
 

MT    MT 

 

 

 
IL-KUMMISSJONI 
EWROPEA  

Brussell, 21.8.2015  

COM(2015) 406 final 

  

RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-

KUNSILL 

Rapport Annwali dwar il-Politiki tal-Unjoni Ewropea tal-Għajnuna Umanitarja u l-

Protezzjoni Ċivili u l-implimentazzjoni tagħhom fl-2014  

 



 

 

 

WERREJ 

 

Introduzzjoni .......................................................................................................................... 3 

Punti ewlenin .......................................................................................................................... 3 

Il-kuntest globali .................................................................................................................. 5 

Żieda kontinwa ta' kriżijiet umanitarji ......................................................................... 5 

Ksur tal-Liġi Umanitarja Internazzjonali ..................................................................... 5 

Operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja .................................................................... 7 

Tħejjija għad-diżastri u r-reżiljenza ............................................................................ 10 

Tfal tal-Paċi tal-UE ............................................................................................................. 11 

Rabta ma’ strumenti oħra tal-UE ................................................................................. 11 

Operazzjonijiet ta’ protezzjoni ċivili ............................................................................ 12 

Rizorsi umani u finanzjarji .............................................................................................. 14 

Ftehim għall-qafas ta’ partenarjat ............................................................................... 17 

Il-politika tal-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili .................................... 18 

Konklużjoni ........................................................................................................................... 22 

Informazzjoni u sorsi addizzjonali ............................................................................... 22 

 



 

3 

 INTRODUZZJONI 

Dan ir-rapport jippreżenta r-riżultati tal-attivitajiet u l-politiki ewlenin tal-

Kummissjoni fl-2014 fil-qasam tal-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili, 
imwettqa mid-Direttorat Ġenerali għall-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili 

(ECHO). 

Is-Sur Stylianides li ħa post is-Sinjura Georgieva bħala Kummissarju għall-

Għajnuna Umanitarja u l-ġestjoni tal-kriżijiet, fl-1 ta' Novembru 2014, għandu 
mandat biex iwassal assistenza biex itaffi l-kriżijiet umanitarji madwar id-dinja u biex 

irawwem il-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet tal-protezzjoni ċivili madwar l-Ewropa 
meta jirreaġixxu għal diżastri naturali jew li jikkawża l-bniedem fl-Ewropa u lil hinn1. 

Il-missjoni tal-ECHO biex jgħin isalva u jħares il-ħajja, jipprevjeni u jtaffi s-sofferenza 

umana u jissalvagwardja l-integrità u d-dinjità umana tal-popolazzjonijiet affettwati 
minn kriżijiet titwettaq permezz ta’ assistenza umanitarja u operazzjonijiet ta’ 

protezzjoni ċivili. 

Permezz tal-ECHO, il-Kummissjoni timmobilizza l-għajnuna għall-persuni fil-bżonn 

madwar id-dinja. Din l-assistenza hija espressjoni fundamentali tas-solidarjetà 
Ewropea u hija bbażata fuq l-Artikoli 196 u 214 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (TFUE, il-bażi ġuridika tal-UE għall-għajnuna umanitarja u l-
protezzjoni ċivili). 

L-għajnuna umanitarja tal-UE hija assolutament essenzjali għall-komunitajiet u l-

vittmi ġodda, rikorrenti u ta' kriżijiet fit-tul. Din tippermettilhom jippreparaw aħjar 
għall-emerġenzi futuri. Operazzjonijiet ta’ protezzjoni ċivili kumplimentari joffru 

appoġġ immedjat permezz ta’ timijiet ta’ esperti, tagħmir ta’ salvataġġ u monitoraġġ 
f’ħin reali ta’ diżastri li jkunu qed jiżviluppaw, fl-UE u fi bnadi oħra. Meta jiġri xi 

diżastru, intervent fil-pront u effettiv mill-komunità internazzjonali jista' jagħmel id-
differenza bejn ħajja u mewt. L-UE u l-Istati Membri tagħha wieġbu tajjeb għall-isfida 

tal-ħtiġijiet ewlenin fl-2014 u komplew jipprovdu proporzjon prinċipali mit-total 

rappurtat ta' reazzjonijiet umanitarja internazzjonali2. 

 PUNTI EWLENIN 

Permezz tal-istrumenti tal-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili, fl-2014 l-UE 

pprovdiet assistenza ta' emerġenza sostanzjali bbażata fuq il-ħtiġijiet, b'total ta' 
EUR 1,273 miljun f'impenji:3  

 Flimkien, l-UE u l-Istati Membri tagħha kienu l-akbar donatur ta’ għajnuna 

internazzjonali u kienu fuq quddiem nett tar-reazzjonijiet għall-kriżijiet il-
kbar kollha madwar id-dinja, notevolment dawk fis-Sirja, l-Iraq, is-Sudan 

t’Isfel, ir-Repubblika Ċentrali Afrikana u l-Ukrajna, u l-kriżi tal-Ebola; 

 Kienu megħjuna madwar 121 miljun persuna milquta minn diżastri naturali 

jew ikkawżati mill-bniedem; 

                                                 
1  Fir-rigward tad-dimensjoni esterna tal-azzjonijiet tiegħu, il-Kummissarju jikkontribwixxi għall-ħidma tar-

Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà/il-Viċi President, li hi responsabbli 
biex tmexxi u tikkoordina l-ħidma tal-Kummissarji kollha f'dak li għandu x'jaqsam mar-relazzjonijiet esterni. Dan 
l-approċċ iqis bis-sħiħ il-modus operandi speċjali tal-għajnuna umanitarja li trid tingħata f’konformità mal-
prinċipji umanitarji u l-liġi umanitarja internazzjonali, abbażi tal-ħtiġijiet tal-popolazzjonijiet milquta biss, 
f’konformità mal-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja. 

2  Skont il-bażi tad-dejta tas-Servizz ta’ Traċċar Finanzjarju (FTS) tal-UNOCHA;  
https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=home). 

3  EUR 1,225 miljun għall-għajnuna umanitarja u EUR 48 miljun għall-protezzjoni ċivili (EUR 28 miljun fl-UE, EUR 20 
miljun fi bnadi oħra). 

https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=home
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 Ingħatat għajnuna umanitarja lill-persuni l-aktar vulnerabbli f’aktar minn 80 

pajjiż;  

 Iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni għal Reazzjoni ta’ Emerġenza (ERCC) li jaħdem 

24/7 jaġixxi bħala l-punt ċentrali għas-sistema ta’ reazzjoni tal-Kummissjoni 
għall-kriżijiet fl-UE u lil hinn minnha fejn possibbli.  L-ERCC huwa wkoll l-

ewwel punt ta’ dħul ta’ kwalunkwe talba għal assistenza skont il-Klawżola ta’ 
Solidarjetà; 

 Il-konflitt fis-Sirja kompla bla ma naqqas u issa qiegħed fir-raba’ sena 
tiegħu u għadu l-akbar kriżi umanitarja u ta’ sigurtà fid-dinja. Ir-reazzjoni 

umanitarja għal din il-kriżi kumplessa kompliet titfa' piż kbir fuq il-baġits tal-

għajnuna. Bil-għan li jintlaħqu dawk l-aktar milquta, l-UE poġġiet għad-
dispożizzjoni għajnuna ta' aktar minn EUR 3 biljun, u b’dan il-mod l-Ewropa 

saret l-akbar donatur tal-għajnuna; 

 Saru sforzi eċċezzjonali fil-livell tal-UE biex tingħeleb it-tfaqqigħa kbira tal-

Ebola fil-Punent tal-Afrika. Il-Kummissjoni kienet waħda mill-ewwel donaturi 
internazzjonali li rreaġixxew għall-kriżi emerġenti f’Marzu u permezz ta’ diversi 

strumenti kkontribwixxiet aktar minn EUR 414 miljun f’għajnuna diretta lill-
pajjiżi u għar-riċerka medika u tellgħet il-kontribuzzjoni totali tal-UE għal 

EUR 1,2 biljun fl-2014. Biex tissaħħaħ ir-reazzjoni Ewropea, f’Ottubru l-

Kummissarju Stylianides inħatar Koordinatur tal-UE għar-Reazzjoni għall-Ebola 
mill-Kunsill Ewropew; 

 L-ewwel Forum dwar ir-Reżiljenza tal-UE, organizzat b’mod konġunt fit-28 
ta’ April mill-ECHO u d-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali 

u l-Iżvilupp (DEVCO) tal-Kummissjoni, ġibed aktar minn 160 parteċipant minn 

firxa ta’ organizzazzjonijiet u oqsma. Il-Kummissjoni wriet impenn 

internazzjonali qawwi għar-reżiljenza, -affermat mill-ġdid il-validità tal-approċċ 

politiku tematiku u provdiet gwida dwar kif ir-reżilejnza tista' tissaħħaħ aktar; 

 L-inizjattiva tal-UE Tfal tal-Paċi rċiviet finanzjament ta’ EUR 6,7 miljun fl-

2014, li minnu bbenefikaw 155 000 tifel u tifla; 

 Ir-Regolament dwar il-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE4 adottat fit-3 ta' 

April se jappoġġja l-azzjoni umanitarja u joħloq opportunitajiet għal 18 000 
persuna biex jivvolunterjaw f'operazzjonijiet mad-dinja kollha sal-2020; 

 Il-leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni l-ġdida5 Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-

Protezzjoni Ċivili (UCPM) adottata fl-aħħar tal-2013 introduċiet elementi 

ġodda, bħall-pula ta' voluntiera, kapaċitajiet ta' bafer, missjonijiet konsultattivi u 

rieżamijiet bejn il-pari. Barra mill-parteċipanti tal-UCPM attwali, il-pajjiżi 

kandidati u l-Pajjiżi Ġirien Ewropej se jkollhom aċċess għal ħafna attivitajiet; 

 Il-UCPM ġie attivat 30 darba fl-2014, l-aktar b’reazzjoni għal diżastri naturali, 

iżda wkoll għal disa’ diżastri kkawżati mill-bniedem (inkwiet ċivili, konflitti, 
tniġġis miż-żejt u inċidenti). 

 IL-KUNTEST GLOBALI 

Ix-xejra globali hija ċara: l-isfidi umanitarji qed jikbru fl-għadd u qed isiru aktar 

kumpless. Il-vulnerabbiltà akbar ta’ ċerti popolazzjonijiet tagħti lok għal katastrofi 
umanitarja devastanti. Konflitti interni endemiċi, li jvarjaw minn terroriżmu 

                                                 
4  Ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-

Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (“l-Inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE”)(ĠU L 122, 
24.4.2014, p. 1). 

5  Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar 
Mekkaniżmu ta’ Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni (ĠU L 347, 2013/12/20, p. 924). 

http://ec.europa.eu/echo/en/field-blogs/photos/eu-resilience-forum-reducing-vulnerabilities-worldwide
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/resilience
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/resilience
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.122.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_legislation_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_legislation_en.pdf
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asimetriku għal gwerrer konvenzjonali u ħafna drabi b'fattur ideoloġiku qawwi, qed 

jintensifikaw. 

 Żieda kontinwa ta' kriżijiet umanitarji 

Bħal fis-snin preċedenti, l-2014 rat żieda kontinwa fil-kriżijiet umanitarji, inkluż 

għadd għoli bla preċedent (erbgħa) ta’ emerġenzi ta' “livell 3” (l-ogħla livell tas-
sistema ta’ klassifikazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti), fis-Sirja, is-Sudan t’Isfel, ir-

Repubblika Ċentru-Afrikana u l-Iraq. Madwar id-dinja kollha għadhom għaddejjin 
konflitti u attakki armati fuq persuni ċivili, filwaqt li d-diżastri naturali qed iseħħu bi 

frekwenza u intensità aktar. L-għadd ta’ persuni li jbatu minħabba konflitti jew 
spostament, jew li jonqsuhom l-aktar bżonnijiet bażiċi bħall-ikel, l-ilma, il-kura 

medika u l-kenn, qiegħed dejjem jiżdied. Filwaqt li ta’ spiss id-diżastri jolqtu l-aktar 

partijiet foqra tad-dinja, porżjon minn dawn il-konflitti u l-emerġenzi seħħew fl-UE u 
l-viċinat tagħha. Anki l-kriżijiet fit-tul qed juru xejriet inkwetanti madwar id-dinja 

kollha. Il-ħtiġijiet qed jissuperaw dejjem aktar ir-riżorsi, u t-twassil tal-għajnuna 
umanitarja u l-protezzjoni ċivili qiegħda ssir dejjem iktar kumplessa. Il-ħidma 

estensiva mwettqa mill-UE u l-Istati Membri tagħha fl-2014 kellha impatt kbir fuq il-
ħajja tan-nies. 

Matul is-sena, 290 diżastru naturali ħallew madwar 16,000 persuna mejta u 

affettwaw aktar minn 100 miljun persuna madwar id-dinja6. Avvenimenti idroloġiċi 

bħalma huma l-għargħar u l-uqigħ tal-art kienu responsabbli għal iktar minn nofs l-
imwiet. Minn dawk il-100 miljun u aktar, 34 % kienu milquta minn għargħar u 39 % 

minn nixfa. 

It-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-kawżi ewlenin tal-avvenimenti relatati mal-klima 

dejjem aktar frekwenti, flimkien maż-żieda fil-popolazzjoni u x-xejriet fl-iżvilupp 

ekonomiku. L-iżvilupp ta’ insedjamenti f’żoni sismiċi, pjanuri tal-għargħar u żoni oħra 

b'riskju għoli żied il-probabbiltà li periklu ta’ rutina jsir katastrofu ewlieni li jaffettwa 

ħafna nies. 

 Ksur tal-Liġi Umanitarja Internazzjonali 

Il-kunflitti armati jibqgħu l-kawża prinċipali tad-diżastri umanitarji kkawżati mill-

bniedem. Il-popolazzjonijiet ċivili qed ikunu dejjem iktar esposti għall-vjolenza u s-

sofferenza. Il-liġi umanitarja internazzjonali u l-prinċipji tagħha ta’ spiss ma jiġux 

rispettati. 

Bħal fis-snin preċedenti, l-organizzazzjonijiet umanitarji ffaċċjaw problemi dejjem 
akbar biex jiksbu aċċess għal dawk l-aktar fil-bżonn. Dawn ir-restrizzjonijiet tal-

aċċess kienu l-iktar prevalenti f’żoni ta’ kunflitt u/jew minħabba nuqqas ta' stat tad-
dritt. 

Is-sitwazzjoni kumplessiva u l-ambjent tax-xogħol għall-ħaddiema umanitarji 
kompliet tiddeterjora, partikolarment fis-Sirja, l-Afganistan, il-Jemen u l-Ukraina. 

F’pajjiżi oħra, b’mod partikolari fis-Somalja, in-Niġerja, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana 
u s-Sudan t’Isfel, is-sitwazzjoni tas-sigurtà baqgħet volatili. F'bosta żoni ta' kunflitti 

bħal pereżempju fis-Somalja u fis-Sirja l-ħaddiema umanitarji huma xhieda ta' 

metodi ta' gwerra partikolarment brutali, inkluż attakki fuq ċivili u l-użu tal-vjolenza 
sesswali bħala arma. 

                                                 
6  L-istatistika pubblikata miċ-Ċentru għar-Riċerka dwar l-Epidemoloġija tad-Diżastri (CRED) u l-Uffiċċju tan-NU 

għat-Tnaqqis tar-Riskji tad-Diżastri (UNISDR); www.unisdr.org. 

http://www.unisdr.org/
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Sfida ewlenija li qed tiffaċċja s-sistema umanitarja f’dawn l-aħħar snin hija d-distakk 

li qed jikber bejn l-għadd dejjem jikber ta’ nies fil-bżonn u nuqqas ta’ riżorsi biex 
jgħinuhom. Fl-2014, in-NU varaw appell ta’ finanzjament konsolidat għal USD 18-il 

biljun7 għall-ħtiġijiet umanitarji, ammont bla preċedent minħabba l-ispiża dejjem 
tikber tar-reazzjonijiet, kunflitti b'impatti aktar fit-tul u vulnerabbiltà ambjentali aktar 

serja f’xi partijiet tad-dinja. 

Sfidi akbar jeħtieġu donaturi li jirreaġixxu għad-diżastri b’mod iktar effiċjenti, billi 

jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi limitati tagħhom. Għall-Kummissjoni dan ifisser: 

 l-identifikazzjoni ta’ gwadanji fl-effiċjenza meta tkun qed taħdem mas-sħab 

tagħha; 

 tkompli taqdi rwol fil-koordinazzjoni ċentrali ma’ atturi umanitarji madwar 
id-dinja; kif ukoll 

 issib finanzjament innovattiv alternattiv. 

 

 OPERAZZJONIJIET TA’ GĦAJNUNA UMANITARJA 

L-ECHO jimmira biex isalva u jippriżerva l-ħajja u jtaffi t-tbatija umana, u s-
salvagwardja tal-integrità u d-dinjità tal-popolazzjonijiet affettwati minn diżastri 

naturali u kriżijiet ikkawżati mill-bniedem (ara l-Artikolu 214 TFUE, ir-Regolament 

                                                 
7  Il-bażi tad-dejta FTS (ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna nru 2). 
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dwar l-Għajnuna Umanitarja8 u l-Kunsens Ewropew dwar l-għajnuna 

umanitarja)9. 

Il-Kummissjoni tiffaċilita l-koordinazzjoni mal-Istati Membri u fosthom biex tiżgura t-

twassil effiċjenti u l-komplementarjetà tal-għajnuna umanitarja tal-UE10. Il-prijorità 

kumplessiva hija li jiġi mmassimizzat l-impatt tal-għajnuna tal-UE għan-nies fil-bżonn 

u biex jiġi żgurat li din tingħata dejjem f’konformità mad-dritt umanitarju 

internazzjonali. L-UE tirrispetta dejjem il-prinċipji umanitarji tal-imparzjalità, in-
newtralità, l-umanità u l-indipendenza u tipprovdi għajnuna lil min huwa l-aktar 

vulnerabbli irrispettivament min-nazzjonalità, ir-reliġjon, il-ġeneru, l-oriġini etnika 
jew l-affiljazzjoni politika. 

Bħal dejjem, ir-reazzjoni tal-UE għall-kriżijiet fl-2014 kienet immotivata mill-ħtiġijiet 
u adattata għaċ-ċirkostanzi speċifiċi. Ingħatat għajnuna b'diversi forom u setturi, 

fosthom is-saħħa (pereżempju appoġġ psikoloġiku, finanzjar ta' kliniċi), il-protezzjoni 
(pereżempju attivitajiet li jindirizzaw il-vjolenza sesswali), ikel u oġġetti mhux tal-

ikel, kenn, ilma/servizzi sanitarji, rikostruzzjoni u riabilitazzjoni. 

L-UE kompliet tappoġġa operazzjonijiet ta’ għajnuna b’reazzjoni għal diversi kriżijiet 
ikkawżati mill-bniedem, li ħafna minnhom qed jieħdu dejjem aktar fit-tul u jsiru 

aktar kumplessi: 

 Il-konflitt fis-Sirja kompla bla ma naqqas u issa qiegħed fir-raba’ sena 

tiegħu u għadu l-akbar kriżi umanitarja u ta’ sigurtà fid-dinja. Għexieren ta’ 
eluf ta’ persuni tilfu ħajjithom minħabba l-ġlied. Nofs il-popolazzjoni kienet 

sfurzata 'l barra minn darha, b’aktar minn 3,8 miljuni jfittxu refuġju f'pajjiżi 
ġirien. Flimkien mal-assistenza in natura provduta permezz tal-UCPM, l-UE 

offriet aktar minn EUR 3 biljun f’assistenza lil dawk fil-bżonn. L-għajnuna 

ngħatat biex issostni madwar 12,2 miljun fi bżonn ta’ għajnuna umanitarja fis-
Sirja kif ukoll għall-miljuni ta’ refuġjati Sirjani u l-komunitajiet ospitanti 

tagħhom fir-reġjun. L-għajnuna tal-UE għenet biex tiffinanzja l-għajnuna 
medika ta’ emerġenza, il-protezzjoni, l-ikel u l-assistenza nutrizzjonali, l-ilma, 

is-sanità u l-iġjene, il-kenn u s-servizzi loġistiċi. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf#view=fi

t 

 Il-poplu tal-Iraq qed ibati l-konsegwenzi tas-sitwazzjoni li qed tmur għall-

agħar tas-sigurtà tal-pajjiż. Iż-żieda fil-vjolenza fl-2014 kellha impatt 

drammatiku fuq is-sitwazzjoni umanitarja, b’aktar minn żewġ miljun persuna 
oħra spostati matul is-sena. F’partijiet tar-reġjun, il-persuni spustati huma 

maqbuda bejn l-fronti u ma tistax tingħatalhom għajnuna. Barra minn hekk, l-
Iraq jospita kważi kwart ta’ miljun refuġjat minħabba l-ġlied fil-pajjiż ġar tas-

Sirja. L-UE żiedet l-operazzjonijiet tagħha u żiedet il-baġit għall-għajnuna 
umanitarja tagħha għal EUR 163 miljun biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ dawk 

l-aktar vulnerabbli. Fl-2014 għenet fil-provediment tal-kura tas-saħħa, l-ikel, 
il-kenn bażiku, l-ilma/is-servizzi sanitarji u l-protezzjoni u tat assistenza 

umanitarja in natura bħal ikel u provvisti oħrajn urġenti permezz tal-UCPM. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/iraq_en.pdf#view=fit 

                                                 
8  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta'Ġunju 1996 rigward l-għajnuna umanitarja (ĠU L 163, 

2.7.1996, p. 1). 
9  Dikjarazzjoni Konġunta mill-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, 

il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea — Il-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja (ĠU C 25, 
30.1.2008, p. 1), li tistabbilixxi viżjoni komuni biex tittejjeb l-koerenza, l-effettività u l-kwalità tar-reazzjoni 
umanitarja tal-UE. 

10  L-Artikolu 214(6) tat-TFUE. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/iraq_en.pdf#view=fit
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 Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RĊA), li tinsab f'taqlib soċjali, l-insigurtà u 

instabbiltà politika, hija konċentrazzjoni umanitarja oħra. Minħabba t-taħlita 
letali ta’ vjolenza interkomunitarja, diżastri naturali frekwenti u d-dgħufija 

kumplessiva tal-istituzzjonijiet tal-Istat, aktar minn nofs il-popolazzjoni ta’ 4,6 
miljuni tinsab fil-bżonn ta’ assistenza umanitarja. L-UE ħadmet bla heda biex 

tiġbed l-attenzjoni internazzjonali għall-kriżi fir-RĊA u l-konsegwenzi tagħha 
fuq il-pajjiżi ġirien. Bħala l-akbar donatur ta’ assistenza vitali għall-pajjiż, l-UE 

provdiet aktar minn EUR 128 miljun f’għajnuna għal interventi umanitarji fl-
2014, li minnhom il-Kummissjoni żborżat EUR 55 miljun minn Diċembru 2013 

’il quddiem, inklużi EUR 14-il miljun għar-refuġjati mir-RĊA fil-pajjiżi ġirien. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ripetutament organizzat it-trasport bl-ajru ta’ 
ħaddiema umanitarji u ta’ materjal ta’ għajnuna lejn RĊA. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/car_en.pdf#view=fit 

 Is-Sudan t’Isfel, l-iktar pajjiż ġdid u wieħed mill-ifqar fid-dinja ra żieda qawwija 

fit-tensjoni u fil-ġlied interni. Mill-inqas 10 000 persuna nqatlu minn mindu l-

konflitt politiku fil-pajjiż sar vjolenti fi tmiem l-2013. Kważi żewġ miljun raġel, 

mara u tifel u tifla ħarbu minn djarhom, b’madwar 470 000 ifittxu refuġju 

f’pajjiżi ġirien. Il-kunflitt aggrava l-ħtiġijiet umanitarji. Sa tmiem l-2014 3,8 
miljun persuna fis-Sudan t’Isfel kienu rċevew għajnuna umanitarja, inklużi l-

245 000+ refuġjat. Fl-2014, il-Kummissjoni provdiet aktar minn 
EUR 110 miljun f’għajnuna umanitarja b’reazzjoni għall-kriżi. L-assistenza 

totali tal-UE (inklużi l-Istati Membri) laħqet aktar minn EUR 267 miljun. Fir-
reġjun hemm esperti umanitarji tal-UE bbażati b’mod permanenti u li jaħdmu 

mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet ta’ għajnuna u li jimmonitorjaw l-użu effiċjenti 

tal-fondi tal-UE fid-dawl tal-ħtiġijiet umanitarji. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-

sudan_en.pdf#view=fit 

Minbarra dawn l-emerġenzi ta' “livell 3”, kriżijiet li ilhom għaddejjen ikkawżati minn 

kunflitti, vjolenza u diżastri naturali, inklużi nixfiet u għargħar, ħallew miljuni ta’ nies 
madwar id-dinja fi ħtieġa ta' assistenza umanitarja. Fl-2014, l-UE finanzjat 

operazzjonijiet f’rispons għal għadd ta’ emerġenzi ġodda jew fit-tul: 

 Sa tmiem l-2014, il-konflitt fil-Lvant tal-Ukraina rriżulta fl-ispostament ta’ aktar 

minn 600 000 persuna u fi ħtiġijiet umanitarji li qed jiżdiedu. Il-Kummissjoni 

rduppjat l-isforzi tagħha biex tirreaġixxi b’mod attiv għall-kriżi. Hija żiedet l-

għajnuna tagħha darbtejn, b’ammont inizjali ta’ EUR 2,5 miljun b'deċiżjoni ta’ 

emerġenza adottata fil-bidu ta’ Awwissu 2014, għal total ta’ EUR 11,05 miljun. 
Barra minn hekk, l-UCPM ġie attivat f'diversi okkazzjonijiet biex jiffaċilita t-

trasport ta' għajnuna in-natura mill-Istati Membri. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf#view
=fit 

 It-tifun Haiyan, wieħed mill-agħar diżastri naturali f’dawn l-aħħar snin, laqat il-
Filippini f’Novembru 2013. Il-konsegwenzi tiegħu għadhom qed jaffettwaw 

lill-popolazzjoni. Xhur wara li l-pajjiż intlaqat mit-tempesta, li fiha mietu aktar 
minn 6 200 ruħ u ġew spostati aktar minn erba’ miljun persuna, in-nies 

għadhom qed jitħabtu biex jerġgħu jibnu djarhom u l-għajxien tagħhom. L-UE 

għenet lil aktar minn 1,2 miljun persuna b’aktar minn EUR 180 miljun 
f’għajnuna umanitarja, billi kkontribwixxiet għall-provvista ta’ kenn, ikel, ilma 

nadif u sanità. Hija appoġġat l-isforzi tal-popolazzjoni lokali biex tibni mill-ġdid 
u tkun preparata aħjar għal diżastri naturali futuri. L-ERCC kellu rwol ewlieni 

fil-koordinazzjoni, l-iskambju tal-informazzjoni, il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet, 
l-użu ta’ għarfien espert u t-twassil tal-għajnuna umanitarja tal-UE u l-

assistenza tal-protezzjoni ċivili. 
http://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-oceania/philippines_en 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/car_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-sudan_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-sudan_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-oceania/philippines_en
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 Fil-Punent tal-Afrika, l-akbar tfaqqigħa tal-Ebola qatlet qrib it-8 000 

persuna. Il-pajjiżi milquta u l-organizzazzjonijiet umanitarji li qed jissieltu biex 
jikkontrollaw it-tixrid tal-marda ffaċċjaw sfidi kumplessi, inklużi rati għolja ta’ 

infezzjoni fost il-ħaddiema mediċi, nuqqas ta’ tagħmir mediku, nuqqas dejjem 
jikber ta’ sigurtà fl-ikel u aċċess limitat għall-ilma tax-xorb sigur u s-sanità. Il-

Kummissjoni kienet waħda mill-ewwel donaturi internazzjonali li rreaġixxew 
għall-kriżi emerġenti f’Marzu. B’fondi li kważi laħqu EUR 140 miljun u li 

ingranew EUR100 miljun addizzjonali mill-industrija tal-farmaċewtika, il-
Kummissjoni malajr allokat fondi lil 13-il proġett ta’ riċerka fuq trattamenti 

potenzjali, tilqim u testijiet dijanjostiċi, permezz ta’ proċedura ta’ emerġenza 

taħt Orizzont 2020 u s-sejħa l-Ebola+ tal-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi. 
Kollaborazzjoni tar-Riċerka Globali għat-Tħejjija għall-Mard Infettiv, GLoPID-

R11, ukoll ġiet iffinanzjata mill-Kummissjoni u minn finanzjaturi oħra tar-
riċerka tat-tħejjija. Kumplessivament, il-Kummissjoni kkontribwiet aktar minn 

EUR 414-il miljun f’għajnuna diretta lill-pajjiżi u lir-riċerka medika, biex b'hekk 

il-kontribuzzjoni totali tal-UE qabżet EUR 1,2 biljun. Il-fondi sostnew il-ħidma 

vitali tas-sħab umanitarji tagħha, ippermettew l-użu ta’ persunal mediku u ta’ 

laboratorji mobbli u pprovdew appoġġ baġitarju lis-sistemi tal-kura tas-saħħa 
fil-pajjiżi affettwati. L-UE pprovdiet appoġġ loġistiku kritiku biex jiġi żgurat it-

trasport rapidu ta’ tagħmir u esperti fir-reġjun bl-ajru u bil-baħar. L-ERCC 

provda pjattaforma għall-koordinazzjoni tal-assistenza Ewropea għar-reġjun 
(ara t-taqsima dwar operazzjonijiet ta’ protezzjoni ċivili għal aktar 

informazzjoni). It-Task Force tal-Ebola ltaqgħet kuljum, ippermettiet lill-Istati 
Membri, il-korpi u s-servizzi tal-UE, lill-organizzazzjonijiet internazzjonali u lil 

sħab ewlenin oħra biex jiskambjaw informazzjoni u jikkoordinaw l-azzjonijiet 
tagħhom. Barra minn hekk, l-ECHO stabbilixxa sistema ta’ evakwazzjoni 

medika għall-operaturi umanitarji internazzjonali u ffaċilitat t-twassil ta’ 

assistenza in natura sostanzjali mill-Istati tal-UCPM lejn iż-żoni milquta mill-

Ebola. 
http://ec.europa.eu/echo/ebola-in-west-africa_en 

Barra minn hekk,matul l-2014, l-UE żammet il-fokus tagħha fuq il-“kriżijiet minsija” 
tad-dinja u allokat 17 % tal-finanzjament inizjali tagħha biex tgħin lil nies maqbuda 

f’diżastri fit-tul li ta' spiss jaħarbu mill-attenzjoni tal-komunità internazzjonali, bħal: 

 l-Alġerija — l-kriżi tar-rifuġjati tas-Sahrawi; 

 Il-Bangladesh — għall-kriżi tar-refuġjati Rohingya u f’Chittagong Hill Tracts;   

 L-Indja — il-kunflitti f’Jammu u l-Kashmir, l-Indja ċentrali (is-sedizzjoni tan-

Naxaliti) u fil-Grigal tal-Indja;  

 Fil-Mjanmar/Burma — il-kunflitt f'Kachin u l-kriżi ta’ Rakhine; 

 Il-kriżi tal-Kolombja — il-popolazzjoni milquta minn kunflitt armat intern fil-

Kolombja u r-refuġjati Kolombjani fl-Ekwador u l-Venezwela. 

L-UE tat ukoll għajnuna umanitarja biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tad-diżastri 

naturali li ġejjin: 

 għargħar/uqigħ tal-art fil-Bangladesh, l-Afganistan, l-Indja, in-Nepal, il-Kenja, 
il-Gżejjer Solomon, il-Bolivja, il-Paragwaj, Saint Vincent u l-Grenadini, Saint 

Lucia, il-Kawkasu, l-Etjopja, in-nofsinhar tal-Afrika, il-Bożnija-Ħerzegovina, is-
Serbja, il-Każakistan u t-Taġikistan; 

                                                 
11  GloPID-R huwa netwerk ta’ organizzazzjonijiet ta’ finanzjament għar-riċerka fil-qasam tar-riċerka tat-tħejjija 

għall-mard infettiv. L-għan ewlieni tiegħu huwa li jiġi żgurat progress billi jniedi reazzjoni koordinata ta’ 
riċerka ta’ emerġenza (fi żmien 48 siegħa) f’każ ta’ tfaqqigħa jew feċċ mill-ġdid sinifikanti. 
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 epidemiji fil-Punent tal-Afrika, il-Kamerun, in-Niġerja, is-Sudan t’Isfel, iċ-Ċad, 

ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, l-Etjopja, il-Kosta tal-Avorju, in-Niġer, l-
Uganda, l-Afganistan, il-Bolivja, Haiti, El Salvador, il-Honduras, il-Gwatemala 

u n-Nikaragwa; 

 nirien fil-foresti fiċ-Ċili; 

 nixfa f’Haiti, il-Pakistan, is-Sri Lanka, Djibouti, l-Etjopja, il-Kenja u n-nofsinhar 
tal-Afrika; 

 xitwija ħarxa fl-Armenja; 

 ċikluni/uragani/maltempati tropikali/vulkan fil-Filippini, l-Indoneżja, il-

Bangladesh, in-nofsinhar tal-Afrika, il-Karibew u l-Ekwador; kif ukoll 

 terremoti fil-Karibew, il-Bangladesh, Haiti, in-Nikaragwa, il-Gwatemala u l-
Kawkasu. 

Il-Kummissjoni adottat strateġija fuq żewġ binarji b'reazzjoni għad-diżastri: 

 reazzjoni rapida - li tipprovdi għajnuna umanitarja u li tiffaċilita u tikkoordina 

l-għajnuna tal-protezzjoni ċivili; kif ukoll 

 tħejjija għad-diżastri - l-identifikazzjoni tal-aktar żoni ġeografiċi u 

popolazzjonijiet vulnerabbli li għandhom ikunu koperti minn programmi 
speċifiċi ta’ tħejjija għad-diżastri. Fl-2014, l-UE kompliet tappoġġja l-

programmi DIPECHO12 għall-Afrika u l-Oċean Indjan, fl-Asja Ċentrali u l-

Kawkasu, ix-Xlokk tal-Asja, u l-Amerika Ċentrali u t’Isfel. 

 Tħejjija għad-diżastri u r-reżiljenza 

Il-bini tar-reżiljenza huwa integrat fil-programmar tal-UE sabiex jiġi mmassimizzat il-

valur miżjud tal-assistenza tal-UE għal dawk l-aktar vulnerabbli. Dan huwa kruċjali 
jekk ir-reazzjonijiet umanitarji għandhom jindirizzaw sew il-ħtiġijiet tar-riabilitazzjoni 

u l-iżvilupp aktar fit-tul mill-bidu nett. L-istrateġija tal-Kummissjoni tgħaqqad ir-
reżiljenza u t-tnaqqis tar-riskju mid-diżastri (DRR) u l-programmi DIPECHO 

biex iżżid l-effikaċja kumplessiva u timplimenta l-Pjan ta’ Azzjoni għar-Reżiljenza. L-
intervent DIPECHO jintuża biex tiġi żviluppata r-reżiljenza fl-azzjoni umanitarja u 

jinbnew il-kapaċitajiet nazzjonali u lokali. 

Jeħtieġ li l-atturi umanitarji u tal-iżvilupp jaħdmu id f’id biex jitnaqqas l-impatt 
devastanti ta’ diżastri rikorrenti u jittejbu l-prospetti għall-iżvilupp sostenibbli. L-UE 

żviluppat qafas ta’ ġestjoni tar-riskju mid-diżastri li jippromwovi approċċ 
ħolistiku għar-riskji naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem fis-setturi kollha. Dan 

jinvolvi valutazzjonijiet tar-riskji u l-ippjanar, ġbir ta’ dejta u għarfien aħjar, il-
kondiviżjoni tal-aħjar prassi (pereżempju permezz tal-INFORM13, evalwazzjonijiet 

bejn il-pari), l-iżvilupp ta’ standards minimi għall-prevenzjoni tad-diżastri u l-bini ta’ 
reżiljenza għad-diżastri billi l-ġestjoni tar-riskji mid-diżastri tiġi inkluża f’oqsma oħra 

ta’ politika, inkluż l-adattament tal-klima, il-koeżjoni, l-iżvilupp, il-valutazzjoni tal-

impatt ambjentali, l-istrateġija tas-sigurtà interna u r-riċerka, is-saħħa, is-sikurezza 
nukleari u inizjattivi tal-assigurazzjoni. 

L-UE tippromwovi r-reżiljenza u l-ġestjoni tar-riskji ta’ diżastri f’fora internazzjonali, 
inkluż permezz tal-istabbiliment ta’ miri tal-iżvilupp sostenibbli. Fl-2014, l-ECHO 

ħadem intensivament ma' dipartimenti oħra tal-Kummissjoni biex jiżviluppa 
pożizzjoni tal-UE u jieħu rwol ewlieni fil-formazzjoni tal-Qafas Hyogo tal-2015 

                                                 
12  Tħejjija għad-Diżastri - ECHO (DIPECHO) huwa programm speċifiku dedikat għat-tħejjija għad-diżastri. Huwa 

mmirat lejn komunitajiet vulnerabbli ħafna f'xi wħud mill-aktar reġjuni f'riskju ta' diżastru fid-dinja. 
13   Indiċi għall-Ġestjoni tar-Riskji 
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għall-Azzjoni dwar it-tnaqqis tar-Riskji mid-Diżastri (HFA post-2015) fit-tħejjija 

għas-Samit ta' Sendai (Marzu 2015). 

L-evalwazzjonijiet urew li l-azzjonijiet DRR finanzjati mill-ECHO ppermettew lil 
komunitajiet u istituzzjonijiet lokali biex jippreparaw, jimmitigaw u jirreaġixxu aħjar 

għad-diżastri naturali u b’hekk iżidu r-reżiljenza u jnaqqsu l-vulnerabbiltà. L-ECHO 
jaħdem mill-qrib mal-awtoritajiet tal-protezzjoni ċivili tal-Istati Membri biex titjieb il-

prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għad-diżastri. Minħabba ż-żieda fil-frekwenza u l-
kumplessità tad-diżastri fl-UE u madwar id-dinja, l-ECHO jimmira li jtejjeb il-

koordinazzjoni u l-ippjanar tal-operazzjonijiet tal-protezzjoni ċivili tal-UE, billi jagħmel 
użu massimu tal-għarfien espert u r-riżorsi disponibbli u jiżgura komplementarjetà 

sħiħa tal-għajnuna umanitarja tal-UE. Fl-istess ħin, flimkien mal-Istati Membri qed 

jiżviluppa politiki ta’ prevenzjoni u tħejjija effettivi fi sforz biex jintlaħaq bilanċ bejn 
ir-responsabbiltajiet nazzjonali u s-solidarjetà Ewropea. 

Bħala parti mis-sistema umanitarja internazzjonali, l-UE kellha rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment ta’ pajjiżi u reġjuni oħra biex iżidu s-sehem tagħhom fit-tħejjija u r-

reazzjoni umanitarja. Dan kien jinkludi ħidma ma’ ekonomiji emerġenti sabiex jiġu 
mobilizzati b’mod aktar effettiv riżorsi għal azzjoni umanitarja u reazzjoni għad-

diżastri.  

 Tfal tal-Paċi tal-UE 

It-tfal huma fost l-aktar vittmi vulnerabbli fil-kriżijiet umanitarji, iżda l-protezzjoni u 

l-edukazzjoni tat-tfal f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza huma fost il-forom ta’ azzjoni 

umanitarja li jattiraw l-inqas finanzjament. L-edukazzjoni teħtieġ approċċ aktar fit-tul 
li ma jistax jiġi ppprovdut kollu mill-għajnuna umanitarja, għalhekk id-dipartimenti 

tal-Kummissjoni (b’mod partikolari l-ECHO u d-DEVCO) żammew il-kooperazzjoni 
politika mill-qrib tagħhom fejn tidħol l-edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza fl-

2014. Ġiet stabbilita koordinazzjoni fil-livell tal-UE, u jiġu mħeġġa b'mod attiv il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn l-inizjattiva Tfal tal-Paċi tal-UE u strumenti oħra 

ta’ finanzjament tal-UE, b’mod partikolari għall-iżvilupp u l-ġestjoni tal-kriżijiet 
(inkluż is-Sħubija Globali għall-Edukazzjoni). Fl-2014, l-inizjattiva Tfal tal-Paċi waslet 

għajnuna li tiswa EUR 6,7 miljun lil 155 000 tifel u tifla. 

 Rabta ma’ strumenti oħra tal-UE 

L-aġenda tar-reżiljenza promwoviet approċċi ġodda li jikkombinaw l-għajnuna 

umanitarja u l-iżvilupp b'mod aktar effettiv. Billi jaħdmu flimkien biex janalizzaw ir-

riskji u l-vulnerabbiltajiet u jistabbilixxu l-prijoritajiet strateġiċi, dawk li jimmaniġġjaw 
l-assistenza umanitarja u strumenti oħra tal-UE rnexxilhom jidentifikaw oqsma 

speċifiċi ta’ sinerġija u koerenza f’ħafna kuntesti, inkluż: 

 l-Etjopja — l-ECHO u d-delegazzjoni tal-UE nedew il-programm RESET li 

jikkombina l-approċċi umanitarji u tal-iżvilupp fir-rigward tar-reżiljenza; 

 ir-Repubblika Ċentru-Afrikana — il-Fond Fiduċjarju tal-UE li għadu kif ġie 

stabbilit (EUTF) jiffoka fuq li jorbot l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp 
(LRRD) u r-reżiljenza b’kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

(EDF), l-Istrument ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), l-ECHO u l-Istati 

Membri. L-azzjoni EUTF tikkumplimenta l-intervent taħt l-Istrument għall-
Istabbiltà;  

 il-programm ta’ Azzjoni Proreżiljenza — iffinanzjat mid-DEVCO taħt id-DCI, 
PRO-ACT jiffoka fuq il-prevenzjoni tal-kriżijiet u l-istrateġija ta’ reazzjoni ta’ 

wara l-kriżijiet, b’kontribuzzjonijiet għall-programmi safety net f’sinerġija mal-

assistenza tal-ECHO fil-pajjiżi inkwistjoni. 
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L-istrumenti tal-UE għar-Riċerka u l-Iżvilupp li kienu ta’ kontribut biex jitjiebu l-

għarfien dwar id-DRR, il-protezzjoni ċivili u l-ġestjoni tal-kriżijiet permezz ta’ firxa 
wiesgħa ta’ proġetti li jinvolvu diversi partijiet interessati impenjati fir-riċerka, it-

tfassil tal-politika u l-operazzjonijiet fil-post (l-industrija/l-SMEs14, dawk li jirreaġixxu 
l-ewwel, il-protezzjoni ċivili, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, eċċ). B’mod partikolari, is-

7 Programm ta’ Qafas tal-UE dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp, inkluż il-Programm dwar l-
Ambjent (sorveljat mill-RTD) u l-Programm Soċjetajiet Siguri (sorveljat minn HOME), 

iffinanzjaw azzjonijiet b’appoġġ għal Għajnuna Umanitarja u l-politiki tal-Protezzjoni 
Ċivili, li issa qed jitkomplew taħt Orizzont 2020 f’kooperazzjoni mill-qrib mal-ECHO. 

 OPERAZZJONIJIET TA’ PROTEZZJONI ĊIVILI 

Waħda mill-għodod prinċipali tal-UE biex tipprovdi l-għajnuna f’emerġenzi hija l-

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (UCPM). Il-Kummissjoni (ECHO) 
tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-34 Stat tal-UCPM15 biex itejbu l-

prevenzjoni tad-diżastri naturali, teknoloġiċi jew ikkawżati mill-bniedem fl-Ewropa u 
bnadi oħra u t-tħejjija għalihom kif ukoll il-protezzjoni kontriehom. 

L-UCPM kien attivat 30 darba fl-2014, notevolment b’reazzjoni għat-talbiet għal 

assistenza, it-twissijiet minn qabel u l-monitoraġġ. Il-maġġoranza ta’ dawn l-

attivazzjonijiet kienu relatati ma’ diżastri naturali, inklużi: 

 għargħar fil-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja u l-Kroazja; 

 nirien forestali fl-Iżvezja u l-Greċja; 

 kundizzjonijiet tat-temp severi fis-Slovenja; kif ukoll 

 ċikluni tropikali, terremoti u tsunami. 

Disa’ attivazzjonijiet kienu relatati ma’ diżastri kkawżati mill-bniedem, inklużi inkwiet 

ċivili jew kunflitti u tniġġis jew inċidenti marittimi (pereż. fin-Norveġja u Ċipru). 

L-assistenza tista' tieħu l-forma ta' assistenza in natura, tagħmir u timijiet relatati 
imma tista' tinvolvi wkoll li jintbagħtu esperti biex iwettqu valutazzjonijiet u 

jiffaċilitaw il-koordinazzjoni. Jekk ikun hemm bżonn assistenza f’pajjiż li mhuwiex fl-
UE, l-UCPM tiddependi fuq ir-riżorsi tal-gvern u normalment taħdem flimkien ma' 

persunal tal-għajnuna umanitarja jew tħalli f'idejhom. Il-qalba operazzjonali tal-UCPM 
hija ċ-Ċentru tal-koordinazzjoni għal Rispons ta’ Emerġenza (ERCC), li jopera 

erbgħa u għoxrin siegħa kuljum u li kull pajjiż tal-UE jew mhux tal-UE affettwat 
b’diżastru jew li ma jistax ilaħħaq mal-kobor tiegħu jista’ jagħmel kuntatt miegħu 

b'talba għal assistenza. 

Fl-2014, il-mandat ta’ koordinazzjoni tal-ERCC ġie kkonfermata mill-Kunsill Ewropew. 
B’appoġġ għall-operazzjonijiet fuq il-post, il-Kummissjoni pprovdiet lill-Istati Membri 

tal-UE u lill-utenti assoċjati b'referenza u l-qies tal-ħsara u b'mapep tal-gradazzjoni 
permezz tas-servizz ta' Copernicus (Servizz tal-Immaniġġjar ta' Emerġenza - 

Operazzjonijiet Inizjali - tal-GMES), li għalihom l-ERCC huwa l-uniku punt għal talbiet 
ta' attivazzjoni. Is-servizz ġie attivat 50 darba (li minnhom 26 attivazzjoni kienu għal 

għargħar u 3 għal nirien forestali u 4 attivazzjonijiet kienu relatati ma’ kriżijiet tar-
refuġjati u ta' Persuni Spostati Internament) u ħejja mapep derivati mis-satelliti għal 

diversi tipi ta’ dizastri jew kriżijiet. L-ERCC ibbenefika wkoll mill-appoġġ analitiku u 

tekniku taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, is-servizz xjentifiku intern tal-
Kummissjoni (pereż. permezz tal-GDACS16). 

                                                 
14      Impriżi żgħar u medji 
15  It-28 Stat Membru tal-UE, flimkien mal-Iżlanda, in-Norveġja, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u 

l-Montenegro u s-Serbja. It-Turkija ffirmat il-ftehimiet biex tissieħeb fl-UCPM uffiċjalment. 

16  Fis-Sistema Globali tat-Twissija u l-Koordinazzjoni għad-Diżastri, 
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Operazzjonijiet UCPM fl-2014

Talba għal-għajnuna: il-Mozambique – missjoni ta' identifikazzjoni ta' periklu industrijali (06.06 – 03.11); il-Gżejjer Solomon – missjoni ta' tħejjija tan-NU (14.04-03.11); il-

Bangladesh – ħruġ ta' żejt (9.12.2014 – 04.03.2015); Status ta' monitoraġġ: is-Sirja – inkwiet ċivili (għadu għaddej); il-Libanu – refuġjati Sirjani (għadha għaddejja); Franza

inċident navali fix-Xlokk (05.02-24.02), ir-Renju Unit – Għargħar (13.02-30.04) ; l-Afganistan – Uqigħ tal-art (02.05 -15.05.2014); Il-Libja – inċident f'maħżen taż-żejt (28.07-

08.08); il-Filippini – Ċiklun Tropikali Ramasun-14, (15.07-23.07); il-Ġappun – Ċiklun Tropikali NEOGURI-14 , (07.07-12.07);  Stat ta' twissija bikrija: in-Norveġja – Nirien ta' 

arbuxxell (29.01-17.02) ,  il-Bolivja - Għargħar (12-20.02.); l-Iżlanda – Attività Vulkanika (għadha għaddejja), is-Slovenja – Għargħar (13.09 – 26.09); il-Filippini– Tifun

Hagupit -14 (04.12 – 15.12).

Sudan t'Isfel (SSD)

konflitt intern –04.01-

għadu għaddej

Slovenia (SI) – Temp ħażin

02.02-07.03.2014

Norveġja (NO) – Inċident f'għar taħt 

l-ilma - 11-27.02.2014

Ċipru (CY) – Ħruġ ta' żejt -

15-18.03.2014

Ukraina (UA) – Kriżi-

25.02.2014 – għadha għaddejja

Punent tal-Balkani (BiH u RS) –

Għargħar

15.05-30.08.2014 

Ġeorġja (GE) - Uqigħ tal-art

16.05-03.07.2014 

Kroazja (HR)- Għargħar

20.06-18.07.2014

Punent tal-Afrika – Marda 

virali tal-EBOL – għadha 

għaddejja - ongoing

Żvezja (SE) –Nirien forestali -

03-14.08.2014

Greċja (EL) –Nirien forestali -

25-29.08.2014

IRAQ – Kriżi 12.08.2014-

għadha għaddejja

 

 

Il-leġiżlazzjoni UCPM il-ġdida titfa' aktar enfasi fuq il-ġestjoni tar-riskji u l-prevenzjoni 
tad-diżastri u t-tħejjija għalihom. Saru missjonijiet ta' tħejjija/ambjentali, flimkien 

mal-UNOCHA/UNEP17, fil-Mozambique, il-Gżejjer Solomon u l-Bangladesh. Ħafna 

pajjiżi tal-UCPM offrew għajnuna lis-Sudan t’Isfel, lill-Ukraina u lill-Iraq biex isostnu l-
isforzi tal-gvernijiet nazzjonali u/jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali biex 

jindirizzaw sitwazzjonijiet umanitarji li qed jiddeterjoraw. Il-kumplimentarità bejn 
l-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili kienet żgurata f’kull każ. 

Il-pajjiżi tal-UCPM, l-ECHO u s-sħab tiegħu għamlu sforzi konsiderevoli biex 
jirreaġixxu għat-tfaqqigħa tal-virus tal-Ebola fil-Punent tal-Afrika. L-ERCC kellu 

rwol ċentrali fil-koordinazzjoni tar-reazzjoni tal-UE mill-bidu nett billi laqqa' laqgħat 
regolari ta’ koordinazzjoni minn kmieni fis-Sajf 2014 — ħafna qabel milli l-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) iddikjarat it-tfaqqigħa bħala “emerġenza 

tas-saħħa pubblika ta‘ tħassib internazzjonali”. Ġiet stabbilita Task Force tal-UE għall-
Ebola, li laqqgħet flimkien id-dipartimenti rilevanti kollha tal-Kummissjoni (KĠ u fil-

post), is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), inklużi d-Delegazzjonijiet tal-
UE fil-pajjiżi milquta, diversi korpi tan-NU u s-sħab umanitarji tal-Kummissjoni biex 

tiżgura skambju kostanti ta’ informazzjoni bejn dawk kollha konċernati. Biex 
tissaħħaħ ir-reazzjoni Ewropea, f’Ottubru l-Kunsill Ewropew ħatar lill-Kummissarju 

Stylianides bħala Koordinatur tal-UE tar-Reazzjoni għall-Ebola; 

Apparti milli kkoordina r-reazzjoni, l-ERCC aġixxa bħala ċentru operazzjonali li qabbel 

it-talbiet mal-offerti ta’ assistenza u kellu rwol ewlieni fl-iffaċilitar tal-loġistika u t-

trasport. Wara li ġie attivat l-UCPM f’Awwissu fuq talba tad-WHO, 14-il pajjiżi tal-
UCPM ipprovdew assistenza in natura u għarfien espert permezz tal-UCPM u disa’ 

                                                 
17  UNOCHA: l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (United Nations Office 

for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
UNEP: Programm tal-Ambjent tan-Nazzjonijiet Uniti (United Nations Environment Programme) 
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pprovdew assistenza bilaterali. L-UE kkoordinat u kkofinanzjat l-operazzjonijiet tat-

trasport, bħal żewġ vjaġġi bir-ritorn ta’ bastimenti navali Olandiż b'10 000 tunnellata 
ta’ assistenza mogħtija minn madwar l-Ewropa kollha. L-ERCC appoġġa aktar minn 

100 titjira ta’ merkanzija lejn il-pajjiżi milquta. Sa tmiem is-sena, il-pajjiżi tal-UCPM 
kienu ressqu talbiet għal kofinanzjament tat-trasport għal aktar minn EUR 8 miljun. 

Barra minn hekk il-UCPM bagħtet erba’ esperti biex jgħinu fil-missjonijiet tal-
valutazzjoni u l-koordinazzjoni tad-diżastri tan-NU (UNDAC) fil-Liberja, il-Ghana u l-

Mali. Fl-aħħar iżda mhux inqas importanti, il-Kummissjoni stabbiliet sistema ta’ 
evakwazzjoni medika tal-UE għall-ħaddiema internazzjonali tas-saħħa, li kienet 

ġestita permezz tal-ERCC. Dan ġie attivat b’suċċess f’diversi okkażjonijiet u żgura l-

evakwazzjoni medika ta' ħaddiema umanitarji internazzjonali lejn sptarijiet 
mgħammra sew fl-Ewropa. 

F’Mejju, is-Serbja u l-Bosnja u Ħerzegovina ntlaqtu mill-agħar għargħar f'seklu. L-
ERCC irreaġixxa immedjatament għat-talbiet tagħhom għal assistenza billi attiva l-

UCPM u 23 Stat Membru pprovdew appoġġ fil-forma ta’ dgħajjes tas-salvataġġ, 
ħelikopters, pompi ta’ kapaċità għolja u apparat tal-purifikazzjoni tal-ilma, biex 

b'hekk din kienet l-akbar operazzjoni ta’ protezzjoni ċivili ta’ dan it-tip fl-Ewropa. 
Aktar minn 1 700 persuna kienu salvati mit-timijiet tal-UE. Ir-reazzjoni ta’ protezzjoni 

ċivili immedjata kienet ikkumplimentata minn EUR 3 miljun f’għajnuna umanitarja 

biex jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli fiż-żewġ pajjiżi. Ġiet ipprovduta għajnuna 
umanitarja lil nofs miljun ruħ milquta mid-diżastru. 

ARETE 2014 huwa eżerċizzju ta’ suċċess ta’ koordinazzjoni bejn is-servizzi u t-tisħiħ 
tat-tħejjija għad-diżastri tal-UE mwettqa fil-Belġju minn ECHO u HOME. ARETE 2014 

għamel simulazzjoni ta’ sitwazzjoni kumplessa ta’ attakk kimiku u terroristiku li 
inkludiet it-teħid ta’ ostaġġi. Huwa l-ewwel eżempju ta' mmudellar viżwalment 

imtejjeb u ferm rappreżentattiv ta' intervent tal-Protezzjoni Ċivili u l-infurzar tal-liġi 
fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE. 

 RIZORSI UMANI U FINANZJARJI 

Il-baġit totali tal-ECHO kien aktar baxx milli kien fl-2012 u l-2013 f’termini ta’ 

approprjazzjonijiet ta’ impenn, minħabba r-restrizzjonijiet fuq il-pagamenti fl-
Intestatura 4 (Ewropa Globali) u l-baġit tal-UE b’mod ġenerali. Dan illimita l-ambitu 

għal żieda fil-baġit umanitarju fl-2014. 

Fl-istess ħin, l-eżekuzzjoni tal-baġit (f’termini ta’ approprjazzjonijiet ta’ 

pagament) kien l-ogħla li qatt kien hemm. L-ECHO rċieva injezzjoni addizzjonali 
ta’ EUR 346 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ pagament għal għajnuna umanitarja 

f’Diċembru (EUR 256 miljun mill-Baġit Emendatorju, EUR 30 miljun mill-EAR18 u 
EUR 60 miljun riallokati minn oqsma ta’ politika oħra). Din intużat għall-pagamenti ta’ 

prefinanzjament pendenti lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u 

organizzazzjonijiet internazzjonali, kuntratti ġodda għall-kriżijiet fis-Sirja u l-Iraq, u 
pagament finali fuq l-operazzjonijiet li tlestew. 

Qabel l-injezzjoni, lejn tmiem is-sena, l-2014 kienet immarkata minn livell 
insuffiċjenti ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament, li beda jkollu impatt fit-tieni nofs tal-

2013. F’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u biex tiġi żgurata l-
kontinwità operazzjonali, l-uffiċjal awtorizzanti talab, permezz ta' delega, rinforzi 

baġitarji u applika miżuri ta’ konservazzjoni biex jillimita r-riskju li l-pagamenti 
jispiċċaw qabel il-waqfa tas-sajf. Dan inkluda tnaqqis fir-rati ta’ prefinanzjament u l-

implimentazzjoni tad-Deċiżjoni għad-Dinja Kollha tal-2014 tal-Kummissjoni f’żewġ 

fażijiet. Dawn il-miżuri ta’ mitigazzjoni ħolqu problemi operazzjonali u amministrattivi 
sinifikanti għas-sħab li implimentaw tal-ECHO. 

                                                 
18  Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza 
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Iż-żieda fil-kriżijiet li jdumu ħafna snin, relatati ma' kunflitti u d-diżastri naturali, 

tfisser li l-ECHO jeħtieġ li fondi tiegħu kemm jista' jkun ma jiġux assenjati, ħalli jkollu 
aktar flessibbiltà fil-ġestjoni tal-operazzjonijiet tiegħu. Din hija wkoll raġuni ewlenija 

biex tittejjeb l-effikaċja u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet u biex jinstabu 
għażliet ta’ finanzjament innovattivi. 

Matul l-2014, l-ECHO ħa vantaġġ ulterjuri mill-possibbiltajiet ġodda ta’ finanzjament 
skont ir-Regolament Finanzjarju tal-201219. Skont l-Artikolu 21(2)(b)20, għamelt użu 

akbar minn dħul assenjat estern, kif ġej: 

 f’Lulju, l-Awstrija kkontribwixxiet EUR 250 000 għall-inizjattiva Tfal tal-Paċi; 

 f’Novembru, ġie konkluż ftehim ta’ kontribuzzjoni mid-Dipartiment tar-Renju 

Unit għall-Iżvilupp Internazzjonali għal GBP 107,5 miljun (bejn wieħed u ieħor 

EUR 134 miljun) għal azzjoni fis-Saħel fuq perjodu ta’ tliet snin; 

 f’Novembru wkoll, fil-kuntest tal-kooperazzjoni tripartita bejn l-ECHO, il-Gvern 

tal-Kosta tal-Avorju u tal-Aġenzija Franċiża għall-Iżvilupp, madwar EUR 2,5 
miljun ġew ittrasferiti għal attivitajiet ta’ tħejjija għall-Ebola fil-Kosta tal-

Avorju; kif ukoll 

 ftehim ta' kontribuzzjoni ta’ EUR 1 miljun għal attivitajiet ta’ tħejjija għall-

Ebola fil-Burkina Faso ġie konkluż mal-Awstrija f’Diċembru. 

Ingħataw fondi tal-UE lir-reġjuni li ġejjin21: 

  

                                                 
19  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 

 
20  L-Istati Membri u l-pajjiżi li mhumiex fl-UE, inklużi l-aġenziji pubbliċi tagħhom, entitajiet jew persuni fiżiċi, jistgħu 

jipprovdi lill-Kummissjoni bi dħul assenjat għal ċerti proġetti ta’ għajnuna esterna jew programmi finanzjati mill-
Unjoni. 

21  Għall-protezzjoni ċivili, iċ-ċifri fit-tabella mhumiex maqsumin skont il-pajjiż/reġjun. 
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BAĠIT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-ECHO 2014 
(approprjazzjonijiet ta' impenn, ċifri arrotonditi) 

     
Reġjun/pajjiż 

 

f'miljuni 

ta' EUR  
% 

     l-Afrika 
 

572 
 

45 % 

     Is-Sudan u s-Sudan t’Isfel 
 

143 
 

  

     l-Afrika Ċentrali 
 

77 
 

  

     il-Lagi l-Kbar 
 

56 
 

  

     Il-Qarn tal-Afrika 
 

116 
 

  

     In-Nofsinhar tal-Afrika, l-Oċean Indjan 
 

7 
 

  

     Il-Punent tal-Afrika 
 

174 
 

  

     Il-Lvant Nofsani, il-Mediterran u l-pajjiżi ġirien 

tal-Ewropa  
340 

 
27 % 

     Il-Lvant Nofsani 
 

315 
 

  

     Il-Mediterran 
 

12 
 

  

     Il-Pajjiżi Ewropej ġirien  
 

14 
 

  

     L-Asja, il-Paċifiku 
 

133 
 

10 % 

     L-Asja Ċentrali 
 

8 
 

  

     Il-Lbiċ tal-Asja 
 

94 
 

  

     Ix-Xlokk tal-Asja u l-Paċifiku 
 

31 
 

  

L-Amerika Latina u Ċentrali, il-Karibew 
 

48 
 

4 % 

     L-Amerika Latina u Ċentrali 
 

24 
 

  

     Il-Karibew 
 

24 
 

  

     Diżastri dinjin 
 

38 
 

3 % 

     Protezzjoni ċivili 
 

48 
 

4 % 

     Fl-UE 
 

29 
 

  

     Barra mill-UE; 
 

19 
 

  

     Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE 
 

12 
 

1 % 

     Operazzjonijiet kumplimentari 
 

82 
 

6 % 

     
TOTAL 

 
1 273 

 
100 % 

     

Bħal fis-snin preċedenti, il-maġġoranza tal-finanzjament tal-UE (45 %) kienet 

allokata lill-Afrika. Ingħata wkoll għajnuna sustanzjali lil-Lvant Nofsani (is-Sirja u l-

pajjiżi ġirien). 

Madwar 98 % tal-baġit umanitarju u tal-protezzjoni l-ċivili tal-2014 intuża għal 

attivitajiet operazzjonali, filwaqt li madwar 2 % koprew l-aspetti amministrattivi u ta’ 
politika. Il-persunal operazzjonali jirrappreżenta 64 % tar-riżorsi umani u l-bqija 

jaħdmu fis-sostenn amministrattiv u politiku. 
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L-ECHO żgura twassil rapidu u effettiv tal-għajnuna ta’ sokkors tal-UE bl-għajnuna ta’ 

328 membru tal-persunal fil-kwartieri ġenerali tiegħu fi Brussell u permezz tan-

netwerk estensiv tiegħu fil-qasam. Mill-31 ta’ Diċembru 2014 u biex titjieb ir-reazzjoni 

tal-Kummissjoni għad-diżastri f’pajjiżi li mhumiex fl-UE, 156 espert umanitarju 

internazzjonali u 325 membru tal-persunal lokali ġew impjegati fl-uffiċċji fuq il-post tal-

ECHO22. 

Netwerk dinji ta’ uffiċċji fuq il-post jippermetti analiżi aġġornata tal-ħtiġijiet eżistenti 

u previsti f’pajjiż jew reġjun partikolari, jiżgura monitoraġġ xieraq tal-intervent u 
jiffaċilita l-koordinazzjoni tad-donaturi fil-livell ta' fuq il-post. 

 Ftehim għall-qafas ta’ partenarjat 

Bħala donatur ta’ għajnuna umanitarja, l-UE ma timplimentax programmi ta’ 

assistenza umanitarja23. Hija tissodisfa l-missjoni tagħha billi tiffinanzja azzjoni 

umanitarja minn organizzazzjonijiet sħab li ffirmaw Ftehim Qafas ta’ Sħubija (FQS).  

Sett ta’ miżuri ta’ simplifikazzjoni ġie introdott fl-FQS tal-2014 biex ittejjeb l-

effiċjenza u l-użu tar-riżorsi. Bħala riżultat: 

 il-proċedura tal-kandidatura tas-sħab ġiet razzjonalizzata u b'hekk tnaqqas 

drastikament iż-żmien meħtieġ biex jiġi ffirmat FQS, minn seba'-10 xhur għal 
xaharejn, tlieta. Il-proċedura issa tinvolvi laqgħa mal-kandidat fil-fażi finali tal-

għażla biex tkun żgurata evalwazzjoni aktar preċiżi, trasparenti u effiċjenti; kif 

ukoll 

 il-kontenut tal-“formula waħda” użata mill-organizzazzjonijiet sħab biex 

iressqu proposti ta’ proġetti u għar-rappurtar operazzjonali tista’ tiġi adattata 
skont l-ispeċifiċitajiet tas-sħab u n-natura tal-kriżi; kif ukoll 

 il-‘formula waħda” ġiet strutturat b’mod li jippermetti lill-ECHO jestratta aħjar 
l-informazzjoni meħtieġa biex itejjeb il-kapaċitajiet tiegħu ta’ rappurtar (pereż. 

l-indikazzjonijiet tal-ġeneru u l-età, id-dejta diżaggregata tal-benefiċjarji, eċċ.) 
u jiżgura l-koerenza tal-azzjonijiet iffinanzjati mal-prijoritajiet u l-politiki tal-

ECHO; kif ukoll 

 il-volum tal-informazzjoni li jrid jingħata fil-‘formula waħda” tnaqqas u s-
sistema ta’ kodifikazzjoni ġiet issimplifikata kemm jista’ jkun.   

L-organizzazzjonijiet sħab jinkludu spettru wiesa’ ta’ korpi professjonali (NGOs 

Ewropej u organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Organizzazzjoni tas-Salib l-Aħmar 
u diversi aġenziji tan-NU)24 u aġenziji speċjalizzati fl-Istati Membri. Id-diversità tas-

sħab li jimplimentaw, tippermetti lill-UE tkopri lista dejjem tikber ta' ħtiġijiet fid-dinja 
kollha, ħafna drabi f'kuntesti li qed ikunu dejjem aktar kumplessi. L-għotijiet u l-

kontribuzzjonijiet ġestiti mill-Kummissjoni- jiġu allokati lill-proġetti magħżula fuq il-

bażi tal-proposti. Mill-azzjonijiet tal-2014 skont ftehimiet umanitarji ffirmat: 

 48 % twettqu minn NGOs (109 sieħeb); 

 36 % minn aġenziji tan-NU (15-il sieħeb) 

 14 % minn organizzazzjonijiet internazzjonali (tlett isħab) 

                                                 
22  Ara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Biex tiġi msaħħaħ ir-Rispons tal-UE f’każi ta’ Diżastru u ta’ 

Kriżi(COM(2005) 153). 

23  Hija twettaq direttament operazzjoni waħda: il-programm tat-Titjiriet tal-ECHO fir-Repubblika Demokratika tal-
Kongo u l-Kenja biex tipprovdi appoġġ loġistiku f'reġjun suxxettibbli għal problemi ta' aċċess. 

24  Il-Komunità Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti ffirmaw Ftehim Qafas Finanzjarju u Amministrattiv (FAFA) speċifiku. 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/45445


 

18 

 1 % b'kuntratt dirett mal-ECHO Flight25 (sieħeb wieħed); u 

 1 % b'kuntratt mal-Università ta' Noha (sieħeb wieħed). 

 IL-POLITIKA TAL-GĦAJNUNA UMANITARJA U L-PROTEZZJONI ĊIVILI 

L-attivitajiet tal-ECHO fl-2014 kienu ddettati mill-għadd u l-intensità dejjem jiżdiedu 

ta' kriżijiet li jseħħu. Fil-livell operazzjonali, l-ECHO kkontribwixxa b’mod sinifikanti 
għall-isforzi koordinati tal-komunità internazzjonali fir-reazzjoni tagħha għall-għadd 

rekord ta’ kriżijiet maġġuri jseħħu fl-istess ħin.  

Fil-livell ta’ politika, sar progress f’diversi inizjattivi importanti. Il-Kummissjoni u l-

Istati Membri żviluppaw pożizzjonijiet strateġiċi komuni u allinjaw dejjem aktar l-
appoġġ tagħhom fuq firxa ta’ inizjattivi ta' “prassi tajba”, bħal titjib innovattiv fl-

allokazzjoni tal-għajnuna umanitarja fuq il-bażi tal-ħtiġijiet ivvalutati. Dan huwa 

konformi mal-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja, b’mod partikolari 
l-impenn biex jiġu stabbiliti l-prinċipji umanitarji u prassi tajba li jirfdu l-għajnuna 

umanitarja tal-UE, inkluż tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza, 
id-dritt umanitarju internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem u l-liġi dwar ir-refuġjati, u 

tad-“donazzjoni umanitarja tajba”. 

Il-koerenza bejn l-għajnuna umanitarja u għajnuna għall-iżvilupp hija għolja fuq l-

aġenda tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri u dawn wettqu diversi inizjattivi 
f’dan ir-rigward fl-2014. 

Il-Kummissjoni ħadet azzjoni umanitarja biex jiżdiedu l-possibilitajiet ta’ sopravivenza 

tal-persuni milquta minn kriżijiet u diżastri. Dan l-objettiv intlaħaq permezz ta’ 
assistenza lil dawk affettwati direttament, titjib tal-kundizzjonijiet ta’ komunitajiet 

vulnerabbli u l-bini tal-kapaċitajiet u r-reżiljenza għad-diżastri. 

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq u l-fondi disponibbli dejjem jonqsu tad-donaturi, qed 

isir dejjem iżjed importanti li l-azzjoni operazzjonali u d-deċiżjonijiet tal-finanzjament 
ikunu bbażati fuq evidenza soda u li jiġu żgurati l-koerenza u l-komplimentarjetà. 

Għal dan l-għan, il-Kummissjoni ħadet inizjattivi matul il-Presidenza tagħha tal-Grupp 
ta’ Appoġġ tad-Donaturi tal-UNOCHA (Lulju 2013 sa Ġunju 2014) biex is-sistema 

umanitarja ssir aktar effiċjenti; dawn laħqu l-qofol tagħhom fit-tħejjija għas-Summit 

Umanitarju Dinji fl-2016. Il-Kummissjoni kellha diskussjonijiet fid-dettall mal-Istati 
Membri u s-sħab waqt il-Konferenza tas-Sħab tal-ECHO fil-25-26 ta’ Novembru 2014 

fi Brussell bil-ħsieb li jitħejja dokument ta’ politika li jħares 'il quddiem għall-
konsultazzjoni Ewropea li saret f’Budapest f’Frar 2015.  

Bħala donatur globali, l-ECHO għandu l-għan li jsawwar u jagħti spinta lir-reazzjoni 
umanitarja globali permezz ta’ approċċi ġodda u innovattivi f’setturi bħall-ikel, is-

sanità, il-kenn, l-edukazzjoni u l-komunikazzjoni, u li jiżviluppa soluzzjonijiet 
innovattivi għall-monitoraġġ tad-diżastri u l-istat ta’ tħejjija. Fil-15 ta’ Jannar 2014, 

esperti minn NGOs, l-Istati Membri, is-settur privat, in-NU, l-akkademja u 

dipartimenti oħra tal-Kummissjoni ltaqgħu għal diskussjoni dwar l-innovazzjoni 
f’għajnuna umanitarja u l-ġestjoni tad-diżastri. Din kienet opportunità għall-

Kummissjoni biex tirrifletti dwar modi kif tiżviluppa aħjar l-interfaċċja bejn ix-xjenza 
u l-politika fil-ġestjoni tar-riskji tad-diżastri partikolarment billi żżid l-adottar tar-

riżultati tar-riċerka u operazzjonali.  

Fil-fehma tal-ECHO koordinazzjoni ċivili/militari effettiva hija essenzjali għall-

promozzjoni tar-rispett għall-prinċipji umanitarji u fl-2014 huwa intensifika l-
koordinazzjoni mal-persunal militari tal-UE b’mod sostanzjali. Pereżempju, il-missjoni 

                                                 
25  Is-servizz tal-ajru umanitarju tal-Kummissjoni. 
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tal-PSDK tal-UE biex titjieb is-sigurtà kumplessiva f’Bangui (EUFOR RCA) tnediet 

f’Frar 2014, iżda l-ECHO kien f’kuntatt sistematiku mal-kontropartijiet tiegħu fis-SEAE 
mill-bidu tal-proċess tal-ippjanar. Dan kien f’konformità mal-approċċ komprensiv tal-

UE għall-kunflitti u l-kriżijiet u żgura li l-atturi militari kellhom fehim ċar tal-
kwistjonijiet umanitarji u r-rispett għall-modus operandi tal-għajnuna umanitarja. 

Fit-28 ta’ April, l-ECHO u d-DEVCO b’mod konġunt organizzaw l-ewwel Forum dwar 
ir-Reżiljenza tal-UE, li għaliha attendew l-Kummissarji Georgieva u Piebalgs u aktar 

minn 160 parteċipant minn firxa ta’ organizzazzjonijiet. Din enfasizzat l-impenn 
internazzjonali qawwi lejn ir-reżiljenza, affermat mill-ġdid il-validità tal-approċċ 

politiku tematiku tal-UE u provdiet gwida utli dwar kif ir-reżilejnza tista' tiġi 

ottimizzata. 

Bħala parti minn serje ta’ dokumenti ta' politika tematika, fl-2014 l-ECHO ppubblika 

Linji Gwida tas-Saħħa Umanitarja konsolidati ġodda. Dawn jispjegaw l-objettivi u 
l-prinċipji tal-interventi tas-saħħa finanzjati mill-ECHO, kriterji ta’ dħul u ħruġ u 

elementi determinanti ewlenin għal intervent, u fihom taqsimiet dedikati għall-
koordinazzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa umanitarja. 

F’April, l-ECHO u d-DEVCO preżentaw dokument konġunt dwar il-kwistjonijiet tal-
iżvilupp u l-ispostament fit-tul, inklużi sitwazzjonijiet li jaffettwaw ir-rifuġjati, il-

persuni spostati internament u għall-persuni ripatrijati, bħal pereżempju spostamenti 

f'kampijiet u urbani fil-komunitajiet ospitanti, lill-gruppi ta’ ħidma rilevanti tal-Kunsill. 
Id-dokument qajjem għadd ta’ mistoqsijiet li wasslu għat-tnedija ta’ proċess ta’ 

konsultazzjoni. L-objettiv tiegħu huwa li jesplora l-possibbiltajiet għal involviment 
bikri tal-atturi tal-iżvilupp fil-kriżijiet ta' spostament, sabiex: 

 jiġi evitat spostament fit-tul; jew 

 jinstabu soluzzjonijiet dejjiema f’sitwazzjonijiet fit-tul eżistenti. 

Il-konsultazzjonijiet informali mal-partijiet konċernati (l-Istati Membri, atturi tal-
iżvilupp, organizzazzjonijiet internazzjonali, NGOs, eċċ.) għadhom għaddejjin. 

Il-Kapaċità Mtejba ta’ Reazzjoni (KMR) teżisti biex jiġu salvati l-ħajjiet b’mod 

aktar effiċjenti u effettiv, u b’mod aktar speċifiku biex: 

 jiżdied l-impatt tal-investimenti; 

 tiffaċilita approċċ ta' donaturi konġuntai; u 

 tipprovdi qafas li jħares aktar fit-tul. 

Il-KMR tiffinanzja l-ittestjar fuq il-post u l-introduzzjoni ta’ għodod umanitarji 

importanti, bħall-klassifikazzjoni integrata tal-fażi tas-sigurtà tal-ikel, valutazzjoni 
rapida inizjali multi-cluster/tas-settur, il-proġett tal-valutazzjoni tal-kapaċitajiet għal 

valutazzjoni koordinata tal-ħtiġijiet, timijiet ta’ reazzjoni rapida u ż-żieda f'daqqa tal-
kapaċità biex tippermetti lill-clusters u l-għodod jirrispondu aħjar għall-emerġenzi 

maġġuri.  

Bosta proġetti finanzjati mill-KMR immiraw, direttament jew indirettament, lejn il-

bini tal-kapaċità- lokali, iżda s-sostenibilità ta’ din l-attività kruċjali tibqa’ sfida kbira 

f’kuntesti ta’ governanza lokali ħażina u riżorsi skarsi. L-appoġġ mogħti lis-sistema 

ta' clusters globali hija kisba ewlenija tal-finanzjament KMR. Ir-reazzjoni tal-“livell 3” 
għat-Tifun Haiyan, li użat għall-ewwel darba l-firxa sħiħa tal-istrumenti tal-Aġenda 

Trasformattiva tal-IASC26, kienet ħafna aktar mgħaġġla, robusta u komprensiva milli 
kienet fid-diżastri kbar ta' qabel. 

                                                 
26  Il-Kumitat Permanenti Interaġenziji 
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It-tfaqqigħa tal-Ebola fil-Punent tal-Afrika kixfet dgħufijiet fir-reazzjoni tal-komunità 

internazzjonali għal kriżijiet maġġuri ta’ saħħa pubblika u enfasizzat l-ħtieġa ta' 
"cluster tas-saħħa globali" aktar effettiv. Bil-finanzjament tal-KMR, l-ECHO 

reċentement sar involut fit-titjieb meħtieġ fil-cluster, billi japplika l-esperjenza u t-
tagħlimiet miksuba mill-ħidma KMR ma' clusters globali oħra. 

Fl-2014, l-UE stabbiliet korp tal-għajnuna umanitarja voluntarja Ewropea, il-
Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE, biex tagħti opportunità liċ-ċittadini jkunu involuti 

fl-azzjoni umanitarja. Ir-Regolament dwar il-Voluntiera tal-Għajnuna ġie adottat fit-3 
ta’ April, segwit mill-ewwel programm ta’ ħidma annwali għall-2014. Kif previst fit-

Trattat ta’ Lisbona, il-programm għandu l-għan li ssaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni li 

tipprovdi għajnuna umanitarja bbażata fuq il-ħtiġijiet- u tħarreġ il-mexxejja 

umanitarji tal-futur, filwaqt li tagħti opportunità liż-żgħażagħ Ewropej juru solidarjetà 
mal-persuni fil-bżonn. Huwa miftuħ għal esperti tal-għajnuna umanitarja li għandhom 

l-esperjenza, iżda wkoll għal żgħażagħ li għandhom il-ħsieb jidħlu għal karriera fil-

qasam tal-għajnuna ta’ emerġenza. Se joħloq opportunitajiet għal 18 000 persuna biex 

jivvoluntarjaw f'operazzjonijiet umanitarji mad-dinja kollha sal-2020. L-attenzjoni fil-

preżent hija fuq it-tħejjija tar-regoli ta’ implimentazzjoni għall-inizjattiva: standards 

(is-sikurezza, il-ġestjoni tal-voluntiera, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, eċċ.) flimkien 
ma’ mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni għall-organizzazzjonijiet emittenti u ospitanti 

futuri u programm ta’ taħriġ komuni għal Voluntiera tal-Għajnuna futuri kollha. 

Wara l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UCPM fl-aħħar tal-2013, fl-ewwel nofs tal-

2014 saru sforzi intensivi biex tiġi implimentata. L-Istati Membri qablu dwar id-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa, fosthom ir-regoli dwar it-

tħaddim tal-pula voluntarja ġdida ta' assi ta' reazzjoni għad-diżastri-. L-ewwel 

konfigurazzjoni tal-bidu għall-pula ġiet miftiehma u se tiġi implimentata fl-2015, 

b’aktar minn 50 modulu u tim ta’ protezzjoni ċivili u kapaċitajiet oħra ta’ reazzjoni, 
fosthom timijiet ta’ tiftix u salvataġġ urban, faċilitajiet ta’ kampijiet u kenn, ċentri 

mediċi qrib id-diżastru, sptarijiet fuq il-post, l-evakwazzjoni medika u għadd kbir ta’ 
kapaċitajiet oħra. 

ECHO ħadem fuq: 

 qafas għal missjonijiet ta' konsulenza dwar il-prevenzjoni u t-tħejjija 

(strument ġdid li l-UE tista’ tuża biex tgħin pajjiżi li jitolbu assistenza ta' 
protezzjoni ċivili); u 

 l-aspetti ta’ prevenzjoni ġodda tal-leġiżlazzjoni UCPM, inklużi diskussjonijiet 

mal-Istati Membri fuq il-linji gwida l-ġodda tal-Kummissjoni dwar il-
valutazzjonijiet tal-kapaċità tal-ġestjoni tar-riskji u programm Ewropew ġdid 

ta’ rieżami bejn il-pari. 

Il-Kummissjoni bdiet taħdem fuq ilħiq globali aktar konsistenti lejn sħab 

strateġiċi, inklużi ċ-Ċina, il-Ġappun u l-ASEAN. Qiegħda tikkoopera aktar mill-qrib 
mal-Ġappun fuq l-HFA għal wara l-2015. Jeżistu kooperazzjoni u skambju politiku 

mas-Segretarjat tal-ASEAN u l-kuntatti operazzjonali maċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni 
tal-ASEAN għall-Għajnuna Umanitarja dwar il-ġestjoni tad-diżastri (Ċentru AHA) qed 

jissaħħu.  

Tista’ tintalab assistenza UCPM, inkluż assistenza mill-pula voluntarja, minn pajjiżi 
affettwati jew permezz l-UNOCHA jew permezz ta' organizzazzjonijiet internazzjonali 

oħra bħalma huma l-IOM27. 

Fl-2014, l-UCPM: 

                                                 
27  Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni 
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 saħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-istati parteċipanti tiegħu; 

 indirizza lakuni fil-kapaċitajiet ta’ reazzjoni nazzjonali; 

 ġibed l-attenzjoni lejn approċċ relatat aktar mal-prevenzjoni; 

 proda punt ta’ kuntatt uniku għall-isforzi koordinati fuq livell tal-UE; u 

 għolla l-profil tal-UE billi esprima solidarjetà ma’ pajjiżi milquta minn diżastri 

kbar. 

L-ECHO ħadem intensivament ma' dipartimenti oħra tal-Kummissjoni biex jipprepara 

pożizzjoni tal-UE u jieħu rwol ewlieni fil-formazzjoni tal-HFA għal wara l-2015 fit-

tħejjija għas-Samit ta' Sendai. L-ideat tiegħu fuq l-HFA għal wara l-2015 ġew 
ippreżentati f’Komunikazzjoni tal-Kummissjoni L-immaniġġar ta' riskji biex tinkiseb 

reżiljenza28, li fuq il-bażi tagħha l-Kunsill adotta konklużjonijiet fil-5 ta’ Ġunju. 

Fl-24 ta’ Ġunju, il-Kunsill adotta deċiżjoni29 dwar ir-regoli u l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tal-“klawżola ta’ solidarjetà”. Skont it-Trattat, jekk Stat Membru 

jkun affettwat minn diżastru naturali jew ikkaġunat mill-bniedem jew ikun vittma ta’ 
attakk terroristiku, l-Unjoni u l-Istati Membri jridu jaġixxu b’mod konġunt fi spirtu ta’ 

solidarjetà biex jgħinuh. Ir-regoli ta’ implimentazzjoni jagħmlu lill-UCPM wieħed mill-
istrumenti ewlenin li x'aktarx jiġu mobilizzati f’ħafna każijiet meta tiġi invokata din il-

klawżola. Bħala l-punt ta’ kuntatt 24/7 fil-livell tal-UE għall-Istati Membri kollha u l-
partijiet interessati l-oħra fi kriżijiet li jiskattaw il-klawsola, anki l-ERCC se jkollu rwol 

importanti. Huwa se jiffaċilita wkoll il-produzzjoni "tar-rapporti integrati tas-

sensibilizzazzjoni sitwazzjonali u l-analiżi" biex jgħin fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi 

fil-Kunsill fil-kuntest tal-arranġamenti għal “reazzjoni integrata waqt kriżijiet politiċi" 
(IPCR) li jiskattaw awtomatikament meta tiġi invokata l-klawżola ta’ solidarjetà.  

 KONKLUŻJONI 

Madwar id-dinja kollha għadhom għaddejjin konflitti u attakki armati fuq persuni 
ċivili, filwaqt li d-diżastri naturali qed iseħħu bi frekwenza u intensità akbar; bit-tibdil 

fil-klima, din ix-xejra hija mistennija tkompli. Żieda bla waqfien fl-għadd ta’ nies li 
qed ibatu titlob azzjoni umanitarja aktar effiċjenti biex jiġi żgurat li l-għajnuna t-tajba 

tasal għand dawk li jinsabu fl-aktar bżonn fil-waqt, iżda wkoll li jinstabu modi biex isir 
aktar b’inqas. 

Matul l-2014, l-UE rreaġixxiet b’mod effikaċi għall-ħtieġa dejjem tikber għal reazzjoni 
ta’ emerġenza u l-għajnuna ta’ sokkors madwar id-dinja kollha. B’inqas minn 1 % tal-

baġit totali tal-UE, li ammonta għal ftit iktar minn EUR 2 fis-sena għal kull ċittadin, l-

għajnuna umanitarja tal-UE kull sena tipprovdi assistenza immedjata, sokkors u 
protezzjoni lil madwar 120 miljun vittma ta’ kunflitti u ta’ diżastri. L-UE rreaġixxiet 

għall-emerġenzi prinċipali kollha (inklużi dawk fis-Sirja, l-Iraq, ir-Repubblika Ċentru-
Afrikana, is-Sudan t’Isfel u tal-Lvant tal-Ukraina, kif ukoll it-tfaqqigħa tal-Ebola fil-

Punent tal-Afrika) u kkonfermat il-pożizzjoni tagħha bħala l-akbar donatur ta’ 
assistenza umanitarja fid-dinja. 

L-UCPM ippermetta reazzjoni aktar rapida u aktar effiċjenti għad-diżastri l-kbar fl-UE 
u bnadi oħra abbażi ta' mobilizzazzjoni rapida u effettiva tal-għajnuna ta’ sokkors tal-

UE. Sar progress importanti bl-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni UCPM ġdida li tejbet ħafna l-

arranġamenti għall-kooperazzjoni waqt reazzjoni għad-diżastri fost l-Istati Membri. 

                                                 
28  COM (2014) 216 finali 
29  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/415/UE tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni mill-

Unjoni tal-klawżola ta' solidarjetà (ĠU L 192, 1.7.2014, p. 53). 
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It-tfaqqigħa tal-Ebola enfasizzat l-importanza tal-koordinazzjoni tal-assistenza 

umanitarja u l-operazzjonijiet ta’ protezzjoni ċivili u l-ħtieġa għal kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni, atturi oħra tal-UE, l-Istati Membri u reazzjonijiet 

internazzjonali oħrajn. Azzjoni ta’ reazzjoni aktar koordinata u prevenzjoni u tħejjija 
aħjar jiżguraw li jiġu salvati l-ħajjiet u li l-assistenza tilħaq l-aktar bżonnijiet akuti ta’ 

dawk affettwati. 

 INFORMAZZJONI U SORSI ADDIZZJONALI 

Informazzjoni ġenerali dwar l-ECHO: http://ec.europa.eu/echo/en 

Skedi informattivi ġeografiċi/politiċi tal-pajjiż individwali:  

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR201

4_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR201
4_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit 

Informazzjoni finanzjarja dwar l-attivitajiet tal-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni 
ċivili tal-Kummissjoni fl-2014: http://ec.europa.eu/echo/funding-

evaluations/funding-for-humanitarian-aid_en 

Informazzjoni operazzjonali mis-snin ta' qabel:  

http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2014/ECHO_AR2014_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-for-humanitarian-aid_en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-for-humanitarian-aid_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
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