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بالغ مقدم من:

غالديس باتريسيا لور تشيال (تمثلها كارمن أوريول فيتا)

األشخاص المدعى أنهم ضحايا:

صاحبة البالغ وحفيداها

الدولة الطرف:

إسبانيا

تاريخ تقديم البالغ:

 21أيلول/سبتمبر ( 2018تاريخ تقديم الرسالة األولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار:

 12تشرين األول/أكتوبر 2021

الموضوع:

إخالء صاحبة البالغ من مسكنها

المسائل اإلجرائية:

االفتقار إلى أدلة كافية إلثبات االدعاءات؛ وعدم استنفاد

المسألة الموضوعية:

الحق في سكن الئق

مواد العهد:

المادة )1(11

مواد البروتوكول االختياري:

المادة  )1(3و(()2ه)

سبل االنتصاف

صا اااحبة البالغ هي غالديس باتريس ا ايا لور تشا اايال وهي مواطنة إسا اابانية وإكوادورية ولدت في 10

الخاضعين لرعايتها
تشرين األول/أكتوبر  .1966وتتصرف صاحبة البالغ باسمها وباسم حفيديها القاصرين
ْ

والمولودين في  11أيلول/سا اابتمبر  2003و 2نيسا ااار/أبريل  .2009وتدعي صا اااحبة البالغ أر الدولة الطرف
انتهكااح حقواهااا وحقو حفيااديهااا المنص ا ا ا ا ا ااوص عليهااا في المااادة  )1(11من العهااد .واااد دخاال البروتوكول
االختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  5أيار/مايو  .2013وتمثل صاحبة البالغ محامية.
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وفي  5شا ا ا اابا /فبراير  2019سا ا ا ا لح الل نة البالغ عن طريق فريقها العامل المعني بالبالغات.

وأحاطح علماً باإلخالء الوشا ا ا ا ااي وبادعاء عدم اات ارح سا ا ا ا ااكن بديل وخطر التعرض لضا ا ا ا اارر ال يمكن جبره

فطلبح إلى الدولة الطرف أر تعلق عملية إخالء صاحبة البالغ ما دام البالغ ايد النظر أو أر توفر لها بدالً
ضرر ال يمكن جبرها لها ولحفيديها.
من ذل سكن ًا الئق ًا بتشاور فعلي معها من أجل ت نب التسبب في أ ا
*

اعتمدته الل نة في دورتها السبعين ( 27أيلول/سبتمبر  15 -تشرين األول/أكتوبر .)2021
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وفي هااذا القارر توجز الل نااة أوالً المعلومااات والح م المقاادمااة من الطرفين من دور أر تعر

عن آرائها فيها؛ ثم تنظر في مسائل مقبولية البالغ؛ وتعرض في األخير استنتاجاتها.

ألف -موجز المعلومات والحجج المقتمة من الطرفين
()1

األسس الوقائعية

الواائع السابقة لتس يل البالغ
1-2

في تاريخ غير محدد بين آ /أغساطس  2017وشابا /فبراير  2018بدأت صااحبة البالغ شالل
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وفي  6شا اابا /فبراير  2018ادم الصا ااندو الذي يمل ذل المنزل طلبًا للشا ااروع في إجراءات إخالء

منزل دور سند اانوني .
()2

صا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ باادعو اإلشغغغغغغر القااانيغر

()3

ا

من أجاال اس ا ا ا ا ا ااتعااادة حيااا تااه للمنزل .وفي  27حزيرار/

يونيه  2018أيدت المحكمة االبتدائية رام  8في روبي (برش ا ا االونة) الطلب بكامله معتبرة أر س ا ا ااند ملهية ال هة

وبناء
المقدمة للطلب اد ثبح وأر المدعى عليها لم تقدم أي دليل على س ا ا ااند الملهية أو الحق في ش ا ا االل المنزلً .
على ذل أمرت المحكمة بإخالء المنزل وحددت  25أيلول/س ا اابتمبر  2018كتاريخ لإلخالء في حال لم تلادر
صاحبة البالغ المنزل وأصبح ارار المحكمة نهائيًا .وطعنح صاحبة البالغ في هذا القرار(.)4
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وفي  25تشا ا ا ا ا ا ارين األول/أكتوبر  2018وافقاح المحكماة االبتادائياة رام  8في روبي على طلاب

الصا ا ا ا ا ااندو للتنفيذ المخاح لقرار اإلخالء أثناء النظر في الطعن وأمرت صا ا ا ا ا اااحبة البالغ بإخالء المبنى

وحاددت  9كاانور الثااني/ينااير  2019كموعاد لإلخالء في حاال لم تمتثال صا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ ألمر المحكماة.

وطعنح ص ا ا ا اااحبة البالغ في أمر التنفيذ المخاح .وفي  17كانور األول/ديس ا ا ا اامبر  2018أكدت المحكمة

االبتدائية رام  8في روبي أمر التنفيذ المخاح مشاايرة إلى أر القرار كار واضااح ًا وأر من غير المرجح أر
ين ح الطعن وأر ص ا اااحبة البالغ كانح تتلقى مس ا اااعدة من الخدمات االجتماعية وأر من الممكن اس ا ااتعادة
المسكن لهي تعود صاحبة البالغ للسكن فيه إذا ن ح طعنها.
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وفي  3كااانور الثاااني/يناااير  2019طلبااح المحكمااة االبتاادائيااة رام  8في روبي من الخاادمااات

االجتمااعياة إجراء تقييم للمخااطر االجتمااعياة واتخااذ إجراءات للتخفيف من هاذه المخااطر .وفي  7كاانور

الثااني/ينااير  2019طلباح الخادماات االجتمااعياة وصا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ تعليق عملياة اإلخالء بسا ا ا ا ا ا اباب وجود

ااص ا ارين في المنزل وعدم وجود مس ا ااكن بديل لديهم  .وفي نفس التاريخ رفض ا ااح المحكمة االبتدائية رام 8

في روبي هذا الطلب ألر اإلخالء اد أجل بالفعل لفترة أطول مما هو منصوص عليه في المادة  704من
اانور اإلجراءات المدنية (مدة شهر اابلة للتمديد لشهر آخر).

()1

جمعح هذه الواائع اس ا ا ا ا ااتناداً إلى البالغ الفردي والمعلومات التي ادمها الطرفار الحقاً في مالحظاتهما وتعليقاتهما على األسا ا ا ا ااس

()2

ال تشااير صاااحبة البالغ إلى تاريخ محدد .ووفقا لتقرير للخدمات االجتماعية صااادر في  23أيلول/ساابتمبر  2019كانح صاااحبة

الموضوعية للبالغ.

البالغ في تمو /يولياه وآ /أغسا ا ا ا ا ا ااطس  2018تعيش في منزل كاار ملهااً لهاا وكاار خااض ا ا ا ا ا ا اعااً إلجراءات الرهن االحت اا ي .وفي

نيسار/أبريل  2018أبللح صاحبة البالغ الخدمات االجتماعية بأنها تسكن في المنزل المشار إليه في هذا البالغ.

2

الذي يش االل المبنى دور موافقة

()3

مدنيا يباشا اره مال مبنى لطلب إخالء الش ااخ
اء ً
يش ااكل اإلخالء على أس اااإل اإلش االال غير القانوني إجر ً
مالهه .ويمكن أر يحدث شلل مبنى دور موافقة مالهه إما عند سحب المال لموافقته السابقة أو عند عدم وجود هذه الموافقة أصالً.

()4

لم تقدم صاحبة البالغ أي معلومات عن نتائم طعنها.
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ومع ذل

لم ي ر اإلخالء في  9كانور الثاني/يناير  2019ألر صا ا ا ا ا اااحبة البالغ لم تخرج من

المس ا ا ا ا ااكن وألر موظفي المحكمة لم يحص ا ا ا ا االوا على مس ا ا ا ا اااعدة من اوات األمن  .وفي  10كانور الثاني/
()5

يناير  2019أجل اإلخالء إلى  6شبا /فبراير .2019

الواائع الالحقة لتس يل البالغ
6-2

في  5ش اابا /فبراير  2019أبللح الخدمات االجتماعية المحكمة االبتدائية رام  8في روبي أنها

ال تر ض ا ا اارورة لحض ا ا ااورها أثناء اإلخالء ألر ص ا ا اااحبة البالغ كانح تعيش مخات ًا في منزل آخر بفض ا ا اال
مساااعدة أصااداائها .وفي الساااعة الثالثة بعد الظهر من يوم  6شاابا /فبراير  2019ذهب موظفو المحكمة
إلى المسا ااكن ووجدوه خالياً إذ لم يكن فيه سا ااو بعض األثاث واألغراض الشا ااخصا ااية دور أي دليل على
أر هناك من يسكن فيه.

ال كوى
1-3

تدعي صا ا ا ا اااحبة البالغ أر طردها من المسا ا ا ا ااكن إجراء غير متناسا ا ا ا ااب ينته المادة  )1(25من

اإلعالر العاالمي لحقو اإلنسا ا ا ا ا ا ااار؛ والماادة  9من اتفاايياة حقو الطفال؛ والماادة  8من االتفاايياة األوروبية

لحقو اإلنسار؛ والمادة  )1(11من العهد؛ والمادة  47من دستور إسبانيا.
2-3

وتر صااحبة البالغ أنه إذا كانح إدارة الدولة الطرف نفساها تعتبر األسارة عرضاة لخطر التشاريد وفي

حالة فقدار وشي للسكن ودور دخل كاف للحصول على مسكن من المساكن المتاحة في السو المفتوحة فمن
أمر باإلخالء .وتدعي ص ا اااحبة البالغ أنه ليس لديها دخل
التنااض أر تص ا اادر هيرة أخر تابعة لإلدارة نفس ا ااها ًا

سو معاش إعالة القاصرين الخاضعين لرعايتها( .)6وبهذا تخكد أر حالتها تختلف عن حالة مال المنزل الذي ال
يستخدم المنزل ألنه يمل الهثير من األصول وإذا أراد تأجير المنزل فيمكنه أر يخجره لها.

وتخكد ص اااحبة البالغ أيضا ا ًا أر الحكم المتعلق بالتنفيذ المخاح ليس نهائي ًا وأنه في هذه القض ااية
3-3
ال توجد حاجة ملحة إلى اس ا ا ااتعادة المال للمنزل الذي لن يس ا ا ااتهل ولن يفقد ييمته في انتظار أر يص ا ا اابح
الحكم نهائي ًا.
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وتر ص ا اااحبة البالغ أر طردها من المنزل من ش ا ااأنه أر يتس ا اابب في أضا ا ارار جس ا اايمة ال يمكن

جبرها وفي انتهاك حقواها وحقو حفيديها ال سيما في حالة انفصالها عنهما إذا لم يعد لديها مسكن.
م حظات التولة الطرف ب

المقوولية واألسس الموضوعية

1-4

طلباح الادولاة الطرف في مالحظااتهاا المخرخاة  3تشا ا ا ا ا ا ارين األول/أكتوبر  2019من الل ناة أر

2-4

أمر مخرخاً  6شاابا /فبراير  2019يشااير إلى أر
وتفيد الدولة الطرف بأر ملف القض اية يتضاامن اً

3-4

وتخكد الدولة الطرف أر ص ا اااحبة البالغ كانح تحص ا اال على إعانة البطالة البالغ ادرها 430,27

تعتبر البالغ غير مقبول أو بدالً من ذل

أنه ال يكشف عن أي انتهاك للعهد.

الخدمات االجتماعية أفادت بأر صاحبة البالغ وحفيديها اد نقلوا إلى مسكن آخر.

يورو وا ااح اإلخالء .وتضا ا ا ا ا ا اايف أن ااه وفقا ااً لتقرير صا ا ا ا ا ا ا ااادر عن الخ اادم ااات االجتم اااعي ااة في  27أيلول/

س ا ا اابتمبر  2019حص ا ا االح ص ا ا اااحبة البالغ في أيلول/س ا ا اابتمبر  2018على عقد عمل مخاح بدوام كامل.
()5

لم تقدم صاحبة البالغ معلومات إضافية.

()6

دخال شا ااهرًيا ادره
أرفقح صا اااحبة البالغ بالشا ااكو تقر ًا
ير من الخدمات االجتماعية مخرخا  22حزيرار/يونيه  2018يفيد بأر لديها ً
 430يورو من إعانة البطالة.
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وعالوة على ذل

يفيد تقرير الخدمات االجتماعية نفسه بأر صاحبة البالغ لم تحضر عملية اإلخالء التي
فإر البيانات

كانح مقررة في  6شا ا ا ا اابا /فبراير  2019ألر العملية تزامنح مع سا ا ا ا اااعات عملها .ومع ذل

المقدمة في بالغها إلى الل نة في  1شا ا اابا /فبراير  2019تفيد بأر صا ا اااحبة البالغ ال دخل لديها سا ا ااو

إعااناة البطاالاة .وفي ظال هاذه الظروف تر الادولاة الطرف أر على صا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ أر تثباح وضا ا ا ا ا ا ااعها
االاتصادي الحقيقي.

وتخكد الدولة الطرف أيض ا ا ا ًا أر صا ا اااحبة البالغ كانح على علم بتاريخ اإلخالء منذ  25تش ا ا ارين
4-4
األول/أكتوبر  2018لهنهاا انتظرت حتى  1شا ا ا ا ا ا اباا /فبراير  2019لتقاديم بالغهاا الفردي .وأد ذلا إلى
تلقي الادولاة الطرف طلاب اتخااذ تادابير مخاتاة في وااح أاال من  24س ا ا ا ا ا ا اااعاة ابال اإلخالء مماا جعال من

الصعب اتخاذ إجراء في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.
5-4

وتر الدولة الطرف أر صاااحبة البالغ لم تسااتنفد ساابل االنتصاااف المحلية ألنها على الرغم من

شا ا ا االلها لمنزل دور سا ا ا ااند اانوني منذ شا ا ا اابا /فبراير  2018على األال لم تطلب المسا ا ا اااعدة من الخدمات

االجتماعية حتى نيس ا ا ااار/أبريل من ذل العام ولم تطلب مس ا ا ااكن ًا من المس ا ا اااكن االجتماعية الرس ا ا اامية حتى
حزيرار/يونيه  2018أي بعد مرور فترة طويلة على شا االلها مسا ااكناً دور سا ااند اانوني وبعد بدء اإلجراءات
القضائية .ولذل
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فإر سبل االنتصاف المحلية لم تستنفد واح تقديم البالغ الفردي.

وفيما يتعلق بحقو صاحبة البالغ وحقو حفيديها بموجب المادة  )1(11من العهد تخكد الدولة

الطرف أنهم يحصاالور على رعاية صااحية عامة م انية وجيدة وأر حفيدي صاااحبة البالغ يتمتعار بالتعليم
العام الم اني بما في ذل الحق في الوجبات اللذائية المدعومة المقدمة للقصا ا ا اار .ولد صا ا ا اااحبة البالغ

أيض ا ا ا ًا إمكانية الحصا ا ااول على اإلمدادات األسا ا اااسا ا ااية الم انية أو المدعومة من خالل ما يسا ا اامى البدالت
االجتماعية للههرباء والتدفرة والماء .وباإلضا ا ا ا ااافة إلى ذل لد صا ا ا ا اااحبة البالغ وظيفة مدفوعة األجر لم

تعرف تفاص ا ا ا ا اايلها بعد .وعلى الرغم من ذل

َّودت الخدمات االجتماعية لبلدية روبي األس ا ا ا ا ارة بكمية من

المواد اللذائية بغية تلبية احتياجاتهم األس ا اااس ا ااية لمدة س ا ااتة أش ا ااهر .وفي أيلول/س ا اابتمبر  2019ادمح إلى

حفيادي صا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ منحاة ألخاذ الوجباات في المطعم المادرسا ا ا ا ا ا ااي .وفي الوااح الاذي كااناح تادرإل فياه
إمكانية هذه المنحة منحح صا ا اااحبة البالغ تخفيض  50في المائة على الوجبات المدرسا ا ااية .وتر الدولة
مخمنة في حدود الموارد المتاحة من األموال العامة
الطرف أر كل هذا يشا ااير إلى أر احتياجات األس ا ارة َّ

ولم تبق س ا ااو حاجتها إلى الس ا ااكن التي لم تو َّ
ضا ا اح بعد .وفي هذا الص ا اادد تخكد الدولة الطرف أر الواائع

تبين أر صا اااحبة البالغ لم تتقدم بطلب للحصا ااول على سا ااكن إال بعد شا االل منزل شا ااخ

آخر وتخكد أر

الطلب الذي ادمته صا ا اااحبة البالغ في كانور الثاني/يناير  2019للحصا ا ااول على سا ا ااكن عام اد ابل وأر

ص ا اااحبة البالغ اد سا ا ا لح في اائمة االنتظار وأذر لها أيضا ا ا ًا بالمش ا اااركة في برنامم  40/60للبحث في
السو الخاصة عن مسكن داخل البلدية لإلي ار يتناسب مع احتياجاتها.
7-4

شا ااخ

وتر الدولة الطرف أر أحكام المادة  11من العهد ال تشا ا ا اامل األشا ا ا ااخاص الذين يشا ا ا االلور منزل

آخر بصا ااورة غير اانونية .وتضا اايف أر الحق في الملهية الفردية وال ماعية مكرَّإل في المادة 17

من اإلعالر العالمي لحقو اإلنسا ا ااار والمادة  33من دسا ا ااتور الدولة الطرف .وتشا ا ااكل حماية الملهية على
المسااتو الدولي حقاً أساااسااياً من حقو اإلنسااار يساامح بتلبية االحتياجات األساااسااية ألصااحا

الممتلهات

ولذا ي ب حماية الملهية من السا االب التعسا اافي .ومن ثم ال يمكن اسا ااتخدام المادة  )1(11من العهد لحماية
أفعال انتزاع ممتلهات اللير كما هو الحال في هذه القضاية .وفي هذا الصادد تقر الل نة في تعليقها العام

رام  )1997(7ب أر عمليات اإلخالء مناس ا اابة في حاالت معينة من بينها احتالل ممتلهات اللير شا ا اريطة

أر تنَّفذ وفقاً للقانور الذي يساامح لألشااخاص المتأثرين باالسااتفادة من ساابل االنتصاااف القانونية المناساابة

وفي الواح المناسب وبحضور مسخولين مختصين.
4
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وت ادل الدولة الطرف بأر الحق في السكن ليس حق ًا مطلقاً في شلل مسكن معين يملهه شخ
8-4
آخر أو حق ًا مطلق ًا في حصاول أي شاخ في جميع األحوال على مساكن من السالطات إذا كانح الموارد
العامة غير كافية لض ا ا ا ا اامار هذا الحق .وتر الدولة الطرف أر المادة  )1(25من اإلعالر العالمي لحقو
اإلنس ا ااار والمادة  )1(11من العهد ال تعترف بحق ش ا ااخص ا ااي واجب اإلنفاذ لهنهما تلزمار الدول األطراف

ب اعتماد التدابير المناساابة لتعزيز السااياسااات العامة الرامية إلى تسااهيل حصااول جميع المواطنين على سااكن
()7

فإر المادة  )3(34من ميثا

الئق .ووفق ًا للس ا ا ا اوابق القض ا ا ا ااائية لمحكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي
الحقو األس اااس ااية لالتحاد األوروبي التي تعترف بالحق في مس اااعدة س ااكنية ال تض اامن الحق في الس ااكن

وإنما الحق في الحصول على مساعدة سكنية في إطار السياسات االجتماعية القائمة على المادة  153من

المعاهدة المنظمة لعمل االتحاد األوروبي .وثمة اعتراف صا ا ا ا ا ا اريح بهذا االلتزام الوااع على عاتق الدول في

المادة  47من دسا ا ااتور إسا ا اابانيا وفي مختلف األنظمة األسا ا اااسا ا ااية المتعلقة بالحكم الذاتي .ووفق ًا لهذه المادة
وللساوابق القضاائية للمحكمة الدساتورية( )8يشاكل الحق في الساكن "والية دساتورية أو توجيهاً دساتورياً" ي ب
ال من
أر يكور له مض ا ا اامور اجتماعي أس ا ا اااس ا ا ا ًا لهن ال يمكن أر يعتبر في حد ذاته اختص ا ا اااص ا ا ا ًا مس ا ا ااتق ً
اختصااصاات الدولة .وبالتالي فإر السالطات العامة ملزمة بتهيرة الظروف الال مة ووضاع اللوائح المناسابة
إلنفاذ حق اإلسا اابار في التمتع بالسا ااكن الالئق والمالئم وال سا اايما من خالل تنظيم اسا ااتخدام األ ارضا ااي وفقًا
للمصالحة العامة وعلى نحو يمنع المضااربة .ولما كار الحق في الساكن ي ْعمل بالتدريم تر الدولة الطرف

أنها تحترم التزاماتها الدولية المتعلقة بهذا الحق احترام ًا تام ًا وتشا ااير إلى الح م المقدمة في سا اايا بالغات
مماثلة لهذا البالغ فيما يتعلق بال هود المبذولة في م ال اإلسكار.
وانطالاااً من نفس المنطق فيمااا يخ

طبيعااة الت ازمااات الاادولاة الطرف بموجااب المااادة  )1(11من

9-4

األدنى من الدخل المطلو لهي يحصا اال شا ااخ

على مسا ااكن من السا ااو المفتوحة؛ ( ) وعدد األشا ااخاص

العهد تر الدولة الطرف أنه ينبلي تقييم وفائها بهذه االلتزامات من خالل دراسة ثالثة معايير وهي( :أ) الحد

دور هاذا الحااد األدنى؛ (ج) وموارد الميزانياة العاااماة المتاااحاة لتلبيااة هاذه االحتياااجاات .ولاذلا

س ا ا ا ا ا اايكور من

الضاروري تقييم ما إذا كانح الدولة تسااهم في تمويل تلطية هذه االحتياجات بكل الموارد المتاحة لها وما إذا

كااانااح في حااالااة عاادم كفااايااة هااذه الموارد لتلطيااة جميع االحتياااجااات تخصا ا ا ا ا ا ا

الموارد المحاادودة بمعااايير

موضوعية ودور تمييز وحسب درجة الحاجة .وهذا هو المنطق بالذات الذي تستخدمه الل نة في تعليقها العام
رام  )1997(7الذي تبين فيه أنه في حال أد اإلخالء القانوني إلى بقاء شخ

بال مأو

باتخاذ جميع التدابير الال مة بأاصى ما هو متاح لها من موارد لتوفير سكن آخر للشخ

10-4

فإر الدول ملزمة
المعني.

وتر الدولة الطرف أنه إذا طب ق هذا المنطق على نطاا الحق في السا ا ا ا ا ا ااكن الالئق فيما يخ

هذه القض ااية لمعرفة ما إذا انته العهد س اايكور من الض ااروري أر تثبح ص اااحبة البالغ ما يلي( :أ) أنها

في حالة عو ؛ ( ) وأر السا ا ا ا االطات لم تخصا ا ا ا ا
ص ااا
الموارد لم تخ َّ

موارد في حدود إمكانياتها لصا ا ا ا اااحبة البالغ؛ (ج) وأر

حسا ا ااب معايير منطقية وموضا ا ااوعية في حال تخصا ا ااي

الحد األاصا ا ااى من الموارد

المتاحة دور تلطية جميع االحتياجات؛ (د) وأر صااحبة البالغ لم تضاع نفساها بشاكل طوعي ومقصاود في
الحالة التي تشكو منها ألر هذا يمنعها من تلقي المعونة العامة.

11-4

وتبين الدولة الطرف الق اررات المتخذة لحماية الحق في السا ا ا ا ا ا ااكن .فقد اتخذت خطوات لتيسا ا ا ا ا ا ااير

الوص ا ا ااول إلى نظام ال ملهية الخاص ا ا ااة من خالل إعفاءات ض ا ا اريبية ونظام اإلي ار في القطاع الخاص من

خالل المعونة العامة .واعتمدت أيض ااً س ااياس ااات لض اامار عدم اض ااطرار األش ااخاص إلى الخروج من س ااو
()7

محكمة الع ا ا ا اادل التابعة لالتحاد األوروبي سانشيز مورسيو وأبريل غارسيا ضد بانهو بيلباو فيزكايا أرجونتاريا  C-539/14أما ا ا اار

()8

أحكام المحكمة الدستورية رام  1988/152ورام  2010/7ورام .2019/33
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الملهية الخاصااة بفضاال واف عمليات اإلخالء المتصاالة بعدم دفع أاسااا الرهور العقارية وبفضاال اعتماد

مدونة اواعد السالوك التي تقيدت بها أكثر من  93مخساساة مالية .وبغية االسات ابة لالحتياجات الطارئة في

حاالت اإلخالء القانوني وفي انتظار العثور على سااكن اار جديد أنشاارح بموجب المرسااوم الملهي بقانور
رام  2019/7آلية تمكن األشاخاص الضاعفاء من االساتفادة من ارار تعليق اإلخالء لمدة شاهر عندما يكور
اعتباري .وفي كاتالونيا تس ااتهمل هذه

المال ش ااخصا ا ًا طبيعي ًا أو ثالثة أش ااهر عندما يتعلق األمر بش ااخ
المس ا اااعدة بإعانات اجتماعية عاجلة تهدف إلى تلبية االحتياجات الخاص ا ااة األس ا اااس ا ااية والعاجلة في اإلاليم

المتمتع بالحكم الذاتي .وتعمل الدولة الطرف أيض ا ا ا ًا على كفالة وجود عدد كاف من المس ا ا اااكن االجتماعية
من خالل اعتماد تشا اريعات بشا ااأر التخطيط الحضا ااري تن على ضا اارورة التخلي م ان ًا من أجل المنفعة

العامة عن جزء من األ ارض ا ا ا ااي الخاص ا ا ا ااة التي يراد تحويلها إلى مباني حض ا ا ا ارية ومن خالل تمويل بناء

مس اااكن اجتماعية على هذه األ ارض ااي .وأخي اًر وض ااعح الدولة الطرف معايير موض ااوعية لتقييم احتياجات
مقدمي طلبات السكن االجتماعي من أجل توفير مساكن لهم.
ال
 12-4وفي هذه القضا ا ااية بدأت صا ا اااحبة البالغ في شا ا االل مبنى يمتلهه شا ا ااخ آخر دور أر تتقدم أو ً
بطلب للحصول على سكن اجتماعي .ووفقاً للدولة الطرف فإر شلل مسكن بهذه الطريقة ال يندرج في نطا
الحماية المنصاوص عليها في المادة  )1(11من العهد وهو يضار بالشاخ

االعتباري الذي يمتل المسكن.

واد كانح الخدمات االجتماعية حاضا ا ا ا ا ا ارة في جميع مواعيد اإلخالء التي كانح مقررة وتابعح التطورات في
هذه القضااية وادمح المساااعدة لصاااحبة البالغ منذ عام  .2017وابل طلبها للحصااول على سااكن اجتماعي

وسا ا ا لح في برنامم  40/60لمس ا اااعدتها في البحث في الس ا ااو الخاص ا ااة عن مس ا ااكن لإلي ار .وأخي ًار تر
الدولة الطرف أر حالة صا ا اااحبة البالغ تعز إلى حد كبير إلى أفعالها أي إلى شا ا االلها مسا ا ااكناً منذ شا ا اابا /

فبراير  2018على األال دور أر تتقدم بطلب للحص ا ااول على س ا ااكن اجتماعي .وفي ض ا ااوء ما تقدم تخل

الدولة الطرف إلى أر السلطات لم تتوار عن أداء واجباتها المنصوص عليها المادة  )1(11من العهد.

هعليقات صاحبة الو

على م حظات التولة الطرف ب

المقوولية واألسس الموضوعية

أبللح صااحبة البالغ الل نة في تعليقاتها المخرخة  20آذار/مارإل  2020أر اإلخالء لم يعلَّق
1-5
وأنه نفذ في الوااع في الموعد المحدد .ووفقاً لصا ا ا ا ا اااحبة البالغ لم يعلَّق اإلخالء ألر الخدمات االجتماعية
أبللح المحكمة االبتدائية رام  8في روبي بأر صا ا ا اااحبة البالغ انتقلح إلى مسا ا ا ااكن آخر بمبادرة منها .لهم

صا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ تادعي أر هاذه المعلوماات غير دييقاة ألنهاا هي وحفياديهاا كاانوا فقط عناد إحاد ال اارات
التي استضافتهم ليوم واحد في غرفة واحدة من منزلها.

2-5

وتدعي صاحبة البالغ أر الخدمات االجتماعية لم تتخذ أي إجراء للتحقق من حالة سكن األسرة

وأنهاا هي وحفياديهاا فقادوا جميع األغراض التي لم يتمكنوا من اسا ا ا ا ا ا ااتعاادتهاا من المنزل ابال اإلخالء .وتادفع
ص ا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ كاذلا باأناه على الرغم من اعتراف الم لس المعني بتقييم حاالاة الطوارا االاتص ا ا ا ا ا ا ااادياة

ص اا اا ا
واالجتماعية في كاتالونيا بأنها كانح في حالة طوارا لم يخ َّ
ذل

لها مس ا ا ا ا ااكن اجتماعي .وعالوة على

تفيد بأنها لم تخبر اط بقبولها في برنامم  40/60كما تدعي الخدمات االجتماعية في تقريرها وأنها

لم تمنح فرصااة االسااتفادة من هذا البرنامم .وبعد أر تلقح صاااحبة البالغ مالحظات الدولة الطرف طلبح

معلوماات عن برناامم  40/60من الخادماات االجتمااعياة وأخبروهاا باأنهاا غير مخهلاة لالسا ا ا ا ا ا ااتفاادة مناه على
الرغم من موافقة حكومة كاتالونيا على ابولها فيه.

3-5

وتر ص اااحبة البالغ أر حقها في الس ااكن اد انته عندما طردت من منزل بلرض إعادة حيا ته

إلى ص ااندو عمومي رفض تأجير المنزل لها وأبقاه فارغاً .وتر أيض ااً أر طلب الل نة اتخاذ تدابير مخاتة

اد أغفل وأر الخدمات االجتماعية تصارفح بإهمال .وفي رأيها فقد تصارفح السالطات بطريقة غير متساقة

حيث أارت بحاجتها إلى المساعدة من ناحية ومنعتها من الحصول على تل المساعدة من ناحية أخر .
6
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باء -نظر اللجنة ف المقوولية
ابل النظر في أي ادعاء يرد في بالغ ما ي ب على الل نة أر تقرر وفقاً للمادة  9من نظامها
1-6
الداخلي المخاح بموجب البروتوكول االختياري ما إذا كار البالغ مقبوالً أم ال.
2-6

وتحيط الل نة علماً بادعاء الدولة الطرف أر ص اااحبة البالغ لم تس ااتنفد س اابل االنتص اااف المحلية

المتاحة ألنها لم تطلب المساااعدة من الخدمات االجتماعية ولم تطلب الحصااول على سااكن اجتماعي حتى

ال دور سااند اانوني والذي بدأت فيه اإلجراءات القضااائية .وتالحا الل نة
الواح الذي كانح تشاالل فيه منز ً
أيضاً أر صاحبة البالغ لم ترد على هذا االدعاء أو تشرح سبب عدم طلبها المساعدة من السلطات للبحث

عن مسكن ابل أر تبدأ في شلل المنزل المعني.

وتالحا الل نة أر المادة  )1(2من العهد تلزم الدول األطراف إلزام ًا إي ابي ًا بأر تتخذ بمفردها وعن
3-6
طريق المسا ا اااعدة والتعاور الدوليين وال سا ا اايما على الصا ا ااعيدين االاتصا ا ااادي والتقني وبأاصا ا ااى ما لديها من

موارد ما ي اب من خطوات لضا ا ا ا ا ا اماار اإلعماال الفعلي والتادري ي للحقو المعترف بهاا في هذا العهاد ب ميع
الس ا ا ا ا ا اابل المناس ا ا ا ا ا اابة .ومع ذل

تذكر الل نة بأنه يمكن للدول األطراف أر تعتمد م موعة من التدابير إلنفاذ

الحقو المنصا ا ا ا ااوص عليها في العهد على النحو المبين في المادة  )4(8من البروتوكول االختياري .ولذل

تقر الل نة بأنه ي و للدول األطراف أر تنشا ا ا ااإ انوات إدارية لتيسا ا ا ااير حماية الحق في السا ا ا ااكن بطر منها

مطالبة األفراد باتخاذ إجراءات إدارية معينة إلبالغ الس ا ا ا ا االطات بحاجتهم إلى المس ا ا ا ا اااعدة في حماية حقهم في

السكن .وي ب أال تفرض هذه اإلجراءات عبراً مفرطاً أو غير ضروري على األفراد وأال تخدي إلى تمييز(.)9

تر الل نة أر عدم بذل صااحبة البالغ للعناية الواجبة من أجل طلب المسااعدة

وبناء على ذل
4-6
ً
ال في غضا ااور فترة منية معقولة يشا ااكل عنص ا ا ًار
من السا االطات اإلدارية المحلية لهي توفر لها سا ااكن ًا بدي ً
هاماً في تحديد ما إذا كانح س اابل االنتص اااف المحلية اد اس ااتنفدت بالش ااكل الذي تقتض اايه المادة  )1(3من
البروتوكول االختيا اااري وكا ااذلا ا في إثبا ااات ما ااا إذا كا ااانا اح الا اادولا ااة الطرف لم تف با ااالت ازما اااتها ااا بموجا ااب
المادة  )1(11من العهد(.)10

5-6

وعمالً بالماادة ()2(3ه) من البروتوكول االختيااري تعلن الل ناة عدم مقبولياة أي بالغ يكور من

الواضح أنه ال يستند إلى أسس سليمة أو ال تدعمه أدلة كافية أو يستند حص اًر إلى تقارير نشرتها وسائط

اإلعالم .وتحيط الل نة علماً بادعاء الدولة الطرف أر حاجة ص اااحبة البالغ إلى المس اااعدة لم تثبح حيث
أر هناك تنااضا ا ا ا ا ا ااات بين ما جاء في بالغ صا ا ا ا ا ا اااحبة البالغ إلى الل نة والمعلومات األخر المتاحة عن

ودخلها واح اإلخالء وبعده كما تحيط عليما بطلب الدولة الطرف أر توضا ا ا ا ااح صا ا ا ا اااحبة
حالتها الوظيفية ْ

البالغ هذه المسا ا ا ا ا ا ااألة .وتالحا الل نة أيضا ا ا ا ا ا ااً أر صا ا ا ا ا ا اااحبة البالغ لم ترد على هذه االدعاءات ولم تقدم
توض ا اايحات عن حالتها من حيث الدخل والوظيفة واح اإلخالء أو في الواح الراهن .وتالحا الل نة كذل

أر صا ا اااحبة البالغ لم تقدم أي تفاصا ا اايل عن وضا ا ااعها السا ا ااكني منذ اإلخالء باسا ا ااتثناء القول إنها لم تتلق

مساعدة مباشرة من السلطات في هذا الصدد.
6-6

ولم تقدم صا ا ا اااحبة البالغ أيض ا ا ا ااً وثائق تثبح أنها س ا ا ا البح حقها في السا ا ا ااكن المالئم جراء عملية

ال أو وجدت نفساها في مساكن ال يلبي الحد األدنى من متطلبات الساكن
اإلخالء بحيث أصابحح مشاردة مث ً
المناسا ا ااب الحتياجاتها واحتياجات حفيديها .وتذكر الل نة( )11بأر من واجب أصا ا ااحا البالغات أوالً إثبات

()9

تاغا وتي إ اويهل ضد إسبانيا ( )E/C.12/69/D/56/2018الفقرة .4-6

()10

المرجع نفسه الفقرة .3-6

()11

أ .م .أو .وخي .م .يو .ضد إسبانيا ( )E/C.12/68/D/45/2018الفقرة 3-10؛ وأريانو مدينا ضد إكوادور ()E/C.12/63/D/7/2015
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ادعاءاتهم وتقديم الوثائق ذات الصالة .وتفهم الل نة أر البالغات تقدم في بعض األحيار من ابل أشاخاص

ال يمثلهم محامور أو خبراء اانونيور مدربور في م ال القانور الدولي لحقو اإلنسااار .ولذل

ي ب على

ال بالنهم الذي يركز على الضاحية عن فرض أي إجراءات شاكلية غير ضارورية من
الل نة أر تمتنع عم ً
أجل تفادي وض ا ا ا ااع عقبات أمام تقديم بالغات إليها للنظر فيها .ومع ذل

لهي تنظر الل نة في األس ا ا ا ااس

الموض ااوعية لبالغ ما ال بد أر تبين الواائع واالدعاءات المعروض ااة أر أص ااحا

البالغ اد يكونوا ض ااحايا

فعليين أو محتملين النتهااك حق من الحقو المنصا ا ا ا ا ا ااوص عليهاا في العهاد أو أر تتضا ا ا ا ا ا اامن على األال
مخشا ارات معقولة على ذل ( .)12وفي هذه القض ااية تالحا الل نة أر هناك تنااضا ااً بين المعلومات المتعلقة

بدخل صااحبة البالغ الواردة في رساالتها األولى والمعلومات المتعلقة بدخلها الواردة في الوثائق التي ادمتها

الدولة الطرف .وتالحا الل نة أيضا ااً أنه رغم تمثيل محامية لص اااحبة البالغ سا اواء في اإلجراءات المحلية
أو أمام الل نة لم تقدم ص ا ا ا اااحبة البالغ توض ا ا ا اايحات للتنااضا ا ا ا اات المتعلقة بدخلها .وعليه تر الل نة أر

صا ا اااحبة البالغ لم تقدم أدلة كافية على أنها في حالة عو بسا ا اابب افتقارها إلى دخل يمكنها من الوصا ا ااول

إلى الساو الخاصاة للساكن .ولم تقدم صااحبة البالغ كذل توضايحات عن مكار إاامتها منذ اإلخالء وعن
ولما كانح الل نة ال تمل أدلة

وبناء على ذل
كيف أعااح تل اإلاامة حص ا ا ا ااولها على الس ا ا ا ااكن الالئق.
ً
كافية أمامها العتبار أر حق صاااحبة البالغ وحفيديها في السااكن الالئق اد انته في هذه القضااية أو أر
فيماا يتعلق باادعااء انتهااك الماادة  11من العهاد أر البالغ غير مادعوم

ال فاإنهاا تر
هاذا الحق مهادد فع ً
ال بالمادة ()2(3ه) من البروتوكول االختياري.
بأدلة كافية ألغراض المقبولية وأنه غير مقبول عم ً

جيم -التتابير المؤقتة وإر ء صاحبة الو
تذكر الل نة بأر اعتماد تدابير مخاتة عمالً بالمادة  5من البروتوكول االختياري أمر أسااساي لهي
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()13

تخدي الل نة الدور المنو بها بموجب البروتوكول على نحو فعال

 .وسا ا ا ا اابب وجود التدابير المخاتة هو

في جملة أمور الحفاظ على نزاهة اإلجراء ومن ثم ضا ا اامار فعالية آلية حماية الحقو المنصا ا ااوص عليها

في العهد عندما يكور هناك خطر واوع ض ا ا ا اارر ال يمكن جبره( .)14ومن خالل ابول االلتزامات التي ين

وبناء عليه فإر الدولة
عليها البروتوكول االختياري تلتزم الدول األطراف بالتعاور مع الل نة بحس ا ا اان نية.
ً
الطرف التي ال تعتماد التادابير المخاتاة التي طلبتهاا الل ناة تهور ااد انتهكاح التزامهاا باأر تتقياد بحسا ا ا ا ا ا اان نياة

بإجراء البالغات الفردية المنصا ا ا ا ااوص عليه في المادة  2من البروتوكول االختياري وفي المادة  5منه التي

تن

ع لى سلطة الل نة في طلب اعتماد تدابير مخاتة(.)15
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ولذل

فإر الل نة مختصا ا ا ا ا ا ااة بتحديد ما إذا كانح الدولة الطرف اد أخفقح في االمتثال اللتزاماتها

بموجااب المااادتين  2و 5من البروتوكول االختياااري ومااا إذا جعلااح من غير المحتماال أر يتيح القرار المقبال

أو اآلراء المقبلة لل نة حماية فعالة على نحو يفقد إجراء البالغات الفردية سبب وجوده( .)16ويظل اختصاص

()12

إل .ك .وج . .ض ااد إيطاليا ( )E/C.12/65/D/22/2017الفقرة 15-6؛ وإل .إل .ر .ض ااد إس اابانيا ()E/C.12/66/D/51/2018

()13

إل .إل .ر .ضد إسبانيا الفقرة 6-7؛ ول نة مناهضة التعذيب ثيرونياناسامبانثار ضد أستراليا ()CAT/C/61/D/614/2014

()14

إل .إل .ر .ضاد إسابانيا الفقرة  .6-7وانظر أيضاا مع مراعاة ما يقتضايه اختالف الحال المحكمة األوروبية لحقو اإلنساار (اللرفة

الفقرة .4-6

الفقرة .1-6

العليا) ماماتهولوف وأسااكاروف ضااد تركيا (الطلبار رام  99/46827ورام  )99/46951الحكم الصااادر في  4شاابا /فبراير 2005

الفقرة "( 128تتعهد الدول األطراف باالمتناع عن أي فعل أو إغفال اد يعيق الممارسااة الفعلية لحق الفرد في تقديم شااكو  .ويعتبر عدم
امتثال دولة طرف للتدابير المخاتة منعاً للمحكمة من النظر بصااورة فعالة في الشااكو وإعااة لممارسااة صاااحب الشااكو حقه على نحو

فعال ومن ثم انتهاكاً للمادة  34من االتفايية")؛ ول نة مناهضة التعذيب ثيرونياناسامبانثار ضد أستراليا الفقرة .1-6
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()15

إل .إل .ر .ضد إسبانيا الفقرة 7-7؛ وانظر أيضاً الل نة المعنية بحقو اإلنسار التعليق العام رام  )2008(33الفقرة .19

()16

إل .إل .ر .ضد إسبانيا الفقرة 8-7؛ ول نة مناهضة التعذيب ثيرونياناسامبانثار ضد أستراليا الفقرة .3-6
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الل نة بالنظر في انتهاك منفص اال للبروتوكول االختياري اختص اااصا ااً اائم ًا حتى عندما تر الل نة أر البالغ
ال بااحترام التادابير المخاتاة .ولهذا
غير مقبول ألر البروتوكول االختيااري يفرض على الادول الت ازما ًا منفصا ا ا ا ا ا ا ً

ت ااد الل نااة انتهاااكااات للبروتوكول االختياااري حتى في حاااالت أعلن فيهااا أر البالغ غير مقبول فيمااا يتعلق
باالحقو المنص ا ا ا ا ا ااوص عليهاا في العهاد( .)17وبنااء على ذلا

ي و لل ناة أر تخل

إلى أر البالغ األولي

مدعوم بأدلة كافية لتسا ا ا ا ا يله وأنه يش ا ا ا ااير إلى أر الحالة تس ا ا ا ااتدعي اتخاذ تدابير مخاتة لتفادي واوع ض ا ا ا اارر

ال يمكن جبره( .)18ومع ذل ا

ال يوجااد مااا يمنع الل نااة من أر تخل

إلى أر التاادابير المخاتااة لم تهن مبررة

أو لم تعد ضارورية وذل بعد مزيد من الد ارساة بناء على معلومات جديدة تقدمها الدولة الطرف( .)19وبالمثل

فإر المعلومات المقدمة من الطرفين بشااأر مقبولية البالغ وأس اسااه الموضااوعية اد تدفع الل نة إلى اسااتنتاج أر

البالغ الااذي باادا مقبوالً في الباادايااة ظاااهري ا ًا غير مقبول لعاادم وجود أدلااة كااافيااة كمااا هو الحااال في هااذه
القض ا ا ا ا ا ااية( .)20فليس من التنااض أر تطلب الل نة اتخاذ تدابير مخاتة ثم تعلن عدم مقبولية البالغ( .)21ولهذا
الس اابب بالذات يس اامح اإلجراء المنص ااوص عليه في المادة  7من النظام الداخلي المخاح بموجب البروتوكول

االختياري للدولة الطرف بأر تعترض على طلب التخاذ تدابير مخاتة وأر تطلب س ا ا ااحبه مع تقديم ح م إلى
الل نة عن السا ا ا اابب الذي ي عل التدابير المخاتة غير مبررة وعن سا ا ا اابب انعدام خطر واوع ضا ا ا اارر ال يمكن

جبره( .)22وي و للدولة الطرف أيضا ًا أر تقدم ح

ًا لتبرير عدم مقبولية البالغ( .)23ولذل

ومن أجل ضامار

نزاهة اإلجراء توص ا ااي الل نة الدولة الطرف بأر تض ا ااع بروتوكوالً لتلبية طلبات الل نة المتعلقة باتخاذ التدابير
المخاتة وأر تبلغ جميع السلطات المعنية بضرورة االست ابة لهذه الطلبات(.)24
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وفي هذه القضااية ليس لد الل نة بعد د ارسااتها لملف القضااية ما يكفي من األدلة السااتنتاج أر

الدولة الطرف اد خراح التزامها الدولي باالسا اات ابة بحسا اان نية لطلب اتخاذ التدابير المخاتة المقدم بموجب

المادتين  2و 5من البروتوكول االختياري من أجل منع ضرر ال يمكن جبره اد يلحق بأصحا

البالغ.

داخ -االستنتاج
-8

بناء على تقدم تقرر الل نة ما يلي:
ً
(أ)

عدم مقبولية البالغ بموجب المادة ()2(3ه) من البروتوكول االختياري؛

( )

إحالة هذا القرار إلى صاحبة البالغ وإلى الدولة الطرف.

()17

إل .إل .ر .ضد إسبانيا الفقرة .9-7

()18

المرجع نفسه.

()19

المرجع نفسه.

()20

المرجع نفسه.

()21

المرجع نفسه.

()22

المرجع نفسه.

()23

المرجع نفسه.

()24

المرجع نفسه الفقرة .10
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