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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 
 

De Wet van 25 mei 1999 bepaalt dat om de doelstellingen van duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren voor elk partnerland van de Belgische directe bilaterale 
samenwerking een strategienota wordt opgesteld. Zulke nota’s worden eveneens 
opgesteld voor de vijf sectoren van de Belgische bilaterale samenwerking en drie 
sectoroverschrijdende thema’s. De nota’s worden met het advies van de Federale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling overgemaakt 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. De modaliteiten en 
procedures voor het uitwerken van deze strategienota’s werden vastgelegd in het 
Koninklijk Besluit van 21 september 2000. Deze strategienota’s worden om de vier jaar 
geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
Strategienota’s en modernisering van de Belgische hulp 
 
De internationale hulpgemeenschap staat voor een enorme uitdaging in de strijd voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. Nooit eerder heeft de 
wereldgemeenschap zulke duidelijk meetbare doelstellingen inzake armoedebestrijding 
gedefinieerd zoals deze opgesomd in de VN Millennium ‘Ontwikkelingsdoelstellingen 
(MOD)’  (zie bijlage), of gewezen op het belang van duurzame ontwikkeling zoals op de 
Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg.  En nooit eerder werden de 
bestaande hulpsystemen zo open en kritisch bevraagd.  
 
Ook in België werden en worden vragen gesteld bij de doeltreffendheid van de officiële 
ontwikkelingshulp. Zo organiseerde een parlementaire opvolgingscommissie in 1996 en 
1997 de meest grondige en publieke doorlichting van de Belgische hulp uit haar vier 
decennia oude geschiedenis. Onder meer voor het onderdeel van de bilaterale 
samenwerking – de hulp tussen België en de partnerstaat – stelde de 
opvolgingscommissie disfuncties vast.  De combinatie van beperkte middelen, 
geografische en sectorale versnippering, onaangepaste hulpinstrumenten, en een te grote 
invloed van politieke en/of commerciële belangen verminderden de impact van de 
Belgische bilaterale hulp. Administratieve onbeheersbaarheid en gebrek aan transparantie 
waren enkele van de gehoorde klachten. Ook op het vlak van de multilaterale 
samenwerking stelde men versnippering en gebrek aan oriëntatie vast.  
 
De Parlementaire Opvolgingscommissie formuleerde aanbevelingen voor de hervorming 
van het federale hulpsysteem waarvan de belangrijkste verankerd zijn in een kaderwet (de 
Wet op de Internationale Samenwerking van 25 mei 1999). Deze wet bepaalt enerzijds de 
algemene doestellingen van de Belgische samenwerking, meer bepaald de ‘duurzame 
menselijke ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding’. Anderzijds 
legt de wet eveneens vast dat geografische en sectorale concentratie, alsook de 
transparante programmering en strategische inzet van mensen en middelen, integraal deel 
uitmaken van de modernisering van de Belgische hulp.  
 
Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid 



bij het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming 
bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. Té veel echter wordt enkel lippendienst 
bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat het verbreden van zulk 
maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele oriënterende vragen 
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daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale 
en culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al 
deze thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde 
kopieën van Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van 
de hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers 
geen zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de 
plaatselijke en nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet 
worden overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een 
impact hebben op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: 
de oriëntaties van het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot 
basisdiensten, de betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij 
armoedebestrijding, de situatie van de individuele, politieke, sociale en culturele 
mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, de inbedding in de internationale 
economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook aangeven hoe donoren tewerk gaan, 
over welke troeven ze beschikken en moeten een langer termijnperspectief 
weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de principes van 
duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen 
het jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  
geïntegreerde en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen 
donoren en multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele 
organisaties. Dit moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van 
taken, het collectief inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren 
van procedures en het reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van 
instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en 
verantwoordingssystemen (accountability) van de openbare instanties van het partnerland. 
Begrotingshulp biedt allerlei potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar 
veronderstelt wel een beter inzicht in zowel beleid (begrotingsopmaak en 
prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch beheer van de overheid, en de 
risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde 
wijze worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er 
een dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van 
die cirkel een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan 
institutionele onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de 
zgn. ‘fragiele staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in 
complexe regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere 
partnerlanden hebben net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met 
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politieke instabiliteit. Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de 
programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de 
problematiek van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van 
partnerschappen in onstabiele partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals 
deze over de sectoren onderwijs, landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
gezondheidszorg zetten strategische  krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen 
in de partnerlanden en voor andere samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische 
strategienota's reiken andere aspecten aan voor duurzame armoedebestrijding: de 
gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht van het milieu, de sociale economie. 
Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun samenhang. Armoede is een 
meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met eenduidige ‘sectorale’ 
oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening gehouden wordt met het 
geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook 
werden deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s 
komen tot stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de 
verschillende directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk 
middenveld, gespecialiseerde instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in 
het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat 
heeft vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid 
van nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na 
advies van de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie 
Vrouwen en Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar 
moeilijk te organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en 
synergieën tussen de nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere 
donoren en over een verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en 
Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance 
Strategies, en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale 
ontwikkelingsorganisaties zulke strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het 
Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook voor het gevaar van een proliferatie van 
schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de capaciteit van de partnerlanden om 
nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te voeren. Toekomstige strategienota’s 
zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van de nieuwe Belgische 
landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends om zo het 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd 
worden in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen 
en om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn 
als kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 
bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

 
Het participatieve proces van de strategienota's is één onderdeel van de modernisering 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Over deze hervormingen stelde de 
Parlementaire Opvolgingscommissie al in 1997 dat deze veranderingen de nodige tijd 
moeten krijgen – de commissie sprak van tien jaar – om te slagen. Ondertussen voltrekt 
zich de integratie van DGOS in de nieuw opgerichte Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt het 
resultaatgericht administratief beheerssysteem van Copernicus geïntroduceerd, én is een 
debat aangezwengeld rond de ontwikkelingssamenwerking van Gewesten en 
Gemeenschappen in hun relatie tot de federale ontwikkelingshulp.  
 
Ik pleit voor continuïteit in de modernisering waartoe het parlement de aanzet heeft 
gegeven en de federale ontwikkelingsadministratie reeds aanzienlijke inspanningen heeft 
geleverd, zoals deze strategienota’s illustreren. Bijkomende institutionele schokken zullen 
– minstens tijdens de overgangsperiode – de noodzakelijke modernisering en de evolutie 
naar grotere voorspelbaarheid en continuïteit, concentratie, verhoging van het hulpvolume 
en kwaliteitsverbetering van het federale hulpsysteem ter ondersteuning van globale 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  
 
Tot slot nog dit: de ingediende strategienota’s zijn niet volmaakt en ongetwijfeld ongelijk 
van kwaliteit. Ik heb al verwezen naar enkele oorzaken en naar een perspectief op 
verbetering. Ik pleit ervoor om de volgende wettelijk voorgeschreven strategienota’s niet 
‘en bloc’ na vier jaar in te dienen, maar hun presentatie te spreiden: één deel binnen twee 
jaar, één deel na drie jaar en een deel na vier jaar. De volgende reeks strategienota’s zal 
alleszins nog meer moeten aansluiten bij de beleidsprioriteiten inzake globale 
armoedebestrijding van de partners, en nog meer streven naar coördinatie met andere 
donorinstellingen.  
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG’s) 
 

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

vooruitgangsopvolging  
Doel 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 
Doelstelling 1. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel 

van de bevolking met een inkomen van 
minder dan één dollar per dag 

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per dag 
2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van 

armoede] 
3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 

Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel 
van de bevolking dat honger lijdt 

 

4. De prevalentie van kinderen met ondergewicht (onder de vijf 
jaar) 

5. Het bevolkingsdeel dat minder energetische waarde uit 
voeding krijgt dan minimaal noodzakelijk 

Doel 2. Verwezenlijken van universeel basisonderwijs 
Doelstelling 3. Waarborgen dat, tegen 2015, kinderen overal 

ter wereld, ongeacht hun sekse, de 
basisschool kunnen afmaken 

6. Het netto-inschrijfcijfer in het basisonderwijs 
7. Het leerlingenaandeel dat begint in klas 1 en klas 5 haalt 
8. Het aantal 15- tot 24-jarigen dat kan lezen en schrijven 

Doel 3. Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en ‘empowerment’ van vrouwen 
Doelstelling 4. Wegnemen van de ongelijkheid tussen man 

en vrouw in het basisonderwijs en het 
secundair onderwijs, bij voorkeur tegen 2005 
en uiterlijk in 2015 op alle onderwijsniveaus 

 

9. De verhouding tussen jongens en meisjes in het basis-, 
secundair en tertiair onderwijs 

10. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de leeftijd van 
15-24 jaar die kunnen lezen en schrijven 

11. Het deel van de vrouwen dat niet in de agrarische sector in 
loondienst werkt 

12. Het deel van de zetels in het nationaal parlement dat in 
handen is van vrouwen 

Doel 4. Verminderen van kindersterfte 
Doelstelling 5. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer van 

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

13. Sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar 
14. Sterftecijfer bij zuigelingen 
15. Het gedeelte van de tegen mazelen ingeënt eenjarigen 

Doel 5. Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders 
Doelstelling 6. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer onder 

jonge moeders met driekwart terugbrengen 
16. Sterftecijfer van jonge moeders 
17. Deel van de geboorten die begeleid wordt door medisch 

deskundig personeel 
Doel 6. Bestrijding van VIH/aids, malaria en andere ziekten 
Doelstelling 7. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

18. De VIH-prevalentie bij zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar 
oud 

19. De mate waarin voorbehoedsmiddelen worden gebruikt 
20. Het aantal weeskinderen tengevolge van HIV/aids 

Doelstelling 8. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 
beginnen met de terugdringing van de 
incidentie van malaria en andere ernstige 
ziekten 

 

21. De prevalentie van malaria en sterftecijfers in verband met 
malaria 

22. Het bevolkingsdeel in malariagebieden dat aan effectieve 
malariapreventie doet en zich laat behandelen 

23. De prevalentie van tuberculose en sterftecijfers in verband 
met tuberculose 

24. Het deel van TBC-gevallen dat wordt opgespoord en genezen 
in het kader van DOTS (Directly Observed Treatment Short 
Course) 

Doel 7. Waarborgen van de duurzaamheid van het milieu 
Doelstelling 9. Integreren van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in het beleid en programma’s 
van landen en terugdringen van het verlies 
aan milieubronnen 

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met bossen  
26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud van 

de biodiversiteit  
27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 

energie-efficiëntie) 
28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 

gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 
29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 

Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 
bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame 
toegang tot verbeterde waterbronnen 
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Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering 

hebben bereikt in de levens van ten minste 100 
miljoen mensen die in sloppenwijken wonen 

 

31. Het deel van de bevolking met toegang tot verbeterde 
riolering 

32. Het deel van de bevolking dat verzekerd is van een dak 
boven hun hoofd 
[het uitsplitsen van een aantal van bovenstaande 
indicatoren voor de stad en het platteland kan van belang 
zijn voor de monitoring van de verbetering in de levens van 
de bewoners van sloppenwijken] 

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

Op een aantal van de hieronder genoemde indicatoren zal 
afzonderlijk toezicht worden gehouden wat betreft de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), Afrika, ingesloten landen en kleine 
insulaire ontwikkelingsstaten 

Doelstelling 12. Verder ontwikkelen van een open, op regels 
gebaseerde, niet discriminerend handelsstelsel 
en financieel stelsel. 
Omvat een verplichting tot goed bestuur, 
ontwikkeling, en armoedebestrijding – zowel op 
nationaal als internationaal niveau. 

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 

van de minst ontwikkelde landen. 
Omvat : belasting- en quotavrij exporteren door 
de MOL’s ; een uitgebreider 
schuldverlichtingprogramma voor arme landen 
met een zware schuldenlast (HIPC) en 
kwijtschelding van de officiële bilaterale schuld, 
en een gullere verlening van ODA aan landen 
die zich verplichten tot armoedebestrijding 

Doelstelling 14. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 
van ontwikkelingslanden die omringd zijn door 
land en de kleine insulaire ontwikkelingslanden 
(door middel van het Barbados-programma en 
de bepalingen van de 22° Algemene 
Vergadering) 

Doelstelling 15. Alomvattende aanpak van de 
schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden 
via nationale en internationale maatregelen om 
de schuld op de lange termijn duurzaam te 
maken 

 

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
33. De netto-ODA als percentage van het BNI van de DAC-

donors [doelstellingen van 0,7% in totaal en 0,15% voor 
MOL’s] 

34. Het bilateraal ODA-aandeel sectoraal opgesplitst, bestemd 
voor fundamentele sociale voorzieningen (basisonderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voeding, veilig water en 
riolering) 

35. Het bilateraal ODA-deel van de DAC-donoren dat is 
losgekoppeld 

36. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor 
milieubescherming in kleine insulaire ontwikkelingsstaten 

37. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor de vervoersector 
in ingesloten landen 

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde en 

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

39. De gemiddelde niveaus van douanetarieven toegepast door 
ontwikkelde landen op de landbouw-, textielproducten en 
kleding afkomstig van ontwikkelingslanden  

40. Schatting van de subsidies voor de agrarische sector in 
OESO-landen in % van BNI 

41. Het ODA-deel voor het opbouwen van handelscapaciteit 
 
Duurzaamheid van de schuld 
42. Aantal landen dat het beslissingspunt en het voltooiingspunt 

punt  van het HIPC-initiatief heeft bereikt 
43. Het ODA-deel in de vorm van schuldverlichting (HIPC) 
44. De schuldendienst als percentage van de export van 

goederen en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid 
te vinden 

45. Het  werkloosheidscijfer van personen tussen de 15-24 jaar 

Doelstelling 17. In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
toegang verlenen tot betaalbare en essentiële 
geneesmiddelen in ontwikkelingslanden 

46. Het bevolkingsdeel met duurzame toegang tot betaalbare 
en essentiële geneesmiddelen 

Doelstelling 18. In samenwerking met de particuliere sector 
beschikbaar stellen van de voordelen van 
nieuwe technologieën, met name informatie- en 
communicatietechnologie 

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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Vooraf 
 
Al meer dan anderhalf jaar lang sluit het Israëlische leger in de Palestijnse gebieden 
steden en belangrijke plaatsen af om de Palestijnse economie te verstikken en geleidelijk 
kapot te krijgen. 
 
Bovendien lanceerde het Israëlische leger op 28 maart 2002 toen het opstellen van deze 
strategische nota in zijn laatste stadium zat, een reeks van vernietigende invallen in alle 
grote Palestijnse steden. Drie weken later vertrokken de tanks. De avondklok werd 
geleidelijk weer opgeheven, maar rond de steden bleef het leger in een soort 
bezettingstoestand aanwezig en belemmert het nu nog altijd de vrije beweging van 
personen en goederen. 
 
Het is inmiddels duidelijk dat, zeker in Ramallah, de doelstellingen van die militaire 
operaties niet beperkt bleven tot het wegwerken van wat overbleef van de Palestijnse 
veiligheidsinfrastructuur. Heel wat PA-ministeries (Onderwijs, Hoger Onderwijs, 
Gezondheid, Burgerlijke aangelegenheden) en instellingen zoals het Centraal Bureau 
voor Statistiek, gemeenteadministraties en NGO’s, kregen af te rekenen met ernstige 
vormen van vandalisme. Bestanden en harde schijven werden systematisch meegenomen 
of vernietigd, waardoor het institutioneel geheugen van de ministeries en organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld grotendeels gewist werd. De mogelijkheden voor de PA 
om het grondgebied waarvoor ze bevoegd zijn te besturen zijn daardoor ernstig 
gehypothekeerd. 

 
De huidige situatie op het terrein is er een van waterdicht afgrendelen, waardoor een 
economisch onhoudbare toestand ontstaat die op korte termijn kan leiden tot het 
ineenstorten van een normaal burgerlijk bestuur in de Palestijnse gebieden en een nieuwe 
en dramatische toename van de armoedecijfers onder de Palestijnse bevolking. De 
donorlanden worden dus enerzijds geconfronteerd met een dringende behoefte om de 
Palestijnen te hulp te komen en de PA bij te staan in hun pogingen om de schade van de 
recente invallen te herstellen. Anderzijds moeten ze ook het belang voor ogen blijven 
houden van een evenwichtig strategisch programma van donorinterventies.  
 
De enige mogelijke uitweg uit de crisis van dit moment is die van de politieke 
onderhandelingen. Er moet een agenda komen voor een nieuw vredesproces. De partijen 
moeten opnieuw naar de onderhandelingstafel en de economische en humanitaire situatie 
kan snel verbeteren door een onmiddellijk opheffen van de blokkades  
 
Jeruzalem, 29 april 2002.  
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1. Overzicht van het land 
 
Palestina vormt binnen de groep van 25 partnerlanden van de Belgische internationale 
coöperatie een apart geval, aangezien er eigenlijk geen Palestijnse staat is, noch in de 
feiten, noch van rechtswege. De “Autonome en bezette Palestijnse gebieden” bestaan uit 
de westelijke Jordaanoever (de “West Bank”) en de Gazastrook die aan Egypte grenst. 
 
Hoewel de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO Palestina in 1988 in Algiers formeel 
onafhankelijk heeft verklaard, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, blijft de doelstelling van 
een eigen staat tot op vandaag dode letter. Anderzijds heeft het Israëlische parlement, de 
Knesset, in 1980 een wet aangenomen waarbij de de facto annexering van Oost-Jeruzalem 
na de oorlog van 1967 bevestigd wordt en Jeruzalem wordt uitgeroepen als de “eeuwige 
en ondeelbare” hoofdstad van de staat Israël.  
 
1.1. Profiel van het land2 
 
De Palestijnse gebieden hebben een totale oppervlakte van 6.220 km2 (westelijke 
Jordaanoever: 5.860 km2; Gazastrook 360 km2 ), met een totale bevolking van 3,1 miljoen 
(schattingen uit 2000). Daarvan leeft meer dan één miljoen in de Gazastrook. De 
bevolkingsdichtheid in de Gazastrook bedraagt meer dan 3.250 inwoners/km2. 
 
Onmiddellijk na de oorlog van 1948 werd het aantal Palestijnse vluchtelingen op 725.000 
geschat. Die verbleven in kampen, zowel binnen als buiten Palestina (Libanon, Jordanië, 
Syrië). Door de natuurlijke bevolkingsaangroei zijn ze momenteel met 2,5 à 3 miljoen. 
Bovendien vluchtten tijdens de oorlog van 1967 meer dan 300.000 Palestijnen voor het 
Israëlische leger. Het aantal IDP’s zou momenteel meer dan 400.000 bedragen. 
 
De gedeeltelijke toepassing van de Oslo-akkoorden heeft ertoe geleid dat een klein stuk 
van de Palestijnse gebieden politieke autonomie kreeg. Sinds begin 2000, ziet de situatie 
er als volgt uit: 
 

 Gebied onder Palestijns gezag (zone A): 17,2% 

 Gebieden met socio-economisch zelfbestuur maar onder Israëlische militaire 
controle (zone B): 23,8%; 

 Gebied onder Israëlische bezetting (zone C): 59,0%. 

 
De bevoegdheden van de Palestijnse autoriteit zijn territoriaal beperkt tot de zones A en 
B. 
 
De overweldigende meerderheid van de Palestijnen (97%) bestaat uit soennitische 
moslims. Er is een kleine christelijke minderheid (Orthodoxen, Melkieten, Katholieken). 
Het Arabisch is de officiële taal. 
 

                                                 
2 Zie bijlage voor gedetailleerde profielen van de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever 
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1.2. Historisch overzicht 
 
Na de eerste Wereldoorlog en het ineenstorten van het Ottomaanse rijk, kregen de Britten 
het “historische” Palestina als mandaatgebied. Dat bestond grosso modo uit het huidige 
Israël met Israël en de Palestijnse gebieden. De zionistische inwijking, begonnen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw (de eerste Joodse kolonie dateert van 1878), ging 
verder, ondanks het officiële Britse verbod. De Arabische bevolking beantwoordde die 
situatie met toenemend geweld, wat in 1936 leidde tot een regelrechte opstand tegen het 
Britse gezag, die niet zonder brutaliteit werd neergeslagen. Na Wereldoorlog II begonnen 
zionistische paramilitaire bewegingen zich op hun beurt met geweld te verzetten tegen het 
Britse gezag. 
 
In 1947 stelden de Verenigde Naties een opsplitsingsplan voor waarbij Palestina verdeeld 
werd in een Joodse en een Arabische staat, met Jeruzalem als een “corpus separatum”, 
open voor beide bevolkingsgroepen. Toen de Britten er in mei 1948 uittrokken, braken de 
vijandelijkheden onmiddellijk uit en toen een jaar later een staakt-het-vuren werd 
afgekondigd, hadden de Israëlische strijdkrachten zowat heel Palestina in handen. Het 
aantal Palestijnse vluchtelingen werd op 725.000 geschat. Na de oorlog van 1948, werd 
de westelijke Jordaanoever (met inbegrip van Oost-Jeruzalem) een deel van Jordanië en 
de Gazastrook kwam onder Egyptisch bestuur. In december 1948 keurde Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 194 goed, volgens dewelke de 
vluchtelingen het recht hadden terug te keren naar hun land.  
 
In 1967 volgde de oorlog met Egypte, daarna Jordanië en Syrië. Het resultaat daarvan  
was dat Israël onder andere de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever bezette en Oost-
Jeruzalem annexeerde. In november 1967 keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties Resolutie 242 goed, volgens dewelke Israël de gebieden die zijn leger tijdens de 
oorlog van 1967 bezette, opnieuw moest verlaten. Diezelfde Veiligheidsraad nam op 22 
oktober 1973 Resolutie 338 aan, waarbij werd opgeroepen tot een onmiddellijke 
uitvoering van Resolutie 242. 
 
De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), een koepelorganisatie van een aantal facties 
die ijveren voor de bevrijding van het Palestijnse vaderland werd opgericht in 1964. In 
1987 begon de eerste Palestijnse volksopstand (intifada), waardoor het probleem van een 
Palestijns thuisland weer onder de internationale aandacht werd gebracht. In 1991 had een 
ontmoeting plaats tussen Israëlische functionarissen en een Palestijnse delegatie in 
Madrid, in 1993 gevolgd door een gezamenlijke Beginselverklaring van Israëli’s en PLO 
over een vorm van interim zelfbestuur. Maar in september 2000 brak, als gevolg van het 
mislukken van de gesprekken in Camp David, een tweede intifada uit, met wijd verspreid 
geweld op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook voor gevolg. 
 
Het afsluiten van de Palestijnse Gebieden door Israël en de gewelddadige confrontaties 
hebben geleid tot een algemene en steile terugval van de Palestijnse economie en een 
snelle toename van de armoede onder de Palestijnse bevolking. De Israëlische 
strijdkrachten vallen niet alleen de Palestijnse fysieke en veiligheidsinfrastructuur aan 
maar ook Ministeries van de Palestijnse autoriteiten en andere instellingen, waardoor de 
PA het moeilijk krijgen om de Palestijnse gebieden behoorlijk te besturen en de 
overleving van de PA zelf ernstig in het gedrang komt. 
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Resolutie 1397 van de Veiligheidsraad van de VN, goedgekeurd in februari 2002, 
bevestigt de visie waarbij twee staten, Israël en Palestina, naast elkaar leven binnen 
veilige en erkende grenzen. 
 
1.3. Politieke context en perspectieven 
 
Internationaal  
 
De beginselverklaring over interim zelfbestuur (Declaration of Principles on Interim Self-
Government, afgekort DoP), ondertekend op 13 september 1993, voorzag in een 
overgangsperiode van niet meer dan vijf jaar van voorlopig zelfbestuur in de Gazastrook 
en op de Westelijke Jordaanoever.  
 
Na het Gaza-Jericho Akkoord van 4 mei 1994 vond een overdracht van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden plaats voor de Gazastrook en Jericho. Idem met het 
Interimakkoord van 25 september 1995 voor enkele bijkomende gebieden op de 
Westelijke Jordaanoever, het “Protocol concerning Redeployment in Hebron” (15 januari 
1997), het Wye River-memorandum (23 oktober 1998) en het Sharm el Sheikh-akkoord 
van 4 september 1999. 
 
De DoP voorziet dat Israël tijdens de overgangsperiode de bevoegdheid behoudt over de 
externe veiligheid en over alles wat betrekking heeft op het uiteindelijke statuut van de 
gebieden (Jeruzalem, Joodse nederzettingen, grenzen, vluchtelingen) en andere expliciet 
voorbehouden aangelegenheden, zoals de waterbevoorrading. In dit verband moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie 
(PLO), een koepel van een aantal politieke facties die streven naar de bevrijding van het 
Palestijnse thuisland, opgericht in 1964, en de Palestijnse Autoriteiten (PA), opgericht 
overeenkomstig de DoP, waaraan Israël bepaalde bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden heeft afgestaan in het kader van de akkoorden inzake interim 
zelfbestuur op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. De PA omvatten de 
Palestijnse Wetgevende Raad (Palestinian Legislative Council - PLC), verkozen in januari 
1996. Het politieke systeem in de Palestijnse Gebieden wordt gekenmerkt door een 
vergaande onderlinge vermenging tussen het apparaat van de PLO en de PA. Enkel de 
PLO kan bij voorbeeld verdragen afsluiten namens de PA. Volgens de DoP hebben de PA 
geen enkele wettelijke positie in Oost-Jeruzalem, waar de PLO zelfstandig verdragen 
afsluit. 
 
Een permanent statuut moet uitgewerkt worden via rechtstreekse onderhandelingen, die 
hervat werden in september 1999, na een pauze van drie jaar. Een tweede intifada brak uit 
in september 2000 en heeft geleid tot een algemene toename van het geweld op de 
Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Die opstand en Israëls militaire reactie, 
samen met de instabiliteit van de PA ondermijnen het proces waarbij gestreefd werd en 
wordt naar een definitieve regeling. 
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Nationaal 
 
Politieke instellingen 
 
De wetgevende macht berust bij de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC), bestaande uit de 
voorzitter (rais) en 88 leden, rechtstreeks verkozen op basis van een kiesstelsel waarbij 
verschillende leden per district worden afgevaardigd. De nationale verkiezingen werden 
gehouden op 20 januari 1996. De nieuwe verkiezingen die hadden moeten plaatsvinden in 
1999 zijn er niet gekomen vanwege de verlenging van de overgangsperiode. 
 
Qua politieke samenstelling wordt de PLC compleet gedomineerd door Fatah (de 
hoofdfactie onder leiding van PLO-voorzitter Arafat). Andere politieke partijen met enige 
invloed zijn de Palestijnse Volkspartij (Palestinian People’s Party of PPP); het Volksfront 
voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en het Democratisch Front voor de Bevrijding 
van Palestina (DFLP). Buiten de PLO zijn er nog de Islamitische Weerstandsbeweging 
(Hamas) en de Islamitische Jihad. Radicale linkse groeperingen met basis in Damascus en 
kampen in Libanon zijn het Popular Front for the Liberation of Palestina-General 
Command; Fatah Revolutionaire Raad en het “Popular Struggle Front”. 
 
De voorzitter van de Wetgevende Raad (Yasser Arafat, “Abu Amar”) werd rechtstreeks 
verkozen voor een ambtstermijn van vijf jaar. Het kabinet van de Palestijnse autoriteiten 
wordt aangesteld en geleid door de rais en is verantwoordelijk voor de wetgevende 
macht. 
 
 
Het politieke leven 
 
De huidige bevoegdheden van de PA doen veeleer denken aan die van een 
gemeentebestuur dan van een onafhankelijke staat. Daarom dient het geen verwondering 
te wekken dat het de facto tot stand brengen van een natiestaat en het verwerven van 
internationale erkenning voor die staat de eerste prioriteiten zijn van het regime. 
 
Los van een diepe verontwaardiging over de Israëlische bezetting, zijn sommige 
Palestijnen ook wantrouwig met betrekking tot de bekwaamheid van de PA om een 
autonome staat op te bouwen en op een efficiënte manier te besturen. 
 
Tegen die achtergrond moet het uitbreken van de tweede intifada in september 2000 
worden gezien. De tastbare resultaten van de gesprekken in 2000 over het definitieve 
statuut lagen niet in de lijn van de (opgeblazen) verwachtingen van de Palestijnse 
bevolking, omtrent de akkoorden van 1993: zelfs in het meest verreikende voorstel dat tot 
dan toe op tafel had gelegen bleven de meeste Joodse nederzettingen bestaan en zelfs van 
een principiële erkenning van het recht op terugkeer voor de vluchtelingen was geen 
sprake. 
 
De politieke situatie is, sinds het uitbreken van de tweede intifada, grondig gewijzigd en 
wordt nu gekenmerkt door (i) een diepe vertrouwenscrisis tussen de Palestijnse en de 
Israëlische autoriteiten, gecombineerd met een gevaarlijke radicalisering van de 
Palestijnse bevolking tegenover Israël en (ii) een verharding van de houding van de 
bevolking tegenover de PA, waarvan nu meer dan ooit verwacht wordt dat ze opkomen 
voor daadwerkelijke autonomie. 
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1.4. Sociale en humanitaire context en perspectieven 
 
De toename van de Palestijnse bevolkingscijfers is bij de hoogste in de hele wereld. Het 
bevolkingscijfer kent om de twintig jaar een natuurlijke verdubbeling. Gezien het grote 
aantal jongeren ligt de werkloosheid hoog. Dit wordt ook weerspiegeld in de lage 
participatie van de vrouwen in het arbeidsproces (ongeveer 13%) en heeft voor gevolg dat 
veel mensen moeten leven van één inkomen. Vóór het uitbreken van de tweede intifada, 
leefde ongeveer een vijfde van het aantal gezinnen onder de armoedegrens van ongeveer 
2 USD per persoon per dag. 
 
De armoede is sinds september 2000 drastisch toegenomen. De Wereldbank schat3 dat in 
september 2000 21% van de Palestijnse bevolking als arm moest worden beschouwd, een 
percentage dat in januari 2001 al gestegen was tot 33%. Met de aanhoudende blokkades 
zal tegen eind 2001 tussen 40 en 50% van de bevolking onder die armoedegrens beland 
zijn. 
 
 

Indicator eenheid 1994 1997 2000 
(of laatst 

beschikbaar) 
Bevolking 
Vruchtbaarheid 
Zuigelingensterfte 
Kindersterfte (< 5 j.) 
Levensverwachting 
Toegang tot drinkwatervoorziening 
Analfabetisme (15+) 
Armoede (% van de bev. beneden de 
armoedegrens) 
Scholarisatiegraad (basisonderwijs) 

Mannelijk 
Vrouwelijk 

mio 
geb/vrouw 

‰ 
‰ 

(jaren) 
% 
% 
% 

 
% 
% 

- 
6,1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,73 
5,9 
15,8 
24,2 
71,5 

- 
16 
19 
- 

3,00 
- 

15,5 
20,4 
71,5 
90,0 
14 
23 
 

97 
96 
 

Bron: PCBS, PASSIA, Wereldbank, MAS 

 
De armoedegraad wordt gecompenseerd door positieve sociale indicatoren. Het 
gemiddelde percentage analfabeten onder de Palestijnse bevolking ligt rond de 15%, wat 
laag is in vergelijking met de rest van de regio en nog zal dalen naarmate de volgende 
generaties hun opleiding voltooien. Het analfabetisme bij jongeren tussen 20 en 24 jaar 
bedraagt minder dan 5% en er zijn in die leeftijdsgroep geen verschillen tussen mannen en 
vrouwen. Bovendien is 95% van de kinderen in die leeftijd op school ingeschreven en ze 
krijgen ook formeel onderwijs. De gemiddelde Palestijn is gezonder dan in de omringende 
landen het geval is, wat onder meer blijkt uit een hogere levensverwachting en een lagere 
zuigelingensterfte. 
 

                                                 
3 “One Year of Intifada – The Palestinian Economy in Crisis” 15/11/2001 
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1.5. Economische en financiële context en perspectieven 
 
De Palestijnse economie wordt dan wel gekenmerkt door haar beperkte grootte en het 
BBP per capita bedroeg in 1999 zowat USD 1,5004. Het BNI per ligt evenwel hoger, 
vanwege de toestroom van financiële middelen van Palestijnen die in Israël werken en 
van internationale hulp. Zowel op basis van BBP- als BNI-criteria kan Palestina tot de 
groep gerekend worden van landen met een inkomen in de lagere middenmoot (LMIC’s). 
 

Indicator 1994 1997 1999 2000 2001 
(sch.) 

BNI per capita (huidige USD-koers) 
BNI (USD mld.) 
BBP (USD mld.) 
Reële groei vh BBP (prijzen 1994, 
%) 
Betalingsbalans/BBP 
Totale schuld/BBP (%) 
Totale afbetalingen/export 
Fiscale inkomsten /BBP (%) 
ODA/BBP (%) 

1,57 
3,5 
3,0 
- 
- 
0 
0 
9 
17 
 

1,670 
4,6 
4,0 
3,3 
- 
- 
- 

16 
13 

1,74 
5,1 
4,3 
7,2 

-36,5 
7,3 
- 

21 
10 

1,71(sch.) 
5,1 
4,4 
-6,4 
-30,0 
9,0 
- 
- 
- 

(-19%) 
4,6 
4,1 
-16 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Bron: PCBS, PASSIA, Wereldbank (sch. = schatting) 

 
Het handelstekort is altijd aanzienlijk geweest en werd tot september 2000 grotendeels 
gefinancierd door het inkomen van de Palestijnse arbeiders in Israël en elders en door 
buitenlandse steun. De Palestijnse buitenlandse handel is uiterst eenzijdig : bijna 80% van 
de invoer komt uit Israël en 95% van de uitvoer is bestemd voor de Israëlische markt. 
Privé investeringen gaan vooral naar de woningbouw en genereren weinig productieve 
activiteiten, terwijl de openbare investeringen (7% van het BBP in 1998) bijna uitsluitend 
met buitenlandse steun worden gefinancierd. 
 
In februari 1997 werd een “Interim Association Agreement” gesloten tussen de PLO en de 
EU. Vanwege de beperkingen die Israël oplegt aan het vrij verkeer van goederen van en 
naar de Palestijnse gebieden, laat de werking van deze overeenkomst veel te wensen over. 
 
De overheidsuitgaven stegen van 12% van het BBP in 1994 naar ruim 25% in 1999. De 
oorspronkelijke achtergrond van die toename ligt in de bijkomende verantwoordelijk-
heden die aan de PA werden overgedragen en de noodzaak om de dienstverlening aan de 
bevolking te verbeteren. Tegen 1999 hadden de PA echter meer dan 100.000 personen in 
dienst en de loonlast was gestegen tot 12,5% van het BBP. 
 
Tot september 2000 wisten de PA substantiële lopende tekorten te vermijden door de 
fiscale inkomsten op het peil te houden van de uitgaven. Volgens het “Protocol of 
Economic Relations” dat in 1994 met Israël werd ondertekend, kwamen beide partijen tot 
een inkomstenverrekeningssysteem, dat in 1999 instond voor 63% van de totale 
inkomsten van de regering (met uitzondering van buitenlandse bijstand).  
 
Sinds 28 september 2000 hebben de blokkades en de confrontaties geleid tot een snelle 
achteruitgang van de handelsbetrekkingen en een daling van de werkgelegenheid en de 
investeringen. Meer nog dan de fysieke schade weegt het verlies aan economische 
                                                 
4 Voor de westelijke Jordaanoever en ee Gazastrook bestaan geen officiële cijfers van het BBP. De 
veronderstellingen kunnen enkel gebaseerd zijn op nominale cijfers. 
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opportuniteiten, vooral inzake investeringen en in de sectoren van het toerisme en de 
uitvoer. Alles samen kon het verlies aan BNI eind 2001 geschat worden op zo’n 2,4 
miljard USD in constante prijzen. De blokkades vormen de rechtstreekse oorzaak van de 
recessie.  
 
Onmiddellijk na 28 september 2000 is het aantal Palestijnen dat in Israël werkt pijlsnel 
gedaald en tijdens het laatste kwartaal van 2000 gingen zo’n 100.000 jobs verloren op een 
totaal van 125 à 130.000. Dat verlies werd in de eerste helft van 2001 weer enigszins 
goedgemaakt. De terugval in de steun van arbeiders in het buitenland vertaalde zich 
onvermijdelijk in een daling van de vraag naar Palestijnse goederen binnen de Palestijnse 
gebieden. Dat effect, samen met de toenemende moeilijkheid om zaken te doen heeft ook 
geleid tot een daling van de vraag op de arbeidsmarkt op de Westelijke Jordaanoever en 
in Gaza. 
 
1.6. Good governance 
 
Financiële good governance 
 
De situatie van de Palestijnse overheidsfinanciën is, zeker sinds het begin van de intifada, 
uiterst onzeker. Factoren die het beheer van de overheidsfinanciën in het verleden ernstig 
schade hebben toegebracht zijn de onbeheerste groei van de tewerkstelling door de PA en 
het afleiden van inkomsten uit accijnzen op tabak, alcohol en petroleum, naar rekeningen 
die niet onder controle vallen van het Ministerie van Financiën. 
 
De tewerkstelling door de PA is uit de hand gelopen, in die zin dat ze sinds 1997 
beduidend hoger ligt dan op een rationele manier kan worden verantwoord door een 
toename van het aanbod of de kwaliteit van de dienstverlening door de instellingen van de 
PA. Die buitensporige toename van de tewerkstelling in de administratie is vooral 
problematisch in Gaza waar de General Personnel Council verantwoordelijk is voor alles 
wat personeel betreft. De buitensporige toename van de tewerkstelling door de PA heeft 
het diezelfde PA moeilijk gemaakt om nog op een adequate manier haar periodieke 
uitgaven (andere dan lonen) te bekostigen, om bij te dragen tot de begroting voor 
ontwikkeling en om haar personeel naar behoren te betalen. 
 
Het afleiden van inkomsten wordt geschat op een totaal van 160 miljoen USD in 1998 en 
19995. In april 2000 maakten de PA een einde aan de praktijk van het afleiden van de 
bovenvermelde inkomsten uit accijnzen naar rekeningen die buiten de begroting vallen. 
Bovendien worden onder de leiding van de internationale gemeenschap aanzienlijke 
inspanningen geleverd om iets te doen aan de bestaande problemen6. 
 
Sociale good governance 
 
Het juridische systeem 
 
De toestand van het Palestijnse rechtssysteem blijft precair. De ontwikkeling van een 
wettelijke infrastructuur, vernietigd door decennia van verwaarlozing onder de bezetting, 
door het gebrek aan een regulerend kader en door een verwarrende vermenging van 
Ottomaans, Brits, Egyptisch en Jordaans recht, is een officiële prioriteit sinds de 

                                                 
5 Bron: Internationaal Monetair Fonds 2001, blz. 13-14 
6 Verslag van de Independent Task Force (voorzitter: Michel Rocard) 
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verkiezingen van de PLC. Sinds september 2000 werden in totaal 30 wetten goedgekeurd 
en gepubliceerd in de Official Gazette.  
 
Toch blijven de ontwikkeling van het rechtssysteem, de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht en de opleiding van magistraten tot op vandaag onze onverdeelde 
aandacht opeisen.  
 
Bijzonder controversieel is de rol van de “State Security Courts” (gerechtshof van de 
staatsveiligheid), die tal van kwesties afhandelen, waarvan er veel niets met veiligheid 
hebben uitstaan. 
 
Mensenrechten 
 
Elementen binnen de PA zijn verantwoordelijk geweest voor schendingen van de 
burgerrechten, soms als antwoord op sterke buitenlandse druk om hard op te treden tegen 
tegenstanders van het vredesproces. Ontoereikende gerechtelijke procedures, willekeurige 
invallen en aanhoudingen, schendingen van het recht op vrije meningsuiting en foltering 
van gevangen zijn regelmatig terugkerende klachten. 
 
Op 21 november zaten in de gevangenissen van de PA 35 politieke gevangenen. 
 
Tegen september 2001 hadden de militaire, correctionele en staatsveiligheidsrechtbanken 
van de PA 45 individuele terdoodveroordelingen uitgesproken, waarvan er zes werden 
voltrokken. Daarenboven zijn sinds de oprichting van de PA 27 gedetineerden in 
gevangenschap overleden. Een ander probleem is het misbruik van wapens, dat geleid 
heeft tot de dood van meer dan 20 burgers of veiligheidsmensen.  
 
Een aantal Palestijnse NGO’s7 en andere organisaties van het maatschappelijk middenveld 
heeft de voorbije jaren uitstekend werk verricht bij het bevorderen van de mensenrechten, 
de democratie en de rechtsstaat. Sinds zijn oprichting in 1993 heeft het Institute of Law 
van de Bir Zeit-universiteit, door onderzoek, onderwijs, opleiding en informatie, 
bijgedragen tot het verstevigen van de rechtsstaat in de Palestijnse gebieden. 
 
1.7. Belangrijkste transversale thema’s 
 
Gender 
 
In 2000 stond in 8,8% van alle Palestijnse gezinnen een vrouw aan het hoofd, tegenover 
7,7% in 1995. Vrouwen vertegenwoordigen slechts 12% van de formele arbeidsmarkt, 
waar ze zich vooral concentreren in de dienstensector. 
 
Ondanks het hoge opleidingsniveau hebben vrouwen, met uitzondering van het onderwijs, 
in de meeste beroepen maar een laag aandeel. In 1999 waren slechts 2,9% van de rechters, 
7,7% van de professionele zakenlui, 7,4% van de advocaten en 20% van de journalisten 
vrouwen. 
 1994-95 2000 
Alfabetisering bij vrouwen (15+)  - 83,9% 

                                                 
7 bij voorbeeld het Palestinian Centre for Peace & Democracy; Addameer Prisoners’ Support & Human 
Rights Association; Democracy & Workers’ Rights Centre; The Palestinian Society for the Protection of 
Human Rights & the Environment (LAW); Palestinian Centre for Human Rights (PCHR); Palestinian 
Independent Commission for Citizens’ Rights (PICCR) enz…  
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Alfabetisering bij mannen (15+) - 94,4% 
Vrouwelijke leerkrachten/totaal (basis & 
secundair)  

44,7% 54,6% 

Vrouwelijke leerlingen/totaal 
(basisonderwijs) 

48,6% 49,5% 

Vrouwelijke leerlingen/totaal (secundair) 45,5% 50,0% 
Vrouwelijke studenten/totaal (universiteiten) - 46,0% 

Bron: PCBS. Gender Statistics 

In 1999 waren slechts 22 van de 3.439 leden van de lokale raden vrouwen. Er zijn geen 
vrouwelijke ministers. 

 
Milieu 
 
Binnen de context van het vredesproces werd water beschouwd als een interimmaterie: 
Israël behoudt de controle op de stroom en het volume aan water dat door de Palestijnen 
wordt gebruikt. De Interim Agreement van 1995 voorziet slechts 28,6 Mm3 voor 
huishoudelijk gebruik. Elk bijkomend verbruik is afhankelijk van het aanboren van 
nieuwe waterbronnen. Het jaarlijkse verbruik per capita ligt vier keer hoger in Israël dan 
in de WBGS: het industrieel verbruik meegerekend, ligt het op 350 l per persoon per dag 
in Israël, tegenover 70 in de WBGS. 218 dorpen op de westelijke Jordaanoever, zeker in 
de streek rond Nabloes, Hebron en Jenin, zijn momenteel niet op de waterleiding 
aangesloten. 
Slechts 37,5% van de Palestijnse gezinnen is aangesloten op een vorm van riolering. In 
die gebieden zonder riolering (dorpen en de meeste vluchtelingenkampen) wordt het 
afvalwater afgevoerd in filterputten en septische putten, die later met tankwagens 
geledigd worden of aflopen naar de wadis, met alle milieurisico’s vandien voor het 
grondwater. 
De plaatselijke autoriteiten halen het vaste afval op van 70% van de gezinnen op de 
Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Het overige afval wordt ofwel verbrand of gestort. 
Slechts 5% van de industriële installaties op de Westelijke Jordaanoever behandelt zijn 
vast afval en minder dan 3% zijn afvalwater. 
Waterzuivering wordt als een belangrijke bron gezien bij het oplossen van het 
grondwatertekort. Aantal en kwaliteit van de zuiveringsstations zijn echter nog 
ontoereikend. 
 
Decentralisering 
 
Na de installatie van de Palestijnse Autoriteiten werden de Westelijke Jordaanoever en de 
Gazastrook onderverdeeld in 16 gouverneurschappen (11 “governorates” op de WB en 5 
in de GS). Die staan onder de voogdij van het Ministerie van Plaatselijk Bestuur (Local 
Government) en werken in hun respectieve districten samen met de burgemeesters en 
dorpshoofden. 
Gemeentelijke en stedelijke raden bestaan in Palestina al sinds het Britse bestuur maar ze 
hebben met het aantreden van de PA meer administratieve verantwoordelijkheden 
toebedeeld gekregen (onder andere over water, elektriciteit, afvalproblematiek, scholen, 
planning en ruimtelijke ordening, wegenbouw en -onderhoud, toezicht op de openbare 
aanbestedingen). Momenteel zijn er 105 gemeentebesturen (98 op de WB en 16 in Gaza). 
Daarnaast zijn er verspreid over de WBGS nog 424 lokale raden.  
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2. Ontwikkelingsopties voor Palestina 
 
2.1. Ontwikkelingsplannen 
 
Planning van de ontwikkeling was altijd al een gecompliceerde aangelegenheid, vanwege 
de uiterst dynamische politieke en economische context in de Palestijnse gebieden, met 
onder meer een reeks van Israëlisch-Palestijnse interimakkoorden waarin de territoriale 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de PA geherdefinieerd werden. 
 
Het Emergency Assistance Program, uitgegeven in 1994, had het over 1,2 miljard aan 
dringende donorinvesteringen op korte termijn. In 1995 werd aan de donoren een Core 
Investment Program van 550 mio USD voorgelegd, in 1996-97 gevolgd door het 
Palestinian Public Investment Program (1,3 miljard USD aan prioritaire investeringen). 
Hoewel die plannen voorzagen in een toenemende mate van Palestijnse deelname aan het 
opstellen van de agenda voor de ontwikkeling, ging het toch in hoofdzaak over 
“boodschappenlijstjes” voor projecten, voorbereid om te worden voorgesteld op de 
donorbijeenkomsten, en niet zozeer om allesomvattende strategieën van nationale 
ontwikkeling. 
 
Het eerste Palestinian Development Plan (PDP) voor 1998-2000 vertoonde een veel 
grotere graad van “ownership” en een visie op langere termijn. Het volgende PDP 1999-
2003 verruimde het tijdskader voor de planning en schoof vier centrale nationale 
doelstellingen naar voor: economische groei en jobcreatie; plattelandsontwikkeling; 
verbetering van de sociale omstandigheden en ontwikkeling van human resources; en de 
uitbouw van financiële instellingen en een financieel beleid. 
 
2.2. Sectoraal beleid 
 
De sector infrastructuur (waaronder water, energie en transport): de Palestijnse 
Autoriteiten hebben een infrastructuur geërfd die relatief onderontwikkeld was en achter 
lag op die van vergelijkbare landen. De aanpassing van de fysieke infrastructuur staat 
centraal bij het verbeteren van de leefomstandigheden van de Palestijnse bevolking en 
het aantrekken van investeringen vanuit de privé-sector en moet de basis vormen voor 
de toekomstige ontwikkeling. Daardoor is infrastructuur een belangrijke Palestijnse 
prioriteit, die zowat de helft van alle overeenkomstig het Palestinian Development Plan 
voor 1999-2003 voorgestelde investeringen naar zich toe trekt. 
 
Meer dan 260 km nieuwe wegen, 1.700 km waterleiding en 390 km nieuwe riolering, 
3.700 klaslokalen en tientallen nieuwe ziekenhuizen zijn sinds 1994 met donorhulp 
gebouwd. 
 
De onderwijssector: de onderwijssector in de Palestijnse gebieden wordt gekenmerkt door 
de zeer snelle groei van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd en dus van de 
vraag naar scholen, klaslokalen en leerkrachten. Dus werden belangrijke inspanningen 
geleverd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, door hervormingen van de 
onderwijsprogramma’s en de opleiding van beter gekwalificeerde leerkrachten. 
 
Onderwijs is de grootste overheidssector binnen de PA. Dienstverlening op het stuk van 
onderwijs in de WBGS wordt geleverd door de overheid (PA, UNRWA), de privé-sector 
en die van de NGO’s. De laatste twee zijn overwegend actief in de opvang van peuters en 
in het tertiaire niveau. 
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Net als de onderwijssector, wordt ook de Gezondheidssector getekend door de dubbele 
uitdaging van een snel groeiende bevolking en een versnipperd systeem van 
dienstverlening. Sinds 1994 wordt de toename van het aantal primaire gezondheidscentra 
van de PA gecompenseerd door een afname van het aantal door NGO’s gerunde 
ziekenhuizen. De sectoren van de secundaire en tertiaire gezondheidszorg hebben een 
beperkte verbetering gezien van de ratio van het aantal ziekenhuisbedden ten opzichte van 
de bevolking, maar er blijven ernstige problemen, zoals de hoge werkingskosten, een 
onaangepaste geografische spreiding van het beschikbare aantal bedden, groten leemten 
in de dekking van de gezondheidsverzekering en een beperkte toegang tot de faciliteiten 
in Oost-Jeruzalem. 
 
Een verdere vooruitgang in deze sector veronderstelt het herzien van de bestaande 
wetgeving en de ontwikkeling van een nieuwe wetgeving met betrekking tot 
volksgezondheid, de gezondheid van het leefmilieu, de voedselveiligheid en die van de 
geneesmiddelen, de beroepskwalificaties en het verbeteren van het beheer van de 
periodieke begrotingen, van de planning inzake human resources, van de coördinatie 
binnen de PA en tussen de PA, het UNRWA en de NGO’s actief in de sector, alsook een 
betere strategische planning van de kapitaalsinvesteringen. 
 
Opbouw van de instellingen blijft een prioritair terrein. Ondanks een substantiële 
vooruitgang blijven nog belangrijke uitdagingen liggen wat betreft het invoeren van een 
efficiënte, betrouwbare en transparante openbare dienstverlening. Meer in het bijzonder 
moet dringend duidelijkheid gecreëerd worden over het mandaat van overheidsinstanties 
en hun onderlinge taakverdeling en moet een eenheid tot stand worden gebracht binnen de 
wettelijke systemen en de voorschriften en administratieve systemen binnen de 
dienstverlening aan de bevolking. 
 
De ontwikkeling van de privé-sector wordt doorgaans beschouwd als zeer belangrijk voor 
een efficiënte ontwikkeling van de Palestijnse economie. Tot september 2000 hadden 
herzieningen van de regelgeving voor bepaalde verbeteringen gezorgd in het 
ondernemingsklimaat. Niettemin bleven nog zwakke plekken bestaan, met name wat 
betreft de juridische, financiële en andere instellingen. 
 
2.3. Het proces van het ownership en de donorcoördinatie 
 
Meer dan 40 multilaterale en bilaterale donoren zijn sinds 1993 actief geweest in de 
Palestijnse gebieden. Een complexe architectuur van donorcoördinatie is daarvoor in het 
leven geroepen. Op internationaal niveau zijn er vergaderingen van het Ad Hoc Liaison 
Committee (AHLC) en de Consultative Group (CG). Lokaal is de coördinatiestructuur 
voor de hulp samengesteld uit het Local Aid Coordination Committee (LACC), het Joint 
Liaison Committee (JLC) en de verschillende Sectorale werkgroepen (SWG). 
 
Het coördinatiesysteem is in de loop van de tijd geëvolueerd: de veranderingen omvatten 
onder meer een herstructurering van de SWG’s en een steeds grotere rol voor het MoPIC 
en andere Palestijnse instellingen, in het proces van de coördinatie van de hulp. 
 
De verschillende Sectorale werkgroepen worden momenteel gezamenlijk voorgezeten 
door het bevoegde Palestijnse ministerie (zit de vergaderingen voor) en de belangrijkste 
donor (leidt de werkzaamheden). Tot op heden echter is maar een paar SWG’s erin 
geslaagd aan de verwachtingen te voldoen. 
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Los van de hierboven beschreven structuren bestaat een efficiënte plaatselijke coördinatie 
op het niveau van de lidstaten van de Europese Unie, gezamenlijk georganiseerd door het 
voorzitterschap en de Europese Commissie (voorgezeten door het voorzitterschap). 

 
2.4. Perspectieven 
 
 Belangrijke beperkingen 
 
De economische en sociale ontwikkeling van Palestina hangt in grote mate af van de 
verdere ontwikkelingen van het vredesproces en de eventuele resultaten van de 
onderhandelingen over het definitieve statuut. Het toekomstige politieke statuut van een 
Palestijnse entiteit, de aard van de handels- en belastingsregimes, het delen van de 
regionale waterreserves en demografische veranderingen die verband houden met het 
vredesproces zullen ook gevolgen hebben voor het karakter van de toekomstige 
ontwikkeling van Palestina.  
 
Uitdagingen en opportuniteiten 
 
Teneinde de werkgelegenheid en de inkomens tijdens de huidige periode van politieke 
instabiliteit zo veel mogelijk te vrijwaren en een basis te leggen voor het herstel, zodra 
een eventuele politieke oplossing gevonden wordt, moet er tegelijk op vier strategische 
factoren worden ingewerkt:  
 

 diversificatie van de buitenlandse handelsrelaties, zodat de Palestijnse gebieden 
minder afhankelijk worden van de uitwisseling met Israël; 

 opbouw van de instellingen om een systeem van good governance in te voeren, 
met inbegrip van de uitbouw van een slanke en efficiënte overheidssector; 

 het gebruik van het bestaande menselijke en sociale kapitaal om de 
basisdienstverlening door de overheid (gezondheid, onderwijs, welzijn en 
infrastructuur) efficiënter te maken; 

 het uitbouwen van de noodzakelijke infrastructuur en het wettelijke kader voor de 
ontwikkeling van een dynamische privé-sector.  

 
Veel zal uiteraard afhangen van de verdere evolutie van het vredesproces maar de 
donorstrategieën voor Palestina richten zich best in de eerste plaats op deze strategische 
factoren.  
 
2.5. Kritische analyse van de toestand 
 
De toestand is uiterst beroerd sinds het begin van de tweede intifada en de 
daaropvolgende blokkades door Israël. In de loop van de voorbije zestien maand is de 
Palestijnse economie gewoon gedecimeerd en stilaan de helft van de Palestijnse 
bevolking leeft tegenwoordig onder de armoedegrens (van 2 USD per dag), een 
verdubbeling ten opzichte van de periode vóór de intifada.  
 
Voor de toekomst komen drie mogelijke scenario’s in aanmerking: 
 

 behoud van de status quo; 
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 een toestand van nog hardere blokkades en gewapende confrontaties die leiden 
tot aanzienlijke fysieke schade en een ernstige verstoring van de handel en de 
bewegingsvrijheid; 

 de almaar onwaarschijnlijker lijkende mogelijkheid van een vroege politieke 
toenadering, die uitmondt in een stopzetten van de vijandelijkheden, het opheffen 
van de blokkades en het hervatten van de inkomenstransfers uit Israël. 

 
Volgens schattingen van de Wereldbank8 zal het blijven voortduren van de huidige 
omstandigheden de levensstandaard van de bevolking verder naar omlaag halen, zij het 
trager. Het opheffen van de blokkades daarentegen zou een onmiddellijke impact hebben 
maar ook dan, en zelfs indien de verhoudingen zich zouden normaliseren, zal het nog 
minstens twee jaar duren voor het inkomen per capita weer op het niveau komt van voor 
de intifada. En zelfs twee goede jaren van stevig economisch herstel zullen niet volstaan 
om terug te keren naar de levensstandaard van vóór de intifada, aangezien nog altijd 30% 
van de bevolking in armoede zou leven. 
Het scenario van nog hardere blokkades is economisch niet houdbaar en kan binnen het 
jaar leiden tot het ineenstorten van een normaal bestuur en het terugkeren van alle 
mogelijke vormen van modern zakenleven naar ruilhandel en overlevingslandbouw. 
Armoede kan in dat geval tegen het einde van 2002 60% van de bevolking treffen. 
 
In elk van die scenario’s zullen de donoren noodhulp moeten in balans brengen met een 
volgehouden engagement gericht op een ontwikkelingsagenda op middellange termijn. 
Als men verzuimt de nadruk te leggen op het moderniseren van de overheidssector en de 
opbouw van de instellingen, bestaat een groot risico op een verslechtering van het 
bestuur, met een verdere verzwakking van de rechtsstaat en een meer versnipperd 
maatschappelijk middenveld voor gevolg, zeker in het licht van de verslechterende 
economische en politieke omstandigheden. 
 
2.6. Evaluatie van de hulpinstrumenten in Palestina door de donoren 
 
Begrotingssteun 
 
Gedurende de periode 1994-1995, bestond 31% van alle steun aan de PA uit 
begrotingssteun. Dat aandeel viel terug tot 20% in 1996-1997 en tot minder dan 4% in 
1999. Sinds september 2000 is begrotingssteun (momenteel geschat op 54,5 USD/maand) 
opnieuw een belangrijke levenslijn voor de PA. Bepaalde donoren hebben zelfs een 
gedeelte van hun lopende projectsteun omgezet in dringende begrotingssteun.  
 
Doorgaans werden weinig expliciete economische voorwaarden gekoppeld aan de 
uitgaven van de donoren in de Palestijnse gebieden. Toch droeg het recente verstrekken 
van dringende begrotingssteun door de Europese Commissie en andere donoren bij tot het 
verbeteren van het fiscaal beleid en de monetaire transparantie. Momenteel vinden 
discussies plaats over de efficiëntie van een koppeling van verdere steun aan politieke 
maatregelen met het oog op de hervormingen van de instellingen en de rechtsstaat.  
 
Projectfinanciering 
 

                                                 
8 Wereldbank 2001 
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Tegelijk met de daling van het aandeel van de overgangs- en begrotingssteun in de totale 
steun door de donoren aan de PA, kwam er een toename van de projectfinanciering. Het 
grootste deel daarvan ging naar projecten in de sector van de infrastructuur (transport, 
water, energie), met grote projecten die echter door verschillende donoren werden 
gefinancierd (zonder het gebruik van “korfmechanismen”).  
 
Tot vóór september 2000 overheerste binnen de donorgemeenschap de indruk dat de PA 
een groter aandeel van de kapitaalsbestedingen en het onderhoud van zijn bezittingen op 
zich zou moeten nemen en dat het huidige niveau van de projectfinanciering op de 
middellange en lange termijn onhoudbaar is. 
 
Technische bijstand 
 
De technische bijstand bleef sinds 1994 relatief constant en vertegenwoordigt zo’n 20% 
van alle donorhulp. Los van de technische bijstand in het kader van de projecten, krijgen 
de belangrijkste ministeries (waaronder de drie “economische” ministeries) 
gespecialiseerde technische bijstand. Veranderingen in die trend worden op middellange 
termijn niet voorzien. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 16 



3. Analyse van de Belgische hulp 
 
3.1. Alle Belgische hulp 
 
Sinds 1990 neemt de Belgische hulp aan de Palestijnse gebieden van jaar tot jaar toe. In 
2000 waren de totale Belgische uitgaven voor hulp aan Palestina gestegen tot 6,84 
miljoen euro, wat overeenkomt met ongeveer 1,3% van de totale uitgaven door de 
donoren en 0,5% van de begroting van de PA. De Belgische hulp aan de Palestijnse 
gebieden bestaat uitsluitend uit subsidies. 
 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000EURO

43.381 17.601 572.634 55.032 89.986 1.021.817 210.339

0 0 0 0 0 0 0

570.155 594.944 619.734 594.944 594.944 594.944 619.734

0 0 0 0 0 0 0

1.239.468 743.681 0 970.503 522.807 1.292.765 638.212

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 489.838 564.950 1.336.396 1.944.229 875.312 1.365.892 688.679

5.949 0 421.667 1.178.486 3.380.029 2.509.922 2.290.800

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 0 0 16.361 143.530 247.149 92.712 27.940

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct

 
Bron : DGOS - De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002. 

 
3.2. Rechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
De bilaterale rechtstreekse Belgische hulp aan de Palestijnse gebieden begon in 1994. 
België is als donor actief geweest in de sectoren van de tertiaire gezondheidszorg, het 
onderwijs, de plattelandsontwikkeling en de infrastructuur. Een eerste reeks van 
projecten, goedgekeurd in 1994, is voltooid. Ze hadden betrekking op de sectoren 
gezondheidsinfrastructuur, onderwijs en energie. Begin 1997 werd een Sectie 
Samenwerking geopend op het Consulaat-generaal in Jeruzalem. De Belgische 
Technische Coöperatie opende in 2000 een kantoor in Jeruzalem. 
 
Financiële aspecten 

 
Jaar Totaal  

( x 1.000 euro) 
Rechtstreeks en 

bilateraal 
(x 1.000 euro) 

% 

1990 53,87 0,00 0,00 
1991 629,65 0,00 0,00 
1992 630,15 0,00 0,00 
1993 1.009,42 0,00 0,00 
1994 2.275,66 32,23 1,42 
1995 2.235,75 5,95 0,27 
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1996 1.673,28 0,00 0,00 
1997 2.966,79 421,67 14,21 
1998 4.886,72 1.178,49 24,12 
1999 5.710,23 3.380,03 59,19 
2000 6.878,05 2.509,92 36,49 
2001 4.475,70 2.290,80 51,18 

 
Het uitbetalen van de beloofde bilaterale hulp verliep over het algemeen traag. Tot dus 
ver overschreed het aandeel van de rechtstreekse bilaterale hulp in het totale volume van 
de hulp enkel in 1999 de 50%. Toch wordt een verbetering van de situatie verwacht, 
naarmate de implementering op gang komt van projecten die zijn goedgekeurd op de 
Gemengde Commissie van 1998. 
Wettelijke aspecten 
 
De “General Agreement on Development Co-operation between the Kingdom of Belgium 
and the PLO” werd ondertekend op 12 november 2001, ter gelegenheid van de tweede 
bijeenkomst van de Gemengde Commissie. 
 
De Belgische bilaterale hulp aan de Palestijnse gebieden begon echter al in 1994 en de 
eerste zitting van de Gemengde Commissie had plaats in november 1998.  
 
Het uitvoeren van de “General Agreement” gebeurt aan de hand van Specifieke 
Overeenkomsten. 
 
Blijvende bilaterale interventies9 (met Specifieke Overeenkomst met de PA) 
 
België is in Palestina actief als donor in de volgende sectoren: gezondheid, 
basisonderwijs, institutionele ontwikkeling en basisinfrastructuur. In de 
gezondheidssector waren de Belgische interventies geconcentreerd in de tertiaire 
gezondheidszorg. In het basisonderwijs ondersteunt België de ontwikkeling van het 
Palestijnse onderwijsprogramma en de bouw van scholen. Bij de projecten in de 
basisinfrastructuur was sprake van elektriciteitsvoorziening op het platteland, de bouw 
van een sociale infrastructuur en de uitbouw van knowhow op gemeentelijk niveau. 
België ondersteunt ook de uitbouw van knowhow en de institutionele ontwikkeling 
binnen het Ministerie van Planning en Internationale Coöperatie (MoPIC). 
 
Om uiteenlopende redenen (het hervormingsproces van de Belgische Internationale 
coöperatie is er slechts een van), nam de identificatie en de opstelling van de projecten die 
op de eerste zitting van de Gemengde Commissie in 1998 werden goedgekeurd, veel tijd 
in beslag. Met uitzondering van het opleidingsproject volksgezondheid werden inmiddels 
voor alle projecten die in 1998 werden overeengekomen, Specifieke Overeenkomsten 
ondertekend. 
 
Bilaterale interventies in voorbereiding (met Specifieke Overeenkomst met de PA) 
 
De voorbereiding van de bilaterale samenwerkingsprojecten die werden afgesproken op 
de Gemengde Commissie van november 2001 (IDCP 2002-2006) is begonnen. De 
planning voor de voorbereidingen en de toegewezen bedragen voor elk individueel 
project zullen echter afhangen van de budgettaire mogelijkheden en van de betalingen die 
gebeuren in het kader van het permanente bilaterale samenwerkingsprogramma.  
                                                 
9 De lijsten van de lopende en voorgestelde interventies zijn opgenomen als Bijlage 4 & 5 
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Ook rond Jeruzalem zijn twee projecten in voorbereiding. 
 
 
Conflictpreventie 
 
De definitieve fase van het tripartiet project inzake toegepast onderzoek werd voltooid in 
november 2001. Nu wordt gesproken over een mogelijk vervolgproject. België was ook 
betrokken bij de financiering van de Israel-Palestine Journal, een niet commerciële 
publicatie die de zoektocht naar vrede wil ondersteunen. 
 
MIP’s 
 
Voor 2001 werd een budget van 50.000 euro toegewezen aan de microprojecten in de 
Palestijnse gebieden. Tot nog toe zijn drie MIP’s geïmplementeerd geworden. 
  
Voedselhulp 
 
België heeft sinds 1999 regelmatig bijgedragen tot de voedelhulpprograma’s van het 
UNRWA. Dit programma voorziet bijstand in de ernstigste gevallen en helpt ook de 
zwangere vrouwen onder de Palestijnse vluchtelingen, ook in de buurlanden.  
 
Humanitaire hulp10 
 
Sinds het begin van de tweede intifada, heeft België bijgedragen tot de noodhulp van het 
UNRWA en de humanitaire hulp gecofinancierd, met onder meer steun aan de Belgische 
NGO’s die helpen bij de wederopbouw.  
 
Studiebeurzen en stages 
 
Sinds 1999 kent België jaarlijkse zes studiebeurzen toe aan Palestijnse studenten in de 
sectoren gezondheid, wetenschappen en op andere terreinen die een rol spelen bij de 
opbouw van de natie (bvb. rechten, economie, overheidsmanagement). De implementatie 
van de meeste beurzen die werden toegekend voor het academiejaar 2001-2002 werd om 
uiteenlopende redenen uitgesteld (de situatie in Palestina; het academisch niveau van de 
voorgestelde kandidaten; hun kennis van de Franse taal). 
 
Vanaf 2002 zal België ook binnen de plaatselijke en regionale instellingen een aantal 
stages en korte opleidingsprogramma’s aanbieden.  
 
3.3. Onrechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
Belgische NGO’s 
 
Verschillende Belgische NGO’s zijn actief in de Palestijnse gebieden. Hun activiteiten 
omvatten zowel projecten als partnerfinanciering. In bijlage is een  lijst te vinden van 
projecten die recent door België werden gefinancierd11. 
 

                                                 
10 Omvat steun aan preventie, noodhulp en bijstand bij de heropbouw 
11 Zie bijlage 6 
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VLIR 
 
De Universiteit van Gent werkt samen met de Rechtsfaculteit van de Bir Zeit-universiteit 
bij de ontwikkeling van een “Master of Law”-programma en de uitbouw van een 
gespecialiseerde rechtenbibliotheek. Een technische assistent van APEFE is aan dit 
programma toegewezen. 
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APEFE 
 
APEFE (Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger) 
sloot in 1994 een samenwerkingsakkoord met de “Palestinian Council for Higher 
Education”. Op Palestijnse universiteiten werken momenteel zes technische assistenten 
van APEFE. 
 
3.4. Multilaterale samenwerking 
 
Het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt bij tot de hoofdfinanciering van 
het UNRWA. In 2001 bedroeg de Belgische bijdrage aan het Algemeen Fonds van het 
UNRWA in totaal 867.627 euro. Tot nog toe werd voor 2002 650.000 euro beloofd.  
 
In het recente verleden werden projecten gefinancierd via het UNFPA (vrouwencentrum 
in het vluchtelingenkamp van Bureij in de Gazastrook) en het UNDP of 
Ontwikkelingsprogramma van de VN (wederopbouw van straten in Bethlehem, in het 
kader van Bethlehem 2000).  
 
België participeert via het IFAD, het internationaal fonds voor landbouwontwikkeling, in 
het lopende “Gaza and Jericho Relief and Development Programme”. De Belgische 
participatie in dat project werd gebruikt voor de wederopbouw en de verbetering van het 
Ein el Sultan-irrigatiesysteem in Jericho. 
 
3.5. De Vlaamse Gemeenschap 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft onlangs verschillende projecten gefinancierd in de 
culturele en onderwijssector, dit via internationale organisaties en een project dat door een 
Palestijnse NGO werd uitgevoerd (wederopbouw van huizen die werden verwoest tijdens 
beschietingen door het Israëlische leger). 
 
3.6. De Franse Gemeenschap 
 
De Franse Gemeenschap en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ondertekenden in 
januari 2001 een kaderovereenkomst over internationale samenwerking. Zo gauw als 
onder de huidige omstandigheden mogelijk is, zal een Gemengde Commissie worden 
georganiseerd. Anderzijds kent de Franse Gemeenschap van België al verscheidene jaren 
studiebeurzen toe aan Palestijnse studenten. 
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4. Het Palestijnse ontwikkelingsbeleid en strategieën 
 
4.1. De globale begroting van de PA 
 

(miljoen USD) 1994 1996 1998 1999 2000 (sch.) 
Overheidsinkomsten 399,8 927,9 1.083,8 1.136,2 1.364 

Binnenlandse inkomsten 
Schenkingen en subsidies 

267,9 
131,9 

684,2 
243,7 

753,7 
330,1 

901,2 
235,0 

964 
400 

Overheidsuitgaven 382,8 927,9 1.193,5 1.194,4 1.364 
Terugkerende uitgaven 
Kapitaaluitgaven 

297,3 
85,5 

709,6 
218,3 

818,8 
374,7 

927,0 
267,4 

940 
424 

Begrotingstekort   -109,8 -58,2  
Bron: Palestinian Monetary Authority. Statistical Bulletin. juli 2001 
 
De huidige inkomsten van de PA hangen nauw samen met het niveau van de Palestijnse 
vraag. Ongeveer 80% van de totale lopende inkomsten wordt gehaald uit indirecte 
belastingen op het verbruik, met name BTW, invoerheffingen en accijnzen op brandstof 
en tabak. De daling van het privé verbruik tijdens de huidige crisis betekent dus een 
daling van de fiscale inkomsten van de PA (zie 4.2).  
 
De lonen in de overheidssector blijven een groot deel uitmaken van de periodieke 
begroting (zie 4.1.1). Per eind december 1999 bedroeg het begrotingstekort van de PA 
(hoofdzakelijk goedkope leningen met een intrestvoet tussen 1 en 3%) ongeveer 887 
miljoen USD12. Het begrotingstekort voor 2000 bedroeg ongeveer 100 mio USD en voor 
2001 wordt een tekort verwacht van 371 mio USD.13 
 
In sectoren uitgewerkte begroting 
 
Budgettaire schattingen voor het begrotingsjaar (goedgekeurd door de PLC in januari 
2000) voorzagen 940,17 miljoen USD aan terugkerende uitgaven, waarvan 60% voor 
lonen en salarissen, die er onderverdeeld per sector als volgt uitzien14:  
 

Begroting 2000 van de PA   - Per Sector

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Politie/veiligheid

Sociale zaken

Diensten van de President

Onderwijs

Gezondheid

Andere

 
 

                                                 
12 Bron: PASSIA 2000 
13 Bron: PASSIA 2001 
14 Bron: Ministry of Finance, MAS Economic Monitor, april 2000 
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Het aandeel van de donoren in de uitgaven door de PA 
 
Over de periode 1994-1999 deed zich een verschuiving voor van begrotingssteun en 
ondersteuning bij de overgang naar investeringen in infrastructuur. Tijdens die periode 
ging de donorsteun aan periodieke uitgaven sterk achteruit. De overheidsinvesteringen, 
bijna volledig betaald door de donoren, haalden in 1997-98 gemiddeld 5,7% van het BBP, 
wat nog altijd weinig is, in vergelijking met andere LMIC-landen. 
 
Sinds het begin van de tweede intifada in september 2000 gingen sommige donoren hun 
hulp weer meer afstemmen op noodhulp en/of begrotingsondersteuning. 
 
4.2. De toestand sinds september 2000  
 
Naast de zware gevolgen van de toenemende werkloosheid en het lagere binnenlands 
verbruik op de inkomsten van de PA, weigert Israël sinds december 2000 om de fondsen 
die door hen werden geïnd in het kader van het inkomstenverrekeningssysteem aan de PA 
over te dragen. 
 
Sinds september 2001 wordt op die manier ongeveer 267 miljoen USD (gemiddeld 27 
mio USD/maand) achtergehouden. Het beperken van de bewegingsvrijheid heeft ook 
geleid tot een verlies aan efficiëntie bij de inning van de binnenlandse taksen. Het 
resultaat daarvan is dat de maandelijkse inkomsten van de PA teruggevallen zijn van 
gemiddeld 91 mio USD (Q3/2000) naar 22 mio USD (Q2/2001). Die ineenstorting van de 
inkomsten wordt gedeeltelijk opgevangen door dringende begrotingssteun (EU, 
Arabische Liga), momenteel geschat op 54,5 miljoen USD per maand. In mindere mate 
werd het tekort aangevuld door het ophopen van de achterstallen aan privé leveranciers en 
aan het binnenlandse banksysteem, ingrepen die momenteel op meer dan 400 mio dollar 
worden geschat. 
 
De totale uitgaven werden teruggeschroefd van een maandelijks gemiddelde van 107 
miljoen USD (Q3/2000) naar 91 miljoen USD (Q2/2001). De daling in de uitgaven was 
bijna uitsluitend voor rekening van andere begrotingsposten dan de lonen. De resterende 
uitgaven (andere dan de lonen) gingen overwegend naar dringende dienstverlening 
(gemiddeld 19 miljoen USD over de periode van oktober 2000 tot juni 2001).  
 
De gemeentefinanciën (samengeteld goed voor ongeveer 130 mio USD) hebben ook 
zwaar te lijden onder de crisis. 
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5. Lessen getrokken uit de ervaring met hulp- en hulpcoördinatie 
 
Vanuit het standpunt van de verschillende betrokkenen kunnen enerzijds uit de periode 
1994-2000 en anderzijds uit de huidige geschiedenis de volgende lessen worden 
getrokken: 
 
5.1. De Palestijnse autoriteiten 
 
In evenwicht brengen van noodhulp en investeringen op lange termijn 
 
In het verleden bestond de rol van de donoren in Palestina vaak in de eerste plaats uit het 
oplossen van financiële crisissen op korte termijn. De donoren hebben vaak op negatieve 
schokken (met name de blokkades) gereageerd door hun bijstand om te zetten in 
dringende bijstand, onder meer aan de jobcreatie en de periodieke uitgaven van de 
overheid. De behoefte aan periodieke begrotingssteun en andere kortetermijnhulp over 
langere perioden en voor hogere bedragen dan aanvankelijk gepland, weegt 
ontegensprekelijk op de stroom van donorfinanciering voor ontwikkelingsprogramma’s.  
  
De donoren moeten een gezamenlijke inspanning leveren om de huidige terugloop in de 
betalingen voor ontwikkelingsprogramma’s (bvb. aanleg van infrastructuur of uitbouw 
van knowhow) een halt toe te roepen, aangezien zij op langere termijn meer voordelen 
hebben dan de noodprogramma’s. De noodtoestand mag de ontwikkelingsagenda op 
middellange termijn niet in die mate overheersen.  
 
Toch blijft de toekomstige balans tussen donorfinanciering op korte termijn en 
ontwikkelingsprogramma’s op langere termijn een belangrijke kwestie. 
 
Het verbeteren van de coördinatie 
 
Er is ruimte voor een verbeterde coördinatie onder de donoren en tussen de donoren en de 
PA. Overal waar mogelijk dient voor een tripartiete coördinatie geopteerd te worden. 
Slechts weinig Sectorale werkgroepen hebben tot nog toe aan de verwachtingen weten te 
beantwoorden. Daarom moeten inspanningen geleverd worden om de coördinatie te 
verbeteren en de ingedommelde SWG’s te reactiveren. 
 
5.2. Donorgemeenschap 
 
Het Palestijnse Nationale Ontwikkelingsplan 
 
In het verleden zagen Palestijnse ontwikkelingsplannen er nogal eens uit als 
“boodschappenlijstjes” van projecten, in plaats van allesomvattende ontwikkelings-
strategieën. Zelfs, en misschien wel in het bijzonder in de huidige zeer moeilijke 
omstandigheden, bestaat de behoefte aan het uitwerken van een heus Ontwikkelingsplan, 
dat de dialoog omtrent de prioriteiten en perspectieven inzake ontwikkeling nieuw leven 
kan inblazen. De PA moeten ook realistisch zijn in hun verwachtingen wat toekomstige 
donorhulp betreft en voorbereid om op middellange termijn een groter aandeel op zich te 
nemen van kapitaal, uitgaven en onderhoudskosten, zodra de Palestijnse economie ten 
minste weer wat op adem is gekomen. 
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Verduidelijking van de rol van de “Economische” Ministeries 
 
Drie verschillende Ministeries hebben te maken met de stroom aan donorgeld naar de 
Palestijnse Autoriteiten : het Ministerie van Financiën (periodieke begroting); Economie 
en Handel (strategische planning) en Planning en Internationale Coöperatie 
(investeringsbudget en donorcoördinatie). Alle drie krijgen ze gespecialiseerde technische 
bijstand van verschillende donoren. Om een coherente aanpak van de donorinspanningen 
te verzekeren, is een verduidelijking van hun respectieve rol noodzakelijk. Op 
middellange termijn moet gedacht worden aan het rationaliseren en aan een betere 
coördinatie van de drie ministeries. 
 
Steun aan de agenda voor de ontwikkeling en de hervormingen op middellange termijn 
 
De ervaring in ontwikkelingslanden leert doorgaans dat hulp op middellange en lange 
termijn zelden efficiënt is, zonder degelijke overheidsinstellingen en een gezond 
economisch beleid. Vandaar de noodzaak om te blijven werken aan de vernieuwing van 
het beleid en aan structurele veranderingen in Palestina, ook en zeker tijdens de huidige 
crisis. Uiteindelijk vragen aanzienlijke kastekorten, een verslechterend 
investeringsklimaat en ernstige belemmeringen bij de uitvoering van projecten om een 
grotere budgettaire efficiëntie, een betere interne coördinatie en een klimaat dat gunstiger 
is voor operaties vanuit de privé-sector.  
 
5.3. België 
 
Tijdelijke uitbetalingen 
 
De uitbetalingen van de beloofde Belgische bilaterale projectfinanciering verliep tot nog 
toe traag. Voortdurende achterstand bij het naleven van de beloften en engagementen 
weegt op de mogelijkheden van de PA om haar investeringen en toekomstplannen te 
bekostigen.  
 
De Belgische procedures zijn ingewikkeld en omslachtig en moeten beter gestroomlijnd 
worden, rekening houdende met de procedures die door onze Palestijnse partners 
gehanteerd worden. In dit verband vormt de invoering van mechanismen van medebeheer, 
op basis van de door de PA goedgekeurde regels van de Wereldbank, een mogelijke 
oplossing. 
 
Aangezien hetzelfde geldt voor veel donoren, draagt de donorgemeenschap een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor het efficiënt aanpakken van de problemen die zijn 
veroorzaakt door het uiteenlopend en complex karakter van de hulpprocedures. 
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6. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
6.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die opgericht werd binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Krachtens de Belgische wet op de Internationale Samenwerking van 
25 mei 1999 is de DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s die 
volgens de volgende beleidsnormen en kanalen uitgewerkt worden: 
 
A) Beleidsnormen: 
 
Doel van de Belgische Internationale Samenwerking is armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. 
De realisatie van dit doel werd beperkt tot : 

vijf sectoren:  

 basisgezondheidszorg met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg; 
 onderwijs en vorming; 
 landbouw en voedselzekerheid; 
 basisinfrastructuur; 
 maatschappijopbouw. 

 

en tot drie sectoroverschrijdende thema’s: 

 gelijkheid van rechten en kansen voor mannen en vrouwen; 
 milieu; 
 sociale economie. 

 
B) Kanalen: 
 
De Belgische Internationale Samenwerking functioneert volgens verschillende 
uitvoeringskanalen: 
 
B.1. Bilaterale intergouvernementele samenwerking (25 partnerlanden werden 

geselecteerd): 

 Het opstellen van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en de DGOS.  
 De behandeling van samenwerkingsaanvragen is de verantwoordelijkheid van 

het partnerland en de samenwerkingsattaché bij de Ambassade van het 
Koninkrijk België. 
 De uitvoering van de intergouvernementele samenwerking is de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
naamloze vennootschap naar publiek recht, waarvan de federale Staat de 
enige wettelijke aandeelhouder is.  
De BTC staat in voor de uitvoering in samenwerking met de 
verantwoordelijke entiteit van de partner. 

 
B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Zo’n 7 

verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door 
de DGOS gesubsidieerd worden : 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 26 



 zowat 123 Belgische NGO’s  
 plaatselijke NGO’s in sommige partnerlanden 
 twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
** de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand (VVOB)  
** de 'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 

l'étranger' (APEFE). 
 

 twee interuniversitaire raden : 
 

** de 'Conseil interuniversitaire de la Communauté française' (CIUF)  
** de 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (VLIR). 

 
 het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen (ITG) 
 het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren (KMMA) 
 de Vereniging van Belgische steden en gemeenten 

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

 met de Europese Gemeenschap  
 met de organisaties van de Verenigde Naties en Ontwikkelingsbanken:  

22 partners werden geselecteerd. 
 
B.4. Samenwerking via het Belgische Overlevingsfonds: zo’n 20 Afrikaanse 

partnerlanden werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk: 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

 
B.5. Belgische humanitaire hulp en voedselhulp. Voor de uitvoering zijn drie kanalen 

mogelijk : 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

 
B.6. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). 

 

6.2. Bilaterale intergouvernementele samenwerkingsstrategie voor de 
Palestijnse gebieden  

 
Zoals hierboven aangetoond vormt Palestina in veel opzichten een speciaal geval onder de 
25 partners van de Belgische internationale coöperatie.  
 
Doelstelling 
 
De hoofddoelstelling van de Belgische ontwikkelingsstrategie op middellange 
termijn in Palestina zal eruit bestaan bij te dragen tot de oprichting van sterke, 
duurzame en goed beheerde instellingen alsook tot de opbouw van een leefbare 
economie voor de toekomstige Palestijnse Staat. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 27 



 
In het licht van de huidige dramatische situatie in de Palestijnse gebieden, zal de 
strategie ook gericht zijn op het verlichten van de noden van het Palestijnse volk 
(vluchtelingen inbegrepen), door de toegang tot de basisdienstverlening te 
verzekeren. 
 
Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de Palestijnse autoriteiten, de internationale 
organisaties aanwezig in de Palestijnse gebieden, het maatschappelijk middenveld en de 
instanties van de Verenigde Naties, verantwoordelijk voor de opvang van de Palestijnse 
vluchtelingen.  
 
Uiteindelijk en in het licht van een grotere Belgische coherentie ten aanzien van de 
Palestijnse partner, valt te hopen dat alle actoren van de Belgische ontwikkelingshulp de 
complementariteit van hun activiteiten weten te verhogen. België is een kleine donor. Alle 
betrokken Belgische actoren moeten zich realiseren dat veel heil te verwachten is van 
wederzijds overleg en het stroomlijnen van de inspanningen, zowel op het niveau van het 
beleid als van de uitvoering op het terrein. 
 
Interventiedomeinen 
 
België is in Palestina als donor actief in de sectoren gezondheid, onderwijs en 
basisinfrastructuur en in de opbouw van de instellingen. Het wil daarmee de nadruk 
leggen op het belang van de opbouw van de natie. In die sectoren financiert België de 
coöperatieactiviteiten rechtstreeks via de Palestijnse Autoriteiten.  
 
Hoewel het onmogelijk is abstractie te maken van de dramatische leefomstandigheden 
van de bevolking in de Palestijnse gebieden, na de blokkades en andere door Israël 
opgelegde maatregelen, is het evenmin mogelijk om fondsen die voor ontwikkeling 
bestemd zijn af te leiden naar noodhulp. 
 
De blokkades blijven niet zonder gevolg voor de uitvoering van door donoren 
gefinancierde projecten in de Palestijnse Gebieden. Het is zo goed als onvermijdelijk dat 
de uitvoering van coöperatieprogramma’s ten minste gedeeltelijk vertraging oploopt en 
dat bepaalde projecten daardoor voor de uitvoering meer tijd zullen nodig hebben dan 
aanvankelijk voorzien. Toch bestaat tot bewijs van het tegendeel geen reden om aan te 
nemen dat de beoogde resultaten misschien niet kunnen gehaald worden. Daarnaast moet 
zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de plaatselijk beschikbare hulpmiddelen en 
knowhow. 
 
Gezondheidssector 
 
Sinds 1995 is de Belgische steun geconcentreerd op de tertiaire gezondheidszorg: het 
voorzien van gespecialiseerde uitrusting voor de gezondheidsfaciliteiten onder beheer van 
de PA en opleiding van gespecialiseerde gezondheidswerkers. De algemene doelstelling 
bestaat erin ter plaatse gespecialiseerde behandelingen ter beschikking te stellen voor 
aandoeningen die in de Palestijnse samenleving veelvuldig voorkomen, zoals aangeboren 
afwijkingen en hart- en vaatziekten. 
 
Toch verdienen de volgende punten onze aandacht: 
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 de bekommernis met betrekking tot de houdbaarheid van kapitaalinvesteringen in 
secundaire en tertiaire gezondheidsfaciliteiten onder beheer van de PA; 

 preventie: de nadruk bij de dienstverlening van de PA op het vlak van gezondheid 
ligt voornamelijk op het curatieve en op de ziekenhuisinfrastructuur. Bij 
toekomstige interventies moet meer aandacht gaan naar preventie van veel 
voorkomende ziekten.  

 
Tussen de Belgische minister van volksgezondheid en de Palestijnse minister werd op 13 
april 2002 een “Memorandum of Understanding” getekend over volksgezondheid en 
medische wetenschappen. Dat MoU moet de uitwisseling van specialisten en de opleiding 
van gezondheidswerkers vergemakkelijken. 
 
Onderwijs 
 
België is de voornaamste donor van het “Palestinian Curriculum Development Centre”, 
dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een eigen Palestijns 
onderwijsprogramma voor het basis-, secundair en hoger onderwijs. Die hele 
onderneming wil voornamelijk de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en bijdragen tot 
de opbouw van de Palestijnse natie. België financiert de productie van handleidingen, de 
opleiding van leerkrachten, de evaluatie van de impact van het nieuwe “academische” 
onderwijsprogramma en het drukken van handboeken. 
 
Een van de grootste bekommernissen van het door de PA beheerde onderwijssysteem is 
het voorzien van voldoende klaslokalen en leerkrachten om het hoofd te bieden aan de 
zeer snelle groei van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd. Meer dan 20 
donoren financierden tussen 1994 en 1999 ongeveer 4.800 heropgebouwde klaslokalen. 
Het MoE schat dat in de PA-scholen tegen 2005 4.447 nieuwe klassen zullen nodig zijn. 
De PA moeten zo snel mogelijk meer verantwoordelijkheid opnemen in de sector van de 
scholenbouw en -onderhoud. Een “korffinanciering”, onder toezicht van het MoE en het 
MoF en bij voorkeur gebaseerd op de aanbestedingsregels van de Wereldbank, zou voor 
een aanzienlijke verbetering kunnen zorgen van de implementering van dit beleid. 
Ondertussen financiert België de bouw van een meisjesschool. 
 
Andere terreinen waar België een nuttige rol kan spelen zijn de verbetering van de 
leerkrachtenopleiding en de opbouw van knowhow binnen het MoE.  
 
Bijstand bij de institutionele ontwikkeling 
 
Het MoPIC is een van de drie “economische” ministeries en staat onder meer in voor de 
donorcoördinatie. Een sterk en leefbaar MoPIC is van essentieel belang voor de 
economische ontwikkeling van Palestina. Daarom reikt de Belgische steun aan de 
opbouw van knowhow en de institutionele ontwikkeling bij het Ministerie van Planning 
en Internationale Samenwerking veel verder dan de Belgische coöperatie. Het project 
wordt met aandacht gevolgd door andere donoren, waaronder de Europese Commissie, en 
fungeert zowat als pilootproject. Bij een succesvolle uitvoering in de toekomst kan België 
voor vele jaren een toonaangevende rol krijgen op deze moeilijke maar belangrijke weg. 
 
Gedurende de Gemengde Commissie van november 2001 werd een principiële beslissing 
genomen om de samenwerking met het MoPIC te verlengen en uit te breiden. 
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Hier geldt echter een belangrijke waarschuwing.  Naast het MoPIC, hebben ook het 
Ministerie van Financiën (verantwoordelijk voor de periodieke begroting) en het 
Ministerie van Economie en Handel te maken met de stroom van financiële hulp naar de 
PA. De rol van het Ministerie van Financiën bij het verstrekken van dringende 
begrotingssteun aan het PA is illustratief in dit verband. De drie Ministeries krijgen 
gespecialiseerde technische bijstand. Om tot een coherente aanpak te komen ten opzichte 
van de inspanningen van de donoren, moet de respectieve rol van de drie Ministeries 
opgehelderd worden. Onze institutionele ondersteuning aan het MoPIC kan slechts zijn 
doelstellingen realiseren indien dit belangrijke punt op de agenda van de institutionele 
hervormingen met succes geregeld wordt. 
 
Basisinfrastructuur 
 
De streken rond Tulkarm, Salfeet en Zuidoost-Jeruzalem werden geselecteerd voor een  
project in de geïntegreerde plattelandsontwikkeling dat 23 doelgemeenten omvat. Vijf 
mogelijke interventieterreinen werden naar voor geschoven: basisinfrastructuur, water en 
leefmilieu, ontwikkeling van economische activiteiten, landbouw en de opbouw van 
knowhow binnen de lokale raden. Rekening houdende met de prioriteiten van de 
Palestijnse partners en de beschikbare financiële middelen, werd de verbetering van de 
basisinfrastructuur en de bijbehorende kennisopbouw tot eerste prioriteit verkozen.  
 
Het zou ongetwijfeld de moeite lonen om de projectactiviteiten uit te breiden tot water 
(bvb. wederopbouw en uitbreiding van de bestaande netwerken voor watervoorziening), 
afvalwater, verwerking van vast afval, bodemontginning, irrigatie en marketing van de 
landbouwproductie.  
 
Het lopende project van elektriciteitsvoorziening op het platteland richt zich op 40 dorpen 
in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Het aansluiten van 9 bijkomende dorpen 
kan worden overwogen. 
 
6.3. Belgische hulp gekoppeld aan de specificiteit van de Palestijnse situatie 
 
Dringende hulp 
 
Prioritaire terreinen voor noodhulp, zoals geïdentificeerd door de Wereldbank15 omvatten 
begrotingssteun, bijstand in de basisdienstverlening, steun aan de privé-sector, steun 
inzake welzijn, bij de jobcreatie en in de fysische heropbouw. 
 
België beloofde om een bilaterale bijdrage te leveren tot de noodhulp en de 
heropbouwactiviteiten op korte termijn. 
 
Ondersteuning voor het UNRWA  
 
Zowat de helft van de totale Palestijnse bevolking bestaat uit vluchtelingen, die ofwel op 
de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook leven of in buurlanden zoals Jordanië, 
Libanon en Syrië. Het “Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East” 
(UNRWA), een instelling van de Verenigde Naties, werd opgericht in 1950, voornamelijk 
met de bedoeling om ondersteuning te bieden aan de Palestijnen die tijdens de 
gebeurtenissen van 1948 hun huizen moesten verlaten. 

                                                 
15 World Bank 2001 – Recommendations for Donors 
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Het UNRWA komt niet voor op de lijst van Belgiës internationale partnerorganisaties. 
Toch krijgt het fondsen via de Belgische noodhulpkanalen.16 Bovendien is een 
substantiële verhoging vereist. 
 
Het maatschappelijk middenveld 
 
Hoewel het maatschappelijk middenveld ruimer is dan alleen de NGO’s, hebben deze 
laatsten altijd een belangrijke rol gespeeld in de Palestijnse samenleving, zowel in de 
basisdienstverlening als in kwesties zoals mensenrechten en de rechtsstaat. Sinds de jaren 
‘60 en bij gebrek aan een centrale regering, hebben de Palestijnse gemeenschappen zich 
voor het aanbieden van allerhande diensten voornamelijk tot de NGO’s gericht. Na de 
oprichting van de PA in 1994, dienden de NGO’s hun programma’s aan te passen aan de 
nieuwe situatie. Sommige sloten hun deuren, terwijl andere hun activiteiten herzien 
hebben, om complementair te blijven ten opzichte van de overheidssector. 
 
Met het begin van de tweede intifada en de gevolgen ervan voor de 
dienstverleningscapaciteit en de begrotingssituatie van de PA, moet de rol van de NGO’s 
die zich bezighielden met plattelandsontwikkeling in een nieuw perspectief bekeken 
worden. Ze kunnen helpen om de bevolking aan de basis te versterken en haar te helpen 
haar problemen op te lossen, door middel van andere alternatieven dan het religieuze en 
politieke extremisme. Initiatieven gericht op het versterken van de rol van de op de 
gemeenschap gebaseerde organisaties in de duurzame ontwikkeling en op het vergroten 
van de samenwerking en de netwerkvorming tussen NGO’s actief in de 
plattelandsontwikkeling, moeten door de Belgische coöperatie aangemoedigd en 
ondersteund worden. Vermeldenswaard is in dit verband het CORDA-initiatief (Coalition 
of Rural Development Associations) van de NGO PARC.  
 
Een aantal Palestijnse NGO’s en andere organisaties van het maatschappelijk middenveld 
verrichten uitstekend werk bij het bevorderen van de mensenrechten, de vrouwenrechten, 
de democratie en de rechtsstaat. België zou in dit verband kunnen overwegen om NGO’s 
te steunen zoals “Women’s Centre for Legal Aid and Counselling” of de “Addameer 
Prisoners’ Support & Human Rights Association”. 
 
De Rechtenfaculteit van de Bir Zeit-universiteit werkt samen met Belgische universiteiten 
aan de ontwikkeling van zijn “Master of Law”-programma. Het instituut heeft ook sterk 
bijgedragen tot het versterken van de rechtsstaat in de Palestijnse Gebieden en speelt een 
doorslaggevende rol in het moderniseren en stroomlijnen van de opstelling van een 
nieuwe wetgeving. België zou de mogelijkheid moeten overwegen om de 
ontwikkelingsactiviteiten van de Rechtenfaculteit mee te financieren. 
 
Binnen de context van het vredesproces blijven water en de verdeling van de 
watervoorraden een netelige kwestie. De “Palestinian Hydrology Group” was het 
brandpunt van het Palestijnse maatschappelijk middenveld in deze kwestie, door de 
combinatie van onderzoeksactiviteiten en uitvoering van projecten op het stuk van water 
en riolering (basishygiëne). Zo werd onderzoek gevoerd naar de invloed van de bezetting 
op de watersituatie op het platteland in Palestina. Ook voor deze NGO zou aan Belgische 
ondersteuning kunnen gedacht worden. 

                                                 
16 UNRWA kreeg ook een beperkt bedrag aan “core funding” van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Directie-Generaal Economische en Bilaterale Betrekkingen (DG B) 
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Jeruzalem 
 
Op 30 juli 1980 nam het Israëlische parlement een wet aan waarbij de de facto annexatie 
van Oost-Jeruzalem na de oorlog van 1967 bevestigd werd en Jeruzalem uitgeroepen als 
de “eeuwige en ondeelbare” hoofdstad van de staat Israël. Het grootste gedeelte van de 
internationale gemeenschap erkent Israëls gezag over Oost-Jeruzalem evenwel niet en de 
Palestijnen zien de stad als hoofdstad van hun toekomstige Palestijnse staat. Volgens de 
DoP van 1993 is het definitieve statuut van Jeruzalem de laatste kwestie die via 
rechtstreekse onderhandelingen moet worden geregeld.  
 
De Palestijnse culturele, educatieve en gezondheidsinstellingen in Oost-Jeruzalem 
ondergaan sterk de druk van de Israëlische bezetting. De situatie is met name sinds 2001 
kritiek te noemen. Bovendien hebben de PA volgens de akkoorden van Oslo geen 
wettelijke macht in Jeruzalem en bestaan wettelijke belemmeringen voor bilaterale steun 
aan de Palestijnse instellingen in Oost-Jeruzalem.  
 
In overeenstemming met de langetermijnpolitiek van de EU inzake Jeruzalem, is het 
behoud van de culturele (Arabische) identiteit van Oost-Jeruzalem een kwestie die alle 
mogelijke steun verdient. De projecten met betrekking tot Jeruzalem moeten resoluut 
worden voortgezet. Ook dient nagegaan te worden hoe de Palestijnse instellingen en 
organisaties in Jeruzalem (zoals bij voorbeeld de Al Quds-universiteit) kunnen profiteren 
van de tripartiete samenwerking of de bilaterale overeenkomsten met de PLO. De 
coördinatie van de interventies met betrekking tot Jeruzalem tussen de EU en de andere 
Lidstaten van de EU is van essentieel belang. 
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7. Coherentie en complementariteit van de Belgische bilaterale 
samenwerking 

 
7.1. Ontwikkelingshulp aan Palestina 
 
Tijdens de periode 1994-2000, liepen de cumulatieve betalingen van donorlanden aan 
Palestina op tot 3,314 miljard USD, als volgt verdeeld :  
 

Jaar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
mio USD 506,39 426,27 516,74 526,07 418,19 510,71 470,55 

Bron: PASSIA. 2002 

 
21,8% van de uitbetaalde gelden bestond uit leningen en 78,2% uit subsidies. Het 
overgrote gedeelte ging naar overheidsinvesteringen, gevolgd door technische bijstand en 
begrotingssteun. Een gedetailleerd overzicht van de betalingen per sector is te vinden in 
de onderstaande grafiek. 
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De Europese Unie (Commissie + EIB + lidstaten) is veruit de grootste donor in Palestina. 
 
Indien de Commissie en de lidstaten afzonderlijk beschouwd worden, blijft de Commissie 
(+ EIB) de grootste multilaterale donor, gevolgd door de Wereldbank. Wat betreft de 
periode 1994-2000 was slechts 23% van alle uitbetaalde donorbedragen van multilaterale 
herkomst en 58% kwam van de EU.  
 
De VS is de grootste bilaterale donor, gevolgd door Japan, Noorwegen en Duitsland. 
België is vijftiende bij de bilaterale donoren, met een totale uitgave van 26,6 miljoen 
euro. 
 
De relatieve omvang van de donorhulp zakte van 18% van het Palestijnse BBP in 1994 
naar 11% in 1999 en vertoonde verschuivingen van begrotingssteun en bijstand bij de 
overgang naar investeringen in infrastructuur en van giften naar (goedkope) leningen. 
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7.2. Buitenlandse hulp sinds september 2000 
 
Sinds het uitbreken van de intifada, zijn de zaken drastisch gewijzigd. Door donoren 
betaalde projecten werden onderbroken of uitgesteld en zowel de projectfinanciering als 
de ondersteuning aan de institutionele hervormingen en ontwikkeling gingen naar 
schatting in 2001 met 50% achteruit. De dringende begrotingssteun aan de PA (EC; 
Islamitische Ontwikkelingsbank; Noorwegen) werd hervat en bepaalde donoren zetten 
grote onderdelen van hun hulp gedeeltelijk om in noodprojecten. 
 
7.3. Complementariteit van de Belgische coöperatie met de Palestijnse 

Ontwikkelingsplanning en met de globale hulpstromen 
 
Evolutie van het Belgische Ontwikkelingsbeleid 
 
Een groot aantal donoren is actief in Palestina. Dit heeft al vaker voor problemen en 
wrijving gezorgd binnen bepaalde sectoren, subsectoren en projecten. De algemene 
mechanismen van donorcoördinatie en eigenaarschap die van toepassing zijn voor 
Palestina staan in de Akkoorden van Oslo. Zowat iedereen is het er vandaag over eens dat 
de op de SWG gebaseerde coördinatiemechanismen niet altijd efficiënt hebben gewerkt. 
In het licht van de recente ontwikkelingen, zou het donorenbeleid meer en meer moeten 
evolueren in de richting van een hechtere integratie van projecten, het opzetten van 
financieringskorven en uiteindelijk een subsectoraal beleid op multidonorniveau. 
 
Begrotingssteun zal de komende jaren wellicht een essentiële component vormen van de 
donorsteun aan de PA. De Europese Unie heeft zich onlangs behulpzaam getoond bij het 
bewerkstelligen van de steun van andere donoren, het versterken van een gezond fiscaal 
beleid en het aanvatten van de debatten over de administratieve en wettelijke 
hervormingen. Terwijl België in principe achter de zaak van de verdere begrotingssteun 
staat, zou het actief participeren in het debat over de implementering en begeleiding van 
de beleidsmaatregelen. 
 
De Belgische wetten en administratieve procedures moeten aangepast worden teneinde 
een hechtere en vlottere coördinatie met andere donoren mogelijk te maken. Om de 
huidige toestand te verbeteren moet zo snel mogelijk iets gedaan worden aan de bestaande 
wettelijke en administratieve belemmeringen (bvb. de aanbestedingsprocedure). 
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A STATISTICAL OVERVIEW OF THE WEST BANK AND GAZA 
ECONOMY *,** 

 
  

POVERTY and SOCIAL 
 2000 
  
Population, mid-year (millions) 3.0 
Gross National Income Per Capita (current US$) 1,716 
GNI (current US$ million) 5.1 
  
Average annual growth 1994-2000 or last available 

Year 
  
Population (%) 4.6 
Labor force (%) 4.8 
Poverty (% of population below national poverty line) 23 
Urban population (% of total population) 54.0 
Life expectancy at birth (years) 71.5 
Infant mortality (per 1,000 live births) 15.0 
Access to an improved water source (% of population) 90.0 
Illiteracy (% of population age 15+) 13.9 
Gross primary enrolment (% of school-age population) 97 
   Male 97 
   Female 96 

 
LEY ECONOMIC RATIOS and LONG-TERM TRENDS 
 1999 2000 
   
GDP (US$ billions) 4.3 4.4 
Gross domestic investment/GDP 37.3 30.2 
Exports of goods and services/GDP 13.8 12.8 
Gross domestic savings/GDP -21.5 -24.2 
Gross national savings/GDP 6.0 2.7 
   
   
Current account balance/GDP -36.5 -30.0 
Total debt/GDP 7.3 9.0 
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(annual real growth)   
GDP 7.2 -6.4 
GDP per capita 3.0 -10.3 
Exports of goods and services 3.0 -7.4 

 
 
 
____________________________ 
*     Data Excludes East Jerusalem 
**   Source: World Bank, 2001 
 
STRUCTURE of the ECONOMY 
 1999 2000 
(% of GDP)   
Agriculture 8.3 8.0 
Industry 28.5 26.5 
    Manufacturing 15.6 15.2 
Services 63.2 65.5 
   
Private consumption 94.0 93.6 
General government consumption 23.6 29.1 
Imports of goods and services 73.5 70.0 
   
(annual real growth)   
Agriculture 3.6 -8.7 
Industry 9.3 -11.8 
    Manufacturing 4.9 -7.7 
Services 7.0 -5.3 
   
Private consumption 6.1 -6.7 
General government consumption 9.7 15.5 
Gross domestic investment 16.1 -19.0 
Imports of goods and services 9.2 -10.9 

 
PRICES and GOVERNMENT FINANCE 
 1999 2000 
Domestic prices (% change)   
Consumer prices 5.5 2.7 
   
Government finance   
(% of GPD, includes current grants)   
Current revenue 28.0 28.2 
Current budget balance 6.2 -0.6 
Overall surplus/deficit 0.9 -4.6 

 
BALANCE of PAYMENTS 
 1999 2000 
(US$ millions)   
Exports of goods and services 624.6 603.9 
Imports of goods and services 3,367.8 3,085.8 
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Resource balance -2,743.2 -2,481.9 
   
Net income 798.3 729.6 
Net current transfers 378.9 443.0 
   
Current account balance -1,566.0 -1,309.3 
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Overview of Belgian Aid to Palestine 
 
1. Bilateral Direct Co-operation 
 
Ongoing Bilateral Interventions (with Specific Agreement with the PA) 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Health 1 Phase II – signed 11/2001 3,775.0 
Education 2 Curriculum; School Kafr Rae 3,919.9 
Infrastructure 2 Electrification 40 villages 

(ongoing) 
LICP – signed 11/2001 

8,140.5 
 

6,355.3 
Institutional Development 1 MoPIC – ongoing 

 
826.5 
85.1 

-other- 1 Study Fund – signed 11/2001 250 
 
Bilateral Interventions in Preparation (with Specific Agreement with the PA) 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Health 4 Health III (4 components) 3,000 
Education 3 printing of school text books 

school rehabilitation 
vocational curriculum 

2,860 
3,000 
2,000 

Higher Education 1 Public health Educ. (JC of 1998) 867,6 
Infrastructure 2 Artas Treatment Plant 

Rural Electrification II 
 

Institutional Development 1 MoPIC II (3 comp.) 2,500 
Jerusalem 2 St. Joseph 

 Cultural Centre 
0,121 
1,000 

Emergency Rehabilitation 1  2,200 
 
Consolidation of Society 
 

Title Implementing Agency Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Belgian-Israeli-Palestinian 
Cooperation in Applied 
Science –people to people- 

Palestinian Consultancy 
Group 
Bronfman Foundation 

4th and final phase 
completed 

3,168.75 

Palestine-Israel Journal 
publication 

Palestine-Israel Journal one issue financed 
completed 

37.18 

 
 
MIP’s 
 

Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

St. Nicholas home for the 
Elderly 

BTC completed 10 

School of Joy for slow 
learners 

BTC Vocational Training Equipment 
completed 

10 

St Joseph School 
Bethlehem 

BTC Girl Guide Centre 
ongoing 

10 
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Food Aid 
 

Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Food Aid for Palestinian 
Refugees 2001 

UNRWA Purchase and distribution of 
1,225 mt of red lentils  

619.7 

Food Aid for Palestinian 
Refugees 2002 

UNRWA Purchase and distribution of 
3,850 mt of rice  

1,239 

 
Humanitarian Aid 
 

Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

A Plane for Gaza OXFAM Provision of Medical and 
Agricultural relief supplies 
through local NGO’s 

656.9 

Reconstruction and 
rehabilitation of refugee 
shelters and health centres 

UNRWA UNRWA third Emergency 
Appeal. June-December 2001 
ongoing 

1,264.3 

Emergency Rehabilitation OXFAM  528 
 
2. Bilateral Indirect Co-operation 
 
Belgian NGO’s 
 

Sector Number of 
intervention

s 

NGO Amount 
(‘000 EUR) 

Health 2 SFDW; FOS 565.2 
Education 1 DTS consortium 136.3 
Infrastructure/ Rural 
Development 

2 VIC; OXFAM 409.0 

Society Building 1 FOS 607.3 
-other- 1 DTS consortium 32.2 
 
APEFE 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Higher Education several Technical Assisstance to 
Palestinian Universities 

1,249.13 
(1996-2000) 

 
 
VLIR (in co-operation with an APEFE technical assistant) 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Higher Education 1 Law training and library 
Bir Zeit/Ghent University 

63 
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3. Multilateral Co-operation 
 
IFAD 
 

Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Gaza and Jericho Relief 
and Development 
Programme 

IFAD/ANERA implementation started 1996 - 
ongoing 

2,478.9 

 
4. Flemish Community 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Education 1 Library for Children in 
Bethlehem (UNESCO) 

247.9 

Higher Education 1 Unity water management –Al 
Azhar Univ. Gaza 

495.8 

Emergency Rehabilitation 1 Damages houses – Beit Jala. 
Gaza 

1.000 
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1.1. Status of Belgian Direct Bilateral Co-operation with Palestine  
 
Health Sector Phase I 
Specific Agreement signed 02.12.96 
 

completed 3.366 M€ Catheterisation Unit in Ramallah Hospital 
CT scanner in Shifa Hospital 
Neonatology Unit in Shifa Hospital 
Training 
Reinforcement of Electrical System of Shifa Hospital 

Health Sector Phase II 
Specific Agreement signed 12.11.01  

implementation 
(BTC) 

3.755 M€ Catheterisation Unit in Shifa Hospital 
Extension Intensive Care Unit In Ramallah Hospital 
Training  

Health Sector Phase III  (3 M€) Upgrading of Existing Cardiology facilities 
Establishment of Preventative Cardiology Centres 
Upgrading Neonatology Centre in Shifa Hospital 
Training in Cardiac Paediatric Surgery 

Support for St. Joseph Hospital Jerusalem formulation 
(BTC) 

0.121 M€ Supply of equipment for emergency room 

Streamlining of Public Health Training identification 0.875 M€  
Palestinian Curriculum Development Centre 
Specific Agreement signed 19.10.00 

implementation 
(BTC) 

2.998 M€ Production of Text Books 
Teacher Training 
Impact Assessment 

Construction of a School in Kafr Rae 
Specific Agreement signed 09.10.01 

implementation 
(BTC) 

0.922 M€ Construction of a secondary girls’ school in the Jenin region 

Printing of School Text Books formulation 
(BTC) 

2.860 M€ Printing of school text books for the scholastic year 2002-2003, for 
grades 1 & 2 (new curriculum) 

School Building & Rehabilitation in the WB & GS  (3 M€)  
Development of Vocational and Technical Education 
Curricula 

   (2 M€) 

Capacity Building and Institutional Development 
Support to MoPIC – Phase I 
Specific Agreement signed 19.10.00 

implementation 
(BTC) 

0.826 M€ 
0.084 M€ 

Improving the technical capacity and improving the aid co-ordination 
role of MoPIC 

Capacity Building and Institutional Development 
Support to MoPIC – Phase II 

 (2.5 M€) Support to the project department 
Re-designing the aid co-ordination database 
Remodelling and adjusting the management information system 

Local Infrastructure and Capacity building Project  
Specific Agreement signed 12.11.01 

implementation 
(BTC) 

6.335 M€ Construction of small infrastructure and local institution building  in 23 
localities of the west Bank (regions of Tulkarm, Salfeet, Abu Dis) 
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Construction of a Water Treatment Plant in Artas  identification (1 M€) Construction of an appropriate technology low cost waste water treatment 
plant in the village of Artas 

Development of the Electrical Power distribution in 
the Northern West Bank 
Specific Agreement signed 28.01.97 

implementation 
(BTC) 

7.933 M€ Electrification of 40 villages in the Northern West Bank 
Contract signed with Belgian contractor PARDEVO 
Waiting for arrival first materials and site manager 

Study and Consultancy Fund 
Specific Agreement signed 12.11.01 

implementation 
(BTC) 

0.250 M€  

Emergency Rehabilitation Activities identification 2.200 M€ Employment Generation through rehabilitation and construction of small 
infrastructure 

UNRWA Food Aid 2001 UNRWA 0.620 M€ 1.225 metric tons of red lentils purchased and being  distributed   
UNRWA Food Aid 2002 UNRWA 1.239 M€ Purchase and distribution of approx. 3.580 metric tons of rice 
UNRWA Third Emergency Appeal 2001 UNRWA 1.264 M€ Rehabilitation and reconstruction of Shelters in Gaza and of Health 

Centres in the West Bank 
Oxfam Emergency Rehabilitation OXFAM 0.528 M€  
Direct Funding of Palestinian NGO’s  0.620 M€ Preparation of Strategy framework and procedure guideline 
Multi Purpose Cultural Centre in East Jerusalem EC/Belgium (1 M€) Identification study available 
Belgian-Israeli-Palestinian Cooperation in Applied 
Science (people-to-people) 

PCG/Bronfman 
Foundation 

3.169 M€ Final phase completed, conclusions to be presented at seminar 

Bilateral scholarships   Six scholarships in Belgium per year granted for post graduate studies, 
including Ph.D. 
75.000 € available for local and regional fellowships 

Micro Interventions 2001  0.050 M€ Three micro- interventions completed 
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