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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U 
LILL-KUNSILL 

Lejn Konsensus Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja 
 

1. AZZJONI UMANITARJA F'DINJA LI QED TINBIDEL 

L-azzjoni umanitarja għandha tradizzjoni ta' bosta sekli ta' solidarjetà li għandha 
għeruq fil-ħidma tan-nies biex jgħinu l-vittmi ta' kriżijiet. L-għan ta' l-għajnuna 
umanitarja huwa li ssalva l-ħajjiet u tipprovdi għajnuna immedjata lin-nies li jkunu 
qed jiffaċċjaw kriżi serja kemm b'riżultat ta' diżastru naturali kif ukoll ta' kunflitt. 
Matul dawn l-aħħar tletin sena kien hemm żieda fl-enfasi fuq il-prinċipji, il-kwalità u 
l-professjonaliżmu fl-għoti ta' l-għajnuna umanitarja internazzjonali.  

Madanakollu, l-atturi umanitarji llum jiffaċċjaw għadd ta' sfidi speċifiċi. Il-kriżijiet 
umanitarji huma iktar frekwenti u severi fl-impatt tagħhom, marbutin mat-tibdil fil-
klima, in-natura ta' bidla f'kunflitt, żieda fil-kompetizzjoni għall-aċċess għall-enerġija 
u riżorsi naturali, faqar estrem, governanza fqira u stati li jfallu. Il-vittmi ewlenin 
huma ċ-ċittadini, li l-maġġoranza tagħhom jgħixu f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Kien 
hemm tendenza tiżdied li l-liġi umanitarja u internazzjonali tkun injorata jew 
sfaċċatament miksura. L-invażjoni ta' 'l-ispazju umanitarju'1 taffettwa b'mod negattiv 
l-aċċess għal popolazzjonijiet vulnerabbli u s-sigurtà u s-sikurezza tal-ħaddiema 
umanitarji, żewġ pre-kondizzjonijiet neċessarji għall-għajnuna umanitarja u biex l-
UE u s-sħab tagħha jkunu jistgħu jkomplu jagħtu l-għajnuna lin-nies milquta mill-
kriżijiet. 

L-għajnuna umanitarja hija waħda mill-politiki esterni ewlenin ta' l-UE. L-UE 
kollettivament hija d-donatriċi ewlenija fid-dinja u l-Ewropej huma impennjati bis-
sħiħ biex jappoġjaw l-azzjoni umanitarja. Dan jitfa' risponsabilità u aspettativi 
partikolari fuq l-UE. Wasal iż-żmien li tissaħħaħ l-azzjoni umanitarja Ewropea fid-
dawl ta' dawn l-iżviluppi bit-tfassil ta' Konsensus espliċitu ta' l-UE dwar il-valuri 
komuni u l-prinċipji li jirfdu l-azzjoni umanitarja ta' l-UE. Huwa xieraq ukoll li 
nħarsu lejn mezzi prattiċi biex tissaħħaħ il-kumplimentarjetà bejn l-azzjoni 
umanitarja ta' l-Istati Membri u dik tal-Komunità biex tissaħħaħ l-effettività ta' l-
isforz umanitarju ta' l-UE. Il-Konsensus Ewropew dwar l-għajnuna umanitarja 
għandu jippromwovi strateġija iktar koerenti, konsistenti u komprensiva lejn l-
għajnuna umanitarja. Impenn ċar għal prassi ta' għoti tajba u definizzjoni tar-rwoli ta' 
l-atturi rispettivi huwa essenzjali biex ikun ippreservat l-ispazju umanitarju u 
b'konsegwenza l-abilità tagħna li nkomplu nagħtu għajnuna lin-nies fil-bżonn. Il-
konsensus dwar għajnuna umanitarja għalhekk ikun distint minn u jikkumplementa l-
Konsensus Ewropew dwar l-Iżvilupp ta' Diċembru 20052. 

                                                 
1 Għat-termini sottolineati, jekk jogħġbok irreferi għad-definizzjonijiet mogħtija fil-glossarju fl-anness. 
2 “Il-Konsensus Ewropew”, (ĠU C 46, 24.2.2006). 
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Fl-iżvilupp ta' din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea rrevediet il-
lezzjonijiet li tgħallmet fir-risponsi tagħha għall-kriżijiet3, u wettqet proċess ta' 
konsultazzjoni intensiv mas-sħab umanitarji tagħha, li wera konsensus konsiderevoli 
dwar l-isfidi li jiffaċċjaw il-ħaddiema umanitarji4, inklużi r-"risponsabilità li 
tipproteġi" u s-"sigurtà umana". 

2. VIŻJONI KOMUNI 

2.1. VALURI, PRINĊIPJI U KOERENZA 

L-azzjoni umanitarja hija imperattiv morali u espressjoni fundamentali tal-valur ta' 
solidarjetà taċ-ċittadini Ewropej man-nies li qed isofru. F'dinja ta' diżastri naturali 
iktar frekwenti u kiefra u fejn it-tbatija umana bħala riżultat ta' kunflitt tippersisti, bl-
impatti l-aktar severi fuq in-nies l-aktar fqar, l-atturi ta' l-UE għandhom jaħdmu 
flimkien biex jiżguraw li l-għajnuna titwassal b’mod aktar effettiv għall-vittmi tal-
kriżijiet umanitarji u biex titnaqqas il-vulnerabilità.  

Bħala strument ta' azzjoni esterna, l-għajnuna umanitarja hija parti mill-qafas ta' l-
azzjonijiet esterni ta' l-UE. Filwaqt li tikkontribwixxi b'mod attiv għall-protezzjoni u 
s-sostenn lill-vittmi ta' diżastri, l-għajnuna umanitarja m'hijiex għodda ta' ġestjoni ta' 
kriżi: l-UE hija impenjata bis-sod fil-prinċipji umanitarji fundamentali ta' l-umanità, 
in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza. Din l-istrateġija bi prinċipji hija 
essenzjali għall-aċċettazzjoni u l-abilità ta' l-UE li twassal l-għajnuna lill-vittmi ta' 
kriżijiet f'kuntesti politiċi u ta' sigurtà spiss kumplessi. Il-perċezzjoni ta' l-UE u l-
impennn tagħha fin-newtralità u l-indipendenza fl-azzjoni umanitarja huma marbutin 
b'mod evidenti ma' l-imġiba u l-involviment fuq il-post. L-atturi kollha ta' l-UE 
involuti fir-rispons għal kriżijiet għandhom jaħdmu f'koerenza ma' dawn il-prinċipji. 

L-għajnuna umanitarja hija differenti minn tipi oħra ta' assistenza minħabba li l-għan 
uniku tagħha huwa li tipprovdi rispons ta' emerġenza bl-għan speċifiku li ssalva u 
tippreserva l-ħajja u tipprevjeni u tnaqqas is-sofferenza umana fejn ikun hemm il-
ħtieġa jekk l-atturi lokali jinsabu f'diffikultà, ma jkunux jistgħu jew ma jkunux iridu 
jaġixxu. It-tħejjija u r-rispons lokali għall-kriżijiet huma ċentrali biex ikunu salvati l-
ħajjiet. Filwaqt li l-prinċipji u l-modalitajiet li japplikaw għall-għajnuna umanitarja 
huma speċifiċi u distinti minn forom oħra ta' għajnuna, trid tkun żgurata l-koerenza 
ma' strumenti oħra ta' politika, b'mod partikolari dawk relatati mal-ġestjoni ta' 
kriżijiet u l-iżvilupp ta' kooperazzjoni.  

                                                 
3 Ara d-Dokument ta' Ħidma tal-KE relatat nru. SEG(2007) 781: rispons għall-kriżijiet 
4 Ara d-Dokument ta' Ħidma tal-KE relatat nru. SEG(2007) 782: rapport dwar il-konsultazzjoni dwar 

Konsensus dwar il-politika dwar Għajnuna Umanitarja. 
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Sfortunatament, l-esperjenza globali f'dawn l-aħħar snin uriet nuqqas ta' rispett 
persistenti tal-Liġi Internazzjonali, inkluż il-Liġi Umanitarja Internazzjonali. Fl-2005 
l-UE qablet dwar linji gwida operattivi dwar il-promozzjoni ta' konformità minn Stati 
terzi u fejn xieraq atturi non-statali mal-Liġi Umanitarja Interazzjonali (IHL)5. Dawn 
ikopru varjetà ta' azzjonijiet, minn evalwazzjoni u rappurtar, djalogu politiku u 
miżuri restrittivi għal operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' kriżi u l-ġlieda kontra l-impunità. 
Il-Kummissjoni Ewropea tenfasizza l-importanza ta' strateġija proattiva għall-
ippriservar tal-kundizzjonijiet neċessarji għall-azzjoni umanitarja. 

Azzjoni dedikata u bi prinċipji 

L-UE għandha: 
 issostni u tippromwovi l-prinċipji umanitarji ta' l-umanità, in-newtralità, l-

imparzjalità u l-indipendenza; u b'hekk tikkontribwixxi għall-ippreservar 
ta' l-ispazju umanitarju u l-abilità li twassal l-għajnuna. 

 tippromwovi b’saħħa u b’mod konsistenti għar-rispett tal-liġi 
internazzjonali; 

 tiżgura koerenza tal-politika, kumplementarjetà u effettività billi tuża l-
għodod u l-influwenza tagħha biex tindirizza l-kawżi ta' l-għeruq u l-
prevenzjoni tal-kriżijiet umanitarji.  

 

2.2. L-UE U L-GĦAJNUNA UMANITARJA  

Fl-2006 l-UE kollettivament kienet l-akbar donatriċi ta' għajnuna umanitarja uffiċjali, 
b'kontribuzzjoni ta' iktar minn 2 biljun EUR f'għajnuna għal rispons umanitarju, 
jiġifieri iktar min 40% ta' l-assistenza umanitarja internazzjonali uffiċjalment 
irrappurtata6. Fl-2006 l-għajnuna umanitarja mill-KE biss laħqet lil 75 pajjiż u 
madwar 100 miljun persuna7 u b’hekk għenet biex ikunu salvati bosta ħajjiet madwar 
id-dinja, notevolment fl-hekk imsejjħa kriżijiet minsija. Il-kontribut ta' l-UE hija 
magħmula minn għajnuna umanitarja tal-Komunità (ġestita mill-Kummissjoni) u l-
proviżjoni ta' livelli konsiderevoli ta' għajnuna umanitarja bilaterali direttament mill-
Istati Membri ta' l-UE, b'kompetenza konġunta.  

L-effettività u l-impatt tal-proviżjoni ta' l-għajnuna umanitarja mill-UE tista' titjieb 
konsiderevolment bit-tisħiħ tar-rifless u l-prattika tal-koordinazzjoni u l-qsim attiv ta' 
l-esperjenzi. Dan jippermetti lill-Istati Membri kollha jtejbu l-kwalità tar-rispons 
umanitarju globali tagħhom. Il-koordinazzjoni tal-pożizzjonijiet meħuda fil-fora 
umanitarji u fil-promozzjoni ssaħħaħ il-vuċi ta' l-UE. Il-preżenza estensiva tal-KE 
fil-qasam umanitarju huwa vantaġġ prezzjuż li jipprovdi punt fokali naturali għar-
rappreżentanti ta' l-UE li jaħdmu flimkien fir-rispons u t-tħejjija għall-emerġenzi, u 
torbot b'koerenza l-isforzi umanitarji internazzjonali u s-sistemi ta' koordinazzjoni 
("is-Sistema ta' Raggruppament").  

                                                 
5 Il-Linji Gwida Ewropej dwar il-promozzjoni tal-konformità mal-liġi umanitarja internazzjonali, (ĠU 

2005/C 327/04, 23.12.2005). 
6 kif irreġistrat mis-sistema ta' Traċċar Finanzjarju tan-NU (UN-OCHA). 
7 iċ-ċirkoskrizzjoni tal-popolazzjoni: popolazzjoni li tibbenefika direttament u indirettament mill-

assistenza umanitarja ffinanzjata mill-KE. 
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L-għan ta' koordinazzjoni msaħħa ta' l-UE huwa 
 li taġixxi b'mod kunġunt biex issaħħaħ u ttejjeb ir-rispons umanitarju globali; 
 li tippromwovi u tappoġġja strateġija ta' twettiq ta' għajnuna organizzati sew; 
 li taqsam l-għarfien dwar ħtiġijiet u risponsi adegwati; 
 li tidentifika n-nuqqasijiet u tiżgura li huma disponibbli arranġamenti sodi biex 

jirreaġixxu qabel ma ssir kriżi. 

2.3. GĦOTI TA' GĦAJNUNA KIF XIERAQ 

Prassi ta' donazzjoni bi prinċipju għandha tkun ibbażata bis-sħiħ fl-isforzi 
internazzjonali. L-Inizjattiva Għoti Umanitarju Tajjeb (GHD) imnedija f'Ġunju 2003 
tipprovdi bażi utli, inkluża definizzjoni ta' l-għajnuna umanitarja, impenn sod biex 
tħares il-prinċipji umanitarji fundamentali, u gwida għall-prassi ta' donazzjoni tajba. 
Il-KE tikkunsidra li wasal iż-żmien għall-UE kollha li timpennja ruħa b'mod iktar 
attiv fis-sostanza ta' dak li jikkostitwixxi għoti tajjeb u kif din tista' tiġi tradotta fil-
prattika. Dan ix-xogħol għandu jkun marbut ma' strateġija ta' Sħubija usa'. Fuq il-
bażi ta' l-inizjattiva GHD u fuq standards u proċessi eżistenti oħra8, l-UE għandha 
tappoġġja strateġija inklusiva biex tippromwovi l-aħjar prassi fl-azzjoni umanitarja 
permezz ta' 'Sħubija Umanitarja Tajba' li tiġbor flimkien Donaturi ("tradizzjonali" u 
"emerġenti") u Sħab (atturi internazzjonali u lokali). 

L-UE għandha: 
 tikkonferma l-impenn tagħha, u tevalwa b'mod konġunt l-implimentazzoni ta' l-

għajnuna umanitarja fil-qafas tal-'Prinċipji ta' Għoti Umanitarju Tajjeb u l-Aħjar 
Prassi';  

 tappoġġja strateġija internazzjonali ambizzjuża li tiġbor flimkien donaturi u 
sħab biex jirrevedu l-prinċipji, l-istandards u l-aħjar prassi għall-azzjoni 
umanitarja ('Sħubija Umanitarja Tajba'). 

3. MILL-PRINĊIPJI GĦALL-PRATTIKA 

3.1. GĦAJNUNA XIERQA U EKWITABBLI, IBBAŻATA FUQ ĦTIĠIJIET U STANDARDS 

Minħabba li l-perċezzjoni ta' nuqqas ta' finanzjament għall-għajnuna umanitarja 
tippersisti minkejja impenn ta' livelli iktar għolji ta’ Għajnuna Uffiċjali għall-
Iżvilupp (ODA), l-UE għandha tanalizza kemm il-kwantità kif ukoll l-effettività tal-
finanzjament. Dan il-finanzjament għandu jkun ibbażat fuq standards minimi 
miftiehma ta' assistenza u protezzjoni. 

                                                 
8 Notevolment il-'Prinċipji ta' Kondotta għall-Għaqda Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar u l-Moviment 

tan-Nofs-Qamar l-Aħmar u NGOs fil- Programmi ta' Rispons għad-Diżastri' (1994) u l-Istandards 
Minimi SPHERE tal-'Karta Umanitarja'. 
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Barra minn hekk, l-għajnuna umanitarja għandha tingħata b'mod trasparenti fuq il-
bażi ta' ħtiġijiet. Bħalissa m'hemmx qafas uniku jew strateġija miftiehma għall-
evalwazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-KE tapplika metodoloġija speċifika globali ta' 
evalwazzjoni tal-ħtiġijiet marbuta ma' l-istrateġija annwali ta' programmazzjoni 
tagħha, u twettaq 'Evalwazzjoni ta' Kriżijiet Minsija' annwalment. Ir-riżultati 
jinqasmu mal-partijiet interessati kollha. L-evalwazzjonijiet dettaljati tal-ħtiġijiet 
isiru minn netwerk kbir ta' esperti fil-qasam u uffiċċji mill-ECHO b'konsultazzjoni 
fil-qrib ma' servizzi oħra tal-Kummissjoni u ma’ l-Istati Membri. 

Fejn ikun possibbli, l-aħjar prassi fl-effettività ta' l-għajnuna tfisser li l-għajnuna in 
natura għandha tuża r-riżorsi lokali u reġjonali kif ukoll akkwisti u stokkijiet pre-
pożizzjonati biex ikunu evitati spejjeż addizzjonali ambjentali u finanzjarji 
f’għajnuna għall-kunsinna mill-Ewropa fuq distanzi twal. Naturalment, deċiżjonijiet 
dwar minn fejn tinxtara l-għajnuna għandha tibqa' speċifika għall-kuntest. 
Għandhom ikunu kkunsidrati wkoll metodi 'innovattivi' oħra biex titwassal l-
għajnuna, inkluż strateġija mhux ibbażata fuq il-komodità (bħal flus kontanti u 
vawċers).  

L-għoti ta' għajnuna effettiva 

L-UE għandha: 
 timpenja ruħa għall-għoti ta' għajnuna umanitarja xierqa, f'konformità ma' l-

impenn tagħha;biex iżżid l-ODA 
 tibbaża dan fuq standards minimi miftiehma ta' assistenza u protezzjoni; 
 tfittex li tistabbilixxi qafas komuni għall-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet u l-qsim ta' 

analiżi ta' esperti; 
 tiżgura rispons globali bbilanċjat b'attenzjoni partikolari fuq il-'kriżijiet minsija' 

u l-ħtiġijiet abbandunati; u għall-kriżijiet li jiffaċċjaw nuqqasijiet finanzjarji 
serji fejn il-ħtieġa hija murija biċ-ċar. 

 

3.2. IS-SĦUBIJA 

Is-sħubija hija kruċjali għall-għoti effettiv ta' għajnuna umanitarja. Id-donaturi ta' l-
UE jaħdmu permezz ta' sħab multipli li jimplimentaw: l-NGOs Ewropej u lokali, in-
NU u l-moviment tal-Salib l-Aħmar, li kollha għandhom rwoli essenzjali u 
kumplementari. L-għoti ta' għajnuna umanitarja f'ċirkostanzi ta' sfida jirrikjedi 
kwalità, professjonaliżmu, esperjenza u kooperazzjoni ma' oħrajn. Is-sħab kollha ta' 
donaturi ta' l-UE għandhom iżommu ma' standards u linji gwida internazzjonali li 
japplikaw għall-proviżjoni ta' l-għajnuna, u għandhom ikunu trasparenti u 
responsabbli lejn dawk li jirċievu l-għajnuna, kif ukoll lejn dawk li jipprovdu l-
finanzjament. 

L-UE tirrikonoxxi u tappoġġja bis-sħiħ ir-rwol ċentrali tan-Nazzjonijiet Uniti – 
immexxi mill-Uffiċċju għall-Koordinazzjoni ta' l-Affarijiet Umanitarji (OCHA) – fil-
promozzjoni ta' rispons internazzjonali koerenti għall-kriżijiet umanitarji u tilqa' l-
isforzi konġunti li jsiru għar-riforma tas-sistema umanitarja. Koordinazzjoni tajba 
bejn is-sħab u partikolarment mad-donaturi fil-qasam, li tibni fuq il-parteċipazzjoni 
wiesgħa fi u l-użu flessibbli tas-'Sistema Maqgħuda', hija essenzjali għal rispons 
umanitarju effettiv.  
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Diversità u Kwalità fis-Sħubija 

L-UE għandha: 
 tenfasizza l-appoġġġ intrinsiku tagħha għal pluralità tas-Sħab li jimplimentaw – 

l-NGOs, in-NU u l-Moviment tas-Salib l-Aħmar 
 tagħraf li kull wieħed għandu vantaġġi kumparabbli fir-rispons għal ċerti 

sitwazzjonijiet jew ċirkostanzi 
 tappoġġja r-rwol ċentrali ta' koordinazzjoni tan-NU fl-avvanz ta' riformi mmirati 

lejn it-titjib tar-rispons umanitarju internazzjonali globali.  

Il-kriterji li jiddefinixxu l-għażla ta' sħab li jimplimentaw għandhom ikunu: 
 il-professjonaliżmu;  
 il-ħila ta' rispons għall-ħtieġa identifikata (inkluż preżenza u aċċess);  
 iż-żamma mal-prinċipji umanitarji, linji gwida internazzjonali u l-aħjar prassi fl-

għoti ta' l-għajnuna;  
 għerf jew mandat speċjalizzat; 
 l-effiċjenza ta’ l-ispejjeż; 
 is-sħubiji u l-kuntest lokali;  
 responsabilità, inkluż ir-rapputar trasparenti dwar ir-riżultati. 

 

3.3. EFFETTIVITÀ, KWALITÀ U RESPONSABILITÀ 

Il-veloċità u l-kwalità huma t-tnejn kritiċi fl-għoti ta' l-għajnuna umanitarja. Għandna 
risponsabilità ċara bħala donaturi li niżguraw li l-għajnuna mogħtija tirrappreżenta l-
aħjar għażla disponibbli u li twettaq dak li jeħtieġ isir. L-għajnuna għandha tkun 
adattata b'mod xieraq għaċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kriżi umanitarja partikolari. 
Kontribut kwalitattiv u indikaturi tal-prestazzjoni, kriterji ta' effettività ta' l-ispejjeż 
(eżempju l-pagi tan-nies fil-proporzjoni ma' l-għajnuna għar-riċevituri), u sħubija 
mal-popolazzjonijiet lokali fil-ġestjoni tar-rispons partikolarment fil-kriżijiet li 
jittawlu, huma kollha elementi li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tikkunsidra sew 
biex tiżgura li l-għajnuna umanitarja li tagħti tkun implimentata b'mod effettiv biex 
tkun ta' servizz lin-nies li jeħtieġuha. Strateġija ta' kwalità tirrikjedi livell għoli ta' 
assikurazzjoni mis-sħab li jimplimentaw permezz ta' l-applikazzjoni ta' kriterji ta' 
eliġibilità ta' sħab u segwiment tal-prestazzjoni. L-esperjenza tal-KE turi li huwa 
possibbli u neċessarju li r-rispons rapidu u l-effiċjenza fl-għajnuna umanitarja 
jingħaqdu ma’ politika stretta ta’ għoti ta’ rendikont9, permezz ta’ sistemi ta’ 
akkreditazzjoni ta’ l-imsieħba u miżuri ta’ kontroll finanzjarju. Din hija parti 
integrali biex tiżgura r-responsabilità lill-pubbliku Ewropew u dawk li jirċievu l-
għajnuna. 

                                                 
9 Ara, per eżempju, ir-Rapport Speċjali tal-Qorti ta’ l-Awdituri 3/2006, dwar ir-rispons tal-Kummissjoni 

Ewropea f’għajnuna umanitarja għat-tsunami.  
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3.4. KAPAĊITAJIET GĦAL RISPONS RAPIDU 

Fir-Rapport dwar ir-Rispons Umanitarju 2005, ġew enfasizzati nuqqasijiet sinifikanti 
fil-kapaċitajiet ta' rispons globali tal-komunità umanitarja, li minnhom uħud qed jiġu 
indirizzati permezz tar-riforma tas-sistema umanitarja. L-UE għandha bżonn iżżid il-
kapaċitajiet ta' rispons tagħha għall-kriżijiet b'mod li jgħin jimla l-vojt li fadal. Ir-
rwol tagħha huwa li tappoġġja sforzi internazzjonali biex tidentifika u timla n-
nuqqasijiet ta' kapaċità f'livell globali (eżempju dwar loġistika u pre-
pożizzjonament), tiżgura li dawn il-kapaċitajiet huma disponibbli għal firxa sħiħa ta' 
sħab. Dan għandu jinkludi l-kontribuzzjoni lejn ċentri reġjonali u għal arranġamenti 
għal kapaċitajiet ta' żieda addizzjonali fil-każ ta' kriżijiet maġġuri, pereżempju għal 
timijiet ta' trasport jew evalwazzjoni. 

Hemm bżonn li jissaħħu l-miżuri ta' bini ta' kapaċità għal terminu twil, inklużi 
sistemi ta' allarm bikrija fil-livell lokali, nazzjonali u reġjonali, taħriġ konġunt u 
sistemi ta' informazzjoni. L-għajnuna għall-bini ta' kapaċità lokali, partikolarment 
f'oqsma ta' kriżijiet prolongati jew rikorrenti, għandha tiffoka fuq kwalità u 
sostenibilità bl-għan ċar ta' żieda fil-kapaċità għal azzjoni umanitarja lokali 
indipendenti.  

Il-kapaċitajiet ta' l-UE għandhom jissaħħu bl-applikazzjoni ta' strateġija operattiva 
flessibbli u sistematika biex tkun żgurata l-koordinazzjoni tad-donaturi ta' l-UE 
f'waqtha u biex ikun provdut rikors addizzjonali għall-kapaċitajiet, assi u esperjenza 
disponibbli. Miżuri prattiċi huma wkoll meħtieġa biex jiżguraw il-kumplementarjetà 
mat-timijiet eżistenti ta' emerġenza fuq reġistru jew lesti għat-tħaddim. L-użu sħiħ li 
tagħmel il-Kummissjoni Ewropea mill-preżenza permanenti tagħha fil-qasam għandu 
jwassal għal rispons umanitarju rapidu u kkoordinat u ta' kwalità mill-UE, f'livell 
lokali, ibbażat fuq l-isforzi ta' għajnuna internazzjonali. 

3.5. L-UŻU TAL-PROTEZZJONI ĊIVILI U ASSI U KAPAĊITAJIET MILITARI 

L-għajnuna umanitarja Ewropea hija politika bbażata fuq diversi strumenti tal-
Komunità u ta' l-Istati Membri, inklużi l-forzi tal-Protezzjoni Ċivili koordinati 
permezz taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u Informazzjoni (MIC) flimkien mal-Presidenza 
ta' l-UE jew maqsum bilateralment; riżorsi bħal dawn għandhom bosta 
applikazzjonijiet apparti li jiffurmaw parti minn rispons għal diżastri umanitarji10. 
Dejjem iktar, l-Istati Membri jużaw il-kapaċitajiet tal-Protezzjoni Ċivili tagħhom fir-
rispons għal diżastri barra l-Ewropa, li jirrifletti x-xewqa taċ-ċittadin li juża l-
kapaċità disponibbli għall-iskop ta' solidarjetà internazzjonali. F'rispons umanitarju 
koordinazzjoni siewja bejn l-atturi u l-istrumenti Ewropej differenti huwa essenzjali 
biex tkun immassimizzata l-kumplementarjetà u l-koerenza tagħhom.  

                                                 
10 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2001/792/KE stabbiliet il-Mekkaniżmu tal-Komunità għal interventi fl-UE 

u barra mill-UE. 
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Ir-riżorsi tal-Protezzjoni Ċivili jistgħu jipprovdu kontribut importanti għall-
azzjonijiet umanitarji bbażati fuq l-evalwazzjonijiet ta' ħtiġijiet umanitarji u l-
vantaġġi kumparabbli tagħhom f'termini ta' veloċità, esperjenza fis-settur, effiċjenza 
u effettività speċjalment fil-fażi bikrija tar-rispons ta' għajnuna. F'azzjoni f'kuntest 
umanitarju barra mill-UE, huwa importanti li dawn il-forzi jappoġġjaw u 
jikkumplementaw l-atturi umanitarji skond il-prinċipji u l-linji gwida internazzjonali 
miftiehma – b'mod partikolari dawk relatati man-newtralità, l-imparzjalità u l-
indipendenza. 

Ir-riżorsi u l-assi tal-Protezzjoni Ċivili jkopru firxa wiesgħa ta' assi ta' proprjetà ta’ l-
Istat, kemm militari kif ukoll ċivili. Assi bħal dawn jintużaw f'rispons għal domanda 
formali mill-istat affettwat; li fil-pajjiżi f'kunflitt jew stati fraġili, ifisser kważi 
ċertament azzjoni fuq stedina minn parti fi gwerra. Dan jirriskja li jikkomprometti l-
perċezzjoni tan-newtralità u l-imparzjalità ta' l-isforz ta' l-għajnuna u jista' jirriżulta 
fl-esponiment tal-ħaddiema ta' l-għajnuna kif ukoll il-popolazzjoni affettwata għal 
attakki minn partijiet li qed jiġġieldu, u bl-aċċess irrifjutat għall-popolazzjoni 
affettwata mhux biss fl-emerġenzi attwali, imma wkoll f'dawk tal-futur. Dawn ir-
riskji jridu jintiżnu sew kontra l-immedjatezza tal-ħtiġijiet tal-popolazzjoni u l-ħtieġa 
għar-riżorsi tal-protezzjoni ċivili biex ikopruhom. Rikors għall-assi tal-protezzjoni 
ċivili tal-proprjetà ta' l-Istat f'emerġenzi kumplessi hija għalhekk pjuttost l-
eċċezzjoni. Fejn tintuża l-protezzjoni ċivili f'emerġenzi kumplessi, dan għandu jsir 
taħt il-gwida tan-NU u l-organizzazzjonijiet umanitarji. Hawnhekk għandha ssir 
distinzjoni bejn l-interventi umanitarji u operazzjoni ta' ġestjoni ta' kriżi mill-UE. 

Minħabba li huwa ta' importanza vitali li tkun żgurata l-azzjoni umanitarja, kull taħlit 
fid-distinzjoni bejn id-dmirijiet umanitarji u militari għandhom ikunu evitati. 
Għalhekk, il-forzi u l-assi militari għandhom jintużaw biss bħala "l-aħħar miżura" fl-
operazzjonijiet umanitarjia skond il-linji gwida internazzjonali. 

nibnu fuq il-pożittiv kumparattiv fir-rispons għal sitwazzjonijiet umanitarji 

L-UE għandha:  
 timpenja ruħha biex tirfed l-isforzi internazzjonali biex tidentifika u timla n-

nuqqasijiet identifikati fil-kapaċitajiet, b'mod partikolari dawk relatati mat-
trasport, il-komunikazzjoni, il-loġistika u arranġamenti ta' żieda għar-rispons 
rapidu fid-diżastri;  

 teżamina metodi kif issaħħaħ il-kapaċitajiet ta' rispons rapidu tagħha stess 
permezz ta’ ħidma flimkien fuq il-pożittiv komparattiv eżistenti; 

 iżżomm ma' u tippromwovi l-Assi Militari u ta' Difiża Ċivili u l-Linji Gwida 
Oslo;  

 tafferma mill-ġdid li l-kapaċitajiet ta' difiża/protezzjoni Militari u Ċivili 
għanhom jitħaddmu b'mod li jikkumplementa u jappoġġja x-xogħol ta' l-
organizzazzjonijiet umanitarji, skond il-ħtieġa/kuntest għal ħidmiet speċjalizzati 
u għajnuna 
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4. STRATEĠIJA KONĠUNTA GĦALL-GĦAJNUNA 

4.1. TNAQQIS TAR-RISKJU TA' DIŻASTRI – ŻIEDA FIT-TĦEJJIJA 

Minħabba l-frekwenza dejjem tiżdied ta' diżastri naturali notevolment minħabba l-
effetti tat-tibdil fil-klima, li jaffettwaw il-gruppi l-aktar vulnerabbli b'mod l-aktar 
sever, il-promozzjoni ta' strateġiji ta' tnaqqis tar-riskju ta' diżastri u attivitajiet ta' 
tħejjija huma essenzjali. Skond l-istrument użat, dan għandu jsir fil-livell lokali, 
reġjonali u nazzjonali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Wara l-Konferenza Dinjija dwar 
it-Tnaqqis tad-Diżastri li saret f'Hyogo (il-Ġappun) f'Jannar 2005, kien hemm 
mobilizzazzjoni internazzjonali mġedda għall-iżvilupp ta' strateġiji iktar effettivi 
għat-tnaqqis u l-mitigazzjoni tar-riskji tad-diżastri. L-UE tagħraf dan b’mod ċar u 
qed tfassal l-istrateġija tagħha dwar l-għajnuna kif xieraq: permezz ta' għajnuna 
indipendenti għal attivitajiet ta' tħejjija bbażati fuq il-komunità, bħal pereżempju l-
programm tal-KE DIPECHO; permezz ta' inklużjoni ta' din id-dimensjoni fl-
għajnuna umanitarja u ta' l-iżvilupp ta' l-UE, li tirrifletti fl-impenn tal-Konsensus ta' 
l-UE għall-Iżvilupp biex tappoġġja l-prevenzjoni u t-tħejjija tad-diżastri; u permezz 
ta' promozzjoni.  

Il-Promozzjoni ta' Tħejjija għad-Dizastri  

L-UE għandha: 
 tippromwovi l-isforzi internazzjonali fi ħdan il-Qafas Hyogo għall-Azzjoni biex 

jiżdiedu l-kapaċitajiet biex ilaħħqu mal-bżonnijiet fil-livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali permezz ta' ppjanar u azzjonijiet strateġiċi; 

 tinkludi r-riskji tad-diżastri ewlenin fl-operazzjonijiet umanitarji u ta' żvilupp 
biex tiżgura li finanzjament adegwat mill-UE qed ikun disponibbli għall-
attivitajiet għat-tħejjija tad-diżastri u t-tnaqqis ta' l-attivitajiet;  

 tistabbilixxi strateġija ta' politika globali ta' l-UE biex tappoġġja azzjoni f'dan il-
qasam. 
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4.2. IR-RABTA BEJN L-GĦAJNUNA, IR-RIABILITAZZJONI U L-IŻVILUPP 

L-irkupru u l-bini mill-ġdid ta' pajjiżi wara d-diżastri hija sfida maġġuri, li teħtieġ 
azzjoni strutturali u ta' żvilupp lilhinn mill-għajnuna ta' emerġenza immedjata. 
Għalkemm il-ħtieġa tar-rabta effettiva bejn l-Għajnuna, ir-Riabilitazzjoni u l-Iżvilupp 
(LRRD) għall-kontribuzzjoni tat-tnaqqis fil-faqar, sigurtà ta' l-ikel u żvilupp 
sostenibbli, huwa għan ewlieni magħruf sew,11 biex dan jitwettaq fil-prattika jeħtieġ 
strateġiji ta' tranżizzjoni flessibbli u innovattivi min-naħa ta' l-atturi kollha ta' l-
għajnuna. L-atturi fl-iżvilupp u dawk umanitarji huma dejjem iktar preżenti b'mod 
parallel fuq perjodi itwal, bil-fażijiet ta' tneħħija gradwali li jvarjaw skond is-settur 
jew ir-reġjun. Iż-żieda fl-għarfien reċiproku tal-modalitajiet differenti, strumenti u 
sistemi huwa element kritiku għall-effettività ta' l-għajnuna u l-iżgurar ta' 
tranżizzjoni bla skossi. Bl-introduzzjoni ta' strumenti ta' finanzjament ġodda tal-KE 
mill-2007, b'mod partikolari l-Istrument għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni u l-
Istrument għall-Istabilità, il-KE għandha opportunità mġedda biex tindirizza l-isfida 
LRRD billi tapplika taħlita ta' politika fi stati emerġenti minn kriżijiet li tinkludi 
impenn kmieni fil-programmazzjoni għall-iżvilupp u strumenti li jappoġġjaw irkupru 
kmieni flimkien ma' l-istrateġiji ta' ħruġ ippjanati b'attenzjoni għall-għajnuna 
umanitarja, biex ikun żgurat trasferiment xieraq għal programmi iktar strutturali. 
Meta titqies l-esperjenza kollettiva ta' l-UE fit-trattament ta' pajjiżi fil-kuntest 
tradizzjonali, hemm każ għall-iżvilupp ta' politika iktar sistematika fl-indirizzar tas-
sitwazzjonijiet LRRD. 

                                                 
11 Il-Konsensus Ewropew dwar l-Iżvilupp jimpenja lill-UE biex torbot flimkien l-għajnuna ta' emerġenza, 

ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp fit-tul.  
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It-tisħiħ tar-rabta ma' strumenti ta' għajnuna oħra  

 L-UE għandha taħdem flimkien fuq qafas għall-avvanz ta' strateġiji prattiċi 
għal-LRRD, ibbażata fuq l-esperjenzi u l-lezzjonijiet meħuda;  

 tidentifika numru ta' pajjiżi piloti LRRD għall-prova ta' l-implimentazzjoni ta' 
strateġiji speċifiċi konġunti ta' l-UE 

 ittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji umanitarji u ta' żvilupp u atturi oħra ta' 
għajnuna, partikolarment fil-livell tal-post u f'sitwazzjonijiet ta' kriżijiet 
kumplessi u fraġilità ta' stat. 
 

5. L-IMPLIMENTAZZJONI TA' GĦAJNUNA UMANITARJA TAL-KOMUNITÀ  

L-għajnuna umanitarja tal-KE hija rregolata bir-Regolament tal-Kunsill 1257/96 ta' l-
20 ta' Ġunju 1996 li jipprovdi mandat ċar għall-għoti ta' għajnuna u protezzjoni lin-
nies li jiffaċċjaw kriżijiet umanitarji.  

Il-Kummissjoni tfittex iżżid il-valur għall-effettività ta' l-isforz ta' għajnuna globali 
ta' l-UE billi: 

• timplimenta l-għoti ta’ donazzjoni kif xieraq fil-prattika hija stess u tħeġġeġ lil 
oħrajn biex jagħmlu l-istess; 

• tippromwovi risponsi ta' kwalità bbażati fuq il-ħtiġijiet li jiddependu fuq 
esperjenza operazzjonali akkwistata u lezzjonijiet meħuda mill-kriżijiet 
preċedenti; 

• tiżviluppa u tifrex l-aħjar prassi u gwida settorjali;  
• tiffaċilita d-djalogu politiku u skambju ta' informazzjoni operazzjonali;  
• taħdem kontinwament biex ittejjeb il-prestazzjoni u l-professjonaliżmu fl-għoti ta' 

għajnuna bħala organizzazzjoni li qed titgħallem; kif ukoll 
• tiffaċilita l-isforzi kkoordinati ta' l-UE biex tikkontribwixxi għal rispons 

umanitarju effetiv, inkluż l-LRRD. 

Il-KE hija impenjata biex iżżomm kemm rispons ta' kwalità għolja kif ukoll l-abilità 
li tirreaġixxi malajr. Sabiex tagħmel dan hija qed issaħħaħ il-preparazzjoni ta' qabel 
il-kriżi, inkluż evalwazzjonijiet tas-sitwazzjoni u analiżi tal-kapaċitajiet ta' rispons, 
kif ukoll il-kapaċità tagħha għal żieda marbuta ma' dik ta' l-imsieħba tagħha. Huwa 
f'dan il-kuntest li qed isir it-tisħiħ tan-netwerk ta' esperti tad-DG ECHO u li ser 
jissaħħu l-kapaċitajiet ta' rispons għall-kriżi ta' 6 Delegazzjonijiet reġjonali tal-KE. 

Il-Kummissjoni, fi sħubija mill-qrib ma' dawk li jimplimentaw l-għajnuna umanitarja 
fil-post, għandha żżomm ir-rwol tagħha bħala 'donatur ta' referenza' attiv u attur 
umanitarju permezz tad-DĠ umanitarju dedikat. Għandha tibqa' vuċi qawwija dwar 
kwistjonijiet li jaffettwaw l-azzjoni umanitarja, u tibbaża fuq il-pedamenti ta' l-
esperjenza operazzjonali il-valur miżjud u r-rikonoxximent internazzjonali tad-DĠ 
ECHO. Dan jimplika tisħiħ tal-kapaċità biex taħdem iktar fil-qrib ma' oħrajn, u fiċ-
ċentru ta' l-isforz umanitarju ta' l-UE Bħalissa qed jiġu riveduti xi miżuri speċifiċi 
għat-tisħiħ tar-reazzjoni rapida u l-flessibilità. 
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Fil-livell tal-Komunità għadd ta' oqsma ta' politika huma marbutin fil-qrib ma' l-
għajnuna umanitarja, li jinkludu: il-ġestjoni ta' kriżijiet, is-sigurtà ta' l-ikel, il-politika 
dwar l-iżvilupp, il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u s-sigurtà umana, is-saħħa 
pubblika. Il-KE hija impenjata biex tiżgura li l-koerenza politika u l-
kumplementarjetà jkunu tradotti b'mod konsistenti f'implimentazzjoni operazzjonali 
kkoordinata għall-għoti ta' l-għajnuna. Hemm il-ħtieġa ta' bini fuq sinerġiji u li jkunu 
evitati konfużjoni potenzjali jew duplikazjoni ta' l-isforzi12. Konsensus Ewropew 
dwar l-Għajnuna Umanitarja  

Il-Kummissjoni Ewropea tistieden lill-Kunsill Ewropew u l-Parlament biex: 

 jadottaw dikjarazzjoni konġunta dwar il-"Konsensus Ewropew dwar l-
Għajnuna Umanitarja", ibbażata fuq il-prinċipji u l-istrateġiji għal għoti attiv 
kif spjegat f'din il-Komunikazzjoni; 

 jaffermaw mill-ġdid l-impenn UE/KE biex jaħdmu flimkien b'mod ikkoordinat, 
koerenti u kumplementari biex jiżguraw li dan il-konsensus jiġi effettivament 
implimentat fil-prattika. 

Fuq il-bażi ta' Konsensus Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea hija lesta biex 
tipproponi pjan ta' rotta ta' miżuri speċifiċi ta' implimentazzjoni li għandhom 
jitmexxew mill-UE. 

Permeżż ta' ħidma konġunta dwar Konsensus Ewropew dwar Għajnuna Umanitarja u 
l-implimentazzjoni prattika tagħha, l-għan tagħhna huwa t-tisħiħ tal-kontribut ta' l-
UE għar-rispons umanitarju globali fi sħubija ma' oħrajn. B'dan il-mod aħna 
naffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhna fl-għotja ta' l-għajnuna lil nies li għandhom 
bżonn bħala espressjoni fondamentali tas-solidarjetà ta' l-UE. 

*** 

                                                 
12 Dan huwa konformi ma' l-għanijiet imfassla fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-Ewropea fid-

Dinja: Proposti Prattiċi għal Aktar Koerenza, Effettività u Viżibilità" – KUMM(2006) 278, 8.6.2006. 
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ANNESS 

GLOSSARJU 

KRIŻIJIET MINSIJA 

Il-metodoloġija tal-KE dwar l-Evalwazzjoni ta' Kriżijiet Minsija tiddefinixxi l-
"kriżijiet minsija" bħala kriżijiet li jirċievu ftit jew ebda attenzjoni mill-midja li l-
vittimi tagħhom jirċievu relattivament ftit jew ebda għajnuna internazzjonali. 

INIZJATTIVA GĦAL GĦOTI UMANITARJU XIERAQ (GHD) 

L-Inizjattiva GHD tispjega l-prinċipji u l-prassi tajba ta' għoti umanitarju u ġiet 
approvata fi Stokkolma fl-2003 mill-Ġermanja, l-Awstralja, il-Belġju, il-Kanada, il-
Kummissjoni Ewropea, id-Danimarka, l-Istati Uniti, il-Finlandja, Franza, l-Irlanda, 
il-Ġappun, il-Lussemburgu, in-Norveġja, l-Olanda, ir-Renju Unit, l-Iżvezja u l-
Iżvizzera. Minn dak iż-żmien, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Italja, il-
Portugall u Spanja ngħaqdu ma' l-inizjattiva, li permezz ta' evalwazzjoni tal-pari, 
djalogu u skambju ta' esperjenza għandha l-għan li tavvanza l-implimentazzjoni ta' 
għoti xieraq fil-prattika.  

SIGURTÀ UMANA 

Ir-Riżoluzzjoni nru 60/1 ta' l-Assemblea Ġenerali ta' l-24 ta' Ottubru 2005 
tirrikonoxxi "li l-individwi kollha, b'mod partikolari n-nies vulnerabbli, huma 
intitolati għal-libertà mill-biża' u libertà mill-bżonn, b'opportunità indaqs biex 
igawdu d-drittijiet kollha tagħhom u biex jiżviluppaw il-potenzjal uman tagħhom bis-
sħiħ. B'dan il-għan, aħna nikkommettu ruħna għad-diskussjoni u d-definizzjoni ta' l-
idea ta' sigurtà umana fl-Assemblea Ġenerali". L-enfasi fuq il-libertà mill-bżonn u l-
libertà mill-biza' għandha l-iskop li tiżgura li dawk l-aktar vulnerabbli jingħataw il-
poter li jiġġestixxu s-sigurtà tagħhom stess. 

PRINĊIPJI UMANITARJI 

Id-definizzjoni tal-prinċipji tinsab fil-Kodiċi ta' Kondotta għas-Salib l-Aħmar 
Internazzjonali u l-Moviment tan-Nofs-Qamar l-Aħmar u NGOs fl-għajnuna għad-
diżastri u fir-Riżoluzzjoni nru 46/182 ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti. Dawn huma meħuda mill-Prinċipji Fundamentali tas-Salib l-Aħmar, 
partikolarment il-prinċipji I (umanità), II (imparzjalità), III (newtralità), u IV 
(indipendenza). 

UMANITÀ 

Il-prinċipju ta' l-umanità ifisser li l-umanità għandha tirċievi trattament uman fiċ-
ċirkostanzi kollha billi jkunu salvati ħajjiet u bit-tnaqqis tas-sofferenza, filwaqt li 
jkun żgurat ir-rispett għall-individwu. Dan huwa l-prinċipju fundamentali tar-rispons 
umanitarju. 
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IMPARZJALITÀ 

Il-proviżjoni ta' assistenza umanitarja għandha tkun imparzjali u mhux ibbażata fuq 
nazzjonalità, razza, reliġjon, jew opinjoni politika. Din għandha tkun ibbażata biss 
fuq il-bżonn. 

INDIPENDENZA 

L-aġenziji umanitarji għandhom jifformulaw u jimplimentaw il-politiki tagħhom 
indipendentament minn politiki (oħra) jew azzjonijiet ta' gvern.  

NEWTRALITÀ 

In-newtralità tfisser li m'għandhux jittieħed partiġjaniżmu fl-ostilitajiet jew 
implikazzjoni fi kwalunkwe ħin f'kontroversji ta' natura politika, ta’ razza, reliġjuża u 
ideoloġika. 

Ir-Riżoluzzjoni ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 46/182 telenka l-
prinċipju tan-newtralità fl-istess livell tal-prinċipji ta' l-umanità u l-imparzjalità fl-
anness tagħha bħala gwida għall-proviżjoni ta' l-assistenza umanitarja.  

SPAZJU UMANITARJU 

L-ambjent operattiv li jeħtieġu l-atturi umanitarji fil-post sabiex ikollhom aċċess sħiħ 
għall-vittmi biex ikunu jistgħu jwasslulhom l-assistenza u biex joffrulhom 
protezzjoni mingħajr ma jikkompromettu s-sigurtà u s-sikurezza tal-ħaddiema ta' l-
għajnuna.  

IL-QAFAS HYOGO GĦALL-AZZJONI 

F'Jannar 2005, fil-Konferenza Dinjija dwar it-Tnaqqis tad-Diżastri, (li saret f'Kobe, 
Hyogo, fil-Ġappun), 168 Gvern adottaw pjan ta' 10 snin biex jagħmlu d-dinja post 
iktar sikur mill-perikli naturali. Il-Qafas Hyogo għall-Azzjoni (HFA) huwa mudell 
globali għall-isforzi ta' tnaqqis ta' diżastri matul id-deċennju li ġej. L-għan tiegħu sa 
l-2015 huwa t-tnaqqis sostanzjali ta' telfiet kawża ta' diżastri – għal dak li jirrigwarda 
ħajjiet, u l-assi soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-komunitajiet u l-pajjiżi. 

LRRD 

Ir-Rabta bejn l-Għajnuna, ir-Riabilitazzjoni u l-Iżvilupp huwa kunċett li jaħdem biex 
jiżgura li l-istrateġiji ta' ħruġ u ta' dħul ta' l-atturi/strumenti ta' għajnuna diversi 
jingħaqdu flimkien biex ikopru l-hekk imsejħa "żona griża" bejn il-programmi ta' 
assistenza umanitarja u kooperazzjoni għall-iżvilupp b'tali mod li ma jkunx hemm 
nuqqas fl-assistenza. LRRD b'suċċess teħtieġ ippjanar ta' assistenza mill-fażijiet 
bikrija (irkupru kmieni) biex tikkunsidra l-istadji ta' wara fil-proċess, bi żvilupp 
preċiż ma' l-istrumenti ta' għajnuna ta' emerġenza u fażi ta' riabilitazzjoni. 
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IL-LINJI GWIDA OSLO U MCDA 

Il-linji gwida Oslo u MCDA huma linji gwida internazzjonali mfassla biex jiżguraw 
li l-imparzjalità u n-newtralità ta' l-attivitajiet umanitarji jinżammu fejn ikunu użati l-
Assi Militari jew tad-Difiża Ċivili (MCDA) bħala appoġġ għal operazzjonijiet 
umanitarji. L-għan ewlieni tagħhom huwa li jistabbilixxu l-qafas bażiku għall-
formalizzazzjoni u t-titjib ta' l-effettività u l-effiċjenza ta' l-użu ta' assi militari u ta' 
difiża ċivili barranin fl-operazzjonijiet internazzjonali ta' għajnuna fid-diżastri. 

Il-Linji Gwida Oslo huma dwar l-Użu ta' l-Assi Militari u ta' Difiża Ċivili bħala 
appoġġ għall-attivitajiet umanitarji tan-Nazzjonijiet Uniti f'diżastri naturali. Bħala 
kuntrast, il-Linji Gwida MCDA jittrattaw l-użu ta' assi militari u ta' difiża ċivili 
bħala appoġġ għall-attivitajiet umanitarji tan-Nazzjonijiet Uniti f'emerġenzi 
kumplessi (jiġifieri żoni ta' kunflitt).  

RESPONSABILITÀ TA' PROTEZZJONI 

Ir-Riżoluzzjoni ta' l-Assemblea Ġenerali 60/1 ta' l-24 ta' Ottubru 2005 tistipula li 
"Kull Stat individwali għandu r-responsabilità li jipproteġi l-popolazzjonijiet tiegħu 
minn ġenoċidu, krimini tal-gwerra, tindif etniku u krimini kontra l-umanità". Hija 
tgħid ukoll li "l-komunità internazzjonali, permezz tan-Nazzjonijiet Uniti, għandha 
wkoll r-responsabilità li tuża l-mezzi diplomatiċi, umanitarji u mezzi paċifiċi oħra 
xierqa, skond il-Kapitolu VI u VII tal-Karta, biex tgħin tipproteġi l-popolazzjonijiet 
minn ġenoċidju, krimini ta' gwerra, tindif etniku u krimini kontra l-umanità". Din 
tirreferi wkoll għall-użu ta' Kapitolu VII tal-Karta, jekk il-mezzi paċifiċi ma jkunux 
adegwati. 


