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 مقدمة 
 

.  )Ferguson et al. 2020(   من حیث حجمها وأثرها  أشد األزمات الو�ائ�ة خطورة في العصر الحدیثمن    -19جائحة �وفید
تم تسجیل أعداد �بیرة من اإلصا�ات الفیروس �شكل متسارع حیث  انتشر  2019�انون األول عام  في ظهور الفیروسفمنذ 

.  )WHO 2021(  2021ش�اط    15ملیون حالة) حتى    2.4 ملیون حالة) وحاالت الوفاة (حوالي  109(حوالي  حول العالم  
الو�اء هذا  انتشار  (الصح�ة    ومع  الوخ�مة  العواقب  إزاء  ال�الغ  قلقهم  عن  الدول�ة  والمنظمات  الخبراء  من  العدید  أعرب 

. ومن المتوقع أن تتضرر البلدان النام�ة )UN 2020; World Bank 2020(ذه األزمة الو�ائ�ة غیر المسبوقة  واالقتصاد�ة) له
الصدمات الخارج�ة وضعف أنظمتها  متصاص  افي  قتصاد�اتها  اهشاشة  ل  نظراً وذلك    المتطورةلدان  البمقارنة �  أكبرعلى نحو  
   . )Abu-Zaineh and Awawda 2020; Gilbert et al. 2020(المعد�ة  الو�ائ�ة األمراض ةهال س�ما في مواجالصح�ة 

 
التي سعت لتق�م    ، إال أن األ�حاث النظر�ة والتطب�ق�ة-19م آثار جائحة �وفید�تقیمواجهة و هتمام ال�الغ في  �الرغم من اال

 ;Vasilakis 2012; Karlsson et al. 2012(  نسب�اً   محدودة  ال زالت  هذه الجائحة  عنالمترت�ة    اآلثار االقتصاد�ة والو�ائ�ة

Boucekkine et al. 2009(  .  ت سع تي  ستخدامها في األدب�ات والدراسات السا�قة الاو�مكن إجمال ثالث طرق رئ�س�ة تم  
التداع�ات االقتصاد�ة  تقی�م  لالدراسات  �عض    سعتحیث  �شكل خاص.    -19وجائحة �وفید  ،ة �شكل عامئلتقی�م آثار األو� 

  ) Smith and Keogh-Brown, 2013; Smith et al. 2009(عرض العمل على صدمة خارج�ة من خالل إدخال للجائحة 
 الح�اةال�قاء على قید    ومعدلاألعمار  على متوسط  من خالل أثره المتوقع    للو�اءالتأثیر الم�اشر    م�تقیقترح آخرون  ابینما  

)Augier and Yaly 2011; Boucekkine et al. 2009, Momota et al. 2005(  . وفي مسعى آخر، تم تقدیر أثر الو�اء
عت�ارها رأس مال �شري، ا، حیث یتم النظر إلى الصحة �(Health production function)من خالل بناء داّلة إنتاج الصحة  

�مكن تحسین مستوى الصحة من خالل ز�ادة    ، فمثالً واهتالك  استثمار�سري علیها ما �سري على رأس المال من قوانین  
على خدمات الرعا�ة الصح�ة وتحسین أنماط الح�اة، �ما تصاب �اإلهتالك نت�جة لتقدم العمر وانتشار األمراض   اإلنفاق

)Kelly 2017() وقد لجأت �عض الدراسات إلى تقدیر نموذج التوازن العام المحوسب .CGE19) لتق�م أثر جائحة �وفید- 
 .)Aydın and Ari 2020; Keogh-Brown et al 2020; MAS 2020aقتصاد الكلي (مثال، على اال

 
 نموذج التوازن العاممن خالل  في البلدان النام�ة    -19اآلثار االقتصاد�ة والو�ائ�ة لجائحة �وفیدتق�م  یهدف هذا ال�حث إلى  

مجموعة من السینار�وهات الو�ائ�ة ناء على  بالتداع�ات الصح�ة واالقتصاد�ة    م�تقی  لى إوتستند الدراسة  ).  DSGEالدینام�كي (
،  الدراسات السا�قةو�خالف   الفلسطین�ة المحتلة.�األراضي   قتصاد�ة والو�ائ�ة الخاصةاالب�انات  ستناد الى الو�اال  والس�اسات�ة

تقس�م العینة حیث تم  (المختلفة    �ةالسكانأثر الصدمة الو�ائ�ة على المجموعات    اختالف  االعت�ار  هذه الدراسة �عین  تأخذ
من الصدمة الو�ائ�ة  نمذجة    ). وتمالسكان�ة إلى ثماني مجموعات تمثیل�ة حسب الخصائص الد�موغراف�ة والحالة الصح�ة

الوف�ات    تالتعافي ومعدال  تصا�ة ومعدالمثل معدل اإلالمتاحة  الو�ائ�ة    خالل بناء وتقدیر مؤشر الو�اء بناء على الب�انات
المنبثقة عن هذه الدراسة تقدیرات لآلثار الو�ائ�ة واالقتصاد�ة لو�اء  تومعدال النتائج  ، والتي قد  19-كوفید الفحص. توفر 

 تساعد صانعي الس�اسات على 
 

التكلفة لمواجهة اآلثار الحال�ة والمحتملة للو�ا ء والتخف�ف من آثاره السلب�ة على  تصم�م أكثر الس�اسات فعال�ة من حیث 
مما یت�ح   س�اق البلدان النام�ة األخرى   على  النظري والق�اسي المقترح  اإلطارتطبیق  . و�مكن  �كل  صحة السكان واالقتصاد

 .الو�اء وسبل مواجهته النتشارأخرى التحقق من صحة األسلوب المنهجي وتحلیل سینار�وهات 
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 المنهج�ة والب�انات 
 

الكلي (قطاع   لالقتصاد المكونات النموذج�ة  الذي یتضمن  )  DSGEنموذج التوازن العام الدینام�كي (تستخدم هذه الدراسة  
 مجموعات. استنادًا إلى الب�انات المتاحة، نفترض أن هناك ثماني  األسر، القطاع الخاص، القطاع العام والقطاع الخارجي)

أن �ل فرد یتمتع في �ادئ  . �فترض النموذج  العمر والجنس) والحالة الصح�ةالخصائص الد�موغراف�ة (  تمثل  من السكان
و�حسب  في حالتنا).    19-�وفیدفایروس  یتأثر سل�ًا �الصدمة الو�ائ�ة (الذي    األمر �مستوى معین من رأس المال الصحي

) وحساب �شمل  القطاع الصحيونفقات  �شمل جم�ع إیرادات  (حساب صحي    :شقین  إلىالعامة    موازنةالتنقسم  النموذج،  
الب�انات المتاحة من الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني ستناد إلى  تم تقدیر النموذج �اال.  جم�ع اإلیرادات والنفقات األخرى 

(PCBS)   حیث توّفر هذه الب�انات معلومات عن النتائج االقتصاد�ة السنو�ة اإلجمال�ة مثل الناتج المحلي اإلجمالي، والنفقات
�ما   .الحكوم�ة، واإلیرادات الحكوم�ة، والدیون الحكوم�ة، والنفقات الصح�ة العامة والخاصة، والواردات والصادرات، وغیرها

األسر إنفاق  مفصلة عن  یوفر ب�انات  ) الذي  PCBS, 2017واستهالك األسر الفلسطین�ة (مسح إنفاق  ب�انات  لى  إستناد  تم اال
  19-وقد تم الحصول على الب�انات المتعلقة �انتشار فایروس �وفید  والنفقات الصح�ة والظروف الصح�ة والعمر والدخل.

حة الفلسطین�ة. وتوفر هذه الب�انات من سجالت وزارة الص  2020حتى نها�ة آب    2020آذار  خالل الفترة الواقعة ما بین  
توفر  . �ما  الوفاةأو  التعافي  و تار�خ اإلصا�ة    والسكن و�ذلكالجنس والعمر    عدد اإلصا�ات حسبمعلومات مفصلة عن  

تقدیر  في  الب�انات  ستخدام هذه  احیث تم  ،  19-�وفیدفیروس  الب�انات أ�ضًا معلومات عن العدد اإلجمالي الیومي لفحوص  
) معدل اإلصا�ات  1، وتشمل المؤشرات ما یلي: (19-أر�ع مؤشرات ذات صلة بـ �وفیدبناء على    الصدمة الو�ائ�ةمؤشر  

)CAR  (-    19-�وفید  لـنس�ة الحاالت المؤ�دة  ) معدل حاالت التعافي  2من مجموع السكان؛ ((CRR)-   نس�ة الحاالت
) المؤ�دة؛  الحاالت  الوفا3المتعاف�ة من مجموع  من مجموع حاالت   19-نس�ة وف�ات �وفید  -   (CFR)ة  ) معدل حاالت 

نس�ة مجموع الفحوصات إلى الحجم الكلي للسكان.    -   (TCR)) معدل القدرة على إجراء الفحوصات  4اإلصا�ة المؤ�دة؛ (
التقن�ة الكاملة للنموذج التفاصیل  طالع على  و�مكن للقارئ االعلى حدة.  سكان�ة  المؤشرات لكل مجموعة    ذههحتساب  اوقد تم  

 الكاملة. المستخدم وطرق التقدیر في الدراسة 

 
 النتائج الرئ�س�ة

 
).  2و  1(الشكالن    2020في األراضي الفلسطین�ة المحتلة منذ تفشیها في آذار    19-قمنا أوال بتت�ع انتشار جائحة �وفید

، إال أن العدد اإلجمالي  2020آذار    5في الضفة الغر��ة في    19-وعلى الرغم من تسجیل أولى حاالت اإلصا�ة بـ �وفید
 31ومنذ  فقط. 2020قد بدأ في االرتفاع بوتیرة عال�ة بین شهري حز�ران وآب  19-�وفید فیروس لحاالت اإلصا�ة المؤ�دة �

حالة. وتشیر الب�انات المتوفرة إلى أن    22,333في الضفة الغر��ة    19-�وفید  �فیروس، بلغت اإلصا�ات المؤ�دة  2020آب  
بین الذ�ور واإلناث) مقارنة   �انت أعلى بین ��ار السن (مع عدم وجود فروق ملحوظة   19-�وفید�فیروس  اإلصا�ات  عدد  

  (CFR)) ومؤشر معدل حاالت الوفاة  CAR. و�بدو أن �ل من مؤشر معدل اإلصا�ات السر�ر�ة (�السكان األصغر سناً 
 أعلى �النس�ة للسكان األصغر سنًا.  (CRR)أعلى في الفئة السكان�ة المسّنة. عالوة على ذلك، فإن معدل حاالت التعافي  

 .مع مرور الوقتملحوظًا  ازد�اداً سجل  (TCR)إلى أن معدل القدرة على إجراء الفحوصات وتجدر اإلشارة أ�ضا 

 
حیث �استخدام مجموعة من السینار�وهات الو�ائ�ة والس�اسات�ة.    19-�وفید  لجائحةتقی�م التداع�ات االقتصاد�ة والصح�ة  تم  

جم�ع  فعامة یتأثر من خاللها جم�ع السكان بنفس الدرجة �الو�اء،  صدمة و�ائ�ة    حدوث  افتراض  )S1(األول   تم في السینار�و
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والد�موغراف�ة  یواجهون  األفراد   االجتماع�ة  خصائصهم  عن  النظر  �غض  �الفیروس،  اإلصا�ة  خطر  من  المستوى  نفس 
ن �صیب جم�ع السكان  . �مكن اعت�ار الصدمة الو�ائ�ة في السینار�و األول صدمة ناجمة عن أي و�اء �مكن أوالصح�ة 

)، فإننا نفترض أ�ضا استمرار الصدمة الو�ائ�ة التي تهدد صحة جم�ع السكان �شكل  S2�التساوي. في ظل السینار�و الثاني (
متساٍو، ولكننا ندخل استجا�ة س�اسات�ة لمواجهة هذا التهدید. یتمّثل هذا، أوًال، في ز�ادة االستثمار العام في قطاع الصحة  

في مجال الحما�ة والوقا�ة. تجدر    ةالصح�أنظمتها  ور�ة قد تتخذها الحكومات عقب تفشي الو�اء لتعز�ز قدرات  كاستجا�ة ف
 س�اسة الدعم الصحي.    – أن هذا السینار�و الس�اساتي یتم تمثیله من خالل التغیر في نس�ة اإلنفاق على الصحة  إلى  اإلشارة  

 
، �استثناء أننا اآلن نتخّلى عن االفتراض �احتمال�ة  S2)و  (S1مع األول والثاني    S4)و  (S3یتشا�ه السینار�وهان الثالث والرا�ع  

الفعل�ة �ما    19-التساوي في اإلصا�ة بین السكان عن طر�ق حساب مؤشر الصدمة الو�ائ�ة لكل فرد �استخدام ب�انات �وفید
ال2020تم تسجیلها في آب   السینار�وهین �التالي،  الثالث. و�التالي یتم تصن�ف هذین  التدخل ضد   (S3)سینار�و  : عدم 

، والذي �عني ضمن�ًا ز�ادة 19-كوفید لـ: استجا�ة س�اسات�ة  (S4))، والسینار�و الرا�ع  19-كوفید لـ(مناعة القط�ع    19-كوفید
الخامس السینار�و  الو�اء. في  انتشار  لتعز�ز قدرة النظام الصحي على مواجهة  العام على الصحة  إمكان�(S5  اإلنفاق  ة : 

متاح لجم�ع األفراد مجانًا. اعتمادًا على    19-كوفید لـ)، نفترض أن لقاحًا فعاًال  19-حصول الجم�ع على وقا�ة من �وفید
، و�التالي في الوف�ات   (CAR)فعالیته، فمن المتوقع أن یؤدي تطو�ر مثل هذا اللقاح إلى انخفاض �بیر في اإلصا�ات  

(CFR)  و�التالي، فإننا نفترض في السینار�و   .�طب�عة الحال، ال س�ما على المدى القصیر. قد یبدو هذا السینار�و متفائال
) أن األولو�ة في تلقي اللقاح تعطى للفئات الضع�فة من السكان (المسنین  19-: الوقا�ة الجزئ�ة من �وفیدS6 السادس (
 (S7). في السینار�و األخیرمل أو الجزئيالشا أ�ضا شكل اإلغالق 19-كوفید لـ). وقد تتخذ االستجا�ة الس�اسات�ة والمرضى

السینار�و  ، و�التالي فإن2020، نفترض أن الحكومات تفضل اغالق جزئي �حاكي السینار�و الذي تم تطب�قه في ن�سان  
السینار�وهات المذ�ورة المترت�ة على �ل من  قتصاد�ة الصح�ة واالاآلثار  تم تقی�م    �شار إل�ه �سینار�و اإلغالق. (S7) السا�ع
  عرض العمل ورأس المال الصحي والنفقات الصح�ة وذلك ف�ما �خص �عض المتغیرات ذات األهم�ة مثل   (S1-S7) أعاله

 .الناتج المحلي اإلجماليو 

 
المجموعات (S1)األول    السینار�و في ظل المال الصحي سوف �كون أعلى بین  النتائج أن االنخفاض في رأس    ، ُتظهر 
%،  9.76%، و14.17للخطر (انخفاض رأس المال الصحي لإلناث والمسنین وغیر األصحاء بنس�ة    ة األكثر عرضةالضع�ف

هذه تتأثر  %، على التوالي). و�مكن تفسیر هذه النتائج �االختالفات في متغیرات دالة رأس المال الصحي، حیث  11.46و
و�ؤدي هذا االنخفاض في رأس المال الصحي    .ب واألصحاءأعلى مقارنة �الذ�ور والش�االو�ائ�ة �شكل  صدمة  �الالفئات  

الناجم عن الصدمة الو�ائ�ة إلى ز�ادة النفقات الصح�ة الشخص�ة لألفراد، والتي تبدو حوالي الضعف عند الفئة المسنة من  
%  19.23ى  % إل13.9في عرض العمل (انخفاض بنحو  �بیر  إلى انكماش  العامة  السكان. و�مكن أن تؤدي الصدمة الو�ائ�ة  

انخفاض إجمالي اإلنفاق  إلى  الو�ائ�ة من شأنها أن تؤدي  الكلي، فإن مثل هذه الصدمة  المستوى  لجم�ع األفراد). وعلى 
%. أما التأثیر الصافي  36%، وز�ادة في اإلنفاق الحكومي على الصحة بنحو  34الحكومي غیر المرت�ط �الصحة بنحو  
 %. 3.4الي فهو سالب، �انخفاض نحو لهذا السینار�و على الناتج المحلي اإلجم

 
أن االستجا�ة الس�اسات�ة المتمثلة في ز�ادة اإلنفاق على الصحة العامة لمواجهة   (S2) ُتظهر النتائج المتعلقة �السینار�و الثاني

سوف تخفف �الفعل من اآلثار السلب�ة لهذه الصدمة على رأس المال الصحي لجم�ع األفراد،    العامة  تداع�ات الصدمة الو�ائ�ة
السینار�و األول �مقارنة    (S2)وأن االنخفاض في رأس المال الصحي �كون دائمًا أقل �شكل ملحوظ في السینار�و الثاني  
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(S1)  ینار�و الثاني  % في الس8.55، (فمثًال، �النس�ة لغیر األصحاء، �صل االنخفاض إلى(S2)  في  11.46-بـ  ، مقارنة %
 ). و�التالي، یبدو أن التأثیر على النفقات الشخص�ة لألفراد وعرض العمل أقل في ظل السینار�و الثاني(S1)السینار�و األول  

(S2)   مقارنة �السینار�و األول(S1)    سبب انخفاض رأس المال الصحي في السینار�و الثاني�(S2)  .حدود�ة  ولكن في ظل م
الموارد الحكوم�ة المتاحة للقطاعات األخرى  تقلص  الز�ادة المفترضة في اإلنفاق على الصحة العامة من شأنها أن  الموارد فإن  

أما التأثیر   ،(S1)% مقارنة �السینار�و األول  8.3بنس�ة    على القطاعات األخرى (انخفاض إضافي في اإلنفاق الحكومي  
(انخفاض   (S1)ناتج المحلي اإلجمالي ف�ظل مماثال للتأثیر الذي لوحظ في ظل السینار�و األول  الصافي لهذا السینار�و على ال

 %). 3.65بنحو 
 

المتعلقة النتائج  الثالث   تكشف  �وفید  (S3)�السینار�و  جائحة  أن  آثار    19-بوضوح  �الفعل  المال  سلب�ة  تخّلف  على رأس 
. على سبیل المثال،  (S1)العامة المفترضة في السینار�و األول  الصحي لألفراد مماثلة لتلك الناجمة عن الصدمة الو�ائ�ة  

مقارنة    S3)% في السینار�و الثالث (13.3-9.2ما بین  األكثر عرضة للخطر  تقدر خسائر رأس المال الصحي للمجموعات  
، حیث تظهر األقل عرضة للخطروجود اختالف ملحوظ في الفئات    ،ومن المثیر لالهتمام  .S1% في سینار�و  14.2-9.8بـ  

مقارنة  ، (S3)% فقط في السینار�و الثالث  2.7النتائج بوضوح أن رأس المال الصحي للسكان األصحاء سوف ینخفض بنس�ة  
األصحاء عمومًا أقل عرضة لإلصا�ة    ). هذا ل�س مفاجئًا، ألن األفرادS1% في السینار�و األول (7.12�انخفاض نسبته  

، 19-مقارنة �األفراد غیر األصحاء الذین هم أكثر عرضة لإلصا�ة �أمراض خطیرة من �وفید  19-�حاالت حرجة من �وفید
الخسائر الصح�ة واالقتصاد�ة). و�رجع ذلك إلى الز�ادة الملحوظة في  المتمثل �وقد یتحملون �التالي عبء المرض المزدوج (

%. 14.3-13.1مقترنة �انخفاض في عرض العمل بنحو   %)208.7  -158.8الم�اشر على الصحة (ز�ادة بنحو    إنفاقهم
، تظهر آثار سلب�ة مماثلة لتلك التي لوحظت في سینار�و الصدمة  19-وف�ما یتعلق �التأثیر االقتصادي الكلي لجائحة �وفید

، (S1)% في السینار�و األول 3.4% مقارنة بـ 3.2حلي اإلجمالي ). و�بلغ صافي الخسارة في الناتج المS1(العامة الو�ائ�ة 
،  (S1)% في السینار�و األول  34.2% مقارنة بـ  35.5و�قدر االنخفاض في اإلنفاق الحكومي غیر المتعلق �الصحة بنحو  

 . (S1)% في السینار�و األول 36.2% مقارنة بـ 33.2في حین سوف یرتفع اإلنفاق الحكومي على الصحة بنس�ة 
 

تخّفف إلى حد �بیر من الخسارة في رأس    (S4)التي طرحت في السینار�و الرا�ع  19 -كوفید لـیبدو أن االستجا�ة الس�اسات�ة  
مقارنة    (S4) % في السینار�و الرا�ع6.9�قدر انخفاض رأس المال الصحي للمسنین بـ    حیثالمال الصحي لجم�ع السكان.  

%  10.8% مقارنة بـ  7.9)، في حین �قدر انخفاض رأس المال الصحي لغیر األصحاء بـ  S3% في السینار�و الثالث (9.2بـ  
�و �طب�عة الحال في الز�ادة الكبیرة في إجمالي  . و�تضح التأثیر االقتصادي الكلي لمثل هذا السینار (S3)في السینار�و الثالث  

). وتأتي هذه الز�ادة  (S3)% فقط في السینار�و الثالث  33.2% مقارنة بـ  239.1اإلنفاق الحكومي على الصحة (ز�ادة بنحو  
ل %. �شك40.1على حساب انخفاض اإلنفاق الحكومي على القطاعات األخرى (غیر المتعلقة �الصحة) التي تنخفض بنس�ة  

% في  3.40عام، تظل الخسارة الصاف�ة في الناتج المحلي اإلجمالي مماثلة للخسارة التي لوحظت في سینار�و عدم التدخل (
 ).  (S3)% في السینار�و الثالث3.2مقابل  (S4)السینار�و الرا�ع 

 
والكلي. فعلى المستوى  س�كون له تأثیر إ�جابي وفوري على المستو�ین الجزئي    19-ضد �وفیدفعال وآمن  قاح  لإن توفر  

 و�ما هو متوقع، ستكون المكاسب الصح�ة، في الجزئي، س�كون هناك تحسن ملحوظ في رأس المال الصحي لجم�ع األفراد.

، حیث یبدو أن معدل المكاسب الصح�ة أعلى بثالث 19-�وفیدفیروس المعدل، أعلى �ثیرًا إذا تم تطع�م جم�ع األفراد ضد 
(سینار�و التغط�ة الجزئ�ة).   (S6)(سینار�و التغط�ة الكاملة) مقارنة �السینار�و السادس    (S5)مرات في السینار�و الخامس  
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%  19د �معدل  نت�جة لذلك، فإن التغط�ة الكاملة تبدو و�أنها تقلل من العبء المحتمل لإلنفاق الصحي الم�اشر على األفرا
% في ظل سینار�و التغط�ة الجزئ�ة. �اإلضافة إلى هذه المكاسب الصح�ة الم�اشرة، یبدو سینار�و 3.6مقارنة �انخفاض معدله  

%، مقارنة مع ارتفاع �معدل 5.4التغط�ة الكاملة مرت�طًا �مكاسب اقتصاد�ة �بیرة، مع ز�ادة في عرض العمل لألفراد �معدل  
ا1.5 الجزئ�ة (% في ظل سینار�و  الناتج  S6لتغط�ة  إ�جابي صافي على  بتأثیر  السینار�وهان  ). �شكل عام، یرت�ط هذان 

،  (S6)% في السینار�و السادس  0.4ونحو    (S5)% في السینار�و الخامس  1.3المحلي اإلجمالي، والذي یبدو أنه یزداد بنحو  
قد لوحظ أن اإلنفاق الحكومي على الصحة ینخفض بنس�ة . وف�ما یتعلق �اإلنفاق الحكومي، ف (S3)مقارنة �السینار�و الثالث

% في إطار السینار�وهین 4.6% و16.05%، في حین یزداد اإلنفاق الحكومي غیر المتعلق �الصحة بنس�ة  0.35% و0.96
 .)، على التوالي S6والسادس ( (S5)الخامس 

 
رأس المال الصحي سوف �كون أقل في السینار�و   أن التأثیر السلبي على   (S7)تظهر النتائج المتعلقة �سینار�و اإلغالق  

�أتي أن اإلغالق    المالحظحیث ال یوجد تدخل س�اساتي. ومن    ، (S3)  %) مقارنة �السینار�و الثالث4.2(�معدل    (S7)السا�ع  
، حیث �قدر االنخفاض في رأس المال الصحي لهذه المجموعات  األكثر عرضة للخطرفي أغلب األحوال لصالح المجموعات  

بینما �قدر رأس المال الصحي للمجموعة    ،(S3)% في السینار�و الثالث  8.3مقارنة بـ    (S7)% في السینار�و السا�ع  6.25بـ  
. ومع ذلك، فإن  (S3)في السینار�و الثالث  %2.8مقارنة بـ  (S7)فقط في السینار�و السا�ع % 2.05األقل عرضة للخطر بـ 

الجزئي س�قلل من   العمل �معدل  سینار�و اإلغالق  الثالث    %15.31مقارنة �معدل    %7.86عرض  السینار�و  .  (S3)في 
% في السینار�و السا�ع  1.3�اإلضافة إلى ذلك، فإن االنخفاض اإلجمالي في الناتج المحلي اإلجمالي س�كون أقل بنحو  

(S7)    الثالث بـ   غیر المتعلق �الصحة   %)، بینما سینخفض االنفاق الحكومي3.2% مقابل  1.9(  (S3)مقارنة �السینار�و 
  %33.16فقط مقابل    %3.4، وسیز�د اإلنفاق الحكومي على الصحة بنس�ة  (S3)في السینار�و الثالث    %35مقابل    23.5%

 . (S3)في السینار�و الثالث 
 
 والتوص�ات  نقاشال
 

- األسئلة العمل�ة التي أثیرت عقب تفشي جائحة �وفید  من القضا�ا التي تستحق النقاش على ضوء  اً أبرزت نتائج ال�حث عدد
.  (S1)العامة  الصدمة الو�ائ�ة    رلتأثی�بیر  مشابهة إلى حد    19-اآلثار الو�ائ�ة لجائحة �وفیدبدت  . أوًال،  حول الس�اسات  19

ر متساٍو لإلصا�ة �الفیروس، و�االعتماد على الب�انات  في الواقع، تكشف النتائج بوضوح أنه حتى مع افتراض وجود خط
الفعل�ة لإلصا�ات، فإن الخسائر في رأس المال الصحي أعلى �كثیر بین قطاعات محددة من السكان، وتحدیدًا غیر األصحاء  

ه المحتملة على  هذا �شیر إلى أنه حتى لو �ان التعرض للو�اء متماثل للجم�ع، فإن عواق�  .والمسنین وال�الغین من اإلناث
صحة األفراد، وعلى رفاهیتهم، �مكن أن تكون متفاوتة إلى حد �بیر. إضافة لذلك، و�قدر ما تعكس الز�ادات الملحوظة في  
الفعل�ة واستفادتها من خدمات الرعا�ة الصح�ة الناجمة عن الجائحة، فإن نتائج   النفقات الصح�ة الم�اشرة لألسرة حاجتها 

، قد تشیر 19-والجائحة الخاصة بـ �وفیدالو�ائ�ة العامة  فقات األسرة المتعلقة �الصحة في ظل الحالتین،  الز�ادات الكبیرة في ن
على االقتصاد    19-�وفیدجائحة  إلى ز�ادة تعرض األسر الفلسطین�ة للنفقات الصح�ة الكارث�ة والمؤد�ة للفقر. ثان�ًا، یبدو تأثیر  

. وقد تم تأكید ذلك أ�ًضا ف�ما یتعلق �النفقات (S1)العامة  سینار�و الصدمة الو�ائ�ة    الكلي مماثًال أ�ضا للتأثیر الذي یالحظ في
. �مكن تفسیر 19-والجائحة الخاصة بـ �وفیدالعامة  الحكوم�ة، حیث �مكن مالحظة آثار متماثلة في ظل �ل من الجائحة  

رئ�سي في دالة اإلنتاج المدخل  الذي �عتبر ال،  عرض العملذلك من خالل حق�قة أن �لتا الصدمتین لهما آثارًا متشابهة على  
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. وتكشف هذه النتائج عن شدة الجائحة الحال�ة التي تحاكي إلى حد �بیر تأثیر أي �الو�اءللتأثر الم�اشر  األكثر عرضة  
 االقتصاد.  صدمة خارج�ة معممة على  

 
تقوم على ز�ادة اإلنفاق الحكومي على    19-س�اسات�ة ضد جائحة �وفید ثالثًا، تشیر النتائج بوضوح إلى أن وجود استجا�ة

ات الضع�فة  التخف�ف من اآلثار السلب�ة للجائحة على صحة السكان، وال س�ما الفئ  فيقطاع الصحة من شأنها أن تساعد  
ل�س  واألكثر   لذلك  للخطر.  في  عرضة  أقل  لألسرة  الم�اشرة  الصح�ة  للنفقات  المتزاید  العبء  أن  نجد  أن  المستغرب  من 

مز�د من  . وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التدخل ینطوي على تخص�ص   (S3)مقارنة �السینار�و الثالث  (S4)السینار�و الرا�ع  
  ن إعادة التخص�ص في الموازنة الحكوم�ةبید أ  .عامة  الموارد الحكوم�ة لصالح قطاع الصحة بدال من س�اسة مال�ة توسع�ة

حیث تشیر النتائج    .للجائحة  ةاآلثار السلب�ة المحتملقد ال تكون �اف�ة للمساعدة في إنقاذ االقتصاد من    لصالح قطاع الصحة
 .  المحدودةالقطاع�ة ستجا�ة االبدًال من  -19- �وفید لمواجهة جائحة شاملةس�اس�ة استجا�ة عتماد ا إلى ضرورة 

 
أثناء إعداد هذه  وارتفاع معدالت اإلصا�ة الیوم�ة والوف�ات، والتي بلغت ذروتها    19-را�عًا، إن االنتشار السر�ع لفیروس �وفید

)، �عید إلى األذهان السؤال الس�اسي الشائك المتمثل ف�ما إذا �ان ین�غي (أم ال)  2020�انون األول    -(تشر�ن الثاني  الدراسة
من خالل مقارنة سینار�و اإلغالق   . تدابیر أشد صرامة في مجال الصحة العامة عن طر�ق فرض إغالق �املإعادة فرض  

)S7شيء (  فعل  ) مع سینار�و عدمS3) تشیر نتائجنا إلى أن السینار�و السا�ع ،(S7  قد �كون خ�ار س�اسي مفضل على (
عرض العمل إلى ما �قرب من نصف  في    نخفاضاتؤدي إلى    الجزئي  یبدو أن س�اسة اإلغالق  . حیث)S3السینار�و الثالث (

في خفض الناتج المحلي اإلجمالي بنحو س�اسة اإلغالق الجزئي  �ما تتسبب    عدم فعل شيء.االنخفاض في ظل سینار�و  
فرض اإلغالق لفترة طو�لة، والذي �مكن أن �ساعد على  ولكن  .  )S3ظل سینار�و عدم فعل شيء (% في  3% مقارنة بـ  2

التفشي السر�ع للفیروس، �مكن أن یرت�ط �عواقب سلب�ة وخ�مة على االقتصاد �كل، و�التالي قد ال �كون الخ�ار الس�اسي  منع  
في الواقع، أظهرت النتائج التي ُسجلت في بلدان أخرى أن البلدان النام�ة قد ال تكون قادرة على تحمل اإلغالق    .األفضل

 Abu-Zaineh and Awawda)ئر االقتصاد�ة والصح�ة ال�اهظة الناجمة عن الجائحة  لفترة طو�لة، �ما أنها ال تتحمل الخسا

تتطلب إ�جاد التوازن بین   البدیلة  إن مثل هذه الس�اسة أقل تكلفة ممكنة.�تدابیر بدیلة  �اتخاذ  التفكیر  وهذا �ستدعي  .  (2020
العامة والشخص�ة  إجراءات الوقا�ة  ف االقتصاد�ة).  الحما�ة  (  والمحافظة على األرزاقة)  �حما�ة الصحالالمحافظة على األرواح (

انتشار   إ�طاء أو حتى وقف  فّعالة في  أنها  التدابیر  (WHO 2020)  والحد من آثاره  19- �وفیدفیروس  ثبت  . تشمل هذه 
 الفیروس  نتشارابتعقب    مؤشرات مدعومة و�ائ�ًا، والتي تسمحالستخراج  الیوم�ة الفعل�ة المسجلة    اإلصا�اتت  استخدام ب�انا

عزل العناقید (سالسل العدوى) ومسب�ات االنتشار السر�ع بدًال من فرض إغالق �امل �ت�اع س�اسة  و ائ�ة  �الو خارطة  الرسم  و 
  .أو إجراء فحوص واسعة النطاق

 
تشیر بوضوح إلى أن االستجا�ة الس�اسات�ة المتعلقة �الصحة العامة، والتي تستهدف الدراسة  من المثیر لالهتمام أن نتائج  

ولكن األثر لهذه الس�اسة مت�این  من حیث تأثیرها الوقائي العام    القطاع الصحي تحدیدًا، قد تكون بنفس فعال�ة س�اسة اإلغالق
فئات العلى  �خّلفها أي إجراء  التي قد  المختلفة  مراعاة اآلثار    ضرورةذلك إلى  شیر  و�  .الد�موغراف�ة-االجتماع�ةحسب الفئات  �

، حتمال إصا�ة متساو للجم�ع)افتراض  ا(وحتى مع    األفرادبین    �شكل عام  من أن الو�اء ال �میزالرغم  �ف.  �ة المختلفةالسكان
متفاوتة إلى حد �بیر. خامسًا، یبدو أن فرض اإلغالق مرت�ط بز�ادة  المختلفة تبدو  جتماع�ة  الو�اء على الفئات اال  فإن عواقب

%. و�شكل عام، یبدو أن  23.5طف�فة في اإلنفاق الحكومي على الصحة وانخفاض في اإلنفاق غیر المتعلق �الصحة بنس�ة  
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كال�ف ال�اهظة المحتملة التي قد  من شأنه أن �ساعد الحكومة على عدم تحمل الت  19-فرض اإلغالق المقترح �سبب �وفید
 تنجم عن االنتشار السر�ع للجائحة.  

 
. إن توفیر مثل هذا اللقاح  19-�وفیدفیروس    ضدتوفیر لقاح آمن وفعال  لوالهام    وأخیرًا، تؤ�د نتائجنا على الدور الحیوي 

األرزاق (حما�ة إلنقاذ    أو(حما�ة الصحة)  ما إذا �ان ین�غي وضع س�اسات إلنقاذ األرواح  ف�سوف �ضع حدًا للنقاش حول  
، حیث یبدو أن توفیر اللقاح له أثر إ�جابي وفوري على المستو�ین الجزئي والكلي على حد سواء. غیر أن محدود�ة  قتصاد)اال

فئات السكان�ة ذات األولو�ة في تلّقي اللقاح. وعلى الرغم  جرعات اللقاح التي �مكن توفیرها في المرحلة األولى تثیر مسألة ال
من أن اإلجا�ة الكاف�ة على هذا التساؤل تتجاوز نطاق هذا التقی�م، فإن نتائجنا تسّلط الضوء على اآلثار اإل�جاب�ة على 

الشدید؛ أي للخطر  المعرضة  السكان�ة  للفئات  اللقاح  المترت�ة على توفیر  العامة واالقتصاد  المسنین واألفراد غیر    الصحة 
 األصحاء والنساء ال�الغات. 

 
على االقتصاد الفلسطیني �شكل عام تقترب إلى حد    19-�وفید  لـإن النتائج التقدیر�ة التي توصلنا إلیها �شأن األثر الكلي  

س�اسات االقتصاد�ة كبیر من النتائج التي سّجلها الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني والمراقب االقتصادي لمعهد أ�حاث ال
% 3.4�قّدر بنحو    2020الفلسطیني (ماس). و�التالي، فإن االنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي للر�ع األول من العام  

. ولكن، تجدر اإلشارة إلى أن �عض نتائجنا  )MAS 2020a(  2019%، مقارنة �الر�ع األول والر�ع األخیر من العام  4.9و
على االقتصاد الفلسطیني، والتي استخدمت نموذج التوازن العام    19-�وفیدجائحة  تختلف عن التنبؤات السا�قة �شأن تأثیر  

فتراضاتها الس�ما  ا منهج�ة الدراسة و . هذه االختالفات ترجع �شكل رئ�سي إلى اختالف  )MAS 2020b(  (CGE) المحسوب
 . قتصاد من خالل تأثیرها على الصحةا یتعلق �ق�اس أثر الجائحة على االف�م
 

)، فإن النتائج التي تم التوصل  2020آب    -على الرغم من االعتماد على ب�انات متعلقة �فترة زمن�ة قصیرة إلى حد ما (آذار 
  مواجهة جائحة لـالستجا�ات الس�اسات�ة  إلیها في هذه الدراسة قد توّفر معلومات مفیدة �مكن على أساسها تطو�ر مجموعة من ا

. �شكل عام، تشیر النتائج التي تم التوصل إلیها إلى أن المناطق الفلسطین�ة المحتلة معرضة لخطر الو�اء على  19-كوفید
ضرور�ة للحد من انتشار المرض  الجزئي  نحو متوسط إلى مرتفع. في ظل غ�اب لقاح فّعال، قد تكون س�اسة اإلغالق  

ن فرض إغالق �امل ومحكم على مدى فترة طو�لة قد �كون  والتخف�ف من آثاره السلب�ة على صحة السكان. ومع ذلك، فإ
�التوازي   .ةئم�التالي، و�ما ُذكر سا�قًا، فإن استجا�ة س�اسات�ة تستهدف العناقید/سالسل العدوى هو األكثر مال غیر محتمل.

�ستلزم ذلك أ�ضا استخدام  ألنظمة الصح�ة (القوى العاملة الصح�ة، والنفقات، والبن�ة التحت�ة).  قدرة اتعز�ز    العمل على   �جب
ب�انات اإلصا�ات الیوم�ة المسجلة لتنفیذ مجموعة من االستجا�ات الطارئة الموّجهة التي تشمل تحدید وتقی�م ومعالجة سل�مة 

. �ما تقتضي مواجهة العواقب االقتصاد�ة الوخ�مة لجائحة  19-لجم�ع عوامل الخطر التي قد ترت�ط بتفشي جائحة �وفید
اقتصاد�ة  تجاو   19-كوفید لس�اسة  التدابیر  مجموعة من  ابتكار  نحو  والتوجه  الصحي  القطاع  لس�اسة  الم�اشرة  التدابیر  ز 

مناس�ة. من بین التدابیر االقتصاد�ة الفور�ة، فإن تطبیق مبدأ المعونات على أساس الدخل (أي استهداف الفئات األكثر 
�ف اآلثار االقتصاد�ة السلب�ة الناجمة عن الجائحة على القطاعات  تضررًا من الناح�ة االقتصاد�ة) من شأنه أن �ساعد في تخف

 األكثر تضررًا في االقتصاد. 
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