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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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Raport al delegației Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne privind 
situația refugiaților sirieni din Iordania

Șeful delegației: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

1. Proces-verbal al vizitei

În perioada 11-14 februarie 2013, o delegație alcătuită din patru deputați în Parlamentul 
European (a se vedea lista din anexa I) s-a deplasat în Iordania pentru a evalua situația 
refugiaților din Siria.
Obiectivul delegației a fost acela de a înțelege provocările cu care se confruntă țările vecine 
ale Siriei, în special Iordania, dat fiind afluxul masiv de refugiați produs de tulburările politice 
din Siria, precum și de a evalua condițiile de viață din Iordania.
Delegația a avut ocazia de a vizita cea mai mare tabără de refugiați din Iordania și două centre 
de înregistrare, precum și de a verifica situația de la punctul de trecere a frontierei cu Siria și 
locurile de tranzit și a avut posibilitatea de a se întâlni cu refugiați sirieni atât din taberele de 
refugiați, cât și din orașe. De asemenea, delegația a purtat discuții detaliate cu autoritățile 
iordaniene, cu ambasadorii, organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale care 
își desfășoară activitatea în Iordania, în scopul de a evalua situația și asistența pe care 
instituțiile UE o pot oferi părților implicate guvernamentale și neguvernamentale pentru a le 
permite să depășească aceste provocări excepționale.
La sfârșitul vizitei a fost organizată o conferință de presă și delegația a beneficiat de o 
acoperire extinsă în mass-media.

2. Situația refugiaților sirieni din Iordania

Criza siriană a început în martie 2011 și de atunci situația umanitară continuă să se 
deterioreze. Numărul estimat ale persoanelor afectate de criza siriană este de 4 milioane, iar 
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numărul estimat al persoanelor strămutate este de 2 milioane1. Majoritatea persoanelor 
afectate au fost strămutate intern înainte de a fi forțate să se mute în afara granițelor în zone 
mai sigure din Iordania, Liban, Irak, Egipt și Turcia. Potrivit ICNUR, peste jumătate din 
refugiații sirieni înregistrați în aceste țări sunt copii, dintre care 39 % cu vârsta mai mică de 
unsprezece ani. O gospodărie din cinci este gestionată de o femeie. Aproape 90 % din 
refugiații sirieni au sosit în 2012. Iordania fost traversată de un număr record de refugiați și 
numărul sirienilor înregistrați în Iordania este estimat la 250 000. Cu toate acestea, potrivit 
guvernului, cifrele sunt mai mari. Cea mai mare tabără de refugiați este tabăra de la Za'atri.
ICNUR colaborează cu Guvernul Iordaniei și diferiți parteneri pentru a pregăti o altă tabără de 
mari dimensiuni, tabăra de la Halabat, care ar fi trebuit să se deschidă până la sfârșitul lunii 
februarie, dar care nu este încă funcțională. Inițial, în tabără vor fi cazate maximum cinci mii 
de persoane, planul fiind de a crește capacitatea la 30 000 de persoane. Cu toate acestea, 
marea majoritate a refugiaților sirieni (aproximativ 80 %) locuiesc în comunități urbane și, la 
momentul în care a avut loc delegația, circa 49 000 de persoane așteptau încă să fie 
înregistrate. Media sosirilor zilnice în perioada vizitei crescuse până la 2 100 de persoane, 
tranzitul având loc mai ales în timpul nopții, iar cifrele maxime înregistrate au indicat peste 
3 500 de persoane care au trecut frontiera într-o singură noapte. ICNUR își consolidează 
capacitatea de înregistrare cu scopul de a prelucra cererile de înregistrare și de reînnoire a 
certificatelor încă nesoluționate și de a reduce la o lună perioada de așteptare dintre primul 
contact cu ICNUR și înregistrare. Cu toate acestea, nu toți refugiații sunt înregistrați la 
ICNUR și, prin urmare, numărul lor exact rămâne incert. O preocupare majoră este legată de 
vârsta medie și de sexul refugiaților. Cei mai mulți sunt femei și copii, întrucât în cele mai 
multe situații bărbații rămân în Siria.
Până în prezent, ICNUR nu a cerut relocarea masivă a cetățenilor sirieni strămutați în urma 
conflictului. Pe de altă parte, Înaltul Comisar a făcut apel la relocarea de urgență a unor 
categorii specifice de refugiați strămutați în urma conflictului, și anume a celor care se află 
într-o situație deosebit de vulnerabilă și care nu au nicio perspectivă realistă de a se întoarce la 
casele lor pe termen scurt sau mediu. În general, nivelul de recunoaștere de către UE a 
beneficiarilor de protecție internațională este de 93 %, Germania și Suedia fiind statele 
membre cu cel mai mare nivel. În prezent, se pare că statele membre ale Uniunii Europene 
sunt de acord că cetățenii sirieni nu ar trebui să fie trimiși înapoi în Siria.

3. Vizita la tabăra de la Za’atri

Delegația a vizitat tabăra de refugiați de la Za'atri, care este cea mai mare tabără din Iordania.
Această tabără a fost construită în iulie 2012. După ce, într-o primă fază, la criza siriană s-a 
răspuns prin înființarea de tabere de tranzit, Za'atri a fost prima tabără construită cu scopul de 
a fi utilizată pe termen mai lung. Tabăra a fost construită foarte repede și marea provocare a 
fost reprezentată de condițiile de sol. Întrucât este situată în deșert, praful și pulberea au 
complicat foarte mult condițiile de viață. Condițiile severe de iarnă au înrăutățit situația 
refugiaților și așa-numita „pregătire pentru iarnă” a taberei a constituit o prioritate. Costurile 
de funcționare ale taberei sunt foarte mari, fiind generate mai ales de măsurile de asanare, 
balastare cu pietriș și asigurare a solului potrivit pentru trai. Alte provocări sunt reprezentate 
de transport, logistică și alimentarea cu apă. O discrepanță majoră a apărut în ceea ce privește 

                                               
1 Datele și cifrele se schimbă zilnic. Toate datele raportate se referă la momentul în care a avut loc delegația, 
adică la începutul lunii februarie 2013.
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numărul refugiaților aflați în tabără. Autoritățile iordaniene au indicat o cifră aproximativă de 
100 000 de refugiați găzduiți în tabără, în timp ce ICNUR a declarat că numărul refugiaților 
care locuiau în tabără în momentul în care a avut loc delegația era de aproximativ 70 000 de 
persoane. Această discrepanță semnificativă a fost explicată prin faptul că autoritățile îi 
numără pe cei care intră în tabără și se înregistrează, însă, aceasta fiind o tabără deschisă, 
multe persoane pleacă și uneori se întorc ulterior, fiind astfel numărate de două ori, sau 
numărul persoanelor care pleacă nu este înregistrat.
Populația din tabără este formată numai din cetățeni sirieni, 99 % sunniți, în principal femei și 
copii. Majoritatea locuiesc în corturi, însă aproximativ 450 de familii sunt cazate în containere 
prefabricate. La momentul vizitei, se așteptau 3 000 de rulote noi și, în viitor, planul este de a 
muta întreaga populație în rulote.
În tabără își desfășoară activitatea 38 de ONG-uri (cum ar fi UNICEF, PAM, ICNUR, NRC, 
OIM, THW, Salvați Copiii, MDM, IRD și ACTED), care sunt responsabile pentru diferite 
servicii. În tabără se au în vedere nevoile de bază ale oamenilor: hrană, corturi, pături, servicii 
de igienă, educație, sănătate etc. ICNUR a afirmat că condițiile din tabăra de la Za'atri sunt 
foarte bune în comparație cu alte tabere de refugiați din lume, dar că, pentru a asigura în 
continuare aceste servicii, comunitatea internațională trebuie să își respecte angajamentele și 
să acorde ajutorul promis.
Fiind una dintre cele mai mari aglomerări de oameni din Iordania, securitatea constituie o 
problemă în tabără. Principalele preocupări sunt căsătoriile între minori, traficul și distribuirea 
produselor alimentare, care a devenit tensionată începând cu ianuarie 2013, existând unele 
episoade de demonstrații, proteste, revolte și aruncare cu pietre. În prezent, în tabăra de la 
Za'atri nu există o prezență permanentă a forțelor de poliție și, în situații excepționale, legea și 
ordinea sunt restabilite de forțele militare iordaniene.
Pentru a asigura securitatea, administrarea taberei a fost transferată de la Organizația de 
caritate hașemită (JHCO) la Direcția de Securitate Publică (DSP).

4. Refugiații din mediul urban

80 % dintre refugiații sirieni locuiesc în comunități urbane. Delegația s-a întâlnit cu câteva 
familii de refugiați sirieni din Mafraq. Majoritatea au ajuns la graniță după câteva zile și nopți 
de mers pe jos și după ce au trecut frontiera au fost mai întâi transferate în anumite facilități 
de cazare provizorie și apoi mutate în comunități urbane. Din discuțiile cu refugiații a reieșit 
că principala lor preocupare este aceea de a se putea întoarce în țara lor și în casele lor cât mai 
curând posibil. Această preocupare este accentuată de faptul că multe familii sunt separate, 
întrucât o parte din membrii familiei (mai ales bărbați) se află încă în Siria.

Refugiații din mediul urban primesc ajutor sub formă de numerar pentru acoperirea nevoilor 
de bază, cum ar fi cheltuielile de închiriere. În funcție de dimensiune, familiile primesc lunar 
între 50 și 120 de dinari iordanieni (70-170 USD). În plus, pentru a face față condițiilor de 
iarnă, familiile au primit fonduri suplimentare care să le ajute la achiziționarea de combustibil, 
haine de iarnă și pături suplimentare. Cu toate acestea, în ultimele luni, nevoile refugiaților 
din comunitățile urbane s-au intensificat și mulți dintre refugiații care s-au întâlnit cu 
delegația erau șomeri sau aveau un loc de muncă cu un salariu foarte mic, insuficient pentru a 
se întreține. Nemulțumirile pe care le-au exprimat vizau creșterea cheltuielilor legate de 
închiriere și combustibil. Se întâlnește frecvent situația în care mai multe familii împart un 
singur apartament și, uneori, depind de generozitatea vecinilor iordanieni. O parte dintre 
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copiii cu care s-a întâlnit delegația nu mergeau la școală pentru că familia nu era încă 
înregistrată la centrul de înregistrare.

Această situație are un impact semnificativ asupra infrastructurii locale, în special asupra 
serviciilor furnizate în materie de sănătate și educație. Coordonarea asistenței acordate 
refugiaților din mediul urban s-a dovedit a fi o provocare majoră, în special din cauza 
diverselor inițiative comunitare și a faptului că personalul disponibil este mai redus în cazul 
persoanelor care locuiesc în zone izolate în care accesul este dificil uneori. Se desfășoară 
multe inițiative comunitare.

Pentru a avea o imagine clară asupra numărului refugiaților din mediul urban, guvernul 
iordanian a solicitat populației refugiate cu reședința în Iordania, în afara taberelor, să se 
înregistreze la secțiile de poliție. După ce se înregistrează, refugiații primesc o legitimație de 
serviciu care este utilizată pentru o serie de servicii. La momentul vizitei, se înregistraseră 
deja 147 000 de persoane.

5. Vizita la centrele de înregistrare

Delegația a vizitat centrul de înregistrare de la Amman, administrat de ICNUR, precum și 
noul centru de înregistrare al ICNUR din Irbid, care fusese deschis cu doar trei zile înainte.
Interviurile durează aproximativ 20 de minute. Persoanele înregistrate primesc un certificat 
care le asigură sprijin pentru adăpost, asistență financiară și medicală, precum și acces la 
școală pentru copii. Însă principalul avantaj este că un astfel de certificat le acordă 
persoanelor care s-au înregistrat protecție împotriva deportării. Persoanele care îl posedă au 
acces gratuit la tratament medical, școală, servicii comunitare, consiliere și anumite servicii 
ad-hoc, cum ar fi consiliere juridică. Certificatul are o valabilitate de 6 luni și este reînnoit 
ulterior. Dacă refugiații nu se prezintă pentru reînnoirea certificatelor, acestea sunt anulate. 
Acest sistem permite ICNUR să dețină informații cu privire la refugiații care solicită asistență.
Noul centru de la Irbid a fost deschis pentru a avea un centru de înregistrare care să fie mai 
aproape de frontieră și pentru a facilita înregistrarea. În ciuda faptului că se deschisese de 
curând, multe persoane se adunau deja în fața porții așteptând să fie înregistrate. Acest centru 
acordă prioritate persoanelor vulnerabile și înregistrează aproximativ 500 de persoane pe zi, 
dar se urmărește o dublare a capacității în viitorul apropiat. Perioada de așteptare pentru 
înregistrare a fost de 9 luni, însă la noul centru obiectivul este de a reduce această perioadă de 
așteptare la 2 luni.

6. Vizita la punctele de trecere și de tranzit de la frontieră

Delegația a vizitat centrul de tranzit de la Mafraq, administrat de OIM. În acest centru forțele 
armate iordaniene aduc persoanele care au pătruns ilegal pe teritoriu. După ce sunt aduși de 
armată în centrele de la frontieră unde sunt examinați și primesc mâncare, refugiații sunt 
direcționați către centrul de tranzit de un grup de militari sau de un autobuz al OIM. După ce 
ajung la fața locului, sunt înregistrați, le sunt reținute documentele de identitate și li se oferă o 
chitanță și o copie a documentului de identitate. Ulterior, cei mai mulți dintre acești refugiați 
sunt transferați în tabăra de la Za'atri. În plus, la centrul de tranzit ajung zilnic persoane rănite, 
în special în timpul nopții.
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După vizita efectuată la centrul de tranzit, delegația a putut vizita și sediul poliției de frontieră 
și un centru de monitorizare care controlează prin sistem video peste 50 de kilometri din 
granița dintre Iordania și Siria. Delegația a urmărit modul în care persoanele sunt transportate 
regulat cu camioanele către frontieră, pe partea siriană a graniței. În cele din urmă, delegația 
s-a deplasat la punctul de trecere a frontierei de la Thnebe, unde a putut urmări procesul de 
trecere a frontierei. Aici, OIM derulează acțiuni de salvare și ajutor de urgență care includ, 
printre altele, evacuare umanitară, asistență la sosire și transport ulterior.

7. Întrevederi cu autoritățile iordaniene și cu ambasadori

Delegația s-a întâlnit cu înalți reprezentanți ai celor trei ministere responsabile pentru situația 
refugiaților, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Planificare și 
Cooperare Internațională (MOPIC) și Ministerul de Interne.
Autoritățile iordaniene au subliniat caracterul exemplar al relațiilor dintre Iordania și UE, 
determinat de parteneriatul excelent care a facilitat înregistrarea unui progres treptat către 
securitate și stabilitate în Iordania și de sprijinul financiar acordat de UE. În Iordania 
avuseseră loc alegeri parlamentare cu doar câteva săptămâni înainte de sosirea delegației (la 
23 ianuarie 2013). Autoritățile guvernamentale au subliniat faptul că afluxul masiv de 
refugiați din Siria constituie o preocupare reală și are un impact serios asupra economiei, a 
mediului și a securității din Iordania și că acesta reprezintă o povară grea pentru sectorul 
educațional. De asemenea, autoritățile au exprimat temeri legate de faptul numărul refugiaților 
primiți de Iordania ar putea ajunge până la 1 milion de persoane până la sfârșitul anului 2013.
În prezent, refugiații reprezintă 5 % din populația iordaniană și ar putea ajunge la 15 % până 
la sfârșitul acestui an. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe și-a exprimat temerea că o 
astfel de creștere a numărului refugiaților ar putea degenera în tensiuni etnice și ar putea avea 
repercusiuni asupra Iordaniei. Potrivit autorităților, este nevoie de noi tabere în regiune, dar și 
în afara Iordaniei, pentru a contribui la găzduirea refugiaților. Regretând faptul că, până în 
prezent, nu se întrevede o soluționare pașnică a conflictului sirian, autoritățile iordaniene s-au 
opus puternic unei intervenții militare și au afirmat că încă mai speră într-o soluție politică și 
într-un mecanism de tranziție.
Ministerul Afacerilor Externe a scos în evidență politica ușilor deschise dusă de Iordania și 
faptul că nu s-au efectuat expulzări sau deportări în Siria și a confirmat că Iordania nu 
intenționează să își închidă granițele pentru refugiații sirieni. Cu toate acestea, Iordania a 
ajuns la capacitatea de absorbție maximă și, fără a primi asistență, nu va fi în măsură să le 
ofere refugiaților servicii de o calitate corespunzătoare. De asemenea, Iordania a subliniat că 
acest lucru ar trebui să fie o sarcină comună și a cerut comunității internaționale să își asume 
responsabilitatea în acest sens.
În colaborare cu toate ministerele responsabile pentru diferitele servicii și cu șase agenții ale 
ONU, MOPIC a întocmit un plan de răspuns pentru refugiații sirieni. Planul identifică nevoile 
(adăpost, hrană, educație, sănătate etc.) și oferă servicii. Pentru acest plan, MOPIC primește 
sprijin de la un comitet de coordonare interguvernamental și are rol de minister responsabil de 
coordonarea planului de răspuns, concentrându-se asupra aspectelor economice și financiare.
Ministerul de Interne a subliniat faptul că sunt necesare mult mai multe resurse pentru a 
menține securitatea, mai ales securitatea socială și protecția unității familiei și a femeilor 
refugiate. Bugetul nu este suficient pentru a acoperi aceste nevoi. În decembrie 2012 a fost 
lansat un dialog UE-Iordania privind migrația, mobilitatea și securitatea în cadrul abordării 
globale privind migrația și mobilitatea. Ministerul de Interne a declarat că, în cazul în care 
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afluxul de refugiați se menține la același nivel sau crește, cum se preconizează, găzduirea
refugiaților în centrele existente va deveni imposibilă. În această situație ar trebui să se caute 
locații noi mai apropiate de graniță, unde să se poată construi alte centre pentru refugiați.
De asemenea, membrii delegației au avut întrevederi bilaterale cu ambasadori ai țărilor proprii 
în Iordania, cu scopul de a obține o înțelegere mai profundă a situației din țară.

8. Întrevederi cu organizații internaționale și cu ONG-uri

Delegația a avut întâlniri și ședințe de informare cu reprezentanți ai ICNUR și cu experți 
umanitari ai ECHO, care i-au însoțit pe deputați și în timpul vizitelor pe teren. În plus, a 
avut loc și o reuniune cu o serie de organizații care activează în tabăra de refugiați de la 
Za'atri, și anume UNICEF, PAM, NRC, OIM, THW, Salvați Copiii, MDM, IRD și 
ACTED. Aceste organizații au semnalat probleme legate de lipsa finanțării și de 
necesitatea unui sprijin suplimentar pentru activitățile desfășurare în domeniile lor de 
acțiune. Incertitudinea finanțării pe viitor îngreunează planificarea anticipată. De 
asemenea, organizațiile au ridicat problema politicii de frontieră, precum și a necesității de 
a avea acces la frontieră în condițiile în care majoritatea refugiaților nu locuiesc în tabere, 
dar și necesitatea de a iniția stabilirea unui plan de pregătire de urgență, pentru a fi 
pregătite să facă față celui mai pesimist scenariu care pare inevitabil. Din discuții a reieșit 
necesitatea unei cooperări consolidate. Unele activități de coordonare sunt în curs de 
desfășurare, încercând să implice și donatorii netradiționali și să se extindă la o coordonare 
intrasectorială și tematică, însă principala provocare constă în atingerea unui grad mai 
mare de coordonare și de a avea, de asemenea, coordonare la frontieră. În plus, este nevoie 
de coordonare între autoritățile iordaniene și agențiile care activează pe teren.
De asemenea, delegația a avut întrevederi cu reprezentanți ai Societății iordaniene Semiluna 
Roșie (Jordanian Red Crescent Society - JRCS), ai Federației Internaționale a Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie și ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR). Crucea 
Roșie nu este implicată în administrarea taberelor și se concentrează mai degrabă asupra 
comunității locale. Activitățile sale se axează pe înregistrare, furnizarea de produse alimentare 
și nealimentare și pe asistență acordată în numerar.

9. Concluzii

Delegația PE:

1. este profund preocupată de criza umanitară din Siria și de tensiunea serioasă pe care 
aceasta o exercită asupra țărilor vecine;

2. salută eforturile și solidaritatea autorităților iordaniene și generozitatea populației 
iordaniene în ceea ce privește sprijinirea refugiaților din Siria, precum și orice formă 
de ajutor oferită de alte țări vecine ale Siriei;

3. apreciază eforturile depuse de comunitatea internațională pentru sprijinirea Iordaniei 
în furnizarea ajutorului necesar pentru refugiați;
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4. constată, totuși, că Iordania este aproape de a-și atinge capacitatea maximă de 
absorbție și că, fără sprijin financiar din partea comunității internaționale, a UE și a 
statelor membre, resursele sale limitate sunt insuficiente pentru a satisface nevoile de 
bază ale refugiaților care intră în țară în număr tot mai mare;

5. prin urmare, subliniază responsabilitatea comunității internaționale, a UE și a statelor 
membre și solicită ca acestea să acorde în continuare sprijin pentru a răspunde acestei 
crize umanitare excepționale;

6. îndeamnă autoritățile iordaniene să păstreze granițele deschise pentru toți refugiații 
care fug din Siria, pentru a le permite să treacă în Iordania și să solicite protecție;

7. este convinsă că repartizarea sarcinilor între statele arabe din vecinătate este esențială 
pentru o gestionare ordonată a crizei dintr-o perspectivă pe termen mediu;

8. ca soluție pe termen lung, consideră că înființarea unui program regional de protecție 
ar trebui să constituie o prioritate și că acesta ar trebui extins la alte țări din regiune;

9. subliniază necesitatea de a consolida cooperarea, inclusiv coordonarea la frontieră, 
între părțile implicate care își desfășoară activitatea pe teren, și anume autoritățile 
iordaniene, organizațiile internaționale și ONG-uri;

10. invită toate părțile implicate să își concentreze eforturile pentru a ajunge oriunde în 
țară la toate persoanele care au nevoie de asistență, în special la refugiații din orașe, 
care sunt mai puțin vizibili în comparație cu cei găzduiți în tabere;

11 invită autoritățile iordaniene și comunitatea internațională să instituie statul de drept 
în tabăra de la Za'atri, cu scopul de a proteja persoanele cele mai vulnerabile și de a 
preveni actele de violență sau infracțiunile;

12. invită autoritățile iordaniene să acorde acces la graniță lucrătorilor și organizațiilor 
umanitare; consideră că utilizarea de protocoalele de asistență și monitorizare la 
frontieră ar aduce o valoare adăugată în acest sens.
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ANEXA I: PROGRAMUL FINAL AL DELEGAȚIEI

Luni, 11 februarie 2013

Propuneri de zboruri de la Bruxelles către Amman (via Berlin) în ziua de 11 februarie:
SN2581  BRU/TXL   9.55 11.20
RJ122  TXL/AMM   14.40 20.45

20.45 - 21.30 Transport cu autobuzul de la aeroport la hotel1

21.30 Program individual de cină

Mar�i, 12 februarie 2013

8.00 Întâlnire în holul hotelului

8.05 - 8.15 Transport cu autobuzul la locul de întâlnire2

8.30 - 9.30 Întrevedere cu Paul Stromberg, adjunct al reprezentantului ICNUR, �i 
vizită la centrul de înregistrare de la Amman împreună cu Davies 
Kamau, responsabil pentru înregistrare

9.30 - 10.30 Transport cu autobuzul la Al Mafraq

10.45 - 14.00 Vizită la tabăra de refugia�i de la Za'atri împreună cu Myra Sabongi, 
responsabil cu protec�ia al ICNUR Program în interiorul taberei.

- Colonel Zaher Abushihab – Departamentul Tabere pentru refugia�ii 
sirieni (SRCD) �i Mahmoud Al-Amoush, administrator de tabără al 
Organiza�iei de caritate ha�emită din Iordania (JHCO)
- Întrevedere de informare cu Iris Blom, administrator de tabără al 
ICNUR
- Întrevedere cu refugia�i sirieni (Silvia Angemi, responsabil servicii 
comunitare al ICNUR)
- Complex de distribu�ie al PAM, sesiune de informare sus�inută de 
Jonathan Campbell, coordonator pentru situa�ii de urgen�ă
- Vizită la UNICEF, sesiune de informare sus�inută de Dominique Hyde
- Întrevedere cu organiza�iile interna�ionale care lucrează în tabăra 

de la Za'atri (UNICEF, PAM, ICNUR, NRC, OIM, THW, Salva�i Copiii, 
MDM, IRD, ACTED)

14.00 - 14.30 Transport cu autobuzul la Mafraq - sesiune de informare sus�inută de 
Volker Schimmel, coordonator principal în teren �i masă de prânz 
(program individual)

14.30 - 15.15 Vizită la domiciliul unei familii de refugia�i sirieni în Mafraq

15.15 - 16.00 Vizită la centrul de tranzit de la Mafraq împreună cu Khaled 
Takhayneh, OIM

16.00 - 17.15 Transport cu autobuzul �i vizită la sediul Poli�iei de frontieră

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Strada Al Kindi, Cerc 5, Jabal Amman.
2 Biroul ICNUR din Amman, 05, Strada Abdul Kareem Al-Azzeh, Deir Ghbar, Amman.
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17.15 - 17.30 Transport cu autobuzul la Thnebe

17.30 - 18.15 Vizită la punctul de trecere a frontierei de la Thnebe, împreună cu 
Khaled Takhayneh, OIM

18.15 - 20.00 Transport cu autobuzul la hotel �i discu�ie de sinteză cu Carlos 
Afonso, expert în probleme umanitare al ECHO, Biroul de sprijin 
regional al ECHO, Comisia Europeană

20.00 Transport cu autobuzul la hotel �i program individual de cină

Miercuri, 13 februarie 2013

8.00 Întâlnire în holul hotelului

8.05 – 9.30 Transport cu autobuzul la Irbid

9.30 – 10.30 Vizită la centrul de înregistrare al ICNUR, deschis recent în Irbid; 
Sesiune de informare sus�inută în comun de responsabilul pentru 
înregistrare �i de coordonatorul principal în teren, efectuată la fa�a 
locului, împreună cu Naseer EL-NABILSI, adjunct al responsabilului 
pentru înregistrare

11.00 - 12.30 Transport cu autobuzul la locul de întâlnire din Amman1

12.30 - 13.30 Conferin�ă de presă

13.30 - 14.30 Prânz (program individual)

14.30 - 15.00 Întrevedere cu ambasadorii Austriei, �ărilor de Jos, României �i 
Spaniei

15.30 – 16.00 Întrevedere cu E.S. Mohammed-Ali Daher, Secretar General al 
Ministerului Afacerilor Externe2

16.30 - 17.30 Întrevedere cu E.S. Saleh Karabsheh, Secretar General al Ministerului 
pentru Planificare �i Cooperare Interna�ională3

17.30 - 18.15 Întrevedere cu E.S. Sameh Al-Majali, Secretar General al Ministerului 
de Interne4

18.15 – 18.30 Transport cu autobuzul la locul de întâlnire

18.30 - 19.30 Întâlnire cu Societatea iordaniană Semiluna Ro�ie (Jordanian Red 
Crescent Society - JRCS), Federa�ia Interna�ională a Societă�ilor de 
Cruce Ro�ie �i Semilună Ro�ie (FISCR ) �i Comitetul Interna�ional 
al Crucii Ro�ii (CICR)5

19.30 - 19.50 Transport cu autobuzul la hotel

19.50 Program individual de cină

Joi, 14 februarie 2013

8.30 - 9.30 Transport cu autobuzul la aeroport

                                               
1 Strada Princess Basma, North Abdoun, Amman.
2 Strada Aeroportului, Amman 1110.
3 Jabal Amman, Cerc 3, strada Zahran, prima stradă la dreapta, Amman 11118.
4 Cercul Al Dakhliyah – Strada Queen Noor.
5 Semiluna Ro�ie iordaniană, strada Prince Hasan, Al Ashrafyah, Amman.
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Întoarcere individuală - 14 februarie

Propuneri de zboruri de la Amman la Bruxelles (via Berlin).
RJ121  AMM/TXL   11.20 13.55
SN2586  TXL/BRU   17.15 18.35

ANEXA II: LISTA PARTICIPANȚILOR

Deputați

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) - Șeful delegației 
Judith SARGENTINI, Grupul Verzilor/ALE-NL
Hubert PIRKER, PPE-AT
Marian-Jean Marinescu, PPE–RO

Personal grupuri politice

Andris PETERSONS, PPE
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, Grupul Verzilor

Interpreți (AR-EN)

Aomar GZOUR (Șef de echipă)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Personal DG POLITICI INTERNE ALE UNIUNII

Maria GANDOLFO, administrator
Michela LUCCHINI, asistent

Personal DG COMUNICARE

Isabel NADKARNI, ofițer de presă
Amelia NEACSU, audiovizual

Personal DELEGAȚIA UE ÎN IORDANIA

Immaculada ROCA I CORTES, Presă și chestiuni politice, SEAE
Carlos AFONSO, Biroul de sprijin regional al ECHO


