


ÖNSÖZ 

Türkıye ve FılısM arasında yuzyıllardan gelen ve 5011 derece kuvvetli olan ortak tarıhı, kuıturel ve 
manevi ba{ılar bulunmaktadır Bu kOklu ba~lar nedeniyle Turk hukumetı, Fıllsun lle resmı ılişkilerını 
sOrdürmekte olup, 5011 dOnemde de fılısttn halkına gereklı yardımın yapılması amacıyla harekete 
geçmıştır 

Türkıye, fllısM'ın sosyal ve ekonomık kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla 24 Atalık 2003 tanh
ll bır 'fılısttn Eylem Planı" hazırlamıştır. Bu plan ıle beraber Turklye ve fılısttn arasında ~ıtım, sa~lık, 
turızm ve tıcaretın karşılıklı gelışttnlmesıne yOnelik çeşıuı anıaşmalar çerçevesınde başlatılan ışbırl~l 
çalışmalan halen yurütulmektedır fllısttn'e çeşıtlı uluslar arası donörler tarafından yapılan yardımıara 
Ilaveten Türkiye den de gıda, ılaç ve tıbbi malzeme konuısunda yardımlar sa~ıanmaktadır 

2003 tanhlı fılısttn Eylem Planı çerçevesinde 2004 yılı Mayıs ayında Sayın Vehbi DINÇERlER "Fılısnn 
Ekonomık ve Sosyal ~btrll~l Koordinatörü" olarak gorevlendtrllmıştır. 

Sayın Vehbi Dınçerle(tn başkanlı~ında ftlısttn'tn temel sorunlarını, thtıyaçlannı ve Turkıye'den bek
ıenuıerını belirlemek, buna dayalı olarak tki taraf arasındaki ışblrlt~ını geliştirmeye yOnelık onenler 
gelıştırmek amacıyla ligıli kamu kurum ve kurutuşlan ıle sıvll toplum kuruluşlan uzmanlanndan 
oluşan bir teknik heyet lle çalışmalar başlamıştır 

Bu çalışmalar çerçeveSinde, entegre bOige kalkınma surecındekı deneyımlerı dıkkale alınarak GAP 
Idaresi Başkanlı~ı'nda kamu ve Ozel sektOr temsilellerinden oluşturulan bir heyetin fllıstın'e zıyarett 
planlanmıştır 

Bu ziyarete, ldaremız, Dışışıeri Bakanlı~ı. Sa~lık Bakanl~ı. Tarım ve KOyışleri Bakanlı~. Devlet 
Planlama Teşkilatı Musteşarlı~ı. Türk lşblrli~ı ve Kalkınma IdareSI Başkanlı~ı (TIKA), Devlet Hava 
Meydanları Işletmesi Genel Mudürlu~u. Turkıye Odalar ve Borsalar Blrll~t (TOBB) den yetkllıler 
katılmışlardır 

SOz konusu ziyarette; flllstın'ln liglll kamu, sıvıı toplum kuruluşları ve Ozeı sektör temsilcilerıyle temel 
sorunlann belirlenmesıne ve bu sorunların çOzumune yonelik d~erlendırme çalışmaları yapılmıştır 
Bu çalışmalar lle bırlıkte uıuısıararası duzeyde hazırlanmış Onemli dokumanlardan da kaynak olarak 
faydalanılmış ve heyet uyelerının katkı larıyla hazırlanan bırıncı rapor, Idaremiz tarafından kitap haline 
gennımıştır 

Bu çalışmalann yurutulmestnde Onemli katkılan lle destek veren, yönlendiren Sayın Vehbi 
DINÇERlER'e, ayrıca kıtabın yayımlannnasında Fılısttn ve Turkıye'dekl ılgili tum kamu ve sıvıı toplum 
kuruluşları. unıversıteler, beledıyeler, meslek odaları temsileıleri ıle em~ı geçen butun kışı ve kuru
luşlara teşeklkur ederım. 
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ı. GIRIŞ 

31 Ocak-6 Şubat 2005 tarıhlerı arasında ulkemızden 20 kışılık resmı bır heyet fıllsUn'e resmı 
bir ziyarette bulunmuşlardır Bu heyette Dışışıeri BakanlıQı, Tarım ve KOy Işleri BakanlıQı, SaQiık 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Hava Lımanıarı Işletmesi, Turk lşblr11Qı ve Kalkınma 
Ajansı ve Türkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı'nden uzman ve yönetıcller yer almıştır 

Bu seyahatın amacı, fılistın'de filistin Ulusal r.:::;;;;;;::;;::=====;:;::;:;;;;::;:;;;::;;;::;::;:::;:;:;::;ı 
YOneumıne BaQiı resmı kuruluşlar ve sıvi! 

toplum kuruluşlan ıle goruşmeler yaparak 
ve yennde gözlemlerde bulunarak, fılıstın'ın 
temel sorunları. lhOyaçıan ve Türkıye'den 
temel beklentılerını tespit ederek, ıkı ulke 
arasındaki lşbırlıQınl geliştirmeye yOnelik 
olası lşbır11Qı alanlarını belirlemek ve karşılık
lı ışbır1ığını gelıştırmeye yonelik önerilerı 

tanımlamak ve buna yOnelik bir proje pakeU 
ve eylem planı hazırlamaktır 

Bu seyahat sı:ıresınce aşağıdaki kurum ve kuruluşlar zıyaret edılmış ve kendılerı ile karşılıklı 
bilgi alışverışı ve değerlendırmelerde bulunulmuştur· 

- Dışışleri BakanlıQı, 

- Planlama BakanlıQı, 
- Enformasyon Bakanlığı, 
- Kultur BakanlıQı, 
- Eğıtım ve Yuksek Öğrenim Bakanlığı, 
- Ulaştırma BakanlıQı. 

- Sosyal Işler Bakanlığı, 
- Sağlık BakanlıQı, 
- Tarım BakanlıQı, 
- Enel)! BakanlıQı, 
- Mıllı Sanayı ve Ekonomı BakanlıQı, 
- Turızm ve Tarıhı Eserler Bakanlığı, 
- fillstJn'ın Kalkınması ve Yenıden Yapılandırılması Ekonomık Konseyı, 
- Yerel Yönetımler BakanlıQı Halkla Ilişkiler Genel Mudurluğu. 
- Su Teşkilatı. 
- Gazze Valillğı, 
- Gazze Beledıyesi, 
- Multecıler Idaresi, 
- An Najah Ulusal Onıversıtesı, 
- RIWAQ (Külturel mirasın korunması alanında çalışan bır sıvil toplum kuruluşu), 
- Tıcaret ve 5anay1 Odası 



Bu kuruluşlarla yapılan temaslar yanında, hastaneler, sosyal amaçlı proje merkezlerı ve ıkı mül
tecı kampı zıyaret edılerek gözlemlerde bulunulmu~tur Bu kitapçıkta yer alan ı~tıırlı~ı önenıerı, 
bu temaslarda ele alınan konular, dile getınlen ıhnyaçlar ve gözlemlerden elde edılen ızıenım
lere dayandırılmaktadır. Ayrıca seyahat öncesinde ekıbımız, filistin Ulusal Yönetımı Planlama 
Bakanlı~ı'nca 2004 yılı Kasım ayında Oslo'da hazırlanmı~ olan Orta ()()nem Kalkınma Plam 
2005-2007 Yönetler Ozetı Raporu ve yıne Aralık 2004'te Dunya Bankası'nca hazırlanmış olan 
Bati Şena ve Gazze Guncellenmış Planı (West Bank & Gaza Update) detaylı olarak ınceıemış 
ve ön hazırlıklarını tamamlayarak fılistırı'e hareket etmı~tır Bu raporların tarafimızca, fılıstın'e 
ılgi duyanlarca öncelikle okunması tavsıye edilmektedır Kıtabımızın sonunda bu raporlann 
metınlerı Ingilizce olarak sunulmuştur 

ll. FiLiSTIN: SOSYO-EKONOMIK YAPI VE TEMEL SORUNLAR 

ll. ı. Tarihc;e• 

filistin topraklarının doğu~u 

Fılistıler Ülkesi olarak da adlandırılan fllısun toprakları, 5urıye çölü, Lubnan ve Akdenız arasın
da yer alıyor. Yunanlılar'ın başlangıçta kıyı bölgesını belirtmek ıçın kullandıkları bu ısım, eski 
lbranıce Ken'an adının yerını aldı Eskıça~'da bölge, Celile, 5amırıye, Yahudıye ve Moablar lle 
Ammenlar bölgelerını ıçıne alıyordu, Ibraniler zamanında Yahuda ve israıı krallıkianna bölündü 
Britanya mandası altındaki bölgenın resmi adı Fılistın'dı lsı~mlığın do~uşu ve yayılışına kacıar 
Filistin; Iran, Mezopot.amya, Grek, Roma, Mısır ve Makedonya devletlerı arasında sık sık e 
de~ıştlrdl. 

fllistın bırçok peygamberin yaşamış oldu~u bır beldedlr. Kur'an-ı Kerim'de de bu toprakların 
kutsal kılındı~ı Ifade edılmektedır Fılıstın topraklarının peygamberler dıyan olması bu topra"
ların vahye dayanan bütün dınlerde kutsal sayılmasını ve kendısine özel bır de~er verılmesını 
sa~lamıştır. Vahye dayanan dınlenn sonuncusu olan Islam da bu topraklara ayn bır ~er ver
mıştır Kudüs'teki Meseld-I AkSa da Müslümanların lik kıblelerı olmuştu Dolayısıyla Kudüs ve 
Meseld-I AkSa Müslümanlar ıçın bu açıdan da ayrı bir değer taşır 

lsıamlı~ın ~uşundan sonra, Medine'de kurulan ıslam devletının kuzeye ~ru sınırlarını~ 
genışlemesıyle bırlıkte Müslümanlar fllıstın topraklanna yöneldller Birincı Halife Hz Ebubekır 



Fllıstın üzerıne 6~:>le Iki kÜÇük birlık gönderdi Bu birlıkler Onemli başarılar gösterdiler Daha 
sonra 6~4'te Islam ordusunun Remle yakinlarında Bızans ordusuna karşı kazandığı zaferle 
Kudus dışındaki bütün ftllstın toprakları fethedlldl Kudus'ün fethi Ise 6~8'de ıkınci halife 
Hz.Omer dönemınde gerçekleştı. Bu fetıhten 50nra Kudüs ve çevresı 1099'a kadar sürekli 
müslümaniann hakımıyetınde kaldı 

Araplar, Fllıstın'de yönetımı değıştırmeyerek olduğu gıbi biraktıiar. Yalnız, yönetım merkezi 
Kaysarıya'dan Lud'a taşındı, ondan sonra Süleyman bın Abdülmellk'ın kurduğu Ramla şehri, 

Fllıstln'ın merkezi oldu. 'iiiiiijjiiji~~~========;::;;~=;~~ 
Mukaddesi adlı yazar, Fllıstın'ın ll 
yanında merkezi Zugar olan 
bağımsız bir Kura'nın bulun
duğunu, Balka'nın merkezi olan 
Amma~ın da Fılıstın sınırtan 

ıçınde olduğunu yazıyor 

lstahr?nln söylediklerine 
karşılık Yakut, Kudus'ü Fllıstın'ın 
başkenti olarak gosterıyor. 

Değışık de olsa bütün bu 
yazılanlardan, fılıstın'ın o yüzyıl-=====================::~

larda oldukça onemli, Ilgi çekici, verımli bir ulke olduğu, bu yuzden tarihi boyunca başka 
devletlenn yönetımı altında yaşadığı sonucu çıkarılabiiır 

ı 099'da haçlı ordularının kırk gun süren şıddetı ı kuşatmaları sonunda bu belde hrlstlyanların 
eline geçtı Haçlılar Kudüs'ü Işgal ettıkten sonra bir hafta süreyle şehirde katlıarn gerçek
leştirdiler Haçlı ışgall 88 yı l sürdü Bu Işgale 1187 yılında Salahuddln-ı Eyyubl son verdi. 

Osmanlı egemenliği altındaki filistin 

XVI yy. 'ın başianna kadar Araplar'ın yoneti ml altında kalan, bırçok saldırılara uğrayan Flllstın, 
Yavuz Sultan Selim'In Mercldabık zaferınden sonra Osmanlıla~ın eline geçtı (24 Ağustos 
1516) Osmanlılar, flllstın'l Suriye sınırlan ıçınde ~m'a bağlı uç sancağa ayırdılar: Kudüs, 
Gazze, Nablus Sonralan bu sancaklar Kudüs Şehn'ne bağlı bir eyalet nıtellğıne büründü; 
devletin zayıf düştüğü zamanlarda da bağımsız birer emirlik oldu 

-~t-~J 
..,....!.~ jN-.1 h JJJt;'.;.-ı 

The O ıtoman Couıtlıouse 
Tl>ıs buıldlng..., ,.,_ıod., XIJ1 AD. 

oy• -

filistin emırterı arasında Fahreddın (1595-16~4), 23hlr-üi
Amr (17SO sıralarında) ve Cezzar Ahmed Paşa'nın adları 
sayılabılir Bır aralık Mısı~ı eline geçiren N. Banapart buyük 
bir ordu lle fıllstın'ın Yafa Şehri'nı aldı, Afrika'yı da kuşattı, 
Safad ve EI-N3sıra lllerine kadar Ilerledi fakat, Cezzar 
Ahmed Paşa kumandasında bir Osmanlı ordusu Akk3 
onunde Bonapart'ı gerı çekilmek zorunda bıraktı (1799). 

SJD~ S...-di>h~l«....,_,., 
~~ Coı:ıprn..., Osmanlı Devletı'nın genlerneye başladığı sıralarda, Mısır 

ı=================ı 



Paşa kumandasındaki bir ordu bütün flllstln'l aldı{!ı gibi 
Suriye'ye de saldırdı Bu bölgeler 1840 yılına kadar Mısı~ın yönetımı altında kaldı Sonra 
yeniden Türkle~ın eline geçti. Osmanlılar ça~ında Filistin halkının din, ınanç ve mezhep ış'er
ıne karışılmadı. Her ne kadar lsıamlı~ın gelişme çağından kalma Müslüman mabetieri yapılmış 
birçok ibadet yerlerı camiye, mescıde çevrllmışse de Yahudi dininin kutsal anıtıanna doku""r 
madı. Yahudiler, kendi mabetierinde Istediklerı gibi Ibadet yaptı, kendi dillerınde kitap, de""g 
yayımiadı Aynca kendi dillerinde eğıtım ve öğretım yapma konusunda da serbesttiler 

XIX. yy. ın sonlannda ve XX. yy. ın başlarında Kudüs - 1 Şerif adı altında, Filistin'ın Hayta, Akl<a, 
Taberiye Illerını kapsayan kuzey bölgesı dışında 22.000 kilometrekareilk bağımsız bir eyaıe: 
vardı Sınırları Şeria lmnağı'ndan Lüt Gölü'ne, Akdenız kıyısında El-AriŞ ın doı{!usu •e A'<at:>e 
Körfezi'ne kadar ıızanan bu bölge, siyası bakımdan Osmanlı Devleti'nın yönetımı aiMda 
bulunuyordu. Bırıncı Dünya Savaşı sırasında (1914} ingilizler ellerinde ruttıuklan Mısraa 
Türklere karşı girişecekleri bir savaş Için yığınak yapınca, Osmanlılar da Filistin'! asken üs olarak 
kullandılar. 

ingiliz egemenliğindeki Filistin 

ingilizierin 1918 yılında Filistin topraklarını ışgal etımelerl zamanın Mekke şerlfl ve tıug0r.,ç_. 



Urdun krallığının kurucusu ~rif Huseyın'ın yardımıyla oldu Ingiliz dışişlen bakanı Arthur Beltur 
tarafindan 191 7 yılında fılıson toprakları üzerınde bır yahudi devleo kurdurulacağı yolunda bir 
deklerasyon yayınlandı Çok geçmeden lngılizler fllıstın topraklarını ışgal etı:ııer. ingııız ışgall 24 
Temmuz 1922 tarihınde bugunkü Bırleşmiş Mılletler konumunda olan Milletler Cemıyetı 
tarafindan onaylandı ve fılısun topraklan resmen lngıltzlerın vesayetıne verıldı 

israil'in Doğu~u 

lngıllz ışgalınden sonra Yahudılerın fılıstın topraklarına goçu de hızlandı işgal yoneomı yahudi· 
!erin bu topraklara yerleşebılmelerı ıçın her turlu kolaylığı sağlıyordu flllstınıı musıumanlar ışgal 

yoneomıne ve yahudı gOÇune karşı mücadele ettıler. Bu doğrultuda zaman zaman ayaklan
malar gerçekleştırildı fıtıstınlıler mucadelelerını organıze etmek ıçın Orgutler de kurdular 
Yahudi goçune karşı gerçekteştırılen en genış çaplı hareket 15 Nısan 1936'da Kudüs Müftüsü 
Emın ei-Huseynı'nın oneuluğünde başlatılan genel grevdır Altı ay süren grevden sonra yahudi 
gOÇünu durdurma sozu veren tngıtızler daha sonra s6zterınden dOnduler ve grevde onculuk 
edenleri ya Oldurduler yada sürgune g6nderdiler 

Tum teşvık ve sağlanan kolaylıklara rağmen 1918·1933 arasında fllısun'e yerleşen yahudı· 
terin sayısı 100 bını geçmemektedtr. Ancak 1939·1945 yılları arasında başta Almanya olmak 
üzere Avrupa'da yürutulen yahudi soy kınmı bu goç surecını hızlandırmış ve 1945 yılına 
gelindığınde fılıstın topraklannda yerleşen Yahudi nufusu 800 bın! bulmuştur 

1946'da Arnenka'daki seçimlerı Truman kazandı ve fllısun'de ıkı devletın kurulmasını destek· 
ledığını açıkladı ingıltere 194 7'de konuyu BM'ye havale ederek bOigeden çekilmeye başladı 
Aynı yıl BM tarafından kabul edilen taksim planı Iki bağımsız devlet kurulmasın ı ve Kudus'un 
uluslararası bir şehıı olmasını OngOnüyordu 181 sayılı bu karar filistin topraklannın % SS'ını 

9 



Yahudilere, % 45'ını de araplara verıyordu r.:=::;;;;iiiiiiiiiiiiiiiir;;öi===-::=:;:::;:::::====il 
Yahudılerın çıkardıkları ıç savaş nedenıyle lngılızler 
1948 yılında bölgeden tamamen çekildller Bunun 
ardından Yahudiler BM'nın kendilerine verdiQI 
toprakların üçte bır oranında daha toprak ışgal 

ederek 14 Mayıs 1948'de lsrall devletının kuruluş 
deklerasyonunu yayınladılar israıl'ln kuruluşu ve ve ,_ .. ,_,,._ 
bıu kuruluşun 181 sayılı BM Genel Kurulu kararına 
dayandınlmasıyla 960 bın flllstınll evsız. mültecı 

durumuna sokuldu 

lsrail'in Kuruluı;undan Bu Yana 
Arap-israif Çatışması 

israll'ln kuruluşundan bıu yana 6 buyük savaş ve 
çatışma vardır Bunlardan birincısı 1948 yılında 

ısrail'In kuruluşu lle bırlikte pa~ak veren savaştır Bu 
savaşta filistin'ın % 77'sınl ışgal ettiler ikıncı olarak 
1956 yılında !srail Mısır'a gırdi 1967'e kadar 
Suveyş Kanalı'na kadar Mısır toprakları, 1967'de 
çıkan ısrail-Arap savaşında ıse Suriye'ye alt Golan 
tepelerı, Mısır Idaresindeki Gazze şerldl, Kudus, Batı 

~rıa ışgal edildi. Bunları 1968'dt:! Urdun'e saldırı, ~~~~~iiiii~i"iiiiiiii~~ 
1973'tekl Arap-israı l savaşı ve 197 2 Lubnan Işgali li 
IZle mıştır. 

Filistinliferin Sahneye Çıkışı 

Bugune kadar fılıstın sıyasetınde temel aktOr olan 
fıllstın Kurtuluş örgütü 1964 yı lında kurulmuştur. 
lık zamanlarında Arap milllyetçlsl bir tutum Izleyen 
fKO, Arafat liderliğinde fetih ve fKO ıçerısındekı sol 
siyasetler filistin'ın bağımsızlık mucadeleslnde yenı 
bir dönem başlattı . Diğer Arap ulkelerınden bağım
sız bır OrgutJenmeye gıttıler. filıstın'ı merlkeze 
almayı hedefledıler. Bu yenı oluşumun lik talebi 
fılıstın'de Yahudılerın ve Arapların birlikte ve eşıt 
şartlarda yaşayabileceklerı demokratik bır halk 
cumhurıyetı onensıydl. Genila mucadelesı yanında 
verilen bu 'siyası ve dlplematık mucadele' FKO'nun 
uluslararası alanda kendıne bir yer bulmasını 

sağladı f KÖ'yu lsrail ve ABD dışındaki tum ülkeler 
fıllstın halkının temsılcısı olarak tanıdı . 
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ı 977'de Nasır'ın Olumuyle başa geçen Enver 5edat kaybettl~l toprakları duştınerek 

barış yolunu seçu ve Camp David anlaşmaları akablnde topraklarını gerı aldı, ancak lsrall'l de 
tanıdı~ını ilan etti . BOylece !srail Mısır'l notralize etmış oldu 

FKÖ öncelerı Ordtın'de aktıftJ. Sonra guneylnde 300 000 multecınln yaşadı!)! Lubnan'da mucadel
eye devam etti. Bu b61gede israıl tarafından Hrıstıyan Guney Lubnan ordusu kuruldu Bu ordu 
FKO'ye karşı savaş veriyordu Zamanın Ukud Hukumetı savunma bakanı Arıel Şaron şiddetli 
antı-propoganda lle FKO'yu gözden duşurmeye çalışıyordu Başbakan Begln ve savunma 
bakanı Arlel Şaron Lubnan'l Işgal edip FKO'yu surme ve Beyrurta !srail yandaşı bir hukumet 
kurma planları yapıyorlardı. 1978'de lsraıl 1000 Fılıstınllyl Oldunl1p, guney Lübnan'llşgal etti. 
FKO kamplan bombalandı 1981 'de Arnenkanın devreye gırmesl ıle ateşkes ilan edıldı. 

ı 987'de Fllıstın tarıhınde yenı bır sayfa olan birıncı ıntıfada başladı. 1989'da Ise FKÖ surgünde 
Fılıstın Devleti'ni Ilan etti israll ve Amerika dışındaki ulkeler tarafindan tanındı . 

1992'de bir yıl ıçınde barış sozu veren Rabln hükumeti kurdu Bu sırada !srail ve FKO arasın-
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da gızıı gon:ışmeler suruyordu 1993 
yılında son halini alan anlaşmada 
FKÖ'ne kısmı özerklik venliyordu 

1996'dakl seçımıerde Lıkud Ilden 
Netenyahu kazandı Netenyahu 
Oslo'nun filistiniller açısından guduk 
metnını bile bır tavız olarak görüyor
du. Doğu Kudus'te lsraıı egemenlıQınl 
derınleştırme amaçlı çevre yerleşim 
bınmlerını artırdı ve Harem-ul ~rıfın 
altına Yahudiierın kullanması ıçın bir 
tünel kazılması projesını başlattı 

1999'da Netenyahu hükümeti devrildl Yerıne 'barış ınsanı· kod adl ı Ehud Barak seçımı 
kazandı. Barak israll ordusunu ışgal altındaki Guney Lübnan'dan artan baskı, dıreniş ve de 
askeri başarısızlık nedenıyle çekti. 

2000 yılının ~ubat ayında Camp David'de biraraya gelen lsrall Başbakanı Barak ve flllstın 
Kurtuluş Orgutü Lideri Yaser Arafat, bir anlaşmaya varamadı. Temmuz ayında tekrar bıraraya 
gelen ıkı lidere ABD Başkanı Bill Clinton da eşlik ettı 

ısrail lle filistin arasındaki 52 yıllık anlaşmazlıQa nıhaı çozum arayışındaki zırvede Barak, 'filistin 
devletının bağımsızlığı, Batı ~ena'dan çekilme ve buradaki Yahudi yerleşimlerının geleceğı lle 
Fllıstlnli multecllere tazmınat" konularında tavizler vemneyı kabul etti. Ancak Barak'ın butun 
tavizler ıçın sürdüğü on koşul, Kudüs kenti üzerındekı israll egemenliğinın korunması oldu 
Arafat ıse Arapların yoğun olarak yaşadığı Doğu Kudus'un Filistin devletının başkenti olması 
ısrarından vazgeçmedı 

Zırve, 15 gun suren çeon müzakereler ve evsahlbl ABD Başkanı Bill Clinton'ın taraftan Ikna 
gayretine raQmen ''başansızlıkla' sonuçlandı. Başlangıcından ıtıbaren en az üç kez kopma nok
talasına gelen, ancak ABD dlplamasısının de baskısı lle uzatnnalı olarak devam eden Zirvenın 
kaderını ' Kudüs kentının statüsu' konusundakı uzlaşmazlık belırledı. lsrall - filistin barışının 
çerçevesını oluşturma umudunun Camp David'de gerçekleşmeyeceğlnl goren Clinton, 
"Anlaşmaya varamadılar' açıklamasını yaparak zırveyı bltırdı. 

Zırveden sonuç alınamannası üzerıne bır açıklama yapan Fllıstın Kurtuluş Örgütü lideri Laser 
Arafat, 13 Eylül 2000'de flllstın devletını Ilan edeceğını açıkladı. Destek turuna çıkan Arafat. 
aralarında Türkiye'nın de bulunduQu birçok ülkeye zıyarette bulundu. New York'ta Eylul ayı 
başında yapılan Mllenyum Zirvesi'ni son ~rsat gören ABD Başkanı Clinton, israll ve filistin lid
erlerını Camp David'de tekrar bıraraya getJrmek ıçın Ikna etnneyı başaramadı 

filistin'In 13 Eylül'de tek taraflı olarak bağımsızlık Ilan edıp etnnemesı ve Ortadoğu banş 
sureelnin geleceQiyle Ilgli ı tarıhı önemdeki Fllıstın Kurtuluş Orgutu Merkez Konseyı, ı O Eylül'de 
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Gazze'de toplandı . fKÖ Merkez Konseyı, lii:iEiiiiiiriiiiiiiiiiiiiPw=;;::::;:;r=ru 
banşa bir şans daha vermek üzere ba~ımsız 
fılıstın devletının Ilanını en az Iki ay erteledi ve 
devlet ıçın son hazırlıkiann ıs Kasım'a kadar 
tamamlanaca~ını açıkladı 

28 Eylül 2000 tarıhınde Arıeı Şaron'un ı 000 
!srail askerını yanına alarak Kudus'tekı Harem
el ~nft zıyaret etmesi Kudus lsraıl'ındır mesajı 
taşıyordu kı, ıkıncı ıntıfada'nın başlamasını 

tetıkledı Ikıncı ıntıfa'da lsraıı tarftndan da şid
detli bır tepki lle karşılandı ve Arafat'ın 

Ramallah'taki karargahının kuşatılması ve 
2004 yılı sonunda hastalanarak fransa'ya 
gOtürülmesıne kadar burada neredeyse 
hapsedilmesine kadar vardı 

Arafat'ın ölümünden sonra yerıne, yapılan 

seçimlerle devlet başkanlı~ına seçilen 
Mahmut Abbas geçti ve bu yenı bir yumuşa
ma dönemını beraberınde getirdi 2005 
Şubat başlannda lsraıı Başbakanı Arıeı Şaron 
ile filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 
Mısırdaki zırvede bir araya geldıler ve bu zırve
den ateşkes kararı çıktı. 

Yerleşim Problemi 

lsrall lle fıllstın arasındaki en onemli konular
dan biri Yahudi yerleşimeller problemıdır Özel
llkle ı 967 savaşından sonra oluşan konseptln 
bir sonucu olarak gerçekleşen yerleşim bir 
çok çatışmanın da temelinde yatmaktadır. 

242 sayılı karara gOre lsrall'ln 67 savaşında 

ışgal ettiği topraklardan (Batı ~rıa bölgesi) 'iiiiiii'lF 
geri çekilmeSI ve bölgenın guvenll~ının fıllstln ll 
ozerk yönetımınce sağlanması ıstenıyordu. 

lsrall bu bOigeyı ışgal ettıkten sonra uzennde 
genış tan m çıftlıklerı ve seralar kurdu. Kıbbutz 
adı venlen bu çıftlıkler fıllstın topraklanna yer
leştınfen yahudı nufusun gıda maddesı Ihtiy
acının onemlı bır kısmını karşılamaktadır 

Ayrıca Ürdun Nehri de blJyuk ölçüde lsrall 
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hakimlyeti altında oldu!)undan ve Akabe Anlaşması olarak da adlandırılan 26 Ekım 1994 tar
Ihli Ürdün - israll Barış Anlaşması'na göre bu nehrln sularının buyuk bır kısmının kullanım hakkı 
lsrall'e verlidiğinden Yahudi yerleşimeller bölgede genış bir alanı sulama lmk.'inına ulaştılar 

4 Mayıs 1994 Kahıre Anlaşması'nın lmzalanmasından sonra Batı Vaka'n ın sadece Eriha şehri 
özerk yOnetimin sorumlulu!)una verlidi. Daha sonra 28 Eylul 1995'te Imzalanan Taba anlaş
masıyla görünüşte özerk yönetırnın sorumlulu!)una verilen alan genişletildi. Yapılan ışlem ıse 
Eriha'ya ek olarak altı ll merlkezının daha özerk yOnetimin sorumlulu!)una verllmeslydl Bunlar 
da Nablus, Ramallah, Cenın, Tulkerm, Kalkllıya ve Beytıaham'dı. Arıcak bu anlaşmada bOl
genın sekizınci ıl merkezı olan ei-Nalll üzerındekı ışgalln sürdürolmesine karar verıımıştı Bunun 
sebebi ıse ei-Nalll'ln tam merkezinde 400 yahudının yaşadı!)ı bir yahudi yerleŞim merlkezının 
bulunmasıydı 

Tatıa Anlaşması'nda sonuçlandırılmayan el-Halil meselesiyle liglll olarak 15 Ocak 1996 tarı
hinde el-Halil Anlaşması adı venlen ayrı bir anlaşma Imzalandı Bu anlaşmada Ozerlk yönetim, 
400 yahudi yerleşimelden dolayı el-Halil şehrinin yozde yırımısını ısrail yOnetimin kontrolüne 
bırakmayı kabul ettı . 

Batı Vaka'da filiStin özerlk yönetımının sorumluluğuna venlen bölgenın genışıetılmesıne daır 
Tatıa anlaşmasında bıu bölgedeki yahudı yerleşım merlkezlerının ve ısralllıler tarafindan tarım 
ürünü yetıştıriimesı amacıyla kurulmuş olan klbbıutzlann aynen yennde kalması kararlaştınldt. 

Bölgede lsrall askerlerinden arındırılacak alanın genışıeuımesl, su kaynaklannın paylaşımı, 
filistinlllerin yaşadığı kırsal kesımın kimin Insiyatifinde olacağı gibi meseleler 'nihai anlaşma 
merhalesı'ne bırakıldı 'Nihai anlaşma merhalesl'nın normalde 1997 ıçınde başlaması 
gerekiyordu. 
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1897 Theodor Herzl !srail Devleti'nin prensiplerini ortaya attı 

Kasım 1917 Büyiıh Biritanya lmparatortuğu, Yahudi halkına filistin topraklannda devlet kurma 
açan Battour Oeklarasyonu'nu yayınladı. 

Eylül ı923 Fililıstin'de lngilız mandası resmen yürürlüğe girei. 
filistlnliler Ingiliz mandasına kar,ı isyan ettiler 

Kasım 1947 BM filistin'! bölme planını kabul etti. 

Mayıs ı948 israil devletinin kurulduğu Ilan edildi. 

Mayıs 1948 Araplar, isral devletinin kurulu~unu kabul etmeyerek flllstin'e girdi. 

ı Mayıs ı 949 lsrail BM'ye kabul edildi. 

Aralık 1949 BM, filistinli mültedlerin kendi toprak:anna d6nme hakkını kabul etti. 

Aralık ı949 lsrail, Kudüs'ü ba'kent ilan etti. 

Nisan 1950 Barı Şeria Ürdün'e katıldı. Mısır da Gazze'yi kontrol altına aldı 

Ekim 1951 lsrail, Mısır. Suriye. lübnan ve Ürdün tarafından kabul edilen barış planını re:ddetti. 

Şubat ı9SS lsrail Gazze'ye saldırdı. 

2 Kasım 1956 Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın SUvey~ Kanalı'nı millileştirmesi Uzerine !srail, fran~a ve 
ingiltere: Mısır'a saldırdı. 

1 Şubat 1958 Suriye ve Mısır Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni olu~turuyor. 

7 Ekim ı 959 El·fetlh'ln kurulu' kongresi Kuveyt'te yapıldı. 

ı 7 Ocak ı964 Arap Birliği Zirvesi'nin ilki Kahire'de yapıldı. 

29 Mayıs ı 964 Filistin Kurtulu, Örgütü (FKÖ) kuruluyor. 

Haziran 1967 !srail Mısır, Suriye ve Ürdün'e 5aldırdı. 6 günde !srail, Sina yarımadası, Golan tepeleri, 
Gaue ve ~u Kudüs'ü isgal etti. Do~u Kudüs'te ilk yer1eşim yaz aylannda ba~ladı. 

Mart 1968 lsrcııil ordusu ile: fıllstinliler arasında Karameh Sava~ı yapıldı 

Temmuz 1968 lsrall havayoUanna ait bir uc;ak FHKC (fKÖ'nUn en önemli 
bin) mılitanlan ta111fından Cezayir'e kaçınldı. 

Şubat 1969 1-4 Şubat tarihleri arasında S. Filistin Ulusal Kanısev Toplanbsı 
sonucunda Vaser Arafat fKÔ YürUtme Kurulu baskanı oldu. 
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"Kara Eylül' örgütü Münih Olimpiyat Oyunlan'na saldırı düzenledi. Saldında ll 

Nisan 1973 !srail askerleri Beyrut'a operasyon düzenledi . Operasyonda 3 FKÖ (filistin Kurtuluş Örgiıt.U) 
öldürüldU. Bunun üzerine LUbnan'da geni3 çaplı filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi. 

Ağustos 1973 filistin Ulusal Cephesi iıgal altındaki topraklarda kuruldu. 

Ekim 1973 Mısır ve Suriye ordulan !srail tarafından l~gal edılen topraklan geri almak için savaş açtı 
Sav~ ı). 

Kasım 1973 Arap Birliği Cezayir'de toplandı. 2 gün süren toplantıda fKÖ 'filistin Halkının tek 
1 olarak tanındı. ÜrdUn bu karara katılmadı. 

1 Haziran 197<1 Filistin Ulusal Konseyl"nln ız.. toplantısı yapıldı. Toplantı 9 gün sürdu. FKÖ filistin'in tum 
loz,gürleı;ıml~ topraklannın ulusal yönetimi olma dü~Uncesini kabul etti. 

Eylül 1976 FKÖ Arap Birliği'ne tam üye oldu. 

12 Mart 1977 filistin Ulusal Konseyi'nin sekiz 
sUren 13. toplantısı Kahirede yapıldı . 
filistin'in geri kalan yerlerinde bağımsız filrstin 
kurulması fikri kabul edildi. 

17 Mayıs 1977 israifde yapılan seçimler sonucunda 
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1977 ABD ve SSCB tarafından hazırlanan 'Ortadoğu Banş 

Eylül 1978 Mısır, !srail ve ABD arasında Camp David anlaşması ımzalandı. Bu anlaşma Arap 
111)rvıesi''ınde kınandı. 

14 Aralık 1981 israil, Golan tepelerini kendi topraklanna kattı . 

Nisan 1982 israil Sina'dan çekilmesini tamamladı. 

Haziran 1982 !srail Lübnan'ıl,gal etmeye ba}ladı. EylUl'de FKÖ Beyrut'tan çekilmeye ba,ladı . 

Eylül 1982 Arap Birliği Zirvesi'nde tüm bölge ülkelerinin banş ıçinde yaşaması için, FKÖ'nün ' 
1 tek meşru temsilcisi olduğunun ve bağımsız Filistin Devleti'ni kabul edilmesinin şart 

karar tasansı olarak kabul etti. 

EylUl 1982 Filistin mülketi kamplan Şabra ve Şaliila'ya lsrall tarafından kanlı bir saldın auı,enııenaı.ııı 
ı sonucunda 600 fllistinli ölürken, 1800 filistinlinin kayıp olduğu açıklandı. filistin 

kaybolan sivillerin fıılanjist milister ve i srail askerleri tarafından öldürüldükten sonra 
ll!ıönıüiıjOğ:ünü iddia ettiler. 

düzenledi. Saldın sonucunda 

Nisan 1987 filistin Ulusal Konseyi Cezayılde 
6 gün süren toplantıda EI·Fetlh, FHCP, DfLP 

tekrar fKÖ adı altında blı1e~me kararı alındı . 
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13 Aralık 1988 FKÖ lideri Vaser Anıfat BM Genel Kurulunda yaptığı konu~mada Filistin Ulusal Kn•,~·•i'ninl 
12 Kasımda aldığı filistin Devleti kararını tekrarladı. 

Nisan 1989 israil Devlet Başkanı lz.ak Şam Ir, ı,gal alttndaki topraklarda yapılacak seçimleri merkeze alan 
a~malı bir plan önerdi. 

Mayıs 1989 Vaser Arafat, filistin Ulusal Kurtuluş Bildirgesi'nin geçersiz olduğunu ilan etti. 

Haziran 1990 Ocak ayında ba~layan Sovyet Yahudilerinin lsrııll'e göçü (yıllık 200 000 ki~iye 
IIF111>1tinl,iler ile lsrailliler arasında bUyuk sorun oldu. Bunun Uzerine filistinli bir komando grubu israil'e 

kalkı~tı. ABD Başkanı Bu5h bu olaydan dolayı ABD-Fill5tin göriı~melerlnl a5kıya aldı. 

Ekim 1990 Kudü5'te Meseld-i Aksa'da katliam (18 olu, ıso yaralı). !srail BM soruşturma komisyonunun 
teklifini reddetti. 

1991 filistin Kurtuluş Örgütü (FKO) ikinci komutanı Ebu-iyad (Salah Hale!), danı~manı Ebu 
lll1uh•amım<od ve FKÖ gUvenlik ~efi Ebu el Hol bır suikast sonucu öldUriıldUier. 

ı Mart 1991 ABD başkan yardımcrsı James. Baker, Körfez Sava~ı'ndan sonra Kudüs'e ilk ziyaretini 
Takiben israil, 2 Ağustos 1990'daki barı, konferansının ilkelerinı kabul etti. 

Ekim 1991 filistin Ulusal Konseyi ile 3 Ekim'de görU~blrliğine varmasının ardından James BalkerSo•,vetl 
yardımcrsı ile: beraber 30 Ekim'de Madrid te .. i srail ile Arap ülkeleri arası meta• barı:r; 

lvaoıl•ıcaoöını Kudüs'te ~ıkladı. 1967de ke5ilen lsraii·SSCB diplomatik ili~kileri yeniden kuruldu. 

Ekim 1991 AB9 Ba~kanı Bush iJe SSCB lideri Gorbaçov'un Madrid konterasını açmalanndan son~ 
israil ve Arap kom~uları arasında ilk kar,ıhklı gönJ~meler başladı. filistin Birleşik ÜrdUn-filistin 

ldel~gaS\IOnumın parçası olarak görüşmelere katıldı. GörU~meler bir çok sorunlarta Aralık ve Şubat aylann
da devam etti. Çok y6nlu görüşmeler 28 Ocak 1992'de Moskova'da ba~ladı. 

13 EylUl 1993 lshak Rebin ve Yaser Arafat arasında Washington'da imzalanan "filistin Özerl\Jik iıkeJeri 
Deklerasyonu• ile S yıllık bir süre ic;erisinde Gazze ve Eriha'da ''Özei'M filistin Devleti~ kurulması 
la~tırıldı. 
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25 Şubat 1994 Yahudi yerte~imci Baruch Goldstein Halillbrohim Camii'nde 29 fllistinliyi öldürdü. 

29 Şubat 1994 israil ve fKÖ Paris'te ekonomik ilişkiler protokolUnU imzaladı. 

4 Mayıs 1994 israil Devfet Ba~kanı lzhak Rabin ile FKÖ lideri Vaser Arafat arasında israil-filistin ilkeleri 
Deklerasyonu'nun tamamlayıcı dOzenlemeler içeren Kahire anlasması imzalandı. 

26 Ekim 1994 !srail ve Ürdün arasında Barı3 anla~ması imzalandı. 

28 Eylül 1995 ll. Oslo Anlaşması Washington1da imzalandı. Arafat ve lzak Rabin'ln imzzlladığı anla~maya 
gôzlemci olarak ABD Başkanı Ointon, ÜrdUn Kralı Hüseyin ve Mısır Devlet başkanı HUsnü Mübarek 
katıldılar. 

4 Kasım 1995 israil6aşbakanı izak Rabinaşırı sağcı öğrenci Vigal Amir tarafından öldürUidü. izak Rabin'ln 
yerine Şimon Perez geldi. 

20 Ocak 1996 fKÔ lideri Vaser Arafat filistin Özerk Vônetiminin ba)kanı sec;ildi ve tar211ftartan 80 sanda· 
lyeli YuriJtme Konseyi'nde üçte iki çoğunluk sağladı. 

18 Nisan 1996 israil Başbakanı Şimon Perez LObnan'a kaf}ı "Gazap Üzümleri" operasyonunu başlattı. 
Güney lübnan'daki Kana BM mülteci kampında 98 sivil lsrııil ~ldırısı sonucu ôldUr\ıldü. 27 Nisan'da 
ateşkes Ilan edildi. 

24 Nisan 1996 fılistin Ulusal Konseyi ilk defa Filistin'de yaptığı kongresinde Kurulu~ Bildirgesi'ndeki 
lsrail'in varolma hakkıyla bağdaşmayan maddeleri kaldırdı. 

29 Mayıs 1996 lsr211il Seçimlerini Benjamin Metanyahu liderliğinde aşırı sağ ve dinci partilerden oluşan sağ 
koalisyon kazandı. 

27 Eylül 1996 Kudüs belediye ba:;kanı Kubbct Us·Sahra'nın altında tUnel açtırdı. bu olay neticesinde 
lntifa'dan beri ~iddetin en çok yUkseldlği olaylar patlak verdi. 3 gun süren olaylar butUn filistin toprak
lanna yayıldı ve 76 kışi öldü. 

8 Ekim 1996 Vaser Arafat lsr211il Cumhurba~kanı Ezer Weiçman'ın daveti Uzerine lsrail'e ilk resmi ziyaretini 
gerc;ekle~tirdi. 

ıs Aralık 1996 1996 yılında kesilen lsraii·Suriye banş gönJşmelerinin 2000 yılında Washinton'da devam 
etmesi kararı alındı. 

15 OCak 1997 israil ile filistin yônetimi arasında "Sivil glıçlerin ve sorumluluklannın filistm tarafına devri 4 

ni içeren protokol (fl Halil'in yeniden konuşlandınlmasına ili~kin) imzalandı. 

25 Şubat 1997 israil hUkümeti Kudüs'Un i~gal edilmi~ Arap bölgesinde yer alan Har Homa'yı yahudi yer· 
le,imcilere vereceğini açıkladı. Oslo kararlarına aykın olmasına rağmen ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 
lsrail'ln proje'den vazgeçmesini isteyen kararını veto etti. 

25 EylUl 1997 filistin polisi Hamas'la itlskisl olan 6 bUroyu ve kuruıu~u kapatti. Aynı gUn Hamassiyasi 
bUro şefi Halid Meşare Ordünde suikast dUzenleme giri~imınde bulunuldu 

ı Ekim ı 997 ÜrdUn'ün ba$kısıyla !srail, Hamas'ın dini lideri Şeyh Ahmed Yasin'i serbest bırakmak zorunda 
kaldı. 

ı9 
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1 oldusuyla çıkan çatışmalarda 9 filistinll okfunJidU, 1200 Filistinlt yaralandı. 

Haziran 1998 israil hUkumeti Metanyahu'nun BUylık Kudu.5 planını onayladı. filistiniiierin ıtirazıyla 
projede, KudUs'(ın b.ıtısındaki Yahudi ye:rl~im birimlerinin KudOs belediyesine kablmasının yani 

eski kenti degil, Batı Şeria'daki yerl~im yerterini de yetkisi altma alacak bir 'sÜiı>elr-b<!le<liyoe· 
olu~toırulması öngoruluyordu. 

Temmuz 1998 BM Genel Kongresi filistin delegasyonuna super gôzJemci statüsı::ı verdi 

23 Ekim 1998 israil ile filistin arasında Wye River Memorandum'u imzalandı. Buna gOre lsrail, Filistin 
polisinın barı:; süreci aleyhindeki hareketlere uygulanan baskıların artırılması karşılığında Batı Şeria'daki 

%13'1Cık toprağı filistin Yönetimine Uç ay içinde devretmeyl kabul etti. Bu toprakların %l'i tamamen 
filistinh yOnetiminde, geri kalan %12'sinin lsnJil'le ortak yönetilmesi karai'2J bağlandı. 

14 Aralık 1998 Bill Clinton dun filistln'i ziyaret eden ilk ABD ba~kanı oldu. OlağanUstü gUvenlik 
gerçekleşen ziyaret bağım!tZhğını ilan etmek isteyen filistin Yönetimi'nde co~ku yarattı. 

18 Aralık 1998 ABD ve Ingiliz kuvvetleri lrak'ı bombalarken lsrall Hükumeti Wye River Memcırarıdum'u1nu 
ll ııvnııl•'m.'"''"' askıya aldıSını a~ıkledı. (bkz. Wye Rlver Memorandum anla~ması·23 Ekim 1998) 

Aralık 1998 !srail Parlamento!u Sl'e ka..,ı 30 oyla kendisini fe!hettl ve 17 Mayıs 1999'da 
karan aldı 

Mart 1999 AB Devlet ve HUkUmet Ba~kanfan Berlin toplantısında. filistinliferin devlet ihtimalini 
daimi ve kısıtlanmamı~ kendi kaderini tayin hakkını onayladı. 

Mayıs 1999 13 Mayıs 1993 iıkeler Deklarasyonunda fılıstin'in ôzertdtgi için verilen sürenin sona 
Başbakan Clinton, Bab Şeria ve Gazze'nin daimi statusü g6ru,melerinln bir yıl içinde so1nus;lanacaığı l 

llcıa,.ıntisini bir mektupla Ya~r An~fat'a bildirdi. Clinton'ın tUm sorumluluklan üstJenmesi Uzerine, 
Konseyi bağımsız filistin Devleti'nin ilanınr l!rtelemek konusunda Clinton'la goru~ birliğine vardı. 

7 Mayıs 1999 lsrail'de parlamento seçimleri yapıldı. l~çl parti•l adayı Ehud Barak, Ukud lideri 
Netanyahuyu %56'ya '!.44 oyla yenilgiye uğrattı. 

4 Eylul 1999 filistin lideri Yaser Arafat ile lsrail Başbakanı 

Memorandumla Wye River Memon~ndum'unun israil ordu5u ik! .. il~g;i~lir.=;::;;:::;:=;:;::=::;::;;o,::::;=;;=::;ıl 
uygulamalan için yeni bir takvim çıkanldı. Bu memoranduma a· 

~eridiyle BatJ Şeria arasında Iki guvenli geçis bölgMi 
ı daha c;ok mahkumun serbe5t bırakılması ve 

tum daimi statuıerte ilgilt konuların !!n geç 13 EylUl 
kadar sonuçlandırılması karar bağlandı. 

13 Ekim 1999 Ba~bakan Ehud Barak'la önde gelen Yahudı yedr· 
· örgUtleri, Metanyahu zamanında kurulan toplam 42 

bölgesinin lO'unun sökOimesl konusunda anla~tılar. 



EylUl 2000 Kudus'un Harem·u, 
bölgesinde cuma namazından 
Filistinlilerte !srail polisı arasın

çatışmalarda 5 filistınli hay
kaybetti. 

2000 lsrail'de sağcı 
partisi Llkud'un genel 
Şaron. barış için "act 

tavizler vermeye 
açıkladı. 

28 Ocak 2001 Mısır'ın Taba kentindeki !srail-filistin gOrü~meleri başarısızlıkla sonuçlandı. 

9 Eylul 2001 filistinlllerin uç farklı bOigede duzenledikleri saldında yedi ki~i ôldu. 42 ki~l yaralandı. 
filistinli bakanı kaçırdı. 

15 Ekim 2001 Ariel Şaron hiikümetlnln askeri güçleri bir süredir fiilen l~galaltında tuttuğu El Halil 
den çekme ve filistinlllere yöneilk ambargoyu gevşetme karan hükUmet krizi yarattı. Aşın sagcı 
yedi partili koalisyondan çekildi. Hiikümetln şahin kanadı Ulusal Birlik ve Evimiz lsraıl partilerinin 

lliberman ve Rehavam Ze'evi hedeflerinin hükümet de~il, filistin-israil ban' aöırıisıneleriınill 
ba:;latmayı hedefleyen Amerikan yönetimi olduğunu açıkladı. 

ı 7 Ekim 2001 lsraii-Filistin barı~ anla~malarına kar,ıı çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Ba~kanı 
uğradığı silahlı saldıncı sonucu öldü. Saldırıyı Filistln Halk Kurtuluş Cephesi üsttendi 

Ekim 2001 !srail ordusu filistin denetimlndekJ BeytiJIJahim ve Beyt Jala'dan çekildi. 

Ekim 2001 Ingiltere Ba,bakanı Tony Blair, Ortadoğu turuna çıktı. Blair'in ilk durağı ABD'nin 'terörizme 
veren ülkeler' listesindeki Suriye oldu. 30 yıldır bu ülkeyi ziyaret eden ilk Britanya Ba~bakanı olan 

Devlet Ba~kanı Ba;JBr Esad'dan lsn~il'e karşı Filistin li örgôtlere verdiği desteği kesmesini iste
bu tatebe "'Vatanı kurtarmak için dlrenl, uluslararası bir haktır" cevabını vererek, 'terörist' diye 
filistinli gruplann direni~lerinin meşru olduğunu savundu. 

Kasım 2001 Ingiltere Ba~bakanı Tony Blair "Filistin devleti olmalı' yolundaki gôrü~ünü tekrarladı. 
Ba~bakanı Ariel Şaron ile görü,mesinin ardından, bölgede barı~ın anahtarının israil'in aüııenliöiııin l 

lsaılıloı nrrıası ve israll ile yan yana bir filistin devle~.ti olduğunu söyledi. 

19 Kasım 2001 1982 yılında ya~nan Sabra ve Şatlla kaUiamından kurtulan filistiniiierin suç 
Uzerine Belçika, katUarnın miman olarak gösterilen israll aa,bakanı Şaron'u ifade vermeye 

ll 



Aralık 2001 israil Güvenlik Kabine~i. Arafat'la tüm ili;)kinin ke!silmesi kararı aldı ve saldın 
llciO<irudlan 50rumlusu olmakJa su<;ladı 

1 Ocak 2002 lsrail ordusu tank ve helikopterlerle Batı Şeria'nın Tutkarım kentini işgal etti. 100 
kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ramallah'taki bürosu tankiarta çevrllen 

II'H"'••tım• malolsa bile filistin devleti Için çalışacağım'' dedi 

Ekim 2004 Hastalanan Arafat ozel bir oçakla fransa'da tedavıye gorunlldü. 

Kasım 2004 filistin lideri Yaser Arafat hastalanması sonrasında götüriıldüğü fransa'da yaşamını 

Kasım 2004 Yaser Arafat'ın ôiUmU üzerine FKÖ ba~kanlığına Mahmut Abbas seçildi. 

Oc.ak 2005 filistin'de devlet ba,kanhğı seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda devlet ba,kanlığını 
kazandı. 

Şubat 2005 Mısır Devlet Ba,kanı Hüsnü Mübarek'in ev sahipliğinde ve Ürdün Kralı Ab<ıuııanıM;" 
ı ı ile lsralll Başbakanı Arlel Şaron ve filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Şam El Şeyh 
araya geldiler. Bu zirveden ka~ıhkh 'lddeti sona erdirme kamn çıktı. 
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Bau Şeria b61gesının tamamı, 1948'de r.===========::::;:=:;;;:;;;;=:;;m;=;ı 
ısrail devletının kuruluşundan sonra 
alınan 181 sayılı BM Genel Kurulu 
kararıyla Araplara verılecek topraklara 
dahil edllmıştı. Ancak ba~ımsız bir 
fllıstın devletının kurulmasına fırsat 

verilmediğinden bu bOige Ürdun 
yönetımının hlmayesıne bırakıldı. 

ı 967 savaşından sonra da bu toprak
lan ışgal etti . 

11.2. Coğrafi Konum 

filistin Devleti, Batı ~rıa ve Gazze 
olmak üzere Iki ayn toprak parçasın
dan oluşmakta olup. genel olarak 
Asya Kıtası'nın batısında ve AkdeniZ'ın 
en doğusunda yer almaktadır 

Kuzeyde Lübnan ve Sunye lle, babda 
Akdenız lle, güneyde Akabe Bo!;jazı ve 
Mısır lle ve D~uda Urdun lle sınırlara 
sahiptir. Bu sınırlar dOnem dOnem 
yapılan anlaşmalarla d~lşlkllk g05ter
dı!)ınden bır kesınıığe sahip de!)ıldır. 

fılısun·ın yaklaşık yüzOiçümu 6 .200 
km2'dlr (Doğu Kudüs dahil Bab ~rıa 
5800 km2, Gazze 365 km2) 

lklım olarak Akdenız Ikiımı hakimdir. 
Özelllkle troplkal Ikilmin hakim oldu~u 
bOlgelerinde yaz sıcaklı~ı SO dereceye 
kadar çıkabllmektedır 

fılıstın'ın başlıca nehırlerı. Urdun (253 km.), Yarmuk (40 km.), Naher AI-Muatta (13 km.), 
Maher AI-Auja (26 km.)'dır. Ürdun Nehn başlıca su kaynağı gıbi gOrUnse de, fıhstın 1967'den 
bu yana dığer kıyıdaş ülkelenn yanı :sıra bu nehır üzerınde paya sahıp de~lldır. Bölgedeki su 
kaynaklarının % 11'1 fılıstın kontrolü altındayken, % 89'u ısrail kontrolü altındadır. 

11 .3. Nüfus 

1997 yılında yapılan nüfus sayımına gOre filistin'In toplam nüfusu 2.895.683'tür Bu nüfusun 
yaklaşık yarısı kadın, yansr erkektır Toplam nüfusun % 65'i (1 .873 4 76) Batı ~rla'da, % 35'i 
(1022.207) Ise Gazze ~rıdı'nde yaşamaktadır 2004 yılı tahmini nüfus Ise 4.462 665'tır. Bu 



nufusun ı 588 OOO'inl 
multecı konumundadır 

fllıs~n dışında multecı 

munda yaşayan 

2.600.000 fılıstınli 

maktadır. 

filistin'de 

ortalama hane 
lu~u 6.4 kişidir 

Nufusun yaş da~ılımına 

bakıldı~ında oldukça genç 
nüfus yapısı lle karşılaşılmak
tadır 4 yaş altı nufusun 
toplam nurusa oranı % ıs 4, 
ı 4 yaş altı nüfusun oranı ıse 
% 47'dlr 15-64 yaş ı 

daki nufusun oranı % 495, 
65 yaş ustu nufusun oranı ıse 
%3.5'~r 

Ortalama lik evlilik yaşı kadın
lar ıçın 18, erkekler ıçın 

23'tur Nüfus artış hızının 
seklı~ınde lik evliilk yaşının 

duşUk olması ve buna dayalı 
olarak 4 9 gıbı bır oranda 
seyreden yüksek (](]("urcı<ııııı~ 
hızı da bır faktördur 

Ortalama Omur 
bakıldığında ıse bu 
ıçın 7 3 yıl veerkekler ıçın 
yıl olmak uzere ortalama 71.5 
yıldır 

ıs 



1997 verllerine göre nufusun ei;IIUm duzeylne bakıldıi;lında, okuma yazma bilmeyenıerin oranı 
kadınlar ıçın % 20, erkekler ıçın tse% 7 ?'dir. 6-18 yaş arası nufusun okuilaşma oranı ıse% 
87 7 gıbi yuksek bir düzeydedır 

11.4. Ekonomi' 

Gayri Safi Yurt Içi ve Milli Hasıla Değerleri 

Fıhstın'de Gayrı Saft Yurt lçı Hasıla 1998 yılında 4.23 milyar ABD doları duzeytndedlr. Bu rakam 
2000 yılında başlayan tkincı tnbfada'nın etkiSI lle 2002 yılında 3.20 milyar ABD dalanna 
duşmuştür Kışı başına Gayrı 5aft Yurt lçı Hasıla tse 1998 yılında 1498 ABD Dolan tken 2002 
yılında 1000 ABD Dolanna, 2003 yılında tse 925 ABD Dalanna duşmuştur Gayrı 5aft Yurt ıçı 
Hasıla'nın yıllık buyume hızı 1998 yılında % 7 9 gtbl yuksek bır oranda gerçekleştrken, ekono
mı 2002 yılında % 20 oranında kuçuımuştur. 

YIL 
GSYIH (MILYAR $): 1998 4 23 

2002 3 20 

KIŞI BAŞIHA GSYIH ($): 1998 1489 
2002 1000 

GSVIH BÜYÜME HIZI (%): 1998 7.9 
2000 -20.0 

ENFLASYON (%): 1998 56 
2000 4 .5 

'Bu -mdekl bılgı .. ,~ kayr\alll.)rdan deflonm'} 110 ~"""}b• 
~511\ (r~un ~a5ıı ~ ~ Akldemık Topk;lugu) wr-b 5dyfası www~~ Otg 
""""'~,,,_.,.,., "'"""""· ,_, 2000. Dunya !lanka3o ...., 5ayta51 - ._.."""""""' org 
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www~tcıc or~~~ ~tml 
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• 
GNP P€" --GOP PER 

o 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

G DFO 3.085 3.617 3.8« 4.355 4.534 4.517 4.835 4.405 

GNı,. 3.533 4.224 4.422 5.006 5.435 5.454 5.662 4.912 

GOP PERCAP 1.332 1.487 1 .461 1.565 1.565 1.496 1.535 1.303 

G NP PER CAP. 1.525 1.701 1 .681 1.799 1.876 1.806 1.797 1.453 

Gayrı Safi Yurt içı Hasıla ve Gayrı Safi Milli Hasıla rakamlarının yıllar ltıbarı lle de1)ışımı aşağıda
ki grafikte de görulmektedlr Grafikten de görulece1)ı gibi 2000 yılına kadar düzenli bir artış 
kaydedilirken, 2000 yılından Itibaren bir duşuş yaşanmaktadır 
GOP GAYRI SAfi YURT IÇI HASILA 
GNP GAYRI SAI'I MILLI NASILA 

Yukarıdaki verllerden de anlaşı laca1)ı üzere, Bab ~rıa ve Gazze'de 3 yıldan fazla süregelen 
ayaklanma durumu ıle bir çok ekonomık ve sosyal gösterge hızlı bir düşüş göstermıştır 
6rne1)1n, Işsizlik oranı, ayaklanma durumu Oneesine göre Iki kattan daha fazla artış kaydet
mıştır özelllkle lsrall ve lsraıı yerleşkelerlnde çalışanlar ıçın Istihdam oran ındaki azalma yüksek 
düzeyde olmuştur; 150.000 filistınli ayaklanma öncesi bu yerleşkelerde çalışıyorken, bu 
rakam 2003'un son çeyre1)1nde 58.000'e düşmüştur Ayrıca, Batı Şeria ve Gazze'de Istihdam 
oranı da ayaklanma dönemınde azalmıştır. Özel sektör yaurımları , karlı yatırım Imkanları kay
bolduğu üzere neredeyse tamamen kaybolmuş ve filistin malları uluslararası dolaşımdan kısıt

landığı ıçın uluslararası pazarda rekabet gucünü kaybetmiştır Bu çerçevede Ithalat ve Ihracat 
ayaklanma Oneesi durumunun yarısına duşmuştur 

Dünya Bankası tahminlerine göre; brüt milli gelir ı 999'dan 2003'e kadar %30 azalmışur, 
dolayısıyla Fılistın'dekl alım gucu azalmıştır Fıııstın nüfusunun yıllık olarak %4 oranında 

büyüdü1)u g6z önune alındı1)ında, bu durum kişı başına düşen m illi gelirin neredeyse yan
ıandı1)ı anlamına gelmektedir 
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FılıstJn 'dekJ mail durum 2002 yılının sonlarına doğru gümrük vergııııerının (ısraıl hükumeo 
tarafindan filistin adına toplanan vergıler) serbestle~onlme51 lle daha rahatlamış gıbı görünse 
de, HllstJn'ln 2004 yılı bütçesi hala çok kararsız bır yapı göstermekte olup, maliye bakanlığı 
tahmınlenne göre 650 milyon $'lık bir bütçe açı?)ı hesaplanm~or 

Sektörel Dağılım 

istıhdamın sektörel da?)ılımına bakıldı?)ında, 
verılerıne göre ısuhdamın % 75. ı '1 hızmetler 

tOrunde, % ı84'u sanayı ve% 6.5'1 tarım sel<toründel 
yer almaktadır Bu oranıara bakıldı?)ında ıstıhdam 
dan en gelişkın sektörün hızmetler sektörü 
ortaya çıkmaktadır Aslında bu hizmetler --···~-··- · ·- ' 
gelişmiş olmasından de?ııl, ureom temelli olan 
sanayının gelişme duzeyının duşuklü?)unden 

naklanmaktadır 

Ekonomide Sektörel Dağılım (2000): 6 5% Tarım, 
ı8 4% Sanayı, 
75. ı% Hızmet 

Sektörlerın Gayrı Saft Mıllı Hasılaya yaptıklan katkılar açısından da bu durum gözlenmektedir 
Aşa!)ıdakı tablodan da görülebılece!)ı gibi, 2000 yılından bu yana Gayrı Safi Milli hasıla 

düşerken, tarım ve sanayı sektörunun gayrı safi milli hasılaya yaptıkları katkı oransal olarak 
duşuş göstermekte, hızmetler sektörunun yaptı?ıı katıkı ıse oranlar olarak yukselmekted r 
özelllkle sanayı sektörundekı gelişmeler çok çarpıcıdır ı 998 yılında% 27 .8 olan sanayı sek
törünun gayrı safi mıııı hasılaya katkısı, 2002 yılında yan yarıya duşerek% ı35e du~muşrur. 

(G5MHNIN %'51) 
TARIM SEKTÖRÜNÜN KATKlSI 
SANAVI SEKTÖRÜNÜN KATKlSI 
HIZMET SEKTÖRÜNÜN KATKlSI 

Dı:ı Ticaret 

1998 
8.5 

27.8 
63 6 

2001 
73 
164 
76.3 

2002 
6.3 
13.3 
80.4 

FıllstJn'ın ba~lıca tıcaret ortaklan lsraıl, Ürdün ve Mısır'dır Ülkenın Ihracat ve ıthalat de?lerlerlne 
bakıldı!)ında, 2002 yılı ıçın toplam ltlhalat L5ı5 608 000 ABD Doları, Ihracatının ıse 

240 86 7 000 ABD Dolan duzeyınde oldu!)u gönülmektedlr Aynı yıl ıçın dış tıcaret dengesı ıse 
-ı 274 milyar ABD Doları açık vermektedır Yıllar ltıbari lle bakıldı!)ında Ise hem ihracatın hem 
de ltıhalatın ı998 yılından bu tarafa duşuş seyrinde oldu!)u görülmektedır 

ıS 



Tablo: Yıllar itibari ile Dı~ Ticaret Dengesi 

Yıllar 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Ihracat 
394846 
372.145 
400.857 
290.349 
240.567 

Ithalat 
2 375 102 
3 007 227 
2 382 B07 
2 003 647 
ı 515.605 

---
(1000 ABD Dolan) 

Ticaret Dengesi 
·1980 256 
·2.635.079 
·1 981 649 
·1 743 298 
·1 274 741 

Filistin'In başlıca Ihraç ürünlerı zeytın ya~ı. zeytın, sebze ve meyve, tahıl ve hayvancılık ürün· 
lerı, metalik olmayan madeni ürünler ve tütün ıken, başlıca ithal Ürünfen petrol urünlerl, ınşaat 
malzemelerı, makıne ve yedek parçalar, klmya5al ürünler, şeker, gıda maddelerı, elektrikli 
aletler, halı ve klllmdlr 

Türkiye ile Ekonomik ili~kiler 

Aşa~ıdakl tablodan da gOrülebllece~ı gıbi Türklye-Fıllstın tıcarı ııışkllen son yıllarda onemli bır 
artış trendine girmıştır Iki ülke arasındaki toplam tıcaret hacmı 1998 yılında 85 7. 836 ABD 
Dolan Iken, bu rakam 2003 yılının ilk altı ayında yaklaşık 3 mılyon Dolara çıkımıştır ve tıcaret 
dengesi Filistin tarafı lehine pozitiftır 

Tablo: Türkiye-filistin ncaret Dengesi 

YIL 
1998 
2002 
2003(6 AYLlK) 

TÜRKIVE'NIN IHRACATI 
790,836 
466,899 
201,097 

(ABD Dolan) 

TÜRKIVE'NIN ITHALATI 
167,000 
12,888 

2,874,256 

TICARET DENGESI 
623,836 
454,011 
2,673,159 

Ayrıca son yıllarda Iki tarahn Ozeı sektörünün arasında ışblrll~ln l artırmaya yOnelik girışımler 
Ivme kazanmıştır Türkiye Ticaret, Sanayı, Denız Ticareti ve Ticaret Borsaları Blrtı~ı (TOBB) lle 
Filistin Ticaret. Sanayı ve Tarım Odalan federasyonu arasında, Iki ülkenın ekonomık tıcarı lllşk· 

llerının gellştırılmesıne yonelik ışblrll~l anlaşması (2003) ımzalanmıştır Söz konusu anlaşma 
uyarınca karşılıklı yatırım, tıcarı ve ekonomik ışblrlf~ını geliştırrnek ıçın gerekli Onlemler alı· 
nacaktır Taraflar birbirlerine 5anayı, tarım, tıcaret. ve altyapı projelerı hakkında yatırım ve lşblr· 
11~1 Imkanlan hakkında bllrgı vereceklerdir. Karşılıklı tıcaret ve pazar araştırma heyetfennın 
düzenlenmesınde, verimil ış temasları kurulmasında ve karşılıklı tıcaret! arttırıcı dl~er 

faalıyetlerde bırbırlerıne yardımcı olunacaktır. 

FILISTIN'E MALI DESTEK FONLAR!: 

Uluslararası kuruluşlar tarafindan Fıllstın'e yıllar ıtıbariyie, 2001 'de 540 mılyon $, 2002'de 465 
milyon$ ve 2003'de 241 mılyon$ bıütçe dest~l aynimıştır Kişi başına düşen yardım, 1998 
yılında 2224 dolar Iken, bu rakam 2001 yılnda 280.9 dolara ve 2002 yılında 500 3 dolara 
çıkmıştır 

>9 
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10 Aralık 200~ tarıhınde gerçekleştırı/en Dunya Bankası nezdinde filistin ıçın Geçıcı irtı~ 
Komıtesı (AHLC) top/anDsında hibe verenler/n M<ıllye BakanlıQı'nın Tek Hazıne hesabın 

51 
toplanmak suretıyle katkıda bulunmalarını sagıayacak yenı bır mekanizma oluşturuıma 
(Kamusal Mail Idare Reformu Kapsamında Vakıf fonu) OngOruımuştur 

Batı ~erıa ve Gazze, egemen bir ülke oımadıQı ıçın. Dunya Bankası'nın IMf grubuna üyelik 1~:.;' başvuramamış, dolayısıyladaulke ıçınde normal olarak açık olan mail kaynaklardan fayda ın
ma hakkına sahıp olamamışDr Kanunı açıdan ve uygulamada yaşanan problemlerı aşmak ıç • 
Batı ~erıa ve Gazze ıçın Guvence ı onu (TfGWB) 1993 yılında oluşturulmuştur TfGWB fonu 
periyodik olarak Dunya Bankasının artan hes.ıplarından/net gelirlerınden tekrar yenllenmlşor. 
Bugüne kadar. en yenısı Aralık 200~ tarıhınde olmilk uzere, 460 milyon $ de~erınde toplam 
6 hibe aktarımı olmuştur 

Bugunku kriz hallnde yenı Batı Şeria ve G,ızze Guvence fonunun ve Dunya Bankasının yöne
Um kurulu uyelerının tekrar lkmallne yOnelik 2 Aralık 2003 tarıh/1 beyanın Iki nedeni bulun
maktadır Bunlar (l) fllıstın hukumetının oluşturulabllmesı amacıyla ldarı yapılanmaya devam 
etmek, ve (2) Acil durumlarla başa çıkabilmek ıçın ortak hibe saQiayıcıların çabalarını destek
lemeye devam etmekUr Dunya Bank<Jsı ayaklanma sırasında toplam 163 m/Iyon $'ı 
TfGWB'den almış, bunların ıçınden toplam 92 5 milyon 1> (% 38) acil durumlara ayrılmıştır 

Iki tane olan Acil Hızmetler Destek Projelerı (ESSP 1-11), Filistin'ın egıtım, saQiık, ve sosyal 
hızmetler gıbı konuları 5aQiamrıdakl yeteı·,ılllklerı neucesındekl aksaklık/arı haflfletıııek gıbı 
ortak bir amaca sahıptır TFGWrden toplam 60 milyon $'/ık bir fon ayrılmıştır , diger hibe 
sa!}layan kışı ve kurumlar ıse ek 65 mllyon1ı vermıştır E55P 1-/1 halen EQıtım, Sağlık ve Sosyal 
Hızmetler Bakanlıklarının maaş dışındaki bütçelerının %80'ıne denk olan aylık 5 mllyon$'1ık fon 
da!'JıDııaktadır 

Ocak 200~le Dunya Bankası. 20 mllyon1> degerındekı Acıl Belediye Hızmetlerı Rehabllltasyon 
Projesı (EMSRP)'yı devreye sokmu~tur EMSRP proje!!~ beledıye hızmetlerını (ozelllkle katı atık, 
elektrık, ve su, sanıwyon hlZmetlerı) lle yerel hukumet butçesı. planıamanın güçlendınlmesı
nı amaçlamaktadır EMSRP, Avrupa Topluıugu ve Belçıka Hukumetının ayrı ayrı ~8 mılyon$'/ık 
desteQıyle ortaya çıkmıştır 

Son olarak, Dunya Bankasının YOnetım Kurulu 29 Temmuz 2003 tarıhlnde, Acil Su Projesı 
(EWP)'yı kabul etmı~tır EWP prqıesı <luney Şerla'Ck'lkl acıl su ıtıuyacını ortadan kaldırmayı ve 
kullanm;ı !>uyunun fıyatının azaltılmasını ıırnac;lamaktadır Dunya Sankilsının EWP proJesine 
12 5 mılyon$'1ık katkı~. 75 mllyon1ı'lık buyuk bır prqıenın :5<ldeee ufak bır parçasını oluştur
maktadır Aradaki denge USAID ve Agence francBt5e de Developement tarafından finanse 
t'dılmektf'ı:Jır 

11.5. Siyasi Yapı 

l9Q8 sonra·,ında lx-lgcrıı~ Wlhı. bır yarıcı.. bralllllerıf\ tıır yand<l Flli!>tın Kurtulu~ örgutü ve bazı 
Arap ulkeıerınce tem~ll edıl'!n Fıl~tınnıerın yer a/dıgı bir sava:) diye Ozetıcnebllır Bu Süreçte 



yüzbinlerce fllıstınlı yerlerınden edılmlş ve Mısır, Urdun, 5unye ve Lubnan'ın da katıldığı pek 
çok savaş yaşanmıştır 

1979'da Mısır ve ısrail bir barış anlaşmasına ımza koysalar da, Fillstınlılerle barış sürecine 
başlanabilmesi ıçın uzun süren ıntıfada. yanı ayaklanma yıllannın ardından, 1990'1ann beklen· 
mesı gerekmıştır Aradan geçen sürede, Batı ~na ve Gazze Şerldı'nın bazı kesımlennın fılıstın 
yönetımı denetımıne bırakılmış olmasına rağmen, ·nıhaı statü'yu belirleyecek bir anlaşma 
henuz sağlanabılmış değıldır Anlaşmaya vanlması onundeki başlıca sorunlar ıse Kudus'un 
statı:ısü, flllstınlı mültecııerın dönüşü ve Yahudi yerleşimfennın durumudur 

1988 yılında fllıstınlıler FKÖ'nün öncülüğünde sürgunde fllıstın Devletını kurmuşlardır. Türkıye, 
1988'de Fılıstın Devletı'nı lik tanıyan ülkelerden bindır 

Türkıye, Fllıstın·ın bir arap ve bır yahudi devleti arasında bOiunmesı ve Kudüs'e 'corpus seper
atum' statüsü verılmesını öngören 181 (1947) sayılı BM kararına Müslüman devletlerle bırlık
te red oyu vermıştır Corpus seperatum statüsü,Kudus'un, Bırleşmiş Milletler yönetımınde ozeı 
bır rejime tabi olmasını öngörmekte ve şehrın o dönemdeki mevcut Kudus beledıyesı lle 
çevresindeki kOy ve kasabalardan oluştuğunu belirtmektedir 

23 ocak 1950 tanhınde, lsraıı, Kudüs'un batı kesımını başkent Ilan etmış, bu karar Türkiye 
tarafindan tanınmamıştır Hazıran 1967 savaşı netıcesınde israll, Kudus'ün kalan bölümünü de 
Ürdun'den almış ve tek bir belediye olarak Ilan eden kanun kabul edllmlştlr 



!srail 23 Temmuz ı 980 gü nu Kudüs'ü lsrall'fn ebedl başkenu olarak Ilan etmıştır 

ishak Rabın ve Yaser Arafat arasında Washington'da Imzalanan "Fillsun özerkilk lıke•er 
Deklerasyonu" lle 5 yıllık bir süre ıçerısınde Gazze ve Eriha'da 'Özerk Flllstın Devleti kurulmas 
kararlaştırılmıştır Bu anlaşmaya dayall olarak ı 994 yılinda Gazze ve Batı Şeria'yı ıçeren 

bölgede Filistin Ulusal Yönetımı kurulmuştur Başkenu D~u Kudüs olan FIIISUn Ulusal Yönetımı 
yerel bir otorite niteliğindedır Resmi dili Arapça olan fıllstın Ulusal Yönetımi'nin başlıca şehı~en 
Gazze, Ramallah, Nablus, Jenın ve Tulkaram'dlr 
Filistin Ulusal Yönetımi devlet başkanlığı sıstemını benımsemışur ve devlet başkan lığını kurıı
luşundan öldüğü ı O Kasım 2004 tarihine kadar Yaser Arafat Yürütmuştur Arafat'ın ölümünun 
ardından yapılan seçım sonuçlanna göre devlet başkanlığına Mahmut Abbas seçllmlştır. 

11.6. Temel Sosyo-Ekonomik Gösterge ve Sorunlar 

Yukarda da Ifade edildiği gibi Filistin'In 2004 yılı tahmini nüfusu 4.5 milyon düzeytndedır. Bu 
nüfusun % 67'sl kentsel merkezlerde yaşarken, % 33'u kırsal alanlarda yaşamaktadır. Nüfus 
Için önemli bir sorunu, mülteci kaplannda yaşayan yaklaşık ı .5 milyon kişi oluşturmaktadır 
Bu rakam toplam nüfusun yaklaşık % 33'udür ve oldukça olumsuz koşullarda ve sosyal 
yardımiara bağlı olarak yaşamını sürdurmektedlr. 

D~urganlık hızı ortalama 4.9 çocuk gıbı yüksek bir düzeydedir ve buna dayalı olarak nüfus 
artış hızı da yüksektir. 2004 yıli tahminlerine göre filistin'de ortalama nüfus artış hızı yılık 
bazda% 3.2ı'dlr 

Yüksek d~urganhk hızı ve nüfus artış oranına bağli olarak nüfus yapısı genç bir nitelik taşı
maktadır Nüfusun% 43.8'1 ı4 yaşın altında, % 53'ü Ise ı8 yaşın altındadır.Nüfusun bu genç 
niteliği ülkenın Içinde bulunduğu sosyal, siyası ve ekonomik koşullarla birleşınce sağlık ve ısıı
hdam açısından önemli sorunlar ve zorluklar yaratmaktadır. 

Bebek ölüm oranlan ı990-ı994 yıllan arasında %0 27, ı995-ı999 yıllan arasında %0 
25 5'tlr 2004 yılı tahmını ıse 
20 ı 6'dır. Çocuk ölüm oranlan Ise 
yıllar ıçın sırası lle %0 33 2, 
28.7'dır• 

Filistin Ulusal YöneUml'nın oluşmasın
dan sonra bu bölgeye göç artmıştır 
ı997 sayımlan göstermektedır kl, böl-
geye göç edenlerin % 29.ı'l ı 

ı 997 yıllan arasında göç 
Başka yerlerden gelenıerın ı 997 vıııınu,ın _ 
toplam nufusa oranı% ı o 5'tır 

ı ı 



ışsızllk sorunu yaşanma 

ıadır 2004 yılı başlanndaki 
verılere göre ulkedekı 

toplam ışsiZlik oranı% 26. 
gıbo yüksek bir orandadır 
Qi'an 2000 yılında % 1 
IşsiZlık oranı açısından 

geler arasında önemlı 
lılıklar bulunmaktadır 

Şerıa'da IşsiZlik oranı % 24 
ıken. Gazze Şerldı nde 
29.8'dlr Aynca IŞSIZlik 

erkeklere oranla 
arasında daha 
~sızlık oranının vülkse,klil~ın~~ 1 
dayalı olarak nufusl!:::!!!~!!!!!!~:::!=:::=:!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ekonomık bağımlılık oranı da yuksektır Bu oran 6.::nur Bunun anlamı bir çalışan toplam 6.3 
kişının geçımını sağlamaktadırBu oranlar Batı Şerıa ıçın 5.9, Gazze Şerıdııçın ıse 7 .5'tır Buna 
dayalı olarak ülke genelinde yoksulluk sınırı altında yaşayan nufusun oranı % 66 gıbı çok yük
sek bir düzeydedır • Yoksulluk sınırı al tında yaşayan çocukların oranı ıse 2003 yılı verııerıne 
g6re % 70.3'tür Bu oran Batı Şeria ıçın % 59 5, Gazze Şerıdı ıçın ıse %882'dır Cınsıyel 
temelinde de onemli farklılıklar gozıenmektedlr Erkek çocuklar arasındaki yoksulluk oranı % 
69 61ken, kız çocukları arasında% 71 'dir Ailelerı n ve allede belirli kişilerı n sosyal yardım aldığı 
hanelerıo oranı% 38.6'dır Bu oran Batı Şerıa ıçın% 26.3, Gazze Şendı ıçın %63.3'rur.•• 

Geçım kaynakları açısından değerlendirildiğinde, fllıstın'de hanelerıo % 31.8'1 Ozel sektörde 
çalışma sonucunda 
ettıklerı maaş veya 
% 18.3'ü kamu '<~>ı<tnn·ın.rlP 

fUısbn'de sağlık sektörü açısından ıkı konu Onemli sorunlar yartmaktadır. Bunlardan blrıncısı 

'l'aıeıır.ın Cerc..ı ııu'~au d 5<atı>IK> ~t.ııl5llal Monılonng of t11e ~ıaıromıc C""*"" ol t11e - 5ocı<ty. 2004 
._""'""~to<~ ql04~ p<ll) 
~ Cf'ntral &..n-au oı 5tatötc ~ Chıkıren·~ and ~teuo (www pct;ı, Ol'g/<hlld} 



çatışma ortamından dolayı ciddi Olçude yaralananıann bulunması ve bunlann ~lık hızmeı:ıne 
lhtıyaç duymasıdır 2000-2004 yıllan arasında yaralananların sayısı 26:517'dır Bu yaralan
malar cıddı ve kalıcı sakatlıklan da beraberinde geurebllmektedır Dl!)er bır sorun fl ıs~ n bOl
gelerının etra~na Orulen duvardan dolayı halkın sa!llık hizmetlerine ulaşmasının zorlaşması ve 
sa!)lık hizmetlerının maliyetının artrnasıdır. 

Duvarların yarattığı olumsuzluk sadece sa!)lık sektoru lle sınırlı de!)lldlr Aynı zamanda halkı.~ 
e!)ıtım, sosyal hiZmetler, dığer hizmetler ve ış Imkanianna ulaşmasını guçleştırmektedır Aynca 
gerek duvarın oruıme surecı gerekse de bizzat çabşmalar konut. altyapı ve bazı ışletrnele!l 
tahrip etmıştır. Bu konuda bazı rakamlar vermek gerekirse, 30 yerleşimin sa!)lık merkezlerı ııe. 

22 yerleşımın okullarla, ll yer1eşımın telefon hatlan lle, 8 yerleşimin su şebekesı lle ve 3 yer
leşimin elektrik dağıtım hatlan lle bağlantısı kesilmiştır 

lll. ELDE EDILEN TESPITLER, BULGULAR VE ÖNERILER 

lll. ı. Genel Değerlendirme 

Filistin Ulusal Yönetımı {FUY) 1994 yılında kurulmuş yenı ve genç bir yOnetım nıtelı!)lnı taşı
maktadır Topraklarının buyük bir bOiumu lsraıı ışgall ve kontrolu altındadır Fılıstınlılere a~ 
topraklar ve yerleşım yerlerı bır butunluğe sahip olmayıp, parçalı ve lsrall'e aıt topraklar ve yer· 
leşım yerlerı lle çevrilidir ısrail, bu yerleşim yerlerı arasında malların ve ınsanıann serbest 
dolaşımına ızın vermemekte, guvenlik gerekçesi lle fll lstln'e aıt yerleşim yerlerının çevresine 
duvarlar Ormektedlr Filistiniller bir kentten diğerine geçmek ıçın israll'e aıt bOlgelerden 
geçmek zorundadırlar ve bu geçişler ızne tabidir. Bu durum Filistin yerleşim yerlerını bı'

blrlnden IZole etmekte, aynı zamanda da FUY kendi toprakları üzerindeki kontrolunu zayıftat
maktadır Kalıcı bır barış sağlanmadan da bu durumun aşılması çok olası gorunmemekted r 

Gerek ışgal altında ve ızole bır biçimde yaşama durumundan, gerekse de FUYnın henuz yenı 
ve genç olmasından dolayı devletin 
kurumsal yapılanması ıle ılgılı Pk••ıkııkı ... 
ve sorunlar bulunmaktadır 

henuz olgun ve oturmuş bır kurumsal 

yapılanmaya sahıp olduğu sOylene- ~~~~~~f~~~~~~ 
meyecektır. Bu sebeple, lik planda 
bırçok alanda yasal çerçevenın oluştıu
rulması ve kurumsal yapının kurulması 
ve gellştırıımesıne yonelik teknik 
desteğe Ihtiyaç duyıulmaktadır Insan 
kaynaklarının oldukça gelişkin 

filistin'de bir sıstemın ve 
yapının oluşturulması 

birçok teknık sorun Filistin'ın 

ınsan kaynakları lle çôzumlenebllecektır 

14 



Fılıstın topraklannın ışgal altında olması ve yıllardır suren çatışmalar nedenıyıe Fılıstınlllenn 

buyük bır bölümü başka ulkelere gOç etımek zorunda kalmışlardır Bunlar Arap ulkelerı yanın
da Avrupa ve Arnenka Bıneşık Devletlerı gıbi ülkelerde yaşamışlar ve yaşamaya devam 
etmektedırler Bu durum fıllstınlllerde modern duşunce yapısının oluşmasına katkı yapmış ve 
egıtımlı bir ınsan gLıcünün oluşmasına da yol açmış, batı lle butunleşmiş bır ınsan yapısının 
ortaya çıkmasını sa!)Jamıştır Bugün de FUY ve kurumlarında görev yapan birçok kışının yurt 
dışındaki üniversitelerden mezun olduf:lu gozıenmektedır Ancak bu durum, fılıstın nufusunda 
ıkılı bır yapının ortaya çıkmasına da neden olmuştur Bır yanda batılı ef:jltım gOrmuş, sermaye 
sahıbı ve yönetırnde gorev yapan ınsanlar var Iken, dıf:ler yanda da flllstın ıçındeki multecı 
kamplarında yaşayan, yoksul ve yardımlarta yaşayan ve bırçok olanaktan yoksun bır halk kitle
sı bulunmaktadır Gelecekte temel sıyası çelışkllenn de bu ıkı grup arasında cereyan edecef:lı 
gOnünmektedır Bu ıkı nüfus grubunun nasıl birbin ıle entegre edllebllecef:jı temel bir sorun 
nıtelıf:jındedır 

fılıstın'de devletın zayıflıf:ıına karşın ve blüyuk Olçude de bu faktöre baf:llı olarak guçlü bır ozel 
gırışımclllk ve sivil toplum yapısı bulunmaktadır Baf:lımsız bir devletın bulunmadıf:lı bır ortam
da boşluf:lu ozeı gırışımcıllk ve siVIl toplum kuruluşlan doldurmuştur Bugünkü yapı da buyük 
oıçude bu ozeı gırışımıere ve sıvıl toplum ınısıyatıflerıne dayanmaktadır. 

fılıstln'de yıllardır suren çatışmalar ve mülteci kamplarındaki olumsuz yaşam koşulları 

nedeniyle, saf:llık ve sosyal hizmetlerin gellştırllmesıne Oneelikle Ihtiyaç duyulmaktadır Bu 
hızmetler buyük ölçüde dış yardımlarla yürutülmektedır Kurumsal, sosyal ve fiziksel altyapı 
yetersizdır özelllkle sosyal hızmetler yardım etıme anlayışına dayanmaktadır 

insanı gelişme açısından temel sorunlar Gazze ve mülteci kamplarında gözlenmektedir 
Mülteci kamplannda konut ve aıtyapı koşulları saf:jllksız ve yaşam büyuk Olçüde Birleşmiş 
Mılletıer'ln saf:jladıf:lı yardımıara baf:jlıdır Bu kamplarda ef:jltım, saf:jlık ve sosyal hızmetlenn 
gellştJrılmesıne ve ınsanların üretken kılınmasına lhWaç duyulmaktadır Bunun yapılabilmesi 
durumunda bu nufusun toplumarı====================;ı 
entegrasyonu da saf:jlanmış olacak
tır. 

fılıstJn'de çeşıtli 
ılilerıyle yapılan 

yerınde yapılan 

sonra çekilen fotof:lraftan, 
bulunan yardım 
DAR ve RIWAQ gıbı) 
yapılan gOnüş alış VPıı<;ırll1P•n 

halkının her gun dünyanın 
yanından gelen maddı 

def:lll, ÜRETIME DONUK 
EuiTiCiLERE IHTIYACI 
fıllstJnll artık, BALIK YEMEK 



BALIK TUTMAYI OORENMEK ISTIYOR. Toplumun yarısını oluşturan kadın nüfusunun, hayaon 
sosyo-ekonomık ve kültürel alanlara gırmesını arzu edıyor, kadının uretmesını, ev ekonomı
sine katkı sa~lamasını, günluk geçım sıkıntılanndan ve baskılardan sıyrılıp Ozguvenle ayakta 
durmasını, çocuklarına, hatta ışsizlikten ve lsrall'ln günluk baskı ve kuşatmalarından bunalan 
eşıne, dimdık durarak ornek teşkil etmesını ve destek vermesını arzu ediyor 

Bunun Için akla ilk gelen. ÇOCUKLARI VE GENÇLERI REHABIUTE EDEBILMEK IÇiN, ÇlRAKllK 
EGITIM MERKEZLERI gıbı birimler oluşturarak gençlerı meslek sahibi yapmak gelmektedır 
Ekonomik, siyası ve sosyal baskılardan bunalmış Fıllsön kadınını ayakta tutmak,eşıne ve 
çocuklarına yardım edebılecek bir ruh yapısına kavuşturmak buyük Onem taşımaktadır 

111 .2. Filistin Ulusal Yönetimi Tarafından Dile Getirilen Durum, Sorun ve ihtiyaçlar 

Planlama Bakanlığı 

fllisön Ulusal Yönetimi Planlama Bakanlığı tarafından 1994-1997 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir 
kalkınma planı hazırlanmıştır Kalkınma plan ının temel hedefterının yenıden yapılanma, 

altyapının lylleşurılmesı ve faklrllkle mucadele lle Işsizliğin azaltılması olduğu bellrölmıştır 

Kalkınma planının; 

ı flllstın butçesı (mali yapısının) 
2. insani yardım 
3. Sosyal Işler 
4 Imar 
5. özel sektör desteklerı 
6. FUY kurumsal gelişmesı 
7 Altyapı Ihtiyaçları 

8. Gazze'deki hava alanının ıylleşörllmesı ve Batı Şerıa'ya hava alanı yapılması konularını ıçer
mekte olduğu Ifade edUmıştır 



Hazı~anan kalkınma planının :5 yıllık tahmını bütçe Ihtiyacının ıse yıllar ltlba~yle sırasıyla ı.:5, 

1.5 ve ı. 7 Milyar ABD Dolan olarak tahmın ettlklen, fUY'un 2005 yılı bütçesının ıse :5 Milyar 
ABD Doları olduğu bunun ı ı Milyar ABD Doları'nın acil durumlar ıçın kullanılacağı Ifade 
edilmiştir. 

Pıojelenn gerçekleşMimeslnde karşılaşılan sorunların başında mail yetersizliklerin yanı sıra 
FUY kontrolündeki bölgeler dahil serbest dolaşımın olmaması gösterıımıştır lsrall devletının 
güvenilk gerekçelerını öne sürerek fUY yetkillleri dahil, kişllerin ulke ıçınde serbest dolaşımı
na tahdit getıriimıştır Bu sınırlama proje uygulamalarında ciddi sorunlar oluştumnaktadır. 

Milli Ekonomi Bakanlığı 

Milli Ekonomı Bakanlığı'ndakl toplantıda aşağıdaki konular gundeme getıriimıştır 

1. Türkıye lle geçen yıl Imzalanan serbest ticaret anlaşmasının hayata geçınlmesı Bu anlaş
manın yünütülmeslnde karşılaşılan sorunların tesbit edilerek çözum ıçın her Iki tarafın da çaba 
sarfetrnesı, 

2. Çifte vergilendirmenın kaldırılması, 
3 Kredllendlrme, bankacıl ı k sıstemının durumu ve sorunların çözumü Için beklenenler, 
4. Türk-flllstın iş Konseyının aktıf hale gelmesi, 
5. filistindeki özel sektörün TOBB benzerı bir örgütlenmeye geçılmesı, 
6. özel sektörün Ihtiyaç duyduğu konuların tesbıt edilerek tarafimıza bildirilmesi, 
7. TOrkiye-filistin arasında her sektörde Işbirliği anlaşmalarının ımzaıanması, 
8. Ortak üretım ve yatırım alanlarının belirlenmesı, 
9. Semıner ve fuar gibi etkinilkierin karşılıklı olarak düzenlenmesi, 
lO. TOrkiye tarafından gönderilen Ikili Ilişkiler anlaşmasının ımzalanarak gönderilmesi, 

Filistin heyeti tarafindan dile getirilen konular ıse; 

ı. Serbest Tıcaret Anlaşmasının hayata geçmesi ıçın Türk tarafinın israll tarafina baskı yap-
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ması, 

2 özel sektör onundeki engellerı n kaldırılması ıçın hukumetler arası teknik toplantıların dlızen· 
lenmesı, yakın ve gelecek ıçın muşterek planlar yapılması. 
3 . Dığer arap ülkelerı ıle tıcarı llışkılerın gelışmesı ıçın muşterek programlar ve yatırırnlim 
yapılması, 

ll Ozel sektorun gelişmesı ıçın hükumetierin çaba sarfetmesı, 
5. Mevcut tıcaret hacmının gelışmesı ıçın Fılıstın Ozel sektörunun desteklenmesı, 
6. Teknık heyet toplantılarının en kısa sürede duzenıenmesı, 
7. Turk-Filistin iş konseyınde FUY hükumet temsilcısının katılması, 
8. Serbest Ticaret Anlaşmasında kamu yönetımı ve ozeı sektörü ıçın verUece!:ıl bahsed ıen 
desteğln kısa sürede sağlanması, 

9. Çifte vergı lendırmenın kaldırılması ıçın Serbest Tıcaret Anlaşmasına Ilave madde konula· 
bllece!:ıl. 

ı O Türk tarafinca gönderıle n Ikili ılişkiler anlaşması ıçın FUY Ekonomı Bakanlığında tı<r heyet 
oluşturulduğu ve en kısa sürede cevaplandırılaca?ıı, bu anlaşmanın her Iki tarafin menfaat· 
lerını koruyucu şekilde olması gerektiği, 
ı ı Sanayi ve Ticaret odaları lle göruşerek e?ııtım Ihtiyaçlarını çıkaracaklarını, 

ı 2 israll tarafindan çıkanlan zorluların kaldırılması ıçın uçlu ışblrll?ıı kurulabllece!:IJ, 
ı 3. FUY yönetımı özel sektörün önündeki engellerı n kaldırlması ıçın çeşitli yasa hazırlıklan yap
tıkları. 

Tarım Bakanlığı 

fılıstın'de tarım sektOrU gerek uretım gerekse yüksek oranlarda ış sağlamasından dolayi 
ekonomlde buyuk rol oynar (Tarımda yaratılan ı birım ış tarımsal olmayan genelllkle kırsal 
faalıyet olarak 1.5 bırım ış yaratır) . Ekonomlde tarımın payı ı970'1erde yaklaşık % 30 ıken 
2000'de % 8'e kadar duşmuştur Dığer taraftan bazı ekonomık sektörlerin çökımesl netıcesı 
ışsız kalan ınsanların çeşıtlı tarımsal aktıvıtelere dönmesı sonucu 200 ı ve 2002 yılında ekono-
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mıdekl tarımın payının arto~ına ınanılmakta olup, 200l'de% 20 oldu~u tahmin edilmektedır 
Tarımsal alanın yaklaşık 167.000 ha'lık kısmı Batı Şerıa'da, 19.000 ha'lık kısım Ise Gazze 
Şerıdı'ndedır Toplam alan ıse 616.000 ha'dır. Batı Şerıa'da dikılı meyve a~açlarının oranı% 63 
(bunun % 70'1 zeytın ), Gazze Şerldınde ıse bu oran % 46'dır Bau Şeria'da sebze ureumı % 8, 
Gazze Şendınde ıse % 21 'dır Gerıye kalan kısım Ise başlıcası hububat olan tek yıllık bltkılerdır. 

Geleneksel olarak Filısun, zeyUny~ı (toplam tarımsal gelırın% 25'ını kapsar) ve turunçgıl ıhraç 
eder ihtıyaıcı olan sebze, beyaz et. yumurta ve meyvenın yaklaşık% 90'ını, sutün % 60'ını ve 
kırmızı eun % 3S'Inl u re ur, hububat ıhtıyacının ıse ancak% 8 kadarını karşılayabllır. Genel olarak 
fılısun gıda yönünden net ıthalatçı konumunda olup, Ihtiyacının buyük bir bOiumunu israil'den 
karşılar. 

Tarımsal üretırnın 1/3'0 hayvancılı{!a alttır Hayvansal uretımln% 40-50'sını (tarımsal üreumin 
% 12-15'ını) kanatlı üretımı alır Tavukçuluk yüksek teknolojiden uzak, eski, kuçuk aile Işlet· 
mecll@ şeklınde yururulur. modem kanatlı endustnsınde altyapı yoktur. Yaklaşık 4.000 etçı, 
650 yumurtaıcı ışıetme mevcuttur flllstın'de gelişmiş bir kanatlı endüstrisi ıçın bir hıyerarşl 
Oluşturmaya yonelik yolların bulunması nedeniyle bu sektOrun de desteklenmesine Ihtiyaç 
vardır Hayvan varl~ı IUbarı lle etçı tavuk sayısı 200 ı yılında 48 milyon adet, 2002 yılında 49 
mılyon adet Iken, 2003te 37 milyon adete duşmuştür Yumurtacı tavuk sayısıise 2003 yılın· 
da yaklaşık 3 milyondur Sığır, koyun, keçi sayısı aruş gostermekte olup, 2003 yılında sı~ır 
sayısı 33.235 (populasyonun % 70'1 Sıyah Alaca), koyun sayısı 828.678, keçi sayısı ıse 
392.122 baştır 

filistin beş Iklim bölgesine sahiptır 
1· Merkezı da~lık bOige; Ortalama ya~ışın 600 mm/yıl olduğu bOium, yükseklık 600-1000 m . 
2· Yarı kıyısal bölge, yağışın 500 mm/yıl olduğu bOium, yüksekilk 50-300 m 
3· Bau Şenanın sa~ında bulunan bataklık bOige, ya~ışın 250 mm/yıl oldu~u bOium, yükseklik 
0-600 m 
4· Ürdun vadısı bOlgesi ya~ışın 150 mm/yıl oldu~u bOium, yukseklik 90-400 m. 
5· Sahil bOlgesi (Gazze Şeridl) yağışın 300 mm/yıl olduğu bOium, yüksekilk 0-30 m. 

Sulu tarım bOlgelen yarı kıyısal bOige lle Urdün vadlsldlr Ürdun vadlsl sulanan alanların % 
92 7'sını teşkil eder Meralar ısraıl tarafından engellendığlıçın kullanılamamaktadır Tarla büyük· 
lüğü O,S-5 ha ( % 90'ı) toprak kalltesız, kredi kaynaklan yok ve ciddi boyutlarda taşıma ve 
pazarlama gı:ıçlüklen vardır 

B<rçok kısımlarda ıklım kurak veya yarı kurakur. Sulama tahminen 20.000 ha kadardır Her ne 
kadar sulanan alanlar tarımsal çıktının 1/3'unu kapsasa da sulama sadece toplam tarımsal 
alanın% ıo·u kadardır Toplam mevcut su kullanımı tahmını yıllık 279 milyon m3, (% 60'ı, 
yanı 167 milyon m3 tarım ıçlndlr) yaklaşık% 70'1 100·150 m derınlıkteki kuyulardan,% 30'u 
ıse kaynaklardan sağlanır. Yaklaşık % 4 nüfus artışıyla do{!rusal cıarak şebeke suyu lhoyacının 
ıse 236-338 milyon m> ulaşacağı projelendlrılmlştır 5u kullanımı üzerıne yenı düzenlemeler 
yapılmazsa çok oddı sorunlarla karşılaşılacakor Fllıstın hukumeu atık suyun tekrar de~er· 
lendırılerek ıçme suyu haline getırılmesıne sıcak bakmamaktadır Çünkü lsraıl antılan su mik· 
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tarına eşde!;'!er oranda temiz suyu kesecekUr ısrail yenı kuyu açılmasına da musaade 
etmemekledır Fııısun yuzey sularından ancak % 1 O faydalanabllmektedır. israll üraın 
nehrinden su alımına da ızın vermemektedir. Batı Şerıadakı tum havzalardan Flllstln ancak% 
15 yarar1anabilmektedır lsraıl ıse suyun % 18'1ik kısmını Batı Şeriadaki Yahudi yerleşımıne ver
mekte, normal şarUarda Olu Denıze (Lut Gölü) dOkulmesı gereken % 67'11k kısım ıse Bao 
Şerianın dışında Mısır tarafındaki çöle taşınmakta ve her geçen gun çOI yeşermekte Iken lut 
Gölü kurumaktadır EmnıyeUI olarak suyun çekllebllece!;'!ı orıtamlarda (aklfer) bulunan sulann% 
70 ı acı veya tuzludur 

ısraıl rum Batı Şerlayı ıçıne alacak ~ekilde 8 metre yüksekll!;'!ınde bir guvenlik duvarı ınşa 
etmektedır Duvarın 1 km sa!;'!ı ve solu tıra~ıanmış ve kazılmıştır Bu amaçla Fllıstln tarafirıda 
kalan kısımda a!;'!açlar yok edilirken !srail tarafına 700 bın a!;'!aç dıkılecektlr. Duvar bitınce Bab 
Şenanın %22'sının gıdece!;'!ı. Fllıstın halkının %52'sının ızole edllmış olaca!;'!ı ve halkın sadece 
% lZ'IIk bir alana sıkıştınlaca!;'!ı ı fade edUmıştır Aynca, duvann tanmsaı ürünlerın dolaşımını ve 
pazarianmasını daha da zorlaştıraca!;'!ını, uretım malıyetını ve ulaşım gıderlerını arttıracağını ve 
tarımsal yoUann azalacağı gıbı problemlerle karşılaşacaklarını belırtmışlerdır. Ayrıca duvar su 

• kuyularının onemli bır kısmını da lsraıı tarafında bırakmaktadır 

28/9/2000-31112/2004 tarıhlerı arasındaki toplam kayıp 327 6 mılyon ABD Dolan olarak 
hesaplanmış olup- bunun tarımsal uretımdekı payı yıllık 28 milyon ABD Dolandır 

Fıhsonde tarımsal sektörunu destekleyen ve hızmet veren tarımsal kuruluşlar 
a)Tarım Bakanlığı, uygulamalı ara~tırrna ve yayım aktıvıtelerınden sorumlu, ı 7 oolgesel ılçe 
mudurluğüne (220 yayım elemanı) sahıp 
b)Mıııı Tarımsal Araştırma MerkeZI, çok duşuk sevıyede ışıetılen ll araştırma ıstasyonuna 
sahıp 
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c) fılls~n Su Otorıtesı; su kaynaklarının geliştıriimesı ve yönetımınden sorumlu. 
Tanm Bakanlığında halen 1380 zıraat muhendısı ve veterıner hekım çalışmaktadır. 500 kadar 
Ozel sektörde görevli olmakla beraber çok sayıda IŞ51Z teknık eleman mevcuttur 4 unıversıt· 
ede Zıraat fakültesi vardır Orman muhendısı hıç yok, sadece Ürdun'de ormancılık uzerıne 
eğıom almış bır kiŞI var Yılda 15-20 kışının Turkıye'de Orman fakultelenne kabul edılmesı 
ıstenıyor, ayrıca ı orman fakultesının de açılmasına ve ~retım elemanı yetışonımesıne 
destek ıstenıyor. Ayrıca gıda ışleme, agro-endustrı, çıftlık ıdaresi, ıdarı yönetım konularında 
~ıtım ıstenıyor Uluslararası kuruluşlar sadece parasal destek sağllyorlar, eğıtım vermıyorlar 
(Ozedıkle su lle ligılı konularda) Yeten kadar veterıner hekimler ve laboratuar olmasına rağmen 
mesleki eğıome ıhtıyaçıarı olduğu ıfade edıımıştır Süyuk baş hayvanıarın kupelenmesıne 
lışkln projeye sahıpler, ancak finansmanı yok Embrıyo transfen lle ligılı unıversıtede çalışma 

yapılmaktadır israıl hayvan Ithalatına ızın vermiyor Tohum, gubre gıbi gırdılerı ısraıl'den almak 
zorundalar Yeterli aıet makine yok. Tohum yetıştırıcılıği ıle ligıli proje yapılabllır, tohum temı
zleme makinesı gıretıııır Sperma lhracı olabilir Sunı tohumlama eğıtımı verllebılir Her konuda 
yılda 15-20 kışının eğıtımının yapılması bızzat Bakan Yardımcısı Dr Azam tarafından ıfade 
edılmıştır 

israil'e bağımlılık faktörlerin bır kombinasyonunun sonucudur Oslo Anlaşmasından sonra 
devam eden Işgal alDnda lsrall yaptırımları tarımsal alanın musaderesı. Fllıstın su kaynaklarına 
el konulması, sınır kapamaları, Ihracat pazarlarına gırışlerını kısıtlama ve uygun tarımsal 
ensbrulerın gelışmesınde tahdıtıer olarak sayılabılir Ayrıca, israll çıftılk Orunlerınde kısıtlama 
olmaksızın serbestçe Fılıstln pazarına girerken Flllstın tarımsal ıhracat Orunlerı lsraıl'e kısıtlı ve 
ligılı kanuna tabı olarak girmektedır Bu çeşıt tıcarı kısıtlamalar lle Fıııstın şıriketleri ıthalat ve 
Ihracat muamelelerı ıçın ısrail şırketlerine nazaran %30 daha yüksek ışlem ucretı ödemekte· 
dlrler. lsraıı hukümetı tarım urunler! ve girdiler uzerine oldukça yuksek koruyucu tarifeler uygu
~maktadır Bu kon;yucu tarifeler arasında Flllstın'e gumrukte % 100-350 arasında değışen 
vergı getıriimıştır Bunun net sonucu; Filistin'de fiyatlar birçok urun ıçın dunya pazar fiyatların· 
dan oldukça yuksıektır Dığer taraftan da filistin'de ışçı ucretlerı ısrail'deki ucretlerden % 50-65 
daha azdır 



Enformasyon Bakanlığı 

Enformasyon Bakanlı~ı kamuya aıt Iki televiZyon Istasyonlarının ve ayrıca ozel yayın kuru
luşlarının oldu~unu, ancak yayıncııı~ı duzenleyen yasal bir çerçeveye sahıp olmadıklarını belırt
mışıer, Türkıye'nın televızyon ve radyo yayıncılı~ını düzenleyen bir yasasının olup olmadı~ın 
~er var ıse bundan yararlanmak Istediklerını söylemişlerdir. Heyet tarafindan, kendilerine bU 
yasalar lle bilgllerin aktarııaca~ı belirtilmiştir. 

Buna Ilave olarak yayıncılık konusunda Türkıye'den bekledıklerı yardımlar aşa~ıdakl şeklide 
sıralana bilir· 
- Enformasyon Bakanlı~ı ve yayın kuruluşlarındaki personelin e~ıtımı, 
- Türk radyo ve televizyon kuruluşları lle ortak programlar yapmak, 
- Karşılıklı program alışverışı, 
- Dıgıtal teknoloji transfert 
- Ortak bir teknık heye~n oluşturulması ve çalışması . 



Kültür Bakanlığı 

Kültür Bakanlı~ı lle yapılan temasıarda ıse, Bakanlığın 1994 yılında kurulduğu ve 2000 yılına 
kadar serbestçe faalıyet gösterdiğı ancak Ikincı ınufada'dan sonra faalıyetlerının ısrail tarafından 
kıstıandı~ı Oğrenılm~tır 

Kültür Bakanlı~ı tarafindan kültür alanındaki sorunlar aşağıdaki şeklide ıfade edllmıştır. 

• ısraıı tarafindan zıraat fakültelerının kurulmasına ızın verılmemektedır, 

• Nablus kentinde onemli tarıhı ve kultüreı varlıklar bulunmakta ancak bunların buyük bir 
bölümü israıı tarafindan yerle bır edılmışur, 
· israıl tarafindan FllısM bölgelennın etrafına Orıulen duvarların ınşaası sureelnde tarıhi-kültürel 
varlıklar tahrıp edilmektedır 

Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı 

FUY Turızm ve Tarihı Eserler Bakanı ve Beytüllahlm Beledıye Başkanı lle liglll yetkiillerıo katılımı 
ıle Filistin genelinde yapılan çalışmalar ve turızm sektörunun durumu tartışılmıştır 

Fııısun turızm gelin 2000 yılına kadar oldukça ıyı konumdaymış. 2000 yılında Beytüllahıme 
gelen turıst sayısı 2 Milyon dolaylarındayken şu anda lsrall tarafindan bu alana gırış ve çıkışlar 
ızne tabı tutulmuş ve kısıtlanmış Ancak tur operatorlerının israıl Turızm Bakanı~ı lle yaptıkları 
gOruşmelerde e~er bu alanlara girişlere ızın verilmez ıse lsraıl'de tur duzenlemeyeceklerıne 
dair baskı kurmalan sonucunda bir yumuşama süreci beklenmekte olduğu Ifade edildı Ayrıca 
FUY ve israll Turızm Bakanlıkları arasında bir antlaşma yapılmış ve kısıtlamaların kaldırılması 
konusunda anlaşmaya varılmış 

FUY Turızm ve Tarıhı Eserler Bakanlığı Turk Kültür ve Tunzm Bakanlığı lle protokol yapmak ıste
mektedir Ayrıca, ülkemizden teknik bilgi desteğille personel ve uluslar arası pazarlama konu
lannda e~ıtim verilmesini, Do?ıu Kudus bölümünde bulunan turızm bürolarının desteklen
mesını ve tarıhi eserıerın restorasyonu konusunda genel bir protokolun yapılmasını talep 
etmektedır .. ,. . 

- - , •. -.. 
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Eğitim ve Viiksek Öğrenim Bakanlığı 

E~ıtım ve Yüksek Ö{lrenım Bakanlı~ı lle yapılan temaslarda aşağıdaki konular dıle gennımışor 

196 ?'den sonra fllıstın topraklarında uç de~ışık e~ıtım sıstemı uygulanmıştır. Gazze'de Mısır. 
Batı ~rıa'da Ürdun ve Do!)u Kudus'te ısrail e~ıtlm sıstemı uygulanmıştır 1994 yılında fılıstln 
Ulusal Yonetımt"nın kurulmasından sonra filistin e~ıtım sıstemının kurulmasına başlanmış ve 
10. sınıfa kadar tek bır ~!tım sıstemı kurulması çalışmaları tamamlanmıştır 

ünıversıte e~ıtımı Ise ilk planda e~ltlcller tarafından Orgutlenmıştır. E~ıtıcller unıversıteler kur
muş ve ba~ımsız yönetım kurulları o luşturarak bu unıversıtelerl yonetmişlerdir 1994 yılında 
fıllsbn Otoritesi oluştuktan sonra okulların yönetımı fıllstln YOneumıne devredilmiş ve bakan
lık bünyesinde lOO'e yakın fakülte oluşmuştur Yüksek ~retim meclisi ve araştırma enstltiisu 
kurulmuştur 

E~ıtlm alanında temel sorun ve lhUyaçlar olarak aşa~ıdakl konular dile getirilmiştir: 

- Vetenner1ık ve zıraat konusunda personelin e~ltlml, 
- lhtısas alanında tıp fakültelerı yok ve uzman hekim sayısı az. 

Türkıye'den temel beklentiler Ise, 

- fılıstlnli öğrencilere Türk unıversıtelerınde e~ltlm görme ımkanının sa~ıanması ve ozellıkle tıp 
fakültelerınden mezun olanların uzmanlıklarını Türkiye'de yapmalarına Imkan sa~lanması. 
- Türkiye'deki ünıversıtelerle karşılıklı öğretim gOreviıSI ~ışımının sa~lanmaSI 
Bakanlıktan edınılen bolgolere göre Fıllstln'de özel okul kurmakta mümkıündur. Türkıye'den özel 
gırışımcılenn ozel okul açmak Istemelerı durumunda bunların başlıca Do?ıu Kudüs, Bethlehem 
ve Ramallah'da açılmasının uygun olaca~ı belirtilmiştır Bu okullarda Arapça veya lngılızce 
e1)1tım yapılabilece~ı ve ayrıca yabancı dil o larak Türkçe ~retllebilece~ı Ifade edilmiştir. 
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Sosyal i~ler Bakanlığı 

Sosyal işler Bakanlığı'ndan genel mudur ve diğer yetkllllerte gon:ışülmuştur. Sosyal Işler 
Bakanlığı 1994 yılından bu tarafa faaliyet göstermekte ve sosyal yardımların sağlanması l'e 
kadın, çocuk, yaşlılar, Ozurluler vb gruplara yönelik çalışmalar yurutmektedlr. Oğrencılere bu fS 

ve sağlık sigortası sağlıyor 

Sosyal işler Bakanlığı sosyal yardım yaklaşımından kalkınma yaklaşımı na geçiyor ve bu ala n
larda projeler gellş~rıyorlar 

Bu bakanlık çeşıtlı ulkelenn ve yardım kuruluşlarının desteği ile kadın ve ailenın guçlendınlme
sı merkezlerı kurmuştur. Bu merkezlerden Gazze'de Iki tane vardır ve bunlardan biri de zıyaret 
edılmıştır Ziyaret edılen merkez Iyi bir donarııma sahiptır ve kadınlara, çocuklara ve gençlere 
yOnelik eğıtım ve rehberlik hızmetlerı yurutmektedır. Sanatsal faaliyetlerden pslkolqJık rehber
lik ve gelir ge~rıcı alanlarda eğmm programianna kadar bır dızı alanda faaliyetler yurutmekte
dır. Gelir getıncı beceri gelış~rme programlan öncelıkle kocası Olmuş veya hapiSte olan kadın
lara yönelık olarak yürutulmekte ve bu ailelere ayrıca sosyal yardımda bulunulmaktadır 
Ozurlulere yonelik eğı~m merkezlerinin kurulması uzerınde çalışılan Onemli konulardan bırıd r. 
Edınllen bilgilere göre fllıstın'de 30 bin yaralı var ve bunların % 40'nın onemli sakatfığı var 
Sakatların tedavısıne yönelık malzeme ve ilaç desteğıne ıhtıyaç duyulmaktadır 

Heyet ozı:ırlulere yOnelik eğıtım faaliyetlerının duzenlendlğl bir merkez ziyaret etmıştır ve bu 
zıyaret sırasında blu merkezın donarııma lh~yaç duyduğu belirtılmlş~r Otü, mutfak malzemesi 
gıbı en temel donarııma ıhtıyaç duymaktadırlar Ozurlulere yönelık faaliyetlerın desteklenmesi 
ıçın personelin Türkıye'de eğltılmesı talep edılmektedır 

Okulunu tamamlamış veya okul dışı kalmış 14-16 yaş arası çocuklara meslek kazandırmak 
üzere projeler yurutulmekte ve bu amaçla kurulmuş 5 merlkez bulunmaktadır Bunlardan bır 
kaçı zıyaret edılmlş ve aıtyapılarının ve bina koşullarının yetersız ve sağlıksız olduğu gözlen
mlştır Bu merkezlerin rehabllıte edılmesı ve yenılerının kurulması konusunda desteğe lhtıyaç 
duyulmaktadır 



Sosyal işler Bakanfıılı'nın Turktye'den talep ettıklerı destekler aşa!lıdakı ~kılde Ozetlenebıle
cektır· 

- Uyuşturucu lle mucadele kapsamında bağımlıların tedavısı ıçın ılaç sağlanması, 
- Kurumsal kapaslteyı geliştırmeye yOnelik eğıtım faalıyetlerı, 
- Orurlulere yonelik e!lttım merkezlerının kurulması, 
- Varolan sosyal hiZmet merkezlennın donanımına destek sağlanması 

Sağlık Bakanlığı 

Gazze'de Sağlık Bakanlığı lle yapılan gOruşmeler sonucu sa!llık sekıOrundeki genel durum, 
sorunlar ve ıhtıyaçlar aşağıdlakl şeklide dıle getırılmıştır, 

- fılıstınlller ıçın hareket serbestıst olmadığından hastaların başka Illerdeki hastanelere 
gıtmesınde sorunlar yaşanmaktadır 
- Hastanelenn ve klinlklerın thtıyaç duyduğu alet-eklprnan ve Ilaçlar dışarıdan getırıliyor, ancak 
!srail tarafindan bu malzemelerin geçişinde sorunlar yaşanıyor ve bazen Ilaçlar bu bekleme 
sureçlerı ıçınde bozulabllıyor 

- 2000 yılından bu yana yaklaşık 60 bin kişi yaralanmış ve sakatlanmıştır 
- Turklye Başkonsolosluğu tarafından daha Once 500 bin ABD Dolariık bir yardım sağlanmış ve 
bu yardımla devlet hastanesının donanım ı gerçekleştınimıştır 
- Gazze'deki Çocuk hastanesinde yatak sayısının yetersiZ olması sebebtyle uzun surefi tedlavı 
gerektıren durumlardia çocukların yatarak tedavısınde sorunlar yaşanmaktadır 
- Çocuk hastanesine tki kat daha Ilave yapılması gerekmektedir ve bunun maliyetı yaklaşık 
olarak 2.8 milyon dolardır 
- Gazze'de çocuklarda sıklıkla USYE ve astım gorulduğu belirtılmışor 
- Aşı 50!luk zinctrlnin ışletlimesi ıçın jeneratore,soğutucu vb alet-ekiprnana lhOyaç duyulmak-
tadır 

47 



• Tıbbı malZeme. laboratuar malzemeSI, Ilaç ve aşı yardımına ıhtıyaç duyulmaktadır ( ~ t'l1fo 
acı 2003 yılında Japonya'nın, 2004 yılında Arnenka'nın yardımlan ıle gldenlmış olup. 2005,. 
ıçın ıse Turkıye'den yardım talep etmektedırler.) 
04 ';!ubat 2005 tarıhınde Ramallah Devlet Hastanesine yapılan zıyarette hastanenın ullot 
genelindeki ıhtiyaçlar doğrultusunda sıkıntılan olduı;ıu gOrülmüştür. 

05 ';!ubat 2005 tarıhınde 15e Nablus'da ılk olarak Sağlık Bakanlığı zıyaret edılerek, ~ 
Yardımcısı, Bakanlık Genel Müduru ve Sağlık Müduru lle gOrüşülmüştur. Yapılan görüşme~ 
aşağıdaki konularda desteğe ıhtıyaç duyulduğu belırtılmıştır, 

- Tıbbı eğıtım konusunda (doktor, hemşıre) eksiklıkler bulunmaktadır Ozelllkle doktoılam 
uzmanlık eğitimi konusunda yardıma ıhtiyaç duyulduı;ıu belirtilmektedir. 

Filistin Kentlerı duvartarla çevnldlğınden küçük yerıeşım yerlerıne klinikler kurulmasında ll! 
buralara sağlık personeli gorevlendırllmeslnde sorunlar yaşanmaktadır Bu nedenle motııı ve 
donanımlı sağlık klınıklerine Ihtiyaç duyulmaktadır 
• Devlet hastanesine bır ıkı kat eklenmesinın mümkün olup olamayacağı merak edılmektedr 
Dığer bir çözüm ıse var olan ıkı devlet hastanesının ( bunlardan bir tanesi 1905 yıl rıdiJ 
Osmanlılar tarafından yapılmış ve ilk başhekimi bır Türk olan Vatan Hastanesıdır) tek bır yeııle 
yapılacak 250 yataklı buyük bır hastanede blrleştırılmesldlr 
• Çevre sağlığı ıçın analiz yapabilmeye yOnelik laboratuar malzemelerine Ihtiyaç duyulma~
tadır. (Su analiz cihazı) 
• Ana-çocuk sağlığına yOnelik otarak mobil klinik araçlarında ultrason cihazıarına lhtıyaç duyul
maktadır. 

• Nablus'da tuberkuloz teşhıs araçlarına ıhtiyaç duyulmaktadır 

filistin'in Kalkınması ve Yeniden Yapıtandıniması Ekonomik Konseyi (PECDAR) 

Kurumun gelen yardımkınn hangi alanlarda kullanılacağına karar vertp projelerin veya ınşaat· 

ların uygulanmasından sorumlu olduğu söylenmıştır Bugune kadar 4 700 adet projenın 800 
l'l•lyon ABD Doları harcanarak gerçekleştırıldığlıfade edılmıştır 

Yerel Yönetimler Bakanlığı Halkla lıi~kiler Genel Müdürlüğü 

Gazze ';ıerıdınde bulunan YerıJ Yonetimler Bakanlığı Nalkla llışkıler Genel Müdürlüğü'nde <'r 
Md Sn Hassan ABUSAMHADANA ve dığer yetkilllerden Bakanlık çalışmalan ve ıdan yapısı 
hakkında biigı alınmıştır Yerel Yönetımler Bakanlığı anlaşıldığı kadarı lle tum beledıyelerl tekrVk 
ve Idari olarak denetleyen, yurt dışından gelen ve beledıyelere verılecek yardımları dağıtan ve 
koOrdine eden, Imar planı çalışırnalarını yapan bir yapıdadır. Bakanlığı ziyaret eden ılk Ttitil 
heyetı olduğumuz ayrıca belirtıimıştır 

Gn Md. Gazze ';ıerıdl genelinde onemli altyapı sorunlarının bulunduğunu, yeterli mail kaynaklan 
olmadığından beledıyelere FUY butçesınden kaynak tahsısı yapamadıklarını ve bu bölgede 26 
adet belediyenın bulunduğunu belirtmıştır Genel Mudurluk tarafından Bakanlığın ve 
beledıyelerın genel olarak, 



ı . Altyapı, 

2 Teknık personel eğınmı 
a Muhendıslık egıtımı 
b ldan ve mali personel egıtımı 
3 ldar1 refonna lhtıyaçlan bulundugu bellrtllmıştır .. 

Gaue Belediyesi 

NeyetımiZe aktarılan bllgılere gore belediye sınırları 4 500 ha olup bu sınırlar ıçerısınde toplam 
SOO bin kışiye hiZmet goturmeye çalışmaktadırlar Beledıye bUnyesınde ı 800 kiŞIIstihdam 
edılmış olup ootçenın %80'ı personel gıderıne aynlmaktadır Yine Ifade edıldıgıne gOra aylık 
personel maaşlan ıçın ı Mılyon ABD Doları Odenmektedır Çalışan personelden 500 adedı 
temiZlik ve saglık hizmetlerınde (anıaşıldıgı kadarı lle çop toplama ve dıger temızllk hızmet· 
lerinde) çalışbnldıgı, ı:50 muhendı51n bulundugu diger personelin ıse farklı hızmetlerde değer
lendınld@ anlatılmıştır ~rsonelln bUtçeden aldığı payın çok yuksek oldugu ve dığer hızmet

lerı aksatabllecegı tarafimızca lletıldıglnde, lsraıl tarafının kapıların kapatılması ve çalışma ızın
lennın Iptal edllmesı sonucunda kent ıçerısınde ciddi oranda ışsızllkle karşılaşıldıgından 

mümkun oldugunca çok personel çalıştınlmaya gayret edlldıgı ve maaşların bütçe ıçerısınde
ki payının yuksekilgi hiZmetlerı etklledıgı kendilerınce de kabul edılmıştır 

Kablımcılıgı On plana çıkartmak amacıyla halk toplantılan düzenledıklerı ayrıca komşu dayanış
ması adı altında sürekli toplantıların yapıldıgı anlatılmıştır Beledıye Başkanının istanbul zıyaretı 
esnasında gOrdugü ve uygulamaya başladıgı, Al Qalam {Kalem), vatandaşın belediyenın fark-



lı bırımlertndeklışlemlerını onun adına takıp eden sıstemı kurduklarını, stratejik planlama. ~ 
FUY bırımlerı ve beledıyeler arasında ışbırlığı ve koordınasyon faalıyetlerını yün:ıten borne
bulunduğunu seylemışıerdır Beledıye bünyesınde ana hızmet ve yardımcı hızmet tıırr.e
olarak ı 5 müdurlüğun bulunduğunu belirtmişlerdır Faalıyetlerı arasında entegre topiUT.SI 
kalkınma (fizıksei gelışme ve kultürel faalıyetler) ve ıda n reform ve şeffaflık çaıı~tan cıa~ 
aldığı soylenmıştır. 

Beledıyentn karşılaştığı onemli sorunlar otarak dıte geurılen konular; yapılan alt yapı yatrr 
larının dönemsel olarak tsraıt tarafindan tahrıp edildığınden tekrar tekrar yapmak zorıro 
olmaları ve sürekli otarak bu çalışmalara ctddt oranda kaynak harcandığı, çöpterin toç;a> 
masında soruntar yaşandığı ve bunun çevre ve ınsan sağlığını etkıledığı, çop toplam 
araçlarının yetersıziiği ve hasarlı olması, çöp toplama alanı olarak belirlenmış alanın tsraıl sı"ff 
na yakın olması nedentyle tacız atıştarının yapıldığı ve araçlarda hasarlar oluştuğu, bu y(.ızCe1 
çOplertn depolanamadığı, arazı kullanım planı yapıtamadığından sanayı, yerleşme ve alış~ 
merkezfertnın bırbınne girdiği bellrtıtmtşttr 

Teknik ve tdart personelın utkemtzde eğtWmesı, tdart reform çalışmalanna katkı verılme 
bütçe yönetımı ve kullanımı lle liglll eğitim, tmar planı hazırlama ve uygulamatan lle tlglfı eğıtl" 
çalışmalarına Ihtiyaç olduğu belirtflmiştır 

Teknik sunuş sonrasında şehır geztst yapıldı Yenı konut bOlgelert ve alışveriş merkezı ataı 
goruldü (Konut Bakanlığı kooperatifiere destek olmakta ve Araziden sorumlu Bakaniıkça b:J 
kooperatıftere alan tahsıs edilmekte, beledıyede bu alanlara alışveriş merkezlerı kurmak ısır 
mektedır) 

Ulaştırma Bakanlığı 

Heyetımizin bır oolümü FUY Ulaştırma Bakanlığı yetkllılert lle birlikte Gazze Şerldlnde bulunaı 
Yaser Arafat Havaalanını zıyaret etmıştır Osto Antlaşmasına uygun olarak Imzalanan Katııre 
Antaşması ıle bır havaalanı yapılması kararı alınmıştır Bu karar uyarınca ı 994 yılında çalışmater 
başlamış ve ı O. O ı .1996 tarıhinde havaalanı ınşaatı tamamlanarak tik sefer düzenlenmıştir 

Havaalanı ICAO (Uluslar arası Sıvıt Havacılık Teşkilatı) 
kurallarına göre ınşa edılmtş, tum dokümanlar temtn 
edılmış ve ACI'ne (Uluslar arası Havaalanlan Btrltğt) 
de uye olmuştur Havaalanı trafiğe açık olduğu 

sürece Arap ülkelerı, Mısır. Urdun, Suudı Arabıstan, 
KKTC ve Türkiye'ye seferter yapıtmıştır Ancak. 2001 
yılı Eylul ayında lsratl askerlerı havaalanına gırerek 
pıstı tahrip etmıştır Söz konusu tahribatın onarımı 
ıçın çalışmaların başlamasından 5 gun sonra, lsraıt 
askerlerı tkincı kez buldozerlerle gırerek pıstın 

%60'ını tahrıp etmıştır 

so 



ısraılın soz konusu tahnbatı ICAO'ya bıldırılmış ve olaQanustu bır toplantı yapılarak anılan 

toplantıya Türkıye'nın de katılması sa?ılanmıştır Bu toplantıda Turklye Fıllstın'l desteklemıştır 

Yaser Arafat Havaalanı tamamıyla yardımlana (Ispanya, Suudı Arabıstan, Almanya, Mısır ve 
Hollanda) ınşa edılmıştır. 

Malıhazırda devam eden 2 proje vardır 

ı Japonya tarafindan tıanase edılen termınaı binası (malıyetı 5 Mılyon ABD Dolan), 
2. Yılda 90 Milyon ton kargoya hizmet vermesi planlanan hava kargo terminall Bu terminal 
bınasının yapımı da AB tarafindan finanse edılmektedır (nnalıyetı 25 Milyon Euro) 

Havaalanında yapılan arazı Incelemesinde, 
ı pıstın kesınlıkle yenıden yapılması gerektJ?ıı. mevcut hallnın onanmla duzeltılemeyece?ıı. 
2. termınaı bınasının kuçuk olmakla bırlikte (Tunus tarafindan yapılmış) ıyı durumda olduQu, 
3. radar bınasının tamamıyla yıkıldıQı, antenın kullanılnnaz durumda oldu?ıu, 
4 VOR/DME cihazının çalıştı?ıı, 
S LLZnın sa?ılam oldu?ıu. 
6. GP cihazının çalışmadı?ıı. 
7 Yaklaşım ışık sıstemının ve pılot ı:ızerlndekı ışıkların tamamının tahrip olduQu, 
8. Apron ve taksi yollarının kullanılabilir nitelikte oldu?ıu. 
9 Tahrip edilen Radar bınasında bulunan Meteorlojl ve TX sıstemlerlde tamamen hasar gor· 
muş ve çalışamaz durumda bulundu?ıu 
ı o. Term inalde bu lunan uçuş bilgi, guvenlik, anons ve yangın Ihbar sıstemlerının faal olduğu 
tespit edilmiştır 
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Enerji Bakanlığı 

Enerji, Filistin geneli ıçın önemli bir sorundur. iletım hatlannın yetersizlif'li ve yeter1ı elektri 
sağlanamadığı ıçın surekli olarak kesintllerin yaşandıf'jı yetkililer tarafından beitrtıimıştır Gaz! 
Şerldınde bır adet ozel sektöre aıt enerjı üretım tesısı kurulmuştur Bu tesiS gazli olarak~ 
cak şekilde ınşa edılmış olmasına rağmen gazın safilanamaması sonucunda motoort 
döndürülmüştür Bu tesıs tum FUY alanının enerJı talebının %12 sını karşılamaktadır lsraı!~ 
ıse %85 oranında elektnk satın alınmaktadır. Gerı kalan %3 ıse çeşıtli büyüklüklerdeki Jene' 
atörler vasıtasıyla vatandaşlarca saf'lianmaktadır 

Filistin bölgesı genelinde 85 yerleşim alanına henüz elektnk temin edllememıştlr 220 iJf> 
noktadan elektrık dağıtımı yapılmakta ve kışı başına 600 kW/h tüketım dUşmektedır Eleı<tr< 
açığı bulunmakta ve israıl 15 kW/h fiyat lle FUY'a satmaktadır Mevcut şebekelerdeki onamı· 
lar ıçın ı 7 Milyon ABD Delarına Ihtiyaç bulunduf)u, yeni yılksek gerilim hatJan ve dağıLrr 
şebekelerının her Iki bölge Için 208 Milyon ABD Delarına Ihtiyaç olduf'junu söylemiştır 

Su Idaresi 

Mevcut su varlığının 2 634 Milyon m'/yıl olup, bunun da 4 aküferden (3 adet Batı Şena ve ı 
adet Gazze bölgesı) safilandığı bellrWmıştır 

önemli tek yerustı:ı su kaynaf)ı Ürdün Nehri'dir Bu kaynak israll kontrolunde olup, Fıltstın'ın su 
kullanımına ızin verllmemektedlr. Su kaynaklarını kullan ılabilme oranı; yeraltısulannda %17. 
Ürdün Nehri'nden %0 ve diğer yerüstu su kaynaklanndan Ise %lO' dur. Mevcut yer altı su kay
naklarının %89 unu israıl% 11 nı Filistin kullanmaktadır. Su Idaresi yetkililerının belirttiğine göre 
lsrall tarafi derın kuyu açmalarına müsaade etmemekte, yüzeye yakın suyu kullanmak zorun
da kaldıklarını, bu yüzden su sevıyeslnde ciddi duşmelerın yaşandığı, ayrıca Gazze Şendı'nde 
fazla su çekımı sebebiyle denız suyunun karışması lle tuzlanma oranı artmaktadır. 

Batı Şeria genelfnde kt suyun %67'slnl lsraıl genelindeki yerleşmelerıne, %18'1nl Batı Şerla'dai<l 



yerleşmelerine kullanıyor kalan %ı 5' 1 tse fılıstınlller kullanmaktadır Batı Şerıa bOlgesinde 
flltstıne aıt 240 adet kuyu bulunmakta ve bunlardan yaklaşık olarak 5 023 Mılyon m'/yıl su 
çekilıyor Ortalama kuyu derıniiği ı 50 metre ve ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı kullanılıyor 
Urdün nehn kıyı bOlgesinde yer alan tarım alanları 196 7 yılından buyana kullanılamamaktadır 
Bu arazıler vakıf adına a~rlıklı olarak kayıdı ve uzerınde 140 adet kuyu bulunmaktadır Az mık
tarda ftllstınlı gundüzıen bu bölgede tarımsal faalıyetlerını yurütebllmekte ancak akşamlan gen 
dOnrnek zorunda olduklan yetkllılerce belirtıldı 

Ürdün nehrinın kullanı ıle ligılı olarak ı 954 yılında yapılmış bir anlaşmaya gOre sağ ve sol sahil 
kanallan lle bu kaynağın tarımsal amaçlı olarak kullanımı duzenlenmış Sol sahil kanalı Ürdun 
tarafindan ınşa edılerek kullanıma açılmış, ancak sağ sahıl kanalı ancak 140 m ınşa 

edtlebılmış ve kalmış 

israıl tarah Tebena gOiunden büyük miktarda su çekerek Sına bOigestndekı tarım arazılerıne su 
vermektedir. Yüklü mıktarda yapılan bu su çekımi sebebtyle Oludenız su miktarı azalarak gOl 
aynası daralmıştır 

Su idaresi heyetimizden bunyelerındekı mühendtslerın eğıtllmesını talep etmişlerdır Aynca 
Ürdün nehrt havzasında havza yOnetım modelinın oluşturulmasını, teknoloji transferi, teknik ve 
y(ınetıcı konumundakl personelin GAPı zıyaret etmek ıstedtklerını bellrtmtşlerdır. 

Mülteciler idaresi 

Idare yetkilisi Türkiye'nin yılda 1 Milyon ABD Doları yardım yaptığını takdlrle belirtmıştır. Mevcut 
32 adet kampın ftllen çalıştığını bunlardan 5'1 hariç diğerlerinde kontrolun UNRWA'da {BM 
Fuıstın Mülteciler Yardım ve Bayındırlık Ajansı) olduğunu. kamp sakinlerının israll'de çalışma 
ızınlerının Iptal edilmesının bu bOlgelerde yaşayanları oldukça zor duruma düşürdüğünü Ifade 
etmıştır Konuyla liglll olarak Türkiye'nın bugune kadar yaptığı yardımların artırılarak 

siJrdürülmesını talep etmektedırler 
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RIWAQ (RIWAQ Mimari Eserteri Koruma Merkezi) 

RIWAQ ı 994 yılından sonra kurulan ve kulturel mirasın korunması alanında çalışmalar yürüten 
ıı.r sıvıl toplum kuruluşudur Kuruluş bunyesinde bır çok bOium ve komıte kurularak faalıyet
lerını yürütmektedır Çalışmalarda tarihi kültürel varilkiann belgelenmesı. restorasyonu ve 
gelıştınlmesıne yönelık çalışmalar yanında, gençler, çocuklar ve kadınlara yönelık toplumsal 
bllıncln oluşturulması çalışmalan da yunutülmektedır. 

Çocuklara görsel olarak klasik döşeme şekiilen ve binaların mıman OZelllklen anıatılmakla ve 
modeller üzerinde uygulamalı olarak O?ıretılmektedir. Bu sayede geleneksel mimarı özellıklerı 
kuşaklara aktanlarak kaybolması ve yeni kuşaklara aktanlması saı:ııanmaya çalışılmaktadır 

Konservasyon bOiumli tarafindan tahrip olmuş kultur varlıklannın restorasyonu projelerı hazır
lanarak uygulamaya geçirilmektedir Bu gune kadar 8 adet tarıhı ev restore edilmiştır ~Imdiye 
kadar kullandıklan maddi desteQın buyuk bOiumü ford Vakfı ve lsvıçre kökenlı SIDA'dan ternın 
edılmıştır 

Sanayi ve ncaret Odası 

Sanayi ve Tıcaret Odası yetkililerı tarafından aşa{lıdakı konular dıle getıriimiştır 

ı fllıstın özel sektörünün potanSiyeli oldu{lu ancak israll engellemelerı nedeniyle Istenen 
sevıyeye ulaşılamadıı:'lı. bu engellerin kalkması ıçın Türk Hukumetınln israll nezdınde gereklı 
girişimlerde bulunması, 

2 Uluslararası pazarda kendini kanıtlam ış olan Türk Ozeı sektörünlin bilgi ve tecrübelerınden 
faydalanılması. 

3 filıstınde yer alan lşletmelerın buyük bOiumü KOBI olup Istihdam a{lırlıklı olarak buralardadır. 
4 filistin genelinde serbest rekabetin bulunduı:'lu ancak bazı sorunların bulunduı:'lu bu konular 
lle liglll olarak Türk tarafının tecrubelerlnden faydalanmak ıstedikleri, 
5. Serbest Tıcaret anlaşmasının önemslyorlar, 
6. Tanm, gıda, taş-mermer. konfeksiyon ve meşrubat sanayilerının gelişmesı Için destek Istiy
orlar, 
7 TeknoloJI ve enformasyon konularında eşıt tıcari Ilişkilerin kurulması, 
8. UNIDO aracılı{lıyla Türkiye'ye sunulan projelerin desteklenmesi, 
9 Ikili anıaşmalarda T lirk tarafinca söz verilen destekierin yerıne getıriimesı, 
lO Karşılıklı yatırımiann uygulanması, 

ll Dış pazarda rekabet edilebılmesı ıçın gereklı desteklerın saı:ııanması, 
12 lkıll tıcaret anlaşmalannda karşılıklı menfaatlere dıklkat edılmesı, 
13 Pazarlamada yaşanan ve ısrail kaynaklı sorunların çOzümünde Türkıye'ni aktıf rol oyna
ması, 

14 Paketleme, ıhracat ve pazarlama konusunda uzmanlara Ihtiyaçlan bulunduğu, 
15. Dış tıcarteı destekleyici bankaların kurulması, 
16. Ticaret odası, ünıversıte ve Turk tarafindan oluşan üçlu mekanızmanın kurularak eQjtıcı
lenn eğıtımının sağlaması, 
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Tıp fakultel~ r ncıe natom cıe~ ıçın kadavra 
timesınin guçlukle d lt> g tırıımı,tır Bu :sorunun a5ltn~51 
e~ıtımlerın Turklyed verı me51nln y arlı~ dLI:.;lm~~:edll1e' 



--
Turkıye'den beklenen desteklerden birisi, Tıp fakültelerınden bınncllıkle mezun olmuş ~rencl· 
ıenn uzmanlık eğıumını Turklye sağlık Bakanlı~ına ba~h ıhtısas hastanelerınde yapabılmelenne 
mkan sağlanmasıdır Bu ımkanın ~lanması durumunda öğrenciler ıçın bıurs talep edilmeye
c~ı gıderıenn f !ıs• ın yönetJmı tarafından karşılanabılecegını ırade etmektedırler 

IV. ÖNERi iŞBiRLiGi VE TEKNiK YARDIM KONULARI 

IV.l. Türl<iye'nin Filistin'e insani Vardımlan 

Türkıye CumhurıyetJ Hukumetı, fılıstın halkının ka~ı karşıya bıulunduğu sıkıntıların hafıfteWme 

sıne katkıda Dulunmak uzere; aynı gıda yardımı, Ilaç. tıbbi sa~lık malzemesı ile uç adet ambıu· 
ıans tan oluşan 1 000 000 (bır milyon) ABD Dolan tutannda yardımda bıulunmuştur 

Türkıye Acıl Durum YOnetımı Genel Mudurlu?ıu koordınatorlu~unde yapılan ve 28 Temmuz· IS 
~ustos 2004 tarıhlerı arasında toplam 54 tır'dan oluşan ve Filıstın'e gonderııen yardım 

maızemesıne aıt lıste aşağıda belirtıimıştır 

5/n Gonderılen gıda maddesi Miktan (kg) 
ı Ekmeklık un 666600 
2 Kırmızı mercımek 113.000 
~ Kuru nohut 118.000 
4 Kuru fasulye 101000 
5 Makarna 86.000 
6 Sıvı ayçlçek yağı 50.675 
7 Bebe blskuvısı 13.587 
8 Petıbör bıskuvı 18.587 



9 
10 
ll 

Yerli pınnç 
Toz şeker 
Sıyah çay 
Toplam (ton olarak} 

Gönderilen Sağlık Malzemesi 

37.000 
150.000 
2.823 
1357 272 

12 ikı adet 112 hızır acii-l adet sağlık ocağı Upl olmak üzere 3 adet ambulans 
13 68 kalem çeşitliilaç 5.308 kutu 
14 58 kalem tıbbı sağlık malzemesi 13 981 adet 

Ayrıca; Türkıye Cumhurıyeu Hükümeti ınsanı yardım programı çerçevesinde, Türl<ıye f'a 
Durum Yöneumı Genel Müdürlüğü koordlnatörlüğunde; 2005 yılı ıçınde Filistin polis teşkilan
na giydirilmek uzere aşağıda listesi belirtıien elbiselerden 25.000'er adet yaptınlmış ve gOn
denımıştır. 

Filistin'e gönderilen polis elbiselerine ait l iste 
5/n cınsı 

ı Pantolon 
2 Kravat 
3 Gömlek 
4 Polis kepı 
5 Polis kazağı 
6 Mont 

Ayakkabı (çift} 

IV.2. Öneri i~birtiği Konulan 

Miktarı 

25.000 
25.000 
25.000 
25000 
25.000 
25.000 
25.000 

Fııısun Ulusal YOnetımı lle yapılan gOrüşmelerden ve değerlendırmelerden elde edilen bulgu
lara gOre, ağırlıklı olarak ortaya çıkan ışblrlğl konuları kurumsal kapasıtenin artırılması, eğınm. 
sağlık ve ekonomik ışbirliğinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede geliştırilen ışbiriiğı konular 
aşağıda açıklanmaktadır 

1. Kurumsal Yapının ve Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi'ne Yönelik işbirliği Önerileri 

Planlama ve Proje Geliştirme Konusunda Kurumsal ve Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi 

flllstın Ulusal YOnetımı'nde, ulusal planlama ve kurumların koordinasyonundan Planlama 
Bakanliğı sorumludur Bu bakanlık 1995-1997 yıllannı kapsayan üç yıllık bir plan hazırlamşır 
Ancak plan genel nıtelıktedır ve somut projelerle desteklerımiş değildir Plan çerçevesınde 
sadece proje adianndan bahsedılmekte, hazırlanmış somut pro;eler bulunmamaktadır &ı 
durum planlamave projelendirme konusunda teknik kapasıtenin yetersiz olduğu IZienimını ver
mektedir Bizzat bakanlık temsııcııen tarafından da kurumsal ve teknık kapasitenın gelışnnlrne-



5lne yönelık eğitımiere ıhtıyaç duyulduğu belirtıimıştır Bu çerçevede 20'şerlı Iki grup hallnde 
başta planlama bakanlığı olmak uzere çeşıtlı bakanlıklardan temsılcllere yönelık olarak planla· 
ma ve stratejık planlama teknıklerı, bölgesel planlama, prOJe gelıştırme ve proje döngü yöne· 
ıımı konulannda eğıtım programlannın hazırlanması ve uygulanma:;ı yararlı olacaktır Bu pro
gramiann gelıştırılmesı ve uygulanmasında Devlet Planlama Teşkilatı ve GAP Idaresi'nın rol 
aima51 uygun olacaktır. 

Bu çerçevede Devlet Planlama Teşkilatı organızasyonunda a~ıdakl konular ve kapsamda 
~om programlannın hazırlanması ve uygulanması önenlmektedır 

·Proje Değerlendirme Analizi ve Stratejik Planlama 

Proje Değerlendırme Analızı Eğıtım Programı kapsamında 12 kışiiık Fıllstınli uzmanlara bır haf 
talık sı:ıre ile Devlet Planlama Teşkilatında "Proje D6ngusü ve Yönetımı (Project Cycle and 
Management)' konulu bır eğıtım sağlanması planlanmaktadır Bu eğıtım programına katılacak 
~llerin tercıhen proje hazırlama ve uygulama konulannda 3· 5 yıl tecrubeli ve 30 yaşını 
aşmamış olması beklenmektedir Programın temel başlıkları şunlardır 

a Proje Kavramı 
b Proje Planlama ve Uygulama Sureel 
c. AB Proje D6ngusü Yönetımı ve Butüncul Yaklaşım 
d Proje Gellştırmede Katılımcılık, Sorun Analizi ve SWOT 
e Prqje Belgelerının Hazırlanması ve flzlbllıte Etüdü 
f. Proje Analiz Tekniklerı 
g Proje finansmanı ve Proje Uygulaması 
h. Pr<ırelenn IzlenmeSI ve Değerlendıriimesı 

Ayrıca, Stratejik Planlama Programı çerçevesinde de 5 kişilik bir filistin heyetıne aynı 

dönemde eğıtım verılmesı duşunulmektedlr Proje Analızı Eğitımı 5 gun, Stratejik Planlama 
E~tımı ıse 2 gun olarak tasarlanmıştır 

· Modelierne Kapasitesinin Geli~tirllmesi 

Modelierne Kapasıtesının Geliştırıimesı programı bağlamında, fılistın Devleti tarafindan uygu· 
lanmakta olan Oç Yıllık Orta Vadeli Planın guncelleştırı lmesı konusunda ekonometrı, ıstatıstık 
ve ekonomi alanlannda teknik altyapısı yeterli olan 3 kışılik uzman grubuna bir haftalık eğltJm 
semınerı düzenlenmesi öngörıülmektedlr 

·Yapısal Reformlar 

Bu eğıtım programı temel olarak yapısal refomnlann gerçekleştırılmesınde ülke deneylmler
ımızın aktanlmasını amaçlamaktadır Bankacılık, sosyal güvenlık, ekonomık ve kurumsal 
altyapının tesıs edilmeSI gibi alanlarda yapısal reformların gerçekleştırılmesı hakkında ülke 
deneyımlerımızın 3 kıŞılık orta duzey yönetıcı heyetine bır program çerçevesinde aktanlması 

so 



planıanmaktadır Program çerçevesınde konutarına göre DPT, TCMB, BDDK, Maliye BakarW!)ıt 
Hazıne Musteşartığından uzmanların da görev alanlarına gıren konularda deneyımlerı aklamlııı 
planlanmaktadır Tercıhen Planlama ve Ekonomı Bakanlıklan ile PECDAR'dan bırer ~ 

katılımı beklenmektedir Bu programın da Modelierne Kapasıtesının Geli~ tırilmesi Programı ll! 
aynı donemde uygulanma· ve 3 gun surmesı du~nulmektedır 

Yasa Yapma Prosedürünün G~li~tirilm~si Konusunda T~knik Yardım 

Fıtıstın'de yurutuıen tema:.ıardan edınılen tzlentme gore bır çok alanda yasa yapma konusırı
da sıkıntıtar yaşanmakta. kendılerıne ornek alabıleceklerı yasalara thtıyaç duyulmakOOr ll; 
ıhtiyaç ozellıkte Enformasyon Bakanlığı tarafından açıkça dıle getırılmıştır Enforrrıasıpı 
Bakanlığı kamu ve Ozel yayımcılığı duzenleyen yasa larının olmadığını, Türkiye'deki 515tem 
öğrenmek ıstedtklerını belirtmişlerdir Bu çerçevede Filtstln Enformasyon Bakanlığı ile TRT 111 

RTUK arasında btr komtsyon oluşturularak beraber çalışmalannın sağlanması, TurkıyeOO. 
yapının Ornek alınarak Filtstın ko~ullanna uygun bir yasal ve kurumsal çerçevenın ol~t-ııi· 
ması ıçın teknık yardım sağlanması yararlı olacaknr 

Sosyal i:ıl~r Bakanlığı'nın Kurumsal Kapasitesinin G~li:ıtirilmesi 

Fıtıstın'de nufusun yaklaşık % 65'1 yoksulluk düzeyının altında yaşamaktadır intıfada'nın etı<S 
ile ciddi oranda Ozurlu ve yaralı bulunmaktadır Ayrıca kocasını veya oğullarını kaybeımış 
kadınlar ve parçalanmış alleler lle kimsesiz kalmış çocukların sayısı Onemli düzeydedir Dığer 
yandan sağlıksız koşullarda yaşayan mülteciler sorunu bulunmaktadır. Bu grupların sosy<J 
yardıma ve topluma yenıden kazandırıtmasına Ihtiyaç duyulmaktadır Tüm bu Işler Sosyal~ 
Bakanlığı'nın sorumluluğundadır ancak bu bakanlığın kurumsal ve teknik kapasitest yet~dı 
Ayrıca bu bakanlıkta sosyal yardım sunumu yaklaşımından kalkınma yaklaşımına geçış Y~ 
maktadır Bu bakanlığın kurumsal kapasitesını geliştırrnek amacıyla, bu bakanlıktan ve ~ 
hızmet programlan alanında faaliyet gösteren sıvıl toplum kuruluşlanndan temsılolem 
Türkıye'de sosyal hızmet programlannın Orgutlenmesını germeleri ve bu alanda program 
geliştırme ve uygulama kapasıtelerının geliştırilmesi amacıyla bır ınceleme gezısının ve eğnm 
programının geliştırıimesı ve uygulanmasına yOnelik bır programın hazırlanması ı:ızenncıe 

du~nulmesı gereken bır konudur. BOyle bır programın gellşMimesınde Sosyal Hızmetler ve 
Çocuk Esırgeme Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannın rol almas uygun 
ollacaktır Ayrıca bu alanda GAP BOigesındekt deneyımıerın aktanlması açısından GN 
td<>resının de katkı verme:'\1 duşunulebllecek bır konudur 

Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi ve Yönlendirilmesi Programlannın Hazırlanması 

Ekonomı Bakanlığı'ndan uzmaniann Türkiye'deki KOSGEB, GIDEM vb. Ornekten germelen ve 
bu turden yapılanmalan Filistin'de oluşturmalanna destek vermek üzere eğitJimelen ve 
devamında bu alanda proje hazırlamalanna teknık destek sağtanması üzennde onemıe 
duşunulmesı gereken konulardır 



Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin r.;~:;;====;;:;::::;;==========:::;ı 
Attınlması 

Fıııson'de potansıyel vadeden sektörlerin 
başında turızm gelmektedır Ancak 
gözlenebıldı!)ı kadarıyla otelcılik, 

restoran ışletmesı ve turıst rehberll!)l 
alanında hızmet kalitesının yetersiz 
oldu!)u görülmektedır Bu alandaki 
hiZmet kalitesının aronlması amacıyla 

Kiıltur ve Turızm Bakanlı!)ı bünyesinde 
bır e!)ıocı kadrosunun oluşturulması ve 
bu e!)ltJcilerın Türkiye'de e!)ltlmden 
geçınımesı yararlı olacakor Ayrıca ozeı sektor lle ışbırll!)ı yapılarak turızm alanında gorev yapan 
ve ~nmden geçınimlŞ personele Türkiye'nın turısnk alanlanndaki ışletmelerde staJ yapma 
•mkanının sa!)lanması üzennde duşünulmesı gereken bir konudur 

Sulama Sistemleri işletme ve Bakım Modeli Kurulması 

Kısıtlı su kaynaklarının tarımsal amaçlı kullanımında kaOiımcı yöneom modellerı buyuk onem 
kazanmaktadır. Filistin genelinde yenı kurulmuş 3 adet su kullanıcı orgütü mevcuttur Arıcak 
yetklhlenn lfadesine göre oldukça zayıf kurumsal yapıya sahip bu örgütler ıyı çalışmamak

tadırlar. Bu örgutlerın kurumsal ve teknik yapılarının lylleştJrllmesı ıçın GAP idaresı'nın y(Jrut
mekte oldu!)u proje tecrübelerının yanı sıra Devlet Su Işleri Genel Mudurlü!)ü lle ortaklaşa pro
jeler gelıştınlebileceknr 

Tarımsal Eğitim Programları 

fUY genelinde çalışan muhendlslere sulama, sulama sıstemleri ışıeome, bakım ve yönetımı, 
gırdı kullanımı, planlama, ortak makine kullanımı, hayvancılık modeli (GAP Halkaları) ve dı!)er 
genel konularda GAP Idaresi personeli ve universlle O{jretJm uyelerl vasıtasıyla e!)ltJm pro· 
gramları duzenlenebillr 

2. Eğitim Alanında Yapılabilecek işbirliği Önerileri 

Türkiye'deki Üniversitelerde Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Filistinli Öğrencilere 
Yönelik Kontenjenlann Artırılması 

F .ıson Ulusal YonetJmfnın Türkıye·den beklentılennın başında e!)ıtJrne destek gelmektedır Bu 
çerçevede temel beklentJ Turkıye'dekl üniversitelerde Fıllstınli O{jrencller ıçın konter]Janların 
artınimasıdır 

Iki Tarafın Üniversiteleri Arasında i~bir1iği Yapılarak Türk Akademisyenlerin Filistin Üniver
sitelerinde Misafir Öğretim Görevlisi Olarak Eğitim Vermesi 



Bu talep özelllkle SaS!hk BakanllS'lı ve üniversite temsilcilerı tarafindan dile getlrtmektedr Ayrr;ı 
Eğitim ve Yüksek Öğretım Bakanlığı tarafindan da böyle bır Işbirliğinin yarartı Olacağı ~ 
edilmiştir. 

Eğitim Alanında Özel G iri~imcilerin Yönlendirilerek Filistin'de ilk ve Orta Öğretim Diıztyindı 
Özel Okullar Açmalannın Sağlanması 

ESiitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı lle gerüşmelerde Türk özel girişimeilennın fılıstınde ~ 
okul açmalarına nasıl bakacaklan sorulmuş ve olumlu yanıt alınmıştır Bu turden okullam [):)}ı 
Kudüs, Ramallah ve Beytüllahlm'de açılabileceği belirtlimiştır Yapılan gOzlemlere gare bu Uç 
yere Ilave olarak Nablus'un da uygun bir yer olabıleceğı duşünülmektedır. Bu konuda wrg:r 
lanan tek nokta eğitimin Arapça veya Ingilizce yapılması, Türkçe'nın ıse yabancı dıl Olara< 
öğretilmesidir 

Filistin'de Kalıcı Bir Sürekli Eğitim Merkezinin Kurulması 

filistin'In çeşitli kentlerinde Osmanlılar tarafindan yaptırılmış tarihi yapılar bulunmakLJ<lr. 
Bunlardan uygun olan birinin tesbit edilerek restore edilmesi ve teknik ışbirliği çerçevesınde 
Türkiye tarafindan sağlanacak teknik eğitimler amacıyla kullanılacak bir süreklı eğltın 
merkezıne dönüştürülmesi bırçok yararı birlikte getirecektir. Bırıncı olarak bir Osmanlı eseı1 
ayağa kaldırılacaktır lkincısı TIKA'nın Filistin'de oluşturacağı temsliclllğe merkez oluşturabıir ve 
bu yolla teknik Işbirliğiizlenebilir ve daha Ileri boyutlara götürüleblllr. Oçuncü olarak da Türkıye 
tarafindan sağlanacak profesyonel teknik eğitimler süreklilik taşıyan bir tarzda bu mertlezde 
düzenlenebllır Bu turden bir yapılanma sağlanacak eğltımlerlm maliyetını de düşürecekbr 

3. Tarımsal Faaliyetlere ilişkin Öneriler 

Tarımsal Planlama 

Sektörün bır bütün olarak mevcut doğal kaynaklar dikkate alınarak planlanması konusunda 
faaliyetler yapılabilir Görüldüğü kadarı lle sektör planlaması yapılmarnışor Agro-e~ 
koşullar dikkate alınarak ürün desenı planlamasına geçlimesi sağlanabilir. Bu çalışmanın 
yürütülmesi ıçın mühendisler ve Iktisatçıların eğitim faaliyetlerı ülkemizde düzenlenebıhr 

Tarım Bakanlığında yapılan görüşmelerde Türk heyeti tarafindan tohum temızleme ünıteler1 
venleblleceğı ve hayvancılığın desteklenmesine yönelık olarak sperma desteği sağlanablle· 
ceğı Ifade edilmiştır Bu bağlamda TC. Tarım Bakanlığınca bu amaca yonelik bir çal~ 
başlatılabilir 

Tarımsal Örgütler 

Örgutlenme düzeyi oldukça düşük olarak Ifade edilmiştır Bu sebeple ülkemızın sahıp ol~ 
tecrübe flllstlnli tarımcılara aktarılabilir özelllkle sulama örgütlerının kurulması, ışleyışl ve 
bakım onarım programlarının hazırlanmasında etJkın rol ustlenllebıllr 
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Tarımsal Teknoloji 

fııısun kırsalında alım dlıZeyının du~uk olması nedenıyle tarımsal alet ve makınada. gırdı kul· 
lanımında ülkemızden destekler verırerek teknoloJI tran5ferı sa~ıanabllır Bunun ıçın. ~ıtım 
faaliyetleri, fuar organızasyonlan ve demonstrasyonlar kurularak ulkemız kamu ve ozel sek
törünun katkılan alınabilir 

Örtüaltı Yetiştiriciliği 

Genı~ tanmsal alanların kullanımında sıkıntıların olması nedenıyle kısıtlı alanlarda daha fazla 
üretırnın yapılabilmesi ıçın sera ve/veya yuksek tunel sıstemı lle uretımın yapılması te~vık 
edılebllır Konuyla ılgılı tecrube ve biigı payla~ımı yapılmalıdır 

Türdeş Alanlar Çalı~ması 

FUY Tanm Bakanlıgınca ıfade edıldı~ıne gore agro-ekolc~JI çalı~sı ıle ligılı bılgılere ulaşılabıle
c~ı söylenmıştır Bu noktadan hareketle sahıp olduklan Iklim, toprak Ozellıklerı dıkkate alı
narak turd~ alanlar çalı~ması yapılabiiır 

Ortak Makine Kullanımı 

i<lsıtlı geçlm kaynagına sahip çıftçılerın yenı teknoloJI tarım alet ve ekipmanlan alması beklen
memelidır Sahip olunan makinelerin etkin kullanımı sa~layacak olan OMAK (Ontak Makine 
Kullanımı) modeli pılot olarak seçilecek bir merkezde uygulanabilir. 

Hayvan ve Bitki Sağlığı Konusunda Uzmanların Eğitim 

Türkıye Cumhurıyetı Tarım ve Köyışleri Bakani@ Koruma ve Kontrol Genel Mudurlugu tarafın
dan a~gıdakl konularda flllstınll uzmanlara e~ıtımlerın verılebllec~ı de bellrulmektedır 
• Hayvan Hastalıklarının Epldemlolojlk yapısı ve te~ ISI konusunda ı O Veteriner Hekime 
Veteriner Kontrol ve Ara~tırma Enstltusu Mudurluklerinde e~ltlm verilmesi, 
· Bitkı saglı~ı konusunda ı O Zıraat Mühendisine Zirai Ara~tırma Enstltusü Müdürlüklerinde 
~bm verılmesi 

4. Sağlık Alanında Yapılabilecek i~birtiği Önerileri 

Tıp Fakültelerinden Mezun Olanıann Uzmanlıklarını Türkiye'de Yapmalanna Olanak Sa~lanması 
F~ıson'de unıversıtelere ba~lı araştırma ıstasyonlan ve ara~tınma hastanelerı bulunmamasın
dan dolayı tıp fakültelerınden mezun olanlar uzmanlıklarını yapamamaktadırlar Bu nedenle 
O!kede uzman doktor açığı bulunmaktadır Bu açığın kapatılabilmesi ıçın tıp fakültelerınden 
derece ıle mezun olanlara Türkıye'de Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde veya unıversıte 
hastanelerınde uzmanlık ~ltımı verilmesr talep edilmektedır kı, bu talep uygulanabilir görün· 
mektedır 

· Bırtıınne yakın birkaç kOyun ortasında, bir d~um uzmanı, bir pratısyen hekim, Iki hemşire, 



ıkı hasta bakıcı ve bır şoforle ambulanstan müteşekkil bir seyyar do<'! u.,.. hastanesınırı veya tr 
5ilğlık ocağının kuruım~c· 

Tıbbi Alet Ekipman ve Tıbbi Malzeme Yardımında Bulunulması 

11astanelerde :JbDo alet ekıpiTh:ln ve ıatıuratı..var ll •o,,en .e lerine 'ıtıy.ıç duyulmaktcıd~ o\yıo 
aşı ve ııaç sıkıntısı çekilmekledır Bu çerçevede temeı htiyaçlar ?ŞC"~ıd.ık. ~€ k. lde '<ır~ 
tadır 
. Gazze'de çocuk hastanesınde yeteri ı yatak bulunmar>ıaktadır Bu '1edenıe yat lı tedavi ge-.ıı 
uren durumlarda yeterli tedavı hizmetlerı sunulamamaktadır . 
• Aşı soğuk zıncırının ışıetıımesııçın temel olarak Jeneratore ınwaç duyulmilkt.ıdır 
- Tıbbi laboratuvar alet-ekıprnanına lhtıyaç duyulmaktadır 
• Aşı ve Ilaç ıhtıyacı bulunmaktadır 
. Uyuşturucu bağımlılarının tedavısı ıçın ılaç ıhtıya<.ı bulunmaktadır 

Mobil Klinik Sağlanması 

Fılısun yerleşım bOlgelen lsraıl tarafından duvarlarla Oruldugünden ıı.ıstcıli'rın merkezı ~ 
yerlerındekı hastanelere veya sağlık klınıklerıne ulaşmaSı kolay ')ir'" ~n'ilkta ve tıerzarM' 
mumkun olarnamaktadır Eldekı ımkanıar çerçeve<;ınde kuçuk yerleşırn yerıerıne de ~ 
klınıklerı açııamamaktadır Temel duşunce bu kuçuk yerıeşım yer e rı ne c;ağlık nızme\iefl1 
mob<l sağlık kliniklerı lle gaturmekur Bunun ıçın ıçınde en temel medikal ır aç gereçıerınlıW 
nacağı ve doktor, hemşıre, çevre sağlığı uzmanı vb en fazla 5 kışılık ·<ı~lık personelını tıuveı· 
leşım yerıerine gunubırlık taşıyarak sağlık hızmetlerının <;unuracağı cırJçıarırı sağlanması l5tef> 
mektedlr Ayrıca bu motııl klınıklerde c:na-çocuk o;ağlığı hiZmetlerl~de kul anıımcık üzere~ 
son cıhazı bulunmas• dcı talep edılmektedır 

Gazze'de Çocuk Hastanesine Iki Kat Daha Eklenmesi ve Nablus'ta 250 Yataklı Bir Hastant 
Yaptınlmasına Destek Olunması 

Ga 
'd auyuırna~ 

zze e çocuk hastanesıne ıkı kat eklenerek kapasıtesının artırılmasıncı ınuyaç ıenıcn 
Natılus'ta ıse Ozeı bır hastane yanında ıkı devlet hastanesi bulunmaktadır Bu nasrane lll" 
bırı 1905 yılında Osmanlılar tarahndan yaptırılmış ve ılk başhekıiT'I ae bı< Turk oıan Ili~ 1\l)

tanedır Bu ıkı hastane yetersız kalmakta ve 250 yataklı yenı bir hastcıne yapılarak bU~ 
tanenın birleşurılmesı ıstenmekte ve bu yenı hastanenın Türkıye·nın yarcımı ıle ya t.ıf'6 
ıstenmektedır Bunun yapılab<lmesı durumunda Osmanlı tıastanesı (adı vatan nas 
restore edılerek muze olarak korunması değerlendır<lmec• gereken bır k· r ;dur 

Tü~~e'de ?ivil Toplum Kuruluşlan Tarafından Ortaya 
Saglıgı ve Ureme Sağlığı Modellerinin Tanıtılması 

a alı Ana çoeıılı 
Konan Topıurna 0 y 

den O.~ 
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hızmetlerı Bölumunden uzmanlara y0rıelıt< bU tur e ..,ygl-"' 
görmek uzere Türkıye'de bır ınceleme gezısı ve egıum programının naz•rıcınnı<ı;~~ yap:<roall 
ması yarar lı olacaktır Bu programıarın örgütlenmesının 5ağlık Bakariiğı tarafın 

., 



ıl toplum kurululannın desteğının alınması da yararlı ol-xaktır 

Tııılliye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tarafından Geliştirilen Diğer öneriler 

,..,,,,,,.:;d>ırıdakı dostane ilişkıleri güçlendirmek ve ilerietmek amacıyla 2 ı 0'5 .?OO"'> tarıhınde 
(tnevre de ımLaıanan ve 3 yıl sı:ır~ll olan 'Türkı~e Cumhurıyetı Hukurnetı ılt> r ııı·,tııı Uhı">dl 
OCıJrıtöıAdına fılıstın Kurtuluş Orgutu Arasında Saglık Alanında lşbırlığıne Ddl. f otok ,ı .ıyarın 
Cl. Temel ~lık hızmetlerı. tedavı hiZmetleri, bulaşıcı hastalıklar, ana v{; çocuk -;.ıqlı!>ı. ıqlık 
~:ır. ve uzt!rınde mutabakata vanlacak sağlık ve tıpla ılgılı dığer alanlar d. qıt.ııı, 'LJ, bııqı
~!Jiartırma ve danışmanlık amaoyla heyet ve sağlık personeli değışımı, bılqı vı• cokum.ın 
~ı. ılgılı kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında doğrudan tema:,ld•ın • '<Jidnnıd~ı. 
l'ı!llki uı~~eoe sağlıkla ılgıli olarak duzenlenecek kongre, konferdrıs ve semırı»rıere> ııqılııerın 
ı..ı· mının teşvık edllmesı ve üzerinde mutabakata varılacak dığer yönternlerdL' ı;.bıı lıqı yapıl
rna511lollldfar verıımıştir 

Buçerı;ew<le yapılan toplanblarda Bakanlık tarafindan yapılabılecekler aş,ıgıd<ı o.:d.erınıt'kte
~ 

ö-50 yatak kapasıteli hastane projelerine 6 ay sürelı teknık de"> tek '5ağlanrn.r,ı 
illellerde sağlık organızasyonu eğlbm programı (Program fılıstın'de veya Türkıye 'de organıze 

eOiebllır), 

s.ıQiık ocağı duzeylnde prefabrlk sağlık merkezleri kurulmasına yardımcı olunması, 
f9z ve dış sağlığı planlamalan lle liglll olarak; durum analızı. eğıtim ve koruyucu hl?.metler 

Ye t<'davı hızmetı veren ornek hastane yapımı boyutunda destek sağlanması, 
fbevehemşırelere Ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizde ve Fllıstın'de hizmet ıçı eğıtım ducen 

it!m'ıe51, 

050 ~e ışbırlığı ıçınde ülkemizde yürütülen aşı, soğuk zıncır ve loJıstık sıstemı yonetımı 
~lrTılerıne kabiımlarının sağlanması 

Çevre ~lığı ıle ligıli olarak yapııac:ak kongre, semıner, toplantı ve eğitım vb. çalışmalara 
llm5dcl katılımının sağlanması 

1\aynak sağlandığı takdirde gOvenli annelik, anne su tu danışmanlığı ve neonatal resusıtasy
crı ~Umlerı veriimesı 
~yılında ıoooı · 

1 
lde taşınabiiır vek-

... ""~""~ tlkg nsek~sıt 5 adet mikroskop ve 2 adet sırtta veya e ..... ........,ıesırıa ' 
r ·~ BOiges e kullanılabılecek ULV sısleme Cıhazı verılmesı, 1 de TB 

~aı..a:.ı bul ınde TB Kontrol Programının hayata geçırılmesı ve desteklenmesı, bo ge talep 
unma cra kleştırıımesı ve 

~ takd _ nının arorılması bulunan vakaların tedavılennın gerçe Tc Saglık 
tı1ı.ınııgı ~~~;de Ulkemızden ılaç v~ malzeme desteği saglanması( Bu program ı~~O bın dolar 
.,.<l!ıllmekt edm Savaş Daıre Ba~kanlı"'ı 31 bın dolar ve Türkıye Cumhurıyetı 

e ır, 160 b ~ " 
~ ePI<Jemı 1 ın dolarlık bir açık vardır) b hemşıreden oluşan 

tlr11Jbun konak~ OJisı ve kanser kayıtçılı!'l.ı konusunda S doktor ve S e e-re eğıtım programı 
'~~*'ması, nna ve eğıtım gıderlerı Bakanl@mızca karşılanmak uze 

~Haftasında ( . Beslenme ve Kanser' 
ll:nltı :.emDozvunn l-l Nısan) uluslar arası katılınıla düzenlenen çev~ebelırlenınıştır 

a 3 Fılıstınli bilim adamının davet edılmesı. olara 
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S. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Alanında Yapılabilecek i~birtiğine hi~kin Öneriler 

Sosyal Hizmet Kurumlannın Geli~tirilmesi ve Malzeme Desteği 

Çeşitli donör kuruluşların desteği lle Sosyal Işler Bakanlığı tarafından açılmış bulunan kadıniata 
çocuklara ve OZürlülere yonelik merkezler bulunmaktadır Bu turden merkezler ozemı.ıe 
Gazze'de yoğunlaşmaktadır Bu alanda yapılabilecekler Iki seçenekli olarak düşünuletıılır. tıı.Jo. 
lardan birincısı varolan merkeziere makine, alet ekipman sağlanmasıdır Bu aıet ellıprııaı9' 
dikiş makınesı, tnkotaJ makıneSI, biigısayar, ı:ıtı:ı, mutfak malzemelerı şeklınde olabılecektıC 
cl seçenek Ise özelllkle mülteci bOlgelennde kadınlara, çocuklara ve özür1ülere yOnelik y11',9n 
eğıtım ve rehabllıtasyon hızmetlerının sunulacağı merkezlerin kurulması şeklınde olatııleceı~tıı 
ikıncı seçeneğin uygun görülmesi halinde, yapılacak bu desteğın bu türden merkezlenn 'IU'lJ
ması lle sınırlı kalmayıp belirli bir dönem boyunca supervızyon hizmetlerının sunulması da 
yararlı olacaktır 

Sosyal Hizmet Sunan Merkezlerde Çalışanların Eğitilmesi 

Kadınlara, çocuklara, özur1ulere yOnelik eğıtım ve rehabllıtasyon hizmetlerı SIUnan rneı1<ezlercle 
görev yapan personel ıçın bır ınceleme gezısı düzenlenerek Turklye'dekl farklı deneyımlenn 
gösterlimesi yaranı olacaktır Böyle bir ınceleme gezısının organızasyonunda Sosyal Nızmet.oeı 
ve Çocuk Eslrgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Mı:ıdılrl\ı9i 
Özürluler idaresi ve Iş Ku~un birlikte çalışması değerlendirilmelidir. 

6. Belediye ve Ula~tırma Sektöründe Yapılabilecek i~birtiği Konuları 

- Yerel Yönetım Bakanlığı Halkla llışkıler Genel Müdurluğu tarafindan beledlyelenn tekn k per
sonel eğıtımı ıhoyacı olduğu Ifade edilmiştir. Bu bağlamda, ımar planı hazırlama ve uygulaMa 
konulannda mühendislık eğıtımı ıle butçe yönetımı ve kullanımı konulannda ıdan ve malı pe
sonel eğıtım ı Ihtiyacının bazı beledıyelerımızde hizmet ıçı eğıtım şeklinde karşlanabı mesıne 
yonelik bır düzenleme yapılabiiır Ayrıca, ıhtıyaç duyulan Idari reformlar ıçın de ulkemızde 
uygulamaya konulan yapısal reformların gerçekleştlnlmesndekl deneylmlerlmız aktaniabılır 

Bu bağlamda, Devlet Planlama Teşkilatı, GAP Idaresi, Iller Bankası tarafindan bır eğınm pro
gramı hazırlanalabilir 

- Ulaştırma Bakanlığı Sıvıl Havacılık yetkiiilen tarafindan teknik destek ve eğıtım taıetıırde 
bulunulmuştur Bu kapsamda, Devlet Hava Meydanlan işletmelerı (DHMi) tarafindan bır~·.,.. 
programı duzenlenebıllr 

7 . Turizm Alanında Yapılabilecek l~birtiği Konulan 

- Turızm ve Tarıhı Eserler Bakanlığı teknik bilgi desteği ve personel ve uluslar aras• pazar.arna 
gibi konularda eğıtım Imkanlarını da ıçeren bir teknik Işbirliği talebinde bulunmuştur Türkiye 
Kultur ve Turızm Bakanlığı aracılığıyla bu konuda bazı gırışımıerde bulunabilir 



8. Ekonomik Ilişkiler Alanında Yapılabilecek işbirliği Konulan 
- Tıcaret ve Sanayı Odası yetkllılerının ı fade ettı~ı uzere flllstın'dekı KOBI'Ierın ıda rı, mali ve 
ka ı te konulannda ~ı tım ıhtıyaçlan bulunmaktadır Bu konularda TC. Sanayı Bakanlı9ı ve 
Kuçük ve Orta Oıçeklı Sanayı Gelıştırme ve Destekleme IdareSI Başkanlı~ı {KOSGEB) aracılı9ıy
la çeşıtli eğıom semınerlerı düzenlenebıllr 
- 20 Temmuz 2004 tarıhinde Istanbul'da Imzalanan 'Turkıye Cumhurıyetı lle fllıstın Yönetımı 
Adına Fılıstın Kurtuluş Orgutü Arasındaki Geçıcı Serbest Tıcaret Anlaşması" ımzaıanmış, TBMM 
tarafindan onaylanarak 16 Şubat 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımıanmış ve yururluğe 
gırmıştır Bu anlaşmanın uygulanması ve onemli gelişmeler sa~ıanması beklenmektedir 
- Ayrıca. Türk-Fılıstın Iş Konseyının aktıf hale gelmesıne y6nelık olarak Fllıstın tarafindan talep 
bulunmaktadır. Fakat. bu konuda Fıllstın Devtetının. bır hukumet temsilcısının de katılması 
ısteğı sorun teşkil etmektedır Bu sorunun çozuımesı yolunda fılıstın Devletının ıkna edılerek 
ış Konseyının hayata geçırllmesı Onemli bir katkı sağlayabilecektir. 

fılistın'ın ekonomık ve sosyal kalkınmasına katkı sa~layabılmek ıçın ozeı sektorumuzun, ozeı
~kle ınşaat ve tıcaret alanlarında, filistin'de ış yapmaları Ozendırılebılir Bunun yanında, Türk ış 
adamlarının Fılıstın'de faalıyet göstermelerı ıçın gereklı prosedürler ve bunların uygunluğu 
yönünde bılgı bulunmamaktadır fıllstın yetkililerınden bu konuda gereklı bılgılenn elde edılme
sı lle bu yOndeki çalışmalar başlatılabilir 
· Türk Kültür ve Tıcaret MerkeZI'nın kurulması, 
- Turk ve Fllistlnll ışadamlarının bir araya getıriimesı ve heyetler oluşturarak karşılıklı Ziyaretler 
düzenlenmesi 
fılıstın Odalannın kapasıtesini ve verımliiiğını arttırmak amacıyla Oda sıstemı hakkında fılıstın 

Odalarına eğıtım verılmesı 

· Turk ve Fllıstlnli ışadamlarının ortak üretime gitmelerının teşvik edilmesi, 
- Sanayı, tıcaret ve turızm alanında ortak yatırımlara gidilmesi 
- Turk-Fıllstln Iş Konseyını aktif hale getiriimesı ve faaliyetlerının desteklenmesi 

9.TiKA Program Koordinatörtüğü'nün Kurulması 

. Teknık yardım bazında ulkemızce Fıllstln'e yOnelik yapılacak proje ve faaliyetlerin sağlıklı ve 
yerinden takobı ıçın Kudus'te TiKA Program KoordlnatOrluğu ofisinin açılması, 
Kamu kurum ve kuruluşlarında kapasite oluşumunu temlnen Ihtiyaç duyulan alanlarda danış

man sağlanması, 

10. Türkiye-filistin-Israii Işadamları Toplantısı 

Turkıye-Fılistın-israll ışadamiarını biraraya getiren üçlü platform lik defa, 27 Mayıs 200S'te 
Ankara'da toplanmıştır Bu çalışma grubunda altı flllstınll, yedi israllll Işadamı, Türk 
oşadamlaroyla alt çalışma gruplan oluşturarak ışbırliği ve ortak yatırım fırsatıanno tartışmaya 
başlamışlardır. Bu toplantıdan onumuzdeki dönemde olumlu sonuçlar beklenmektedir 



V. SONUÇ 

Fıııstın'ın son ı 00 yılına baktı~ımızda savaş, çatı~malar, surgunlerle dolu bır tar:h göflı;cr~ 1 
Ozellıkle 1918 yılındar ıtıbaren lsraıl ve fılıstınll çafişmalannı, lsraıl ışgallerının bu yapı .ı 
sorunların şeklllenmesırıde temel •aktOr oldu~u gorı:ılmektedır 

Fllıstın'de gOzlenen sorunların uç başlık altında 6Zetıenme51 mumkun olacaktır, 
1 lsraıı işgall, doğal kaynaklar üzerındeki tasarrurtan. aıtyapı ve ekonomık llışkdere kadar ge-~ 
bır alanı etkılemektedır 

Fllıstın Ulusal Yönetımı'nın sorumluluk alanında dahi, yerle~meler arası ulaşım ~~nıı' 5-al 
kontrolu aıtında oıması, Alıstınlılerın serbest dolaşımını kısıtlamaktadır. Yeni yapdrnal<ta r:Jir 
Guvenlik Duvarı ın~atı bu kısıtlamaları arttırmaktadır. 

Doğal kaynaklar uzerınde kullanım haklarının lsraıl Hukümetı'nce tesbıt edıımesı ve 6nce'l; 
israıl Devleti'nın ve fiiiStın bölgesındekı Yahudı yerleşımlerıne vermesi yeten kadar yaraıt.ırı> 
masına ımkan vermemektedir Belge ıçın yaşamsal öneme sahıp su kaynaklarının kuflamı 
buna ornektır Yeterlı ıçme ve kullanma suyu şebekelennın bulunmaması huyenıl< sorı.rl.:' 
beraberınde gefirmektedır 

Fıllstın kentlerının ener.ıııhUyacı lsraıl Devleti'nden satın alinarak karşıianmaktadır OldukÇa VU'· 
sek fiyat ıle allnan elektrık eneıJısının dağıtım şebekesınınde sa~lıkl ı olmaması ekfenınce belıl 
dönemlerde <:k:kt sıkıntılara neden olmaktadır 

Fılıstın Ulusal Yönefimı'nın tJÇuncu ulkelerte olan tıcareönde mustakll gumrüklerının oırrıaması. 
ısraıı Hukümetı'nın belırledı~ kotalara uyum zorunlulu~u buyuk kısıtlamalar getırmektedı' 

2 Kurumsal yapının gelışmışllk duzeyıdır FIIISbn Ulusal Yorıetımı, 1994 yılında kuruımuş ge"; 
bır yapıya sahiptır ve kurumsal örgutlenmenın henuz tamamlandı~ından soz edııemeyece:.tı. 
Kurumlarda teknık kapası te duŞOktur ve alanda teknık dest~e ıhtıyaç duyulmaktadır flllstı."'de 
çeşıtlı Bakanlık yetkılılerıyle yapılan görüşmelerden, yapılan ıncelemelerden sonra çeııilen 
rotoğrartan. Fıllsfin'de bulunan yardım kuruluşlarının (PECDAR ve RIWAQ gı!)j} yeWiifer\~ 
yapılan görüş alışverışınden, fılıstın halkının her gun dunyanın dOrt bir yanından gelen ma<ill 
yardımiara değil, ÜRETIME DöNUK E<JIT!ME VE E<liTICiLERE iHTIYACI VARDIR fılıstnll aM 
BALIK YEMEK YERINE, BALIK TUTMAYI OORENMEK ISTIYOR Kuşkusuz ki kurumsal Orgı:rtıer' 
menın tamamıanamamasında israıl lle olan ılışililer ve henUz kalıcı bır banşın ~nama.~ 
olması etkili olmaktadır 
:5. Yüksek duzeydekl IŞSIZlık ve yoksulluktur. Öyle ki, yoksulluk sının altında y~yan rıüfu5lJi 
oranı % 65'e kadar çıkmaktadır lşsızllk özelllkle 11 intırada'dan sonra artmıştır. Bunun :emel 
nedenı, israll bölgesınde çalışan ve Fllıstın çalı~n nurusunun onemli bir bölümunu oluştıran 
kitlenın gırışlerının ve çalışiT'a ızınlerının ıptal edılmış olmasıdır. fılıstın bölgesınde yeten •ad3' 
ış ımkanıarının olmaması ışsızllğın buyuk boyutlara ulaşmasına ve bu ınsanıann yardırnla 
geçınme:sıne bağımlı kılmıştır. 
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Türkıye ıle filistin 1/ışkı/erı uzun bır tarihi geçmışe sahıpbr ve fllıstın Ulusal Yönetımi'nın sorun
larının çözumunde Türkiye'den beklentilerı oldukça yüksektir. Bu beklentllerın merkezinde 
lsra/1-Fılıstın Ilişkilerının normal/eştırilmesi ve lsrall'ln Filistin uzerlnde uyguladıgı sınırlamaları 
kaldırması yönünde Türkiye'nin aracı/ık yapmasıdır Bu beklenti Turklye'nın /srail lle ıyı ılişkiler 
ıçınde olması ve dolayısı lle lsrall üzerınde etkili olabllecegı varsayımından kaynak/anmak· 
tadır. 

Bek/entılenn dığer bir odagını ~ıtım alanında yapılabilecek IŞblrtigl oluştunmaktadır Egitim 
alanındaki beklenti/er; Fıııstınll öğrencilere Türtk/ye'deki ünıversıteıerde eğıtım görme ımkan
ıarının artıniması ve teknik personelin kapasıtesının artın/masına yönelik egitim programlannın 
uygulanması ve deneyın değışımı sureelnin geliştırılmesldır. Bu yolla kurumsal kapasite de 
gelışbrllmış olacaktır. 
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Stagnation or Revival? 
lsraeli Disengagement 

and Palestinian Economic Prospects 

1ftllf.• l~r1 ~hou ... jl1111 c. ouumtnıı·11t lo '•" nntı• ll ll cl cc rımmıu n:Jıırm aud if ,,,.,,cJ 'cnou.,fı· ttdd""'-'t~ < /o."öun•. 

ılltolbcr mtljor ı/roıur tjfUt1 clı·fiullt'lr wuult!IJıc.• /11."1~/lt'd ludC'r tlıesı.• t m.ımı_,fıiiiC ,-s tl ll addilimıal 1 \\ )()0 

/ımı nıch 101r' mlld hdf' thc•/',ı/ntılliım t'c uJJomı•tu 111r11 tiJt• tW"IWI 

The \for Id Bank's June 23 report, Ol~cngagcment, 

lbt Palestinian Econoıny and the Sculerne nts. 
» rns of the potcntiaJ dlslntegratlon of the 
Palcstinian economy under the sustaJncd 
pıtSSures of confllcı and bracll closurc pollclcs. 
Th!. rt-pon tk'~.c.:rihc..·.., a -.cx.ıc..•ty whidı ha.-., ın tht..· 
~u: of four p ... ·ar-.. lo:-.. t all l't:onoını<: dyn;ııni.-.111 and 

~n<.:ec..l ~~ rt'U.'''IUil ol lw.ınri<.' propurtions. A'ı 

~ reıu!t. tht' ~trOill( -.cx:i;.ıl c.:oh\.'.'ııon that dı;ıı-.t<:h,:rizc:'ı 

Pık.~ını.ın lil'c..· h:ı' lx:J(un ıo <.T;Kk, '"·hill· ılu..· 
Pıb.tıoun Authurit} h:ı.., lw .. t crc.·dıl>ılıt) and l-ffl'<."tiVl' 

.:ooı:R,ı ın ~n·r:ı l part~ of <.ı;ız;ı and ılu.' \\ l·~t ltınk 

Thı., ı' J 'ıtuatınn whidl ı-.. potl'lltıoılly nıinou' for hoth 
1' ;"oolflUO.C'i and bradı' 

Tocbythcre is lıopc thatthe braell and Palcstinlan 
gDftmments are oncc ag._"l.Jn r<.-ady to discuss tJtcir 

"-hami fulure. llwy wnuld do 'ıoC) a t ~~ ıımc.• w ht' n ı...rael 
f'l.,. · .ınn~. fnr ıhc.· (ı,....t llnll'• tu c.•vanıatc.· "l'Hic..•mc.·nt.., 

"' · .. ı~-d ın <fa1.a and tlw \\l·-.t lkınk altt:r tlıt• 1~,7 

'tu'. :ı.tk.l \\hen Prt.'"tHJc.·nl Uu-,h h:ı.., J'~'"' n:ınim..lc.--c.l 1hc 
'-tıtdnl hi.., \\l'h lo "l't" thc..•t·mc..·~t:nn· ol :ı '"tnıl) frc..~l' 

.-f dt.-mc:KTJtir Palc.."!'>tınıan "·11•.: hc:lon: the ı.:nd of hi .... 
ttond tı:nn _ 111c..' P.\' tk-"<.ı,ıon tu hold PfL''idcntıa l 

:k-nın, ın lı n.: wıth tht: prn\ ı'ıun ... of the Basit· Ll\\' 
~lo folluw tl1ı.:111 ın \tl)'\'\ nh p.ırlı;ı ınc.·nt~ır'\· c.·k•c. tıon.., 

11t \t·ryc.·ntour:ı~in~ ,, ... p,; and ""', tt xl arl' ınc.lıc.uion~ 

/lllllf'' 1 J \l o/fe11uJb11. J•n,.tdeut 
/ht' H n1td lltutk /tlll<'.! -. . .lfKJ 1 

from the.· Gon·mınc.·nt or hr.ıd ol a Ot:\\ lllll'R.':<tl 

ın hoklıng c.lırl'tl d ı:o..nı....,ıons \\ ıth the..· Pa)L'..,tini.ın 

\uthorit\ 

No state can be tntly frt."C wilh its <.·conomy in 

c haos and wltJı the majority of lts population 
Uving bclow the poverty line. While rro>["'rıt)' is 
no guar.ırıtc.•c.• ol ır.ınquiluy , hı..,ıory tc..·.ıc.:h..:~ th~ıt the 
oppo.,itt.• i~ ıoo oht.•n truc.• ıha ı dı::-..ııtuıion. polıııc.oıl 

in .... ıahility and violt.·nn• :ı re.· c.:nn-,ıanı comp;ınion-, 

Al tJıls juncturc, lı ls viialıhat policy-makers focus 
on s tabiUzlng and rcviving the economy a.s part 

of any new polltlcal process. For the PA ıo rl:ıy an 
ef ft.."<.1i\."l' politiCII mit.•, ıf lllliS( pn.'."t ı C.Ic..' 0\'l'r ;1 fX.'riOd ifl 

whidl the Pa le:-..tinian population C:Xf>l'ric.·ıKc..'s po....ıtiH! 

d1anAl' ın ılwir daily Ji,·c .... - ın tht:ır tht.· :ıhiliıy ıo ınmc 

frcdy, to lrac.lc.·, to find wurk, tu t.•arn a li\"ln~ for tht:ir 

familıc..·:o.. 

While mo ney, and in particıalar donor mo n ey, lh'\S 
an im portant role Lo play in reviving the economy, 

it is not the d c tcrmining fac tor. ·nll' la-.ı rour years 

cxt.·mplify he)\\ lıttlt. dcmor ;as..,ı,tanc.:c cın o.ıdlic..'\t:" in 

ı he ah-.c..·nn· ol ;ı po,ıııvı.· poliq· t.•nnronıncnt - whilc 

<.hmc,r dı,bur.-.t.·nıenh dcluhlc..-cl ıo ;.ılınu~ı l 'S$1 billıon 

ıx·r annum. rt.o;ıl pc:Nm;ı) ınnmll.'~ ldl h) ~ılıno.'t 10 
pcrl"Cill in the.: ..,;JIU4.: rx:ri<>d. 



To change ılı is fnıstratlng dyn:ımic, the undcrlying 
cau"<.-s of econontic dt.-clinc n<.'"t.>d to he addrt.~t,t..-d. 

lt IS ınıponam ıo t·mplusuv ıııi.., .ıı .tlınlt" ol nı. w hopc: 

... ııın· ıt woukl ht..' ;ı mı:-.t.ıJ...c.· to rt spund to lt ~.üy.,. 

potı..:mul opc.:nıng h} \:ll ort.' lo r.ııst• la~t.· su nh 1 ıl 

ınonc) wiıhout .ıddRssıng lht.• roul cnıscs nf tod;ıy's 

t"\·c ını,· tn''' 

For a rl'COVCI")' to takc placc. the Go\·ernment of 

lsracl nt"<.-c:b to ro U back the 'l'tcm of rt.~triction-. 
on the movcrncnt of pcoplc and goods inıp<>'<cd 
sincc the bcginning of the ltttifmla - it ls th..,e 
various clo,ure ınca.,urc"ı that are the proximatc 
cause of four year"' of l,ale,tlnlan t.-conornic 
distr<.>-s"ı. Aı . .-nu-dingly, ıııudı • ,ı lhl· \\.otk ol thl lbnl.. 

.ınd donor ıt.•;ıın on-r ı h ~,· uıur-.t• of ılıi-. .... unını ... ·r 

fonı:-.nl on tht.• \ ;ıriou ... Lın·h ol du ... un .. ·, wııh tlll' l l'aıtı 

lx·n~.·fiıinH from inll'll"iH' pn\h' ..... innalıııll'ltH:tiorı w ith 
bol h p:ırtil's. Tl u: < ;on·rnllll"lll ol hı.ll'l's willingnl.·ss 

to ı.·n~p~c.· wıt lı liıl' doı ıc ıı...., oıı ıhı..''l' !')'lll'" spokı.· ol 
J. ... ırJtı.·gıc rcapprai ..... ıl of tl ll' ııupoııann· ol Palc.:.-.ıinian 
c·nınoınil· .-.ı~ıl ulıt} to 1-.r;ıt')', O\\ n ~·nırtl) - w hill• ı hı.• 

work •ıt thl· Bank .ınd ''"' p;ırtner ... ~how.., th;ıt thl·rı.· 

;ırl.' solutıons th:ıt pt.·rnııı ;ı sı}:nıll.ll11 dı..,ntıntlın~ of 

dosurl" me·;l!'ıurı.-s withc•uı ı.·nı.Lıngerın~ l""r.ıı.:li s•.:nırit) 

The C.ol-·ernmcnt of Jo.,racl ha..' ı;th-·en encouraging 

s.igns of a willingn~-. to rcforın the managcmcnt 
of border gatcway,. to enablc a nıuch fa.\tcr and 
more reli.,ble throughput of ~argo and peoplc. 
Unl~' :ı nunıller of other kcy area.' of the 
cl~ure "i}'ttcm an· addrt.'-''-4...-d., however, th~e 
improvcment..'t wlll have only Hrnitcd impact. Ot 

parth.ul;ır c.· mn·rn .ırl.' tl ll' lı~dy 1'"*'·-'Nı-.ıc.·nn· ,ır ıhc.• 

J.,ac.:k·hl-h.Kk ı."";trgcı lı.ın .. lling !-ı)"'l\'111, tlll' nmıınuati<m 

or intı..·rn;ıl dosurl'" ılırnu~houı !lll' w .. "'ı 1\ank. thı.: 

l;u,:k CJf ;ıdı.·qu:ıı .. · nınıı .. ·ı.tinns hı.:tw .. ·c..·n <lat:ı .ınd tlll' 
\\"l.·~t ltınk .• ımi 1-.ı.td"s ~taıı.:d ını .. ·nııon to tt·nnin:ıh.· 

Palı.·~ıini~n Lıhor ıx·ımil"i h\ liX)l{ .uıd ın .ıhrng;.tı\' 

llll. < u~hlllı.-. 1 rntc.ııı ın ti.&l .. ı .ıltt·r wıılıdra\\,ı l In un 

l'hil.ıddphi. 

For iL' part, the Palcstinian Auılıority fae<.'S two 
seL' ofchaUcngL.,. if it;, to play iL' part In bringing 
aboul rcvlval. rit"\t i-. the nt.·t:d to dcmon..'ttratc 
strong comnıltnıcnt to '4.'Curity reform. politkaUy 
ri:ı;,ky though thJtı, OL.'l}" be. \\"ııl•1ıut :ı \ı-.ıhk ımi 

dlc..1."J\l' d lort, tlll' c.., ı,c..• lur pc..·r-ı,tını.: \\ıth n'fi · 
ı.losUrl' nk'".l lu~·-. ı~ ltı rd to rdutc..· 

Tiıc J>A al~l ll(."t.."'CC' to rc-lnvigorate i ıs progr.ım ol 
govcrnancc rc(ormJ.ı in ordcr to crcate an int.ttnal 
cnvironmcnt more :ıttractive to prhrate io\·eslOr\ 
Duıng thi:ot \\ıli n·quııc.. ı lut thl.· P·\ n1mp:t·tc the C\ 

ol popul.ır dt,ıinns 11 h;ı-. l·mharkı..-d on. ClJi:"' 

hıwk·5.••nc..·-.;;, ..ı .. ·H·Ic ıp .ı ~ol ıd jmJıc..-iJI -.ystı..~ 

~~~.ı..ı~~ c..·on .... ·rn;; .ıhotll tı.ın-.p.ırı.·m:y and '"'Un1.1pbl 

11ıc .ıfCJtıı-. itıon ol tht• 'l'lll\·ınt·nt .an·.ı-. offl·ro the PA -
ıpportıınıt~ ın dc:ınon-.tr.uı.• .ı n .. ·w 'pınt of Ofk.'1lJ'M!'S" 
ptınnıng ılw dı-.po: .ıl o l llıc.····l: :ı-..···ı.:ı... 

On ılıc b:L'i' of" hat b on offcr today, economi: 
rcvivalls adı-tanı prosp<:ct, and it would be b2nl 
to ju.ıiJy :ı major n~·w donor fln.,nclng drin lıt 
dl;ıllı.·ngı., ıatlwr, wıll ht· ıo prı..''l.'r\"t.' c.·;..ı~ing Jıd lı. J\ 
of t · t 1S$'Xl0 ınillıon pt•ı anntım .ınd ıhcrchy c:n...Urt'tb.a 
h;ısi..- htJ<.Is.tl'l ~lıppuı1, hum;ınıt.ırian and ınfr.ı.,tnıo..t:""

dc.·\dnpnwnı nn·ds nmtınuı.· to be.: mt"l. 

C hapter Si>. lay., uut an agenda of acılons ılıatılır 
Bank bcUevL.., would ı.,y the ba..~is for economi< 
r(.-scncratJon. lt i~ suAAı...·.-.tc..J that tlw. a~CKU ~ 
furtlwr rdınc.:d atı .. ·r thı.· \1 II..C nwt.:ung ın Dı.. ... eııttt 

ıl fl<J..'-'ihk· ıhrou)..:h d iret t di'<.'ll'-'>lon l·x.:rnc..·ı:n GOl ml 
tlll' i'.\ 

lt ı., further propos<.-d ıJıat ıJıe donor rommu~ 
tmek prow<.,, b) ıJıc partics in tackling tbesc ttı 
precondition.Ot ror t..."COUOJniC revival If 'lj;!nihcırr 

progrl., is m:ıdı..' ;ı~.ıınsı a S\.'1 of a~n.·ı.·d indıı..:Jtcıs.. • 
m:ıjor nı.·w donor dfort wuuld lhl.·n lll:' ju-.ı.ıi.ıc.:U- J.'l:ı 

;1 dcmor pll·dg:in~ c.·onh:rl.'lltt.' should bl.· o !lı.. -d. C3Kix 
.. uc.-h ;ı nınkrl·nlı..' ın ılw ahsc..•nn• o f :ıdc..-quatc..• progrı: 
wmılı..l he.· nıuntı.·rpnK.!uc..tivı.·, howt:n:r, :ın<.J..,houkl cd 

lw nm~ıdc..·ıl.·d 



4 Years lntifada, Closures 
and Palestinian Economic Crisis 

- i the Pak'"Sttnim t."COOOffi}" \tabilizL-d .ıftc.:r l\\0 )"-'·'"or ... tt;ırp cnntr:ıuivn '11lt.:' \\orlU B.ınk c.· .. tıınaıt..·s that per 
piLı. Gro,..., Domc:,tic Produd inucast.-d alx>ut one pcru.·nı ın lOO.i. TIR· ~tJhılıJ.Hıon occurn.."(l .ıg.un ... ı ;ı h.ı~,.kclrop 
a mc.xle"" dt..'Ciıne ın \'iolcnu:. \torco-.;cr. thcrc \\ere fcwcr t:urh:\\~ Uhc mo't cxtrc.·mt. form ot (..o,urcı Jnd 

Go\c:mmcnt of br.u:l's tr:tn,fcr of pn.:\ ıou,ly \\ ıthhdd ta:\. n-H·nuc-. proJu<..L"(I d shon acııng fı~.ıl ,rımuJu, 

f..ı\\~o."\t·r, ncitht..·r of the:~ 'ıimulı ,,,ıs c.:ontınuc.-d int u 200,, tht. c..-ı;onomy b ~ıagnant on< c .ag;un. Alter alın0,1 fuur 
n. of the confhc..t, a\cr:.ıgc P.ılc,tınian inl'omc~ ha H.' tlc..·dint...U lw morl: ıtun one thınJ .ınc.l ont:-qu.ınt:r of tllt" 

'll.orkforcc: b uncmployt..•d ~t:Jrly onc-h.ılf tJf all Pak•stınıan' liH: bc.:lo\\ thc fX)\c.:n) lınc..~ ~torc th.tn 6QO,{)()(J peupıc: 
ııo pt.·rt.:cnt of tlıt: populatuın) t-annoı .ıfford t..·vt..•n tht• h.ı~u.: ncc.c..•,,ıtıc..:s lor ... uhsıstcnu. .. •. llu .. • pn..·opıtıtur of tht, 
eo:>nomıc eri~ b h.ı... bc.:c.:n 'c.:lo:ıure,' a muhi-f.ıcctc.:d s.} ~tc.: m ol n......ırınions un th~ ".lon:ım:nt of P~ıc:,tınıan pc.:·tıple 
.md goods, whu.:h the GoH•mmc.:nt of ı...racl <~rMUl'"t ıs t.."· .. '(·ntı.tlto protc<.:t ı ... rJc..>lıs ın Isr.ıcl and ın the x·tllc.:ın«.·nl~. 
tlo.-.urc..· .... ınduôing llıc SeparJtion 1\arricr, prc..·vcnı tht.• frn• flow ol Palcstınıan cconomit· ıransat1ıon:oı; tht:} rat'te 
the co". of doin~ huı.;inc..,s :tn<.l dı.,nıpt thc prc:diçtahılit} nt.·c..·lk·d for urdcrly t.'(:onomıc life \\ ithout rllJJOr rhangc..~ 
n ıht' dosure rcgimc and siRnıfıc:ınr progn:~\ ın the.: Palc..·:oıtınian rdonn progrJm 10 imprun· ıht: clımaı..~ for pm.ııc..• 
\CSiors, thcrt.• i..o.; no pro:..JX-"<:t of a 'uM.ıim:cl rct·ovc.:ry of the Pak-,ıinıan l'(.-cınnmy 

The Palestinian economy 
recovered slightly in 2003, but 

is now stagnant 

Prttipiıated by several o ne-off factorı, the 
Bank estlmates ıbat P:ılestlnlan Gros~ Domestic 
Producı (GOP) grew by slx percent In real tc rms 
in 2003. Posltivc growth In 2003 ls a • ignlllcant 
improvemenı, compared wlth the ıwo prevlo us 
l<:lrs durin g whe n the «c>nom y s hrank b y nıore 
than 25 pcrccn L Several facıorı. undc rUe the 
•tabillzatio n o f the P:ılestinlan economy in 2003. 

t..-urtc'" and n.-c..lu<.t..'"<.l \K>h:nn: ın tht po.~riod. 

fullo"-<·d the l.ıun< h ol th<· Rrxıu \IJp ın \pnl 
- :0~ c..-n.ıhlc.:d .l "'t:atdı-up• in prh.Hl' sc..'t1Ur anıvit) 

ı ı ıl 

.md houo.;c:huld spc..•ndin~. 'I1ıe re!'ıuırıptıon of rc\ c:nut' 

tran..,ft.·" ~ıntl a ınoclc!'tt rc:hound of the brJl'li t'Conoın}· 
~tls.c:l hclped. llowt•vcr, the resumptit>n of $trowth lus 

dcliH·rc..-d only marı.ün:ıl ımprovcmc.:nt., ın per l"apıta 
ınl'<)llll' ... Gın.·n the Hrowth ın ropulatıon in tht· 'Xl''l 

nank and G~ız.L rcal GDP ro-..c..· by araund ont! pcrrl'nt 
in 200.~. \s ;ı rc:o.ult, .1\Cra~c in<.oınt':oı in 2003 \\tre 
somc: :'ı6 pc...·ru·nt lowcr than thc:ır prC-11Jiifada k·, cı, 

Labor market indicatorı. fo r tbe fırst half of 
2()(H suggcst that the r ecovcry ls comıng to an 
e nd. Somt 104,000 ıobs wcn: crcatt"d for Pak·,Uni.ın 
~,·orkcr-. in 2003, t.'(IUİ\3lt:-nt tn a 21 Jll1'lc:nt ınntı'it· 
ın t.·mplo} mcnt t·ompart.'ll wıth 200.:! Joh ~rtJ\\1h 
,,a, p:.ırtilularl~ 'tronı;t in Ga7..a, \\he~ nnplo)rtle:nt 

ınn"l'asc.'li hy .U pcr<·cnı ın 2003. Le ncnıploymenı "''"' 
fl'll from .ın ;t\Cr.tlo(t" of 31.4 pt.-'n:cm ın !002 tu 
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pert:em ın 2003 .. \lort• rı...'<.·ı:ntl), hrnn.•n .. •r. t ht..·~· tn:m .. L-ı 
re,·c~"'t.l. parti<:uLırly in Gan. DurinR tht..• fir!'oot half of 
2{)()..f, the.:' Pall·~ini<.ın t..•c,:unomy Jo..,t mon· than 22,000 

johs. Gaı..a t..•xrx·rit.·m:c..·d thl' lion·.., ..,Jurt· of this ln~s 

(20,000 pt."'pk· lo~t ıoh"ıl. t-:nıploynwnt in ılw \\~~• 

Bank hcld up only ht.'<':.tu't' ol ~ı ..,harp inl·n..·;.l"ıc..' in part· 
tim~ ~>hs, coınp:ın.·J wıth hıll-tınıt.•jolh, whidllh:dint."tl 
by alnıo"ıl 1"',000 in tlll' lır-.t h.ılf of .?00-ı. ~1orı...'U\C:f, at 
le~" th;ın 1,000, the.:' numhc..·r of Palı:sıini;m.., workin~ıt ın 

hr..ıcl wa' tlw luwc..·-.ı t.'\ ı...·r rq)(mt:d hy ı ht.: PCBS. 

The Palestlnian econonıy remalns severely 
depressed compared with the pre-intifada period. 

The \\'orld Bank t.·~ıımatl'"' ıh:ıt CDP h .B pt'rl·t.·nt km:cr 
than in 1999. Af'ıl'r ac:countın~ for population growıh. 
rc::.ıl GDP pt.:r cıpi t;ı i" soııw -~ı; pt.:rn•nı lx•low it.s prc..•
futifada k·,·cl. An unt.·mploynıt•nt r..ıtc of alıout 2') 
percent in 200~ komp:ııc..•d wiıh lll ıwrn.>nt ;ll thl' l"\lt.' 
of the intlfadal und<..•rsçorı..·s ı he f:Kt thatthe P:ılest i nıan 

cconomy opc:r;Hı..·.., well l x•lmı. ih pott.·n ı ial Young 
people aıv IXırtinılarly lıard !ıli lıy unl-ıııp loynıcııı : 37 
percent of young pc..·oplt.· Wt'ft' tınt.·ınployt.•d at ı ht: t..•nd 
of lOO:\ cnmpan .. "<.l w 11 h 1 l ıx•rn·nt un tlıt• c..•vc ol ı he 
ill/ifada ın S<:ptl·nıhcr lll<XJ. 

The PA's fiscaJ situ:ılion L>a.o,cd -.omcwh:ıt In 2003, 
but remained dilflcult. ·nll' P.\'-. fi~:al ,ituation ha' 
becn 'l.'\t.'rt..•ly t:on.,tr.ıint-d hy ılw 111/ifiulll J-'is.cıl 

rt:ı.·cnue.., ınnc..-;.ı....,"tl ın ıoo.~ tlut.• to unproı. ı...·d tax 
collc.."{1ion. 1hc..• rt.•-.umption of withht'IJ rl.·n·nut...' ır:.ın.'·•fc..·r.. 
anti nunoc..·t..·onoını. .. - ... ı.ıhıliz:ıtinn. C:lc;ırJnu• rc..·ı. t•nuı..·.., 

·.ımounıt~d tn l S$ ı ı.! million ın ıoo.-'\ romparc..·d wııh 
t·ssı.::;o million ın .woı. The <iol .ıl'<, rdxıh:d a tot~ıl 

of l'SSl<J·t millınn ın prt.·ı.ıou-.1\-~wıthlwlc.l dt.•ar..ırK·c..· 

rı...·H·nut.·., to ıht• PA: tht..·-.c..· rt.•H·nut.·-. allmn·d the..• PA 
ı o p;ı) oll 'O ll ll' nt ı ıs ;ıı re..-: ır-. to -.upplıt.:r' whidı had 
ou:nıımıl:ıtt·d during .!002. 'llH:'l' ıt·H:nut.·, .ıı..o I)(M l"ılt..'\1 

rri\..l ll:' -.c..'t.to ı liqu ıdıty lk\t..'l1lh:~ ;ıl-.c•J,:.ot ;ı booM Inmı 

rdonn cıl ı ht,.' Pc..·ııoll·uın (";ommı-.sicın '11ıt..• t..·omnu-. ... ion 
h;ı-. opı..:r.ııc..·d unt.lt.:ı tht..• dııt..'d l·ontrul ol tllc..' .\ lı nı-.ın 

ol Fııı:ııın· ... ınn· .h ıl' .!OO_-\ ı ımı. ı.·' t.'f_ ı•:\ t'\r>4..:ndıtıııt..·'· 

drın.-ıı 111 p;ıılinıLıı h~ .ın ı..·,pandın~ puhlit- ....._.t..lot 
\\;ıgı.: hıll. "''t·t.·\'tll·d lımıh st'l h~ the..· .!OO_'i 1\utlgc.:t 
\\h ık ı.. ı\ il 't.·n.ıll.' ın ıuııııwnt u.:ııı.ıııwı.l ı.ı.ııhin liıttıh 

-.c..·ı h) tht..• 2tMJ.'\ 1 \ııdgt.·t, ~:c.tııil) "'-'th•r t..•ınplt,)l11t.'nl 

grl.·ı.ı. hy -\,ı t_'\ in .!ou.-~ ı.·omp.ıınl \o.ıth .ı hudgc..·ı 

-.ıipukıtt..•d trc..·ı...'/l" ın l'l'< nııınıt.·nt Tlıı...· ıotıl irll'll.';l't.' ın 

the publi.- "-':tor p;ıyroll .-aıııc to ai>OUt 'i.300 -llltıııı 
1\\il·c ıiw Jc,d allo\\l'U for ın the lıuJg<1. At ııı.,,... 
unw, puhlıt.· ....,•ı:tor !'.;lkırll'!'t \\t..'nt up 15 fk."R:t..'Olltl. 
hl"l"""' tlw i'LC: lurn·<.i ıhrouıdı inıplcııı.:nıatıoocl 

19')H Cıı. il X'f'\Kl' l..oıw ·111c..· PA\ hudgc..1 \\'3-, f. 
-.ır:ıınni hr tiw hunk-n ol payını~ out,.ı.ıııdin~~ 
hilb to bradi ~upplit..·~ ,\ sa rc:-.ult. l~ P.\-. fırıı.-nı 

ııap ın 2<l03 tııt.ık-<.1 l ~$%1 nıillıon ı 19 fl<-'ltm 
GDP). To cun·r thb gap. tht...' 1'.:\ -.qut..-ı:ZL"'... llOO-'Slf' 
ı..·xpı...·nt.lıturı...·'· t.lclc..•rrt..'t.l paylllt..'nt:-. to the publk 5I:L... 

pt.•n,ıon !'ooY"'Il'ın, and f)()rrowt."<.l from commt."l'li:ıl t:xım 
At liSSl.l<J ınılliuıı, c:xıcrııal huuııı:t suppo:ırt ın ~ 

w~ı~ lt.:'-'-' than ont..·-ha lf of the amount JOtK.ip;ıtnlmllt 

ıoo_~ Bu<.lııc:ı. In "''P''"'"· the l'c\ -.quw1ed oon-o~ 
l'Xf"'ndıı urc:s to 7H pt:rn:nt of 2003's bud~>e~ed :ıııuııı 

rhc PA abo i nnı..•a!'tcd borrow ıng f'rum rornrnesm 
han k" (PA dchı lo t..'Oillll1t'rt:ial han b :"ooooJ 31 l''ıSI

million ;H l hc enc.l o f ı ht• yt.·ar). 

Closures remain the defining 
charaderistic of Palestinian 

economic l~e 

The econonık space of the West Bank and Ga 

remajns hlglıly fr:ıgmented; econoınk activil) bl 

significantJydeclined. Cl"'""" and nırfeo·,u 
to lfi,rupt hu"'int.·'·'· coınmcrc..·c and routi.nt: ~ 
c..·:xt.·h;.ın~~= tht·} have rai:-.t..-'d ır:.m~pon and pcı...lduô:ı 
n,_,ı.. amJ w\t..'rt.'\1 \ ıl alc..·c.:onomic link-. ht:t\ı.ı...'ef\ '-bıF 
:ınc.l urhan art..·o ı..,_ \\ t,•-.t llJnk hu:-.inö,mt..'11 -. 
dıllınıhıt.·.-. ın ohı:ııni n~ot nct..·t:'~ ... ary pnxluct.ı\t' i1pD' 

Inmı 'uprlit..'i", and ın :-.hippın~ fını,Jk"ll ~_. 

ntır~t.·ı ı-ı w ınon·ını...·nt o l UllllJlll'r<.:ı.al )!lXxl" ht19ol'C" 
ıht..• \\t.•"'t Bank . ı ıu l J-.rad lk·dınt..'t.l hy .:;,ı_,l pt'f\t1' 

during 200;\ uımp;ırc..·d "nh tht..· le..·' d prior 10 * 
l;ıundı ol Oııt:r.ıt ion ' IX:ft..·n ... ıH· ~hicltl. ın M.:n:b • 

1 klt.-n-.ıı.t.· '\hidd ..._ ... t..·rt..'l\' rc..·"ııril'lt"tl P~ılt.~nue u:: 
ahılıı~ to c..·ng.ı,.:t...· ın hu-.·ı nt.''-' ouı:-.ıdt..· the.· \\t."'-1 RD 
Clo-.tıfl'' .ınd pc.:rnııı l\lllt.dlatıon~ rt.."t..lkı..ı.l ılıt:n:.: 

ol P.ılc-.ııni.ın-. wıu~ıng in ı-.roıd ;ınd in lhc: f..rX! 

......_.nkınc..·nı.. <bl ıto H pt.:rc..t•nı of t·mplo\t"ll PJk-o.tr.: 

.ılı..ordın~ ıo thl' tııc..· ... ı lıgun.· .... Inmı J"t:B.X'l'IIDf'C 

ı.ı. nh .!.! pt..:rn·nı on ılw t.'\ t..' ot ı he..· illlifiu.üı. 



Th< frequency of curfews - ıhe most cxtreme 
:orm of d osure - occurred less often In 2003 than 
ın 2002, but eonstruclion of the Se paration llarrier 
Jıt'C'dttated. The ıntcı-ı-.it} ol t·urlt:W'ı ~r.ıUually 

.k"Ctuc. trom thcır pc..·ak clunng ()pt:r:.Hınn 1.)\:fc.•n..,in.· 

ıd:..ı uı Lle" 'P""~ of 2002, '"·hc.·n mon.• tltın n nt 

ı~d ol ıht.- \\i.:~ Bank p()pulauun ''·~ı' untk·r c..·urfc..·\\ 
~r c.·xll·ntk.-d period' of time. Thl• Uc.•c.:lin4..' rontımıt'tl ın 

21Wl3; \\hı.:n thl· ,Jıarc of <..·urfc..~··hou~ ın mo ... ı urhan 
."llt'f"ıı druppc..ıod ıo arouncl 10 pt:rc.:t.•nt from o\ er ·10 

'lt."n"l"flt ın the: "'t.."'t·und half of !(Xl.?. TIR· (,on:mn·u.:nt 

•i hrJt.i comınut."t..l rlıt· <.·onstruc..lıon of tlll' St.·par:uıon 
iarri<r ın !003. To dıte, a total ol ll!'; kılonıcıc" of ılı<• 

..... p;ırJtKm llarnt-r h:ı' bt."""t.'n con'\lru<.ıc.:d. ll uın.,ırut:h .. "'li 
~ onlın){ to Gol plans. appru:\ımatd\· ı c;~,HOO 

Jt.ll"' <ır 11 2 fM:n:cnt of \\c-"t Uank l:ınd (t•x<.: luc.lin~ 

LL--l Jcnı"'k-m) w ili li" hcıween ılı~: llarrıcr . ı nd ı he• 
irttn Unc.·.1 111\:~ an::ts ~ın: humc.• ıo ~,ıne 9.~.000 

f-;ık:-.ııntın,_ 111~ Paksun ian~ an.· likl'l)' to he.• "'t'par:.HL'd 

,.m tlll'ır JJ.:nt"ulturJI land:-., ırri~atıun nc.·t\\urk.' 
..nJ \\Jll"f l"l'"''UR:t.'""'. a' wdl a!'ı from \\l'SI Bank 
i.~();.plı.o.-.... '.c,:ll<x)b and ht:alth c.:linit:~ Comml'R ial 

t'!Uhfi..,hmc.:m., in P~ıle.,tinian c.:oınnuınııic.:' .ıtlc.·c.:ıc.·c..l l1y 
Ilc lktmc.•r \\ili fJt:c n.'tlul"lıon' ın thc.·ır c.·u ... tonH.·r ha sc.·, 
s the oıhılıty of hr:ıcli Arabı-. to frt'(jlll'ıı t Pak•:-.tinıan 

'Ic.ıp:o.i.,rc.·,ıriltL"<..I 

lo date, the Scparatlon Barrier's dlr<.-ct t.-conoınic 
Dıpacı h:ıs bcen modesı a!Uıough ~..,pecially 
'!;riculıure has been negalively affectcd; closurcs 
l:ay~ dwarfed i ts effecL 1 n tL•mı.' ol unı.•mplo) mL· nt 

u <..'ı lk"ttc."ll hy P<.liS show th~u '(> far thc.·n.• ha o.; not 

~"Cu .ı 'l).!nifıc.ı.nt eli\ ct)(l'n<..:e ın unc.·mploynu.•nt r.ttc.· ..... 
-..1\\c.'l"n c.:ummunıtıL~ Jocıtt..-d nn cııhc.·r :<ııde of the.• 
JITk.'f. Lahor lllU\'Cil1l'llh \\l'rt.' ~'\l'rl'ly nm ... tr;tınl"tl 

t·h"ıı"'t: t:on-.ıruc.tion hL·ı-:~m . liınııın~ the.• .ıc.ld i ııonal 

~tı\c.·ımp:ıl.·t of the harrit..•r. IIO\\c..·n.·r, ıhc:n: .ı re ~ign."'' 
1 _ı ıhc fX'I\.l'lltl1ıtl" of wc,rkc.:r. c.:uınmuıın~ tc, fo,r;.ıc.•l ;ınd 
10 •ht.- hr.h.:li "'ıe.."ltlcrtll.'nt!'. from tho">(.' J4nH·rnor.ıtl·~ ın 
.-tıidı tht· liırric.·r \V.l' huih c..lt.. ... ı:lint .. '1..1 ınon,• r.ıpıdly than 

those where..• the ll.trril·r lu' yc.-1 to lx· n)f'l~lnll'lc.'ll. 

~ numhc:r' dt·m~ truın Jlf'Uif'."-1tcıf\' h.J<;(.'\.1 un ılw n_·,ıow.·d 
'Vnı:'f n.ıuk puhlı ... ht~ l10ı ılu: ını .. s ~:·.am Zork' ·\utiK•rıt\'. lht.· 

ırıı:tr•lht.· "ıtj')ôlr.ıılnn ıi.ırrkr l'Ö -.c ıli .. ut-.,, ı In UrkYrt.ufll\', p.ınl~ 
•ı _,.,.ci pt'f'llJıng la" suıı 

'k ~ T.-.on k dh:n ,., ı hı: 'w.·p.ır.ıııon H.urwr IIrt' mı.ıl~ .f("(l ın 
.rrrh ıhc.·fontx.om~ St-p;ır.ıdnn llımc.-r lkplf"' 

'11ll' ,c.·p.ır.ıtınn lxırric.·r h:ı~. ho\\c.·n·r, k 'tl to d":,trul'li<>n 

c)f ;IJ.tric:ultur.ıll;ıncJo.;, ınfr:.ı~tnıc. t\lfl' .tn< i \\,ltc.·r n.:'souru• . ..,, 
;.ınd J.pprc.-ı·ı:ıhly n."t.lun·d a<..Tl.':o.' to fannl.ınd iıı the 
'L~IIll·/onc.·, whic.:h ha' had ;ı p:ınic.:ular nc.·Jıt.ıli\ l.' cffcl"l 

ın Jt..·nin ;tnd Tulk..m.-m di~tri<..1-' tlut toıtc.·thc.·r ~ın.:ounı 

for mon..· than 20 pt.·rn·nt ol P;dı.·,unun agricuhur:ıl 

pnx.lut1ıcm: 

Palestinian living standards 
have been severely 

compromised 

Despite econo roic st.-ıblllzation in l003, some 
47 perce nt of P:ılesılrlians Uvc bclo w Uıe o fficial 
poverty Unc. Thrcl' yc..·~ın- ul ec.·onomic.· ni~:-. han· 
sc.'\ cn.:ly nlmpnnni-...."t.l Palc.:stinian lı\· ing ~t;ındard!'ı. Joh 
crc.•at ion ın .lOO.-\ ın;ıdt.• a dt.: nı in tl tt.· pon·n~ r.ucs, bu ı 
-.cıml· l"" p:rn·nt of Palı.:.o.;tinians (Jround 1-; millinn 
JX'npll'l '-1111 Jıvc.• llt.')O\\' thL• otfınal f>llH'ny lint.· of 

l"S$l 1 d:ııl)' J><:r f'<'NlO ( down from 'i 1 f'<'I"Ct>nl in 
lOOll. Juinl ~ıııalysi' hy the.· Bank :md PCUS suAAl'-'L<.; that 

C.:H.'r}' :<ıt.'J(Illl'lll or the Palcstinıan popubtivn (cxc..·cpt 
for the.· ridıc.·st ı n pl'rt:cnt) ha.., :-.ec.·n dctl·rıor:uıon in 

ı heir fin~ımül ... itu:ıtıons. 

Econoınlc hardshlp is most acute for Uıe 600,000 
Palestinlans Uving under the minimunı level for 
su~istcncc. '111Jl 16 rx:rn:nt ol the.' populaıion. 

who lin· hc .. ·luw the: subsıstl.'nc..·e po\'crty lınc. men:!~ 

sur\'ı\c, c.k-:-.pitt.: sı~nılkant amounts of huınanitarian 
.t:-......1\t;ııln' ı r~ımılics living in suhsio.;tcnc.·c.• pon.:ny 

di,play dıar.ıueri:-.tıc•, of long-h:rm pmt.:'ll}': they are 

J.tt.'nt..·r.ılly larJtc.' wıth nw ny non-working tlt:pcndt.:nh 

khildrc.·n .ınd ddcrly) and limited. if ~ıny, 'anngs. TlK· 

workıng pnor lun• low lc.:veb of e<..luLHıon 1 lO pern:nt 

of tht..• \\orkin~ poor ha\·ı.· not l·\·t'n complc.·ıcd primal) 
'<.:h<Kll, umıpan.."t.! wııh 9 pcrc:ent of ollwr workcr.-.>; 
the...· \\orkıng punr an.- l"mployL·d in ~ror:ıdıc., part-tim'-' 

nr unp~ııd toh"' IL".~. family Jahor}. Tiıc.·:-.c.· t:h;tr:Ktl'rl,tı<.:~ 
lin-Ht tllt'ır .ıhilit} to wıtlhtand thl' t'l·onoınic ni,i.-.. Till'y 

ho\ L'nxl do.-.c.· to the suhMstcnn· pel\ c..·rt~ line.· prior to 

tlw imifiula; ;ı modl...,t dL·dinc.· in a\L·ra~c.· ınnmlt.'"' \\;ı.. 
t.·nough ın pu'h thc.·ın into suh'i'tenn· pmc.·rtr 



The coping strategies for Uıe poorcst segment of 
the Palestini:ın population are being incrc:ısingly 
strctched thin. lly 2003. tlll' :ıhılit) of tlll· 'ltbsistencc 

ptlnr to continue <.:opin~ wiıh a prulon~L't.l t.'(,:onomic..· 

ni .... ıs hy rcclucın~ consunıpıion, dr:.ıwin~ dow n s;win~s 
an<.! ı.;clling liquid assL·L-t lx.·t::ınıe ınrrc::ısingl)· ... ır.ıınt.'tl 
C:onsuınption h~ıs lx-en dr.ısıı<:ally rt•<.hın .. •d; tht.·rc is 
limited opportuniıy for lürtlwr nııs. In 200 ı, 9·ı ıx•n.:cnt 

of thl' popubıion n.:.·p<:>rtc..•d nuling l:unsumptıon; ın 
2003. only 46 pero..-nt n.~pc.ınctlthcy \\"t.'fC .ıhk· to do so. 

Family savings are ix• ing dcplct<.:d In 1001. 70 ıx·rt·enı 
of tiH..' JX-x1R'st farrıilics drt.·w dmvn thc..•ir s:ıving:-i, 

cnmp;ın.xJ with 1.~ pt:rcL"nt who c:ontinur.:d ın do so in 

200.3. Social nt.·ıworks prm·idt.· oın importaııt .... ;ırt•ıy net 

for poor hou.'>dıold.oo;; 60 pc.:rn·nı of ıhc ıxxn n.·rorts 
horrowing from indiYidu:.ıls while 31 pen:c.·nı rdy on 
horrowing from fric.·ncb and rl'iaıivt•s in 200:\. 

The protr:ıcıcd conflict is ı.ıking a hcavy ıoU on 
the mental health of children and you ılı . Cont inut'tl 
,·iolt:nn.' ha:-. innt.:;ı~ed len·ı. ... of psycholugıt.·~ıl tr;ıuııw 

oınd :-Mess among dıildn:n :ınd young pc.·opk·. 1\lmosı 

onc~half <·ıB pc.·ı\:cnı) ol dliltlrcn n:pnn ha,·ing 
pcrsonally c.·xpc:riL'IKL'tl (.:onOıt-ı-rd~tll.'<.l viok·nn .. · ur 

Willlt'~\t!d \·ioll'IKt' ~tfft..•<.1ıng i111 lllllllL'dı;tll' ranıily 

nwınbc.:r. Arenımi lU fH..'rrenı of p;tn·nıs report lnl/fiuitl~ 
rdat('d psyc:Jıolo~icıl prohlt.·ııt-. ;ımung dıildn.:n 

Caggrc.·ssin: hc.:h:l\ ior, nighım;ırc.·s, Cil ) an:urdıng to 
;ı ... ıudy by ı he l 1nin•rsity of C.t.:nc:\'a. S<:honlıc.•;ıdwrs 

and p:.ın.:nt.s also n.·ron diıninı:-.lwd attenuon sp.ıns ;ı mJ 
difficulıy in çoıKc.·nır.ıtıng amonJt sch()ohıgl' dtildrc..·n 
The.- wc.·ll lx·ıng nf dtildrcn and youth h prohkl1l:ıtic.: 

;ınd worrisoınc; so tcx, ~uc..· tht.• fııtun.• c.:ohc.·,i\t.'Oc..'"-' and 
dc..·,·clopnwnt rn) .... rx·c.·ıs uf P;ılc.· ... ıınian SO('ıı.:ı~· 

Delivery of basic social servfces 
continues, due to significant 

donor assistance. But law and 
order are disintegrating 

De~rite c.'oınınc.·mLıhk dfort. ... ıhc: qu:ılity .ınt! l"cı\c.·ra~c.· 

ol hasit soci:ıl sc.·nx~·s are.· "'t;\'l'rı.·lr c.ındı.·ı :-ıtu .. · .. s. To 
ıhcır ncdil, thı...' P.\, nıuni<.:ıp;ıliıiı...·s and .ı \·,ıric.·ıv of 

'KiO .... (;ıs.sistr..·d hy donnrs> haH' nuinı..ıınc..'tl dc..~lıH'J1 

of core ...._.1"\.in.:~ - t..-'"<.luGıt ian, heahh, '\\-4lttr zt: 

dc.Tirit:ııy, ~·wagc.• :ınd solid wast~- ona n.ı;:ular 
Inc..·vit~thly, lıowc.·vc..•r, ~t:.·rvit·e stan<.tırtb han.• dt.'Ciiırc: 
clo~un..·s and ıhc SU!<Itaim."<..l fıscal c..'ri!'is lu\'t' 1oil:: 

tlwır toll. Fur <·x;ımple. sdıcxıl cnrullnıent r.ır<> ı:.. 
dt:diıwd four Yl';ır.; ın a row \lon:on:r, Ilk." cı~ 
uf ı he..· t.'<.lucıııon s}·sıc.:nı i.s .o,;c..•riuusly c.:onstr.ıınt."ll h\: dt 

PA'" dt>tcrioraıing fınancial sıtu:ıtion. 3 dr.ımatic.· c..lRıç 
pa)·mcmt of ."ıtut.lcnı tuiııon fcc...•s, anda Lırk of pları:nei: 
o.ınd ınan:tgt·nıc.•nt c-.Jpacıty. Dt:Spıtc thc.."":ıC c.:un:,trı=t: 

ııeıı<•rallr. the qu:ılity of hasıc educ-Jtıon ıu_, M< 
"ıll'itainl.:'d at pre-illlf/adcl lt.•vcls; the J\"t:I'"JJ(e ~Jc.ooı 
ıc.·;ıcher ;,ınt..l .. 'ıtuclt.•nl/das..ı.;room r.ıtio."ı have ~ 
u,nstanı uq;r tlıt..' pası fıvc.: yl.":.ır.s. f lowcn~r. the q 
ni higln·r c:ducıtion is dcteriurating: n.-cruitmt!rı rJ 

ı c..•adıing M;.ıll ~ınd exp~ınsion of bcilılit.~ hne r.a 
kcpt pacc with <'xp:ıııding <:nrollment. The q= 
of ımınirlp:ıl 'ıt.'r\'ıccs h;ıs alsn de[erior~lted .. ınce ıb: 
nnsc:t of the: lııt!fatla. Closurcs have had a p:ırti<:U!ıı'ı 
ııı....·~;nivc iınp:ırı on solid w:ıt-.tc coUccuon; ılıere ~ 

;ılso limited . ırccss to l:ındnlls; (the IDF ha. clıx 
ınany nıunidp:ıl landnll ."ıiıcs) Inercasing lhin"t« 
c.·o .... ıs have lt'tl tu a prolifcn.ıtion oftempor.ıry dumpo;ıto 
tlttı prc~nı l'O\'ıronnıental anU health hazards .. Do~ 
doıılılcd the: k-wl of "mcrııcncy ınunicipal suppnr. r 
lOO.i. thus pluyinıı a kcy role in sust:ıınlng mun"ıp;ıl 
.">Cl"\ ll"L'S. 

The I'A'• lcgllirmıcy and abWty to enforce law aııd 
ordcr ha• gr.ıdu:ılly de<:<ıycd. In n...:cnt m•nı 
thl'f'l.' lwn.• lx:cn lnc.:re:.ı."ıinK si,gns of a collapse of b 

and nrtlt."r in the \\'cM Bank anc.J Gaza. with ~·eaı 
kıdn;ıppını.t-.,, ına""ı proıc:~t-"ı and auac:k.s on PA ~ 
\\'lwn Primc .\lıni ... ıt.·r Qurei':ı :suhmıttecl hL:s re,igru~ 
on .Jul)' 17 ıl:ll<·r withdr:.ıwnl he wam4!<1 that th<! ~"' 
B:ınk \\,ıs on ılw n:J"MC ol "unprecedemed chae6. 
Ch:ıllc.·ngc' tn ıhc.• JLHhonty of the PA han~ come (rı;X!! 
nflıutl' \\lllıın ıln..• rıto and from a youngcr ~ene:r.ıtıon 
uf politıcıl .lt. U\ ,_,~:ı-;_ Many of the.~ latter an: ;.ıtfili;ıttd 

w ıtlı nıllıt:ınt ıırnup' lıkc the \l-.\'1'" Brı!l'ıde and otlıı:f 
~rnups :ı,sn(-ı.ııc.·d \\"llh F;Hoıh. Un<Joubtt;"tll)', the ı ... rxu 

c.lti(.'OJ.: .. II(t.'llll'lll pl.tn ha., fuc.:llc..'t..l inu:mal J>aJt..~ 
ll'rl'lcın.o;; \.triıtU' fK'Iilic.tl f:l<."llon~ h.;.ı\.t.' 'OUJ!hı 

pnsıııun thc.·m"ıC.·ht.•:s for ıhc •c..Ja)-~ aftc:r· an hr.ıdi 

mililoıry \\ ııhdra\\ .ıl 



Donor-fln:ınced emergcncy asslsıancc has 
pb)ed an imponanı role in susıaining social 
.micc delive ry and supporting the poor. l>ono"' 
,ı, ......d l\SlliH ntillıon ın ıtl03 ;ı ,ııı:lıı <.lc·dinl' 
ın _,,ı ı. lluı .u l'S$!';1> per cıpıta, ılw il'\ c:l of 

~ır,uppun n:m.ıın' high ll) intc.:rnaııon:ıl 'l:ınclırd ... 
~~e a "'-"\..1> dedinc ın bud~c.·t ~uppon, c.lonor. 
~·•C'1ht:lc:-..., U)\'c..·n.-d ~ome.~ .!S pc.:rn:nı of the p_y, 

-ımı <'pen<.lıture> ın 200.\ llwrdı>nc, the\' playc"<l 
,ıgni~Jcınt n)lc: ın hc..•lpınJ.: dle PA ruminuc h;ı,ic 

....oı ::ıc.-n ın.-.... Oonor. al -.o t.IL,huN."ll t "ı$26-ı ınillıon 

·t'1'Dlı'f.:t..'tl<.)" anel humanıl3rtın aıd: l'SSII9 millihn ul 
"".l. wa.' for foot.l aid, juh ~.:n.:~ıuon progr:ıın' ~md c.:a'h 
~~.JOt:t• for the.: pcxm ...... ı. \\ ıthot.n tJw"<" pru).tr.un .... 

ır lbnk t•,ııın:ıh .. ' ' an ~ıc.ldılil)n:ıl l~,0I:Xl pc.:Nm_, Ca 
~:;, pc.-rn:nt ıncn.·~ı...._. ahnn: the current lc.·n:h woultl 
1.11~ fJIIt..-n undl"r the "iUI'hi,ıcm.-'-' pm c:ıty line..· in 

·''~ I>c>nor-fınant.·l"tl t·mc~t.·r'K')· J,...,i\t.ınn: h:ı' lııt.·c..·n 
.• iil\'t:ly dfl."t.1i\·c in t~lf"RCitn~ ılw puorı.:st "l'~lllc..·nts. 

f •lw ı•;ılc.:slinian '(X:il.·ıy. Ovc.:r ıo rx·n:c.:nt of tooc..l o ı id 

nj ahıH.Jt l:j~ J>l."fl:l'nl ot Glsh J••-'LS.l.Jnn,• f.tOCS. lU thl: 
1 pc.:rn:nt of Pak•stınıan ... lıH· lx·lo\\ the..• ... ulhı:-.tc..·ııc.:c 

'"-tıt)' linl:. Int.:\ ıubly, rdatı\·cly aflluc.:nt hcHI'l.'IHlld.., 
\\tl\"t.' SOill\.' l.'lllCfg.l'OC.J' ;IS.'ii'itann•; hO\V\.'\"l'f, tlll' 
i:'ZN sharl' ol cnu..•rgc.:nq: a,..,i,tann .. • ( !'.tlllll' ... 0 ıx·rn·nt) 

1"J(h familil'-' li\ ing bclow the..• offidal fX>\'Crty lı n~.;· 

A radical easing of closures 
and facilitation of trade is 

needed to restore Palestinian 
economic vigor 

1 radicaJ casing of Internal clo,ures w o uld 
bring growth ıo the Palesllnlan L-<onomy, 
lıuı unemployment rat"" wo uld Mlll lncrcasc 
\Jaıousdı 'hon liH'tl. the.: ınodc..·s.t l."c.:nnnınil rc..·t·on·ı'V 
f-.J., iln:oınpanıL"lİ the..· hrit·f c..·ot'ln~ of do,urL- ;m~l 
1 .ılt't'k·c.· in 200:\, .ınd th~.;.· hri~ht~.;.·nc.'ti prn..,pc..·c-ı:-. lor 
flbilııy, ıiJu,tr:ltl'' the ımpnn.ınn· of dosurc..·.., for the 
l'2flh of tht• PaJc.·,tmıan l.'(:onoıny. lllt' \\'orld Bank 
roqmıatt•s that an ımml.'t.lı~llt' c.•:Nnı.t of ıntl.·mal du .... urc..·~ 

.<ıki k~ı<.lıo r..•JI GIW ):N\\Ih ol ,Hı p<·n,-nı by 2!MJ>. 
b"'iptlt' ııw......_. L"t:unomic: ~Jın.s. L~~ı'~OA ınt~.;.·mal <.:to~urc..• 
ınt.· \\uuld not tx- l.'nough to ~rur t.'\-cınnmic a<.tı\'lty 

o ı 'ı 

ın n.:dun· unt.·ınpluynwnı and po\'L'ny. (ıl>P fH.:r c..-;ıpıt;ı 
would rc.·main ·10 JX'rn·nt ll\.•lt)\\ its 1999 lt:\ d hy l.'IKI· 

1006; pcın·ny k-\~b wmıl<.l r<'ıdı 'i J 11<:rn·nı h) 2!KMı 

H>H ıx·rcc.•nt in (;;ız;ı). l 'nc..·mploynwnt r.uc.•s wouk.l :-tıll 

rl'adı .ılxıtıı )o p<·n,·nı hy 2lMJ6 t;l'i J'l'nt·nı ın ı>:ıt~ı. 
'lıAhtly lm\l.'f than unc.lc.·r tlw .\lattt ... tfliO :-n . .-n.ırio (}t 
ıx-n·l.'fll ınc..l -\H f""' . .-ru·nt, n..·'pc.."t.·ll\l:lyl1 

Ending the Palesılnl:ın <.'COnomlc cri.•b depend.' 
o n the abilit) of the prlvaıe sector to trade in 
In ternational market!>. That mean' the opening 
o f extcrnal bo rdcN. \ sm:ıll devdoping l.'<.t.>OI ffi} 

cmnı rd\ ın donw'ıı' demand f<•r lnnR~tc:..""nn 

.. u~tain=ıhk· gn)\\th. Pah: .... ıinian (.ınU J..,rJc.·lı> husint: ... "•t's. 

Ol.'l.'t.İ ımc.·rnatıonal markl.·t..; to seli tl-tcır prcxlm"h .1nd 
to .Kquil\.' inpuı.... .uıd pnxJuc:tiun tc.."l·hnnlogıc.:s :lt 

c.·omıx·tıtı\c..' prın.·.... Bank prOJl"l.1ions mdi<.'.lll.' ıh~ıt 

.ı f.ıcilit.llınR P;ılc.·-.tıni:ın L"Xtl.·rnal tr:ıl.k· \\ouiJ rJi-.c 

fL•al ~DP ~fO\\th to 9.2 J"X:rn.:nt by !006 tcomrx.ırt.-ıl 
''ith a Ol."g.ltl\t.' .!006 ~rowth Gıtc undt:r .ı staıus quv 
'lt.·ıurio). Expuns would gro\\ ;ll .ı rJtc ot :\0 pcrn·nt 
fH.:r .ınnum h\ .!006 ( ~ignific.:~ıntly hıgh ... ·r than the j_ 1 
pt:Rcnt unc.kr tlll· status tJIIO 'll.'narioli cxpç .. n .... would 
~rur l'lh-c.:rt.:aticm and rc..·dtıt·~..· unl.'ınplo)ınent tu !5 
ıx·rn:nt hy 2:CX)6, roınparc..·d wıth -\ı Jll'fl.'c:nt if thl.' 
nırrl.·nt stulus quo c.:ontinuc..·..... A..., a rc .... ult, tlw pon:ny 
lcvd \\'Ollkl fa ll frolll ~6 fX'I't'l.'llt llllt.kr tht.: S({l{US tflW 

'(·c..·n;ırin <72 ıx·rr~.;.·nt in (;aza) to ı6 pt.:r<:t'nt h) 1006, 

whidı -.ıill, ho\n.·n•r n.:prc:o.t.:nts only ;t nq.~li~ihk• 

ımpru,·t:mc.·nt nıınparec.l to tht• J"'X.)\"\.'rt)' ll'vl'i toclıy . 

Bank projc.·c.:tıoıh indıcatc.· th;ıt wt:rc..· donors to pro,·idc..· 
~t:nt.·ruus additional ;ı ...... ı .... t~ınu.:_ conrurrc.·ntly wııh ;ı 

r:ulıral t.•a,ing of do~url'~. a ..,ignifk:.mı tk·nt ın po\t.•rty 
c.·oultllx· m~ıdt.•· an c..·xtra t ·ss 1 ~ billion <for at totıl of 
l '\$ 13 hillinn durinı~ 20<J.ı 20<Mıl cmıkl r~dlıcl' fl<"~n} 
ıo .~- percent by 20<l<ı. 

1 ~ 5Ct"f't'..ri0'1 f"'."'dllt."Ciın thi.."' n·pt>rt an• idt'Oik"Jl lo llloıM- of 
the JufX" .H \\or\ı.J ttınk rcpcın ~thSt.'ll.'!a.~·mc.'fıt. IIJt.• l'ıılectmkm 
hont~)'(lıtıltltc• .'it'tlJ..•,.rt.>tıl., 



PA reform and fiscal discipline 
are essential to create an 
investor-friendly climate 

Re juvcnating the re fo rm progra.n1 is csscntiaJ to 
e reale a growth-oriented ccono m ic cnvi.ro nme nt 
and boost PA IL-gitimacy witJı Pak.,Linla ns and 
d on ors. Two p.:;ır,.; aher the 1':\ rd(um proHram began 
momenıuın h;.ı ... ~talled. In 1003, rdürnı adtit.•n.:mt.'nh 
wen .. · liınitc..-clto the arca of puhlic.: lınannal ;ın,:ountabilıty 
·nıerl' i!'ı a "ı4..'rious neal to hrin)t tht..· rdorm progr:.ım up 

lO Spt.>t:d ~~~ain, L'H~Il if a C.."OillillU;Itl<lll of tht.• nmnıc,;t 

and thl:' ab .. en<:e of a m:gotı;llt.'tl fınal ~·nk•ınc..·nt would 

coınpronıi.v..· the cfft.·rti,·ent.·~-. cıf ı lw.-.c.· n.·fc,rıns. 

Reforıns to improve publlc accoııntabiJiıy, 

ıransparency and stability, a ll viıal clcıucnı fo r 
economic recovcry, req ulre particular a ttentio n . 
11ıe PA ,flould pres...., ahead ''ith Lht.• l'\tahlishnıcnt of 

lc~al and ınMitutıonal fr.lml·works for dt.· .. :tions ancl 
t·ornpk·tt.' the.• long-dt.•layccl ,·ou.:r n..·~ı·..ıration prtx:t.: .... s. 
_\1ort't)\cr. furtht.•r measures to inıprovt.• PA tr:ım~part..'n() 

- inc.:ludıng the cre'~ıtion of an ındqx·nc.lt.•nt :ıudit 

function, the privatızation of puhlıt· t.•nıt:rprist..• .... , and 

ohst.•rvıng existins,t l•ıws on puhlir pmnıl't'ment - are.• 
esscnıialıo ert.•; He ın\'esıor nmfidt.·ııc:ı...•. In ;ıcJUition, les.tal 
and re~ulatory reform to cn~un.· ı ht.• nrdt.·rly c.:onduct of 
comıncrdal i.l("ll\'ıt)" muM I"N: 'fX.'t.'tlt.•d up; ın r~ırtit:utır, 
the~ ı~ ;ın U~l'OI nt..oecl lo irnJlm'l' tht.• ınfr.ı-.tru<:tun..• 

of tlw t:nun sy:-.tt.•m and RIVC priorıty to trJinıntıt ı~ 

and Lıwyc". And. though tim pap<:r d""' "'" di:< 
tht.· 'pl'<:ıfıc:s of Pak•,tinian ı...t..'t'Uriry, ıt L., ch;.ır lh:lı h 
1,:\ nt.'t.'ll' to t: .... uhlish comrol O\"cr IJ\\ and onlr. .. ıo 

~ı pn 't'U I'•Of lU t. 'COnoını<: fl''(."O\l.'r) . hruUy, exp;ı~ 
ant:'' tu uedit will lx.• n<..->t..-*tk"tl 10 fud JO)' n:cm , 
.ı maıor land-tıtling program, the cxpan.,ion of ka~ 
.ınd .ıcloptıng mon.· ne~ıııvc method' for J'-'<'' 

<r<·dit rısk would all hdp cxpand <:r<'<lil opponunMıl" 
Thl"n: .. ., no l'l'J.SOn to <.k·lay tht...·~ ıınporunı n.-fa-:.ı 

llll~I~UI"l.'!'t. At the "anıt: tımc, ıl -;hould he undt•fxnn.'ll 

th:ıt tht.· t:.•t·onomtc ımpact of any rcfonn will ~ 
liınıtl"<.lunlc.s.ı.,the Gol addrl''-'ıC..'' rcslrit..ııon\ on ınlt'r": 
moH'Illt.:nt and cxtcm;ı l ırade 

ll is cssenti.al that ılıc PA brings the wage bil 

undcr control. Unn::-.trained gmwth in lht.> P.\ 
W:IJ(l' hill in paM ye;:.ır.., has '-<-''·crely undermind 
fbcıl .,ıahility :ınd su,tain:ıbilıtı. That has put the P• 
in J sııu~ıtion of unht·althy relianu: on un.,ure dau 
suppon. The I'A nee<b to prc." ahcad with onguı:ı; 
mt...·a•mrc!'ı to tJt·kle ı he eS<.~lhllın~ wage bill and n.-f<r. 
tin: ıx·n .... ion sp.rcm. ı n particular, a conunued i.ı"lcn:.ı.ic 
ın M'<. urııy ~uor "'taff is unju.,t ifk•d; ıl i.., t..~~ıuı dul 
tht.• P:\ re!'ıtrictı., any incrc.·ascs ın public t.>xpendir~ 
ı o ı ht• .'<x:ial M.>etors. ı fov .. ·c:\ c:r, il .'ihould be na:rJ 
ıh:ıı n:duuııg the w:ıgc hill, by rcducing the p:ıyroll" 
cıııllnl( s;.ıJ:ıries, cou ld provc to be highlr desı:ıbilıw' 
the PA deri\ es iL' legitiınacy from ıL' abılny to pro'ıi.:k 

ıolh in ;t nmtcx1 of econumic nisi.'-



lnfrastructure Assesstment 
in the West Bank and Gaza 

\ 
\ 

.\ \tOrld Bank tt.."am lt.--d by Mohaınm:.ıd A MuMafa have rccently cırrit--d out oın a~se:-....,ııtt'nt of the pcrforınam:c and 

·nndition of clectric·uy, w;.ıtcr and \vaMewatcr, u:ınspon, and tcln·oınınunicıtions scrviccs in the \\'est Bank and 

Gaıa. The a..'ı..o;es...,ment repon deseribes the cffons of the Palt':-.tinian Authority (PA) to manage and modemize \\~BG 

mfr.ı.structurc O\'Cr the pa~t ten year-;. The report idcntifıcs the major is. ... ut·~many of which center o n probleıns 

ri JC'Ce:-.s to arcas or rcsourccs controlled by lsr:.u.:l·f:ı<:ing thc:-.c core ınfr.:ıstructurc.: scctur-.. Taking account of the 

current ~ial, L.oconomic and politıcal .)ıtuation, it !)Cl.., out shon- and llll"'tlium-tcrrn option~ for development and 

ınwstment needs ıhm vary accordıng to whethcr polıtical connicc <.:ontinucs or alxıte:o . 

l1ıo:,e Ol'<.'<b could r.ın!(C from a liıılc undcr US$~00 million ın ılıc ,Jıon ıcrın (200~-2008), a'suıning conıınued 
JX>Iiuc.ıl Malematc, to as much :ı:-. US$900 million in the sanıt· ~riod if pmgrcs."i i.s mac.lc in rcsolving the brdeli
P'Jie,tinian conflict. In :-.tı<.:h favor.ıblc tircum .... ıanccs, mt:"diurn-terın (2008-IS> invc."ıtmcms required to upgrade the 
four core "'ctors could toıal m cr lJS$2 bill inn. 

In the ncxt three ycai"!-)-'JS..\llnling poliıic.ıl prog,n.::ss-;ınd in the scvl.'n th:.ıt follow, transpo11 would account for 

morı: ıhan h~ılf of all projtıa<.-'<1 funding needs. Of ~rx:dal iınpoııant·c is ıhc m.:c.:d to rcbuild exbting road~ that 
luvc Mıstained damage (c:-.tiınated at soınc US$9-1 nıillion) from military ;.ıction . In addition, damage aı the.: 

Gaza International Airpon cstiın:Hcd at abouı US$22 million nl!<..'d:-. repair. In the nı<.:dium-tc:rm, :ı jenin-llc:bron 

highway on the \'fcM Bank r.:ınks a:-. ~~ prioriıy. A 20-yc~ır plan to improvc u'llterand WllStewaterfacilitics to cnsurc 
PJk-sıinians minimum Wl 10-rec:omıncnded waıt•r l'On:-.umpıion :-.tandards i~ cstirn:ıted to CO.'tt on:r US$'5 hillion, 

alıno:-.ı three times the oınnuallevel of JVl'r::tgc lııvcMmt.>nt in the scctor ovL•r the pası eight years. 

)()';...()8 ınvesımcnı nı..·t..--d~ for e/ectrlci~)', of which 9S pcrccnt of the :;upply comt..•s from Isracl and system losses 
run to an t!!')timatl.->tl 20 J'k.:rccnt, are only abouı one-third of ıho.."i4: projt..'Clt..'<l for water syMems, wiıh the bulkof the 

cıutlays nı..'e<.led to huild a \X'c~l-13~ınk dt't·tricity ır::ınsmission :-.yMem and other funds rcquircd to diver:;ify sourcc:-. 

cJ 'tlpply 11ıc report sccs ;ı dcgrt.·c of promisc ın the <:oncept of rcgional det'lric interconnetıion facilitics to heir> 

~re power amon~ L"mci,Jordan, WBG and Egy()t ;ıt rx·:ık load timt:s. In te/ecommuntcations, a fıeld domimıtcd 
by a prı\·;.ıte company, mo(k~t annual iııvcsımc:nts coulcl hring signifıco.ınt returns if the scoor ~tr::ıtcgy focuscs, 

;b ıhe PA h:ts manc.latl"<.l, on nıanying g.rowıh in infurmatıon technology and high-qualiıy infrastnıcture and on 

tlt;;Jling supponinR rcguhııory cnvironment for t.>ffL·t1ivt" coınpc..•ti tion in thl' se<:tor. 

t-uırmhı r • ..'Of.JI 



Strategy Adopted by the PA in 
the infrastructure seefor 

'llıat 'ıratq.;,y adoptt.•d hy the P. \ ı int"" .ıt modc~niııng 

.ı nd t.:xp:ınding ınlra~ıruuurc '"-·rnn:s .ımi :ll tht.• S;tnlt..' 

tıme huildın~ dtku.:nl 'lf\Kturc..-s .ııK instıtution ... ın 

orUc.:r ın Lll"ilitah.: tht.• adlit:H·mcnt of ll.'i ıntrastnu:turc..· 
"'t'J"'\·ıres uhıcttın· .... lls kc~· pill.ır' .ın:· 

ln<.:rea ... ing the :ıcn.""' ,,f utı/_('11' to ınıra ... ırutıun• 
st..:rvin::-. .u ;tfford:thk prın·.... hy rdı:ıbılıı.ıtın~ 
t:xistill!( net\\ork-. and t.·xpandin~ tlıt·m tu rt. trh ~ı 

~ıt.·:ıtc..·ı numlx:r of W••.:rs; 

hrahJı,hınp: auıonomous and t·oınıııt.·ru;ılly 
oricntt.·t.l fl'Hion:tl uıilitit.•s hy u:m ... olidatin~ thı.• 

uıiliıy dı,;p.ırtıncnı-. in ımınidpalitil's .ı nd 'illa).tt.'.'; 

lnuca,ing pri\':tlc ıunıdpation in infr.t,tıııt.turt.• 

opcrations to lt.•\·cr;.ı~t..· priv:ıtt..· finarHin~ ;tnd 
ınan;ıgt·mc:nı cxıx.·ni · , :ınd 

Sqxıra ı in~ rc:~ul:ııory from c.ununc.•rt"i:tl func.ıion~ 
JnJ t..''lahlı..,hinl( r~gul;ııory ın..,ııtuıions that will 
t..·n..,urt..· ;ı lı..·vd playıng fidd for :ıli ,ı;ıkl'lmkk-rs 

P.\\ Jc.·vc.'lopmt.·nı dfon~ m·t.·r tlll' Ja ... ı tt.·n }l';ır:-. lı:ıvc.. 

l.ın·Lil'norınou~ dulk·n~t.,~: 

Tc..·rritorıal fr.ıgnu:m:ıtıon ~ınd mc~>ility rt.•Mriction' 
ımpoM·d h~ ılw GuH·mnwnt cıf hr.ıd .ıuo.'-' 
lx.ın.lt.·rs :md within \\'BG h.~pc:d:.ılly in the ıa..,t 
tour yc..•.ı" }, 

Plllitı<~ıl un("t..·ruınt) th!lll."onfnuml'i ı he puhlic :ınd 
pm-atc.· 'l.'<-ıors amid inıc..·mıptc..'f.l m.',Ltotı:ııiono.; on 
ılı • ıx·rınanc..·nt '!i>Wtus of the P~ılc.·stını:ırı .ırc..~ıs; 

lımitt..·d ao._.l~' of Palc.....,ıını:ın'ı lo rcsourn•, l nuc..-·al 
ı ı ht.· ımıno' ı..·mc:nt ot ınlra..,trut1Urc..· sc:·n. Kl"S -

\\Jit:r 'uppl~, ~·:ı,hort•, aır.-opan·. r-JUk>-'J'lc."< tnım, 
.ınd righHıl-\\.t)'· 

\n unc..h.:rdt..·\c..'lopc.~l and fı:-.cıll~ (rJ~ılc t..·cononı}' 
:-.uhjc..•l·t lo 't.·n·rı..· l'<"Onunık· ... tıocko;; 

ll't. l.ı~t.· nıımher ot cJonors supponıng 

ınlr:ısrnıtltııl' ;ınd llwir imp:ıt1 on dt.·t.·idıng 
(k'\c.•lııpınt.·nı.ıJ pnontıt''i anll 

The nt.·c.·d h• huıld hındioning rutıon:ıl puhlk 
ın ... ıııuııon' \\ lll'rt.• nont• l'XI,tc.·d hc.:ltırt.' 

Performance of infrastructurı 
Se<lcı 

\X'ork on pru\:ıdın)( infr.ıstnKturc st."l'\Kes ın 11t 
m;ıde nın .... itlt·r.•hll· pro~n.:.s...., 'ınce the P.\ 

rt.-spon,iJ>ılıt~ ıt,r rhcm. hut tht.· J,alestinons L 

to huılt.l from ;ı low h;ı -.c.· indudins: 2 huge ~ 
rdı.ıhılıtation and dc\ dopmt.•nt \"\-·ork, (C'\\ •nstt. 

.ıml "'1'}' Jııık· fundını:. 'Jlıcr lı;m: Jud 
morc.·oH·r, in vc.:ry diflKuh phy . ...ıc.ıt ~L pt: 

t.•omtnııic, .ınJ in<.;tıtutıonal ortı.mı..ıarıcn. ~ 

tht.•,c..· rt.·aliıic..·' art.· factor~d in. thl• P~' mr.::
.ınd \\"":tstl."w:ıtt'r, dc.·uridt), and tda"OOm:unı:::: 

appc.·~ır .... \t.'ry l·rc..·di tahlc. For a numht:.-r d rt=: 

progrı.."'--' ın ır.uıspon has not ht..-cn a~ tmıx-c= 
Junı.Lınwnıally h<:<" U"-' of tlw J>A's failureıoeıtılt:! 
nılll'r<·nı ın."itıtutional :ınd polıcy frJmc-v.ork. 

C ı ı K xl pro~rt.""s ho ıs ht..•t.•n m; ı de ın t'Xtl'ndin;: sc:reı 

and ıdıahiliıatin~-t distribution m:rwork .... tı.ı. 

loc.:u ... is nt.·c.·<.hxl on dt•,·dopıng new '-Olln'e'i cc 
and h;Kkhonc.· nc..·twork!'t; 

Acct."SS to and con.·'iumption or ~·iıcts ı

improved. ·nı.: ınaıonıy ol ılk: f'OP' ı 

pt.·n·c..·ntl anti the: conımunitıc:..., ıtil pt.~ 

\\ HG h:ıH' o.t<.t·c..·!'ts to pipc..-d \"\.llt.~. Gro.,~per 

\\.Ut.·r ~upply has Jlso ınc..:rca!'-t."t.i to :about lil:ı 

rx·r <"'P"·' rx·r d;ıy n <"ldl .• ılıhoı.ı)dı the ••ı< 
t-.ıpil:ı ron.sumption-Jn an:r::ıg~ d b"' .. __.... 
rı..·m;ıin .... lm\ due to very hip.h .... y...ıt.."'ll kl'\-<S 
9H r~.:rn·nı of the PaiL•stinian popubtion lus 
to dc..-'t ınoty ~·rYKl's. The: numht-r <l \~ 
not <·nnnl't:ıc:d to the ck't.1ridl\ lr.l~~ 
\\;1' R"<.ilKc..'ti from 13H in ı<J93 ıo "-'"''~'ll: 
now, :.ınd wurk is un<..ll.'l"'-''";.1)" to l"Onlll"Ct ~ 

,iJLıJ:<" 11ı<." pa,·cd·rmd nı:rn'Oii lU< ,.; 
cxpand<"<l by ahmıı 30 pt:n·cnı (rr.ırly -Jı 
'ın<c: 199;\ to hring thc total fXJ\"Cd ortatıl 
ahouı .!/l'O kın. Tiıc aı:riculture ~ ~ 
lus ;ıL\C., "tgnılicantly c.:xpanc..k:d. a.' h:&$ aati 
lt.·l<.·nllltmuniGıtions se;:rvıcc.s. AhıJUt 9 p.-rce:r 
tht.• popul:ıtıon Calxmt ,30 pt:rC.:L"fll cl hcJ; 
ha' .ıt"l"l''-' 1<> fixt..--cltt..•lcphonc-., mobile~ 
cır hut.•rm:t '*'r-vi<:c.,. 

l.un~-tt.·nn. "U't.ainahk• 
ınfr:ı ... ıruuurt.·, howcn:r, will 



b: ' ıbe development of supply sources 
ıod badilione networks. 1><.-,pıte lh<· nwr:ıll 

IJI'·uH·nıenı tn ~"ice pro' ı'ion, the dı ... ırıhuıion 
lk't\lı<D.' anJ the lmn,mı....,,ion nt:twork' rc.·ın:.ıin 
iıltk.-quate. \'\'Jt~r ant.J dc.."Clrit:ıty tr.ın ... mi,-,ion 
~m_, are \tiiJ ~ll J \ t•l) l.O:.trl\' ~.ıgı..-. nıt..· 

oıppi) ııl dc~1riutr " '"ll grt·atly depc·ntk-nt 
xı the hrJdi Elc..··c.:tricıty Conıpanr <IEC), with 
cııly alıout S peın.·m of Pak·,lınian demand m<·t 
l:oııı a Pabunı;ın pov.ı:r planı huılı t<·n:ntly by 
m ınd•:pı:ıxk:nt power protlun:r IIPI'l. Only ı~ 
p:n:tjlı of the..• a\·aılahk· \\:Her ~upply ın tht• \\"c:-.1 

8.ııık ı' obuillC'll frum loc.~ıllv owıwd 'ourn•, 
rıotly wd) ... :\n:c'' to woıtcr .t<.}uıfct'!\ and riparia~ 
ngtıı. .. ı' l'On\lrJim.x.l by ıhc poliıic.tl ;ırr.ıng\.."lllt'Oh . 
~ dc\t.:lupml·nc nf k ... ·r ır.ın,pc:m [ırılitit.·:-.· \\i..·'' 
lbnk-GJJ.a link. Ga1;1 ~ıpon, G:ız:ı :.ıirpon, \\c.•...ı 
llmkairpıın. tlıı: :'\c>nh-Souıh hiı:hwa1 ın tlll" Wı:.,t 
lbıık; >nd tlı<· :\onh-'l>Utlı lıiııhway .~ G;ıza " ,,;ıı 
ıo ı., undt:rukm. 

ı.miJt.1'3hlt• progrcs.... h;ı, hcl'n nt.ıdc on rhc.• 
Tt'M ·rol dt.·,..dopmenr and X'l1nr rdonn frnnh~ 

Oı: ilik' :.ıli tht prohlt·nb, intL•rnal .and L'Xtc:m:tl. 
ılı< Palestlnlans have been :ıble In a rcl:ıtively 
1lıon time to bulld sever.ıl, very c redltablc 
public and prlv:ıte-sector lııı.Utution•: the 
f' · ~..,lini;.ın \\;.ıı"·r \ uthority and Pall .... tinbn Fııc~) 
\ı.ıhorily anU tlll.' Pak ... tım.· Tc.:ll.·l.'omımınicıtion' 
Cooıpan)·, ıt.., mohiiL' 'uh ... ıdi;tl)· JtW\\oıl, and the..• 
i'ı~Nıfll• Uc-..tricıty Ü>ınpany. l'ahd and 1'1'<. 
lti\~ c.:stahli .. ht"ll thL·nı~:ln.: .... a~ ... ırunJ.t nation~ıı 
wtnuuon_,_ ını~,,. cmployL'I"!, and kcy nmtrihutor ... 
lo the n:ıtıonalc..-ı.:onoıny l.un!(·tc:rm ... ır.ıtL'gıc.:' han· 
lx'tnde\c:ioıx-c.J fnr dc.'\·tn<:ıtv :.md \\JI\'f A "imiiJr 
illlınpt L' nuw un<.krw;ıv ı~ ıck·l·ommunicıtıOth. 
1br l-...t;ıbli,lunenı of ln;lk uıiliır l·omp;.ınıL'' lor 
'lı;ıfl'f ;ınd t'k·ı:tric..:ıty h pbnnL·tl ~c..·w law ... \\L'Il' 

C'UUc:d for tc.:h.:L·ommunicıtıon' .ınd w.ıtc.:r, ~ı nd ~~ 
cb!t b~ fur dc:(.lrinty ha_, IX"t.·n pn.•p;ın..•d and ,.., 
tmdc..-r t.li'(.ı.ı•....aon. ·nlcx· dL·n:lopnwnı... au ~otur wt.·ll 

ılı luıurc 

WiiG ls stili in the early sıag"" of ""tablli.hing 
ttgu.bıorr institutiontt for jL't infra..-..Lructurc. 
"'~ ~'" nuni-.trıt. ..... t:UrrL·mly pl:t) ıhc r•,lt! :ı ... rL•gulatc,""' 
ri ıc..ıt.'l"ummunicatıon... and tran,pon. ~ılthough 
~ ,,, Whinet lu' rt.-ct·ntlv dc.."<·idc.."<.l to l''tahlı~h 
3 Sc..-p..ır:ııc rt·~uLııor lor. tdl"t.·nmmunil:ttıons. 
FJt.aOlıty .lnd \"\att.•r an: rcj.tul:ıtt'C.I h~ ıwu ~·p:u--;uc 
~biK ;ıuıhonllt..•..... 1)\_·,pıtc..· tlw pn~rc.·,.., rnac.lt: 
Cf1 ı}k k"RL'bti\L' 'idt.• nonL" of the.• fL'J.tlllatury 

ln'-Utullon" ha'" dc:vclopc.:·d ,, <.lc..:t.tilc...ı.l re~ulatory 
tr:mıt·work anc..ltll!..' in..,tnıınL·nı-. n•quırc..·c.J tn c.·nahlt.• 
t.'lle<.1ıvc re~uLıtıon. Haıher, tht.") continut: tu 
pt.·rform ~·\"f.TJI poJiçy, -dı.:n .. ·lopnwnı.al. ~ınu soml' 
tıllK''· -.cnKc-----prcJ\i,ıcHt itını..tıı)n' 

PA"s cffon to con.'i0lid.1te and coınmercialize 
the e ntitle.. (mosıJy munlcipaliUe. and viiiage 
councils) in dıarge of pro•·iding 'oervic<-, ;, 
slill in pr<>g_re't .... One.: •f ı,~, kt:y lc.·atun..·, ol the 

P.\' 'trah.. ın tht.· .ın.:.l oı. in~·r-~..ılttm!-.....c"rvu..ı:·_, 
pmh:oJcm Jı.a, lll."l."Tl tu ... c.:t up rt.-gıon:ıl utilit\' 
'hardıold,:r ... l\\ nt.·d t·-ompanıL·~ for dc..'tınrıı) and 
\\oti<..'T. \\1ıik~ four (out of fin.• pl:tPnedl rt.-gıurul 
t:k'<·trı<. utilıtit•..., han• lx.'t.·n l''tabti. ... lıt.'t.l ~in<.'t.: thl' P\ 
took o\-L"f, thre'--' ınort..~ .ın• ''ili lh IX' t.'"'t:ıhli,f1t'\J 
111c..' Jcnı\.ıll'm J>i~tric..t J ~lt..•t.lrinty <:omp;ıny 

whıch \\;ı.., tuundt."t..l in 191 ... , mıd the.· _lcru~lt>ın 
\\all'r lJntlc..·nakınJ.: art.• the ll-:.ıdc:P.-o in tt.·rıns >f 
\"«)mnıt.·n iali1.ation anc...J ııı .... tuuı on;ıı c.ıp;ınt) ın 

tlwir rt.·-"pec:ti\t.' "-'<ltıı~. llo,,cvcr, nıuniorulııic..·:-ı 
.ınd ıoint ... erı. ıt.·t.· n>unnı.., l-untınut.' ın plıy Jn 
impon.mt rol\' in pn)\ idıng infrJ...rnu turc ">t.·f\·i<:c~ 

to thL'ir popıılation' t...k-:-ıpitt.• ıncn-:ı.,.inı.t t>\'ldc.·nl"l.' 
ındıc:.ıtin~ th;.ıı ıl'ıtıniclp.ılıtit.·.. ""'---"'"t."-Ô through 
rt.·~ııınal utilıtıc..·, han· bc.·th:r ..,L·rvit·l .... lowc:r çosts, 
;ınd h·tt\.'r Od\'-o·k nmdıtion .... 

AIUıough the lnvolvemcnı of the private sector 
has lx.-.:n Umlted to fcw market segmenıs, 
tn ntany retpec~. private intenrentions in 
the " .>ctor hlghlight the potentlal for private 
participatlon in the infrastnıcture ..,ector 
development. \s nıc..·ntioıwd c..·:lrlicr, Palu.:·l. 
_1;1\\\\;tl, ;ınd PFC hi.l\t.· cMahlisht."ll them~:ln·~ 

a:ı sırong n~ıtıonal ın,tiıutions and h•y phyL·rs 
in the..· infro.ıstrut:ture ~L'<. tor. TI1l.' m:ınag,c..·nıl.'nt 

nmtr.Kt ın tl ı\' \\ atL·r stxtnr in Gaza \vas annıiK·ı 
pr.ıgınatıl· appro:ıdl to involnng priv:lll.' op..·r:ıtor~ 
in ınfr.ı...tnKture. Sıntt.• poliıic.ıl ri.'ik w;_ı, often <.·ited 

:ı~ tlll.• main rc..•.;ı..,-on for ıhi' Lıt·k of stKn?''· it ı' 
t.'\ tt.knt that wıth a nux.linım of politil.":.tl stahilit~ 
:ınd ;ın dlkic..·nt rt."gulatory L'n\'lronm<.·nı, mudı 

pro~rt.·" cın ht.• madt• in dl.·,·dopinı.t tlı<.- '('<:lur 

"-'ll·finJnnng tn ınlrw• .. trtK-ıun.• ha' lx"l·n liınıtt.'tl: ıhe 

lll.'ı.'\1 foı :ı .. u,uin:ıhk· linaneing ~tr.ltl'J..'Y çannot lx-

0\t.'r.t.ıtc.."<.l. (;1\·c.:n tht.• P.\·, fix~1l u>n"r~tinh, donor' 

pruvıdet.l mo ...... ı ul the fundıng-ahout l ·ss 1 ;-\ billion · 

tlt.ıt \\cnt ınto ıntr.ı ... tnıourt.·- Tht.· ~h:ırt.'' ol ılw kt.·y 
llt"nc:fıu;ıry .set"1or, .ırt... l"..,$7.~0 million ft,r \\,ltt·r 

,.~$f"'3 million for ır..ın ... pon, and rssı-ıo million for 



electricity. A sıı.ıtt:!gy of <.:ontinuing dı.::pendcncc on 
donor fınancing ror infraMrucıurc ınvc:-ıtınt:nls a:-; well 

;ıs for rcc.:urrent t'Xpt.'ndiıurc is nciılıcr he:.ılthy nor 

sustainable. The PA therdort• needs ıo he rcalistic 
in i[!; expectations of futurc donor funding and necd"t 

ıo do a much l1etter joh ın devdoping cffccti\·e 

proct!dures and scıting natıon;ıl priorities for Uonor 

assist..ıncc. lmıppmrriaıc ı:trifT rcguiJıion rcgimes, 

incffidcm hilling :ınd colk"<·tion ~)·Mcms, and we-a 

~cı or ı.tovern:ınc:c have contrihutt....od to the limit~'" 
renwcry and sclf nn:ıncing. lnno,·a•h-e :ıpprooc~r 

:ı Ise> nceded to ıncreasc rrivatc ııwolvenu ... '"llL If~ ... 
revemıcs c:ınnot be ~..:nc.:.•raıed b)' oper:ııor.- ıhroo ... 

CO."it<ovt...·ring price"i, cspc.-:dally from ~rvin.~ prm~ 

to pour consuınc..•rs, ıargcu::d suh ..... idics pro\l<kd b~ tt 
gon.•rnmcnt c.ın be tıS\:d to cover the gap. 



Poverty in the West Bank and Gaza 
after Three Years of Economic Crisis 

flu\:'t: ye:tl"' of lntljllda and do."tı.ırc~ h;n:c plunJC,cd the Palc!-ılini~ın c<.:onomy ıntu tlecp ni!'ııs. Gtusınlı( dramatit' 

ıl:ı.:lint.--:-. 10 li\ IllA "ıt~ınd.ırtl .... Tiw .. rl'P<lO- ;.tnd ınth.•cd nlUdl of the ;ttll'ntion of tfll' tlonor toınmunıty- f<KUst'S 00 

t: -.uuatıon of the pourcst uf the poor. Wt• have t:ho..\C...'n this f<xı.ıs lx.•<.:au....._. tlll' n·~>URcs available for poveny 
ıtı.lı.H..tion are insuffit:it.•n ı to mct.•t the nt.'Ct.b of all indl\·iduals lx·lo\\ tlıl' orfkıal r><>'·c..·ny linc In the current 

l•ıme.xt, donof'ı and puli<.y nukl·r.-. an..• n:ıturally concc.:rncd that tht: rt.·~>un:cs a\ailahlc rcac.:h those who are most 
i ·Jkndent on Cllll"f'RCill)' as ... i\ttn<:t.•. Tlu:ir (.'()fi<:Cm is rcinforo .. -d hy (W() pt·rc..·cptıons: (j) that tlu.· rxxucst han!• 

th.Ju.-ac._-d thcır sa\ in s-ts and are ınt·rto;.ı..,ingl)· \'U(ncmhlc ıo ntılnutritiun ~ınd pt:rınam .. ·m pon.:rty trnp.., should they 

.... ~ fun.hcr c..·c.:onomic .., ıux:k., and C ii) the.• poortt .... t will he un~ıhlc ın hı.:nl...fıt from c:conomil" n.•awcry hc..'C'au~ 
l.'Y tcnU to be un:-tkilk-cl or un.;ıhk· 10 wor". ·ııırouAhouı th<: repun, wc u~ ;.ı !-ıUhsi!-ıtt•nc.:c defınnion of po\·eny. 

ıtııch indudc..~ indi\·ıdu;ıb whosc..· l"\pt:ndıturc!-ı ;ıre ~~~ th.ın ıo:; "llS ıx·r pt:Nlll pt"r month . ı· ... inR this cldlnition 

ponmy, wc fıncl that 16 pcrl'cnt of the Pall.'Minian population uf the \\i..·st l tınk and Gaz.a cannot afford to 
:.n ... ume thc minimum l'alorit· intake ~ıs cstahli . ..,hcd hy tht" FAO and Wl lO 

Who are the poor? 

\ \ .lricty of f~ıCtOI''ı ;JfC 'trun~(ly rl'lol ll'tl Wilh povcrty. 

\. .. o1hcr ...ıudics h;.ın• luund, Wl.' lintl ıh:ıt th(;• ptx.>r 

tınd to han: larger fanıilıcs oınd n .. ·latıvcly low le\·cb of 

n:uc.nion and that JX>VL'rty is paninıhırly roınmon in 

\ı..ı/..;.t \Ve J lst> fınc.J thoıt pon.•ny ıs ..,trongly rdatcd to 
ı<:mpluyml.·nt ~ınd ...,poradK (;.ı' UPJX>'t4..'tl tu rcgulnr, 

>--rmanenı) ıol" lnıerc"ıngly, wc find ı ha ı rcfug<."'' 
md those ın r~mak·-hcad(;'tl huuscholc.l."ı are..> not 
a:nifıc.ıntly more likdy to be JXK)f th;.ın Jrt.:' otlu:,.,.,. 

Has the erisis affeded the poor 
disproportionately? 

"'ıt: JXX>n.~ 'CRmcnts of the populo.uıon du not 
Jf"(lC':tr lt> ha\c ... uncn.."<.l dt..,propurtıono.ııd) from the 

~..;ıs. AJtllOuRh the p<x>r tt.ı\c 1x·t·un'k!' ınnt.·a~ingly 
\ lnc..~ahlc Jnd ltqukhty-t.·orhlr.tinc.."<.l, tht.•y han.• also 

~:ncf'itlxl more tlun other group..' lroın t.•ıncrgcnc..}' 
h..;ı..,Unt:c 

ı ı 

In the l.'arly months of the t·ri~i ..... the \-;.ı.o;t majoriry of 

the poor rctlurc..'<.l thl•ır C\pcn<.litur~s :md ~~ı~, relied 

hcavily on dr..ıwın~ down sa\·inlo(s o.ınd seliing jcwelry 

a. .. , ~tratl.'f.(ll'~ to p;.lrti:ılly compt..'nsatc for tht:ir recluced 
ınt·oınt·. By tiR• l.'Od of 2003, the sa\'ings of the ('X>Or 

sccm to h:tV(;' lx-en t•xhau...,tcd: the majority of ı he P<><,r 

wl·re no Innger rt'lying on thcsc straıegies, while the 

non·poor nmıınUl.'(l to do so. 

\Vhik· the cxhau,ı ıon uf saving:-, and t.ht:" rcsulting 

vulncrJhilıty has clisproportionatL•Iy ;tfTl'<:ll"tl the poor, 

~n~qtl·ncy ••~ ... .-..a...ı;ınt·l· ha .... bı..:.'Cn reason;ıbly succc~sfu l 

ın prcn•ntıng \\ ic.k-spn.:ad m~ılnutrıtıon and uthcr ıyrx:s 

uf hum;.ınitarian ai.-..cs amonA the p<X>rest. \Xfhcn wc 

~uhtr:Rt out tlx.· \·~ıluc uf cnıcrgcncy ~ı,w-t.ın<:c rl•t:ciH:'O, 

we find ıhaı ıı pcrccnı of ıhc populalion would fall 
helnw the (sul.,.,ı..,ll'ntc) po\cny lınc. In hthcr wonb., 
cmergl.'OlT' ;.ı, ... i-..tJnt·c h~ı.., -..crvl-cl to lowcr thl· povt:ny 
r..He from ıı pt..'l'll.'llt tu 16 pcrn:'nt - J rc..'t.luctiun of 
almoıot.ııhinl. 



llln-.c..· who an.~ poor or ,,vouiJ be: fKKJr in ılw ~ıh"ıC..'O<.:c 
of t:mc..•rgt.•nq· ~.., • .,j,tJ.n<.:t.• - 3 ~mup Wl' n:ft:r tn :h tht.• 
•nt."l'ı.ly'" - have ht .. ·nd.ılt..."tl dıspn>portıoruıdy from 
t.•mc:~t.·nt-y as. ... i..,tann .. •, \\"hl.'rt.'".l"' only l."'ı% of tht.• 
non-nt.·t..-d)' n..·<.:eıvt.• oı.,..,i..,ıann·. fully (lH''-6 ol tht.• nt..•t.·Ur 
rt·t"cın: •ı,o.,htJno.:. Morc...·oH:r, c;)% of ılw tol<ll \'alut.• ol 
t.'lllt.'t)tl'n<.:y a .... si..,tann· «.Ji,tnhutt .. "t.J b rt.ı:t:ı\'t.'tl h~· nt.·t.·dy 
ındı,itluab. 

How much of emergency assistance 
go to the non-needy? 

lf<J\\.- c.:onccrnt..·d should \\C be th:ıt ... uıııt.• of ıht.• 

cınc:rgt.·nq· a .... si.,toınn.• )(Ocs tn the non-n ... 't'\1)'~ Alıhoug,h 
scmlt' of the non· nt."t.-cly who rt.."\.'t..'l\"l' a,,,_,ıann• h<-ın· 

<:on.,unıpııon lc:n:b wdl aho\'t~ thl· pon·ny linl', the 
majority has vcıy low c.:unsumption il'Vt·l-.. 1\t.'t";.lllst.· 

mo.'t ol the non•lll'l'dy ''ho rL'l"<..'I\T ~ıs.'ıl.'ılanc.:c..• arl' 
clo-.c ıo l'lt.'ing nc.:t:dy, tht:rc..· ,., lıttk <.:aU'\' for um<.:l·rn 
that thc:y rt•t·cin.· a ponıon ol tht.• ;.ıssi..,tanl"t.". \lorc<l\'l'f. 
an t.'XJıninauon ot ılw oh'\.'1"\ ahlc.· t..·h:ır.ıt:tc..·ri-.tKS of 
non·nt.'l"lly rt.•<.:ipit.•nb of assi-.ıann .. ·, dut.·' not .'ıtıAAL'sl 

any ... ımple way ıu t.'\dtıdt.• tht."ın from lx-ndi ı~. 

How serious is u nder-coverage of 
emergency assistance? 

\\"ht.•n..-;,ı' OH'· ... of llw nt.'t'ı.ly n.·t'\'1\l" _,, ... ,.,ı.uwe, a 

signıhctnt portıon oltht..• llt.'t.'tly- 3.?~ du not. \Vhaı 
:ın.· tht.• rhar:ıt.-ıcno.,tit.·s ot tht.'"'l' JZ<•f, ol nn·d>· who :ın: 
nott.·o\'\.•n.-d? .St:t..'lly ındındual' li\"ln~ ın nır.ıl art.•as anU 
ın c;;u~ı ;m .. • ınudı lt-..... likl·l}· ıo rt"t'l1\·.._ .. lS.w~ıann· tlun 
lll"t.'t.ly ıntlı\.·ic.lual.., lı' ın~ ın udl ... ·ı· .ın-;ı .... tn :ıddııion 
t..·untmlling for udwr hKtor"o, tht.· unt..·nıployt.·d and 
tlll· ıc ... ~ t.•duc.att."(l tt.·nd to rt.•t.:l'ıH· lt.~ ... aıd ıh:ın tht.~ 

t.·mpluyt.·d and lx:ttt.•r t.·dut...ıtt.xl. Jınc..·rt.·Mıngl)", nı..·t.·dy 

rt.·fUJtt..'('"' and indi\ldu:ıb in f ... ·ınak• h~ıdt.,l-holl'\.'holds 
;ırt.• mor ... · lıkt.'ly to n.·t.:t.:in.· a_,,,,tancl' tlun an.· otht..•r 

nn'lly imli' idu:ıb ·nıis may rdlt.•t:t .ıJ.:t.'n<R..., u··~ing 

rdUJ,tl.'\' ..,l,ıtW• and tfW J.tl'lldt.·r ur tfı...• hmı ...... ·hold ht.~-ad 

;h a proxy for llt.'t..'ll. Thı:-. i!'l ili advısc."ll howt.•\·t.·r, as 

ıht.'"'C.' hou-.cholds do not h:t\l' cxt..·t.·ption:ıll)· hi~h r..ıtt.·s 

ur flU\"t.'n). 

What can be done to reduce 
poverty? 

lk-cıu ...... • t.'t.:on~ nnir h;trd ... hıp has im:n.-a-.c..-d "ıth lb: 
t-ri.,i ... , it mar ,,._. lıurl4.:d ıh:u a rt.·o,;ohıtıon of 1he CTllö 

wuuld n.. -d un· pon·ny. l ·nfortunatdy. c,·c:n !ifı.::ı 

ot c.·J,J..,Urt~ :ınd :t rt.·turn to pn..·· /11/ıfiulll lt."\ds cl 
unt.·mploymcru would do liulc.· to rt.'t..IU(.~ potatf 

liy t.·onır.ı-.1, MruC1ur;ıl polil"ics aim<.:d at lo"-m:; 

dt..•pc.:ndt.·nt.")" ı.uın' .ınd impro\ ın~ Llhor productirl} 
(.·ou ld han.· ımırh Lır~t.·r ıınp~Kts on pnvl'rt)" r.ık~ 
tlu~ shon tt.-rm, .ı ''!-!nılkant Jlortion of tht> P;ıft.~~ 

popubllon i 'i lıkl'i) h) fl'lll:lln roor - .ı nd ınl"re:ısirltr 
nılrwr.ıhlt· to hırdıc.·r 'hot.·ks ;ı.., lhc.·ır ~\in,._'1 a 

t.•xh;ıu,ıctl. Direct a"ist.ınce will n.:ouin il t..ıucilı 

nunront.·nt ol tlll' roıı-..umpt ion ol the poor. U":ule 
rl'dudn~ Icakage woukl he dillınıll ~ınd h:.ıvc lim:led 
lx.·m:lıt.,, innt.-:ı,ing ı ht.· V(>lume of t.·ınel}tt.'nt..-y aı.;o.;t'iUJ'a 
(.'OUJd ht.' ;lll dk<. 'tl\.._. -..olution lO fi~Jıt JX>H'11}', d 1 

t.oın rl'llurt.· undl·r·l"O\'L'r:tgt.· ;tnd .. ystt.·ırutil: hiısa 

This woıılcl. ın p;uıınılar, rt:quın: implt.·nıentın~ "r'' 

pros,tr.ıın' dt.·si~ııc.·d ıo n,:;ıch p<.:opk· from GJza aOO 

rur: ı l art.·:ı!'i, ~~" wl'll "' t l u.· inactin·, unt.~mployed Jl\1 
lt.-....... t.·duc.ıtt.·d 

1 M•wt~ ıırrrt••d), hfıtn)t ot dn"A.ırt· .. :ınd ~ n1um lo f'«"~ 
k.9\l'f,,. ılooc-ınploynx.ıu W<MJlJ do lınl .. · cu n~~ 
pı.ı\ ert)', \\-hıch b thl.· h.'\1" ut ıhi .. n·pon. lıflın~ :::1 ~ıs! 
a n:turn Co ('n"/lltlja.ld k-H·I ... ol uOt:ınpln)·nk."lıl rDJ\' ~f'tl 
h,l\t' il Lırgt·r ıınıı;ı, ... ıın rJh.~ ot [)()\"C"r1)· Udınt.'ll on ıht-ha:cö 1. 
oiiKı.ıl poH•n) lıne 



Economic Output 

.Ibi 'l'tl.·m c.."'Cononık· t.Law ;1\ailahll• (PalcMıni;ın 
cpııt_' rmm 1 t.'"Xp()nS tO ('r.ıd for the fir.t 'iX months 
i mı. l'ak.,tınıan employnıcnt data throuııh tht' 

ttıd qu:ıncr of 200 ı and in hr.ıcl through Au~u,t; 
~ '«tor dau throuıd1 cnd-,\uıtu". PA ti'<.-:ıl dıta 
~ Stpc:l·mhcr) t·ontinuc to providt..' l'Vich..·nn• that 
ık tnoc.Jc.·-.. t.'<:onnmıc rcn>Vl·ry witnt.·~S4.'(1 in 2003 is 
nıt'lldinR into this yc~r but o.ll ~ı R-·tl tırl-d r.ııc of grnwth 

m !he \\l'st lkmk. tn G .. u.a, cluc to dm.ures iınr<>M-'cl 
aı Pıblınun W(lrkcr, durinR the o,.c:cond .ınd third 
Çlııtcr, ~rnMh ha' 'tali<.. 'tl and, 1"'·'-'ihlı·, <.lcdint•d 

IL··d.1i)·in~ lhc c..•cononıic stahılizatıun of 2003 wcn: 

d;,;:istı..'<.l lt"cl' of violencc, lcwcr nırfew,, and 
D::lr pn:t!K:tablt.· <alhcıt imen-.,c) dosun.·'· as wdl a .... 

~Lion hy Pal~stinian husinc .... 'ı(,'S lo llll' t'OntOUI'ı or 
lctxıııı:ıint'<.l \\'c.,ı Bank <..'Cononıı Lookinıı forward, 

~=ı tn "hıd1 ıhıs adınıtwdly fr.ıgıle growth path 
t.n bı: 'u-ıaıned dcpcnd' grcatly upon the p<ıl ıtıt~ıl/ 
~rıy suuation ancl tlıc..• extc:nl to whit·h t r;.,, d and 

bnsiı ~rictıons wııhın tht..· \\c:."tl llınk and (;az;ı, :ınd 
tiıetbrr cJo,un....-. of br~ıc1i ll hor markc:b tu Pah.:stini;ın 
'liten Jn.• C:.l"';C.."'"\.1 or tightt.:nı..'1..1 (a:ı.. n .. "<·cnt Ciovc:rnmı...•nt 
iL'ICJd polic..·y ~tJ.lt.'Olc.:nts 'UAAt.":ı..ll. 

ı ı ı ı 

ı ıı 

Recent Economic 
Developments 

Tablc: ı . \tal:rcw..-conon1jc Projt.-ction' !003-loo6 

ı.tıı•ıı lmiC., ı 
«"•1 ''""'ı h r.ııc 

~IWpt.TopıUII "tSı 

rt.-al gJU\\1h rJıc 

-\.'·H 

6.1'10 

9l'; 

{l_tfHt 

~1.41>" 

~ 7'11> 

Utl!. 

. ,-

H.'lt 

l.,. 

~-~-~ 

l~ 

$1.3'>.1 

>U'Ho 

ı -:;c. 

... 

1,.190 1.4~ 

18!4. -c.~ 

9<>1 llb' 

-ı~ .,.,.. 
s lO" sı .Hı 

-600fo ~il% 

28% 12'1> 

50% 'H 

\l'(,rlı/ &mk <oi(ID. Jmıft_'Citmıs. \on.'ml1t!r ..'fXJ.I. ~~IIIIU.~ f..Jtw" 
-~·t•flıtnn (,"rn.\., /Jt.Jt rt':\lfC /Tut/ud ((iDPJ tntt.ı.uln.':\ prvdııdıtt' 

atlh1Jı• u:ıthtu tl,..• \t(':'(l lkmk uud Ga:a. Gro::;..~ /)L"/Xı...,lhk•luctmu• 

tCi/JIJ mı'IIMUl"' toWI üu-omt•. iudıulltıR uvrk.."n". n:millmıuos mu/ 
fiırı.'W," md rcumml trım~fi-or.d 

l ımkr ;,ı politir~ıl "statu . ..., qt.ıo" sccnario, cconomk 

ılt:rforınan<:c...• in the \Vc:ı..t Bank and Gaz;.t will continue 
to lx· <:onsidc...·r.thl)' hclow ıb previous {and potcnlial> 
k't·t.:b. wıth tht.> domestic.: cl·onomy unJbh: to gl·ner.th .. ' 

thl· c:mployıncnr necessary to absorb tlw incn:a~in~ 
numhcr or ncw cntr.:tnb to the lahor forn·- Pri\ at c 
inn':"tllnc:nt will continue to he dcprl--:-..'\Ccl and ınrrı:a:-.t.•tl 
fort.•ign ınn.:~tml'nt unlikcly (Tu b/e 1 J 



Foreign Trade 

lr.ıde tr.ıditionally played an ıınportant mit.· in tlll· smalf 

and oıx·n Pak·"''tınian t.•t.·onomy Throughout the..· pa-.ı 

fi\"l.' years, impon..' of fınal WXXh, '(;.'['\ itC.'ı, c,:quıpmcnt 
and ıntl.'rnıed ıau: inputs n:prc'l'llh..'c.l appmxııllah...' l>· ;o 

pcn:ent of GDP, w hile..• t:xpon..., of ~<xxl.'ı .ınd ~·f\ ic.:t.·, 
rq">rc~ntt..•d k•_,, than lO pcn:cnt o f GDP. 

l" nfonunatdy tr.ıde i ... ludly n:gistcn..•d. a' ıno.'ıt ol ıt 

takc!) placc bctwcen thl.' \\'e.-.t Bank and l.'ır.ıc:l, \Vht.•rt• 

no tuMnm .. ıatınn:-. t.•xist ( unlikt.> tr:ıtlt..' ht:lwt.•t.•n (,;.ı7:t 

~ınd br.ıel>. 11ıe lsr.ıd i Cc. ... nır.ıl Uun..·au of Stati,tic.:" 
ncn~nhdc:-..s c:-.tıına tt."' suc.:h flows, and Wt.' n .. •ly on 

ıheir data to dcpi<.:t tlll' t.•voluuon of ır.ıdt· :-.ınn· 199H 
11ıi:-. o nly CO\'L'rs P; ı lc.stınian ır.ıdt• \\ith ı. ... r;u.•l, and 
not with the n:-.ı of ti1L· ''orld. IIO\\c.'n.•r, tr:.ıc.k• \\ıth 

hr.ıel rt.~prt.·.~nl-' the hulk ol ıoıal Palt:'\ll nıan ır:ıc.k• 

runhermorc, a \ i g.nifit:aııı .'iharc or ımpoııt.•d gnod\ 
from hr.ıd art.· ac.1ually originaıın~ from third rountric.·' 
- ·indirc.~-ı ıınport~" In ac.ldıtion, ıl does not ;ıpfX•;.ır 

ılut thc.'iC rdaıion'ihıp' an.· C."'t.>n..,idl:'rahly ınıp:u:ıı...·d h} 
cxc..:hanAe r:.ııt· mon.·mt.·nh; nt.·ıtht.·r tlw c.lcprt.•t:i;ı t ion ol 

tht.• New hrJl.'li Shckd in ıhe fir.-.t half of ıooı nor ıt-. 
... ub\d~Ut:nt apprt•t:i~ııion t.lurin~ 100;\ ;.tR' ıhnuJıthl to 

ha,·e ..,iAnificanıly altert·d the n•ınrx.,,ıtıcm t>f l'ah.·:-.ı i nı.ın 

impun. .. in tc-rm ..... of trad in~ p:ırtncr'+. f\f•t• FiRun• 1.1/or 
s/)(:l.."ı..>f·tlolltlr ex,·/wnge ra te mt~t('lllt•rıt~.J 

11lc tlllfKllt o l <..-lo.., un..·..., full( m ıng tlw ouıhrc.·ak ol 

lht:' Jmıjatla ~ınc.l ıhcır pro)trt.''"'i\·t.· liJ.,thtt.·nın~ throul-(h 
ı..,ummcr 100l wcrc dt.o:.trl~ n.·ncued in the rt.·ducıion 
of Pa)c:..,tınian ımp<..lth from f,r.ıd. \\"hilt.- hoth fır-.t and 
...... ·c.:ond quant.·r lCXJ3 a~;un '' ıtnt.''-""t."tl rc.x.llu.:tıon from 
tht.· lcn·).., sct.•n in tht.• "'ıt.'t.-ond half ol 2<XJ1 ( '' hidl, 
in rum, rt..•prt.·'l.·ntı..ıoc.J a n .. ·lxnınd fnmı tht~ dt:pn:'-'t..'c.l 
""t."Cnncl qu~utı. .. ·r ıooı. ıhc..· h1.·iJtht ul hr.ıdı milital) 
opt:r:.ıtion' in tlll' \\t,•-..ı lbnk), thırd .ınd founh quant.·r 
l003 ımpon.., wı.:n .. · ~u lt.'\l'b not '-(_"l'll ..,ınn·ıhc..• outhn ... ·ak 
ol tlw lnlıfadtı. ~·t:onU quartl·r .!00 ı <"'1'-~ l'i.U milliun; 
l 'SD .·H6 millitm l'qtıı\ .ıll·ntı dt.•t:lint.:d -..liJ.,thtly ln)m fil"ot 

quant.·r lOt'l ı (\ ınuall} unt:h:.ınJ.tı..ı.l troın fmınh quartt.·r 
200:\J; ı.:oınp;.ın .. 't.l tu tlw prt.·-Jillıfiulll ıhırd qu.ırtl'r ol 
ıooo. ılw dc...·t.·lınl· in impon:-. ,.., ı ı. ı J"lt:n:t.·nı (Fı~ure 1 J 

ı tn ıoon. ıuıpun"" lrnm o.ınd \ı..ı 1"\Qd rcpn.~-ııtıi.'\1-.\ 1111:r~l·nı ol 
ıc.ıc.lınıporb, v.lulc.." '-''pt)rh 1•• l'\t".ıd rtj)f\.~·mcU 9! pc.·ıu·nı c:ıl 

I•Jl.ılt"\pt>l1". 

FJgonı 1. M•rc.handiM '"'pottl from ..,.... 
(mllllon Nl shekela) 

~~~=----------------------; 

, ... 
,,.. 
000 
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~ 00 ~ 00 ~ 00 ~ ~ ~ 
'00 '00 'Ol 'Ol '02 '02 'Ol ın u. 

\<ııuu• f,rm·ll (.{•/Ilmi UtUl'tl/1 of\ltı/L\IIt' 

Tn:nd.., ın nll'rdl:ım.lı..,t' expon.~ tn hr:.ıd han• folkJat:t. 
a 'imılar poıtıt·m: t.kdiıw thmu~h .. umnu:r ..!O(l?; "'(:ct' 

rt:hcnıncl in the ""l.'t.Oild half nf th:u yt.·ar; two ron'<'(UO\t 

qu.ııwrs of <kdın~ ın lOO.i, foll<m<'<l by an upııd< aı 
th~ third qu.ın~r. t'nl ikt• ımpons. founh quan....-~ 
.'-1\\ :.ı Jc<.:lınt.·, whilt.• fır...,t quartcr l{)(}.j (:\fl~ 303 mil!ıaı 
liSSC>H nıı llion equıvak·ntl tk·nıon,t r.ıtt>d 'tren!(th , oııt 
tn tıll ;ıJ.tain ın \t.'n>ntl quancr 200-ı (\:IS zı;ı milliar. 
l '~Sc;h mill ıon t."<lllivalent ). ·nı i~ rcpJ"t'...cnl' a t .. " 

pc..·r<.l'nt dec.:linl' from third quartt.•r 2000 ( Fıp,ure ]) 

Flgure 2 Merch•ndlae Exports to t.srael 
(mllllon NI Shekals) 

~~--------------------------, 
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~IUn:c /U"Ql..-/t C.en/tııJ /JurniU of \t(llı.o;lı(:( 

.ı\t lc:..ıı..,t tlut.'t.' fal1nr-t C\.pla ın thc..· rt.4t.IUl.1ıon ın C'-ptırt~ 

\\ ıtnc,'l-ıl du ri n)( the fh"' lhrt:•c yt."".ll"'"' ın~ 
t.:o'b in ır.ın..,p<>rtJiıon rt.•...,uhing from dc.:.ı,ure m:ık~ 
Pall·..,tini;ın proclut.h ltts.., t.·ompctitin· fSl'f! figun 

1 1 J. hm.:i~n purdl;t"'-'~ s\\ ıırhıng to mc •n.· n.-l.ı.ıbit 
alkrn;ıti\"l' -.ourn" of ..,upply ın the fan: of proJU<.10: 
~ ınt.l .. ıuppıng inll'mıption~; and Palc ... unan produn,... 
... \\ ıtdHnJ.t to -.crvıı.:l· doım:~tıc ın~ırkt.•b 



Labor Markets 

'-' ;ı n.."suh nt ~xll.~rn;ıl do~un.·' nl·.ırly ıoo.ood 
P:; k-;tıni.Jn workc..·r. ha\l.' lo-.( ı h ... · ir jolı' 111 ı .. r:.ıcl -'ı nu: 
~·premlx·r 2lXX). .\c.: .. :orllın~ to Pak,ıın ı;ın Cl•ntrnl 
Bu~.ıu of *'tati,ıic ... <PCUS) dıta, 146,000 Pall.' .. tini;ıns 

116,000 from tlw \\\:" ll;ınk. ınd. Fa>l J~ru>ah:m, and 
iO,OCKl from G:ı7;t) wcrt• wurkin~ in hr.ll'l anti bracli 

ndu..ıml "'"'1~, and ~llkm<·nt' dunnıı th<· lhird 

:ıwncr 1000. 

\1 rı-. lcm poınt tlurin~ the "ot'(:nnd qu:trkr of 1001 the 
ıum~r had fallcn 10 :\:\,000 ~lnrl' rdınundinıı ın tlw 
!owın~ quartl'r to 'l3,000; ..,ınc.:l' thc:n, the number 

of P.ılt..~inian workt.·r.. ın hr:ıl'l ~ınu -.cıtlcmcnı .. h.ı ... 

').''-'n rouAhly ,t.ıhJc, nw.:IU;ıtın~ in ;u.:·cordancc \\ ll h tlıt..· 

t.'Xtl-rll ol dosun.: ımpc.l-..t.-"U in the.· \\ :ıkl· ol -.pt.•t.:ilıl' h..•rror 

nnJcnı:-.. In third quan.l·r 200 ı. tht..• nuınhc.•r of W<Jfh.t!~ 

""'ıd ;U S7.ıoo ('\6.600 fmnı 1hc \Xc" Bank and only 
e~J from Gaza ). 

Fcwt.•r job~ in br:ıd tr::ın..,J;ucs dirc..·l·tly into a dcdınc in 
\\orkc~ rt:rniıt~ınc.:c.., \c.:t:nnlinı.t to tht..· bradı C(.'ntrJI 
Bun.·au of StatiMic.: . ..,, third qu:ırh:r 20ı:X) rc..·mittancc~ 

ıoulc..-J l 'SS.:l28 million; in S4..."'<.:ond quarwr 100 ı onl) 

~~~million- ~~H-LO pl.'r<.:c..·nt dl..·c.:lınl' (.\t."f.1 F(~IIrl' ,1) \\,t:ıo. 

h:miUt.'Ô. 

,,. 
... .. 

Figu,.. 3. Worlters' Rtmlttancn from lsrael 
(mllllon US Dolllrl) 

Ot Ol 01 Ol Ol 03 Ol 03 Ol 
'00 "00 1)1 'Ol tı2 '02 "03 '03 "04 

\ı U\t' l'ltll'it(~·nlırtlllwc'rlll•/\lult•li<' 

nıL' lft."\ l\:,1'-t." Jı,ı, h.ld dir\"\( lOil .... .'((llt.'ll\\.' 011 ()ll" 

ıc.oııı"· ol Paı ....... uni;ın hou..,..,·huld... a.., '' oıkt.•....., 
't nııt.ınu:' lrnın hr.u .. ·l ıc..·pr""""-'ntt.·d .. unw IH pc:n. c..· nı of 
ı,. ·:r ıoul dı~pc:,....ıhk ınnıllk.'' ın 1')')9. In l\lrn, lowt.·ı 
ıı.umc..-.. lfll'\ ıtıhly .ıllt..•c.. h. 'tl ılw dt.·nund lor Palc..·,tını;ın 

~~ı ı 
~nod' .ınd ~·~:n·in•:-. and ht.·nu.:. l:ıhnr dc..·ın:ınd for 
Palc::-.tınian wc,rkcrs prc.x..lucinı.t .... uc.:h ~c.xK.b and .-.cr\'it..·c..·:-. 
wıthın the..• \\'c..·,ı Bank ;ınd G:ıza. 

'Illt.' nt.·ıt~ıtin· ıınp~K·t that joh lo~ ...... ·s in br:ıd h<ts 
had on c..loınt: .... tic c..·mplnyınt.·nt wa~ ~IAAI"'~vall."'tİ hy 

the.: dilfınıhu.:.., ın nmdut.1ınJ< hu,ınt."'"" wıthin the 
\\i· .... t 1\:ınk .ınd Ga1:ı as a n:sult of internal dn~url.' . .., 

~ırKI lllrfc..•w-., ıxınic:ul:ırly in lCXl2. whil'h rc.::-.uht..-d ın 
signıliGınt innc...·.ıst:~ ın ır::ın,ac..ıion l'ost!), c..Ji-.ruptions 
ın pmdlll1100 cydes. lo,~ .... ur pcrhh:ıhle ouıpuı, and 
lowt.·r t•t.·unomit..~:-. of '(";.ıle.· 

Uy 't.'l·ontl qu:ınc...•r 2(X)2 domc..·:-.th..: l'nıploymt."nt had 
rc..."'t:UH'rcd ıu tlw t..'Xtt.;nt that ılk• numhc..T of P.ık-.tinian:-. 
cınployc..."<l wııhın the..• \'(\.·:-.t u~ınk ~ımJ Gaza surpa-'"'"'d 
th~ k\ds prıor to the..· ltılifiıdtl ("'o\."t.' Tahlc...· .!). At th\." 
'-lllll' time..·, ho,o,.·t."vl'r, ılu.• mıınl'lCr of uncnıployc..-d has 

c..·ontinut.-d tn gro". lnnn 7~.000 in the prt.··ltJiifiula 

thinl quanc..·r 2CXJO ın 226,000 c..·urn:ntly 

In third quanc..·r 200·1 tht.• nunıht.·r ol \\~c..''-1 B:ınk 

Pak·shnıan .... workıng in:-.ıdt.·ıht.• \\C~ Uank \\3.., ~\9=i,OOO 

comparccl to ~12,000 ju:-.ı hc.:fore Lht.• tmifıula At ıt .... 
low poınt in second i.lnd ıhird quaner 2002, their 
nunıher had lallen lo 21!7,000 and 21!!!,000 rc'pt:<1ivcl)·. 

Founh quanc...·r 2002 ... aw an ıncn::ısc in joh.., ın thc 
\\\:~t ttı nk to ~31,000, hut tht.., ~fC}\\1h was ..,hort·livt."c..l, 
cnnl'cnta..ıtc..·d in ;.ıgrkulturc Crclated to the olın· han:c:-.t 
and ren:I"ı\.'d in ıht..• fir .... t quarter of 2003) anc.J sonw 
onc..··ufl ınfr:ı Mnıt'turc...· rcpair ~ı..:ncratıng cmployıncnt in 

con~ırunion. 

Fmın ;.ı fir-.t qu;.ırtcr ıoo.~ dcdin~ to .-\00.000, st•t:cmd 
qu;ırtc..·r 200~ '-"'' ... ırong growth <371,000), ronıinucd 
c...·xpan..,ion in thc thırd C377.CX)()) .ınd founh quartt..•ı 

(.~>.IKIOI IN )~:ır, follow~d by <hlınL' <:1(>!1,0001 in 

tiR· fiı~t quarı .. ·r 200 ı Tluı tlc..·dinc..· l:ırı:tl.'!Y n.·ncuc..·d 
:-.c..-:l'ion;ıl fannrs ın aJ.!ric..:uhurc..· and nmsırw.:ticın . ..,..,·çınr:-. 
rı.>,J'kln-.ihk· fur tlK· J.!rowıh wıtm:~-'l·d ın tlll.' Ltttc:r half 
of 200.-\ and tht: pıc..·k Up in l.'lllp(o~ lllC:Ol llO{l"\1 in tJll' 
't.'l·ond and third qu;ırtt:ı~ of lC)().ı. 

In thv (;;ll.ı "'trıp lh,-\,000 (,;ızan' \\c.:n: c.J.ımt.·stıl':tll\ 

cınployc..-c..l durıng third quanc..·r .l(HKJ. 1\y thınl qu;ırtc..·r 

.ıooı, tht..: low point durinJ.ı, lhL· Jmıfada. thi' nuınlx·r 
h.ıd bllc..·n hı 111 ,000 Cı .U fk."r'-"·nı dc..·llind. 1 nur 
qu;ırtt..·,.... of nmtinuous tnh s-:rcm ı h fenımi IHO,OOO 

ı 1 r "' 1 1 i®1 



lJa7..an' t:mplo)c..'\.1 doı~tK.ılly. hctort.· the.· "k·dıne 

n..·ı.tbıc..·rt.'tl during tht: fourth quartc..·r of 200:\ rc..·dun·d 
ıhc: number of c..·mplo~t.'t! tu l .... j,OOO. Fif"'ıt quartn 
,!c (H alıt~ıin wıtnt.":~ .. st..xl domt.-...tk• )('lh gru\\ th ın Gaza. 
to ı--.cxxt Tilt.' inçrc;ıı.,e in tc..·n~ıon and dt.·tt.·riomtın)ot 

stı.uriıy c..·n' lfonmt:nt in (ı:ll.a dunng 'PriııJ( l<)()..t, 
c.·oupiC't.l \\nh thc..•J(,,:-. ul ınunnc from <.lo~ ın~ ı .. racl .. 1nd 
Erc7. lndu ... ırial E'utc to <iu.ın \vurkc..·r, \\';1' rc.:tlcttc.."<.lın 

ı he.· wor-;cnin~ t.•mploymt:nt numhers '' itne"··cd in the 
'-l."Cl>nd quancr ( l')h,OOO) and only ~~n~ıl rt.'Ol\t.~l)· ın 

third qu.ırtcr ıonı ( t 6S,<XXll 

Dc:..,pıtc the.· ft.'t·c..·nı in<.:rc-Jst'!'ı ın c:ınploynl<."nt, \\ith 
population ~rowınA at ;tpproxim;.Hdy ı~ pc..·rt·cnt pc..·r 
}t•ar, dept:ndcnq· ratio.... thl' total population divic..h..·J 

hy· tht• number of t.'fllployc.'tl pt:r~on' .... haH' increa.'l.'d 

~ıgnific:.ıntly over the Jmifucla rx:mx.J. \Vhc:rca~ in 

the third quartcr of 2000 <':tdı ~ılı holder in the \\,·,t 
ll;ınk wa., 'upponing ~ .3 pc:r'""'· b) the third quart<·r 
of 200-ı each c.:mployc..·d pc:rson \\,1' ... uppoıting 'l,l 
pcrsonı.t. In Ga;~a the dcpcndc.:ııq· r.ıtio ınlTl';l't.·d ınort.• 

tlr:ım;ıti<"lly, from ~.9 to 1!.6. 

Gro\\1rJ.: population and l:1hor force ~ 
lc..·H·I-t ol l'~ıc..~ıınian c..·ınployınc...·m ın hrJcl .l!Jd 

'(·ttlc.·nıc.•nh, ınJ .ı tu: k of Ôonll..''tic ıob CTC3tim 

the ltr..t ıwo )''"" ol th<' /11/tfacla. letl to cbttıiı 
inut."'.lse"i in unc·mrloymt·nt .md uncmploymerı Cb 

Dc."'(Uit.• the roh gro\\ ı h in fl."<.'l'Ol quartc.·rs. ılır lllltc 

ol uneınployc.."t.i rt.·ınain~ far in c.·xct.>:-..' of pre
lt.·\c:ı. •. (lJndl·r lntern:llional t.:.ıbur Ol}tJil~lm'W 
~t~mlanJ c.lt.·tınıtınn!'ı, ;t pc..·r.c:)n musr he 21ctnı:l) 
\'\Ork in ordl'r lo he.· c.:on,idcn.'t.l •unt·mpiCJlt.-d 

Follo\\ ing .t dt·rlint." in the uncınplo}rrK:nt r:ık aırr 

\\eM Ilan k ın tlw fmırth quartt:r ol 2003 to !0.- peo:!:l 

(dm\ n from ih lllfijndtl ()t."ak of .-\14 pern·rı ll 

quanc.·r lCXl.-\) fir..,l quarıc .. ·.r 2()0.t a~ain \aW an ıoom.l 
lo 24.6 pt: n c nt \Vtlh 1 i(-,,000 pc:rson..., uııeımtıre.l , 
Sc.·<:ond ~ımi thırd quaner!'ı nolc.-ı.l ... lighı ımprao 
hut hy md-St·ptcnıl><:r 130,000 rcınained wıthaı ;:o 
- an unc..·mployınc..·nı r:.ıte of 2l.3 percent (o;ec rı.: 

ll. <tly <'<>11tıN, durınıı th<: thırd quancr of :ı"''' 

mınıher of \'h-st llank uncınploy.:d '"'" lR,OOO:ındtlr 
unc.•ınployırıc.·nt ratl' Mood at 7 ~ pcrcenU 

·' ' ~.ı ~ I.J ' l,l ı Q-.! (J' Q--4 CJ·I <.)-2 () ~ ı.ı ı ' ' 
• U o • ••! .•~ıl .!Illi.! .,!ı .. t.,! !tJ)J AııiJ1 »H bkJ<\ ~-~~ .,!1••~ • 

\\OOdng ın \l'eSt lbnk jl)l •ıı <\Ib I<J.I lil7 .!&\ mı ıoo 
,,, ı- ,\HO I6A ıı;-

10odıng ın Gı1.;ı 16J 1.!9 nı t'IR t<t lll ·~ Hfl 17~ tı<o ı-J ı- 110 

'1\~ınl~d 
ı 

from WN li.ınk tlh M (i ı S<' i() '50 ~9 ~· 
'\(1 'q ~ 19 18 

'Coriung ın l"'r.lel 
lO b H 1 6 -from c..az:ı -...np 

'518 1 ı ht-Tutıll.mployt:d 662 'l(jC, <tıi '\Ot t•ı ı<ı '1-10 hOO b21 ({J' '59-• 

1 ncmpk')c:t.ICII.O) -ı ı-ı ııı.ı 203 l!9 l'JO 203 Z1IJ l'H t93 1911 :!l.j lJ8 1) 

•tmruur.Jscc.."du :wkc..'fS 1>1 119 ını lll li~ !!9 ı ı [!Q -x -6 

Tcll.ılt·nc.·mployl.'tl 
ı-ı :!Jiıl l()9 !li 

w.nd J)L'4c."tKJr-.ıw:d 

.\ı)fln;e- IY.H..\ .\otı• brııl'IJmlı 



Flgure 4. w .. t Bank Untmploymtnt c-.. .. _.,......,., 

01 03 01 03 Ot 03 01 03 
'01 '01 "02 '02 '03 '03 '04 '04 

·~ •OIIıcıculııgıld't'ıfıarı.l 
IMr:llJl\ fldlt4 fiır lı t~l Htm k ıncludj :s f .. d.\1 }c-nl.,dhn 

Gu;ı, thin.J quanc .. •r 2:001 unt.•mplo)ml·nt 'luoJ 
136.8 pcrı:cnı !96,000 ındl\iduabl; only ;ı nıucJc,ı 

lpO't.ıncnl uver "tt.'(:ond quant.•r ZOC:H, when thl' 

ıooııploynıt=nı r.ııe '""><.l aı W i pcn·enı, ıo.~.mo 
i""~ - ıhe hıgh<'-'' numh<:r of uncıııploy<·tl 
ntr 'l'l'onk:cl in G::ll'.<..t) Prior to thı: Jmljadtl thl.' 

:"lPioynlt'nt r:ue ın (iaz.a w~ı' lS. ı pt·rlt.'nt <.~S.OCXl 
li'!OO,J. fFıRure 5 .. ) 

Figure 5.. Gaza Sttfp Unemployment 
(thouuncb of person•) 

ıno1 03 oı 03 ot Ol 0103 
110 '01 'Ol '02 '02 'OJ '03 '04 '04 

f~ ıJıe ddJnıııon ol !he lab<ır li>rtc '' hroatll'Ol'd 
llc:lude •dı\.C:our..ı~t.·U workc:l"• - JlC.'Nnh wıthout 

ılı& •ho. ht."(."'aU'ı(...' uf ıht..'ir pt.·~'ımi'm rl·~ırdinA thı.• 
ı ol at,uallr 1 intlınıı work, h;J\c ''"PP< -d 
~ the •rdaxed (.Jc..•rınıtıon '" of unı.·ınployım:nt 

SimilJrtn.·nds. 1 n ılus c.:oıst.• the rd;.t'<t.'t.l t.ldlnıtıon 
~mc:nt r..ı.tc in the \\t.•ı..t ltmk ha., ınl·rcast."t.l 

169 percem (9';,000 ındı\ldu;ı"l ın ıhııd quart<•r 
lııııo Jıj.6 pcru:nı ( 1112.0001 ın ıhırd quartc:r 2()(11 · 

•ı..ı..rrom 26.9 pcro:nı c-ı.ooo ındı\ldu;ıl,lıo ıl.() 

~ IIIH,OOO ı over ı h.: ,.;ınw p<.'nod ''"' Flf</11'<" 
flld·, 

Flgure 6 Wnt Bank 
UJMmployment fbıta 

oo ~ m ~ m ~ oo ~ m 
w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

- Rellxed IJreftrwtiıon -+- ll.O sı.ndards 
.\tN m t ... I'C:/1.\ 1 Jılld for \h ':U &m k u u lud(!'S hı11 jcru~.ıL:m 

Flgure 7 Gau Strtp 
Unemployment Ratn 
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- Reılued Oeftnıtıon -+- !LO Standards 
\uuru· /"C.1JS 

For w:.ıgc c:arm.•r.-. contiınıing to he.: cmplo}t.-d, thl.' 
ımpoıu of the incn.:ast.• in dqx~ncll.·m·y r-.Hio., during 
tht.· coursc.: of the lnl({lultl <and the ıınplie<.l ohlig;ıtion 
of ,,·orking P•tlcstıni;ıns to sUpJ"XH1 Art:atcr numhc.:r. of 

l'Xtcntkd famıly mcmhcr) is t.•xaçcrbatt.·d by tht· dc..•dinı.· 

in an~mgc rc•ıl '';ıxı.·s over ımıch or tht.• pc..•riod of tht.· 
lntifiıdtl, f;ıirly consi.,h .. •ntly ın hoth the ~'t.'sL Bank ;ınd 
in C.iM..a. In the \X'ı.•sl Llank, rl'oıl wagı..· . .., have dedineti 
10 .• -\ pt:'R"l'nt sin<.:c founh qui.lncr 2000; in Ga:t..a, they 
ha w U<'<rca'<'<l 16 ı:ıcm:nı ('<'<.' Figun: 81. 

An:f"Jf.ıl' nnmınotl wagl.'s havt.• ~ıc.:tually ıncrcast.-d (3.2 
Jlt..'n:t.:nt in thl.' \\t.·st Bank anti 10.3 rx:rn~nt in Gaza) 
c,, t.'r the..• ı H ınonths s ınce third quartcr 2000 ( Figurc 
9). TI1c J\"l·r.ıgc dıily wagl· in the \'ü·st Bank stlxxl :ıt 
:-;ı~ 72.1 ın lhırd quan"r 2001, and NI~ 'il!. i ın GMcı; 

llw.-..c cornpar~ with an ;lvern~c claily wage of NIS ı ı=; .. ~ 
rl"l"t.'in:d hr Pall:....tınians workin~ in hr:.ıc:l and hr:.ıt.·li 

.... :ttkmenb 



RguN 8. Reel W~ lndkü 
(Fourth Ouarter 2000 • 100) 
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02 ... 
.Çrmn-c.'" P(.JJS W'C."nl~· U'd,LW cl.llo. Urırld IJ.mli .'ill.ifl ı:akulalıon\ 
ıtt...:ı &mk inc.lruft.,. IAL,I}t'nl'ıellcwt I'Jr.llu m-ı·dtf/all'r.ll~r c.mntnnc'T 
pnct> hu/ic.·c..,. fiır \h.,.I/Mmk und (~t:ıı rı··htJ .. 'o('ı//u Fourth Quartt'r 
2000• /0(} 

Flgure 8. A'lertge D1lfy Waget 

~~ 
oo ~ m m oo ~ m ~ oo 
'00 • • '02 '02 'OJ 'OJ ... ... 

-- w .. Bank -- c;.,. S1riı> 
\ourt'1'" P(_Ji\ "'""1/kwJ.• mdmln hL'il}c'rrNIIc"lff 

One cxpl;.ın;ıtinn for ı ht.• ~ıt .. kın\.'.'-' of noıninal '' a~c~ 
m;ıy be ıhc phy ... ic.:al panuıonın~ uf the bhor ınarkcı 
- the r~-.ult of tr~n:l rt..·-.ırittion.., ''""ı(X:i;.ıtt'tl \Vıth 
internal do-.ure - '' hirh h~ı... rc,uht..""(.l ın in<·rc~L"'l"t.l 
mi.vınat,:hl'' bt·ıwct·n ıı,upply and tk·mand for \'oıriou~ 
ıyp..., of lahor ın ıhc lo<. allahor market. l'ncmplnycd 
workcr. - '-''en thu ... t· w iliing to wurk for k·_,.., than 
ılw prc,·ailins:t wa~t· - who cınnoı n.•ach poh:ntial 
job ... rcmaın jublc''· .ıt thl' \.;.lllll' Unıt•, firın.., that fan;.• a 
shonagc ot lahur art:", thc.:rdurl.", not indınt"<.l to rL-xiuo! 
worke,...,· nnn~n,Jtiuıı . 

Such l>clı;l\ icır hcfp, .:xpla1n "hy ı h.: d< -eline in b bor 
dcm:ınd wnnc'"'ıt.."t.. durins.t tht..· 111/ıftultt ha.., n,::o,uhed 
prim.ırıly in hi~hL·r unL•mpluyıncnt ;md only tu a le~o.,cr 
cxtcnt ın lowt·r rL·al ''·IHL....,. lndt'l-d tlw lk""(,·lıne ın re..ıl 
WJJ.t(;.':O. h~h l'llCl..,tl}" hc.:Cil tiW rc.. ..... Uit of IOt'rt. .. J"oC ("()ll .... Unll'r 

prin ...... and not llt't'rc.·a~·d nominal '"•ı~-tt.·~. F\c,:n ~. 
ıhc dt•dinc ın rcal ""lıc' dunng ıhc 111/ifm/a period " 

nıudı le" ıhan c•pcri<•nl'nl in ıhc 19'.15-96 Jll'llll 
cxtc:rn:ılt·J<,...Urt·, wl K· n rt•al '';,ı~~!'> dt.--clint>d 'lXft 

.lO pc:Rt·nı in 1\·~pon:-.c..· to a rL't.IU<.tKm ın lhe ~ 
of l'alt.·:ro.ıinı:ın.., \\orkın~ ın hrael - a l't.'dUl"t.uı 

'ncalll'r th.ın tlut uf the nım:nt Jntıfada 

\hmthly lalx>r fc>rn· d: ı ta fnnnthe ı ... rJdi Untal~ 
ol '-ıt;ııı~tıc.:~ 'hnwt.·d ;:ı dt·<.:n:J_"o(." in (•Jt.;t;ıl") Pılesr:i:ı:;,a 
cmplo)ıl'lt'nt in hr..ıd ın ı\UJ.tll'l, th~ ~-cond 

dt't."J'l•;ı"'-~ follo\\IOR ıwo nıonth' uf J.tro"th frooıdıetll 
poınr n-.H:hl"t.lın \lay, \\.lu.•n tht_. ınonthly JH."I'J~ 
;.ı ı 2,000 - ılw lt)Wl''t Je,·d l'l"<..'Urdcd ..,ınc.:~ June ~~ 

\ ugu't'' monthlr ;.1\l'r..ıJ.tt' of 9500 wockcr- C'CI:'pm 

wııh I'UIXJ ın.f.ınuary 200 ı and 16.900 ınjanllll\
lıh.: hiıthc-'1 k·n·l dunnıı ılw /ntiftulaı' 

Of the c;,7(XI dt.·t.·rc.:;ı_..,t• rccorded ..,inct." JJnU1~ * 
m:ıjorıl)" - 5.300 - wt·rc in con:ro.trul"tıon, :uxl 
n .. •fltx·ı sc;ı-.<nı;ıl c.:nn .... idcr::ıtion_... a~ well ~ 'd1ll1l 

mnccrn,. Currmıly IH percent ( ı.~oııı .ırc .:ıııploır.i 
in ~ıgrinıltun .. 'i 6.l pc: r<"l'lll <S,900) ın t."fm'ıllllctKXI 

pt.·rn•m ( 1 ,900l ın other 't•t·tor_.... lt i.., ın tfle..e ·~ 

~·c.:tor.-;.• - priınarily manufanurin~ ;.ınd ('(ll1IIl!C 

- whcrl' ıh.: f:ıllolf "1ll"C prc-lnllfadtl <11lploıııxıı 
k•veJ., h;ı.., ht.·c.:n ~r~Jtl''l \ ccording ro ICli'~ 

111 S.:pı••nıl-.:r .!000 29500 l'afc:,unun' """' kgtı 
t·mplo)·t.'"<.l ın t...r:.ıd - S,OOO ın agriculture; I'l~• 

<·un .... ınıt:lion ; anJ 9,300 in other -"*~tol" 

1 J"{W~ Qlurtc.·rh l.;~hor 'un ı..'\'-' t·un ...... l-.ıt.-nıh< fl.T•un ~:: 
of P".ıll~ınwn nnplo)mc.:nı ın hr.u:l ıhJn t.lıuıı:-o l<lt'o Ir 
of l\\u l.k.1on. fir..e_ l''(]l."ı c.lıu 1nc.IU<.k. .... P.~ •hı 
br.adı tc.knııcy t':.ln.ls tpnııunl\· Fı'l: J~.;.;ılı:m ~~ 
[on._-fgn p;ı.''JlUfh ~" wçl) a" f'M.."f"iU(\ .. Who huıld p~ 

prı.':\Umahl\ I<Jl..., tuı.'ikk·,.... lorı.·ıJotO (XI''purı hoiJı:n,ıs ~ 
;ınd hr.ıdı t<.k'fltcl) c.;ırd holdt·,.... .a. .. 1-.nc.•h, .. '<'COOd. ret' ı6rt 
ınduJ~.., ~,ıı~ı· (nnn-pc.'1tnıt hnkJınK) \\od~ •'brn'J' .... 
unJ.x'\lmt'Oit"ll \\<Jri.c:oı-. an: lıkdy to ht.• unt.~ıı.-r~tıf 
.._., ICil..., R.'fıorh l'ordwıc.·n t.•ınplo)mc."Ot ucı lite' bı.qı; ri~ 
n·purtını.\ ıu the ".ıhıın.JIIn..,ur:ınn· ın ... ıııuıc.· 



Fis cal Developments 

~·of Fmancc data ahrou).th Sc.:ptt.·ınht.-r c.:nntimıt•s 
b.tı.w. dut PA ren:nuc.: t·ollt.'ttıon reınaın-. on t;ı~t.·t 

11!1 hKJJ.,ıct3r} expecıatıon .... Duınt.·\tK n.'\l'I1Ut.' ha.., 
:d \IS 122.1:! milhtm < t·ssr 2 mıllıon '~1"" all·nt ı 

to the hudgctc'Cl 'i)S 122.0 nullion. Gro" 
6:2rm.~ r~n:nue U.c..: • hcfon: dt..>duc..1ıon' toı kı..:n hy 
drGı:ıwrnınent of brJ.c:l, prinurily for munıl·p;.ılıtic..·,· 

~' due hr.ıdi tnility coınpanıt.·.., .md Jt:n>Unlt."ll 

ıu ılı< butl~et a~ "nc•t lentlınıO lı.ıH· ;1\t•r:ı~cd NIS 

~:lmıllion <US$S6ınıllion l"<Juı•aknıl. appn"ın"ıtdy 
'!'- pm:ı:nt abovc budget•ll)' expt.•c.:t~uıon~ of '\llS 

199.~ nıontlıly Alter payıncn" of tax rcfuntb and 
.. net ll•ndin~f to ınunicipalıtıe~. ıhus Lır in lOO.ı a 

monthly "'""'ıt'· ııf '\IS 316.2 million n·ss-o.ı mıllion 
t:qui\.ılt.>nt) '"·'' ;t\';ıilahk· to nu:ct PA c:xpenditun .. · 
f1tll>l<!.l! 

\\'hile n .. ·H .. 'I1lll' h;ı, IX"t:'ll on ta'l(t.'l, huclgt.·ı~ıry ... uppon 
from tlu..· inh.:rnaıion.ıl doııor ounmunıty on·r ıht.• 

fıJ't nine! month' of tlll' yc..•ar has fallt..~n well lx-lo\\ 
t.·xpt..·cutıon,. \ntinp.ıtın~ tı~s6c;O million in fordKn 

linannn~ w rm er rc..·curn.·nt t:xpcndiıure (\·~s.:; ı.1 

millınn ınonthlyl. ıhrou~h c..·nd-Sc.:ptemlx·r onh 1 ·~s189 

mıllion has IX't'll fl""l·l.'in.-d, an avt:ragc: of 1 -~S32 1 

million per munıh. 

lıWr3:PA revenue and expend.iıure -January-Scpıcmber lOO.. ( million !IliS an d million tS$) 

1 • _ • , ' ' [ı ı. •1 jn o ın '<Ph 111'<. 

,,, • • \l Illi ' ,,, ...... 

'1' ı 's \1' t '1\.S Pn\."t"ftt 

:.ıııı.~t-Yt-nuc Ul-'\ ... ~~'i 1 8H 116B"!it 

tla:-o.-~uıuc.· 1.!.!1111 "'" I.!.!H l'' IUII~ 

tllr\'\"'(T!Uf.'" 'H !<b "17 l":ı'J 97"" 
~-nı.ın-tJX rı.·~-c.'"nut: lH7 lU 1 'il.l ll. i IO'iiM 

"""""' ,,,., \ >t.!-t !'il ~ .-.c. o 12tıt~ 

ltl"u lcfunr.b '" ll h H " ızoım 

:'tılc\mut_• .il'i 7 b" ""'' Ht H Wı~ 

b Dtcbıi:ım hw .,.,.c. --c. l.t.·ndınf(' .11!7 Hl 'il.l JJ_(ı 1.\'ii Mı 

lU --umr ~1 R<"' c. -n uc.· t.7711 'iH.CJ .Htı.! "CU llll'llı 

lrıCınııu b('lt-ı·xbturı..• 'ıltJJ Illi"' ıHVJ lO'"' h 'J~I_!Itı 

"''"'..ı.... .. \.U~ 
,,.,, \Zt., 7l ı 1001141 

G 'ltTII: ı ,r-·rtdiıun.· JI.)C;() llfı ı w. ı _'\'i. ı HI t lfı 

lk:foın: J ınanc.ıng .!d i "' 16'"'., -'"' 
If tn ı{FınutKt• .'M.yK•·mlıc·rtlcllllfww'lımman• 

'l ... 'fJfJ.I pnyt•t .. U"tl a11 atlf'F'tlf.."-' ı•xc.htmJ...-.· mkof \1.\ 1 ;' 1 .\S 1 fortlıt• )nır 2/XJ.I. uaual tm•mJ«' c.·.,:dumg<' rotı!fi•rptl_.,tJtl_lımıwn·· 
~Tım~ 1 ~~ 1 \do/lar t'rfUitdh:UI <!" "' t\'Cnltlt' mu/ t'.\11c'utlltun• ınır to-datt• ,;.,,,.,, m alxH't' toMt• "'fc.·ultlft'il tti actıml m~ral.>t' 
--.,trılt'S 4-..ı ... h nıonth. \Umnu.•d tmıltltf.,ımmu,_,.'ıl ftır u in~ munlht 1\'tl.&'tt/ti.J..'t' U"'I/Klrl..ı.ıım wıth lmı~llf-'tfon'r:a.•t.\ un.> aılc.ılllllt'tl In 
ltı•tıiJ ımpa'-1 (1"tl~ffi·n.·lll t•xr.hılll/?1' rrllt... /Jcftwı• tr-ıınyc.'mtt)l mcmth/)· dt"f/rttiiU' t\'H'tlll'-' tu tlw 1'.1. tht• C<~t!('Ntnl<'tJI t{ /\rot-1 dı'liiiCh 
~dlN brw-lı unbııt ... In· l'alı...ılukın mullft.tfııtllllt~ 'IJ>c.':'ıt'tlt't.lm tlım., an.•rml.)iit/t>n'tl tl.\ 0:\t'll..c.•udinJJ," and huu• tlx·t'ffi>ct <ıf n·JurıiiJI. 
.__,•wldhlc.•to thc.•l~·t lo tm.'t1 ulht-r('Xprii./IJUttOJo 
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