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1. Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τέσσερις βουλευτές του ΕΚ (βλέπε κατάλογο στο 
παράρτημα I) ταξίδεψε στην Ιορδανία από τις 11 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2013 με σκοπό να 
προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων από τη Συρία.
Στόχος της αντιπροσωπείας ήταν να κατανοήσει τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται 
αντιμέτωπες οι γειτονικές χώρες της Συρίας και ιδίως η Ιορδανία, με δεδομένη τη μαζική 
εισροή προσφύγων λόγω της πολιτικής αστάθειας στη Συρία, και να αξιολογήσει τις 
συνθήκες διαβίωσής τους στην Ιορδανία.
Η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τον μεγαλύτερο καταυλισμό προσφύγων 
στην Ιορδανία και δύο κέντρα καταγραφής προσφύγων, καθώς και να ελέγξει την κατάσταση 
στο σημείο συνοριακής διέλευσης από τη Συρία και τις εγκαταστάσεις διαμετακόμισης. Είχε 
επίσης τη δυνατότητα να συναντήσει σύριους πρόσφυγες που ζουν τόσο στους καταυλισμούς 
όσο και σε αστικά καταλύματα. Η αντιπροσωπεία διεξήγαγε επίσης εις βάθος συζητήσεις με 
τις αρχές της Ιορδανίας, με πρέσβεις, διεθνείς οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Ιορδανία, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τη 
βοήθεια που μπορούν να παράσχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε κρατικούς και μη 
κρατικούς φορείς ώστε να τους διευκολύνουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών 
προκλήσεων. 
Στο τέλος της επίσκεψης διοργανώθηκε συνέντευξη Τύπου, και υπήρξε ευρεία κάλυψη της 
επίσκεψης της αντιπροσωπείας από τα μέσα ενημέρωσης.

2. Η κατάσταση των σύριων προσφύγων στην Ιορδανία
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Η κρίση στη Συρία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 και έκτοτε η ανθρωπιστική κατάσταση 
υποβαθμίζεται διαρκώς. Ο εκτιμώμενος αριθμός των ατόμων που πλήττονται από την κρίση 
στη Συρία ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια και εκείνος των εκτοπισθέντων σε 2 εκατομμύρια1. Οι 
περισσότεροι από τους πληγέντες εκτοπίσθηκαν αρχικά στο εσωτερικό της χώρας προτού 
υποχρεωθούν να διαβούν τα σύνορα μετακινούμενοι προς ασφαλέστερες ζώνες στην 
Ιορδανία, τον Λίβανο, το Ιράκ, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Σύμφωνα με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), περισσότεροι από τους μισούς σύριους 
πρόσφυγες που έχουν καταγραφεί στις χώρες αυτές είναι παιδιά, από τα οποία το 39% είναι 
ηλικίας μικρότερης των έντεκα ετών. Αρχηγός της οικογένειας σε ένα στα πέντε νοικοκυριά 
είναι γυναίκα. Το 90% των σύριων προσφύγων εισήλθε στις χώρες αυτές το 2012. Ο αριθμός 
των προσφύγων που έχουν διαβεί τα σύνορα της Ιορδανίας είναι πρωτοφανής και ο 
πληθυσμός των Συρίων που βρίσκονται στην Ιορδανία εκτιμάται στα 250 000 
καταγεγραμμένα άτομα.. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο πραγματικός αριθμός είναι 
υψηλότερος. Ο μεγαλύτερος καταυλισμός προσφύγων είναι ο καταυλισμός Za'atri (Ζαάτρι). 
Η Υ.Α. συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Ιορδανίας και άλλους εταίρους με σκοπό την 
προετοιμασία ενός ακόμα μεγάλου καταυλισμού, που είναι γνωστός με την ονομασία 
Halabat. Ο καταυλισμός αυτός αναμενόταν να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Φεβρουαρίου, 
πράγμα που, ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα. Στον καταυλισμό θα στεγαστούν αρχικά έως 
πέντε χιλιάδες άτομα, ενώ η χωρητικότητά του σχεδιάζεται να αυξηθεί ώστε να φιλοξενήσει 
30 000 άτομα. Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των σύριων προσφύγων (περίπου 80%) 
διαμένει σε αστικές κοινότητες και, κατά τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η 
επίσκεψη, 49 000 περίπου άτομα επιπλέον ανέμεναν καταγραφή. Κατά την περίοδο της 
επίσκεψης οι αφίξεις είχαν αυξηθεί σε 2 100 άτομα κατά μέσο όρο ημερησίως, με τους 
περισσότερους να διασχίζουν τα σύνορα κατά τη διάρκεια της νύχτας και με περιόδους 
κορύφωσης, όπου περισσότερα από 3 500 άτομα παρατηρήθηκε να διέρχονται τα σύνορα σε 
μία νύχτα. Η Υ.Α. ενισχύει την ικανότητα καταγραφής της με σκοπό τη διεκπεραίωση των 
καταγραφών που εκκρεμούν και την ανανέωση των πιστοποιητικών, καθώς και τη μείωση 
της περιόδου αναμονής μεταξύ της πρώτης επαφής με την Υ.Α. και της καταγραφής σε έναν 
μήνα. Ωστόσο, δεν παρουσιάζονται όλοι οι πρόσφυγες για καταγραφή στην Υ.Α. και, 
συνεπώς, ο ακριβής αριθμός τους παραμένει άγνωστος. Μεγάλη ανησυχία γεννάται και σε 
σχέση με τον μέσο όρο ηλικίας και το φύλο των προσφύγων. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι 
γυναίκες και παιδιά, καθώς οι άνδρες παραμένουν συχνά στη Συρία. 
Μέχρι στιγμής, η Υ.Α. δεν έχει ζητήσει μεγάλης κλίμακας μετεγκατάσταση των σύριων 
υπηκόων που εκτοπίσθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Ύπατος Αρμοστής ζήτησε 
την επείγουσα μετεγκατάσταση ορισμένων ειδικών κατηγοριών εκτοπισθέντων προσφύγων, 
και συγκεκριμένα εκείνων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες και για τους οποίους 
δεν υφίστανται ρεαλιστικές προοπτικές βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης επιστροφής στις 
κατοικίες τους. Ο συνολικός βαθμός αναγνώρισης από την ΕΕ δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας ανέρχεται σε 93%, με τη Γερμανία και τη Σουηδία να αποτελούν τα κράτη μέλη 
με τα υψηλότερα ποσοστά. Σήμερα φαίνεται να υπάρχει γενική συναίνεση μεταξύ των 
κρατών μελών στην ΕΕ ως προς το ότι οι σύριοι υπήκοοι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν στη 
Συρία.  

                                               
1 Τα δεδομένα και τα αριθμητικά στοιχεία μεταβάλλονται καθημερινά. Όλα τα δεδομένα που παρατίθενται 
αφορούν τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας, δηλαδή τις 
αρχές Φεβρουαρίου του 2013.
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3. Επίσκεψη στον καταυλισμό Za'atri

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον καταυλισμό Za'atri, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο 
καταυλισμό προσφύγων στην Ιορδανία.
Ο καταυλισμός αυτός δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2012. Η πρώτη αντίδραση στη συριακή 
κρίση ήταν η δημιουργία προσωρινών καταυλισμών, ενώ ο καταυλισμός Za'atri ήταν ο 
πρώτος που δημιουργήθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό και για να χρησιμοποιηθεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατασκευάσθηκε δε πολύ σύντομα και η μεγάλη πρόκληση 
ήταν οι εδαφικές συνθήκες. Δεδομένου ότι η περιοχή καλύπτεται από έρημο, η σκόνη και η 
άμμος καθιστούν τις συνθήκες διαβίωσης πολύ δύσκολες. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες τον 
χειμώνα δυσχέραναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση για τους πρόσφυγες και η 
προετοιμασία του καταυλισμού για την αντιμετώπισή τους αποτέλεσε προτεραιότητα. Το 
κόστος λειτουργίας του καταυλισμού είναι πολύ υψηλό, ιδίως λόγω της ανάγκης να 
πραγματοποιηθούν έργα αποχέτευσης, να καλυφθεί το έδαφος με χαλίκι και να διασφαλισθεί 
ότι είναι κατάλληλο για διαβίωση. Άλλες προκλήσεις αφορούν τις μεταφορές, την 
υλικοτεχνική υποστήριξη και την ύδρευση. Όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων που 
βρίσκονται στον καταυλισμό παρατηρήθηκε μεγάλη ασυμφωνία. Οι ιορδανικές αρχές έκαναν 
λόγο για περίπου 100 000 πρόσφυγες που φιλοξενούνταν στον καταυλισμό, ενώ η Υ.Α. 
δήλωσε ότι ο αριθμός των προσφύγων που ζούσαν εκεί κατά τη στιγμή της επίσκεψης 
ανερχόταν σε περίπου 70 000 άτομα. Η τόσο μεγάλη αυτή απόκλιση αποδόθηκε στο γεγονός 
ότι οι αρχές μετρούν τα άτομα που εισέρχονται στον καταυλισμό και καταγράφονται. 
Εντούτοις, δεδομένου ότι πρόκειται για ανοιχτό καταυλισμό, πολλά άτομα φεύγουν και 
ορισμένες φορές επιστρέφουν σε μεταγενέστερο στάδιο, με αποτέλεσμα να μετρώνται δύο 
φορές ή να μην καταγράφεται ο αριθμός των ατόμων που αποχωρούν.
Ο πληθυσμός του καταυλισμού αποτελείται αποκλειστικά από Σύριους, σε ποσοστό 99% 
Σουνίτες, και κατά κύριο λόγο γυναίκες και παιδιά. Οι περισσότεροι εξ αυτών ζουν σε 
σκηνές, αλλά περίπου 450 οικογένειες στεγάζονται σε προκατασκευασμένα 
εμπορευματοκιβώτια. Κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, αναμένονταν 
3 000 καινούρια τροχόσπιτα και το μελλοντικό σχέδιο ήταν να μεταφερθεί το σύνολο του 
πληθυσμού σε τροχόσπιτα.
Στον καταυλισμό δραστηριοποιούνται 38 ΜΚΟ (όπως η UNICEF, το Παγκόσμιο 
Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), η Υ.Α., η NRC, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ), η THW, η Save the Children, οι Γιατροί του Κόσμου (MDM), η Διεθνής Αρωγή και 
Ανάπτυξη (IRD) και η ACTED), οι οποίες είναι υπεύθυνες για διάφορες υπηρεσίες. Στον 
καταυλισμό παρέχονται υπηρεσίες για την κάλυψη των βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα, 
σκηνές, κουβέρτες, υπηρεσίες υγιεινής, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κτλ. Η Υ.Α. 
δήλωσε ότι οι συνθήκες στον καταυλισμό Za'atri είναι πολύ καλές σε σύγκριση με εκείνες σε 
άλλους καταυλισμούς προσφύγων στον κόσμο, αλλά ότι είναι ανάγκη η διεθνής κοινότητα να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να παράσχει την υπεσχημένη βοήθεια, προκειμένου να 
συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών.
Καθώς ο πληθυσμός που διαμένει στον καταυλισμό συνιστά μια από τις μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις ανθρώπων στην Ιορδανία, η ασφάλεια αποτελεί μείζον ζήτημα. Τα βασικά 
προβλήματα αφορούν τους γάμους ανηλίκων, την εμπορία ανθρώπων και τη διανομή των 
τροφίμων, τα οποία έχουν ενταθεί από τον Ιανουάριο του 2013 καθώς σημειώνονται 
διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, εξεγέρσεις και επεισόδια λιθοβολισμού. Επί του παρόντος, δεν 
υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία στον καταυλισμό Za´atri και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας παρεμβαίνουν για την επιβολή του νόμου και 
της τάξης. 
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Για την εγγύηση της ασφάλειας, η διοίκηση του καταυλισμού μεταφέρθηκε πρόσφατα από 
την Ιορδανική Χασεμιτική Φιλανθρωπική Οργάνωση (Hashemite Charity Organization, 
JHCO) στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας (Public Security Directorate, PSD) της 
Ιορδανίας.

4. Πρόσφυγες που κατοικούν σε πόλεις

Ποσοστό 80% των σύριων προσφύγων ζουν σε αστικές κοινότητες. Η αντιπροσωπεία 
συνάντησε ορισμένες οικογένειες σύριων προσφύγων στο Mafraq. Οι περισσότεροι από 
αυτούς έφτασαν στα σύνορα μετά από πεζοπορία αρκετών ημερών και, αφού τα πέρασαν, 
μεταφέρθηκαν αρχικά σε εγκαταστάσεις διαμετακόμισης και, στη συνέχεια, σε αστικές 
κοινότητες. Από τις συζητήσεις με τους πρόσφυγες προέκυψε ότι κύριο μέλημά τους ήταν να 
μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα και τις κατοικίες τους το συντομότερο δυνατόν. Η 
ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμα πιο πιεστική από το γεγονός ότι πολλές οικογένειες έχουν 
χωριστεί, αφού ορισμένα μέλη αυτών (κυρίως άνδρες) εξακολουθούν να βρίσκονται στη 
Συρία. 

Στους πρόσφυγες που κατοικούν σε πόλεις παρέχεται χρηματική βοήθεια, ούτως ώστε να 
καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως το κόστος ενοικίασης καταλύματος. Ανάλογα με 
το μέγεθός τους, οι οικογένειες λαμβάνουν από 50 έως 120 δηνάρια Ιορδανίας (70-170 
δολάρια ΗΠΑ) μηνιαίως. Πέραν αυτού, και προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις χειμερινές 
καιρικές συνθήκες, οι οικογένειες έλαβαν πρόσθετους πόρους για να προμηθευτούν καύσιμα, 
χειμερινά ενδύματα και επιπλέον κουβέρτες. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες οι ανάγκες των 
προσφύγων που κατοικούν σε πόλεις έχουν αυξηθεί και πολλοί από εκείνους που συνάντησαν 
τα μέλη της αντιπροσωπείας ήταν άνεργοι ή εργάζονταν με πολύ χαμηλό μισθό που δεν 
επαρκούσε για την επιβίωσή τους. Οι πρόσφυγες διαμαρτυρήθηκαν για το αυξανόμενο 
κόστος ενοικίασης καταλύματος και προμήθειας καυσίμων. Σε πολλές περιπτώσεις, αρκετές 
οικογένειες μοιράζονται ένα διαμέρισμα και κάποιες φορές εξαρτώνται από τη γενναιοδωρία 
των ιορδανών γειτόνων τους. Ορισμένα από τα παιδιά που συνάντησε η αντιπροσωπεία δεν 
πήγαιναν στο σχολείο, διότι η οικογένειά τους δεν είχε προσέλθει ακόμα στο κέντρο 
καταγραφής.

Η κατάσταση αυτή έχει εμφανή αντίκτυπο στις τοπικές υποδομές, ιδίως στις υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Ο συντονισμός κατά την παροχή βοήθειας προς 
τους πρόσφυγες που κατοικούν σε πόλεις αποδείχθηκε σημαντική πρόκληση, ιδίως εξαιτίας 
των διαφόρων πρωτοβουλιών σε επίπεδο κοινοτήτων και του γεγονότος ότι διατίθεται 
μικρότερος αριθμός προσωπικού για τα άτομα που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, η 
πρόσβαση στις οποίες δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλές πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινοτήτων 
βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα του αριθμού των προσφύγων που κατοικούν σε 
πόλεις, η κυβέρνηση της Ιορδανίας ζήτησε από τους πρόσφυγες που ζουν στην Ιορδανία και 
διαμένουν εκτός καταυλισμών να προσέλθουν στα αστυνομικά τμήματα για να καταγραφούν. 
Μετά την καταγραφή τους, οι πρόσφυγες λαμβάνουν ειδική κάρτα που χρησιμοποιείται για 
την παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Κατά την περίοδο της επίσκεψης, είχαν ήδη καταγραφεί 
147 000 άτομα.
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5. Επίσκεψη σε κέντρα καταγραφής προσφύγων

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το κέντρο καταγραφής προσφύγων στο Αμμάν, το οποίο 
διαχειρίζεται η Υ.Α., καθώς και το νέο κέντρο καταγραφής της Υ.Α. στο Irbid, το οποίο είχε 
τεθεί σε λειτουργία μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα.
Οι συνεντεύξεις διαρκούν περίπου 20 λεπτά. Όσοι καταγράφονται λαμβάνουν πιστοποιητικό 
που τους βοηθά να βρουν κατάλυμα, να λάβουν οικονομική και ιατροφαρμακευτική 
υποστήριξη και διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο. Ωστόσο, το βασικότερο 
είναι ότι το πιστοποιητικό αυτό παρέχει στους καταγεγραμμένους προστασία από την 
απέλαση. Με το εν λόγω πιστοποιητικό μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σχολική εκπαίδευση, υπηρεσίες της κοινότητας και 
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και σε άλλες ειδικές υπηρεσίες, όπως η παροχή 
νομικών συμβουλών. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ 6 μηνών και στη συνέχεια ανανεώνεται. Σε 
περίπτωση που οι πρόσφυγες δεν προσέλθουν για την ανανέωση των πιστοποιητικών τους, 
αυτά ακυρώνονται. Το εν λόγω σύστημα επιτρέπει στην Υ.Α. να έχει γνώση του αριθμού των 
προσφύγων που ζητούν βοήθεια.
Το νέο κέντρο στο Irbid τέθηκε σε λειτουργία με σκοπό να παρέχει εγκαταστάσεις 
καταγραφής εγγύτερα στα σύνορα, διευκολύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν την καταγραφή 
των προσφύγων. Παρότι είχε μόλις τεθεί σε λειτουργία, μπροστά από τις πύλες του είχε ήδη 
συγκεντρωθεί πλήθος ατόμων που περίμεναν να καταγραφούν. Το εν λόγω κέντρο δίδει 
προτεραιότητα σε ευπαθείς κατηγορίες ατόμων και προβαίνει στην καταγραφή περίπου 500 
ατόμων ημερησίως, με στόχο ωστόσο να διπλασιάσει τον αριθμό αυτό στο εγγύς μέλλον. Η 
περίοδος αναμονής για την καταγραφή ήταν 9 μήνες, αλλά στόχος του νέου κέντρου είναι να 
μειωθεί η περίοδος αυτή σε 2 μήνες.

6. Επίσκεψη στα σύνορα και τις εγκαταστάσεις διαμετακόμισης

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την εγκατάσταση διαμετακόμισης στο Mafraq, την οποία 
διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Οι ένοπλες δυνάμεις της 
Ιορδανίας μεταφέρουν στην εν λόγω εγκατάσταση άτομα που έχουν εισέλθει παράνομα στην 
επικράτεια της χώρας. Ο στρατός συγκεντρώνει τους πρόσφυγες σε κέντρα που βρίσκονται 
στα σύνορα, όπου υπόκεινται σε έλεγχο και τους παρέχεται τροφή, και στη συνέχεια τα 
άτομα αυτά μεταφέρονται στην εγκατάσταση διαμετακόμισης με στρατιωτικό λεωφορείο ή 
λεωφορείο του ΔΟΜ. Κατά την άφιξή τους εκεί καταγράφονται, τους αφαιρείται η ταυτότητα
και τους παρέχεται απόδειξη και αντίγραφο της ταυτότητάς τους. Στη συνέχεια, οι 
περισσότεροι από τους πρόσφυγες αυτούς μεταφέρονται στον καταυλισμό Za'atri. Επιπλέον, 
σε καθημερινή βάση, η εγκατάσταση διαμετακόμισης υποδέχεται τραυματίες, ιδίως κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.
Μετά την επίσκεψη στην εγκατάσταση διαμετακόμισης, η αντιπροσωπεία είχε επίσης την 
ευκαιρία να επισκεφθεί το αρχηγείο της συνοριοφυλακής, καθώς και ένα κέντρο 
παρακολούθησης από το οποίο ελέγχεται με κάμερες τμήμα των συνόρων μεταξύ της 
Ιορδανίας και της Συρίας μήκους άνω των 50 χλμ. Η αντιπροσωπεία είδε ιδίοις όμμασι μη 
στρατιωτικά φορτηγά από τη συριακή πλευρά των συνόρων να μεταφέρουν πρόσφυγες στα 
σύνορα. Τέλος, η αντιπροσωπεία μετέβη στο σημείο διέλευσης των συνόρων στο Thnebe, 
όπου παρακολούθησε τη συνοριακή διέλευση. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ο ΔΟΜ 
δραστηριοποιείται μέσω παρεμβάσεων διάσωσης και παροχής αρωγής έκτακτης ανάγκης που 



PE506.172v01-00 6/13 DV\928661EL.doc

EL

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκκένωση περιοχών για ανθρωπιστικούς λόγους, αρωγή κατά 
την άφιξη και ακόλουθη μεταφορά.

7. Συναντήσεις με τις αρχές της Ιορδανίας και με πρέσβεις

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των τριών Υπουργείων που 
είναι αρμόδια για την κατάσταση των προσφύγων, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, του 
Υπουργείου Προγραμματισμού και Διεθνούς Συνεργασίας και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι ιορδανικές αρχές υπογράμμισαν τις υποδειγματικές σχέσεις Ιορδανίας και ΕΕ, που 
οφείλονται στην εξαιρετική εταιρική σχέση, βάσει της οποίας έχει σημειωθεί σταδιακή 
πρόοδος σε σχέση με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ιορδανία, καθώς και στη 
χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ. Στην Ιορδανία είχαν διεξαχθεί βουλευτικές εκλογές λίγες 
μόλις εβδομάδες πριν από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας (23 Ιανουαρίου 2013). Οι 
κρατικές αρχές τόνισαν ότι η μαζική εισροή προσφύγων από τη Συρία συνιστά πραγματικό 
λόγο ανησυχίας και έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική, περιβαλλοντική κατάσταση και 
την κατάσταση της ασφάλειας στην Ιορδανία, ενώ επιβαρύνει επίσης ιδιαίτερα τον τομέα της 
παιδείας. Οι αρχές εξέφρασαν τον φόβο ότι η Ιορδανία ενδέχεται να δεχτεί 1 εκατομμύριο 
πρόσφυγες έως τα τέλη του 2013.
Επί του παρόντος, οι πρόσφυγες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% του πληθυσμού της 
Ιορδανίας και υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν σε ποσοστό 15% έως τα τέλη του 2013. Το 
Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε επίσης τον φόβο ότι μια τέτοια αύξηση του αριθμού των 
προσφύγων ενδέχεται να προκαλέσει εθνοτικές εντάσεις και να έχει επιπτώσεις στην 
Ιορδανία. Σύμφωνα με τις αρχές, χρειάζονται νέοι καταυλισμοί τόσο στην περιοχή, όσο και 
εκτός της Ιορδανίας για τη στέγαση των προσφύγων. Εκφράζοντας τη λύπη τους για το 
γεγονός ότι η σύγκρουση στη Συρία δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να οδηγείται σε ειρηνική 
επίλυση, οι αρχές της Ιορδανίας εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο 
στρατιωτικής επέμβασης και δήλωσαν ότι εξακολουθούν να ελπίζουν στην επίτευξη 
πολιτικής λύσης και στη δημιουργία μεταβατικού μηχανισμού.
Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε την πολιτική ανοιχτών θυρών της Ιορδανίας και το 
γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί απελάσεις ή επιστροφές στη Συρία. Επιβεβαίωσε δε 
ότι η Ιορδανία δεν σκοπεύει να κλείσει τα σύνορά της στους σύριους πρόσφυγες. Ωστόσο, η 
χώρα έχει φτάσει στο ανώτατο όριο της ικανότητας απορρόφησης προσφύγων και, χωρίς 
στήριξη, δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει στους πρόσφυγες υπηρεσίες στη δέουσα 
ποιότητα. Τόνισε επίσης ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κοινό στόχο και προέτρεψε τη 
διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της.
Το Υπουργείο Προγραμματισμού και Διεθνούς Συνεργασίας εκπόνησε σχέδιο ανταπόκρισης 
στις ανάγκες των σύριων προσφύγων, σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία που είναι αρμόδια 
για τις διάφορες υπηρεσίες, καθώς και με έξι υπηρεσίες του ΟΗΕ. Το σχέδιο προσδιορίζει τις 
ανάγκες (όπως κατάλυμα, τροφή, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κτλ) και προβλέπει 
την παροχή υπηρεσιών. Για το σχέδιο αυτό, το εν λόγω Υπουργείο λαμβάνει στήριξη από 
Διακυβερνητική Συντονιστική Επιτροπή και λειτουργεί ως κεντρικό υπουργείο για τον 
συντονισμό του σχεδίου ανταπόκρισης, εστιάζοντας στις οικονομικές και χρηματοδοτικές 
πτυχές.
Το Υπουργείο Εσωτερικών τόνισε ότι χρειάζονται πολλοί πρόσθετοι πόροι προκειμένου να 
διατηρηθεί η ασφάλεια, ιδίως η κοινωνική, και να διασφαλισθεί η προστασία της οικογένειας 
και των γυναικών προσφύγων. Ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη αυτών των 
αναγκών. Τον Δεκέμβριο του 2012 δρομολογήθηκε διάλογος μεταξύ ΕΕ και Ιορδανίας για τη 
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Μετανάστευση, την Κινητικότητα και την Ασφάλεια στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Προσέγγισης για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
δήλωσε ότι αν η εισροή συνεχίσει να είναι τόσο υψηλή ή αυξηθεί, όπως αναμένεται, δεν θα 
είναι δυνατή η φιλοξενία των προσφύγων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση 
αυτή ενδέχεται να χρειαστεί να αναζητηθούν νέες τοποθεσίες, εγγύτερα στα σύνορα, όπου 
είναι δυνατή η οικοδόμηση νέων εγκαταστάσεων για τη στέγαση των προσφύγων.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν επίσης διμερείς συναντήσεις με τους αντίστοιχους 
πρέσβεις των χωρών τους στην Ιορδανία, με σκοπό να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της 
κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

8. Συναντήσεις με διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ

Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συναντήσεις και ενημερώθηκε από εκπροσώπους της 
Υ.Α. και εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας ECHO που ειδικεύονται στον ανθρωπιστικό 
τομέα, οι οποίοι συνόδευσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας στις επιτόπιες επισκέψεις τους. 
Επιπλέον, πραγματοποίησε συνάντηση με σειρά οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στον καταυλισμό προσφύγων Za'atri, και συγκεκριμένα τις UNICEF, ΠΕΠ, NRC, ΔΟΜ, 
THW, Save the Children, MDM, IRD και ACTED. Οι εν λόγω οργανώσεις διατύπωσαν 
ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη χρηματοδότησης και την ανάγκη περαιτέρω στήριξης 
των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα πεδία δράσης τους. Η έλλειψη 
βεβαιότητας όσον αφορά τη μελλοντική χρηματοδότηση δυσχεραίνει τον 
προγραμματισμό. Οι οργανώσεις αναφέρθηκαν επίσης στο ζήτημα της συνοριακής 
πολιτικής και στην ανάγκη να τους παρασχεθεί πρόσβαση στα σύνορα, καθώς οι 
περισσότεροι πρόσφυγες δεν διαμένουν στους καταυλισμούς. Οι οργανώσεις τόνισαν 
επίσης την ανάγκη να δρομολογηθεί η εκπόνηση σχεδίου προετοιμασίας έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το χειρότερο ενδεχόμενο, το 
οποίο μοιάζει αναπόφευκτο. Από τις συζητήσεις προέκυψε η ανάγκη για ενισχυμένη 
συνεργασία. Κάποιες δραστηριότητες συντονισμού βρίσκονται σε εξέλιξη, στις οποίες 
επιχειρείται να συμπεριληφθούν μη παραδοσιακοί χορηγοί καθώς και να επεκταθεί ο 
συντονισμός σε διατομεακό και θεματικό επίπεδο, αλλά η βασική πρόκληση είναι να 
επιτευχθεί μεγαλύτερο επίπεδο συντονισμού και να υπάρξει επίσης συντονισμός στα 
σύνορα. Επιπλέον, απαιτείται συντονισμός μεταξύ των αρχών και των υπηρεσιών της 
Ιορδανίας που δραστηριοποιούνται σε επιτόπιες επιχειρήσεις.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της Ιορδανικής Εταιρίας της 
Ερυθράς Ημισελήνου (Jordanian Red Crescent Society, JRCS), της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
των Εταιριών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού 
Σταυρού (International Committee of the Red Cross, ICRC). Ο Ερυθρός Σταυρός δεν 
συμμετέχει στη διαχείριση των καταυλισμών και επικεντρώνεται πρωτίστως στην τοπική 
κοινωνία. Οι δε δραστηριότητές του εστιάζουν στην καταγραφή των προσφύγων, την παροχή 
τροφίμων και άλλων ειδών και στην παροχή χρηματικής βοήθειας. 

9. Συμπεράσματα

Η αντιπροσωπεία του ΕΚ:



PE506.172v01-00 8/13 DV\928661EL.doc

EL

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία και 
την έντονη πίεση που συνεπάγεται για τις γειτονικές χώρες·

2. επικροτεί τις προσπάθειες και την αλληλεγγύη των αρχών και τη γενναιοδωρία του 
λαού της Ιορδανίας κατά την παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες από τη Συρία, καθώς και 
κάθε μορφή βοήθειας που παρέχεται από άλλες γειτονικές χώρες της Συρίας·

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για παροχή συνδρομής στην 
Ιορδανία, προκειμένου με τη σειρά της να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στους 
πρόσφυγες·

4. παρατηρεί, ωστόσο, ότι η ικανότητα απορρόφησης της Ιορδανίας έχει σχεδόν 
εξαντληθεί και ότι οι περιορισμένοι πόροι της δεν επαρκούν, χωρίς χρηματοδοτική 
στήριξη από τη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ και τα κράτη μέλη, για την κάλυψη των 
βασικών αναγκών του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα·

5. ως εκ τούτου, τονίζει την ευθύνη της διεθνούς κοινότητας, της ΕΕ και των κρατών 
μελών και τους καλεί να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στην έκτακτη αυτή ανθρωπιστική κρίση·

6. προτρέπει τις αρχές της Ιορδανίας να διατηρήσουν τα σύνορα ανοιχτά για όλους τους 
πρόσφυγες που διαφεύγουν από τη Συρία, ούτως ώστε να τους επιτραπεί να εισέλθουν 
στην Ιορδανία για να αναζητήσουν προστασία·

7. είναι πεπεισμένο ότι ο επιμερισμός της επιβάρυνσης μεταξύ των γειτονικών αραβικών 
κρατών έχει ουσιαστική σημασία για μια μεθοδική διαχείριση κρίσεων με 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα·

8. ως μακροχρόνια λύση, εκτιμά ότι η κατάρτιση προγράμματος περιφερειακής 
προστασίας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και ότι θα πρέπει να επεκταθεί 
ώστε να καλύψει και άλλες χώρες στην περιοχή·

9. τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε επιτόπιες επιχειρήσεις, δηλαδή των αρχών της Ιορδανίας, των 
διεθνών οργανώσεων και των ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού στα 
σύνορα·

10. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους 
στην παροχή συνδρομής σε όλους όσοι χρήζουν βοήθειας σε οποιοδήποτε σημείο 
της χώρας και κυρίως σε πρόσφυγες που κατοικούν σε πόλεις και είναι λιγότερο 
ορατοί σε σχέση με εκείνους που φιλοξενούνται σε καταυλισμούς·

11 καλεί τις αρχές της Ιορδανίας και τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσουν την 
τήρηση της έννομης τάξης στον καταυλισμό Za´atri για την προστασία των πλέον 
ευπαθών ατόμων και την πρόληψη τυχόν βιαιοπραγιών ή εγκλημάτων·

12. καλεί τις αρχές της Ιορδανίας να παράσχουν στους εργαζόμενους και τις οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στον ανθρωπιστικό τομέα πρόσβαση στα σύνορα· εκτιμά ότι 
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η ύπαρξη πρωτοκόλλων βοήθειας και παρακολούθησης στα σύνορα θα επιφέρει 
προστιθέμενη αξία εν προκειμένω.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Προτεινόμενες πτήσεις από τις Βρυξέλλες προς το Αμμάν (μέσω Βερολίνου) στις 11 
Φεβρουαρίου:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 - 21:30 Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο με λεωφορείο1

21:30 Δείπνο (δεν προβλέπεται οργανωμένο δείπνο)

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

8:00 Συνάντηση στο λόμπι του ξενοδοχείου 

8:05 - 8:15 Μεταφορά με λεωφορείο στον τόπο συνάντησης2

8:30 - 9:30 Συνάντηση με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Υ.Α., Paul Stromberg, 
και επίσκεψη στο κέντρο καταγραφής του Αμμάν συνοδεία του αρμόδιου 
υπαλλήλου για τις καταγραφές προσφύγων, Davies Kamau.

9:30 - 10:30 Μεταφορά στο Al Mafraq με λεωφορείο

10:45 - 14:00 Επίσκεψη στον καταυλισμό προσφύγων Za'atri συνοδεία της κ. Myra 
Sabongi, υπαλλήλου της Υ.Α., αρμόδιας για θέματα προστασίας. 
Πρόγραμμα κατά την επίσκεψη στον καταυλισμό: 

- Συνταγματάρχης Zaher Abushihab – Υπηρεσία Καταυλισμών για τους 
Σύριους Πρόσφυγες (Syrian Refugees Camp Department, SRCD) και κ. 
Mahmoud Al-Amoush, υπεύθυνος διαχείρισης του καταυλισμού εκ 
μέρους της Ιορδανικής Χασεμιτικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης (JHCO) 
- Συνάντηση με την κ. Iris Blom, υπεύθυνη διαχείρισης του 
καταυλισμού εκ μέρους της Υ.Α.
- Συνάντηση με σύριους πρόσφυγες (υπάλληλος της Υ.Α., αρμόδια για 
τις κοινοτικές υπηρεσίες, Silvia Angemi)
- Χώρος διανομής του ΠΕΠ, ενημέρωση από τον Jonathan Campbell, 
συντονιστή έκτακτης ανάγκης 
- Επίσκεψη στη UNICEF, ενημέρωση από την Dominique Hyde
- Συνάντηση με διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον 

καταυλισμό Za'atri (UNICEF, ΠΕΠ, Υ.Α., NRC, ΔΟΜ, THW, Save the 
Children, MDM, IRD, ACTED). 

14:00 - 14:30 Μεταφορά στο Mafraq με λεωφορείο – Ενημέρωση από τον ανώτατο 
επιτόπιο συντονιστή, Volker Schimmel, και γεύμα (δεν προβλέπεται 
οργανωμένο γεύμα)

14:30 - 15:15 Επίσκεψη σε κατοικία οικογένειας σύριων προσφύγων στο Mafraq

                                               
1 Ξενοδοχείο Four Seasons Amman, οδός Al Kindi, 5ος κύκλος, Jabal Amman
2 Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες στο Αμμάν, 05, οδός Abdul Kareem Al-Azzeh, 
Deir Ghbar, Αμμάν
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15:15 - 16:00 Επίσκεψη στην εγκατάσταση διαμετακόμισης στο Mafraq, συνοδεία του 
κ. Khaled Takhayneh, ΔΟΜ

16:00 - 17:15 Μεταφορά με λεωφορείο και επίσκεψη στο αρχηγείο της 
συνοριοφυλακής

17:15 - 17:30 Μεταφορά με λεωφορείο στο Thnebe

17:30 - 18:15 Επίσκεψη στο σημείο διέλευσης των συνόρων στο Thnebe, συνοδεία 
του κ. Khaled Takhayneh, ΔΟΜ

18:15 - 20:00 Μεταφορά στο ξενοδοχείο με λεωφορείο και συζήτηση-σύνοψη με τον 
εμπειρογνώμονα της ECHO σε θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, 
Carlos Afonso, Γραφείο Περιφερειακής Στήριξης ECHO, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

20:00 Μεταφορά στο ξενοδοχείο με λεωφορείο και δείπνο (δεν προβλέπεται 
οργανωμένο δείπνο).

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

8:00 Συνάντηση στο λόμπι του ξενοδοχείου 

8:05 – 9:30 Μεταφορά με λεωφορείο στο Irbid

9:30 – 10:30 Επίσκεψη στο νέο κέντρο καταγραφών της Υ.Α. στο Irbid. Επιτόπια 
ενημέρωση από τον αρμόδιο για τις καταγραφές υπάλληλο και τον 
ανώτατο επιτόπιο συντονιστή, συνοδεία του Naseer EL-NABILSI, 
βοηθού υπαλλήλου αρμόδιου για τις καταγραφές

11:00 - 12:30 Μεταφορά με λεωφορείο στον τόπο συνάντησης στο Αμμάν1

12:30 - 13:30 Συνέντευξη Τύπου

13:30 - 14:30 Γεύμα (δεν προβλέπεται οργανωμένο γεύμα)

14:30 - 15:00 Συνάντηση με πρέσβεις από την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία 
και την Ισπανία

15:30 – 16.00 Συνάντηση με την Α.Ε. τον κ. Mohammed-Ali Daher, Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εξωτερικών2

16.30 - 17.30 Συνάντηση με την Α.Ε. τον κ. Saleh Karabsheh, Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Προγραμματισμού και Διεθνούς Συνεργασίας3

17:30 - 18:15 Συνάντηση με την Α.Ε. τον κ. Sameh Al-Majali, Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών4

18:15 – 18:30 Μεταφορά με λεωφορείο στον τόπο συνάντησης

18:30 - 19:30 Συνάντηση με εκπροσώπους της Ιορδανικής Εταιρίας της Ερυθράς 
Ημισελήνου (JRCS), της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εταιριών του 
Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και της Διεθνούς 
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC)5

19:30 - 19:50 Μεταφορά με λεωφορείο στο ξενοδοχείο

19:50 Δείπνο (δεν προβλέπεται οργανωμένο δείπνο)

                                               
1 Οδός Princess Basma, Βόρειο Abdoun, Αμμάν.
2 Airport Road, Αμμάν 11180
3 Jabal Amman, 3ος κύκλος, οδός Zahran, 1η στροφή στα δεξιά, Αμμάν 11118.
4 Κύκλος Al Dakhliyah – οδός Queen Noor
5 Ιορδανική Ερυθρά Ημισέληνος, οδός Prince Hasan, Al Ashrafyah, Αμμάν.
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Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

8:30 - 9:30 Μεταφορά με λεωφορείο στο αεροδρόμιο

Επιστροφή στις 14 Φεβρουαρίου (δεν προβλέπεται ομαδική επιστροφή)

Προτεινόμενες πτήσεις από το Αμμάν προς τις Βρυξέλλες (μέσω Βερολίνου):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Μέλη 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) - Αρχηγός Αντιπροσωπείας 
Judith SARGENTINI, Greens/EFA-NL
Hubert PIRKER, EPP-AT
Marian-Jean MARINESCU, EPP-RO

Προσωπικό των Πολιτικών Ομάδων

Andris PETERSONS, EPP
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, Greens

Διερμηνείς (AR-EN)

Aomar GZOUR (Αρχηγός ομάδας)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Προσωπικό ΓΔ Εσωτερικών Πολιτικών

Maria GANDOLFO, Υπάλληλος διοικήσεως
Michela LUCCHINI, Βοηθός υπαλλήλου διοικήσεως

Προσωπικό ΓΔ Επικοινωνίας 

Isabel NADKARNI, Εκπρόσωπος Τύπου
Amelia NEACSU, Οπτικοακουστικές υπηρεσίες

Προσωπικό Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ιορδανία

Immaculada ROCA I CORTES, Υπηρεσία Τύπου και Πολιτικών Υποθέσεων της ΕΥΕΔ
Carlos AFONSO, Γραφείο Περιφερειακής Στήριξης της ECHO


