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، والنموذج االقتصادي الذي أعده معهد "ماس" حول تأثير الجائحة على 2020البيانات الواردة في هذه الورقة: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وموازنة الطوارئ  مصدر   1
  االقتصاد الفلسطيني وقطاعاته. 
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  الخلفية والمبررات .1

  
شغلت العالم وال زالت تشغله حتى  يتأتي هذه الورقة الخلفية المختصرة كاستجابة للتطورات الحالية (مكافحة انتشار وباء الكورونا) الت

عالن حالة الطوارئ. فقد طبقت كافة الدول إالذي شلت معظم قطاعاته االقتصادية بسبب  ،وبما فيه المجتمع الفلسطيني ،يومنا هذا
ولجأت  .جراءات منع الحركة واإلغالقات ضمن حالة طوارئوعلى رأس هذه اإل ،سياسات اقتصادية وٕاجراءات متنوعة الحتواء هذا الوباء

الصغيرة، وغير ذلك من السياسات االقتصادية المسهلة لحركة  تآلى سياسات التعويض للقطاع االجتماعي والمنشإالعديد من الدول 
عتمد على إمكانياتها وقدراتها على تنفيذ السياسات، وعلى تن إجراءات وسياسات كل دولة أالنشاط التجاري والمصرفي. مع التنويه 

 ة العالجية بحسب قناعة صانعي القرار.الموارد المتاحة، وهذا بالطبع يختلف من دولة الى أخرى، مع اختالف الوصفات االقتصادي

  
ن معهد أبحاث السياسيات االقتصادية الفلسطيني (ماس) يدرج ضمن مهامه الموضوعات االقتصادية الحساسة إكما جرت العادة، ف

روف الطبيعية، وهذا يتم في ظل الظ .وذات االهتمام العام، وذلك من خالل لقاءات الطاولة المستديرة التي يعقدها بشكل شهري تقريبا
لها ذ أن التدخالت والسياسات المطلوبة حاليا إأولوية قصوى،  ان موضوع السياسات هذا ذأولكن في ظل الوضع الراهن يعتقد المعهد ب

في ظل الظروف الحالية. لذلك ستعرض هذه الورقة البيئة الحالية العامة للقطاعات االقتصادية بشكل وصفي وتشخيصي،  ةخاصأهمية 
جماع أو التوافق عليه و للتعديل، وأيضا سيضاف لهذه المقترحات ما يتم اإلأتعرض مقترحات وتدخالت قد تكون قابلة للتطبيق  ومن ثم

 من قبل ذوي االختصاص المشاركين في هذا اللقاء.

  

الحالة الفلسطينية بخصوصية مختلفة عن باقي الدول بسبب االحتالل والظروف السياسية والعوائق االقتصادية المختلفة، وعدم تمتاز 
لتمويل استجابتها االقتصادية لألزمة. األمر  اتوفر الموارد أو األدوات السياساتية السيادية التي سمحت للعديد من الدول االقتراض دولي

تباع سياسات وتدخالت عاجلة بما هو إن هذا الوضع ال يعفينا من أخاصة في ظل إمكانيات متواضعة، مع العلم الذي يتطلب جهود 
  لى التدارس والنقاش ملحة جدا وخاصة في ظل الظروف الحالية.إمتاح، فالحاجة 

  
 2،عن "ماس" الذي صدر مؤخراً  2020 لمراقب االقتصاديمن االخاص الملحق كما جاءت في  ،زمةعلى أساس القراءة األولى آلثار األ

لى أفضل إمدى تأثر عدد من القطاعات االقتصادية الفلسطينية الرئيسية بهذه الجائحة، وذلك بهدف الوصول  علىتركز هذه الورقة 
والخاص والخبراء السياسات والتدخالت الممكنة من خالل تركيز النقاش والتدارس بين ذوي االختصاص والخبرة من القطاعين العام 

مع مالحظة أن هذه الورقة لم تتطرق لقطاع التعليم ورياض األطفال، وقطاع المصارف، وقطاع النقل، والقطاع غير  واألكاديميين.
  المنظم، وقطاعات أخرى، وذلك لتعذر عرض كافة القطاعات في جلسة واحدة، وعلى أمل تناولها في جلسات أخرى منفردة.

  
تالية المادة األساسية التي ستقود النقاش، وقد تم االعتماد في هذه الورقة الخلفية على األبحاث التي أجريت مؤخرًا دم في األقسام القن

السياسات المقترحة والخاصة بكل قطاع بناء على استمدت عرض الوضع التشخيصي للقطاعات، بينما المذكور أعاله لالخاص للملحق 
القطاعات في هم لتطورات االستجابة الوطنية آلثار األزمة والتقدير بمدى التراجع الذي حصل من متابعتله ما توصل باحثو المعهد 

  االقتصادية. 
  
  قطاع العمالة في إسرائيل والمستعمرات . 2

  
% من إجمالي 13، أي ما نسبته 2019نهاية  فيعامل  ألف 133أكثر من والمستعمرات بلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل 

 عامل أالف 110 نحوفي المستوطنات و  عامل ألف 23% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية. يعمل 19العاملين في فلسطين، و

 

  .2020 الخاص من المراقب االقتصاديالملحق للمزيد عن كل قطاع يرجى مراجعة    2
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ون % منهم د21% من هؤالء العمال تصاريح عمل، يعمل 71شيقل، بينما يملك  254، ويبلغ متوسط أجرهم اليومي إسرائيل في
  تصريح، ويضطرون غالبا للمبيت لفترات طويلة في الداخل.

 

صلها العاملون الفلسطينيون في كافة القطاعات عام من إجمالي األجور التي يحّ  %25شكلت تحويالت العاملين في إسرائيل حوالي 
  .اإلجمالي % كنسبة من الناتج المحلي14 تشكل وهذه ،2018

 

خالل شهري آذار ونيسان. منها  اً كبير  اً خسروا كامل عوائدهم أو جزء% من العمال الفلسطينيين في إسرائيل 80-70ما بين يقدر أن 
أن المشغلين والحكومة اإلسرائيلية سيتنكرون لحقوق العمال، رغم مطالبة السلطة الوطنية بتحمل إسرائيل لمسؤولياتها ض ار تفاعلى 

قدر إجمالي الخسائر في عوائد العمال خالل شهري تاء على أعداد العمال ومتوسط أجورهم المذكورة أعاله، القانونية في هذا الصدد، وبن
  مليون دوالر.   210مليون دوالر و 190آذار ونيسان ما بين 

  
  المقترحة السياسات �

  بشكل عاجل:و محورين ضمن يمكن للحكومة والمؤسسات الفلسطينية التحرك 
، سياسيا وقانونيا، باالستناد إلى االتفاقيات الدولية نيتمثل في الضغط على الحكومة اإلسرائيلية وأرباب العمل اإلسرائيليي :األول المحور

التي تنظم وتصون حقوق العمالة المهاجرة في الدول المضيفة، وٕادخال منظمة العمل الدولية كوسيط في هذه الجهود. دراسة اللجوء إلى 
  على الوفاء بالتزاماتهم التي ينص عليها القانون اإلسرائيلي بهذا الخصوص.  نة إلجبار الحكومة والمشغلين اإلسرائيلييالمحاكم اإلسرائيلي

  
العمل على يجب  ،ولى في هذا المجالأخطوة كو  المرحلة.ممكن للعمال في هذه وفق ما هو : تقديم دعم مادي ومعنوي الثاني المحور

توفير كافة سبل الرعاية الصحية لمن يحتاجها. أما بالنسبة للدعم المادي، ففي حال طالت األزمة إلى ما بعد ومحاولة العمال  ةحماي
 250-200 منتصف نيسان، يصبح من الضروري والحتمي، إيجاد آليات دعم رسمي وشعبي للعمال، وعلى الحكومة العمل على توفير

لربع الثاني من العام الحالي. يمكن ذلك عبر تأسيس صندوق خاص لدعم العمال دوالر لتقديم مساعدات عاجلة للعمال خالل ا مليون
تسجيل وتمكين المحتاجين منهم من االستفادة من برنامج وزارة التنمية يمكن  ،ن تعذر ذلكإ وتشغيلهم في القطاعات اإلنتاجية المحلية (و 

توفير هذا المبلغ يمكن للحكومة دراسة خيارات مثل، اقتطاع جزء االجتماعية الذي تم اإلعالن عنه). في سبيل تمويل هذا الصندوق أو 
. مما ال شك فيه أن هذه األزمة توفر فرصة، حتى ولو بظروف من أرباح الشركات الكبيرة والبنوك، أو خصم رمزي من رواتب موظفيها

ات الهيكلية االقتصادية التي تنطوي عليها قاسية، لتخفيف االعتماد القسري على سوق العمل اإلسرائيلي، ومعالجة العديد من التشوه
  تحقيق جزء من سياسات االنفكاك االقتصادي.و عملية "العمالة المهاجرة"، بل 

  
  الصناعة قطاع . 3
  

نشطة الصناعية ن تنمو األأالمتوقع كان من  ،التوقعات السابقة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في ظل الوضع الطبيعي ضمن
أظهرت  "ماس"ال أن توقعات إ%. 2.4جمالي في الضفة الغربية بنسبة ن ينمو الناتج المحلي اإلأ% في الضفة الغربية، و 2.3بنحو 
، وفي 2020% في العام 12.1نتاجية في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة اإليتوقع انخفاض عة، حيث الصنا أفرعنمو كافة في  اتراجع

  ما استمرت هذه الجائحة لفترة أطول. إذاقد يتضاعف  ضاالنخفا اهذعلمًا بأن %، 15.2نشاط التعدين واستغالل المحاجر بنسبة 
 

يجب  ،ولكي يتحقق ذلك .ن يشهد النشاط ككل نموا خالل العامأفليس شرطا  السنة، هذه من الثاني النصف في انتعاش حدث لو حتى
 على قادرة سياسات هناك يكناألمر مستبعد ما لم  وهذاالنمو في النصف الثاني من العام معدالت التراجع في النصف األول، يفوق ن أ
  .الوضع نقاذإ
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  المقترحة السياسات �

الذي  التعدين واستغالل المحاجرالى جانب  ،كثر تضررا من الجائحةاألبين نشطة الصناعة التحويلية هي أن أتشير نتائج تحليل ماس 
 .خرىنشطة الصناعية األتتلقاه أكبر من الدعم الذي تتلقاه األيكون مقدار الدعم الذي ن أبالتالي يجب  يسر استئناف نشاطه. ربما من األ

ولدعم  .صال بحاجة الى دعم ما قبل هذه الجائحةألكن هنا ال بد من الوقوف على مدى جاهزية المنشآت في هذا النشاط والتي هي 
ن تمنح المنشآت أن تتضافر جهود الحكومة والبنوك التجارية في مجال تسهيل اإلقراض، فمن جانب الحكومة يجب أهذه األنشطة يجب 

  وافز وتسهيالت استثنائية. العاملة في هذه األنشطة ح
  

بضمان القروض وفقا لبرنامج واضح ومحدد لقطاعات هامة الفلسطيني مع صندوق االستثمار بالشراكة كما يمكن أن تقوم الحكومة 
  مستهدفة، وبخاصة تلك التي تشغل أكثر من خمسة عمال.

  
  الداخلية والخدمات  التجارة قطاع .4

  
% من الناتج المحلي اإلجمالي 34.3، حيث ساهم بنسبة 2019والخدمات ثلث االقتصاد الفلسطيني في العام  الداخلية التجارةقطاع  شكل

هذا القطاع من األنشطة التالية: تجارة الجملة والتجزئة وٕاصالح المركبات والدراجات النارية وساهم في الناتج المحلي  يتكون. الفلسطيني
%، 1.5%، وأنشطة خدمات اإلقامة والطعام 3.1%، والمعلومات واالتصاالت 1.6 زين وساهم%، والنقل والتخ21.4اإلجمالي بنسبة 

 والنقابات، األحزاب، كأنشطة األخرى الخدمات وأنشطة%، 0.5%، وأنشطة الفنون والترفيه والتسلية 4.4واألنشطة العقارية واإليجارية 
 الغربية، الضفة في% 83 بنسبة األنشطة هذه مساهمة تتركز. %1.7 اإللكترونيات وٕاصالح الشخصية، الخدمات وأنشطة واالتحادات،

  . غزة قطاع في% 17و
 

% 56ألف عامل، أي  247.4في فلسطين في قطاع التجارة والخدمات، حيث تشغل هذه المنشآت  3العاملة المنشآت من% 71 تتركز
   4.من إجمالي العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في فلسطين

 

  حةخالل أول ثالثة شهور من الجائ ناو كور  بأزمة والخدمات الداخلية التجارة قطاع تأثر مدى
 %، 11.8تراجع إنتاجية نشاط تجارة الجملة والتجزئة وٕاصالح المركبات بحسب السيناريو األول بنسبة  - 

 %، 14.4تراجع إنتاجية نشاط النقل والتخزين بحسب السيناريو األول بنسبة  - 

 %، 26.7تراجع إنتاجية نشاط خدمات اإلقامة والطعام بحسب السيناريو األول بنسبة  - 

%، مما سيؤدي إلى انخفاض القيمة 13.7تراجع إنتاجية األنشطة العقارية والخدمات اإلدارية بحسب السيناريو األول بنسبة  - 
 %. 22.9بنسبة  2019المضافة له مقارنة بالعام 

  
خدمات السياحة والفنادق هو األكثر تضررا، أما بالنسبة للتجارة (الجملة ن فإميع أنشطة الخدمات والتجارة، بين جمن  تفيد النتائج أن

والتجزئة) فهي أقل تضررا من األفرع األخرى، وخاصة أنه ال زالت هناك حركة الى حد ما في نقل البضائع. هذه النتيجة تفيد في البحث 
لى مزيد من البحث إبحاجة من أهداف هذه الورقة ولن يتم التطرق له كونه والخدمات، وهذا ليس قطاع السياحة لنقاذ إ عن سبل إنعاش و 

  والتمحيص والجهد وتحديد التدخالت والسياسات الالزمة.
  
  
  

 

  .2017منشأة بحسب التعداد العام للمنشآت لعام  590,158بلغ عدد المنشآت العاملة في فلسطين    3
  .2017عامًال بحسب التعداد العام للمنشآت  086,444بلغ عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في فلسطين     4
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  المقترحة السياسات �

 .أخرى قطاعات فيالقطاعات والتخفيف الكلي  بعض فيالتخفيف التدريجي لإلجراءات  إمكانية - 

 .الطبية المعدات تنتج التي لكتإعطاء قروض ميسرة وحوافز استثمارية في قطاعات إنتاجية وبخاصة  إمكانية - 

 .الصحية بالشروط االلتزام مع الخدمات قطاعفي اإلجراءات الى حد كبير  تخفيف - 

 
  ضمانات القروض . 5
  

% في 67منشأة موزعة بواقع  140,745 قرابة ،2017بلغ عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين، بحسب تعداد المنشآت للعام 
عامل. أدت إجراءات الطوارئ التي فرضتها الحكومة ألف  380الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة. تشغل هذه المنشآت ما مجموعه

وتشمل جميع المنشآت ما عدا قطاع التصنيع الغذائي وصناعة  ،% منها74غالق ما يقارب إلى إالفلسطينية في بداية الجائحة 
غالق، شرعت إلالمستحضرات الطبية وقطاع التجزئة الغذائي ومحالت البقالة والسوبرماركت. وبعد مضي أكثر من شهر ونصف من ا

  الق المستمر.غلى تخفيف آثار األزمة االقتصادية الخانقة نتيجة اإلإاستحداث تدخالت تفضي بالحكومة الفلسطينية 
  

مليون دوالر إلقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  300وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية عن توفير مبلغ 
طالقها لهذا الفلسطينية إ، أعلنت سلطة النقد األول من أياراألسبوع وخالل السيولة الالزمة إلنعاش نشاطاتها. جل توفير أالصغر من 

مليون دوالر وسيتم تنفيذه من خالل القطاع المصرفي ومؤسسات اإلقراض الصغير.  210البرنامج (برنامج استدامة) تساهم فيها بمبلغ 
شهر. ولنفس الهدف، أطلق صندوق  36% على مدار 3اإلقراض بفائدة متناقصة ال تتجاوز  لى تخفيف تكاليفإيسعى هذا البرنامج 

سناد" الطارئ لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. ومن المتوقع، بحسب ما أعلنه الصندوق، أن إاالستثمار لفلسطيني برنامج "
شهور كفترة سماح من  6شهر تسبقها  24لقرض الواحد لمدة دوالر ل 25,000منشأة بمعدل  2,500يستفيد من هذا البرنامج حوالي 

  و عموالت. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل مؤسسات اإلقراض الشريكة للصندوق. أدون رسوم 
 

ال تتوفر معلومات حول الضمانات وشروط االقتراض التي سيفرضها المقرضون والتي تشكل العامل األساس في نجاح هذا البرنامج. 
و توفر أصول عقارية مسجلة لدى الطابو. وفي األوضاع أدة ما تشترط البنوك توفير أصول متحركة (شيكات برسم التحصيل) فعا

الطبيعية، يعد تعذر تحقق هذه االشتراطات أهم المعيقات التي تحول دون حصول شريحة واسعة من أصحاب المنشآت الصغيرة على 
المصرفي أن تكون المنشآت المقترضة مسجلة رسميا لدى دوائر الضريبة، أو وزارة االقتصاد، قروض إنتاجية. وعادة ما يشترط القطاع 

% من العمالة الفلسطينية، من 30ن هذه اإلجراءات تستثني المنشآت غير الرسمية، والتي تشغل حوالي إأو الغرف التجارية. وبالتالي، ف
الصغير وجود كفالء إضافة الى إجراءات أخرى مثل التوقيع على كمبياالت الحصول على القروض. كما تشترط مؤسسات اإلقراض 

  لضمان تسديد القروض.
 

على اإلقراض لم تعلن الحكومة أو صندوق االستثمار عن أي نوايا لضمان القروض من أجل تحفيز القطاع المصرفي ومؤسسات 
لى المنشآت األكثر تضررا واألكثر هشاشة. وفي ظل إصول قتراض (كي تشمل القطاع غير الرسمي) للو تخفيف شروط الضمانات واال

  . جائحة الكورونا وتأثيرها السلبي على األوضاع االقتصادية وتعثر عجلة اإلنتاج والتوقعات باستمرار الركود االقتصادي حتى بعد انتهاءها
 

واسع من المنشآت المستهدفة وعدم قدرتها  يبقى السؤال: ما هي فرص نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها في ظل انكشاف قطاع
المؤسسات الدولية الضامنة للقروض مع قتراض؟ وفي ظل غياب ضمان الحكومة للقروض، هل يمكن التعاون على تحقيق اشتراطات اال

  والعاملة في األراضي الفلسطينية من أجل تجاوز إشكالية الضمانات؟ 
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  القطاعات االجتماعية .6

  
 .نه يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطينيألى إالعديد من المشاكل المزمنة بسبب البطالة والفقر، باإلضافة من هذا القطاع يعاني 

ال أن ظهور هذه الجائحة أدى الى إلى نقلة نوعية في التنمية االقتصادية واالجتماعية، إيؤدي سحل مشاكل هذا القطاع ال شك أن و 
بين أهمها توسيع دائرة الفقر، والبطالة، بسبب تسريح عدد كبير من العمال، وكذلك التخوف من انتشار الوباء  تفاقم هذه المشاكل ومن

  فئة ذوي االحتياجات الخاصة. 
  

عامل في القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية. بخصوص العاملين  224,700، يعمل 2018عام للحسب بيانات القوى العاملة 
%) من مجمل العاملين في القطاع 28فيشكلون ما نسبته ( ،ت عمٍل مكتوبة، أغلبّيتهم من موّظفي الشركات الكبرى والبنوكوفق اتفاقّيا
. يبقى هنالك تساؤالت حول تعامل هذه المؤسسات مع عامليها، بين شركات أعلنت عن استمرار دفع الرواتب في الضفة الغربيةالخاص 
  منها، وأخرى صرفت موّظفيها إلجازات غير مدفوعة من غير الواضح من سيعّوضهم لقاءها.  أو جزءٍ 

  
أصدرت وزارة العمل تعليماتها في بيان صادر عنها  ،نيةاستنادًا إلى المرسوم الرئاسي بإعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي الفلسطي

أنه "تسري على األمهات العامالت في القطاع الخاص كافة األحكام المتعلقة بفترة الطوارئ، أسوة بالعامالت األمهات في القطاع العام". 
بالتالي ال يستبعد  5.ظروفهن ومصلحة العملأشار البيان إلى أنه لصاحب العمل تنظيم أيام وساعات العمل لألمهات العامالت وفقًا ل

   .تقليص ساعات العمل ووجود خصومات من اإلجازات بالنسبة لألمهات اللواتي ال يتمكن من الوصول لمكان العمل
  

يعملون بدون عقود عمٍل مكتوبة وواضحة مما يجعلهم ، ممنه %72حوالي الغالبية العظمى من عاملي وعامالت القطاع الخاص، 
من مجمل العاملين في القطاع الخاص في الّضفة الغربّية موزعون على % 11كما أن  .بشكل كبير النتهاك حقوقهم وضياعهاعرضة 

قطاعات الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والباعة المتجولين، وبعض القطاعات األخرى، وهي كّلها قطاعات طالتها اإلغالقات أو تأثرت 
ألف شخص يعملون دون عقود عمل أو بعقود عمل شفوية، ويعمل  160أكثر من ما يعني أن  باء.بها بشكل كبير بسبب تفّشي الو 

الثلث منهم تقريبًا وفق نظام "المياومة"، أصبحوا دون مصدر دخل تقريبًا، خصوصًا مع ما تم تداوله من أخبار عن بعض أرباب العمل 
  6.العمال، أو إبالغهم بالتوّقف عن دفع أجورهمالذين بدأوا منذ اليوم األول لإلغالق بتسريح 

  
شيقل ومن المتوقع  1076عامل يتقاضون أجرًا أقل من الحد األدنى لألجور، وبمعدل دخل شهري  29,400من ناحية األجور، هنالك 

ارة، المطاعم والفنادق معدل األجور الشهري لقطاع التجيقدر زمة. كذلك، أن تكون مثل هذه الفئة عرضة لفقدان دخلها خالل هذه األ
ثار كبيرة على العمال وعائالتهم وقدرتهم على تأمين معيشتهم آفقدان هذه األجور سيترك  7.شيقل 2081 ـاألكثر تضررًا من األزمة ب

  وحاجاتهم األساسية.
  

غيرهم من أكثر من أو االحتياجات الخاصة ذوي اإلعاقة  ستضرب هذه الجائحة فئاتفيما يخص الفئات االجتماعية األكثر هشاشة، 
الذين  ةفئات المجتمع األخرى. فعلى سبيل المثال، ال يعد التباعد/العزل االجتماعي خيارا ممكنا لبعض األشخاص من ذوي اإلعاق

إلضافة إلى ذلك، إذا با ،19 -يحتاجون إلى خدمات مساندة ومقدمي الرعاية في حياتهم اليومية، مما يزيد من احتمالية إصابتهم بكوفيد
% 75كذلك فإن  .كان ذوي اإلعاقة بحاجة إلى رعاية طبية منتظمة في المستشفيات أو غيرها من مرافق الرعاية الصحية خارج المنزل

 
5https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/11/1321165.html?fbclid=IwAR3_LB4hYWKIia9mdESJgFL6TOZDFB5DGG3vrD56

sIJpUfDkjiTiDYCgJHM 
  فلسطين. –. رام اهللا مسح القوى العاملة ،2017، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    6
  فلسطين -، مسح القوى العاملة. رام اهللا2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    7
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لوجودهم  من ذوي اإلعاقة يعيشون في مناطق حضرية في فلسطين وليس في مناطق ريفية، مما يزيد من خطر التقاط الفيروس نظراً 
  كن ذات كثافة سكانية عالية مما يقلل من إمكانية التباعد. في أما

  
% من إجمالي السكان في 2.1كبير من السكان، ذلك أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشكلون ما نسبته عدد يمكن أن يؤثر هذا على 

الظروف التي يعيشها قطاع ن تؤدي أيتوقع  8الضفة الغربية.في %) 48% منهم في قطاع غزة والنسبة الباقية (52فلسطين، ويعيش 
 19 -غزة منذ زمن، فيما يتعلق بالرعاية الصحية ونقص اإلمدادات الطبية، والنقص الشديد في المياه النظيفة، لتفاقم انتشار كوفيد

   عموما.
  
 السياسات المقترحة �

  تنفيذ السياسات التالية:على حل هذه المشاكل على قدرة صانع القرار يتوقف 
 .الجائحة هذه بسبب دخولهم فقدوا الذين المواطنين عن األساسية الخدمات من أي قطع عدم ضمان . 1

وتقديم المعونات النقدية أو العينية لهم،  الكوروناالعمال واألسر المتضررة بسبب توقف أفرادها عن العمل نتيجة جائحة  حصر . 2
 ازدياد نسب الفقر.حتى يتمكنوا من التزام بيوتهم بداية، وتفاديًا لمشاكل اجتماعية تتعلق ب

وضمان عدم تسريح العمال خالل فترة الشهرين  ةالثالث اإلنتاج أطراف اتفاق أو العمل بقانون لاللتزام الشركات على الرقابة تشديد . 3
 .الطوارئاألوائل من فترة 

 بااللتزامات الوفاء من لتمكينهم مخفضة فائدة بأسعار تمويل توفير خالل من والمتوسطة الصغيرةو الشركات المتناهية الصغر،  دعم . 4
 .السوق من المنشآت هذه من كبير عدد لخروج وتجنبا اإلغالق من الرغم على دفعها عليهم التي

 الحماية ألغراض تضررا األكثر الفئات يستهدف خرآجزء من صندوق "وقفة عز" للفئات المهمشة أو تأسيس صندوق  تخصيص . 5
 .للمعوزين االجتماعية

 .االجتماعية التنمية وزارة وبإشراف الخاصة االحتياجات ذوي لمتابعة الجهات كافة من خاصة لجنة تشكيل . 6

  
  قطاع الصحة  .7

  
جراءات مكافحته. بوصف العديد من إ مما ال شك فيه أن القطاع الصحي في فلسطين سيتأثر كما القطاعات األخرى نتيجة للوباء و 

بهذا الفيروس؛ فمن المتوقع أن المصابة ول مع الحاالت تمثل خط المواجهة األعلى أنها  ،خاصة المستشفيات ،مراكز الرعاية الصحية
  ن فيه من نواٍح مختلفة سواء صحيًا أو ماليًا. ييتأثر هذا القطاع والعامل

  
  ) الحكومية واألهلية والخاصة: Tertiary Care Providersأنشطة المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الثالثية (

  
تعاني أعراضًا متوسطة الى شديدة. تتمثل التي وهي المراكز التي يتم فيها تقديم الرعاية الصحية للحاالت المصابة بالفيروس خاصة 

  ما يلي:بالتأثيرات المحتملة على هؤالء المزودين 
  

حجم العمالة: من المتوقع في حالة انتشار الوباء في فلسطين أن يرتفع عدد العاملين في قطاع المستشفيات التي ستتعامل مع  •
المصابين ومع حاالت الفحص، خاصة األطباء في تخصصات معينة ذات عالقة بتشخيص وعالج أعراض الفيروس، باإلضافة 

استدعاء األطباء المتقاعدين واستقطاب إلى أت العديد من الدول في هذه الحالة الى الممرضين، وفنيي المختبرات، وغيرهم. لج
إلى أن الكادر الطبي معرض بشكل أكبر لإلصابة بهذا  ،شارة هناطالب الطب حديثي التخرج لتعويض هذا النقص. تجدر اإل

 
8 http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3607 
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بدوره من شأنه أن يؤثر على كفاءة ووفرة  الوباء أو حجرهم صحيًا لالشتباه بإصابتهم بالوباء في حال مخالطتهم لمصابين؛ هذا
 ول في مواجهة هذا الوباء. خط الدفاع األ

كسجين ومستلزمات أو االستثمار في التكوين الرأسمالي الثابت: طبيعة هذا الفيروس تستدعي توفير أجهزة تنفس اصطناعي و  •
لى زيادة االستثمار حاًال إ. هنا تبرز الحاجة وانتشاره الفيروسالعيادات التنفسية، واألسرة، وتزداد الحاجة لهذه المعدات مع توسع 

 في هذه التجهيزات بشكل أساسي من قبل المستشفيات. 

المصاريف التشغيلية: والتي من المتوقع أن تزداد بشكل كبير سواء في مرحلة مكافحة الوباء أو التعامل مع تفشيه. يتضمن زيادة  •
كمامات، معقمات، وبدالت واقية، ونظارات واقية، باإلضافة الى شراء مضادات حيوية ومضادات  دوات الوقائية مننفاق على األاإل

 نفاق على تكاليف الفحوص المخبرية في العينات المشتبه بإصابتها بالفيروس.للفيروسات كمخزون دوائي. عالوة على ارتفاع اإل

  
  أنشطة العيادات الطبية األخرى

غالقها احترازيا لمنع إتم  ،خرىوالعالج الطبيعي. فهذه العيادات شأنها شأن المنشآت في القطاعات األمثل عيادات األسنان والعيون 
يجارات ورواتب موظفين سلبًا في حال إيراداتها وقدرتها على دفع تكاليفها الثابتة من إمن المتوقع أن تتأثر  ،تفشي الفيروس. بالتالي

عطائهم إنشطة الطبية بتسريح جزء من موظفيها أو جم العمالة هنا سلبًا إذا ما قامت هذه األغالق الحالي. قد يتأثر حاستمرار وضع اإل
    جازة دون تعويض.إ
  
 السياسات المقترحة �

ال بد من الموازنة بين متطلبات االستجابة المباشرة لوباء كورونا مع الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية األساسية للتخفيف من  -
خدمات الصحة اإلنجابية بما في  ؛ساسية: التطعيم الروتينيالنظام الصحي. تشمل أبرز هذه الخدمات الصحية األخطر انهيار 

ذلك الرعاية أثناء الحمل والوالدة؛ إدارة حاالت الصحة العقلية وكذلك األمراض غير السارية واألمراض المعدية؛ تقديم الرعاية 
 ختبرات الطبية، وبنوك الدم.مت)؛ الطوارئ، الفي المستشفيا (المقيمينللمرضى المدخلين 

التخطيط المنظم والتنسيق بين الجهات الحكومية ومزودي الخدمات الطبية لضمان االستفادة القصوى من الموارد الطبية المحدودة  -
 لسرعة.أصًال. خاصة فيما يتعلق بتوزيع المعدات الطبية الوقائية والمعقمات على المستشفيات وتوفيرها على وجه ا

 مباشر مع المرضى.  على اتصالولئك الذين أخاصة  ،ين بالمجال الصحيلتوفير مقومات السالمة والصحة المهنية للعام -

 .هذا القطاعتغطية نفقات إضافية لموارد التوجه نحو تخصيص  -

 

  يرادات قطاع المالية العامة واإل .8
  

  أهمها:يعيق تنفيذ سياسات الموازنة مجموعة من التحديات، نعرض 
يرادات بشكل منتظم، أي تحدي عدم اليقين في التنبؤ باإليرادات. عدم اليقين كيفية التخطيط لتغطية النفقات في ظل عدم ثبات اإل •

% من إجمالي 65يرادات المقاصة بكافة أنواعها والتي تشكل إول، تحكم إسرائيل في جزء هام من هذا ناجم عن سببين، األ
احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية لفترات طويلة في السنوات السابقة تجاوزت ذلك ية، وخير مثال على إيرادات السلطة الفلسطين

 شهرا. 50

المواقف السياسية والتي أخذت بالتراجع في تباين عدم وضوح وثبات المساعدات والمنح الخارجية الموجهة لدعم الموازنة بسبب  •
 السنوات األخيرة.

 بالنفقات المتعلقة المالية السياسات تنفيذ على الحكومة قدرة دي االستدامة المالية غير المستقرة، أيالنقاط أعاله من تحتزيد  •
 ،وما يشير إلى حالة عدم استقرار االستدامة أيضا .الموازنة عجز في السنوي كم الترا عدم وكذلك عجز، أو تعثر دون تواإليرادا

% من إجمالي النفقات العامة، في الوقت 40تزايد نسبة النفقات الجارية األخرى مع صافي اإلقراض (دون الرواتب) لتصل إلى 
  % من إجمالي النفقات. 6الذي ال تشكل النفقات التطويرية أكثر من 
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 :يلي ما النتيجة ستكون الطوارئ موازنةفي  "ماس"مقارنة تراجع اإليرادات نتيجة الصدمة حسب تقديرات  عند

 نتيجة أزمة كورونا. 2019مليون دوالر عن عام  930توقعت موازنة الطوارئ تراجع صافي اإليرادات (طبعا دون المنح) بحوالي  - 

 مليون دوالر. 1,200يتوقع النموذج االقتصادي أن تتراجع صافي اإليرادات (دون المنح) بحوالي  - 

 مليون دوالر. 230لطوارئ والنموذج حوالي الفارق بين توقعات موازنة ا - 

  
 لىإالنفقات الجارية وصافي اإلقراض) والتي تصل  جماليإ( الحكومية النفقات انخفاض نسبة تدني الطوارئ موازنة توقع يالحظ كما

% بينما يتوقع النموذج انخفاض 9وعند استبعاد صافي اإلقراض سيكون التراجع في النفقات الجارية  .2019 عامال% فقط بالمقارنة مع 2
  %. 15.3االستهالكي الحكومي بنسبة  نفاقكبير في اإل

 

 المقترحة السياسات �

الرقم يفيد في إعادة مليون دوالر. هذا  1,200بحوالي  2020م عااليستفاد من النموذج االقتصادي أن هذه الجائحة ستقلل إيرادات  •
تقييم موازنة الطوارئ على ضوء نتائجه الرئيسية وبخاصة مستوى توقع اإليرادات الذي يمكن أن يكون أقل مما توقعته الموازنة 

. هذا األمر يعني إعادة التخطيط وتنظيم النفقات على ضوء تلك التوقعات، وبالتالي تحديد 2020مليون دوالر لعام  230بحوالي 
  نفاق على الصحة والفئات الفقيرة، والعمال المتضررين.ضوء عدم توفر هذا المبلغ، وبخاصة أولويات اإلعلى نفاق ت اإلأولويا

بذلك يمكن أن تأتي التوصية الرئيسية في أن إيرادات الموازنة تتأتى من التجارة الخارجية والتي يجب عمل سياسات وتدخالت من  •
لى تخفيف إن ثم التركيز على القطاعات الفلسطينية المدرة للدخل (التي ترفد الموازنة) واللجوء شأنها أن تعيد استئناف نشاطها، وم

 اإلجراءات عنها.

لى إيجدر التنويه أن اإلخفاق في عدم تحقيق موازنة الطوارئ (وهذا أمر محتمل بسبب عدم التأكد من الدعم الخارجي) سيؤدي  •
ومن أبرز هذه المعضالت، التأثير السلبي على فئة  .نفاق قد تغيرتالمالية، وخاصة أن أولويات اإل تمجموعة من المعضال

تراجع تحويالت دفعات و هذه التحويالت، على توفير المستفيدين من الضمان االجتماعي والذي يعتمد على قدرة وزارة المالية 
  صحية، وعلى اإليفاء بالمتأخرات المتعلقة بالقطاع الخاص. عدم القدرة على مواجهة التحديات الو الشؤون االجتماعية، 

  
  أسئلة محورية للنقاش

  

  قابلية تطبيق السياسات والتدخالت القطاعية المقترحة أعاله؟ يما ه •
  هل تم التوصل لبرامج وسياسات وتدخالت واضحة للفترة الحالية؟ وكذلك للفترة المستقبلية؟ •
لدعم المالي للقطاع االجتماعي في ظل تراجع اإليرادات؟ وهل التكافل االجتماعي كاف كيف يمكن تنفيذ السياسات الخاصة با •

  لمعالجة مخاطر هذا القطاع؟
و القطاع أما هي السياسات واإلجراءات االحتياطية المتخذة في حالة تفشي الوباء؟ سواء على صعيد القطاع الصحي؟  •

  اإلنتاجي؟
  حال عدم الحصول على مساعدات ومنح خارجية؟ يما هي الخطة البديلة ف •
  كيف يمكن الموازنة بين الجانب الصحي والجانب االقتصادي؟ •
 ؟لى برنامج واضح ومعلن عنه رسميا حول ضمانات القروض للمنشآت اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطةإهل يمكن الوصول  •
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 األنشطة االقتصادية

  الثانيالسيناريو   السيناريو األول

نسبة الفرق بالنسبة 

إلى سيناريو األساس 

  باألسعار الثابتة

قيمة الخسارة 

* 2019بأسعار 

  (مليون دوالر)

نسبة الفرق بالنسبة 

إلى سيناريو األساس 

  باألسعار الثابتة

قيمة الخسارة 

* 2019بأسعار 

  (مليون دوالر)

 43.5 -5.2% 51.2 -6.1%  الزراعة وتربية المواشي

 48.4 -54.0% 22.5 -25.1% التعدين واستغالل المحاجر

 768.2 -41.7% 413.1 -22.4% الصناعات التحويلية

 26.4 -28.4% 17.1 -18.4% إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 13.9 -28.4% 9.0 -18.4% وأنشطة الصرف الصحي وٕادارة النفايات ومعالجتها هإمدادات الميا

 345.3 -41.7% 169.1 -20.4% اإلنشاءات

 1,116.2 -34.1% 635.7 -19.5% تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

 99.7 -44.9% 64.4 -20.0% النقل والتخزين

 233.6 -36.6% 144.6 -22.5% وأنشطة التأميناألنشطة المالية 

 93.9 -18.6% 80.1 -15.9% المعلومات واالتصاالت

 79.9 -41.5% 51.9 -27.0% أنشطة خدمات االقامة والطعام

 326.6 -37.9% 203.4 -23.6% األنشطة العقارية والخدمات اإلدارية

 308.3 -40.3% 175.1 -22.9% خدمات التعليم

 160.5 -40.3% 91.2 -22.9% الصحةخدمات 

 156.9 -41.2% 61.8 -16.2% الخدمات األخرى

 429.1 -40.3% 243.7 -22.9% اإلدارة العامة والدفاع

 386.1 -36.6% 287.21 -24.4%  الجمركية الرسوم

 386.9 -32.8% 287.84 -24.4%  الواردات على المضافة القيمة ضريبة صافي

 5,027.7 -35.0%  3,008.9 -20.9%  اإلجمالي المحلي الناتج

  


