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الموضوع:

إخالء المستأجر إثر إجراءات قضائية قامت بها المؤجرة

المسائل اإلجرائية:

استتفااد ستبل اتنتفتاف المحليةإ وءستاءة استتامال الح
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المادة  1(3و(2و))

في تقديم البالغات

صت ت ت ت ت ت ت تتاح تتب البالغ هو لورن جوزيف والترز ،وهو مواطن بلجيكي ول تتد في  7تشت ت ت ت ت ت ترين األول/

أكتوبر  .1945ويتدعي أن التدولتة الطرف انتهكتت حقوقته التي ت الهتا المتادة  11من الاهتد التدولي الختا

بالحقوق اتقتفت تتادية واتجتماعية والثقافية .وقد دخل البروتوكول اتختياري حيز الفااذ بالفست تتلة للدولة الطرف

في  20آب/أغسطس  .2014وتمثل محامية صاحب البالغ.
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وفي هتتذه اآلراء ،تلخص اللجف تتة أوت المالومتتات والحجي التي قتتدمه تتا الطرفتتان والطرف الث تتال ت

المت تتدخ تتل (الاقرات من  1-2إلى  6-6أدن تتاه) ،دون أن تاكس موقف اللجف تتة مفه تتا .ثم تفجر اللجف تتة في
مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية ،وتضع في األخير استفتاجاتها وتوصياتها.

*

اعتمدتها اللجفة في دورتها السلاين ( 27أيلول/سبتمبر  15 -تشرين األول/أكتوبر .)2021
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ألف -موجز المعلومات والحجج المقهمة من الطافين
الوقائع يما عاض ا صاحو ال

()1

قبل تسجيل البالغ
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كان صت تتاحب البالغ ي ي

في بروكست تتل في مست تتكن مست تتتأجر مفذ  9آذار/مارس  .1994ويؤكد

أنه على الرغم من انخااض دخله ،اللالغ  1 185يوروا ش ت تتهريا الذي يتقاض ت تتاه في إطار الدخل المض ت تتمون
للمست تتفين ،لطالما دفع إيجاره عفد است تتتحقاقه .ويشت تتير صت تتاحب البالغ إلى أن أس ت ترته الوحيدة ت يم في كفدا،

ول فه أقام روابط اجتماعية غفية مع جيرانه وأصحاب المتاجر في حيه.
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وفي  21آب/أغست ت تتطس  ،2017أبلغت مال ة الشت ت تتقة صت ت تتاحب البالغ بأنها ست ت تتتفه عقد اإليجار،

مقابل مفحه تاويض ت ت تتا ياادل قيمة اإليجار لمدة س ت ت تتتة أش ت ت تتهر ومهلة س ت ت تتتة أش ت ت تتهر قبل تاريخ اإلنهاء الواقع

فيه  28ش ت ت ت تتلا /فبراير  .2018وهكذا أنهت المال ة عقد اإليجار عمال بالمادة  )4(3من القانون الف ت ت ت تتادر
في  20شلا /فبراير  1991المادل والمتمم ألحكام القانون المدني المتالقة باقود اإليجار.
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ويدعي صاحب البالغ أن قرار المال ة إنهاء عقد اإليجار اتخذ في سياق نزاع نشب بين صاحب

البالغ ومالك المبفى المجاور الذي ياد ابن شتقي مال ة الشتقة التي كان يستتأجرها صتاحب البالغ .ويشتير

إلى أنه تمكن من الحفتول على حكم قضتائي يقضتي بالغاء رخفتة تخطيط تستوية الوضتع ،التي كانت قد
أعطيت لف تتاحب المبفى المجاور بس تتبب س تتوء الازل الف تتوتي للجدران المش تتتركة .ووفقا لف تتاحب البالغ،

فان هدف المال ة هو السماح تبن ش يقها بتأجير الشقة المجاورة دون إجراء دراسة صوتية.
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وفي  3تشترين األول/أكتوبر  ،2017قدمت المال ة طللا إلقرار إنهاء اإليجار أمام محكمة الفتل في

إتربيك .وبقرار ص تتادر في  28تشت ترين الثاني/نوفمبر  ،2017أكدت هذه المحكمة إنهاء اإليجار وأمرت ص تتاحب

البالغ بمغادرة الشقة في موعد أقفاه  28شلا /فبراير  ،2018وهو تاريخ انتهاء عقد اإليجار ،وءت يفل

من ح المال ة طرده بمش تتي تها وءخراج أثاثه وأغ ارض تته بمس تتاعدة أول س تتاعي محكمة يلتمس لهذا الغرض،
وذلك اعتلا ار من  1آذار/مارس  .2018كما أدين صاحب البالغ بدفع فوائد وت اليف قانونية.
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وفي  6شلا /فبراير  ،2018استأنف صاحب البالغ قرار محكمة الفل في إتربيك.
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وفي  14آذار/مارس و 29أيار/مايو  ،2018رفضت ت ت ت تتت الغرفة األولى للمحكمة اتبتدائية الفاطقة

بالارنس تتية في بروكس تتل ادعاء ص تتاحب البالغ بأن تف تترف المال ة يش تتكل إس تتاءة اس تتتامال لحقها في إنهاء

عقد اإليجار قبل است ت تتتحقاق أجله ألست ت تتلاب غير مشت ت تتروعة تتال بالفزاع القانوني القائم بين ابن أخيها وصت ت تتاحب
البالغ .وخلفتتت المحكمة إلى أنه لم يثبت أن المال ة كانت تضتتمر األذى في تف ترفها وءلى أنه من حقها

المشتتروع أن تستتاى إلى يترتيب شتتؤونهاي .وت تفتتل ممارستتة الح تاستتإية إت إذا تجاوزت بوضتتوح هام

تطر إلى تبرير ق ارره .ونتيجة لذلك،
الممارست ت ت تتة الاادية المقدرة لهذا الح  ،ت ست ت ت تتيما وأن المؤجر ليس مضت ت ت ت ا

أيدت المحكمة القرار الفادر في  28تشرين الثاني/نوفمبر  2017بشأن إقرار إنهاء اإليجار وتاريخ انتهاء

الاقد .ول فها مفحت صتاحب البالغ فترة ستتماح تمتد حتى  30أيلول/ستتبتمبر  2018لمغادرة الشتتقة ،بستتبب

ستفه ووضتاه الشتخفتي .ورأت المحكمة أنه يفلغي إيجاد توازن بين مفتال الطرفين ومراعاة المهل الزمفية
التي س تتب أن اس تتتااد مفها ص تتاحب البالغ بحكم الواقع .وخلف تتت بذلك إلى عدم جواز تمديد فترة الس تتماح

حتى  28شت تتلا /فبراير  ،2021على نحو ما طلله صت تتاحب البالغ ،ألن ذلك يحرم المال ة من المزايا التي
تاتزم الحفتتول عليها من قرارها إنهاء عقد اإليجار قبل استتتحقاق أجله ويارض عليها في الوقت ناستته دفع

( )1
2

تارض الوقائع كما أعيدت صياغتها على أساس البالغ المقدم من صاحب الشكوى والمالومات التي قدمها الطرفان.
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تاويض ياادل قيمة اإليجار لمدة ست ت ت تتتة أشت ت ت تتهر .وعدلت المحكمة أيضت ت ت تتا ت اليف إجراءات المحاكمة التي

أجريت أمام القاض ت ت ت تي األول ،وحكمت على ص ت ت ت تتاحب البالغ بدفع مبلغ إجمالي قدره  265يوروا كتاويض

عن إجراءات المحكمتين.
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وفي  4تموز/يوليته  ،2018قتدم ص ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ طللتا لتدى وكتالتة إتربيتك الاقتاريتة اتجتمتاعيتة وهي تة

إدارة المس تتاكن بوص تتاه طالب س تتكن لالس تتت جار .وفي  17أيلول/س تتبتمبر  ،2018أبلغ س تتاعي المحكمة ص تتاحب

مقرر في  8تشرين األول/أكتوبر .2018
ا
البالغ بأن طرده من الشقة كان
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وفي  26أيلول/ست تتبتمبر  ،2018قدم صت تتاحب البالغ طللا للحفت تتول على مست تتاعدة قضت تتائية من

مكتب المستاعدة القضتائية التابع لمحكمة الفقض كي يطان في القرار الفتادر في حقه أمام هذه المحكمة.

ويدعي صت تتاحب البالغ أنه لم يتمكن من الاثور على ست تتكن تئ بست تتبب دخله المفخاض ،وأنه لم يوفر له

أي ست ت تتكن اجتماعي .وباإلضت ت تتافة إلى ذلك ،يقول إنه وفقا لشت ت تتهادة وضت ت تتاها طبيله الفاست ت تتي في  17أيلول/

س تتبتمبر  ،2018يمفاه وض تتاه الفاس تتي من مغادرة مفزله بالقوة وءت قد يؤدي ذلك إلى تدهور حالته بف تتورة
مأساوية والتسبب له في آثار دائمة ت رجاة فيها.

باد تسجيل البالغ
9-2

في  5تش ت ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018س ت ت ت تتجلت اللجفة بالغ ص ت ت ت تتاحب البالغ ،وطلبت إلى الدولة

الطرف ،عمال بالمادة  5من البروتوكول اتختياري ولتجفب األضترار الدائمة التي يمكن أن تلح بفتاحب
البالغ ،تالي قرار طرده من مست ت ت ت تتكفه طالما أن البالغ ماروض على اللجفة لتفجر فيه ،أو توفير ست ت ت ت تتكن

بديل لفاحب البالغ يفاسب احتياجاته المايفة وذلك باد التشاور ماه بحسن نية وبفورة فاالة.
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وفي  6تشت ت ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018طلب بورغمست ت ت ت تتر بلدة إتربيك أن يتخذ إجراء إلخضت ت ت ت تتاع

صت تتاحب البالغ لمراقلة ناست تتية إلزامية بست تتبب تهديداته باتنتحار .ونقلته الشت تترطة بالقوة إلى المست تتتشت تتاى ثم

أفرجت عفه باد أن خض تتع لاحص طبي خلص إلى أنه ليس مارض تا لخطر اتنتحار وت يااني من مرض

عقلي وت يشكل خط ار .ونتيجة لهذا الحدث ،واف ساعي المحكمة على تأجيل عملية الطرد إلى  17تشرين
األول/أكتوبر .2018
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ار بست تتلطات الدولة الطرف إلبالغها بادم توافر ست تتكن
ويشت تتير صت تتاحب البالغ إلى أنه اتفت تتل مر ا

بديل له ،رغم التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجفة( .)2وفي  15تشت ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018قدم ص ت ت تتاحب

البالغ طللا من جانب واحد إلى رئيس المحكمة اتبتدائية الفاطقة بالارنست تتية في بروكست تتل ،بفت تتاته قاضت تتي

األمور المست ت تتاجلة ،كي تتخذ التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجفة .وفي اليوم ناست ت تته ،رفض رئيس المحكمة
ماتبر أن اللجفة ت يجوز لها المست ت تتاس بالق اررات القضت ت تتائية الفت ت تتادرة عن المحاكم المحلية .وقررت
ا
طلله،
بلدية إتربيك ،باد استشارة خبير ومحام ،عدم التدخل في عملية اإلخالء الجارية.
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وفي  17تشت ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018طرد ص ت ت تتاحب البالغ من مفزله .ووفقا لمحض ت ت تتر عملية

تر وعرض المست تتاعدة على صت تتاحب البالغ الذي
الطرد ،كان هفاك مرشت تتد اجتماعي من بلدية إتربيك حاضت ت ا

رفضتتها .وقدم الاديد من أصتتدقاء صتتاحب البالغ لمستتاعدته على حزم أمتاته .ثم أخذ صتتاحب البالغ ماه
باض أغراضه ،ونقل اللاقي إلى مستودع بلدية إتربيك.
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وفي  24و 31تش ترين األول/أكتوبر  ،2018اتف تتل مكتب وزيرة اإلس تتكان لمفطقة بروكس تتل الااص تتمة

بفت تتاحب البالغ لتقديم المست تتاعدة في بحثه عن ست تتكن .واقترح المكتب على صت تتاحب البالغ تست تتجيل ناست تته

( )2
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اتف ت تتل ص ت تتاحب البالغ ،وفقا للوثائ المرفقة ببالغه ،ببورغمس ت تتتر إتربيك في عدة مفاس ت تتلات وقابله ،على نحو ما ورد في رس ت تتائله

اإلل ترونية المؤرخة  31تموز/يوليه و 1تشرين األول/أكتوبر .2018
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لدى المركز الاام للرعاية اتجتماعية ،ول فه أكد له أنه لن يارض عليه س تتوى خيارين هما :س تتكن عابر

ومأوى .وأبلغ المكتب ص ت تتاحب البالغ بأنه س ت تتيرس ت تتل إليه قائمة بمس ت تتاكن ماروض ت تتة ل يجار في الس ت تتوق

الخاصة قد تهمه ،وبأنه يمكن ،في سياق اللح

ع ن سكن ل يجار ،طلب مساعدات فيما يخص ضمان

اإليجار .وفي  2تشت ت ت ت ترين الثاني/نوفمبر  ، 2018رد ص ت ت ت تتاحب البالغ على مكتب الوزيرة ،موض ت ت ت تتحا أنه

ت طائل من تستتجيل ناستته لدى المركز الاام للرعاية اتجتماعية ألن ملاه لن يستتم له بالتقدم في قائمة
متر مرباا ،لت ون له مس ت تتاحة
ات نتجار الطويلة ،وألن احتياجاته تتط لب ش ت تتقة تبلغ مس ت تتاحتها حوالي  80ا

كافية لالحتا اظ بأمتاته واس ت ت ت ت تتت لال حايدتيه عفدما تأتيان لزيارته من كفدا ،وءن أمكن ،ش ت ت ت ت تترفة ص ت ت ت ت تتغيرة
لالعتفاء بفلاتاته.
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ير يوض ت ت ت أن ص ت ت تتاحب
وفي  27تش ت ت ترين الثاني/نوفمبر  ،2018أعدت مراف الرعاية اتجتماعية تقر ا

البالغ رفض ،قبل طرده ،أي اقتراح ألن هدفه كان اللقاء في ش ت ت ت تتقته بأي ثمن ،وأنه رفض باد طرده اللقاء
في أحد أماكن اإليواء الااجل ألنه كان من الماترض أن يلقى عفد أحد ماارفه.
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وفي  28آذار/مارس  ،2019أبلغ صت ت ت تتاحب البالغ مكتب وزيرة اإلست ت ت تتكان في مفطقة بروكست ت ت تتل

الااص ت ت تتمة بأنه لم ياثر باد على س ت ت تتكن ولم يطلب إليه قط زيارة ش ت ت تتقة يارض عليه اس ت ت تتت جارها .وفي 29

آذار/مارس  ،2019أفاد مكتب الوزيرة بأن مختلف المراف البلدية واإلقليمية اتفتتلت بفتتاحب البالغ الذي

رفض هذه المست تتاعدات ألنه فض ت تل إجراء بحوثه الخاصت تتة وألنه لم يكن من الممكن مفحه ست تتكفا اجتماعيا،

ألن أشخاصا آخرين في أوضاع أكثر هشاشة مفه كانوا أمامه على تئحة اتنتجار.
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وفي  16تموز/يوليه  ،2019طلب صت ت تتاحب البالغ من المركز الاام للرعاية اتجتماعية إعطاءه

إذنا خاصتا للحفتول على ستكن ،مدعيا أنه ت يستتطيع الاثور على شتقة تفاستب احتياجاته في الستوق الخاصتة.
وفي اليوم ناسه ،أبلغت الشركة الاقارية الاامة صاحب البالغ بأنها ت تستطيع أن تارض عليه سكفا.
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وفي  8تشت ت ترين األول/أكتوبر  ،2020رفض الطان بالفقض الذي قدمه ص ت تتاحب البالغ .وارتأت

محكمة الفقض في قرارها أن قاض تتي اتس تتت فاف اس تتتلاد إس تتاءة اس تتتامال الح باد أن نجر في المف تتال

المافية بفورة متوازنة ،مراعيا جميع مالبسات القضية التي كانت قائمة وقت اتنتهاك المزعوم للح .
الشكوى
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يؤكتد صت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ أن التدولتة الطرف انتهكتت حقته في الست ت ت ت ت ت تتكن الالئ المكاول لته بموجتب
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ويدفع صتاحب البالغ بأن الح في الستكن يتحلى اليوم بلاد أفقي ،ومن هفا يجوز للمستتأجر أن

المادة  11من الاهد.

يحتي بذلك ضت ت ت تتد المؤجر حتى باد انتهاء عقد اإليجار ،وفقا للقانون الوطفي .ويدعي صت ت ت تتاحب البالغ أنه
يجب أن يكون للمس ت تتتأجر الح في إنااذ حقه في الس ت تتكن ض ت تتد المالك ،س ت تواء كان المالك جهة خاصت تتة

أو عتامتة ،وأنته يجتب على ال ست ت ت ت ت ت تتلطتات الوطفيتة أن تضت ت ت ت ت ت تتمن عتدم تاتارض طرد المس ت ت ت ت ت ت تتتأجر مع أحكتام

المادة  )1(11من الاهد ،وأن الطرد القست ت تتري من الست ت تتكن أمر مخالف ألحكام الاهد إت في روف مايفة،
تدبير يتخذ كخيار أخير(.)3
ا
مبرر وأن يكون الطرد
ا
وهي أن يفص القانون على ذلك وأن يكون الطرد

3-3

تأثر بامليات اإلخالء القستتري ،ولذلك يفلغي مستتاعدتهم
ويدفع صتتاحب البالغ بأن المستتفين أكثر ا

على مواصلة ال ي

4

في مساكفهم ألطول مدة ممكفة  .ويدعي أيضا أن طرد المسفين من مفازلهم يتسبب
()4

( )3

انجر قضت ت ت تتية بن جازية وبليلي ضت ت ت تتد إست ت ت تتلانيا ()E/C.12/61/D/5/2015إ واللجفة المافية بالحقوق اتقتفت ت ت تتادية واتجتماعية والثقافية،

( )4

انجر اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التاليقين الاامين رقم  )1995(6و.)1997(7

التالي الاام رقم .)1991(4

GE.21-17202

E/C.12/70/D/61/2018

في تحول جذري ياف تتلهم عن بي تهم الم يش تتية ويزيد من هش تتاش تتة أوضت تاعهم( .)5كما يش تتدد على هش تتاش تتة

حالته الفتتحية ومخاطر تدهورها في حالة اإلخالء القستتري ،وهذا ما تؤكده شتتهادة طبية من طبيله الفاستتي

مؤرخة  17أيلول/سبتمبر .2018
4-3

ويدعي ص ت تتاحب البالغ أن الدولة الطرف تخل بأحكام المادة  )1(11من الاهد عفدما تس ت تتم للمؤجر

بانهاء عقد إيجار دون تقديم مبرر لذلك وعفدما تجيز طرد مستأجر من سكفه قبل أن يجد سكفا بديال.

م حظات الهولة الطاف بشغ المق ولية واألسس الموضوعية
1-4

تؤكد الدولة الطرف في مالحجاتها المؤرخة  5حزيران/يونيه  2019أن البالغ ت يستتتوفي شتترو

المقبولية المففو

للحقوق المففو
2-4

عليها في البروتوكول اتختياري ،وأنه ت يكشف بأي حال من األحوال عن أي انتهاك

عليها في الاهد.

ووفقا للدولة الطرف ،ت يستوفي البالغ شر المقبولية المففو

عليه في الاقرة  1من المادة 3

من البروتوكول اتختيتاري ،ألن صت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ لم يكن قتد قتدم طللته إلى محكمتة الفقض قبتل تقتديم طلله

إلى اللجفة ،ومن هفا لم يكن قد استفاد سبل اتنتفاف المحلية.
3-4

وعالوة على ذلك ،ت يست ت تتوفي البالغ شت ت تتر المقبولية المففت ت تتو

عليه في المادة (3(2و)) من

تتأجر،
البروتوكول اتختياري ،ألن صت تتاحب البالغ أست تتاء است تتتامال حقه في تقديم البالغات ألنه ،كونه مست ت ا

متا كتان يجتب أن يتوقع اللقتاء في مست ت ت ت ت ت تتكفته متدى الحيتاة .وتتدفع التدولتة الطرف بتأن صت ت ت ت ت ت تتاحتب البالغ أختل
بشتترو عقد اإليجار عفدما احتل مستتكفه دون ستتفد مل ية ،وبأنه وضتتع ناستته في حالة عستتر عفدما رفض

التا ير في أي حل بديل عن است تتتمرار إقامته في شت تتقته ،رغم األشت تتهر الثمانية التي أتيحت له لالنتقال إلى

س ت تتكن آخر والتي تس ت تتاوي فترة الس ت تتماح الممفوحة له .وتش ت تتير الدولة الطرف أيض ت تتا إلى أن ص ت تتاحب البالغ

رفض باست ت تتتمرار األماكن التي عرضت ت تتت عليه إليوائه مؤقتا والمست ت تتاعدة التي أتيحت له للاثور على ست ت تتكن
بديل ،سواء قبل عملية اإلخالء أو بادها.

4-4

وفي حتتال إعالن اللجفتتة مقبوليتتة البالغ ،فتتان التتدولتتة الطرف تؤكتتد أن ذلتتك ت يكشت ت ت ت ت ت تتف عن أي

انتهاك لحقوق ص ت ت ت تتاحب البالغ ألنه وض ت ت ت تتع ناس ت ت ت تته في الجروف التي يش ت ت ت تتت ي مفها ،في حين أنهي عقد

إيجار مس ت ت تتكفه وف تش ت ت ترياات يمكن التفبؤ بها ومتفاس ت ت تتلة مع الجروف وتش ت ت تتمل ض ت ت تتمانات نص القض ت ت تتاة
المحليون على تطبيقها.

5-4

وتايد الدولة الطرف ،بادئ ذي بدء ،بأن الح في س ت تتكن تئ يش ت تتمل الح في المس ت تتكن والح

في أمن شت تتغل المست تتكن ،ولذلك ،تتاارض عمليات الطرد بداهة مع مقتضت تتيات الاهد إت إذا كانت مبررة .
()6

وتشير الدولة الطرف إلى أنه في هذه القضية ،جرى التحدث مع صاحب البالغ وأبلغ بالطرد المقرر عفدما

اس ت تتتدعي أمام قاض ت تتي الف ت تتل والمحكمة اتبتدائية الفاطقة بالارنس ت تتية في بروكس ت تتل .وباإلض ت تتافة إلى ذلك،

أ رست ت تتل إلى صت ت تتاحب البالغ إشت ت تتاار بانهاء عقد اإليجار قبل ست ت تتتة أشت ت تتهر من تاريخ اإلنهاء ،وبست ت تتبب فترة
الس ت تتماح الممفوحة له ،طرد ص ت تتاحب البالغ باد مرور أكثر من عام على اإلش ت تتاار الذي أرس ت تتلته المال ة.

وتش تتدد الدولة الطرف أيض تتا على أن عملية اإلخالء توتها س تتاعي المحكمة وفقا ألحكام القانون ،وعلى أن
تر يوم اإلخالء
أحد األخف ت ت ت تتائيين اتجتماعيين من المركز الاام للرعاية اتجتماعية في إتربيك كان حاض ت ت ت ت ا

بغية اقتراح حل للاثور على س تتكن بديل بف تتورة عاجلة ،وهو حل رفض تته ص تتاحب البالغ .وتحجر القوانين

التش ت تري ية أيض ت تتا طرد المس ت تتتأجرين إذا كانت األحوال الجوية س ت تتي ة .وتش ت تتير الدولة الطرف أيض ت تتا إلى أن
( )5

تح يقا لهذه الغاية ،يرف صاحب البالغ دراسة أجرتها الخبيرة اتقتفادية ماريون إنغلرت.

( )6

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التاليقان الاامان رقم  ،)1991(4الاقرة  ،18ورقم  ،)1997(7الاقرة .16
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صت ت ت ت ت ت ت تتاح تتب البالغ لم يم تتارس حق تته في اتعتراض على عملي تتة الطرد عف تتدم تتا أبلغ المركز الا تتام للرع تتاي تتة

أخير ،تش ت ت ت تتير الدولة الطرف إلى أن ص ت ت ت تتاحب البالغ تلقى ماونة
اتجتماعية بالحكم الف ت ت ت تتادر في حقه .و ا

ومست ت ت ت ت ت تتاعتدة قتانونيتين مجتانيتين .وبفتاء عليته ،ترى التدولتة الطرف أنهتا اتختذت جميع التتدابير الحمتائيتة التي
أوصت بها اللجفة في حاتت اإلخالء.

6-4

وتفت ت ت ت ت ت تتف التدولتة الطرف القواعتد القتانونيتة التي كتانتت تفجم عقود اإليجتار الست ت ت ت ت ت تتكفي وقتت وقوع

األحداث ،والطابع التقدمي والحمائي للمرست تتوم المؤر  27تموز/يوليه  2017الذي يرمي إلى إضت تتااء طابع

إقليمي على عقود اإليجار الس ت تتكفي وتض ت تتمين التشت ت ترياات الوطفية المتالقة باقود اإليجار الس ت تتكفي أحكاما

تراعي هشاشة أوضاع المسفين تحديدا عفدما يتال األمر بالح في سكن تئ .
7-4

وثانيا ،تالحظ الدولة الطرف أن الح في ست تتكن تئ يشت تتمل واجب حماية المست تتتأجرين ،بما في

ذلك حمايتهم من مال ي المستتاكن الخاصتتة  .وتشتتير إلى أن التش ترياات الوطفية المتالقة باإلستتكان تحمي
()7

رضتتا المستتتأجرين ،ت ستتيما من خالل اشتتت ار إجراء عقد إيجار مكتوب وءعداد مستتتفد يفتتف حالة الاقار.

وت يجوز إنهاء عقد اإليجار قبل انقض ت ت تتاء مدته ،دون مبرر ،إت باد تاريخ إب ارمه بثالث س ت ت تتفوات أو ست ت تتت

س تتفوات على األقل ،ويجب في هذه الحالة دفع تاويض كبير للمس تتتأجر باإلض تتافة إلى إش تتاار المس تتتأجر بانهاء

عقد اإليجار قبل تاريخ اإلنهاء بمدة مايفة ،ويجوز للمست تتتأجر أن يطلب تمديدا لهذه المدة في روف است تتتثفائية،
بما فيها ستتفه .وعلى وجه الخفتتو

 ،تفص المادة  251من قانون اإلستتكان في بروكستتل على ما يلي:

يفي حال عدم توص ت ت تتل الطرفين إلى اتااق ،يجوز للقاض ت ت تتي أن يقبل التمديد مع مراعاة مف ت ت تتلحة الطرفين،

ت س ت ت ت ت تتيما تقدم أحد الطرفين في الس ت ت ت ت تتن .وعالوة على ذلك ،يجيز هذا القانون إبرام عقد إيجار مدى الحياة

مع المست ت ت ت ت ت تتتأجر .وفي هتذه الحتالتة ،ت تفطب على عقتد اإليجتار هتذا خيتارات اإلنهتاء المتتاحتة عتادة للمؤجر،
ما لم يفص الاقد على خالف ذلك .والجدير بالذكر ،بفاء على ما تقدم ،أن القانون الست ت ت تتاري يجيز فاال إنهاء

عقود اإليجار دون مبرر ،ول ن ذلك مرهون بشرو صارمة وبضمانات تحمي المستأجرين .ونجرت الدولة
الطرف في اتقتراح الداعي إلى إلغاء ح المؤجر في إنهاء عقد اإليجار دون مبرر ،ول فها ارتأت أن مف

المؤجر الح في إنهاء الاقد دون مبرر أمر ضروري لتجفب وجود اختالف في المااملة بين المؤجر والمستأجر

على نحو غير مبرر بما فيه ال ااية ،وأن الضتتمانات الحالية كافية لحماية المستتتأجرين .وتشتتير الدولة الطرف

إلى أن ح المل ية محمي بموجب المادة  1من البروتوكول اإلض ت تتافي تتااقية حماية حقوق اإلنس ت تتان والحريات

األساسية (اتتااقية األوروبية لحقوق اإلنسان) .وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنست ت تتان بشت ت تتأن ضت ت تترورة التاري بين المؤجرين من القطاعين الاام والخا

الخا

8-4

 ،يح للدول أن توازن بين حقوق األطراف المافية(.)8

إ وءذا كان المؤجر من القطاع

كرر ثالثا من قانون اإلست تتكان في بروكست تتل
وفيما يتال بمكافحة التمييز ،فقد باتت المادة  200م ا

تحدد قائمة بالماطيات الجائز طلبها وهي الماطيات الوحيدة التي يح للمؤجر أن يطلبها من المس ت ت ت ت تتتأجر

أخير .وبفتاء على ذلتك ،ت يح للمؤجر أن يحتي بمف ت ت ت ت ت ت تتدر المتداخيتل أو طبياتهتا
ا
المحتمتل التذي اختتاره
لرفض تأجير الس ت ت ت تتكن ،وذلك لتجفب أي تمييز يرتلط بمركز المس ت ت ت تتتأجر (اتجتماعي أو المهفي أو غيره)،

وهو ما يحجره القانون.
9-4

وفي الختام ،تدفع الدولة الطرف بأن الح في س ت تتكن تئ يش ت تتمل ح الارد في س ت تتكن حتى باد

طرده ،وعلى الدولة الطرف أن تتخذ بموجب هذا الح جميع التدابير الالزمة ،بما تستتم به مواردها المتاحة،

( )7
( )8

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1997(7الاقرة .11
ضت ت تتد كرواتيا ،الطلب رقم  ،13/43777قرار 12 ،تموز/يوليه 2016إ

انجر المحكمة األوروبية لحقوق اإلنست ت تتان ،قضت ت تتية فرزيت
والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنس تتان ،قض تتية ف .ج .م .ض تتد الممل ة المتحدة ،الطلب رقم  ،16/76202مقرر 6 ،تشت ترين الثاني/
نوفمبر  ،2018الاقرة .40
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لتوفير س تتكن بديل للمافي .وتش تتير الدولة الطرف إلى أن ص تتاحب البالغ عرض تتت عليه المس تتاعدة في هذه

القضتية عدة مرات .وفي الواقع ،ستجل صتاحب البالغ في  4تموز/يوليه  ،2018قبل عملية اإلخالء ،بوصتاه
طالب ستكن لدى وكالة إتربيك الاقارية اتجتماعية وهي ة إدارة المستاكن .وفي تشترين األول/أكتوبر ،2018

قدمت مراف الرعاية اتجتماعية المس ت تتاعدة إلى ص ت تتاحب البالغ الذي رفض أي حل آخر غير حل اللقاء في

شت ت تتقته .وفي  16تش ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018ذكر مجلس بورغمست ت تتتر إتربيك ونوابه صت ت تتاحب البالغ بأنه

يمكفه أن يس ت ت ت تتتايد من المس ت ت ت تتاعدة التي تقدمها م ارف الرعاية اتجتماعية التاباة للبلدية من أجل الاثور بف ت ت ت تتورة

تير إلى أنه
عاجلة على ست تتكن مؤقت .ورفض صت تتاحب البالغ أيضت تتا تلقي أي مست تتاعدة يوم عملية اإلخالء ،مشت ت ا
أخير ،في  6تشت ترين الثاني/نوفمبر  ،2018اتفت تتلت وحدة التحقي اتجتماعي التاباة
ست تتيلقى عفد أحد ماارفه .و ا

لخدمات التاتي

في مجال الست ت تتكن التي ترتلط بمرف الخدمات الاامة لمفطقة بروكست ت تتل بفت ت تتاحب البالغ لتقديم

مس تتاعدتها التي رفض تتها ص تتاحب البالغ .وتؤكد الدولة الطرف أنها ليس تتت في وض تتع يمكفها من إعطاء األولوية

لفتتاحب البالغ على حستتاب أشتتخا

مستتجلون على قائمة اتنتجار للحفتتول على مستتاكن اجتماعية ،تحت

طائلة إحداث سابقة هامة تتاارض مع مبدأ المااملة المتساوية لمقدمي طللات اإليجار.

10-4

وعالوة على ذلك ،تشتير الدولة الطرف إلى أنها ت تستتطيع اتعتراض على طرد صتاحب البالغ

ألن القرار القضت ت تتائي الذي تست ت تتتفد إليه عملية الطرد قد أصت ت تتل نهائيا وواجب التفايذ .ولذلك ،اتخذت الدولة

الطرف جميع التدابير الممكفة لتوفير سكن مؤقت لفاحب البالغ أو مساعدته في اللح

عن سكن.

 11-4ولذلك تؤكد الدولة الطرف ،من جهة ،أن صتتاحب البالغ وضتتع ناستته في مأزق صتتاب ألن مستتألة
إنهاء عقده لم ت ن مخالاة للتشرياات السارية ،ومن جهة أخرى ،أن الضمانات التي نص القضاة المحليون
على تطبيقها تتا مع اتلتزامات المففو

اعليقات صاحو ال
1-5

عليها في المادة  11من الاهد.

على م حظات الهولة الطاف

يشتير صتاحب البالغ في تاليقاته المؤرخة  1تشترين األول/أكتوبر  2019إلى أن الطان بالفقض

ليس له أثر إيقافي ،ولذلك لم يكن يستطيع انتجار انتهاء إجراءات الفقض قبل التقدم بطلب أمام اللجفة تتخاذ
تدابير مؤقتة.

وعالوة على ذلك ،يؤكد صتتاحب البالغ أنه ،خالفا لما تدعيه الدولة الطرف ،لم يس تيء استتتامال
2-5
حقه في تقديم البالغات ألنه لم يضع ناسه في مأزق صاب.
3-5

ويرى صت تتاحب البالغ أن التشت تترياات المحلية المتالقة باقود اإليجار الست تتكفية تتاارض مع الح

في ستكن تئ ألن المؤجر يح له إنهاء الاقد دون مبرر ،شتر إشتاار المستتأجر بذلك وءعطائه تاويضتا.
ويشت تتير صت تتاحب البالغ إلى أن المال ين يست تتتغلون هذه التشت ترياات إلعادة تأجير ممتل اتهم بايجارات أعلى
بكثير ،مما أدى إلى ارتااع غير مستبوق في أستاار اإليجارات وأزمة ستكن في بروكستل( .)9ويشتير صتاحب

البالغ إلى أن أكثر من  50 000أس ت ت ت ترة مست ت ت تتجلة على قائمة اتنتجار للحفت ت ت تتول على ست ت ت تتكن اجتماعي.
ويض تتيف أن الش تتقة التي كان ي ي

فيها ماروض تتة اليوم ل يجار مقابل مبلغ  900يورو ش تتهريا بيفما كان

إيجاره  520يوروا شتهريا( .)10وعالوة على ذلك ،يشتير صتاحب البالغ إلى أن التشترياات الوطفية ت تحمي

المستتفين على وجه التحديد ،خالفا لما يجري في فرنستتا وكيبيك .ويوض ت أن المستتفين يتأثرون بوجه خا

بامليات اإلخالء القست تتري بست تتبب ما تولده من مخاطر على صت تتحتهم وحالتهم .وعالوة على ذلك ،ت يفص
التشريع الوطفي على وقف عملية اإلخالء إذا لم ياثر المافي على سكن بديل.

( )9

انجر مرصتد األوضتاع الفتحية واتجتماعية لبروكستل الااصتمة ،مؤشتر اجتماعي :تقرير بروكستل عن حالة الاقر – عام ،2018
بروكسل ،اللجفة المجتم ية المشتركة ،عام Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, ( 2018
Baromètre social : rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté – 2018, Bruxelles, Commission
.)communautaire commune, 2018

()10

المرجع ناسه.
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4-5

ويذكر ص ت تتاحب البالغ أنه باد طرده ،خزنت أمتاته مؤقتا بش ت تتكل غير س ت تتليم ،في مس ت تتتودع تابع

للبلدية ت يمكن أن تخرج مفه إت مرة واحدة ،مما يجال من المستتتحيل مؤقتا على صتتاحب البالغ استتتخدام

أمتاته .ويذكر أيضا أن باض أمتاته تضررت بحي

يتاذر إصالحها نتيجة لجروف التخزين السي ة هذه،

وت ست تتيما مست تتتفداته وصت تتوره وتذكاراته وكتله وأق ارصت تته .ويؤكد أن إتالف أمتاته يشت تتكل اعتداء على كرامته
وسالمته البدنية والفاسية.

5-5

وعلى عكس ما ادعته الدولة الطرف ،يرى ص ت تتاحب البالغ أنها لم تتخذ أي تدابير فاالة تتي له

الاثور على س ت تتكن بديل .وقدم المركز الاام للرعاية اتجتماعية في إتربيك ،الذي ت يمكفه س ت تتوى مس ت تتاعدة
صتتاحب البالغ في بحثه عن ستتكن ،طلب إعااء حتى يتستتفى لفتتاحب البالغ الحفتتول على ستتكن بديل،

ورفض الطلب .وعالوة على ذلك ،ت يجوز أن يحل قرار القاضت ت ت ت ت تتي الذي يقضت ت ت ت ت تتي بتأجيل الموعد المحدد
لطرده محل واجب الدولة الطرف في الاثور على ست ت تتكن بديل لفت ت تتاحب البالغ .كما يدفع صت ت تتاحب البالغ
بأنه لم يرفض قط جميع الحلول غير حل اللقاء في شتقته الستابقة ،إذ ستجل استمه لدى هي ة إدارة المستاكن

ووكالة إتربيك الاقارية اتجتماعية .كما قبل مست تتاعدة المركز الاام للمست تتاعدة اتجتماعية ،واتفت تتل بمكتب

وزيرة اإلستكان في مفطقة بروكستل الااصتمة .ويقول صتاحب البالغ إنه لم يارض عليه أي ستكن رغم هذه

اإلجراءات ،والحلول الوحيدة التي اقترحت عليه هي اإلقامة في مست ت ت ت تتاكن عابرة أو م و للمست ت ت ت تتفين ت يمكن

اعتلارها س ت ت تتكفا تئقا ،ألن المف ت ت تتطلحات التي تس ت ت تتتخدمها اللجفة تش ت ت تتير إلى س ت ت تتكن يكون له حد أدنى من

المواصاات التي تجاله شغله آمفا ،ت إلى سكن مؤقت.
6-5

أخير ،يش ت ت ت تتير ص ت ت ت تتاحب البالغ إلى أن الدولة الطرف لم تحترم طلب اللجفة اتخاذ تدابير مؤقتة
و ا

في  5تشت ت ت ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018مع أنها كانت قادرة على تالي تفايذ أمر اإلخالء ،ألن تفايذ ق اررات

المحاكم متوقف على الحكومة .ويدعي صت تتاحب البالغ أن الدولة الطرف كان بامكانها أن تفجم مشت تتاورات
بين مفطقة بروكسل الااصمة والحكومة اتتحادية للخروج بحل.

اهلل طاف ثالث
1-6

في  28تش ت ت ترين الثاني/نوفمبر  ،2019ست ت تتم الاري الاامل المافي بالبالغات ،متف ت ت ترفا باست ت تتم

اللجفة ،بتدخل المركز القانوني للمست ت ت ت تتاواة التابع لجاماة بروكست ت ت ت تتل الحرة

 ،وفقا للمادة  8من البروتوكول

()11

اتختيتتاري ،وللمتتادة  14من الفجتتام التتداخلي المؤقتتت المرتلط بتتالبروتوكول اتختيتتاري ،ولتوجيهتتات اللجفتتة
بشأن تدخل األطراف الثالثة(.)12

2-6

ويشتير المركز القانوني للمستاواة إلى أن الحفتول على ستكن تئ في بلجيكا يشتكل ،وفقا لما يرد

في الس ت ت تواب القضت ت تتائية للمحكمة الدست ت تتتورية ،يهدفا دست ت تتتوريا يفلغي تح يقه تدريجياي ،وليس حقا

 .ووفقا

()13

للمركز القانوني للمستاواة ،وقات األحداث في ستياق اجتماعي واقتفتادي ماين ،في مفطقة بروكستل ،حي

زادت قيمة اإليجارات بشت ت ت تتكل كبير جدا

المفتمون إلى الا ات الاش ترية الستتت األولى من الدخل استتت جارها بحي

بات يمكفهم الوصتتول إلى أقل من

()11

أعضت ت ت ت تتاء المركز القانوني للمست ت ت ت تتاواة الذين شت ت ت ت تتاركوا في إعداد بيان تدخل الطرف الثال

هم :إيمانويل بريبوست ت ت ت تتيا ،وهانيا أوهفاوي،

()12

اعتمدت اللجفة هذه التوجيهات في دورتها التاساة والخمسين وهي متاحة على صاحة اللجفة على شلكة اإلنترنت.

()13

المحكمة الدستورية في بلجيكا ،القرار رقم  12 ،2020/39آذار/مارس  ،2020الاقرة .B.12.1

()14

8

()14

مما أدى إلى انخااض عدد المست ت ت تتاكن التي يست ت ت تتتطيع الست ت ت تتكان

وءيزابيل روريف.

مركز ت افؤ الار

ومفاهضت ت ت تتة الاففت ت ت ترية ،مؤشت ت ت تتر التفوع  -الست ت ت تتكن ،تشت ت ت ترين األول/أكتوبر ،2014

.)interfédéral pour l’égalité des chances, Baromètre de la diversité – Logement

Centre ( 19-18 .
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ثل

س ت ت ت تتوق المس ت ت ت تتاكن الموجهة ل يجار( .)15وعالوة على ذلك ،ازداد عدد األس ت ت ت تتر الم يش ت ت ت تتية التي تفتجر

الحفول على سكن اجتماعي ،كما زاد خطر الوقوع في براثن الاقر والتارض لالستلااد اتجتماعي

3-6

.

()16

ويذكر المركز القانوني للمست ت ت ت تتاواة بأن القانون الذي يست ت ت ت تتري في هذه القضت ت ت ت تتية يجيز إنهاء عقود

اإليجتار دون أي مبرر .ويمثتل ذلتك اختالت في التوازن بين حمتايتة ح المؤجر في التفت ت ت ت ت ت تترف بممتل تاتته

بحرية وحماية ح المس تتتأجر في المس تتكن ،على حس تتاب المس تتتأجر .وفي س تتياق ارتااع أس تتاار اإليجارات،
تؤدي هذه القاعدة إلى قيام المؤجرين باس ت ت ت تتخ عقودهم اإليجارية بغية إعادة تأجير المس ت ت ت تتاكن التي يمل ونها
مقتابتل إيجتارات أعلى .والجتدير بتالتذكر أن حريتة إنهتاء الاقود اإليجتاريتة هتذه هي است ت ت ت ت ت تتتثفتاء ختا

مقارنة بفجم القانون المدني للبلدان المجاورة.
4-6

ببلجيكتا

ويرى المركز القانوني للمست ت تتاواة أن القضت ت تتية المطروحة ت شت ت تتف عن تمييز غير ملاشت ت تتر ذا طابع

متادد الجوانب يقوم على عمر صتاحب البالغ وحالته اتجتماعية .أوت ،يالحظ أن مادل األشتخا

الذين

اض تتطروا إلى مغادرة مفازلهم في إطار عملية إخالء قس تتري أعلى في ص تتاوف المس تتفين .وفي عام ،2018
ش تتكل األش تتخا

اللالغون من الامر  64عاما وما فوق الذين اض تتطروا إلى مغادرة مس تتاكفهم قس ت ار (انتهاء

عقد اإليجار)  24في المائة من حاتت مغادرة الست تتكن ،في حين مثل األشت تتخا

و 64عاما الذين خض تتاوا لمغادرة قس ترية  13في المائة من الحاتت ،واألش تتخا

المتراوحة أعمارهم بين 45
المتراوحة أعمارهم بين 25

و 44عاما  7في المائة ،والشتتلاب دون ستتن  25عاما  5في المائة( .)17ويرجع ارتااع نستتلة تمثيل المس تفين

إلى مزيي من مجاهر الضت تتاف والفت تتاوبات التي يواجهها المست تتفون المازولون الذين يكونون في كثير من
األحيان عاجزين عن اتنتقال إلى س ت ت تتكن آخر لتجفب طردهم .وباإلض ت ت تتافة إلى ذلك ،يدفع المس ت ت تتفون غاللا

إيجارات متواض تتاة مفذ عقود ،وبما أن الاالوة التاويض تتية المس تتتحقة تحس تتب على أس تتاس إيجارهم الس تتاب ،

فان المبلغ المحسوب ت يكاي لضمان مواكلة سوق اإلسكان المتغيرة.
5-6

وبتاإلضت ت ت ت ت ت تتافتة إلى ذلتك ،تؤثر عمليتات اإلخالء على المست ت ت ت ت ت تتفين ذوي التدختل المفخاض أكثر من

غيرهم ،إذ إنهم أكثر عرض ت ت تتة ل ص ت ت تتابة بمش ت ت تتاكل ص ت ت تتحية مرتلطة بالامر ،ولاقدان اتس ت ت تتتقاللية ،وللازلة

اتجتماعية .ولذلك ،يتأثر هؤتء األشخا

بشكل خا

شاور باترتلاك،
ا
بامليات الطرد ،التي تولد لديهم

انهيار ناست ت ت تتيا ،وءجهادا ،وءحست ت ت تتاس ت ت ت تا بتقطع األوصت ت ت تتال والروابط اتجتماعية ،وهذا يضت ت ت تتاف إلى الاواقب
و ا

اتجتماعية واتقتفتادية للطرد .ويجري التذكير بأن صتاحب البالغ كان متالقا جدا بمستكفه ،وبأن التوصتيات

من  19إلى  24الواردة في خطة عمل فييفا الدولية للشت ت ت تتيخوخة طلبت إلى الدول ضت ت ت تتمان بقاء المست ت ت تتفين في
مستتاكفهم .ويحدث عموما اتبتااد الجستتدي الفاجم عن اتنتقال إلى ستتكن آخر قطياة مع الشتتلكة اتجتماعية
القائمة ت تفتي عن التفقل الجغرافي فحست تتب ،وءنما أيضت تتا عن يتقطع األوصت تتال بشت تتكل متتال (التست تتبب في

هشتتاشتتة أوضتتاع المافي على المدى المتوس تط أو الطويل ،والطرد ،وفقدان األمتاة ،وتا ك األواصتتر ،إلخ)

()15

ماري لورانس دي كيرستتماكر ،مرصتتد اإليجارات :د ارستتة استتت شتتافية لاام  ،2018بروكستتل ،مؤس تستتة اإلستتكان في مفطقة بروكستتل
الااصت ت ت تتمة ،عام ،2019

Marie-Laurence De Keersmaecker, Observatoire des loyers : enquête ( .46

.)2018, Bruxelles, Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2019
()16

مرص تتد األوض تتاع الف تتحية واتجتماعية في بروكس تتل الااص تتمة ،مؤش تتر اجتماعي :تقرير بروكس تتل عن حالة الاقر – عام ،2019

بروكست تتل ،اللجفة المجتم ية المشت تتتركة ،عام ،2019

 18 .و 70وObservatoire de la santé et du social de ( .71

Bruxelles-Capitale, Baromètre social : rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté – 2019,
.)Bruxelles, Commission communautaire commune
()17

ماري لورانس دي كيرستتماكر ،مرصتتد اإليجارات :د ارستتة استتت شتتافية لاام  ،2018بروكس تل ،مؤس تستتة اإلستتكان في مفطقة بروكستتل
الاتتاصت ت ت ت ت ت تمتتة ،عتتام ،2019

 56 .وMarie-Laurence De Keersmaecker, Observatoire des loyers : ( .57

.)enquête 2018, Bruxelles, Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
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والوصت ت تتمة التي تخلاها الاواقب والمشت ت تتاعر المتاددة الفاش ت ت ت ة عن تجربة الطردي( .)18وفي هذا الشت ت تتأن ،يؤكد

المركز القانوني للمست تتاواة أن المست تتفين يتأثرون بوجه خا

ألنهم أقل قدرة على التحرك من الشت تتلاب ويغيرون

مساكفهم بوتيرة أقل مفهم .ولذلك ،وفي حين أن إنهاء عقد اإليجار دون مبرر واإلخالء الفاجم عن ذلك يؤثران
في جميع ف ات األش ت تتخا

 ،ت ون لهذه التدابير تأثير مدمر على ف ة الس ت تتكان المس ت تتتض ت تتااة التي يفتمي إليها

ص تتاحب البالغ .ويس تتتفتي من ذلك أن تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ أي إجراء لحماية ص تتاحب البالغ من

الطرد التاساي دليل على وجود تمييز مخالف للمادتين  )2(2و )1(11من الاهد.
6-6

أخير ،يرى المركز القانوني للمست تتاواة ،من ناحية ،أن عمليات الطرد ،أيا كانت ،يجب أن تست تتتفد
و ا

تادر على الطان في هتذا المبرر أمتام قتاض ،ومن نتاحيتة
إلى مبرر ماقول ،ويجتب أن يكون المست ت ت ت ت ت تتتأجر ق ا
أخرى ،أنه يجب اس تتتحداث آليات محلية لحماية األش تتخا

الض تتاااء مثل المس تتفين الذين ياانون من عدم

اتس ت ت تتتقرار والازلة من عمليات اإلخالء غير الض ت ت تترورية ،ت س ت ت تتيما في الحاتت التي ت يمكن لومهم على

اإلخالل ببفود الاقد.

باء -النظا في المق ولية
1-7

قبتل الفجر في أي ادعتاء يرد في بالغ متا ،يجتب على اللجفتة أن تقرر ،وفقتا للمتادة  9من نجتامهتا

الت تتداخلي المؤقت تتت المرتلط بت تتالبروتوكول اتختيت تتاري ،مت تتا إذا كت تتان البالغ مقبوت أم ت بموجت تتب البروتوكول

اتختياري الملح بالاهد.
2-7

وتحيط اللجفتة علمتا بحجتة التدولتة الطرف أن البالغ غير مقبول بموجتب أحكتام المتادة  )1(3من

البروتوكول اتختياري ،نج ار إلى أن ص تتاحب البالغ لم يس تتتفاد جميع س تتبل اتنتف تتاف المحلية ،إذ لم يرفع
قضت ت تتيته إلى محكمة الفقض قبل تقديم طلله إلى اللجفة .ومع ذلك ،تحيط اللجفة علما بأن صت ت تتاحب البالغ

عرض قض تتيته على اللجفة قبل أن يس تتتأنف القرار أمام محكمة الفقض على س تتبيل اتس تتتاجال ،ألنه اعتبر

أخير ص ت ت ت ت ت ت تاحتب البالغ في القرار،
ا
أنته ت بتد من اتختاذ تتدابير مؤقتتة لتجفتب طرده .وعلى أي حتال ،طان

ونجرت محكمة الفقض في اس تتت فافه ورفض تتته في  4تش ترين الثاني/نوفمبر  .2020وبفاء عليه ،ترى اللجفة
أن صتتاحب البالغ قد استتتفاد ستتبل اتنتفتتاف المحلية وأنه ليس هفاك ما يمفاها من الفجر في هذا البالغ
بموجب المادة  )1(3من البروتوكول اتختياري.

3-7

كما تحيط اللجفة علما بحجة الدولة الطرف أن البالغ يش ت تتكل إس ت تتاءة اس ت تتتخدام لح من الحقوق

تتأجر ،ما كان يجب أن يتوقع اللقاء في مس ت ت تتكفه مدى الحياة .غير أن
ألن ص ت ت تتاحب البالغ ،بف ت ت تتاته مس ت ت ت ا

اللجفة تالحظ أن شت تتكوى صت تتاحب البالغ تتال بشت تترو الطرد ومدى توافقها مع أحكام الاهد .وبفاء عليه،

ترى اللجفة أن الاقرة (2و) من المادة  3من البروتوكول اتختياري ت تحول دون الفجر في هذا البالغ.
4-7

وتالحظ اللجفة أن البالغ يستتوفي شترو المقبولية األخرى المففتو

عليها في المادتين  2و3

من البروتوكول اتختياري ،وتالن وفقا لذلك قبول البالغ وتلاشر الفجر فيه بفاء على أسسه الموضوعية.

()18

مرصتد األوضتاع الفتحية واتجتماعية في بروكستل الااصتمة ،مجاهر الضتاف ،ومشتكلة الستكن ،وحاتت الطرد من المستكن في
مفطقة بروكس تتل :تقرير عن حالة الاقر في بروكس تتل لاام  ،2018بروكس تتل ،اللجفة المجتم ية المش تتتركة ،عام ،2019

.128

( Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, Précarités, mal-logement et expulsions
domiciliaires en région bruxelloise : rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018, Bruxelles,

 .)Commission communautaire communeوتبين دراسة استقفائية أجرتها شركة يماتيكسيي لبفاء المساكن بالتااون مع

الجاماة ال اثوليكية في لوفان أن ي 61في المائة من المجيبين قالوا إن مارفة جيرانهم جيدا والت لف ماهم هو الافف ت تتر األهم في مكان
إقامتهميإ ماتيكست تتي ،يالبلجيكيون وحيهمي 26 ،كانون األول/ديست تتمبر Matexi, « Les Belges et leur quartier », ( 2016

.)26 décembre 2016
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جيم -األسس الموضوعية
حقائ ومسائل قانونية
1-8

نجرت اللجفتة في هتذا البالغ و ارعتت أثفتاء نجرهتا فيته جميع المالومتات المقتدمتة إليهتا وفقتا ألحكتام

2-8

ثم تلاشت ت ت ت تتر اللجفة في تحديد الوقائع التي يمكن اعتلارها مثبتة .وفي  21آب/أغست ت ت ت تتطس ،2017

المادة  8من البروتوكول اتختياري.

تاار من مال ة الشت ت تتقة التي كان يست ت تتتأجرها يايد بانهاء عقد اإليجار ،مقابل مفحه
تلقى صت ت تتاحب البالغ إشت ت ت ا

تاويض تا ياادل قيمة اإليجار لمدة ستتتة أشتتهر ومهلة ستتتة أشتتهر قبل إنهاء الاقد .وأقرت إنهاء الاقد الغرفة

األولى للمحكمة اتبتدائية الفاطقة بالارنست ت ت تتية في بروكست ت ت تتل ،على مست ت ت تتتوى الدرجتين األولى والثانية .ول ن

المحكمة أمهلت صتاحب البالغ فترة ستماح لمغادرة الستكن تفقضتي في  30أيلول/ستبتمبر  .2018وفي 17

مقرر في  8تشت ترين
ا
أيلول/س تتبتمبر  ،2018أبلغ س تتاعي المحكمة ص تتاحب البالغ بأن طرده من الش تتقة كان

األول/أكتوبر  .2018وأرج تتت عملي تتة الطرد إلى ت تتاريخ  17تشت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتوبر  ،2018با تتد دخول
صاحب البالغ المستشاى.
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وتالحظ اللجفة أن صتاحب البالغ طرد من شتقته في  17تشترين األول/أكتوبر  .2018وعرضتت

هذه الشت ت تتقة في وقت تح ل يجار بست ت تتار أعلى .ومفذ ذلك الحين ،ي يم صت ت تتاحب البالغ عفد ماارف له،

وستتجل استتمه لدى هي ة واحدة على األقل من الهي ات المستتؤولة عن المستتاكن اتجتماعية ،وأعلم الستتلطات
متر مرباا ،حي
باحتياجاته وهي حست ت تتب تقديره شت ت تتقة مس ت ت تاحتها حوالى  80ا

يمكفه اتحتااظ بأمتاته وءيواء

حايدتيه اللتين تأتيان لزيارته من كفدا ،وءذا أمكن ،شت ترفة صت تتغيرة .ولم يتل صت تتاحب البالغ ست تتوى عروض
ل قامة في مساكن عابرة أو م و للمسفين ،وهو ما ت ياتبره مفاسلا لتلبية احتياجاته.
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وتالحظ اللجفة أيضتا أن صتاحب البالغ يدعي أن طرده يشتكل انتهاكا لحقه في ستكن تئ  ،ألنه

لم يؤختذ في اتعتلتار عتدم توافر أي ست ت ت ت ت ت تتكن بتديتل لته وعواقتب عمليتة اإلخالء ،ويرى أنته يفلغي مفع إنهتاء
عقود اإليجار دون أي مبرر يذكر .وتدعي الدولة الطرف أن عملية اإلخالء كانت مشت ت ت ت ت تتروعة وناتجة عن
إجراءات قض تتائية مش تتاوعة بكل الض تتمانات الالزمة ،وأن ص تتاحب البالغ لم يتااون إذ رفض أماكن اإليواء
الااجل التي عرضتتت عليه .وترى الدولة الطرف أنها اتخذت جميع التدابير الالزمة ،بما تستتم به مواردها
المتاحة ،لتوفير سكن بديل للمافي.
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وفي ض ت تتوء الوقائع التي رأت اللجفة أنها ذات ص ت تتلة ،والحجي التي قدمها الطرفان ،فان األست ت ت لة

التي أثارها البالغ هي التالية( :أ) ما إذا كان طرد ص ت ت ت تتاحب البالغ يش ت ت ت تتكل انتهاكا للح في س ت ت ت تتكن تئ

بموجتب المتادة  ) 1(11من الاهتد ،على أن تؤختذ في اتعتلتار الماتايير الس ت ت ت ت ت ت تتاريتة التي تجيز إنهتاء عقود

اإليجار دون مبررإ و(ب) ما إذا كان رد الدولة الطرف على الطللات التي قدمها صاحب البالغ للحفول

على س ت ت تتكن يش ت ت تتكل انتهاكا للح في س ت ت تتكن بديل تئ  .ول جابة على هذه األست ت ت ت لة ،تبدأ اللجفة بالتذكير

بست توابقها القض تتائية المتالقة بالحماية من اإلخالء القس تتري .ثم تقوم بتحليل الحالة الملموس تتة لطرد ص تتاحب

البالغ وتجيب عن األس لة التي أثارها هذا البالغ.
الحماية من اإلل ء القساا
1-9

إن ح اإلنست ت تتان في ست ت تتكن تئ ح أست ت تتاست ت تتي يتوقف عليه التمتع بجميع الحقوق اتقتفت ت تتادية

واتجتماعية والثقافية

()19
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إ ويرتلط ارتلاطا وثيقا بحقوق اإلنس ت ت ت ت ت تتان األخرى ،بما فيها الحقوق المكرس ت ت ت ت ت تتة في

()19

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1991(4الاقرة .1
11
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الاهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والستتياستتية( .)20ويفلغي ضتتمان الح في المستتكن لجميع األشتتخا

بغض الفجر عن دخلهم أو حيازتهم لموارد اقتف ت ت ت ت تتادية أخرى

()21

ويفلغي للدول األطراف أن تتخذ ما يلزم من

تدابير لتحقي اإلعمال ال امل لهذا الح بأقفى ما تسم به مواردها المتاحة(.)22

2-9

است تتتثفائية

وتتفافى حاتت اإلخالء القس ت ت تتري اهريا مع أحكام الاهد وت يمكن تبريرها إت في أكثر الجروف

 .ويجب على الست تتلطات المختفت تتة أن ت ال تفايذها وفقا للتش ت ترياات المتوافقة مع الاهد ووفقا

()23

للملادئ الاامة للماقولية والتفاس ت تتب بين الهدف المش ت تتروع ل خالء وعواقله التي تف ت تتيب األش ت تتخا

الذين

جرى طردهم( .)24وهذا اتلتزام ناش تتن عن تاس تتير التزامات الدولة الطرف بمقتض تتى المادة  )1(2من الاهد،

مقروءة باتقتران مع المادة  11وفي ضت ت ت تتوء مقتضت ت ت تتيات المادة  4التي تحدد الشت ت ت تترو التي يجوز بموجبها
فرض قيود على ممارسة الحقوق التي يكرسها الاهد(.)25
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وبفاء على ذلك ،يجب است ت ت ت ت ت تتتيااء الماايير التالية للبت في اإلخالء .أوت ،يجب أن ت ون إمكانيتة

اإلخالء محددة بفص قانوني .ثانيا ،يجب أن تازز الرفاه الاام في مجتمع ديمقراطيإ ثالثا ،يجب أن ت ون

متفاستلة مع الغرض المشتروع المحتي به .راباا ،يجب أن ت ون ضترورية ،بمافى أنه إن وجدت تدابير عدة
من شت ت ت ت ت ت تتأنهتا تحقي ناس الهتدف على نحو ماقول ،وجتب اختيتار أقتل التتدابير تقييتدا للح المافي .وأخي ار،

يجب أن يكون للقيد على الرفاه الاام مفافع أكثر من الاواقب على ممارس ت تتة الح المافي .وكلما كانت اآلثار

المترتلة على تقييد الحقوق التي يحميها الاهد كبيرة ،لزم فحص تبرير هذا التدبير فحفت ت تتا دقيقا .ومن الاوامل

الحاسمة أيضا في هذا التحليل إمكانية الحفول على سكن بديل تئ  ،والجروف الشخفية لشاغلي المسكن
ومااليهم ،ومدى تااونهم مع الس ت ت تتلطات على اللح

عن حل موائم .ومما ت غفى عفه أيض ت ت تتا التمييز بين

الاقارات المملوكة ألفراد يحتاجون إلى الستتكن فيها أو لدر دخل حيوي والاقارات المملوكة لمؤس تستتات مالية

أو كيانات أخرى( .)26وهكذا ،ست تتترت ب الدولة الطرف انتهاكا للح في ست تتكن تئ إن نفت تتت قوانيفها على
وجوب إخالء الش ت تتخص الذي يفتهي عقد إيجاره فو ار ،دون مراعاة روف تفايذ أمر اإلخالء( .)27ويجب أن

تحلل تفاستتب التدبير ستتلطة قضتتائية أو ستتلطة نزيهة ومستتتقلة أخرى تتمتع بفتتالحية األمر بوقف اتنتهاك
وتوفير ست ت ت تتبيل انتفت ت ت تتاف فاال .ويجب على هذه الست ت ت تتلطة أن تحلل ما إذا كان اإلخالء متوافقا مع الاهد،

بما في ذلك ما يتال بافاصر م يار التفاسب الذي تقتضيه المادة  4من الاهد على الفحو المبين أعاله(.)28
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وءض ت تتافة إلى ذلك ،يجب أت ت ون هفاك حلول أخرى وت تدابير أقل مس ت تتاس ت تتا بالح في الس ت تتكن،

وأن ت ون هفاك مشتتاورات مستتلقة ح ي ية بين الستتلطات واألشتتخا

المافيين ،وأت يترك هؤتء األشتتخا

في وضع يفتهك حقوقا أخرى يكالها الاهد أو حقوق إنسان أخرى أو يارض تنتهاك مماثل(.)29
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()20

المرجع ناسه ،الاقرتان  7و.9

()21

المرجع ناسه ،الاقرة .7

()22

المرجع ناسه ،الاقرة .12

()23

المرجع ناسه ،الاقرة  18والتالي الاام رقم  ،)1997(7الاقرة .1

()24

قضية بن جازية وبليلي ضد إسلانيا ،الاقرة .4-13

()25

قضية غوميز  -ليمون باردو ضد إسلانيا ( ،)E/C.12/67/D/52/2018الاقرة .4-9

()26

قضية لوبيس أللان ضد إسلانيا ( ،)E/C.12/66/D/37/2018الاقرة .5-11

()27

المرجع ناسه ،الاقرة .7-11

()28

المرجع ناسه.

()29

قضية بن جازية وبليلي ضد إسلانيا ،الاقرة .1-15
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واجو الهور في اوفيا سكن بهيل لألشخاص المحتاجين
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يفلغي على وجه الخفت تتو

أت تست تتار عمليات اإلخالء عن تشت تريد األفراد أو تارضت تتهم تنتهاك

حقوق أخرى من حقوق اإلنست تتان .وفي حال عجز المتضت تتررين عن تلبية احتياجاتهم بأناست تتهم ،على الدولة
الطرف أن تتخذ كل التدابير المفاس تتلة ،بأقف تتى ما تس تتم به مواردها المتاحة ،لض تتمان توفير مس تتكن بديل

مالئم لهم ،أو إعادة توطيفهم أو إتاحة أراض مفتجة لهم ،حسب الحالة( .)30وعلى الدولة الطرف واجب اتخاذ
تدابير ماقولة إلتاحة ست تتكن بديل لألشت تتخا

الذين شت تتردوا بست تتبب اإلخالء ،بفت تترف الفجر عما إذا كانت

ست تتلطاتها هي التي ناذت عملية اإلخالء أو ناذتها جهة خاصت تتة مثل المؤجر

 .وفي حالة إخالء شت تتخص

()31

من مفزله دون أن تمفحه الدولة الطرف أو تض ت ت تتمن له إقامة بديلة ،يجب على الدولة الطرف أن تثبت أنها
نجرت في الجروف المحددة للقضتتية وأنها على الرغم من اتخاذها كل التدابير الماقولة ،بأقفتتى ما تستتم

به مواردها المتاحة ،فانها لم تتمكن من صت ت ت ت تتون ح الشت ت ت ت تتخص المافي في المست ت ت ت تتكن .ويجب أن تمكن

المالومتات التي تقتدمهتا التدولتة الطرف اللجفتة من الفجر في ماقوليتة التتدابير المتختذة وفقتا للمتادة )4(8

من البروتوكول اتختياري(.)32
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ويافي واجب توفير س ت تتكن بديل لألش ت تتخا

الذين يجري إخالؤهم والذين يحتاجون إليه أنه يجب

على الدول األطراف ،بموجب المادة  )1(2من الاهد ،أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لفت تتون الح في المست تتكن
بأقفت تتى ما تست تتم به مواردها المتاحة .وتح يقا لهذه الغاية ،يمكفها اختيار مجموعة واست تتاة من الست تتياست تتات(.)33

غير أن أي إجراء يتخذ يجب أن يكون مدروست تتا وملموست تتا وأن يهدف بأكبر قدر ممكن من الوضت تتوح إلى إعمال
الح في المست ت ت تتكن

()34

بأست ت ت تترع الطرق الممكفة وأكثرها فاالية .ويفلغي أن ت ون إجراءات اإلست ت ت تتكان البديل

المتخذة في حاتت اإلخالء متفاستتلة مع حاجة األشتتخا

المتضتتررين ومع الطابع المل للحالة ،كما يجب

أن تحترم كرامة الشخص .وعالوة على ذلك ،يفلغي للدول األطراف أن تتخذ تدابير متسقة ومفسقة لحل أوجه
القفور المؤسسي واألسلاب الهيكلية لفقص المساكن(.)35
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ويجتتب أن يكون مكتتان اإلقتتامتتة البتتديتتل تئقتتا .وفي حين أن الطتتابع الالئ تحتتدده جزئيتتا عوامتتل

اجتماعية واقتفت تتادية وثقافية ومفاخية وءيكولوجية وغيرها من الاوامل ،فان اللجفة تاتقد أنه من الممكن مع
ذلتك تحتديتد جوانتب مايفتة من الح التذي يجتب أن يؤختذ في اتعتلتار لهتذا الغرض في أي ست ت ت ت ت ت تيتاق ماين.

وتشت ت ت ت تتمل ه ذه الجوانب األمن القانوني لشت ت ت ت تتغل المست ت ت ت تتكنإ وتوافر الخدمات والمواد والمراف والبفية التحتيةإ
والقدرة على تحمل ت الياهإ وصتتالحيته للستتكنإ وءمكانية الوصتتول إليهإ وموقاه الذي يستتم بالوصتتول إلى

المراف اتجتماعية (التاليم وخيارات الامالة وخدمات الرعاية الفت تتحية)إ واحترام البي ة الثقافية ،بما يست تتم

بالتابير عن الهوية الثقافية والتفوع الثقافي(.)36
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وفي روف مايفة ،قد تتمكن الدول األطراف من إثلات أنها على الرغم من بذل قف ت ت تتارى جهدها،

بأقفى ما تسم به مواردها المتاحة ،فقد تاذر عليها توفير إقامة بديلة دائمة للشخص الذي جرى إخالؤه.

()30

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1997(7الاقرة .16

()31

قضية بن جازية وبليلي ضد إسلانيا ،الاقرة .2-15

()32

المرجع ناسه ،الاقرة  .5-15وانجر أيضا .E/C.12/2007/1

()33

اللجفة المافية بالحقوق اتقتف تتادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1991(4الاقرة (8ج) .وانجر أيض تتا المرجع ناس تته،

()34

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفت ت تتادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1990(3الاقرة  .2وانجر أيضت ت تتا الرست ت تتالة المؤرخة

()35

انجر ،على سبيل المثال ،الوثيقة  ،A/HRC/31/54الاقرات .38-28

()36

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1991(4الاقرة .8

GE.21-17202

الاقرة .13

 16أيار/مايو  2012الموجهة من رئيس اللجفة إلى الدول األطراف في الاهد (.)HRC/NONE/2012/76

13

E/C.12/70/D/61/2018

وفي مثل هذه الجروف ،يمكن استتخدام أماكن إقامة مؤقتة ت تاي بجميع متطللات الستكن الالئ  .غير أنه
يجب على الدول أن تحر

على أن يحترم الس تتكن المؤقت ال رامة اإلنس تتانية لمن أخلوا من مس تتاكفهم وأن

يستتوفي جميع متطللات األمن ،وأت يفتل حال دائما ،بل أن يكون خطوة نحو الحفتول على ستكن تئ .

ويجب أيضتا مراعاة ح أفراد األسترة في أت يفافتل باضتهم عن باض

()37

حماية الخفوصية.

وأن يتمتاوا بمستتوى ماقول من

والقانو السارا في هذا الصهد

احليل التناسو في إل ء صاحو ال
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ست تتتحلل اللجفة اآلن ما إذا كان إخالء صت تتاحب البالغ يفتهك حقه في ست تتكن تئ أو ما إذا كان
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تالحظ اللجفة أن ص ت ت ت تتاحب البالغ أخطر بانهاء عقد اإليجار وفقا للقانون الس ت ت ت تتاري ،الذي مفحه

يمكن تبرير اإلجراء بكونه قيدا على الح في سكن تئ بموجب المادة  4من الاهد.

مهلة ستتتة أشتتهر وتاويض تا ياادل قيمة اإليجار لمدة ستتتة أشتتهر .ونجرت ثالث هي ات قضتتائية في مستتألة

إنهاء الاقد ،وتمكن صاحب البالغ من أن يارض عليها بمساعدة محام جميع ادعاءاته التي درست بجميع

الضمانات الالزمة.
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وتحيط اللجفتتة علمتتا بحجتتة التتدولتتة الطرف التي تتتدعي أنهتتا ت تست ت ت ت ت ت تتتطيع اتعتراض على طرد

صت ت تتاحب البالغ ،ألن إنهاء عقد اإليجار تم وف تش ت ت ترياات يمكن التفبؤ بها ومتفاست ت تتلة مع الجروف ،وألن

القرار القض ت تتائي الذي يأمر باإلخالء أص ت تتل نهائيا وواجب الفااذ .وتقر اللجفة بأن للدولة الطرف مف ت تتلحة
مشت ت تتروعة في ست ت تتن التشت ت ترياات المتالقة باقود اإليجار وفي ضت ت تتمان احترام القانون الست ت تتاري وحماية جميع

الحقوق المفف ت ت ت تتو

عليها في نجامها القانوني ،ما دام ذلك ت يتاارض مع الحقوق المكرس ت ت ت تتة في الاهد.

وبما أن عقد اإليجار الذي أبرمه صاحب البالغ قد أنهي وفقا للقوانين السارية ،على نحو ما أكدته الهي ات
القضائية الثالث التي نجرت في القضية ،ترى اللجفة أن هفاك أسلابا مشروعة تبرر عملية اإلخالء.

4-11

وتالحظ اللجفة أن ص تتاحب البالغ ياتبر أيض تتا أن التشت ترياات الس تتارية اليوم على عقود اإليجار

في الدولة الطرف ت تتي الحااظ على أست تتاار ميست تتورة للوحدات الست تتكفية ،وأن هذه التش ت ترياات التي تجيز

أثر س ت تتلبيا غير متفاس ت تتب على المس ت تتفين .وتحيط اللجفة
إنهاء عقود اإليجار دون مبرر يذكر تخلف أيض ت تتا ا

علمتا بالمالومات التي قدمهتا الطرف الثتال

المتتدخل ،والتي تايتد بأن األشت ت ت ت ت ت تختا

تأثر بانهاء عقود اإليجار ض ت ت تتد إرادتهم من األش ت ت تتخا
س ت ت تتفة فما فوق هم أكثر ا

أخرى ،وبأن هذا األمر له أثر س ت ت ت ت تتلبي على هؤتء األش ت ت ت ت تتخا
الثال

الذين تبلغ أعمتارهم 64

المفتمين إلى ف ات عمرية

(انجر الاقرة  5-6أعاله) .كما أن الطرف

تمييز غير ملاش ت ت تتر ذا طابع متادد الجوانب يقوم على الس ت ت تتن
ا
المتدخل ياتبر أن هذه الحالة تش ت ت تتكل

والحالة اتجتماعية .وتذكر اللجفة بأنه يفلغي للدول األطراف أن تتخذ خطوات لضت ت ت تتمان أن ت ون الفست ت ت تتلة

الم وية للت اليف المتف تتلة بالس تتكن متفاس تتلة ،بف تتورة عامة ،مع مس تتتويات الدخل .ووفقا لمبدأ مراعاة القدرة

على تحمل الت اليف ،يفلغي باضت ت ت تتل اتخاذ التدابير المفاست ت ت تتلة حماية مست ت ت تتتأجري المست ت ت تتاكن من اإليجارات
اللتاهجتة الثمن أو من زيتادات اإليجتار غير الماقولتة

()38

ومن أي آثتار غير مرغوب فيهتا قتد تترتتب عن هتذه

التشت ت ترياات على الا ات الضت ت ت ياة مثل المست ت تتفين .وتذكر اللجفة بأنه يجوز للدول األطراف أن تتخذ طائاة
من التدابير إلعمال الحقوق المففو

عليها في الاهد ،بما فيها الح في سكن تئ الذي ياترض جملة

أمور مفها تفجيم سوق المساكن المؤجرة.
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5-11

وتذكر اللجفة أيضت تتا بأن المادة  )2(5من الاهد تفص على عدم جواز قبول فرض أي قيد أو أي

تضيي على أي من حقوق اإلنسان األساسية الماترف بها أو الفافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتااقيات

أو أنجمة أو أعراف ،بذرياة كون هذا الاهد ت ياترف بها أو كون اعترافه بها أضت ت تتي مدى .ويشت ت تتمل ذلك

الح في المل ية الخاصتة الماترف به في تشترياات الدولة الطرف وفي المادة  1من البروتوكول اإلضتافي

لالتااقية األوروبية لحقوق اإلنستتان ،الذي صتتدقت عليه الدولة الطرف .ول ن الدول األطراف تخل بالتزامها
بحماية الحقوق المففت تتو

عليها في الاهد في حالة عدم مفع أو مواجهة ست تتلوك الشت تتركات التجارية الذي

يؤدي إلى انتهتتاك هتذه الحقوق ،أو التذي يتوقع أن يؤدي إلى انتهتتاكهتتا( .)39ولتذلتك ،يجتتب أن يكون الهتتدف

من ستتياستتات اإلستتكان هو ضتتمان الحفتتول على ستتكن تئ  .ويجب أن توفر هذه الستتياستتات حماية كافية
للمستأجرين لضمان توافر الافاصر األساسية للح في سكن تئ  ،من قبيل األمن القانوني لشغل المسكن

أو القدرة على الدفع أو الفالحية للسكن(.)40
6-11

وتذكر اللجفة بالتزام الدول األطراف باتخاذ تدابير خاصتة ،بأقفتى ما تستم به مواردها المتاحة،

لضتمان تمتع المستفين تمتاا كامال بجميع الحقوق المففتو

عليها في الاهد( .)41وتذكر اللجفة أيضتا بأن

خطة عمل فييفا الدولية للش ت تتيخوخة تفص بوض ت تتوح ،في توص ت تتيتها  ،19على أن المس ت تتكن للمس ت تتفين يفلغي

الفجر إليه على أنه أكثر من مجرد مأوى .ذلك ألن لته ،باإلضافة إلى المدلول المادي ،مدلوت ناسيا واجتماعيا
يفلغي أخذه بالحس ت تتلان .ومن ثم ،يفلغي للس ت تتياس ت تتات الوطفية أن تس ت تتاعد المس ت تتفين على مواص ت تتلة الحياة في

مس ت ت ت تتاكفهم أطول مدة ممكفة ،من خالل إص ت ت ت تتالح المس ت ت ت تتاكن وتطويرها وتحس ت ت ت تتيفها وت يياها مع قدرة هؤتء
األشت تتخا

على الحفت تتول عليها واست تتتخدامها( .)42وبدون هذه التدابير الخاصت تتة ،يمكن أن تولد ست تتياست تتات

أثر سلبيا غير متفاسب على تمتع المسفين بالحقوق المففو
عامة قد ت ون مفاسلة لاامة السكان ا

عليها

في الاهد ،وت س ت تتيما أول ك الذين ياانون من روف اجتماعية واقتف ت تتادية صت ت ت لة .وباإلض ت تتافة إلى ذلك،

يمكن أن يكون الست تتكن المست تتتأجر أهم بالفست تتلة إلى المست تتفين مقارنة بل ية الست تتكان ،خاصت تتة إذا عاش ت توا فيه

لاترة طويلة ،ألنهم تمكفوا من بفاء شتلكة اجتماعية داخل الحي ،ويمكن أن يكون تغيير الستكن مفتدر قل
بالفسلة إليهم.

جمود القانو وأثاه غيا المتناسو على صاحو ال
1-12

في ل هذه اتعتلارات ،ترى اللجفة أن القانون الذي يسم ألصحاب المساكن بانهاء عقود اإليجار

بفت تتاة دورية دون أن يضت تتطروا إلى تقديم أي مبرر ،ودون أي ضت تتمان أو تاويض نقدي آخر ،يمكن أن يكون

كثير في ست تتوق اإليجارات بحكم الواقع،
له أثر ست تتلبي على أمن شت تتغل المست تتكن وأن يست تتهم في ارتااع األست تتاار ا

ممتا يمكن أن يكون لته تتأثير على الت لاتة الماقولتة للس ت ت ت ت ت تتكن .ولتذلتك ،فتان هتذا القتانون مختالف ألحكتام الاهتد.
وتالحظ اللجفة أن القانون الس ت ت ت ت ت تتاري في الدولة الطرف ،فيما يخص الحالة قيد الفجر ،يس ت ت ت ت ت تتم للمؤجر بانهاء

عقد اإليجار دون مبرر ،ول فه يقدم في الوقت ناست تته ضت تتمانات هامة للمست تتتأجر :فال يجوز إنهاء عقد اإليجار

تاار بانهاء
في أي وقت ويجب على المالك ،كما حفتتل في حالة صتتاحب البالغ ،أن يرستتل إلى المستتتأجر إشت ا

الاقد وأن يدفع له تاويضتا ماليا .وباإلضتتافة إلى ذلك ،يجوز للقاضتتي في باض الحاتت أن يقبل تمديد المهلة
الممفوحة بموجب اإلشاار لحماية المستأجرين الذين يواجهون أوضاعا هشة .والضمانات الممفوحة للمستأجرين
تجال هذا التشريع ،من الفاحية الفجرية وبوجه عام ،متوافقا مع أحكام الاهد والح في سكن تئ .

()39

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)2017(24الاقرة .18

()40

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1991(4الاقرة .8

()41

اللجفة المافية بالحقوق اتقتفادية واتجتماعية والثقافية ،التالي الاام رقم  ،)1995(6الاقرة .10

()42

المرجع ناسه ،الاقرة .33
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2-12

بيد أن اللجفة تالحظ أن المس تتفين الذين تزيد أعمارهم عن  64س تتفة يتأثرون بانهاء عقود اإليجار

أكثر من ب ية الست ت ت تتكان (الاقرة  5-6أعاله) .ولذلك ،فان التطبي الجامد لهذا القانون ،في الست ت ت تتياق المحدد
ونجر إلى احتياجات المست ت تتفين المايفة
ا
ترتااع أست ت تتاار اإليجارات في مفطقة بروكست ت تتل (الاقرة  2-6أعاله)

(الاقرة  6-11أعاله) ،يمكن أن يكون له أثر سلبي غير متفاسب على المسفين ذوي الدخل المفخاض .وقد
يكون هذا األثر غير المتفاسب ناجما عن وضع السوق الماين وعن التطبي الجامد ل طار الم ياري.

3-12

ولذلك ،فان احتمال تأثير هذه الس ت تتياس ت تتة بش ت تتكل غير متفاس ت تتب على ح باض الا ات الس ت تتكانية

المست ت ت تتتضت ت ت تتااة في ست ت ت تتكن تئ يقتضت ت ت تتي التزاما مزدوجا على أي دولة طرف تختار هذا اإلطار الم ياري.

أوت ،يفلغي للدولة الطرف أن تفش ت ت تتن آلية لرص ت ت تتد أثر تطبي اإلطار القانوني على أش ت ت تتد الس ت ت تتكان ض ت ت تتااا
وتهميش ت ت تا ،بغية إدخال التاديالت الالزمة لتاادي تأثرهم بش ت ت تتكل غير متفاس ت ت تتب مما قد يفطوي على انتهاك

ح ف ة مايفة في ستتكن تئ  ،مثل المستتفين الذين يواجهون صتتاوبات اجتماعية واقتفتتادية .وثانيا ،يجب

أن تتض تتمن الس تتياس تتة آليات وتدابير مرنة لض تتمان أت يكون لتطبي اإلطار القانوني أثر غير متفاس تتب في

باض الحاتت.
4-12

وترى اللجفة في ه ذه القض ت ت ت تتية أن الس ت ت ت تتلطات القض ت ت ت تتائية ومراف الرعاية اتجتماعية لم تأخذ في

اتعتلار بما فيه ال ااية األثر غير المتفاستتب الذي يمكن أن يحدثه تغيير الستتكن القستتري على األشتتخا

الضت ت تتاااء بوجه خا

صت ت ت تتاحب البالغ ي ي

 ،مثل المست ت تتفين الذين ياانون من وضت ت تتع اقتفت ت تتادي ه  .وذلك على الرغم من أن
في ناس الشت ت ت تتقة مفذ خمست ت ت تتة وعش ت ت ت ترين عاما ،وقد أوفى دائما بالتزاماته التااقدية،

وهو اآلن شخص مسن ،ذو دخل محدود ،تربطه عالقات اجتماعية قوية بحيه.
5-12

وتالحظ اللجفة أنه كان من الممكن أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مختلاة ،بأقف تتى ما تس تتم به

مواردها المتاحة ،للتخإيف من أثر تطبي اإلطار القانوني على صت تتاحب البالغ .فالى ست تتبيل المثال ،كان

من الممكن إجراء وست ت تتاطة لتاديل ست ت تتار اإليجار بدعم مالي من الدولة الطرف ،من أجل تمكين صت ت تتاحب

البالغ من تستديده .ولم تلح

هذه اإلمكانية ،أو أي إمكانية أخرى تستم لفتاحب البالغ باللقاء في المستكن،

نجر إلى وجود ح يقة
بس ت ت تتبب عدم مرونة القانون في هذا الف ت ت تتدد .ويبدو أن هذا الخيار خيار ماقول جدا ا

ت خالف عليها في هذا البالغ ،وهي أن المال ة أعادت تأجير الش تتقة بايجار أعلى .وفي هذا الس تتياق ،كان

من الممكن للتدولتة الطرف ،لو لم يكن القتانون جتامتدا إلى هتذا الحتد ،أن تقتدم إعتانتة متاليتة إلى ص ت ت ت ت ت ت تتاحتب
البالغ ،بأقفى ما تسم به مواردها المتاحة ،للسماح له باللقاء في الشقة.

6-12

وتذكر اللجفة بأن الدول األطراف ملزمة بتوفير س ت ت ت تتكن بديل للش ت ت ت تتخص المطرود بما تس ت ت ت تتم به

مواردها المتاحة (الاقرات من  2-10إلى  4-10أعاله) .وعليه ،فان شتترو الستتكن البديل الماروض على
الش تتخص المطرود ،التي تتواف مع التزامات الدول األطراف بموجب أحكام الاهد ،قد تختلف من دولة إلى

أخرى ،تلاتا لمست ت ت ت ت ت تتتوى نموهتا والموارد المتتاحتة لهتا .وكتان هفتاك خطر بتأن يؤدي تغيير جتذري في ست ت ت ت ت ت تتكن

شت تتخص يبلغ ست تتن صت تتاحب البالغ إلى اإلخالل بفمط حياته ،وهذا ما حدث لفت تتاحب البالغ على نحو ما أكده

طبيله الفاستي .وفي هذا الستياق ،فان طلب صتاحب البالغ الحفتول على ستكن بديل يجفله اتنافتال عن

ش ت ت ت تتلكته اتجتماعية القائمة ليس طللا مفافيا للاقل ،ت س ت ت ت تتيما وأن الدولة الطرف هي أحد البلدان التي يبلغ دخل

الارد فيها أعلى دخل في الاالم.
7-12

وتالحظ اللجفة أن صتتاحب البالغ تلقى اقتراحين بشتتأن الستتكن البديل وهما الستتكن المؤقت المدعوم

أو دار المستفين .ورفض صتاحب البالغ هذين اتقتراحين ألنه ت يمكن أن يشتكل أي مفهما حال بديال مفاستلا

يلبي احتياجاته .وفي الجروف التي جرى وصت ت ت ت تتاها ،ترى اللجفة أن اتقتراحين الماروضت ت ت ت تين على صت ت ت ت تتاحب

نجر إلى
البالغ  -وهما الست ت ت ت ت تتكن الاابر أو مأوى المست ت ت ت ت تتفين  -ت يلبيان شت ت ت ت ت تترو الست ت ت ت ت تتكن المؤقت الالئ  ،ا
اتحتياجات الخاصتة لفتاحب البالغ بوصتاه شتخفتا مستفا ،ت ستيما وأن تطبي اإلطار القانوني للدولة الطرف،
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التذي يجيز إنهتاء عقتد اإليجتار دون مبرر على نحو متا أوضت ت ت ت ت ت ت أعاله (الاقرة  ،)6-11يلقي على كتاهتل
األشت ت تتخا

الذين يفتمون إلى الا ات الض ت ت ت ياة عب ا خاص ت ت تا في ست ت تتوق اإلست ت تتكان ،بحي

تجد هذه الا ات

صاوبة متزايدة في الاثور على سكن تئ آخر في البي ة الحضرية التي اعتادت عليها .ويفطب هذا بوجه
خا

على األس ت تتر ذات الدخل المفخاض التي لديها أطاال وعلى المس ت تتفين ،إذ إن إمكانياتهم اتقتف ت تتادية

محدودة للغاية .وص ت ت تتحي أن الدولة الطرف تتمتع بس ت ت تتلطة توجيهية فيما يخص الض ت ت توابط التفجيمية لاقود

اإليجار ،إت أنها في الوقت ناستته ملزمة بتطبي الضتتمانات الالزمة ل االة أمن شتتغل المستتكن ،مما يتطلب

مفها توفير مساكن بديلة تئقة.
8-12

واستفادا إلى المالومات المشار إليها في الاقرات السابقة ،أي دفع عالوة تاويضية وتوجيه إشاار

بانهاء الاقد من جهة ،وعدم مالءمة المساكن البديلة الماروضة على صاحب البالغ واألثر غير المتفاسب

الذي خلاه عليه إنهاء عقد اإليجار باعتلاره ش تتخف تا مس تتفا ذا دخل محدود من جهة أخرى ،ترى اللجفة في
هذه الحالة أن كال التطبي الجامد ل طار التش ت ترياي المتال باقود اإليجار وعملية اإلخالء يش ت تتكالن انتهاكا

من جانب الدولة الطرف لح صتتاحب البالغ في ستتكن تئ  ،كما هو مففتتو
وحدها وباتقتران مع المادة  )2(2من الاهد.

9-12

عليه في المادة  11مقروءة

ورغم طرد صتتاحب البالغ من مستتكفه واستتتفتاج حدوث انتهاك لحقه في ستتكن تئ  ،ترى اللجفة

أن الدولة الطرف اتخذت التدابير المؤقتة المطلوبة ،ألنها اقترحت على ص تتاحب البالغ ما اعتبرته في ذلك

الوقت وبفية حستفة ستكفا بديال تئقا .ومن هفا ،تخلص اللجفة إلى أنه لم يجر اإلخالل بأي حكم من أحكام

البروتوكول اتختياري.

دار -استنتاجات واوصيات
-13

استفادا إلى جميع المالومات المقدمة وفي الجروف الخاصة لهذه القضية ،ترى اللجفة أن الوقائع

-14

واللجفة ،إذ تتفرف بموجب المادة  )1(9من البروتوكول اتختياري ،ترى أن الدولة الطرف انتهكت

الماروضة عليها تشكل انتهاكا لح صاحب البالغ في سكن تئ .

ح صتتاحب البالغ بموجب المادة  )1(11من الاهد .وفي ضتتوء اآلراء الواردة في هذا البالغ ،تقدم اللجفة

إلى الدولة الطرف التوصيات التالية.
اوصيات بشغ صاحو ال
-15

الخفتتو

إن الدولة الطرف ملزمة بتوفير س ت ت ت تبيل انتفت ت ت تتاف فاال لفت ت ت تتاحب البالغ ،ويفلغي لها على وجه
(أ) إذا لم يكن يفزل حاليا في ستتكن تئ  ،أن تايد تقييم حالة الضتترورة التي يااني مفها لتوفير

س تتكن اجتماعي له أو اتخاذ أي تدبير آخر يمكفه من ال ي

في س تتكن تئ يس تتتوفي الماايير المحددة في

هذه اآلراءإ و(ب) إعطاء ص ت ت تتاحب البالغ تاويض ت ت تتا ماليا عن اتنتهاكات التي تارض لهاإ و(ج) تاويض
صاحب البالغ عن الت اليف القانونية التي ت بدها بشكل ماقول نتيجة تقديم هذا البالغ.

اوصيات عامة
-16

ترى اللجفة أن س تتبل اتنتف تتاف الموص تتى بها في س تتياق البالغات الاردية يمكن أن ت ون بمثابة

ضت تمانات بادم الت رار ،وتذكر بأن الدولة الطرف ملزمة بمفع حدوث انتهاكات مماثلة في المس تتتقبل .وترى
اللجفة أنه يفلغي للدولة الطرف أن ت ال اتست ت تتاق تش ت ت تريااتها وءنااذها مع اتلتزامات المففت ت تتو

الاهد .وعلى وجه الخفو
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(أ)

إعادة الفجر في تشت ت ت ت ت تريااتها الحالية التي تجيز للمؤجر إنهاء عقد اإليجار دون مبرر،

بغية تض ت تتميفها أوجه مرونة وتدابير خاص ت تتة تتي تاادي أي أثر غير متفاس ت تتب على ح الا ات المحرومة

في سكن تئ  ،مثل المسفين الذين ياانون من وضع اجتماعي واقتفادي غير مواتإ
(ب)

إجراء تقييم مفتجم للتشت ت ت ت ت ت ترياات التي تجيز للمؤجر إنهاء عقد اإليجار دون مبرر ،من

أجل تقييم اآلثار الاامة لهذه القوانين على ممارس ت ت تتة الح في س ت ت تتكن تئ  ،وت س ت ت تتيما بالفس ت ت تتلة إلى الا ات

المحرومة ،وءدخال التاديالت الالزمة لحماية هذا الح  ،عفد اتقتضاءإ
(ج)

اتخاذ التدابير الالزمة ،بأقفتتى ما تستتم به مواردها المتاحة ،لضتتمان حفتتول الا ات

المحرومة ،مثل المست ت تتفين ذوي الوضت ت تتع اتجتماعي واتقتفت ت تتادي غير المواتي الذين يطردون من مفازلهم،
على مساكن بديلة تلبي احتياجاتهم الخاصة وتوفر لهم اتستقرار واألمن المفاسبين لسفهم ووضاهم.
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ووفقت تتا للمت تتادة  )2(9من البروتوكول اتختيت تتاري والمت تتادة  )1(18من الفجت تتام الت تتداخلي المؤقت تتت

للبروتوكول اتختياري ،يطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجفة ،في غضت ت تتون ست ت تتتة أشت ت تتهر ،مالومات
خطية بخفتو

أي إجراءات اتخذت لتفايذ آراء اللجفة وتوصتياتها .ويطلب إلى الدولة الطرف أيضتا نشتر

آراء وتوصت تتيات ال لجفة وتوزياها على نطاق واست تتع ،بوست تتائط يست تتهل الوصت تتول إليها ،بحي

جميع الا ات السكانية.
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