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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Bruxelas, 15 de abril de 2013

Relatório da delegação à Jordânia da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos para avaliar a situação dos refugiados sírios 

Chefe de delegação: Deputado Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

1. Relatório sobre a visita

Uma delegação de quatro deputados do Parlamento Europeu (lista no anexo I) deslocou-se à 
Jordânia de 11 a 14 de fevereiro de 2013 com o objetivo de avaliar a situação dos refugiados 
da Síria.
O objetivo da delegação foi compreender os desafios com que os países vizinhos da Síria, em 
particular a Jordânia, se vêm confrontados à luz da enorme afluência de refugiados devido à 
instabilidade política na Síria, bem como avaliar as suas condições de vida na Jordânia.
A delegação teve a oportunidade de visitar o maior campo de refugiados na Jordânia e dois 
centros de registo, bem como de verificar a situação na fronteira com a Síria e as instalações 
de trânsito. A delegação teve oportunidade de se encontrar com refugiados sírios a viver em 
campos de refugiados e em zonas urbanas. A delegação manteve também debates 
aprofundados com as autoridades da Jordânia, embaixadores, organizações internacionais e 
organizações não-governamentais que operam na Jordânia, a fim de avaliar a situação e a 
assistência que as instituições da UE podem proporcionar aos intervenientes governamentais e 
não-governamentais, para que possam superar estes desafios excecionais. 
No final da visita foi organizada uma conferência de imprensa tendo a delegação recebido 
uma ampla cobertura da parte dos meios de comunicação social.

2. A situação dos refugiados sírios na Jordânia

A crise síria teve início em março de 2011 e a situação humanitária tem vindo a deteriorar-se 
desde então. Calcula-se que o número de pessoas afetadas pela crise na Síria ascenda a 4 
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milhões e que o número de pessoas deslocadas ascenda a dois milhões1. A maior parte das 
populações afetadas foram deslocadas ao nível interno antes de serem forçadas a cruzar as 
fronteiras rumo a zonas mais seguras na Jordânia, no Líbano, Iraque, Egito e na Turquia. 
Segundo o ACNUR, mais da metade dos refugiados sírios registados nesses países são 
crianças, 39% de idade inferior a onze anos. Um em cada cinco agregados familiares é 
chefiado por mulheres. Perto de 90 % dos refugiados sírios chegaram em 2012. A Jordânia 
assistiu à chegada de um número recorde de refugiados, estimando-se que a população síria na 
Jordânia ascenda a 250 mil pessoas registadas. Contudo, segundo o governo, os valores são 
mais elevados. O maior campo de refugiados é o Za'atri. O ACNUR está a trabalhar com o 
Governo da Jordânia e os parceiros para preparar outro grande campo, conhecido por Halabat, 
cuja abertura estava prevista até ao final de fevereiro, mas que ainda não se encontra 
operacional. Cinco mil pessoas no máximo serão acomodadas inicialmente no campo, estando 
planeado um aumento da capacidade a 30 mil pessoas. No entanto, a grande maioria dos 
refugiados sírios (cerca de 80%) vive em comunidades urbanas e, no momento em que a 
delegação se realizou, cerca de 49 mil pessoas aguardavam ainda inscrição no campo de 
refugiados. A média diária de chegadas durante o período da visita tinha aumentado para uma 
média de 2100 pessoas por dia, com pessoas a atravessarem principalmente durante a noite e 
com picos de mais de 3500 pessoas que atravessam a fronteira numa noite. O ACNUR está a 
reforçar a sua capacidade de registo a fim de processar os registos pendentes, renovar os 
certificados existentes bem como reduzir para um mês o período de espera entre o primeiro 
contacto com o ACNUR e o registo. No entanto, nem todos os refugiados estão registados no 
ACNUR, pelo que é impossível estabelecer um número exato. Uma das principais incertezas 
reside na média de idades e no sexo dos refugiados. A maioria são mulheres e crianças, uma 
vez que os homens tendem a permanecer na Síria.
Até ao momento, o ACNUR não solicitou ainda uma reinstalação em grande escala dos 
cidadãos sírios deslocados pelo conflito. No entanto, o Alto Comissário lançou um apelo à 
reinstalação urgente de determinadas categorias específicas de refugiados deslocados pelo 
conflito, nomeadamente aqueles que se encontram numa situação particularmente vulnerável 
e que não têm qualquer possibilidade realista de regressarem às suas casas a curto ou a médio 
prazo. A taxa de reconhecimento global dos beneficiários de proteção internacional no seio da 
União Europeia é de 93%, sendo a Alemanha e a Suécia os Estados-Membros que apresentam 
a taxa mais elevada. No seio da União, parece existir um consenso geral entre os 
Estados-Membros de que os cidadãos sírios não devem ser reenviados para a Síria.  

3. Visita ao campo Za'atri

A delegação visitou o Za'atri, o maior campo de refugiados da Jordânia.
Este campo foi construído em julho de 2012. Após uma primeira reação à crise na Síria 
através do recurso a campos de trânsito, o Za'atri foi o primeiro campo especialmente 
concebido para uma utilização mais a longo prazo. O campo foi construído rapidamente e as 
condições do solo foram a principal dificuldade. Sendo o território deserto, a poeira e o pó 
tornaram as condições de vida bastante difíceis. As condições invernais adversas agravaram a 
situação dos refugiados e a chamada "luta contra os invernos rigorosos" do campo passou a 
ser prioridade. Os custos de manutenção do campo são bastante elevados, sobretudo devido às 

                                               
1 Os dados e os números mudam todos os dias. Todos os dados referidos dizem respeito ao momento em que a 
visita da delegação teve lugar, ou seja, inícios de fevereiro de 2013.
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operações de drenagem, de colocação de gravilha e a todos os trabalhos que tornam o solo 
habitável. O transporte, a logística e o abastecimento de água são outros desafios que se 
impõem. De acordo com as fontes, existe uma grande discrepância relativamente ao número 
de refugiados presentes no campo. As autoridades jordanas estimam que o número de 
refugiados a viver no campo é de aproximadamente 100 mil, ao passo que, segundo o 
ACNUR, cerca de 70 mil pessoas estariam presentes no campo aquando da visita da 
delegação. Esta discrepância tão grande deve-se ao facto de as autoridades competentes 
contabilizarem as pessoas que chegam e se registam no campo, mas, como se trata de um 
campo aberto, muitas pessoas abandonam-no e, por vezes, voltam numa fase posterior, logo, 
estas são contabilizadas duas vezes ou o número de pessoas que deixam o campo não é 
registado.
A população do campo é constituída apenas por cidadãos sírios, 99 % dos quais são sunitas, 
sobretudo mulheres e crianças. A maioria vive em tendas, mas cerca de 450 famílias estão 
alojadas em contentores prefabricados. Aquando da visita, estava prevista a chegada de 3000 
caravanas novas e, no futuro, o plano passa por instalar toda a população nas caravanas.
No terreno, trabalham 38 organizações não-governamentais responsáveis pelos diferentes 
serviços, entre as quais a UNICEF, o Programa Alimentar Mundial (PAM), o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o Conselho de Refugiados 
Norueguês (NRC), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o serviço federal 
de assistência técnica (THW), a Save the Children, a Médicos do Mundo (MDM), a Islamic 
Relief (IRD) e a Agência para a Cooperação e o Desenvolvimento Técnicos (ACTED). No 
campo, as necessidades básicas dos refugiados são tidas em conta: alimentação, tendas, 
cobertores, serviços de higiene, educação, cuidados de saúde, etc. De acordo com o ACNUR, 
as condições de vida no campo Za'atri são bastante boas em comparação com outros campos 
de refugiados no mundo, mas foi preciso que a comunidade internacional assumisse os seus 
compromissos relativamente aos seus apelos e prestasse a ajuda prometida para que os 
serviços continuassem a existir.
Tendo em conta que estamos perante uma das maiores concentrações de população na 
Jordânia, a segurança no campo constitui um problema. As principais preocupações dizem 
respeito aos casamentos de menores, ao tráfico e à distribuição de alimentos que, desde 
janeiro de 2013, se tem tornado mais tensa, registando alguns episódios de manifestações, 
protestos, motins e arremesso de pedras. Atualmente, não existe uma força policial 
permanente no campo Za'atri, pelo que, em situações excecionais, a ordem é restabelecida 
pelas forças militares jordanas.
Para garantir segurança, a gestão do campo, que era assegurada pela organização de caridade 
jordana hashemita (JHCO), foi recentemente confiada à direção central de segurança pública 
(PSD).

4. Refugiados nas zonas urbanas

80 % dos refugiados sírios vivem em comunidades urbanas. A delegação encontrou-se com 
algumas famílias de refugiados sírios em Mafraq. A grande maioria chegou à fronteira depois 
de caminharem durante alguns dias e noites e, assim que atravessaram a fronteira, foram 
inicialmente instalados em alojamentos de trânsito para então serem transferidos para 
comunidades urbanas. Dos contactos estabelecidos com os refugiados, conclui-se que a sua 
principal preocupação é poder regressar ao seu país e às suas casas o mais rapidamente 
possível. Esta necessidade é cada vez mais premente devido ao facto de muitas famílias 
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viverem separadas, pois alguns dos seus membros - na sua maioria homens - permanecem 
ainda na Síria.

Os refugiados das zonas urbanas recebem ajuda pecuniária destinada a cobrir as suas 
necessidades básicas, como os custos de aluguer. Consoante a composição do agregado, as 
famílias recebem mensalmente entre 50 a 120 dinares jordanos (70 a 170 dólares). Além 
disto, para ajudá-los a enfrentar o inverno, as famílias recebem fundos suplementares que lhes 
permitem comprar combustível, roupas quentes e cobertores adicionais. Porém, nos últimos 
meses, as necessidades dos refugiados urbanos têm aumentado e muitos dos refugiados com 
quem a delegação conversou estavam desempregados ou tinham um emprego com um salário 
muito baixo, insuficiente para autossubsistirem. Estes queixaram-se do aumento das rendas e 
do preço dos combustíveis. Várias famílias partilham frequentemente o mesmo apartamento 
e, por vezes, dependem da generosidade dos seus vizinhos jordanos. Algumas das crianças 
que a delegação teve oportunidade de conhecer não vão à escola porque as suas famílias ainda 
não foram registadas no centro criado para o efeito.

Esta situação tem repercussões consideráveis nas infraestruturas locais, nomeadamente nos 
serviços de prestação de cuidados de saúde e de educação. A coordenação da ajuda aos 
refugiados urbanos é de uma grande complexidade, especialmente devido às diversas 
iniciativas comunitárias e ao facto de não existir tanto pessoal disponível que possa ajudar as 
pessoas que residam em zonas remotas, cujo acesso nem sempre é fácil. Estão em curso várias 
iniciativas comunitárias.

A fim de obter uma perceção clara do número de refugiados nas zonas urbanas, o governo 
jordano pediu à população refugiada residente na Jordânia fora dos campos que se registe nas 
esquadras de polícia. Após esse registo, os refugiados recebem um cartão que é utilizado em 
vários serviços. Aquando da visita da delegação, 147 mil pessoas já se tinham registado.

5. Visita aos centros de registo

A delegação visitou o centro de registo em Amã, gerido pelo ACNUR, assim como o novo 
centro de registo em Irbid, que tinha sido inaugurado três dias antes.
As entrevistas têm uma duração de cerca de 20 minutos. Após o registo, as pessoas recebem 
um certificado que lhes permite obter um alojamento, receber ajuda médica e financeira e ter 
acesso à escola, no caso das crianças. No entanto, a grande vantagem é que este certificado 
garante que as pessoas registadas não sejam deportadas. Com este certificado, as pessoas têm 
acesso gratuito aos cuidados de saúde, ao ensino, a serviços comunitários, serviços de 
aconselhamento e serviços específicos como aconselhamento jurídico. O certificado é válido 
por 6 meses e renovável após esse período. Se o refugiado não se apresentar para renovar o 
certificado, este é desativado. Este sistema permite ao ACNUR ter uma noção do número de 
refugiados que pede auxílio.
O novo centro de Irbid foi aberto no intuito de criar uma infraestrutura próxima da fronteira 
que tornasse o registo mais fácil. Apesar de ter aberto muito recentemente, uma multidão 
fazia já fila à porta para se poder registar. Este centro, que dá prioridade a pessoas 
vulneráveis, tem registado cerca de 500 pessoas por dia, porém, num futuro próximo, deverá 
duplicar a sua capacidade. O período de espera para o registo era de 9 meses mas o objetivo é, 
graças a este novo centro, reduzir esta espera para 2 meses.
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6. Visita às instalações na fronteira e às instalações de trânsito

A delegação visitou as instalações de trânsito de Mafraq geridas pela OIM. As forças armadas 
jordanas transferem para estas instalações as pessoas que entram ilegalmente no país. Depois 
de serem recolhidos pelo exército nos centros na fronteira, onde são submetidos a uma 
inspeção e recebem comida, os refugiados são transferidos para as instalações de trânsito num 
autocarro militar ou da OIM. Aí são registados e são-lhes retirados os documentos de 
identificação, recebendo apenas um recibo e uma cópia dos mesmos. Posteriormente, a 
maioria destes refugiados é transferida para o campo Za'atri. Além disso, as instalações de 
trânsito acolhem diariamente pessoas feridas, principalmente durante a noite.
Após a visita às instalações de trânsito, a delegação pôde igualmente visitar o quartel-general 
da polícia de fronteiras, nomeadamente um centro de vigilância que controla, através de 
câmaras, um troço com mais de 50 km na fronteira entre a Jordânia e a Síria. A delegação 
pôde testemunhar a existência de um serviço regular de camiões do lado sírio que transporta 
pessoas até à fronteira. A terminar, a delegação deslocou-se ao posto fronteiriço de Thnebe, 
onde foi possível observar a travessia da fronteira. Neste ponto, o papel da OIM consiste em 
efetuar operações de salvamento e prestar ajuda de emergência, o que inclui, entre outros 
aspetos, a evacuação humanitária, a assistência de acolhimento e o reencaminhamento.

7. Reuniões com as autoridades da Jordânia e os embaixadores

A delegação reuniu-se com altos representantes dos três ministérios responsáveis pela 
situação dos refugiados, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério 
do Planeamento e da Cooperação Internacional e o Ministério do Interior.
As autoridades jordanas salientaram as relações exemplares entre a Jordânia e a UE, graças a 
uma excelente parceria que permitiu avançar positiva e gradualmente no domínio da 
segurança e estabilidade da Jordânia e ao apoio financeiro prestado da União. As eleições 
parlamentares na Jordânia decorreram poucas semanas antes da visita da delegação (23 de 
janeiro de 2013). As autoridades governamentais manifestaram-se particularmente 
preocupadas com o afluxo maciço de refugiados provenientes da Síria, que tem repercussões 
significativas no plano económico e ambiental, bem como em matéria de segurança na 
Jordânia, além de representar um enorme encargo para o setor da educação. As autoridades 
receiam que, até ao final de 2013, a Jordânia possa receber 1 milhão de refugiados.
Atualmente, os refugiados representam 5 % da população da Jordânia, podendo atingir os 
15% até finais de 2013. O Ministro dos Negócios Estrangeiros manifestou igualmente o seu 
receio perante o facto de este aumento do número de refugiados poder agravar as tensões 
étnicas e repercutir-se na Jordânia. Segundo as autoridades, são necessários novos campos na 
região, como também fora da Jordânia de modo a alojar os refugiados. Apesar de lamentarem 
que, até ao momento, não tenha sido viável adotar uma solução pacífica para o conflito na 
Síria, as autoridades da Jordânia opõem-se veementemente a uma intervenção militar e 
afirmam terem ainda esperança numa solução política e num mecanismo de transição.
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O Ministro dos Negócios Estrangeiros realçou a política de portas abertas da Jordânia e o 
facto de não se terem registado quaisquer expulsões ou devoluções à Síria. É ponto assente 
que a Jordânia não tem qualquer intenção de fechar as fronteiras aos refugiados sírios. No 
entanto, a Jordânia atingiu a sua capacidade máxima de absorção e sem ajuda não poderá 
prestar aos refugiados serviços com a qualidade que se exige. Este ministério sublinhou 
igualmente que esta tarefa deve ser partilhada e instou a comunidade internacional a assumir 
as suas responsabilidades.
O Ministério do Planeamento e da Cooperação Internacional elaborou um plano de ação para 
os refugiados sírios em cooperação com todos os ministérios responsáveis pelos diferentes 
serviços e com as seis agências das Nações Unidas. Este plano identifica necessidades (em 
matéria de alojamento, alimentação, educação, cuidados de saúde, etc.) e presta serviços. Para 
pôr em prática este plano, o Ministério do Planeamento e da Cooperação Internacional 
beneficia do apoio do comité intergovernamental de coordenação, funcionando como o 
ministério que gere a coordenação do plano de ação, centrando-se nos aspetos económicos e 
financeiros.
O Ministro do Interior sublinhou a necessidade de muitos mais recursos para manter a 
segurança, em particular a segurança social e proteção dos núcleos familiares e das mulheres 
refugiadas. O orçamento é insuficiente para suprir estas necessidades. Em dezembro de 2012, 
foi lançado, no quadro da abordagem global para a migração e a mobilidade, um diálogo entre 
a UE e a Jordânia em matéria de migração, mobilidade e segurança. O Ministro do Interior 
afirmou que se esta afluência se mantiver elevada ou aumentar ainda mais, como está
previsto, não será possível acolher os refugiados nas instalações existentes. Neste caso, 
poderá ser necessário encontrar novos locais junto da fronteira para se construírem novas 
infraestruturas que permitam alojar os refugiados.
Os membros da delegação tiveram igualmente reuniões bilaterais com os respetivos 
embaixadores dos seus países na Jordânia, a fim de se informarem de forma mais aprofundada 
sobre a situação no país.

8. Reuniões com organizações internacionais e com organizações 
não-governamentais (ONG)

A delegação manteve encontros e reuniões de informação com representantes do ACNUR 
e peritos em ajuda humanitária do ECHO, que acompanharam os membros durante as 
visitas aos campos. Além disso, reuniu-se com algumas organizações operacionais no 
campo de refugiados Za'atri, nomeadamente com a UNICEF, o PAM, o NRC, a OIM, o 
THW, a Save the Children, a MDM, a IRD e a ACTED. Estas organizações 
manifestaram-se preocupadas com a falta de financiamento e a necessidade de um apoio 
mais significativo às atividades em curso nos respetivos domínios de ação. A incerteza 
relativamente ao financiamento futuro dificulta a conceção de projetos. As organizações 
abordaram igualmente a questão da política em matéria de fronteiras e a necessidade de ter 
acesso à fronteira uma vez que a maioria dos refugiados não está alojada nos campos. Estas 
organizações salientaram também a necessidade de começar a elaborar um plano de 
preparação para situações de emergência a fim fazer frente ao pior dos cenários, que se 
afigura inevitável. Do debate emergiu a necessidade de um reforço da cooperação.
Algumas atividades de coordenação encontram-se já em curso, com o objetivo de associar 
também doadores não tradicionais e de englobar a coordenação intrasetorial e a 
coordenação temática, todavia, o desafio reside em alcançar um nível mais elevado de 
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coordenação, bem como assegurar a coordenação na fronteira. Além disso, a coordenação 
entre as autoridades jordanas e as agências operacionais no terreno é fundamental.
A delegação reuniu-se também com representantes do Crescente Vermelho da Jordânia, da 
Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV/CV) e do Comité 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV). A Cruz Vermelha não está envolvida na gestão dos 
campos mas ocupa-se sobretudo da comunidade local. As suas atividades centram-se no 
registo, na distribuição de géneros alimentícios e não alimentícios e na assistência pecuniária.

9. Conclusões

A delegação do Parlamento Europeu:

1. Manifesta-se profundamente preocupada com a crise humanitária na Síria e com a 
forte pressão que está a ser exercida nos países vizinhos;

2. Louva os esforços e a solidariedade das autoridades da Jordânia e a generosidade do 
seu povo por assistirem os refugiados sírios, bem como todas as ajudas que têm sido 
prestada por outros países vizinhos da Síria;

3. Enaltece os esforços da comunidade internacional no auxílio à Jordânia para que 
preste a ajuda necessária aos refugiados;

4. Observa, porém, que a capacidade de absorção da Jordânia está praticamente esgotada 
e que os seus recursos limitados - sem apoio da comunidade internacional, da União 
Europeia e dos Estados-Membros - são insuficientes para suprir as necessidades 
básicas do crescente número de refugiados que entra no país;

5. Sublinha, por conseguinte, a responsabilidade da comunidade internacional, da União 
Europeia e dos Estados-Membros e exorta-os a continuarem a prestar apoio a fim de 
fazerem face a esta crise humanitária excecional;

6. Insta as autoridades jordanas a manterem as fronteiras abertas a todos os refugiados 
provenientes da Síria, a fim de permitir que estes entrem na Jordânia e solicitem 
proteção;

7. Considera fundamental os Estados árabes vizinhos dividam entre si os encargos a fim 
de assegurar uma gestão ordenada da crise a médio prazo;

8. Considera que, enquanto solução a longo prazo, a criação de um programa de proteção 
regional deve ser uma prioridade e que este deve ser alargado a outros países na 
região;

9. Sublinha a necessidade de intensificar a cooperação com alguns intervenientes 
operacionais no terreno, nomeadamente com as autoridades da Jordânia, as 
organizações internacionais e as ONG, inclusive no que se refere à coordenação na 
fronteira;
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10. Convida todos os intervenientes implicados a concentrarem os seus esforços de 
molde a visarem todas as pessoas com necessidades, independentemente do local 
no país onde se encontram, sobretudo os refugiados das zonas urbanas que, 
comparados com aqueles que estão alojados nos campos, estão menos visíveis;

11 Convida as autoridades jordanas e a comunidade internacional a restabelecerem o 
Estado de direito no campo Za´atri a fim de proteger as pessoas mais vulneráveis e 
evitar qualquer tipo de violência ou crime;

12. Convida as autoridades jordanas a garantir aos trabalhadores e às organizações 
humanitárias o acesso à fronteira. Neste sentido, considera que os protocolos de 
assistência e vigilância na fronteira irão trazer um valor acrescentado.
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ANEXO I: PROGRAMA FINAL DA DELEGAÇÃO

Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013

Sugestão de voos de Bruxelas para Amã (via Berlim) em 11 de fevereiro:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 - 21:30 Transporte de autocarro do aeroporto para o hotel1

21:30 Jantar livre

Terça-feira, 12 de fevereiro de 2013

8:00 Encontro no lobby do hotel

8:05 - 8:15 Transporte de autocarro para o local da reunião2

8:30 - 9:30 Encontro com o representante adjunto do ACNUR, Paul Stromberg, e 
visita ao centro de registo de Amã na companhia de Davies Kamau, 
funcionário do centro de registo

9:30 - 10:30 Transporte de autocarro para Al Mafraq

10:45 - 14:00 Visita ao campo de refugiados Za'atri na companhia de Myra Sabongi, 
responsável do ACNUR em matéria de proteção. Programa da visita no 
campo:

- Coronel Zaher Abushihab, do Departamento do Campo de Refugiados 
Sírios (SRCD), e Mahmoud Al-Amoush, da organização de caridade 
jordana hashemita (JHCO), diretor do campo
- Encontro com Iris Blom, diretora do campo do ACNUR, para uma 
reunião de informação
- Encontro com refugiados sírios (Silvia Angemi, responsável pelos 
serviços comunitários do ACNUR)
- Reunião de informação no centro de distribuição alimentar do PAM, por 
Jonathan Campbell, coordenador de situações de emergência
- Visita à UNICEF, reunião de informação por Dominique Hyde
- Encontro com as organizações internacionais a operarem no campo 

Za'atri (UNICEF, PAM, ACNUR, NRC, OIM, THW, Save the Children, 
MDM, IRD, ACTED)

14:00 - 14:30 Transporte de autocarro para Mafraq - Reunião de informação com 
Volker Schimmel, coordenador principal no terreno e almoço livre

14:30 - 15:15 Visita a uma família de refugiados sírios em Mafraq

15:15 - 16:00 Visita às instalações de trânsito em Mafraq na companhia de Khaled 
Takhayneh, OIM

16:00 - 17:15 Transporte de autocarro e visita ao quartel-general da polícia de 
fronteiras

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Amman
2 Gabinete do ACNUR em Amã, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman
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17:15 - 17:30 Transporte de autocarro até Thnebe

17:30 - 18:15 Visita ao posto fronteiriço de Thnebe na companhia de Khaled 
Takhayneh, OIM

18:15 - 20:00 Transporte de autocarro para o hotel e síntese do dia com Carlos 
Afonso, perito em ajuda humanitária do ECHO, Gabinete de Apoio 
Regional do ECHO, Comissão Europeia

20:00 Transporte de autocarro para o hotel e jantar livre

Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013

8:00 Encontro no lobby do hotel

8:05 – 9:30 Transporte de autocarro até Irbid

9:30 – 10:30 Visita ao recém-inaugurado centro de registo do ACNUR em Irbid.
Reunião de informação a cargo do responsável pelo registo e do 
coordenador principal no terreno na presença de Naseer EL-NABILSI, 
responsável adjunto pelo registo

11:00 - 12:30 Transporte de autocarro para o local da reunião em Amã1

12:30 - 13:30 Conferência de Imprensa

13:30 - 14:30 Almoço livre

14:30 - 15:00 Reunião com os embaixadores da Áustria, dos Países Baixos, da 
Roménia e de Espanha

15:30 – 16.00 Reunião com S.E. Mohammed-Ali Daher, Secretário-Geral do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros2

16.30 - 17.30 Reunião com S.E. Saleh Karabsheh, Secretário-Geral do Ministério do 
Planeamento e da Cooperação Internacional3

17:30 - 18:15 Reunião com S.E. Sameh Al-Majali, Secretário-Geral do Ministério do 
Interior4

18:15 – 18:30 Transporte de autocarro para o local da reunião

18:30 - 19:30 Encontro com representantes do Crescente Vermelho (JRCS), da 
Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
(FICV/CV) e do Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC)5

19:30 - 19:50 Transporte de autocarro para o hotel

19:50 Jantar livre

Quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013

8:30 - 9:30 Transporte de autocarro para o aeroporto

Viagem de regresso em 14 de fevereiro

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Amã.
2 Airport Road, Amman 11180
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., 1ª à direita, Amman 11118.
4 Al Dakhliyah Circle - Queen Noor street
5 Jordan Red Crescent, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman.
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Proposta de voos de Amã para Bruxelas (via Berlim):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35
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ANEXO II: LISTA DE PARTICIPANTES

Deputados 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, S&D- ES - Chefe de delegação 
Judith SARGENTINI, Greens/EFA-NL
Hubert PIRKER, EPP-AT
Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO

Pessoal dos grupos políticos

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

Intérpretes (AR-EN)

Aomar GZOUR (Chefe da equipa)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Pessoal da DG IPOL

Maria GANDOLFO, Administradora
Michela LUCCHINI, Assistente

Pessoal da DG COMUNICAÇÃO 

Isabel NADKARNI, Assessora de imprensa
Amelia NEACSU, Meios audiovisuais

Pessoal da DELEGAÇÃO DA UE À JORDÂNIA

Immaculada ROCA I CORTES, SEAE, Imprensa e Questões Políticas
Carlos AFONSO, Gabinete regional do Serviço Europeu de Ajuda Humanitária de 
Emergência (ECHO)


