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1. Ziņojums par apmeklējumu

Delegācija, kuras sastāvā bija četri Eiropas Parlamenta deputāti (sarakstu skatīt I pielikumā), 
laikā no 11. līdz 14. februārim uzturējās Jordānijā, lai novērtētu no Sīrijas ieradušos bēgļu 
stāvokli.
Delegācijas uzdevums bija gūt priekšstatu par problēmām, ar kurām saskaras Sīrijas 
kaimiņvalstis, jo īpaši Jordānija, ņemot vērā lielo bēgļu pieplūdumu, ko ir izraisījuši politiskie 
nemieri Sīrijā, kā arī novērtēt bēgļu dzīves apstākļus Jordānijā.
Delegācijas dalībniekiem bija iespēja apmeklēt lielāko bēgļu nometni Jordānijā un divus 
reģistrācijas centrus, kā arī iepazīties ar situāciju robežas šķērsošanas punktā ar Sīriju un 
tranzīta vietās. Viņiem arī bija iespēja tikties ar vairākiem bēgļiem no Sīrijas, kuri dzīvo bēgļu 
nometnēs un mitekļos pilsētās. Delegācijas locekļi arī piedalījās padziļinātās diskusijās ar 
Jordānijas varas iestāžu pārstāvjiem, vēstniekiem, kā arī starptautisko organizāciju un 
nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri strādā Jordānijā, ar mērķi novērtēt situāciju un 
atbalstu, ko ES iestādes var nodrošināt valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju 
darbiniekiem, lai nodrošinātu tiem iespēju pārvarēt šīs ārkārtas grūtības. 
Apmeklējuma noslēgumā tika organizēta preses konference, un delegācijai tika veltīta liela 
plašsaziņas līdzekļu uzmanība.

2. Sīrijas bēgļu stāvoklis Jordānijā

Sīrijas krīze sākās 2011. gada martā, un kopš tā laika humanitārais stāvoklis turpina 
pasliktināties. Saskaņā ar aplēsēm Sīrijas krīze ir skārusi 4 miljonus cilvēku, un 2 miljoni ir 
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kļuvuši par pārvietotām personām1. Lielākā daļa krīzes skarto iedzīvotāju tika pārvietoti 
Sīrijas iekšienē, bet pēc tam viņi bija spiesti šķērsot valsts robežu, lai nokļūtu drošākās zonās 
Jordānijā, Libānā, Irākā, Ēģiptē un Turcijā. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) sniegto informāciju vairāk nekā puse no 
šajās valstīs reģistrētajiem bēgļiem ir bērni, un 39 % no tiem ir jaunāki par 11 gadiem. Katru 
piekto mājsaimniecību vada sieviete. Gandrīz 90 % Sīrijas bēgļu Jordānijā ieradās 2012. gadā. 
Jordānijā ir ieceļojis rekordliels skaits bēgļu, un saskaņā ar aplēsēm šajā valstī atrodas 
250 000 reģistrētu Sīrijas iedzīvotāju. Tomēr saskaņā ar valdības rīcībā esošo informāciju šie 
rādītāji ir lielāki. Lielākā bēgļu nometne ir Za'atri nometne. UNHCR sadarbojas ar Jordānijas 
valdību un partneriem, lai iekārtotu vēl vienu lielu nometni, kuru dēvē par Halabat nometni. 
Bija plānots, ka tā sāks darbu līdz februāra beigām, tomēr nometne vēl nav atvērta. Sākotnēji 
nometnē tiks izmitināti ne vairāk kā 5000 cilvēku, bet nometnes ietilpību ir plānots palielināt, 
lai tajā varētu izmitināt līdz 30 000 cilvēku. Tomēr lielākā daļa Sīrijas bēgļu (aptuveni 80 %) 
dzīvo pilsētās, un laikā, kad Jordāniju apmeklēja delegācija, aptuveni 49 000 cilvēku joprojām 
gaidīja iespēju reģistrēties. Delegācijas apmeklējuma laikā vidējais Jordānijā ieceļojušo 
cilvēku skaits vienā dienā bija palielinājies līdz 2100 personām, un bēgļi galvenokārt šķērsoja 
robežu naktī. Lielākais bēgļu skaits, kas vienā naktī bija šķērsojis robežu, bija 3500. UNHCR 
nostiprina savas reģistrēšanas iespējas, lai apstrādātu izskatāmos pieteikumus reģistrācijai un 
apliecību atjaunošanai, kā arī līdz vienam mēnesim samazinātu gaidīšanas laiku starp pirmo 
kontaktēšanās reizi ar UNHCR un reģistrācijas brīdi. Tomēr ne visi bēgļi reģistrējas UNHCR, 
tāpēc to precīzs skaits nav zināms. Lielas bažas ir saistītas ar bēgļu vidējo vecumu un 
dzimumu. Lielākā daļa bēgļu ir sievietes un bērni, jo daudzos gadījumos vīrieši paliek Sīrijā. 
UNHCR līdz šim nav aicinājis īstenot konflikta dēļ migrējušo Sīrijas iedzīvotāju plaša mēroga 
pārvietošanu. No otras puses, Augstais komisārs ir aicinājis īstenot konkrētu Sīrijas konflikta 
dēļ mājas pametušo bēgļu grupu pārvietošanu, proti, pārvietojot bēgļus, kuri atrodas īpaši 
neaizsargātā situācijā, un bēgļus, kuriem nav reālu izredžu īsā vai vidējā termiņā atgriezties 
mājās. Kopējais starptautiskās aizsardzības saņēmēju atzīšanas īpatsvars ES ir 93 %, un 
dalībvalstis ar augstāko atzīšanas īpatsvaru ir Vācija un Zviedrija. Šķiet, ka ES pašlaik pastāv 
vienprātība par to, ka Sīrijas valstspiederīgie nebūtu jāsūta atpakaļ uz Sīriju. 

3. Za'atri nometnes apmeklējums

Delegācija apmeklēja Za'atri bēgļu nometni — lielāko nometni Jordānijā.
Šī nometne tika uzcelta 2012. gadā. Pēc sākotnējās reakcijas uz Sīrijas krīzi, proti, tranzīta 
nometņu izveidošanas, Za'atri bija pirmā mērķtiecīgi uzceltā nometne ilglaicīgam 
izmantojumam. Nometne tika uzcelta ļoti ātri, bet būtisku problēmu radīja ar augsni saistītie 
apstākļi. Tā kā attiecīgā teritorija atrodas tuksnesī, putekļi un smiltis ļoti apgrūtināja sadzīves 
apstākļus. Skarbie ziemas laikapstākļi pasliktināja bēgļu stāvokli, un par prioritāti tika 
izvirzīta tā dēvētā nometnes „ieziemošana”. Nometnes ekspluatācijas izmaksas ir ļoti lielas, jo 
īpaši tāpēc, ka ir vajadzīga drenāža, grantēšana, kā arī augsnes pielāgošana dzīvošanas 
apstākļiem. Papildu problēmas ir saistītas ar transportu, materiāltehnisko apgādi un 
ūdensapgādi. Attiecībā uz nometnē izmitināto bēgļu skaitu tika konstatētas būtiskas pretrunas. 
Jordānijas varas iestādes sniedza informāciju, ka nometnē uzturas aptuveni 100 000 bēgļu, 
savukārt UNHCR norādīja, ka delegācijas apmeklējuma laikā nometnē dzīvoja aptuveni 

                                               
1 Dati un skaitliskie rādītāji pastāvīgi mainās. Visi ziņotie dati attiecas uz delegācijas apmeklējuma laiku, t. i., 
2013. gada februāra sākumu.
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70 000 cilvēku. Šāda būtiska pretruna tika skaidrota ar faktu, ka varas iestādes saskaita 
cilvēkus, kuri ierodas nometnē un reģistrējas, bet, ņemot vērā apstākli, ka tā ir atvērta tipa 
nometne, daudzi cilvēki dodas prom un dažkārt vēlāk atgriežas, tāpēc tiek pieskaitīti divas 
reizes, vai arī cilvēki, kas pamet nometni, netiek reģistrēti.
Nometnē ir apmetušies tikai Sīrijas iedzīvotāji — 99 % no viņiem ir sunnīti, galvenokārt 
sievietes un bērni. Lielākā daļa bēgļu nometnē dzīvo teltīs, bet aptuveni 450 ģimenes ir 
izmitinātas rūpnieciski izgatavotos konteineros. Apmeklējuma laikā tika gaidīta 3000 jaunu 
dzīvojamo treileru piegāde, un nākotnē ir plānots visus nometnes iedzīvotājus izmitināt 
dzīvojamajos treileros.
Nometnē darbojas 38 NVO (piemēram, ANO Bērnu fonds (UNICEF), Pasaules Pārtikas 
programma (WFP), UNHCR, NRC, Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM), THW, 
organizācija „Glābiet bērnus!”, MDM, IRD un ACTED), kuras ir atbildīgas par dažādu 
pakalpojumu sniegšanu. Nometnē tiek nodrošinātas šādas cilvēku pamatvajadzības: pārtika, 
teltis, segas, higiēnas aprīkojums, izglītība, veselības aprūpe utt. UNHCR norādīja, ka apstākļi 
Za'atri nometnē salīdzinājumā ar citām bēgļu nometnēm pasaulē ir ļoti labi, bet 
starptautiskajai sabiedrībai ir jāīsteno paustās apņemšanās un jānodrošina solītā palīdzība, lai 
pakalpojumu sniegšana varētu turpināties.
Tā kā nometnē ir viena no lielākajām cilvēku koncentrācijām Jordānijā, būtisks jautājums ir 
drošība. Lielākās bažas rada nepilngadīgu personu laulības, kontrabanda un pārtikas sadale, 
kas kopš 2013. gada ir kļuvusi problemātiskāka, un ir bijuši vairāki demonstrāciju, protestu, 
nemieru un akmeņu mešanas gadījumi. Pašlaik Za´atri nometnē nav nodrošināta pastāvīga 
policijas spēku klātbūtne, un ārkārtas situācijās likumību un kārtību atjauno Jordānijas 
militārie spēki. 
Lai garantētu drošību, nometnes pārvalde, kas iepriekš bija Jordānijas Hāšimītu Labdarības 
organizācijas (JHCO) kompetencē, tika nodota Valsts Drošības direktorāta (PSD) pārziņā 

4. Bēgļi pilsētās

80 % Sīrijas bēgļu dzīvo pilsētās. Delegācijas locekļi Mafraq pilsētā tikās ar vairākām Sīrijas 
bēgļu ģimenēm. Vairums šo cilvēku bija sasnieguši robežu pēc vairākas dienas un naktis gara 
pārgājiena, un pēc robežas šķērsošanas viņus vispirms pārvietoja uz kādu no tranzīta vietu 
mītnēm, no kurām viņi vēlāk devās uz pilsētām. No sarunām ar bēgļiem izrietēja, ka viņu 
lielākā vēlēšanās ir pēc iespējas ātrāk atgriezties savā valstī un savās mājās. Šo vajadzību 
padziļina fakts, ka daudzas ģimenes ir šķirtas, jo daži ģimenes locekļi (galvenokārt vīrieši) 
joprojām atrodas Sīrijā. 

Bēgļiem, kuri ir apmetušies pilsētās, tiek sniegta palīdzība skaidrā naudā, lai viņi varētu 
nodrošināt pamatvajadzības, piemēram, apmaksāt mājokļa īres izdevumus. Atkarībā no 
ģimenes lieluma tās saņem no 50 līdz 120 Jordānijas dināru (USD 70–170) mēnesī. Turklāt 
nolūkā atbalstīt ģimenes ziemas laikapstākļos tām tiek piešķirti papildu līdzekļi, lai palīdzētu 
tām iegādāties kurināmo, ziemas apģērbu un papildu segas. Tomēr dažu pēdējo mēnešu laikā 
pilsētās dzīvojošo bēgļu vajadzības ir palielinājušās, un daudziem delegācijas dalībnieku 
satiktajiem bēgļiem nebija darba, vai viņi strādāja ļoti slikti apmaksātās darba vietās, nespējot 
nodrošināt sev iztiku. Viņi sūdzējās par mājokļu īres un kurināmā cenu kāpumu. Nereti vienā 
dzīvoklī mitinās vairākas ģimenes, un dažkārt tās ir atkarīgas no jordāniešu kaimiņu dāsnuma. 
Vairāki no delegācijas dalībnieku sastaptajiem bērniem neapmeklēja skolu, jo viņu ģimenes 
vēl nebija reģistrētas reģistrācijas centrā.
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Šī situācija būtiski ietekmē vietējo infrastruktūru, jo īpaši veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumu jomu. Pilsētās dzīvojošajiem bēgļiem paredzētās palīdzības sniegšanas 
saskaņošana ir ļoti problemātiska, īpaši dažādo kopienas iniciatīvu dēļ, kā arī tāpēc, ka 
cilvēkiem, kuri nereti dzīvo nomaļos apvidos, kas ne vienmēr ir vienkārši sasniedzami, 
pieejamā palīdzība ir ierobežota. Daudzas kopienu iniciatīvas vēl joprojām tiek īstenotas.

Lai gūtu skaidru priekšstatu par pilsētās dzīvojošo bēgļu skaitu, Jordānijas valdība bēgļus, 
kuri Jordānijā ir apmetušies ārpus bēgļu nometnēm, aicināja reģistrēties policijas iecirkņos. 
Pēc reģistrēšanās bēgļi saņem pakalpojumu karti, kas ir izmantojama vairāku pakalpojumu 
saņemšanai. Delegācijas apmeklējuma laikā 147 000 iedzīvotāju jau bija reģistrējušies.

5. Reģistrācijas centru apmeklējums

Delegācija apmeklēja UNHCR pārvaldīto Ammānas reģistrācijas centru, kā arī jauno UNHCR
reģistrācijas centru Irbidā, kas pirms dažām dienām bija sācis darbu.
Intervijas ilga aptuveni 20 minūtes. Reģistrētās personas saņem apliecību, kas tām nodrošina 
piekļuvi finansiālai, medicīniskai un ar apmešanās vietu saistītai palīdzībai, kā arī bērnu 
piekļuvi skolai. Tomēr galvenais ir tas, ka šī apliecība reģistrēto personu aizsargā no 
deportācijas. Izmantojot šo apliecību, cilvēki iegūst piekļuvi medicīniskajai aprūpei, skolām, 
pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem, konsultācijām un dažiem ad hoc
pakalpojumiem, piemēram, juridiskajām konsultācijām. Apliecība ir derīga 6 mēnešus un pēc 
tam tiek atjaunota. Ja bēgļi neierodas atjaunot apliecības, tās tiek anulētas. Šī sistēma 
nodrošina UNHCR iespēju saņemt informāciju par bēgļiem, kuri lūdz palīdzību.
Jaunais Irbidas centrs tika atvērts ar mērķi nodrošināt reģistrēšanās vietu, kas atrodas tuvāk 
robežai, un atvieglot reģistrācijas procesu. Lai gan centrs tikai nesen bija sācis darbu, pie tā 
vārtiem, gaidot iespēju reģistrēties, jau pulcējās cilvēku pūlis. Šajā centrā prioritāra uzmanība 
tiek pievērsta neaizsargātajām personām. Tajā tika reģistrēti 500 cilvēki dienā, un tuvākajā 
laikā šo skaitu bija plānots divkāršot. Gaidīšanas laiks, lai reģistrētos, bija 9 mēneši, bet 
saistībā ar jauno centru šo laiku ir plānots samazināt līdz 2 mēnešiem.

6. Robežas un tranzīta vietu apmeklējums

Delegācija apmeklēja IOM pārvaldīto Mafraq tranzīta vietu. Jordānijas bruņotie spēki šajā 
vietā nogādā cilvēkus, kuri valsts robežu ir šķērsojuši nelikumīgi. Pēc tam, kad armijas 
pārstāvji bēgļus ir nogādājuši centros pie robežas, viņiem tiek veikta medicīniskā pārbaude un 
izsniegta pārtika, un pēc tam ar armijas vai IOM autobusu viņi tiek aizvesti uz tranzīta vietu. 
Tur bēgļi tiek reģistrēti, nodod savus personu apliecinošos dokumentus un saņem kvīti par šī 
dokumenta iesniegšanu, kā arī personu apliecinošā dokumenta kopiju. Pēc tam lielākā daļa no 
šiem bēgļiem tiek nogādāta Za'atri nometnē. Turklāt katru dienu tranzīta vietās tiek nogādāti 
ievainoti cilvēki, jo īpaši nakts laikā.
Pēc tranzīta vietas apmeklējuma delegācijai arī bija iespēja apmeklēt robežsardzes galveno 
mītni, tostarp uzraudzības centru, kura darbinieki ar kameru palīdzību pārrauga vairāk nekā 
50 kilometrus lielu platību uz Jordānijas un Sīrijas robežas. Delegācijas locekļi Sīrijas robežas 
pusē novēroja regulāru smago automašīnu satiksmi, ar kurām cilvēki tika atvesti līdz valstu 
robežai. Visbeidzot, delegācija devās uz Thnebe robežas šķērsošanas punktu, kur tā varēja 
novērot robežas šķērsošanu. Šajā apvidū aktīvi darbojas IOM, veicot dzīvības glābšanas 
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operācijas un sniedzot ārkārtas palīdzību, cita starpā, veicot cilvēku evakuāciju, sniedzot 
palīdzību bēgļiem, kuri ir tikko ieradušies, kā arī nodrošinot viņu tālāku transportēšanu.

7. Tikšanās ar Jordānijas varas iestāžu pārstāvjiem un vēstniekiem

Delegācijas locekļi tikās ar trīs par bēgļu stāvokli atbildīgu ministriju, proti, Ārlietu 
ministrijas, Plānošanas un starptautiskās sadarbības ministrijas (MOPIC) un Iekšlietu 
ministrijas, pārstāvjiem.
Jordānijas varas iestāžu pārstāvji uzsvēra teicamās Jordānijas un ES attiecības, kuru izveidi 
sekmējusi izcila partnerība, kas nodrošināja pakāpenisku drošības situācijas un stabilitātes 
uzlabošanos Jordānijā, kā arī ES finanšu atbalsts. Tikai dažas nedēļas pirms delegācijas 
apmeklējuma (2013. gada 23. janvārī) Jordānijā notika parlamenta vēlēšanas. Valdības iestāžu 
pārstāvji uzsvēra, ka milzīgais bēgļu pieplūdums no Sīrijas rada patiesas bažas un būtiski 
ietekmē ekonomikas, vides un drošības situāciju Jordānijā, kā arī rada smagu slogu izglītības 
nozarei. Iestāžu pārstāvji pauda bažas, prognozējot, ka līdz 2013. gada beigām Jordānijā 
ieradīsies 1 miljons bēgļu.
Pašlaik bēgļi Jordānijā veido 5 % no valsts iedzīvotājiem, un līdz 2013. gadam šis īpatsvars 
varētu sasniegt 15 %. Ārlietu ministrijas pārstāvji arī pauda satraukumu par to, ka šāds bēgļu 
skaita pieaugums varētu izraisīt etnisko spriedzi un tās sekas Jordānijā. Saskaņā ar varas 
iestāžu pārstāvju sniegtajām ziņām reģionā un arī ārpus Jordānijas ir vajadzīgas jaunas 
nometnes, lai palīdzētu izmitināt bēgļus. Paužot nožēlu, ka līdz šim nav bijis iespējams panākt 
miermīlīgu Sīrijas konflikta atrisinājumu, Jordānijas varas iestāžu pārstāvji stingri iebilda pret 
militāru intervenci un norādīja, ka viņi joprojām cer uz politisku risinājumu un pārejas 
mehānismu.
Ārlietu ministrijas pārstāvji uzsvēra Jordānijas „atvērto durvju” politiku un faktu, ka bēgļi 
netiek izraidīti vai nosūtīti atpakaļ uz Sīriju. Viņi apstiprināja, ka Jordānija neplāno liegt 
Sīrijas bēgļiem iekļūšanu valstī. Tomēr Jordānija ir sasniegusi savu bēgļu uzņemšanas 
maksimālo iespēju robežu, un, nesaņemot atbalstu, tā nespēs bēgļiem nodrošināt vajadzīgās 
kvalitātes pakalpojumus. Ārlietu ministrijas pārstāvji arī uzsvēra, ka šo pakalpojumu 
nodrošināšanai būtu jābūt kopīgam uzdevumam, un mudināja starptautisko sabiedrību izpildīt 
savas saistības.
MOPIC sadarbībā ar visām par dažādo pakalpojumu sniegšanu atbildīgajām ministrijām un 
sešām ANO aģentūrām sagatavoja risinājuma plānu saistībā ar Sīrijas bēgļiem. Plānā ir 
noteiktas vajadzības (piemēram, vajadzība pēc patvēruma, pārtikas, izglītības, veselības 
aprūpes utt.) un norādīti sniegtie pakalpojumi. Saistībā ar šo plānu MOPIC saņem atbalstu no 
Starpvaldību koordinēšanas komitejas un darbojas kā pārraudzības ministrija, lai saskaņotu 
risinājuma plānu, galveno uzmanību pievēršot ekonomiskajiem un finanšu aspektiem.
Iekšlietu ministrija uzsvēra, ka drošības, jo īpaši sociālās drošības, uzturēšanai, kā arī ģimeņu 
vienības un sieviešu-bēgļu drošības garantēšanai ir vajadzīgi daudz lielāki resursi. Šādu 
vajadzību nodrošināšanai budžeta līdzekļi nav pietiekami. Vispārējās pieejas migrācijai un 
mobilitātei ietvaros 2012. gada decembrī tika sākts ES un Jordānijas dialogs par migrāciju, 
mobilitāti un drošību. Iekšlietu ministrijas pārstāvji norādīja, ka, ja bēgļu pieplūdums arī 
turpmāk būs tik liels vai pat lielāks nekā lēsts, visu bēgļu izmitināšana esošajās nometnēs 
nebūs iespējama. Tādā gadījumā var rasties vajadzība robežas tuvumā atrast jaunas vietas, kur 
iespējams uzcelt jaunas bēgļu izmitināšanas nometnes.
Delegācijas locekļi arī piedalījās divpusējās sanāksmēs ar viņu pārstāvēto dalībvalstu 
vēstniekiem Jordānijā, lai gūtu dziļāku ieskatu par situāciju valstī.
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8. Tikšanās ar starptautiskajām organizācijām un NVO

Delegācijas locekļi tikās ar UNCHR pārstāvjiem un ECHO humānās palīdzības ekspertiem, 
kuri pavadīja delegācijas locekļus arī viņu apmeklējumos uz vietas. Turklāt delegācijas 
locekļi tikās ar vairāku organizāciju, kuras darbojas Za'atri bēgļu nometnē, proti, UNICEF, 
WFP, NRC, IOM, THW, „Glābiet bērnus!”, MDM, IRD un ACTED, pārstāvjiem. Šo 
organizāciju darbinieki pauda bažas saistībā ar līdzekļu trūkumu un papildu atbalsta 
vajadzību, lai īstenotu pastāvīgus pasākumus attiecīgajās darbības jomās. Nenoteiktība par 
turpmāko finansējumu apgrūtina nākotnes plānošanu. Organizāciju pārstāvji arī vērsa 
uzmanību uz robežu politikas problēmu un vajadzību nodrošināt piekļuvi robežai, jo 
vairums bēgļu neuzturas nometnēs. Viņi arī uzsvēra vajadzību sākt ārkārtas priekšdarbu 
plāna izstrādi, lai sagatavotos sliktākajai iespējamajai situācijas attīstībai, kas šķiet 
neizbēgama. No diskusijām izrietēja, ka ir jāuzlabo sadarbība. Dažas saskaņošanas 
darbības tiek īstenotas pastāvīgi, cenšoties iesaistīt arī netradicionālus līdzekļu sniedzējus 
un iekļaut tajās nozares iekšējo saskaņošanu un tematisko saskaņošanu, bet ciešāka 
saskaņošana un saskaņotības nodrošināšana pie robežas ir problemātiska. Turklāt ir 
vajadzīga saskaņošana starp Jordānijas varas iestādēm un aģentūrām, kuras darbojas uz 
vietas.
Delegācijas dalībnieki arī tikās ar Jordānijas Sarkanā Pusmēness biedrības (JRCS), 
Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijas (IFRC) un 
Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas (ICRC) pārstāvjiem. Sarkanais Krusts nav iesaistīts 
nometņu pārvaldībā un lielāku uzmanību velta vietējiem iedzīvotājiem. Tā darbība ir vērsta uz 
reģistrāciju, pārtikas un nepārtikas produktu, kā arī skaidrā naudā sniegtas palīdzības 
nodrošināšanu. 

9. Secinājumi

EP delegācija:

1. Pauž lielas bažas par humanitāro krīzi Sīrijā un lielo slogu, ko tā rada kaimiņvalstīm.

2. Atzinīgi vērtē Jordānijas iestāžu centienus un solidaritāti un Jordānijas iedzīvotāju 
dāsnumu, sniedzot palīdzību bēgļiem no Sīrijas, kā arī jebkādu palīdzību, ko ir 
sniegušas citas Sīrijas kaimiņvalstis.

3. Augstu vērtē starptautiskās sabiedrības centienus palīdzēt Jordānijai, sniedzot bēgļiem 
vajadzīgo atbalstu.

4. Tomēr secina, ka Jordānijas bēgļu uzņemšanas iespējas ir gandrīz izsmeltas un ka tās 
ierobežotie resursi — bez starptautiskās sabiedrības, ES un dalībvalstu finansiālās 
palīdzības — nav pietiekami, lai nodrošinātu valstī ieceļojošā aizvien lielākā bēgļu 
skaita vajadzības.

5. Tāpēc uzsver starptautiskās sabiedrības, ES un dalībvalstu atbildību un aicina tās 
turpināt atbalsta sniegšanu šajā ārkārtējā humanitārajā krīzē.
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6. Mudina Jordānijas iestādes arī turpmāk visiem bēgļiem, kas ierodas no Sīrijas, ļaut 
šķērsot valsts robežu, lai viņi varētu iekļūt Jordānijā un lūgt aizsardzību.

7. Ir pārliecināta, ka, raugoties no vidēja termiņa perspektīvas, lai nodrošinātu pienācīgu 
krīzes pārvaldību, ir svarīgi dalīt slogu arābu kaimiņvalstu vidū.

8. Uzskata, ka ilgtermiņa risinājuma kontekstā par prioritāti būtu jānosaka reģionālās 
aizsardzības programmas izveide un ka tajā būtu jāiekļauj arī citas reģiona valstis.

9. Uzsver vajadzību paplašināt sadarbību starp daudzajiem dalībniekiem, kuri darbojas 
uz vietas, proti, Jordānijas varas iestādēm, starptautiskajām organizācijām un NVO, 
tostarp saistībā ar saskaņošanu uz robežas.

10. Aicina visus iesaistītos dalībniekus koncentrēt savus centienus, lai sniegtu palīdzību 
visiem grūtībās nonākušajiem cilvēkiem neatkarīgi no to atrašanās vietas valstī, jo 
īpaši bēgļiem pilsētās, kuri ir mazāk pamanāmi nekā nometnēs izmitinātie cilvēki.

11 Aicina Jordānijas varas iestādes un starptautisko sabiedrību nodrošināt tiesiskumu 
Za´atri nometnē, lai garantētu aizsardzību visneaizsargātākajām personām un 
nepieļautu vardarbību vai noziedzīgus nodarījumus.

12. Aicina Jordānijas varas iestādes humānās palīdzības darbiniekiem un organizācijām 
nodrošināt piekļuvi robežai. Uzskata, ka šajā jomā pievienoto vērtību nodrošinātu 
palīdzības protokoli un uzraudzība pie robežas.
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I PIELIKUMS: DELEGĀCIJAS PROGRAMMAS GALĪGĀ 
REDAKCIJA

Pirmdiena, 2013. gada 11. februāris

Ieteiktie lidojumi no Briseles uz Ammānu (caur Berlīni) 11. februārī:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 - 21:30 Pārbrauciens ar autobusu no lidostas uz viesnīcu1

21:30 Individuāli vakariņu plāni

Otrdiena, 2013. gada 12. februāris

8:00 Tikšanās viesnīcas vestibilā

8:05 - 8:15 Pārbrauciens ar autobusu uz tikšanās vietu2

8:30 - 9:30 Tikšanās ar UNHCR pārstāvja asistentu Paul Stromberg un Ammānas 
Reģistrācijas centra apmeklējums, piedaloties reģistrācijas inspektoram 
Davies Kamau.

9:30 - 10:30 Pārbrauciens ar autobusu uz Al Mafraq

10:45 - 14:00 Za'atri bēgļu nometnes apmeklējums, piedaloties UNHCR aizsardzības 
inspektorei Myra Sabongi. Darba kārtība nometnē: 

– Pulkvedis Zaher Abushihab, Sīrijas bēgļu nometnes departaments 
(SRCD), un Mahmoud Al-Amoush, Jordānijas Hāšimītu Labdarības 
organizācija (JHCO), nometnes vadītājs 
– Tikšanās ar UNCHR nometnes vadītāju Iris Blom ziņojuma 
uzklausīšanai
– Tikšanās ar Sīrijas bēgļiem (UNHCR pašvaldības pakalpojumu 
inspektore Silvia Angemi)
– WFP pārtikas sadales teritorija, ārkārtas situāciju koordinatora 
Jonathan Campbell ziņojums
– UNICEF apmeklējums, Dominique Hyde ziņojums
– Tikšanās ar starptautisko organizāciju (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, 

IOM, THW, „Glābiet bērnus!”, MDM, IRD, ACTED) pārstāvjiem, kuri
strādā Za'atri nometnē 

14:00 - 14:30 Pārbrauciens ar autobusu uz Mafraq — vecākā koordinatora uz vietas 
Volker Schimmel ziņojums un pusdienas (individuāli plāni)

14:30 - 15:15 Sīrijas bēgļu ģimenes mājokļa apmeklējums Mafraq

15:15 - 16:00 Mafraq tranzīta vietas apmeklējums, piedaloties IOM pārstāvim 
Khaled Takhayneh

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi street, 5th Circle, Jabal Amman.
2 UNHCR Ammānas birojs, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Ammāna.
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16:00 - 17:15 Pārbrauciens ar autobusu un robežsardzes galvenās mītnes 
apmeklējums

17:15 - 17:30 Pārbrauciens ar autobusu uz Thnebe

17:30 - 18:15 Thnebe robežšķērsošanas punkta apmeklējums, piedaloties IOM
pārstāvim Khaled Takhayneh

18:15 - 20:00 Pārbrauciens ar autobusu uz viesnīcu un noslēdzošā tikšanās ar ECHO
humānās palīdzības ekspertu Carlos Afonso, ECHO Reģionālā atbalsta 
birojs, Eiropas Komisija

20:00 Pārbrauciens ar autobusu uz viesnīcu un individuāli pusdienu plāni

Trešdiena, 2013. gada 13. februāris

8:00 Tikšanās viesnīcas vestibilā

8:05 – 9:30 Pārbrauciens ar autobusu uz Irbidu

9:30 – 10:30 Nesen atvērtā UNHCR reģistrācijas centra apmeklējums Irbidā. 
Reģistrācijas inspektora un vecākā koordinatora uz vietas ziņojums, 
piedaloties reģistrācijas inspektora asistentam Naseer El-Nabilsi

11:00 - 12:30 Pārbrauciens ar autobusu uz tikšanās vietu Ammānā1

12:30 - 13:30 Preses konference

13:30 - 14:30 Pusdienas (individuāli plāni)

14:30 - 15:00 Tikšanās ar Austrijas, Nīderlandes, Rumānijas un Spānijas vēstniekiem

15:30 – 16.00 Tikšanās ar Mohammed-Ali Daher, Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāru2

16.30 - 17.30 Tikšanās ar Saleh Karabsheh, Plānošanas un starptautiskās sadarbības 
ministrijas ģenerālsekretāru3

17:30 - 18:15 Tikšanās ar Sameh Al-Majali, Iekšlietu ministrijas ģenerālsekretāru4

18:15 – 18:30 Pārbrauciens ar autobusu uz tikšanās vietu

18:30 - 19:30 Tikšanās ar Jordānijas Sarkanā Pusmēness biedrības (JRCS), 
Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību 
federācijas (IFRC) un Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas (ICRC) 
pārstāvjiem5

19:30 - 19:50 Pārbrauciens ar autobusu uz viesnīcu

19:50 Individuāli vakariņu plāni

Ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

8:30 - 9:30 Pārbrauciens ar autobusu uz lidostu

Individuāla atgriešanās 14. februārī

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Ammāna.
2 Airport Road, Ammāna 11180.
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., 1. pagrieziens pa labi, Ammāna 11118.
4 Al Dakhliyah Circle — Queen Noor street.
5 Jordan Red Crescent, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Ammāna.
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Ieteiktie lidojumi no Ammānas uz Briseli (caur Berlīni):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35

II PIELIKUMS DELEGĀCIJAS DALĪBNIEKI

Deputāti

Juan Fernando López Aguilar (PES, ES) — delegācijas vadītājs 
Judith Sargentini, Verts/ALE, NL
Hubert Pirker, PPE, AT
Marian-Jean Marinescu, PPE, RO

Politisko grupu pārstāvji

Andris Pētersons, PPE
Sofia Asteriadi, PES
Christine Sidenius, Verts/ALE

Tulki (AR-EN)

Aomar Gzour (grupas vadītājs)
Maha El-Metwally
Grégoire Bali

Iekšpolitikas ĢD darbinieki

Maria Gandolfo, administratore
Michela Lucchini, asistente

Komunikācijas ĢD darbinieki

Isabel Nadkarni, preses sekretāre
Amelia Neacsu, audiovizuālais nodrošinājums

ES pārstāvniecības Jordānijā darbinieki

Immaculada Roca I Cortes, EĀDD, prese un politiskie jautājumi
Carlos Afonso, ECHO Reģionālā atbalsta birojs


