Europees
Maandelijkse nieuwsbriefenergiebeleid
van de Missie van Saoedi-Arabië
bij de Europese Unie

Maart 2017 – Nr. 11
In deze uitgave
> Saoedi-Arabië draagt bij aan het UNESCOfonds om erfgoed te beschermen tegen
terrorisme
> Vredesplan in Jemen uittekenen
> Houthis in Jemen blijven kindsoldaten
rekruteren
> KSRelief opent nieuwe projecten in Jemen
> Plaatsvervangend kroonprins werd door
president Trump in het Witte Huis ontvangen

Van de ambassadeur
Een
jaar
na
de
verschrikkelijke
terreuraanslagen in Brussel worden we er
opnieuw aan herinnerd dat de plaag van
gewelddadig
extremisme
nog
steeds
alomtegenwoordig is. Deze maand hebben
onnodige en laffe daden die valselijk begaan
werden in naam van de islam in London meer
onschuldige levens geëist.
Daarom moet de internationale gemeenschap
blijven samenwerken om de dreiging die uitgaat
van Daesh en andere grensoverschrijdende
terroristische organisaties te elimineren. Het is
een simpel feit dat wij effectiever kunnen
optreden als we samenwerken om de vele
dreigingen aan te pakken.
Deze maand hebben de ministers van
Buitenlandse Zaken van de 68 landen van de
wereldwijde coalitie tegen Daesh zich ervoor
uitgesproken om hun inspanningen te
intensiveren en te versnellen om deze
terroristen te elimineren. Het Koninkrijk
Saoedi-Arabië behoort tot de kern van deze
coalitie, die de wil van de internationale
gemeenschap weerspiegelt om een einde te
maken aan de zinloze vernietiging en het
extremisme waar de groep voor staat.
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Saoedi-Arabië draagt bij aan de Internationale Alliantie
voor de bescherming van erfgoed in conflictgebieden van
de UNESCO
Saoedi-Arabië heeft $ 20 miljoen (€ 18,5
miljoen) aan de Internationale Alliantie
voor de bescherming van erfgoed in
conflictgebieden geschonken, dat wil
zeggen 20% van het financieringsdoel tot
2019.
Op 20 maart heeft de directeur-generaal van
de UNESCO, Irina Bokova, deelgenomen aan
de lancering van de Alliantie in het Louvre in
Parijs. De gouverneur van Mekka, Z.K.H.
Prins Khalid al-Faisal Al Saud, heeft de
bijdrage van het Koninkrijk aan het nieuwe
fonds voor de Alliantie aangekondigd in het
bijzijn van de Franse president François
Hollande en de vicepremier van de
Verenigde Arabische Emiraten, Z.Exc. Sheikh
Saif Bin Zayed Al Nahyan.
De directeur-generaal van de UNESCO heeft
het brede scala aan maatregelen belicht die
door de UNESCO de afgelopen jaren werden
genomen om de historische sites te
beschermen tegen de verwoestingen door
Daesh en andere groepen, waaronder de
invoering van een alomvattende strategie en
de oprichting van een noodfonds voor de
bescherming van het erfgoed. “De UNESCO
zal een volwaardige rol blijven spelen bij de
coördinatie van internationale initiatieven
op het terrein.”

“De
bescherming
van
erfgoed
is
onlosmakelijk
verbonden
met
de
bescherming van mensenlevens”, verklaarde
president François Hollande tijdens de
aankondiging van het project voor een
ontwerpresolutie bij de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties inzake de bescherming
van cultureel erfgoed.
“Zij die het erfgoed vernietigen zijn zich
terdege bewust van de kracht ervan om
gemeenschappen te verenigen, en zij richten
zich opzettelijk tegen cultuur, scholen en
bibliotheken om mensen tot slaven te
maken en de desintegratie van de
samenleving in de hand te werken. Ik
bestempel dit als een strategie van culturele
zuivering. Dit is een oorlogsmisdaad en het
is een oorlogstactiek geworden”, voegde de
directeur-generaal eraan toe.
De oprichting van een nieuw internationaal
fonds dat in december 2016 werd
aangekondigd op de conferentie in Abu
Dhabi,
voegt
zich
bij
bestaande
instrumenten - met inbegrip van het
noodfonds dat in 2015 door de UNESCO
werd opgericht - en geeft een nieuwe impuls
aan de internationale samenwerking voor de
bescherming van erfgoed.

De Internationale Alliantie voor de bescherming van erfgoed in conflictgebieden werd
gelanceerd op 20 maart tijdens een conferentie over de bescherming van bedreigd cultureel
erfgoed in Parijs
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Vredesplan in Jemen uittekenen

Ismail Ould Cheikh Ahmed, de speciale VN-gezant voor Jemen, ontmoet Z.Exc. Adel Al Jubeir, minister van Buitenlandse Zaken, in Riyad, Saoedi-Arabië

Minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-Jubeir heeft deze
maand Abed Rabbo Mansour Hadi, de president van Jemen, en
Ismail Ould Cheikh Ahmed, de speciale VN-gezant voor Jemen,
in Riyad ontvangen om de belangrijkste elementen te bespreken
met betrekking tot een overeenkomst inzake een vredesplan om
een ordelijke politieke overgang te verzekeren in het door
oorlog verscheurde land. De heer Ahmed heeft het met de
minister van Buitenlandse Zaken gehad over de inspanningen
die worden geleverd om het politieke proces te bevorderen in
overeenstemming met het van de Samenwerkingsraad van de
Arabische Golfstaten (GCC) uitgaande initiatief en Resolutie
2216 van de VN-Veiligheidsraad.
In een interview heeft Mohamed A. Qubaty, de minister van
Toerisme van Jemen, bevestigd dat “alle problemen in het kader
van het vredesplan moeten worden behandeld in
overeenstemming met deze referenties: het vredesinitiatief van
de GCC met haar uitvoerende mechanisme, de resultaten van de
Nationale Dialoog en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, met
inbegrip van resolutie 2216 en hoofdstuk VII van het VNHandvest.” Hij voegde eraan toe: “Met de vervulling van de eisen
van deze drie strategische referenties zijn we bereid om het
vredesplan te aanvaarden.”
In 2015 heeft de VN-Veiligheidsraad geëist dat alle partijen in het
conflictgebied, in het bijzonder de Houthis, het geweld
onvoorwaardelijk staken en zich onthouden van verdere
unilaterale acties die de politieke overgang bedreigen. De
Veiligheidsraad heeft ook geëist dat de Houthis zich terugtrekken
uit alle gebieden die ze tijdens het conflict hebben bezet, dat ze
afstand doen van de wapens die ze in beslag hebben genomen
van militaire en veiligheidsinstellingen en dat ze alle acties staken
die onder het gezag vallen van de rechtmatige regering.

Bovendien hebben de Verenigde Naties, op grond van hoofdstuk VII
van het Handvest, de Houthis opgeroepen om zich te onthouden van
provocaties en bedreigingen tegenover de buurlanden, om alle
politieke gevangenen en personen die zich onder huisarrest bevinden
of willekeurig werden gevangengezet vrij te laten, en om een einde te
maken aan het rekruteren van kinderen als soldaten.
Omdat er geen einde in zicht is van de humanitaire dreiging die
uitgaat van de Houthi-rebellen, heeft het ministerie voor
Mensenrechten in Jemen deze maand een voorlopig verslag
gepubliceerd over de mensenrechtensituatie in Jemen. Het
uitgebreide verslag dat werd samengesteld door de Leadership
Council van het ministerie documenteert de omvang van het
menselijk leed in Jemen tussen januari 2015 en januari 2017. Het
gaat ook in op de talloze schendingen van het internationaal
humanitair recht door de Houthis, of het nu gaat over aanvallen
tegen burgers, het rekruteren, verminken en doden van kinderen,
het weigeren van onderwijs en gezondheidszorg, of over de
onderdrukking van fundamentele vrijheden.
Een ander voorbeeld van de minachting van de Houthis voor het
internationaal recht is hun bezetting van de Jemenitische haven
van Al-Hodeida. De haven aan de Rode Zee is een essentieel
aankomstpunt voor hulpgoederen, maar ze wordt misbruikt door
Houthis en andere aanhangers van de voormalige president Saleh.
Om hulpgoederen aan de Jemenitische bevolking te kunnen
leveren, werd de VN gevraagd om internationale waarnemers aan
te stellen om te garanderen dat de haven humanitaire hulp kan
ontvangen voor de oorlogsslachtoffers. “Behoorlijk toezicht door
de VN zou ervoor zorgen dat de haven niet wordt misbruikt door
de Houthi-milities. Schepen met humanitaire hulp blijven maar
toekomen in de haven, die werd omgebouwd tot een basis voor
aanvallen te richten tegen de coalitietroepen”, legde generaalmajoor Ahmed Al-Assiri, de woordvoerder van de Coalitie uit
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De rechtmatige president van Jemen, Abd Rabbu Mansour
Hadi, veroordeelt, in zijn voorwoord bij het verslag, de
Houthi-milities en de milities die Saleh ondersteunen
dewelke “Jemen in een zinloze oorlog hebben verwikkeld,
en de sociale structuur, de economische en financiële
middelen en de infrastructuur ervan hebben vernietigd”.
President Hadi beschrijft de onrust die wordt veroorzaakt
door het systematisch doden van burgers, kinderen en
ouderen; de ontvoeringen; de verdwijningen; de
belegeringen en de onderdrukking van de burgerlijke
vrijheden
door
de
milities,
en
stelt
deze
betreurenswaardige terreurdaden gelijk aan die van Al
Qaeda of Daesh.
Het verslag, dat de interventie van de Arabische Coalitie in
Jemen verwelkomt, herhaalt de onvoorwaardelijke steun
die president Hadi betuigt aan de militaire initiatieven die
de Coalitie heeft ondernomen om de legitimiteit, eenheid
en territoriale integriteit van de Jemenitische staat te
verdedigen. Waar er fouten werden begaan bij de selectie
van doelwitten stelt het rapport dat de feiten moeten
worden onderzocht en de verantwoordelijken ter
verantwoording worden geroepen.
Mohammed Askar, de viceminister voor Mensenrechten
van Jemen hernieuwt ook de oproep van zijn regering aan
alle internationale en mensenrechtenorganisaties om de
crisis in Jemen zorgvuldig onder de loep te nemen met het
oog op een duurzame vrede in alle delen van Jemen door
de staatsgreep te beëindigen in overeenstemming met VNresolutie 2216.

De oproep weerspiegelt die van Z.Exc. Mohamed Taha
Mustafa, de ambassadeur van Jemen in België en bij de
Europese Unie, die eerder deze maand werd ontvangen
door de delegatie van het Europees Parlement voor de
betrekkingen met het Arabisch schiereiland. In zijn
toespraak benadrukte hij de verstorende rol van de Houthirebellen die door Iran worden gesteund en hun
voortdurende boycot van alle pogingen om de vreedzame
overgang te bewerkstelligen door de rechtmatig verkozen
regering en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. De
ambassadeur heeft het Europees Parlement en de EUregeringen erom verzocht druk uit te oefenen op Iran om
zich niet langer in te laten met de interne Jemenitische
aangelegenheden en om de Houthi-rebellen niet langer te
steunen.

Z.Exc.: Mohamed Taha Mustafa, de ambassadeur van Jemen
in België tijdens een vergadering van de delegatie van het
Europees Parlement voor de betrekkingen met het Arabisch
schiereiland, Brussel, 6 maart

Houthis blijven kindsoldaten rekruteren in Jemen
De woordvoerder van de Hoge Commissaris voor de
rechten van de mens van de VN, mevrouw Ravina
Shamdasani, sprak zich deze maand uit over het
rekruteren van kinderen in Jemen door de Volkscomités
die verbonden zijn met de Houthi-rebellen. “Tussen 26
maart 2015 en 31 januari 2017 heeft de VN de
rekrutering vastgesteld van 1.476 kinderen, allemaal
jongens. Maar de cijfers liggen waarschijnlijk veel hoger
omdat heel wat gevallen niet worden gemeld.
“Kinderen jonger dan 18 nemen vaak deel aan de
gevechten nadat ze werden misleid, of nadat hen
financiële beloningen of een sociale status werd beloofd.
Velen worden dan snel naar de frontlinie gestuurd of
belast met het bemannen van controleposten.”

De VN heeft tussen maart 2015 en januari 2017 de rekrutering van
1.476 jongens vastgesteld in Jemen, maar het werkelijke aantal wordt
verondersteld veel hoger te liggen omdat de meeste gezinnen niet
willen spreken over de rekrutering van hun kinderen, uit angst voor
represailles.
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De VN benadrukte dat het rekruteren en inzetten van
kinderen bij gewapende conflicten ten strengste
verboden is volgens de internationale mensenrechten en
het humanitair recht, en, dat het in het geval van
rekrutering van kinderen jonger dan vijftien om een
oorlogsmisdaad kan gaan.
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De EU roept op om de banden met Saoedi-Arabië
op vlak van terrorismebestrijding aan te halen

De EU-coördinator voor terrorismebestrijding Gilles De Kerchove pleitte voor meer samenwerking tussen de EU en Saoedi-Arabië

De EU-coördinator voor terrorismebestrijding heeft deze
maand gepleit voor meer samenwerking en dialoog met
Saoedi-Arabië en andere Arabische Golfstaten op vlak van
terrorismebestrijding en maatregelen tegen radicalisering.

“We moeten de banden met de Golfstaten meer
aanhalen. We hebben verschillende niveaus van
samenwerking met de Golfstaten. Een daarvan is de
bestrijding van de financiering van terrorisme. Daar
hebben we vooruitgang geboekt. We hebben elk jaar
interessante discussies”, zegt Gilles de Kerchove, de EUcoördinator voor terrorismebestrijding.
Hij sprak op een evenement voor de lancering van een
boek met als titel “One year after the Brussels attacks:
The challenges of jihadist radicalisation in Europe and
beyond” (Eén jaar na de aanslagen in Brussel: de
uitdagingen van de jihadistische radicalisering in Europa
en daarbuiten), dat werd georganiseerd door het
European Policy Centre, een Brusselse denktank.
Betreffende de samenwerking tussen de EU en de
Golfstaten zei De Kerchove: “Ik ben zelf naar meerdere
Golfstaten gereisd: de VAE, Qatar, Saoedi-Arabië.” “De
laatste vergadering in Saoedi-Arabië was erg
interessant. Saoedi-Arabië is begonnen met de
herstructurering van de economie om tegen 2030
minder afhankelijk te zijn van olie. Het is een
interessant proces. Dit proces zal ook een impact
hebben op de burgermaatschappij”, zei hij.

“Ze hebben om onze steun verzocht. De hoge
vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Federica
Mogherini, is bereid om de Saoedische regering te
helpen in dit delicate proces. “Saoedi-Arabië maakt deel
uit van de internationale coalitie tegen IS en deelt veel
informatie met ons,” voegde De Kerchove eraan toe.
Betreffende het gebruik van termen als “islamitisch
terrorisme” door sommige westerse leiders en de
westerse media, zei hij: “Als we de term islamitisch
terrorisme gebruiken, maken we onze Arabische
vrienden boos. Ze zeggen dat de islam niet gelijk mag
worden gesteld aan terrorisme. Het is een beledigende
manier om hun aandacht te trekken. Dus moeten we
voorzichtig zijn”, zei hij.
Op dezelfde dag hebben de ministers van de
wereldwijde coalitie tegen Daesh hun engagement
bevestigd om de groep uit te roeien. In een verklaring
die door alle 68 internationale partners werd
ondertekend, verklaarden zij: “Wij blijven stevig
verenigd in onze verontwaardiging over de wreedheden
die door Daesh worden begaan en in onze
vastberadenheid om deze wereldwijde dreiging te
elimineren en haar valse, destructieve propaganda te
overwinnen. We herhalen ons engagement voor een
geïntegreerde, multidimensionale en alomvattende
aanpak om Daesh en haar wereldwijde netwerken te
verslaan, in het volle besef dat dit volgehouden,
gerichte inspanningen vereist.”
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Vice-kroonprins werd door president
Trump in het Witte Huis ontvangen

Er werd gezegd …
>> Saoedi-Arabië “heeft een sterk
geavanceerd menselijk potentieel
dankzij de jonge bevolking van het
Koninkrijk.”
Japan
is
“zeer
enthousiast om die geweldige bron
aan te boren en te helpen met de
ontwikkelingsprogramma's van de
regering”.
Shinzo Abe, eerste minister van Japan

In het kort
KSRelief
opent
projecten in Jemen
Z.K.H. Vice-kroonprins Mohammed bin Salman werd in het Witte Huis ontvangen door
president Donald Trump

Om de versterking van de betrekkingen
tussen de VS en Saoedi-Arabië te
benadrukken, hebben president Donald J.
Trump en de vice-kroonprins van SaoediArabië Mohammed bin Salman hun steun
uitgesproken voor een sterk, breed en
duurzaam strategisch partnerschap op
basis van een gedeelde interesse en inzet
voor de stabiliteit en de welvaart van het
Midden-Oosten.
De leiders hebben hun teams ertoe
aangezet om verdere stappen te
bestuderen over een breed scala van
politieke,
militaire,
veiligheids-,
economische, culturele en sociale aspecten
ten voordele van beide landen.
De president en de vice-kroonprins hebben
gewezen op het belang om de
destabiliserende regionale activiteiten van
Iran aan te pakken en tegelijkertijd het
gemeenschappelijke actieplan te evalueren
en strikt te handhaven. De president heeft
zijn
sterke
wens
uitgedrukt
om
een alomvattende, rechtvaardige en
duurzame oplossing te vinden voor het
Israëlisch-Palestijnse conflict en om het
overleg tussen de twee landen verder te
zetten om oplossingen te vinden voor
regionale kwesties.
Meer in het algemeen hebben de
president en de vice-kroonprins de

voortdurende veiligheids- en militaire
samenwerking benadrukt tussen de twee
landen en andere internationale partners
bij hun aanpak van Daesh/ISIS en andere
grensoverschrijdende
terroristische
groeperingen die een bedreiging vormen
voor alle naties.
President Trump heeft zijn steun
uitgesproken voor de ontwikkeling van een
nieuw samenwerkingsprogramma tussen
de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië,
opgesteld
door
gemeenschappelijke
Amerikaanse en Saoedische werkgroepen
rond unieke initiatieven op het gebied van
energie, industrie, infrastructuur en
technologie met een potentiële waarde
van meer dan $ 200 miljard aan directe en
indirecte investeringen over de komende
vier jaar. De president heeft ook zijn steun
gegeven aan Amerikaanse investeringen in
Saoedi-Arabië en de versoepeling van de
bilaterale handel, wat zal resulteren in
aanzienlijke kansen voor beide landen.
De vice-kroonprins heeft ook het programma
met de visie voor 2030 van Saoedi-Arabië aan
de
president
voorgesteld
en
is
overeengekomen
specifieke
bilaterale
programma's in te voeren om beide landen
te helpen gebruik maken van de nieuwe
mogelijkheden die voortvloeien uit de
uitvoering van die nieuwe economische
plannen van het Koninkrijk.

twee

nieuwe

The King Salman Center for Relief
and Humanitarian Aid heeft twee
nieuwe projecten gelanceerd in
Jemen. Het eerste is gericht op het
aanpakken van ondervoeding bij
kinderen, zwangere vrouwen en
moeders die borstvoeding geven,
terwijl een tweede gericht is op
watervoorziening.
Het project ter bestrijding van
ondervoeding zal acht provincies
beslaan, en is gericht op 348.468
kinderen,
moeders
die
borstvoeding geven en zwangere
vrouwen.
Projecten inzake watervoorziening
zullen in 15 provincies worden
doorgevoerd en helpen huizen,
distributietanks
en
andere
waterreservoirs van water te
voorzien. Het waterproject is ten
bate van 1,35 miljoen kinderen,
796.011 mannen en 762.917
vrouwen.
Dr. Nasser Ba'oom, minister van
Volksgezondheid en Bevolking van
Jemen, heeft in een persbericht
laten weten dat het Koninkrijk
essentiële steun biedt aan Jemen,
niet het minst dankzij KSRelief.
Het hoofd van The King Salman
Center for Relief and Humanitarian
Aid in Aden heeft laten weten dat
het centrum ononderbroken steun
biedt aan het Jemenitische volk in
het kader van de humanitaire
positie
van
het
Koninkrijk
tegenover het Jemenitische volk,
en hij heeft eraan toegevoegd dat
het centrum meer dan 121
projecten heeft geïmplementeerd
in tal van provincies in Jemen.
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