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امللخص التنفيذي 

ــة )أرض( بإعــاء أصــوات الشــباب الفلســطيني يف املنطقــة ومتكينهــم مــن  ــة والتنمي ــة للدميقراطي ــزم منظمــة النهضــة العربي تلت
ــات املســاعدة  ــدف اســتطاع احتياج ــة به ــأيت هــذه الدراس ــزام، ت ــذا االلت ــار ه ــم. يف إط ــايب يف مجتمعاته ــر اإليج ــق التغي تحقي
القانونيــة غــر امللبّــاة لاجئــني الفلســطينيني الشــباب الذين يعيشــون يف املخيــات يف األردن ولبنان وفلســطني )األرايض الفلســطينية 
ــا منظمــة  ــي أعدته ــر واملوجــزات الت ــن التقاري ــر إىل سلســلة م ــة وقطــاع غــزة(. ويســتند هــذا التقري ــة الغربي ــة يف الضف املحتل
النهضــة )أرض( حــول الاجئــني الفلســطينيني الشــباب والتــي تُلقــي الضــوء عــى الوضــع العــام ألولئــك الاجئــني مــن الشــباب مــن 

قاطني املخيات يف األردن واملنطقة، واحتياجاتهم وتطلعاتهم )منظمة النهضة )أرض(، 2020أ، 2020ب، 2020ج(.

ــوذج  ــر إىل من ــذا التقري ــتند ه ــم، يس ــباب الفلســطيني ومتكينه ــع الش ــراط م ــة )أرض( باالنخ ــة النهض ــزام منظم ــن الت ــزء م وكج
تجريبــي مدتــه شــهر واحــد يهــدف إىل تدريــب ثاثــة باحثــني شــباب مــن املجتمعــات الفلســطينية عــى البحــث املتعلــق بالعمــل 
االجتاعــي. وتــوزع الباحثــون ثاثتهــم 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 الباحثــني الشــباب الثاثــة يف مســعى إىل فهــم التصــورات الخاصــة 
ــتجيبون  ــمل املس ــة. وش ــطيني يف املنطق ــباب الفلس ــر الش ــة نظ ــن وجه ــوين م ــون القان ــات الع ــى خدم ــرض ع ــب والع بالطل
املســتهدفون شــباباً تــراوح أعارهــم بــني 15 و29 عامــاً إىل جانــب بالغــني تزيــد أعارهــم عــن 33 عامــاً للحصــول عــى نظــرة 
متعمقــة بشــأن دورة حيــاة االحتياجــات القانونيــة التــي ميــر بهــا الشــباب الفلســطيني. واســتطلع االســتبيان آراء املســتجيبني حــول 
االحتياجــات القانونيــة األكــر إلحاحــاً بالنســبة للشــباب الفلســطيني ومــدى توفـّـر الخدمــات القانونيــة لتلبيتهــا. كا ســأل االســتبيان 
املســتجيبني عــا إذا كانــوا قــد واجهــوا بذاتهــم تحديــات يف الوصــول إىل خدمــات املســاعدة القانونيــة، ويف حــال كان األمــر كذلــك، 
فــا هــي تلــك التحديــات. هــذا وقــد أتاحــت األســئلة الدميغرافيــة إجــراء تحليــل لهــذه القضايــا بحيــث يّصنــف هــذا التحليــل 

وفقاً للجنس والعمر. 

كــا اســتند االســتبيان إىل فهــم منظمــة النهضــة )أرض( للوصــول إىل العدالــة، وهــو مــا يتضمــن جميــع العنــارص الازمــة لتمكــني 
املواطنــني واملقيمــني مــن التــاس اإلنصــاف ملظاملهــم واملطالبــة باحــرام حقوقهــم. وتعتمــد منظمــة النهضــة )أرض(، يف عملهــا، كــا 
تعمــل عــى تكييــف العنــارص الســتة التــي اقرحتهــا اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة )لجنــة ســيداو( يف تعليقهــا 
ــر، وســهولة الوصــول، والجــودة، وتوفــر ســبل  العــام رقــم 33 بشــأن وصــول املــرأة إىل العدالــة، وهــي: إمكانيــة التقــايض، والتوفّ
االنتصــاف للضحايــا ومســاءلة نُظــم العدالــة )لجنــة ســيداو، 2015(. ومــن خــال تكييــف هــذه العنــارص لفهــم تصــورات الشــباب 
ــئل  ــا ُس ــات. ك ــف، وجــودة الخدم ــدرة عــى تحمــل التكالي ــر، والق ــا التوفّ ــاول االســتبيان قضاي ــة، تن بشــأن الوصــول إىل العدال

املستجيبون عا إذا كانوا قد واجهوا شخصياً معيقات تحول دون الوصول إىل الخدمات. 

ملخص النتائج

يشــر التوّفــر، 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 الجغــرايف. وكذلــك، 
ــح املســتوى  ــة مل يفل ــة يواجــه احتياجــات قانوني ــات يف املنطق ــش يف املخي ــن يعي ــج أن الشــباب الفلســطيني الذي ــرزت النتائ أب
الراهــن مــن تقديــم الخدمــات يف التصــدي لهــا أو تلبيتهــا بالشــكل الــكايف. وكانــت هــذه االحتياجــات غــر امللبّــاة 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 أيضــاً بدرجــة أقــل. ومل يُعــرب أي مــن املســتجيبني عــن رضاهــم عــن مســتوى 
توفــر الخدمــات القانونيــة لتلــك املســائل املتعلقــة بالقانــون املجتمعــي والجنــايئ. ومــن بــني الفروقــات األكــر حــدة بــني الجنســني، 
كانــت االحتياجــات األرُسيــة هــي األكــر إلحاحــاً بــني الشــابات، مــا يــدل عــى أن مــن شــأن أّي مــن معيقــات الوصــول إىل العدالــة 

يف املسائل املرتبطة باألرسة التأثر عى النساء بشكل متفاوت. 
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ــات  ــة الخدم ــات. وجــدت هــذه الدراســة أن التصــورات بشــأن تكلف ــة الخدم ــف، وتشــر إىل تكلف ــل التكالي ــدرة عــى تحم الق
ــدة التــي يتحملهــا الشــباب مــع تقدمهــم يف  ــة املتزاي ــة تتغــّر بتقــدم العمــر، مــا يعكــس عــى األرجــح املســؤولية املالي القانوني
الســن واســتقاليتهم. وفيــا يتعلــق بالتكاليــف، فقــد جــرت اإلشــارة إىل التكاليــف املبــارشة بشــكل متكــرر بقــدر اإلشــارة إىل تلــك 
التكاليــف غــر املبــارشة. ورأى املســتجيبون الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 15 و24 عامــاً أن مــن املرجــح ارتفــاع كلفــة الخدمــات 
ــل الســيايس،  ــة، والتمثي ــم أمــن الدول ــني، وجرائ ــق الاجئ ــق العامــة وتوثي ــة، والوثائ ــات املالي ــة: املطالب املرتبطــة بالجوانــب التالي

وحرية التنقل، والخدمات البلدية، واملراث، واإليجارات واملمتلكات، والعمل والتوظيف. 

ــة احتياجاتهــم  ــال مــدى مســاعدة الخدمــات املتاحــة لهــم بشــكل كاٍف يف تلبي جــودة الخدمــات، وترتبــط بشــعور الشــباب حي
ــة بالســكن،  ــك املتعلق ــت تل ــة فكان ــر فعال ــا غ ــة عــى أنه ــة عام ــا املســتجيبون بصف ــي أشــار إليه ــب الت ــا الجوان ــة. أم القانوني

والعمل والتوظيف، والصحة، والتعليم، واملراث والتمثيل السيايس. 

التوصيات

التوصية األوىل: خدمات املساعدة القانونية

يُعــد توفــر خدمــات العــون القانــوين جــزءاً أساســياً مــن تحســني 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 بــني الجنســني، مــع ضــان عــدم إهــال املســائل التــي تؤثــر عــى املــرأة يف الغالــب، كتلــك القضايــا القانونيــة املرتبطــة 

باألرُسة، إذ سيكون لها تأثر متفاوت إىل حد كبر عى النساء. 

التوصية الثانية: التثقيف القانوين والتمكني 

حتــى يتمّكــن الشــباب مــن الوصــول إىل خدمــات املســاعدة القانونيــة، فعليهــم أوالً أن يكونــوا عــى درايــة بوجــود مثــل هــذه 
الخدمــات. وهــذا يعتمــد بــدوره عــى قــدرة أفــراد املجتمــع عــى تحديــد احتياجاتهــم وتصنيفهــا كـ«قانونيــة«. لــذا، مثــة حاجــة 
ــارات  ــباب بامله ــد الش ــة )أرض( بتزوي ــة النهض ــويص منظم ــباب. وت ــني الش ــوين ب ــي القان ــني الوع ــة لتحس ــود تثقيفي ــذل جه لب
ــي تشــمل تدريــب الشــباب عــى  ــة مــن مجتمعاتهــم إىل مقدمــي الخدمــات، والت املتخصصــة مــن أجــل تســهيل حــاالت اإلحال
ــا  ــي يواجهه ــة الت ــا القانوني ــأن القضاي ــوار بش ــم يف الح ــة إىل إرشاكه ــاالت، باإلضاف ــم واالتص ــارات التنظي ــدي، ومه ــر النق التفك
الشــباب يف مجتمعاتهــم. ونظــراً ألن االحتياجــات القانونيــة ال تتواجــد مبعــزل عــن غرهــا بــل كجــزء من شــبكة أكرب مــن االحتياجات 
ــن الســياقات  ــة ضم ــد االحتياجــات القانوني ــة تحدي ــر، بصــورة شــمولية، بكيفي ــون إرشاك هــؤالء الشــباب للتفك املتشــابكة، يك
ــف يف  ــاط الضع ــر ونق ــد املخاط ــى تحدي ــباب ع ــب الش ــيتم تدري ــر، س ــذا األم ــن ه ــزء م ــرب. وكج ــة األك ــة واالقتصادي االجتاعي
املجتمــع بهــدف التعــرف عــى القضايــا القانونيــة، أو النفســية أو تلــك املتعلقــة بالحايــة االجتاعيــة، وإلحالــة أفــراد املجتمــع إىل 

منظمة النهضة )أرض( أو مقدمي الخدمات اآلخرين حسبا 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 تعــاوٍن 
مشــرك، مصــدراً للموهبــة العظيمــة والطاقــة واإلمكانيــات، إال أنهــم غالبــاً مــا يواجهــون معيقات تحــول دون شــمولهم يف العمليات 
القانونيــة، واالجتاعيــة، والسياســية )منظمــة النهضــة )أرض(، 2020أ(. 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(، 2020ج(.  ويجــب عــى مقدمــي الخدمــات االســتمرار يف إرشاك الشــباب 
يف البحــث وتصميــم املشــاريع وتنفيذهــا، كــا جــرى يف هــذه الدراســة. فمــن خــال إجــراء 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 عــرب اتبــاع نهــج شــمويل 

وتشاريك. 
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1. املقدمة

ــا  ــني عــدد قضاي ــاة، إذ تضاعــف يف العامــني املاضي ــة غــر امللبّ ــاً واســعاً مــن االحتياجــات القانوني يواجــه الشــباب يف األردن طيف

الرسقــة الــواردة إىل فريــق املســاعدة القانونيــة يف منظمــة النهضــة )أرض(، كــا يــزداد عــدد األحــداث املتورطــني يف مســائل قانونيــة 

ــة للجرائــم  ــات املســاعدة مــن أرُس وقــع أطفالهــا ضحي متعلقــة باملخــدرات ســنوياً. وقــد تلقــى الفريــق عــدداً ضخــاً مــن طلب

ــي  ــاالت الت ــت الح ــد19-. وتضمن ــة كوفي ــط بجائح ــادي املرتب ــور االقتص ــراً للتده ــال نظ ــة األطف ــا ازدادت عال ــة، ك اإللكروني

قدمــت لهــا منظمــة النهضــة )أرض( الخدمــات القانونيــة فيــا يتصــل بحقــوق األطفــال يف العمــل، خــال عــام 2020 وحتــى نهايــة 

شــهر آذار/مــارس 2021، 76 استشــارة قانونيــة تخــص حقــوق األطفــال يف العمــل )األجــور غــر املدفوعــة والتعويــض عــن إصابــات 

العمــل(، و49 قضيــة وســاطة قانونيــة لحــل الخافــات بــني صاحــب العمــل وذوي الطفــل مــن أجــل اســتعادة حقــوق هــذا األخــر. 

ومــا هــذه إال بعــض أمثلــٍة عــى القضايــا القانونيــة العديــدة التــي ســاعدت فيهــا منظمــة النهضــة )أرض( يف الســنوات املاضيــة، مــا 

ــربز الحاجــة إىل زيــادة خدمــات العــون القانــوين والجهــود املبتكــرة أيضــاً لتلبيــة االحتياجــات القانونيــة املتزايــدة، الســيّا بــني  يُ

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

يعتــرب الوصــول إىل العدالــة ركيــزة أساســية لحكــم القانــون وهــو أمــر رضوري للتوصــل إىل مجتمعــات دميقراطيــة قويــة. وكتعريــف 

عمــي، فــإن الوصــول إىل العدالــة »يتضمــن كافــة العنــارص الازمــة لتمكــني املواطنــني مــن التــاس إنصــاف مظاملهــم واملطالبــة 

باحــرام حقوقهــم« )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واملجلــس األورويب، 2015(. وتعتمــد منظمــة النهضــة )أرض(، يف عملهــا، كــا 

تعمــل عــى تكييــف العنــارص الســتة التــي اقرحتهــا اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة )لجنــة ســيداو( يف تعليقهــا 

ــر، وســهولة الوصــول، والجــودة، وتوفــر ســبل  العــام رقــم 33 بشــأن وصــول املــرأة إىل العدالــة، وهــي: إمكانيــة التقــايض، والتوفّ

االنتصــاف للضحايــا ومســاءلة نُظــم العدالــة )لجنــة ســيداو، 2015(. وعــرب تكييــف هــذه العنــارص لفهــم تصــورات الشــباب بشــأن 

ــر، والقــدرة عــى تحمــل التكاليــف، وجــودة الخدمــات. كــا  الوصــول إىل العدالــة، تطــرق االســتبيان إىل استكشــاف قضايــا التوفّ

ُ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 الركيــز عــى جانــب الطلــب عــى هــذه الخدمــات أن هــذا التقريــر ال يقــدم تقييــاً لجانــب 

العــرض املتعلــق بهــا، كــا وال ميثــل دراســة عــن البيئــة التمكينيــة املامئــة، وهــي أمــور قــد جــرى التطــرق إليهــا  بالفعــل يف مــكان 

آخر. )منظمة النهضة )أرض(، 2020أ(

ماحظة حول جمع البيانات

اتبعــت منظمــة النهضــة )أرض( نهجــاً تشــاركياً يف تصميــم هــذه الدراســة وتنفيذهــا. ولهــذه الغايــة، تعــاون باحثــو املنظمــة مــع 

ــد  ــا. وعن ــذ بدايته ــة من ــم هــذه الدراس ــاركوا يف تصمي ــن ش ــزة مم ــان، واألردن، وغ ــن الشــباب يف لبن ــني م ــني ميداني ــة باحث ثاث

االنتهــاء مــن إعــداد االســتبيان، قــام الباحثــون امليدانيــون الثاثــة بتوزيعــه عــرب منصــة KoBo بــني شــبكاتهم مــن الاجئــني الشــباب. 

كا قدم الباحثون امليدانيون دعاً إضافياً من خال املساهمة بالرؤى القيّمة والتوضيحات طيلة فرة تنفيذ الدراسة. 

وقــد شــمل املســح االســتطاعي النهــايئ 226 مســتجيباً عــى النحــو التــايل: 123 يف األردن، و65 يف فلســطني، و38 يف لبنــان )الشــكل 

1(. وغطــى التوزيــع العمــري نطاقــاً مــن األعــار، مــع بعــض التفــاوت بــني الفئــات العمريــة األعــى واألدىن، حيــث بلغــت أعــار 

%26 مــن املســتجيبني 33 عامــاً فأكــر، بينــا تراوحــت أعــار %8 منهــم بــني 15 و18 عامــاً )الشــكل 2(. وبالنســبة لتوزيــع النــوع 

االجتاعي، شملت العينة 147 ذكراً و79 أنثى، ما يعني كون %35 من املستجيبني من النساء. 
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أك� مناملجموع

33

29-3225-2822-2419-2115-18
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العمر وبلد اإلقامة

الشكل 1  العمر وبلد اإلقامة 

توزيع األع�ر

الشكل 2  توزيع األعار
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أك� مناملجموع

33

29-3225-2822-2419-2115-18

أنثى             ذكر

التوزيع حسب العمر والنوع االجت�عي

الشكل 3  التوزيع حسب العمر والنوع االجتاعي

دات املحدِّ

تُعــد هــذه دراســة اســتطاعية باســتخدام عينــة صغــرة نســبياً، إذ بلغــت نســبة النســاء يف العينــة %35 فقــط مــا يعنــي وجــود 

اختــال ملحــوظ يف التــوازن بــني الجنســني فيهــا )الشــكل 3(. وإجــاالً، شــّكل الشــباب الذيــن تقــل أعارهــم عــن 29 عامــاً أكــر 

مــن نصــف )%53 مــن( العينــة. وعــاوة عــى ذلــك، شــّكل الشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 15 و24 عامــاً مــا نســبته 42% 

مــن العينــة؛ وهــي نســبة أعــى مــن التوزيــع الدميغــرايف املنســوب لهــذه الفئــة العمريــة واملقــّدر بنســبة %30 )الشــكل 2(. وكــا 

يظهــر يف الشــكل 1، فقــد مالــت العينــة أيضــاً تجــاه األردن؛ إذ إن معــدل االســتجابة األعــى قــد صــدر منهــا. كــا كانــت هنــاك 

عينــة صغــرة جــداً مــن الفئــة العمريــة التــي تــراوح بــني 15 و18 عامــاً )مــع عــدم وجــود أي مســتجيبني مــن تلــك الفئــة العمريــة 

مــن لبنــان(. وأخــراً، كان معــدل االســتجابة يف لبنــان هــو األدىن بـــ38 مشــاركاً فقــط، مــا يعنــي وجــود حاجــة إىل جمــع املزيــد مــن 

املعلومــات للتحقــق مــن صحــة النتائــج املتصلــة بلبنــان عــى وجــه الخصــوص. ومــع أخــذ هــذه املحــددات بعــني االعتبــار، فــا 

تــزال العينــة تقــدم بعــض اإلشــارات املثــرة لاهتــام حــول تصــورات مختلــف الفئــات لاحتياجــات القانونيــة املختلفــة واألولويــة 

املمنوحة لها من قبلهم.
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2. االحتياجات 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

ــة التنقــل شــاغاً أساســياً للشــباب، الســيّا أولئــك الذيــن يعيشــون يف األرايض الفلســطينية املحتلــة 	  كانــت حري

ولبنان، ويف األردن بدرجة أقل

فيــا يتعلــق مبســائل العمــل والتوظيــف، فمــن املرجــح أن يكــون الشــباب قــد واجهــوا مســائل ترتبــط بدفــع 	 

الرواتب عى وجه الخصوص

ــي 	  ــة مبقدم ــار إىل املعرف ــتجيبون يف االفتق ــدده املس ــذي ح ــات وال ــول إىل الخدم ــرب يف الوص ــدي األك ــل التح متثّ

الخدمات القانونية

جــرى أيضــاً تحديــد تحديــات أخــرى، وإن كانــت مبعــدالت أدىن، مــن شــأنها إبــراز  العوامــل املختلفــة التــي تؤثــر 	 

عى الوصول إىل العدالة

تعريف الشباب

ألغــراض إحصائيــة، تُعــرّف األمــم املتحــدة الشــباب عــى أنــه املرحلــة التــي تــراوح بــني 15 و24 مــن العمــر. ومــع ذلــك، تعتــرب 

ــني )برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات  ــة والثاث ــة الشــباب تســتمر حتــى عمــر الثاني بعــض وكاالت األمــم املتحــدة أن مرحل

البرشيــة(. وليــس معنــى »الشــباب« بالثابــت، بــل يخضــع للحقائــق الثقافيــة، واالجتاعيــة، واالقتصاديــة، والدميغرافيــة للســياقات 

املختلفــة. فعــى ســبيل املثــال، تُعــرّف اإلســراتيجية الوطنيــة األردنيــة للشــباب )لألعــوام 2025-2019( الشــباب عــى أنــه املرحلــة 

التــي متتــد مــن 12 إىل 30 مــن 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 بالراجــع أمــام مســاور القلــق بشــأن 

العمــل والســكن. ويوضــح هــذا القســم هــذا األمــر، فعــى ســبيل املثــال، بينــا مل يُبــِد الشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 15 

ــم  ــن اهتامه ــاً ع ــني 19 و21 عام ــم ب ــراوح أعاره ــن ت ــك الذي ــرب أولئ ــكن، أع ــة بالس ــائل املتعلق ــاً باملس ــاً اهتام و18 عام

باالحتياجــات القانونيــة الخاصــة بــه. ومل تحــظ هــذه الحاجــة باألولويــة مــن بــني أعــى خمســة احتياجــات قانونيــة للشــباب الذيــن 

ــة  ــم الثالث ــغ أعاره ــن تبل ــبة للمشــاركني الذي ــة بالنس ــة الخامس ــاءت يف املرتب ــني ج ــاً، يف ح ــني 22 و28 عام ــم ب ــراوح أعاره ت

والثاثني فأكر. 

ــم، والصحــة،  ــي: العمــل، والتعلي ــي حددهــا الشــباب )بالرتيــب( مبــا ي ــة الت ــد ارتبطــت أهــم احتياجــات املســاعدة القانوني وق

وحريــة التنقــل، واملخيــات والخدمــات البلديــة، والســكن، والتمثيــل الســيايس، وتوثيــق الاجئــني واملســائل املتعلقــة باإليجــار/

امللكيــة. وكــا هــو موضــح يف الشــكل 5، فــإن هــذه األولويــات متســقة نســبياً عــرب مختلــف الفئــات العمريــة: إذ ال تتقاطــع معظــم 

الخطــوط وإمنــا تســر يف حــركات متوازيــة. لكــن االســتثناء الرئيــي يكمــن يف الفئتــني العمريتــني مــا بــني 18-15 عامــاً و19-21 

عاماً، إذ كان التعليم، ال العمل، هو األولوية الرئيسية بالنسبة لها. 

وتحتــل حريــة التنقــل األولويــة الثانيــة بعــد العمــل بــني الشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 22 و28 عامــاً. 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 تــراوح أعارهــم بــني 19 و21 عامــاً يف لبنــان 

إىل حريــة التنقــل عــى أنهــا أولويــة بالنســبة لهــم، يف حــني أشــار %40 فقــط مــن املســتجيبني يف الفئــة العمريــة ذاتهــا يف األردن 

إىل األمر نفسه. 

وُوجــدت عاقــة عكســية إىل حــد مــا بــني العمــل كأولويــة والتعليــم كأولويــة أخــرى عــرب الفئــات العمريــة املختلفــة. فعندمــا يبلــغ 

الشــباب ســن الرشــد، وذلــك ضمــن الفئــة العمريــة التــي تــراوح بــني 19 و21 عامــاً، فــإن كاً مــن العمــل والتعليــم مُينحــان أولويــة 

ماثلــة تقريبــاً. وبالرغــم مــن ذلــك، تراجعــت األولويــة النســبية التــي تُعطــى للتعليــم يف الفئــات العمريــة األعــى مــع زيــادة تلــك 

املمنوحــة للعمــل. وبــدأت أولويــة التعليــم باالرتفــاع مجــدداً للفئــة العمريــة مــن 33 عامــاً فــا فــوق. ويؤكــد هــذا عــى الحاجــة 

إىل متكني الشباب من إدارة املسائل املرتبطة بالعمل إذ تصبح هذه األمور ذات أهمية أكرب يف حياتهم.  

أك� من

املساعدة القانونية حسب الفئة العمرية

أخرى
توثيق الالجئ�
الوثائق العامة

املطالبات املالية
أمن الدولة

التمثيل السيايس
حرية التنقل

الخدمات البلدبة
الخدمات الجنائية

امل�اث
اإليجار / امللكية

األرسة
الصحة
التعليم
السكن
العمل

الشكل 4  االحتياجات القانونية حسب الفئة العمرية
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احتياجات املساعدة القانونية والعمر

الشكل 5  االحتياجات القانونية والعمر

العمل والتعليم والجرمية

ــي واجهوهــا يف مجــاالت العمــل،  ــة الت ــة مبســائل االحتياجــات القانوني ــل املتعلق ــئل املســتجيبون عــن بعــض التفاصي ــا ُس عندم

والتعليم، والقانون الجنايئ، ظهرت بعض األمناط املرتبطة بالعمر، كا هو موضح أدناه.

التفاوت يف

األجور

دفع

الرواتب

االستقاللالتحرش

يف العمل

تصاريح

العمل

عدم

االندماج

فرص العمل

املحدودة

العقود

أك� من      عاماً

املشاكل التي يواجهها الشباب يف العمل

الشكل 6  املشاكل التي يواجهها الشباب فيا 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 5 مســتجيبات و7 مســتجيبون 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(، 2018ب(. ونظــراً لطبيعــة التحــرش الحساســة، والعوائــق التــي تحــول دون اإلبــاغ عنــه 

واملتعلقة بوصمة العار املرتبطة به، فثمة احتال أن تكون هذه اإلفادات ناقصة.  

وفيــا يتعلــق بالتعليــم، شــكلت الرســوم الجامعيــة وقلــة املنــح الدراســية املشــاكل الرئيســية املشــار إليهــا، الســيّا بــني الفئــات 

ــة ذاتهــا التــي  ــات العمري ــل الفئ ــم البالغــني األكــرب ســناً )33 عامــاً فأكــر(، وهــو مــا يقاب ــة مــن 19 إىل 24 عامــاً ومــن ث العمري

أفادت أن الوصول إىل التعليم أولوية بالنسبة لها.

ــن  ــطيني الذي ــباب الفلس ــا الش ــاين منه ــي يع ــاكل الت ــرب  املش ــن أك ــة م ــم اإللكرتوني ــة والجرائ ــف اإلداري والرسق ــرب التوقي ويعت

يعيشــون يف املخيــات بشــكل عــام، عــى الرغــم مــن أن املســتجيبني الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 15و18 عامــاً مل يذكــروا أيــة 

مشاكل جنائية. ويعود السبب يف هذا عى 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 لاهتــام أن الفئــة العمريــة مــن 22 إىل 24 عامــاً كانــت الفئــة الوحيــدة التــي 

ــات  ــع الفئ ــن جمي ــاركون م ــد املش ــني أك ــطة؛ يف ح ــة متوس ــي ذات أولوي ــة ه ــة املتاح ــات القانوني ــة بالخدم ــادت أن املعرف أف

العمرية األخرى عى افتقارهم للمعرفة يف هذا الصدد. 

ويبــدو أن التصــور املتعلــق بتكلفــة الخدمــات القانونيــة يتطــور مــع التقــدم بالســن؛ إذ كان هــذا التحــدي مــن بــني األقــل أهميــة 

بالنســبة للشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 19 و21 عامــاً، وأعطــاه الشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 22 و24 عامــاً مســتوى 

متوســطاً مــن األهميــة، بينــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن األهميــة بالنســبة للشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 25 و28 عامــاً، 

وعــاوة عــى ذلــك، اعتــربه املشــاركون الذيــن يبلغــون مــن العمــر 33 عامــاً فــا فــوق التحــدي األصعــب إىل جانــب االفتقــار إىل 

املعرفــة بالخدمــات املتاحــة. ورمبــا يعكــس هــذا االنتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إىل ســن الرشــد حيــث يصبــح األفــراد أكــر اســتقاالً 

ومسؤولية من الناحية املالية. 

وكان إخفــاق املجتمــع املــدين ونقــص الدعــم املجتمعــي مــن التحديــات الرئيســية األخــرى التــي يواجههــا الشــباب يف الوصــول إىل 

ــاً إىل إخفــاق املجتمــع  ــني 19 و21 عام ــراوح أعارهــم ب ــن ت ــل مــن املســتجيبني الذي ــة. ويف حــني أشــار القلي الخدمــات القانوني

املــدين، فقــد اعتــربه الشــباب األكــرب ســناً مــن التحديــات األكــر إلحاحــاً. ومــع ذلــك، ميكــن القــول أن االفتقــار إىل املعرفــة ونقــص 

الدعم املجتمعي ها نتاج إخفاق املجتمع املدين إذ غالباً ما يكون هو املسؤول عن التعامل مع هذه املسائل. 



13

االحتياجات القانونية حسب بلد اإلقامة

باختصار

ــم، والصحــة، 	  ــة األكــر إلحاحــاً يف أنحــاء املنطقــة بشــكل متســق بـــ: العمــل، والتعلي ارتبطــت االحتياجــات القانوني

وحرية التنقل، والخدمات البلدية، والسكن، والتمثيل السيايس والتوثيق

كان العمل املسألة األكر إلحاحاً من بني هذه االحتياجات يف جميع املواقع	 

توجد تفاوتات إقليمية ملحوظة بني أنواع املعيقات التي تحول دون الحصول عى الحق يف العمل	 

ــاين 	  ــع اللبن ــادي يف املجتم ــرايف واالقتص ــي والجغ ــاج االجتاع ــول دون االندم ــي تح ــق الت ــكلت العوائ ــان، ش يف لبن

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 اختافــات إقليميــة فيــا يتعلــق باالحتياجــات القانونيــة األكــر إلحاحــاً، إال أن تلــك االحتياجــات تتداخــل أيضــاً  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 إلحاحــاً مــن بــني تلــك االحتياجــات يف جميــع املواقــع )الشــكل 7(. وعندمــا طُلــب 

من املستجيبني االستفاضة يف القضايا القانونية التي يواجهونها، فقد قدموا املزيد من املاحظات النوعية كا يي: 

يف لبنــان، ارتبطــت احتياجــات الشــباب القانونيــة بشــكل مبــارش بالعمــل واالندمــاج االجتاعــي، إذ أشــار العديــد مــن الشــباب إىل 

اإلقصــاء االجتاعــي واالقتصــادي بوصفــه تحديــاً رئيســياً. وقــد شــملت مطالبهــم الرئيســية الحــق يف التملــك، والشــمول يف نظــام 

الضــان االجتاعــي والعمــل يف املهــن املغلقــة يف الوقــت الراهــن أمــام الفلســطينيني مثــل الطــب والهندســة والقانــون وغرهــا. 

ــن مارســتها.  ــة م ــات اللبناني ــم النقاب ــي متنعه ــن الت ــن امله ــد م ــم بالعمــل يف العدي ــود للســاح له ــف الجه ــوا بتكثي ــا طالب ك

ويرتبــط هــذا التهميــش متعــدد األوجــه ارتباطــاً وثيقــاً بالتهميــش الجغــرايف الــذي يعــاين منــه الاجئــون، حيــث تكــون املخيــات 

بعيــدة عــن املــدن، يشــعر الاجئــون بأنهــم »غربــاء« عــى حــد تعبــر أحــد املســتجبيني بالرغــم مــن أنهــم يعيشــون عــى األرايض 

اللبنانية منذ عقود.

ــة- مــع إشــارة املســتجيبني إىل فــرص  ــة -ال مناطــق جغرافي ــون مــن االســتبعاد مــن قطاعــات عمــل معين يف األردن، عــاىن الاجئ

ــني  ــل لاجئ ــرص العم ــار إىل ف ــن االفتق ــرون ع ــدث كث ــية. وتح ــات رئيس ــا تحدي ــة باعتباره ــل منصف ــة عم ــان بيئ ــل وض العم

ــعورهم  ــن ش ــني ع ــض الاجئ ــرب بع ــي. وأع ــاع الحكوم ــيّا يف القط ــة، الس ــة املتاح ــرص القليل ــئ إىل الف ــر املتكاف ــول غ والوص

باالســتبعاد مــن املؤسســات الكبــرة يف األردن مثــل الجيــش، واملطــارات واملؤسســات الحكوميــة بشــكل عــام. وشــّدد البعــض عــى 

وجــود العنرصيــة يف مــكان العمــل والتمييــز بــني األردنيــني والاجئــني الفلســطينيني الذيــن يســتغل أصحــاب العمــل حاجتهــم لــه 

إلجبارهــم عــى العمــل لســاعات أطــول بأجــر أقــل. وأشــار آخــرون إىل قــرص مــدة عقــود العمــل مــن أجــل تعظيــم فــرص العمــل 

ــل منهــم  ــح العمــل. كــا اقــرح قلي ــات يف الحصــول عــى تصاري ــني، يف حــني يواجــه بعــض املســتجيبني تحدي ــني األردني للمواطن

إصدار قانون لخلق فرص العمل للشباب يف املخيات. 

يف فلســطني، ارتبطــت معظــم التحديــات بتدهــور الوضــع االقتصــادي، وارتفــاع البطالــة وانعــدام فــرص العمــل. اقــرح املســتجيبون 

رضورة إصــاح الترشيعــات والسياســات لخلــق فــرص العمــل، ومنــع اســتغال العــال وضــان الحــد األدىن مــن األجــور العادلــة. 

كــا أكــد العديــد مــن الاجئــني أن الحصــار اإلرسائيــي واالنقســام الفلســطيني هــا العامــان الرئيســيان اللــذان يقفــان عقبــة أمــام 

تحسني الوضع االقتصادي وخلق فرص العمل. 
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الشكل 7  االحتياجات القانونية حسب بلد اإلقامة

ــة أخــرى عــرب مختلــف  ــم كأولوي ــة والتعلي ــني العمــل كأولوي ــة عكســية ب ــد التصنيــف حســب العمــر واملوقــع، ظهــرت عاق عن

الفئــات العمريــة )الشــكل 8(، فعندمــا بلــغ الشــباب ســن الرشــد، يف الفئــة العمريــة 21-19 عامــاً، أُعطيــت أولويــة ماثلــة لــكل 

مــن العمــل والتعليــم. ومــع ذلــك،  تراجعــت األولويــة النســبية للتعليــم يف الفئــات العمريــة األعــى بينــا ازدادت أولويــة العمــل، 

ــل  ــات العم ــني أولوي ــرق ب ــغ الف ــع، بل ــتجيبني يف كل موق ــبة للمس ــكل 8. وبالنس ــني يف الش ــني الخط ــافة ب ــن املس ــني م ــا يتب ك

والتعليــم ذروتــه يف مختلــف األعــار: ففــي لبنــان، أظهــرت الفئــة العمريــة 28-25 عامــاً الفجــوة األكــرب يف األولويــة بــني العمــل 

والتعليــم، بينــا يف األردن كانــت الفجــوة األكــرب ضمــن الفئــة العمريــة 32-29 عامــاً، أمــا يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، فكانــت 

الفجــوة األكــرب يف الفئــة العمريــة 24-22 عامــاً. وبــدأت أولويــة التعليــم باالزديــاد مجــدداً للشــباب البالغــة أعالهــم 33 عامــاً فــا 

فــوق. ويؤكــد هــذا عــى الحاجــة إىل متكــني الشــباب مــن إدارة املســائل املرتبطــة بالعمــل إذ تصبــح هــذه األمــور ذات أهميــة أكــرب 

يف حياتهم. 

االحتياجات القانونية:
العمل والتعليم (لبنان)

االحتياجات القانونية:
العمل والتعليم (األردن)

االحتياجات القانونية: العمل والتعليم
(األرايض الفلسطينية املحتلة)

التعليم            العملالتعليم            العملالتعليم            العمل
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الشكل  8  االحتياجات القانونية: العمل والتعليم حسب الفئة العمرية واملوقع الجغرايف
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االحتياجات القانونية حسب النوع االجتاعي

باختصار:

منحت النساء األولوية بشكل عام للقضايا ذاتها التي أعطاها الرجال 	 

يكمن االختاف األكرب يف منح النساء األولوية للتعليم مبعدل أعى من الرجال وبشكل ملحوظ، يف حني منح الرجال 	 

األولوية للسكن مبعدل أكرب من النساء و بشكل ملحوظ

لوحظت اختافات بسيطة فيا يتعلق بالقضايا الجنائية، والخدمات البلدية، وحرية التنقل التي ارتأى الرجال أنها 	 

تحتل األولوية مبعدل أعى إىل حد ما من النساء

تأثرت النساء بشكل متفاوت باملسائل القانونية املرتبطة باألرسة	 

ــل  ــع الدميغــرايف(، إال أن التحلي ــل مــن الواق ــة )نســبة أق ــح يف العين ــل النســاء بالشــكل الصحي ــم متثي ــه مل يت عــى الرغــم مــن أن

ــاء  ــني النس ــر ب ــن كب ــود أي تباي ــدم وج ــع ع ــاً، م ــورة آنف ــة املذك ــات القانوني ــات االحتياج ــى أولوي ــد ع ــات يؤك ــع للبيان الرسي

والرجــال. ويظهــر هــذا أدنــاه )الشــكل 9( حيــث تتبــع أولويــات كل مــن الرجــال والنســاء مســاراً ماثــاً، يف حــني تتمثــل أبــرز 

الفــروق بــني النســاء والرجــال يف منــح النســاء األولويــة للتعليــم مبعــدل أعــى مــن الرجــال بينــا منحــن الســكن األولويــة مبعــدل 

ــات  ــة، والخدم ــا الجنائي ــة للقضاي ــال األولوي ــى الرج ــرى، إذ أعط ــاالت أخ ــرة يف مج ــات صغ ــرت اختاف ــال. وظه ــن الرج ــل م أق

البلدية وحرية التنقل مبعدالت أعى من النساء. 
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االحتياجات القانونية: النوع االجت�عي (%)

الشكل 9  االحتياجات القانونية حسب النوع االجتاعي 

ــة  ــا املتعلق ــا يخــص القضاي ــني الجنســني في ــروق ب ــة ف ــد أي ــني يف الشــكل 9، عــدم تحدي ــا هــو مب ــر ، وك ــر بالذك ــن الجدي وم

ــا املرتبطــة  ــر النســاء بالقضاي ــر تأثّ ــوع االجتاعــي تُظه ــة حســب الن ــة املصنف ــة نظــر االحتياجــات القانوني ــاألرسة. إال أن وجه ب

ــة  ــدل( مقارن ــاً ضعــف املع ــى )غالب ــدالت أع ــة مبع ــن إىل املشــاكل التالي ــارت النســاء إىل تعرضه ــاوت. وأش ــاألرسة بشــكل متف ب

بنظرائهــن مــن الرجــال: الطــاق، ومشــاكل اإلنجــاب، والعنــف املنــزيل، وزواج األطفــال، وحضانــة األطفــال والنفقــة )الشــكل 10(. 
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ومــن بــني 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 

عامــاً قــد تعرضــن للعنــف املنــزيل مــن قبــل الــزوج )الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020(. ويعــد هــذا االكتشــاف مــؤرشاً 

عامــاً 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 عى النساء.  

النفقة

ذكر

أنثى

حضانة

األطفال

زواج

األطفال

العنف

املنزيل

معلومات عنالطالقاإلنجاب

الزواج

الشكل 10  املسائل األرسية التي يواجهها الذكر واألنثى

3. خدمات املساعدة القانونية: وجهة نظر من جانب الطلب عليها

باختصار: 

تشر الردود إىل تصورات مختلطة حيال توفر الخدمات وجودتها	 

بشكل عام، كان تصّور الشباب لوجود حاجة أكرب للخدمات من واقع توفرها فعاً. وينطبق هذا عى جميع أنواع 	 

املساعدات القانونية، باستثناء املسائل املتعلقة باألرسة

يف املسائل املتعلقة باألرُسة، كانت هناك وجهة نظر مفادها أن توفر الخدمات أكر قلياً من الحاجة إليها، لكن هذه 	 

النتيجة قد تتأثر بحقيقة أن املرأة، وهي التي تتأثر بشكل متفاوت باملسائل األرسية، كانت أقل متثياً يف العينة

التوفّر: االحتياجات غر امللبّاة

أشــارت األغلبيــة الســاحقة مــن املســتجيبني إىل االفتقــار إىل املعرفــة فيــا يتعلــق بتوّفــر الخدمــات يف مناطقهــم، بغــض النظــر عــن 

العمــر أو الجنــس أو املوقــع الجغــرايف. 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 امللبّــاة 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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ــر املتصــور للخدمــات، نجــد الرؤيــة الهامــة التاليــة وهــي واقــع أن  ويف تحليــل يقــارن االحتياجــات القانونيــة املحــددة مــع التوفّ

االحتياجــات كانــت أعــى مــن التوفّــر املتصــور للخدمــات عــى الــدوام )الشــكل 11(. ويتضــح هــذا يف جميــع الجوانــب باســتثناء 

املســائل األرًسيــة، إذ يوجــد تصــور بتوفـّـر الخدمــات بصــورة أعــى قليــاً مــن االحتياجــات املحــددة. ونظــراً للنســبة املتدنيــة للنســاء 

ــر عــى هــذه  ــة، فمــن املحتمــل أن يكــون لهــذا األمــر تأث ــر بشــكل متفــاوت باملســائل األرسي ــة، وألن املــرأة تتأث يف هــذه العين

النتيجة. 

توثيق الالجئ�

احتياجات أخرى

أك	 من

الوثائق العامة

احتياجات املطالبات املالية

احتياجات أمن الدولة

التمثيل السيايس

حرية التنقل

االحتياجات البلدية

االحتياجات الجنائية

احتياجات امل�اث

احتياجات اإليجار/التملك

احتياجات األرسة

احتياجات الصحة

احتياجات التعليم

احتياجات السكن

احتياجات العمل

توفر الخدمات وفقاً لتصورات املشارك� االحتياجات القانونية

الشكل 11 االحتياجات القانونية مقابل التوفّر املتصور للخدمات
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الجودة والقدرة عى تحمل التكاليف

ترتبــط جــودة الخدمــات بشــعور الشــباب بكــون الخدمــات املتاحــة قــد ســاعدت، وبشــكل كاٍف، يف تلبيــة احتياجاتهــم القانونيــة. 

ــل  ــكن، والعم ــة بالس ــك املتعلق ــي تل ــة ه ــر فعال ــا غ ــى أنه ــة ع ــة عام ــتجيبون بصف ــا املس ــار إليه ــي أش ــب الت ــت الجوان وكان

والتوظيف، والصحة، والتعليم، واملراث والتمثيل السيايس. 

املطالبات املالية
الوثائق العامة
توثيق الالجئ�

جرائم أمن الدولة
التمثيل السيايس

حرية التنقل
الخدمات البلدية

الجرائم
امل�اِث

اإليجارات واملمتلكات
شؤون األرسة

الصحة
التعليم
السكن

العمل والتوظيف

متوسطة الجودة

تفتقر إىل الجودة

عالية الجودة

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

وعنــد ســؤال الشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 15 و24 عامــاً عــن القــدرة عــى تحمــل تكاليــف الخدمــات القانونيــة، فقــد 

ــق  ــة وتوثي ــق العام ــة، والوثائ ــات املالي ــة: املطالب ــاالت التالي ــة يف املج ــات املقدم ــبة للخدم ــوم بالنس ــة الرس ــاع تكلف ــدوا ارتف أك

ــكات،  ــة، واملــراث، واإليجــارات واملمتل ــات البلدي ــل، والخدم ــة التنق ــل الســيايس، وحري ــة، والتمثي ــم أمــن الدول ــني، وجرائ الاجئ

ــن  ــل م ــار القلي ــرى. وأش ــات األخ ــة الخدم ــق بتكلف ــا يتعل ــة في ــن آراء متباين ــتجيبون ع ــرب املس ــا ع ــف، في ــل والتوظي والعم

املشــاركني إىل توفــر بعــض الخدمــات القانونيــة املجانيــة يف ســبعة مجــاالت: جرائــم أمن الدولــة، واملــراث، واإليجــارات واملمتلكات، 

وشــؤون األرسة، والصحــة، والعمــل والتوظيــف، والتعليــم، إذ كان هــذا األخــر هــو الخدمــة املجانية األكر تكــراراً. 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 غر 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 

ــه  ــا صنف ــة، في ــن األهمي ــاً مســتوى متوســطاً م ــني 22 و24 عام ــاه الشــباب ب ــة، وأعط ــل أهمي ــن األق ــذا التحــدي ضم ــاً ه عام

الشــباب الذيــن تــراوح أعارهــم بــني 25و28 عامــاً كأولويــة ثانيــة، وعــاوة عــى ذلــك، فقــد اعتــربه املشــاركون البالغــون مــن 

العمــر 33 عامــاً فأكــر التحــدي األصعــب إىل جانــب االفتقــار إىل املعرفــة بالخدمــات. ورمبــا يعكــس هــذا االنتقــال مــن مرحلــة 

الطفولة إىل سن الرشد إذ يصبح األفراد أكر استقاالً ومسؤولية من الناحية املالية خاله. 

املطالبات املالية
الوثائق العامة
توثيق الالجئ�

جرائم أمن الدولة
التمثيل السيايس

حرية التنقل
الخدمات البلدية

الجرائم
امل�اِث

اإليجارات واملمتلكات
شؤون األرسة

الصحة
التعليم
السكن

العمل والتوظيف

تكلفة بسيطة

رشة
مبا

ة 
لف

تك
رشة

مبا
 �

 غ
فة

كل
ت

ً مجانا

تكلفة باهظة

تكلفة إضافية بسيطة

بدون تكلفة إضافية

تكلفة باهظة إضافية

(مثل النقل)

الشكل 13  مستوى الرضا فيا يتعلق بالقدرة عى تحمل تكاليف خدمات املساعدة القانونية لكل فئة
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امليض ُقدماً

التوصية األوىل: تقديم خدمات املساعدة القانونية

ــة،  ــد توفــر خدمــات العــون القانونيــة جــزءاً أساســياً مــن تحســني إمكانيــة الوصــول. لهــذا الســبب ولتحســني هــذه اإلمكاني يُع

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 بــني الجنســني، مــع ضــان عــدم إهــال املســائل التــي تؤثــر يف الغالــب عــى املــرأة، مثــل القضايــا 

القانونية املرتبطة باألرُسة، إذ سيكون لها تأثر متفاوت إىل حد كبر عى 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 أفــراد املجتمــع عــى تحديــد احتياجاتهــم وتصنيفهــا كـ«قانونيــة«. لــذا، مثــة 

حاجــة لبــذل جهــود تثقيفيــة لتحســني الوعــي القانــوين بــني 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 

ــا  ــي يواجهه ــة الت ــا القانوني ــأن القضاي ــوار بش ــم يف الح ــة إىل إرشاكه ــاالت، باإلضاف ــم واالتص ــارات التنظي ــدي، ومه ــر النق التفك

ــن  ــرب م ــبكة أك ــن ش ــزء م ــل كج ــا ب ــن غره ــزل ع ــد مبع ــة ال تتواج ــات القانوني ــراً ألن االحتياج ــم. ونظ ــباب يف مجتمعاته الش

االحتياجــات املتشــابكة، فســيتم إرشاك هــؤالء الشــباب للتفكــر بصــورة شــمولية حــول كيفيــة تحديــد االحتياجــات القانونيــة ضمــن 

الســياقات االجتاعيــة واالقتصاديــة األكــرب. وكجــزء مــن هــذا، ســيتم تدريــب الشــباب عــى تحديــد املخاطــر ونقــاط الضعــف يف 

املجتمــع مــن أجــل التعــرف عــى القضايــا القانونيــة أو النفســية أو تلــك املتعلقــة بالحايــة االجتاعيــة، وإلحالــة أفــراد املجتمــع 

إىل منظمة النهضة )أرض( أو مقدمي الخدمات اآلخرين حسبا يكون األمر مناسباً. 

التوصية الثالثة: إدماج الشباب الفلسطيني

يُعــد الشــباب الذيــن أجــرت منظمــة النهضــة )أرض( مقابــات معهــم، واســتطلعت آراءهــم يف الدراســة وعملــت معهــم بشــكل 

ــمولهم يف  ــول دون ش ــات تح ــون معيق ــا يواجه ــاً م ــم غالب ــات، إال أنه ــة واإلمكاني ــة والطاق ــة العظيم ــدراً للموهب ــاون مص متع

العمليــات القانونيــة واالجتاعيــة والسياســية )منظمــة النهضــة )أرض(، 2020أ(. وتدعــو منظمــة النهضــة )أرض( إىل إدمــاج ومتثيــل 

أكــرب للشــباب الفلســطيني يف العمليــات التــي تؤثــر عليهــم، وهــو مــا يشــمل اتبــاع نهــج موجــه نحــو الشــباب يف البحــث وجمــع 

البيانــات )منظمــة النهضــة )أرض(، 2020ج(. ويجــب عــى مقدمــي الخدمــات االســتمرار يف إرشاك الشــباب يف البحــث وتصميــم 

املشــاريع وتنفيذهــا، مثلــا جــرى يف هــذه الدراســة. فمــن خــال إجــراء أبحــاث حــول االحتياجــات القانونيــة للشــباب الفلســطيني، 

وبــإرشاك الفلســطينيني الشــباب مبــارشة يف إعــداد هــذه الدراســة وتنفيذهــا، ســعت منظمــة النهضــة )أرض( إىل الوفــاء بالتزامنــا 

بإعاء أصوات الشباب الفلسطيني يف املنطقة، إذ ميكن تحقيق التغير الحقيقي عرب اتباع نهج شمويل وتشاريك. 
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