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In een maand waarin zowel Europa als het

Midden-Oosten overvallen zijn door terreur – in

Parijs, Zweden en Egypte –, zien we hoe Saoedi-

Arabië nog nauwere banden smeedt met de VS

en diens internationale bondgenoten om een

eind te maken aan het terrorisme.

De verslechterende situatie in Jemen deze

maand leidde ertoe dat leden van de

internationale gemeenschap bijeenkwamen om

verdere fondsen toe te zeggen voor het door

oorlog geteisterde land, waarin Houthi

strijdkrachten nog steeds hulpactiviteiten

belemmeren en het leven van Saoedische

burgers bedreigen met grensoverschrijdende

aanvallen.

Tot slot schetsen we, naar aanleiding van de

toetreding van het Koninkrijk tot de Commissie

voor Vrouwenrechten van de Verenigde naties,

het profiel van twee vooraanstaande

Saoedische vrouwen, die door hun

uitzonderlijke werk uitblinken in de wereld van

de natuurwetenschap en de kunsten.

Abdulrahman S. Alahmed 
Ambassadeur en Hoofd van de Missie bij de 

Europese Unie

Van de ambassadeur

Saoedi-Arabië zegt 138 miljoen euro toe om Jemen te steunen

De maandelijkse update van de Missie van Saoedi-Arabië bij 

de Europese Unie
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Een gezin uit de randgemeenschap (Mohamasheen) aan de lunch. Sana’a, Jemen, 
november 2015 Fotokrediet: Sami Shamsan

Op een internationale donateursconferentie
op topniveau voor Jemen op 25 april in
Genève heeft het Koninkrijk Saoedi-Arabië
nog eens 150 miljoen USD (138 miljoen euro)
toegezegd als bijdrage aan het streefdoel van
2,1 miljard USD (1,9 miljard euro) voor het
door oorlog geteisterde land. De
Wereldvoedselorganisatie en UNICEF hebben
een nieuwe oproep tot donaties gedaan,
want Jemen heeft dit jaar tot nu toe slechts
15 procent van de benodigde fondsen
ontvangen.

Saoedi-Arabië zet zich in om een politieke
oplossing te vinden voor de crisis in Jemen en
het beste resultaat voor de bevolking van het
land te garanderen. De humanitaire
bijstandsprojecten van het Koninkrijk worden
geleid door het Koning Salman Humanitaire
Hulp- en Bijstandscentrum (King Salman
Humanitarian Aid & Relief Centre, KSRelief).

Sinds zijn oprichting in 2015 heeft het
KSRelief zijn uiterste best gedaan om
hulpbehoevenden in alle gouvernementen
van Jemen bij te staan en het heeft hulp ter
waarde van ongeveer 548 miljoen euro
verstrekt aan zo'n 26 miljoen burgers van
Jemen.

De organisatie heeft alle regio's van het land
kunnen bereiken, ongeacht wie ze beheert,
en werkt zowel in het noorden als het
zuiden.

Het werk van KSRelief legt onpartijdigheid
aan de dag en voldoet aan het internationale
humanitaire recht.

Tijdens een bezoek aan KSRelief in februari
zei de Secretaris-Generaal van de VN,
Antonio Guterres, dat hij “hoopvol gestemd is
door de constatering dat het centrum zijn
activiteiten ontwikkelt en hierbij humanitaire
principes sterk naleeft, niet alleen in Syrië en
Jemen, maar in zoveel landen wereldwijd.”
Bij deze laatste conferentie spoorde hij de
landen aan om zich aaneen te scharen om
een dreigende hongersnood in het door
oorlog geteisterde land te helpen
voorkomen, en hij waarschuwde dat met
name het aantal stervende kinderen al
razendsnel aan het toenemen is. “Op dit
moment maakt Jemen een tragedie van
enorme afmetingen door,” zei de Secretaris-
Generaal van de VN tegen de afgevaardigden
van de landen. Bij zijn oproep aan donateurs
benadrukte hij dat “een hongersnood
voorkomen kan worden als we snel optreden
en ons ertoe verbinden om cruciale
levensreddende bijstand te financieren”.

De conferentie, die gezamenlijk door de
ministers van Buitenlandse Zaken van
Zwitserland en Zweden georganiseerd werd
en op die van de VN in februari volgt, zei dat
Jemen alleen dit jaar al 2,1 miljard dollar aan
hulp nodig heeft.
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De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken H.E. Adel Al-Jubeir ontmoet zijn Russische collega Sergei Lavrov

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-
Jubeir besprak de toekomst van Syrië met zijn Russische
collega Sergei Lavrov op 26 april in Moskou, waarna hij zei
dat Riyad nog steeds gelooft dat er geen politieke
toekomst is voor President Bashar al-Assad

Na besprekingen met de Russische minister van
Buitenlandse Zaken zei Al-Jubeir dat .. een einde wil maken
aan de inmenging van Iran in het Midden-Oosten. De
Saoedische minister gaf een positieve beoordeling van de
door Rusland ondersteunde onderhandelingen in
Kazachstan over vrede in Syrië, maar zei dat het volgens
hem niet nodig was om nieuwe leden toe te voegen aan de
lijst van deelnemers aan die onderhandelingen, die
gesponsord worden door Iran, Turkije en Rusland. Verder
zei hij dat er geen onoverkomelijke meningsverschillen
tussen Moskou en Riyad bestaan waar het gaat om het
vinden van een oplossing voor de crisis in Syrië.

Eerder deze maand benadrukte Saoedi-Arabië zijn
vastberaden inzet voor het bewaren van de eenheid in Syrië
en voor het handhaven van de veiligheid en vrede. Het
Koninkrijk sprak de hoop uit dat de verdragen voor een
staakt-het-vuren, levering van humanitaire bijstand en
vrijlating van arrestanten die onderschreven worden door
de internationale resoluties, ten uitvoer gebracht worden.

Het Hoofd van de Saoedische missie bij de EU, H.E.
Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahmad, hield een speech
over de toekomst van Syrië en de regio tijdens de
conferentie in Brussel, die op 5 april plaatsvond met
aanwezigheid van afgevaardigden uit meer dan 79 landen.

“Het Koninkrijk probeert al lange tijd vreedzame
oplossingen te vinden voor de crisis in Syrië sinds die
begonnen is, en het heeft met de broederstaten en
bevriende staten samengewerkt om een menselijke
tragedie te vermijden. Met betrekking hiertoe en op grond
van een internationaal mandaat werden de verscheidene
deelnemers aan de oppositie in Syrië uitgenodigd voor de
conferentie van 8-10 december 2015 in Riyad. Deze
conferentie heeft geleid tot de vestiging van de hoogste
onderhandelingscommissie voor de Syrische
oppositiekrachten en revolutie. Deze commissie werd
destijds op regionaal en internationaal niveau toegejuicht,”
zei hij.

De ambassadeur zei verder dat Saoedi-Arabië steun blijft
verlenen aan de inspanningen van de gezant van de
Secretaris-Generaal van de VN, Stephan de Mistura, om een
vreedzame politieke oplossing voor de Syrische crisis te
vinden zonder President Bashar Assad.

Saoedi-Arabië blijft een sterke voorvechter voor vrede 

in Syrië zonder Assad
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Nauwere banden tussen VS en Saoedi-Arabië in de strijd tegen terrorisme
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Plaatsvervangend Kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz met Brett McGurk, de gezant van de Amerikaanse president voor 
de globale coalitie ter bestrijding van ISIS, 26 april 2017

Als medeoprichter van de globale coalitie ter bestrijding
van Daesh heeft Saoedi-Arabië tijdens de recente
bijeenkomst van ministers van de coalitie in Washington,
DC, nogmaals aangegeven dat het zich inzet om het
terroristennetwerk te verslaan.

In haar eerste twee maanden heeft de regering-Trump diverse
contacten op hoog niveau onderhouden met Saoedische
leiders, hetgeen erop wijst dat de VS een nauwer partnerschap
met Saoedi-Arabië wil. De Saoedische afgevaardigde,
kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, heeft al een
ontmoeting gehad met minister van Defensie Jim Mattis in het
Pentagon om de vorderingen van de bilaterale relatie op het
gebied van defensie te beoordelen, waaronder de inspanningen
van de twee landen om het hoofd te bieden aan de dringendste
veiligheidsproblemen voor de regio, zoals de regionale
destabiliseringsactiviteiten van Iran en de lopende campagne
om Daesh en andere terroristenorganisaties te verslaan.

Ook heeft de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken
Adel bin Ahmed Al Jubeir een ontmoeting gehad met de
Amerikaanse staatssecretaris Rex Tillerson. De minister van
Buitenlandse Zaken merkte op: “Ik denk dat er geen twee
landen zijn die zo nauw samenwerken bij de bestrijding van
terrorisme, en met name ISIS, als het Koninkrijk Saoedi-
Arabië en de Verenigde Staten. Dit is al een aantal jaren het
geval. We zijn onze inspanningen nu aan het opvoeren. De
door het ministerie in Washington georganiseerde
conferentie was een enorm succes en versterkte het

besluit van de beschaafde wereld om het op te nemen tegen
dit kwaad en het te verslaan, als God het wil.”

Op 26 april had de Saoedische minister van Defensie Prins
Mohammed bin Salman een ontmoeting met Brett McGurk,
de gezant van de Amerikaanse president voor de globale
coalitie ter Bestrijding van ISIS. Tijdens deze bijeenkomst
namen ze de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten
door, onder andere de strijd tegen de terroristenorganisatie
ISIS en de internationale inspanningen om de veiligheid en
de stabiliteit van de regio te garanderen.

Sinds het begin van de internationale campagne tegen
Daesh hebben Saoedische gevechtsvliegtuigen 341 aanvallen
uitgevoerd, en deze waren allemaal gericht tegen doelwitten
van Daesh in Syrië. Deze 341 aanvallen betekenen dat het
Koninkrijk het op één na grootste aantal vluchten boven
Syrië heeft uitgevoerd, na de Verenigde Staten.

Voormalig VS-ambassadeur Zalmay Khalilzad schreef de
krachtige inspanningen van het Koninkrijk op het gebied van
terrorismebestrijding toe aan het leiderschap van de
koninklijke familie. “De Saoedische koning en zijn zoon, de
plaatsvervangende kroonprins, hebben duidelijk gesteld dat
zij het extremisme van de Sunni Islamisten als een

bedreiging voor zichzelf zien,” zei Khalilzad. “Zij
verwelkomen de modernisering en proberen zich te
distantiëren van de extremistengroepen.”
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>> “De Arabische veiligheid wordt
geconfronteerd met ongekende
bedreigingen, intern en extern, in het
licht van veel regionale en globale
gebeurtenissen. Dit vergt van ons dat we
de samenwerking en integratie tussen
onze landen op het gebied van veiligheid
versterken om de duivels van de aarde,
terroristen, criminelen, promotoren van
drugs en vogelvrij verklaarden, te
verslaan.”

Kroonprins van Saoedi-Arabië
Mohammed bin Naif bin Abdulaziz

In het kort

Er werd gezegd …
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Jordaanse gezant bij Saoedi-Arabië
prijst Visie 2030

Bassem Awadallah, de speciale
gezant van de Jordaanse koning bij
Saoedi-Arabië, besprak de banden
tussen Jordanië en Saoedi-Arabië en
prees de Saoedische Visie 2030 en
de positieve effecten hiervan op de
economie van de Arabische landen.

Awadallah zei dat de relaties tussen
Jordanië en Saoedi-Arabië sterk,
strategisch en historisch zijn, en hij
voegde eraan toe dat Jordanië
Saoedi-Arabië als een van zijn
belangrijkste bondgenoten ziet.

Over de Saoedische Visie 2030
merkte Awadallah op dat dit als het
sterkte en uitgebreidste
hervormingsproject van de regio en
de hele wereld wordt beschouwd,
en ook zei hij dat het
implementeren van deze visie een
positief effect zal hebben op de
Arabische economieën.

Stralende toekomst voor het Koninkrijk
op het gebied van duurzame energie

Volgens Moody's Investors Service
bezit Saoedi-Arabië alle gunstige
voorwaarden om zijn duurzame
energiesector uit te breiden: volop
zonne-energie, beschikbaarheid van
land, een als A geclassificeerde
staatsschuld en een sterke
economische en strategische logica
zijn allemaal aanwezige factoren ter
ondersteuning van de voortstuwing
van duurzame energie, een
belangrijk element van de
economische routekaart van Visie
2030. Het plan verwacht een
zwenking naar schone energie als
menselijke, morele en religieuze
verplichting.

Saoedische vrouwen in de schijnwerpers

Haifa al-Mansour probeert haar filmambities
al jarenlang waar te maken, en vijf jaar
geleden werd ze voor het eerst erkend als
een talentvolle filmdirecteur.

Haar debuutspeelfilm, Wadjda, beleefde zijn
wereldpremière op het filmfestival van
Venetië in 2012. Het was de eerste
langspeelfilm die volledig in Saoedi-Arabië
was opgenomen en de eerste Saoedische
film die ooit werd voorgedragen voor een
Oscar.

De film werd bij de 86e Academy Awards wel
als de inschrijving van Saoedi-Arabië voor de
beste niet-Engelstalige film geselecteerd,
maar helaas niet genomineerd. Wel werd de
film bij de BAFTA Awards van 2014
genomineerd als beste buitenlandse film.

Baanbrekende arts, dokter Khawla al-Khuraya

Saoedi-Arabië is deze maand gekozen
voor de VS-Commissie voor
Vrouwenrechten. Ter ere van deze
belangrijke mijlpaal en de
aanhoudende maatschappelijke
hervormingen die in Saoedi-Arabië
plaatsvinden, schetsen we het profiel
van twee Saoedische vrouwen die de
weg voor anderen blijven wijzen.

Khawla Al-Khuraya is de eerste vrouw
die de Koning Abdulaziz
Onderscheiding voor Uitmuntendheid
heeft gekregen voor haar werk op het
gebied van kankeronderzoek. Deze
arts en professor in pathologie

identificeerde als eerste het
kankerverwekkende FOSM1-gen in
het menselijk lichaam, dat aanzet tot
de vorming van kankercellen.
Hiermee heeft ze bewustzijn
gecreëerd van hoe belangrijk het is
om tests te laten doen en preventieve
gezondheidsmaatregelen te nemen.

Naast haar baanbrekende werk in het
Koning Faysal Gespecialiseerde
Ziekenhuis en Onderzoekscentrum
vervult al-Khuraya een rol als lid van
de Shura-raad, het hoogste
adviesorgaan van Saoedi-Arabië.
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