطاهتا لفرض ور اختياريم حىت عام 2020م على عملياف
اإلخالء بدافع احلجز اليت تؤار على األشخاص الضعفاء .ويف كدانون األول/ديسدمرب 2018م وبعدد صددور
مرسددوم القددانون امللكددي ررددم 2018/21م اختددذف الدولددة أيضددا اموعددة مددن التدددابري العاجلددة لتحسددني فددرص
احلصول على سدكنم ولكدن طدذه التددابري ألنيدا يف  22كدانون الثاين/ينداير  2019بعدد فشدلها يف احلصدول
علددى موافقددة الددس الن دواب( .)5بيددد أن الدولددة الطددرف تص د بتل د تدددابري سددكنية أخددر جيددري تنفيددذطا
حاليا ومن شأهنا أن تزيد من األمن القانوين للمستأجرين وتشجع على بناء سكن اجتماعي(.)6
 2-4وتسددل الدولددة الطددرف الضددوء أيضددا علددى صددكول أخددر م مثددل االسدماتيجية الوطنيددة الشدداملة
للمشددردين للفددمة  2020-2015وخطددة الدولددة لإلسددكان للفددمة  .)7(2021-2018وتضددي أن املندداطق
املتمتعة ابحلكم الذايت رد سنا أيضا عددا من القوانني املتصلة ابإلسكان.
 3-4وتدفع الدولة الطرف أبنه ال ينبني للهيفاف املنشأة مبوجب معاطداف أن تعمل كمحاكم من
الدرجدة الثالثدةم ولدذلك ينبندي أن تسدتند حتليالهتدا إىل الورددائع الثابتدة والن در يف الوردائع الديت ن درف فيهددا
ا دداكم الوطني ددة وتقييمه ددا( .)8ويف ط ددذه القض دديةم ووفق ددا حلك ددم حمكم ددة مدري ددد اجلنائي ددة رر ددم 15م كان ددا
صاحبة البالغ تشنل عقارا بصورة غري رانونيدة .ونتيجدة لدذلكم كدان اإلخدالء صدحيحا متامدا .وتالحد
الدولدة الطدرف أن صداحبة الدبالغ تدزعم حددو انتهدال للضدماانف اإلجرائيدة أانداء حماكمتهدا أو أاندداء
تنفيذ احلكم.
 4-4وتق دديم ص دداحبة ال ددبالغ يف منطق ددة مدري دددم حي ددث ي دددير اإلس ددكان االجتم دداعي معه د ُدد مدري ددد
لإلسكانم املنشأ عمال ابملرسوم ررم  2006/19املؤر  9شبا//فرباير .ويشم /طذا املرسوم من مقددمي
طلباف احلصول على سكن ما يلي" :أال يكونوا شاغلني ملنزل أو عقار دون سند رانوين كداف يدؤطلهم
لشنله" .ورد أنشأف منطقة مدريد صندورا لإلسكان االجتماعي يف حاالف الطوارئ حىت تتمكن من
تقدمي حل فوري لىلفراد واألسر الدذين يواجهدون صدعوابف خطدرية يف تلبيدة احتياجداهتم السدكنية بسدبب
دكن يف ح دداالف الطد دوارئم يف عي ددع احل دداالف تقريب ددام حس ددب ترتي ددب
ر ددروفهم الراطن ددة .و ص د ُ
دص الس د ُ
األولويددةم وفقددا ملسددتو حاجددة كددل مقدددم طلددب .وتشددمل احلدداالف ذاف الضددرورة البالنددة الدديت تؤخددذ يف
االعتبار عند ختصيص طذا السكن التعرض دطر اإلخالء الوشيك؛ والوروع ضحية للعن القائم علدى
نددوع اجلددنس أو العند بدددافع العددرق أو امليددل اجلنسددي أو اهلويددة اجلنسددية أو الدددين أو املعتقددد أو اإلعارددة؛
والعيش يف رروف سدكنية سديفة أو يف مسداكن دون املسدتو الالئدق؛ والعديش يف مكدان صدنري جددا أو
أن يكددون إجيدداره يعددادل أكثدر مددن  30يف املائددة مددن امددوع دخددل األسددرة؛ والعدديش يف مسدداكن متهالكددة
مبوافقة صاحب العقار.
__________

()5
()6
()7
()8
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تعطي الدولة الطرف تفاصيل أحكام مرسوم القانون امللكي دون أن توضب كي تنطبق على طذه القضية.
تعطي الدولة الطرف تفاصيل عن كل تدبري من طذه التدابري دون أن توضب كي تنطبق على طذه القضية.
تعطي الدولة الطرف تفاصيل عن طذه السياساف دون أن توضب كي تنطبق على طذه القضية.
ان ر بالغ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ررم ( 1988/300ا .ه .ضد فنلندا) (.)J.H. v. Finland
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 5-4ويف  1آب/أغس ددطس 2018م وبع ددد إهنال ددة العقب ددة القانوني ددة ال دديت ميثله ددا ش ددنل ص دداحبة ال ددبالغ
ملسكن دون سند رانوينم رُبل طلبُها احلصول على سكن يف إطار إجراء األولوية؛ وخصص للطلب 16
نقطدة وحيتددل حاليددا املرتبددة احلاديددة وادمسددني علددى رائمددة انت ددار احلصددة العامددةم يف إطددار احلصددة الفرعيددة
للعق دداراف املكوند ددة مد ددن أرب ددع غد ددرف ند ددوم .وابلن ددر إىل مبد ددادئ االنفتد ددام والش ددفافية واملسد دداواة النارمد ددة
لتخصيص املساكن العامةم ال ميكن تعديل نقا /صاحبة البالغ ومرتبتها يف رائمة االنت ار.
 6-4ويف حماولددة ترمددي إىل هنايدة امل دوارد املتاحددةم حولددا وكالددة اإلسددكان االجتمدداعي (كددان امسهددا
سابقا معهد مدريد لإلسكان االجتماعي) ما اموعه  32مشروعا سكنيام يتأل من  2 935عقدارا إىل
كيان أخذ على عاتقه عيع حقوق وواجباف معهد اإلسكان االجتماعي .ومندذ عمليدة التحويدلم أ دز
معهدد اإلسددكان االجتمدداعي العمددل يف سدتة مشدداريع سددكنية جديدددة علدى األرددل أتيحددا لعمددوم النددا م
فبلا اجملموع ررابة أل منزل جديد.
مسؤول عن توفري إرامة مؤرتة أو شعبية أو مشمكة يف حاالف االستبعاد
 7-4والس مدينة مدريد
ب
االجتماعي  -السك  .وعالوة على ذلكم توىل اجمللس إدارة الشركة البلديدة لإلسدكان واألراضديم الديت
يبلددا امددوع مددا لددديها مددن مسدداكن عامددة  6 061مسددكنام وختط د لبندداء  4 200مسددكن آخددر .ويوجددد
برانمج ميكن من خالله ختصيص مساكن لىلشخاص الذين فقدوا مؤخرا مناهنهلم أو كانوا معرضني دطر
فقددداهنا بسددبب عدددم دفددع اإلجيددار ولىلشددخاص الددذين يعيشددون يف رددروف سددكنية سدديفة أو يف مسدداكن
ال تالئددم احتياجدداهتم اداصددة .ورددد أجددر اجمللددس مشدداوراف فعالددة وكافيددة مددع صدداحبة الددبالغ يف عيددع
األور دداف .ويف  5ش ددبا//فرباير 2018م ت دددخل ا ال دددائرة االستش ددارية الس ددكنية يف ح دداالف الطد دوارئم
وحاولا إرناع املصرف الذي ميلك العقار بتسوية وضع صاحبة البالغ من خدالل إبدرام اتفداق إجيدار
ع ددام معه ددام ولكنه ددا ت ددنجب إال يف لجي ددل إخالئه ددا مل دددة ش ددهرين .ور دددما اد دددماف االجتماعي ددة
لصاحبة البالغ سكنا بديال من املوارد ا لبلدية على أسا مؤرام وكان حمل السكن مشمكا ومرتبطا
بربانمج دعم اجتماعيم حيث سكنا صاحبة البالغ وأسرهتا فيه منذ  27حزيران/يونيه  .2018ورد
تقدما صاحبة البالغ بطلب للحصدول علدى سدكن لدد الشدركة البلديدة لإلسدكان واألراضدي يف 9
أاير/مددايو 2018م وطددي مسددجلة حاليددا يف ب د رانمج األولويددة هلددذه الوكالددة السددكنية األخددر م بعددد أن
املساكن حاليا ملقدمي الطلباف احلاصلني على نقا /أعلى .وختلص
وختصص
ُخصص هلا  76نقطةُ .
ُ
الدولة الطرف إىل أن صاحبة البالغ حصلا على سكن بديل مرتب بربانمج للدعم االجتماعي.
 8-4وتدددفع الدولددة الطددرف أيضددا أبن إخددالء صدداحبة الددبالغ مددن منزهلددا ال يشددكل إخددالء ابإلك دراه
ابملع د ددى املقص د ددود يف التعلي د ددق الع د ددام رر د ددم  )1991(4بش د ددأن احل د ددق يف الس د ددكن الالئ د ددق والتعلي د ددق الع د ددام
ررم  )1997(7بشأن حاالف اإلخالء ابإلكراهم ألهنا ال تشمل اإلخالء بسبب االستيالء غري القدانوين.
وتعرف املادة  245من القانون اجلنائي جرمية االستيالء غري القانوينم ورد فُ .وسر طذا التعري يف السوابق
القضائية للمحكمة العليدا( )9ويف طدذه اجلرميدةم فدإن املصدلحة الديت حيميهدا القدانون طدي احلدق يف التملدكم
علدى النحدو املنصدوص عليده يف املدادة  17مدن اإلعدالن العداملي حلقدوق اإلنسدان .عدالوة علدى ذلدكم فدإن
شددنل عقددار ال يشددكل مسددكنا ال ضددع للعقوبددة مبوجددب القددانون اإلسددباين إال يف حالددة السددلول الددذي
يشدكل خطدرا كبدريا أو خطدرا علدى املصدلحة الديت حيميهددا القدانون اجلندائي؛ وطندال رددر كبدري مدن السدوابق
القضائية اليت تؤكدم على سبيل املثالم أن التهم اجلنائية املتعلقة ابالستيالء غري القانوين غري متناسبة يف
احلاالف اليت يكدون فيهدا العقدار املشدنول مهجدورا أو يف حالدة سديفة( .)10وابملثدلم كثدريا مدا تؤيدد السدوابق

__________

( )9ان ر حكم ا كمة العليا ررم  2014/800املؤر  12تشرين الثاين/نوفمرب .2014
( )10ان ددر حكددم حمكمددة سددينوبيا العليددا اإلرليميددة املددؤر  29تش درين األول/أكتددوبر 1998م وحكددم حمكمددة جددريوان العليددا
اإلرليمية الصادر يف  5شبا//فرباير 1999م وحكم حمكمة ابلنسيا العليا اإلرليمية الصادر يف  4شبا//فرباير .2000
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القضددائية اإلعفدداءاف املمنوحددة علددى أسددا حالددة الضددرورة ومددا يمتددب علددى ذلددك مددن ضددع اجتمدداعي
للطددرف اجلدداين .ولالسددتفادة مددن طددذا اإلعفدداءم جيددب أن يكددون اجلدداين يف وضددع ارتصددادي غددري مسددتقر
ورا ارتكاب الفعل اجلرمي وجيب أن يكون ردد واجده صدعوابف خطدرية نتيجدة للفاردة الديت طدي السدبب
يف شنل العقار بصورة غري رانونية .عالوة على ذلدكم ال بدد أن يكدون الوضدع املتزعدزع ردد اسدتمر لفدمة
طويلددة مددن الددزمنم و يددتمكن اجلدداين مددن إجيدداد حددل بددديل يلد احتياجاتدده السددكنية خددالل طددذه الفددمة.
ووفقا للسوابق القضائيةم فإن حالدة الضدرورة ا تملدة ردد تدربر الشدنل املؤردا لعقدار شدخص آخدر ولديس
شنله واإلرامة فيه لفمة طويلة من الزمن.
 9-4وتدفع الدولة الطرف أبن طدذه القضدية ال تنطدوي علدى عقدد إجيدار حتميده املدادة  11مدن العهدد
وهلددذا فددإن إعددادة العقددار إىل مالكدده ال تشددكل إخددالء ابإلك دراه ابملعددى املقصددود يف املددادة  11مددن العهددد
والس دوابق القض ددائية للجن ددة .وت ددنص الفق ددرة  3م ددن التعلي ددق الع ددام رر ددم  7عل ددى أن ح ددر ح دداالف إخ ددالء
املسدداكن ابإلكدراه ال يسددري علددى حدداالف اإلخددالء الدديت تطبددق ابإلكدراه وفقددا ألحكددام القددانون والعهدددين
الدوليني اداصني حبقوق اإلنسان .عالوة على ذلكم ال تشري املقررة اداصة املعنية ابلسكن الالئدق إىل
حاالف الشنل غري القانوين يف مبادئها األساسية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بعملياف اإلخالء والمحيل
ب دددافع التنمي ددة( .)11وابملث ددلم ت ددنص ص ددحيفة الور ددائع رر ددم  25بش ددأن ح دداالف اإلخ ددالء ابإلك دراه وحق ددوق
اإلنسددان الصددادرة عددن مفوضددية األمددم املتحدددة حلقددوق اإلنسددان علددى أن اإلخددالء ابإلكدراه ينطددوي علددى
اإلبعاد غري الطوعي لىلشخاص من مناهنهلم أو أراضيهمم وطو ما يعز بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل
دنل غدري ردانوين ألمدداكن
الدولدةم وتقددم رائمدة ابألسدباب ا تملدة لإلخدالء ابإلكدراه الديت ال ي هدر فيهدا ش ب
سددكن .وابإلضددافة إىل ذلددكم ال تدددرا اللجنددة يف الفقددرة (8أ) مددن تعليقهددا العددام ررددم  4سددو أشددكال
اإلشددنال القددانوينم مشددرية إىل أن احليدداهنة تتخددذ أشددكاال متنوعددةم مبددا يف ذلددك مسدداكن اإلجيددار (العامددة
واداص ددة)م واإلس ددكان التع دداوينم واإلجي ددارم وش ددنل املس ددكن م ددن رب ددل مالك ددهم واإلس ددكان يف ح دداالف
الطوارئم واالستيطان غري الرمسيم مبا يف ذلك االستيالء على األراضي أو العقاراف .عالوة على ذلكم
يسلم التعليق العام ررم  7ابلشنل القانوين للممتلكاف أو يفمضهم إذ ينص يف الفقرة  11على أنه بينما
رد يكدون طندال مدا يدربر بعدض حداالف اإلخدالءم كمدا حيدد يف حالدة االسدتمرار يف التخلد عدن دفدع
اإلجيار أو إحلاق ضرر ابملمتلكاف املستأجرة دون سبب وجيهم يتحتم على السدلطاف املعنيدة أن تكفدل
أن جيري اإلخالء على النحو الذي جييزه القدانون ومبدا يتوافدق مدع أحكدام العهددم وأن تكدون عيدع سدبل
االنتصداف والتعويضداف القانونيدة متاحدة للمتضدررين .ومدن مث فدإن شدنل صداحبة الدبالغ للعقدار يكدن
أحد أشكال احلياهنة السلمية اليت حتميهدا املدادة  11مدن العهدد .وأي تفسدري آخدر سديكون مبثابدة تصدديق
على صحة فعل غري رانوين جنائيا بواسطة احلق يف السكن ويشكل انتهاكا حلق املالك يف ملكه.
 10-4وختلددص الدولددة الطددرف إىل أندده يكددن طنددال إخددالء ابإلك دراه يف رضددية صدداحبة الددبالغم وأن
حكم حمكمة مدريد اجلنائية ررم  15حيمي حق مالك الشقة يف ملكهم وأن صاحبة البالغ تلقا دعما
مستمرا من السلطاف اإلسبانيةم إىل أرصى حدود مواردطا املتاحةم وطي تنت ر حاليا ختصديص مسدكن
عام هلا.

تعليقات صاح ة ال

على م حظات الدولة الطرف

املق ولية واألسس املوضوعية

 1-5يف  8أاير/م ددايو 2019م ر دددما ص دداحبة ال ددبالغ تعليقاهت ددا عل ددى مالح دداف الدول ددة الط ددرف.
وتدفع صاحبة البالغ أبن التددابري املتخدذة يف السدنواف السدابقة لىلحددا املوصدوفة يف الدبالغ ال صدلة
هلدا مبوضدوع الدبالغم إىل جاندب أنده ابدا أهندا تكددن كافيدة .عدالوة علدى ذلدكم فدإن التددابري الدواردة يف

__________

(A/HRC/4/18 )11م املرفق األول.
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مرسوم القانون امللكي ررم  2018/21تتعلق ابتفاراف اإلجيار احلضري وابلتا ،فهي ال تنطبق على حالة
صاحبة البالغ.
 2-5وذكرف أن ال صلة لقوانني اإلسكان يف منطقة احلكم الذايت املذكورة مبدريدم وكانا فعاليتها
حمدودة للناية؛ والوارع أن ا كمة الدستورية علقا تطبيق القوانني املعنية بعد أن طعندا فيهدا احلكومدة
املركزيددة .وتشددري صدداحبة الددبالغ إىل أن انعدددام التنسدديق بددني بتل د اإلدارافم وطددو أمددر واضددب يف طددذه
القضيةم يررى يف حد ذاته إىل مستو االنتهال(.)12
 3-5وتددر صدداحبة الددبالغ أندده لددو امتثلددا الدولددة الطددرف للتوصددياف الدديت ردددمتها اللجنددة يف آرائهددا
بشددأن رض ددية ب ددن دج دداهناي وبليل ددي ض ددد إس ددبانيا ()Ben Djazia and Bellili v. Spainم ألمك ددن تف ددادي
االنتهدال الددذي وردع يف رضدديتها( .)13و تنشدر آراء اللجنددة يف اجلريددة الرمسيددةم بدل يف نشددرة وهنارة العدددلم
و تُعددرض علددى األشددخاص املتضددررين أو الففدداف املعرضددة لصددعوابف مددن حيددث احلصددول علددى سددكن.
عددالوة علددى ذلددكم تكفددل الدولددة الطددرف إج دراء مشدداوراف حقيقيددة وفعالددة ربددل إخددالء األشددخاص
املعوهنين .وتصدر اهليفاف القضائية أوامر ابإلخالء دون التحقق من عدد األشخاص الدذين يعيشدون يف
مسكنم بل ولمر يف بعض احلاالف إبخالء "شاغلي املساكن غري املعروفني"()14م الذين حيرمون ابلتا،
ارمحددا مبددادرة تش دريعية جديدددة مددن شددأهنا تس دريع وتددرية التعجيددل
مددن أي مايددة .عددالوة علددى ذلددكم ُ
إبخددالء األشددخاص الددذين يشددنلون ممتلكدداف دون سددند رددانوين ومتددنعهم مددن رفددع دعددو رضددائية .ووفقددا
لبياانف اجمللس العام للقضاءم هناد عدد حاالف اإلخالء بنسبة  6,73يف املائدة يف عدام  2018يف منطقدة
مدريد وبنسبة  2,56يف املائة يف إسبانيا ككل(.)15
 4-5وتؤك د د ددد ص د د دداحبة ال د د ددبالغ أهن د د ددا كان د د ددام كمد د د دا أاب د د ددا احلك د د ددم الص د د ددادر يف  2ك د د ددانون األول/
ديسددمرب 2016م يف حالددة ضددرورة عندددما كانددا تشددنل العقددار دون سددند رددانوين .وابإلضددافة إىل ذلددكم
كانا الشقة مملوكة ملصرف تلقى مساعدة نقدية من أموال عامة يف عدام 2012م وابتدا ملكيتهدا اآلن
ملكية عامة بنسبة  60يف املائة( .)16ولذلكم ال ميكن معاملة رضيتها بنفس الطريقة اليت تعامل هبا رضية
تكددون فيهددا املمتلكدداف مملوكددة لفددرد خدداص .والشددقة الدديت كانددا تشددنلها صدداحبة الددبالغم ابإلضددافة إىل
كوهنا فارغة وليس هلا أي استخدام أو غرض معروفم طي جزء من أمالل الدولةم ألهنا مملوكة ملصرف
أُنقذ بفضل أموال عامة .وتضي صاحبة البالغ أنده كدان مدن املمكدن أن تتدام الشدقة ألشدخاص ذوي
إمكانياف حمدودة مثلهدام وفقدا للقدانون رردم )17(2013/1م بعدد أن اسدتملكها املصدرف نتيجدة لعددم دفدع
أرسا /الرطن العقاري .ولكن على الرغم من الطلباف املتكررة اليت ردمتها صاحبة الدبالغ إلبدرام اتفداق
إجي ددار ع ددامم رف ددض املص ددرف ال دددخول يف أي اتف دداق معه ددام ب ددل رف ددع دع ددو جنائي ددة ض دددطا .ويف هناي ددة
املط ددافم ابع املص ددرف املن ددزل إىل ش ددركة اس ددتثمارية متخصص ددة يف حي دداهنة العق دداراف املتاح ددة م ددن خ ددالل
عملياف املصادرة واإلخالءم مما أد إىل إخالء صاحبة البالغ يف  25حزيران/يونيه .2018
__________

( )12تشري صاحبة البالغ إىل املادة  27من اتفارية فيينا لقانون املعاطداف.
(Ben Djazia and Bellili v. Spain )13م الفقرة .21
( )14القانون ررم  2000/1املؤر  7كانون الثاين/يناير بشأن اإلجراءاف املدنيةم املادة  3( 437مكررا).
(http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/ )15

.Datospenales--civiles-y-laborales/Civil-y-laboral/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
( )16من خالل صندوق إعادة طيكلة املصارف بشكل من م.
( )17القددانون ررددم  2013/1املددؤر  14أاير/مددايو بشددأن التدددابري الراميددة إىل هنايدة احلمايددة املتاحددة للمدددينني العقددارينيم
وإعادة طيكلة الديونم وعقود اإلجيار العام.
8

GE.19-20582

E/C.12/66/D/37/2018

 5-5وفيما يتعلق بتفسري الدولدة الطدرف للشدرو /النارمدة لتخصديص السدكن االجتمداعي والسدكن
يف حدداالف الط دوارئ يف منطقددة مدريدددم والددذي يسددتبعد األشددخاص الددذين يشددنلون مسددكنا دون سددند
رانوينم تر صاحبة البالغ أن استمرار تطبيق طذه األن مة جيعل من املستحيل على األشخاص الذين
يعيشون يف رروف مثل رروفها تسوية أوضاعهم وطي تتعارض مع أحكام العهد.
 6-5وتش ددري ص دداحبة ال ددبالغ إىل أهن ددا ر دددما ع دددة طلب دداف لتعلي ددق اإلخ ددالءم وأهن ددا وجه ددا انتب دداه
السلطاف إىل طلب اللجنة اختاذ تدابري مؤرتةم وأهنا تقدما بطلب للحصول على سكن عام ويف إطار
حاالف الطوارئم وأهنا وجها انتباه اددماف االجتماعية يف الس مديندة مدريدد إىل الوضدعم وأصددر
اجمللددس تقددارير حتددذر مددن أن صدداحبة الددبالغ معرضددة دطددر االسددتبعاد االجتمدداعيم وعلددى الددرغم مددن كددل
ذلكم نُشرف يف  25حزيران/يونيه  2018وحدة شرطة كبرية بشدكل غدري متناسدب إلخدالء األسدرةم الديت
نُقلا بعد ذلك إىل مأو .
 7-5وتؤكد صاحبة الدبالغ أن طفليهدا ردد لادرا لادرا خطدريا ابإلخدالء وأن أداءمهدا املدرسدي ردد لادر
مددن ج دراء عدددم وجددود منددزل دائددم هلمددا .وكددان ابنهددا البددالا مددن العمددر  18عامددا يدددر يف املدرسددة ورددا
اإلخالء وسجل نفسه يف برانمج ضمان الشباب .ورد أعاد ابنها البالا من العمر  14عاما سنة دراسية
واضدطر إىل ادضدوع لعدالا طد نفسداينم وال سديما بسدبب العدار الدذي يشدعر بده الضدطراره للعدديش يف
مددأو  .ورددد اضددطرف ابنتهددا البالنددة مددن العم ددر  12عامددا إىل تلقددي املسدداعدة مددن أخصددائي اجتم دداعي
وال ددعم مددن الصددليب األمددر .وكددان ولددداطا البالنددان مددن العمددر  8سددنواف يشددعران بعدددم االسددتقرار يف
خوف من الشرطة بعد إخالء األسدرة مدن ربدل فرردة مكافحدة الشدنب وابف
املأو م ونشأ لد أحدمها ب
يتجنددب حضددور احلفددالف واملناسددباف املزدمددة ابلنددا  .أمددا طفلهددا اآلخددر البددالا مددن العمددر  8سددنواف
فأصيب ابلتهاب اجللد التأت املزمن الذي تفارم بسبب مرتباف السرير البالستيكية يف املأو  .كمدا أن
فصل األسرة إىل ذكور وإان يف املأو رد أار عليه أيضدام ألنده يكدن مسدتعدام وطدو يف السدابعة مدن
عمرهم لالنفصال عن أمه يف مثل طذه ال روف .ووفقا لصاحبة البالغم يدعي مورفو املدرسة أن تعلم
التدوأمني رددد لاددر ابملسددافة الديت يتعددني عليهمددا رطعهددا حلضددور احلصددص الدراسديةم وهلددذا كانددا سدداعاف
التدريس تفوهتما ابنت ام(.)18
 8-5وختلددص صدداحبة الددبالغ إىل أن إخالءطددا كددان إخددالء ابإلكدراه اطلددا الدولددة الطددرف خاللدده
التزاماهتددا دداه أس درهتا الدديت كانددا يف حالددة ضددرورة .وابإلضددافة إىل ذلددكم نُفددذ اإلخددالء خالفددا لطلددب
اللجنددة الص دريبم وكددان يررددى إىل مسددتو انتهددال للربوتوكددول االختيدداري .ورددد أحلقددا األحدددا ال دديت
ورعددا عقددب اإلخددالء ضددررا أكددرب بصدداحبة الددبالغ وأطفاهلددا .وتفددمض صدداحبة الددبالغ أن طنددال أوجدده
رصددور خطددرية فيمددا يتعلددق ابلتنطيددة السددكنية يف بلددد ذي م دوارد كبددريةم وط دذا ابإلضددافة إىل ذلددك كددان
موضع آراء سابقة من جانب اللجنة بشأن املوضوع نفسه.

ابء -نظر اللجنة يف املق ولية
 1-6رب ددل الن ددر يف أي مطالب ددة واردة يف ب ددالغم جي ددب عل ددى اللجن ددة أن تق ددررم وفق ددا للم ددادة  9م ددن
ن امها الداخلي املؤرا املتعلق ابلربوتوكول االختياريم ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال.
 2-6وحتددي اللجنددة علم ددا حبجددة الدولددة الط ددرف أبن طددذه القضددية ال تنط ددوي علددى إخددالء ابملع ددى
املقصود يف املصطلب املستخدم يف التعليقني العامني للجنة ررم  4و7م اللذين يقدمان تفسدرياف مواوردة
للعهدددم وهلددذا فددإن الشددكو تقددع خددارا نطدداق اختصدداص اللجنددة (ان ددر الفقددرة  10-4أعدداله) .وتشددري

__________

[( )18صاحبة البالغ ال تقدم وقئق تدعم أي ادعاء من طذه االدعاءاف].
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اللجندة إىل أنددهم علددى النحددو املنصددوص عليدده يف الفقددرة  11مدن تعليقهددا العددام ررددم 7م حددىت عندددما تكددون
حاالف اإلخالء مربرةم كما طو احلال يف حالدة االسدتمرار يف التخلد عدن دفدع اإلجيدار أو إحلداق ضدرر
ابملمتلكاف املستأجرة دون سبب وجيه م يتحتم على السلطاف املعنية أن تكفل أن جيري اإلخالء على
النحو الذي جييزه القانون ومبا يتوافق مع أحكام العهدم وأن تكدون عيدع سدبل االنتصداف والتعويضداف
القانونية متاحة للمتضررين .وتنطبق طذه االعتباراف أيضا على شنل املكان دون سند رانوينم ألن طذا
النددوع مددن الشددنل ميكددن أن يشددكل يف هنايددة املطددافم ابلنسددبة لددبعض األشددخاصم شددكال مددن أشددكال
السكنم وابلتا ،ميكن أن يدخل يف نطداق مايدة احلدق يف السدكن .وبنداء علدى ذلدكم وعلدى الدرغم مدن
أن عدددم وجددود سددند رددانوين رددد يددربر اإلخددالءم فددإن اإلج دراءاف الدديت تددؤدي إىل األمددر ابإلخددالء وتنفيددذ
اإلخددالء جيددب أن ددري علددى ددو يتفددق مددع أحكددام العهددد الددذي يضددمن وسددائل االنتصدداف القانونيددة
املناسبة لىلشخاص املتضررين .وتالح اللجنة أن الفقرة  3من التعليق العام ررم 7م كما ذكرف الدولة
الطرفم تنص على أن ح ر اإلخالء ابإلكراه ال يسري على حاالف اإلخالء اليت تطبوق ابإلكدراه وفقدا
ألحكددام القددانون والعهدددين الدددوليني اداصددني حبقددوق اإلنسددان .وتالحد اللجنددة أن صدداحبة الددبالغ ال
تدعي أن إخالءطا يشكل انتهاكا للقانون الوط  .بل إن شكواطا طي أن اإلخالء ينفذ تنفيذا ميتثل
ألحكدام العهددم وذلددك وفقدا للشددطر الثداين مدن اجلملددة املدذكورة أعدداله مدن التعليدق العددام رردم  .7ولددذلك
تددر اللجنددة أن الددبالغ يسددتويف شددر /اإلشددارة إىل انتهددال حمتمددل حلددق منصددوص عليدده يف العهدددم وفقددا
للمادة  2من الربوتوكول االختياري.
 2و3

 3-6وتالح اللجنة أن البالغ يستويف شرو /املقبولية األخدر املنصدوص عليهدا يف املدادتني
من الربوتوكول االختياريم وتعلن وفقا لذلك ربول البالغ وتباشر الن ر فيه بناء على أسسه املوضوعية.

جيم -نظر اللجنة يف األسس املوضوعية
حقائاب ومسائل قانونية
 1-7ن ددرف اللجنددة يف طددذا الددبالغ وراعددا أاندداء ن رطددا فيدده عيددع املعلومدداف املقدمددة إليهددا وفقددا
ألحكام املادة  8من الربوتوكول االختياري.
 2-7وتباش ددر اللجن ددة يف حتدي ددد الور ددائع ال دديت ميك ددن اعتبارط ددا مثبت ددة .فص دداحبة ال ددبالغ ت دددعي أهن ددا
استأجرف شقة من شخص تبدني هلدا يف آذار/مدار  2013أنده ال ميلدك العقدار .بيدد أن اللجندة تالحد
أن صدداحبة الددبالغ ال تقدددم وقئددق تثبددا طددذا االدعدداء الددذي ن ددرف فيدده السددلطاف القضددائية الوطنيددة
ورفضته .ون را لعدم وجود أي إشارة إىل أن طذا القرار كان تعسفيا أو أنه يشكل يف حدد ذاتده انتهاكدا
حلددق مددن احلقددوق املنصددوص عليهددا يف العهدددم فددإن اللجنددة لددن تعيددد تقيدديم طددذا التحديددد للورددائعم معتددربة
وإايطا قبتة ابوات يكفي ألغراض طدذا ال تقيديم .وردد ابدا أن صداحبة الدبالغ وأطفاهلدا كدانوا يشدنلون شدقة
دون موافقة املالك القانوين بسبب حالتهام حالة الضرورة .ورد أُدينا صاحبة البالغ رمية بسيطة طي
ومنحا إعفداء جزئيدا بسدبب حالدة الضدرورةم وأُمدرف إبخدالء الشدقة الديت كاندا
االستيالء غري القانوينم ُ
تشنلها .وبينما كانا صاحبة البالغ تعيش يف الشقةم ردما طلبا للحصول على سكن عدامم وُرفدض
طلبها ألهنا ت بشر /يقتضي مدن مقددمي الطلبداف عددم شدنل مسدكن بددون سدند ردانوين .ويف 25
حزيران/يونيهم أُخليا صاحبة البالغ مع طفليها.
 3-7وبعد دد اإلخ ددالءم عرض ددا اد دددماف االجتماعي ددة عل ددى ص دداحبة ال ددبالغ وأسد درهتا إرام ددة مؤرت ددة
ومش ددمكة يف مد ددأو (ان د ددر الفقد ددرة  7-4أعد دداله) .وبقيد ددا األسد ددرة يف طد ددذا املد ددأو حد ددىت شد ددهر تش د درين
األول/أكتددوبر 2018م مث يف مددأو آخددر مددن تش درين األول/أكتددوبر إىل تش درين الثدداين/نوفمرب مددن نفددس
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العددام .وتؤكددد صدداحبة الددبالغ أن أف دراد أس درهتا الددذكور فصددلوا يف املددأو الثدداين عددن اإلان م وطددي تقدددم
ادعدداءاف بشددأن عوارددب إرددامتهم يف طددذه املدديوي (ان ددر الفقددرة  7-5أعدداله) .غددري أن طددذه العوارددب
تثبتها الوقئق و تُبلا إىل السلطاف الوطنيةم وهلذا ال ميكن منحها وهنن الورائع املثبتة.
 4-7وتدعي صاحبة البالغ أن إخالءطا انتهدك حقهدا وحدق أطفاهلدا يف سدكن الئدقم حيدث جدر
إخالؤطم دون مراعاة أنه يكن لديهم سكن بديل وأن األمر يتعلق بعوارب أمر اإلخالء .وطي تدعي
أن السلطاف ختصص مسكنا عاما لىلسرةم بل رفضدا طلبهدا علدى أسدا أهندا تشدنل مسدكنا بددون
سند رانوين .وطي تدفع أبن طذا الشر /يضع األشخاص الذين جيدون أنفسهم يف حاالف مثل حالتها
يف حلقددة مفرغددة ويشددكل يف حددد ذاتدده انتهاكددا للحددق يف السددكن (ان ددر الفقددرة  5-5أعدداله) .وتدددعي
صاحبة البالغ أيضا أن إخالءطا يشكل انتهاكا للمادة  5من الربوتوكول االختياري (ان ر الفقدرة 8-5
أعاله) .وتدفع الدولة الطرف أبنه ن را إىل أن صاحبة البالغ أدينا بتهمة االستيالء غري القانوينم فإن
اإلخالء طو أنسب تدبري (ان ر الفقرتني  5-4و 9-4أعداله) .وتددفع الدولدة الطدرف أيضدا أبن صداحبة
الددبالغ ردددما طلبددا للحصددول علددى مسددكن اجتمدداعي وطددي مسددجلة حاليددا يف رائمددة االنت ددار (ان ددر
الفقرة  5-4أعاله) وأن السكن البديل املقدم يف مأو طو أفضل مسكن بديل ممكن مسحا به املوارد
املتاحة للبلدية.
 5-7ويف ضوء ما أررته اللجنة من ورائع ذاف صدلة ومدن حجدج رددمها الطرفدانم فدإن األسدفلة الديت
أقرطددا الددبالغ طددي كمددا يلددي :أوالم مددا إذا كددان إخددالء صدداحبة الددبالغ وأطفاهلددا مددن حمددل إرددامتهم املعتدداد
حبجة أهنا كانا تشنل الشقة دون سند رانوين وأن نقلها فيما بعد إىل مأو يشدكل انتهاكدا للحدق يف
السكن الالئق املعمف به مبوجب املادة  )1(11من العهد؛ قنيام ما إذا كان رفض طلب السكن األول
لصاحبة البالغ حبجة أهنا تشنل مسكنا بدون سند ردانوين يشدكل انتهاكدا لدنفس احلدق؛ وأخدريام مدا إذا
كددان طنددال انتهددال للمددادة  5مددن الربوتوكددول االختيدداري يف طددذه القضدديةم ألن الدولددة أخلددا صدداحبة
البالغ على الرغم من أن اللجنة طلبا منهدا اختداذ تددابري مؤرتدة .ولإلجابدة علدى طدذه األسدفلةم سدتذكر
اللجنددة أوال س دوابقها القضددائية املتعلقددة ابحلمايددة مددن حدداالف اإلخ دالء ابإلك دراه .وسددتن ر بعددد ذلددك يف
احلالة ا ددة إلخالء صاحبة البالغ وستتناول املسائل املثارة يف البالغ.

احلماية من اإلخ ء ابإلكراه
 1-8ح ددق اإلنس ددان يف س ددكن الئ ددق ح ددق أساس ددي ال ب ددد من دده للتمت ددع مي ددع احلق ددوق االرتص ددادية
واالجتماعية والثقافية( )19ويرتب ارتباطدا وايقدا حبقدوق اإلنسدان األخدر م مبدا يف ذلدك احلقدوق املنصدوص
عليهددا يف العهددد الدددو ،اددداص ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية( .)20وينبنددي ضددمان احلددق يف السددكن جلميددع
األشددخاص بنددض الن ددر عددن دخلهددم أو حيدداهنهتم ملدوارد ارتصددادية( )21وينبنددي للدددول األطدراف أن تتخددذ
ما يلزم من تدابري لتحقيق اإلعمال الكامل هلذا احلق إىل أرصى حدود مواردطا املتاحة(.)22
 2-8وتتندداح حدداالف اإلخددالء ابإلك دراه ردداطراي مددع العهددد وال ميكددن تربيرطددا إال يف أكثددر ال ددروف
اسددتثنائية( .)23وجيددب علددى السددلطاف املختصددة أن تكفددل تنفيددذطا وفقددا للتش دريعاف املتوافقددة مددع العهددد
__________

()19
()20
()21
()22
()23
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ووفقا للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب بني اهلدف املشروع لإلخالء وعواربه اليت تصيب األشخاص
الذين جر إخالؤطم(.)24
 3-8ولكددي يكددون اإلخددالء متوافقددا مددع العهدددم جيددب أن يددنص عليدده القددانون وأن يُلجددأ إليدده كمددالذ
أخريم وجيب أن يكدون األشدخاص املعنيدون ردد حصدلوا مسدبقا علدى سدبيل انتصداف رضدائي فعدالم مدن
أج ددل التأك ددد م ددن أن الت دددبري املع د م ددربر عل ددى النح ددو الواج ددبم عل ددى س ددبيل املث ددالم يف احل دداالف ال دديت
ال يوجددد فيهددا سددند رددانوين لإلجيددار .وابإلضددافة إىل ذلددكم جيددب أن تكدون طنددال فرصددة حقيقيددة إلجدراء
مشدداوراف مسددبقة حقيقيددة وفعالددة بددني السددلطاف واألشددخاص املعنيددنيم وجيددب أال تكددون طنددال وسدديلة
بديلة أو تدبري أردل ضدررا للحدق يف السدكن املتدامم واألشدخاص املعنيدنيم وجيدب أال تكدون طندال وسديلة
بديلة متاحة أو إجراء بدديل متدام أردل ضدررا ابحلدق يف السدكنم وأال يُدمل األشدخاص املعنيدون يف وضدع
أو معرضني لوضع يشكل انتهاكا حلقوق أخر مبوجب العهد أو انتهاكا حلقوق اإلنسان(.)25

واجب الدول يف توفري سكن ديل لألشخاق احملتاجني
 1-9ينبنددي أال تددؤدي عمليدداف اإلخددالء إىل تش دريد األف دراد أو جعلهددم عرضددة ملزيددد مددن انتهاكدداف
حقوق اإلنسان .ويف احلاالف اليت ال يستطيع فيها املتضررون إعالة أنفسهمم جيب على الدولدة الطدرف
أن تتخذ عيع التدابري املناسبةم إىل أرصى حدود مواردطا املتاحةم لضمان توفري سكن بديل الئق هلدمم
أو إعددادة تددوطينهمم أو حصدوهلم علددى أراض منتجددةم حسددبما يقتضددي وارددع احلددال( .)26ويقددع علددى عدداتق
الدولة الطرف واجب اختاذ تدابري معقولة لتوفري سكن بديل لىلشخاص الدذين يعدد هلدم مدأو نتيجدة
لإلخالءم بصرف الن ر عما إذا كانا سلطاهتا رد بدأف عملية اإلخالء أو بدأهتا كياانف خاصة مثل
مالك العقار( .)27ويف حالة إخدالء شدخص مدن منزلده دون أن متنحده الدولدة الطدرف أو تضدمن لده إرامدة
بديلةم جيب على الدولة الطرف أن تثبدا أهندا ن درف يف ال دروف ا دددة للقضدية وأهندا علدى الدرغم مدن
اختاذطا كل التدابري املعقولةم إىل أرصى حدود مواردطا املتاحةم فإهنا تتمكن من صون حق الشخص
املع يف السكن .وينبني أن متكدن املعلومداف الديت رددمتها الدولدة الطدرف اللجندة مدن الن در يف معقوليدة
التدابري املتخذة وفقا للمادة  )4(8من الربوتوكول االختياري(.)28
 2-9ويعد االلتدزام بتدوفري سدكن بدديل لىلشدخاص الددذين جيدري إخالؤطدم والدذين حيتداجون إليده أندده
جيب على الدول األطرافم مبوجب املادة  )1(2من العهدم أن تتخذ عيع ادطواف الالهنمة لصون طذا
احلق إىل أرصى حدود مواردطدا املتاحدة .وجيدوهن للددول األطدراف أن ختتدار طائفدة متنوعدة مدن السياسداف
لتحقيق طذا النرض( )29ومع ذلكم ينبندي أن تكدون عيدع التددابري املعتمددة مدروسدة وملموسدة وموجهدة
أبكرب ردر ممكن من الوضوم دو إعمدال طدذا احلدق( )30أبسدرع وردا ممكدن وبكفداءة .وينبندي أن تكدون
السياسدداف املتعلقددة ابلسددكن البددديل يف حدداالف اإلخددالء متناسددبة مددع حاجددة املعنيددني وإحلددام احلالددةم
__________

()24
()25
()26
()27
()28
()29
()30
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وينبنددي أن ُحتددمم كرامددة الشددخص .عددالوة علددى ذلددكم ينبنددي للدددول األط دراف أن تتخددذ تدددابري متسددقة
ومنسقة حلل أوجه القصور املؤسسي واألسباب اهليكلية لنقص املساكن(.)31
امل اجتماعية
 3-9وجيب أن يكون السكن البديل الئقا .ويف حني أن ما طو الئق حتدده جزئيا عو ُ
وارتصادية واقافية ومناخية وإيكولوجية وغريطا من العواملم فإن اللجنة تعتقد أنه من املمكن مدع ذلدك
حتديد جوانب معينة من احلق الذي جيب أن يؤخدذ يف االعتبدار هلدذا الندرض يف أي سدياق معدني .وطدي
تشمل ما يلي :األمن القدانوين لشدنل املسدكن؛ وتدوافر ادددماف واملدواد واملرافدق والبنيدة التحتيدة؛ والقددرة
لسدكى؛ وإمكانيددة الوصددول إليدده؛ ومورعدده الددذي يسددمب ابلوصددول إىل
علددى حتمددل تكاليفده؛ وصددالحيته ل ُ
املرافق االجتماعية (التعليم وخياراف العمالة وخدماف الرعاية الصحية)؛ واملالءمة الثقافيةم حبيث ميكن
احمام م اطر التعبري عن اهلوية الثقافية والتنوع(.)32كما جيب أن لخذ يف االعتبار حق أفدراد األسدرة يف
عدم االنفصال.
 4-9ويف رددروف معينددةم رددد تددتمكن الدددول األطدراف مددن إابدداف أهندا علددى الددرغم مددن بددذل رصددار
جهددطام إىل أرصدى حددود مواردطدا املتاحدةم فقدد تعدذر عليهدا تدوفري إرامدة بديلدة دائمدة للشدخص الدذي
جددر إخددالؤه وحيتدداا إىل سددكن بددديل .ويف مثددل طددذه ال ددروفم ميكددن اسددتخدام أمدداكن إرامددة مؤرتددة
ال تفي ميع متطلباف املسكن البديل الالئق .ومع ذلكم جيدب علدى الددول أن تسدعى إىل ضدمان أن
حيمددي السددكن املؤرددا الكرامددة اإلنسددانية لىلشددخاص الددذين جددر إخالؤطددمم وأن يفددي ميددع متطلبدداف
السالمة واألمنم وأال يصبب حال دائمام بل أن يكون خطوة و احلصول على سكن الئق.

متطل ات احلصول على سكن ديل وشغل سكن دو سند قانوين
 1-10تددر اللجنددة أندده جيدوهن للدددول األطدرافم بنيددة اسددتخدام مدوارد خدددماهتا االجتماعيددة اسددتخداما
فع دداالم أن تض ددع مع ددايري أو ش ددروطا جي ددب عل ددى مق دددمي الطلب دداف الوف دداء هب ددا م ددن أج ددل احلص ددول عل ددى
اسددتحقاراف اجتماعيددة مثددل السددكن البددديل .وابملثددلم جي دوهن للدددول األط دراف أن تتخددذ تدددابري حلمايددة
املمتلكاف اداصة ومنع الشنل غري القانوين للممتلكاف بسوء نية .ومع ذلكم جيب أن تكون الشرو/
اليت حتكم احلصول على ادددماف االجتماعيدة معقولدة ومصدممة بعنايدةم لديس فقد ملندع الوصدم ا تمدل
ولكدن أيضدا لضدمان عددم اسددتنالل الدولدة لسدلول الشدخص الدذي حيتدداا إىل سدكن بدديل يف حدد ذاتدده
لتربير رفض طلبه أو طلبها( .)33وابإلضافة إىل ذلكم جيب أن يدؤدي تفسدري ا داكم والسدلطاف اإلداريدة
لقواعد احلصول على السكن االجتماعي أو السكن البديل إىل نب إدامة التمييز والوصم العامني ملن
يعيشون يف فقر والذين يشنلون ممتلكاف دون سند رانوين جييز هلم ذلك حبكم الضرورة وحبسن نية(.)34

__________
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عناصر احلق يف مستو معيشي مناسب وابحلق يف عدم التمييز يف طذا السياق ()A/HRC/40/61م الفقرة .41
تقرير املقررة اداصة املعنية ابلسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستو معيشدي مناسدب وابحلدق يف عددم
التمييز يف طذا السياق ()A/HRC/40/61م الفقرة .41
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 2-10عال وة علدى ذلدكم مبدا أن االفتقدار إىل املسداكن امليسدورة التكلفدة واملتاحدة يعدود سدببه إىل عددم
املساواة واملضاربة يف أسواق اإلسكانم فإن الدول األطراف ملزمة حبل طذه املشاكل اهليكلية من خالل
استجاابف مناسبة ومنسقة ويف حني ورتهام إىل أرصى حدود مواردطا املتاحة(.)35

حتليل التناسب يف إخ ء صاح ة ال
 1-11سددتن ر اللجنددة فيمددا إذا كددان إخددالء صدداحبة الددبالغ مددن الشددقة الدديت كانددا تشددنلها يشددكل
انتهاكا حلقها يف سكن الئق أو ما إذا كان تدخل السدلطاف يشدكل ريددا مدربرا علدى حقهدا يف السدكن
وفقددا للمددادة  4مددن العهددد .وأرامددا صدداحبة الددبالغ يف الشددقة يف  1آذار/مددار  .2013ويف  2كددانون
األول/ديسددمرب 2016م بندداء علددى شددكو ردددمها املصددرف الددذي ميلددك العقددارم أدانددا ا كمددة اجلنائيددة
ررم  15صاحبة البالغ رم بسي طو االستيالء على ملك بشكل غري القانوينم ومنحتها إعفاء جزئيدا
بسبب حالة الضرورة اليت أجلأهتا إىل شنل العقار .وأمرهتا ا كمة بتسليم ملكيدة الشدقة إىل املصدرف يف
حكم أكدته ا كمة العليا اإلرليمية يف مدريد يف  25متوهن/يوليه .2017
 2-11وتالح اللجنة أن صاحبة البالغ متتثل ألمر تسليم ملكية العقار وبقيا يف الشقةم ولكن
إخالءطا ينفذ حىت  25حزيران/يونيه .2018
 3-11وأفادف صاحبة البالغم يف طلبيها تعليق تنفيذ اإلخالءم أبهنا يف وضع ارتصادي ضعي للناية
وأهند ددا ال متلد ددك مسد ددكنا بد ددديال تعد دديش فيد دده إذا جد ددر إخالؤطد ددا .وابإلضد ددافة إىل ذلد ددكم أرسد ددلا الد دددوائر
االجتماعيددة التابعددة جملل ددس مدينددة مدريددد يف  8أاير/م ددايو  2018تقري درا إىل حمكمددة مدري ددد اجلنائيددة رر ددم 28
ذكددرف فيدده أهنددا تددتمكن مددن تددوفري سددكن اجتمدداعي لىلسددرة .وتالحد اللجنددة أن السددلطاف القضددائية
تتناول ادعاءاف صاحبة البالغ بشأن حقها يف السدكن .ويف طدذا الصدددم تالحد اللجندة أيضدا أنده علدى
الرغم من رفض طل صاحبة البالغ ور التنفيذ يف  9شبا//فرباير و 10أاير/مدايو 2018م فدإن إخالءطدا
ينفذ إال يف  25حزيران/يونيه 2018م أي بعد عام ونص العام من صدور احلكم األو ،للمحكمة.
 4-11وتالح د د اللجند ددة أن صد دداحبة الد ددبالغ متكند ددا مد ددن اسد ددتفناف الق د دراراف املتخد ددذة يف ا كمد ددة
االبتدائيددة وأن حماميهددا سدداعدطا يف ذلددك .وكمددا أشددارف الدولددة الطددرفم تشددتك صدداحبة الددبالغ مددن
انتهال أي ضماانف إجرائية أاناء حماكمتها أو أاناء تنفيذ احلكم.
 5-11وتالح اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تعترب السمام لصاحبة البالغ ابلبقاء يف الشدقة مبثابدة
تصددديق علددى صددحة سددلول غددري رددانوين مددن الناحيددة اجلنائيددة حبجددة احلددق يف السددكنم وسيشددكل انتهاكددا
حلق املالك يف عقاره مبوجب القانون الوط  .وتالح اللجنة أن احلق يف امللكية اداصة ليس حقا من
احلقوق املنصوص عليها يف العهدم ولكنها تعمف أبن للدولة الطرف مصلحة مشروعة يف ضمان ماية
عيع احلقوق املنصوص عليها يف ن امها القانوين ما دام ذلدك ال يتعدارض مدع احلقدوق املنصدوص عليهدا
يف العهد .وابلن در إىل أن صداحبة الدبالغ أديندا درم بسدي يتعلدق ابالسدتيالء علدى ملدك بشدكل غدري
القانوينم لذا تر اللجنة أن طنال أسبااب مشروعة إلخالئهدا وأنده ميكدن ابلتدا ،تربيدر ذلدك .ومدع ذلدكم
تالحد اللجنددة أن حمكمددة مدريددد اجلنائيددة ررددم  28ددر حتلدديال لتناسددب اهلدددف املشددروع لإلخددالء مددع
عواربه على األشخاص الذين جدر إخالؤطدم .وعلدى وجده التحديددم تفاضدل ا كمدة بدني فوائدد طدذا
اإلج دراء  -يف طددذه احلالددةم مايددة حددق املصددرف الددذي ميلددك الشددقة يف العقددار  -وعواربدده ا تملددة علددى
حق ددوق األش ددخاص ال ددذين ج ددر إخالؤط ددم .وال ينط ددوي حتلي ددل تناس ددب اإلخ ددالء عل ددى دراس ددة عوار ددب
__________

(Ben Djazia and Bellili v. Spain )35م الفقدرة  .2-17تقريدر املقدررة اداصدة املعنيدة ابلسدكن الالئدق كعنصدر مدن عناصددر
احلق يف مستو معيشي مناسب وابحلق يف عدم التمييز يف طذا السياق ()A/HRC/40/61م الفقراف .29-27
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التدابري على األشخاص الذين جر إخالؤطم فحسبم بل أيضا على حاجة املالك إىل استعادة حياهنة
ملكه .وينطوي ذلك حتما على التمييز بني املمتلكاف اململوكة لىلفراد الذين حيتداجون إليهدا كمندزل أو
دار
لتددوفري دخ ددل حيددوي وممتلك دداف مملوك ددة للمؤسسدداف املالي ددةم كمددا ط ددو احل ددال يف احلالددة الراطن ددة .واعتب د ُ
اإلخددالء تدددبريا غددري معقددول يف حل ددة هنمنيددة حمددددة ال يعد ابلضددرورة أندده ال ميكددن إصدددار أمددر ابإلخددالء
ضد شاغلي مسكن .غري أن مبدأي املعقولية والتناسب رد جيعدالن مدن الضدروري تعليدق أو لجيدل أمدر
اإلخددالء لتجنددب تع دريض األشددخاص الددذين جددر إخالؤطددم حلدداالف ع دوهن أو انتهددال حقددورهم األخددر
املنصددوص عليهددا يف العهددد .ورددد يتور د أمددر اإلخددالء أيضددا علددى عوامددل أخددر م مثددل التدزام السددلطاف
اإلدارية ابلتدخل ملساعدة شاغلي املسكن على ختفي حدة العوارب اليت يرتبها اإلخالء عليهم.
 6-11ويف طذه القضيةم على الرغم من أن صاحبة البالغ ادعا أن طذا التددبري سديؤار علدى حقهدا
يف السددكن الالئددقم تتددابع ا كمددة اجلنائيددة ررددم  28وال أي سددلطة رضددائية أخددر ادعاءاهتددا ابلن ددر يف
تناسب التدخلم كما يتعني على الدول األطدراف أن تفعدل عمدال ابملدادة  4مدن العهدد .وأجدرف حمكمدة
مدري ددد اجلنائي ددة رر ددم  15حتل دديال للتناس ددب ب ددني الض ددرر ال ددذي س ددببته ص دداحبة ال ددبالغ يف ارتك دداب ج ددرم
االستيالء غري القانوين واحلالة الضارة اليت كانا حتاول اهلروب منها ابرتكاب ذلك الفعلم ووجدف أنه
مددن املناسددب تطبيددق إعفدداء جزئددي حبجددة الضددرورة .بيددد أن طددذا التحليددل يطبددق علددى الق درار ال دوارد يف
احلكم نفسه إبعادة استمالل املسكن .عالوة على ذلكم فإن تشريعاف الدولة الطرف توفر لصاحبة
الددبالغ أيددة آليددة رضددائية أخددر ميكددن مددن خالهلددا الطعددن يف أمددر اإلخددالءم الددذي كددان مددن املقددرر تنفيددذه
علددى الفددور تقريبددام ممددا كددان مددن شددأنه أن يتدديب لسددلطة رضددائية أخددر فرصددة حتليددل تناسددب اإلخددالء
وال روف اليت نُفذ فيها.
 7-11وتر اللجنة أنه ينبني للدولة الطرف أن تضع إطارا رانونيا لتن يم عملياف إخالء األشخاص
الذين يشدنلون ممتلكداف دون سدند ردانوين عنددما تشدكل املمتلكداف املعنيدة مندزال هلدم .وينبندي أن يدنص
طددذا اإلطددار علددى املعددايري الدديت ينبنددي للسددلطاف القضددائية أن لخددذطا يف االعتبددار عنددد تقيدديم طلبدداف
اإلخالء يف مثل طذه احلاالف :على سبيل املثالم ما إذا كان الشخص يشدنل العقدار حبسدن نيدة أم ال؛
وال روف الشخصية للشاغلني ومعاليهم؛ وما إذا كانوا رد تعداونوا مدع السدلطاف يف البحدث عدن حلدول
تناسددب أوضدداعهم .بيددد أن الدولددة الطددرف سددمتكب انتهاكددا للحددق يف السددكن الالئددق إذا نصددا علددى
وجوب إخالء الشخص الذي يشنل عقارا بدون سند رانوين فورا بنض الن ر عن ال روف اليت سينفذ
فيها أمر اإلخالء .ولذلك تر اللجنة أن أمر اإلخالءم ن را إىل تنفيذه دون تقييم مسبق للتناسب بني
اهلدددف الددذي يسددعى التدددبري إىل حتقيقدده وعواربدده علددى األشددخاص الددذين جددر إخالؤطددمم ومددن مث دون
اسددتيفاء الشددرو /ا ددددة يف املددادة 4م يشددكل انتهاكددا مددن جانددب الدولددة الطددرف حلددق صدداحبة الددبالغ
وأطفاهلا يف السكنم على النحو املنصوص عليه يف املادة  11من العهد.

حصول صاح ة ال

على سكن عام

 1-12تالح اللجنة أن صاحبة البالغ حاولا معاجلة وضعها كشاغلة دون سدند ردانوين ووضدعا
حدددا للسددلول غددري القددانوين بتقدددمي طلددب للحصددول علددى سددكن اجتمدداعي عندددما كانددا تعدديش يف طددذا
الوض ددع غ ددري املس ددتقرم وأن ط ددذا الطل ددب ُرف ددض حبج ددة أن األن م ددة احلالي ددة تش ددم /عل ددى عي ددع مق دددمي
الطلبدداف شددرطا أساسدديا طددو أال يكوندوا يشددنلون مسددكنا أو عقددارا دون سددند رددانوين كدداف للقيددام بددذلك
ودون موافقة املالك .وتالح اللجن ة أن الدولة الطرف ال تعمض على أن أسدرة صداحبة الدبالغ كاندا
حباجددة إىل سددكن اجتمدداعيم بددل إهنددا تؤكددد فقد أندده ربددل اإلخددالءم يكددن إبمكددان صدداحبة الددبالغ أن
تقدم طلبا للحصول علدى سدكن أمدام طيفداف اإلسدكان العامدة التابعدة ملنطقدة مدريدد .وتفهدم اللجندة أن
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النرض من طذا الشر /رد يكون احلد من انتشار الشنل غري القانوين لدور السكنم ولكنها تالح أن
الدولة الطرف ال تقدم أي حجج تربر الشر /الدذي اسدتبعد صداحبة الدبالغ مدن رائمدة مقددمي طلبداف
السكن .كما أن الدولة الطرف تربر عدم وجود تدابري أخر للحد من اإلشناالف غري القانونية اليت
سيكون هلا أار أرل على األفرادم مثل ختفيض عدد املناهنل غري املأطولة.
 2-12وتر اللجنة أن الشر /الذي اضدطرف صداحبة الدبالغ إىل االمتثدال لده مدن أجدل الوصدول إىل
رائمددة االنت ددار ملقدددمي طلبدداف اإلسددكان العددام رددد وضددعها يف طريددق مسدددودم ممددا أجربطددا وأطفاهلددا إمددا
علددى االنتقددال إىل مددأو مشددمل مؤرددا أو إىل العدديش يف حالددة مددن الع دوهن ربددل أن تددتمكن مددن التقدددم
بطلب للحصول على سكن اجتماعي .وتر أيضا أن طذا القيد املفروض علدى إمكانيدة احلصدول علدى
سددكن اجتمدداعي رددد يتسددبب يف معدداانة األطفددال مددن عوارددب أفعددال الوالدددين .و دددر اإلشددارة إىل أن
الدولةم يف طدذه القضديةم تثبدا و تد ودعي ربدل اإلخدالء أهندا غدري ردادرةم بسدبب نقدص املدوارد املتاحدةم
على توفري سكن بدديل لصداحبة الدبالغ وأسدرهتا .بدل إهندا رفضدا إدراجهدا علدى رائمدة االنت دار ملقددمي
الطلباف ألهنا كانا تشنل عقارا بدون سند رانوينم ممدا حرمهدا مدن أي إمكانيدة للحصدول علدى سدكن
بديل متام .وتر اللجنة أن تطبيق طذا الشر /يتناح مع طبيعة احلق يف سكن الئق .وهلذه األسدبابم
ختلددص اللجنددة إىل أن اسددتبعاد صدداحبة الددبالغ مددن ب درانمج اإلسددكان االجتمدداعي دون مراعدداة حالتهددام
حالة الضرورةم أسدفر عدن إدامدة حالتهدا غدري الن اميدة وأد إىل إخالئهدا .وهلدذا السدبب تدر اللجندة أن
طذا االستبعاد يشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف حلق صداحبة الدبالغ وأطفاهلدا يف السدكنم علدى
النحو املنصوص عليه يف املادة  11من العهد.

التدا ري املؤقتة وإخ ء صاح ة ال
 1-13تدعي صاحبة الدبالغ أن إخالءطدا علدى الدرغم مدن طلدب اللجندة اختداذ تددابري مؤرتدة طدو مبثابدة
انته ددال للم ددادة  5م ددن الربوتوك ددول االختي دداري .ويف  22حزيران/يوني دده 2018م طلب ددا اللجن ددة إىل الدول ددة
الطدرف تعليدق إخدالء صداحبة الدبالغ وأطفاهلدا أاندداء الن در يف الدبالغم أوم بددال مدن ذلدكم تدوفري سددكن
الئق هلم ابلتشاور احلقيقي مع صاحبة البالغم حتاشديا للتسدبب هلدم بضدرر يتعدذر جدربه .وتالحد أيضدا
أن ص دداحبة ال ددبالغ ر ددد أُخلي ددا يف  25حزيران/يوني دده  .2018وتالحد د اللجن ددة أيض ددا أن دده وفق ددا للدول ددة
الطرفم فإن األخريةم إذ وضدعا الحقدا صداحبة الدبالغ وأبناءطدا يف مديوم إ دا وفدرف مسدكنا بدديال ممدا
تيسر من موارد البلديةم على أسا مؤرام وجر تقامسه وربطه بربانمج دعم اجتماعي .بيد أن اللجنة
تالح أن صاحبة الدبالغ ال تعتدرب املديوي مبثابدة سدكن بدديلم وتددفع أبن إرامتهدا يف طدذه املديوي كدان هلدا
آقر سلبية على أطفاهلا .وتالح اللجنة أن صاحبة البالغ تددعي أهندا بقيدا يف املدأو األول حدىت شدهر
تشدرين األول/أكتددوبرم وبعددد ذلددك أُبلنددا أبهنددا جيددب أن تنددادرم و ُ صددص هلددا مسددكن يف مددأو قن إال
بعدد احتجداا عدامم حيددث ُخصدص هلدا مكددان تقديم فيده يف مددأو قنم ورلدا تقديم فيدده حدىت شدهر تشدرين
الثدداين/نوفمرب .وتدددعي صدداحبة الددبالغ أيضددا أن أف دراد األسددرة الددذكورم يف طددذا املددأو الثدداينم فصددلوا عددن
اإلان وأن طفليها األصنر سنام وكاان يف الثامنة من العمر ورتفذم اضطرا إىل النوم بعيدا عن أمهما.
الئقم جيب أن يوفر شنلُه األمدانم وطدو مدا
 2-13وتشري اللجنة إىل أنه لكي يوص السكن أبنه ب
تفعله امليوي  .ويف طذا الصددم تالح اللجنة أن أطول فدمة متكندا فيهدا صداحبة الدبالغ وأطفاهلدا مدن
البقاء يف نفس املأو كانا االاة أشهر .ويف هناية طذه الفمةم أُبلنا أبهنا جيب أن تنادر مع أسرهتام
على الرغم من أن طذا الوضع رد خفدا حدتده فيمدا بعدد إىل حدد مدا بفضدل احتجداا عدام .وبنداء علدى
ذلكم كانا امليوي حال سكنيا مؤرتام كما وصفتها الدولة الطرفم ولكنها تشكل سكنا الئقا.

16

GE.19-20582

E/C.12/66/D/37/2018

 3-13وبعددد أن تبددني أن البددديل املقدددم لصدداحبة الددبالغ ال يشددكل مسددكنا الئقددام وحيددث إن الدولددة
الطرف تقددم تفسدرياف أخدر عدن سدبب عددم احمامهدا لطلدب اختداذ تددابري مؤرتدةم لدذا فدإن اللجندةم
وفقددا لس دوابقها القضددائية املتعلقددة ابلت دزام الدددول األط دراف االمتثددال للتدددابري املؤرتددة حبسددن نيددة()36م تددر
اللجنة أن الدولة الطرف انتهكا املادة  5من الربوتوكول االختياري يف طذه القضية.

دال -االستنتاج والتوصيات
 -14استنادا إىل عيع املعلوماف املقدمة ويف ال روف اداصة هلذه القضيةم تدر اللجندة أن إخدالء
صدداحبة الددبالغ وأطفاهلددا دون تقيدديم السددلطاف للتناسددب يشددكل انتهاكددا حلقهددم يف سددكن الئددق .عددالوة
على ذلكم تر اللجنة أن رفدض طلدب صداحبة الدبالغ احلصدول علدى سدكن عدام دون مراعداة حالتهدام
حالددة الضددرورةم وفقد علددى أسددا أهنددا كانددا تشددنل عقددارا بدددون سددند رددانوينم يررددى يف حددد ذاتدده إىل
مستو انتهال حلقها يف سكن الئق.
 -15وتر اللجنةم اليت تتصرف مبوجدب املدادة  )1(9مدن الربوتوكدول االختيداريم أن الدولدة الطدرف
انتهكددا حددق صدداحبة الددبالغ وأطفاهلددا مبوجددب املددادة  )1(11مددن العهددد .وتددر اللجنددة أيضددا أن الدولددة
الطرف انتهكا املادة  5من الربوتوكول االختياري .ويف ضوء اآلراء الواردة يف طذا البالغم تقدم اللجنة
التوصياف التالية إىل الدولة الطرف.

توصيات

صاح ة ال

وأطفاهلا

 -16الدولة الطرف ملزمة أبن توفر سبيل انتصاف فعاال لصاحبة البالغ وأطفاهلا .وينبني هلا علدى
وجدده ادصددوص (أ) إذا يكون دوا ينزلددون يف سددكن الئددق حاليددا أن تعيددد تقيدديم حالتهددام حالددة الضددرورةم
ومسددتو أولويتهددا يف رائمددة االنت دارم مددع مراعدداة طددول الفددمة الزمنيددة الدديت مددرف علددى تسددجيل طلبهددا
للحصدول علدى سدكن لدد الدس منطقدة مدريددم ابتددداء مدن اتريدخ تقددمي الطلدبم هبددف تدوفري سددكن
عام هلم أو اختاذ تدبري آخر ميكنهم من العيش يف سكن الئقم مع مراعاة املعايري الواردة يف طذه اآلراء؛
(ب) وإعطدداء صدداحبة الدبالغ وأطفاهلددا تعويضددا مالي دا عددن االنتهاكدداف الدديت تعرضدوا هلددا؛ (ا) وتعددويض
صاحبة البالغ عن التكالي القانونية اليت تكبدهتا بشكل معقول نتيجة تقدمي طذا البالغ.

توصيات عامة
 -17تر اللجنة أن سدبل االنتصداف املوصدى هبدا يف سدياق البالغداف الفرديدة ردد تشدمل ضدماانف
بعدم ال تكرارم وتشري إىل أن الدولة الطرف ملزمة مبنع وروع انتهاكاف مماالة يف املستقبل .وينبني للدولة
الطددرف أن تكفددل اتسدداق تشدريعاهتا وإنفدداذ طددذه التشدريعاف مددع االلتزامدداف املنصددوص عليهددا يف العهددد.
وعلى وجه ادصوصم يقع على عاتق الدولة التزام مبا يلي:
وضددع إطددار رددانوين يددن م إخددالء األشددخاص مددن مندداهنهلم يتضددمن شددرطا يقضددي أبن
(أ)
ددري الس ددلطاف القض ددائية حتل دديال لتناس ددب اهل دددف ال ددذي يس ددعى إلي دده الت دددبري نس ددبة إىل عوارب دده عل ددى
األشخاص الذين جر إخالؤطم ومد توافقه مع العهدم يف عيع احلاالفم مبا يف ذلك عنددما تكدون
املمتلكاف مشنولة دون سند رانوين؛
(ب) كفال ددة أن ي ددتمكن األش ددخاص اداض ددعون ألم ددر ابإلخ ددالء م ددن الطع ددن يف الق درار أو
تقدمي استفناف حلمل السلطاف القضائية على تقييم مد تناسب اهلدف الذي يسعى إليه التددبري مدع
__________
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ما يمتب عليه من عوارب على األشخاص الذين جر إخالؤطمم وتوافقه مع العهد يف عيع احلاالفم
مبا يف ذلك عندما تكون املمتلكاف مشنولة دون سند رانوين؛
(ا) اختاذ التدابري الالهنمة لضدمان وصدول عيدع األشدخاص علدى رددم املسداواة إىل بدزون
املساكن االجتماعيةم وذلك إبهنالة أي شر /غري معقدول ردد يسدتبعد األشدخاص املعرضدني دطدر العدوهن.
وعل ددى وج دده ادص ددوصم ينبن ددي للدول ددة أن تض ددع ح دددا ملمارس ددة االس ددتبعاد التلق ددائي لىلش ددخاص ال ددذين
يشنلون ممتلكاف بدون سند رانوين ألهنم يف حالة الضرورة؛
اختدداذ التدددابري الالهنمددة لضددمان عدددم تنفيددذ عمليدداف اإلخددالء الدديت تشددمل أشخاصددا
(د)
ال ميلكون وسائل احلصول على سكن بديل إال بعد التشاور احلقيقي مع األشخاص املعنينيم وبعدد أن
تتخذ الدولة عيع ادطواف األساسيةم إىل أرصى حددود مواردطدا املتاحدةم لضدمان حصدول األشدخاص
الددذين جددر إخالؤطددم علددى سددكن بددديلم ال سدديما يف احلدداالف الدديت تشددمل األسددر أو كبددار السددن أو
األطفال أو غريطم من األشخاص يف حاالف ضع ؛
(ه) وضع وتنفيذ خطة شاملةم ابلتنسديق مدع املنداطق املتمتعدة ابحلكدم الدذايت وإىل أرصدى
حدود مواردطدا املتاحدةم لضدمان احلدق يف سدكن الئدق لدذوي الددخل املدنخفضم متشديا مدع التعليدق العدام
ررم  .)37(4وينبني أن حتدد طذه ادطة املوارد والتدابري واملؤشدراف واألطدر الزمنيدة ومعدايري التقيديم الالهنمدة
لضمان حق طؤالء األفراد يف السكن بطريقة معقولة ورابلة للقيا ؛
وضددع بروتوكددول لالمتثددال لطلبدداف التدددابري املؤرتددة الصددادرة عددن اللجنددة وإبددالغ عيددع
(و)
السلطاف املعنية بضرورة احمام طذه الطلباف ضماان لسالمة اإلجراءاف.
 -18وفقا للمادة  )2(9من الربوتوكول االختياري واملادة  )1(18من الن ام الداخلي املؤرا مبوجب
الربوتوكول االختياريم يُطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم إىل اللجنةم يف غضون ستة أشهرم ردا خطيدا
يتضمن أي معلوماف خبصوص أي إجراءاف ُاختذف متابعة آلراء اللجنة وتوصياهتا .ويُطلب من الدولة
الطرف أيضا نشر آراء اللجنة وتوهنيعها علدى نطداق واسدعم يف شدكل يسدهل الوصدول إليدهم حبيدث تصدل
إىل عيع رطاعاف السكان.

__________

( )37ان ر أيضا املالح اف ادتامية للجنة على التقرير الدوري الساد إلسبانيا ()E/C.12/ESP/CO/6م الفقرة .36
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