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Verslag van de delegatie van de Commissie burgerlijke vrijheden,
justitie en binnenlandse zaken over Syrische vluchtelingen in Jordanië

Hoofd van de delegatie: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

1. Verslag over het bezoek

Van 11 tot 14 februari 2013 heeft een delegatie van vier EP-leden (zie de lijst in bijlage I) 
Jordanië bezocht om de situatie van Syrische vluchtelingen te beoordelen.
Het doel van de delegatie was om inzicht te krijgen in de problemen waarmee de buurlanden 
van Syrië, en met name Jordanië, kampen in het licht van de massale toestroom van 
vluchtelingen die het gevolg is van de politieke onrust in Syrië, en om hun 
leefomstandigheden in Jordanië te beoordelen.
De delegatie kreeg de gelegenheid om het grootste vluchtelingenkamp in Jordanië en twee 
registratiecentra te bezoeken, en om de situatie bij de grensovergang met Syrië en in de 
transitovoorzieningen te controleren. De delegatie kreeg de gelegenheid om enkele Syrische 
vluchtelingen te spreken die zowel in vluchtelingenkampen als in steden verbleven. De 
delegatie voerde daarnaast diepgaande gesprekken met de Jordaanse autoriteiten, 
ambassadeurs en internationale en niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in 
Jordanië, om te oordelen over de situatie en over de manier waarop de EU-instellingen de 
gouvernementele en niet-gouvernementele spelers kunnen helpen om deze uitzonderlijke 
problematiek de baas te kunnen.
Aan het eind van de reis is er een persconferentie gehouden en de delegatie kreeg veel media-
aandacht.

2. De situatie van Syrische vluchtelingen in Jordanië

De Syrische crisis is begonnen in maart 2011, waarna de humanitaire situatie steeds verder is 
verslechterd. Naar schatting zijn vier miljoen personen getroffen door de Syrische crisis en 



PE506.172v01-00 2/11 DV\928661NL.doc

NL

zijn twee miljoen personen ontheemd geraakt1. De meeste getroffen bevolkingsgroepen zijn 
eerst binnen Syrië verdreven voordat ze gedwongen werden de grens over te steken naar 
veiliger gebieden in Jordanië, Libanon, Irak, Egypte en Turkije. Volgens de UNHCR is meer 
dan de helft van de in deze landen geregistreerde Syrische vluchtelingen kind, en is 39% 
jonger dan zeven jaar. In een op de vijf huishoudens staat een vrouw aan het hoofd. Bijna 
90% van de Syrische vluchtelingen is aangekomen in 2012. Jordanië heeft te maken met een 
recordaantal vluchtelingen dat de grens oversteekt en de Syrische bevolking in Jordanië 
bedraagt naar schatting 250 000 geregistreerde personen. Volgens de regering ligt dat aantal 
echter hoger. Kamp Za'atri is het grootste vluchtelingenkamp. De UNHCR werkt samen met 
de regering van Jordanië en partners aan het opzetten van een groot nieuw kamp, kamp 
Halabat, dat eind februari open zou gaan, maar nog niet in bedrijf is genomen. In eerste 
instantie zullen er maximaal 5 000 mensen in dit kamp worden opgevangen en het plan is om 
de capaciteit uit te breiden naar 30 000 mensen. Het merendeel van de Syrische vluchtelingen 
(ongeveer 80%) woont echter in steden en ten tijde van de delegatie wachtten ongeveer 
49 000 mensen nog steeds op hun registratie. Ten tijde van het bezoek was het gemiddelde 
aantal mensen dat arriveerde gestegen tot 2 100 per dag. De meeste mensen steken 's nachts 
de grens over, waarbij soms meer dan 3 500 mensen in een nacht de grens oversteken. De 
UNHCR verhoogt de registratiecapaciteit om de registratieverzoeken en de verlenging van 
certificaten te verwerken en de wachtperiode tussen het eerste contact met de UNHCR en de 
registratie te beperken tot een maand. Echter, niet alle vluchtelingen registreren zich echter bij 
de UNHCR, waardoor het aantal vluchtelingen niet exact kan worden vastgesteld. De 
gemiddelde leeftijd en het geslacht van de vluchtelingen is reden voor ernstige bezorgdheid.
De meesten zijn vrouwen en kinderen, omdat de mannen meestal in Syrië blijven.
De UNHCR heeft tot nu toe niet opgeroepen tot grootschalige hervestiging van Syrische 
staatsburgers die door het conflict ontheemd zijn geraakt. De hoge commissaris heeft wel 
opgeroepen tot dringende hervestiging van specifieke groepen vluchtelingen die door het 
conflict ontheemd zijn geraakt, met name bijzonder kwetsbare personen die op de korte en 
middellange termijn geen realistisch uitzicht hebben op terugkeer naar huis. In de EU wordt 
93% van de verzoeken om internationale bescherming gehonoreerd, waarbij Duitsland en 
Zweden de lidstaten zijn met het hoogste percentage. In de EU lijkt er tussen de lidstaten een 
algemene consensus te bestaan dat Syrische staatsburgers niet mogen worden teruggestuurd 
naar Syrië.

3. Bezoek aan kamp Za'atri

De delegatie heeft het vluchtelingenkamp Za'atri bezocht, het grootste kamp in Jordanië.
Het kamp is gebouwd in juli 2012. Als eerste reactie op de Syrische crisis werden er 
transitokampen ingericht, maar kamp Za'atri was het eerste kamp dat gebouwd en bedoeld is 
voor de langere duur. Het kamp is zeer snel gebouwd en de bodemgesteldheid vormde een 
grote uitdaging. Het kamp bevindt zich in de woestijn, waardoor stof en poeder de 
levensomstandigheden uiterst zwaar maakten. Door de strenge winter verslechterde de situatie 
van de vluchtelingen en werd het "winterklaar" maken van het kamp aangemerkt als prioriteit. 
De exploitatiekosten van het kamp zijn zeer hoog, met name vanwege de afwatering, het met 
grind bedekken van de bodem en het geschikt maken van de bodem voor bewoning. Het 

                                               
1 Gegevens en cijfers veranderen dagelijks. Alle gegevens in dit verslag verwijzen naar het moment waarop de 
delegatie haar bezoek bracht, te weten begin februari 2013.
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vervoer, de logistiek en de watertoevoer vormen ook een uitdaging. De telling van het aantal 
vluchtelingen in het kamp loopt sterk uiteen. De Jordaanse autoriteiten gaven aan dat er 
ongeveer 100 000 vluchtelingen in het kamp worden opgevangen, terwijl de UNHCR 
verklaarde dat er ten tijde van het bezoek van de delegatie ongeveer 70 000 mensen in het 
kamp verbleven. Deze grote discrepantie werd toegeschreven aan het feit dat de autoriteiten 
de mensen tellen die het kamp binnenkomen en zich registreren. Omdat het een open kamp 
betreft, waar veel mensen vertrekken en later soms terugkeren, zijn er mensen dubbel geteld 
of is niet bijgehouden hoeveel mensen het kamp verlaten.
In het kamp verblijven alleen Syriërs, voornamelijk vrouwen en kinderen, en 99% is soenniet. 
De meesten van hen leven in tenten en ongeveer 450 gezinnen zijn ondergebracht in 
geprefabriceerde containers. Ten tijde van het bezoek werden er 3 000 nieuwe caravans 
verwacht. De planning is om alle vluchtelingen in de toekomst onder te brengen in caravans.
Er zijn 38 ngo's actief in het kamp (waaronder Unicef, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, 
Save the Children, MDM, IRD en Acted), die verantwoordelijk zijn voor verschillende 
diensten. In de basisbehoeften van de kampbewoners wordt voorzien: voedsel, tenten, dekens, 
sanitaire voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg, enz. De UNHCR verklaarde dat de 
omstandigheden in kamp Za'atri in vergelijking met andere vluchtelingenkampen zeer goed 
zijn, maar dat de internationale gemeenschap haar beloften moet inlossen en de beloofde hulp 
moet leveren om de dienstverlening voort te kunnen zetten.
Veiligheid vormt een probleem in het kamp, aangezien het een van dichtstbevolkte plaatsen 
van Jordanië is. De belangrijkste punten van zorg zijn kinderhuwelijken, mensenhandel en de 
voedseldistributie, die sinds januari 2013 tot meer spanningen leidt. Deze spanningen zijn een 
aantal keer tot uiting gekomen in demonstraties, protesten, rellen en het gooien van stenen. 
Momenteel is de politie niet permanent aanwezig in kamp Za'atri en in uitzonderlijke situaties 
wordt de openbare orde hersteld door het Jordaanse leger.
Om de veiligheid te waarborgen is de leiding over het kamp onlangs overgedragen van de 
Jordaanse Hasjemitische liefdadigheidsorganisatie (JHCO) op het directoraat Openbare 
Veiligheid (PSD).

4. Vluchtelingen in de steden

80% van de Syrische vluchtelingen woont in steden. De delegatie heeft een aantal gevluchte 
Syrische gezinnen ontmoet in Mafraq. De meesten van hen hebben de grens bereikt na een 
wandeling van een aantal dagen en nachten, en zijn na het oversteken van de grens eerst 
overgebracht naar transitovoorzieningen, waarna ze in steden zijn ondergebracht. Uit de 
gesprekken met vluchtelingen bleek dat zij in de eerste plaats zo snel mogelijk willen 
terugkeren naar hun land en hun huis. Deze behoefte wordt nog dringender doordat veel 
gezinnen niet compleet zijn, omdat sommige gezinsleden (voornamelijk mannen) nog steeds 
in Syrië verblijven.
De vluchtelingen in de steden krijgen financiële bijstand om te voorzien in hun 
basisbehoeften, zoals de huur. Afhankelijk van hun omvang ontvangen gezinnen tussen de 
50 en 120 Jordaanse dinar (70 tot 170 dollar) per maand. Daarnaast hebben zij, gelet op het 
winterweer, extra middelen gekregen voor de aankoop van brandstof, winterkleding en extra 
dekens. De laatste maanden zijn de vluchtelingen in de steden echter behoeftiger geworden. 
Veel vluchtelingen die met de delegatie hebben gesproken, hadden geen werk of verdienden 
een zeer laag salaris dat niet volstond om te voorzien in hun levensonderhoud. Ze klaagden 
over de stijgende huren en brandstofprijzen. Vaak delen meerdere gezinnen een appartement 
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en soms zijn ze afhankelijk van de vrijgevigheid van hun Jordaanse buren. Sommige kinderen 
met wie de delegatie heeft gesproken, gingen niet naar school, omdat hun gezin nog niet was 
geregistreerd bij het registratiecentrum.
Deze situatie heeft een grote impact op de lokale infrastructuur, en dan met name op de 
gezondheidszorg en het onderwijs. Het bleek erg lastig zijn om de bijstand aan de 
vluchtelingen in de steden te coördineren, met name vanwege de verschillende 
gemeenschapsinitiatieven en het feit dat er minder personeel beschikbaar is voor mensen die 
vaak in afgelegen, soms moeilijk bereikbare gebieden wonen. Er worden veel 
gemeenschapsinitiatieven ontplooid.
Om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal vluchtelingen in de steden, heeft de 
Jordaanse regering de vluchtelingen in Jordanië die buiten de kampen wonen, gevraagd zich 
te registreren bij politieposten. Na de registratie ontvangen de vluchtelingen een dienstenpas 
die voor een aantal diensten wordt gebruikt. Ten tijde van het bezoek hadden 147 000 mensen
zich al geregistreerd.

5. Bezoek aan de registratiecentra

De delegatie heeft een bezoek gebracht aan het door de UNHCR beheerde registratiecentrum 
in Amman en aan het nieuwe UNHCR-registratiecentrum in Irbid, dat drie dagen voor het 
bezoek was geopend.
De gesprekken duurden ongeveer 20 minuten. Geregistreerde personen krijgen een certificaat, 
waarmee zij ondersteuning krijgen op het gebied van onderdak, financiën en gezondheidszorg 
en voor kinderen de toegang tot onderwijs. De belangrijkste functie van het certificaat is dat 
het de geregistreerde personen beschermt tegen uitzetting. Met dit certificaat heeft men gratis 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, gemeenschapsdiensten, begeleiding en een aantal 
ad-hocdiensten, zoals juridisch advies. Het certificaat is zes maanden geldig en wordt daarna 
verlengd. Wanneer vluchtelingen het certificaat niet verlengen, wordt het buiten werking 
gesteld. Hierdoor weet de UNHCR welke vluchtelingen verzoeken om bijstand.
Het nieuwe centrum in Irbid is opgezet om een registratievoorziening te creëren die dichter bij 
de grens ligt en om de registratie te vergemakkelijken. Hoewel het centrum pas geopend was, 
verzamelden er zich al mensen bij de ingang om zich te registreren. Dit centrum geeft 
voorrang aan kwetsbare mensen en registreert ongeveer 500 personen per dag, maar men wil 
de capaciteit in de nabije toekomst te verdubbelen. De wachtperiode voor de registratie 
bedroeg negen maanden, maar het doel is die periode met dit nieuwe centrum te verkorten tot 
twee maanden.

6. Bezoek aan de grens en de transitovoorzieningen

De delegatie heeft de door de IOM beheerde transitovoorziening in Mafraq bezocht. Het 
Jordaanse leger brengt personen die het land illegaal binnenkomen, naar deze voorziening. 
Nadat ze door het leger zijn opgevangen in centra aan de grens en daar zijn gescreend en wat 
voedsel hebben gekregen, worden de vluchtelingen in een bus van het leger of van de IOM 
naar de transitovoorziening gebracht. Daar worden ze geregistreerd en wordt hun 
identiteitskaart ingenomen, waarvan ze een ontvangstbewijs en een kopie ontvangen. 
Vervolgens worden de meesten van hen overgebracht naar kamp Za'atri. Daarnaast komen er 
dagelijks, met name 's nachts, gewonde mensen binnen bij de transitovoorziening.
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Na het bezoek aan de transitovoorziening had de delegatie de gelegenheid om een bezoek te 
brengen aan het hoofdkwartier van de grenswacht waarin zich een monitoringscentrum 
bevindt dat de grens tussen Jordanië en Syrië met camera's controleert over een lengte van 
meer dan vijftig kilometer. De delegatie zag dat er aan de Syrische kant van de grens geregeld 
vrachtwagens verschijnen die mensen vervoeren naar de grens. Tot slot bracht de delegatie 
een bezoek aan de grensovergang bij Thnebe, waar ze getuige was van personen die de grens 
overstaken. De IOM is hier actief om levensreddende operaties te verrichten en noodhulp te 
verlenen, waaronder humanitaire evacuatie, hulpverlening bij aankomst en het verdere 
vervoer.

7. Bijeenkomsten met de Jordaanse autoriteiten en met ambassadeurs

De delegatie heeft gesproken met hoge vertegenwoordigers van de drie ministeries die 
verantwoordelijk zijn voor de vluchtelingen, te weten het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
het Ministerie van Planning en Internationale Samenwerking (MOPIC) en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken.
De Jordaanse autoriteiten benadrukten de voorbeeldige betrekkingen tussen Jordanië en de 
EU, die te danken zijn aan een uitstekend partnerschap dat Jordanië geleidelijk veilig en 
stabiel heeft gemaakt, en aan de financiële steun van de EU. Slechts enkele weken voor het 
delegatiebezoek waren er in Jordanië verkiezingen gehouden (op 23 januari 2013). De 
overheidsinstanties benadrukten dat de massale toestroom van Syrische vluchtelingen reden is 
tot bezorgdheid en een grote impact heeft op de economische, de milieu- en de 
veiligheidssituatie in Jordanië, en daarnaast een grote belasting vormt voor het onderwijs. De 
autoriteiten vreesden dat Jordanië voor het eind van 2013 te maken krijgt met een toestroom 
van een miljoen vluchtelingen.
Op dit moment bestaat 5% van de Jordaanse bevolking uit vluchtelingen, en dat percentage 
zou aan het eind van 2013 15% kunnen bedragen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
sprak de vrees uit dat een dergelijke toename van het aantal vluchtelingen leidt tot etnische 
spanningen en een weerslag zou hebben op Jordanië. Volgens de autoriteiten zijn er nieuwe 
kampen nodig in de regio en buiten Jordanië om de vluchtelingen te kunnen onderbrengen. 
De Jordaanse autoriteiten betreurden dat een vreedzame oplossing voor het Syrische conflict 
tot nu toe niet denkbaar is geweest, maar waren fel gekant tegen militair ingrijpen en hoopten 
nog steeds op een politieke oplossing en een overgangsregeling.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte het opendeurbeleid van Jordanië en het 
feit dat er geen vluchtelingen zijn uitgezet of teruggestuurd naar Syrië. Het ministerie 
bevestigde dat het niet voornemens is de grens te sluiten voor Syrische vluchtelingen. Het 
maximale opnemingsvermogen van Jordanië is echter bereikt en zonder hulp zal Jordanië de 
vluchtelingen niet de diensten kunnen verlenen van het vereiste niveau. Het ministerie 
benadrukte daarnaast dat dit een gedeelde taak moet zijn en drong er bij de internationale 
gemeenschap op aan haar verantwoordelijkheid te nemen.
Het MOPIC heeft een draaiboek voor de Syrische vluchtelingen opgesteld, in samenwerking 
met alle ministeries die verantwoordelijk zijn voor de verschillende diensten en met zes 
VN-agentschappen. Het draaiboek stelt de behoeften (zoals onderdak, voedsel, onderwijs en 
gezondheidszorg) en de verleende diensten vast. Het MOPIC wordt bij de opstelling van het 
draaiboek ondersteund door een intergouvernementele coördinatiecommissie, treedt op als 
overkoepelend ministerie dat het draaiboek coördineert en benadrukt daarbij de economische 
en financiële aspecten.
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Het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukte dat er veel meer hulpbronnen nodig zijn 
om de veiligheid te handhaven, en dan met name de sociale veiligheid en de bescherming van 
het gezin en van de vrouwelijke vluchtelingen. De begroting is ontoereikend om hierin te 
voorzien. In december 2012 is er in het kader van de totaalaanpak van migratie en mobiliteit 
een dialoog tussen de EU en Jordanië gestart over migratie, mobiliteit en veiligheid. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf aan dat de vluchtelingen niet kunnen worden 
opgevangen in de bestaande voorzieningen indien de toestroom overeenkomt met de 
verwachtingen of die overstijgen. In dat geval kan het nodig zijn om dichter bij de grens te 
zoeken naar nieuwe locaties waar nieuwe voorzieningen kunnen worden gebouwd voor de 
opvang van vluchtelingen.
Er vonden voorts bilaterale bijeenkomsten plaats tussen de delegatieleden en hun respectieve 
ambassadeurs in Jordanië, om meer inzicht te krijgen in de situatie in het land.

8. Bijeenkomsten met internationale organisaties en ngo's

De delegatie heeft gesproken met en is gebrieft door UNHCR-vertegenwoordigers en 
humanitaire experts van ECHO, die de leden begeleidden tijdens hun bezoeken ter plaatse. 
Daarnaast heeft de delegatie gesproken met een aantal organisaties die actief zijn in 
vluchtelingenkamp Za'atri, te weten Unicef, WFP, NRC, IOM, THW, Save the Children, 
MDM, IRD en Acted. Deze organisaties uitten hun bezorgdheid over het gebrek aan 
financiële middelen en de behoefte aan verdere ondersteuning van de lopende activiteiten op 
hun actieterreinen. Het gebrek aan zekerheid over de toekomstige financiering maakt het 
moeilijk om vooruit te plannen. De organisaties brachten ook het grensbeleid ter sprake, 
evenals de noodzaak van toegang tot de grens, omdat de meeste vluchtelingen niet in de 
kampen verblijven. De organisaties benadrukten daarnaast dat begonnen moet worden met de 
opstelling van een noodplan om klaar te zijn voor het slechtst denkbare scenario, dat 
onvermijdelijk lijkt te zijn. Uit de gesprekken bleek dat er behoefte is aan sterkere 
samenwerking. Er is sprake van enige coördinatie en men tracht ook de niet-traditionele 
donoren erbij te betrekken en de coördinatie uit te breiden naar sectorale en thematische 
coördinatie, maar het is de uitdaging om de coördinatie te vergroten en daarnaast coördinatie 
aan de grens te bewerkstelligen. Daarnaast moeten de Jordaanse autoriteiten en de 
agentschappen die ter plekke actief zijn, met elkaar samenwerken.
De delegatie heeft voorts gesproken met vertegenwoordigers van de Jordaanse Rode Halve 
Maan, de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen en het 
Internationale Comité van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is niet betrokken bij het beheer 
van de kampen en richt zich meer op de lokale gemeenschap. Het Rode Kruis richt zich op de 
registratie, de verstrekking van voedsel en andere goederen en de verlening van financiële 
bijstand.

9. Conclusies

De delegatie van het Europees Parlement:

1. maakt zich grote zorgen over de humanitaire crisis in Syrië en de zware belasting die 
deze vormt voor de buurlanden;
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2. prijst de inspanningen en de solidariteit van de Jordaanse autoriteiten en de 
vrijgevigheid van de Jordaanse bevolking bij het verlenen van hulp aan Syrische 
vluchtelingen en prijst elke andere vormen van hulp die andere buurlanden van Syrië 
verstrekken;

3. waardeert de inspanningen van de internationale gemeenschap om Jordanië te helpen 
bij het verstrekken van de nodige vluchtelingenhulp;

4. constateert echter dat het maximale opnemingsvermogen van Jordanië bijna bereikt is 
en dat de beperkte middelen van Jordanië – zonder financiële steun van de 
internationale gemeenschap, de EU en de lidstaten – ontoereikend zijn om te voorzien 
in de basisbehoeften van het toenemende aantal vluchtelingen dat het land 
binnenkomt;

5. benadrukt derhalve de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, de 
EU en de lidstaten en roept hen op steun te blijven verlenen om deze uitzonderlijke 
humanitaire crisis het hoofd te bieden;

6. dringt er bij de Jordaanse autoriteiten op aan de grenzen open te houden voor allen die 
Syrië ontvluchten, zodat vluchtelingen uit Syrië kunnen oversteken naar Jordanië op 
zoek naar bescherming;

7. is ervan overtuigd dat het delen van de lasten tussen de Arabische buurlanden 
essentieel is om de crisis op de middellange termijn op een ordelijke manier te 
beheren;

8. is van mening dat het opzetten van een regionaal beschermingsprogramma als 
langetermijnoplossing een prioriteit moet zijn en dat het moet worden uitgebreid naar 
andere landen in de regio;

9. benadrukt dat het nodig is de coördinatie tussen de actoren die ter plekke actief zijn, te 
weten de Jordaanse autoriteiten, de internationale organisaties en de ngo's, te 
versterken, met inbegrip van de coördinatie aan de grens;

10. verzoekt alle betrokken actoren hun inspanningen te concentreren om alle behoeftigen 
te bereiken, waar in het land zij zich ook bevinden, met name de vluchtelingen in de 
steden die minder zichtbaar zijn dan de vluchtelingen die in kampen worden 
opgevangen;

11 verzoekt de Jordaanse autoriteiten en de internationale gemeenschap een rechtsstaat 
tot stand te brengen in kamp Za'atri om de meest kwetsbaren te beschermen en geweld 
en misdrijven te voorkomen;

12. roept de Jordaanse autoriteiten op de humanitairehulpverleners en -organisaties 
toegang te verschaffen tot de grens; is van mening dat bijstandsprotocollen en 
monitoring aan de grens hierbij van toegevoegde waarde zouden zijn.
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BIJLAGE I: DEFINITIEF PROGRAMMA VAN DE DELEGATIE

maandag 11 februari 2013

Voorgestelde vluchten van Brussel naar Amman (via Berlijn) op 11 februari:
SN2581 BRU/TXL 09.55 – 11.20
RJ122 TXL/AMM 14.40 – 20.45

20.45 – 21.30 busvervoer van de luchthaven naar het hotel1

21.30 diner (individueel)

dinsdag 12 februari 2013

8.00 verzamelen in de lobby van het hotel

8.05 – 8.15 busvervoer naar de locatie van de bijeenkomst2

8.30 – 9.30 bijeenkomst met de heer Paul Stromberg, assistent-vertegenwoordiger 
van de UNHCR, en bezoek aan het registratiecentrum in Amman in 
gezelschap van Davies Kamau, medewerker registratie

9.30 – 10.30 busvervoer naar Mafraq

10.45 – 14.00 bezoek aan vluchtelingenkamp Za'atri, in gezelschap van mevrouw Myra 
Sabongi, functionaris voor bescherming (UNHCR)

Programma in het kamp:
– kolonel Zaher Abushihab van de dienst Syrische vluchtelingenkampen 

en de heer Mahmoud Al-Amoush, kampbeheerder namens de 
Jordaanse Hasjemitische liefdadigheidsorganisatie

– bijeenkomst met mevrouw Iris Blom, kampbeheerder 
verantwoordelijk voor de briefing (UNHCR)

– bijeenkomst met Syrische vluchtelingen (Silvia Angemi, medewerker 
gemeenschapsdiensten van de UNHCR)

– briefing door noodhulpcoördinator Jonathan Campbell op de 
distributiecompound van het WFP

– bezoek aan Unicef met een briefing door Dominique Hyde

– bijeenkomst met internationale organisaties die actief zijn in kamp 
Za'atri (Unicef, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, Save the Children, 
MDM, IRD en Acted).

14.00 – 14.30 busvervoer naar Mafraq, briefing door senior terreincoördinator Volker 
Schimmel, en een individuele lunch

14.30 – 15.15 bezoek aan de woning van een Syrische vluchtelingenfamilie in Mafraq

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Amman.
2 UNHCR-kantoor in Amman, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman.
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15.15 – 16.00 bezoek aan de transitovoorziening in Mafraq, in gezelschap van de heer 
Khaled Takhayneh (IOM)

16.00 – 17.15 busvervoer naar en bezoek aan het hoofdkwartier van de grenswacht

17.15 – 17.30 busvervoer naar Thnebe

17.30 – 18.15 bezoek aan de grensovergang bij Thnebe, in gezelschap van de heer 
Khaled Takhayneh (IOM)

18.15 – 20.00 busvervoer naar het hotel en afrondende bijeenkomst met de heer 
Carlos Afonso, humanitair expert van het regionaal 
ondersteuningscentrum van ECHO (Europese Commissie)

20.00 busvervoer naar het hotel; individueel diner

woensdag 13 februari 2013

8.00 verzamelen in de lobby van het hotel

8.05 – 9.30 busvervoer naar Irbid

9.30 – 10.30 bezoek aan het pas geopende UNHCR-registratiecentrum in Irbid; 
briefing ter plaatse door de registratiemedewerker en de senior 
terreincoördinator, in gezelschap van Naseer El-Nabilsi, assistent-
registratiemedewerker

11.00 – 12.30 busvervoer naar de locatie van de bijeenkomst in Amman1

12.30 – 13.30 persconferentie

13.30 – 14.30 lunch (individueel)

14.30 – 15.00 bijeenkomst met de ambassadeurs van Oostenrijk, Nederland, 
Roemenië en Spanje

15.30 – 16.00 bijeenkomst met de heer Mohammed-Ali Daher, secretaris-generaal van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken2

16.30 – 17.30 bijeenkomst met de heer Saleh Karabsheh, secretaris-generaal van het 
Ministerie van Planning en Internationale Samenwerking3

17.30 – 18.15 bijeenkomst met de heer Sameh Al-Majali, secretaris-generaal van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken4

18.15 – 18.30 busvervoer naar de locatie van de bijeenkomst

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman.
2 Airport Road, Amman 11180.
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., eerste afslag rechts, Amman 11118.
4 Al Dakhliyah Circle - Queen Noor street.
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18.30 – 19.30 bijeenkomst met de Jordaanse Rode Halve Maan, de Internationale 
Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen en het 
Internationale Comité van het Rode Kruis1

19.30 – 19.50 busvervoer naar het hotel

19.50 diner (individueel)

Donderdag 14 februari 2013

8.30 – 9.30 busvervoer naar de luchthaven

Individuele terugreis op 14 februari

Voorgestelde vluchten van Amman naar Brussel (via Berlijn):
RJ121 AMM/TXL 11.20 – 13.55
SN2586 TXL/BRU 17.15 – 18.35

                                               
1 Jordaanse Rode Halve Maan, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman.
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BIJLAGE II: LIJST VAN DEELNEMERS

Leden
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) – hoofd van de delegatie
Judith SARGENTINI (Verts/ALE, NL)
Hubert PIRKER (PPE, AT)
Marian-Jean MARINESCU (PPE, RO)

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

Tolken (AR-EN)
Aomar GZOUR (teamleider)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Medewerkers van DG IPOL
Maria GANDOLFO, administrateur
Michela LUCCHINI, assistent

Medewerkers van DG COMMUNICATIE
Isabel NADKARNI, persvoorlichter
Amelia NEACSU, audiovisuele ondersteuning

Medewerkers van de EU-delegatie naar Jordanië
Immaculada ROCA I CORTES, pers- en politieke aangelegenheden (EDEO)
Carlos AFONSO, regionaal ondersteuningscentrum (ECHO)


