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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009–2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bruksela, 15 kwietnia 2013 r.

Sprawozdanie delegacji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych w sprawie syryjskich uchodźców przebywających w Jordanii 

Przewodniczący delegacji: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

1. Sprawozdanie z wizyty

W dniach 11–14 lutego 2013 r. delegacja składająca się z czterech posłów do Parlamentu 
Europejskiego (patrz lista w załączniku I) odwiedziła Jordanię w celu dokonania oceny 
sytuacji uchodźców z Syrii. 
Zadaniem delegacji było zapoznanie się z kwestiami dotyczącymi wyzwań, jakie stoją przed 
państwami sąsiadującymi z Syrią, w szczególności przed Jordanią, w świetle masowego 
napływu uchodźców w wyniku trwających w Syrii zamieszek politycznych, oraz dokonanie 
oceny ich warunków życia w Jordanii. 
Delegacja miała możliwość odwiedzenia największego obozu dla uchodźców w Jordanii oraz 
dwóch centrów rejestracji, jak również możliwość sprawdzenia, jak wygląda sytuacja na 
przejściu granicznym z Syrią oraz w obiektach tranzytowych. Delegacja spotkała się również 
z częścią syryjskich uchodźców żyjących zarówno w obozach dla uchodźców, jak i na 
obszarach miejskich. Ponadto delegacja prowadziła obszerne dyskusje z władzami Jordanii, 
ambasadorami, organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi 
działającymi w Jordanii, w celu dokonania oceny bieżącej sytuacji oraz wsparcia, jakiego 
instytucje UE mogą udzielić organizacjom rządowym oraz pozarządowym, aby umożliwić im 
poradzenie sobie z takimi wyjątkowymi wyzwaniami. 
Na koniec wizyty zorganizowano konferencję prasową, a delegacja była tematem licznych 
relacji w mediach.

2. Sytuacja syryjskich uchodźców w Jordanii 
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Kryzys w Syrii rozpoczął się w marcu 2011 r. i od tego czasu sytuacja humanitarna wciąż się 
pogarsza. Szacunkowa liczba osób dotkniętych kryzysem w Syrii wynosi 4 miliony, 
natomiast liczbę przesiedleńców szacuje się na 2 miliony1. Większość tych osób została 
wewnętrznie przesiedlona zanim zmuszona została do przekroczenia granic w celu dotarcia 
do bezpieczniejszych obszarów w Jordanii, Libanie, Iraku, Egipcie i Turcji. Według 
informacji uzyskanych od UNHCR, ponad połowa syryjskich uchodźców zarejestrowanych w 
tych krajach to dzieci, z czego 39 % stanowią dzieci poniżej jedenastego roku życia. Jedno na 
pięć gospodarstw domowych prowadzone jest przez kobiety. Blisko 90 % syryjskich 
uchodźców przybyło w 2012 r. W Jordanii odnotowuje się rekordową liczbę uchodźców, a 
ludność syryjską w tym kraju szacuje się na 250 000 zarejestrowanych osób. W opinii rządu 
liczby te są jednak wyższe. Największym obozem dla uchodźców jest obóz Zaatari. Agencja 
UNHCR współpracuje z rządem Jordanii oraz partnerami w celu stworzenia kolejnego 
dużego obozu, znanego jako obóz Halabat, który miał zostać otwarty do końca lutego, jednak 
nadal nie funkcjonuje. Początkowo w obozie zostanie zakwaterowanych do pięciu tysięcy 
osób, przy czym planowane jest zwiększenie tej liczby do 30 000. Większość syryjskich 
uchodźców (ok. 80 %) żyje jednak w społecznościach miejskich, a podczas wizyty delegacji, 
ok. 49 000 osób nadal czekało na rejestrację. Średnia liczba nowo przybyłych uchodźców 
podczas wizyty wzrosła do 2 100 osób dziennie, przy czym większość osób przekraczała 
granicę w nocy, a rekordowa liczba przekroczeń granicy podczas jednej nocy wyniosła 3 500. 
Agencja UNHCR zwiększa swoje możliwości rejestracyjne w celu dokonania rejestracji osób 
oczekujących oraz odnawiania zaświadczeń, a także w celu skrócenia do jednego miesiąca 
okresu oczekiwania od momentu pierwszego kontaktu z UNHCR do czasu faktycznej 
rejestracji. Nie wszyscy uchodźcy jednak dokonują rejestracji w biurze UNHCR, w związku z 
czym nie można podać ich dokładnej liczby. Główny problem dotyczy średniego wieku oraz 
płci uchodźców. Większość z nich stanowią kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni często 
pozostają w Syrii. Jak dotąd agencja UNHCR nie wzywała do dokonania masowych 
przesiedleń Syryjczyków przesiedlonych z powodu konfliktu. Z drugiej strony, Wysoki 
Komisarz wniósł o przesiedlenia awaryjne określonych kategorii uchodźców przesiedlonych z 
powodu konfliktu, tj. uchodźców pozostających w szczególnie trudnej sytuacji oraz 
niemających realnych szans na powrót do domu w krótko- lub średnioterminowej 
perspektywie. Ogólny wskaźnik, jakim dysponuje UE, określający liczbę osób objętych 
ochroną międzynarodową, wynosi 93 %, przy czym Niemcy oraz Szwecja są państwami 
członkowskimi, w których wskaźnik ten ma najwyższą wartość. W UE można obecnie 
zaobserwować ogólny konsensus pomiędzy państwami członkowskimi, zgodnie z którym 
obywatele Syrii nie powinni być odsyłani do Syrii.

3. Wizyta w obozie Zaatari

Delegacja odwiedziła obóz dla uchodźców Zaatari, który jest największym tego rodzaju 
obozem w Jordanii.
Obóz został wybudowany w lipcu 2012 r. Po pierwszej reakcji na kryzys w Syrii, kiedy to 
stworzono obozy tranzytowe, Zaatari był pierwszym specjalnie wybudowanym w tym celu 
obozem, który miał być wykorzystywany w dłuższej perspektywie czasowej. Obóz został 
zbudowany bardzo szybko, jednak duże wyzwanie stanowiły warunki glebowe. Ze względu 

                                               
1 Dane oraz liczby codziennie ulegają zmianom. Wszystkie dane określone w sprawozdaniu dotyczą okresu, w 
którym miała miejsce wizyta delegacji, tj. początek lutego 2013 r.
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na pustynny charakter terenu, kurz i pył sprawiają, że warunki życia na tym obszarze są 
bardzo trudne. Ciężkie warunki pogodowe w zimie pogarszały sytuację uchodźców, a tzw. 
„przygotowanie obozu do zimy” stało się kwestią priorytetową. Koszty prowadzenia obozu są 
bardzo wysokie, co związane jest w szczególności z odwadnianiem, żwirowaniem oraz 
zapewnieniem gleby zdatnej do zamieszkania. Dalsze wyzwania dotyczą transportu, logistyki 
oraz dostaw wody. Wystąpiła duża rozbieżność w odniesieniu do liczby uchodźców 
przebywających w obozie. Władze Jordanii podały, że liczba uchodźców przyjętych do obozu 
wynosiła około 100 000, podczas gdy według UNHCR liczba uchodźców zamieszkujących w 
obozie w czasie pobytu delegacji wynosiła około 70 000 osób. Uważa się, że tak duża 
rozbieżność wynika z faktu, że władze liczą osoby, które wchodzą na teren obozu i rejestrują 
się, jednak z uwagi na to, że jest to obóz otwarty, wiele osób opuszcza obóz i czasem później 
do niego wraca, zatem niektóre osoby zostały policzone dwukrotnie lub liczba osób 
opuszczających obóz nie została odnotowana. 
Populacja obozu składa się wyłącznie z Syryjczyków, z czego 99 % stanowią sunnici, 
głównie kobiety i dzieci. Większość z nich mieszka w namiotach, jednak ok. 450 rodzin 
zakwaterowanych jest w prefabrykowanych kontenerach. Podczas wizyty oczekiwano na 
przyjazd 3 000 nowych przyczep kempingowych, natomiast w przyszłości planowane jest 
przeniesienie całej populacji do przyczep kempingowych.
W obozie pracuje 38 organizacji pozarządowych (m.in.: UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, 
IOM, THW, Save the Children, MDM, IRD i ACTED), odpowiedzialnych za różnego rodzaju 
kwestie. Zadbano o podstawowe potrzeby osób przebywających w obozie, takie jak: jedzenie, 
namioty, koce, usługi sanitarne, edukacja, opieka zdrowotna itp. Agencja UNHCR 
oświadczyła, że warunki w obozie Zaatari są bardzo dobre w porównaniu z innymi obozami 
dla uchodźców na świecie, jednak istnieje potrzeba wywiązania się przez społeczność 
międzynarodową ze zobowiązań oraz dostarczenia obiecanej pomocy, aby usługi mogły być 
nadal świadczone.
Z uwagi na fakt, iż obóz stanowi jedno z największych skupisk ludności w Jordanii, kwestie 
bezpieczeństwa są bardzo istotne. Głównymi problemami są małżeństwa nieletnich, handel 
ludźmi, dystrybucja żywności, która od stycznia 2013 r. jest źródłem coraz większych napięć, 
a także przypadki demonstracji, protestów, zamieszek oraz obrzucania kamieniami. Obecnie 
na terenie obozu Zaatari nie przebywa na stałe żadna jednostka policji, a w wyjątkowych 
sytuacjach porządek publiczny przywracają siły zbrojne Jordanii. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzanie obozem, którym zajmowała się 
Haszymidzka Jordańska Organizacja Charytatywna (JHCO) powierzono niedawno Dyrekcji 
Bezpieczeństwa Publicznego (PSD).

4. Uchodźcy zamieszkujący obszary miejskie

Osiemdziesiąt procent syryjskich uchodźców żyje w społecznościach miejskich. Delegacja 
spotkała się z rodzinami syryjskich uchodźców w Mafraq. Większość z nich dotarła do 
granicy po kilku dniach i nocach marszu, po przekroczeniu granicy w pierwszej kolejności 
zostali skierowani do mieszkaniowych obiektów tranzytowych, a następnie zostali 
przeniesieni do społeczności miejskich. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z 
uchodźcami, najważniejszą kwestią jest dla nich możliwość jak najszybszego powrotu do 
kraju oraz do własnych domów. Potrzeba ta jest jeszcze silniejsza ze względu na fakt, iż wiele 
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rodzin zostało rozdzielonych, ponieważ niektórzy członkowie rodziny (głównie mężczyźni) 
nadal przebywają w Syrii. 

Uchodźcy zamieszkujący obszary miejskie otrzymują pomoc finansową umożliwiającą 
pokrycie kosztów podstawowych potrzeb, takich jak koszty najmu. W zależności od 
wielkości, rodziny otrzymują od 50 do 120 dinarów jordańskich (70–170 USD) miesięcznie. 
Ponadto w ramach pomocy w warunkach zimowych rodziny otrzymały dodatkowe środki 
umożliwiające zakup paliwa, zimowych ubrań oraz dodatkowych koców. Na przestrzeni 
ostatnich kilku miesięcy potrzeby uchodźców zamieszkujących obszary miejskie jednak 
wzrosły, a wielu uchodźców, z którymi spotkała się delegacja, było bezrobotnych lub miało 
pracę, za którą otrzymywało bardzo niskie wynagrodzenie, niewystarczające na utrzymanie. 
Narzekali na coraz wyższe koszty najmu oraz paliwa. Często kilka rodzin dzieli jedno 
mieszkanie, a czasami zmuszone są one polegać na szczodrości jordańskich sąsiadów. Część 
dzieci, z którymi spotkała się delegacja, nie uczęszczała do szkoły, ponieważ ich rodziny do 
tej pory nie zostały zarejestrowane w centrum rejestracji.

Sytuacja ta ma istotny wpływ na miejscową infrastrukturę, w szczególności na usługi 
związane z opieką zdrowotną oraz edukacją. Koordynacja pomocy udzielanej uchodźcom 
zamieszkującym obszary miejskie okazała się poważnym wyzwaniem, w szczególności z 
uwagi na zróżnicowane inicjatywy społeczne oraz ze względu na mniejszą liczbę personelu 
dostępnego dla osób często mieszkających w odległych, nie zawsze łatwo dostępnych 
obszarach. Jednocześnie podejmowanych jest wiele inicjatyw społecznych. 

Aby mieć jasny obraz liczby uchodźców zamieszkujących obszary miejskie, rząd Jordanii 
zwrócił się do populacji uchodźców zamieszkujących Jordanię poza terenem obozów o 
zarejestrowanie się na posterunkach policji. Po zarejestrowaniu uchodźcy otrzymują specjalną 
kartę, która wykorzystywana jest w związku z realizacją różnego rodzaju usług. Podczas 
wizyty liczba zarejestrowanych już osób wyniosła 147 000. 

5. Wizyta w centrach rejestracji

Delegacja odwiedziła centrum rejestracji w mieście Amman, zarządzane przez UNHCR, a 
także nowe, otwarte trzy dni wcześniej, centrum rejestracji UNHCR w mieście Irbid.
Rozmowy trwają ok. 20 minut. Zarejestrowane osoby otrzymują zaświadczenie, zapewniające 
im wsparcie w postaci schronienia, pomocy finansowej oraz medycznej, a także dostępu 
dzieci do szkół. Co najważniejsze jednak, zaświadczenie takie stanowi ochronę przed 
deportacją. Dzięki posiadanemu zaświadczeniu, uchodźcy mają bezpłatny dostęp do badań 
medycznych, szkoły, usług społecznych, doradztwa oraz usług doraźnych, takich jak porady 
prawne. Okres ważności zaświadczenia wynosi 6 miesięcy a po upływie tego okresu 
zaświadczenie jest odnawiane. W przypadku gdy uchodźca nie zgłosi się w celu odnowienia 
zaświadczenia, traci ono swoją ważność. System ten umożliwia UNHCR uzyskanie wiedzy 
na temat uchodźców zgłaszających się po pomoc. 
Otwarcie nowego centrum w Irbidzie wynikało z potrzeby stworzenia obiektu rejestracyjnego 
znajdującego się bliżej granicy oraz ułatwienia procesu rejestracji. Pomimo faktu, iż centrum 
zostało otwarte dopiero niedawno, przed bramą gromadziły się tłumy ludzi czekających na 
rejestrację. Centrum daje pierwszeństwo osobom wymagającym szczególnego traktowania i 
rejestruje ok. 500 osób dziennie, celem jest jednak podwojenie możliwości rejestracyjnych w 
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najbliższej przyszłości. Do tej pory czas oczekiwania na rejestrację wynosił 9 miesięcy, 
jednak planuje się skrócenie tego okresu do 2 miesięcy dzięki stworzeniu nowego centrum. 

6. Wizyta na granicy oraz w obiektach tranzytowych 

Delegacja odwiedziła obiekt tranzytowy w Mafraq zarządzany przez IOM. Jordańskie siły 
zbrojne przyprowadzają do obiektu osoby wkraczające na terytorium nielegalnie. Po 
odebraniu przez wojsko w centrach przy granicy, gdzie zostają zbadani oraz otrzymują 
żywność, uchodźcy przewożeni są do obiektu tranzytowego autobusem wojskowym lub 
należącym do IOM. Na miejscu zostają zarejestrowani, oddają swoje dowody tożsamości oraz 
otrzymują pokwitowanie oraz kopię dowodu tożsamości. Następnie, większość uchodźców 
kierowana jest do obozu Zaatari. Ponadto obiekt tranzytowy codziennie, w szczególności w 
nocy, przyjmuje osoby ranne.
Po wizycie w obiekcie tranzytowym, delegacja miała również możliwość odwiedzenia 
komendy głównej straży granicznej, w tym centrum monitorowania kontrolującego przy 
pomocy kamer ponad pięćdziesięciokilometrowy odcinek granicy pomiędzy Jordanią a Syrią. 
Delegacja była świadkiem regularnego transportu ludzi na granicę po jej syryjskiej stronie. 
Delegacja odwiedziła także przejście graniczne w Thnebe, gdzie mogła zobaczyć, w jaki 
sposób odbywa się przekraczanie granicy. W tym miejscu IOM zapewnia działania ratujące 
życie oraz nadzwyczajną pomoc doraźną, w tym między innymi, ewakuację ludności, pomoc 
przy przyjeździe oraz dalszy transport.

7. Spotkania z władzami Jordanii i ambasadorami

Delegacja spotkała się z wysokimi przedstawicielami trzech ministerstw odpowiedzialnych za 
sytuację uchodźców, tj. ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa planowania i 
współpracy międzynarodowej (MOPIC) oraz ministerstwa spraw wewnętrznych.
Władze Jordanii podkreśliły wzorcowe relacje pomiędzy Jordanią a UE, których istnienie 
możliwe jest dzięki wyjątkowemu partnerstwu umożliwiającemu stopniowy postęp w 
zakresie bezpieczeństwa oraz stabilności w Jordanii, oraz dzięki finansowemu wsparciu UE. 
Wybory parlamentarne w Jordanii odbyły się zaledwie kilka tygodni przed przybyciem 
delegacji (23 stycznia 2013 r.). Organy rządowe podkreśliły, że masowy napływ uchodźców z 
Syrii jest prawdziwym problemem oraz w sposób istotny wpływa na sytuację ekonomiczną, 
kwestie środowiskowe oraz poziom bezpieczeństwa w Jordanii, a także stanowi duże 
obciążenie dla szkolnictwa. Władze wyraziły obawy, że do końca 2013 r. Jordania może 
stanąć przed koniecznością przyjęcia 1 miliona uchodźców.
Uchodźcy stanowią obecnie 5 % ludności Jordanii, a do końca 2013 r. liczba ta może 
wzrosnąć do 15 %. Ministerstwo spraw zagranicznych wyraziło również obawę, że taki 
wzrost liczby uchodźców może spowodować napięcia na tle etnicznym oraz mieć reperkusje 
dla Jordanii. W opinii władz, aby pomóc w zakwaterowaniu uchodźców, konieczne jest 
wybudowanie nowych obozów w rejonie Jordanii, jak również poza Jordanią. Wyrażając 
ubolewanie, że jak dotąd wykluczyć można pokojowe rozwiązanie syryjskiego konfliktu, 
władze Jordanii silnie sprzeciwiły się interwencji militarnej oraz oświadczyły, że nadal mają 
nadzieję na znalezienie politycznego rozwiązania oraz zastosowanie mechanizmów 
przejściowych.
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Ministerstwo spraw zagranicznych podkreśliło prowadzoną w Jordanii politykę „otwartych 
drzwi” oraz fakt, że nie miały miejsca żadne przypadki wydalenia lub odsyłania uchodźców 
do Syrii. Ponadto ministerstwo potwierdziło, że Jordania nie zamierza zamknąć granic dla 
syryjskich uchodźców. Jordania osiągnęła jednak maksymalną zdolność absorpcyjną i bez 
otrzymania pomocy nie będzie w stanie zagwarantować uchodźcom usług odpowiedniej 
jakości. Podkreśliło również, że zadanie to powinno być realizowane wspólnie oraz nalegało 
na przyjęcie odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową.
MOPIC przygotowało plan działania dla syryjskich uchodźców, we współpracy z 
ministerstwami odpowiedzialnymi za różne usługi oraz we współpracy z sześcioma 
agencjami ONZ. Plan określa potrzeby (takie jak schronienie, żywność, edukacja, opieka 
zdrowotna itp.) oraz zakres świadczenia usług. MOPIC otrzymuje na ten cel wsparcie ze 
strony Międzyrządowego Komitetu Koordynacyjnego oraz występuje jako ministerstwo 
patronackie koordynujące plan działania, skupiając się na aspektach ekonomicznych oraz 
finansowych. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych podkreśliło potrzebę zwiększenia środków 
przeznaczonych na utrzymanie bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa 
społecznego, oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony poszczególnym rodzinom oraz 
uchodźczyniom.
Przyjęty budżet nie wystarczy na pokrycie takich potrzeb. W grudniu 2012 r., w ramach 
globalnego podejścia do migracji i mobilności pomiędzy UE a Jordanią, został 
zapoczątkowany dialog na rzecz migracji, mobilności i bezpieczeństwa. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych oświadczyło, że przy napływie uchodźców utrzymującym się na tak wysokim 
lub nawet wyższym poziomie, zgodnie z przewidywaniami, przyjęcie uchodźców w 
istniejących obiektach nie będzie możliwe. W takim przypadku konieczne może być 
poszukiwanie nowych lokalizacji bliżej granicy, gdzie wybudowane zostaną nowe obiekty, w 
których można będzie zakwaterować uchodźców. 
Członkowie delegacji odbyli również spotkania dwustronne z właściwymi ambasadorami 
swoich krajów w Jordanii, aby lepiej zrozumieć sytuację panującą w tym kraju. 

8. Spotkania z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi

Delegacja wzięła udział w spotkaniach oraz briefingach z przedstawicielami UNHCR oraz 
ekspertami ds. pomocy humanitarnej ECHO, którzy również towarzyszyli członkom 
delegacji w wizytach terenowych. Ponadto delegacja spotkała się z różnymi organizacjami 
działającymi w obozie dla uchodźców Zaatari, tj. UNICEF, WFP, NRC, IOM, THW, Save 
the Children, MDM, IRD i ACTED. Organizacje te zgłosiły obawy dotyczące braku 
środków oraz potrzebę dalszego wsparcia bieżących działań w ramach stosownych 
obszarów działania. Ze względu na brak pewności w kwestii przyszłego finansowania, 
dalsze planowanie jest utrudnione. Organizacje poruszyły również kwestie dotyczące 
polityki granicznej oraz wskazały potrzebę posiadania dostępu do granicy z uwagi na fakt, 
że większość uchodźców nie pozostaje w obozach. Organizacje podkreśliły również 
potrzebę rozpoczęcia opracowywania planu na wypadek sytuacji wyjątkowych, 
umożliwiającego przygotowanie się na najgorszy scenariusz, jaki wydaje się nieunikniony. 
Przeprowadzone rozmowy ujawniły potrzebę wzmocnionej współpracy. Trwają aktualnie 
pewne działania koordynacyjne, zmierzające również do pozyskania nowych darczyńców 
oraz rozszerzenia zakresu do koordynacji wewnątrzsektorowej oraz tematycznej, jednak 
wyzwaniem jest osiągnięcie wyższego poziomu koordynacji, a także zapewnienie 
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koordynacji na granicy. Wymagana jest ponadto koordynacja pomiędzy władzami Jordanii 
oraz agencjami działającymi na tym terenie. 
Delegacja spotkała się także z przedstawicielami jordańskiego stowarzyszenia Czerwonego 
Półksiężyca (JRCS), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża 
(ICRC). Czerwony Krzyż nie jest zaangażowany w zarządzanie obozami i koncentruje się 
raczej na społeczności lokalnej. Jego działalność skupia się na rejestracji, zapewnianiu 
produktów spożywczych i niespożywczych oraz udzielaniu pomocy finansowej. 

9. Wnioski

Delegacja PE:

1. wyraża głębokie zaniepokojenie kryzysem humanitarnym w Syrii oraz tym, jak duże 
obciążenie stanowi on dla sąsiadujących państw;

2. pochwala starania oraz solidarność władz Jordanii, a także szczodrość jordańskiej 
ludności w udzielaniu pomocy uchodźcom z Syrii, jak również każdą formę pomocy 
udzielanej przez inne państwa sąsiadujące z Syrią;

3. docenia starania społeczności międzynarodowej zmierzające do zapewnienia Jordanii 
wsparcia w udzielaniu uchodźcom niezbędnej pomocy;

4. zauważa jednakże, że zdolność absorpcyjna Jordanii została prawie wyczerpana, a jej 
ograniczone zasoby, bez wsparcia finansowego ze strony społeczności 
międzynarodowej, UE oraz państw członkowskich, są niewystarczające do tego, by 
zaspokoić podstawowe potrzeby rosnącej liczby docierających do kraju uchodźców;

5. podkreśla zatem odpowiedzialność społeczności międzynarodowej, UE oraz państw 
członkowskich, oraz wzywa je do zapewniania dalszego wsparcia w odpowiedzi na 
ten wyjątkowy kryzys humanitarny;

6. nalega, aby władze Jordanii nadal miały granice otwarte dla wszystkich uchodźców 
przybywających z Syrii, tak aby umożliwić syryjskim uchodźcom przekroczenie 
granicy z Jordanią oraz znalezienie schronienia;

7. jest przekonana, że podział obciążenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami 
arabskimi jest niezbędny dla prawidłowego zarządzania kryzysem w perspektywie 
średnioterminowej;

8. w kwestii rozwiązania długoterminowego uważa, że ustanowienie regionalnego 
programu ochrony powinno być priorytetem oraz że program ten powinien być 
rozszerzony na inne państwa w regionie;

9. podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy różnymi podmiotami 
działającymi w tym obszarze, tj. władzami Jordanii, organizacjami 
międzynarodowymi i pozarządowymi, w tym przy koordynacji na granicy;



PE506.172v01-00 8/12 DV\928661PL.doc

PL

10. zwraca się do wszystkich zaangażowanych podmiotów o skoncentrowanie swoich 
wysiłków, aby dotrzeć do wszystkich potrzebujących osób, niezależnie od tego, w 
jakiej części kraju się znajdują, w szczególności uchodźców przebywających na 
obszarach miejskich, którzy są mniej widoczni w porównaniu z uchodźcami 
przebywającymi w obozach;

11 zwraca się do władz Jordanii oraz do społeczności międzynarodowej o 
ustanowienie norm prawnych obowiązujących w obozie Zaatari w celu 
zapewnienia ochrony osobom wymagającym szczególnej troski oraz zapobiegania 
aktom przemocy oraz przestępstwom;

12. zwraca się do władz Jordanii o zapewnienie dostępu do granicy pracownikom oraz 
organizacjom pomocy humanitarnej; uważa, że protokoły dotyczące pomocy oraz 
monitorowania na granicy wniosłyby wartość dodaną. 
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ZAŁĄCZNIK I: OSTATECZNY PROGRAM DELEGACJI

poniedziałek, 11 lutego 2013 r.

Sugerowane loty z Brukseli do Ammanu (przez Berlin) w dniu 11 lutego:
SN2581 BRU/TXL 09:55 11:20 
RJ122 TXL/AMM 14:40 20:45 

20.45–21.30 Przejazd autobusem z lotniska do hotelu1

21.30 Czas wolny na kolację

wtorek, 12 lutego 2013 r.

8.00 Spotkanie w lobby hotelu 

8.05–8.15 Przejazd autobusem na miejsce spotkania2

8.30–9.30 Spotkanie z zastępcą przedstawiciela agencji UNHCR, Paulem 
Strombergiem oraz wizyta w centrum rejestracji w Ammanie w 
towarzystwie Daviesa Kamau, specjalisty ds. rejestracji.

9.30–10.30 Przejazd autobusem do Al Mafraq

10.45–14.00 Wizyta w obozie dla uchodźców Zaatari w towarzystwie Myry Sabongi, 
specjalisty ds. ochrony z agencji UNHCR. Harmonogram pobytu w 
obozie: 

- pułkownik Zaher Abushihab – Departament ds. obozu dla syryjskich 
uchodźców (SRCD) oraz Mahmoud Al-Amoush, Haszymidzka
Jordańska Organizacja Charytatywna (JHCO), kierownik obozu 
- Spotkanie z kierownikiem obozu UNHCR ds. briefingu, Iris Blom
- Spotkanie z syryjskimi uchodźcami (specjalista ds. usług na rzecz 
społeczności agencji UNHCR, Silvia Angemi)
- Dystrybucja żywności w ramach Światowego Programu Żywnościowego, 
briefing prowadzony przez Jonathana Campbella, koordynatora ds. 
sytuacji kryzysowych 
- Wizyta w UNICEF, briefing prowadzony przez Dominique Hyde
- Spotkanie z organizacjami międzynarodowymi pracującymi w obozie 

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

14.00–14.30 Przejazd autobusem do Mafraq – briefing prowadzony przez starszego 
koordynatora terenowego Volkera Schimmela oraz czas wolny na obiad

14.30–15.15 Wizyta domowa u rodziny syryjskich uchodźców w Mafraq

15.15–16.00 Wizyta w obiekcie tranzytowym w Mafraq w towarzystwie Khaleda 
Takhayneha, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Amman.
2 Biuro UNHCR w Ammanie, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman.
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16.00–17.15 Przejazd autobusem oraz wizyta w komendzie głównej straży 
granicznej

17.15–17.30 Przejazd autobusem do Thnebe

17.30–18.15 Wizyta na przejściu granicznym w Thnebe w towarzystwie Khaleda 
Takhayneha, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

18.15–20.00 Przejazd autobusem do hotelu oraz spotkanie podsumowujące z 
ekspertem ECHO ds. pomocy humanitarnej, Carlosem Afonso,
Regionalne biuro wsparcia ECHO, Komisja Europejska

20.00 Przejazd autobusem do hotelu oraz czas wolny na kolację.

środa, 13 lutego 2013 r.

8.00 Spotkanie w lobby hotelu 

8.05–9.30 Przejazd autobusem do Irbidu

9.30–10.30 Wizyta w nowo otwartym centrum rejestracji UNHCR w Irbidzie. 
Briefing prowadzony przez specjalistę ds. rejestracji oraz starszego 
koordynatora terenowego na miejscu w towarzystwie Naseera EL-
NABILSI, asystenta specjalisty ds. rejestracji 

11.00–12.30 Przejazd autobusem na miejsce spotkania w Ammanie1

12.30–13.30 Konferencja prasowa

13.30–14.30 Czas wolny na obiad

14.30–15.00 Spotkanie z ambasadorami Austrii, Niderlandów, Rumunii oraz 
Hiszpanii

15.30–16.00 Spotkanie z Jego Ekscelencją Mohammedem-Alim Daherem, 
sekretarzem generalnym ministerstwa spraw zagranicznych 2

16.30–17.30 Spotkanie z Jego Ekscelencją Salehem Karabshehem, sekretarzem 
generalnym ministerstwa planowania i współpracy międzynarodowej 3

17.30–18.15 Spotkanie z Jego Ekscelencją Samehem Al-Majalim, sekretarzem 
generalnym ministerstwa spraw wewnętrznych 4

18.15–18.30 Przejazd autobusem na miejsce spotkania

18.30–19.30 Spotkanie z jordańskim stowarzyszeniem Czerwonego Półksiężyca 
(JRCS), Międzynarodową Federacją 
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) 
oraz Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (ICRC)5

19.30–19.50 Przejazd autobusem do hotelu

19.50 Czas wolny na kolację

czwartek, 14 lutego 2013 r.

8.30–9.30 Przejazd autobusem na lotnisko

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman.
2 Airport Road, Amman 11180.
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., pierwszy zjazd w prawo, Amman 11118.
4 Al Dakhliyah Circle - Queen Noor street.
5 Jordan Red Crescent, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman.
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Indywidualny powrót 14 lutego

Sugerowane loty z Ammanu do Brukseli (przez Berlin):
RJ121 AMM/TXL 11:20 13:55 
SN2586 TXL/BRU 17:15 18:35
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ZAŁĄCZNIK II: LISTA UCZESTNIKÓW

Posłowie 

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

 Przedstawiciele grup politycznych

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

Tłumacze ustni (AR-EN)

Aomar GZOUR (kierownik zespołu)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej

Maria GANDOLFO, administrator
Michela LUCCHINI, asystentka

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji 

Isabel NADKARNI, rzecznik prasowy
Amelia NEACSU, asystentka ds. materiałów audiowizualnych

Przedstawiciele DELEGACJI UE DO JORDANII

Immaculada ROCA I CORTES, ESDZ, kwestie prasowe i polityczne
Carlos AFONSO, regionalne biuro wsparcia ECHO 


