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1. Rapport dwar iż-żjara

Delegazzjoni ta’ erba’ Membri tal-Parlament Ewropew (ara l-lista fl-Anness I) marret il-
Ġordan bejn il-11 u l-14 ta’ Frar 2013 sabiex tivvaluta s-sitwazzjoni tar-rifuġjati mis-Sirja.
L-ambitu tad-delegazzjoni kien li tifhem l-isfidi li jiffaċċjaw il-pajjiżi ġirien tas-Sirja, b’mod 
partikolari l-Ġordan, fid-dawl tal-influss massiv ta’ rifuġjati minħabba l-instabilità politika 
fis-Sirja, u li jivvalutaw il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom fil-Ġordan.
Id-delegazzjoni kellha l-opportunità li żżur l-akbar kamp tar-rifuġjati fil-Ġordan u żewġ ċentri 
ta’ reġistrazzjoni, kif ukoll li tiċċekkja s-sitwazzjoni fil-qsim tal-fruntiera mas-Sirja u l-
faċilitajiet tranżitorji. Kellha l-opportunità li tiltaqa’ ma’ xi rifuġjati Sirjani li jgħixu kemm 
fil-kampijiet tar-rifuġjati kif ukoll f’sitwazzjonijiet urbani. Id-delegazzjoni kellha wkoll 
diskussjonijiet fil-fond mal-awtoritajiet tal-Ġordan, l-Ambaxxaturi, l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li joperaw fil-Ġordan, sabiex 
tivvaluta s-sitwazzjoni u l-għajnuna li l-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jipprovdu lill-atturi 
governattivi u mhux governattivi biex ikunu jistgħu jegħlbu dawn l-isfidi eċċezzjonali. 
Fl-aħħar taż-żjara ġiet organizzata konferenza stampa u d-delegazzjoni ġiet ferm koperta mill-
midja.

2. Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-Ġordan

Il-kriżi fis-Sirja bdiet f’Marzu 2011 u minn dakinhar is-sitwazzjoni umanitarja kompliet sejra 
lura. In-numru ta’ persuni milquta mill-kriżi fis-Sirja huwa stmat għal erba’ miljuni u n-
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numru ta’ persuni spustati huwa stmat għal żewġ miljuni1. Il-biċċa l-kbira tal-popolazzjonijiet 
milquta ġew spustati internament qabel ma ġew furzati li jaqsmu l-fruntiera lejn żoni aktar 
sikuri fil-Ġordan, il-Lebanon, l-Iraq, l-Eġittu u t-Turkija. Skont il-UNHCR, aktar minn nofs 
ir-rifuġjati Sirjani rreġistrati f’dawn il-pajjiżi huma tfal, 39 % minnhom għandhom anqas 
minn 11-il sena. Waħda minn kull ħames unitajiet domestiċi għandha mara bħala l-kap 
tagħha. Kważi 90 % tar-rifuġjati Sirjani waslu fl-2012. Il-Ġordan esperjenza numru rekord ta’ 
rifuġjati li qasmu u l-popolazzjoni Sirjana fil-Ġordan hija stmata għal 250,000 persuna 
rreġistrata. Madankollu, skont il-Gvern, iċ-ċifri huma akbar. L-akbar kamp tar-rifuġjati huwa 
l-kamp ta’ Za’atri. Il-UNHCR qed taħdem mal-Gvern tal-Ġordan u xi msieħba biex 
jippreparaw kamp ewlieni ieħor, magħruf bħala l-kamp ta’ Halabat, li suppost kellu jinfetaħ 
fl-aħħar ta’ Frar imma għadu mhux qed jopera. Inizjalment se joqogħdu fil-kamp sa ħamest 
elef persuna, imma l-pjan huwa li l-kapaċità tiegħu tiżdied għal 30,000 persuna. Madankollu, 
il-biċċa l-kbira tar-rifuġjati Sirjani (madwar 80 %) jgħixu f’komunitajiet urbani u fiż-żmien 
tad-delegazzjoni, madwar 49,000 persuna kienu għadhom qed jistennew reġistrazzjoni. Il-
wasliet medji ta’ kuljum fil-perjodu taż-żjara kienu żdiedu għal medja ta’ 2,100 persuna 
kuljum, bil-biċċa l-kbira tan-nies jaqsmu matul il-lejl u b’punti massimi ta’ aktar minn 
3,500 persuna jaqsmu l-fruntiera f’lejl wieħed. Il-UNHCR qed jirrinforza l-kapaċità ta’ 
reġistrazzjoni tiegħu sabiex jipproċessa r-reġistrazzjoni u t-tiġdid taċ-ċertifikati pendenti u 
sabiex inaqqas il-perjodu ta’ stennija bejn l-ewwel kuntatt mal-UNHCR u r-reġistrazzjoni 
għal xahar. Madankollu, mhux ir-rifuġjati kollha jirreġistraw mal-UNHCR u għaldaqstant in-
numru eżatt tagħhom jibqa’ inċert. Tħassib ewlieni huwa marbut mal-età medja u s-sess tar-
rifuġjati. Il-biċċa l-kbira tagħhom huma nisa u tfal, għax ħafna drabi l-irġiel jibqgħu s-Sirja. 
Sa issa, il-UNHCR, ma talabx għal risistemazzjoni fuq skala kbira taċ-ċittadini Sirjani spustati 
minħabba l-kunflitt. Il-Kummissarju Għoli, min-naħa l-oħra, appella għal risistemazzjoni ta’ 
emerġenza ta’ ċerti kategoriji speċifiċi ta’ rifuġjati spustati minħabba l-kunflitt, jiġifieri dawk 
li jinsabu f’sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli u li m’għandhom l-ebda prospetti realistiċi 
li jirritornaw lejn djarhom fi żmien qasir jew medju. Ir-rata ta’ rikonoxximent globali tal-UE 
tal-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali hija ta 93 %, bil-Ġermanja u l-Isvezja jkunu l-
Istati Membri bl-ogħla rata. Fl-UE jidher li issa hemm kunsens ġenerali fost l-Istati Membri li 
ċ-ċittadini Sirjani m’għandhomx jiġu rritornati lejn is-Sirja.  

3. Żjara tal-kamp Za’atri

Id-delegazzjoni żaret il-kamp tar-rifuġjati ta’ Za’atri, li huwa l-akbar kamp fil-Ġordan.
Dan il-kamp inbena f’Lulju 2012. Wara l-ewwel reazzjoni għall-kriżi fis-Sirja li kkonsistiet 
f’kampijiet tranżitorji, Za’atri kien l-ewwel kamp mibni għal tal-apposta li kien maħsub biex 
jintuża fuq terminu itwal. Il-kamp inbena malajr ħafna u l-kundizzjonijiet tal-ħamrija kienu 
sfida kbira. Peress li t-territorju huwa deżert, it-trab għamel il-kundizzjonijiet tal-għajxien 
diffiċli ħafna. Il-kundizzjonijiet xitwin severi għamlu s-sitwazzjoni agħar għar-rifuġjati u 
saret prijorità li l-kamp ikun kapaċi jilqa’ għax-xitwa. L-ispiża biex il-kamp ikun jista’ jopera 
hija għolja ħafna, speċjalment minħabba l-iskular, iż-żrar u l-assigurazzjoni li l-ħamrija hija 
tajba għall-għajxien. Sfidi oħra huma t-trasport, il-loġistika u l-provvista tal-ilma. Irriżulta li 
hemm diskrepanza kbira dwar in-numru ta’ rifuġjati preżenti fil-kamp. L-awtoritajiet tal-
Ġordan indikaw ċifri ta’ madwar 100,000 rifuġjat ospitat fil-kamp, filwaqt li l-UNHCR 

                                               
1 Id-dejta u n-numri jinbidlu kuljum. Id-dejta kollha rrappurtata tirreferi għaż-żmien tad-delegazzjoni, jiġifieri l-
bidu ta’ Frar 2013.
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iddikjara li l-numru ta’ rifuġjati li jgħixu fil-kamp fiż-żmien tad-delegazzjoni kien ta’ madwar 
70,000 persuna. Ir-raġuni għal tali diskrepenza kbira ġiet marbuta mal-fatt li l-awtoritajiet 
jgħoddu l-persuni li jidħlu fil-kamp u jirreġistraw, imma peress li dan hawn kamp miftuħ, 
ħafna persuni jitilqu u xi kultant jerġgħu jiġu lura fi stadju aktar tard, u għaldaqstant xi 
persuni ġew magħduda darbtejn jew in-numru ta’ persuni li telqu ma ġiex irreġistrat.
Il-popolazzjoni tal-kamp tikkonsisti minn Sirjani biss, 99 % minnhom Sunni, prinċipalment 
nisa u tfal. Il-biċċa l-kbira tagħhom jgħixu f’tined, imma madwar 450 familja jgħixu 
f’kontejners prefabbrikati. Fiż-żmien taż-żjara, kienu mistennija 3,000 karavan ġdid u l-pjan 
għall-futur huwa li l-popolazzjoni kollha titmexxa f’karavans.
Fil-kamp qed jaħdmu 38 NGO (bħall-UNICEF, id-WFP, il-UNHCR, l-NRC, l-IOM, it-THW, 
Save the Children, l-MDM, l-IRD u l-ACTED), u huma responsabbli għal servizzi differenti. 
Fil-kamp tingħata attenzjoni għall-ħtiġijiet bażiċi tan-nies: ikel, tined, kutri, servizzi iġjeniċi, 
edukazzjoni, kura tas-saħħa, eċċ. Il-UNHCR iddikjara li l-kundizzjonijiet fil-kamp ta’ Za’atri 
huma tajbin ħafna meta mqabbla ma’ kampijiet tar-rifuġjati oħra fid-dinja imma kien hemm 
il-ħtieġa li l-komunità internazzjonali ssegwi l-wegħdiet tagħhom u twassal l-għajnuna 
mwiegħda sabiex is-servizzi jkomplu.
Peress li għandu waħda mill-akbar konċentrazzjonijiet ta’ nies fil-Ġordan, tqajmet il-kwistjoni 
dwar is-sigurtà fil-kamp. It-tħassib prinċipali jikkonċerna ż-żwiġijiet taħt l-età, it-traffikar, u t-
tqassim tal-ikel li sar hemm aktar tensjoni dwaru minn Jannar 2013 lil hawn, b’xi episodji ta’ 
dimostrazzjonijiet, protesti, irvellijiet u tfigħ ta’ ġebel. Bħalissa, ma hemm l-ebda presenza 
permanenti ta’ pulizija fil-kamp ta’ Za’atri u f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali l-ordni pubblika 
terġa’ tiġi stabbilita permezz tal-forzi militari tal-Ġordan. 
Sabiex jiżgura s-sigurtà, riċentament il-maniġment tal-kamp tmexxa mill-Organizzazzjoni tal-
Karità Hashemite (JHCO) għad-Direttorat għas-Sigurtà Pubblika (PSD).

4. Rifuġjati urbani

80 % tar-rifuġjati Sirjani jgħixu f’komunitajiet urbani. Id-delegazzjoni ltaqgħet ma’ xi familji 
rifuġjati Sirjani f’Mafraq. Fil-biċċa l-kbira tagħhom dawn waslu fil-fruntiera wara xi ġranet u 
ljieli mexjin, u wara li qasmu l-fruntiera l-ewwel ġew trasferiti f’xi faċilitajiet ta’ 
akkomodazzjoni tranżitorji, imbagħad tmexxew f’komunitajiet urbani. Mid-diskussjonijiet 
mar-rifuġjati ħareġ li t-tħassib ewlieni tagħhom huwa li jkunu jistgħu jmorru lura f’pajjiżhom 
u fi djarhom mill-aktar fis possibbli. Din il-ħtieġa tinħass aktar urġenti minħabba l-fatt li 
ħafna familji jiġu separati peress li xi membri tal-familja (fil-biċċa l-kbira tagħhom irġiel) 
għadhom is-Sirja. 

Ir-rifuġjati urbani jiġu pprovduti b’għajnuna finanzjarja biex ikopru l-ħtiġijiet bażiċi tagħhom 
bħall-ispejjeż tal-kera. Skont id-daqs tagħhom, il-familji jirċievu bejn 50 u 120 dinar tal-
Ġordan (USD 70 – 170) fix-xahar. Minbarra dan, u sabiex ikunu jistgħu jkampaw mat-temp 
xitwi, il-familji rċevew fondi żejda biex ikunu jistgħu jixtru l-fjuwil, ħwejjeġ tax-xitwa u 
aktar kutri. Madankollu, fl-aħħar xhur il-ħtiġijiet tar-rifuġjati urbani żdiedu u ħafna mir-
rifuġjati li ltaqgħu mad-delegazzjoni kienu qiegħda jew kellhom xogħol b’salarju baxx ħafna, 
li ma kienx suffiċjenti biex jgħixu. Huma lmentaw dwar l-ispejjeż tal-kera u tal-fjuwil li qed 
jiżdiedu. Diversi familji ta’ spiss qed jaqsmu appartament bejniethom u xi kultant qed 
jiddependu fuq il-ġenerożità ta’ ġirien mill-Ġordan. Xi ftit mit-tfal li d-delegazzjoni ltaqgħet 
magħhom ma kinux imorru skola għax il-familja ma kinitx għadha rreġistrata fiċ-ċentru ta’ 
reġistrazzjoni.



PE506.172v01-00 4/10 DV\928661MT.doc

MT

Din is-sitwazzjoni għandha impatt sinifikanti fuq l-infrastruttura lokali, b’mod partikolari fuq 
is-servizzi tal-kura tas-saħħa u tal-edukazzjoni. Il-koordinazzjoni fl-għajnuna għar-rifuġjati 
urbani tidher li hija sfida ewlenija, speċjalment minħabba inizjattivi komunitarji varji, u l-fatt 
li hemm anqas persunal disponibbli għall-persuni li ħafna drabi jgħixu f’żoni remoti li mhux 
dejjem ikun faċli li tasal fihom. Bħalissa għaddejjin ħafna inizjattivi komunitarji.

Sabiex ikollu stampa ċara tan-numru ta’ rifuġjati urbani, il-Gvern tal-Ġordan talab lill-
popolazzjoni tar-rifuġjati li toqgħod il-Ġordan barra mill-kampijiet biex tirreġistra fl-għases 
tal-pulizija. Wara dik ir-reġistrazzjoni, ir-rifuġjati jirċievu karta tas-servizzi li tintuża għal 
għadd ta’ servizzi. Fiż-żmien taż-żjara, 147,000 persuna kienu diġà rreġistraw.

5. Żjara taċ-ċentri ta’ reġistrazzjoni

Id-delegazzjoni żaret iċ-ċentru ta’ reġistrazzjoni ta’ Amman, immaniġġjat mill-UNHCR, u 
wkoll iċ-ċentru ta’ reġistrazzjoni ġdid tal-UNHCR f’Irbid li kienu għadu kif fetaħ tliet ijiem 
qabel biss.
L-intervisti jdumu madwar 20 minuta. Il-persuni rreġistrati jirċievu ċertifikat, li jagħtihom 
appoġġ għal akkomodazzjoni, għajnuna finanzjarja u medika, u aċċess għal skola għat-tfal. 
Madankollu, il-kwistjoni ewlenija hija li tali ċertifikat jagħti lill-persuni rreġistrati protezzjoni 
milli jiġu deportati. Bih, in-nies ikollhom aċċess b’xejn għal trattament mediku, skola, 
servizzi komunitarji, konsulenza u xi servizzi ad hoc bħal pariri legali. Iċ-ċertifikat huwa 
validu għal sitt xhur, imbagħad jiġi mġedded. F’każ li r-rifuġjati ma jmorrux biex iġeddu ċ-
ċertifikati, huma jiġu diżattivati. Din is-sistema tippermetti lill-UNHCR tkun konxja tar-
rifuġjati li jitolbu għall-għajnuna.
Iċ-ċentru l-ġdid ta’ Irbid infetaħ bil-għan li jkun hemm faċilità ta’ reġistrazzjoni eqreb tal-
fruntiera u biex jagħmel ir-reġistrazzjoni aktar faċli. Għalkemm għadu kemm infetaħ, folla ta’ 
nies kienet diġà miġbura quddiem ix-xatba tistenna r-reġistrazzjoni. Dan iċ-ċentru jagħti 
prijorità lill-persuni vulnerabbli u kien qed jirreġistra madwar 500 persuna kuljum, imma 
għandu l-għan li jilħaq kapaċità doppja fil-futur qarib. Il-perjodu ta’ stennija għar-
reġistrazzjoni kien ta’ disa’ xhur imma biċ-ċentru l-ġdid l-għan huwa li din l-istennija 
titnaqqas għal xahrejn.

6. Żjara tal-fruntiera u tal-faċilitajiet tranżitorji

Id-delegazzjoni żaret il-faċilità tranżitorja ta’ Mafraq li hija mmaniġġjata mill-IOM. Il-forzi 
armati tal-Ġordan iġibu lill-persuni li jidħlu fit-territorju illegalment f’din il-faċilità. Wara li 
jinġabru mill-armata f’ċentri fil-fruntiera fejn jiġu skrinjati u jingħataw xi ikel, ir-rifuġjati 
jinġiebu fil-faċilità tranżitorja b’kowċ tal-armata jew tal-IOM. Ladarba jkunu fis-sit, jiġu 
rreġistrati, titteħdilhom il-karta tal-identità tagħhom u jingħataw irċevuta u kopja tagħha. 
Sussegwentement il-biċċa l-kbira ta’ dawn ir-rifuġjati jiġu trasferiti fil-kamp ta’ Za’atri. Barra 
minn hekk, kuljum il-faċilità tranżitorja tirċievi persuni feruti, speċjalment billejl.
Wara ż-żjara fil-faċilità tranżitorja, id-delegazzjoni kellha wkoll l-opportunità li żżur il-
Kwartieri Ġenerali tal-Gwardja tal-Fruntiera, inkluż ċentru ta’ monitoraġġ li jikkontrolla aktar 
minn 50 kilometru tal-fruntiera bejn il-Ġordan u s-Sirja bil-kamera. Id-delegazzjoni rat 
b’għajnejha stess servizz ta’ trakk regolari fuq in-naħa Sirjana tal-fruntiera jittrasporta lin-nies 
lejn il-fruntiera. Fl-aħħar nett, id-delegazzjoni marret fil-punt ta’ qsim tal-fruntiera ta’ 
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Thnebe, fejn setgħet tosserva l-qsim tal-fruntiera. Hawnhekk, l-IOM hija attiva biex tipprovdi 
intervenzjonijiet ta’ salvataġġ u sokkors ta’ emerġenza li jinkludu, fost l-oħrajn, evakwazzjoni 
umanitarja, għajnuna malli jaslu u trasport biex ikomplu fi triqithom.

7. Laqgħat mal-awtoritajiet tal-Ġordan u l-Ambaxxaturi

Id-delegazzjoni ltaqgħet ma’ rappreżentanti għolja tat-tliet Ministeri responsabbli għas-
sitwazzjoni tar-rifuġjati, jiġifieri l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il-Ministeru għall-
Ippjanar u l-Kooperazzjoni Internazzjonali (MOPIC) u l-Ministeru għall-Intern.
L-awtoritajiet tal-Ġordan enfasizzaw ir-relazzjonijiet eżemplari bejn il-Ġordan u l-UE, grazzi 
għal sħubija eċċellenti li ppermettiet progress gradwali għas-sigurtà u l-istabilità fil-Ġordan u 
għall-appoġġ finanzjarju tal-UE. L-elezzjonijiet parlamentari fil-Ġordan seħħew xi ftit 
ġimgħat biss qabel iż-żjara tad-delegazzjoni (fit-23 ta’ Jannar 2013). L-awtoritajiet tal-Gvern 
enfasizzaw li l-influss massiv ta’ rifuġjati mis-Sirja jikkostitwixxi tħassib ġenwin u għandu 
impatt kbir fuq is-sitwazzjoni ekonomika, ambjentali u ta’ sigurtà fil-Ġordan u huwa wkoll ta’ 
piż kbir fuq is-settur tal-edukazzjoni. L-awtoritajiet beżgħu li l-Ġordan seta’ jirċievi miljun 
rifuġjat sal-aħħar tal-2013.
Bħalissa, ir-rifuġjati jirrappreżentaw 5 % tal-popolazzjoni tal-Ġordan u jistgħu jilħqu l-15 % 
sal-aħħar tal-2013. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin esprima wkoll il-biża’ li tali żieda 
fin-numru ta’ rifuġjati tista’ tiddeterjora f’tensjonijiet etniċi u jkollha riperkussjonijiet fuq il-
Ġordan. Skont l-awtoritajiet, huma meħtieġa kampijiet ġodda fir-reġjun u wkoll barra mill-
Ġordan sabiex jgħinu fl-akkomodazzjoni tar-rifuġjati. Filwaqt li jiddispjaċihom li sa issa 
jidher li ma hemmx soluzzjoni paċifika għall-kunflitt fis-Sirja, l-awtoritajiet tal-Ġordan 
jopponu bil-qawwa għal intervent militari u qalu li huma għadhom jittamaw għal soluzzjoni 
politika u għal mekkaniżmu ta’ tranżizzjoni.
Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin enfasizza l-politika ta’ bibien miftuħa tal-Ġordan u l-fatt 
li ma saru l-ebda tkeċċija jew ritorn lejn is-Sirja. Huwa kkonferma li l-Ġordan m’għandux l-
intenzjoni li jagħlaq il-fruntieri għar-rifuġjati Sirjani. Madankollu, il-Ġordan laħaq il-kapaċità 
ta’ assorbiment massima tiegħu u jekk ma jirċevix għajnuna mhux se jkun jista’ jipprovdi lir-
rifuġjati bis-servizzi tal-kwalità meħtieġa. Huwa enfasizza wkoll li dan għandu jkun kompitu 
kondiviż u ħeġġeġ lill-Komunità Internazzjonali biex terfa’ r-responsabbiltà tagħha.
Il-MOPIC ipprepara Pjan ta’ Reazzjoni għar-rifuġjati Sirjani, b’kooperazzjoni mal-Ministeri 
kollha responsabbli għas-servizzi differenti u ma’ sitt aġenziji tan-NU. Il-pjan identifika 
ħtiġijiet (bħal akkomodazzjoni, ikel, edukazzjoni, kura tas-saħħa, eċċ.) u pprovda servizzi. 
Għal tali pjan, il-MOPIC jirċievi appoġġ mill-Kumitat għall-Koordinazzjoni Intergovernattiva 
u jservi ta’ Ministeru ġeneriku biex jikkoordina l-pjan ta’ reazzjoni, billi jiffoka fuq l-aspetti 
ekonomiċi u finanzjarji.
Il-Ministeru għall-Intern enfasizza li huma meħtieġa ħafna aktar riżorsi biex tinżamm is-
sigurtà, speċjalment is-sigurtà soċjali u l-protezzjoni tal-familji u tar-rifuġjati nisa. Il-baġit 
mhux suffiċjenti biex ikopri tali ħtiġijiet. F’Diċembru 2012 inbeda Djalogu bejn l-UE u l-
Ġordan dwar il-Migrazzjoni, il-Mobilità u s-Sigurtà fil-qafas tal-Approċċ Globali għall-
Migrazzjoni u l-Mobilità. Il-Ministeru għall-Intern qal li jekk l-influss ikompli jkun daqshekk 
għoli jew anke ogħla, kif mistenni, mhux se jkun possibli li r-rifuġjati jiġu ospitati fil-
faċilitajiet eżistenti. F’dak il-każ, jista’ jkun neċessarju li jfittxu postijiet ġodda eqreb tal-
fruntiera fejn faċilitajiet ġodda biex jakkomodaw lir-rifuġjati jistgħu jinbnew.
Il-Membri tad-delegazzjoni kellhom ukoll laqgħat bilaterali mal-Ambaxxaturi rispettivi tal-
pajjiżi tagħhom fil-Ġordan, sabiex jiksbu stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni fil-pajjiż.
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8. Laqgħat mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-NGOs

Id-delegazzjoni kellha laqgħat ma’ rappreżentanti tal-UNHCR u ma’ esperti umanitarji tal-
ECHO, li t-tnejn li huma akkumpanjaw lill-Membri matul iż-żjarat fuq il-post. Barra minn 
hekk, kellha laqgħa ma’ għadd ta’ organizzazzjonijiet li joperaw fil-kamp tar-rifuġjati ta’ 
Za’atri, jiġifieri l-UNICEF, id-WFP, l-NRC, l-IOM, it-THW, Save the Children, l-MDM, 
l-IRD u l-ACTED. Dawn l-organizzazzjonijiet qajmu tħassib dwar in-nuqqas ta’ 
finanzjament u l-ħtieġa għal aktar appoġġ għall-attivitajiet li għaddejjin bħalissa fl-oqsma 
ta’ azzjoni rispettivi tagħhom. In-nuqqas ta’ ċertezza fir-rigward tal-finanzjament futur 
jagħmilha diffiċli biex jippjanaw bil-quddiem. L-organizzazzjonijiet qajmu wkoll il-
kwistjoni tal-politika tal-fruntieri u l-ħtieġa li jkollhom aċċess għall-fruntiera peress li l-
biċċa l-kbira tar-rifuġjati mhux qed joqogħdu fil-kampijiet. L-organizzazzjonijiet 
enfasizzaw ukoll il-ħtieġa li jibda jiġi organizzat pjan ta’ preparazzjoni ta’ emerġenza 
sabiex ikunu ppreparati biex ilaħħqu mal-agħar sitwazzjoni possibbli li tidher li hi 
inevitabbli. Mid-diskussjonijiet ħarġet il-ħtieġa ta’ aktar kooperazzjoni. Bħalissa 
għaddejjin xi attivitajiet ta’ koordinazzjoni, li jippruvaw jinvolvu wkoll donaturi mhux 
tradizzjonali u jestendu għal koordinazzjoni bejn is-setturi stess u għal koordinazzjoni 
tematika, imma hemm l-isfida li jintlaħaq livell akbar ta’ koordinazzjoni u li jkun hemm 
ukoll koordinazzjoni fil-fruntiera. Barra minn hekk, hija meħtieġa koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet tal-Ġordan u l-aġenziji li joperaw fuq il-post.
Id-delegazzjoni ltaqgħet ukoll ma’ rappreżentanti tas-Soċjetà tan-Nofs Qamar l-Aħmar tal-
Ġordan (JRCS), mal-Federazzjoni Internazzjonali tas-Soċjetajiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs 
Qamar l-Aħmar (IFRC) u mal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar (KISA). Is-Salib l-
Aħmar mhuwiex involut fl-immaniġġjar tal-kampijiet u pjuttost jiffoka fuq il-komunità lokali. 
L-attivitajiet tiegħu jiffokaw fuq ir-reġistrazzjoni, il-provvista ta’ oġġetti tal-ikel u mhux tal-
ikel u l-għajnuna finanzjarja. 

9. Konklużjonijiet

Id-delegazzjoni tal-PE:

1. Hija ferm imħassba dwar il-kriżi umanitarja fis-Sirja u fuq il-piż tqil li qiegħda tpoġġi 
fuq il-pajjiżi ġirien.

2. Tfaħħar l-isforzi u s-solidarjetà tal-awtoritajiet tal-Ġordan u l-ġenerożità tal-poplu tal-
Ġordan fl-għajnuna li qed jagħtu lir-rifuġjati mis-Sirja kif ukoll kull forma ta’ 
għajnuna pprovduta minn pajjiżi oħra ġirien tas-Sirja.

3. Tapprezza l-isforzi tal-Komunità Internazzjonali biex tgħin lill-Ġordan jipprovdi l-
għajnuna neċessarja lir-rifuġjati.

4. Tosserva, madankollu, li l-kapaċità ta’ assorbiment tal-Ġordan hija kważi eżawrita u li 
r-riżorsi limitati tiegħu - mingħajr appoġġ finanzjarju mill-Komunità Internazzjonali, 
l-UE u l-Istati Membri - huma insuffiċjenti biex jilħqu l-ħtiġijiet bażiċi tan-numru ta’ 
rifuġjati deħlin fil-pajjiż li qiegħed jikber.
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5. Għaldaqstant tenfasizza r-responsabbiltà tal-Komunità Internazzjonali, tal-UE u tal-
Istati Membri u tistedinhom ikomplu jipprovdu appoġġ b’reazzjoni għal din il-kriżi 
umanitarja eċċezzjonali.

6. Tħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Ġordan iżommu l-fruntieri miftuħa għar-rifuġjati kollha li 
jaħarbu mis-Sirja, sabiex iħallu lir-rifuġjati mis-Sirja jaqsmu għall-Ġordan u jfittxu 
protezzjoni.

7. Hija konvinta li l-kondiviżjoni tal-piż bejn l-Istati Għarab ġirien hija essenzjali għal 
immaniġġjar ordnat tal-kriżi mill-perspettiva fuq terminu medju.

8. Bħala soluzzjoni fuq terminu twil, hija tikkunsidra li l-istabbiliment ta’ Programm ta’ 
Protezzjoni Reġjonali għandu jkun prijorità u li għandu jiġi estiż għal pajjiżi oħra fir-
reġjun.

9. Tenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-kooperazzjoni fost l-atturi diversi li joperaw fuq il-
post, jiġifieri l-awtoritajiet tal-Ġordan, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-NGOs, 
inkluża koordinazzjoni fil-fruntiera.

10. Tistieden lill-atturi kollha involuti jikkonċentraw l-isforzi tagħhom sabiex jintlaħqu 
n-nies kollha fil-bżonn fil-pajjiż irrispettivament minn fejn jinsabu, speċjalment ir-
rifuġjati f’sitwazzjoni urbana li huma aktar inviżibbli meta mqabbla ma’ dawk 
ospitati fil-kampijiet.

11 Tistieden lill-awtoritajiet tal-Ġordan u l-Komunità Internazzjonali biex 
jistabbilixxu l-Istat tad-Dritt fil-kamp ta’ Za’atri sabiex jipproteġu lil dawk l-aktar 
vulnerabbli u jipprevjenu kwalunkwe vjolenza jew kriminalità.

12. Tistieden lill-awtoritajiet tal-Ġordan biex jagħtu aċċess għall-fruntiera lill-ħaddiema u 
l-organizzazzjonijiet umanitarji. Tikkunsidra li protokolli ta’ għajnuna u monitoraġġ 
fil-fruntiera jġibu magħhom valur miżjud f’dan is-sens.
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ANNESS I: PROGRAMM FINALI TAD-DELEGAZZJONI

It-Tnejn, 11 ta’ Frar 2013

Titjiriet rakkomandati minn Brussell għal Amman (minn Berlin) fil-11 ta’ Frar:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 - 21:30 Trasferiment bil-kowċ mill-ajruport għal-lukanda1

21:30 Arranġamenti individwali għall-ikla ta’ filgħaxija

It-Tlieta, 12 ta’ Frar 2013

8:00 Niltaqgħu fl-entrata tal-lukanda 

8:05 - 8:15 Trasferiment bil-kowċ lejn il-post tal-laqgħa2

8:30 - 9:30 Laqgħa mal-Assistent Rappreżentant tal-UNHCR, Paul Stromberg u 
żjara fiċ-Ċentru ta’ Reġistrazzjoni ta’ Amman akkumpanjati minn 
Davies Kamau, Uffiċjal tar-reġistrazzjoni.

9:30 - 10:30 Trasferiment bil-kowċ għal Al Mafraq

10:45 - 14:00 Żjara tal-kamp tar-rifuġjati ta’ Za’atri akkumpanjati mis-Sa Myra 
Sabongi, Uffiċjal tal-protezzjoni tal-UNHCR. Skeda fil-kamp: 

- Il-Kurunell Zaher Abushihab – Id-Dipartiment tal-Kampijiet tar-
Rifuġjati Sirjan (SRCD) u s-Sur Mahmoud Al-Amoush, maniġer tal-
kamp tal-Organizzazzjoni tal-Karità Hashemite tal-Ġordan (JHCO) 
- Laqgħa mal-Maniġer tal-Kamp tal-UNCHR għal informazzjoni, is-Sa 
Iris Blom
- Laqgħa mar-rifuġjati Sirjani (l-Uffiċjal tas-Servizz Komunitarju tal-
UNHCR, Silvia Angemi)
- Żona tat-tqassim tad-WFP, informazzjoni minn Jonathan Campbell, 
Koordinatur tal-Emerġenza 
- Żjara lill-UNICEF, informazzjoni minn Dominique Hyde
- Laqgħa mal-Organizzazzjonijiet Internazzjonali li jaħdmu fil-kamp ta’ 

Za’atri (il-UNICEF, id-WFP, il-UNHCR, l-NRC, l-IOM, it-THW, Save the 
Children, l-MDM, l-IRD, l-ACTED). 

14:00 - 14:30 Trasferiment bil-kowċ lejn Mafraq - Informazzjoni mill-Koordinatur ta’ 
Livell Għoli tal-Oqsma ta’ Ħidma, Volker Schimmel u Ikla ta’ nofsinhar 
(arranġamenti individwali)

14:30 - 15:15 Żjara fid-dar ta’ familja rifuġjata Sirjana f’Mafraq

15:15 - 16:00 Żjara fil-faċilità tranżitorja ta’ Mafraq akkumpanjati mis-Sur Khaled 
Takhayneh, mill-IOM

                                               
1 Il-lukanda Four Seasons ta’ Amman, Triq Al Kindi, Ċirku 5, Jabal Amman
2 L-uffiċju tal-UNHCR f’Amman, 05, Triq Abdul Kareem Al-Azzeh, Deir Ghbar, Amman
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16:00 - 17:15 Trasferiment bil-kowċ għal u żjara tal-Kwartieri Ġenerali tal-Gwardja 
tal-Fruntiera

17:15 - 17:30 Trasferiment bil-kowċ għal Thnebe

17:30 - 18:15 Żjara tal-qsim tal-fruntiera ta’ Thnebe akkumpanjati mis-Sur Khaled 
Takhayneh, mill-IOM

18:15 - 20:00 Trasferiment bil-kowċ għal-lukanda u għeluq mal-espert umanitarju 
tal-ECHO, Carlos Afonso, Uffiċjal tal-Appoġġ Reġjonali tal-ECHO, il-
Kummissjoni Ewropea

20:00 Trasferiment bil-kowċ lejn il-lukanda u arranġamenti individwali għall-
ikla ta’ filgħaxija.

L-Erbgħa, 13 ta’ Frar 2013

8:00 Niltaqgħu fl-entrata tal-lukanda 

8:05 – 9:30 Trasferiment bil-kowċ għal Irbid

9:30 – 10:30 Żjara fiċ-Ċentru ta’ Reġistrazzjoni f’Irbid li għadu kemm infetaħ. 
Informazzjoni mill-Uffiċjal tar-Reġistrazzjoni u l-Koordinatur ta’ Livell 
Għoli tal-Oqsma ta’ Ħidma fuq il-post akkumpanjati minn Naseer EL-
NABILSI, Assistent Uffiċjal tar-Reġistrazzjoni

11:00 - 12:30 Trasferiment bil-kowċ għall-post tal-laqgħa f’Amman1

12:30 - 13:30 Konferenza Stampa

13:30 - 14:30 Ikla ta’ nofsinhar (arranġamenti individwali)

14:30 - 15:00 Laqgħa mal-Ambaxxaturi tal-Awstrija, il-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Rumanija u 
Spanja

15:30 – 16.00 Laqgħa mal-E.T. is-Sur Mohammed-Ali Daher, is-Segretarju Ġenerali 
tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin2

16.30 - 17.30 Laqgħa mal-E.T. is-Sur Saleh Karabsheh, is-Segretarju Ġenerali tal-
Ministeru għall-Ippjanar u l-Kooperazzjoni Internazzjonali3

17:30 - 18:15 Laqgħa mal-E.T. is-Sur Sameh Al-Majali, is-Segretarju Ġenerali tal-
Ministeru għall-Intern4

18:15 – 18:30 Trasferiment bil-kowċ għall-post tal-laqgħa

18:30 - 19:30 Laqgħa mas-Soċjetà tan-Nofs Qamar l-Aħmar tal-Ġordan (JRCS), il-
Federazzjoni Internazzjonali tas-Soċjetajiet tas-Salib l-Aħmar u tan-
Nofs Qamar l-Aħmar (IFRC) u l-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-
Aħmar (KISA)5

19:30 - 19:50 Trasferiment bil-kowċ għal-lukanda

19:50 Arranġamenti individwali għall-ikla ta’ filgħaxija

Il-Ħamis, 14 ta’ Frar 2013

                                               
1 Triq il-Prinċipessa Basma, Abdoun ta’ Fuq, Amman.
2 Triq l-Ajruport, Amman 11180
3 Jabal Amman, Ċirku 3, Triq Zahran, l-ewwel dawra mal-lemin, Amman 11118.
4 Ċirku Al Dakhliyah - Triq ir-Reġina Noor
5 In-Nofs Qamar l-Aħmar tal-Ġordan, Triq il-Prinċep Hasan, Al Ashrafyah, Amman.
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8:30 - 9:30 Trasferiment bil-kowċ għall-ajruport

Ritorn Individwali fl-14 ta’ Frar

Titjiriet rakkomandati minn Amman għal Brussell (minn Berlin):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35

ANNESS II: LISTA TAL-PARTEĊIPANTI

Membri 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) - President tad-delegazzjoni 
Judith SARGENTINI, Verts/ALE -NL
Hubert PIRKER, PPE -AT
Marian-Jean MARINESCU, PPE -RO

Persunal tal-Gruppi Politiċi

Andris PETERSONS, PPE
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, Verts

Interpreti (AR-EN)

Aomar GZOUR (Kap tat-tim)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Persunal tad-DĠ IPOL

Maria GANDOLFO, Amministratur
Michela LUCCHINI, Assistent

Persunal tad-DĠ KOMUNIKAZZJONI 

Isabel NADKARNI, Uffiċjal tal-istampa
Amelia NEACSU, Awdjoviżiv

Persunal tad-DELEGAZZJONI TAL-UE GĦALL-ĠORDAN

Immaculada ROCA I CORTES, Kwistjonijiet tal-Istampa u Politiċi tas-SEAE
Carlos AFONSO, Uffiċjal tal-Appoġġ Reġjonali tal-ECHO


