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1. Vierailun kulku

Neljän parlamentin jäsenen valtuuskunta (osallistujaluettelo liitteessä II) matkusti Jordaniaan 
11.–14. helmikuuta 2013 arvioidakseen Syyriasta saapuneiden pakolaisten tilannetta.
Valtuuskunnan pyrkimyksenä oli saada käsitys haasteista, joita Syyrian naapurimaat ja 
erityisesti Jordania kohtaavat, kun maihin virtaa valtavia pakolaismääriä Syyrian poliittisten 
levottomuuksien vuoksi, sekä arvioida pakolaisten elinoloja Jordaniassa.
Valtuuskunta vieraili Jordanian suurimmalla pakolaisleirillä ja kahdessa 
rekisteröintikeskuksessa. Lisäksi valtuuskunta arvioi tilanteen Syyrian raja-alueella ja 
vastaanottokeskuksissa. Se tapasi syyrialaisia pakolaisia sekä pakolaisleireillä että 
kaupungeissa. Valtuuskunta kävi syventäviä keskusteluja Jordanian viranomaisten, 
suurlähettiläiden sekä Jordaniassa toimivien kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa arvioidakseen tilannetta ja apua, jota EU:n toimielimet voivat tarjota hallituksen ja 
kansalaisjärjestöjen toimijoille auttaakseen heitä ratkaisemaan nämä poikkeukselliset haasteet. 
Vierailun päätteeksi järjestettiin lehdistötiedotus, ja valtuuskunta sai laajalti 
tiedotusvälineiden huomion.

2. Syyrialaisten pakolaisten tilanne Jordanissa

Syyrian kriisi alkoi maaliskuussa 2011, ja humanitaarinen tilanne on siitä lähtien jatkuvasti 
heikentynyt. Arvioiden mukaan neljä miljoonaa ihmistä on kärsinyt Syyrian kriisistä ja kaksi 
miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään pois kotiseudultaan1. Suurin osa väestöstä, johon 
kriisi on vaikuttanut, on siirtynyt ensin maan sisällä, minkä jälkeen ihmisten on ollut pakko 

                                               
1 Tiedot ja luvut muuttuvat päivittäin. Kaikki ilmoitetut tiedot ovat valtuuskunnan vierailun ajalta eli 
helmikuun 2013 alkupuolelta.
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paeta rajan yli turvallisemmille alueille Jordaniaan, Libanoniin, Irakiin, Egyptiin ja Turkkiin. 
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan yli puolet näihin maihin rekisteröityneistä 
syyrialaisista pakolaisista on lapsia ja 39 prosenttia alle 11-vuotiaita. Kotitalouksista joka 
viidennessä perheen pää on nainen. Lähes 90 prosenttia syyrialaisista pakolaisista lähti 
kotimaastaan vuonna 2012. Jordaniaan on saapunut rajan yli ennätysmäärä pakolaisia, ja 
syyrialaisen väestön määrä Jordaniassa on arvioiden mukaan 250 000 rekisteröityä henkilöä. 
Hallituksen tietojen mukaan määrä on vieläkin suurempi. Suurin pakolaisleiri on Za'atrin leiri.
UNHCR rakentaa yhteistyössä Jordanian hallituksen ja kumppaneiden kanssa uutta suurta 
leiriä, Halabatin leiriä, jonka oli määrä avautua helmikuun loppuun mennessä mutta joka ei 
vielä ole toiminnassa. Leirille majoittuu aluksi enintään viisi tuhatta ihmistä, mutta 
suunnitelmissa on kasvattaa leirin kapasiteettia 30 000:een. Suuri enemmistö syyrialaisista 
pakolaisista (noin 80 prosenttia) elää kuitenkin kaupunkiyhteisöissä, ja valtuuskunnan 
vierailun aikaan noin 49 000 henkilöä odotti yhä rekisteröintiä. Vierailun aikaan päivittäin 
saapuvien ihmisten määrä oli kasvanut noin 2 100 henkilöön. Ihmiset ylittävät rajan 
useimmiten yöllä, ja yhden yön aikana voi enimmillään saapua yli 3 500 ihmistä. UNHCR 
vahvistaa rekisteröintivalmiuksiaan, jotta se voisi käsitellä kesken olevia rekisteröintejä ja 
todistusten uusimisia ja näin vähentää odotusaikaa ensimmäisen yhteydenoton ja 
rekisteröinnin välillä noin yhteen kuukauteen. Kaikki eivät kuitenkaan rekisteröidy 
UNHCR:lle, joten pakolaisten tarkkaa määrää ei tiedetä. Suurta huolta aiheuttaa pakolaisten 
keskimääräinen ikä ja sukupuoli. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia, koska miehet jäävät 
usein Syyriaan. 
UNHCR ei ole vielä vaatinut konfliktin vuoksi paenneiden syyrialaisten laajamittaista 
uudelleensijoittamista. Pakolaisasiain päävaltuutettu on kuitenkin pyytänyt kiireellistä 
uudelleensijoitusta tietyille pakolaisryhmille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tai 
joilla ei ole todellista mahdollisuutta palata koteihinsa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 
EU:ssa on kokonaisuudessaan hyväksytty kansainväliseen suojeluun 93 prosenttia hakijoista, 
ja jäsenvaltioista Saksassa ja Ruotsissa hyväksymisaste on korkein. EU:n jäsenvaltiot 
vaikuttavat olevan yksimielisiä siitä, että syyrialaisia ei pitäisi palauttaa Syyriaan.

3. Vierailu Za'atrin pakolaisleirillä

Valtuuskunta vieraili Za'atri pakolaisleirillä, joka on suurin leiri Jordaniassa.
Leiri rakennettiin heinäkuussa 2012. Syyrian kriisin puhjettua rakennettiin ensin väliaikaisia 
leirejä, ja Za'atrin leiri oli ensimmäinen leiri, joka rakennettiin varta vasten pidempiaikaiseen 
käyttöön. Leiri rakennettiin hyvin nopeasti, ja suurimman haasteen aiheuttivat 
maaperäolosuhteet. Alue on tomuista aavikkoa, mikä vaikeuttaa elinoloja merkittävästi. 
Ankarat talviolot pahensivat pakolaisten tilannetta ja leirin talvikuntoon saattamisesta tuli 
ensisijaisen tärkeää. Leirin toimintakustannukset ovat erittäin korkeat, mikä johtuu erityisesti 
salaojituksesta, hiekoittamisesta ja maaperän muokkaamisesta elinkelpoiseksi. Lisähaasteita 
aiheuttavat kuljetukset, logistiikka ja vesihuolto. Leirillä asuvien pakolaisten määrästä on 
hyvin ristiriitaista tietoa. Jordanian viranomaiset ilmoittivat leirin asukasmääräksi noin 
100 000 pakolaista, kun taas UNHCR:n mukaan pakolaisten määrä leirillä oli valtuuskunnan 
vierailun aikaan noin 70 000 henkilöä. Hyvin ristiriitaiset luvut johtuivat siitä, että 
viranomaiset laskevat leiriin saapuneiden ja rekisteröityneiden määrän, mutta koska kyseessä 
on avoin leiri, useat ihmiset lähtevät leiristä ja palaavat mahdollisesti myöhemmin, joten osa 
ihmisistä lasketaan kahteen kertaan tai leiristä lähtevien määrää ei oteta laskelmissa 
huomioon.
Leirin väestö koostuu yksinomaan syyrialaisista, joista 99 prosenttia on sunneja ja suurin osa 
naisia ja lapsia. Enemmistö pakolaisista asuu teltoissa, mutta noin 450 perhettä on majoitettu 
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kontteihin rakennettuihin asuntoihin. Vierailun aikaan odotettiin 3 000:ta uutta asuntovaunua, 
ja tulevaisuuden suunnitelmissa on siirtää koko väestö asuntovaunuihin.
Leirillä työskentelee 38 kansalaisjärjestöä (kuten UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, 
THW, Pelastakaa lapset, MDM, IRD ja ACTED), jotka vastaavat eri palveluista. Leirillä 
huolehditaan ihmisten perustarpeista, ja heille tarjotaan ruokaa, telttoja, huopia, 
hygieniapalveluja, koulutusta, terveydenhuoltoa jne. UNHCR:n mukaan Za'atrin leirin 
olosuhteet ovat erittäin hyvät verrattuna muihin maailman pakolaisleireihin, mutta 
kansainvälisen yhteisön on täytettävä lupauksensa ja toimitettava luvattu apu, jotta palvelut 
voivat jatkua.
Leirillä on yksi Jordanian suurimmista väestökeskittymistä, joten turvallisuus on keskeinen 
kysymys. Suurimmat huolenaiheet ovat alaikäisten avioliitot, laiton kauppa ja ruokavarojen 
jako, joka on aiheuttanut tammikuusta 2013 lähtien yhä enemmän jännitteitä. Lisäksi leirillä 
on ollut joitain mielenosoituksia, protesteja, levottomuuksia ja kivittämistapauksia. Tällä 
hetkellä Za'atrin leirillä ei ole pysyvää poliisia, ja poikkeustilanteissa lain ja järjestyksen 
palauttamisesta vastaavat Jordanian asevoimat. 
Turvallisuuden takaamiseksi leirin hallinto siirrettiin hiljattain Jordanian Hashemite Charity 
-avustusjärjestöltä (JHCO) yleiselle turvallisuusosastolle (PSD).

4. Kaupunkipakolaiset

Syyrialaisista pakolaisista 80 prosenttia asuu kaupunkiyhteisöissä. Valtuuskunta tapasi 
muutamia syyrialaisia pakolaisperheitä Mafraqissa. Suurin osa heistä saavutti rajan muutaman 
päivän ja yön kävelymatkan jälkeen, ja rajanylityksen jälkeen heidät kuljetettiin ensin 
majoitusta järjestävään vastaanottokeskukseen, minkä jälkeen he siirtyivät kaupunkeihin. 
Pakolaisten kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että heidän suurin huolenaiheensa oli 
päästä mahdollisimman pian takaisin kotimaahansa ja koteihinsa. Paluun merkitystä lisäsi 
entisestään se, että useat perheet ovat hajallaan, koska osa perheenjäsenistä (yleensä miehet) 
ovat edelleen Syyriassa. 

Kaupunkipakolaisille tarjotaan käteisavustusta, jolla katetaan heidän perustarpeensa kuten 
vuokrakustannukset. Perheen koosta riippuen he saavat kuukaudessa 50–120 Jordanian 
dinaaria (70–170 Yhdysvaltain dollaria) Tämän lisäksi ja talviolosuhteissa selviämiseksi 
perheet saavat lisävaroja, joiden turvin he voivat ostaa polttoainetta, talvivaatteita ja 
lisähuopia. Viime kuukausien aikana kaupunkipakolaisten tarpeet ovat kuitenkin kasvaneet, ja 
useat valtuuskunnan tapaamista pakolaisista olivat työttömiä tai heillä oli hyvin pieni palkka, 
joka ei riitä ylläpitoon. He valittivat nousevista vuokrista ja polttoainehinnoista. Usein perheet 
jakavat asunnon, ja toisinaan he ovat riippuvaisia jordanialaisten naapureidensa 
avokätisyydestä. Osa valtuuskunnan tapaamista lapsista ei käynyt koulua, koska perhe ei ollut 
vielä rekisteröitynyt rekisteröintikeskuksessa.

Tilanne vaikuttaa olennaisesti paikalliseen infrastruktuuriin, etenkin terveydenhuoltoon ja 
koulutuspalveluihin. Avun koordinointi kaupunkipakolaisille on osoittautunut hankalaksi, 
mikä johtuu erityisesti eri yhteisöjen toiminnan hajanaisuudesta sekä henkilöstön puutteesta 
vaikeasti saavutettavilla syrjäseuduilla asuvien ihmisten tarpeisiin. Useat yhteisöhankkeet 
ovat jatkuvia.

Kaupunkipakolaisten määrää koskevan kokonaiskuvan selventämiseksi Jordanian hallitus 
pyysi Jordaniassa leirien ulkopuolella asuvaa pakolaisväestöä rekisteröitymään 
poliisiasemilla. Rekisteröinnin jälkeen pakolaiset saavat palvelukortin, joka on käytössä 
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useissa palveluissa. Vierailun aikaan oli rekisteröitynyt jo 147 000 henkilöä.

5. Vierailu rekisteröintikeskuksissa

Valtuuskunta vieraili UNHCR:n hallinnoimassa Ammanin rekisteröintikeskuksessa sekä 
UNHCR:n uudessa Irbidin rekisteröintikeskuksessa, joka oli avattu vain kolme päivää 
aikaisemmin.
Rekisteröintihaastattelut kestävät noin 20 minuuttia. Rekisteröidyille annetaan todistus, jolla 
he saavat yösijan, taloudellista tukea ja terveydenhoitoa ja lapset pääsevät kouluun. Tärkeintä 
on kuitenkin se, että todistus suojaa rekisteröityjä karkottamiselta. Todistuksella ihmiset 
saavat oikeuden ilmaiseen terveydenhoitoon, koulutukseen, yhteisön palveluihin, neuvontaan 
ja joihinkin tilapäisiin palveluihin kuten oikeudelliseen neuvontaan. Todistus on voimassa 
kuusi kuukautta, minkä jälkeen se uusitaan. Jos pakolaiset eivät saavu uusimaan todistuksia, 
niiden voimassaolo päättyy. Tämän järjestelmän avulla UNHCR saa tietoa apua hakevista 
pakolaisista.
Irbidiin avattiin uusi keskus, jotta rekisteröintipalveluja olisi saatavilla lähempänä rajaa ja 
rekisteröinti olisi helpompaa. Vaikka keskus oli juuri avattu, sen portille oli kerääntynyt 
joukko rekisteröintiä odottavia ihmisiä. Keskus tarjoaa palveluja ensisijaisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville ihmisille, ja siellä rekisteröidään noin 500 henkilöä päivittäin, mutta määrä 
on tarkoitus kaksinkertaistaa lähitulevaisuudessa. Rekisteröinnin odotusaika oli 9 kuukautta, 
mutta uuden keskuksen myötä odotusaikaa on tarkoitus lyhentää kahteen kuukauteen.

6. Vierailu raja-alueella ja vastaanottokeskuksissa

Valtuuskunta vieraili Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) hallinnoimassa Mafraqin 
vastaanottokeskuksessa. Jordanian asevoimat tuovat laittomasti alueelle saapuneet henkilöt 
tähän keskukseen. Armeija kuljettaa ihmiset rajalla oleviin keskuksiin, jossa heidät 
tarkistetaan ja heille tarjotaan ruokaa. Sen jälkeen armeija tai IOM:n linja-auto kuljettaa 
pakolaiset vastaanottokeskuksiin. Paikan päällä heidät rekisteröidään, heidän henkilökorttinsa 
otetaan talteen ja he saavat kortista kuitin ja kopion. Tämän jälkeen useimmat pakolaiset 
kuljetetaan Za'atrin leiriin. Lisäksi vastaanottokeskukseen saapuu päivittäin loukkaantuneita 
ihmisiä erityisesti yöaikaan.
Vierailtuaan vastaanottokeskuksessa valtuuskunta sai tilaisuuden tutustua rajavartioston 
päämajaan sekä valvontakeskukseen, josta valvotaan kameroin yli 50 kilometrin mittaista 
rajaa Jordanian ja Syyrian välillä. Valtuuskunta todisti Syyrian puolella jatkuvan kuorma-
autojen virran, joka kuljetti ihmisiä rajalle. Lopuksi valtuuskunta siirtyi Thneben 
rajanylityspaikalle, jossa se tarkkaili rajanylitystä. Täällä IOM tarjoaa aktiivisesti pelastus- ja 
hätäapua, kuten humanitaarista evakuointia, saapuvien ihmisten avustusta ja kuljetusta 
eteenpäin.

7. Tapaamiset Jordanian viranomaisten ja suurlähettiläiden kanssa

Valtuuskunta tapasi korkeita edustajia kolmesta pakolaistilanteesta vastaavasta ministeriöstä: 
ulkoasianministeriöstä, suunnittelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavasta 
ministeriöstä ja sisäasiainministeriöstä.
Jordanian viranomaiset nostivat esiin Jordanian ja EU:n väliset esimerkilliset suhteet, kiittivät 
erinomaisesta kumppanuudesta, joka mahdollisti turvallisuuden ja vakauden parantumisen 
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asteittain Jordaniassa, sekä EU:n taloudellisesta tuesta. Jordaniassa oli järjestetty 
parlamenttivaalit vain muutama viikko ennen valtuuskunnan vierailua (23. tammikuuta 2013). 
Hallituksen viranomaiset korostivat, että valtava pakolaistulva Syyriasta oli todellinen 
ongelma ja vaikutti merkittävästi talous-, ympäristö- ja turvallisuustilanteeseen Jordaniassa ja 
rasitti huomattavasti myös koulutusalaa. Viranomaisten pelkona oli, että Jordaniaan saapuvien 
pakolaisten määrä nousee miljoonaan vuoden 2013 loppuun mennessä.
Tällä hetkellä pakolaisten osuus Jordanian väestöstä on viisi prosenttia, mutta osuus voi 
kasvaa 15 prosenttiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Ulkoasiainministeriö oli huolissaan 
myös siitä, että pakolaisten määrän kasvu voi johtaa etnisiin jännitteisiin ja jättää jälkensä 
Jordaniaan. Viranomaisten mukaan alueella ja myös Jordanian ulkopuolella tarvitaan uusia 
leirejä pakolaisten majoittamiseksi. Viranomaiset pahoittelivat, ettei Syyrian konfliktiin ole 
näköpiirissä rauhanomaista ratkaisua, mutta vastustivat painokkaasti sotilaallista väliintuloa ja 
totesivat, että toiveena on yhä poliittisen ratkaisun löytyminen ja siirtymäkauden järjestelmä.
Ulkoasiainministeriö painotti Jordanian ”avoimien ovien politiikkaa” ja sitä, että ihmisiä ei 
ole karkotettu tai palautettu Syyriaan. Se vahvisti, että Jordania ei aio sulkea rajojaan 
syyrialaisilta pakolaisilta. Maan vastaanottokyky on kuitenkin ylittymässä, ja ilman apua se ei 
voi tarjota pakolaisille tarvittavia palveluja. Lisäksi se peräänkuulutti muidenkin 
osallistumista tehtävään ja kehotti kansainvälistä yhteisöä kantamaan vastuunsa.
Suunnittelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava ministeriö on valmistellut 
yhteistyössä muiden eri palveluista vastaavien ministeriöiden ja kuuden YK:n järjestön kanssa 
valmiussuunnitelman syyrialaisia pakolaisia varten. Suunnitelmassa tunnistetaan tarpeet 
(suoja, ruoka, koulutus, terveydenhuolto jne.) ja määritetään tarjottavat palvelut. 
Suunnitelman toteuttamista varten suunnittelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava 
ministeriö saa tukea hallitustenväliseltä koordinaatiokomitealta, ja ministeriön tehtävänä on 
koordinoida valmiussuunnitelmaa keskittyen taloudelliseen ja rahoitukselliseen puoleen.
Sisäasiainministeriö korosti, että turvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti sosiaaliturvan 
takaamiseksi ja perheiden sekä naispakolaisten suojelemiseksi tarvitaan paljon lisäresursseja. 
Budjetti ei riitä kattamaan näitä tarpeita. Joulukuussa 2012 aloitettiin maahanmuuttoa ja 
liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa EU:n ja Jordanian välinen 
vuoropuhelu muuttoliikkeestä, liikkuvuudesta ja turvallisuudesta. Sisäasiainministeriö totesi, 
että jos pakolaistulva jatkuu tai jopa kasvaa entisestään, kuten on arvioitu, pakolaisten 
majoittaminen ei onnistu nykyisissä keskuksissa. Tällöin voi olla tarpeen etsiä uusia, 
lähempänä rajaa sijaitsevia paikkoja, joihin voidaan rakentaa uusia keskuksia pakolaisia 
varten.
Valtuuskunnan jäsenillä oli myös kahdenvälisiä tapaamisia kotimaidensa Jordanian 
suurlähettiläiden kanssa, joiden myötä saatiin syvällistä tietoa maan tilanteesta.

8. Tapaamiset kansainvälisten järjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa

Valtuuskunnalla oli tapaamisia ja tilannekatsauksia myös UNHCR:n edustajien ja ECHOn 
humanitaarisen avun asiantuntijoiden kanssa, jotka osallistuivat myös jäsenten 
tutustumiskäynteihin. Lisäksi valtuuskunta tapasi useita Za'atrin pakolaisleirillä toimivia 
järjestöjä, joita ovat UNICEF, WFP, NRC, IOM, THW, Pelastakaa lapset, MDM, IRD ja 
ACTED. Nämä järjestöt olivat huolissaan rahoituksen puutteesta, ja ne totesivat, että 
niiden vastuulla olevien jatkuvien toimintojen toteuttamiseksi tarvitaan lisätukea. 
Epävarmuus tulevasta rahoituksesta vaikeuttaa suunnittelua. Järjestöt ottivat esiin myös 
rajapolitiikkaa koskevan kysymyksen ja tarpeen päästä rajalle, koska useimmat pakolaiset 
eivät yövy leireissä. Järjestöt painottivat myös, että on alettava valmistelemaan 
hätävalmiussuunnitelmaa, jotta voidaan varautua pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen, 
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joka näyttää väistämättömältä. Keskusteluissa nousi esiin myös tarve vahvistaa yhteistyötä. 
Osa koordinointitoiminnasta on jatkuvaa, ja sillä pyritään saamaan mukaan myös muita 
kuin perinteisiä avunantajia ja laajentamaan sisäistä koordinaatiota aihekohtaiseksi, mutta 
haasteena on saada aikaan kattavampi koordinaatio ja myös koordinaatio rajalla. Lisäksi 
koordinointia kaivataan Jordanian viranomaisten ja paikallistason järjestöjen välille.
Valtuuskunta tapasi edustajia myös Jordanian Punaisen Puolikuun yhdistyksestä (JRCS), 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisestä liitosta (IFRC) sekä 
Punaisen Ristin kansainvälisestä komiteasta (ICRC). Punainen Risti ei osallistu leirien 
hallinnointiin vaan keskittyy paikallisyhteisöihin. Sen toiminta kohdistuu rekisteröintiin sekä 
ruuan, muiden tarvikkeiden ja käteisavustusten tarjontaan. 

9. Päätelmät

Euroopan parlamentin valtuuskunta

1. on erittäin huolissaan Syyrian humanitaarisesta kriisistä ja sen aiheuttamasta 
rasituksesta naapurimaille;

2. suhtautuu myönteisesti Jordanian viranomaisten pyrkimyksiin ja solidaarisuuteen sekä 
Jordanian väestön avokätisyyteen niiden auttaessa syyrialaisia pakolaisia; suhtautuu 
myönteisesti myös muiden Syyrian naapurimaiden tarjoamaan apuun;

3. arvostaa kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä auttaa Jordaniaa tarjoamaan pakolaisille 
tarvittavaa apua;

4. panee kuitenkin merkille, että Jordanian vastaanottokyky on ylittymässä ja että sen 
rajalliset resurssit eivät riitä täyttämään maahan saapuvien yhä kasvavien 
pakolaismäärien perustarpeita, jos kansainvälinen yhteisö, EU ja jäsenvaltiot eivät 
tarjoa taloudellista tukea;

5. painottaa sen vuoksi kansainvälisen yhteisön, EU:n ja jäsenvaltioiden vastuuta ja 
kehottaa niitä edelleen tarjoamaan tukea tämän poikkeuksellisen humanitaarisen 
kriisin ratkaisemiseksi;

6. kehottaa Jordanian viranomaisia pitämään rajat avoinna kaikille Syyriasta pakeneville 
pakolaisille, jotta pakolaiset voivat ylittää rajan Syyriasta Jordaniaan ja hakeutua 
turvaan;

7. on vakuuttunut siitä, että arabimaiden olisi jaettava taakka, jotta kriisi saadaan 
asianmukaisesti hallintaan keskipitkällä aikavälillä;

8. katsoo, että pitkän aikavälin ratkaisuna olisi ensisijaisesti pidettävä alueellisen 
suojeluohjelman perustamista ja että ohjelmaa olisi laajennettava myös muihin alueen 
maihin;

9. korostaa, että paikallistason eri toimijoiden, kuten Jordanian viranomaisten, 
kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen, välistä yhteistyötä on lisättävä, 
myös rajakoordinaation osalta;
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10. kehottaa kaikkia asiaa koskevia toimijoita keskittämään pyrkimyksensä kaikkien 
tarpeessa olevien ihmisten saavuttamiseen riippumatta siitä, missä päin maata he 
ovat, erityisesti kaupungeissa elävien pakolaisten saavuttamiseen, koska he ovat 
leireissä asuvia pakolaisia näkyvämmässä asemassa;

11. kehottaa Jordanian viranomaisia ja kansainvälistä yhteisöä perustamaan 
oikeussäännön Za'atrin pakolaisleirille, jotta suojellaan kaikkein heikoimpia ja 
estetään kaikenlainen väkivalta ja rikollisuus;

12. kehottaa Jordanian viranomaisia päästämään humanitaarisen avun työntekijät ja 
järjestöt rajalle; katsoo, että avustus- ja valvontakäytännöt rajalla toisivat tässä 
yhteydessä lisäarvoa.
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LIITE I: VALTUUSKUNNAN LOPULLINEN OHJELMA

Maanantai 11. helmikuuta 2013

Lentosuunnitelma Brysselistä (Berliinin kautta) Ammaniin 11. helmikuuta:
SN2581  BRU/TXL   9.55 11.20
RJ122  TXL/AMM   14.40 20.45

20.45–21.30 Linja-autokuljetus lentokentältä hotelliin1

21.30 Omat illallisjärjestelyt

Tiistai 12. helmikuuta 2013

8.00 Tapaaminen hotellin aulassa 

8.05–8.15 Linja-autokuljetus tapaamispaikalle2

8.30–9.30 Tapaaminen UNHCR:n edustajan Paul Strombergin kanssa ja vierailu 
Ammanin rekisteröintikeskukseen rekisteröintivastaavan Davies 
Kamaun kanssa

9.30–10.30 Linja-autokuljetus Al Mafraqiin

10.45–14.00 Vierailu Za'atrin pakolaisleirille UNHCR:n suojeluvastaavan Myra 
Sabongin kanssa. Aikataulu leirillä: 

– eversti Zaher Abushihab Syyrian pakolaisleiriosastolta (SRCD) ja 
Jordanian Hashemite Charity -avustusjärjestön (JHCO) leiripäällikkö 
Mahmoud Al-Amoush 
– tapaaminen UNHCR:n leiripäällikön Iris Blomin kanssa 
tilannekatsausta varten
– tapaaminen syyrialaisten pakolaisten kanssa (UNHCR:n 
yhteisöpalveluvastaava Silvia Angemi)
– Maailman elintarvikeohjelman (WFP) jakelualue, hätätilakoordinaattorin 
Jonathan Campbellin tilannekatsaus 
– vierailu UNICEFiin, Dominique Hyden tilannekatsaus
– tapaaminen Za'atrin pakolaisleirillä työskentelevien kansainvälisten 
järjestöjen kanssa (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, Pelastakaa 
lapset, MDM, IRD, ACTED) 

14.00–14.30 Linja-autokuljetus Mafraqiin, johtavan kenttäkoordinaattorin Volker 
Schimmelin tilannekatsaus ja lounas (omat järjestelyt)

14.30–15.15 Vierailu syyrialaisen pakolaisperheen kotiin Mafraqissa

15.15–16.00 Vierailu Mafraqin vastaanottokeskukseen Khaled Takhaynehin (IOM) 
kanssa

16.00–17.15 Linja-autokuljetus ja vierailu rajavartioston päämajaan

17.15–17.30 Linja-autokuljetus Thnebeen

17.30–18.15 Vierailu Thneben rajanylitysalueelle Khaled Takhaynehin (IOM) kanssa

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Amman.
2 UNHCR:n Ammanin toimisto, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman.
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18.15–20.00 Linja-autokuljetus hotellille ja yhteenveto ECHOn humanitaarisen avun 
asiantuntijan Carlos Afonson (ECHOn aluetoimisto, Euroopan komissio) 
kanssa

20.00 Linja-autokuljetus hotellille ja omat illallisjärjestelyt

Keskiviikko 13. helmikuuta 2013

8.00 Tapaaminen hotellin aulassa 

8.05–9.30 Linja-autokuljetus Irbidiin

9.30–10.30 Vierailu UNHCR:n uudessa rekisteröintikeskuksessa Irbidissä 
Rekisteröintivastaavan ja johtavan kenttäkoordinaattorin 
tilannekatsaus paikan päällä rekisteröintiavustajan Naseer El-Nabilsin 
kanssa

11.00–12.30 Linja-autokuljetus Ammanin tapaamispaikalle1

12.30–13.30 Lehdistötilaisuus

13.30–14.30 Lounas (omat järjestelyt)

14.30–15.00 Tapaaminen Itävallan, Alankomaiden, Romanian ja Espanjan 
suurlähettiläiden kanssa

15.30–16.00 Tapaaminen ulkoasiainministeriön pääsihteerin Mohammed-Ali Daherin 
kanssa2

16.30–17.30 Tapaaminen suunnittelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavan 
ministeriön pääsihteerin Saleh Karabshehin kanssa3

17.30–18.15 Tapaaminen sisäasiainministeriön pääsihteerin Sameh Al-Majalin 
kanssa4

18.15–18.30 Linja-autokuljetus tapaamispaikalle

18.30–19.30 Tapaaminen Jordanian Punaisen Puolikuun yhdistyksen (JRCS), 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton 
(IFRC) ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) kanssa5

19.30–19.50 Linja-autokuljetus hotellille

19.50 Omat illallisjärjestelyt

Torstai 14. helmikuuta 2013

8.30–9.30 Linja-autokuljetus lentokentälle

Omat paluujärjestelyt 14. helmikuuta

Lentosuunnitelma Ammanista (Berliinin kautta) Brysseliin:
RJ121  AMM/TXL   11.20 13.55
SN2586  TXL/BRU   17.15 18.35

LIITE II: OSALLISTUJALUETTELO
                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman.
2 Airport Road, Amman 11180.
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., 1st turn on the right, Amman 11118.
4 Al Dakhliyah Circle, Queen Noor street.
5 Jordanian Punainen Puolikuu, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman.
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