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 الشكر والعرفان
 

أتقدم كما و بهذه الدراسة، و بختام دراستي للماجستير  علىفي بداية األمر أشكر هللا تعالى الذي من 
لى جميع األساتذة  معهد التنمية المستدامةجامعة القدس ممثلة ب إلىجزيل الشكر الب في  األفاضلوا 

المعرفة والعلم لجميع طالب معهد التنمية المستدامة،  هم منالذين لم يدخروا جهدًا لنقل مخزونالمعهد 
 على الرسالة يمشرفالذي لم يكن فقط الدكتور عبد الوهاب الصباغ  إلىبالشكر والتقدير  وأتقدمكما 

رشاد اإلنصح و كما وأشكره على ال، التي قدمتها خالل دراستي األبحاثولكنه كان ملهمي في كثير من 
 .إعدادي لرسالتي على هإشرافخالل توجيه الو 
 

بالذكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد، وأخص  إلىموصول أيضا الشكر 
على استكمال دراستي العليا،  قباللإلمنذ البداية الدافع والداعم والمحفز و  تكان التيالغالية زوجتي 
جهد  أي يدخررافقني طوال فترة الدراسة ولم الذي  دمحم منصور األخزمالء الدراسة وخاصة وأشكر 

 لإلحصاءزمالئي في الجهاز المركزي جميع وأشكر  إنجاز هذه الرسالة، خالل لتقديم المساعدة
بدر واألستاذ السيد سفيان أبو حرب للرسالة وأخص بالذكر  إعداديخالل  الفلسطيني الذين ساندوني

 أي وايدخر دمحم قحمان الذين لم  واألستاذزاهر طنطيش  األستاذمن قطاع غزة الحبيب  ءزمالوال احسون 
 .بيانات من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةالجهد لتقديم المساعدة خالل جمع 

 
 

 والحمد هلل رب العالمين
 

 قاسم سلحب" أحمد فوزي "معن 



  ت

 التعريفات والمختصرات
 المختصرات

 

 العربية باللغة المعنى اإلنجليزية باللغة المدلول االختصار

BTI-SW 
Bertelsmann Transformation Index – 
State Weakness Index   ضعف الدولة مؤشر-مقياس برتلسمان للتحول 

CIFP 
Country Indicators for Foreign Policy 
Fragility Index  

 مؤشرات الدول لمقياس هشاشة السياسة الخارجية

CPIA 

Country Policy and Institutional 
Assessment (CPIA) / International 
Development Association (IDA) 
Resource Allocation Index (IRAI)  

( CPIA)التقييم السياساتي والمؤسساتي للدول 
مقياس (/ IDA)المؤسسة الدولية للتنمية /

 (IRAI)تخصيص الموارد 

FSI 
Fragile States Index /Failed States 
Index  

 الدول الفاشلة/ لدول الهشةمقياس ا

GPI Global Peace Index  مقياس السالم العالمي 

IAG 
Harvard Kennedy School Index of 
African Governance  

 مقياس جامعة هارفارد كينيدي للحكم اإلفريقي

ISW 
Index of State Weakness in the 
Developing World  مقياس الدول الضعيفة في العالم النامي 

PCIL Peace and Conflict Instability Ledger  دليل السالم واالستقرار الصراعات 
PII Political Instability Index  مقياس عدم االستقرار السياسي 
SFI State Fragility Index  مقياس هشاشة الدولة 

WGI-PV 
Worldwide Governance Indicators: 
Political Stability and Absence of 
Violence  

االستقرار : مقياس الحكم في جميع أنحاء العالم
 السياسي وغياب العنف

FFP Fund For Peace صندوق السالم 
CAST Conflict Assessment System Tool  الصراع أداة نظام تقييم 
MDGs Millennium Development Goals األهداف اإلنمائية لأللفية 
SDGs Sustainable Development Goals أهداف التنمية المستدامة 

 



  ث

 التعريفات
تمثللل تلللت التغيللرات العميقللة فللي الهياكللل االقتصللادية والسياسللية واالجتماعيللة للدولللة،  : التنمية

بالنظللام االقتصلادي اللدولي التللي يكلون مللن شلأنها تحقيلل  وفلي العالقلات التللي تربطهلا 
زيادات تراكمية قابلة لالستمرار في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، 

 (8115العيسوي، ) .إلى جانب عدد من النتائج األخرى غير االقتصادية
 اللللللللللللللللللللللللللللدول

 الهّشة
الحوكمللة األساسللية وتفتقللر إلللى الللدول التللي لللديها قللدرات ضللعيفة علللى القيللام بوظللائف  :

والتي تعتبر أيضلًا أكثلر ضلعفًا عللى  ،القدرة على تطوير عالقات متبادلة مع المجتمع
أو الكللللللوارث  قتصللللللاديةاالصللللللعيد الصللللللدمات الداخليللللللة أو الخارجيللللللة مثللللللل األزمللللللات 

 (8152، 85باريس ). الطبيعية
 سلللللللللللتقراراال

 االقتصادي
االقتصلللللادية والماليلللللة، والتقلبلللللات الكبيلللللرة فلللللي النشلللللا  تفلللللادي األزملللللات القلللللدرة عللللللى  :

 ق الماليللةااألسللو والتقلللب المفللر  فللي النقللد األجنبللي و  ،والتضللخم المرتفللع ،االقتصللادي
 .(8152صندوق النقد الدولي، )

االسلللللللللللتقرار 
 السياسي

ملدى تماسللت فئللات المجتمللع داخللل هللذه الدوللة، وتللرابطهم فيمللا بيللنهم مللن جهللة، وفيمللا  :
وبلللين السلللطة ملللن جهللة أخلللرى، وبللين مؤسسلللات هللذه السللللطة مللن جهلللة ثالثلللة، بيللنهم 

تغيللرات المختلفللة دولللة ومجتمعهللا أمللام التقلبللات والترابطللًا عضللويًا يكفللل وقللوف هللذه ال
 (8152شاهر، ). كوحدة متماسكة

االسلللللللللللتقرار 
 االجتماعي

حالة الهدوء والسكينة التي تنتاب المجتمع وتجعله قادرا على تحقي  طموحاته وأهدافله  :
نتيجللة للحالللة السللليمة التللي يمللر بهللا نتيجللة للتللوازن االجتمللاعي بللين القللوى واألحللزاب 

 (8152ناصر، ). والحركات السياسية واالجتماعية والدينية في المجتمع
مرونلللللللللللللللللللللللللة 

 النظام
 فلي االسلتمرار ملع لتغييلرات والخضلوع االضلطرابات اسلتيعاب عللى النظلام قلدرة :

 (8112، المجتمعات األوروبية) .والنتائج والهوية والبنية الوظيفة بنفس االحتفاظ
 
 
  



  ج

 ملخص ال
 

مستوى هشاشة المجتمع الفلسطيني ومقومات التنمية  على التعرفكان  الدراسةالهدف من  إن
حد من تلت الهشاشة، وذلت من خالل دراسة حالة االستقرار االقتصادي من الالمستدامة والتي تمكن 
 .8152-8112خالل األعوام والسياسي واالجتماعي 

 
الدراسة أولهما  :المنهج الوصفي أنما نمطين من الباحث  ستخدماأجل تحقي  أهداف الدراسة ومن 

تم التأكد من قد ذات العالقة، و استبانة تناولت جميع متغيرات الدراسة الباحث طور وقد  ،المسحية
االقتصاد،  أقسامشملت )حكومية، جامعات )مؤسسة  82المسحية الدراسة  قد غطتو صدقها وثباتها، 

بلغ حجم وقد   .(مراكز االبحاث، منظمات غير حكومية، (والسياسة، علم االجتماع، العلوم التنموية
وكالء الوزارات، والمحاضرين الحاصلين على درجة الدكتوراة،  شملت) مبحوث 21عينة الدراسة 

الدراسة اما النمط الثاني فهو  .(ومدراء وباحثين في مراكز االبحاث والمنظمات غير الحكومية
بموضوع  ذات عالقةرسمية مؤسسات  رهاصادمبيانات كمية على هذا النمط اعتمد ، وقد االرتباطية
 .البحث

 
بلغ  قد 8152-8112خالل األعوام قياس مستوى الهشاشة في فلسطين  أن إلىتوصلت الدراسة 

فلسطين ، وقد وقعت للهشاشة على انه محذر ISFمقياس  بناء علىويصف هذا المستوى  22.21
بالنسبة لمستوى االستقرار  أما  .بين األردن ولبنان العربيةدول للللهشاشة  ISFعند محاكاة مقياس 
، واالستقرار السياسي قد بلغ مستواه وهذا المستوى يوصف على انه منذر 2.522االقتصادي فقد بلغ 

 2.22، وبلغ مستوى االستقرار االجتماعي وهذا المستوى يوصف على انه محذر بشكل مرتفع 2.21
وهذا  5..2، ومستوى التماست في المجتمع الفلسطيني قد بلغ وهذا المستوى يوصف على انه محذر

 2.22مستوى التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني فقد بلغ  أما.  محذر المستوى يوصف على انه
وهذا  8152-8112خالل األعوام بين محاور مقياس الدول الهشة في فلسطين من وهو األعلى 

 .  المستوى يوصف على انه منذر بشكل مرتفع
 

االستقرار االقتصادي والسياسي نتائج تحليل البيانات الكمية الخاصة بالمؤشرات المختارة حول  وتتواف 
على المستوى االقتصادي كانت مرونة مؤشر نصيب الفرد ف. واالجتماعي مع نتائج الدراسة المسحية

، في المقابل مرونة مؤشر عدد (%..2.-) بلغتو من الناتج المحلي اإلجمالي عبر الزمن ضعيفة 

                                                 
 (أكثر هشاشة 581.1 –أقل هشاشة  1.1)مدى مقياس الدول الهشة   1
 (أقل استقراراً  51.1 –أكثر استقرارًا  1.1)مدى مقياس االستقرار   2



  ح

، ومرونة الضغو  (%22.5-)بلغت و التوقيف كانت ضعيفة  أثناءفي مجال العنف  الشكاوى 
بلغت و  متوسطةفقد كانت العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة منذ الميالد الديموغرافية ممثلة ب

مرونة  أما.  (%22.2-)بلغت و ، ومرونة مؤشر معدالت الطالق الخام كانت متوسطة (12.1%)
     بلغتو كانت األضعف  فقد اعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاةمؤشر نصيب الفرد من صافي المس

 .من الدراسة المسحية إليهاوهذا يؤكد النتائج التي تم التوصل .  (81.2%-)
 

ضرورة قياس مستوى الهشاشة ونشرها بشكل سنوي، عدد من التوصيات أهمها بالدراسة  خرجتوقد 
وخل  بيئة قانونية تعزز  ضرورة إعادة النظر في هيكلة النظام االقتصادي والسياسي، إلىإضافة 

 بإجراءاتالدراسة بالقيام  أوصتعلى مستوى تماست المجتمع فقد  أما  .رخمفهوم المواطنة وتقبل اآل
 اإلعالماالحتالل ومقاومة ظاهرة بث الكراهية بوسائل  إلى غير الموجةضد انتشار السالح  جريئة

 أشكالهتدخل خارجي وبجميع  ألي وبقوةالتصدي بوجوب  أوصتكما  .والفصائل باألحزابالخاصة 
  .مشروطة اتفي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية من خالل رفض أي مساعد وأنواعه
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"Sustainable Development in Fragile Societies"  

"Studying the Possibility of Creating Sustainable Development in 

Palestine by Exploring the Level of Economic, Political and Social 

Stability (2007-2017)" 

 

Prepared by: Maen "Ahmed Fawzi" Qussim Salhab 

Supervised by: Dr. Abdel Wahhab Sabbagh 

  
Abstract 

The study aimed to identify the level of fragility of the Palestinian society and 

the elements of sustainable development that can reduce this vulnerability by 

examining the state of economic, political and social stability during the past 

decade (2007-2017). 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher used two types of 

descriptive methods: the first was the survey, and the researcher developed    

a questionnaire that examined all relevant study variables. The survey covered 

28 institutions (Government, Universities (sections of economy, politics, 

sociology, and developmental sciences), Research Centers and NGOs). The 

sample of the study was 80 respondents (Included Under-Secretary of 

Ministers, the lecturers with the PhD degree, the directors and researchers in 

the research centers and NGOs). The second type is the correlation study and 

the data on the quantity of its sources were adopted by official institutions 

related to the research topic. 

 

The results of the survey showed that measuring the level of fragility in 

Palestine during the past decade (2007-2017) was 78.9
3
. It bases this level on 

the Fragile States Index )FSI( measurement of fragility as alerting. When 

carrying out a simulation of the FSI index for the fragility of the countries of 

the Arab countries, Palestine came between Jordan and Lebanon. The level of 

economic stability reached 8.14
4
. It describes this level as an alert. Political 

stability reached 6.75. It describes this level as highly warning. The level of 

social stability reached 6.66. It describes this level as a warning. The level of 

cohesion in the Palestinian society reached 6.31. It describes this level as 

warning. The level of external intervention in the Palestinian society was 

8.44, it scored the highest among the axes of the fragile countries in Palestine 

during the past decade, and it describes this level as highly alerting.  

 

The results of the quantitative data analysis of the selected indicators on 

economic, political and social stability were consistent with the results of the 

                                                 
3
 Range of Fragility (0.0 less fragile - 120.0 more fragile) 

4
 Range of Stability )0.0 more stable - 10.0 less stable) 



  د

survey. On the economic level, the elasticity of the GDP per capita index over 

time was weak at -36.3%. In contrast, the elasticity of the number of 

complaints of violence during arrest was weak at -49.1%, the elasticity of 

demographic pressures represented by life expectancy at birth was medium 

54.5%, and the elasticity of the crude divorce rate index was moderate, 

reaching -66.9%. The per capita net official development assistance received 

was the weakest at -25.6%. Those findings confirm the results of the survey. 

 

Based on the study, the researcher reached several recommendations, the 

most important of which is the need to measure the level of fragility and 

disseminating it on an annual basis, besides the need to review the structure of 

the economic and political system, and create a legal environment to promote 

the concept of citizenship and acceptance of others. On the level of 

community cohesion, it is recommended that strict measures be taken against 

the spread of weapons that are not used against occupation and to resist the 

phenomenon of spreading hatred through the media of the national parties and 

factions. Facing any external interference in all its forms and types in 

economic, political and social life through rejecting any conditional 

assistance. 
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 الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار العام للدراسة اإلط
 

 المقدمة 0.0
 

االحتالل من خالل قرارات  ةتم شرعن أنبداية منذ  ،تعرض المجتمع الفلسطيني للعديد من الصدمات
 82/55/5222والذي أصدر بتاريخ  525قرار تقسيم فلسطين رقم ، والتي كان أولها األمم المتحدة

الفلسطينية المحتلة راضي األفلسطينيين يقطنوا في  إلىوبهذا القرار قاموا بتقسيم المجتمع الفلسطيني 
 أنواعتبروا ، (22الل ) 5222الفلسطينية المحتلة عام راضي األوفلسطينيين في ( 22الل ) 5222عام 

دولة الكيان الصهيوني ستوفر الرخاء  أنعلى اعتبار  22المعاناة اقتصرت على فلسطينيي الل 
 .  اآلنحتى  هر لم توف والتي 22للفلسطينيين في الل 

 
كان الرد بإنشاء وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  5222أي في العام  بعامبعد هذا الشرخ الذي تم 

 ،بهدف تخفيف العبء على الفلسطينيين ، وذلت5(األونروا)في الشرق األدنى الفلسطينيين  نالجئي
فلسطيني الجئ وفلسطيني غير الجئ،  إلىالمجتمع الفلسطينيين في قاموا بتقسيم  أنوكانت النتيجة 

المعاناة اقتصرت على الالجئين فقط وباقي المجتمع الفلسطيني حصل  أن كما يعتقدون نهم بهذا أحيث 
 .على الرخاء المطلوب

 

                                                 
5
بهللدف تقلديم بللرامج  5222كلانون األول  2الصلادر علن الجمعيللة العاملة لألملم المتحللدة فلي ( رابعللا) 18.األونلروا بموجللب القلرار رقلم  تأسسلت 

 .5211ي األول من شهر أيار عام وبدأت الوكالة عملياتها ف. اإلغاثة المباشرة والتشغيل لالجئي فلسطين
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من  إلىتم تصنيف الفلسطينيين  عندماتزايدت التصدعات في نسيج المجتمع الفلسطيني ومرة أخرى 
وكما ، (ي الشتاتيفلسطين) ومن هم في الشتات( فقط 22الل أراضي  عرفوا الوطن)هم داخل الوطن 

من هم خارج ممعاناة  أكثر( حسب تعريفهم لفلسطين)من هم داخل فلسطين  أنمرة أخرى  يعتقدون 
الدول المستضيفة  أسمتهم)هنات دول حاضنة وراعية للفلسطينيين في الشتات  أنفلسطين، بمنط  

 .  السياسي واالجتماعياالقتصادي و استقرارهم لهم ستقوم بتوفير البيئة المالئمة وتحفظ ( لالجئين
 

 إلىحيث تم تقسيمهم  ،ما تبقى من الوطن الهش داخلولم تتوقف عملية الطرق على الزجاج 
تحت )ينيي قطاع غزة ، وفلسط(الهاشمية األردنيةتحت وصاية المملكة )فلسطينيي الضفة الغربية 

بكل ما تحمل كلمة الوصاية من تبعات قانونية، وسياسية، واقتصادية ( وصاية جمهورية مصر العربية
زادت في التصدعات والتشرخات في المجتمع الفلسطيني على المستوى السياسي  حيث ،واجتماعية

أي )فقط  إداري  ظاهرهاوصاية ال أوعمليات االتباع علما بان .  واالجتماعي واالقتصادي وحتى البيئي
تقلل العبء االقتصادي  أننها أمن شالتي  اإلجراءاتب إال الوصايةهذه  أهدافولم تتسم ( األزمة إدارة
وبعد قيام .  تاريخهحتى  5222بعيد نكسة  هوبقي الحال علي . االجتماعي على الفلسطينيين أو

قيدت السلطة بمجوعة من االتفاقيات سلو، حيث و مخرجات اتفاقية أ كأحدالسلطة الوطنية الفلسطينية 
مطرقة تزيد  إال لم تكنسوء، وبمحاولة فرض مجموعة من الحلول للقضية  إال األمرالتي لم تزد 

، والذي انعكس على شكل حالة من عدم تمع بمزيد من التصدعات والتشرخاتبطرقها على هذا المج
حالة من التنمية  إحداثوالتي تزيد من صعوبة  ،عيالسياسي واالجتمااالقتصادي و االستقرار النسبي 

قة الذكر وخالل كل مرحلة من المراحل ساب.  المستدامة في ظل هذه الحالة من عدم االستقرار النسبي
مكونات المجتمع الفلسطيني بمحاولة  إلضعافحاللي االستعماري واإل كان االحتالل يمارس دوره

 .العالمفي هذا الوجود الفلسطيني  لمحو
 

الصراع الطبيعية انتزاع كافة الموارد ومحاولة  األرضبعد احتالل  للفلسطينيين األولكان رد الفعل 
فعل  قام بردود عام 511أكثر من نذ ، هذا العنصر البشري مفاظ على العنصر البشري الفلسطينيللح

حالة عدم االستقرار في المجتمع زرع و  ،هذه الهشاشة إحداث إلى أدتالتي  اإلجراءاتعلى كل 
تغير جوهري، حيث انه من المستحيل البقاء على حالة العبودية والتبعية  إحداثالفلسطيني بهدف 

الفعل عبارة عن ثورات  ردودوكانت .  على الواقع االجتماعي أثرهاالسياسية والتي انعكس االقتصادية و 
نت ثورات سطر فيها العنصر البشري الفلسطيني كا ،الثانية األقصىحتى انتفاضة  52.2العام  ذمن

 .التضحية والنضال آيات أسمي
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من خالل منح فلسطين في العام  أو 5222من خالل المجلس الوطني عام  إماولكن وبإعالن الدولة 
المحتلة عام  فلسطيندولة مراقبة غير عضو باعتراف دولي على تأسيس دولة فلسطين على  8158
حافظ على قد  ، علما بان كليهمايث عن دولة فلسطينية وليس مجتمع فلسطينيوأصبح الحد.  5222
وأصبح على عات  هذه الدولة وكافة مكونات  ةواالجتماعي ةالسياسيو  ةاالقتصادي المكوناتنفس 

عدم الناتجة عن حالة تغيير جوهري للخروج من حالة الهشاشة  إحداثالمجتمع الفلسطيني ضرورة 
تنمية ذات طابع خاص، وخاصة  إحداث إلىوللوصول  السياسي واالجتماعيو  االقتصادياالستقرار 

 .يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها بما األمانبر  إلىل بالعنصر البشري الفلسطيني و للوص
 

السياسي واالجتماعي ال االقتصادي و ل حالة عدم االستقرار ظهذه التنمية المستدامة في  إلحداثولكن 
المجتمع الفلسطيني، ثم ننظر ما هي  التي يعاني منهااشة شمن تشخيص وقياس مستوى اله والأبد 

ونقوم  ،اجتماعيو سياسي و الحلول للحد من تلت الهشاشة والحصول على استقرار اقتصادي  أفضل
بكل  في هذه الحالة تستخدم التنميةحيث  االحتالل،طفرة جينية في مفهوم التنمية في ظل  بإحداث
 .من هذا االحتالل لتحررمن أدوات اكأداة وعناصرها  أبعادها

 
 مشكلة الدراسة 7.0

 

تبعية ليس أي للتحرر من هذا االحتالل ومن ناجح تنمية مستدامة تستخدم كأداة وسالح  إحداث نإ
وقبل تطوير هذه األداة وصرف الدواء المناسب للمرض الذي يعاني منه النظام .  السهل باألمر

ظل  يجب تشخيص وقياس المستوى الذي وصل له فيالسياسي واالجتماعي في فلسطين و ي االقتصاد
 : وعليه يمكن تلخيص المشكلة بل . هشاشة في المجتمع أحدثالذي االحتالل 

 
 ي مقومات التنمية التي قد تحد من تلك الهشاشةههو مستوى هشاشة المجتمع الفلسطيني وما ما 

 مر بها المجتمع الفلسطينيالسياسي واالجتماعي التي و االقتصادي مع حالة االستقرار  وبتواؤم
 ؟7002-7002خالل األعوام 

 
 مبررات الدراسة 1.0

 

الكاملل بالحصلول عللى  مشلروع وال يقلل وال يتعلارض ملع حقلهح  الشلعب الفلسلطيني بلالتحرر حل   إن
وملللن هنللا يجلللب تلللوفير دراسلللات وأبحللاث علميلللة وعمليلللة حللول إمكانيلللة إحلللداث تنميلللة .  تنميللة مسلللتدامة

 :حقيقية في هذا المجتمع الهش وغير المستقر، إضافة إلى المبررات المحورية التالية
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 العيش فلي إن قضية تحرير فلسطين قضية محورية للمجتمع الفلسطيني، وح  الشعب الفلسلطيني بل
تنميلة تتناسلب ملع  إحلداثمجتمع مستقر من الناحية االقتصادية والسياسية واالجتماعية من خلالل 

لها،  ناسب مع مدى المعاناة التي تعرضوبهدف الحصول على مستوى رفاهية يت ،البشرية إمكانيته
 .حل مهين للقضية إيجادوال يقصد بها 

  الحصول على تنمية متسلاوية وذللت للحلد ملن اآلفلات كافة المواثي  الدولية تضمن ح  الجميع في
، وملن هنلا جلاءت التوصليات الدوليلة إللى ضلرورة تنفيلذ دراسلات االجتماعيةو  والسياسية االقتصادية

متخصصللة حللول االسللتقرار السياسللي واالجتمللاعي واالقتصللادي وأثللره علللى إحللداث تنميللة، وخاصللة 
 .مستقرةالالمجتمعات النامية والمهمشة وغير هي 

 مسلتوى السياسي واالجتماعي من خلالل قيلاس االقتصادي و  مستوى االستقرارمحاولة إعطاء تقييم ل
 .هشاشة المجتمع الفلسطيني

 
 همية الدراسةأ 1.0

 

الة االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي ح تلعبهالدور الذي أهمية هذه الدراسة من أهمية تنبع 
 :هنات أسباب أخرى تدعم أهمية الدراسة وهي نأ، كما فلسطينفي  المستدامةفي تحديد معالم التنمية 

  واالجتملللاعي والسياسلللي حاللللة االسلللتقرار االقتصلللادي هشاشلللة اللللدول و مسلللتوى إضلللافة مرجلللع حلللول
 .في مجتمع هش غير مستقرمستدامة إمكانية إحداث تنمية  معلمجتمع محتل 

 تنميللللة إحللللداث ناع القللللرار لتسللللاعدهم فللللي المسللللاهمة فللللي تقللللديم توصلللليات لراسللللمي السياسللللات وصلللل
 .المجتمع الفلسطينيفي  مستدامة

  مكانية إحلداث رغبة شخصية للباحث بالتعرف على خصائص المجتمعات الهشة وغير المستقرة، وا 
 .  في هذه المجتمعات تنمية مستدامة

 
 الدراسةأهداف  1.0

 

هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل اسللتخدام مقيللاس مسللتوى هللو قيللاس لدراسللة الهللدف الرئيسللي ل أن
التعلرف عللى مقوملات  إللىفي الدول، إضلافة االستقرار والذي يعتمد باألساس على حالة  ،الهشةالدول 
هللى  تكلون األهلداف الفرعيلة للدراسلة هالمطلوب تحقيقها للحلد ملن تللت الهشاشلة وعليل المستدامةالتنمية 

 :النحو اآلتي
  خلللللالل األعلللللوامقلللللراءة واقعلللللة مسلللللتوى هشاشلللللة المجتملللللع الفلسلللللطيني ملللللن خلللللالل التعلللللرف عللللللى     

8112-8152. 
  8152-8112خالل األعوام  فلسطينالذي مرت به االقتصادي  مستوى االستقرارالتعرف على. 


