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امللخص التنفيذي
تلتــزم منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة (أرض) بإعــاء أصــوات الشــباب الفلســطيني يف املنطقــة ومتكينهــم مــن
تحقيــق التغيــر اإليجــايب يف مجتمعاتهــم .يف إطــار هــذا االلت ـزام ،تــأيت هــذه الدراســة بهــدف اســتطالع احتياجــات املســاعدة
القانونيــة غــر امللبّــاة لالجئــن الفلســطينيني الشــباب الذين يعيشــون يف املخيــات يف األردن ولبنان وفلســطني (األرايض الفلســطينية
املحتلــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) .ويســتند هــذا التقريــر إىل سلســلة مــن التقاريــر واملوج ـزات التــي أعدتهــا منظمــة
النهضــة (أرض) حــول الالجئــن الفلســطينيني الشــباب والتــي ت ُلقــي الضــوء عــى الوضــع العــام ألولئــك الالجئــن مــن الشــباب مــن
قاطني املخيامت يف األردن واملنطقة ،واحتياجاتهم وتطلعاتهم (منظمة النهضة (أرض)2020 ،أ2020 ،ب2020 ،ج).
وكجــزء مــن الت ـزام منظمــة النهضــة (أرض) باالنخ ـراط مــع الشــباب الفلســطيني ومتكينهــم ،يســتند هــذا التقريــر إىل منــوذج
تجريبــي مدتــه شــهر واحــد يهــدف إىل تدريــب ثالثــة باحثــن شــباب مــن املجتمعــات الفلســطينية عــى البحــث املتعلــق بالعمــل
االجتامعــي .وتــوزع الباحثــون ثالثتهــم يف أنحــاء املنطقــة؛ بواقــع باحــث يف غــزة ،وباحثــة يف لبنــان وآخــرى يف األردن .هــذا وقــد
شاركوا يف جميع جوانب البحث مبا فيها تصميم االستبيانات ،وجمع العينات والتحقق من صحة النتائج الصادرة عنها.
جــرى إعــداد االســتبيان األســايس لهــذه الدراســة بالتعــاون مــع الباحثــن الشــباب الثالثــة يف مســعى إىل فهــم التصــورات الخاصــة
بالطلــب والعــرض عــى خدمــات العــون القانــوين مــن وجهــة نظــر الشــباب الفلســطيني يف املنطقــة .وشــمل املســتجيبون
املســتهدفون شــباباً ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و 29عام ـاً إىل جانــب بالغــن تزيــد أعامرهــم عــن  33عام ـاً للحصــول عــى نظــرة
متعمقــة بشــأن دورة حيــاة االحتياجــات القانونيــة التــي ميــر بهــا الشــباب الفلســطيني .واســتطلع االســتبيان آراء املســتجيبني حــول
االحتياجــات القانونيــة األكــر إلحاحـاً بالنســبة للشــباب الفلســطيني ومــدى توفّــر الخدمــات القانونيــة لتلبيتهــا .كام ســأل االســتبيان
املســتجيبني عــا إذا كانــوا قــد واجهــوا بذاتهــم تحديــات يف الوصــول إىل خدمــات املســاعدة القانونيــة ،ويف حــال كان األمــر كذلــك،
يصنــف هــذا التحليــل
فــا هــي تلــك التحديــات .هــذا وقــد أتاحــت األســئلة الدميغرافيــة إج ـراء تحليــل لهــذه القضايــا بحيــث ّ
وفقاً للجنس والعمر.
كــا اســتند االســتبيان إىل فهــم منظمــة النهضــة (أرض) للوصــول إىل العدالــة ،وهــو مــا يتضمــن جميــع العنــارص الالزمــة لتمكــن
املواطنــن واملقيمــن مــن التــاس اإلنصــاف ملظاملهــم واملطالبــة باحـرام حقوقهــم .وتعتمــد منظمــة النهضــة (أرض) ،يف عملهــا ،كــا
تعمــل عــى تكييــف العنــارص الســتة التــي اقرتحتهــا اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة (لجنــة ســيداو) يف تعليقهــا
العــام رقــم  33بشــأن وصــول املــرأة إىل العدالــة ،وهــي :إمكانيــة التقــايض ،والتوفّــر ،وســهولة الوصــول ،والجــودة ،وتوفــر ســبل
االنتصــاف للضحايــا ومســاءلة نُظــم العدالــة (لجنــة ســيداو .)2015 ،ومــن خــال تكييــف هــذه العنــارص لفهــم تصــورات الشــباب
بشــأن الوصــول إىل العدالــة ،تنــاول االســتبيان قضايــا التوفّــر ،والقــدرة عــى تحمــل التكاليــف ،وجــودة الخدمــات .كــا ُســئل
املستجيبون عام إذا كانوا قد واجهوا شخصياً معيقات تحول دون الوصول إىل الخدمات.

ملخص النتائج
يشــر التو ّفــر ،يف ســياق هــذا التقريــر ،إىل وجــود الخدمــات داخــل املخيــات .وقــد أشــارت األغلبيــة الســاحقة مــن املســتجيبني إىل
االفتقــار إىل املعرفــة فيــا يتعلــق بتوفــر الخدمــات يف مناطقهــم بغــض النظــر عــن العمــر ،أو الجنــس ،أو املوقــع الجغـرايف .وكذلــك،
أبــرزت النتائــج أن الشــباب الفلســطيني الذيــن يعيــش يف املخيــات يف املنطقــة يواجــه احتياجــات قانونيــة مل يفلــح املســتوى
الراهــن مــن تقديــم الخدمــات يف التصــدي لهــا أو تلبيتهــا بالشــكل الــكايف .وكانــت هــذه االحتياجــات غــر املل ّبــاة أكــر حــدة عــى
وجــه الخصــوص فيــا يتعلــق بحــق العمــل ،وحــق التعليــم ،وحــق الصحــة وحــق حريــة التنقــل .وينطبــق هــذا األخــر يف الغالــب
يف لبنــان واألرايض الفلســطينية املحتلــة ،ويف األردن أيضـاً بدرجــة أقــل .ومل يُعــرب أي مــن املســتجيبني عــن رضاهــم عــن مســتوى
توفــر الخدمــات القانونيــة لتلــك املســائل املتعلقــة بالقانــون املجتمعــي والجنــايئ .ومــن بــن الفروقــات األكــر حــدة بــن الجنســن،
أي مــن معيقــات الوصــول إىل العدالــة
كانــت االحتياجــات األُرسيــة هــي األكــر إلحاحـاً بــن الشــابات ،مــا يــدل عــى أن مــن شــأن ّ
يف املسائل املرتبطة باألرسة التأثري عىل النساء بشكل متفاوت.
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القــدرة عــى تحمــل التكاليــف ،وتشــر إىل تكلفــة الخدمــات .وجــدت هــذه الدراســة أن التصــورات بشــأن تكلفــة الخدمــات
القانونيــة تتغـ ّـر بتقــدم العمــر ،مــا يعكــس عــى األرجــح املســؤولية املاليــة املتزايــدة التــي يتحملهــا الشــباب مــع تقدمهــم يف
الســن واســتقالليتهم .وفيــا يتعلــق بالتكاليــف ،فقــد جــرت اإلشــارة إىل التكاليــف املبــارشة بشــكل متكــرر بقــدر اإلشــارة إىل تلــك
التكاليــف غــر املبــارشة .ورأى املســتجيبون الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و 24عام ـاً أن مــن املرجــح ارتفــاع كلفــة الخدمــات
املرتبطــة بالجوانــب التاليــة :املطالبــات املاليــة ،والوثائــق العامــة وتوثيــق الالجئــن ،وجرائــم أمــن الدولــة ،والتمثيــل الســيايس،
وحرية التنقل ،والخدمات البلدية ،واملرياث ،واإليجارات واملمتلكات ،والعمل والتوظيف.
جــودة الخدمــات ،وترتبــط بشــعور الشــباب حيــال مــدى مســاعدة الخدمــات املتاحــة لهــم بشــكل ٍ
كاف يف تلبيــة احتياجاتهــم
القانونيــة .أمــا الجوانــب التــي أشــار إليهــا املســتجيبون بصفــة عامــة عــى أنهــا غــر فعالــة فكانــت تلــك املتعلقــة بالســكن،
والعمل والتوظيف ،والصحة ،والتعليم ،واملرياث والتمثيل السيايس.

التوصيات
التوصية األوىل :خدمات املساعدة القانونية
يُعــد توفــر خدمــات العــون القانــوين جــزءا ً أساســياً مــن تحســن إمكانيــة الوصــول .وينبغــي عــى املجتمــع املــدين أن يســتمر يف
تقديــم خدمــات املســاعدة القانونيــة األساســية يف املنطقــة وتوســيعها إن أمكــن .كــا يجــب أن يراعــي تقديــم الخدمــات هــذا
الفــوارق بــن الجنســن ،مــع ضــان عــدم إهــال املســائل التــي تؤثــر عــى املــرأة يف الغالــب ،كتلــك القضايــا القانونيــة املرتبطــة
باألُرسة ،إذ سيكون لها تأثري متفاوت إىل حد كبري عىل النساء.

التوصية الثانية :التثقيف القانوين والتمكني
حتــى يتم ّكــن الشــباب مــن الوصــول إىل خدمــات املســاعدة القانونيــة ،فعليهــم أوالً أن يكونــوا عــى درايــة بوجــود مثــل هــذه
الخدمــات .وهــذا يعتمــد بــدوره عــى قــدرة أف ـراد املجتمــع عــى تحديــد احتياجاتهــم وتصنيفهــا كـ»قانونيــة» .لــذا ،مثــة حاجــة
لبــذل جهــود تثقيفيــة لتحســن الوعــي القانــوين بــن الشــباب .وتــويص منظمــة النهضــة (أرض) بتزويــد الشــباب باملهــارات
املتخصصــة مــن أجــل تســهيل حــاالت اإلحالــة مــن مجتمعاتهــم إىل مقدمــي الخدمــات ،والتــي تشــمل تدريــب الشــباب عــى
التفكــر النقــدي ،ومهــارات التنظيــم واالتصــاالت ،باإلضافــة إىل إرشاكهــم يف الحــوار بشــأن القضايــا القانونيــة التــي يواجههــا
الشــباب يف مجتمعاتهــم .ونظـرا ً ألن االحتياجــات القانونيــة ال تتواجــد مبعــزل عــن غريهــا بــل كجــزء من شــبكة أكرب مــن االحتياجات
املتشــابكة ،يكــون إرشاك هــؤالء الشــباب للتفكــر ،بصــورة شــمولية ،بكيفيــة تحديــد االحتياجــات القانونيــة ضمــن الســياقات
االجتامعيــة واالقتصاديــة األكــر .وكجــزء مــن هــذا األمــر ،ســيتم تدريــب الشــباب عــى تحديــد املخاطــر ونقــاط الضعــف يف
املجتمــع بهــدف التعــرف عــى القضايــا القانونيــة ،أو النفســية أو تلــك املتعلقــة بالحاميــة االجتامعيــة ،وإلحالــة أفـراد املجتمــع إىل
منظمة النهضة (أرض) أو مقدمي الخدمات اآلخرين حسبام يكون األمر مناسباً.

التوصية الثالثة :استمرار شمول الشباب الفلسطيني
يُعــد الشــباب ممــن أجــرت منظمــة النهضــة (أرض) مقابــات معهــم ،واســتطلعت آراءهــم يف الدراســة وعملــت معهــم يف تعــاونٍ
مشــرك ،مصــدرا ً للموهبــة العظيمــة والطاقــة واإلمكانيــات ،إال أنهــم غالبـاً مــا يواجهــون معيقات تحــول دون شــمولهم يف العمليات
القانونيــة ،واالجتامعيــة ،والسياســية (منظمــة النهضــة (أرض)2020 ،أ) .وتدعــو منظمــة النهضــة (أرض) إىل املزيــد مــن الشــمول
والتمثيــل للشــباب الفلســطيني يف جميــع العمليــات التــي تؤثــر عليهــم ،وهــو مــا يشــمل اتبــاع نهــج موجــه نحــو الشــباب مــن
حيــث البحــث وجمــع البيانــات (منظمــة النهضــة (أرض)2020 ،ج) .ويجــب عــى مقدمــي الخدمــات االســتمرار يف إرشاك الشــباب
يف البحــث وتصميــم املشــاريع وتنفيذهــا ،كــا جــرى يف هــذه الدراســة .فمــن خــال إجـراء أبحــاث حــول االحتياجــات القانونيــة
للشــباب الفلســطيني ،وبــإرشاك الفلســطينيني الشــباب مبــارشة يف إعــداد هــذه الدراســة وتنفيذهــا ،ســعت منظمــة النهضــة (أرض)
إىل الوفــاء بالتزامنــا بإعــاء أصــوات الشــباب الفلســطيني يف املنطقــة ،إذ ميكــن تحقيــق التغيــر الحقيقــي عــر اتبــاع نهــج شــمويل
وتشاريك.

3

جدول املحتويات
امللخص التنفيذي

2

قامئة األشكال

5

 .1املقدمة

6

الوصول إىل العدالة

6

مالحظة حول جمع البيانات

6

املح ِّددات

8

 .2االحتياجات القانونية :كام أفاد الالجئون الفلسطينيون الشباب

9

تعريف الشباب

9

االحتياجات القانونية حسب العمر

9

العمل والتعليم والجرمية

11

التحديات املرتبطة بالعمر يف الوصول إىل الخدمات

12

االحتياجات القانونية حسب بلد اإلقامة

13

االحتياجات القانونية حسب النوع االجتامعي

15

 .3خدمات املساعدة القانونية :وجهة نظر من جانب الطلب عليها
التوفّر :االحتياجات غري املل ّباة
الجودة والقدرة عىل تحمل التكاليف

18

امليض قُدماً

20

التوصية األوىل :تقديم خدمات املساعدة القانونية

20

التوصية الثانية :التثقيف القانوين والتمكني

20

التوصية الثالثة :إدماج الشباب الفلسطيني

20

املراجع

4

16
16

21

قامئة األشكال
الشكل  1العمر وبلد اإلقامة

7

الشكل  2توزيع األعامر

7

الشكل  3التوزيع حسب العمر والنوع االجتامعي

8

الشكل  4االحتياجات القانونية حسب الفئة العمرية

10

الشكل  5االحتياجات القانونية والعمر

11

الشكل  6املشاكل التي يواجهها الشباب فيام يتعلق بالعمل

11

الشكل  7االحتياجات القانونية حسب بلد اإلقامة

14

الشكل  8االحتياجات القانونية :العمل والتعليم حسب الفئة العمرية واملوقع الجغرايف

14

الشكل  9االحتياجات القانونية حسب النوع االجتامعي

15

الشكل  10املسائل األرسية التي يواجهها الذكر واألنثى

16

الشكل  11االحتياجات القانونية مقابل التوفر املتصور للخدمات

17

الشكل  12مستوى الرضا فيام يتعلق بجودة خدمات املساعدة القانونية لكل فئة

18

الشكل  13مستوى الرضا فيام يتعلق بالقدرة عىل تحمل تكاليف خدمات املساعدة القانونية لكل فئة

19

5

 .1املقدمة
يواجــه الشــباب يف األردن طيف ـاً واســعاً مــن االحتياجــات القانونيــة غــر املل ّبــاة ،إذ تضاعــف يف العامــن املاضيــن عــدد قضايــا
الرسقــة الــواردة إىل فريــق املســاعدة القانونيــة يف منظمــة النهضــة (أرض) ،كــا يــزداد عــدد األحــداث املتورطــن يف مســائل قانونيــة
متعلقــة باملخــدرات ســنوياً .وقــد تلقــى الفريــق عــددا ً ضخ ـاً مــن طلبــات املســاعدة مــن أُرس وقــع أطفالهــا ضحيــة للجرائــم
اإللكرتونيــة ،كــا ازدادت عاملــة األطفــال نظــرا ً للتدهــور االقتصــادي املرتبــط بجائحــة كوفيــد .-19وتضمنــت الحــاالت التــي
قدمــت لهــا منظمــة النهضــة (أرض) الخدمــات القانونيــة فيــا يتصــل بحقــوق األطفــال يف العمــل ،خــال عــام  2020وحتــى نهايــة
شــهر آذار/مــارس  76 ،2021استشــارة قانونيــة تخــص حقــوق األطفــال يف العمــل (األجــور غــر املدفوعــة والتعويــض عــن إصابــات
العمــل) ،و 49قضيــة وســاطة قانونيــة لحــل الخالفــات بــن صاحــب العمــل وذوي الطفــل مــن أجــل اســتعادة حقــوق هــذا األخــر.
ومــا هــذه إال بعــض أمثلـ ٍة عــى القضايــا القانونيــة العديــدة التــي ســاعدت فيهــا منظمــة النهضــة (أرض) يف الســنوات املاضيــة ،مــا
يُــرز الحاجــة إىل زيــادة خدمــات العــون القانــوين والجهــود املبتكــرة أيض ـاً لتلبيــة االحتياجــات القانونيــة املتزايــدة ،الس ـيّام بــن
الشــباب .ويقــدم هــذا التقريــر رؤى متعمقــة بشــأن االحتياجــات القانونيــة للشــباب مــن منظــور الشــباب الفلســطيني أنفســهم،
وبالرغم من ذلك ،فثمة حاجة إلجراء املزيد من األبحاث النوعية والكمية للتحقق من صحة النتائج.

الوصول إىل العدالة
يعتــر الوصــول إىل العدالــة ركيــزة أساســية لحكــم القانــون وهــو أمــر رضوري للتوصــل إىل مجتمعــات دميقراطيــة قويــة .وكتعريــف
عمــي ،فــإن الوصــول إىل العدالــة «يتضمــن كافــة العنــارص الالزمــة لتمكــن املواطنــن مــن التــاس إنصــاف مظاملهــم واملطالبــة
باح ـرام حقوقهــم» (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واملجلــس األورويب .)2015 ،وتعتمــد منظمــة النهضــة (أرض) ،يف عملهــا ،كــا
تعمــل عــى تكييــف العنــارص الســتة التــي اقرتحتهــا اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة (لجنــة ســيداو) يف تعليقهــا
العــام رقــم  33بشــأن وصــول املــرأة إىل العدالــة ،وهــي :إمكانيــة التقــايض ،والتوفّــر ،وســهولة الوصــول ،والجــودة ،وتوفــر ســبل
االنتصــاف للضحايــا ومســاءلة نُظــم العدالــة (لجنــة ســيداو .)2015 ،وعــر تكييــف هــذه العنــارص لفهــم تصــورات الشــباب بشــأن
الوصــول إىل العدالــة ،تطــرق االســتبيان إىل استكشــاف قضايــا التوفّــر ،والقــدرة عــى تحمــل التكاليــف ،وجــودة الخدمــات .كــا
ُســئل املســتجيبون عــن مــا إذا كانــوا قــد واجهــوا شــخصياً معيقــات الوصــول إىل الخدمــات .ويتطــرق هــذا التقريــر إىل االحتياجــات
والتحديــات القانونيــة التــي يواجههــا الشــباب يف الوصــول إىل الخدمــات القانونيــة مــن خــال تصــورات الشــباب الفلســطيني الذين
يعيشــون يف املخيــات .ويعنــي هــذا الرتكيــز عــى جانــب الطلــب عــى هــذه الخدمــات أن هــذا التقريــر ال يقــدم تقييـاً لجانــب
العــرض املتعلــق بهــا ،كــا وال ميثــل دراســة عــن البيئــة التمكينيــة املالمئــة ،وهــي أمــور قــد جــرى التطــرق إليهــا بالفعــل يف مــكان
آخر( .منظمة النهضة (أرض)2020 ،أ)

مالحظة حول جمع البيانات
اتبعــت منظمــة النهضــة (أرض) نهجـاً تشــاركياً يف تصميــم هــذه الدراســة وتنفيذهــا .ولهــذه الغايــة ،تعــاون باحثــو املنظمــة مــع
ثالثــة باحثــن ميدانيــن مــن الشــباب يف لبنــان ،واألردن ،وغــزة ممــن شــاركوا يف تصميــم هــذه الدراســة منــذ بدايتهــا .وعنــد
االنتهــاء مــن إعــداد االســتبيان ،قــام الباحثــون امليدانيــون الثالثــة بتوزيعــه عــر منصــة  KoBoبــن شــبكاتهم مــن الالجئــن الشــباب.
كام قدم الباحثون امليدانيون دعامً إضافياً من خالل املساهمة بالرؤى القيّمة والتوضيحات طيلة فرتة تنفيذ الدراسة.
وقــد شــمل املســح االســتطالعي النهــايئ  226مســتجيباً عــى النحــو التــايل 123 :يف األردن ،و 65يف فلســطني ،و 38يف لبنــان (الشــكل
 .)1وغطــى التوزيــع العمــري نطاقـاً مــن األعــار ،مــع بعــض التفــاوت بــن الفئــات العمريــة األعــى واألدىن ،حيــث بلغــت أعــار
 26%مــن املســتجيبني  33عامـاً فأكــر ،بينــا تراوحــت أعــار  8%منهــم بــن  15و 18عامـاً (الشــكل  .)2وبالنســبة لتوزيــع النــوع
االجتامعي ،شملت العينة  147ذكرا ً و 79أنثى ،ما يعني كون  35%من املستجيبني من النساء.
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الشكل  3التوزيع حسب العمر والنوع االجتامعي

املح ِّددات
ت ُعــد هــذه دراســة اســتطالعية باســتخدام عينــة صغــرة نســبياً ،إذ بلغــت نســبة النســاء يف العينــة  35%فقــط مــا يعنــي وجــود
اختــال ملحــوظ يف التــوازن بــن الجنســن فيهــا (الشــكل  .)3وإجــاالً ،شـكّل الشــباب الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  29عامـاً أكــر
مــن نصــف ( 53%مــن) العينــة .وعــاوة عــى ذلــك ،شـكّل الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  15و 24عامـاً مــا نســبته 42%
مــن العينــة؛ وهــي نســبة أعــى مــن التوزيــع الدميغـرايف املنســوب لهــذه الفئــة العمريــة واملقـ ّدر بنســبة ( 30%الشــكل  .)2وكــا
يظهــر يف الشــكل  ،1فقــد مالــت العينــة أيض ـاً تجــاه األردن؛ إذ إن معــدل االســتجابة األعــى قــد صــدر منهــا .كــا كانــت هنــاك
عينــة صغــرة جــدا ً مــن الفئــة العمريــة التــي تـراوح بــن  15و 18عامـاً (مــع عــدم وجــود أي مســتجيبني مــن تلــك الفئــة العمريــة
مــن لبنــان) .وأخـرا ً ،كان معــدل االســتجابة يف لبنــان هــو األدىن بـــ 38مشــاركاً فقــط ،مــا يعنــي وجــود حاجــة إىل جمــع املزيــد مــن
املعلومــات للتحقــق مــن صحــة النتائــج املتصلــة بلبنــان عــى وجــه الخصــوص .ومــع أخــذ هــذه املحــددات بعــن االعتبــار ،فــا
تـزال العينــة تقــدم بعــض اإلشــارات املثــرة لالهتــام حــول تصــورات مختلــف الفئــات لالحتياجــات القانونيــة املختلفــة واألولويــة
املمنوحة لها من قبلهم.
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 .2االحتياجات القانونية :كام أفاد الالجئون الفلسطينيون الشباب
باختصار:
•يصبــح الســكن والعمــل مــن األولويــات املتزايــدة للشــباب مــع انتقالهــم إىل مرحلــة البلــوغ ،ويف املقابــل تقــل
أولوية التعليم بالنسبة لهم
•كانــت حريــة التنقــل شــاغالً أساســياً للشــباب ،الس ـ ّيام أولئــك الذيــن يعيشــون يف األرايض الفلســطينية املحتلــة
ولبنان ،ويف األردن بدرجة أقل
•فيــا يتعلــق مبســائل العمــل والتوظيــف ،فمــن املرجــح أن يكــون الشــباب قــد واجهــوا مســائل ترتبــط بدفــع
الرواتب عىل وجه الخصوص
•متثّــل التحــدي األكــر يف الوصــول إىل الخدمــات والــذي حــدده املســتجيبون يف االفتقــار إىل املعرفــة مبقدمــي
الخدمات القانونية
•جــرى أيضـاً تحديــد تحديــات أخــرى ،وإن كانــت مبعــدالت أدىن ،مــن شــأنها إبـراز العوامــل املختلفــة التــي تؤثــر
عىل الوصول إىل العدالة

تعريف الشباب
ألغ ـراض إحصائيــة ،ت ُع ـ ّرف األمــم املتحــدة الشــباب عــى أنــه املرحلــة التــي ت ـراوح بــن  15و 24مــن العمــر .ومــع ذلــك ،تعتــر
بعــض وكاالت األمــم املتحــدة أن مرحلــة الشــباب تســتمر حتــى عمــر الثانيــة والثالثــن (برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات
البرشيــة) .وليــس معنــى «الشــباب» بالثابــت ،بــل يخضــع للحقائــق الثقافيــة ،واالجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،والدميغرافيــة للســياقات
املختلفــة .فعــى ســبيل املثــال ،ت ُعـ ّرف اإلسـراتيجية الوطنيــة األردنيــة للشــباب (لألعــوام  )2019-2025الشــباب عــى أنــه املرحلــة
التــي متتــد مــن  12إىل  30مــن العمــر (وزارة الشــباب .)2019 ،ولهــذا الســبب ،وللمســاعدة يف بنــاء نظــرة قامئــة عــى دورة حيــاة
االحتياجات القانونية للشباب ،فقد جرى تضمني نطاق واسع من الفئات العمرية يف هذه الدراسة.

االحتياجات القانونية حسب العمر
يتســم االنتقــال إىل مرحلــة البلــوغ بتطــور االحتياجــات القانونيــة ،إذ تبــدأ أولويــة التعليــم بالرتاجــع أمــام مســاور القلــق بشــأن
العمــل والســكن .ويوضــح هــذا القســم هــذا األمــر ،فعــى ســبيل املثــال ،بينــا مل يُبـ ِـد الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن 15
و 18عامــاً اهتاممــاً باملســائل املتعلقــة بالســكن ،أعــرب أولئــك الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  19و 21عامــاً عــن اهتاممهــم
باالحتياجــات القانونيــة الخاصــة بــه .ومل تحــظ هــذه الحاجــة باألولويــة مــن بــن أعــى خمســة احتياجــات قانونيــة للشــباب الذيــن
ت ـراوح أعامرهــم بــن  22و 28عام ـاً ،يف حــن جــاءت يف املرتبــة الخامســة بالنســبة للمشــاركني الذيــن تبلــغ أعامرهــم الثالثــة
والثالثني فأكرث.
وقــد ارتبطــت أهــم احتياجــات املســاعدة القانونيــة التــي حددهــا الشــباب (بالرتتيــب) مبــا يــي :العمــل ،والتعليــم ،والصحــة،
وحريــة التنقــل ،واملخيــات والخدمــات البلديــة ،والســكن ،والتمثيــل الســيايس ،وتوثيــق الالجئــن واملســائل املتعلقــة باإليجــار/
امللكيــة .وكــا هــو موضــح يف الشــكل  ،5فــإن هــذه األولويــات متســقة نســبياً عــر مختلــف الفئــات العمريــة :إذ ال تتقاطــع معظــم
الخطــوط وإمنــا تســر يف حــركات متوازيــة .لكــن االســتثناء الرئيــي يكمــن يف الفئتــن العمريتــن مــا بــن  15-18عام ـاً و19-21
عاماً ،إذ كان التعليم ،ال العمل ،هو األولوية الرئيسية بالنسبة لهام.
وتحتــل حريــة التنقــل األولويــة الثانيــة بعــد العمــل بــن الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  22و 28عامـاً .وقــد تشــر هاتــان
األولويتــان اللتــان تحتــان الصــدارة إىل احتياجاتهــم امللحــة للعثــور عــى عمــل الئــق داخــل أراضيهــم أو خارجهــا .ويجــدر بالذكــر
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أن حريــة التنقــل قــد شــكلت مصــدر قلــق خــاص بالنســبة للمســتجيبني مــن لبنــان واألرايض الفلســطينية املحتلــة أكــر مــن أولئــك
الذيــن يعيشــون يف األردن .فعــى ســبيل املثــال ،أشــار  80%مــن املســتجيبني الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  19و 21عامـاً يف لبنــان
إىل حريــة التنقــل عــى أنهــا أولويــة بالنســبة لهــم ،يف حــن أشــار  40%فقــط مــن املســتجيبني يف الفئــة العمريــة ذاتهــا يف األردن
إىل األمر نفسه.
و ُوجــدت عالقــة عكســية إىل حــد مــا بــن العمــل كأولويــة والتعليــم كأولويــة أخــرى عــر الفئــات العمريــة املختلفــة .فعندمــا يبلــغ
الشــباب ســن الرشــد ،وذلــك ضمــن الفئــة العمريــة التــي تـراوح بــن  19و 21عامـاً ،فــإن كالً مــن العمــل والتعليــم ُينحــان أولويــة
مامثلــة تقريبـاً .وبالرغــم مــن ذلــك ،تراجعــت األولويــة النســبية التــي ت ُعطــى للتعليــم يف الفئــات العمريــة األعــى مــع زيــادة تلــك
املمنوحــة للعمــل .وبــدأت أولويــة التعليــم باالرتفــاع مجــددا ً للفئــة العمريــة مــن  33عامـاً فــا فــوق .ويؤكــد هــذا عــى الحاجــة
إىل متكني الشباب من إدارة املسائل املرتبطة بالعمل إذ تصبح هذه األمور ذات أهمية أكرب يف حياتهم.

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
أﺧﺮى
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻼﺟﺌني
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﺑﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﳌرياث
اﻹﻳﺠﺎر  /اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻷﴎة
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻌﻤﻞ

أﻛرث ﻣﻦ

الشكل  4االحتياجات القانونية حسب الفئة العمرية
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اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮ

أﺧﺮى

ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻼﺟﺌني

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

اﳌرياث

اﻹﻳﺠﺎر  /اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﻷﴎة

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﻌﻤﻞ

أﻛرث ﻣﻦ

الشكل  5االحتياجات القانونية والعمر

العمل والتعليم والجرمية
عندمــا ُســئل املســتجيبون عــن بعــض التفاصيــل املتعلقــة مبســائل االحتياجــات القانونيــة التــي واجهوهــا يف مجــاالت العمــل،
والتعليم ،والقانون الجنايئ ،ظهرت بعض األمناط املرتبطة بالعمر ،كام هو موضح أدناه.

اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ
اﻷﺟﻮر

دﻓﻊ
اﻟﺮواﺗﺐ
أﻛرث ﻣﻦ

اﻟﺘﺤﺮش

اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﺪم
اﻻﻧﺪﻣﺎج

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺤﺪودة

اﻟﻌﻘﻮد

ﻋﺎﻣﺎً

الشكل  6املشاكل التي يواجهها الشباب فيام يتعلق بالعمل
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كانــت مشــاكل تقييــد فــرص العمــل ،ودفــع الرواتــب واالســتغالل يف العمــل مــن أكــر املســائل القانونيــة التــي أفــاد املســتجيبون
مبعاناتهــم منهــا ،إال أنهــم مل يشــروا إىل التحــرش كمشــكلة أساســية :إذ أىت عــى ذكــره  5مســتجيبات و 7مســتجيبون فقــط .وقــد
وجــدت دراســة ســابقة أجرتهــا منظمــة النهضــة (أرض) أن التحــرش الجنــي كان أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه النســاء يف
مــكان العمــل (منظمــة النهضــة (أرض)2018 ،ب) .ونظ ـرا ً لطبيعــة التحــرش الحساســة ،والعوائــق التــي تحــول دون اإلبــاغ عنــه
واملتعلقة بوصمة العار املرتبطة به ،فثمة احتامل أن تكون هذه اإلفادات ناقصة.
وفيــا يتعلــق بالتعليــم ،شــكلت الرســوم الجامعيــة وقلــة املنــح الدراســية املشــاكل الرئيســية املشــار إليهــا ،السـ ّيام بــن الفئــات
العمريــة مــن  19إىل  24عام ـاً ومــن ثــم البالغــن األكــر ســناً ( 33عام ـاً فأكــر) ،وهــو مــا يقابــل الفئــات العمريــة ذاتهــا التــي
أفادت أن الوصول إىل التعليم أولوية بالنسبة لها.
ويعتــر التوقيــف اإلداري والرسقــة والجرائــم اإللكرتونيــة مــن أكــر املشــاكل التــي يعــاين منهــا الشــباب الفلســطيني الذيــن
يعيشــون يف املخيــات بشــكل عــام ،عــى الرغــم مــن أن املســتجيبني الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 15و 18عام ـاً مل يذكــروا أيــة
مشاكل جنائية .ويعود السبب يف هذا عىل األرجح إىل صغر حجم العينة.

التحديات املرتبطة بالعمر يف الوصول إىل الخدمات
كان االفتقــار إىل املعرفــة مبقدمــي الخدمــات القانونيــة وتكلفــة الوصــول إىل الخدمــات مــن أكــر التحديــات املشــار إليهــا فيــا
يتعلــق بالوصــول إىل الخدمــات القانونيــة .مــن املثــر لالهتــام أن الفئــة العمريــة مــن  22إىل  24عامـاً كانــت الفئــة الوحيــدة التــي
أفــادت أن املعرفــة بالخدمــات القانونيــة املتاحــة هــي ذات أولويــة متوســطة؛ يف حــن أكــد املشــاركون مــن جميــع الفئــات
العمرية األخرى عىل افتقارهم للمعرفة يف هذا الصدد.
ويبــدو أن التصــور املتعلــق بتكلفــة الخدمــات القانونيــة يتطــور مــع التقــدم بالســن؛ إذ كان هــذا التحــدي مــن بــن األقــل أهميــة
بالنســبة للشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  19و 21عامـاً ،وأعطــاه الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  22و 24عامـاً مســتوى
متوســطاً مــن األهميــة ،بينــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن األهميــة بالنســبة للشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  25و 28عامـاً،
وعــاوة عــى ذلــك ،اعتــره املشــاركون الذيــن يبلغــون مــن العمــر  33عامـاً فــا فــوق التحــدي األصعــب إىل جانــب االفتقــار إىل
املعرفــة بالخدمــات املتاحــة .ورمبــا يعكــس هــذا االنتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إىل ســن الرشــد حيــث يصبــح األفـراد أكــر اســتقالالً
ومسؤولية من الناحية املالية.
وكان إخفــاق املجتمــع املــدين ونقــص الدعــم املجتمعــي مــن التحديــات الرئيســية األخــرى التــي يواجههــا الشــباب يف الوصــول إىل
الخدمــات القانونيــة .ويف حــن أشــار القليــل مــن املســتجيبني الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  19و 21عام ـاً إىل إخفــاق املجتمــع
املــدين ،فقــد اعتــره الشــباب األكــر ســناً مــن التحديــات األكــر إلحاحـاً .ومــع ذلــك ،ميكــن القــول أن االفتقــار إىل املعرفــة ونقــص
الدعم املجتمعي هام نتاج إخفاق املجتمع املدين إذ غالباً ما يكون هو املسؤول عن التعامل مع هذه املسائل.
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االحتياجات القانونية حسب بلد اإلقامة
باختصار
•ارتبطــت االحتياجــات القانونيــة األكــر إلحاح ـاً يف أنحــاء املنطقــة بشــكل متســق بـــ :العمــل ،والتعليــم ،والصحــة،
وحرية التنقل ،والخدمات البلدية ،والسكن ،والتمثيل السيايس والتوثيق
•كان العمل املسألة األكرث إلحاحاً من بني هذه االحتياجات يف جميع املواقع
•توجد تفاوتات إقليمية ملحوظة بني أنواع املعيقات التي تحول دون الحصول عىل الحق يف العمل
•يف لبنــان ،شــكلت العوائــق التــي تحــول دون االندمــاج االجتامعــي والجغــرايف واالقتصــادي يف املجتمــع اللبنــاين
املشكلة الرئيسية املرتبطة بالتوظيف
•يف األردن ،أشــار بعــض املســتجيبني إىل منعهــم مــن العمــل يف قطاعــات معينــة والتعــرض للتمييــز يف مــكان العمــل مــا
أدى إىل ظروف عمل سيئة
•يف فلســطني ،ارتبطــت معظــم املعيقــات التــي تحــول دون الوصــول إىل الحــق يف العمــل بتدهــور الوضــع االقتصــادي،
وارتفاع مستوى البطالة ،وانعدام فرص العمل
وتوجــد اختالفــات إقليميــة فيــا يتعلــق باالحتياجــات القانونيــة األكــر إلحاحـاً ،إال أن تلــك االحتياجــات تتداخــل أيضـاً يف جميــع أنحــاء
املنطقــة ،بحيــث شــملت الحقــوق املتعلقــة بـــ :العمــل ،والتعليــم ،والصحــة ،وحريــة التنقــل ،والخدمــات البلديــة ،والســكن ،والتمثيــل
الســيايس ،والتوثيــق .وكان العمــل هــو االحتيــاج األكــر إلحاحـاً مــن بــن تلــك االحتياجــات يف جميــع املواقــع (الشــكل  .)7وعندمــا طُلــب
من املستجيبني االستفاضة يف القضايا القانونية التي يواجهونها ،فقد قدموا املزيد من املالحظات النوعية كام ييل:

يف لبنــان ،ارتبطــت احتياجــات الشــباب القانونيــة بشــكل مبــارش بالعمــل واالندمــاج االجتامعــي ،إذ أشــار العديــد مــن الشــباب إىل
اإلقصــاء االجتامعــي واالقتصــادي بوصفــه تحديـاً رئيســياً .وقــد شــملت مطالبهــم الرئيســية الحــق يف التملــك ،والشــمول يف نظــام
الضــان االجتامعــي والعمــل يف املهــن املغلقــة يف الوقــت الراهــن أمــام الفلســطينيني مثــل الطــب والهندســة والقانــون وغريهــا.
كــا طالبــوا بتكثيــف الجهــود للســاح لهــم بالعمــل يف العديــد مــن املهــن التــي متنعهــم النقابــات اللبنانيــة مــن مامرســتها.
ويرتبــط هــذا التهميــش متعــدد األوجــه ارتباطـاً وثيقـاً بالتهميــش الجغـرايف الــذي يعــاين منــه الالجئــون ،حيــث تكــون املخيــات
بعيــدة عــن املــدن ،يشــعر الالجئــون بأنهــم «غربــاء» عــى حــد تعبــر أحــد املســتجبيني بالرغــم مــن أنهــم يعيشــون عــى األرايض
اللبنانية منذ عقود.
يف األردن ،عــاىن الالجئــون مــن االســتبعاد مــن قطاعــات عمــل معينــة -ال مناطــق جغرافيــة -مــع إشــارة املســتجيبني إىل فــرص
العمــل وضــان بيئــة عمــل منصفــة باعتبارهــا تحديــات رئيســية .وتحــدث كثــرون عــن االفتقــار إىل فــرص العمــل لالجئــن
والوصــول غــر املتكافــئ إىل الفــرص القليلــة املتاحــة ،الســيّام يف القطــاع الحكومــي .وأعــرب بعــض الالجئــن عــن شــعورهم
باالســتبعاد مــن املؤسســات الكبــرة يف األردن مثــل الجيــش ،واملطــارات واملؤسســات الحكوميــة بشــكل عــام .وشـ ّدد البعــض عــى
وجــود العنرصيــة يف مــكان العمــل والتمييــز بــن األردنيــن والالجئــن الفلســطينيني الذيــن يســتغل أصحــاب العمــل حاجتهــم لــه
إلجبارهــم عــى العمــل لســاعات أطــول بأجــر أقــل .وأشــار آخــرون إىل قــر مــدة عقــود العمــل مــن أجــل تعظيــم فــرص العمــل
للمواطنــن األردنيــن ،يف حــن يواجــه بعــض املســتجيبني تحديــات يف الحصــول عــى تصاريــح العمــل .كــا اقــرح قليــل منهــم
إصدار قانون لخلق فرص العمل للشباب يف املخيامت.
يف فلســطني ،ارتبطــت معظــم التحديــات بتدهــور الوضــع االقتصــادي ،وارتفــاع البطالــة وانعــدام فــرص العمــل .اقــرح املســتجيبون
رضورة إصــاح الترشيعــات والسياســات لخلــق فــرص العمــل ،ومنــع اســتغالل العــال وضــان الحــد األدىن مــن األجــور العادلــة.
كــا أكــد العديــد مــن الالجئــن أن الحصــار اإلرسائيــي واالنقســام الفلســطيني هــا العامــان الرئيســيان اللــذان يقفــان عقبــة أمــام
تحسني الوضع االقتصادي وخلق فرص العمل.
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ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻼﺟﺌني
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﻷردن
ﻓﻠﺴﻄني

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﳌرياث

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷﴎة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻞ

الشكل  7االحتياجات القانونية حسب بلد اإلقامة
عنــد التصنيــف حســب العمــر واملوقــع ،ظهــرت عالقــة عكســية بــن العمــل كأولويــة والتعليــم كأولويــة أخــرى عــر مختلــف
الفئــات العمريــة (الشــكل  ،)8فعندمــا بلــغ الشــباب ســن الرشــد ،يف الفئــة العمريــة  19-21عامـاً ،أُعطيــت أولويــة مامثلــة لــكل
مــن العمــل والتعليــم .ومــع ذلــك ،تراجعــت األولويــة النســبية للتعليــم يف الفئــات العمريــة األعــى بينــا ازدادت أولويــة العمــل،
كــا يتبــن مــن املســافة بــن الخطــن يف الشــكل  .8وبالنســبة للمســتجيبني يف كل موقــع ،بلــغ الفــرق بــن أولويــات العمــل
والتعليــم ذروتــه يف مختلــف األعــار :ففــي لبنــان ،أظهــرت الفئــة العمريــة  25-28عامـاً الفجــوة األكــر يف األولويــة بــن العمــل
والتعليــم ،بينــا يف األردن كانــت الفجــوة األكــر ضمــن الفئــة العمريــة  29-32عامـاً ،أمــا يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ،فكانــت
الفجــوة األكــر يف الفئــة العمريــة  22-24عامـاً .وبــدأت أولويــة التعليــم باالزديــاد مجــددا ً للشــباب البالغــة أعاملهــم  33عامـاً فــا
فــوق .ويؤكــد هــذا عــى الحاجــة إىل متكــن الشــباب مــن إدارة املســائل املرتبطــة بالعمــل إذ تصبــح هــذه األمــور ذات أهميــة أكــر
يف حياتهم.
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻟﺒﻨﺎن(

 33ﻋﺎﻣﺎً ﻓﺄﻛرث

 32-29ﻋﺎﻣﺎً

 24-22ﻋﺎﻣﺎً
 28-25ﻋﺎﻣﺎً

 21-19ﻋﺎﻣﺎً

 33ﻋﺎﻣﺎً ﻓﺄﻛرث

 32-29ﻋﺎﻣﺎً

 24-22ﻋﺎﻣﺎً
 28-25ﻋﺎﻣﺎً

 21-19ﻋﺎﻣﺎً

 33ﻋﺎﻣﺎً ﻓﺄﻛرث

 32-29ﻋﺎﻣﺎً

 24-22ﻋﺎﻣﺎً
 28-25ﻋﺎﻣﺎً

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

الشكل  8االحتياجات القانونية :العمل والتعليم حسب الفئة العمرية واملوقع الجغرايف

14

 21-19ﻋﺎﻣﺎً

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻌﻤﻞ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ(

اﻟﻌﻤﻞ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻷردن(

اﻟﻌﻤﻞ

االحتياجات القانونية حسب النوع االجتامعي
باختصار:
•منحت النساء األولوية بشكل عام للقضايا ذاتها التي أعطاها الرجال
•يكمن االختالف األكرب يف منح النساء األولوية للتعليم مبعدل أعىل من الرجال وبشكل ملحوظ ،يف حني منح الرجال
األولوية للسكن مبعدل أكرب من النساء و بشكل ملحوظ
•لوحظت اختالفات بسيطة فيام يتعلق بالقضايا الجنائية ،والخدمات البلدية ،وحرية التنقل التي ارتأى الرجال أنها
تحتل األولوية مبعدل أعىل إىل حد ما من النساء
•تأثرت النساء بشكل متفاوت باملسائل القانونية املرتبطة باألرسة
عــى الرغــم مــن أنــه مل يتــم متثيــل النســاء بالشــكل الصحيــح يف العينــة (نســبة أقــل مــن الواقــع الدميغ ـرايف) ،إال أن التحليــل
الرسيــع للبيانــات يؤكــد عــى أولويــات االحتياجــات القانونيــة املذكــورة آنفــاً ،مــع عــدم وجــود أي تبايــن كبــر بــن النســاء
والرجــال .ويظهــر هــذا أدنــاه (الشــكل  )9حيــث تتبــع أولويــات كل مــن الرجــال والنســاء مســارا ً مامث ـاً ،يف حــن تتمثــل أبــرز
الفــروق بــن النســاء والرجــال يف منــح النســاء األولويــة للتعليــم مبعــدل أعــى مــن الرجــال بينــا منحــن الســكن األولويــة مبعــدل
أقــل مــن الرجــال .وظهــرت اختالفــات صغــرة يف مجــاالت أخــرى ،إذ أعطــى الرجــال األولويــة للقضايــا الجنائيــة ،والخدمــات
البلدية وحرية التنقل مبعدالت أعىل من النساء.

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ )(%

أﺧﺮى

ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻼﺟﺌني

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

اﳌرياث

اﻹﻳﺠﺎر  /اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﻷﴎة

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﻌﻤﻞ

ذﻛﺮ )(%

أﻧﺜﻰ )(%

الشكل  9االحتياجات القانونية حسب النوع االجتامعي
ومــن الجديــر بالذكــر  ،وكــا هــو مبــن يف الشــكل  ،9عــدم تحديــد أيــة فــروق بــن الجنســن فيــا يخــص القضايــا املتعلقــة
بــاألرسة .إال أن وجهــة نظــر االحتياجــات القانونيــة املصنفــة حســب النــوع االجتامعــي ت ُظهــر تأثّــر النســاء بالقضايــا املرتبطــة
بــاألرسة بشــكل متفــاوت .وأشــارت النســاء إىل تعرضهــن إىل املشــاكل التاليــة مبعــدالت أعــى (غالب ـاً ضعــف املعــدل) مقارنــة
بنظرائهــن مــن الرجــال :الطــاق ،ومشــاكل اإلنجــاب ،والعنــف املنــزيل ،وزواج األطفــال ،وحضانــة األطفــال والنفقــة (الشــكل .)10
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ومــن بــن جميــع أنــواع القضايــا القانونيــة املرتبطــة بــاألرسة ،كانــت الفئــة الوحيــدة التــي فــاق فيهــا عــدد املســتجيبني الذكــور
عــدد اإلنــاث هــي تلــك املرتبطــة بالحصــول عــى املعلومــات املتعلقــة بشــؤون الــزواج .ويعكــس هــذا حقيقــة تأثــر النســاء بشــكل
متفــاوت بقضايــا مثــل العنــف املنــزيل وحضانــة األطفــال .وتدعــم اإلحصــاءات األخــرة للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني هــذا
االســتنتاج إذ أشــارت إىل أن أكــر مــن ثلــث ( 37%مــن) الشــابات املتزوجــات أو الــايت ســبق لهــن الــزواج يف الفئــة العمريــة 18-29
عامـاً قــد تعرضــن للعنــف املنــزيل مــن قبــل الــزوج (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2020 ،ويعــد هــذا االكتشــاف مــؤرشا ً
عامـاً عــى أن الكيفيــة التــي تصــل بهــا املــرأة إىل العدالــة تقــع يف كثــر مــن األحيــان يف املجــال «الخــاص» ،أي داخــل املنــزل وفيــا
يتصل بالزواج .ونتيجة لذلك ،تؤثر أي من معيقات الوصول إىل العدالة يف هذه املسائل بشكل متفاوت عىل النساء.

ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

اﻟﻨﻔﻘﺔ

ﺣﻀﺎﻧﺔ
اﻷﻃﻔﺎل

زواج
اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻌﻨﻒ
اﳌﻨﺰﱄ

اﻹﻧﺠﺎب

اﻟﻄﻼق

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻟﺰواج

الشكل  10املسائل األرسية التي يواجهها الذكر واألنثى

 .3خدمات املساعدة القانونية :وجهة نظر من جانب الطلب عليها
باختصار:
•تشري الردود إىل تصورات مختلطة حيال توفر الخدمات وجودتها
•بشكل عام ،كان تص ّور الشباب لوجود حاجة أكرب للخدمات من واقع توفرها فعالً .وينطبق هذا عىل جميع أنواع
املساعدات القانونية ،باستثناء املسائل املتعلقة باألرسة
•يف املسائل املتعلقة باألُرسة ،كانت هناك وجهة نظر مفادها أن توفر الخدمات أكرث قليالً من الحاجة إليها ،لكن هذه
النتيجة قد تتأثر بحقيقة أن املرأة ،وهي التي تتأثر بشكل متفاوت باملسائل األرسية ،كانت أقل متثيالً يف العينة

التوفّر :االحتياجات غري املل ّباة

أشــارت األغلبيــة الســاحقة مــن املســتجيبني إىل االفتقــار إىل املعرفــة فيــا يتعلــق بتو ّفــر الخدمــات يف مناطقهــم ،بغــض النظــر عــن
العمــر أو الجنــس أو املوقــع الجغـرايف .وكذلــك ،أبــرزت النتائــج أن الشــباب الفلســطيني الذيــن يعيشــون يف املخيــات يف املنطقــة
يواجهــون احتياجــات قانونيــة مل يتــم التعامــل معهــا أو تلبيتهــا بالشــكل الــكايف مــن خــال املســتوى الراهــن مــن تقديــم الخدمات.
وكانــت هــذه االحتياجــات غــر املل ّبــاة أكــر حــدة عــى وجــه الخصــوص فيــا يتعلــق بحــق العمــل ،وحــق التعليــم ،وحــق الصحــة
وحــق حريــة التنقــل .وينطبــق هــذا األخــر يف الغالــب يف لبنــان واألرايض الفلســطينية املحتلــة ،ويف األردن كذلــك ولكــن بدرجــة
أقل.
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ويف تحليــل يقــارن االحتياجــات القانونيــة املحــددة مــع التوفّــر املتصــور للخدمــات ،نجــد الرؤيــة الهامــة التاليــة وهــي واقــع أن
االحتياجــات كانــت أعــى مــن التوفّــر املتصــور للخدمــات عــى الــدوام (الشــكل  .)11ويتضــح هــذا يف جميــع الجوانــب باســتثناء
املســائل األًرسيــة ،إذ يوجــد تصــور بتوفّــر الخدمــات بصــورة أعــى قليـاً مــن االحتياجــات املحــددة .ونظـرا ً للنســبة املتدنيــة للنســاء
يف هــذه العينــة ،وألن املــرأة تتأثــر بشــكل متفــاوت باملســائل األرسيــة ،فمــن املحتمــل أن يكــون لهــذا األمــر تأثــر عــى هــذه
النتيجة.

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺼﻮرات اﳌﺸﺎرﻛني

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺧﺮى
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻼﺟﺌني
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌرياث
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻳﺠﺎر/اﻟﺘﻤﻠﻚ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﴎة
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﻦ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ
أﻛرث ﻣﻦ

الشكل  11االحتياجات القانونية مقابل التوفّر املتصور للخدمات
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الجودة والقدرة عىل تحمل التكاليف
ترتبــط جــودة الخدمــات بشــعور الشــباب بكــون الخدمــات املتاحــة قــد ســاعدت ،وبشــكل ٍ
كاف ،يف تلبيــة احتياجاتهــم القانونيــة.
وكانــت الجوانــب التــي أشــار إليهــا املســتجيبون بصفــة عامــة عــى أنهــا غــر فعالــة هــي تلــك املتعلقــة بالســكن ،والعمــل
والتوظيف ،والصحة ،والتعليم ،واملرياث والتمثيل السيايس.

ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﺠﻮدة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺠﻮدة

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻼﺟﺌني
ﺟﺮاﺋﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﳌرياِث
اﻹﻳﺠﺎرات واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
ﺷﺆون اﻷﴎة
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

الشكل  12مستوى الرضا فيام يتعلق بجودة خدمات املساعدة القانونية لكل فئة
وعنــد ســؤال الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و 24عام ـاً عــن القــدرة عــى تحمــل تكاليــف الخدمــات القانونيــة ،فقــد
أكــدوا ارتفــاع تكلفــة الرســوم بالنســبة للخدمــات املقدمــة يف املجــاالت التاليــة :املطالبــات املاليــة ،والوثائــق العامــة وتوثيــق
الالجئــن ،وجرائــم أمــن الدولــة ،والتمثيــل الســيايس ،وحريــة التنقــل ،والخدمــات البلديــة ،وامل ـراث ،واإليجــارات واملمتلــكات،
والعمــل والتوظيــف ،فيــا عــر املســتجيبون عــن آراء متباينــة فيــا يتعلــق بتكلفــة الخدمــات األخــرى .وأشــار القليــل مــن
املشــاركني إىل توفــر بعــض الخدمــات القانونيــة املجانيــة يف ســبعة مجــاالت :جرائــم أمن الدولــة ،واملـراث ،واإليجــارات واملمتلكات،
وشــؤون األرسة ،والصحــة ،والعمــل والتوظيــف ،والتعليــم ،إذ كان هــذا األخــر هــو الخدمــة املجانية األكرث تكـرارا ً .وأفاد املســتجيبون
مــن الفئــة العمريــة ذاتهــا بوجــود تكاليــف إضافيــة غــر مبــارشة كوســائل النقــل ،والتــي تعــد بســيطة يف الغالــب غــر أنهــا متيــل
إىل أن تكــون باهظــة الثمــن يف بعــض األحيــان .ويف كثــر مــن األوقــات ،جــرت اإلشــارة إىل التكاليــف الباهظــة غــر املبــارشة بشــكل
متكــرر بقــدر اإلشــارة إىل تلــك التكاليــف البســيطة املبــارشة .وبشــكل عــام ،جــرت اإلشــارة إىل التكاليــف املبــارشة بشــكل متكــرر
بقدر اإلشارة إىل التكاليف غري املبارشة.
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ويبــدو أن التصــور بشــأن تكلفــة الخدمــات القانونيــة يتطــور مــع التقــدم يف العمــر .فقــد صنــف الشــباب يف الفئــة العمريــة 19-21
عام ـاً هــذا التحــدي ضمــن األقــل أهميــة ،وأعطــاه الشــباب بــن  22و 24عام ـاً مســتوى متوســطاً مــن األهميــة ،فيــا صنفــه
الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 25و 28عام ـاً كأولويــة ثانيــة ،وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد اعتــره املشــاركون البالغــون مــن
العمــر  33عام ـاً فأكــر التحــدي األصعــب إىل جانــب االفتقــار إىل املعرفــة بالخدمــات .ورمبــا يعكــس هــذا االنتقــال مــن مرحلــة
الطفولة إىل سن الرشد إذ يصبح األفراد أكرث استقالالً ومسؤولية من الناحية املالية خالله.

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺒﺎﴍة

ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ

ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
)ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ(

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏري ﻣﺒﺎﴍة

ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻼﺟﺌني
ﺟﺮاﺋﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﳌرياِث
اﻹﻳﺠﺎرات واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
ﺷﺆون اﻷﴎة
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

الشكل  13مستوى الرضا فيام يتعلق بالقدرة عىل تحمل تكاليف خدمات املساعدة القانونية لكل فئة
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امليض ُقدماً

التوصية األوىل :تقديم خدمات املساعدة القانونية
يُعــد توفــر خدمــات العــون القانونيــة جــزءا ً أساســياً مــن تحســن إمكانيــة الوصــول .لهــذا الســبب ولتحســن هــذه اإلمكانيــة،
تــويص لجنــة ســيداو بتقديــم املســاعدة القانونيــة ،وتطويــر برامــج للتوعيــة الهادفــة واملوجهــة ،وتقديــم املســاعدة الفرديــة للنســاء
األُميــات وأولئــك الــايت يواجهــن عوائــق لغويــة (لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة .)2015 ،لــذا ،ينبغــي عــى
املجتمــع املــدين أن يســتمر يف تقديــم خدمــات املســاعدة القانونيــة األساســية يف املنطقــة وتوســيعها إن أمكــن .كــا يجــب أن يراعي
تقديــم الخدمــات الفــوارق بــن الجنســن ،مــع ضــان عــدم إهــال املســائل التــي تؤثــر يف الغالــب عــى املــرأة ،مثــل القضايــا
القانونية املرتبطة باألُرسة ،إذ سيكون لها تأثري متفاوت إىل حد كبري عىل النساء.

التوصية الثانية :التثقيف القانوين والتمكني
حتــى يتمكــن الشــباب مــن الوصــول إىل خدمــات املســاعدة القانونيــة ،ينبغــي عليهــم أوالً أن يكونــوا عــى درايــة بوجــود مثــل
هــذه الخدمــات ،ويعتمــد هــذا بــدوره عــى قــدرة أف ـراد املجتمــع عــى تحديــد احتياجاتهــم وتصنيفهــا كـ»قانونيــة» .لــذا ،مثــة
حاجــة لبــذل جهــود تثقيفيــة لتحســن الوعــي القانــوين بــن الشــباب .وتــويص منظمــة النهضــة (أرض) بتزويــد الشــباب باملهــارات
املتخصصــة مــن أجــل تســهيل حــاالت اإلحالــة مــن مجتمعاتهــم إىل مقدمــي الخدمــات ،وهــو مــا يشــمل تدريــب الشــباب عــى
التفكــر النقــدي ،ومهــارات التنظيــم واالتصــاالت ،باإلضافــة إىل إرشاكهــم يف الحــوار بشــأن القضايــا القانونيــة التــي يواجههــا
الشــباب يف مجتمعاتهــم .ونظــرا ً ألن االحتياجــات القانونيــة ال تتواجــد مبعــزل عــن غريهــا بــل كجــزء مــن شــبكة أكــر مــن
االحتياجــات املتشــابكة ،فســيتم إرشاك هــؤالء الشــباب للتفكــر بصــورة شــمولية حــول كيفيــة تحديــد االحتياجــات القانونيــة ضمــن
الســياقات االجتامعيــة واالقتصاديــة األكــر .وكجــزء مــن هــذا ،ســيتم تدريــب الشــباب عــى تحديــد املخاطــر ونقــاط الضعــف يف
املجتمــع مــن أجــل التعــرف عــى القضايــا القانونيــة أو النفســية أو تلــك املتعلقــة بالحاميــة االجتامعيــة ،وإلحالــة أفـراد املجتمــع
إىل منظمة النهضة (أرض) أو مقدمي الخدمات اآلخرين حسبام يكون األمر مناسباً.

التوصية الثالثة :إدماج الشباب الفلسطيني
يُعــد الشــباب الذيــن أجــرت منظمــة النهضــة (أرض) مقابــات معهــم ،واســتطلعت آراءهــم يف الدراســة وعملــت معهــم بشــكل
متعــاون مصــدرا ً للموهبــة العظيمــة والطاقــة واإلمكانيــات ،إال أنهــم غالبــاً مــا يواجهــون معيقــات تحــول دون شــمولهم يف
العمليــات القانونيــة واالجتامعيــة والسياســية (منظمــة النهضــة (أرض)2020 ،أ) .وتدعــو منظمــة النهضــة (أرض) إىل إدمــاج ومتثيــل
أكــر للشــباب الفلســطيني يف العمليــات التــي تؤثــر عليهــم ،وهــو مــا يشــمل اتبــاع نهــج موجــه نحــو الشــباب يف البحــث وجمــع
البيانــات (منظمــة النهضــة (أرض)2020 ،ج) .ويجــب عــى مقدمــي الخدمــات االســتمرار يف إرشاك الشــباب يف البحــث وتصميــم
املشــاريع وتنفيذهــا ،مثلــا جــرى يف هــذه الدراســة .فمــن خــال إجـراء أبحــاث حــول االحتياجــات القانونيــة للشــباب الفلســطيني،
وبــإرشاك الفلســطينيني الشــباب مبــارشة يف إعــداد هــذه الدراســة وتنفيذهــا ،ســعت منظمــة النهضــة (أرض) إىل الوفــاء بالتزامنــا
بإعالء أصوات الشباب الفلسطيني يف املنطقة ،إذ ميكن تحقيق التغيري الحقيقي عرب اتباع نهج شمويل وتشاريك.
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املراجع
منظمة النهضة (أرض)2018 ،أ .وصول املرأة إىل العدالة يف األردن :إطار البحث .متاح عىل:
https://www.ardd-jo.org/ar/Publications/womens-access-to-justice-a-framework-for-inquiry
منظمة النهضة (أرض)2018 ،ب .نساء صامتات :واقع إشكالية التح ّرش يف مكان العمل .متاح عىل:
https://www.ardd-jo.org/ar/Publications/silent-women-an-ardd-report-on-harassment-in-the-workplace
منظمــة النهضــة (أرض)2020 ،أ .تصــورات وتجــارب الالجئــن الفلســطينيني يف املخيــات يف األردن .متــاح عــىhttps://ardd-jo. :
org/ar/Publications/ardd-launches-the-needs-assessment-report-perceptions-and-experiences-of
منظمــة النهضــة (أرض)2020 ،ب .أصــوات الالجئــن الفلســطينيني الشــباب يف أنحــاء الــرق األدىن :املشــاركة والتطلعــات االجتامعية
والسياسية .متاح عىل:
https://ardd-jo.org/ar/Publications/ardd-marks-world-refugees-day-by-launching-voices-of-palestinian
منظمــة النهضــة (أرض)2020 ،ج .موجــز سياســة :متكــن الالجئــن الفلســطينيني الشــباب مــن املشــاركة االجتامعيــة والسياســية.
متاح عىلhttps://ardd-jo.org/ar/Publications/ardd-launches-a-policy-brief-calling-for-enabling-social-and :
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ( )2015يف تعليقها العام رقم  33بشأن وصول املرأة إىل العدالة.
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .اإلحصــاء الفلســطيني يســتعرض أوضــاع الشــباب يف املجتمــع الفلســطيني مبناســبة اليــوم
العاملي للشباب .متاح عىلhttp://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3786 :
ترييســا مارشــيوري ( .)2015إطــار قيــاس الوصــول إىل العدالــة مبــا يف ذلــك التحديــات املحــددة التــي تواجــه املــرأة .هيئــة األمــم
املتحدة للمرأة .عرب اإلنرتنت .متاح عىلhttps://rm.coe.int/1680593e83 :
وزارة الشــباب .2019 ،اإلس ـراتيجية الوطنيــة األردنيــة للشــباب (لألعــوام  .)2019-2025متــاح عــىhttp://moy.gov.jo/sites/ :
default/files/jordan_national_youth_strategy_2019-2025_english_compressed_1.pdf
األمــم املتحــدة ،تعريــف الشــباب .متــاح عــىhttps://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/ :
youth-definition.pdf
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