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1. Jelentés a látogatásról

Egy négy EP-képviselőből álló küldöttség (lásd az I. mellékletet) 2013. február 11. és 14 
között Jordániába látogatott, hogy felmérje a szíriai menekültek helyzetét.
A küldöttség megbízatása azon kihívások felmérésére vonatkozott, amelyekkel a Szíriával 
szomszédos országok, és különösen Jordánia szembesül a szíriai politikai feszültségek miatti 
tömeges menekültbeáramlás miatt, és hogy felmérje a jordániai életkörülményeiket.
A küldöttség lehetőséget kapott arra, hogy látogatást tegyen a legnagyobb jordániai 
menekülttáborban és két regisztrációs központban, valamint hogy ellenőrizze a szíriai 
határátkelők és a tranzitlétesítmények helyzetét. Találkozott néhány menekülttáborban illetve 
városi körülmények között élő szíriai menekülttel is. A küldöttség mélyreható eszmecserét 
folytatott a jordániai hatóságokkal, nagykövetekkel, nemzetközi szervezetekkel és 
Jordániában működő nem kormányzati szervezetekkel, hogy felmérje a helyzetet és azt, hogy 
az európai uniós intézmények milyen segítséget tudnak biztosítani a kormányzati és nem 
kormányzati szereplők számára, hogy megbirkózhassanak e rendkívüli kihívásokkal. 
A látogatás végén sajtótájékoztatót tartottak és a küldöttség széles körű médianyilvánosságot 
kapott.

2. A szíriai menekültek helyzete Jordániában

A szíriai válság 2011 márciusában kezdődött, és azóta a humanitárius helyzet egyre romlik. A 
szíriai válság által érintett személyek becsült száma 4 millió, a lakóhelyüket elhagyni 
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kényszerült személyek becsült száma pedig 2 millió1. Az érintett népesség nagy része belső 
menekült volt, mielőtt az ország elhagyására és Jordánia, Libanon, Irak, Egyiptom vagy 
Törökország biztonságosabb térségeibe való áttelepülésre kényszerült. Az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztossága szerint az ezen országokban regisztrált szíriai menekültek több 
mint fele gyermek, 39%-uk 11 év alatti. Minden ötödik család esetében a családfő nő. A 
szíriai menekültek közel 90%-a 2012-ben érkezett. Jordániába soha nem látott számban 
érkeztek a menekültek és az országban a regisztrált szíriai népesség száma mintegy 250 000 
fő. Azonban a kormány szerint a tényleges adatok ennél magasabbak. A legnagyobb 
menekülttábor a Zaatri tábor. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága együttműködik a 
jordániai kormánnyal és partnereivel, hogy előkészítsenek egy másik nagyobb, Halabat tábor 
néven ismert menekülttábort, amelyet február végén kellett volna megnyitni, azonban még 
nem lépett működésbe. Kezdetben legfeljebb ötezer főt tudnak majd elszállásolni a táborban, 
és a tervek szerint a kapacitást 30 000 főre növelik. Azonban a szíriai menekültek nagy 
többsége (mintegy 80%) városi településeken él, és a küldöttség látogatása idején mintegy 
49 000 személy várt még regisztrálásra. A látogatás ideje alatt a naponta érkező menekültek 
átlagos száma elérte a 2100 főt. Az emberek főleg éjszaka lépték át a határt, és a legmagasabb 
értékek meghaladták az egy éjszaka alatt a határt átlépő 3500 főt. Az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága növeli regisztrációs kapacitásait a függőben lévő regisztrációk és tanúsítvány-
meghosszabbítások feldolgozása érdekében, és hogy egy hónapra csökkentse az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosságával való első kapcsolatfelvétel és a regisztráció közötti időt. 
Azonban nem minden menekült regisztráltatja magát az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságánál, és ezért a pontos számuk továbbra is bizonytalan. Ami a leginkább aggasztó, 
az a menekültek átlagos életkora és neme. Legtöbbjük nő és gyermek, mivel a férfiak gyakran 
Szíriában maradnak. 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága ez idáig nem kérte a konfliktus miatt lakóhelyét 
elhagyni kényszerült szíriai állampolgárok tömeges áttelepítését. Azonban a főbiztos a 
konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült menekültek bizonyos kategóriáinak 
sürgősségi áttelepítését kérte, nevezetesen azok vonatkozásában, akik a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben vannak, és akiknek nincsenek reális kilátásaik arra, hogy rövid vagy középtávon 
hazatérjenek otthonukba. A nemzetközi védelem kedvezményezettjeinek elismerése 
tekintetében a teljes európai uniós arány 93%, és ez az arány a tagállamok közül 
Németországnál és Svédországnál a legmagasabb. Az EU-ban immár teljesnek látszik az 
egyetértés a tekintetben, hogy a szíriai állampolgárokat nem lehet visszaküldeni Szíriába.  

3. Látogatás a Zaatri táborban

A küldöttség meglátogatta a Zaatri menekülttábort, amely Jordániában a legnagyobb.
A tábort 2012 júliusában hozták létre. A szíriai válságra átmeneti táborok formájában adott 
első választ követően a Zaatri elnevezésű volt az első kimondottan e célból épített, hosszabb 
távú használatra szánt tábor. A létrehozása rendkívül gyorsan történt, és ennek során a 
talajviszonyok jelentettek komoly akadályt. Mivel a térség sivatagos, ezért a por és homok 
rendkívül megnehezítették az életkörülményeket. A kemény téli körülmények is nehezítették 
a menekültek helyzetét, és a tábor téliesítése kiemelt feladattá vált. A tábor fenntartási 
költsége különösen magas, főként a csatornázás, a kavicsszórás és a talaj lakhatásra 
                                               
1 A számadatok naponta változnak. Az itt szereplő adatok mindegyike a küldöttség látogatása idején aktuális 
helyzetet mutatja (2013. február eleje).
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alkalmassá tétele miatt. További kihívást jelent a közlekedés, a logisztika és a vízellátás. Nagy 
eltérések mutatkoztak a táborban lévő menekültek számával kapcsolatosan. A jordániai 
hatóságok szerint a tábor mintegy 100 000 menekültnek ad otthont, míg az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztossága szerint kb. 70 000 személy élt a táborban a küldöttség látogatása 
idején. E nagy eltérés oka főként annak tudható be, hogy a hatóságok a táborba beérkező és 
regisztráló személyek számát veszik figyelembe, azonban ez egy nyitott tábor, ahonnan sokan 
el is mennek, majd később visszatérnek, úgyhogy egyeseket kétszer számolnak, illetve a 
tábort elhagyó személyek számát nem tartják nyilván.
A tábor lakói kizárólag szíriaiak, 99%-uk szunnita, főként nők és gyerekek. Legtöbbjük 
sátorban lakik, azonban mintegy 450 család előre gyártott konténerekben kapott otthont. A 
látogatás idején 3000 új lakóautót vártak, és a jövőre vonatkozó terv, hogy a teljes népességet 
lakóautókba költöztessék.
A táborban 38 nem kormányzati szervezet tevékenykedik (pl. UNICEF, WFP, UNHCR, 
NRC, IOM, THW, Save the Children, MDM, IRD és ACTED) és különféle szolgáltatásokért 
felelősek. A tábor az emberek alapvető igényeit elégíti ki: élelmiszer, sátrak, takarók, 
higiéniai eszközök, oktatás, egészségügy stb. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a 
Zaatri táborban a többi menekülttáborral globális szinten összehasonlítva a körülmények 
rendkívül jók, azonban a nemzetközi közösségnek be kell tartania ígéretét, és biztosítania kell 
az ígért segítségnyújtást, hogy a szolgáltatásokat fenn tudják tartani.
Mivel ez azon helyek egyike, ahol a legtöbb ember koncentrálódik Jordániában, ezért a 
biztonság fontos kérdést jelent a táborban. A legnagyobb aggodalomra a fiatalkorúak 
házassága, a csempészet és az élelmiszerosztás ad okot, és a helyzet 2013 januárja óta egyre 
feszültebbé vált, egyes esetekben demonstrációkra, tiltakozásra, lázadásokra és kődobálásra is 
sor került. Jelenleg nincsen állandó rendőri felügyelet a Zaatri táborban, és rendkívüli 
helyzetekben a jordániai katonai erők állítják helyre a rendet. 
A biztonság szavatolása érdekében a tábor vezetőségét nemrégiben áthelyezték a Hásimita 
Karitatív Szervezettől a Közbiztonsági Igazgatósághoz.

4. A városokban élő menekültek

A szíriai menekültek közel 80%-a városi közösségekben él. A küldöttség néhány Mafrakban 
élő menekült családdal találkozott. Legtöbbjük néhány napon és éjszakán át tartó gyaloglás 
után érte el a határt, annak átlépése után először átmeneti szállásra vitték, majd városi 
közösségekbe költöztették őket. A menekültekkel folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy 
legtöbbjük minél hamarabb vissza szeretne térni saját országába, saját otthonába. Erre azért is 
van sürgető szükség, mert sok család szétvált, mivel a családtagok egy része (főként a férfiak) 
továbbra is Szíriában vannak. 

A városokban élő menekülteket készpénztámogatással segítik, hogy legfőbb szükségleteiket, 
pl. az albérlet költségeit fedezni tudják. Egy család a méretétől függően havonta 50–120 
jordán dínárt kap (=70–170 USD). Emellett, hogy a téli időjárással meg tudjanak birkózni, a 
családok további segélyeket kapnak a tüzelőanyag, a téli ruhák és további takarók 
beszerzésének támogatására. Azonban az utóbbi hónapokban egyre növekedtek a városokban 
élő menekültek szükségletei, és a küldöttséggel találkozott menekültek közül sokan 
munkanélküliek voltak vagy rendkívül alacsony fizetés mellett dolgoztak, amely nem volt 
elég létfenntartásukhoz. Az albérleti díjak és a tüzelőanyagok költségeinek növekedésére 
panaszkodtak. Gyakran fordul elő, hogy több család osztozik egy lakáson, és gyakorta a 
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jordániai szomszédok nagylelkűségétől függnek. A gyermekek egy része, akikkel a küldöttség 
találkozott, nem járt iskolába, mivel még nem történt meg a család bejegyzése a regisztrációs 
központban.

A helyzet jelentős hatást gyakorol a helyi infrastruktúrára, különösen az egészségügyre és az 
oktatási szolgáltatásokra. A városokban élő menekültek támogatásának összehangolása 
komoly kihívást jelent, különösen az eltérő közösségi kezdeményezések okán és amiatt, hogy 
kevesebb személyzet áll rendelkezésre az egymástól távol, gyakran csak nehezen elérhető 
térségekben élő emberek számára. Számos közösségi kezdeményezés van folyamatban.

A jordániai kormány, hogy pontos képet kapjon a városokban élő menekültek számáról, 
felkérte a Jordániában, táborokon kívül élő menekülteket, hogy regisztráltassák magukat a 
rendőrállomásokon. E regisztrációt követően a menekültek egy kártyát kapnak, amelyet 
számos szolgáltatás igénybe vételéhez használhatnak. A látogatás idejéig 147 000 személy 
vetette nyilvántartásba magát.

5. A regisztrációs központokban tett látogatás

A küldöttség ellátogatott az ammani regisztrációs központba, amelyet az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága irányít, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága új, irbidi regisztrációs 
központjában is, amelyet csak három nappal a látogatás előtt nyitottak meg.
Az interjúk 20 percig tartanak. A bejegyzett személyek igazolást kapnak, amellyel 
könnyebben jutnak hajlékhoz, pénzügyi és orvosi segítséghez és amely megkönnyíti a 
gyermekek beiskolázását. Azonban a legfontosabb, hogy az igazolás védelmet biztosít a 
nyilvántartásba vett személyek számára az országból való kiutasítástól. Ennek segítségével az 
emberek ingyenes orvosi ellátást, oktatást, közösségi szolgáltatásokat, tanácsadást és egyesek 
eseti szolgáltatásokat, pl. jogi tanácsadást kapnak. Az igazolás 6 hónapig érvényes, és azt 
követően megújítható. Ha a menekültek nem jelentkeznek az igazolások megújítására, azokat 
érvénytelenítik. Ez a rendszer lehetővé teszi az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága számára, 
hogy tudjon a segítséget kérő menekültekről.
Az új, irbidi regisztrációs központ megnyitásának célja az volt, hogy a határ közelében is 
rendelkezzenek létesítménnyel, ami megkönnyíti a regisztrációt.  Annak ellenére, hogy 
nemrég nyitották meg, nagy tömeg gyűlt össze és várt regisztrációra a kapu előtt. Ez a 
központ prioritásként kezeli a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket, és naponta 
mintegy 500 személyt vesz nyilvántartásba, azonban hamarosan kétszeres kapacitást szeretne 
elérni. A regisztráció várakozási ideje 9 hónap volt, azonban az új központtal a cél a 
várakozási idő 2 hónapra való csökkentése.

6. A határ- és tranzitlétesítményeknél tett látogatás

A küldöttség látogatást tett a marfaki tranzitállomáson, amelyet az IOM irányít. A jordániai 
fegyveres erők ide szállítják azon személyeket, akik illegálisan léptek be az országba. Miután 
a határokon található központokból, ahol átvilágítják őket és némi élelmiszert adnak nekik, a 
menekülteket a hadsereg gyűjti össze és szállítja a tranzitlétesítményekbe katonai vagy az 
IOM tulajdonában lévő buszokkal. Ezt követően regisztrálják őket, elveszik személyi 
igazolványukat, erről elismervényt adnak nekik és kapnak egy másolatot az igazolványukról. 
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Ezt követően a legtöbb menekültet a Zaatri táborba szállítják. Ezenkívül a 
tranzitlétesítményekbe naponta – főként éjszakánként – érkeznek sérülést szenvedett 
személyek.
A tranzitlétesítménynél tett látogatást követően a küldöttség lehetőséget kapott a 
határvédelem központjának meglátogatására, és járt azon nyomon követő központban is, 
amely a Jordánia és Szíria közötti határ több mint 50 km-es szakaszát kamerával ellenőrzi. A 
küldöttség meggyőződött arról, hogy a szíriai oldalon rendszeresített járat viszi az embereket 
a határhoz. Végezetül a küldöttség eljutott a thnebei határátkelő ponthoz, ahol megfigyelhette 
a határátkelést is. Itt az IOM aktív szerepet játszik abban, hogy életmentő beavatkozásokat és 
sürgősségi segítségnyújtást biztosítson, amibe beletartozik a humanitárius célú evakuálás, a 
megérkezést követő segítségnyújtás és a későbbi szállítás.

7. A jordániai hatóságokkal és nagykövetekkel tartott találkozók

A küldöttség találkozott a menekültek helyzete tekintetében illetékes három minisztérium, 
nevezetesen a Külügyminisztérium, a Tervezési és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium 
és a Belügyminisztérium képviselőivel.
A jordániai hatóságok hangsúlyozták a Jordánia és az EU közötti példaértékű kapcsolatokat, 
amely köszönhető egyrészt azon kiváló partnerségnek, amely lehetővé tette a biztonság és
stabilitás felé való fokozatos előrelépést Jordániában, másrészt az EU pénzügyi 
támogatásának. A küldöttség látogatása előtt mindössze néhány héttel tartották Jordániában a 
parlamenti választásokat (2013. január 23-án). A kormányzati hatóságok hangsúlyozták, hogy 
a Szíriából tömegesen érkező menekültek komoly problémát okoznak, és jelentős hatást 
gyakorolnak Jordánia gazdasági, környezetvédelmi és biztonsági helyzetére, és jelentős terhet 
jelentenek az oktatás területén is. A hatóságok attól tartanak, hogy 2013 végére akár 1 millió 
menekült is érkezhet Jordániába.
Jelenleg a menekültek Jordánia lakosságának 5%-át teszik ki, és ez 2013 végére a 15%-ot is 
elérheti. A Külügyminisztérium hangot adott továbbá azon félelmének is, hogy a menekültek 
számának ilyen komoly emelkedése akár etnikai feszültségekhez is vezethet, és ez rendkívül 
hátrányosan érintené Jordániát. A hatóságok szerint új táborokra van szükség a régióban és 
Jordánián kívül is, hogy segítsék a menekültek befogadását. Sajnálatukat fejezték ki amiatt, 
hogy egyelőre nem lehetséges a szíriai konfliktus békés megoldása, azonban a jordániai 
hatóságok határozottan ellenzik a katonai beavatkozást és kijelentették, hogy továbbra is a 
politikai megoldásban és egy átmeneti mechanizmus létrejöttében reménykednek.
A Külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy Jordánia a nyitott ajtók politikáját követi, és senkit
nem utasítottak vagy térítettek vissza Szíriába. Megerősítették, hogy Jordánia nem tervezi a 
határok lezárását a szíriai menekültek előtt. Azonban hangsúlyozták, hogy Jordánia elérte 
maximális befogadó kapacitását, és támogatás nélkül nem fog tudni megfelelő minőségű 
szolgáltatásokat biztosítani a menekültek számára. Kiemelték, hogy ennek közös feladatnak 
kell lennie, és a nemzetközi közösséget e felelősség felvállalására ösztönzik.
A Tervezési és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium a különféle szolgáltatásokért 
felelős valamennyi illetékes minisztériummal és az ENSZ ügynökségeivel közösen 
válaszadási tervet dolgozott ki a szíriai menekültek vonatkozásában. A terv azonosítja a 
szükségleteket (szállás, étel, oktatás, egészségügy stb.) és a biztosított szolgáltatásokat. E 
tervhez a Tervezési és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium segítséget kap a 
Kormányközi Koordinációs Bizottságtól és a válaszadási terv vonatkozásában a koordináló 
minisztérium szerepét tölti be, a gazdasági és pénzügyi szempontokra összpontosítva.
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A Belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy számos egyéb forrásra is szükség van a biztonság 
fenntartásához, különösen a szociális biztonság és a család egységének és a női menekültek 
védelme tekintetében. A költségvetés nem elegendő e szükségletek kielégítéséhez. 2012 
decemberében a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés keretében 
az EU és Jordánia között elindították a párbeszédet a migráció, a mobilitás és a biztonság 
témájában. A Belügyminisztérium kijelentette, hogy ha továbbra is ilyen vagy fokozott 
intenzitással folytatódik a beáramlás, lehetetlen lesz a menekülteknek a meglévő 
létesítményekben való elszállásolása. Ebben az esetben szükségessé válhat, hogy új 
helyszíneket keressenek, a határhoz közelebb, ahol új létesítményeket hozhatnak létre a 
menekültek elszállásolása céljából.
A küldöttség tagjai kétoldalú találkozókat is tartottak több jordániai nagykövettel, hogy 
mélyebb benyomást kapjanak az országban uralkodó helyzetről.

8. A nemzetközi szervezetekkel és a nem kormányzati szervezetekkel folytatott 
megbeszélések

A küldöttség találkozókat és tájékoztató megbeszéléseket tartott az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságának képviselőivel és az ECHO humanitárius szakértőivel, akik el is kísérték a 
képviselőket helyszíni látogatásaikra. Ezenkívül a Zaatri táborban tevékenykedő számos 
szervezettel is tartott találkozókat (nevezetesen a következőkkel: UNICEF, WFP, NRC, 
IOM, THW, Save the Children, MDM, IRD és ACTED). E szervezetek aggodalmukat 
fejezték ki a tekintetben, hogy nincsen elegendő finanszírozás, és további támogatásra van 
szükség a folyamatban lévő tevékenységeikhez az általuk ellátott tevékenységi területen. A 
jövőbeli finanszírozás bizonytalansága megnehezíti az előre tervezést. A szervezetek 
felvetették továbbá a határpolitika kérdését, és hogy hozzáférést kell biztosítani a határhoz, 
mivel a menekültek többsége nem marad a táborokban. A szervezetek kiemelték ezenkívül, 
hogy el kell kezdeni a sürgősségi előkészítési terv kialakítását, hogy meg tudjanak birkózni 
a lehető legrosszabb eshetőséggel is, amely elkerülhetetlennek látszik. A beszélgetések 
rámutattak a fokozott együttműködés szükségességére. Folyamatban vannak bizonyos 
koordinációs tevékenységek, amelyek nem hagyományos támogatók bevonását célozzák, 
és az ágazaton belüli kommunikációt és a tematikus koordinációt is ki kívánják szélesíteni, 
azonban a kihívást az jelenti, hogy elérjék a koordináció magasabb szintjét és hogy a 
határokon is megvalósuljon a koordináció. Ezenkívül fontos a jordániai hatóságok és a
helyszínen tevékenykedő ügynökségek közötti koordináció.
A küldöttség találkozott a Jordániai Vörös Félhold, a Vöröskereszt és Vörös Félhold 
Társaságok Nemzetközi Szövetsége és a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottság képviselőivel. A 
Vöröskereszt nem folyik bele a táborok irányításába, ehelyett inkább a helyi közösségekre 
összpontosít. Tevékenysége a regisztrációra, az élelmiszerosztásra, egyes nem élelmiszer 
jellegű eszközök biztosítására és készpénztámogatásra koncentrálódik. 

9. Következtetések

Az EP küldöttsége:

1. komoly aggodalmát fejezi ki a szíriai humanitárius válság miatt, és mert a helyzet 
komoly terhet ró a szomszédos országokra;
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2. nagyra értékeli a jordániai hatóságok erőfeszítéseit és szolidaritását és a jordániai 
népesség nagylelkűségét, akik segítik a szíriai menekülteket, valamint a Szíriával 
szomszédos más országok által biztosított mindenfajta segítséget;

3. értékeli a nemzetközi közösség azon erőfeszítéseit, hogy támogassa Jordániát a 
menekültek megfelelő segítése terén;

4. megállapítja azonban, hogy Jordánia befogadó kapacitása szinte kimerült, és 
korlátozott erőforrásai – a nemzetközi közösség, az EU és a tagállamok pénzügyi 
segítsége nélkül – nem elégségesek az országba belépő egyre nagyobb számú 
menekült alapvető szükségleteinek kielégítéséhez;

5. ezért hangsúlyozza a nemzetközi közösség az EU és a tagállamok felelősségét, és 
felszólítja őket arra, hogy továbbra is biztosítsák a támogatást a rendkívüli 
humanitárius válságra való válaszadáshoz;

6. sürgeti a jordániai hatóságokat, hogy továbbra is tartsák nyitva a határokat a Szíriából 
elmenekülő valamennyi személy előtt, hogy lehetővé tegyék a szíriai menekültek 
számára, hogy átlépjenek Jordániába és védelemért folyamodjanak;

7. meggyőződése, hogy a szomszédos arab államok között a terhek megosztása 
középtávon alapvető fontosságú a válság megfelelő kezeléséhez;

8. hosszú távú megoldásként úgy véli, hogy a regionális védelmi program létrehozásának 
prioritást kell képeznie és azt a régió más országaira is ki kell terjeszteni;

9. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az együttműködést a helyszínen tevékenykedő 
számos szereplő – nevezetesen a jordániai hatóságok, a nemzetközi szervezetek és a 
nem kormányzati szervezetek – között, beleértve a határon megvalósuló koordinációt 
is;

10. valamennyi érintett szereplőt arra kér fel, hogy összpontosítsák erőiket, hogy 
minden szükséget szenvedő emberhez eljussanak, bárhol is legyenek az országban, 
különös tekintettel a városi körülmények között élő menekültekre, akik a 
táborokban élőkhöz képest kevésbé láthatók;

11 felkéri a jordániai hatóságokat és a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsák a jog 
érvényesülését a Zaatri táborban és védjék meg a legkiszolgáltatottabb személyeket 
és előzzenek meg minden erőszakot és bűncselekményt; 

12. felkéri a jordániai hatóságokat, hogy biztosítsák a humanitárius tevékenységet végzők 
és a humanitárius szervezetek számára a határokhoz való hozzáférést; úgy véli, hogy a 
határon a segítségnyújtásra vonatkozó protokoll és a nyomon követés további értéket 
biztosítana e tekintetben.
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I. MELLÉKLET: A KÜLDÖTTSÉG VÉGLEGES PROGRAMJA

2013 február 11., hétfő

Javasolt repülőjáratok Brüsszelből Ammanba (Berlinen keresztül) február 11-én:
SN2581  BRU/TXL   09.55 11.20  
RJ122  TXL/AMM   14.40 20.45  

20.45 – 21.30 Busz transzfer a repülőtértől a hotelig1

21.30 Egyénileg szervezett vacsora

2013. február 12, kedd

8.00 Találkozás a hotel előcsarnokában 

8.05 - 8.15 Busz transzfer a találkozó helyszínére2

8.30 - 9.30 Találkozó az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága egyik képviselőjével, 
Paur Stromberggel majd látogatás az ammani regisztrációs központban 
Davies Kamau regisztrációs tisztviselő kíséretében.

9.30 - 10.30 Busz transzfer al-Marfakba

10.45 - 14.00 Látogatás a Zaatri menekülttáborban, Myra Sabongi, az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztossága védelmi tisztviselője kísértében. A program 
a táboron belül: 

– Záhir abú Siháb – A szíriai menekülttáborok hivatala és Mahmúd al-
Amús, Jordán Hásimita Karitatív Szervezet, a tábor vezetője 
– Találkozó az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága táborvezetőjével Iris 
Blommal, rövid tájékoztató megbeszélés formájában 
– találkozó szíriai menekültekkel (az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága  
közösségi szolgálati tisztviselője, Silvia Angemi)
- WFP elosztási egység, tájékoztatót tart Jonathan Campbell, sürgősségi 
koordinátor 
– Látogatás az UNICEF-nél, tájékoztatót tart Dominique Hyde
– Találkozó a Zaatri táborban tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel 

(UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, Save the Children, MDM, 
IRD, ACTED) 

14.00 - 14.30 Busz transzfer al-Marfakba – tájékoztatót tart Volker Schimmel vezető 
helyszíni koordinátor, majd ebéd (egyénileg)

14.30 - 15.15 Látogatás egy Mafrakban élő menekült család otthonában

15.15 - 16.00 Látogatás a marfaki tranzitállomáson, Hálid Tahavne (IOM) kíséretében

16.00 - 17.15 Busz transzfer majd látogatás a határvédelmi központban

17.15 - 17.30 Busz transzfer Tnebébe

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, al-Kindi utca, 5. kerület, Dzsebel Amman
2 Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának ammani irodája: Abdulkarím al-Azzeh utca 5., Deir Gbar, Amman
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17.30 - 18.15 Látogatás a tnebei határátkelőn, Hálid Tahavne (IOM) kíséretében

18.15 - 20.00 Busz transzfer a hotelhoz és összefoglaló megbeszélés az ECHO 
humanitárius szakértőjével, Carlos Alfonso-val (ECHO regionális 
támogatási hivatala, Európai Bizottság)

20.00 Busz transzfer a hotelhoz majd vacsora egyénileg

2013 február 13, szerda

8.00 Találkozás a hotel előcsarnokában 

8.05 – 9.30 Busz transzfer Irbidbe

9.30 – 10.30 Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága újonnan megnyitott, irbidi 
regisztrációs központjában Tájékoztatót tart a helyi regisztrációs 
tisztviselő és vezető helyszíni koordinátor, Naszír el-Nabilsi 
regisztrációs tisztviselői asszisztens kíséretében

11.00 - 12.30 Busz transzfer az ammani találkozó helyszínére1

12.30 - 13.30 Sajtótájékoztató

13.30 - 14.30 Ebéd (egyénileg)

14.30 - 15.00 Találkozó Ausztria, Hollandia, Románia és Spanyolország 
nagykövetével

15.30 – 16.00 Találkozó Mohamed Ali Dáherrel, a Külügyminisztérium főtitkárával2

16.30 - 17.30 Találkozó Száleh Karabsehhel, a Tervezési és Nemzetközi 
Együttműködési Minisztérium főtitkárával3

17.30 - 18.15 Találkozó Szamáh al-Madzsalli-val, a Belügyminisztérium főtitkárával4

18.15 – 18.30 Busz transzfer a találkozó helyszínére

18.30 - 19.30 Találkozó a Jordániai Vörös Félhold Társasággal, a Vöröskereszt és 
Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségével és a Nemzetközi 
Vöröskereszt Bizottság képviselőivel5

19.30 - 19.50 Busz transzfer a hotelhez

19.50 Egyénileg szervezett vacsora

2013. február 14., csütörtök

8.30 - 9.30 Busz transzfer a repülőtérre

Egyéni hazautazás február 14-én

Javasolt repülőjáratok Ammanból Brüsszelbe (Berlinen keresztül):
RJ121  AMM/TXL   11.20 13.55  
SN2586  TXL/BRU   17.15 18.35

II. MELLÉKLET : A RÉSZTVEVŐK LISTÁJA
                                               
1 Beszma hercegnő útja, Észak-Abdún, Amman.
2 Repülőtéri út, Amman 11180
3 Dzsabal Amman, 3. kerület, Zahrán utca, első sarok jobbra, Amman 11118.
4 ad-Dáhiliyya körzet – Núr királynő utca
5 Jordániai Vörös Félholt, Hasan herceg utca, al-Asrafiyya, Amman
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