
 
 

Rapport Annwali tad-Dipartiment tal-Gvern – 2016 

Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali 

 

UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI 

Direttorat Ġenerali (Strateġija u Appoġġ) 

 

Id-Direttorat Ġenerali (Strateġija u Sapport) jiġġestixxi u jipprovdi servizzi ta’ sapport korporattiv ċentrali 

lis-Segretarju Permanenti kif ukoll lid-diversi direttorati, dipartimenti, entitajiet u organizzazzjonijiet fi 

ħdan il-Ministeru fuq diversi suġġetti korporattivi bħal ippjanar finanzjarju u l-iġġestjar tiegħu, akkwisti 

pubbliċi, riżorsi umani, l-operat u l-iġġestjar tal-uffiċċju. Id-Direttorat huwa responsabbli li jassigura li l-

preparazzjoni u l-produzzjoni ta’ kull informazzjoni, meħtieġa għall-kontoll u l-iġġestjar, issir fil-waqt u 

tkun korretta, barra milli tagħti sensiela sħiħa ta’ servizzi ta’ sapport lis-Segretarju Permanenti kif ukoll lill-

mexxejja tal-operat. 

 

Id-Direttorat jikkordina u jassigura uniformità u konformità fl-implimentazzjoni tal-politika u linji gwida li 

jinħarġu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru (li jinkludu wkoll l-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni Pubblika tar-

Riżorsi Umani u l-Istandards) kif ukoll tal-Ministeru tal-Finanzi (partikolarment l-uffiċċju li jamministra l-

Baġit kif ukoll id-Dipartiment tal-Kuntratti). Id-Direttorat jagħmel mill-aħjar sabiex jipprovdi r-riżorsi 

meħtieġa lid-diversi Direttorati li jagħmlu parti mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti sabiex jassigura li 

l-funzjoni tagħhom tkun effettiva u effiċjenti, kif ukoll jikkontribwixxi għall-iġġestjar kollettiv tal-

Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali. 
 

Il-Finanzi u l-Iġġestjar tal-Uffiċċju  

Id-Direttorat Ġenerali (Strateġija u Sapport) assistit mid-Direttur għas-Servizzi Korporattivi jieħu 

ħsieb l-affarijiet finanzjarji u ta’ xiri relatati mas-Segretarjat tal-Ministru, l-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti, id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, id-Direttorat tal-Politika u l-Implimentazzjoni, 

id-Direttorat tad-Difiża, is-Servizzi tas-Sigurtà, il-Kap tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, it-Taqsima Servizzi 

ta’ Detenzjoni, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati, l-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati u l-

Uffiċċju ta’ Persuni li Ġejjin mit-Tielet Dinja. Id-Direttorat Ġenerali huwa responsabbli wkoll biex 

jgħaddi pagamenti lill-Aġenzija għall-Ġid ta’ Persuni li qed Ifittxu Ażil, il-Kummissjoni tal-Emigranti 

u l-Aġenzija Identity Malta sabiex min-naħa tagħhom ikunu jistgħu jħallsu għall-operat tagħhom. In-

numru ta’ tranżazzjonijiet ta’ Debit Advices li ġew proċessati fl-2016 jammonta għal 777. In-numru 

ta’ tranżazzjonijiet oħra li kienu proċessati fl-2016 jammonta għal 4,030. 

L-Estimi Riveduti għall-vot tal-Ministeru u d-diversi cost centres u responsibility centres, saru kull 

xahar kif stipulat, filwaqt li rapporti ta’ dipartimenti oħra li jagħmlu parti minn dan il-Ministeru kienu 

wkoll evalwati u monitorjati qabel ma dawn intbagħtu lill-Ministeru tal-Finanzi. L-iddraftjar u l-

ikkonsolidar tal-Estimi Finanzjarji għas-sena 2017 għal dipartimenti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 

tal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, kienu proċessati wkoll.  

Is-Sezzjoni tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni fis-sena taħt reviżjoni għamlet dan li ġej: 

 preparazzjoni u proċessar tal-iskedi ta’ pagamenti mill-voti konċernati sabiex ikunu jistgħu 

jitħallsu d-diversi impjegati fid-diversi direttorati, sezzjonijiet u dipartimenti li jaqgħu taħt ir-

responsabbiltà tal-Ministeru wara li jkunu saru l-aġġustamenti meħtieġa skont l-attendenza, 

żidiet, allowances u overtime; 

 tirċievi talbiet għal xogħlijiet, provvedimenti u servizzi u tipproċessa l-ordnijiet neċessarji 

għax-xiri u akkwisti, u wara tipproċessa l-pagamenti tal-kontijiet ta’ dawn l-akkwisti;  



 
 

 tieħu ħsieb it-trasport billi toħroġ u tirrekordja talbiet għall-fjuwil għal vetturi tal-Gvern kif 

ukoll iżżomm rekord tal-manutenzjoni tal-istess vetturi permezz tal-Fleet Management 

System; 

 tapprova u tgħaddi pagamenti bil-quddiem b’konnessjoni ma’ safar uffiċjali li jsir mid-diversi 

dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru;  

 tikkompila u timmonitorja r-rapporti annwali dwar: kontijiet bankarji, telf ta’ flus u oġġetti li 

jkunu written off kif ukoll l-arretrati tad-dħul;  

 tikkompila lista kull tliet xhur ta’ kuntratturi li ma jipprovdux irċevuta fiskali u dan wara li 

tkun kitbitilhom sabiex tfakkarhom fl-obbligu li għandhom biex jibagħtu tali riċevuta; 

 tipproċessa numru ta’ pagamenti relatati ma’ proġetti tal-EU speċjalment dawk li jaqgħu taħt: 

European Refugee Funds, European Border Funds, European Return Funds u European 

Migration Network. 

 iżżomm rekords ta’ kontijiet bankarji relatati mal-proġetti msemmija hawn fuq u tirrekonċilja 

dawn mal-istatements tal-bank. Dawn jiġu rappurtati kull sena lid-Dipartiment tat-Teżor; 

 tikkompila u timmonitorja rapporti finanzjarji kif mitluba mill-Ministeru tal-Finanzi; 

 tipprepara r-rapporti tal-Accrual Accounting kull tliet xhur; 

 tikkompila u tikkonsolida informazzjoni relata ma’ tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari;  

 tipprepara dokumentazzjoni meħtieġa u tagħlaq l-ispiża minfuqa fuq kull safra ta’ 

delegazzjonijiet li jsiefru b’xogħol uffiċjali. 

  

Matul is-sena taħt reviżjoni, is-sezzjoni tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni pproċessat 578 avvanz 

finanzjarju lill-uffiċjali li kienu se jsiefru fuq xogħol uffiċjali u missjonijiet oħra ministerjali. Talbiet 

intbagħtu lill-Ministeru tal-Finanzi sabiex tkun rimbursata l-ispiża li tkun saret b’konnessjoni ma’ 

safar relatat ma’ attendenzi waqt laqgħat tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew.  

Id-Direttorat kien ukoll involut f’numru ta’ xiri u akkwisti pubbliċi, kemm biex iservi l-Uffiċċju tas-

Segretarju Permanenti, il-Ministeru, kif ukoll assista lid-diversi dipartimenti u entitajiet fl-attivitajiet 

ta’ xiri u akkwisti tagħhom. Meta mbagħad kienet ippubblikata l-Liġi tal-Akkwisti Pubbliċi l-ġdida 

f’Ottubru tal-2016, twaqqaf il-Ministerial Procurement Unit. In-numru ta’ sejħiet għall-offerti 

ppubblikati fl-2016 kienu disa’ (9) sejħiet dipartimentali. Ta’ min jinnota l-assistenza u s-sapport li 

ngħataw diversi organizzazzjonijiet li kienu se jagħmlu akkwisti ta’ provedimenti, servizzi u 

xogħlijiet li kienu kofinanzjati mill-Fondi ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttorat kompla 

jimmonitorja s-sejħiet li kienu ħarġu bil-liġi l-qadima tal-akkwisti pubbliċi kif definit fil-Liġi u l-

Kumitat Dipartimentali tal-Kuntratti ltaqa’ erbatax-il (14) darba matul is-sena fejn wieħed u għoxrin 

(21) sejħa għall-offerti kienu mogħtija filwaqt li żewġ (2) sejħiet kienu kkanċellati. Kien hemm 

erbatax-il (14) kjarifika li ġew ippubblikati waqt iż-żmien li s-sejħa kienet għadha miftuħa u sitt (6) 

kjarifiki waqt il-perjodu ta’ evalwazzjoni. 

 

L-Iġġestjar tar-Riżorsi Umani  

Ir-rwol tas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani hija fuq zewġ binarji: 

 Żvilupp – responsabbli mit-tagħlim, taħriġ, ikkowċjar, mentoring, team building 

motivazzjoni, ingaġġ ta’ impjegati u l-iġġestjar ta’ benefiċċji. 

  

 Amministrazzjoni – responsabbiltajiet bħal diskussjonijiet kollettivi, l-iġġestjar tad-

dixxiplina, l-iġġestjar ta’ tilwimiet, l-immaniġġjar tal-ilmenti kif ukoll l-iġġestjar tal-

konformità.  

 

Matul is-sena taħt reviżjoni, l-Iġġestjar tar-Riżorsi Umani pprovda sapport kontinwu lill-kapijiet ta’ 

dipartimenti/aġenziji/entitajiet u impjegati fil-Ministeru skont il-politika, proċedura u leġiżlazzjoni 



 
 

relata mar-riżorsi umani. Is-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżorsi Umani ħadmet flimkien mal-HR 

Managers, partikolarment sabiex ikunu draftjati numru mdaqqas ta’ sejħiet għall-applikazzjoni. Dan 

kien jinkludi wkoll verifikazzjoni tas-sejħiet draft. 

 

 

Funzjonijiet tas-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżorsi Umani 

 

Dan li ġej huwa sommarju tal-funzjonijiet wiesa’ ta’ dan l-uffiċċju: 

 

 Attendenzi 
 

 Performance Management Programmes (PMPs) 
Matul l-2016 id-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi ħa ħsieb numru ta’  Performance 

Management Programmes. L-iskop prinċipali tal-PMPs huwa li jżomm rekord tal-

prestazzjoni tal-impjegati tal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, prinċipalment 

waqt l-ipproċessar taż-żidiet, progressjonijiet u promozzjonijiet.  

 Progressjonijiet u promozzjonijiet 
 

 Miżuri Favur il-Familja  

Matul is-sena 2016, l-impjegati fi ħdan il-Ministeru bbenefikaw minn diversi miżuri favur il-

familja li jinkludu leave tal-maternità, break tal-karriera, leave għal impjieg alternattiv, leave 

kulturali, attivitajiet sportivi internazzjonali, leave għal studju, leave għal raġuni speċjali, 

leave ta’ responsabbiltà, rilaxxar ta’ uffiċjali pubbliċi biex jaħdmu ma’ organizzazzjonijiet 

volontarji u leave biex jaħdmu ma’ organizzazzjoni internazzjonali.  

 Flexi Hours 
Is-Sezzjoni tar-Rizorsi Umani pproċessat numru ta’ applikazzjonijiet għal flexi-time, filwaqt li 

ffaċilitat l-implimentazzjoni tal-iskedi tal-flexi-time għal dipartimenti oħra li jaqgħu taħt ir-

responsabbiltà tal-Ministeru bil-għan li jippromovu bilanċ bejn xogħol u impenji oħra 

personali. 

 Telework 

Matul l-2016 is-sezzjoni pproċessat u vvettjat diversi applikazzjonijiet għal telework tal-

impjegati fi ħdan il-Ministeru. Il-proċedura tat-telework hija monitorjata regorlarment kull 

xahar billi jsiru rapporti għal kull individwu u dawn, wara li jkunu riveduti mis-superjur ta’ 

kull uffiċjal li jgawdi minn din l-iskema, dawn jinġabru kollha mis-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-

Riżorsi Umani. L-impjegati li jingħataw din l-opportunità li jaħdmu bit-telework huma 

motivati ħafna u din kabbret l-effiċjenza tagħhom.  

 Recruitment Portal Personal Information Database (Perinfo) 
 

 Skills Profiling Exercise 
 

 Ipproċessar tas-salarji  
Jinħadmu l-pagi, bl-allowances u/jew overtime applikabbli tas-Segretarjat tal-Ministru, l-

Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti li jinkludi diversi Direttorati, it-Taqsima tas-Servizzi ta’ 

Detenzjoni, tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġġjati u tal-Akkademja tal-Korpi 

Dixxiplinati. 

 

 Xogħol Amministrattiv Ieħor: Konfermazzjoni tal-ħatriet, warrants taż-żieda, u karti tal-

pensjoni. Monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-iskemi tal-apprezzament tal-prestazzjoni; 



 
 

notifikazzjoni lill-impjegati kollha bil-bilanċ tal-leave biex jitmexxa għas-sena li jkun imiss. 

Ħruġ tal-Formoli tar-Rekord ta’ Servizz u Leave (GP47) meta mitluba.  

 

Is-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżorsi Umani rċeviet u pproċessat diversi applikazzjonijiet 

mingħand numru ta’ ħaddiema li taw 610.25 siegħa leave mill-entitlement tagħhom lejn il-

fond ċentrali li hemm fid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Standards u 417.25 siegħa leave 

lill-kollegi tagħhom. L-istaff tas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani attenda korsijiet speċifiċi 

organizzati mis-CDRT/IPS bil-għan li jtejbu l-prestazzjoni tax-xogħol tagħhom bħala parti 

mill-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom. 

 

 

CHARLES VELLA  

Direttur Ġenerali (Strateġija u Appoġġ)  

  



 
 

UFFIĊĊJU TAĊ-CHIEF INFORMATION OFFICER 

 

Introduzzjoni 

L-uffiċċju taċ-Chief Information Officer għandu ir-responsabbiltà li jipprovdi viżjoni u tmexxija biex 

proposti, kif ukoll inizjativi tal-informazzjoni teknoloġika jiġu mfassla u mibnija skont il-missjoni, 

politika u strateġija tal-Ministeru.  

Iċ-Chief Information Officer għandu r-rwol li jallinea l-proċessi tal-Informazzjoni Teknoloġika 

meħtieġa mill-Ministeru ma’ dawk infrastrutturali bil-għan li tiżdied il-produttività, l-effiċjenza u l-

validità tal-informazzjoni fuq qafas ta’ governanza Nazzjonali u Internazzjonali. 

L-uffiċċju taċ-Chief Information Officer nieda diversi inizjativi tal-Informazzjoni Teknoloġika fl-

2016; dawn huma stipulati minn miri nazzjonali u ministerjali, fosthom simplifikazzjoni ta’ proċessi, 

diversi direttivi, Digital Malta, miżuri tal-Baġit u l-Manifest Elettorali. Dan l-uffiċċju kien l-ixprun 

tal-inizjattivi li ġew imwettqa u l-moħħ wara strateġiji tal-informatika li riedu jiġu adottati. 

L-oġġettivi prinċipali ta’ dan l-uffiċju kienu mmirati lejn ristrutturar tal-proċessi ministerjali skont ir-

rekweżiti mitluba mis-Segretarju Permanenti u l-Ministru. Tnieda proċess ta’ studju fuq mobile app 

biex niġu konformi mal-istrateġija nazzjonali tal-mServices filwaqt li jkun hemm integrazzjoni u 

interoperabbiltà mas-siti elettroniċi www.gov.mt u www.servizz.gov.mt permezz ta’ formoli online. 

Sar xogħol u investiment estensiv fir-rigward ta’ networks u telefonija, tisħiħ ta’ sistemi ġodda kif 

ukoll dawk eżistenti biex b’hekk sar titjib fil-proċessi amministrattivi li jolqtu diversi dipartimenti fi 

ħdan il-Ministeru.  

Finanzi u Xiri 

Dan l-uffiċċju huwa inkarigat li joħloq l-istrateġija finanzjarja li għandha x’taqsam mal-qasam tal-

Informatika u x-Schengen tal-Ministeru, permezz ta’ proċeduri magħrufa bħala CAPEX (Capital 

Expediture) u OPEX (Operational Expenditure) li jiġu sottomessi, marbula u skrutinizzati mill-MITA 

u fl-aħħar mill-Ministeru tal-Finanzi. Dan l-uffiċċju għandu l-kontroll u l-amministrazzjoni tan-nefqa 

ta’ dawn il-fondi, fejn x-xiri tal-apparat teknoloġiku kif ukoll ħlas ta’ kuntratti rikorrenti jiġu 

magħmula bir-reqqa skont il-proċessi, regoli u proċeduri fiskali. 

Portal tal-Ministeru u Siti Elettroniċi Oħra 

Il-portal tal-Ministeru ġie aġġornat biex jilqa’ għall-bidliet miġjuba bl-introduzzjoni tad-Direttiva 9 u 

r-rekwiżiti kollha biex niġu konformi mal-istandards u l-pjattaforma adottata madwar id-Dipartimenti 

tal-Gvern kollha kif ukoll jirrifletti it-tibdil intern. Il-kontenut u l-immaġni jiġu kontinwament 

mibdula skont il-gwidi u branding tal-MITA. 

http://www.gov.mt/
http://www.servizz.gov.mt/


 
 

Is-sit tal-Armata ġie mniedi skont il-branding imsemmi hawn fuq, filwaqt li l-portal taċ-Ċertifikati 

sarlu t-tibdil meħtieġ biex jiġi konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ċivili.  

Wara li ġiet imwaqqfa l-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati, beda studju kif din l-entità jista’ jkollha 

sit sekondarju biex tilħaq firxa ta’ studenti, kif ukoll rendikont ta’ korsijiet li se tkun qiegħda 

tipprovdi. 

mServices 

Bil-għan li nilħqu l-miri tas-Servizz Pubbliku rigward strateġija ta’ Mobile Government sar studju 

biex tinħoloq mobile app li tilħaq iċ-ċittadin b’mod effettiv u effiċjenti. Minn dan l-istudju kien 

identifikat li l-kuntatt ewlieni li għandna maċ-ċittadin huwa permezz ta’ sejħiet magħmula lis-servizz 

ta’ emerġenza 112. Id-dokument tal-ispeċifikazzjoni tal-112mt app ġie milqugħ u approvat mis-

Segretarju Permanenti Prinċipali, għaldaqstant beda x-xogħol ta’ implemantazzjoni biex dan l-app jiġi 

konkluż sal-ewwel kwart tas-sena 2017. 

Networks 

Sar studju, disinn, implimentazzjoni kif ukoll ittestjar ta’ diversi postijiet bil-għan li jaqdu d-domanda 

u d-dmirijiet tad-dejta kif ukoll dawk tat-telefonija. Fost dawn il-postijiet li ġew rinnovati jew 

sarilhom network mill-ġdid għal skopijiet ta’ uffiċini nsibu: 

Estensjoni oħra tal-uffiċini tas-Segretarju Permanenti, kif ukoll dak taċ-Ċentru Miftuħ fil-Marsa fejn 

ġiet installata struttura tan-network ġdid mgħammra b’fibra ottika. Sar l-istess proċess ta’ network 

ġdid b’komunikazzjoni mal-MITA għall-uffiċċju tad-DUBLIN 3 f’Ħal Far, filwaqt li saru diversi 

installazzjonijiet u konnessjonijiet ta’ Business to Business (B2B) f’diversi dipartimenti fosthom, 

għases tal-Pulizija, is-Servizz ta’ Detenzjoni u l-Protezzjoni Ċivili. 

Twettaq studju profond u xogħol estensiv fuq disinn tal-pjanti biex jiġi mibdul (upgraded) in-network 

kollu tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin għax kien jidher biċ-ċar li hemm degredazzjoni tas-servizzi 

peress li dan kien antik, it-tagħmir tan-network beda jieqaf kif ukoll kien sar ħafna tibdil li ma kienx 

jilħaq l-istandards meħtieġa. Għal raġunijiet ta’ interoperabbiltà, mal-istess estensjoni tax-xogħol ġie 

deċiż li jiġu inklużi l-estensjonijiet ta’ din il-faċilita, l-unità tal-Forensika fl-Isptar Monte Karmeli kif 

ukoll l-unità ta’ riabilitazzjoni għaż-żgħażagħ (YOURS) fl-Imtaħleb.  

Ġie introdott is-servizz ta’ Open WiFi għall-pubbliku f’diversi dipartimenti fosthom: AWAS, il-Bord 

tal-Appelli għar-Refuġjati, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati u postijiet oħra li jilqgħu l-

pubbliku.  

 

  



 
 

Telefonija 

Beda proġett kbir rigward sistema ġdida ta’ telefonija (Bridge Connections through IP Telephony), 

tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin sabiex tiġi mibdula s-soluzzjoni preżenti u b’hekk nistgħu nintegraw 

is-siti kollha li jaqgħu taħt din il-Faċilità permezz ta’ sistemi tan-network. Waqt li dan il-proċess kien 

għaddej, saru diskussjonijiet u studju biex tinqata’ s-soluzzjoni tal-Easyline Cards f’dawn il-

faċilitajiet, għax hija antika u mhux se jibqa’ jingħata servizz fuqha. Is-soluzzjoni trid tiġi effettiva fl-

ewwel kwart tal-2017. B’dawn l-implimentazzjonijiet fil-Faċilità Korrettiva, se nnaqsu n-nefqa 

rikorrenti tagħhom kif ukoll se jkollhom servizz iktar effiċjenti. 

eFORMS 

Bħala proċess kontinwu ta’ simplifikazzjoni u biex iċ-ċittadin jingħata servizz fil-pront u jinqata’ l-

iskariġġ li wieħed joqgħod imur fid-dipartiment konċernat, ġew introdotti żewġ formoli elettroniċi 

ġodda: waħda għall-erba’ servizzi mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, u l-oħra biex tintalab il-

Kondotta tal-Pulizija permezz tas-servizz tal-eID.  

Sistemi u Applikazzjonijiet  

Fuq bażi li l-Ministeru kien se jiffaċċja proċeduri ta’ ksur fuq diversi regoli tal-UE, rigward is-

soluzzjoni ta’ emerġenza 112, beda proċess fejn din is-soluzzjoni tiġi modernizzata u tkun konformi 

mal-miżuri kollha li huma mitluba minnha biex tipprovdi servizz effiċjenti lill-pubbliku filwaqt li 

tassisti lir-riċevituri fi ħdan il-kmamar ta’ kontroll b’mod avvanzat u fil-ħin reali.  

Bdiet tiġi miktuba s-sistema elettronika (IMS – Inmates Visitor’s Register) biex tissostitwixxi r-

reġistru manwali tal-viżitaturi li jżuru lill-priġunieri. Din is-sistema li se tkun fuq bażi ta’ swiping tal-

karta tal-identità jew passaport, se tkun ċentralizzata għalkemm aċċessibbli minn diversi partijiet ta’ 

dħul f’din il-faċilità. Dan il-proċess se jiġi estiż fuq is-siti l-oħra ta’ din il-faċilità ladarba jkun tlesta 

n-network olisitku.  

Qiegħed isir xogħol fuq sistema ta’ rappurtaġġ tal-inċidenti għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. 

Din is-sistema hija waħda fejn ikun hemm aggregazzjoni ta’ data dwar kull inċident skont l-

avvenimenti u rappurtaġġ sekwenzjali mill-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili. 

Se tiġi mibdula s-sistema kollha tal-fotografija li għandu l-laboratorju tax-xjenza forensika tal-Pulizija 

fejn inħareġ tender kif ukoll se jinkiteb software minn uffiċjali tal-uffiċċju tagħna biex hekk l-ispiża 

rikorrenti se tkun ħafna inqas minn dik li kellna fil-kuntratt preċedenti. 

Beda proċess li se jwassal għall-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni rigward awdjo u sorveljanza bil-vidjo 

għall-interrogazzjonijiet li se jibdew isiru f’diversi għases tal-Pulizija. 



 
 

Sar studju kif ukoll ippjanar tal-implimentazzjoni fuq diversi sistemi fosthom, sistema għall-ġestjoni 

tad-diżastri, sistemi tar-reġistru ta’ vetturi li jidħlu fil-Faċilità Korrettiva, sistemi ta’ CCTV għall-

istess Faċilità, sistemi ta’ identifikazzjoni, sistema għall-encryption kif ukoll immigrazzjoni tas-

sistema nazzjonali għal-persuni li jfittxu ażil fuq pjattaforma konsolidata tal-MITA. 

 

 

CHRISTOPHER BELL 

Chief Information Officer 

 

 

 

  



 
 

POLICY DEVELOPMENT AND PROGRAMME IMPLEMENTATION DIRECTORATE 

 

Affarijiet relatati mal-Unjoni Ewropea  

 

Matul l-2016, id-Direttorat kompla jiżgura l-parteċipazzjoni regolari ta’ Malta fid-diskussjonijiet dwar 

proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi (bħal pjanijiet ta’ azzjoni) imressqa mill-UE. Ingħatat 

importanza speċjali lid-diskussjonijiet li saru fuq l-immigrazzjoni; fost bosta laqgħat oħra ta’ livell 

tekniku saru tliet Kunsilli tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea bit-tema tal-Migrazzjoni fl-ewwel tliet xhur 

tas-sena – id-Direttorat ħadem bis-sħiħ sabiex il-pajjiż ikun ippreparat b’mod xieraq biex iressaq il-

pożizzjonijiet tiegħu d’dawn il-kunsilli.  

 

Id-Direttorat ipparteċipa b’mod attiv, flimkien ma’ esperti minn Malta u mal-uffiċjali tar-

Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta fi Brussell, fid-diskussjonijiet li saru fuq numru ta’ suġġetti 

f’dan il-qasam, fosthom:  

 

 L-aħħar żviluppi u miżuri ġodda fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; 

 L-isfida li ġġib magħha l-immigrazzjoni irregolari;  

 Ir-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni tal-immigranti u l-ażil;  

 L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà Interna; 

 Proposta sabiex tiġi emendata d-Direttiva dwar l-Armi tan-Nar;  

 Is-sistemi elettroniċi fuq il-fruntieri u l-ħarsien tal-fruntieri; 

 Għadd kbir ta’ miżuri leġiżlattivi inklużi, fost oħrajn, il-leġiżlazzjoni dwar sustanzi psiko-

attivi, ir-Regolament tal-Europol, id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data relatata mal-

koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, il-proposta dwar il-pajjiżi terzi meqjusa siguri, id-

Direttiva dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri u l-proposta għal Direttiva dwar il-

kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skopijiet ta’ riċerka, 

studju u taħriġ.  

 

Id-Direttorat ħa ħsieb il-preparamenti għal zjariet uffiċjali li saru matul is-sena. Fost oħrajn, żaru lill-

Ministeru: il-High Representative, is-Sinjura Federica Mogherini; il-Viċi President tal-Kummissjoni 

Ewropea, is-Sur Frans Timmermans; il-Kummissajru Avramopoulos; is-Sinjura Christine Roger, id-

Direttriċi Ġenerali Ġustizzja u Intern, mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill; is-Sur Martin Selmayr 

Chef de Cabinet tal-President Juncker; u s-Sur Alexander Italianer, Segretarju Ġenerali tal-

Kummissjoni Ewropea; il-Viċi President tal-Parlament Ewropew is-Sur Alexander Graf Lambsdorff; 

id-Direttur tal-Frontex, is-Sur Leggeri; id-Direttur tal-Europol, is-Sur Wainright; diversi Ambaxxaturi 



 
 

u personalitajiet distinti oħra. In-numru ta’ dawn il-laqgħat intensifika sew hekk kif bdiet riesqa l-

Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE.  

 

Il-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill Ewropew fl-2017  

 

Sabiex jipprepara għall-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill Ewropew bejn Jannar u Ġunju tal-2017, dan 

id-Direttorat għamel ħidma intensiva ħafna matul l-2016. Saru għadd kbir ta’ laqgħat mad-diversi 

stakeholders li jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ dan il-Ministeru. L-iskop ta’ dawn il-laqgħat kien li 

jipprovdi gwida u assistenza, kif u meta meħtieġa, u biex jiġi żgurat li d-diversi stakeholders jagħmlu 

l-preparazzjonijiet meħtieġa għall-Presidenza. Id-Direttorat baqa’ jissorvelja u jippjana l-

kompożizzjoni tat-timijiet tad-diversi gruppi ta’ ħidma li huma responsabbiltà tal-Ministeru; il-

kalendarju tal-avvenimenti u laqgħat kollha ppjanati li jseħħu f’Malta, fi Brussell u f’pajjiżi oħra 

madwar id-dinja li għandhom x’jaqsmu mal-Presidenza. Id-Direttorat kien ukoll f’kuntatt kostanti 

mal-Unità tal-Presidenza fi ħdan l-MEAIM u għamel l-arranġamenti loġisitiċi neċessarji għal-laqgħat 

li se jsiru f’Malta fl-2017. Barra minn hekk, id-Direttorat kompla jaħdem fuq il-prijoritajiet tal-

Presidenza. Matul is-sena kollha, l-istaff tad-Direttorat attenda wkoll sessjonijiet ta’ taħriġ dwar il-

Preżidenza organizzati mill-MEAIM. Kull tliet xhur ġiet organizzata wkoll laqgħa plenarja fejn kienu 

msejħa l-uffiċjali kollha li jiffurmaw parti minn xi grupp ta’ ħidma jew ieħor, u li jaqgħu taħt ir-

responsabbiltà ta’ dan il-Ministeru, sabiex jaġġornaw il-Ministru u sabiex jiġu diskussi d-diffikultajiet 

li setgħu kienu qed jiltaqgħu magħhom.  

 

Żvilupp tal-Policy  

 

Id-Direttorat fassal abbozz dwar Strateġija ġdida għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu l-ażil u għall-

immigrazzjoni irregolari. Din l-istrateġija involviet xogħol intensiv kif ukoll konsultazzjonijiet mad-

dipartimenti rilevanti u mal-Gruppi Mhux Governattivi (NGOs). Saret ukoll konsultazzjoni pubblika. 

Din il-biċċa xogħol tlestiet fl-2015 u l-istrateġija ġiet ippubblikata fil-bidu tal-2016. Matul l-2016 id-

Direttorat kompla jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ din l-istrateġija u jwieġeb diffikultajiet magħmula 

minn uffiċjali li bdew iħaddmuha.  

 

Xogħol relatat ma’ Affarijiet Internazzjonali 

Id-Direttorat huwa involut fil-ħidma relatata mal-Kunsill tal-Ewropa specjalment dak li jirrigwarda l-

immigrazzjoni. Fl-2016, ġie ppubblikat ir-rapport tal-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tortura 

u Inumani jew Degradanti jew kastig (CPT). Ir-rapport evalwa postijiet ta’ detenzjoni f’Malta, u 

stabbilixxa rakkomandazzjonijiet wara ż-żjara tal-Kumitat fl-2015 kif ukoll djalogu mad-Dipartimenti 

konċernati, ikkordinat mid-Direttorat.  



 
 

Dan id-Direttorat mexxa l-parteċipazzjoni ta’ Malta fl-abbozzar tad-dokument tal-Kunsill tal-Ewropa 

dwar l-istandards ta’ detenzjoni amministrattiva tal-immigranti. Id-dokument għandu l-għan li jiġbor 

flimkien ir-regoli internazzjonali eżistenti. 

 

Traspożizzjoni/implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE u abbozzi ta’ leġiżlazzjoni lokali  

 

Dan id-Direttorat issorvelja u ħadem fuq it-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-leġiżlazzjoni 

Maltija. Barra minn hekk, id-Direttorat evalwa, u fil-maġġoranza tal-każijiet abbozza, leġiżlazzjoni.  

 

Laqgħat barra minn Malta  

Id-Direttorat ikkordina l-attendenza tal-uffiċjali, mid-Direttorat innifsu u minn fost id-diversi 

dipartimenti li jaqgħu fil-kompetenza tal-Ministeru, fil-laqgħat tal-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kunsill u tal-

Kummissjoni tal-UE u żamm rekords tal-laqgħat fejn Malta ipparteċipat kemm permezz tar-

rappreżentanti tagħha fi Brussell kif ukoll permezz ta’ esperti tekniċi mid-dipartimenti fi ħdan il-

Ministeru. Id-Direttorat assigura li r-rapporti tal-laqgħat ġew ikkompilati mill-parteċipanti u ġew 

segwiti mid-Direttorat jew xi entitajiet oħra.  

 

Staff mid-Direttorat inkluża d-Direttriċi, attendew numru ta’ laqgħat barra minn Malta, fosthom:  

 Laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern;  

 Numru sostanzjali ta’ laqgħat tal-gruppi ta’ ħidma tal-Kunsill;  

 Laqghat informali fis-Slovakkja bħal, pereżempju, l-Informal Meeting SCIFA bi 

preparazzjoni għall-Presidenza Maltija tal-UE; 

 Il-Khartoum Process Senior Officials Meeting f’Addis Ababa l-Etjopja; 

 Laqgħa bilaterali bejn l-Istati Unit u l-UE f’Washingtom, fl-Istati Uniti; 

 Is-17th Steering Board Meeting of the European Migration Network fi Brussell; 

 Ir-Return Expert Group Meeting fi Brussell; 

 Il-European Reintegration Network (ERIN) Final Conference fi Brussell; 

 Il-European Migration Network Conference fi Bratislava; 

 Konferenzi li jiffurmaw parti mill-proġett Ewromed li jittrattaw kwistjonijiet relatati mal-

immigrazzjoni f’Dublin u fit-Tuneżija 

 

  



 
 

Parteċipazzjoni fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea mal-bqija tad-dinja  

 

Id-Direttorat ipparteċipa f’numru ta’ proċessi li l-Unjoni Ewropea għandha ma’ pajjiżi oħra inkluż il-

Khartoum Process, il-Partnership Framework tal-Unjoni Ewropea ma’ pajjizi terzi, kif ukoll f’diversi 

laqgħat bi preparazzjoni għal-follow-up tal-Valletta Summit ta’ November 2015.  

Dwar il-Khartoum Process, id-Direttorat, flimkien mal-Ministeru tal-Affarijet Barranin, ipprepara 

memo għall-Kabinett, fejn ġie spjegat għalfejn kien qed jinħass il-bżonn li Malta ma tkomplix 

tipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat tat-Tmexxija tal-Khartoum Process iżda tibqa’ membru ta’ dan il-

proċess. Fis-26 ta’ Lulju, il-Kabinett qabel li Malta m’għandhiex tibqa’ membru tal-Kumitat tat-

Tmexxija tal-Khartoum Process.  

 

Dwar il-Partnership Framework: 

 

Uffiċjal mid-Direttorat qed jipparteċipa, flimkien ma’ uffiċjali tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u 

tal-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej, fil-laqgħat permezz ta’ videoconference dwar il-Partnership 

Framework il-ġdid tal-Unjoni Ewropea ma’ pajjiżi terzi. Matul l-2016, kien hemm total ta’ sebgħa 

minn dawn il-laqgħat.  

 

Dwar il-follow-up tal-Valletta Summit: 

 

Ufficjal mid-Direttorat ipparteċipa, flimkien ma’ uffiċjali tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin 

f’diversi laqgħat fi Brussell bi preparazzjoni għal-laqgħa, fit-8 u d-9 Frar, 2017, tal-Uffiċjali Għolja 

fuq il-Valletta Joint Action Plan.  

 

L-Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali  

 

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-manifest elettorali, id-Direttorat kellu jieħu ħsieb tliet miżuri: 

 

 Isaħħaħ il-ħidma biex il-kunċett ta’ solidarjetà jitħaddem verament fil-prattika f’qafas 

Ewropew u lil hinn minnu 

 

Din il-miżura hija imwettqa billi l-Unjoni Ewropea issa qiegħda taħdem bis-sħiħ biex tkabbar il-

kunċett tas-solidarjetà fi ħdanha, speċjalment permezz ta’ miżuri ta’ rilokazzjoni.  

 



 
 

 F’każ li uffiċjal tal-Pulizija jew Forzi Armati li jkun għadu ma għalaqx il-25 sena 

servizz ikorri gravi u jispiċċa ma jistax jaħdem aktar jew imut waqt il-qadi ta’ 

dmirijietu, il-familja, is-sieħeb, is-sieħba jew id-dipendenti tiegħu/tagħha, jieħdu l-

pensjoni dovuta daqslikieku għamlu 25 servizz.  

 

Matul l-2015 u l-2016, sar xogħol fuq din il-miżura li se tkun imwettqa f’erba’ dipartimenti (tal-

Pulizija, tal-Armata, tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin). Għal dan l-għan ġew 

imħejjija emendi sabiex din il-miżura tiġi introdotta fil-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-Korpi 

Dixxiplinati.  

 

 Jirriforma l-Bord tal-Viżitaturi biex dan ikun effettiv, anke bl-involviment ta’ aktar 

għaqdiet voluntiera.  

 

Din il-miżura twettqet billi l-liġi neċessarja ġiet adottata u tinsab fis-seħħ. 

 

Logħob tan-Nar  

 

Matul l-2016 sar kors ta’ aġġornament għal dawk li għahdom il-liċenzja ‘B’, liema kors ġie 

amministrat mill-Korp tal-Pulizija kif ukoll mill-Ministeru. Dan il-kors sar kemm f’Malta u kif ukoll 

f’Għawdex.  

 

Akkreditazzjoni tal-Laboratorju tal-Forensika  

 

Id-Direttorat mexxa l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2009/905/ĠAI) tat-30 ta’ 

Novembru 2009 dwar Akkreditazzjoni ta’ fornituri ta’ servizz forensiku li jwettqu attivitajiet 

f’laboratorji li tistipula li l-fornituri ta’ servizz forensiku li jwettqu attivitajiet f’laboratorji għandhom 

ikunu akkreditati minn korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni skont EN ISO/IEC 17025. Dan japplika 

għall-attivitajiet relatati mal-profil tad-DNA u data dattiloskopika li jsiru f’laboratorju.  

Matul is-sena 2016, id-Direttorat ta assistenza lil-Laboratorju tal-Forensika tal-Pulizija sabiex 

jorganizza ruħu biex iżomm din l-akkreditazzjoni li kienet ingħatat f’Novembru 2015, kif stipulat fid-

Deċiżjoni. Fil-fatt, id-Direttorat għen sabiex il-laboratorju reġa’ għadda minn audit f’Mejju tal-2016 u 

qed jerġa’ jipprepara sabiex jakkwista akkreditazzjoni ulterjuri fiż-żmien li ġej. Rigward leġiżlazzjoni, 

id-Deċiżjoni ġiet trasposta permezz ta’ leġiżlazzjoni sussidjarja: l-Avviż Legali 102 tal-2016.  



 
 

Barra minn hekk, id-Direttorat assista fil-ħolqien ta’ Disaster Victim Identification (DVI) Task Force 

b’rappreżentanti minn diversi entitajiet. F’Novembru tal-2016 saret l-ewwel sessjoni ta’taħrig lill-

uffiċjali minn dawn l-entitajiet, minn esperti barranin li nġiebu Malta għal dan il-għan. 

 

STEPHANIE BASON  

Direttriċi Policy Development and Programme Implementation 

 

  



 
 

AĠENZIJA TAL-WELFARE TAL-PERSUNI LI JFITTXU AŻIL (AWAS) 

 

L-Agenzija AWAS baqgħet tiffoka fuq il-provvista u l-immaniġġjar ta’ faċilitajiet ta’ akkoljenza fejn 

jiġu pprovduti programmi ta’ informazzjoni fil-qasam tal-impjieg, housing, saħħa, benefiċċji soċjali, 

edukazzjoni, skemi governattivi relatati ma’ ristabbilizzazzjoni kif ukoll volontarjat. 

AWAS għandha sehem importanti meta tilqa’ lil dawk l-individwi li jfittxu ażil temporanju, hekk kif 

miftiehem bejn il-Membri tal-Unjoni Ewropea. Sa Diċembru 2016, AWAS kienet diġà akkomodat 

aktar minn nofs tal-kwota allokata għal Malta. Huwa mistenni numru sostanzjali fl-ewwel kwart ta’ 

Jannar 2017. 

Sal-aħħar ta’ Diċembru 2016, kien hemm 673 persuna jfittxu ażil li ġew akkomodati fiċ-ċentri varji 

mmexxija mill-AWAS. 

Riżorsi Umani 

L-Aġenzija kompliet issaħħaħ l-istruttura tal-HR permezz ta’ reklutaġġ kemm intern u anke estern.  

Il-figuri tal-persunal għall-perjodu taħt reviżjoni ammonta għal 90 impjegat, magħmul minn 61 

support worker, żewġ unitajiet mexxejja, kordinaturi, social workers, impjegati tal-manutenzjoni, 

messaġġier/sewwieq u welfare officer wieħed.  

Numru tajjeb tal-istaff attendew korsijiet, seminars u konferenzi, kemm lokalment u barra minn 

Malta. Dan sar ukoll bil-fondi diretti mill-Aġenzija kif ukoll ir-rimborż mill-organizzaturi permezz 

tal-UE. L-attendenza u parteċipazzjoni f’seminars lokali u internazzjonali, konferenzi u workshops 

tikkontribwixxi għat-twessigħ tal-għarfien u esperjenza, speċjalment fil-qasam ta’ migrazzjoni. Matul 

l-2016 l-Agenzija investiet €15,000 f’taħriġ. 

Ċentru tal-Operazjonijiet 

Mal-ingaġġ ta’ Unit Leader – Centre Operations, deċiżjonijiet tal-operat u attivitajiet relatati ġew 

delegati lill-Unit Leader, għalhekk id-deċiżjoni u direzzjoni, kif ukoll il-komunikazzjonijiet ma’ 

diversi ċentri miftuħa, kien aktar effiċjenti u effettiv. In-numru ta’ ħaddiema fiċ-ċentri kollha kienet 

imsaħħa u żdied. Is-Sigurtà fil-biċċa l-kbira taċ-ċentri ġiet imtejba bl-installazzjoni ta’ sistemi ta’ 

CCTV.  

Il-ħidma ta’ manutenzjoni f’diversi ċentri ġiet imtejba sabiex jiżguraw illi kemm ir-residenti kif ukoll 

l-istaff ikunu akkomodati f’ambjent diċenti.  

Ġiet reġistrata żieda fiċ-ċentri miftuħa għal akkomodazzjoni minn 563 f’Marżu għal 673 f’Diċembru 

2016. 



 
 

 

RESIDENTI FIĊ-ĊENTRI MIFTUĦA  31/12/2016 

    

TOTAL FIĊ-ĊENTRI 

KOLLHA 

TIP ABR 

QTY 

Ħal Far Tent Village Accom. Centre HTV 171 

Ħal Far Open Centre Accom. Centre HOC 0 

Dar il-Liedna Accom. Centre DIL 48 

Block C Registrations Community BLOCKC 30 

Peace Lab  Accom. Centre PL 38 

Marsa Open Centre Accom. Centre MOC 114 

Mec Apartments Apartments MEC 161 

Mec Balzan  Accom. Centre BAL 111 

TOTAL  673 

 

Fiċ-ċentru miftuħ iddedikat lil single mothers, nisa u minuri, kienu reġistrati żidiet sostanzjali u beda 

jintlaħaq il-livell massimu ta’ akkomodazzjoni. Għalhekk, żdiedet l-urġenza biex tittieħed deċiżjoni 

fejn jiġu akkomodati dawn in-nies. Ċentru li kien għadu kif intemm proġett ta’ tisbiħ kien iċ-ċentru 

miftuħ għall-familji f’Ħal Far. Dan iċ-ċentru (ex-RAF barracks tal-familja) kien identifikat sabiex 

jipprovdi akkomodazzjoni għal familji, single mothers u tfal.   

  

RESIDENTI FIĊ-ĊENTRI MIFTUĦA  11/03/2016 

  

TOTAL FIĊ-ĊENTRI KOLLHA TIP ABR QTY 

Ħal Far Tent Village Accom. Centre HTV 57 

Ħal Far Open Centre Accom. Centre HOC 99 

Dar Iil-Liedna Accom. Centre DIL 13 

Block C Registrations Community BLOCKC 29 

Peace Lab  Accom. Centre PL 38 

Marsa Open Centre Accom. Centre MOC 69 

Mec Apartments Apartments MEC 167 

Mec Balzan  Accom. Centre BAL 91 

TOTAL  563 



 
 

It-Tim tal-Kura 

It-tim tal-kura professjonali (ħaddiema soċjali u uffiċjali tal-Welfare) issaħħaħ bl-ingaġġ ta’ ħaddiema 

soċjali ġodda biex jilqgħu għaż-żieda fid-domanda għas-servizzi relatati minn residenti fiċ-ċentri 

miftuħa. Ġie reġistrat titjib fl-immaniġġjar ta’ caseload fiċ-ċentri kollha. Ir-reklutaġġ ta’ Unit Leader 

– Policy and Services, għen biex jagħqad l-isforzi kollha flimkien biex jiżgura li t-tim tal-kura jsegwi 

l-każijiet numerużi ta’ persuni vulnerabbli preżenti fl-Open Centres kif ukoll żied il-livell ta’ 

attenzjoni fuq livell Psikosoċjali. It-tim tal-kura kompla jsegwi l-każijiet kollha f’kull livell, inklużi 

ta’ minorenni separati, residenti bi bżonnijiet speċjali, u każijiet li jirrikjedu attenzjoni speċjali. Il-

funzjoni tat-tim tal-kura huwa ta’ importanza partikolari għall-Aġenzija, speċjalment kif dawn 

jittrattaw ma’ każijiet ġodda, verifika tal-età, ordnijiet ta’ kura u kustodja, riunifikazzjoni tal-familja u 

interventi speċjalizzati u li jippromovu t-tranżizzjoni lejn il-Komunità. 

Proġetti  

Matul il-perjodu trattat minn dan ir-rapport, kien hemm ammont ta’ proġetti li kienu kkunsidrati 

sabiex ikunu finanzjati kemm minn fondi lokali kif ukoll permezz ta’ fondi mill-UE. Madankollu, il-

prijorità tal-Aġenzija hija l-binja ġdida biex takkomoda nies iffitxu l-ażil f’Ħal Far. Wara li l-proġett 

ġie ppreżentat lill-awtorità responsabbli fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Implimentazzjoni 

tal-Manifest Elettorali, inbeda x-xogħol fuq diversi dokumenti li jwasslu għal sejħiet pubbliċi 

konnessi ma’ dan il-proġett.  

Hemm żewġ proġetti oħra li se jibbenefikaw minn fondi Ewropej, u li se jkunu qed isiru flimkien mal-

proġett tal-binja ġdida f’Ħal Far. Dawn huma l-bini ta’ ħajt madwar iċ-ċentru eżistenti f’Ħal Far, 

flimkien ma’ guardroom, kif ukoll xogħol ta’ tisbiħ fiċ-ċentri l-oħra operati minn AWAS.  

Hemm maħsub ukoll tliet inizjattivi oħra li qed jiġu kkunsidrati u segwiti b’mod attiv u li jżidu l-valur 

tas-servizz offrut mill-AWAS. Dawn il-proġetti wkoll jiffurmaw parti mill-Asylum, Migration and 

Integration Fund tal-UE u huma: 

Crescere  

Proġett multi nazzjonali mmexxi mill-Italja li jinkludi l-Gran Brittanja, il-Greċja u r-Rumanija. Il-

proġett huwa maħsub li jaqsam l-għarfien u esperjenza fil-kura professjonali li l-ħaddiema jkunu 

kisbu waqt li jaħdmu fil-qasam tal-migrazzjoni.  

Taħriġ għall-istaff kollu tal-AWAS 

B’appoġġ għall-linji gwida li ħarġet l-EASO dwar il-kundizzjonijiet ta’ akkoljenza: standards 

operazzjonali u indikaturi, jinkludi Kap. sħiħ iffukat fuq ‘Taħriġ tal-ħaddiema’. Kif ingħad, l-uffiċjali 

tal-akkoljenza għandhom jirċievu taħriġ xieraq dwar il-qasam  



 
 

L-għan ewlieni tal-programm huwa li jiżdiedu l-ħiliet u t-tagħrif dwar suġġetti differenti relatati mas-

settur tal-ażil sabiex jiggarantixxu servizz aħjar lill-utenti ta’ servizzi. Dan il-programm ta’ taħriġ ġie 

dirett lejn il-ħaddiema kollha tal-AWAS li bħalissa jgħoddu 90, bil-possibbiltà li jiżdiedu sa 130 fl-

2020. Spiża totali ta’ madwar €250,000, 75% ġejjin minn fondi tal-UE. 

Programm ta’ edukazzjoni u attivitajiet għall-utenti ta’ ċentru ta’ akkoljenza 

Skont l-istrateġija għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu ażil u l-immigranti irregolari, residenti 

għandhom jiġu offruti korsijiet orjentati lejn l-integrazzjoni. Matul l-aħħar snin l-AWAS għamlet 

minn kollox, anke permezz tal-għajnuna minn diversi NGOs, biex torganizza attivitajiet li jippromovu 

l-integrazzjoni.  

Dan il-proġett jiffoka fuq l-implimentazzjoni ta’ appoġġ li l-AWAS tagħti għal dawk li jfittxu ażil li 

jgħixu f’ċentri miftuħa. Jipprovdu sessjonijiet ta’ informazzjoni, korsijiet u gwida individwali sabiex 

jiffaċilitaw il-fażi ta’ qabel l-integrazzjoni tagħhom fil-pajjiż tal-wasla. Psikoloġisti, counsellors, 

ħaddiema soċjali, medjaturi kulturali u min iħarreġ qed jimplimentaw l-attivitajiet imsemmija. Dawn 

l-attivitajiet huma diretti lejn ir-residenti kollha tal-AWAS. 

Dan il-proġett għandu tul ta’ ħames snin u nofs, minn Lulju 2017 sa Diċembru 2022, bl-ispiża totali 

ta’ madwar €2,000,000, li 75% huma ffinanzjati permezz ta’ fondi mill-UE. 

Donazzjonijiet 

Matul l-2016, l-Aġenzija rċeviet numru sabiħ ta’ oġġetti u apparat, ġentilment mogħtija minn diversi 

gruppi, entitajiet u organizzazzjonijiet. B’mod aktar notevoli l-Kavallieri tal-Ordni ta’ Malta rregalaw 

vettura mgħammra għal emerġenza medika, kif ukoll vettura li tesa’ 12-il persuna sabiex taqdi lill-

Aġenzija biex tittrasporta r-residenti u dawk li jfittxu ażil meta u kif meħtieġ. Il-Kumitat Olimpiku, 

b’kollaborazzjoni mal-Malta Football Association, għamel tajjeb għal donazzjoni ta’ pitch tal-football 

5-a-side komplut fil-Marsa Open Centre.  

 

 

JOSEPH BALDACCHINO 

Kap. Eżekuttiv AWAS 

 

  



 
 

UFFIĊĊJU TAL-KUMMISSARJU TAR-REFUĠJATI 

 

Introduzzjoni 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati huwa responsabbli li jirċievi, jipproċessa u jiddetermina 

applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali f’Malta. 

 

L-għan fundamentali ta’ dan l-Uffiċċju huwa li jassigura li jeżamina l-applikazzjonijiet għall-ażil 

b’mod indipendenti, trasparenti u bl-iktar mod effiċjenti filwaqt li jiggarantixxi deċiżjonijiet 

imparzjali. 

 

Ħarsa lejn l-2016 

Fl-2016 l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati rċieva 2066 applikazzjoni għall-protezzjoni 

internazzjonali. Minnhom 1745 kienu applikazzjonjiet ġodda, 196 kienu applikazzjonijiet sussegwenti 

u 125 kienu reviżjonijiet tal-każijiet. 

 

Tabella 1 turi n-numru ta’ applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-

Refuġjati fl-2016, skont it-tip ta’ applikazzjoni. 

 

Tabella 1 

 

Minkejja li n-numru ta’ immigranti irregolari li daħlu f’Malta bil-baħar naqas drastikament meta 

mqabbel mas-snin ta’ qabel, wieħed ma jistax ma jinnutax li x-xogħol fi ħdan l-Uffiċċju baqa’ 

għaddej bl-istess ritmu. Dan għaliex l-Uffiċċju laqa’ t-talba ta’ numru ta’ nies li daħlu Malta b’mod 
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regolari jew li nqabdu mill-pulizija mingħajr viża u mbagħad applikaw għal protezzjoni 

internazzjonali ma’ dan l-Uffiċċju. 

Min-numru ta’ applikazzjonijiet ġodda li rċieva l-Uffiċċju, skont is-sess u l-età tal-persuni, 1329 mill-

applikanti ġodda kienu adulti filwaqt li 416 kienu allegatament minorenni. Mill-adulti 1011 kienu 

rġiel filwaqt li 318 kienu nisa. Mill-minorenni 219 kienu subien filwaqt li 197 kienu bniet. 

L-ogħla numru ta’ applikazzjonijiet għall-ażil kienu ċittadini tal-Libya u tas-Sirja. Il-kriżi li għadha 

għaddejja fil-Libja u fis-Sirja kienet sfida ewlenija f’Malta fl-2016 hekk kif in-numru ta’ 

applikazzjonijiet mil-Libjani u s-Sirjani jammonta għal iktar minn 45 fil-mija mill-applikazzjonijet 

kollha li rċieva dan l-Uffiċċju. Fil-fatt, l-ewwel tliet nazzjonijiet fil-lista ta’ applikazzjonijiet li rċieva 

dan l-Uffiċċju kienu minn ċittadini Libjani b’656 applikazzjoni, segwiti minn ċittadini Sirjani b’285 

applikazzjoni u ċittadini Eritreani b’256 applikazzjoni. 

 

Tabella 2 turi n-numru ta’ applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-

Refuġjati fl-2016, skont in-nazzjonalità 

 

 

 

*Oħrajn tinkludi pajjiżi bħan-Niġerja, is-Sudan, il-Palestina, l-Iran, il-Marokk u l-Venezwela, 

fost pajjizi oħra, fejn in-numru ta’ applikazzjonijiet kien inqas minn disgħa għal kull pajjiz. 

 

Tabella 2 
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Minkejja n-numru sostanzjali ta’ applikazzjonijiet għall-ażil u allura l-pressjoni sproporzjonata meta 

mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea, dan l-Uffiċċju kkonkluda 1716-il applikazzjoni fl-2016. 

Minn dawn 197 ġew rikonoxxuti bħala refuġjati skont Artiklu 1 tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra, 1029 

ingħataw protezzjoni sussidjarja skont Artiklu 17 tal-Att tar-Refuġjati, 150 ġew miċħuda, 62 ġew 

irtirati u 95 ingħataw protezzjoni temporanja umanitarja, tnejn ġew esklużi mill-protezzjoni 

internazzjonali, 72 kienu magħluqin bħala ‘Dublin Closure’ u 109 kienu inammissibbli. 

Fl-2016 l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati kellu rata ta’ rikonoxximent ta’ iktar minn 76 fil-

mija. 

Skont Artiklu 31 tad-Direttiva 2013/32/EU l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati huwa obbligat li 

jikkonkludi applikazzjonijiet għal-ażil fi żmien sitt xhur minn meta jirċivihom. Huma ftit il-każijiet li 

ġew konklużi wara sitt xhur u dan minħabba kwistjonijiet kumplessi ta’ fatt jew ta’ liġi. 

Tabella 3 turi n-numru ta’ applikazzjonijiet għal-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-

Refuġjati fl-2016, skont id-deċiżjoni 

 

 

 

 

Tabella 3 

Fond Ewropew għar-Refuġjati 

Fl-2016 l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati beda jaħdem fuq ż-żewġ proġetti tal-Fond Ewropew 

għar-Refuġjati taħt il-progamm multiannwali 2014-2020; dawn huma: 
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 ‘AMIF 1.13 Improving and strengthening the asylum determination procedure through the 

training and funds for interpreters, conducting asylum interviews through Skype or 

videoconferencing, and use of language analysis and document analysis’. Ammont totali tal- 

proġett: €648,566.06 

 

Permezz ta’ dan il-proġett, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati għandu l-għan li jtejjeb aktar il-

proċess tal-ażil, u dan billi jtejjeb u jsaħħaħ il-proċedura ta’ determinazzjoni tal-ażil permezz ta’ 

taħriġ u fondi għall-interpreti, twettiq ta’ intervisti tal-ażil permezz ta’ online video conferencing, 

language analysis u użu ta’ servizz ta’ analiżi tal-lingwa kif ukoll tad-dokumenti. 

Parti indispensabbli tal-proċedura għall-ażil hija l-komunikazzjoni bejn l-applikant u l-Uffiċċju. Dan 

ma jkunx possibbli mingħajr interpreti. L-interpretazzjoni għandha rwol importanti fid-

determinazzjoni tal-ażil u l-interpreti huma involuti f’ħafna aspetti tal-proċess għad-determinazzjoni 

tal-ażil. Għal din ir-raġuni, l-Uffiċċju għandu l-għan li parti mill-fondi pprovduti mill-proġett propost 

se jintużaw biex jiġi pprovdut taħriġ għall-interpreti fil-lingwa Ingliża avvanzata u wkoll fil-ħiliet tal-

interpretazzjoni fil-kuntest tal-ażil. Dan se jtejjeb il-kontribut professjonali tagħhom matul il-proċess 

tal-ażil, b’mod partikolari fl-intervista personali mal-applikant għal protezzjoni internazzjonali. 

 

L-Uffiċċju jipproponi wkoll li parti mill-fondi pprovduti taħt dan il-proġett jintużaw biex jiġu 

ngaġġati s-servizzi ta’ interpreti minn barra biex jagħmlu intervisti ta’ applikanti partikolari li 

għalihom l-Uffiċċju ma jkollux interpreti disponibbli, permezz ta’ servizzi online msejħa bil-

vidjo/vuċi.  

Analiżi tal-lingwa se tintuża f’każijiet fejn il-pajjiżi ta’ oriġini ddikjarati mill-applikanti ma jistgħux 

jiġu aċċertati. L-użu ta’ analiżi tal-lingwa tista’ tkun utli fil-verifika tal-oriġini tal-applikanti. Dan is-

servizz jista’ ma jkunx disponibbli lokalment u l-Uffiċċju probabbilment se jkollu jixtri dawn is-

servizzi minn barra. 

 

Taħriġ dwar analiżi ta’ dokumenti għal persuni tekniċi qed jiġi wkoll propost taħt dan il-proġett. 

Huwa wkoll importanti ħafna li d-dokumenti oriġinali ppreżentati mill-applikanti jiġu kkontrollati 

biex jiġu kkonfermati li huma ġenwini u li dawn mhumiex imbagħbsa. Din il-prattika ġiet adottata 

minn dan l-Uffiċċju wara l-implimentazzjoni tal-proġett ERF 13/20 u permezz ta’ dan il-proġett 

propost li se jkompli.  

 

 ‘AMIF/1.14 The setting up of a unit with requests related to Regulation (EU) No. 604/2013 of 

26 June 2013, establishing the criteria and mechanisms for determining the Members State 

responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a 



 
 

third country national or stateless person (recast).’ Dan il-proġett jittratta t-twaqqif ta’ 

uffiċċju li jipproċċessa talbiet relatati mar-Regolament (UE) Nru 604/2013 tas-26 ta’ Ġunju, 

2013. L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati ġie fdat bir-responsibbiltà tat-teħid tat-

tmexxija tal-imsemmi uffiċċju mingħand id-dipartiment li qiegħed imexxih fil-preżent. L-

għan ewlieni tal-proġett huwa li l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati jwaqqaf uffiċċju li 

jipproċessa talbiet relatati mar-Regolament (UE) Nru 604/2013 tas-26 ta’ Ġunju, 2013.  

 

Id-dmirijiet relatati mal-imsemmi Regolament huma varji. Fosthom insibu: 

a) Jiġu pproċessati talbiet; 

b) Jiġi ddeterminat il-pajjiż responsabbli li jeżamina l-applikazzjoni għall-protezzjoni 

internazzjonali ta’ kull asylum seeker li japplika fl-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-

Refuġjati; 

c) Rintraċċar tal-familja ta’ minorenni mhux akkumpanjati; 

d) Issir komunikazzjoni ma’ uffiċini simili fil-pajjiżi tal-EU+; 

e) Rekord aġġornat ta’ statistika; 

f) Jiġu implimentati trasferimenti; 

g) Kwalunkwe dmir ieħor kif meħtieġ. 

Il-proġett MT/2015/AMIF/1.14 għandu baġit ta’ €253,064.44. Dawn il-fondi għandhom jiġu użati sa 

Novembru 2022. Dan il-proġett jinkludi xiri ta’ tagħmir teknoloġiku u għamara, taħriġ fil-livell 

bażiku u avvanzat għall-istaff tal-uffiċċju, xiri ta’ provvisti bħal kartolerija u pprintjar ta’ fuljetti, 

ikopri l-ispiża tal-interpreti li jaħdmu fl-imsemmi uffiċċju kif ukoll ikopri l-ispiża tas-salarju tal- 

mexxej tal-proġett.  

Solidarjetà ma’ Stati Membri u għajnuna lill-Uffiċċju Ewropew fil-Qasam tal-Ażil (EASO) 

Fl-2015 dan l-Uffiċċju offra żewġ esperti fil-qasam tal-ażil biex jgħinu fil-hotspots fl-Italja u fil-

Greċja wara l-ħruġ tal-European Agenda for Migration. L-ewwel espert Malti minn dan l-Uffiċċju 

intbagħat f’hotspots madwar l-Italja kollha. It-tieni esperta minn dan l-Uffiċċju ntbagħtet 

f’Thessaloniki fil-Greċja biex tgħin fir-reġistrazzjoni u l-għoti tal-informazzjoni wkoll, u ilha tagħmel 

dan minn Marzu 2016. 

Taħriġ 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati kompla jaħdem biex itejjeb l-ipproċessar ta’ 

applikazzjonijiet għal-ażil. Għal dan il-għan, l-Uffiċċju kompla jħarreġ il-persunal responsabbli mill-

eżami tal-applikazzjonijet u mit-teħid ta’ deċiżjonijet. Dan il-persunal attenda diversi moduli tal-

Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-ażil (EASO), fosthom taħriġ fuq inklużjoni, taħriġ ta’ 

intervistar ta’ persuni vulnerabbli, l-identità sesswali u orjentazzjoni sesswali, drittijiet fundamentali u 



 
 

l-protezzjoni internazzjonali fl-UE, esklużjoni, valutazzjoni tal-evidenza. Il-persunal attenda wkoll 

taħriġ dwar l-esklużjoni mogħti mill-UNHCR. 

 

DR MARTINE CASSAR 

Kummissarju tar-Refuġjati 

  



 
 

SERVIZZ TA’ DETENZJONI  

Daħla 

Matul is-sena 2016, fiċ-Ċentru ta’ Detenzjoni ddaħħlu 142 immigrant u minnhom inħelsu 125 sal-

aħħar tal-istess sena. 

Is-Servizz ta’ Detenzjoni 

Is-Servizz ta’ Detenzjoni ġie mwaqqaf fit-18 ta’  Awwissu 2005. Din l-entità hija magħmula minn 

numru ta’ uffiċjali tas-servizz ta’ detenzjoni li ġew ingaġġati apposta, flimkien ma’ numru ta’ uffiċjali 

mis-servizz pubbliku u numru dejjem jonqos ta’ membri mill-Forzi Armati.  

Din l-entità twaqqfet bil-għan li żżomm u tindokra, bl-aktar mod uman, dawk il-persuni li jaslu Malta 

u tinħarġilhom ordni ta’ detenzjoni jew tneħħija skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni. Dawn il-persuni 

jinżammu taħt kustodja sakemm il-każ tagħhom jiġi investigat u jinħelsu jew jiġu deportati. 

Matul il-perjodu ta’ detenzjoni, din l-entità tipprovdi għas-sigurtà u l-amministrazzjoni taċ-ċentru ta’ 

detenzjoni. Minbarra dan, is-Servizz ta’ Detenzjoni jieħu ħsieb jipprovdi: 

 Akkomodazzjoni adekwata, inkluż post fejn jorqdu u fejn jinħaslu dawk miżmuma 

 Ħwejjeġ u lbies, ikel u xorb, u affarijiet oħra meħtieġa biex dawk miżmuma jżommu ruħhom 

fi stat tajjeb 

 Kura medika b’xejn 

 Laqgħat mal-Kummissarju tar-Refuġjati 

 Laqgħat u żjarat minn organizzazzjonijiet mhux governattivi 

 Għajnuna legali b’xejn 

 Aċċess għal servizzi ta’ reliġjonijiet differenti 

 Mezz biex jitkellmu ma’ qrabathom barra minn Malta 

 

Ftehim Settorjali  

Bis-saħħa tal-ftehim settorjali li kien iffirmat bejn il-Gvern u l-General Workers Union fl-2015, ġew 

magħżula tmien Officer-in-Charge Detention Shifts wara l-ħruġ ta’ applikazzjonijiet għal dan il-post. 

B’hekk, l-uffiċjali tas-Servizz ta’ Detenzjoni komplew igawdu minn żvilupp fil-karriera tagħhom. 

Proġetti Ffinanzjati minn Fondi Pubbliċi 

Tul din is-sena twettqu diversi proġetti u xogħlijiet fiċ-ċentru ta’ detenzjoni. Ħafna minn dan ix-

xogħol sar mill-ħaddiema tal-istess Servizz ta’ Detenzjoni. Dan kien jikkonsisti f’tisbiħ u rranġar ta’ 

binjiet u faċilitajiet varji fiċ-ċentri, kif ukoll manutenzjoni ġenerali fl-istess ċentri biex tissaħħaħ aktar 

is-sigurtà. 



 
 

 

Żjara fiċ-Ċentri ta’ Detenzjoni 

Matul is-sena saru bosta żjarat minn entitajiet varji. Kien hemm żjarat regolari tul is-sena kollha minn 

entitajiet lokali u barranin, kif ukoll żjarat ta’ monitoraġġ minn istituzzjonijiet mill-Unjoni Ewropea u 

min-Nazzjonijiet Magħquda. 

Xogħol ieħor 

Uffiċjali tas-Servizz tad-Detenzjoni taw servizz ta’sigurtà fiċ-ċentri miftuħa, kif ukoll fl-Uffiċċju tal-

Kumissarju għar-Refuġjati u fl-Initial Reception Centres tal-Marsa u ta’ Ħal Far. 

 

MARIO SCHEMBRI 

Kap. ta’ Detenzjoni 

  



 
 

FAĊITILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN 

Inizjattivi ġodda  

Għall-ewwel darba fil-Faċilità, ingħata bidu għal proċess ta’ separazzjoni tal-iskart. Dan inbeda fil-

blokk tal-amministrazzjoni fejn jikkonċerna karti u kartun, u beda jiġi estiż għal sezzjonijiet oħra tal-

Faċilità. Permezz ta’ dan il-proċess, ammont konsiderevoli ta’ materjal ta’ karta, kartun u plastik li 

qabel kien jiġi mormi, issa qed jiġi rriċiklat. 

Sigurtà 

Ġiet installata sistema biex tirrekordja l-patrols kollha ta’ sigurtà u l-iċċekkjar intern u estern, bis-

sistema tkun monitorjata mill-Control Room u mqassma mad-diviżjonijiet fil-Faċilità. Ingħata bidu 

għal proġett ta’ networking ta’ sistema ġdida ta’ komunikazzjoni u kameras, eċċ., mal-Faċilità kollha. 

Inħolqot sistema ta’ punching billejl għall-patrols mill-uffiċjali tas-shift ta’ billejl. Ġew installati 

kameras ġodda tas-sigurtà f’xi postijiet fejn kien hemm il-ħtiega u fejn is-sistema preżenti tippermetti. 

Saru stimi ta’ sistemi ta’ panic buttons u kamera ġdida fil-YOURS. Inbeda proċess ta’ ppjanar għal 

Control Room ġdida u bini relatat, kif ukoll spazju għal fejn jitwasslu l-affarijiet.  

Statistika għall-2016: 

 L-SRT għamlu 2,760 tfittxija 

 Saru 97 test tal-urina għall-istaff 

 Instabu 42 każ ta’ droga 

 

Inmates Services  

1679 priġunier instabu negattivi għad-droga, 167 instabu pożittivi għad-droga 

Klieb  

Bejn l-2014 u l-2015 waslu sitt iklieb ġodda. Ma’ dawn żdied ieħor fl-2016. Dawn il-klieb kollha 

għaddew minn taħriġ intensiv u għadhom jiġu mħarrġa b’mod regolari. L-Uffiċjali Korrettivi, 

handlers ta’ dawn il-klieb, ingħataw taħriġ u hemm il-ħsieb li huma jkomplu jiġu mħarrġa fiż-żmien li 

ġej. Sadanittant, sar xogħol fil-kennels tal-klieb tat-Taqsima tal-K9 tal-Faċilità li hemm fil-Mosta. 

Dawn il-klieb bdew jintużaw f’Marzu tal-2015, u minn dakinhar huma wettqu 766 tfittxija f’vetturi, 

651 tfittxija f’ċellel, dormitorji u lokalitajiet oħra fil-Faċilità, kif ukoll 227 tfittxija fuq oġġetti oħra li 

jkunu qed jiddaħħlu fil-Faċilità. Minn dawn, huma kienu strumentali f’14-il okkażjoni biex instab 

materjal projbit li kien iddaħħal jew kien qed jiġi mdaħħal fil-Faċilità.  

 

Matul l-2016, il-K9 għamlu 146 tfittxija fiċ-ċelel. 

 



 
 

Servizzi Edukattivi  

 

Lejn l-ewwel nofs tas-sena, ħames priġunieri ġew imħarrġa minn żewġ għalliema tal-arti mis-sezzjoni 

tal-Arti u Kreattività tal-Kavallier ta’ San Ġakbu biex joqogħdu għall-eżamijiet tal-Università ta’ 

Londra fil-Livell Ordinarju li saru f’April 2016. Sar kors maħsub għal dawk li diġà għandhom il-

Liċenzja C tas-sewqan. Dan il-kors ta’ 110 sigħat huwa obbligatorju għal dawk li meta joħorġu jkunu 

jixtiequ jkomplu f’karriera tas-sewqan ta’ vetturi ta’ merkanzija u f’karozzi kummerċjali skont id-

Direttiva tal-Unjoni Ewropea 2003/59. Dan il-kors wera li huwa popolari ħafna mal-priġunieri u r-

riżultat kien pożittiv ħafna, kemm mill-priġunieri, kif ukoll mill-parteċipanti u l-għalliema kwalifikati 

li huma wkoll approvati minn Transport Malta. Ġie mfassal kors ta’ 40 siegħa għal dawk li xtaqu 

jakkwistaw informazzjoni u taħriġ fuq stores u ambjent loġistiku. Dan il-kors ipprovda informazzjoni 

fuq l-aħħar teknika, metodi u l-aħjar prattika relatata mal-istorekeeping. Uffiċjali mill-qasam 

Edukattiv tal-Faċilià marru l-MCAST, Raħal Ġdid u l-Agribusiness Centre tal-MCAST f’Ħal Qormi, 

biex jiltaqgħu personalment mal-għalliema u l-kordinaturi tal-priġunieri li ġew mogħtija leave mill-

ħabs biex ikomplu kors fl-MCAST. Numru ta’ priġuniera applikaw għall-Ispanjol, Franċiż, Business 

Studies u l-Matematika. L-eżamijiet saru fil-bini tal-Faċilità. Saru wkoll diskussjonijiet mad-

Dipartiment tal-Eżamijiet b’riżultat li l-miżati għall-priġunieri ġew iffrankati. Numru ta’ priġunieri 

poġġew għal eżamijiet tal-Matsec f’suġġetti varji. Għall-ewwel darba ġie organizzat il-workshop tal-

elettronika u workshop ieħor għal xogħol (Heritage Homes) li jsir mill-priġunieri fit-taqsima tan-nisa. 

Ġie mniedi l-proċess tat-tfassil ta’ programm tat-tmexxija ġdida għas-sezzjoni tal-YOURS. Dan il-

programm qed jiġi mfassal minn grupp ta’ esperti lokali bl-assistenza ta’ espert Norveġiż fil-ħarsien 

taż-żgħażagħ. Ġiet imnedija policy ġdida dwar persuni transgender fil-Faċilità. Din il-policy għandha 

l-għan li dawn il-persuni jkunu trattati b’mod aktar uman u dinjituż. Ġew organizzatti numru ta’ 

korsijiet tad-drama, anke bil-parteċipazzjoni ta’ għadd ta’ studenti tad-drama mir-Renju Unit li ġew 

Malta proprju sabiex jagħtu lezzjonijiet lill-priġunieri. F’Diċembru wkoll saret preżentazzjoni tad-

drama fid-Diviżjoni tan-Nisa wara li dawn attendew kors. Inħolqot kollaborazzjoni mill-qrib ma’ 

organizzazzjonijiet edukattivi u taħriġ sabiex jiġu organizzati korsijiet akkreditati fil-Faċilità. Qed isir 

aċċenn partikolari fuq korsijiet ta’ natura vokazzjonali, bħal mastrudaxxa, tqegħid tal-madum, 

nutrizzjoni u tisjir, ħjata u korsijiet akkademiċi u ta’ edukazzjoni formali. Fil-fatt, lejn l-aħħar tliet 

xhur tas-sena, ġie mniedi kors tal-ħjata għal 16-il priġunier. F’Ottubru mbagħad, priġunier ġie mogħti 

educaton leave biex jattendi l-MCAST u disa’ priġunieri oħra ngħataw study leave. Numru ta’ 

priġunieri poġġew għal eżamijiet tal-Matsec f’suġġetti varji.  

Fl-2016, 23 priġunier għamlu użu minn xogħol fil-komunità, u ħamsa minnhom ġew imwaqqfa 

minħabba raġunijiet dixxiplinarji; 15-il priġunier għamel użu mix-xogħol ta’ qabel il-ħruġ mill-

Faċilità, u wieħed minnhom ġie mwaqqaf minħabba raġunijiet dixxiplinarji; 17-il priġunier għamel 

użu minn educ./study leave, u wieħed ġie mwaqqaf minħabba raġunijiet dixxiplinarji. 



 
 

Attivitatjiet Sportivi 

Inbeda xogħol biex post adattat fil-Faċilità, jinbidel fi sports area sabiex tiżdied mal-ground tal-futbol 

eżistenti fejn il-priġunieri jkunu jistgħu jipprattikaw sports ieħor. 

Ġew organizzati attivitajiet sportivi fuq bażi regolari u, apparti logħob tal-futbol organizzati bejn l-

istess priġunieri, ġew ukoll timijiet minn barra l-Faċilità. Fi żmien l-Għid u fi żmien il-Milied ġew 

organizzati tournaments bil-parteċipazzjoni ta’ timijiet kemm mill-Faċilità kif ukoll oħrajn minn 

barra. Saru wkoll żjarat minn timijiet tal-Premier League. Dawn il-plejers u uffiċjali ltaqgħu u 

għaddew ħin mal-priġunieri. Bħalma ġara f’dawn l-aħħar sentejn, il-Faċilità pparteċipat permezz ta’ 

tim tal-priġunieri fil-Masters’ Tournament. Saru klassijiet ta’ eżerċizzji fiżiċi u attivitajiet sportivi 

regolari minn kordinatur kwalifikat, kemm fis-Sezzjoni tan-Nisa kif ukoll fit-taqsima tal-YOURS.  

Amministrazzjoni u Riżorsi Umani  

Matul din is-sena nħarget sejħa għall-ingaġġ ta’ numru ta’ uffiċjali korrettivi ġodda sabiex jimtlew 

postijiet vakanti f’dan il-grad. Il-proċess tal-għażla kien konkluż u, f’Ottubru, 61 rekluta bdew it-

taħriġ tagħhom f’Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati, taħriġ li kien imfassal b’mod professjonali u serju 

sabiex jaħseb għal dak li huwa mistenni minn dawn l-uffiċjali. 

Proġetti u manutenzjoni 

Inbeda xoghol fuq showers ġodda fid-Division 11. Diviżjonijiet oħra wkoll sarilhom xogħol ta’ tibdil. 

Inbidlu dwal fl-uffiċċji u l-madwar b’soffitti ġodda bi dwal LED. Se tiġi installata sistema ġdida ta’ 

dwal fl-area tal-viżitaturi f’Divisions 5 u 7. Saru diversi xogħlijiet ta’ titjib ta’ faċilitajiet u 

manutenzjoni, fosthom manutenzjoni u installar ta’ waterproofing ta’ diversi bjut, tibdil ta’ servizzi, 

twaħħil ta’ showers ġodda u xogħol ta’ titjib ta’ showers oħra. Sar xogħol ta’ titjib temporanju fil-

kċina eżistenti sabiex tkun tista’ tkompli taqdi l-funzjoni tagħha sakemm titlesta waħda ġdida. Ingħata 

bidu għal proċess sabiex jinbdew professional quarters ġodda, fejn huwa maħsub li jkun hemm 

numru ta’ uffiċini u consultation rooms sabiex jintużaw mill-professjonisti li jaħdmu fil-Facilità. Kif 

jinħarġu l-permessi jkun jista’ jingħata bidu għax-xogħol. Inbeda xogħol ta’ estensjonijiet tal-

ispiżerija tal-Faċilità. Saru pjanijiet sabiex tiġi rilokata l-MI Room tal-Faċilità għal post aktar 

aċċessibbli u li tkun mgħammra kif jixraq għaż-żminijiet tal-lum. Sar u għadu għaddej xogħol ta’ 

restawr f’diversi partijiet tal-Faċilità. Dan ix-xogħol isir mill-priġunieri u l-uffiċjali. Qed isir 

investiment fil-kċina li tinsab fit-Taqsima tan-Nisa sabiex din ukoll tkun tista’ tibda tintuża anke għal 

skopijiet ta’ edukazzjoni tal-priġunieri. Sar xogħol f’Division 15 li qed tinżamm bħala diviżjoni ta’ 

emerġenza biex isservi f’każijiet ta’ iżolament. Tlesta x-xogħol fuq il-playroom u din bdiet tintuża 

għal viżti minn tfal żgħar. Sar titjib fil-faċilitajiet tal-gym tal-priġunieri.  

 



 
 

Kura u Riintegrazzjoni 

Fl-ewwel xhur tas-sena ġie ppjanat li jiżdied in-numru ta’ professjonisti fi ħdan din it-Taqsima. Bdew 

jaħdmu żewġ care plan co-ordintors mal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Iż-żewġ kordinaturi kellhom 

perjodu ta’ ġimagħtejn fejn, b’mod intensiv, ġew introdotti għas-sistemi varji li jinsabu fil-Faċilità. 

Sar ukoll xogħol sabiex jiffamiljarizzaw irwieħhom max-xogħol tat-Taqsima, u dan bil-għan li jkunu 

jistgħu jifhmu aħjar ix-xogħol kumplessiv. Dan wassal sabiex bdew jaraw kemm lill-priġunieri li 

għandhom pjan ta’ kura diġà mfassal kif ukoll dawk li waslu fl-aħħar tliet xhur tas-sentenza tagħhom, 

u għalhekk waslu biex joħorġu lura fis-soċjetà. Tajjeb jingħad li f’dan il-perjodu ġie maħsub li jiġu 

impjegati erba’ psychologist assistants. Sar xogħol sabiex jerġgħu jinħarġu s-sejħiet għall-

applikazzjoni għal social workers u care plan co-ordinators oħra. Tkompliet il-ħidma fir-rigward tal-

parole, fejn numru ta’ pjanijiet ta’ kura ġew imfassla għal dawk il-priġunieri li applikaw sabiex jiġu 

kkunsidrati għal dan il-benefiċċju tal-parole. Matul l-2016, 20 priġunier ħarġu mill-Faċilità Korrettiva 

ta’ Kordin fuq liċenzja tal-parole. Saru laqgħat mill-Prison Addiction Rehabilitation Management 

Board, li matulhom kien irrakkommandat li numru ta’ priġunieri jibdew isegwu programm ta’ kura 

kontra l-abbuż ta’ sustanzi. Saret ukoll ħidma fir-rigward tax-xogħol tal-Playmobil, fejn ġew 

ippreżentati r-regolamenti li għandhom jitħaddmu u jiġu segwiti, kif ukoll l-applikazzjoni li għandha 

timtela meta priġunier ikun irid jiġi kkunsidrat għal dan ix-xogħol. Sar xogħol intensiv mill-Uffiċċju 

għas-Servizzi tal-Priġunieri fejn, fost ix-xogħol ieħor, isir it-teħid tal-kampjuni tal-urina b’numru 

konsiderevoli ta’ testijiet isiru kull ġimgħa. Tajjeb jingħad ukoll li l-istess uffiċċju jikkordina s-servizz 

offrut mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali li jingħata darba fil-ġimgħa, kif ukoll dak offrut mill-

Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (Jobsplus), li jseħħ darba fix-xahar. Fir-rigward tal-aspett 

mediku fil-Faċilità, illum wara li ġie ngaġġat tabib ġdid, is-servizz ta’ tabib infirex fuq medda akbar 

ta’ sigħat. Dan, bla dubju ta’ xejn, huwa ta’ benefiċċju għall-priġunier li qiegħed isib attenzjoni 

medika f’ħinijiet li qabel ma kienx possibbli li jsib. Beda jingħata servizz mill-Kummissarju għar-

Refuġjati, fejn rappreżentanti tal-istess Kummissarju jiġu fil-Faċilità sabiex jipproċessaw l-

applikazzjoni ta’ priġunieri li jixtiequ japplikaw għall-ażil. Inbeda wkoll il-programm RISe li, wara 

ħidma intensiva mit-Taqsima għall-Kura u Riintegrazzjoni (CRU) sabiex isiru numru konsiderevoli 

ta’ pjanijiet ta’ kura, l-applikazzjonijiet ġew ipproċessati u numru ta’ priġunieri bdew isegwu l-

imsemmi programm. Beda jiġi implimentat programm mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali, 

b’kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Familja u Żvilupp Soċjali li, wara li impjegati jassessjaw lir-

residenti li jkunu waslu biex joħorġu lura fil-komunità, dawn ikellmuhom fuq il-proċeduri ta’ impjieg 

bl-iskop li jiffaċilitaw l-impjieg tagħhom. L-għan ewlieni huwa r-riintegrazzjoni soċjali. 

 

MARIELLA CAMILLERI  

Aġent Direttur 



 
 

DIPARTIMENT TAL-PROBATION U L-PAROLE 

 

Liġijiet li jirregolaw ix-xogħol tal-Probation u l-Parole 

Il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tad-Dipartiment tal-Probation u l-Parole joriġinaw minn żewġ 

liġijiet li huma s-segwenti: 

L-ATT DWAR IL-PROBATION (Kap. 446) – Ordni Proviżorja ta’ Superviżjoni, Rapporti ta’ 

Qabel is-Sentenza (Social Inquiry Report u Pre-sentence Report), Rapport Verbali, Ordni ta’ 

Probation, Sentenza Sospiza b’Superviżjoni, Ordni ta’ Servizz fil-Komunità, u Ordni ta’ Probation u 

Servizz u Ordni ta’ Trattament. 

L-ATT DWAR IL-ĠUSTIZZJA RIPARATRIĊI (Kap. 516) – Rapporti tal-Parole, Liċenzja tal-

Parole, Rapport tal-Vittmi u Medjazzjoni. 

Superviżjoni ta’ każijiet 

Sal-aħħar ta’ Diċembru 2016, id-DPP għamel superviżjoni fuq total ta’ 1118 każ attiv. Dawn il-

każijiet jinkludu numru ta’ sanzjonijiet ibbażati fil-komunità, hekk kif imsemmija hawn fuq.  

Ma’ dawn hemm inkluż ukoll kitba ta’ rapporti, li jinkludu Rapporti għall-Qorti u Rapporti għall-Bord 

tal-Parole.  

Ġustizzja Riparatriċi 

Unità tal-Parole 

Mill-1 ta’ Jannar 2016 sal-aħħar ta’ Diċembru 2016, id-DPP segwa numru ta’ priġunieri li ngħataw il-

Liċenzja tal-Parole, liema numru jammonta għal 23 persuna. 

Ir-rwol tal-Unità tal-Parole huwa li tħejji Rapporti tal-Parole ta’ kull applikant. Meta dan ir-rapport 

jiġi finalizzat, dan jingħata lill-parole clerk fejn wara l-istess rapport jgħaddi għand l-Offender 

Assessment Board u l-Bord tal-Parole rispettivament. Id-deċizjoni finali jekk persuna tingħata jew ma 

tingħatax il-Liċenzja tal-Parole tittieħed mill-Bord tal-Parole. 

Unità tal-Appoġġ lill-Vittmi  

Ir-rwol ta’ dan l-Unità huwa li tagħmel kuntatt mal-vittmi hekk kif il-priġunier japplika għall-parole. 

Il-victim liaision officer tagħmel kuntatt mal-vittma/i sabiex tiġbor informazzjoni dwar il-każ u kif il-

każ ikun ħalla effett fuq il-persuna/i. Dan ir-rapport jingħata lill-parole clerk u wara jgħaddi wkoll 

għand il-bordijiet imsemmija hawn fuq. 

Matul is-sena 2016, din l-Unità għamlet kuntatt ma’ 215-il vittma.  



 
 

Medjazzjoni 

Fis-sena 2016 id-DPP kompla jaħdem fuq il-medjazzjoni billi kompla joffri taħriġ aktar speċjalizzat u 

dettaljat lil dawk l-uffiċjali tal-probation li wrew interess li jkunu medjaturi. Dan it-taħriġ ingħata 

b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta.  

Matul din is-sena tlesta it-tfassil tal-Victims Charter kif ukoll id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa 

sabiex tkun tista’ titħaddem il-medjazzjoni. Din id-dokumentazzjoni u l-proċess tat-tnedija tal-

medjazzjoni saret b’ħidma intensiva mill-membri tal-Victim Offender Mediation Committee. Id-

Dipartiment, flimkien mal-Kumitat, huwa impenjat sabiex is-servizz ta’ medjazzjoni bejn min wettaq 

ir-reat u l-vittma jiġi mniedi sa Marzu 2017. Huwa ppjanat li fis-sena 2017 ikun hemm persuna 

speċjalizzata fil-qasam tal-medjazzjoni sabiex tmexxi dan is-servizz.  

Unità tal-Psikoloġija 

Matul is-sena 2015 u 2016 din it-taqsima kienet mexxiet riċerka fil-qasam tal-anger management. Ir-

riżultat ta’ din ir-riċerka kien pożittiv ħafna u saħansitra ġie ppubblikat fuq il-ġurnal xjentifiku  

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Din ir-riċerka wriet il-

bżonn li jiġu mfassla programmi oħra għal klijenti tad-Dipartiment sabiex jiġu indirizzati problemi 

oħra saljenti li huma assoċjati mar-reċediviżmu. F’dan ir-rigward, din it-taqsima ħadet taħriġ intensiv 

fil-Probation Board, Northern Ireland u bħalissa din l-Unità hija impenjata li tikteb u tfassal żewġ 

programmi ġodda li minnhom jistgħu jibbenefikaw il-klijenti tad-dipartiment. Programm minnhom se 

jindirizza l-problemi fil-kundizzjoni u fil-mod ta’ kif jaħsbu l-offenders filwaqt li l-programm l-ieħor 

se jkun immirat biex jindirizza l-problemi assoċjati mar-reati ta’ natura sesswali (dak magħruf bħala 

sex offender treatment programme).  

Taħriġ 

Matul is-sena 2016, id-DPP ħa ħsieb li jkompli jinvesti fit-taħriġ tal-impjegati tal-istess Dipartiment u 

dan billi organizza in-house training relatat mal-linja u n-natura tax-xogħol tal-Probation u l-Parole. 

Barra minn hekk, id-DPP ħa ħsieb ukoll li jistieden numru ta’ professjonisti li taw informazzjoni dwar 

servizzi offruti mill-entitajiet li jiġu minnhom, fosthom l-Appoġġ, is-Sedqa, Caritas u l-ETC 

(Jobsplus).  

Ma’ dan inżid ukoll li l-impjegati tad-DPP ibbenefikaw minn ta’ taħriġ offrut mill-IPS, liema taħriġ 

huwa mmirat li jsaħħaħ u jtejjeb il-kwalitajiet tax-xogħol tal-impjegati.  



 
 

Id-DPP ħa ħsieb ukoll li matul is-sena 2016 l-impjegati jingħataw taħriġ dwar proċessi relatati mas-

Sistema tal-Ġustizzja Kriminali u ma tibdiliet differenti li kien hemm, kemm minħabba leġiżlazzjoni ġdida 

kif ukoll ma’ emendi f’leġiżlazzjoni eżistenti.  

 

Statistika Annwali 

Fis-sena 2016, daħlu 834 każ ġdid mill-Qrati ta’ Malta u Għawdex, mill-Bord tal-Parole (Liċenzja tal-

Parole) u mingħand il-Parole Clerk (Rapporti tal-Parole (Irreferi għal Grafika 1). Fil-31 ta’ Diċembru, 

2016, id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole kellu total ta’ 1118-il każ attiv. 

Grafika 1 

 

Żieda fil-każijiet kienet reġistrata fir-Rapporti ta’ qabel is-sentenza, fl-Ordnijiet Proviżorji ta’ 

Superviżjoni u fis-Sentenzi Sospiżi.  

Ir-rekords tad-DPP juru li klijenti ġodda kellhom kuntatt mad-Dipartiment minħabba offiżi varji 

(Irreferi għall-Grafika 2). L-iktar offiża predominanti kienet dik ta’ serq, bħalma kienet fis-snin 

preċedenti. 259 każ ta’ serq ġew referuti lid-DPP u din il-figura turi żieda ta’ 22% meta kkumparata 

mal-2015.  
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Grafika 2 

 

Fis-sezzjoni tal-gender, in-numru ta’ nisa kien 121, waqt li n-numru tal-irġiel kien 713. Ikkumparati 

mal-2015, ir-rekords tad-DPP juru li kien hemm żieda ta’ 10% fl-irġiel u żieda ta’ 9% fin-nisa. 

(Irreferi għall-Grafika 3) 

Grafika 3 
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Fis-sena 2016 (Irreferi għall-Grafika 4) l-akbar grupp tal-klijenti li bbenifikaw mis-servizzi tad-DPP 

kienu fl-età ta’ bejn it-30 u l-34 sena. Din tikkonsisti f’16% tal-każijiet totali li daħlu din is-sena. 

Żieda sostanzjali tista’ tiġi nnutata wkoll fil-gruppi ta’ etajiet ta’ bejn il-35 u d-39 sena u ’l fuq minn 

50. Kien hemm ukoll reġistrat nuqqas ta’ klijenti fil-grupp fl-età ta’ bejn il-45 u d-49 sena. 

Grafika 4 
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DIPARTIMENT TAS-SIGURTÀ TAL-AVJAZZJONI TA’ MALTA (AVSEC MALTA) 

Id-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni huwa l-entità regolatorja fil-qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni 

f’Malta, hekk kif stipulat fil-Kap. 405 tal-Liġijiet ta’ Malta, Att dwar l-Ajruporti u Avjazzjoni Ċivili 

(Sigurtà) 1998. 

AVSEC Malta huwa rikonoxxut bħala Appropriate Authority għas-sigurtà fl-avjazzjoni fil-livell 

internazzjonali u reġjonali minn dawn l-entitajiet rilevanti: 

 L-International Civil Aviation Organisation (ICAO) taħt l-awspiċji tan-Nazzjonijiet 

Magħquda (UN) 

 Il-Kummissjoni Ewropea (EC) 

 Il-Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili (ECAC) 

Fl-aħħar snin, AVSEC Malta bniet reputazzjoni pożittiva ta’ flessibbiltà u professjonalità li hija 

apprezzata mill-istakeholders fl-industrija tal-avjazzjoni kemm lokali kif ukoll lil hinn minn xtutna. 

Tul is-snin id-dipartiment kiseb ukoll tradizzjoni, knowhow u expertise fil-qasam tas-sigurtà fl-

avjazzjoni li huma mfittxija minn kull min jopera f’dan il-qasam.•  

Fid-dawl tar-responsabbiltajiet tagħha bħala regolatur fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni AVSEC 

Malta mill-bidu tas-sena ’l hawn ħadet dawn l-inzjattivi speċifiċi, minbarra xogħol amministrattiv 

ieħor marbut mal-funzjonijiet ta’ din l-entità: 

Tħejjijiet għall-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tal-UE u ħidma fi-ħdan il-UE  

Wara li matul is-sena li għaddiet AVSEC Malta kienet ħejjiet pjan operattiv ta’ sigurtà għall-ajruport 

u infrastruttura tal-avjazzjoni li se jiġi esegwit matul il-Valletta Summit u ċ-CHOGM, AVSEC Malta 

qed twettaq it-tħejjiet meħtieġa għall-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill Ewropew tal-UE fl-ewwel nofs 

tas-sena d-dieħla.  

Tiġdid tal-passes ta’ sigurtà tal-ajruport u pproċesar ta’ applikazzjonijiet ġodda 

Matul is-sena li għaddiet AVSEC Malta ġeddet il-‘pass’ ta’ madwar 900 ħaddiem fl-Ajruport 

Internazzjonali ta’ Malta, inklużi dawk ta’ kumpaniji bħal Lufthansa Technic Malta, Air Malta u 

operaturi oħra f’dan il-qasam. Dan il-proċess kien jinvolvi wkoll kontrolli dettaljati ta’ kull applikant. 

Għal dan l-għan ġew mitbugħa leaflets ta’ informazzjoni dwar il-‘pass’ li jingħataw lill-applikanti 

kollha. Matul is-sena li ġejja, dan il-proċess se jitkompla għall-‘passes’ kollha li jiskadu fis-sena 

2017. Intant, AVSEC Malta qed tantiċipa li tipproċessa madwar 1,000 applikazzjoni għal ‘passes’ tal-

ajruport ġodda. 

  



 
 

Spezzjoni mill-Kummissjoni Ewropea fuq l-Awtorità Rilevanti 

Fil-bidu ta’ Ottubru, tim ta’ spetturi mill-Unit tas-Sigurtà fl-Avjazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fi 

ħdan DG Move wettaq spezzjoni ta’ ħamest ijiem fuq Aviation Security Malta bħala l-awtorità 

rilevanti għall-qasam tas-Sigurtà fl-Avjazzjoni f’Malta. Spezzjonijiet ta’ dan it-tip isiru fuq il-pajjiżi 

membri kollha darba kull erba’ snin u jidħlu fl-aspetti kollha tal-operat tad-dipartiment, b’attenzjoni 

partikolari fuq il-qafas leġiżlattiv u l-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll ta’ kwalità u l-infurzar 

tagħhom.  

Ir-riżultat ta’ din l-ispezzjoni kien wieħed pożittiv. 

L-għaxar edizzjoni tal-Programm Nazzjonali tas-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili 

Wara li kien approvat mill-Kumitat għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni, l-għaxar edizzjoni tal-Programm 

Nazzjonali tas-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili u s-sitt edizzjoni tal-Programm Nazzjonali ta’ Taħriġ għas-

Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili ġew addottati u tqassmu f’format diġitali lil madwar erbgħin stakeholder 

li jaħdmu f’dan il-qasam, fosthom l-operatur tal-ajruport u operaturi tal-linji tal-ajru irreġistrati 

f’Malta.  

Dawn iż-żewġ dokumenti huma l-qafas regolatorju għas-sigurtà fl-avjazzjoni f’pajjiżna u jirriflettu r-

regolamenti internazzjonali, inklużi dawk tal-Unjoni Ewropea.  

Servizz ta’ Air Ambulance f’Għawdex 

Fid-dawl tal-bidu tal-operazzjoni ta’ servizz ta’ ambulanza bl-ajru bejn Malta u Għawdex, AVSEC 

Malta bdiet il-proċess sabiex tapprova il-ħeliport ta’  Għawdex u l-ħelipad tal-Isptar San Luqa li se 

jkunu qed jintużaw minn dan is-servizz.  

Attivitajiet tal-Monitoraġġ u Kontroll tal-Kwalità 

Bħala l-entità regolatorja responsabbli għas-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta, AVSEC Malta wettqet mas-

60 man-day ta’ spezzjonijiet fuq entitajiet li joperaw fis-settur tal-avjazzjoni ċivili. Dawn l-

ispezzjonijiet saru fuq stakeholders kategorizzati skont il-Kap. rilevanti tal-Programm Nazzjonali 

għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili (NCASP) u r-regolamenti, deċiżjonijiet u direttivi tal-Kummissjoni 

Ewropea. Matul is-sena kurrenti dan id-dipartiment qed jippjana li jwettaq mhux inqas minn 70 man-

day ta’ spezzjonijiet ta’ dan it-tip.  

Spezzjonijiet f’ajruporti barranin f’isem il-Kummissjoni Ewropea 

Matul is-sena 2016 erba’ awdituri nazzjonali minn AVSEC Malta wettqu spezzjonijiet f’ajruporti oħra 

madwar l-Unjoni Ewropea kif ġej: 

  



 
 

Ruma Fiumicino (2) 

Copenhagen (1) 

Genova (1) 

 

MARIO BUGEJA 

Kap. tad-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni 

  



 
 

FORZI ARMATI TA’ MALTA 

 

Il-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) komplew bil-ħidma fir-rwoli primarji tagħhom; iż-żamma tal-

integrità territorjali tal-Gżejjer Maltin u l-protezzjoni tal-interessi nazzjonali, sorveljanza kontinwa 

fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. 

Fl-2016, l-FAM kompliet bl-iżvilupp fejn jidħlu l-kapaċitajiet, l-infrastruttura, it-tagħmir u r-riżorsi 

umani. Illum l-FAM hija forza pragmatika u kemm-il darba wriet illi tiżboq l-eżiġenzi waqt id-

dmirijiet nazzjonali tagħha waqt li tikkontribwixxi għaż-żamma tal-paċi u stabbiltà barra minn xtutna. 

Ir-rwoli tal-FAM 

L-FAM għandhom żewġ rwoli difensivi: 

 L-ewwel rwol difensiv: l-FAM għandhom ir-responsabbiltà taż-żamma tas-sigurtà esterna u l-

integrità tal-Gżejjer Maltin fi żmien ta’ paċi u f’każ ta’ kriżi. 

 It-tieni rwol difensiv: l-FAM tipprovdi appoġġ militari f’oqsma speċjalizzati lill-Pulizija u lil 

dipartimenti oħra tal-Gvern fuq bażi regolari meta jkun hemm il-ħtieġa. 

Rwoli Difensivi Primarji 

 Iż-żamma tal-integrità territorjali (b’mod partikolari f’żoni sensittivi, fost l-oħrajn, l-Ajruport 

Internazzjonali ta’ Malta) 

 Iż-żamma tal-integrità tal-ibħra Maltin (sorveljanza fiżika u elettronika kontra l-kuntrabandu, 

traffikar illeċitu ta’ immigranti u ksur tal-liġijiet fl-ibħra territorjali Maltin) 

 Sorveljanza limitata tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Malta 

 Servizzi ta’ tfittxija u salvataġġ fiż-żona Maltija tat-tfittxija u salvataġġ 

 Assistenza f’każ ta’ sejba ta’ materjal splussiv Explosive Ordnance Disposal (EOD) u 

Improvised Explosive Device Disposal (IEDD) 

 Parteċipazzjoni f’operazzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ kriżi barra minn xtutna bl-iskop aħħari taż-

żamma tal-paċi u l-istabbiltà 

Rwoli Difensivi Sekondarji 

 Assistenza Militari lid-Dipartimenti tal-Gvern u entitajiet oħra 

 Protezzjoni u appoġġ f’każi ta’ emerġenza (splussivi, tniġġis fil-baħar, għargħar u diżastri 

oħra) 

 Għajnuna militari lill-Pulizija u lis-Servizzi tas-Sigurtà (sigurtà interna, rondi kontra d-drogi u 

tfittxijiet ta’(ġewwa) vetturi) 

 Ċerimonji Statali u dmirijiet pubbliċi oħra 



 
 

 

  

Operazzjonijiet 

 

L-FAM ħadet ħsieb li tikkordina s-sorveljanza tal-kosta u l-ibħra ta’ Malta kemm mill-ajru kif ukoll mill-

baħar fejn, waqt operazzjonijiet ta’ infurzar tal-liġi marittima, ġew interċettati diversi dgħajjes u opri oħra 

li kienu qed jittrasportaw affarijiet illeċiti. Iċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet u Salvataġġ tal-FAM kompla 

jmexxi wkoll numru konsiderevoli ta’ operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ. L-FAM ħadu sehem f’erbgħa u 

ħamsin operazzjoni relatati ma’ immigrazzjoni irregolari fuq il-baħar b’ammont ta’ kważi tlettax-il elf 

immigrant irregolari. Minn dawn l-operazzjonijiet, ħdax kienu operazzjonijiet ta’ salvataġġ li fihom ġew 

salvati 2,295 immigrant. 

 

Ingħatat assistenza lid-Dipartiment tas-Sajd, kif ukoll lill-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd 

permess ta’ Blue Fin Tuna Patrols.  

 

L-FAM żammet l-impenn tagħha sabiex tipprovdi sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. 

Sigurtà addizzjonali mill-FAM fuq bażi regolari saret fuq impenji ‘VVIP’ lill-President ta’ Malta u l- 

Prim Ministru waqt żjarat statali, kif ukoll titjirijiet ta’ deportazzjoni. 

L-FAM ipprovdiet sigurtà kif ukoll ħidma fuq access control f’lokazzjonijiet meqjusa sensittivi 

madwar Malta u Għawdex, kull meta din l-assistenza ġiet mitluba. L-FAM, għal sena oħra, reġgħet tat 

l-assistenza lill-Pulizija fl-operat ta’ rondi matul ix-xhur tal-kaċċa u l-insib. 

B’rabta mal-Presidenza ta’ Malta tal-Unjoni Ewropea, l-FAM ipprovdiet l-assistenza u l-kontribut 

tagħha għall-preparamenti ta’ għajnuna lill-Pulizija waqt operazzjonijiet ta’ sigurtà. Barra minn hekk, 

l-FAM ħejjiet il-preparamenti kollha meħtieġa biex jintbagħat stakkament ta’ suldati f’Dar Malta fi 

Brussell bħala żieda fil-miżuri ta’ sigurtà waqt il-Presidenza. Din l-operazzjoni bdiet nhar il-15 ta’ 

Diċembru, 2016. 

L-iskwadra tal-Explosive Ordinance Disposal kompliet il-ħidma fis-servizz provdut għal kontra 

bombi u splussiv. Apparti dan, din l-iskwadra pprovdiet għaddasa skont il-ħtieġa, kif ukoll assistenza 

fl-ajruport. 

Is-sena 2016 rat lill-iskwadra marittima involuta f’livell għoli ta’ operazzjonijiet fuq medda estensiva 

li tinkludi ċ-ċentru tal-Baħar Mediterran. Din l-iskwadra pprovdiet kapaċitajiet marittimi affidabbli 

biex jissodisfaw varjetà ta’ missjonijiet, b’aktar minn 9400 siegħa ta’ tbaħħir. Minn dawn is-sigħat, 

madwar 2600 siegħa kienu f’invovliment tal-operazzjoni Triton tal-Frontex. L-assi marittimi li huma 

bbażati f’Għawdex ukoll kellhom sena impenjattiva, kemm fuq operazzjonijiet ta’ rutina kif ukoll 



 
 

f’numru konsiderevoli ta’ drabi fejn kien hemm talbiet għal assistenza fl-ibħra ta’ madwar Għawdex u 

Kemmuna.  

Matul is-sena, l-iskwadra tal-ajru tal-FAM għamlet 1,132 siegħa ta’ titjir fuq ajruplani u ħelikopters li 

topera l-istess skwadra. Dawn jinkludu titjir ta’ rondi b’assi tal-Air Wing, li wettqu dawn il-missjonijiet 

kemm kostali kif ukoll ta’ sigurtà relatati ma’ operazzjonijiet tal-Frontex, trasport ta’ demm, tiftix u 

salvataġġ, assistenza lill-Pulizija u taħriġ, fost oħrajn. 

 

L-FAM kompliet turi l-professjonalità f’xogħolha meta kienu involuti direttament f’żewġ avvenimenti 

straordinarji fl-aħħar xhur tas-sena. L-ewwel wieħed ikun jinvolvi t-tiġrif ta’ ajruplan żgħir tat-tip 

Fairchild Metroliner Mk3 meta l-istess ajruplan iġġarraf mat-tluq. L-FAM ipprovdiet operazzjoni ta’ 

sigurtà mas-sit fejn iġġarraf dan l-ajruplan. 

 

It-tieni avveniment kien jinvolvi l-ħtif tal-ajruplan tal-Afriqiyah Airways nhar it-23 ta’ Diċembru, 

2016. L-FAM poġġiet fis-seħħ il-proċeduri f’każ ta’ ħtif ta’ ajruplan (hijack) fejn is-suldati kollha tal-

FAM ikunu msejħa biex jirrappurtaw lura għall-qadi ta’ dmirijiethom fejn tidħol is-sigurtà tal-pajjiż. 

L-ogħla kmand tal-FAM megħjuna mill-fizzjali tal-branka tal-operazzjonijiet, kienu l-iprem biex din 

is-sitwazzjoni tissolva mingħajr riperkussjonijiet. Din il-ħidma saret mit-Torri tal-Kontroll tal-Ajru, 

iċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tal-FAM kif ukoll miċ-Ċentru tal-Kordinazzjoni tas-Servizzi tas-Sigurtà. 

 

Taħriġ  

 

Matul is-sena diversi membri tal-FAM attendew kemm għal taħriġ lokali kif ukoll barra minn xtutna fid-

diversi oqsma relatati mal-operat tal-istess forza. 

 

Korsijiet Lokali 

 

Matul is-sena, fizzjali u membri tal-FAM attendew numru ta’ korsijiet organizzati minn entitajiet lokali. 

Fost dawn insibu: 

 

 Korsijiet qosra organizzati mill-MCAST, ITS, Sedqa, CDRT, ISTC, ASA, MDH, UOM OHSA u 

s-St John’s Ambulance 

 Eżerċizzji ta’ taħriġ f’operazzjonijiet speċjali flimkien ma’ forzi Belġjani, Olandiżi u Amerikani 

 Korsijiet relatati mat-tifi tan-nar 

 Korsijiet fuq kontroll tal-fruntiera li saru fl-Akkademja tal-Pulizija 

 



 
 

L-FAM ħadet ħsieb ukoll biex tkompli bil-proċess fejn korsijiet interni jingħataw rikonoxximent 

nazzjonali u jkunu klassifikati skont in-National Commission for Further and Higher Education 

(NCFHE). 

 

Korsijiet barra minn Malta 

 

Il-Korsijiet barra minn Malta komplew ikunu ta’ prijorità għall-FAM matul l-2016. Membri tal-FAM 

attendew għal taħriġ f’pajjiżi bħall-Irlanda, l-Italja, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti tal-Amerka, il-Finlandja, il-

Ġermanja, l-Albanija, il-Polonja, il-Litwanja, il-Belġju, l-Olanda, l-Estonja u l-Greċja. Dan kien jinkludi 

taħriġ f’akkademji militari kemm għas-suldati kif ukoll għall-uffiċjali u uffiċjali kadetti, taħriġ għall-piloti, 

taħriġ minn pulizija Taljana, taħriġ fuq tiftix u salvataġġ kif ukoll taħriġ fuq splussiv. 

 

MSSTC 

 

Matul l-2016 l-MSSTC (Maritime Safety and Security Training Centre) ipprovda korsijiet għall-membri 

tal-FAM u studenti barranin, kif ukoll korsijiet relatati mat-tiftix u s-salvataġġ. Kors f’Operational 

Maritime Law kien sponsorjat mill-Iżvediżi fejn fih attendew disa’ persuni barranin u tliet Maltin. 

 

Affarijiet Internazzjonali  

 

EU Common Security and Defence  

 

Matul is-sena, il-Forzi Armati ta’ Malta komplew jibnu fuq l-impenji tagħhom billi pparteċipaw 

f’operazzjonijiet ta’ kriżi barra minn xtutna bħas-snin ta’ qabel. Fil-fatt, l-FAM komplew 

jipparteċipaw f’missjonijiet internazzjonali li huma l-Eunavfor Atalanta kif ukoll Eunavformed 

Sophia. Il-Kwartieri Ġenerali ta’ dawn iż-żewġ operazzjonijiet jinsabu f’Northwood fir-Renju Unit u 

Ruma fl-Italja, rispettivament. L-FAM huma fil-ħsieb li jsostnu bil-parteċipazzjoni tagħhom f’dawn 

il-missjonijiet. 

NATO/Partnership for Peace (PfP) 

 

Matul il-perjodu li qed jiġi rrappurtat, l-FAM kompliet fuq bażi ta’ każ b’każ, ir-relazzjoni pożittiva 

man-NATO permezz tal-programm Partnership for Peace. L-FAM kellhom l-opportunità jibagħtu 

fizzjal mill-Uffiċċju tar-Relazzjonijiet Pubbliċi fuq kors ta’ PA tan-NATO li sar fil-Greċja. 

 



 
 

Inizjattiva tad-Difiza 5+5 

 

Waqt l-imsemmi perjodu, din il-branka kompliet tmexxi l-interessi tal-FAM fil-qasam tal-5+5 

Defence Initiative. Fl-2016, fizzjali ntbagħtu fuq korsijiet ta’ livell bażiku, intermedju kif ukoll kors 

ta’ livell avvanzat. Fi Frar kien hemm laqgħa dwar is-sit elettroniku tal-5+5. F’Ottubru kien hemm 

laqgħa taċ-Chief of Defence (CHODS) li għaliha attenda l-Kap Kmandant tal-FAM.• Lejn tmiem is-

sena sar ukoll it-23 Steering Commitee Meeting tal-istess organizzazzjoni u li għalih attendew żewġ 

uffiċjali għolja mill-branka tal-Affarijiet Barranin tal-FAM.• 

 

United Nations (UN) 

 

Bħas-snin li għaddew, l-FAM kompliet tittratta ma’ kull korrispondenza relatata mal-militar oriġinata min-

Nazzjonijiet Magħquda. Kull obligazzjoni nazzjonali kompluta li tikkonċerna d-difiża u l-militar intbagħtet 

lin-Nazzjonijiet Magħquda kif mitlub. 

 

Fizzjal ġie mibgħut jipparteċipa fil-Missjoni UNIFIL fil-Libanu għal tliet xhur, bħala parti mill-kontinġent 

Taljan fix-Shama Sector West UNP 2-3. Huwa ħadem bħala G9 CIMIC Staff Officer fi ħdan il-Kwartieri 

Operazzjonali bejn Settembru u Novembru 2016. 

 

Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

 

Fl-imsemmi perjodu, f’Malta ġie organizzat kors tal-Benelux Arms Control Agency (BACA). Attendew 

għalih numru ta’ fizzjali Maltin waqt li l-għalliema kienu kollha barranin. Il-kors kien dwar l-OSCE, ix-

xogħol tal-BACA kif ukoll il-proċeduri tal-inspezzjonijiet. 

 

Fi Frar, intbagħtu fizzjali Malta biex jingħaqdu ma’ tim tal-OSCE biex issir spezzjoni fl-Iżvizzera. Fl-istess 

perjodu, fizzjal intbagħat ma’ tim tal-BACA f-Iżvezja. 

 

FINABEL u EUMS 

 

F’Jannar ta’ 2016 ġiet organizzata laqgħa tal-Principle Military Experts (PME) fir-rigward ta’ 

FINABEL fi Granada fi Spanja u Laqgħa taċ-Chief of Staff (COS) kienet organizzata fil-Portugall. 

Uffiċjal tal-FAM attenda ż-żewġ laqgħat. Waqt il-laqgħat ġie diskuss tibdil fiċ-charter ta’ FINABEL 

kif ukoll ir-reviżjoni fil-miżura ta’ ħlas għall-partiċipazzjoni. 

 



 
 

Immaniġġjar ta’ Riżorsi Umani 

 

Matul is-sena 2016 daħal fis-seħħ il-proċess ġdid ta’ promozzjoni, bl-ewwel selezzjoni għall-korsijiet 

li jwasslu għar-ranks ta’ Lance Bombardier u Surġent. Tlestiet is-selezzjoni li wasslet għall-ingaġġ ta’ 

10 uffiċjali kadetti u 149 rekluta. Ħarġet ukoll applikazzjoni u bdiet is-selezzjoni għall-ingaġġ ta’ 

kadetti u rekluti ppjanat għas-sena 2017. Wara l-bidla fil-liġi ġew ingaġġati 29 fil-Forza ta’ Riżerva 

tal-Voluntiera skont it-termini l-ġodda. 

 

Matul din is-sena l-FAM kellhom diversi impenji ċerimonjali fosthom żewġ żjarat statali tal-

Presidenti tal-Iżvizzera u tal-Kosovo. Il-Banda tal-FAM ħadet sehem fl-Avenches Tattoo fl-Iżvizzera 

fejn tat ħames wirjiet u kunċert. L-FAM kienu impenjati wkoll f’diversi żjarat edukattivi fl-iskejjel 

sekondarji madwar Malta u laqgħu wkoll diversi studenti fil-barracks tagħhom bl-istess għan. Ġie 

organizzat b’suċċess l-Impetus Training Programme, immirat għal żgħażagħ b’ċertu diffikultajiet 

soċjali u dawn ġew mgħallma l-valuri u d-dixxiplina neċessarja għal ħajjithom.  

 

Loġistika u Mmaniġġjar tal-Proprjetà u Żvilupp  

 

Matul l-2016, l-FAM wettqu b’suċċess numru konsiderevoli ta’ proġetti li wasslu lill-FAM f’ċiklu 

evoluzzjonarju li kien prefiss fil-viżjoni tagħhom. Twettqu diversi proġetti, fosthom ix-xiri ta’ armi aktar 

moderni biex tissaħħaħ il-kapaċità operattiva tal-forza b’mod speċjali l-iSpecial Operations Unit (SOU), l-

immodernizzar tal-flotta tat-trasport billi nxtraw numru ta’ Land Rovers, trakkijiet u vetturi oħra biex 

gradwalment tinbidel il-flotta ta’ vetturi antiki, xiri ta’ uniformijiet ġodda u tagħmir protettiv għall-membri 

tal-forza, ix-xiri ta’ apparat tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni u software ieħor u xiri ta’ spare parts 

meħtieġa għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u tal-baħar. Wasal ukoll it-tielet ħelikopter tat-tip Augusta 

Westland 139 li kompla jsaħħaħ il-kapaċità tal-Iskwadra tal-Ajru tal-FAM. 

 

Proġetti tal-UE kofinanzjati mill-Gvern Malti (ISF) 

 

Matul is-sena l-FAM irnexxielhom ilestu numru ta’ proġetti kofinanzjati mill-UE li jammontaw għal 

madwar €60 miljun. Dawn jinkludu x-xiri tat-tielet ħelikopter li tejjeb is-sorveljanza tal-ibħra Maltin 

u ta’ madwarhom, apparat u mezzi biex l-istess flotta tal-ajru tkun tista’ topera flimkien mal-opri tal-

baħar tal-FAM, titjib u ristrutturar ta’ faċilitajiet tal-iskwadra tal-ajru, fosthom anke hangers li 

jospitaw l-ajruplani u l-ħelikopters ġodda li akkwistaw l-FAM matul dawn l-aħħar snin, titjib tal-

faċilitajiet fl-Iskwadra Marittima f’Haywarf, il-ftehim biex jinbidlu l-magni tal-P61, tkompla l-

proċess tax-xiri tal-offshore vessel ġdida, tagħmir ġdid għall-Explosive Ordinance Disposal Unit fejn 



 
 

spikka x-xiri ta’ robot ġdid, tkompla x-xiri ta’ spare-parts għall-ħelikopters, liema proġett huwa estiż 

għal tliet snin, u x-xiri tat-tielet Fixed Wing Maritime Patrol Aircraft fost oħrajn. 

 

Strateġija u Pjanijiet Futuri  

 

L-FAM bdew bir-reviżjoni ta’ dokumenti li jipprovdu linji gwida għall-politika interna tal-forza. Dan 

inbeda minħabba li l-forza hija dinamika u għalhekk il-politika tiġi adattata skont il-ħtiġiet u l-isfidi 

ġodda li tiffaċċja. Attività oħra importanti kienet il-kumpilazzjoni tal-Istrateġija Ġdida tal-FAM li 

tiddeskrivi r-rwol, il-missjonijiet u l-istrutturi tal-Forza u kif dawn iridu jiġu msaħħa biex il-Forza 

tkun lesta biex tiffaċċja l-isfidi tal-għaxar snin li ġejjin. 

 

Konklużjoni 

 

Is-sena 2016 kienet għal darb’oħra sena mimlija impenn għall-Forzi Armati ta’ Malta, b’ħidma biex 

jittejbu l-kapaċitajiet operattivi, kemm f’operazzjonijiet lokali kif ukoll oħrajn f’livell internazzjonali. Il-

Forza qed taħdem u tinvesti sabiex ikomplu jsiru kemm żviluppi infrastrutturali kif ukoll tisħiħ fir-riżorsi 

umani, li huma essenzjali biex tkompli tissaħħaħ il-Forza.  

 

 

IL-BRIGADIER JEFFREY CURMI 

Kap. Kmandant, Forzi Armati ta’ Malta 

 

  



 
 

 

DIRETTORAT GĦALL-AFFARIJIET TAD-DIFIŻA 

 

Id-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża ġie mwaqqaf f’Mejju tal-2003 sabiex jaġġorna, jikkonsolida u 

jifformalizza l-funzjoni tad-Difiża li hija eżerċitata mill-Awtoritajiet ċivili taħt is-sorveljanza u l-

Awtorità tal-Ministru responsabbli għad-Difiża.  

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tad-Direttorat huma: 

 Jifformula politika tad-Difiża u jipprovdi pariri oġġettivi, kemm f’materja teknika u politika 

kif ukoll jipprovdi analiżi f’waqtha fuq l-aspetti kollha tal-kwistjonijiet militari li jaffettwaw 

il-politika tad-Difiża tal-Gvern; 

 Jimmonitorja u janalizza l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Kabinett u politiċi tal-Gvern 

rigward id-Difiża u kwistjonijiet militari u jirrapporta dwar l-iskala illi fiha jiġu mwettqa l-

miri attwali f’termini ta’ politika; 

 Il-kontroll demokratiku tal-Armata li jinkludi l-iżvilupp ta’ inizjattivi politiċi ġodda u kunċetti 

fuq il-kwistjonijiet kollha tal-Armata bil-għan li jitjiebu l-operazzjoni, il-loġistika u 

amministrazzjoni effettiva tal-Armata; 

 Kordinazzjoni ma’ detenturi fi ħdan is-Servizz Pubbliku, flimkien mal-Ministeru tal-Affarijiet 

Barranin u ministeri oħra u entitajiet tal-Gvern, twettaq diplomazija tad-Difiża, tamministra 

relazzjonijiet tad-Difiża bilaterali kif ukoll multilaterali ma’ pajjiżi oħra u organizzazzjonijiet 

internazzjonali;  

 Li Malta tiġi rrappreżentata f’kull laqgħa tad-Difiża kemm nazzjonali kif ukoll 

internazzjonali, fora u konferenzi,  

 

Affarijiet Internazzjonali 

a) Sitwazzjoni fil-Mediterran 

Ix-xogħol f’dan il-qasam kompla jiżdied fl-isfond tan-numru dejjem jikber ta’ traġedji umanitarji fil-

Baħar Mediterran minħabba l-għarqa ta’ dgħajjes u biċċiet oħra tal-baħar b’immigranti illegali. Id-

Direttorat żamm monitoraġġ kontinwu ta’ żviluppi ewlenin speċjalment fil-Libja. Dan fid-dawl tal-

pjan tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-Gvern ta’ moviment Għaqda Nazzjonali biex jiġi installat fi 

Tripli mill-bażi tiegħu f’Tuneż, u fid-dawl tad-diskussjonijiet urġenti li seħħew fost l-Istati Membri 

fuq dan l-iżvilupp. Jidher li filwaqt li l-UE kienet ferm interessata u lesta li tiddedika r-riżorsi tagħha 

biex tgħin il-Libja, kien fadal xi eżitazzjoni fost l-Istati Membri minħabba l-preżenza ta’ 

organizzazzjonijiet terroristiċi fit-territorju Libjan u dan seta’ allura jservi biex jixxejjen kwalunkwe 



 
 

sforz tal-UE għall-benefiċċju tal-poplu Libjan. Sadanittant, il-UE żammet diskussjoni dwar din il-

kwistjoni fil-laqgħa tal-Ministri tal-Difiża u tal-Affarijiet Barranin fil-Lussemburgu fit-18 u d-19 

April, 2016. Dan sar bi ħsieb li l-Istati Membri jaqblu fuq pakkett ta’ miżuri ta’ għajnuna għas-settur 

tas-sigurtà fil-Libja, jiġifieri l-forzi tas-sigurtà, bħall-Pulizija u l-Armata. Malta, kif mistenni, tat is-

sehem tagħha f’din id-diskussjoni. 

F’Mejju 2016, id-Direttorat imbagħad ikkordina abbozz ta’ risposta konġunta mill-Ministeru tal-

Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin lil ittra urġenti mir-

Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Politika Barranija, Federica Mogherini lill-ministri kollha tal-UE 

għall-Affarijiet Barranin u Difiża dwar il-kwistjoni tat-taħriġ tal-Gwardja Kostali Libjana. Dan l-

abbozz kien ir-riżultat ta’ diskussjoni fil-livelli għolja tal-Ministeru. L-abbozz tal-ittra ġie miftiehem 

ukoll mal-FAM u mad-Direttorat. L-ittra eventwalment kient iffirmata miż-żewġ ministry, jiġifieri il-

Ministru tal-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u ntbagħtet 

lir-Rappreżentant Għoli tal-UE. Fl-ittra tagħhom iż-żewġ ministri fakkru fil-konklużjonijiet adottati 

mill-Kunsill għall-Affarijiet Barranin fil-Lussemburgu f’April 2016 dwar il-Libja u speċifikament fit-

taqsima tal-konklużjonijiet rigward it-tisħiħ tal-kapaċità tal-missjoni navali militari tal-UE, Eunavfor 

Med Sophia, sabiex din tissaħħaħ ħalli tkun tista’ xxekkel il-mudell tan-negozju tal-kuntrabandisti u 

networks ta’ traffikar u tikkontribwixxi għall-fruntieri siguri b’appoġġ għall-awtoritajiet leġittimi tal-

Libja. 

F’dan il-kuntest, matul il-2016, komplew l-isforzi tal-UE u kien jidher li hemm qbil sostanzjali fost l-

Istati Membri dwar il-ħtieġa li jsir progress f’attivitajiet immirati lejn bini tal-kapaċità għall-gwardja-

kosta Libjana. Malta tat sehemha f’dawn it-taħditiet fi Brussell u wriet ir-rieda tagħha li tipparteċipa 

f’dan il-proċess biex isir dak kollu meħtieġ sabiex il-Libja terġa’ tikseb kontroll fuq is-sitwazzjoni 

interna u l-fruntieri esterni tagħha. Malta stqarret li ladarba jintlaħaq ftehim intern dwar dan l-aspett 

fil-korpi rilevanti tal-Kunsill, Malta se tevalwa l-għażliet kollha miftiehma fil-livell tal-UE għall-

kontribuzzjoni Maltija biex tingħata l-għajnuna lill-gwardji tal-kosta Libjani.  

F’Ġunju 2016 u Lulju 2016, Malta stabbiliet pożizzjoni tagħha fuq it-taħriġ tal-gwardji tal-kosta 

Libjani u l-finanzjament jew appoġġ ieħor għall-gwardji kostali Libjani mill-Istati Membri. Il-

pożizzjoni ta’ Malta kienet ibbażata fuq serje ta’ punti mfassla mid-Direttorat għall-konsiderazzjoni 

tal-Ministeru, b’kollaborazzjoni mal-FAM kif ukoll il-kontribut tal-livelli għolja tal-Ministeru. Il-

pożizzjoni finali maqbula kienet kif ġej: 

b) Laqgħat u żjarat minn Ministri tad-Difiża jew entitajiet oħra  

Matul l-2016, kien hemm livell għoli ta’ laqgħat u żjarat minn diversi personalitatjiet distinti kif ukoll 

numru ta’ żjarat mill-Ministru f’pajjiżi oħra b’konnessjoni mad-difiża.  

 Żjara uffiċjali f’Malta mill-Kap. Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA). 



 
 

F’Marzu 2016, kien hemm żjara uffiċjali f’Malta mill-Kap. Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għad-

Difiża (EDA). Għal dan il-għan, id-Direttorat ħejja l-aspetti kollha li kienu jinkludu l-programm, in-

noti għat-taħditiet (f’koperazzjoni mal-AFM) kif ukoll arranġamenti prattiċi ta’ trasport għall-Kap. 

Eżekuttiv u d-Delegazzjoni tiegħu. Ta’ min wieħed jinnota li l-Forzi Armati ta’ Malta jħallsu €15,000 

annwali lill-Aġenzija li hija responsabbli għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet militari tal-armati ta’ dawk il-

pajjiżi li huma membri fl-UE. 

Kien hemm ukoll laqgħat uffiċjali mill-Ministru ma’ uffiċjali tal-UE, mas-Sottokumitat fuq id-Difiża 

fil-Parlament Ewropew u mar-Rappreżentant Għoli għall-Politika Barranija u s-Sigurtà tal-UE. Id-

diskussjonijiet koprew l-attivazzjoni tal-Artikolu 42 (7) tat-Trattati dwar assistenza reċiproka minn 

Franza f’Novembru 2015 wara l-attakki ta’ Pariġi kif ukoll il-possibbiltà ta’ aktar koperazzjoni mal-

imsieħba Mediterranji fit-Tramuntana tal-Afrika u s-sitwazzjoni fid-dinja Għarbija, speċjalment il-

kriżi attwali fil-Libja.  

 Żjara mill-Ministru tad-Difiża tar-Renju Unit 

Id-Direttorat ħadem fuq żjara tas-Segretarju tad-Difiża tal-Istat Renju Unit, Michael Fallon 

f’Awwissu 2016. Ġew diskussi suġġetti varji bħall-koperazzjoni bilaterali fil-qasam militari bejn 

Malta u r-Renju Unit kif ukoll is-sitwazzjoni fil-Mediterran, ir-relazzjonijiet bilaterali fid-difiża 

bħalissa jirriflettu l-kuntatti frekwenti mal-armata tar-Renju Unit dwar kwistjonijiet varji, b’mod 

partikolari l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti internazzjonali bħal CHOGM f’Malta u Summit fil-Belt 

Valletta, il-bosta żjarat fuq il-post mill-forzi armati tar-Renju Unit f’Malta biex jitgħallmu aktar dwar 

it-Tieni Gwerra Dinjija u l-esperjenza ta’ Malta u diversi żjarat minn bastimenti tar-Royal Navy.  

 Żjara mill-Kap tad-Difiża tar-Repubblika Taljana 

Id-Direttorat ipprepara għal laqgħa ta’ kortesija bejn il-Kap tal-Forzi Militari Taljani, il-Ġeneral 

Claudio Graziani u l-Ministru f’Awwissu 2016. It-taħditiet koprew suġġetti varji bħall-koperazzjoni 

bilaterali fil-qasam militari bejn Malta u l-Italja kif ukoll is-sitwazzjoni fil-Mediterran. Matul il-

laqgħa ġew diskussi s-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-koperazzjoni bilaterali mibnija fuq erbgħin sena 

ta’ koperazzjoni bejn il-forzi armati Taljani u Maltin, il-preżenza ta’ missjoni militari Taljana ta’ 

assistenza u koperazzjoni mill-1973.  

Matul iż-żjara tiegħu f’Malta, il-Ġeneral Graziani kellu serje ta’ laqgħat mal-Forzi Armati ta’ Malta 

kif ukoll ma’ uffiċjali militari Taljan li jinsabu f’Malta. 

 Laqgħat ma’ Ministri tad-Difiża tal-Greċja, l-Estonja u Ċipru 

Id-Direttorat ipprepara punti għat-taħditiet u diversi laqgħat bejn il-Ministru u l-kontropartijiet tiegħu 

mill-Greċja, l-Estonja u Ċipru fl-okkażjoni ta’ żjarat fil-Greċja u fil-laqgħa informali tal-Ministri tad-

Difiża fi Bratislava (għal-laqgħat mal-Estonja u Ċipru). Id-diskussjonjiet koprew temi dwar il-



 
 

Presidenza Maltija tal-UE, l-iżvilupp tal-Politika ta’ Sigurtà u d-Difiża Komuni, il-Libja u l-Istrateġija 

Globali tal-UE. 

 Laqgħa mal-Ministru tad-Difiża tal-Italja u s-Senat Taljan 

Id-Direttorat kien involut fl-okkażjoni tal-laqgħa tal-Ministru mal-Ministru tad-Difiża Taljan. 

Dan ix-xogħol kien jinvolvi ammont sostanzjali ta’ riċerka peress li l-Italja għandha relazzjonijiet 

mill-qrib ħafna ma’ Malta fil-qasam militari u huwa wieħed mill-pajjiżi tal-UE u tan-NATO li jonfqu 

u jinvestu aktar fis-settur tad-difiża. L-Italja tipparteċipa wkoll f’numru ta’ attivitajiet ikkordinati mill-

UE u n-NATO b’mezzi militari fil-ġestjoni tal-fruntieri, speċjalment minħabba l-influss ta’ refuġjati 

mil-Libja u l-Afrika.  

 Żjara mir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Politika Barranija u Sigurtà 

Id-Direttorat ħejja numru ta’ briefs fl-okkażjoni taż-żjara tar-Rappreżentant Għoli tal-UE, Federica 

Mogherini Malta fit-2 ta’ Novembru, 2016. Matul iż-żjara tagħha, is-Sinjura Mogherini kellha 

taħditiet mal-Prim Ministru u diversi ministri, inkluż il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. It-

taħditiet kienu jiffukaw fuq il-Politika Komuni ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (PSDK) tal-UE, l-

Istrateġija Globali l-ġdida tal-UE u l-pjan abbozz ta’ implimentazzjoni dwar Ewropea ta’ Sigurtà u 

Difiża. 

c) Presidenza tal-UE 2017 

Matul l-2016, id-Direttorat ħadem sew fuq il-preparamenti ta’ Malta għall-Presidenza tal-2017 fil-

kamp tad-difiża u żdiedu ferm il-kuntatti fuq dan il-proġett sew fil-livell lokali kif ukoll fil-livell 

Ewropew. 

Fil-bidu ta’ Jannar, ix-xogħol rigward il-laqgħat li jiġu ospitati f’Malta tkompla b’pass mgħaġġel, bl-

identifikazzjoni ta’ strutturi ta’ akkomodazzjoni potenzjali u n-numru ta’ parteċipanti li huma stmati li 

se jattendu għall-avvenimenti skedati. Id-Direttorat eżamina l-abbozz ta’ programmi għal-laqgħat 

informali li jinkludu l-organizzazzjoni ta’ kull avveniment u l-preparazzjoni ta’ abbozz ta’ attivitajiet 

ta’ programm.  

Id-Direttur attendiet ukoll laqgħat dwar it-tħejjijiet għall-Presidenza Maltija fl-UE matul l-ewwel nofs 

tal-2017, imsejħin mit-tim MHAS Presidenza. F’dan ir-rigward, tnieda eżerċizzju estensiv fil-fond u 

bir-reqqa li fih ġew ivverifikati l-kategoriji u n-numru ta’ laqgħat li s-soltu jkunu organizzati mill-

Presidenza kemm fi Brussell kif ukoll f’Malta stess.  

Bejn April u Ġunju 2016, id-Direttorat ipparteċipa f’diversi laqgħat b’rabta mat-tħejjijiet għall- 

Presidenza. Sar kuntatt ukoll ma’ presidenzi preċedenti biex jinkisbu data u pariri oħra dwar 

esperjenzi miksuba minnhom marbuta ma’ avvenimenti simili matul il-presidenza tagħhom. Dawn il-



 
 

kuntatti saru mal-Lussemburgu, l-Italja, il-Latvja, il-Greċja, Ċipru u l-Irlanda. Inżamm kuntatt mill-

qrib ukoll mar-Rappreżentanza Permanenti Maltija fi Brussell.  

Minn Lulju sa Settembru, id-Direttorat ħadem ħafna bil-preparazzjoni tal-laqgħat informali lokali 

differenti (tal-Ministri tad-Difiża, Diretturi tal-Politika tad-Difiża u l-esperti politiċi militari) illi 

kollha kellhom jieħdu post fi żmien kompressat bejn Marzu u April 2017,  

Bejn Ottubru u Diċembru, l-uffiċjali mid-Direttorat żaru s-siti proposti mill-Unità tal-Presidenza fil-

Ministeru tal-Affarijiet Ewropej biex jospitaw attivitajiet u laqgħat fil-qasam tad-difiża matul il-

Presidenza ta’ Malta tal-UE.  

d) Laqgħat Ministerjali tad-Difiża 

Id-Direttorat għamel il-preparamenti kollha neċessarji marbutin mal-parteċipazzjoni tal-Ministru fil-

laqgħat ministerjali tad-difiża f’kull forum kemm f’livell Ewropew kif ukoll f’dak reġjonali. Matul l-

2016, kien hemm erba’ laqgħat f’livell Ewropew u waħda f’livell reġjonali. It-temi li ġew diskussi 

kienu diversi u kienu ffukati l-aktar fuq materji ta’ ġrajjiet kurrenti b’rilevanza għad-difiża. Fost dawn 

kien hemm temi bħall-operazzjonijiet u l-missjonijiet militari li l-UE qiegħda tmexxi bħalissa madwar 

id-dinja kif ukoll l-għażliet li jistgħu jwasslu għat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ malajr mill-UE f’każ ta’ 

kriżi jew emerġenza esterna. 

Temi oħra kienu dwar ir-rwol tal-UE bħala attur globali u l-isfidi għas-sigurtà globali kkawżati minn 

sitwazzjonijiet ta’ kriżi umanitarji madwar id-dinja, speċjalment fl-oqsma fl-Afrika bħal Saħel, Qarn 

tal-Afrika u r-Repubblika Ċentru-Afrikana.  

Temi oħra kienu l-Istrateġija Globali l-ġdida tal-UE, il-koperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, kif ukoll 

missjonijiet u tal-operazzjonijiet tal-UE fis-Saħel u s-sitwazzjoni fil-Libja. Ingħatat attenzjoni speċjali 

għas-suġġett tal-Istrateġija Globali l-ġdida tal-UE peress li huwa mistenni li jwassal għal numru ta’ 

dokumenti operattivi li jbiddlu l-qafas li fih il-UE ħadmet s’issa fl-interventi esterni f’sitwazzjonijiet 

ta’ kriżi. 

Iżda minħabba ġrajjiet kurrenti illi komplew jiddominaw ix-xena fil-2016, l-aktar tema li spikkat fuq 

il-mejda tal-ministri kienet l-immigrazzjoni illegali u t-taħditiet għolja fil-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 

u Diċembru 2016. Ingħatat attenzjoni speċjali għal missjoni militari navali fil-Mediterran, magħrufa 

bhala Eunavfor Med. Malta intervjeniet hekk kif meħtieġ waqt il-laqgħat biex tesprimi t-tħassib 

tagħha għat-tkabbir ta’ dan il-fenomenu u turi l-appoġġ tagħha għal din l-operazzjoni l-ġdida. Malta 

sostniet li dan is-suġġett kif ukoll l-azzjonijiet li l-UE tista’ tieħu dwaru huma dejjem aktar rilevanti 

fid-dawl ta’ dak li kien qed jiġri fl-Ewropa.  

 



 
 

e) Missjonijiet militari mwaqqfa fil-qafas tal-Politika Komuni dwar is-Sigurtà u d-Difiża tal-

Unjoni Ewropea (CSDP) 

Id-Direttorat ħa sehem f’diversi kuntatti u skambji dwar missjonijiet militari mwaqqfa fil-qafas tal-

Politika Komuni dwar is-Sigurtà u d-Difiża tal-Unjoni Ewropea (CSDP) bl-għan illi jissalvagwardja l-

interessi ta’ Malta f’kull aspett u kull dokument hekk kif meħtieġ. F’dan il-kuntest, inżammet 

komunikazzjoni mill-qrib ħafna ma’ dipartimenti oħra, partikolarment il-Ministeru għall-Affarijiet 

Barranin u r-Rappreżentanza ta’ Malta għall-UE fi Brussell, rigward il-pożizzjoni ta’ Malta fil-laqgħat 

tekniċi. 

f) Forum tal-Mediterran tal-Punent (‘5+5 Defence Initiative’) 

Id-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża kkonsulta mal-fergħa tar-Relazzjonijiet Internazzjonali tal-

Armata u wettaq kuntatti oħra rilevanti sabiex ikun żgurat livell ta’ parteċipazzjoni xierqa minn Malta 

fil-Forum tal-Mediterran tal-Punent, magħruf iktar bħala ‘5+5 Defence Initiative’. Matul l-2016, l-

Alġerija kellha l-Presidenza Annwali ta’ din l-organizzazzjoni, illi tiġbor fi ħdanha l-ministeri tad-

difiża tal-pajjiżi membri, jiġifieri l-Alġerija, Franza, l-Italja, il-Libja, Malta, il-Marokk, il-Mawritanja, 

il-Portugall, Spanja u t-Tuneżija.  

Waqt il-laqgħa ministerjali tal-5+5 f’Diċembru 2016, Malta ngħaqdet flimkien mal-Ministri tad-

Difiża tal-pajjiżi l-oħra fejn iddiskutiet is-sitwazzjoni fir-reġjun, il-ġlieda kontra kull forma ta’ 

kriminalità organizzata, u l-immigrazzjoni illegali, u ftiehmu fuq id-determinazzjoni komuni tagħhom 

għall-paċi u l-istabbiltà tal-Mediterran.  

Fid-dawl tat-theddid u l-isfidi fir-reġjun, il-pajjiżi membri tal-inizjattiva qablu fuq numru ta’ 

attivitajiet għall-2017, b’mod partikolari fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità 

organizzata, it-traffikar illegali ta’ armi, it-traffikar illegali tal-bnedmin u l-immigrazzjoni illegali, u li 

l-konsegwenzi tagħhom spiss huma drammatiċi, 

g) Organizzazzjoni għas-sigurtà u l-koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) 

Matul l-2016, id-Direttorat żamm monitoraġġ tal-impenji ta’ Malta skont id-dokumenti li jorbtu l-

Istati Membri tal-OSCE. Prinċipalment, dan ix-xogħol kien jikkonċerna s-sottomissjoni f’waqtha 

(skont il-qafas legali li jorbot l-Istati Membri) ta’ dik l-informazzjoni militari stipulata fit-trattati tal-

OSCE. Għalhekk id-Direttorat ikkonsulta mal-Armata u mal-Ambaxxata Maltija fi Vjenna, sabiex 

Malta wkoll taqdi dawn l-obbligi u tifformula u tissottometti dak kollu meħtieġ mill-OSCE taħt l-

impenji li ħadet Malta dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kunfidenza u miżuri għat-tisħiħ ta’ 

sigurtà li jaqgħu taħt l-OSCE Vienna Document 2011.  

Dawn l-impenji jinkludu dispożizzjonijiet fuq skambju annwali ta’  informazzjoni militari dwar forzi 

li jinsabu fl-Ewropa, notifiki għal tnaqqis ta’ riskju li jinkludi konsultazzjoni dwar attivitajiet militari 



 
 

mhux tas-soltu u inċidenti perikolużi, u notifiki minn qabel dwar ċerti attivitajiet militari, 

osservazzjoni dwar ċerti attivitajiet militari, skambju ta’ kalendarji annwali, konformità u 

verifikazzjoni minn żjarat ta’ spezzjoni u evalwazzjoni.  

F’dan ir-rigward, in-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li rċieva dan id-Direttorat matul l-2016 

jammontaw għal 2135, u n-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li ntbagħtu minn dan id-Direttorat 

f’isem Malta matul l-2016 jammontaw għal 27 notifika.  

h) Inżul u titjiriet ta’ ajruplani statali barranin u żjarat minn bastimenti militari (Diplomatic 

Clearances) 

Skont direttivi mogħtija f’Novembru 2005, dan id-Direttorat kompla jikkordina u jagħti l-opinjoni 

tiegħu lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin rigward rikjesti minn pajjiżi barranin li jitolbu permess li 

jgħaddu mill-ispazju tal-ajru ta’ Malta għall-ajruplani tagħhom, jew għall-inżul jew titjiriet.  

Dan id-Direttorat kompla wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin 

dwar rikjesti minn pajjiżi barranin, għal bastimenti militari sabiex jużaw l-ibħra territorjali ta’ Malta. 

Ir-Rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq proċedura standard li ilha tevolvi mill-1988 bl-

aġġornamenti sussegwenti.  

Matul l-2016, dan id-Direttorat ittratta 3767 komunikazzjoni li jikkonċernaw seba’ tipi differenti ta’ 

rikjesti għall-awtorizzazzjonijiet diplomatiċi. Dawn prinċipalment koprew 503 rikjesti għal titjiriet u 

125 rikjesta għal żjarat fil-port minn bastimenti militari.  

 

JOANNE MERCIECA 

Direttur, Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża 

 

 

  



 
 

DIPARTIMENT TAL-PROTEZZJONI ĊIVILI 

 

Il-Funzjonijiet tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Hekk kif hemm stipulat fil-proviżjonijiet tal-Att 411 tal-1999 tal-Protezzjoni Ċivili, il-Forza ta’ 

Għajnuna u Salvataġġ kompliet bl-esekuzzjoni tal-funzjoni primarja tagħha, dik li tintervieni b’mod 

immedjat f’każi ta’ emerġenza bħal ħruq, għargħar, salvataġġ fuq il-baħar, ħelsien mill-għarqa u 

appoġġ fuq il-baħar bħal tniġġis, jew f’kull sitwazzjoni oħra ta’ diżastru sew naturali jew ikkaġunat 

mill-bniedem.  

Matul is-sena 2016 saru diskussjonijiet biex tiġi emendata l-Liġi tal-Protezzjoni Ċivili. Dan sar wara li 

l-Kabinett iddelega r-responsabbiltà fuq id-DPĊ biex tfassal, tħares u tiżgura li jkun hawn regolamenti 

dwar is-sigurtà tan-nirien (Fire Safety Act) u li jkun hawn kontroll fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-

pubbliku waqt attività tal-massa. Għaldaqstant, saru diversi laqgħat bejn id-DPĊ u l-uffiċċju legali tal-

Ministeru, bil-għan li l-abbozz u l-avviżi legali jkunu jirriflettu dak mitlub minnhom mill-Kabinett. 

Ittieħdet l-opportunità matul dawn id-diskussjonijiet biex jiġu aġġustati xi affarijiet oħra li riedu jkunu 

kkjarifikati, bħal min huma l-membri tal-Forza u min imexxiha; oħrajn kienu li l-Kap tas-Servizzi tas-

Sigurtà ikun membru dejjem fil-Kunsill tal-Protezzjoni Ċivili u li d-Direttur ikun il-Kap tal-Forza tal-

Għajnuna u Salvataġġ. L-emendi fil-liġi għandhom jidħlu fis-seħħ fil-bidu tas-sena d-dieħla.  

Is-Saħħa tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Il-forza tal-għajnuna u salvataġġ, li hija mwaqqfa taħt il-kappa tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, 

topera bl-iskop ewlieni taż-żamma ta’ servizz adekwat li jintervieni minnufih f’każi ta’ emerġenza li 

sseħħ kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Din il-forza hija komposta minn uffiċjali li jaħdmu f’diversi 

taqsimiet f’Malta u oħra f’Għawdex. Is-servizz ta’ emerġenza jaħdem fuq bażi ta’ 24 siegħa kuljum, 

sebat ijiem fil-ġimgħa. 

It-Taqsimiet fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili hemm diversi taqsimiet biex ikunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet 

tad-dipartiment b’mod effettiv. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu l-Kwartieri Ġenerali 

tiegħu f’Ta’ Kandja. Hemmhekk wieħed isib dak kollu li jsib fi kwartieri ta’ korpi dixxiplinati oħra, 

fosthom il-kamra tal-kontroll fejn jidħlu t-telefonati ta’ emerġenza bin-numru 112. Il-membri jieħdu 

ħsieb li jirrispondu għat-talbiet ta’ emerġenza u jgħaddu d-dettalji tal-emerġenza lill-membri tal-

istazzjon l-aktar fil-qrib sabiex imorru jagħtu l-assistenza meħtieġa.  

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu ħames stazzjonijiet tat-tifi tan-nar u salvataġġ, kif ukoll 

it-taqsima Marittima, it-taqsima tal-USAR (Urban Search and Rescue), it-taqsima tal-Klieb (K9), it-

taqsima tal-HAZMAT (Hazardous Material) u oħra magħrufa bħala it-Taqsima Umanitarja.  



 
 

It-Taqsima tal-Għajnuna Umanitarja 

Fi ħdan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, hemm it-taqsima li tieħu ħsieb l-għajnuna umanitarja 

jew ta’ solidarjetà lejn pajjiżi oħra meta dawn jiġu bżonn f’każ ta’ diżastru sew jekk ikunu naturali 

jew ikkaġunati mill-bniedem.  

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili llum jifforma parti mill-mekkaniżmu Ewropew u jipparteċipa u 

jipprovdi assistenza l-Istati Membri oħra tal-UE. Dan il-mekkaniżmu jiffaċilita l-proċess ta’ 

solidarjetà li jeżisti bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jassistu lil xulxin f’każ li jiġu 

milquta minn xi diżastru. Dan il-mekkaniżmu joffri wkoll l-għajnuna tiegħu lil pajjiżi oħra li 

mhumiex stati membri tal-Unjoni Ewropea.  

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kemm-il darba ta l-għajnuna tiegħu f’dan ir-rigward. L-aħħar 

għajnuna li ngħatat kienet proprju din is-sena, l-2016, waqt l-influss tar-refuġjati fil-Greċja. L-

għajnuna kienet tikkonsisti f’madwar 6,000 sleeping bag li jiswew €20,000.  

Irid jingħad illi matul is-sena 2016 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili pparteċipa f’diversi 

attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi u għajnuna oħra umanitarja, fosthom dawk organizzati mill-Uffiċċju tal-

President, u oħrajn li fihom jinġabru fondi għall-Istrina, għad-Dar tal-Providenza, għal Puttinu, għall-

Inspire u oħrajn.  

Huwa l-ħsieb tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li, issa li għandu mwaqqfa l-iskwadra ġdida 

speċjalizzata tal-USAR, liema skwadra hija mħarrġa fit-tfittxijiet u salvataġġ ta’ persuni mitlufa, jibda 

wkoll jagħti l-assistenza tiegħu bħal pajjiżi oħra Stati Membri tal-Unjoni Ewropea f’każ ta’ diżastri li 

jseħħu minn żmien għal żmien ’il barra minn xtutna. Għal dan il-għan qegħdin f’taħditiet mal-

Protezzjoni Ċivili tal-Greċja, tal-Italja u tal-Ġermanja biex naraw kif flimkien nistgħu nagħmlu 

module komuni. 

Il-Korp tal-Voluntieri fil-Protezzjoni Ċivili  

Fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili hemm ukoll il-Korp tal-Volontieri. Bażikament il-voluntieri 

jitqabbdu jagħmlu d-dmirijiet kollha li l-membri regolari tal-Korp ikunu mistennija jagħmlu. Lejn l-

aħħar tas-sena 2015 kien hemm reklutaġġ ta’ 68 membru ġdid biex jissieħbu fil-Korp tal-Voluntieri, u 

li fis-sena 2016 attendew kors intensiv ta’ madwar sitt xhur fejn ingħataw taħriġ fil-ħiliet kollha li 

wieħed irid ikollu biex isir firefighter. F’Ottubru huma ngħataw il-ġurament tal-ħatra biex ingħaqdu 

mal-kumplament tal-voluntiera fi ħdan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dawn jassistu lill-Forza 

billi jattendu wkoll fl-istazzjonijiet u jipparteċipaw f’avvenimenti tal-massa. 

 

  



 
 

Riżorsi Umani 

Matul is-sena 2016 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kompla jissaħħaħ mill-att ta’ riżorsi umani. 

Fi Frar tas-sena msemmija ġew appuntati żewġ Deputati Diretturi. Kif kien previst minn sena qabel 

inħatru tnax-il leading and assistance rescue officers. Fl-istess żmien saret sejħa interna biex jinħatru 

tmien station officers. 

Dan kompla saħħaħ ħafna l-operat u l-effiċjenza minħabba li mhux se jkun hemm biss station officer 

wieħed ‘tal-għassa’ (jiġifieri stand-by wara d-duty normali tiegħu) imma kull Station Officer li jkun 

duty se jaħdem l-istand-by u dan jammonta għal sitt persuni meta ma jkunx hemm xi ħadd bil-leave. 

Dan ifisser li tiżdied l-effiċjenza għax il-persuna inkarigata tieħu ħsieb biss iż-żona assenjata lilha 

minflok Malta kollha. Għall-ewwel darba wkoll l-istation officers attendew kors bażiku ta’ taħriġ fl-

Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati sabiex ikunu ppreparati fir-rwol il-ġdid tagħhom. 

Huwa l-ħsieb tad-DPĊ li jkompli jżid ir-riżorsi umani, kemm fl-att amministrattiv kif ukoll fil-Forza 

biex din ikollha n-numru minimu rikjest biex titħaddem fire-station. Ġie mfassal l-HR Plan għat-tliet 

snin li ġejjin biex jindirizza dawn il-problemi u, jekk dan jiġi aċċettat, id-DPĊ tkun f’pożizzjoni li 

tamministra aħjar. 

Interventi tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

Il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jkunu involuti ta’ kuljum f’diversi operazzjonjiet ta’ 

salvataġġ li jvarjaw minn nirien domestiċi għal interventi ta’ salvataġġ, kif ukoll xi biċċa xogħol iebsa 

u speċjalizzata bħal kontroll ta’ sustanzi perikolużi jew inkella operazzjonijiet tekniċi taħt il-baħar. 

Matul is-sena 2016 il-Forza ta’ Għajnuna u Salvataġġ tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ġiet 

imsejħa biex tassisti aktar minn 4840 inċident, tnaqqis ta’ 182, jiġifieri 3.6% fuq is-sena preċidenti. L-

inċidenti li għalihom attendew il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili matul is-sena 2016, 

huma elenkati fit-tabella li tidher hawn taħt:  

Assistenza 580 

Nirien 1749 

Għargħar 7 

Hazmat 73 

Inċidenti marittimi 61 

Oħrajn 252 

Pumping 11 



 
 

Salvataġġ 283 

Spillage 1824 

Total 4840 

 

2016  

Stazzjon Inċidenti 

Sezzjoni tal-Klieb 3 

Il-Furjana 452 

Għawdex 504 

Ħal Far 735 

Kordin 1847 

Sezzjoni marittima 180 

USAR  239 

Ix-Xemxija  880 

Total  4840 

 

It-Taqsima tal-Komunità u Relazzjonijiet Pubbliċi 

Il-funzjonijiet tat-taqsima tal-Komunità u Relazzjonijiet Pubbliċi huma li jipproċessaw u jikkordinaw 

talbiet għall-informazzjoni, statistika jew intervisti relatati max-xogħol tat-tifi tan-nar u salvataġġ li 

jsiru minn skejjel, studenti, NGOs, membri tal-midja, dipartimenti tal-Gvern, entitajiet privati, kunsilli 

lokali u l-pubbliku ġenerali. Dawn it-talbiet ivarjaw minn diskussjonijiet u demostrazzjonijiet 

edukattivi dwar it-tifi tan-nar u salvataġġ, għal żjarat fit-taqsimiet diversi tad-Dipartiment. 

Matul is-sena 2016 rajna qabża kbira meta mqabbel mas-sena ta’ qabel (2015) u dan kien f’kull settur 

kif muri fit-tabella iktar ’l isfel. Iż-żjarat fl-istazzjonijiet mill-iskejjel żdied b’100%, filwaqt li t-

taħditiet fuq prevenzjoni kważi ttriplaw. Żdiedet ukoll l-assistenza minħabba l-parteċipazzjoni fi 

tmiem il-ġimgħa minn membri tal-Protezzjoni Ċivili f’Paceville. Il-programmi fuq il-mezzi kollha tal-

midja rduppjaw u ż-żjarat ta’ familjarizzazzjoni ttripplaw. It-taħriġ lill-membri tad-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili, minn tliet persuni fis-sena 2015, żdied għal 33 persuna fis-sena 2016. Żieda oħra 

kienet irreġistrata kemm fid-demonstration, kemm fil-fire drills kif ukoll fil-korsijiet li jsiru 

f’kumpaniji jew entitajiet oħra. 



 
 

Dan kollu seta’ jsir peress li s-sena l-oħra (2015) il-Forza żiedet il-membri tagħha u b’hekk id-

Dipartiment seta’ jżid il-parteċipazzjoni tiegħu mingħajr ma jtellef xejn mir-ritmu tax-xogħol. B’żieda 

ta’ reklutaġġ ieħor fis-snin li ġejjin inkunu f’pożizzjoni li dan ix-xogħol inkomplu nagħmluh u nżidu 

iktar il-parteċipazzjoni tagħna fir-relazzjonijiet pubbliċi kollha biex inkomplu nedukaw u nħarrġu 

iktar nies. Wieħed mid-doveri tal-Protezzjoni Ċivili huwa li jeduka lill-pubbliku ġenerali, għalhekk 

dan huwa importanti li jkompli jsir u jissaħħaħ.  

 2015 2016 Żieda 

Demostrazzjonijiet 23 31 8 

Żjarat mill-membri tad-DPĊ 17 58 41 

Taħriġ lill-membri tad-DPĊ 10 72 62 

Taħriġ mid-DPĊ lil terzi persuni  28 37 9 

Taħriġ u parati ta’ evakwazzjonijiet  5 15 10 

Żjarat fid-DPĊ  42 84 42 

Tagħlim mill-membri tad-DPĊ  17 48 31 

Sehem f’attivitajiet umanitarji  5 18 13 

Sehem fil-mezzi tal-midja 59 107 48 

Xogħol mad-DPĊ 3 33 30 

Assistenzi 25 185 160 

Total 234 688 454 

  

Applikazzjonijiet għal proġetti b’fondi tal-Unjoni Ewropea  

 

Internal Security Fund – Is-sena l-oħra d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili applika għal fondi mill-

Fond tas-Sigurtà Interna (ISF) sabiex isaħħaħ it-taqsima tal-HAZMAT kontra t-theddida kontinwa ta’ 

xi attakk terroristiku minn kimiki, bijotekniċi, radjazzjoni jew materjal nukleari. Dan il-proġett 

jinkludi x-xiri ta’ żewġ (2) vetturi tal-HAZMAT mgħammra bl-apparat neċessarju. Fil-proġett hemm 

provdut ukoll taħriġ għal tliet persuni li, wara li jkunu ħadu t-taħriġ neċessarju, ikunu jistgħu jgħallmu 

huma stess membri oħra tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-proġett, li kien approvat għas-

somma ta’ €650,000, ġie awarded lill-iskola tal-Iżvezja MSB u huwa mistenni jibda l-

implimentazzjoni tiegħu fil-bidu tas-sena 2017. 



 
 

PACES – Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili pparteċipa flimkien ma’ sitt (6) pajjiżi oħra Stati 

Membri tal-Unjoni Ewropea f’applikazzjoni għal taħriġ dwar immaniġġjar ta’ influss ta’ persuni li 

jkunu qed jaħarbu minn pajjiż milqut minn xi diżastru. Il-proġett kien jinkludi wkoll laqgħat u 

konferenzi dwar is-suġġett. Wieħed mill-eżerċizzji ta’ taħriġ sar f’Malta u li minnu membri oħra ta’ 

servizzi tal-emerġenza Maltin kellhom l-opportunità li jipparteċipaw u jibbenefikaw. Il-proġett li 

għalih Malta ġiet allokata madwar €40,000, issa wasal f’nofs l-istadju tiegħu u jintemm fl-2017. 

Dipartiment tal-Finanzi u tal-Amministrazzjoni 

Ir-rwol prinċipali tad-Dipartiment tal-Finanzi u tal-Amministrazzjoni, li huwa mmexxi minn 

ħaddiema taċ-ċivil, huwa li jagħti direzzjoni u l-għajnuna kollha meħtieġa lid-diversi taqsimiet fuq 

materja relatata mal-finanzi u l-amministrazzjoni, fil-parametri tar-regoli stabbiliti tal-finanzi, tal-

PSMC (Public Service Managment Code) u tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika. Dan id-

Dipartiment qiegħed hemm ukoll sabiex jirregola, iħares u jimmaniġġja b’mod effettiv il-fondi 

allokati lid-Dipartiment hekk kif approvati fl-estimi tal-baġit. 

Matul is-sena 2016, din is-sezzjoni kienet involuta fix-xiri kollu li għamel id-Dipartiment, inkluż 

dawk magħmula permezz ta’ sejħiet pubbliċi għall-offerti (tenders) u tneħħija ta’ oġġetti li ma humiex 

tajbin (scrap). 

Tajjeb li ngħidu li, fuq qbil li kien sar fis-snin li għaddew, qed tinbidel il-flotta kollha tal-fire engines. 

Din is-sena (2016) nxtraw għaxar (10) vetturi ġodda u waħda oħra (1) second hand. Ġie awarded 

ukoll it-tender biex jinxtraw tnax-il (12) vettura ġdida oħra li huma maħsuba jaslu Malta f’Novembru 

2017. Apparti dan, f’Novembru tas-sena li ġejja se jaslu Malta żewġ vetturi industrijali biex ikunu fl-

istazzjon ta’ Dellimara. Tajjeb li wieħed isemmi wkoll li, wara ħidma intensiva, beda x-xogħol fuq 

stazzjon temporanju bi spiża li huwa kkalkulat li tlaħħaq madwar €30,000.  

Minħabba l-power station ta’ Dellimara li se tkun qed taħdem b’LNG, kellu jinxtara bosta apparat 

biex id-DPĊ ikun f’pożizzjoni aħjar biex jopera ma’ aġent ġdid għal Malta. Fost dan l-apparat hemm 

il-foam, id-dry powder, hoses, detectors, thermal image cameras, radjijiet, monitors u saret ukoll 

modifikazzjoni fuq il-vettura tal-baħar ‘Garibaldi’. 

Daħlet wkoll l-applikazzjoni biex jinbena stazzjon ġdid f’Santa Venera, u tħallsu l-permessi kollha. 

Inxtara vann ieħor għas-sezzjoni tal-K9 biex ikun jista’ jopera aħjar, u twaħħlu 14-il pannella fl-

istazzjon ta’ Kordin biex titkompla l-inizjattiva ta’ energy saving. Inxtara wkoll protective clothing 

għall-ħaddiema kollha 

Fit-tabelli ta’ hawn taħt tidher in-nefqa kollha tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li saret matul is-

sena 2016: 



 
 

Infiq Rikurrenti 2016 

Qligħ mill-impjieg (personal emoluments) €4,741,231.00 

Operazzjonali u nfiq ta’ manutenzjoni €871,081.00 

Total €5,612,312.00 

 

Infiq kapitali €1,628,978.00 

 

Is-sors ewlieni tad-dħul iġġenerat mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa dak id-dħul kollu 

miġbur minn servizzi mogħtija lil terzi persuni. Dan id-dħul ġie regolarment iddepożitat u rrekonċiljat 

ma’ rċevuti miġbura mill-Bank Ċentrali ta’ Malta. 

It-tabella ta’ hawn taħt turi d-dħul kollu li ġie ġġenerat mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fis-sena 

2016.  

Item 2016 

Below the line account (servizz lill-terzi persuni (privat)) 

(Mill-ammont miġbur tħallsu l-ħaddiema kif ukoll il-fjuwil) 

€59,310.07 (bilanċ favorevoli) 

Below the line account (spejjeż ta’ korsijiet ta’ taħriġ) €5,824.31 

Dħul (Servizzi mogħtija lil terzi)  €198,105.20 

Total €263,239.58 

 

 It-Taqsima tas-Safar 

Matul is-sena 2016, it-Taqsima tas-Safar ipproċessat u għamlet l-arranġamenti neċessarji ta’ (64) 

vjaġġ għal barra minn Malta biex membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jattendu seminars, 

taħriġ, konferenzi u laqgħat oħra relatati ma’ workshops tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni tal-Unjoni 

Ewropea. 

Tajjeb li ngħidu li 100 persuna li jaħdmu mad-DPĊ marru għal taħriġ fuq LNG f’Rotterdam u dan 

sabiex ikollhom hands on ma’ dan l-aġent li huwa ġdid għal Malta. Dawn il-ħaddiema kienu fi gruppi 

ta’ għoxrin maqsumin f’ħames darbiet. 



 
 

Lista sħiħa taż-żjarat li saru barra minn Malta mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

matul is-sena 2016 hija kif qed tidher hawn taħt: 

Laqgħat relatati mal-Kummissjoni Ewropea    19 

Laqgħat tal-Kunsill tal-Ewropa                   8 

Laqgħat, workshops, seminars relatati mal-PĊ                19 

Korsijiet ta’ taħriġ fil-UE      13 

Laqgħat minħabba proġetti       5 

Total         64 

Uffiċċju tal-Mistoqsijiet Parlamentari 

Matul is-sena 2016 dan l-uffiċċju pproċessa n-numru ta’ 50 mistoqsija parlamentari, tnejn u għoxrin 

inqas mis-sena preċedenti (2015). 

Miżuri ta’ Simplifikazzjoni 

Matul is-sena 2016 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellu żewġ miżuri ta’ simplifikazzjoni li ġew 

implimentati. Waħda mill-miżuri kienet li ssir reviżjoni tas-sistema ta’ xiri bil-ħsieb li tiġi 

implimentata sistema aktar effiċjenti u kkontrollata, u dan sabiex tinstab l-aħjar sistema ta’ inventarju 

elettroniku biex jiġi assigurat li l-oġġetti kollha mixtrija minn żmien għal żmien ikunu taħt kontroll 

sigur ta’ inventarju elettroniku. Il-miżura l-oħra ta’ simplifikazzjoni li ġiet implimentata kienet li s-

servizzi kollha mogħtija mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jkunu online fuq il-webpage tad-

Dipartiment, inkluż il-pagament tas-servizz fejn huwa meħtieġ. Din il-miżura għenet biex il-membri 

tal-pubbliku ma jibqgħux jiġu fiżikament fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex japplikaw għal xi 

servizz, imma jkunu jistgħu jagħmlu dan mill-kumdità ta’ djarhom, inkluż il-ħlas tas-servizz meta 

jkun meħtieġ. Is-sistema hija waħda faċli biex tidħol fiha u tagħmel użu minnha. 

Konklużjoni 

Dan ir-rapport jixhed impenn u dedikazzjoni kbira mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

matul is-sena 2016. Għalkemm id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa wieħed pjuttost żgħir meta 

kkomparat ma’ korpi ddixiplinati oħra, l-impenn tiegħu kien wieħed kbir. Biżejjed insemmu l-

istrateġija u l-loġistika li qed jadotta biex fil-bidu tas-sena d-dieħla jilqa’ impenji kbar li se toffri l-

Presidenza ta’ Malta fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. 

Il-progress miksub, kemm mil-lat ta’ riżorsi umani u apparat, mil-lat amministrattiv, kif ukoll fuq 

livell operattiv, kien wieħed li jinħass u jarah kulħadd.  



 
 

Dan jawgura tajjeb għas-snin li ġejjin biex id-Dipartiment ikompli jissaħħaħ u jikber skont il-ħtieġa u 

jilqa’ għall-isfidi li ta’ kuljum qed jiżdiedu biex ikompli jservi u jipproteġi b’dinjità u b’serjetà.  

 

EMANUEL PSAILA 

Direttur, Protezzjoni Ċivili 

  



 
 

PULIZIJA 

 

Uffiċċju tal-Armi u Splussiv 

L-uffiċċju tal-armi huwa responsabbli mill-approvazzjoni tal-importazzjoni ta’ armi tan-nar u l-

approvazzjonijiet ta’ importazzjoni/esportazzjoni temporanja ta’ armi tan-nar għal skop ta’ sparar 

jew kaċċa barra minn Malta.  

Fl-2016 il-liċenzji tal-armi hawn isfel imniżżla ġew ipproċessati mill-uffiċini tad-distretti illi 

huma imqabbdin mas-sistema tal-armi. Is-sistema qiegħda tiġi konitinwament aġġornata sabiex 

tirrifletti t-tibdiliet illi jkun hawn minn żmien għal żmien.  

L-uffiċċju tal-Armi huwa inkarigat ukoll mill-ħruġ u tiġdid ta’ liċenzji illi joħorġu mill-Ordinanza 

dwar l-Esplożivi, ħlief dawk il-liċenzji illi għandhom x’jaqsmu mal-ħruq u ġarr tal-logħob tan-nar 

illi jiġu proċessati mid-distretti. 

 

 Ġodda Imġedda Total 

Gћall-ġarr ta’ arma tan-nar gћal 

skop ta’ kaċċa fuq l-art 

123 10,175 10,298 

Gћall-ġarr ta’ arma tan-nar gћal 

skop ta’ kaċċa fuq il-baћar 

12 215 227 

Gћall-ġarr ta’ arma tan-nar gћal 

skop ta’ kaċċa tal-fenek 

83 2,498 2,581 

Talbiet sabiex tkun tista’ 

tinxtara arma tan-nar 

4,452 0 4,425 

Target shooter licence ‘A’ 1,040 2,610 3,650 

Target shooter licence ‘B’ 1,256 4,687 5,943 

Liċenzja Kollettur ‘A’ 142 701 843 

Liċenzja kollettur ‘B’ 1 11,187 11,188 

 

Uffiċċju tal-Liċenzji tal-Gwardjani Privati u Lokali 

It-taqsima tal-Liċenzji tal-Pulizija għandha r-responsabbiltà li tipproċessa applikazzjonijiet u 

tagħti liċenzja lill-applikanti għall-postijiet ta’ Gwardjani Privati jew Gwardjani Lokali kif ukoll 

għar-reġistrazzjoni tal-aġenziji li jimpjegaw dawn il-gwardjani.  

It-tabella turi kemm irċevejna u pproċessajna applikazzjonijiet mill-1 ta’ Jannar 2016 sal-31 ta’ 

Diċembru 2016: 



 
 

Applikazzjoni għal Gwardjani Privati 

 

Applikazzjonijiet riċevuti 977 

Applikazzjonijiet maħruġa 841 

Applikazzjonijiet rifjutati 21 

Applikazzjonijiet irtirati Xejn 

Applikazzjonijiet pendenti 115 

 

 

 

Applikazzonijiet għal  Gwardjani Lokali 

 

Applikazzjonijiet riċevuti 40 

Applikazzjonijiet maħruġa 31 

Applikazzjonijiet rifjutati Xejn 

Applikazzjonijiet irtirati Xejn 

Applikazzjonijiet pendenti 9 

 

 

Aġenziji għal Gwardjani Privati 

 

Applikazzjonijiet riċevuti 4 

Liċenzji maħruġa 4 

Liċenzji rifjutati Xejn 

Applikazzjonijiet irtirati Xejn 

Liċenzżji pendenti Xejn 

 



 
 

Central Delivery Office – L-Uffiċċju Ċentrali għat-Tqassim tar-Riferti 

L-Uffiċċju Ċentrali għat-Tqassim jikkonsisti li jirċievi riferti mid-distretti kollha u sezzjonijiet 

kollha fil-Korp tal-Pulizija. Dawn ir-riferti jiġu reġistrati u mgħoddija lill-Pulizija tal-motorini 

biex dawn iqassmuhom fl-indirizzi indikati fuqhom. 

Sar progress kbir fix-xogħol tat-tqassim tar-riferti meta mqabbel mas-snin u x-xhur ta’ qabel u dan 

wara li bdiet tiffunzjona s-sistema ġdida bħal dik li diġà kienet qed tiġi użata għad-distretti, fis-

sens illi kull riferta li qed tiġi mill-Uffiċċji li qed jinħarġu ċ-ċitazzjonijiet qed tiġi reġistrata kemm 

mill-Uffiċċju taċ-Ċitazzjonijiet u anke mill-Uffiċċju tat-Tqassim li jinsab iċċentralizzat fil-

Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija biex hekk tiġi mgħoddija lill-Pulizija tal-mutur biex titqassam. Kull 

Pulizija stazzjonat fl-Uffiċċju taċ-Ċitazzjonijiet għandu Log Book personali tiegħu biex terġa’ tiġi 

reġistrata kull riferta fuqu kemm jekk tkun pożittiva u kemm jekk tkun negattiva. Din is-sistema 

tevita li jintilfu xi riferti jew ma jitpoġġewx f’posthom minħabba l-ammont kbir li qed jiżdied u n- 

nuqqas ta’ spazju li hemm fl-uffiċċju.   

L-uffiċċju tat-tqassim tar-riferti jikkonsisti fi ħmistax-il Pulizija bil-mutur, tnejn minnhom huma 

part-timers.  

Principal Citations Office – L-Uffiċċju Prinċipali taċ-Ċitazzjonijiet 

L-Uffiċċju Prinċipali taċ-Ċitazzjonijiet jirċievi ċitazzjonijiet għal kawżi sommarji mid-distretti 

kollha u minn uffiċini oħra ta’ skwadri tal-pulizija. Barra minn hekk, dan l-uffiċċju jirċievi 

ċitazzjonijiet minn entitajiet governattivi oħra li m’għandhomx il-poteri eżekuttivi sabiex joħorġu 

l-imsemmija ċitazzjonijiet tal-Qorti. 

Wara li dawn iċ-ċitazzjonijiet jiġu rreġistrati f’dan l-uffiċċju, il-pulizija tal-Uffiċċju Prinċipali taċ-

Ċitazzjonijiet jipprepara u jappunta l-Qorti dawn il-kawżi u/jew iċ-ċitazzjonijiet għall-kawżi 

sommarji, fejn l-istess kawżi jiġu assenjati għas-seduti. 

Il-pulizija tal-Uffiċċju Prinċipali taċ-Ċitazzjonijiet jitilgħu l-Qorti ma’ diversi uffiċjali prosekuturi 

u, wara kull seduta, jippreparaw l-inkartament neċessarju ta’ kull differiment sakemm jinqatgħu l-

kawżi.  

  



 
 

Kamra tal-Kmand u Kontroll 

 

 

  



 
 

Laboratorju tax-Xjenza Forensika 

Fil-Laboratorju preżentament hemm ħamsin uffiċjal assenjati f’diversi sezzjonijiet u inkarigati 

minn diversi dmirijiet. Huwa l-uniku laboratorju li jipprovdi għażla ta’ servizzi forensiċi u 

ppriservar ta’ evidenza u xeni tar-reat f’kull ħin tal-ġurnata matul is-sena kollha. 

Is-sezzjoni analitika tal-Laboratorju hija magħmula mis-Sezzjoni Nazzjonali tal-Eżaminazzjoni 

tad-Dokumenti (National Document Examination Unit – NDEU), is-Sezzjoni tal-Ballistika, is-

Sezzjoni tal-Fotografija u Video Enhancement, il-Chemical Enhancement Unit, id-Dactyloscopic 

Data Unit u d-DNA Database Unit.  

Id-Dactyloscopic Data Unit  

Din is-sezzjoni hija magħrufa wkoll bħala s-Sezzjoni tal-Impronti Diġitali (Fingerprints Unit) u 

jaħdmu fiha sitt uffiċjali li erbgħa minnhom ħadu taħriġ l-Ingilterra. Id-dmirijiet tagħhom jinkludu 

t-teħid tal-impronti diġitali u palmari tal-persuni suspettati, arrestati, immigranti illegali, kif ukoll 

ta’ vittmi ta’ reat u sidien ta’ residenzi għall-fini ta’ eliminazzjoni tal-impronti. Jipproċessaw ukoll 

l-impronti mtellgħin mill-Uffiċjali tax-Xena tar-Reat u jqabbluhom ma’ dawk li jinsabu fid-

database tal-impronti tal-persuni suspettati jew ħatja. Xogħolhom huwa ffaċilitat bis-sistema 

magħrufa bħala l-Automated Fingerprints Identification System (AFIS).  

Is-sistema topera wkoll fuq pjattaforma Ewropea għall-iskambju, tfittxija u tqabbil ta’ impronti 

diġitali ma’ databases oħrajn ta’ pajjiżi Ewropej li jħaddmu din is-sistema.  

Id-DNA Database Unit 

Din is-sezzjoni hija magħmula minn żewġ uffiċjali, li wieħed minnhom tħarreġ fl-Olanda u fi 

Franza. Huma inkarigati mit-tħaddim tas-sistema Combined DNA Index System (CODIS) li 

tiffaċilita t-tfittxija għal profili ta’ DNA minn kampjuni rkuprati mix-xena tar-reat kif ukoll 

evidenza relatata oħra mill-persuni suspettati/ħatja. Is-sistema topera wkoll fuq binarju Ewropew 

u tintuża sabiex isiru wkoll tfittxijiet fi ħdan databases ta’ pajjiżi Ewropej. 

Din is-sistema sal-lum il-ġurnata kienet operattiva u fis-sena 2016 saru aktar minn għaxar 

konnesjonijiet ma’ pajjiżi ġodda. Aktar minn hekk, ġew ipproċessati wukoll 917-il rikjesta li 

rċeviet l-Interpol. Għoxrin profil ta’ DNA nkisbu minn xogħol varju polizjesk u 18-il profil ieħor 

immarkaw fil-pożittiv meta ġew imqabbla.  

Il-Chemical Enhancement Unit  

Fi ħdan din is-sezzjoni jsiru l-eżamijiet kimiċi neċessarji sabiex jiġu żviluppati impronti diġitali, 

palmari u marki ta’ żraben, liema xogħol qiegħed isir minn tliet uffiċjali. Preżentament ix-xogħol 

tagħhom jinkludi ukoll tfittxija għal traċċi ta’ demm u likwidi umani (body fluids) kemm fuq ix-

xena tar-reat stess kif ukoll fuq oġġetti miġjuba minn fuq ix-xena li jiġu kkonsenjati lil din is-

sezzjoni. 



 
 

Hija okkorrenza regolari li dawn l-uffiċjali jkollhom x’jaqsmu mal-Qorti, fejn fis-sena 2016 huma 

nħatru fuq total ta’ 76 inkjesta u għenu ukoll fl-investigazzjoni ta’ 102 każ ta’ xogħol polizjesk.  

Is-Sezzjoni tal-Fotografija u Video Enhancement 

Din is-sezzjoni hija ewlenija fid-dipartiment, peress li hija konnessa ma’ kważi kull sezzjoni oħra 

fid-dipartimenti. Is-sezzjoni tieħu ħsieb ir-ritratti/videos rilevanti kollha. Is-Sezzjoni hija 

inkarigata mill-ipproċessar tar-ritratti diġitali u filmati ta’ sorveljanza kif ukoll teħid ta’ ritratti u 

filmati waqt attivitajiet tal-Pulizija jew dawk sportivi. 

Xena tar-Reat 

Ħames gruppi magħmula minn erba’ uffiċjali kull grupp jiffurmaw is-Sezzjoni tax-Xena tar-Reat. 

Xogħolhom huwa li jirrekordjaw ix-xeni u evidenza permezz ta’ fotografija, jidentifikaw, jelevaw 

u jippriżervaw dik l-evidenza kollha meħtieġa sabiex tinżamm għall-fini ta’ investigazzjoni u 

tgħaddi għall-analiżi neċessarja jew tiġi preżentata/esibita l-Qorti flimkien mar-rapporti li jħejju 

bħala esperti tal-Qorti. 

B’kollox, l-uffiċjali tax-Xena tar-Reat kienu involuti f’madwar 1600 biċċa xogħol, bejn inkjesti 

maġisterjali u xogħol ta’ natura polizjeska (police work). B’kollox huma attendew madwar 1,000 

seduta tal-Qorti u 21 ġuri. L-aktar ħames reati komuni matul is-sena 2016 kienu: 

 Serq jew attentat ta’ serq – 1612 każ differenti 

 Eżaminazzjonijiet ta’ vetturi – 296 każ differenti 

 Imwiet – 92 każ differenti li jinkludu qtil, suwiċidji, mewt aċċidentali u dak suspettuż 

 Drogi – 185 każ differenti 

 Inċidenti tat-traffiku (inklużi dawk fatali) – 63 każ differenti 

Is-Sezzjoni tal-Ballistika 

It-tliet uffiċjali stazzjonati fi ħdan din is-Sezzjoni huma responsabbli mill-manutenzjoni 

(servicing) tal-armi tan-nar tas-servizz, ipproċessar tal-liċenzji tal-armi tan-nar, spezzjonijiet ta’ 

armi tan-nar fi ħwienet rispettivi u shooting ranges, spezzjonijiet ta’ armi tan-nar importati u/jew 

esportati li jinżammu mid-Dwana u skorti ma’ armi tan-nar waqt ħidma ċinematografika. 

Permezz tal-esperjenza u kwalifiki tagħhom, dawn l-uffiċjali jinħatru ukoll f’inkjesti bħala esperti 

ballistiċi fuq każijiet li jinvolvu sparaturi b’armi tan-nar. 

Sezzjoni Nazzjonali tal-Eżaminazzjoni tad-Dokumenti  

(National Document Examination Unit – NDEU) 

Preżentament tliet uffiċjali jaħdmu fi ħdan din is-sezzjoni. Huma ġew imħarrġa barra minn Malta 

fuq skoperta ta’ dokumenti falsifikati u huma involuti f’investigazzjonijiet relatati ma’ dan is-

suġġett. 



 
 

Dawn l-istess uffiċjali kienu strumentali sabiex iħarrġu lill-uffiċjali tal-immigrazzjoni fi ħdan il-

Korp tal-Pulizija ta’ Malta u lill-membri tal-konsulati u ambaxxati fi ħdan il-Ministeru tal-

Affarijiet Barranin.  

L-uffiċjali msemmija jiċċekkjaw ukoll numru ta’ titjiriet incoming u outgoing mill-Ajruport 

Internazzjonali ta’ Malta (MIA), jagħmlu aġġornar ta’ dokumenti Maltin fuq is-sistemi tal-IFADO 

u FADO, jipparteċipaw f’diversi laqgħat relatati mal-Unjoni Ewropea, kif ukoll jassistu f’talbiet 

oħrajn minn pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea.  

Ir-Reġistru tal-Forensika 

Ir-Reġistru jservi bħala l-uffiċċju amministrattiv tal-Laboratorju. Ir-Reġistru jieħu ħsieb il-

monitoraġġ u l-movimenti tal-files, ftuħ u għeluq tal-files, kif ukoll jinżamm rekord tal-

appuntamenti mal-Qorti fuq bażi ta’ kuljum. Din is-sena ġew miftuħa aktar minn 1600 file. 

E-Fits  

Matul is-sena 2016 saru total ta’ 26 e-fits (identity kit/facial reconstruction). 

Victim Support Unit 

Servizz ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-Kriminalità fi ħdan il-Korp tal-Pulizija    

Is-Servizz għall-Vittmi tal-Kriminalità fi ħdan il-Korp tal-Pulizija ġie mwaqqaf nhar il-21 ta’ 

Novembru, 2016.  

L-Għan prinċipali ta’ din is-sezzjoni huwa li jiġu implimentati numru ta’ proċeduri fi ħdan il-Korp 

tal-Pulizija li jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalità. Dan għandu jsir fid-dawl tal-

Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità, Kap. 539 tal-Liġijiet ta’ Malta, liema Att daħal fis-seħħ f’April 

tal-2015. 

Fost id-diversi aspettativi ta’ din is-sezzjoni, dan l-uffiċċju se jkun qed iservi bħala: 

 il-punt ta’ riferiment u servizz ta’ appoġġ għall-vittmi tal-kriminalità, b`mod speċjali għal dawk il-

vittmi l-aktar vulnerabbli; 

 assistenza u appoġġ lill-membri fil-Korp tal-Pulizija sabiex ikunu jistgħu jipprovdu l-aħjar servizz 

u tingħata l-protezzjoni meħtieġa lil kull vittma ta’ kriminalità; 

 għajnuna immedjata lill-vittmi ta’ kriminalità li jkunu għadhom kif għaddew minn trawma; 

 mezz ta’ kuntatt dirett bejn il-pulizija u l-għaqdiet l-oħra li joffru l-għajnuna lill-vittmi sabiex 

ikunu jistgħu jiġu riferuti bl-aħjar mod skont il-bżonnijiet tagħhom; 

 sors ta’ taħriġ u informazzjoni dwar kif għandha tingħata aktar attenzjoni lill-vittmi tal-kriminalità 

minn membri tal-Korp tal-Pulizija; 



 
 

 moniteoraġġ u statistika miġbura dwar l-għajnuna offruta lill-vittmi ta’ kriminalità. 

Cyber Crime Unit 

Ir-rwol prinċipali ta’ din it-Taqsima huwa li tagħti l-assistenza teknika meħtieġa 

f’investigazzjonijiet kriminali fejn il-kompjuter huwa l-mira jew il-meżż użat. Is-Cyber 

Crime Unit hija magħmula minn membri tal-Korp tal-Pulizija li huma mħarrġa fl-

investigazzjoni ta’ reati kriminali li jseħħu permezz tal-internet jew il-kompjuter. 

 2014 2015 2016 

Tixrid ta’ Mmaterjal pornografiku 15 3 3 

Pussess u tixrid ta’ materjal indiċenti li jinvolvi 

minuri 

8 7 31 

Użu mhux kif dovut tal-kompjuter (computer 

misuse) 

160 247 224 

Flus foloz 0 1 0 

Frodi, falsifikazzjoni u misapproprazzjoni 110 200 276 

Traffikar ta’ persuni 3 1 0 

Ksur tal-att tal-logħob (illegal gambling) 2 4 0 

Tixwix għal mibegħda razzjali 6 12 5 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar rapporti oħrajn 47 39 55 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar persuni rrapurtati 

nieqsa 

5 11 10 

Insulti, theddid u vjolenza privata 183 283 232 

Qerq fil-kummerċ (intellectual property rights) 2 2 2 

Delitti oħrajn 27 32 22 

Prostituzzjoni 1 3 4 

Reati sesswali, inkluż korruzzjoni ta’ 

Mminorenni 

11 14 5 



 
 

Terroriżmu 4 15 8 

Total 584 874 877 

 

Kif mistenni, ix-xogħol tas-Cyber Crime Unit kompla jiżdied matul din is-sena wkoll. Din iż-

żieda hija mistennija peress li iktar ma s-soċjetà tagħmel użu mit-teknoloġija, iktar hemm il-

possibbiltà li persuna tkun involuta bħala vittma jew aggressur ta’ reat. L-avvanzi fit-teknoloġija 

kif ukoll id-direzzjonijiet strateġiċi tal-Gvern Malti għal iktar użu tal-internet jiggarantixxu żieda 

fix-xogħol tas-Cyber Crime Unit anke fis-snin li ġejjin. 

Każijiet 

Matul l-2016, is-Cyber Crime Unit kienet involuta fi tmien mija sebgħa u sebgħin (877) 

investigazzjoni. L-iktar tliet reat komuni fil-każijiet li jinvolvu s-Cyber Crime Unit huma 

investigazzjonijet dwar frodi, falsifikazzjoni u misapproprazzjoni (31.5%); insulti, theddid u 

Vvjolenza privata (26.5%); u użu mhux kif dovut tal-kompjuter (25.5%). 

It-tabella ta’ hawn taħt telenka n-numru u tip ta’ investigazzjonijiet kriminali li fihom is-Cyber 

Crime Unit ġiet mitluba tagħti assistenza teknika. 

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit ġabret mija u tliet (103) oġġetti sabiex jiġu analizzati 

u dokumentati.  

Wieħed irid ukoll jikkunsidra illi l-ammont ta’ data li tista’ tinżamm f’apparat elettroniku żdiedet 

sostanzjalment. Għaldaqstant, iż-żmien meħtieġ sabiex jiġi pproċessat apparat elettroniku llum il-

ġurnata qiegħed jiżdied ukoll peress li hemm iktar data li trid tiġi analizzata. 

Is-Cyber Crime Unit regolarment tirċievi informazzjoni dwar rapporti li jkun saru mal-Internet 

Hotline, imħaddem mill-Aġenzija Appoġġ, dwar reati kriminali li jkunu ġew irrappurtati permezz 

ta’ dan il-mezz. Fil-fatt, is-Cyber Crime Unit hija l-kuntatt prinċipali għall-Aġenzija Appoġġ 

f’dan ir-rigward.  

Inizjattivi ta’ Prevenzjoni 

Is-Cyber Crime Unit involviet ruħha f’numru ta’ inizjattivi ta’ prevenzjoni. 

Matul l-2016, is-Cyber Crime Unit kienet involuta f’disgħin (90) taħdita li kienu intiżi sabiex 

jitqajjem iktar għarfien dwar l-użu responsabbli tat-teknoloġija u kif wieħed jista’ jevita li jkun 

vittimizzat waqt li jkun qiegħed fuq l-internet. Dawn il-laqgħat kienu ddisinjati sabiex jiġu 

indirizzati l-bżonnijiet partikolari tal-udjenza ta’ dawn it-taħditiet li saru għal għalliema, ġenituri, 

żgħażagħ u tfal. 



 
 

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit ipparteċipat f’ħamsa u għoxrin (25) inizjattiva ta’ 

prevenzjoni li saru permezz tal-mezzi tax-xandir. Dawn l-inizjattivi jinkludu programmi fuq it-

televiżjoni, radju kif ukoll intervisti għal gazzetti.  

Inizjattiva ta’ prevenzjoni li s-Cyber Crime Unit ilha għal dawn l-aħħar snin involuta fiha hija l-

kampanja ta’ informazzjoni li qed issir bħala parti mill-proġett Be Smart Online varat mill-

Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni bi sħab mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal, Aġenzija 

Appoġġ, id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, skejjel tal-Knisja u l-Korp tal-Pulizija. 

Waħda mill-aktar inizjattivi ta’ prevenzjoni tas-Cyber Crime Unit huwa t-tħaddim ta’ Child Abuse 

Internet Filter. Permezz ta’ din l-inizjattiva, utenti tal-internet Maltin li jkunu qed jippruvaw 

jaċċedu ġo siti fuq l-internet li fihom materjal indiċenti ta’ minuri jiġu mibgħuta ġo STOP Page. 

Din hija inizjattiva kontinwa oħra li tirrikjedi aġġornamenti regolari tal-listi ta’ siti li qed jiġu 

ibblukkati. Il-provdituri tal-internet lokali kollha qablu li jipparteċipaw f’din l-inizjattiva b’mod 

volontarju.  

Involviment mal-komunità fuq livell lokali 

Is-Cyber Crime Unit ipparteċipat f’numru ta’ workshops li ġew organizzati sabiex tiġi diskussa l-

implimentazzjoni tal-istrateġija diġitali tal-Gvern għal perjodu 2014-2020 imsejħa Digital Malta. 

Matul dawn il-laqgħat, is-Cyber Crime Unit ikkontribwiet sabiex tiġi indirizzata b’mod aħjar il-

kapaċità tal-infurzar tal-liġi fuq l-internet kif ukoll jiġu implimentati iktar miżuri ta’ prevenzjoni.  

Apparti dan, is-Cyber Crime Unit ġiet involuta ukoll f’konsultazzjonijiet li saru sabiex tiġi 

mfassla l-ewwel Cyber Security Strategy għal Malta. Dan id-dokument ġie ppubblikat matul l-

2016. 

Capacity Building 

Il-membri tas-Cyber Crime Unit ibbenefikaw minn numru ta’ korsijiet ta’ taħriġ speċjalizzat 

matul l-2016. Matul din is-sena, kull membru tas-Cyber Crime Unit irċieva medja ta’ ġimagħtejn 

ta’ taħriġ speċjalizzat permezz ta’ korsijiet li ġew organizzati minn entitajiet oħrajn.  

Matul l-2016, l-ispettur inkarigat mis-Cyber Crime Unit ta diversi lezzjonijiet lil rekluti li kienu 

qed isegwu korsijiet ta’ taħriġ fl-Akkademja tal-Pulizija. L-iskop wara dawn il-lezzjonijiet kien 

biex jitqajjem iktar għarfien dwar ir-reati li jsiru permezz tat-teknoloġija kif ukoll jiġi spjegat 

f’liema ċirkustanzi tista’ tintalab l-għajnuna tas-Cyber Crime Unit. Il-parteċipanti ta’ dawn il-

lezzjonijiet ingħataw tagħrif dwar kif jirċievu rapporti kif ukoll il-proċeduri u prekawzjonijiet 

meħtieġa meta qed tinġabar evidenza diġitali.  

 

  



 
 

Strateġija u politika 

L-ispettur responsabbli mis-Cyber Crime Unit qed jirrappreżenta lil Malta f’żewġ prijoritajiet taċ-

ċiklu ta’ politika tal-Unjoni Ewropea biex tiġi trattata l-kriminalità internazzjonali organizzata u 

serja magħruf aħjar bħala EMPACT. Dawn il-prijoritajiet huma msejħa Cybercrime – Online 

Child Sexual Exploitation u Cybercrime – Cyber Attacks. Attivitajiet, partikolarment fil-qasam 

dwar l-investigazzjonijiet ta’ abbuż tat-tfal fuq l-internet, huma kontinwi. L-involviment tas-

Cyber Crime Unit jinvolvi kemm parteċipazzjoni f’laqgħat ta’ ippjanar kif ukoll parteċipazzjoni 

f’operazzjonijet li jiġu kordinati fuq livell Ewropew.  

Is-Cyber Crime Unit regolarment jipparteċipa f’laqgħat tal-European Cybercrime Task Force 

(EUCTF). Dan il-grupp, magħmul mill-kapijiet tat-taqsimiet li jinvestigaw is-cyber crime minn 

madwar l-Ewropa kollha, jiltaqa’ regolarment fil-kwartieri tal-Europol biex jiddiskuti fenomeni 

ġodda u kif dawn jistgħu jiġu indirizzati mill-forzi tal-ordni.  

Is-Cyber Crime Unit qed jipparteċipa wkoll fil-European Cybercrime Prevention Network. Ix-

xogħol li jsir permezz ta’ dan in-network jinvolvi prinċipalment il-qsim ta’ materjal ta’ 

prevenzjoni li jkun sar f’pajjiżi differenti. Matul l-2016 beda x-xogħol fuq materjal dwar mobile 

malware li ġie maqlub għal-lingwa Maltija.  

Proġetti minn fondi Ewropej 

Is-Cyber Crime Unit ipparteċipat f’laqgħat relatati ma’ proġett li ġie kofinanzjat minn fondi 

Ewropej taħt il-programm ISEC. Matul dan il-proġett, bl-isem Effective 24/7 Points-of-contact on 

Cybercrime saret riċerka dwar in-networks eżistenti li permezz tagħhom isir it-tixrid ta’ 

informazzjoni u evidenza f’investigazzjonijiet kriminali internazzjonali dwar reati li jsiru permezz 

tal-kompjuter. Dan il-proġett ġie fi tmiemu fl-2016. 

Fl-2016 ukoll, membru tas-Cyber Crime Unit ipparteċipa f’laqgħa inizjali li tagħmel minn proġett 

imsejjaħ SINCERE – Strengthening European Network of Centres of Excellence in Cybercrime li 

hu kofinanzjat taħt il-programm ISEC tal-Unjoni Ewropea. Il-ħsieb wara dan il-proġett huwa li 

jinbena network ta’ ċentri ta’ riċerka u taħriġ fil-kamp tas-cybercrime ta’ pajjiżi zgħar.  

L-iktar proġett impenjattiv huwa dak imsejjaħ Smart Policing: Enhancing the Capacities of the 

Cyber Crime Unit. Il-kofinanzjament ta’ dan il-proġett minn fondi Ewropej qed isir taħt il-

programm magħruf bħala Internal Security Funding. L-ammont ta’ finanzjament f’fondi Ewropej 

li se jkun qed jibbenefika b’mod dirett il-Korp tal-Pulizija jammonta għal €667,930. Permezz ta’ 

dan il-proġett se jkun qed jinxtara apparat ġdid għas-Cyber Crime Unit sabiex jinbidel tagħmir 

antik li għadu qed jitħaddem minn din it-taqsima kif ukoll jiġu introdotti kapaċitajiet tekniċi 

ġodda. Matul l-2016 ġie ffinalizzat il-grant agreement kif ukoll beda x-xogħol fuq it-tenders li se 

jinħarġu matul dan il-proġett. Dan il-proġett jiġi fi tmiemu fl-2020. 



 
 

STRATEĠIJA U PJANAR 

 

Riżorsi Umani 

Irtirar: 

Matul is-sena 2016 kien hemm 133 każ ta’ rtirar/riżenji/membri tal-Korp li spiċċaw minħabba 

raġunijiet ta’ saħħa/pulizija li ġew imkeċċija/pulizija li mietu/pulizija li ġew trasferiti ma’ 

dipartimenti oħra.  

Reklutaġġ 

Fil-21 ta’ Ottubru, 2016, mija u għoxrin (120) rekluta ħadu l-ġurament bħala kuntistabbli bi prova. 

Dan seħħ wara li nħarġet sejħa għall-applikazzjonijiet f’dan il-grad fil-Gazzetta tal-Gvern Nru. 

19,536 tas-16 ta’ Frar, 2016. 

Matul din is-sena kien hemm ukoll l-impenji u re-instatements hekk kif jidhru hawn taħt: 

 

GRAD AMMONT RIMARKI 

Kuntistabbli tar-Riżerva 38 Ingaġġati fuq kuntratt ta’ sena 

b’seħħ mit-22.09.2016 

Kuntistabbli tar-Riżerva 4 Ingaġġati fuq kuntratt ta’ sena 

b’seħħ mit-12.10.2016 

Surġent 1 Ingaġġ ta’ eks kuntistabbli li ġie 

maħtur fil-grad ta’ Surġent fis-

27.07.2016, skont każ kif ġie 

deċiż mill-Grievances Unit 

Assistent Kummissarju 1 Re-instated fl-01.09.2016 

Supretendent 1 Ingaġġ ta’ eks Spettur Anzjan li 

ġie maħtur fil-grad ta’ 

Supretendent fit-02.09.2016, 

skont każ kif ġie deċiż mill-

Grievances Unit 

 

GHQ Lock Up 

Il-post ta’ detenzjoni magħruf aktar bħala Lock Up jinsab fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija u 

huwa stabbilit bħala post ta’ detenzjoni skont il-Leġiżlazzjoni Sussidjara 9.08. L-għan ewlieni tal-

Lock Up huwa li jinżammu persuni temporanjament għal perjodu ta’ mhux aktar minn 48 siegħa, 

li jkunu suspettati li wettqu xi reat kriminali. Il-maġġoranza tal-persuni li jinżammu fil-Lock Up 

huma dawk li jiġu arrestati mill-branki investigattivi, però l-Lock Up jintuża wkoll mill-pulizija 

tad-distrett u s-Sezzjoni tal-Immigrazzjoni.  



 
 

Fis-sena 2016 ġew reġistrati b’kollox 1876 persuna, li minnhom 1070 kienu Maltin u 806 kienu 

barranin, fosthom kien hemm 1649 raġel u 227 mara. 

1063 irrifjutaw li jeżerċitaw id-dritt ta’ assistenza legali qabel ma ġew mitkellma, waqt li 552 

eżerċitaw dan id-dritt. Madankollu, 105 persuni kienu nżammu b’konnesjoni ma’ irregolaritajiet 

relatati mal-Immigrazzjoni, waqt li 138 inżammu fuq Mandati ta’ Arrest maħruġa mill-Qorti.  

Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunità u l-Istampa (CMRU) 

Relazzjonijiet mal-komunità 

Ix-xogħol tat-Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunità u l-Istampa huwa li:  

 Nipproċessaw talbiet għall-informazzjoni li nirċievu mingħand studenti, NGOs u l-pubbliku 

inġenerali; 

 Proċessar ta’ rapporti li jaslu għandna permezz tas-sistema tal-Customer Care u l-OPRES 

(On-line Police reporting System) fir-rigward ta’ talbiet għal informazzjoni; 

 Nikkordinaw ma’ NGOs, kunsilli lokali u skejjel li jitolbu servizzi ta’ diversi pulizija għal 

taħditiet edukattivi, Traffic Safety Campaign, servizzi tal-Banda tal-Pulizija u l-Jazz Group u 

żjarat fl-Akkademja tal-Pulizija, il-Mużew, is-Sezzjoni tal-Klieb tal-Pulizija u l-Kavallerija; 

 Il-pubblikazzjoni tal-magażin tal-Pulizija kull erba’ xhur;  

 Nagħtu talks f’diversi skejjel rigward karriera fil-Korp tal-Pulizija; 

 Nikkordinaw żjarat f’diversi sezzjonijiet tal-Korp tal-Pulizija minn studenti u NGOs oħra kif 

ikun rikjest (il-Mużew tal-Pulizija, il-Mużew tal-Kriminalità, l-Akkademja tal-Pulizija, is-

Sezzjoni tal-Klieb u l-Kavallerija); 

 Preparazzjoni u Tqassim ta’ materjal edukattiv bħal posters, book marks lill-kunsilli lokali, 

skejjel, għases tal-pulizija; 

 Naġġornaw u jsir monitoraġġ tal-paġna ta’ Facebook u Twitter, Youtube u l-portal tal-Pulizija  

 

Relazzjonijiet mal-Istampa  

 Monitoraġġ ta’ viżwal u radju, gazzetti, internet, pubblikazzjonijiet ta’ press releases u 

kordinazzjoni ta’ konferenzi stampa; 

 Recording u monitoraġġ tal-aħbarijiet, programmi meta jkunu jikkonċernaw lill-Pulizija; 

 Arranġamenti għal intervisti ma’ uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija hekk kif mitluba mill-istampa;  

 Ipproċessar ta’ talbiet mingħand stazzjonijiet tar-radju, TV u print media;  

 Ikkordinar ma’ producers ta’ stazzjonjiet televiżivi inkonnessjoni ma’ parteċipazzjonijiet ta’ 

pulizija fuq xogħol li jsir ta’ kuljum f’diversi sezzjonijiet tal-Korp. Dawn il-programmi jkunu 

kull ġimgħa kemm fix-xitwa u fis-sajf; 

 Nikkordinaw ukoll crime conferences. 



 
 

LEGALI U AFFARIJIET EWROPEJ 

 

Uffiċċju tal-Affarijiet Ewropej 

L-Uffiċċju tal-UE huwa parti integrali fil-Korp tal-Pulizija.  

L-għan ta’ dan l-uffiċċju huwa li jassisti lill-Korp tal-Pulizija sabiex iwettaq proġetti relatati mal-

Unjoni Ewropea u, fost l-oħrajn, l-Uffiċċju jwettaq dan li ġej:  

 Jiġbor l-informazzjoni 

 Ikabbar il-profil tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea 

 Jiżviluppa l-kuntatt reġjonali 

 Skambju ta’ informazzjoni 

 

Funzjoni ewlenija tal-uffiċċju tal-UE hija l-ipproċessar ta’ dokumenti mibgħuta minn ministeri u 

organizzazzjonijiet barranin bħal Frontex, CEPOL, OLAF, il-Kummissjoni Ewropea, Europol, 

Interpol, eċċ. L-informazzjoni li tasal tvarja minn deċiżjonijiet tal-Kunsill u regolamenti ta’ 

programmi ta’ taħriġ għall-membri tal-Korp tal-Pulizija. Dawn il-programmi u korsijiet ta’ taħriġ 

flimkien ma’ informazzjoni miġbura joffru lill-pulizija familjarità ma’ metodi ġodda li jsaħħu l-

effiċjenza u l-kompetenza tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta.  

In-numru ta’ stediniet mitluba għall-uffiċjali tal-Korp sabiex isiefru matul is-sena 2016 jammonta 

għal 904. Medja ta’ stediniet li ġew aċċettati jammonta għal 49.4%.  

 

Protezzjoni tad-Data 

Uffiċċju tal-Protezzjoni tad-Data fil-Korp tal-Pulizija. 

Dan l-uffiċċju ġie mwaqqaf sabiex ikun il-post fejn wieħed jirrikorri meta jkun hemm bżonn li tiġi 

mgħoddija informazzjoni lil xi entità oħra jew persuni terzi li jista’ jkollhom interess f’dik l-

informazzjoni fuq suġġett tad-data naturali skont il-proċeduri preskritti f’Kap. 440 tal-Liġijiet ta’ 

Malta kif ukoll liġijiet sussidjarji oħra. 

Dan l-uffiċċju għandu ukoll il-funzjoni tal-Uffiċjal tal-Informazzjoni li huwa wkoll responsabbli li 

jagħti informazzjoni lil kull min jagħmel talbiet skont kif stipulat f’Kap. 496 tal-Liġijiet ta’ Malta. 

Il-proċedura adottata hija dik imniżżla f’ċirkulari 51/12. 

Fil-qasam tal-protezzjoni tad-data, il-Korp huwa regolat bil-leġiżlazzjoni sussidjarja 440.05 u ċjoè 

regolamenti dwar il-protezzjoni u l-privatezza tad-data (proċessar ta’ data fis-settur tal-Pulizja). 

Dawn ir-regolamenti jitfgħu responsabbiltajiet fuq il-kontrollur tad-data, li huwa l-Kummissarju 



 
 

tal-Pulizija, dwar kif għandu jipproċessa d-data miġbura minnu għal għanijiet speċifiċi fosthom il-

prevenzjoni mit-twettiq ta’ reati, twaqqif ta’ reati, investigazzjoni, skoperta u prosekuzzjoni ta’ 

reati kriminali speċifiċi jew għal prevenzjoni ta’ perikoli reali jew kif speċifikat f’xi liġi. 

Peress li sal-2018 se jidħlu fis-seħħ kemm ir-Regolament (EU) 679/2016 u d-Direttiva (EU) 

680/2016 dwar il-protezzjoni tad-data fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, qegħdin nieħdu sehem fil-

laqgħat li jsiru kull xahar kemm fil-Kwartieri Ġenerali kif ukoll fil-MEUSAC bi tħejjija għal din 

il-bidla leġiżlattiva li se ġġib drittijiet u obbligi ġodda. Dan l-uffiċċju qiegħed ukoll jipparteċipa 

fil-laqgħat għall-PNR (Passenger Name Regulation) (EU) 2016/681) li se tkun fir-responsabbiltà 

tal-PIU. 

Għall-perjodu li ġej, huwa l-ħsieb ta’ dan l-uffiċċju li jipproponi tibdil għal Ċirkulari 7/1999 li 

tirrigwarda informazzjoni li tingħata lil terzi persuni kif ukoll proposti sabiex tinħoloq Data 

Protection Unit li tieħu ħsieb l-obbligi kollha tal-Korp tal-Pulizija li tkun immexxija minn Data 

Protection Officer wieħed u li jkollu għajnuna minn data coordinators sabiex jieħdu ħsieb oqsma 

varji fosthom il-PIU, il-qasam amministrattiv, dak tas-Schengen/EuroDAC/Prum, HR u sistemi 

varji li għandu l-Korp. Din il-Unit għandu jkollha l-funzjoni ta’ One Stop Shop fil-qasam tad-data 

personali. 

 

Information Communication Technology (ICT)/National Schengen Information System Unit 

(NSIS) 

Introduzzjoni 

Matul l-2016, minn taqsima tal-ICT b’għanijiet u b’objettivi purament tekniċi, id-Dipartiment 

ittrasforma għas-sezzjoni tal-NS-SIS b’għanijiet u b’objettivi li jisbqu mhux biss l-aspett tekniku 

tat-teknoloġija imma bl-għan li ttejjeb it-teknoloġija permezz ta’ disseminazzjoni ta’ sistemi ta’ 

informazzjoni u edukazzjoni f’ambjent ta’ sigurtà massima.  

B’differenza għal dipartimenti oħrajn, jekk wieħed imur lura għall-oriġini bħala Data Processing 

Unit (1989), il-persunal li jiffurmaw it-tim jew timijiet huma bbażati fuq rwoli, minħabba oqsma 

differenti u oqsma ta’ kompetenzi li jistgħu jmorru lil hinn mit-tip ta’ struttura riġida klassika ta’ 

burokrazija. 

  



 
 

First line of Support (FLS) 

It-total ta’ sejħiet li ġew rispettati għas-sena 2016 huma riprodotti hawn taħt: 

 

Tip ta’ Sejħa Kwantità 

 

Software 4,200 

 

Hardware 1020 

 

Network 593 

 

Subtotal  5,813 

 

Tiswijiet fil-Lab. tat-Tekniċi Hardware  1,173 

 

Software  570 

 

Total ta’ Sejħiet  7,556 

 

 

 Sors: NS-SIS Call Logging System (Sistema tal-Illogjar tas-Sejħiet) 

 

 

Network Operations Centre (NOC) – Ċentru tal-Operat tan-Network 

 

In-NOC jopera fuq bażi ta’ 24/7. Ix-xogħol primarju tiegħu hu li jikkollabora mas-26 Stat 

Membru f’dak li għandu x’jaqsam ma’ sistemi ta’ kontroll tal-fruntieri bħal Schengen, EuroDac, 

Europol, VIS, DubliNet, skambjar ta’ marki tas-swaba’ u DNA.  

 

It-tieni funzjoni ta’ dan it-tim hija li jaġixxi bħala help desk għad-dipartimenti kollha tal-Pulizija. 

Id-distribuzzjoni u l-irrekordjar tax-xogħol iseħħ permezz ta’ dan it-tim. 

 

It-tielet funzjoni hija dwar l-operat ta’ kuljum fir-rigward ta’ monitoraġġ tas-sistemi tal-

informazzjoni, backups ta’ kuljum u ż-żamma tal-Operations Rooms. Bil-preżenza tat-tim tan-

NOC jassigura wkoll sigurtà permezz ta’ CCTV li huma installati fiż-żoni tagħhom 

 



 
 

Laboratorju tat-Tekniċi 

 

Ħruġ ta’ Kompjuters 

Din is-sena, madwar erba’ mitt (400) kompjuter ġew rinnovati biex jakkomodaw il-ħtiġiet tat-

teknoloġija. Għalhekk, total ta’ madwar €520,000 (spiża ta’ kompjuters ġodda) ġew iffrankati 

mill-allokazzjoni għall-IT mill-Ministeru. Madankollu, minħabba l-viżjoni primarja tas-sezzjoni, 

b’kollox, 352 kompjuter u 34 laptop kienu akkwistati matul l-2016 permezz tal-allokazzjoni għall-

IT mill-Ministeru b’total ta’ madwar €579,000. Dawn il-kompjuters ġodda qed jitqassmu madwar 

id-Dipartiment tal-Pulizija ta’ Malta f’din l-ordni preċiża: skwadri speċjalizzati, pulizija tad-

distrett u uffiċċji tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.  

 

Networks u Infrastruttura 

Kif implikat, ir-responsabbiltà prinċipali ta’ dan it-tim hija l-infrastruttura tal-kompjuters. Din ir-

responsabbiltà tinkludi konnettività ma’ Stati Membri tal-Ewropa, pulizija lokali u wide area 

networks. 

 

Matul is-sena 2016, l-Uffiċċju tan-Networks wettaq dawn ix-xogħlijiet: 

1. L-Uffiċċju tal-Immigrazzjoni fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija ġie aġġornat b’infrastruttura 

ġdida ta’ network. 

2. Inkiseb apparat ġdid tal-iswitching tan-network li l-għan tiegħu kien li jiġi amministrat mid-

Data Center primarju kif ukoll dak sekondarju. 

3. Saret manutenzjoni f’għoxrin għassa tal-pulizija fejn, fost dawn, ġew mibdula tliet network 

switches.  

4. Is-Sistema tal-Kontroll tal-Fruntieri ġiet estiża għal port ġdid, li huwa l-Virtù Terminal. 

Għalhekk ġiet konnessa mal-infrastruttura tan-network tagħna u tmien workstations ġodda 

ttieħdu hemm. Sitta minnhom iħaddmu s-Sistema tal-Kontroll tal-Fruntieri, filwaqt li t-tnejn l-

oħra jħaddmu s-Sistema NPS (Sistema tal-Pulizija). Fiż-Żona VVIP fl-Ajruport 

Internazzjonali ta’ Malta ġew installati s-Sistema tal-Kontroll tal-Fruntieri u kif ukoll tal-VIS. 

Dan intlaħaq matul ix-xahar ta’ Ottubru 2016. 

 

 

Sistemi Online tal-Pulizija – l-Internet 

Online Police Reporting System (OPRES) – Sistema ta’ Rapporti Online 

B’kollox ġew sottomessi 735 rapport permezz tas-sistema OPRES. Ta’ min jinnota li s-sistema 

tal-OPRES kellha l-faċċata ta’ barra modernizzata. Fl-istess ħin, l-OPRES qed tiġi ristrutturata. 

 



 
 

Il-Kondotti Kriminali Online 

Matul is sena 2016, saru t-tibdiliet neċessarji fis-sistema tal-Kondotti Online u issa tagħmel parti 

mill-Internet Uffiċjali tal-Pulizija. Is-sistema tippermetti ċ-ċittadin japplika online għaċ-ċertifikat 

tal-kondotta. 

 

Il-Portal tal-Internet tal-Pulizija 

Fl-aħħar kwart tas-sena 2015, permezz tal-Ministeru, ġie programmat portal ġdid tal-Internet tal-

Pulizija. Dan tlesta matul is-sena 2016 fejn, wara li saru xi testijiet, dan ġie rilaxxat. 

 

Il-Portal tal-Intranet tal-Pulizija 

 

Suċċess ieħor matul is-sena 2016 kien rifless fl-Intranet tal-Pulizija fejn ġew irrappurtati 522,269 

viżitatur/hit minn pulizija (elfejn utent).  

 

Taħriġ – is-Sena 2016 

 

Saru korsijiet għar-rekluti l-ġodda fl-Akkademja tal-Pulizija. Il-kors kien jikkonsisti f’żewġ 

partijiet: l-ewwel parti tgħallem dwar is-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija – NPS, filwaqt li t-tieni 

parti kienet dwar l-obbligazzjonijiet legali, is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data li wieħed irid iżomm 

f’moħħu meta jaċċessa din is-sistema. 

 

In-numru tal-Emergenza 112 li jinkorpora s-sistema eCall 

 

Wara l-laqgħa mas-Segretarju Permanenti, Transport Malta u membri mill-MHAS, li seħħet matul 

Diċembru 2015, is-Segretarju Permanenti ddeċieda li dak il-proġett ippreżentat fl-2014 jista’ 

jibda. Peress li dan huwa proġett ġdid għal sistema ġdida, ġie nominat spettur biex jagħti spinta lil 

dan il-proġett. Fis-sena 2016 saru diversi laqgħat rigward is-suġġett u l-aġġornament meħtieġ 

sabiex is-sistema tal-112 tkun tista’ takkomoda s-sistema tal-eCall. Għal dan il-għan l-operatur 

tas-sistema eżistenti ġie mitlub sabiex joffri l-aġġornamenti meħtieġa u min-naħa tal-MHAS ġew 

konklużi t-taħditiet mal-operatur sabiex, sa Ottubru tas-sena 2017, tiġi mnedija s-sistema 

aġġornata sabiex tkun konformi mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea. 

 

 

Information Systems tal-Pulizija 

 

Is-Sistema tal-Amministrazzjoni tal-Armi 

 

Il-proġett tkompla matul l-2016 u ġie konkluż lejn l-aħħar tas-sena. Is-sistema hija proġettata li 

titnieda fit-tieni kwart tal-2017. 

 



 
 

Criminal Records Information System (CRIS) – Sistema tal-Kondotti 

 

Tlestiet il-Police Criminal Records Information System. L-isem tas-sistema jista’ jiżvija lill-

qarrej, għaliex is-sistema tagħti stampa ċara lill-Amministrazzjoni tal-Pulizija fuq każijiet 

pendenti u miftuħa, l-istat tal-investigazzjoni, taħrikiet, eċċ. Karatteristika oħra li żdiedet ma’ din 

is-sistema hija li tintegra l-bails tal-Pulizija u tal-Qorti. Huwa maħsub li din għandha tbiddel il-

mod li l-Pulizija taħseb u qed tagħti stampa ċara tal-prestazzjoni individwali ta’ kull uffiċjal tal-

pulizija.  

 

Filwaqt li ġew identifikati numru ta’ spetturi għall-proġett pilota, saret talba sabiex tiġi 

identifikata persuna sabiex tkun tista’ taġġorna l-liġijiet fis-sistema. It-tnedija tas-sistema se tiġi 

attwata matul is-sena 2017 wara li jsir taħriġ lill-fizzjali investigaturi tal-Korp sabiex appena l-

liġijiet fuq is-sistema jiġu aġġornati, is-sistema tkun tista’ tiġi mnedija u mħaddma. 

 

Unjoni Ewropea – Sistemi tal-Pulizija/Kontroll tal-Fruntieri 

 

CODIS 

 

Saru aġġornamenti tas-sistemi biex jiġu konformi mal-Kummissjoni Ewropea. Matul Ottubru 

2016, ġie ffirmat service level agreement f’dak li għandu x’jaqsam hardware, bejn l-MHAS, il-

Pulizija u kumpanija lokali biex jiżdied il-maintenance u s-support. 

 

Schengen Information System II 

 

F’April 2016, is-sistema tax-Schengen daħlet fit-tielet sena tal-operat tagħha. Fil-kwart ta’ wara 

tal-istess sena saret reviżjoni ġenerali mill-partijiet ikkonċernati biex jiġi vverifikat is-sostenn u l-

hardware tas-sistema. Waqt dawn is-sessjonijiet ġie maqbul li, bħala parti mir-reviżjoni tas-

Schengen, wieħed irid iħares lejn hardware adattat għal sistema ġdida tax-Schengen li hija 

‘ħafifa’ fl-operat tagħha, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ spejjeż biex titħaddem u ftehim ta’ 

manutenzjoni.  

 

Advance Passenger Information System (APIS) 

 

Waqt Mejju/Ġunju 2015, il-membri tas-sezzjoni tal-NS-SIS Unit kienu involuti mas-service 

provider li rebħu t-tender biex tiġi installata u ppreparata l-APIS, permezz ta’ fondi ta’ proġett tal-

UE. Is-sistema titmexxa minn dawk tal-Immigrazzjoni u tippermetti li jiġu ċċekkjati persuni minn 

pajjiż terz malli jitilgħu abbord l-ajruplan mill-pajjiż tat-tluq tagħhom u qabel ma jaslu Malta. Is-

sistema tlestiet mill-aspett tekniku tagħha f’Ġunju 2015. Matul l-2016 saru numru ta’ testijiet li 

kienu pendenti mil-linji tal-ajru tal-ivjaġġar fejn dawn ġew konklużi. 

 



 
 

Fondi tal-Unjoni Ewropea 

 

Fond għas-Sigurtà Interna 2014-2020 

 

Is-sezzjoni ġiet infurmata li l-proġetti li saru applikazzjonijiet għalihom fl-2013 issa se jingħataw. 

Ta’ min jinnota li dawn tqassmu skont is-System Information Ownership. 

Estensjoni tas-Sistema Automated Case Management għall-

IRU 

€1,000,000 

Immoderniżżar tad-Data Centres tal-Pulizija, sezzjoni NS-SIS €169,100 

Automated Border Control €956,965 

Control Room tal-Pulizija (apparat)   €2,500,000 

IRU – Aċċess għal SLTD/ UMF €590,000 

Total ta’ nefqa approvata mill-UE  €5,216,065 

 

Impenji varji 

 

Matul is-sena 2016, is-sezzjoni kienet impenjata drastikament sabiex tħejji t-triq għal diversi 

audits li seħħew matul Settembru tal-istess sena. Impenn ieħor daqstant important kien il- 

preparazzjoni ta’ membri, tagħmir u installazjoni ta’ apparat ta’ sigurtà minħabba l-Presidenza. 

 

 

Evalwazzjonijiet Ewropej 2016 

 

Evalwazzjoni tas-Sistema Shengen II 

 

Din seħħet sabiex ġie evalwat ix-xogħol u r-responsabbiltà li teżisti fuq l-NSIS bħala kuntatt 

ewlieni tal-pajjiż mal-Istati l-oħra Ewropej. Ġew evalwati l-mod kif wieħed jaħdem, protokolli, 

standards ta’ sigurtà, standard of procedures, kif ukoll l-aspett legali tad-dipartiment. Ir-riżultat 

ta’ dan ġie matul Diċembru 2016, u kien wieħed pożittiv għall-pajjiż kif ukoll għad-dipartiment. 

 

Evalwazzjoni ta’ Protezzjoni tad-Data. 

 

L-aspett ta’ sigurtà ġie skrutinat mill-bidu sal-aħħar. Sigurtà fl-aspett fiżiku kif ukoll dak loġiku. 

Dan seħħ ukoll mal-Kummissarju għall-Protezzjoni ta’ Data ta’ Malta. Bħala riżultat kien wieħed 

pożittiv ukoll b’rimarki sabiex jitjieb l-aspett fiżiku tad-dipartiment.  

 

Evalwazzjoni tal-Fruntieri Maltin 

 

Parti mir-responsabbiltà ta’ din is-sezzjoni huma l-Fruntieri Maltin flimkien mal-Immigrazzjoni. 

Dawn ġew spezzjonati mill-evalwaturi Ewropej għas-sigurtà, apparat, standards u ħaddiema. 

 

Fil-każ ta’ apparat u sigurtà li huma responsabbilità ta’ dan id-dipartiment, ir-rizultat kien wieħed 

ta’ suċċess. 

 

  



 
 

Presidenza Ewropea 2017 

 

Ma setax jonqos l-impenn drastiku li din is-sezzjoni għaddiet minnu sabiex tlesti l-

preparazzjonijiet kollha għall-Presidenza Ewropea. L-involviment Ewropew huwa dak ta’ sigurtà, 

preżenza fiżika fi Brussell, kif ukoll taħriġ neċessarju. Ta’ min wieħed jirrimarka illi l-impenn ta’ 

Malta li ġie magħżul mill-Gvern huwa dak ta’ Immigrazzjoni u Sigurtà. Dawn iż-żewġ temi huma 

l-pilastri ta’ din is-sezzjoni. Fid-diskors tal-Prim Ministru dawn it-temi ġew riflessi fis-sistemi tal-

fruntieri tal-pajjiż, kif ukoll ta’ dawk Ewropej, liema sistemi huma responsabbiltà diretta tal-

membri ta’ din is-sezzjoni. Wieħed ma jistax ma jsemmix li dan kien is-suġġett li ġie magħżul 

mill-Ministru tal-Intern għall-ewwel laqgħa informali li se sseħħ matul Jannar 2017 bejn il- 

Ministri tal-Intern kollha tal-pajjiżi Ewropej. Dan hu dak ta’ ‘Interoperability’ bejn is-sistemi 

tekniċi u elettroniċi kollha fil-fruntieri, u juri biċ-ċar il-fiduċja għar-responsabbiltà li dan id-

dipartiment dejjem wera b’suċċess wara l-ieħor. 

 

Sigurtà Nazzjonali 

 

Kien hemm involviment qawwi tal-membri tal-NS-SIS Unit li kienu jikkonsistu f’site visits tal- 

postijiet li se jintużaw waqt il-Presidenza, installazjoni u preparazzjoni ta’ apparat elettroniku 

flimkien mas-software tiegħu u numru ta’ CCTVs. Ingħatat assistenza lill-Presidency Taskforce 

fis-siti tal-MCC, Excelsior Hotel, Grand Master’s Palace u l-Command Room tal-Pulizija. Għall-

fini ta’ xogħol u preparamenti għall-Presidenza, ġew ukoll installati numru ta’ linji tat-telefown, 

inkluż ix-xiri tas-settijiet tat-telefown għall-Palazz tal-Verdala, il-Forti Sant’Anġlu u l-Casino 

Maltese. 

 

Statistika u Crime Analysis  

 

Matul is-sena, is-Sezzjoni tal-Istatistika wieġbet 430 sejħa għall-informazzjoni. It-talbiet ivarjaw 

minn talbiet magħmulin mill-Pulizija Maltija, mill-ministeri u/jew permezz ta’ mistoqsijiet 

parlamentari. 

 

Apparti dan, wieħed irid iżomm f’moħħu r-rapporti li jsiru kull xahar rigward kriminalità, 

vjolenza domestika u inċidenti tat-traffiku. Jeżisti wkoll proċess li jinkludi monitoraġġ ta’ kuljum 

tar-rapporti u aġġustament tal-kategoriji tar-rapporti meta jkun hemm bżonn. Matul is-sena, saru 

17,298 intervent fuq rapporti fin-National Police System. Mill-informazzjoni miġbura, kull xahar 

jiġi fformulat District Analysis Report. Dan jintbagħat lill-Assistent Kummissarju rispettiv biex 

jiġu enfasizzati u identifikati attivitajiet kriminali f’lokalità partikolari fi żmien speċifiku. 

 

  



 
 

Mistoqsijiet Parlamentari 

Ix-xogħol li sar mill-Uffiċċju tal-Mistoqsijiet Parlamenatri matul is-sena 2016 hu kif jidher hawn 

taħt. 

 

Mistoqsijiet Parlamentari (Interpellanzi) 

L-Interpellanzi huma ta’ natura urġenti u jieħdu prijorità fuq kull xogħol ieħor peress li jkunu 

jridu jiġu imwieġba fil-Parlament f’dati speċifiċi li normalment ikunu fil-viċin ħafna. 

Matul is-sena 2016 dan l-uffiċċju ħadem fuq 289 interpellanza li kienu jirrigwardaw id-

Dipartiment tal-Pulizija. Ix-xogħol li jinvolvi hu li kull interpellanza trid tiġi reġistrata f’forma ta’ 

file u jinżamm ukoll rekord kumputerizzat. Issir riċerka fuq id-domanda fir-rigward jekk saritx 

oħra bħalha fil-passat u dan sabiex isir abbozz għat-tagħrif meħtieġ biex issir ir-risposta. Dan it-

tagħrif jintalab mill-uffiċini tal-pulizija tad-distrett u sezzjonijiet kollha sabiex tiġi preparata 

tweġiba fil-qosor imsejħa draft reply. 

 

Skwadra ta’ Kontra t-Terroriżmu 

L-Iskwadra ta’ Kontra t-Terroriżmu hija l-iskwadra fi ħdan il-Korp tal-Pulizija responsabbli għall-

ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi u t-tixrid ta’ intelliġenza fil-ġlieda kontra t-Terroriżmu, estremiżmu u 

radikalizzazzjoni. L-iskwadra hija responsabbli mill-investigazzjonijiet ta’ każijiet relatati. Fl-

aħħar sena kien hemm żieda qawwija fir-riżorsi umani. Il-maġġoranza tal-membri huma gradwati 

fl-istudji ta’ terroriżmu, il-liġi, kriminoloġija, diplomazija u relazzjonijiet internazzjonali, filwaqt 

li membri oħra għandhom esperjenza vasta fl-operazzjonijiet ta’ sigurtà, servizzi protettivi u 

operazzjonijiet barra minn xtutna. L-istruttura tal-iskwadra hija deskritta fil-Figura Numru 1. 

 

Fig.1 



 
 

Minn mindu ġiet stabbilita l-iskwadra, saru diversi kuntatti ma’ servizzi barranin oħra kemm fil-

livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma’ stati terzi. Din l-iskwadra tagħmel skambju ta’ 

informazzjoni ma’ aġenziji lokali kompetenti kif ukoll dawk barranin, spontanjament jew fuq bażi 

ta’ talba għal informazzjoni. 

 

Għal dan l-iskop l-iskwadra tagħmel użu minn sistema ta’ network sigur għall-iskambju effiċjenti 

u ristrett inkonessjoni ma’ intelligence relatat mat-terroriżmu, sigurtà u kwistjonijiet anċillari.  

   

 

Fig. 2 turi l-għadd ta’ rikjesti ta’ informazzjoni lokali kif ukoll dawk internazzjonali. 

 

 

Fig.2 

 

Id-dispożizzjoni ta’ taħriġ adegwat u rilevanti għall-persunal tal-iskwadra huwa kruċjali għall-

effiċjenza fil-ġlieda kontra t-terroriżmu. Fl-2016 il-membri tal-iskwadra attendew diversi 

konferenzi, taħriġ u laqgħat kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. L-istess laqgħat kienu 

varji u relatati ma’ terroriżmu u estremiżmu fost affarijiet appartenenti oħra.  

 

Din l-iskwadra wkoll tirrappreżenta lill-Korp tal-Pulizija f’diversi fora tal-Unjoni Ewropea 

fosthom l-PWGT, RAN, Europol u anke l-Eurojust. 

Fl-aħħar 12-il xahar l-iskwadra kienet involuta f’diversi operazzjonijiet ta’ informazzjoni relatati 

mat-terroriżmu, l-estremiżmu, dokumenti foloz kif ukoll kriminalità organizzata. Diversi skambji 

ta’ informazzjoni twettqu kemm ma’ awtoritajiet kompetenti lokali u dawk internazzjonali. Xi 

operazzjonijiet għadhom għaddejjin. 

 

L-iskwadra tassisti u kontinwament tappoġġja preparazzjonijiet ta’ sigurtà relatati ma’ żjarat 

uffiċjali u avvenimenti oħra f’Malta.  
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Din is-sena, l-iskwadra kienet direttament involuta fil-preparazzjonijiet relatati mal-Presidenza ta’ 

Malta fil-UE. Dan jinkludi valutazzjoni ta’ persuni li qegħdin jew se jkunu parti direttament jew 

indirettament fil-Presidenza ta’ Malta fil-UE kif ukoll xogħol relatat ma’ loġistika u sigurtà oħra. 

SERVIZZI INVESTIGATTIVI 

 

Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali 

Id-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali huwa pedina importanti fil-Korp tal-Pulizija 

minħabba l-fatt li jinvestiga reati serji li jiġu rrapurtati. Id-Dipartiment għandu sehem ieħor 

daqstant importanti, jiġifieri dik li jipprevieni reati.  

Responsabbiltajiet 

 

L-investigazzjonijiet ta’ reati serji hija r-responsabbiltà prinċipali ta’ dan id-dipartiment, li dan l-

aħħar ħa wkoll responsabbiltà oħra, jiġifieri li jkun xprun fil-prevenzjoni tar-reati. Fil-fatt, din is-

sena kellu rwol importanti biex ġiet imnedija l-Istrateġija Nazzjonali fuq il-Prevenzjoni tar-Reati. 

Filwaqt li r-responsabbiltà prinċipali titlob lil dan id-dipartiment li jkun reattiv minħabba l-fatt li l-

ħidma tiegħu tibda wara li jkun seħħ ir-reat li jkun ġie rrappurtat lill-Pulizija distrettwali, min- 

naħa l-oħra d-dipartiment irid ikun proattiv meta jkun qed jindirizza r-responsabbiltà tal-

prevenzjoni tar-reati. 

Matul is-sena 2016, dan id-dipartiment investiga 527 każ irrapurtat. F’dawn l-investigazzjonijiet 

ġew mitkellma 941 il-persuna, li minnhom 264 ġew miżmuma taħt arrest. Riżultat ta’ dan, ġew 

solvuti 201 każ. Minn dawn il-każijiet ħarġu 119-il  att ta’ akkuża. B’kollox tressqu 148 persuna, 

li minnhom 79 ġew imressqa taħt arrest u 69 ġew imressqa b’ċitazzjoni. 

 

SKWADRA TAL-OMIĊIDJI 

Matul is-sena 2016, din l-iskwadra investigat ħames omiċidji, kif ukoll każ ieħor ta’ attentat ta’ 

omiċidju. Tlieta minn dawn l-omiċidji ġew solvuti u l-persuni mressqa l-Qorti. Il-vittmi taż-żewġ 

omiċidji li għadhom mhux solvuti, inqatlu permezz ta’ splussiv li tqiegħed fil-vettura tagħhom. 

Din l-iskwadra investigat ukoll każ li seħħ fil-Gżira ta’ Għawdex fejn persuna mhux magħrufa 

poġġiet bomba wara bieb ta’ residenza. Għalkemm il-bomba splodiet ma weġġa’ ħadd f’dan l-

inċident. 

Ta’ min wieħed isemmi li dan it-tip ta’ każijiet ikunu kumplessi ħafna, tant li vittmi jew il-qraba 

tagħhom skont il-każ, ma jgħinux lill-Pulizija waqt l-investigazzjonijiet, tant li ħafna drabi l-

informazzjoni tinġabar minn sorsi differenti. Dan jiġri minħabba l-fatt li dawn ikunu qed jgħixu 



 
 

ħajja ta’ kriminalità u għalhekk ma jkunu jridu jgħidu xejn lill-Pulizija ħalli ma jitfgħu dell fuq 

ħadd u ma jkun jista’ jinkixef ħadd. 

L-iskwadra assistiet ukoll lill-Pulizija tad-Distrett fuq seba’ każijiet oħra fejn instabu kadavri. 

Minn investigazzjonijiet li saru rriżulta li dawn l-imwiet kienu ta’ kawża naturali. 

 

SKWADRA FUQ VETTURI MISRUQA (STOLEN VEHICLE SQUAD) 

Matul l-2016, din l-iskwadra għamlet is-segwenti spezzjonijiet: 

 5219-il vettura importati użati; 

 264 magna importati użati; 

 83 nofs vetturi importati;  

 305 spezzjonijiet ta’ vetturi mill-Unit tekniku ta’ din l-Iskwadra; 

 184 vettura ġew ippanċjati mill-ġdid mill-SVS Unit tekniku; 

 SVS spezzjonaw żewġ vetturi wara talba minn dipartiment tal-Gvern; 

 SVS spezzjonaw 204 vetturi fuq talba ta’ sezzjonijiet oħra fi ħdan il-Pulizija; 

 Vettura ġiet maqbuda minħabba li kienet qed issir investigazzjoni fuqha; 

 208 SVS query files ġew oriġinati mill-SVS minħabba li kien hemm diskrepanzi bejn il-

logbook u l-magni/chassis tal-vettura; 

 71 vettura rrapurtati nieqsa ġew misjuba u rritornati lura lil sidhom; 

 Tliet persuni tressqu l-Qorti minn din l-iskwadra wara investigazzjonijiet li għandhom 

x’jaqsmu ma’ reati ma’ vetturi bil-mutur; 

 Saru aktar minn 19,710 kontrolli fuq sistemi ta’ SIS dwar vetturi importati, numri ta’ 

reġistrazzjoni barranin u magni importati.  

 

SKWADRA KONTRA REATI TA’ PATRIMONJU NAZZJONALI (CULTURAL 

PROPERTY CRIME) 

Matul is-sena 2016, din l-iskwadra investigat numru ta’ każijiet relatati ma’ patrimonju 

nazzjonali. Dawn il-każijiet jinkludu serq ta’ oġġetti ta’ patrimonju nazzjonali, pussess illegali ta’ 

tali oġġetti kif ukoll ħsara volontarja. 

Membri minn din l-iskwadra jgħallmu lir-rekluti li jkunu deħlin fil-Korp tal-Pulizija rigward 

investigazzjonijiet fuq patrimonju nazzjonali, kif ukoll jaġġornawhom fuq liġijiet u direttivi 

Ewropej rigward dan is-suġġett. Din l-iskwadra tgħin ukoll studenti universitarji fl-istudji 

tagħhom f’dan is-suġġett. 



 
 

Fuq livell Ewropew, l-iskwadra pparteċipat f’azzjoni konġunta bejn Stati Membri f’operazzjoni 

msejħa ‘Operation Pandora’. Din kienet inizjattiva Spanjola mmexxija mill-Europol. Din l-azzjoni 

konġunta bdiet fis-7 ta’ Novembru, 2016 u spiċċat fil-11 ta’ Novembru, 2016. L-iskwadra assistiet 

ukoll lil Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali fuq investigazzjonijiet fuq esportazzjoni illegali 

ta’ oġġetti ta’ patrimonju kulturali.  

CRIMINAL INTELLIGENCE AND ANLYSIS UNIT (CIAU) 

 

Din l-iskwadra tagħmel sorveljanza u tiġbor informazzjoni fuq persuni suspettati. 

Korsijiet 

Bl-introduzzjoni tas-sistema I2, f’Diċembru, 2016, membri tal-iskwadra attendew diversi korsijiet 

sabiex ikunu jistgħu jużaw din is-sistema.              

Parti l-kbira tax-xogħol tal-iskwadra kien li l-assistenza fi tfittxija ta’ persuni li jkunu maħruba 

minn pajjiżi ta’ Stati Membri u, fil-fatt, l-iskwadra rnexxielha ssib sittax (16) minn dawn il-

persuni. 

L-iskwadra għenet ukoll biex jinstabu persuni li kien hemm mandati fil-konfront tagħhom u għal 

xi raġuni ma setgħux jiġu ntraċċati.  

L-iskwadra tagħmel xogħol ta’ sorveljanza, ġbir ta’ informazzjoni fuq kriminali, kif ukoll 

operazzjonijiet sensittivi oħra għal branek, id-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali, l-

Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzji, l-Iskwadra kontra d-Droga u l-Iskwadra Kontra r-Reati Ekonomiċi. 

Fil-fatt, bis-saħħa ta’ dawn is-sorveljanzi u ġbir ta’ informazzjoni, ġew solvuti diversi każi li 

kienu qed jiġu investigati minn dawn il-branki speċjalizzati. 

Din l-Iskwadra tiġi użata wkoll minn branka li tieħu ħsieb ir-Relazzjonijiet Internazzjonali, meta 

jkun hemm bżonn li jinstabu persuni li fil-konfront tagħhom ikun inħareġ xi Mandat ta’ Arrest 

Ewropew jew Internazzjonali. B’ċertu sodisfazzjon jingħad li kull meta l-iskwadra ġiet imqabbda 

biex tintraċċa dawn il-persuni, dejjem sabet lil dawn il-persuni u ġew arrestati ħalli jinbdew 

proċeduri fil-konfront tagħhom. 

UFFIĊĊJU TAL-KONDOTTI 

Fl-2016, l-uffiċċju tal-kondotti ħareġ 66,236 ċertifikat ta’ kondotta bi ħlas ta’ €2.80ċ il-wieħed, kif 

ukoll 3,036 Fedini Penali bi ħlas ta’ €5.50ċ il-waħda.  

Dan l-uffiċċju rċieva 18,075 kundanna minn diversi sezzjonijiet tal-Korp. Minn dawn 9,873 kienu 

fuq kundanni ta’ delitt, filwaqt li 6,073 kienu fuq kundanna ta’ kontravenzjonijiet. 

 



 
 

Skwadra ta’ Kontra l-Vizzju tad-Droga 

Matul is-sena l-Pulizija tal-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzju tad-Droga kompliet taħdem fuq wieħed 

mill-għanijiet ewlenin tagħha, ċjoè l-investigazzjonijiet li jinvolvu traffikanti tad-droga ta’ ċertu 

livell.  

Tul is-sena l-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzju tad-Droga rnexxielha tikkonkludi b’suċċess numru ta’ 

investigazzjonijiet li kienu jinvolvu traffikanti kemm lokali u barranin kemm fuq livell ta’ 

traffikar per se, kif ukoll ta’ importazzjoni u assoċjazzjoni fit-traffikar u l-importazzjoni tad-droga 

f’dawn il-gżejjer. Dawn is-suċċessi kienu grazzi għall-informazzjoni miġbura b’sabar u reqqa 

minn membri tal-istess skwadra kif ukoll bl-użu ta’ għodda legali li tagħtina l-liġi bħal, l-hekk 

imsejħa, Konsenja Kontrollata ai termini tal-Artikolu 30 ta’ Kap. 101 Liġijiet ta Malta. 

Il-preżenza ta’ membri tal-iskwadra fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta kif ukoll fis-Seaport 

Terminal baqgħu fuq il-lista ta’ prijoritajiet tal-iskwadra fejn titjiriet speċifiċi ġew mogħtija 

importanza iktar minn oħrajn u dan abbażi ta’ informazzjoni speċifika li l-istess pulizija jkollha 

f’dan ir-rigward. Mhux l-ewwel darba li f’dawn iċ-ċirkustanzi tintalab l-għajnuna ta’ fizzjali tad-

Dwana wkoll. Ikun hemm okkażjonijiet oħra fejn, waqt ċertu operazzjonijiet li jinvolvu l-

importazzjoni u/jew traffikar tad-droga mill-baħar, intalbet l-assistenza tas-sezzjoni marittima tal-

Forzi Armati ta’ Malta, u din dejjem ingħatat. 

Din l-istrateġija tat eżitu pożittiv fejn f’dawn l-aħħar snin ġew maqbuda ammonti sostanzjali ta’ 

droga kokaina, eroina, raża tal-cannabis u l-pjanta cannabis kollha jew parti minnha. Ġie stabbilit 

ukoll illi dawn il-gruppi ta’ kriminalità organizzata li jittraffikaw fid-droga huma fil-parti l-kbira 

tagħhom immexxijin minn irġiel ta’ nazzjonalità Afrikana speċifikament minn pajjiżi fl-Afrika 

tal-Punent bħal, pereżempju, rġiel minn Niġerja. Biss, għar-rigward tal-persuni li jintbagħtu bid-

droga l-hekk imsejjħa couriers, in-nazzjonalità tagħhom minn waħda predominantement Afrikana 

issa nbidlet għal persuni ta’ karnaġġjon ċar minn diversi pajjiżi tal-Ewropa, u anke matul is-sena 

2016 rajna ċertu inċidenza ta’ persuni ta’ nazzjonalità Sud Amerikana fejn tidħol il-kokaina li qed 

jiġu reklutati minn dawn it-traffikanti.  

Dan kollu jagħti lill-pulizija eżekuttiva stimoli u inċentivi ulterjuri sabiex jiġu identifikati kemm 

il-modus operandi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet kriminali, kif ukoll biex jiġi determinat kif qed 

jinbidel il-profil tal-istess couriers. Dawn id-diffikultajiet qegħdin jiġu affrontati tramite impenn 

ikbar biex tiġi miġbura iktar informazzjoni ta’ kwalità u billi jkun hemm livelli dejjem ikbar u 

aħjar ta’ koperazzjoni bejn l-entitajiet governattivi kollha konċernati kemm fuq livell lokali kif 

ukoll fuq livell Ewropew u internazzjonali.   

Prijorità oħra tal-iskwadra tibqa’ dik li tikkonċerna l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni tal-hekk 

imsejħa ‘street-pushers’. L-użu ta’ għodda legali li hemm fil-Kap. 101 tal-Liġijiet ta’ Malta bħal, 



 
 

pereżempju, meta l-Pulizija eżekuttiva titlob awtorizzazzjoni lill-maġistrat biex jawtorizza 

konsenja kontrollata u l-użu ta’ informazzjoni speċifika mogħtija minn terzi persuni b’mod 

kunfidenzjali, hija wkoll għodda importanti għall-Pulizija fil-ġlieda dejjiema tagħha kontra t-tixrid 

tad-droga f’dawn il-gżejjer. 

Matul din is-sena l-iskwadra ħadmet id f`id ma’ diversi kapijiet ta’ skejjel sekondarji madwar il-

gżejjer fejn il-preżenza tagħna ġiet mitluba on premises kemm bħala deterrent u anke biex jiġu 

mwaqqfa xi studenti li allegatament kienu qed jabbużaw minn xi tip ta’ sustanza illeċita on school 

premises. Fil-fatt, saret ħidma fl-iskejjel il-Ħamrun, Raħal Ġdid, l-Imsida u l-Mosta, u l-impatt 

kien ferm pożittiv speċjalment peress li magħna ħadna units mid-dog section għal iktar impatt u 

enfasi. 

 

Kwantità ta’ Droga Maqbuda fi Grammi – 2016 

Tip ta’ Droga Piż 

Crack kokaina 7.538 grammi 

Kokaina 21433.95 grammi 

Eroina 303.7124 grammi 

Raża tal-kannabis 108520.1 grammi 

Il-pjanta kannabis kollha jew biċċa 

minnha  
11984.02 grammi 

Żerriegħa tal-kannabis 8 

Ecstasy 3739 pinnola 

Mephedrone 4 grammi 

Khat 5895.551 grammi 

Joints tal-kannabis 73 

Ħaxixa sintetika 113.811 grammi 

Pjanti tal-kannabis 88 

MDMA(trab) 444.327 grammi 



 
 

LSD 2 dożi 

Ketamina 8.515 grammi 

Tramadol 360,50000 pinnola 

Cutting agent 520 grammi 

 

L-istrateġija implimentata mill-Pulizija eżekuttiva biex titnaqqas il-provvista ta’ drogi illeċiti u 

perikolużi f’dawn il-gżejjer iffukat primarjament fuq it-traffikanti per se mhux limitatament għad-

droga misjuba fuqhom jew attribwibbli lilhom imma fuq skala iktar ampja li tinkludi l-eżerċizzju 

ta’ ffriżar ta’ assi (kemm immobbli kif ukoll mobbli) tal-istess individwi, speċjalment fejn hemm 

qabdiet sostanzjali ta’ droga involuti.  

Statistika rigward arresti, tfittxijiet li saru u sentenzi li ġew mogħtija fl-2016 

 

Akkużi fuq pussess sempliċi 
 

659 

Akkużi fuq traffikar u pussess 

aggravat 

108 

Akkużi oħra 5 

Akkużi: Qrati tal-Ġustizzja 177 

Akkużi: tribunal 595 

Persuni arrestati 828 

Sentenzi mogħtija 732 

Tfittxijiet li saru 403 

 

 Meta wieħed iqabbel l-istatistika ta’ investigazzjonijiet konklużi matul din is-sena ma’ tas-sena 

2015, jidher ċar li l-iskwadra arrestat iktar nies mis-sena ta’ qabel, tressqu iktar nies il-Qorti u 

ngħataw iktar sentenzi definittivi, dan jista’ biss jawgura tajjeb għas-sena 2017. Fuq droga 

maqbuda wieħed ma jistax ma jsemmix ir-record breaker ta’ droga kokaina maqbuda f`sena 

waħda (liema droga kienet għall-konsum lokali) ta’ iktar minn 21kg ta’ droga, jew id-diversi 

containers interċettati l-Freeport u li kienu mimlijin b’eluf ta’ pilloli kontenenti sustanzi 



 
 

psikotropiċi u ristretti, jew il-108kg ta’ raża tal-cannabis imneħħijin mit-toroq tagħna matul l-

2016.  

L–iskwadra qiegħda wkoll tikkonċentra fuq il-lokalità ta’ Paceville b’mod sistematiku fejn kważi 

kull weekend jiġu arresatati diversi persuni fuq pussess u spaċċ tad-droga.  

 

Skwadra ta’ Kontra l-Vizzji  

Din l-iskwadra hija responsabbli għall-investigazzjonijiet li jikkonċernaw reati sesswali, vjolenza 

domestika, abbuż tat-tfal, negliġenza tat-tfal, kontroll ta’ prostituzzjoni, nies nieqsa, logħob 

illegali, lottu klandestin, pedofelija fuq l-internet u traffikar tan-nies fost ħafna oħrajn. 

Tingħata prijorita lill-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali u l-kontroll fuq it-tlajjar u tħajjir għall- 

prostituzzjoni. Bosta persuni ġew imressqa l-Qorti wara raids, spezzjonijiet u investigazzjonijiet 

b’suċċess li jikkonċernaw dawn ir-reati serji. 

Kif imsemmi aktar ’il fuq, il-kontroll fuq it-tlajjar u t-tħajjir għall-prostituzzjoni baqgħu għolja fl-

aġenda fl-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzji matul is-sena 2016. Attenzjoni speċjali ngħatat lil ċertu 

postijiet magħrufa għat-tlajjar tal-prostituti, kif ukoll oħrajn ġodda fil-Gżira, l-Imsida, il-Marsa, 

Ta’ Xbiex u Ħal Far. Attenzjoni speċjali ngħatat ukoll għall-preżenza ta’ minuri f’postijiet ta’ 

divertiment fid-diversi lokalitajiet fil-Gżejjer Maltin b’enfasi partikolari fuq il-lokalità ta’ 

Paceville.  

Din l-iskwadra għandha wkoll rwol importanti fejn jidħlu aspetti soċjali tal-investigazzjonijiet 

fihom innifishom. L-involviment tal-iskwadra f’dan ir-rigward kompla jikber fl-importanza tal-

każijiet aktar mir-rwol investigattiv fih innifsu. Dawn il-każijiet ma’ jistgħux jiġu kkunsidrati biss 

bħala numri. Dan ix-xogħol jirrigwardja l-aktar każijiet ferm sensittivi primarjament dwar 

vjolenza domestika li jinkludu abbuż tat-tfal, negliġenza tat-tfal u argumenti familjari fost oħrajn. 

Ta’ min wieħed isemmi ukoll li mis-sena li għaddiet l-iskwadra bdiet tiffoka iktar fuq ċrieki ta’ 

pedofeli li sfortunatament jeżistu f’dawn il-gżejjer 

Argument ieħor taħt din il-kategorija huwa t-tfittxija għal persuni nieqsa. Dan jingħata importanza 

kbira biex jiġi mnaqqas il-periklu għal dawn in-nies. Dawn in-nies jiġu intervistati biex jiġi 

stabbilit il-fattur għaliex telqu minn darhom. Dan isir biex ikunu jistgħu jiġu megħjuna u 

x’azzjonijiet jistgħu jittieħdu f’kull każ partikolari. Ovvjament, dan jinkludi l-involviment ta’ 

organizzazzjonijiet oħra biex ikunu jistgħu jgħinu lil dawn in-nies bl-aħjar mod possibbli.  

L-iskwadra tagħti attenzjoni wkoll lil każijiet ta’ prostituzzjoni minn nisa ta’ nazzjonalità 

barranija. F’dan ir-rigward, postijiet magħrufa għall-irġiel ġew spezzjonati biex jiġi żgurat li dawn 

l-attivitajiet ma jseħħux.  



 
 

Fl-esekuzzjoni ta’ ordnijiet mill-Qorti, social workers jiġu assistiti mill-Iskwadra ta’ Kontra l-

Vizzji meta dawn jiġu bżonn l-assistenza, kif ukoll jeskortaw nisa li jingħataw post fejn joqogħdu 

u kif ukoll meta jkollhom bżonn il-protezzjoni minħabba li jistgħu jiġu vjolentati mir-raġel, mill-

mara, mis-sieħeb jew mis-sieħba. 

Wieħed ma jistax ma jsemmix l-inawgurazzjoni taċ-child sensitive room f’Novembru tal-2016, li 

ġiet magħmula fuq prinċipji stabbiliti kemm fuq livell internazzjonali u skont il-kriterji tal-

Istanbul Convention innifisha fejn tidħol il-protezzjoni tat-tfal. Il-kamra hija mgħammra b’apparat 

elettroniku ta’ video conferencing, li diġà ntuża f’diversi investigazzjonijiet u r-riżultati sa issa 

kienu pożittivi ferm. 

L-Iskwadra Kontra r-Reati Ekonomiċi u l-Iskwadra  Kontra l-Ħasil tal-Flus 

L-Iskwadra Kontra r-Reati Ekonomiċi li taħtha taqa’ wkoll l-Iskwadra Kontra l-Ħasil tal-Flus hija 

responsabbli li tinvestiga reati finanzjarji serji. Hija responsabbli li tinvestiga varjetà ta’ reati li 

jinkludu: 

 Frodi u misapproprjazzjoni ta’ fondi u oġġetti għad-detriment ta’ individwi u kumpaniji 

privati, il-Gvern ta’ Malta u l-Unjoni Ewropea;  

 Kull tip ta’ falsifikazzjoni ta’ dokumenti, metodi ta’ ħlas, kuntratti, eċċ., u l-użu tagħhom 

flimkien ma’ dikjarazzjonijiet foloz lill-awtoritajiet kompetenti; 

 Korruzzjoni, influwenza mhux xierqa u serq minn uffiċjali jew impjegati pubbliċi; 

 Offiżi relatati ma’ banek, attakki fuq ATMs permezz ta’ skimming u phishing; 

 Użura, operazzjonijiet ta’ istituti finanzjarji bla liċenzja u ħruġ minn u dħul fil-pajjiż ta’ 

valuta eċċessiva; 

 Flus foloz u reati relatati ma’ tipi differenti ta’ pagamenti; 

 Reati relatati mad-Dwana, Taxxa fuq il-Valur Miżjud u attivitajiet ta’ kutrabandu; 

 Ksur tad-drittijiet tal-awtur; 

 Użu ħażin ta’ kompjuter, hacking, denial-of-service u frodi relatat mal-internet; 

 Falliment bi frodi u reati kontra l-Att tal-Kumpaniji u l-Att dwar is-Sevizzi Finanzjarji; 

 Ħasil ta’ flus u każijiet ta’ finanzjament ta’ terroriżmu; 

 Offiżi dwar logħob fuq l-internet, korruzzjoni fl-isports; u 

 Assistenza lill-awtoritajiet ġudizzjarji u pulizija barranin u assistenza reċiproka u legali 

relatata ma’ Europol, Carin/Interpol u mandati ta’ arresti Ewropej.  

Is-sena 2016 kienet sena oħra kkaratterizzata minn influss tajjeb ta’ xogħol Il-ħidma tal-Iskwadra 

xorta baqgħet għaddejja b’mod normali u sal-aħħar tas-sena ħadmet fuq iktar minn 460 rapport, 

talba għall-assistenza minn awtoritajiet barranin u każijiet oħra. 



 
 

Is-sena 2016 kienet ikkaratterizzata wkoll minn numru ta’ investigazzjonijiet relatati ma’ każijiet 

ikkumplikati u diffiċli ferm li wħud minnhom kienu rrappurtati bi prominenza fuq il-mezzi tax-

xandir. Dawn il-każijiet kienu jinvolvu korruzzjoni, frodi, attivitajiet ta’ kuntrabandu, offiżi kontra 

l-logħob fuq l-internet u korruzzjoni fl-isport u assistenza mogħtija lill-awtoritajiet barranin.  

Din hija lista ta’ persuni mressqa, arrestati u mitkellma mill-iskwadra matul is-sena 2016: 

Skwadra Kontra r-Reati Ekonomiċi/Skwadra Kontra l-Ħasil ta’ Flus 

 
Irġiel Nisa Total 

Numru ta’ persuni mressqin il-Qorti 99 19 118 

Numru ta’ każijiet – – 95 

Total ta’ akkużi f’dawn il-każijiet   301 

Numru ta’ persuni arrestati 117 44 161 

Numru ta’ persuni interrogati 207 65 272 

Numru ta’ persuni mitkellma 498 168 666 

 

Skwadra Kontra l-Ħasil tal-Flus 

L-Iskwadra Kontra l-Ħasil tal-Flus hija responsabbli li tinvestiga l-każijiet kollha relatati ma’ ħasil 

ta’ flus, liema investigazzjonijiet jibdew jew minn rapporti ta’ tranżazzjonijiet suspettużi li jiġu 

riferuti lil din l-iskwadra mingħand il-Financial Intelligence and Analysis Unit (FIAU), jew 

b’rapporti li l-iskwadra tirċievi minn skwadri oħra fil-Korp tal-Pulizija. 

Dan id-dipartiment jagħmel ukoll xogħol relatat ma’ talbiet li l-pulizija tirċievi mingħand 

Awtoritajiet jew ġurisdizzjonijiet barranin li jitolbu l-assistenza tagħha fuq affarijiet relatati ma’ 

ħasil ta’ flus. Ikun hemm ukoll każijiet fejn dan id-dipartiment jintalab jagħti l-assistenza tiegħu 

biex jiġu esegwiti mandati ta’ arrest Ewropej. 

Meta l-iskwadra ta’ kontra l-ħasil tal-flus tirċievi ittri rogatorji jew rikjesti minn pulizija barranin 

b’talba għall-kollaborazzjoni, dawn jinħadmu b’mod urġenti u immedjat, ħafna drabi bl-assistenza 

tal-Internal Relations Unit fi ħdan il-Korp tal-Pulizija.  

Din l-iskwadra tagħmel ukoll xogħol ma’ istituzzjonijiet oħra barranin bħalma huma 

Moneyval/FATF, Europol, OLAF, u CARIN.  

Din hija l-lista tal-ħidma li saret mill-Iskwadra Kontra l-Ħasil tal-Flus fis-sena 2016  



 
 

Skwadra kontra l-Ħasil tal-Flus 2016 

Nies 

imressqa 

l-Qorti 

Suspicious 

Transaction 

Reports mibdija 

mill-FIAU 

Suspicious 

Transaction 

Reports 

mibdija mill-

Pulizija 

Rikjesti 

għall-

Assistenza 

Ittri 

Rogatorji 

25 32 11 16 40 

 

Fl-istess żmien saru dawn l-arresti, nies mitkellma u nies imressqa: 

Skwadra kontra l-Ħasil tal-Flus 

Nies arrestati, mitkellma u mressqa l-Qorti fis-sena 2016 

 Total 

Numru ta’ persuni mressqin il-Qorti 25 

Numru ta’ każijiet imressqin il-Qorti 20 

Numru ta’ persuni arrestati 26 

Numru ta’ persuni interrogati  56 

Numru ta’ persuni mitkellma 85 

 

CRIMINAL INTELLIGENCE UNIT 

Tul is-sena dan il-unit ħadem fuq 57 każ differenti, u rnexxielu jillokalizza 16-il persuna maħruba 

u mfittxija mill-Istati Membri 

F’diversi laqgħat li jsiru, fosthom mal-Assistent Kummissarju, il-unit ifittex li jsaħħaħ ir-

relazzjoni tiegħu mal-branki u distretti biex b’hekk ikun hemm iktar għajnuna min-naħa tagħhom. 

Apparti li jsir xogħol kontinwu fl-uffiċċju, isir ukoll xogħol mit-team ta’ barra, jagħmel sigħat ta’ 

sorveljanzja u anke intelligence gathering. Dawn jirrelataw ma’ reati li jinvolvu droga, każijiet ta’ 

economic crime, kriminalità inġenerali u anke f’possibbiltajiet ta’ traffikar ta’ persuni. 

Tul is-sena dan il-unit għadda diversi rapporti u informazzjoni fuq sorveljanza lis-sezzjoni tad–

droga u anke dik ta’ kontra l-vizzji. Dan sar biss permezz ta’ relazzjoni tajba bejn il-unit u bejn 

dawn il-branki. Tul din is-sena din is-sezzjoni rnexxielha ssib u tarresta nies li kellhom mandati 

ta’ arrest Ewropej. Dawn in-nies tressqu l-Qorti u eventwalment ġew irripatrijati lura lejn 

pajjiżhom. Nies li kellhom f’isimhom mandat ta’ arrest ġew misjuba minn din it-taqsima. 



 
 

RELAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI 

It-Taqsima tar-Relazzjonijiet Internazzjonali fi ħdan il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta, magħrufa bħala 

IRU tikkonsisti fi tliet fergħat jiġifieri: L-Interpol, il-Europol, is-SIReNE u l- APIS (Advanced 

Passenger Information System – Informazzjoni fuq il-passiġġieri li jaslu Malta qabel it-tluq minn 

pajjiż ieħor). Kull taqsima hija mmexxija minn spettur tal-Pulizija. Din is-sezzjoni tal-IRU 

tħaddan 46 persuna li jinkludu wkoll l-Assistent Kummissarju, tliet spetturi u surġent maġġur. Is-

Supretendent tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni jkopri wkoll it-Taqsima tal-IRU. 

Statistika  

Europol: 

 139 talba riċevuti għall-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali; 

 1397 file tal-Europol miftuħa ġew ipproċessati kif ukoll 133 file ieħor relatati ma’ 

konferenzi u laqgħat ġew ipproċessati; 

  32 każ inbdew fuq talba ta’ Malta mis-sistema SIENA; 

  1025 talba li ġew riċevuti bħala Out of Mandate Requests; 

 Ġew ipproċessati 424 alert mibgħuta mill-Awtoritajiet tal-Port; 

 Saru 7117-il kontroll fuq talba tal-Awtoritajiet Maltin oħra; 

 Ġew ipproċessati 5513-il messaġġ ieħor; 

  Twettqu 12445 verifika fuq persuni b’konnessjoni mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-

Ewropa. 

Interpol: 

 Infetħu 2976 file li jirrigwardaw talbiet jew operazzjonijiet ta’ ħidma relatati ma’ Malta; 

 Inħarġu 16-il avviż tal-Interpol minn Malta; 

 Iddaħħlu 12001 informazzjoni fis-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija; 

 Twettqu 44011-il kontroll u vvettjar, inkluż applikazzjonijiet għal-Permess Residenzjali u 

vetturi; 

 Iddaħħlu 722 rapport ta’ passaporti Maltin fis-sistema eASF (Electronic Automated 

Search Facility) li ntilfu jew li ġew misruqa; 



 
 

 Irċevejna 20020 messaġġ bis-sistema I-24/7; 

 Intbagħtu 4402 messaġġ; 

  3296 messaġġ li ġew riċevuti kienu diretti lejn Malta; 

 Saru 34650 estensjoni ta’ alert; 

 Ġew imħassra 1502 allert fis-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija; 

  Twettqu 12445 verifika fuq persuni b’konnessjoni mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-

Ewropa. 

SIReNE: 

 Saru 24 verifika mas-SIS II fuq talbiet mid-Dipartiment tad-Dwana; 

 Ġew ikkordinati operazzjonijiet għall-arrest ta’ disa’ persuni u l-estradizzjoni ta’ 6l 

persuna lejn pajjiżi Ewropej; 

 Ġew ipproċessati 20609 Formoli A (Mandati ta’ Arrest Ewropej); 

 Ġew ipproċessati 18890 Formola M riċevuti (Informazzjoni addizzjonali u 

supplimentari); 

 19,640 kontroll li jirrigwardjaw vetturi bil-mutur li jkunu għadhom se jiġu rreġistrati; 

 Twettqu 12445 kontroll inkonnessjoni mal-Presidenza tal-UE f’Malta; 

 APIS (Adanced Passenger Information System); 

 Ġew ivvettjati 288,624 passiġġier. 

BRANKA SPEĊJALI 

Immigrazzjoni 

Ir-responsabbiltajiet prinċipali tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni huma l-kontroll tal-fruntieri: Il-

kontroll tal-punti kollha ta’ entratura f’Malta u biex tiġi evitata immigrazzjoni illegali, jiġu 

kkontrollati d-dokumenti minħabba ffalsifikar u persuni oħra li ma jkollhomx ir-rekwiżiti biex 

jidħlu f’Malta legalment. Il-ħames punti ta’ entraturi huma l-Ajruport Internazzjonali, is-Seaport, 

il-marinas tal-jottijiet tal-Imsida u l-Imġarr u l-marina tal-jottijiet ta’ Għawdex. Hemm ukoll posta 

ta’ kontroll fit-terminal tal-Port Ħieles f’Birżebbuġa. Barra minn dan isir kontroll mill-Pulizija 

f’lokalitajiet oħra li minnhom jista’ ikun hemm dħul ta’ persuni b’mod illegali jew preżenza ta’ 

persuni li jkunu illegali. 



 
 

Dawn kienu n-numri ta’ persuni li daħlu u ħarġu Malta bl-ajru fis-sena 2016: 

Wasliet 2,554,415 

Tluq 2,550,620 

 

Din l-istatistika ġiet miġbura mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta peress li huma jżommu r-

rekords tal-movimenti tax-Schengen u non-Schengen. 

Din l-istatistika tal-passiġġieri li daħlu bil-baħar, inkluż il-passiġġieri tal-Virtù Ferries u li fiha ma 

tinkludix il-passiġieri li daħlu bil-cruise liners. 

Wasliet 152,471 

Tluq 144,693 

 

Il-passiġġieri li daħlu bil-cruise liners kienu: 

Wasliet 58,176 

Tluq 56,140 

Transit 574,836 

 

Dawn il-figuri ġew miġbura minn Transport Malta li huma l-entità responsabbli li tiġbor din l-

istatistika. 

Is-sistema ta’ visa-on-line tassigura l-proċess tal-applikazzjonijiet skont ir-Regolamenti tal-Unjoni 

Ewropea. Uffiċċju ad hoc fit-Taqsima tal-Immigrazzjoni fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija jieħu 

ħsieb parti mill-proċess tal-ħruġ tal-viżi u jassisti s-Central Visa Unit. Mijiet ta’ viżi jiġu vvettjati 

kuljum għall-proċess eventwali mill-Konsulati Maltin u xi wħud fil-fruntieri. 

Uffiċċju ieħor, magħruf bħala Central Immigration Office (CIO), huwa responsabbli fuq dak kollu 

li għandu x’jaqsam ma’ barranin li ma jkollhomx stat fiss f’Malta. Xogħol ieħor jinkludi l-

ipproċessar ta’ talbiet għal propjetà immobbli u permessi ta’ ċittadinanza fost xogħol ieħor.  

Tliet mija wieħed u tmenin (381) barrani li ma kellhomx ir-rekwiżiti, ġew irrifjutati biex jidħlu 

f’Malta. Din hi parti mill-attività integrali biex tiġi evitata l-immigrazzjoni illegali. Ir-raġunijiet 

prinċipali għal dan huwa meta l-barranin ma jkollhomx il-mezzi finanzjarji biex jiġġustifikaw iż-

żjara tagħhom f’Malta u ma jkollhomx prova ta’ fejn se jabitaw. Dawn il-każi kienu reġistrati 



 
 

kollha fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Total ta’ 249 titjira u 307 biċċiet tal-baħar ġew 

iċċekkjati mill-Pulizija fil-fruntieri matul is-sena. F’dan il-perjodu nħarġu tlieta u erbgħin (43) 

notifikazzjoni ta’ carrier liability. Fis-sena 2016 ma kien hemm l-ebda każi ta’ stowaways 

reġistrati. 

It-Taqsima tal-Immigrazzjoni qiegħda dejjem fil-proċess li tibdel l-operat tagħha u dan 

b’uniformità mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, skont id-direttivi u regoli tax-Schengen. Biex 

ikollna proċedura sigura fejn jidħlu permessi ta’ residenza, permessi ta’ xogħol u permessi oħra, 

id-Dipartiment tal-Immigrazzjoni jassisti kontinwament dipartimenti oħra bħal ID Malta u l-

Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ. Ħafna minn dan ix-xogħol isir permezz ta’ online network 

li beda fl-2007. 

Matul is-sena 2016 kien hemm total ta’ erba’ mija u sittax-il (416) deċiżjoni ta’ritorn u ordni ta’ 

tneħħija li nħarġu mit-Taqsima tal-Immigrazzjoni fuq persuni ta’ pajjiżi terzi. Tliet mija u tnax 

(312) minn dawn kienu servuti lil persuni meta kienu se jħallu ż-Żona Schengen waqt li mija u 

erba’ (104) oħra nħarġu lil persuni ta’ pajjiżi terzi li nstabu Malta irregolarment. Għal skopijiet ta’ 

identifikazzjoni, dawn tal-aħħar itteħdulhom ritratti, marki tas-swaba’ u dettalji oħra. Barra minn 

hekk, jiġu wkoll intervistati u fil-maġġoranza, fejn hu possibli, jiġu ripatrijati lura lejn pajjiżhom. 

Mija u erba’ (104) kawżi l-Qorti ġew irreġistrati matul is-sena 2016. Total ta’ mija, ħamsa u sittin 

(165) persuna ta’ pajjiżi terzi ġew arrestati għal skopijiet ta’ investigazzjoni dwar l-istat tagħhom 

ta’ immigrazzjoni. Mija u erba’ (104) minnhom tressqu l-Qorti. Minn dawn, sitta u tletin (63) 

tressqu fuq dokumenti foloz. Akkużi ta’ nies li ppruvaw joħorġu minn Malta kienu wkoll 

frekwenti ħafna.  

Saru spezzjonijiet frekwenti ħafna f’lokalitajiet varji minħabba immigrazzjoni illegali. Din l-

azzjoni ġiet meħuda fuq inizjattiva tad-Dipartiment kif ukoll ma’ korporazzjonijiet oħra bħal-ETC 

(Jobsplus). Bħala riżultat ta’ dawn l-ispezzjonijiet, kien hemm diversi persuni li ttieħdu proċeduri 

kontra tagħhom.  

Matul l-2016 kien hemm total ta’ 95 barrani li ġew ripatrijati lejn pajjiżhom. Fuq dan l-aspett, il-

pulizija kienu responsabbli mill-ġbir tad-dokumenti tagħhom. Barra minn hekk, saru diversi 

talbiet lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex il-Pulizija tkun f’pożizzjoni li jkun hemm aktar 

dokumenti biex isiru aktar ripatrijazjonijiet. F’numru ta’ okkażjonijiet ġew organizzati gruppi ta’ 

skorti biex jakkumpanjaw lill-individwi waqt dawn l-operazzjonijiet. Is-Sezzjoni tal-

Immigrazzjoni ħadet sehem fl-operazzjonijiet tal-Frontex Joint Repatriation Flights fejn fihom 

ġew irritornati lejn pajjiżhom erba’ persuni ta’ nazzjonalità Niġerjana. 

Matul is-sena, il-fizzjali tat-Tqasima tal-Immigrazzjoni ħadu sehem f’diversi laqgħat kemm 

f’Malta kif ukoll barra minn Malta. Dawn normalment kienu fuq livell ta’ UE u Frontex.  



 
 

L-Uffiċċju tal-Eurodac 

 

Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni huma responsabbli wkoll mill-uffiċċju tal-Eurodac. F’dan l-uffiċċju 

jinżammu r-rekords tal-marki tas-swaba’ ta’ dawk il-persuni terzi li jkunu qegħdin japplikaw 

għall-ażil u tal-immigranti illegali kollha, li permezz ta’ central database jiġu maqsuma mal-

membri kollha tal-UE. Dan l-uffiċċju hu responsabbli wkoll biex jirrispondi kull talba għal 

background checks tal-immigranti kollha li jinsabu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.  

Hemm kollaborazzjoni fil-qrib mal-Kummissjoni tal-Emigranti li huma responsabbli mill-

attivitajiet ta’ Dublin biex jiġi żgurat li d-data kollha tidħol fis-sistema. 

Matul is-sena 2016 kien hemm total ta’ aktar minn 700 talba għall-informazzjoni minn pajjiżi 

differenti u aktar minn 500 oħra ġew aċċettati f’Malta wara li saru l-verifikazzjonijiet neċessarji. 

Matul l-2016 ġew ukoll riallokati f’Malta tmenin (80) immigrant taħt l-EU Relocation Programme 

fejn dawn ġew miżmuma għal xi jiem fl-Initial Reception Centre (IRC) fil-Marsa qabel ma jsiru t-

testijiet mediċi ta’ kull wieħed mill-immigranti u wara jkunu jistgħu joħorġu fil-komunità. Il-

Pulizija tal-Immigrazzjoni jieħdu ħsieb kull aspett rigward trasferimenti u allokazzjoni ta’ dawn l-

immigranti kif ukoll jingħataw dokumenti ta’ identifikazzjoni proviżorji. 

SERVIZZI PROTETTIVI 

Rapid Intervention Unit 

L-oġġettiv prinċipali ta’ din l-iskwadra huwa dak li jipprovdi assistenza 24 siegħa kuljum kull 

mument. Din l-assistenza tkun indirizzata kemm lejn il-pubbliku inġenerali kif ukoll lejn id-

diviżjonijiet/skwadri oħra tal-Korp fl-iqsar ħin possibbli mingħajr dewmien. 

Dan il-għan jiġi implimentat b’dawn ir-rekwiżiti u kapaċitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltajiet 

ta’ din l-iskwadra partikolari. 

1. Pattuljar fit-toroq; 

2. Sorverljanza statika ma’ diversi ambaxxati barranin; 

3. Skorti ma’ affarijiet prezzjużi; 

4. Tittieħed azzjoni meta meħtieġ intervent fir-rigward ta’ allarm f’banek kif ukoll f’residenzi 

oħra; 

5. Kontroll tal-massa; 

6. Tingħata assistenza lill-membri tal-Korp f’taqsimiet/skwadri oħra; 

7. Twettiq ta’ raids partikolari kif ukoll raids ma’ taqsimiet oħra; 

8. Sigurtà ma’ persuni distinti f’Malta. 

 



 
 

Matul is-sena, l-RIU rnexxielha tasal għall-arrest ta’ 472 persuna, 20 minnhom kienu identifikati 

bħala wanted minn fuq il-homepage Sistema Nazzjonali tal-Pulizija jew waslu għall-arrest 

tagħhom fuq struzzjonijiet minn uffiċjali superjuri tal-Korp tal-Pulizija. 54 ta’ dawk arrestati ġew 

klassifikati bħala ħallelin, 247 persuna kienu arrestati minħabba l-involviment tagħhom fil-ġlied 

jew għal każijiet oħra li fihom l-uffiċjali hmaa marbutin li jipproċedu għall-arrest tagħhom, tliet 

persuni nstabu li kisru kundizzjonijiet tal-Qorti (pleġġ), 101 persuna ġew miżmuma b’konnessjoni 

mal-parteċipazzjoni tagħhom f’każijiet ta’ droga, u 47 oħra kienu arrestati waqt li membri tal-RIU 

kienu qed iwettqu kontrolli fit-toroq. Il-membri ta’ din l-unità kkontrollat 9630 vettura li 

minnhom 9455 twaqqfu u saret tfittxija fil-waqt li qed iwettqu dawn il-kontrolli fit-toroq. 175 

vettura oħra twaqqfu wara suspett raġonevoli li s-sewwieq seta’ kien konness ma’ xi tip ta’ 

kriminalità. Barra minn hekk, wieħed għandu jinnota li 367 persuna twaqqfu u saret tfittxiija u li 

minnhom 107 nstabu li kienu konnessi mad-droga, waqt li 36 kienu konnessi direttament mat-

traffikar tad-droga. Matul ir-rondi ta’ rutina tagħhom, il-membri tal-RIU irnexxielhom jintraċċaw 

14-il vettura misruqa u 27 vettura rrappurtati nieqsa. L-intervent tagħhom kien kruċjali fi tmien 

każijiet li jirkupraw oġġetti misruqa, filwaqt li f’14-il okkażjoni oħra l-RIU sabet oġġetti pprojbiti 

kif ukoll waslet biex issib 29 persuna rrapurtati nieqsa, filwaqt li ġew rintraċċati u megħjuna 38 

każ ta’ suwiċidju. 

Kien hemm 29 persuna nieqsa li ġew rintraċċati u megħjuna. L-RIU assistiet fuq 38 każ ta’ 

suwiċidji u rnexxielha ssalva erba’ persuni qabel ma’ kkommettew xi tip ta’ ġrieħi fuqhom 

innifishom. L-unità ntbagħtet 606 darbiet fuq rapport ta’ ġlied u argumenti differenti li kienu 

rrappurtati lill-Pulizija. Ġew mibgħuta fuq 120 każ ta’ serq li kienu jvarjaw minn serq armat għal 

serq minn residenzi/vetturi. L-unità kienet ukoll mibgħuta fuq 29 każ ta’ danni/vandaliżmu, 81 ta’ 

nirien/splużjonijiet, u mibgħuta fuq ħames każi ta’ qtil. Ġew mibgħuta wkoll fuq inċident ta’ 

sparar u 22 ta’ daqqiet/feriti b’arma bil-ponta. Il-membri tal-unità kienu mibgħuta fuq 12-il 

inċident fatali/mhux fatali, saret investigazzjoni dwar persuna waħda bla ħajja u assistiet għal sitt 

każijiet ta’ theddid ta’ bombi. Il-membri assistew għal 60 inċident differenti li jinvolvu uffiċjali 

pubbliċi mhux uffiċjali tal-Pulizija, assistiet għal 64 darba fuq vannijiet li kienu qed iġorru flus 

kontanti li ġew fil-periklu, saru 76 skorta ma’ cash vans kif ukoll ġiet mogħtija assistenza lil 

diversi taqsimiet għall-ġbir ta’ fondi. Assistiet diversi dipartimenti u diversi pulizija u uffiċjali 

pubbliċi oħrajn, kif ukoll pajżana, fejn ġiet mogħtija assistenza f’99 okkażjoni, filwaqt li assistiet 

membri oħra tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta f’409 okkażjoni.  

L-RIU kienet mibgħuta fuq 22 każ ta’ vjolenza kontra uffiċjal pubbliku. Din l-unità ntbagħtet fuq 

1650 allarm, attendiet u assistiet għal 140 inċidenti tat-traffiku, inħareġ 149 reat tat-traffiku, saru 

48 test tal-breathalyser, ġew effettwati 168 kontroll fit-toroq f’diversi lokalitajiet madwar Malta, 

u saru 3351 tfittxija fuq persuni, vetturi u bini u li minnhom 1988 saru f’kontrolli fit-toroq. Il-

membri tal-Korp intbagħtu fuq 253 rapport tal-pulizija, fejn ir-rapporti kollha rriżultaw li kienu 



 
 

foloz u għalhekk kienu biss telf ta’ riżorsi umani; ħdax-il post privat tħalla miftuħ mill-kerrej 

stess. L-RIU assistiet fuq seba’ każijiet ta’ reati sesswali. 

Ġew miftuħa tmien postijiet mill-Pulizija wara rapporti varji. Fid-dawl ta’ road checks, 168 

kontroll fit-toroq saru fil-lokalitajiet separati madwar Malta. 9455 vettura kienu kkontrollati 

(liċenzja tat-triq), li minnhom 1235 kienu wkoll imfittxija b’konnessjoni ma’ reati oħra tat-

traffiku. In-numru ta’ persuni li fuqhom saret tfittxija f’dawn il-kontrolli tat-toroq wara li l-

uffiċjali kellhom suspett raġonevoli li dawn setgħu kienu qed jaħbu xi ħaġa illegali fuq il-persuna 

tagħhom kien ta’ 754. Minn dawn il-kontrolli fit-toroq, inħarġu 92 kontravenzjoni tat-traffiku, 

ġew skoperti 36 każ ta’ abbuż tad-droga, kienu arrestati 47 persuna, u saru 32 test tal-

breathalyser. 

Fil-fatt, saru 491 arrest ta’ persuni li kellhom x’jaqsmu ma’ xi tip ta’ kriminalità. Il-maġġoranza 

ta’ dawn l-arresti saru fuq persuni inkonnesjoni ma’ reati relatati ma’ droga. Total ta’ 1,542 

vettura bil-mutur ġew imwaqqfa u kkontrollati mill-RIU. Persentaġġ kbir minnhom kienu 

mwaqqfa waqt ir-road checks f’diversi lokalitajiet madwar Malta. Dawn il-kontrolli taw riżultati 

pożittivi f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu/traffikar ta’ droga. 

Matul din l-istess sena nstabu 11-il vettura bil-mutur li kienu ġew irrappurtati nieqsa. Mill-banda 

l-oħra, 30 vettura oħra bil-mutur li kienu qed jiġu mfittxija inkonnessjoni ma’ reati kriminali, ġew 

traċċati. Membri minn din l-istess skwadra rnexxielhom jintervienu f’50 każ ta’ suwiċidju. 

L-RIU kienet mitluba tintervieni f’632 każ relatati ma’ argumenti jew ġlied, 107 rapporti ta’ serq 

minn djar residenzjali jew le; filwqt li tat assistenza għal 40 każ ta’ ħsara volontarja, assistenza 

għal 100 rapport fir-rigward ta’ ħruq jew splużjoni, tliet rapporti rigward bombi jew theddid ta’ 

splużjoni, tliet rapporti ta’ qtil, erba’ inċidenti fejn kien involut l-użu ta’ armi regolari, sitt każi ta’ 

feriti minn arma bil-ponta, kif ukoll disa’ inċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol. 

Minbarra dan it-tip ta’ assistenza, l-RIU marret fuq 43 każ fejn kienu involuti xi uffiċjali pubbliċi 

oħra. Kien hemm it-talba ta’ 49 każ li jirrigwarda assistenza lil kumpaniji terzi waqt it-traġitt ta’ 

flejjes kbar minn post għall-ieħor bl-użu ta’ cash vans. Din l-assistenza ntalbet minħabba 

raġunijiet varji, pereżempju ħsarat waqt l-użu ta’ cash van jew minħabba ostilità li jistgħu 

jiffaċċjaw kumpaniji privati matul it-traġitt. Tul l-2016 l-RIU ntalbet tassisti għal 365 każ meta 

membri oħra barra minn din it-taqsima kellhom bżonn l-intervent ta’ din l-iskwadra, fosthom 33 

każ fejn issejħet l-RIU għal intervent immedjat għax membri oħra tal-Korp kienu qed jiġu 

aggrediti. 

L-RIU investigat 1,780 allarm li ġie attivat f’diversi djar residenzjali u oħrajn. Kien hemm ukoll 

193 aċċident stradali u li f’dawn kien hemm il-ħtieġa ta’ 15-il eżami ta’ nifs. Barra minn dan, 

membri tal-istess skwadra ħarġu/kitbu 103 ċitazzjoni rigward kontravenzjonijiet oħra. 



 
 

Matul l-2016 ingħatat attenzjoni partikolari lil Paceville. Fil-fatt, l-RIU dejjem tara li tasal 

minnufih u fl-inqas ħin possibbli f’din l-akkwata minħabba n-natura partikolari tal-post kif ukoll 

minħabba l-problemi li jistgħu jinħolqu u dan biex ikunu salvagwardjati kemm il-pubbliku 

ġenerali u b’mod speċjali biex tassisti lill-membri l-oħra tal-Korp li jkunu xogħol hemm ukoll. 

Matul is-sena 2016 l-RIU ssejħet biex tagħti l-assistenza tagħha waqt attivitajiet 

sportivi/avvenimenti jew protesti oħrajn fejn ikun hemm folol kbar ta’ nies u fejn jistgħu 

jinqalgħu xi inċidenti jew inkwiet ieħor.  

Kien hemm total ta’ 74 okkażjoni fejn l-RIU pprovdiet sigurtà personali lil persuni dinjitarji waqt 

li kienu f’Malta.  

L-RIU wettqet ukoll xogħol ta’ skorti kif ukoll sigurtà statika ma’ affarijiet ta’ valur u ma’ 

bastimenti partikolari meta jkunu sorġuti f’portijiet Maltin.  

Sezzjoni tat-Traffiku 

Kontroll tat-traffiku fit-toroq 

It-Taqsima tat-Traffiku kompliet tiffoka prinċipalment sabiex issalva ħajjiet, bil-prevenzjoni ta’ 

inċidenti tat-traffiku, għajnuna fl-influss tat-traffiku, assistenza lis-sewwieqa, pedestrians u utenti 

oħra tat-triq. L-uffiċjali tat-traffiku adottaw atteġġjament kemm proattiv u kif ukoll fiżiku f’dak li 

hu infurzar f’diversi postijiet u avvenimenti.  

  

Il-pulizija tat-traffiku baqgħu ikunu preżenti għal 17-il siegħa kuljum u jkopru kemm ir-rush hour 

ta’ filgħodu kif ukoll ta’ filgħaxija. Ikunu preżenti f’żoni strateġiċi li jintużaw ħafna mis-

sewwieqa, toroq arterjali, jassistu fejn ikun qed isir xogħol, għeluq ta’ toroq, devjazzjonijiet u 

proġetti nazzjonali ta’ infrastruttura fit-toroq. Dan isir sabiex ikun hemm kontroll u jitnaqqsu l-

abbużi u l-irregolaritajiet fit-toroq. 

 

Diversi spot checks saru kuljum mill-Pulizija tat-Traffiku. Twaqqfu 9038 sewwieq u ngħataw 

ċitazzjonijiet fejn instab li kien hemm irregolaritajiet. Ġew pjanati operational checks fl-iktar 

postijiet suxxettibbli għal irregolaritajiet u abbużi, speċjalment fuq il-ħames qattiela tat-triq, 

jigifieri:  

 

 drink/drug driving,  

 użu ta’ telefown ċellulari waqt is-sewqan,  

 sewqan mingħajr iċ-ċinturin ta’ sigurtà,  

 sewqan fuq il-lights meta jkunu ħomor, u  

 sewqan b’veloċità eċċessiva.  



 
 

 

Dawn l-operazzjonijiet taw riżultat pożittiv speċjalment fejn jidħol drink-driving.  

  

Il-vetturi mitluqin/vetturi b’numru ta’ reġistrazzjoni barrani, li nstabu jintużaw illegalment fit-

toroq Maltin ġew irmunkati, kif ukoll id-diversi spezzjonijiet ma’ dealers sabiex ma jħallux 

vetturi fit-toroq pubbliċi kienu ta’ suċċess għaliex tnaqqas drastikament dan l-abbuż.  

  

In-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet li ġew maħruġa mis-Sezzjoni tat-Traffiku huwa kif ġej:  

  

In-numru ta’ sewwieqa/ 

passiġġieri mħarrka  

Akkużi 

maħruġa 

Numru ta’ 

ċitazzjonijiet  

22,407 1055 36,601 

  

Waqt diversi attivitajiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi, il-pulizija mis-Sezzjoni tat-Traffiku għamlu 

talks fi skejjel tal-Gvern u skejjel privati kif ukoll fil-kunsilli lokali. Apparti minn hekk, din it-

taqsima kienet preżenti fil-midja lokali biex il-pubbliku jingħata għarfien rigward il-kampanja ta’ 

sigurtà tat-traffiku.  

 

Isiru wkoll laqgħat kontinwi mal-Kumitat Nazzjonali għat-tmexxija tat-traffiku sabiex jittieħdu 

deċiżjonijiet fuq permessi, għeluq ta’ toroq, proġetti u ppjanar għal tmexxija ta’ traffiku aħjar, kif 

ukoll laqgħat mal-Malta Road Safety Council għal kampanji ta’ edukazzjoni tat-traffiku.  

 

It-Taqsima tat-Traffiku intensifikat l-investigazzjoni bi 15-il każ ġdid li kien intavolat il-Qorti u li 

jittrattaw attakki u vjolenza fuq pulizija tat-traffiku, evażjoni ta’ taxxi fuq reġistrazzjonijiet ta’ 

vetturi impurtati fi xtutna, liċenzji u dokumenti foloz u każi frodulenti.  

 

Administrative Law Enforcement Unit (ALE) 

Xogħol l-ALE huwa li tipproteġi l-ambjent. Matul il-perjodu msemmi ġew imressqa 68 persuna 

b’ċitazzjonijiet. L-infurzar kien iffukat fuq reati kontra l-Litter Act, rimi illegali ta’ skart, kaċċa u 

nsib illegali, attivitajiet illegali fl-ibħra Maltin, kif ukoll inħarġu ċitazzjonijiet tat-traffiku.  

  

Bħas-snin preċedenti l-ALE kompliet tikkollabora ma’ entitajiet oħra bħad-Dipartiment tas-Sajd 

riġward sajd illegali, ma’ diversi entitajiet u għaqdiet mhux governattivi (NGOs) sabiex tiġi 

indirizzata l-kaċċa illegali, kif ukoll mal-FAM waqt l-istaġun tal-kaċċa.  

 



 
 

Saret ukoll kordinazzjoni mal-Wild Bird Regulation Unit rigward kaċċa u nsib illegali matul l-

istaġuni miftuħa u anke meta l-istaġuni jkunu magħluqa. Membri mit-Taqsima tal-ALE attendew 

seminars rigward regolamenti u tibdil ieħor fil-leġiżlazzjoni. Waqt seminars organizzati mill-

għaqda WBRU ngħata tagħrif  biex il-pulizija jagħrfu l-għasafar u l-ispeċi protetti. 

 

Tip ta’ illegalità u n-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet/kontravenzjonijiet li ġew 

maħruġa mill-ALE  

  

Akkużi Jannar-Diċembru 2016 

Insib illegali 24 

Kaċċa illegali fuq l-art 24 

Pussess ta’ speċi protett 1 

Att dwar żibel u skart 132 

Ksur tar-regolamenti fl-ibħra 2 

Ċitazzjonijiet tat-traffiku 327 

Akkużi tat-traffiku 11 

Att dwar l-armi 6 

Ma rnexxilux ikopri merkanzija/ trakkijiet mikxufa 14 

Diżubbidjenza ta’ ordnijiet tal-Pulizija skont il-liġi 2 

Ilmenti uffiċjali mill-entitajiet dipartimentali 

(Kwereli) 

1 

Akkużi oħra illegali 77 

Total 621 

 

 

  



 
 

Sekwestru 

 

Sekwestru ta’ speċi protetti 25 

Sekwestru ta’ armi 8 

Sekwestru ta’ skrataċ 189 

Total 222 

 

Is-Sezzjoni tal-Klieb 

Matul din is-sena s-Sezzjoni tal-Klieb affettwat diversi dmirijiet kif jidher fit-tabella annessa 

hawn taħt: 

 

Dmirijiet tas-Sezzjoni tal-Klieb Numru ta’ 

dmirijiet 

Tfittxijiet mill-klieb ta’ kontra id-droga 43 

Tfittxijiet mill-klieb tal-isplussiv mas-Sezzjoni tal-EOD tal-FAM 260 

Tfittxijiet mill-klieb tal-isplussiv inkonnessjoni ma’ titjiriet minn 

Tel Aviv  

123 

Rondi fl-MIA 1674 

Ronda ma’ residenzi fejn joqogħdu VIPs barranin waqt 

delegazzjonijiet 

147 

Għassa ma’ bini tal-Pulizija 878 

Dmirijiet fi grawnds tal-futbol 131 

Esibizzjonijiet bil-klieb f’postijiet u avvenimenti varji 88 

Rinfurzar – xogħol mhux konness mas-Sezzjoni tal-Klieb 26 

Dmirijiet fuq xogħol bi ħlas mal-Enemalta  316 

Assistenza lis-sezzjonijiet ta’ traffiku/ALE/RIU  106 

 

 

  



 
 

Xogħlijiet u proġetti matul l-2016: 

 

 Saret estensjoni tal-btieħi ta’ 18-il kennel; 

 Qed issir estensjoni oħra ta’ kennels bl-assistenza ta’ CCF fejn se jkun installat għall-

ewwel darba hydro therapy pool għall-klieb; 

 Is-seba’ ġriewi li twieldu f’Jannar, 2016: ħamsa minnhom għaddejjin b’taħriġ bażiku fl-

ispeċifikazzjoni rispettiva (erba’ fuq tfittxija ta’ materjal splussiv, u wieħed għall-użu 

ġenerali). Dawn il-ħamest iklieb ġew magħżula wara evalwazzjoni dettaljata mill-

instructors rispettivi.  

 

      

Sezzjoni tal-Kavellerija 

Il-Pulizija tal-Kavellerija matul il-perjodu mitlub ipprovdiet diversi skorti presidenzjali, għall- 

Kapijiet tal-Istati u għall-Ambaxxaturi li jippreżentaw il-kredenzjali tagħhom. 

  

Wirjiet u relazzjonijiet pubbliċi tkomplew f’diversi entitajiet numeriċi, anke waqt avvenimenti 

filantropiċi.  

  

Il-Pulizija tal-Kavallerija attendew ukoll diversi drabi fil-korsa tal-Marsa b’konnessjoni mat-

tlielaq taż-żwiemel li jsiru hemmhekk. Dawn id-dmirijiet jinkludu xogħol ta’ kontroll tal-folla u 

anke għajnuna, u sabiex ikunu xhieda waqt it-testijiet tad-doping li jsiru fuq żwiemel tar-razza u 

ġerrejja li jipparteċipaw fl-istess tlielaq. 

  

It-Taqsima tal-Kavallerija kkontribwiet ukoll għall-protezzjoni ta’ kontroll ta’ folol fil-grawnds 

tal-futbol li saru fl-istadiums f’Ta’ Qali u Raħal Ġdid. 

 

Ronda oħra li ġiet introdotta hija li pulizija minn din it-taqsima jassisti t-traffiku kuljum fiż-żona 

tal-Marsa viċin l-istalel kif ukoll li joħorġu fuq l-irkib f’diversi lokalitajiet ta’ Malta. 

  

  



 
 

Il-Lok/Post tal-Kavallerija: 

  

Id-dmirijiet imwettqa mill-Mounted Section hawn fuq imsemmija huma kif ġej:  

  

Dmirijiet u attendenzi diversi bejn l-

1 ta’ Janna, 2016 u l-31 ta’ Marzu, 

2016 

In-numru ta’ 

doveri mwettqa 

In-numru ta’ 

uffiċjali tal-

pulizija assenjati 

Skorti presidenzjali 3 27 

Sajf, pattuljar (patrol) bil-mixi  0 0 

Skorti ta’ ċerimonji 1 5 

Skorti gala 10 31 

Żjarat fi skejjel/kunsilli 

lokali/entitajiet oħra 
 6 14  

Korsa, il-Marsa 2 4 

Football stadium 3 10 

Ronda fuq l-irkib  60 180 

Infurzar fi żmien il-kaċċa fil-

Buskett 
10 34 

Transfer temporanju mal-ALE fi 

żmien il-kaċċa 
7 14 

Ordnar f’rinforzi 6 19 

Immaniġġjar ta’ traffiku 14 14 

 

Garaxx tal-Pulizija 

 

Is-sezzjoni mekkanika tal-Pulizija hija maqsuma f’erba’ sezzjonijiet: 

 Sezzjoni tiswija mekkaniċi 

 It-Taqsima tal-imħażen (stores)  

 Panel beating u spray workshop 

 Sezzjoni ta’ tiswijiet elettriċi tal-vetturi 

 

Dawn is-sezzjonijiet jinkludu l-manutenzjoni kollha tal-vetturi tas-servizz tal-Pulizija, filwaqt li l-

imħażen MT iżommu r-rekords ta’ xiri ta’ spare parts għall-vetturi. Provvisti u spare parts huma 

akkwistati permezz ta’ sejħa għal kwotazzjonijiet u wara li tinkiseb awtorizzazzjoni mis-sezzjoni 

finanzjarja ta’ accounts. 

  

Mill-40 vettura ġodda tal-għamla Focus, tqassmu 16 u bħalissa għaddej il-proċess biex 24 jiġu 

mgħammra bil-beacon lights, radios u antennas.  Il-proċess ta’ tender għax-xiri tal-apparat ġie 

ffinalizzat sabiex jinxtraw light bars u antennas biex dawn jiġu mqassma.  



 
 

 

Matul dan il-perjodu, it-Taqsima tal-MT ħadmet 3252 job cards f’xogħlijiet ta’ tiswija fuq vetturi 

tas-servizz tal-Pulizija li kienu minn kull tip. 

 

Radio Work Shop u Komunikazzjoni 

Il-Pulizija tar-Radju huma inkarigati mir-radjijiet tal-Pulizija, kemm fissi u li jistgħu jinġarru fl-

idejn, antenni, vettura b’sinjal ta’ dwal u sireni tal-vetturi. Huma jieħdu ħsieb l-istores tal-post tar-

radju, tas-sistema tar-radju, u r-radjijiet kollha li jistgħu jinġarru huma wkoll miżmuma mill-istaff. 

Ir-radjijiet kollha tal-Pulizija ta’ Malta huma miżmuma u serviced biex jiġu evitati l-spejjeż kieku 

l-vetturi kellhom jintramaw bl-istess apparat f’garaxxijiet ta’ terzi. 

 

Proġetti għas-sena 2016 

Is-sena 2016 kienet importanti għall-workshop tar-radju peress li hawn ġie ppreparat l-apparat tal-

komunikazzjonijiet tal-pulizija għall-Presidenza ta’ Malta fil-UE, kif ukoll intrama l-apparat ta’ 

dawl u sireni tal-vetturi l-ġodda. 

 

Ittestjar biex tinbidel il-frekwenza tar-radju tal-Pulizija 

Matul din is-sena sar ittestjar biex tinbidel il-frekwenza ta’ radju tal-Pulizija. Saret riċerka għal 

sistema ta’ radju diġitali u ttestjar ta’ frekwenzi ġodda biex tintuża frekwenza UHF minflok VHF, 

li qiegħda tintuża bħalissa. Biex tissaħħaħ il-komunikazzjoni bir-radju,  tiżdied aktar is-sigurtà u 

tiżdied kopertura fil-bini, saru testijiet b’diversi radjijiet , kif ukoll laqgħat mal-Protezzjoni Ċivili 

u  l-Armata ta’ Malta. Bħalissa qed isir ittestjar u riċerka biex il-Pulizija ta’ Malta u ta’ Għawdex 

ikunu f’network wieħed ta’ komunikazzjoni bir-radju, kif ukoll biex jiżdiedu postijiet b’repeaters 

ġodda.  

 

Kmamar ta’ kontroll temporanju għall-Presidenza ta’ Malta  

 Tul il-Presidenza ta’ Malta ġiet installata sistema ta’ komunikazzjoni tar-radju fil-kmamar ta’ 

kontroll temporanji li ntużaw fil-lukandi u postijiet oħra li fihom saru l-attivitajiet. Għal dawn 

is-sistemi kellhom jitfasslu oġġetti bħall-bażi tal-metall biex iżżomm l-antennas u repeaters 

fissi. 

 

  



 
 

It-Taqsima tas-Snajja’ 

It-Taqsima tas-Snajja’ kompliet tagħmel xogħol tas-sengħa skont l-ħtieġa; dawn jinkludu: 

 Air-condition technician  

 Mastrudaxxi  

 Electricians  

 Bennejja 

 Tapizzara  

 Ħaddieda  

DISTRETT 

Reġjun A 

Il-Pulizija stazzjonati fir-Reġjun A: 

 

Total Deskrizzjoni  

292 Tfitxijiet li ġew esegwiti minħabba konnessjoni ma’ reat fir-Reġjun A jew 

post ieħor  

290 Persuni arrestati minħabba suspetti li wettqu xi reat fir-Reġjun A jew xi 

mkien ieħor  

3802 Spezzjonijiet fit-toroq prinċipali jew arterjali  

9645       Kontravenzjonijiet tat-traffiku  

3524 Akkużi li nħarġu minħabba sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol (kampjun 

tan-nifs)  

Ksur tar-regolamenti tat-tipjip  

6 Akkużi li nħarġu minħabba r-reat ta’ prostituzzjoni  

10 Akkużi lill-bejjiegħa tal-karozzi  

2 

 

Akkużi lis-sidien tal-ħwienet talli ppermettew persuni taħt l-età fil-ħanut 

tagħhom  

2 

 

Akkużi lis-sidien tal-ħwienet li biegħu alkoħol lil persuni taħt l-età  

2 Persuni taħt l-età li nstabu jixorbu l-alkoħol  

3 

 

Persuni taħt l-età li nstabu fi stabbilimenti tad-divertiment  

228 Rimi ta’ skart f’post pubbliku  

 



 
 

In-numru ta’ spezzjonijiet f’postijiet ta’ divertiment, li għandhom liċenzja li jbigħu nbejjed, birra 

u spirtu kien ta’ 7,379 matul l-aħħar sena u nħarġu 58 akkuża għall-ksur ta’ dawn ir-regolamenti.  

Kien hemm ukoll 560 avveniment meqjusa kbar fl-istess Reġjun A fis-sena 2016. Dawn jinkludui 

fost oħrajni festi fl-irħula, attivitajiet fil-grawds tal-futbol, tiġrijiet taż-żwiemel, eċċ. Irid jingħad 

ukoll li 1051 membru tal-Korp tal-Pulizija li huma stazzjonati fir-Reġjun A, f’xi ħin jew ieħor 

kienu qegħdin xogħol waqt logħob tal-futbol, filwaqt li 318-il membru ieħor kienu ordnati għaż-

żamma tal-paċi pubblika f’Paceville. Madwar 6,504 pulizija kienu msejħa fuq avvenimenti 

maġġuri oħra  

 

Fir-rigward tas-seduti fil-Qrati li jikkonċernaw lir-Reġjun A, b’kollox matul l-2016, saru 177 

seduta. Numru konsiderevoli ta’ pulizija jkunu msejħa kemm għal dawn is-seduti kif ukoll għas-

seduti tat-Tribunal Lokali. Fil-fatt, in-numru ta’ affidavits ippreżentati mill-pulizija stazzjonati 

f’Reġjun A, matul is-sena 2016, tela’ għal 13,082. Dawn huma maqsuma f’5,304 affidavit għall-

Qorti u 7,778 affidavit għat-Tribunal Lokali.  

 

Ir-rapport mitlub fir-rigward ta’: 

 numru ta’ oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija,  

 numru ta’ oġġetti rappurtati mitlufa,  

 numru ta’ oġġetti li ġew irritornati lis-sidien, 

 numru ta’ kontravenzjonijiet tat-traffiku maħruġa, u  

 numru ta’ persuni li ġew imressqa fil-Qorti waqt is-seduta tad-Distretti. 

Il-każijiet huma kklassifikati bħala kontravenzjonijiet jew reati li l-piena tagħhom hija ’l fuq jew 

taħt is-sentejn (2) priġunerija, għas-sena 2016. 

  



 
 

Distretti 

Oġġetti 

misjuba 

u 

kkonsen-

jati lill-

Pulizija 

Oġġetti 

rrapurta

ti bħala 

mitlufa 

Oġġetti li 

ġew 

irritornati 

lis-sidien 

Oġġetti 

mogħtija 

lil min 

sabhom 

min-naħa 

tal-QMS 

Kontr-

avenzj-

onijiet 

tat-

Traffiku 

Persuni 

mressqa 

li għamlu 

kontrave

nzjonijiet 

Persuni 

mressqa 

li għamlu 

reat 

1 P.D. 76 1298 41 
Mhux 

magħruf 
2465 605 514 

2 P.D. 55 765 10 
Mhux 

magħruf 
2438 892 491 

3 P.D. 1537 1059 29 
Mhux 

magħruf 
1464 537 104 

4 P.D. 

(G) 
13 317 7 

Mhux 

magħruf 
1371 810 85 

4 P.D. 

(H) 
48 619 0 

Mhux 

magħruf 
1200 1031 63 

5 P.D. 34 695 26 
Mhux 

magħruf 
906 158 382 

5A P.D. 21 296 29 
Mhux 

magħruf 
779 172 137 

TOTAL: 284 5049 142 
Mhux 

magħruf 
10622 4205 1776 

 

Reġjun B 

Is-sena 2016 kellha numru sostanzjali ta’ avvenimenti. 

Il-logħob tal-futbol kien ukoll ta’ impenn kbir għall-Pulizija. Minbarra l-logħob annwali tal-

kampjonat Malti, rajna logħob internazzjonali u dawn offrew sfidi kbar fejn tidħol loġistika u 

operat, u fejn tidħol sigurtà kemm ġewwa l-grawnd u kif ukoll barra. 

Paceville huwa meqjus bħala post movimentat ħafna u qiegħed fil-lenti għal ħafna raġunijiet 

fosthom: minħabba l-fatt ta’ numri ta’ delitti li jiġu rrappurtati matul is-sena, huwa il-post ewlieni 

ta’ divertiment, u kif ukoll il-pulizija stess stazzjonati fl-Għassa ta’ San Ġiljan. Fil-fatt, dan 

jirrikjedi numru ta’ pulizija dedikati u li huma mħarrġa għal numru ta’ sitwazzjonijiet u 

ċirkustanzi differenti. Il-lokalità tirrikjedi wkoll ippjanar tajjeb ta’ tqassim tal-pulizija li ħafna 



 
 

drabi jkollhom jaħdmu b’numru pjuttost limitat ta’ pulizija li jkun hemm disponibbli. 

Għaldaqstant iddaħħlu numru ta’ pulizija xogħol b’sahra (overtime) sabiex tissaħħaħ il-preżenza 

f’Paceville. Ir-riżultat finali kien illi matul is-sena 2016 l-ammont ta’ reati rappurtati kienu 

imnaqqsa. 

Il-lokalità ta’ San Pawl il-Baħar (li tinkludi wkoll dik tal-Qawra u Buġibba) hija simili ħafna għal 

dik ta’ Paceville. Fil-fatt, hemm numru kbir ta’ barijiet, ħwienet tal-ikel u lukandi li jagħmluh 

popolari ħafna mal-Maltin u t-turisti. Buġibba u l-Qawra nbidlu f’lokalitajiet magħrufa wkoll 

bħala post li jirrisjedu fih ħafna persuni u familji bi problem soċjali. Għaldaqstant, il-pulizija 

ħafna drabi jiġu msejħa fuq inċidenti ta’ vjolenza domestika u problemi oħra relatati mal-familji.  

Statistika miġbura matul is-sena 2016: 

Suġġett Figuri 

Persuni arrestati 654 

Kontrolli fit-toroq 215 

Ċitazzjonijiet maħruġa għal offiżi tat-traffiku 25243 

Akkużi rigward testijiet tan-nifs (breathalyzer) 62 

Akkużi rigward tipjip 835 

Akkużi rigward prostituzzjoni 188 

Ksur tal-att dwar żibel u skart 1107 

Ksur ta’ regolamenti dwar ħwienet tax-xorb 139 

Affidavits 15,491: 6593 kienu affidavits tal-

Qrati ta’ Malta u 8898 affidavits ta’ 

Tribunal 

 

Ir-rapport dwar in-numru ta’ oġġetti misjuba u kkonsenjati lill-Pulizija, in-numru ta’ oġġetti 

rappurtati mitlufa, in-numru ta’ oġġetti li ġew irritornati lis-sidien, in-numru ta’ oġġetti 

mogħtija lil min sabhom min-naħa ta’ QMS, in-numru ta’ kontravenzjonijiet tat-traffiku 

maħruġa u n-numru ta’ persuni li ġew imressqa fil-Qorti waqt is-seduta tad-distretti: 

 



 
 

 

 

LAWRENCE CUTAJAR 

Kummissarju tal-Pulizija 

 

  

Distretti 

Oġġetti 

misjuba u 

rritornati lill-

Pulizija 

Oġġetti 

rrapurtat

i mitlufa 

Oġġetti 

mogħtija 

lura lil 

sidhom 

Oġġetti li ġew 

mogħtija lura 

mill-QMS lil 

minn sabhom 

Ċitazzjonijie

t maħruga 

fuq Offiżi 

tat-traffiku 

6 P.D. 169 2675 55 0 1150 

6A P.D. 74 2426 58 0 3700 

7 P.D. 98 1733 82 6 5996 

8 P.D. 67 1382 36 7 1388 

9 P.D. 38 551 20 12 1864 

9A P.D. 190 2300 141 1 7316 

10 P.D 361 1191 151 41 2382 

TOTAL 977 12258 543 67 23796 



 
 

ID-DIPARTIMENT TAL-PULIZIJA – FINANZI U AMMINISTRAZZJONI 

Is-sena 2016 kienet waħda importanti għal dan id-Direttorat peress li fiha, fost affarijiet oħra, kellhom isiru 

preparamenti neċessarji għall-attivitajiet involuti mat-tmexxija tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea matul is-

sena 2017. Dan kien jinvolvi xiri ta’ radio equipment, kemm portable kif ukoll apparat ta’ komunikazzjoni 

fiss li twaħħal fil-karozzi l-ġodda li kienu għadhom kif inxtraw. Għal dan il-għan, saret ukoll sejħa għall-

offerti sabiex jinxtraw erbgħin (40) lightbar, li swew madwar €25,000.  

Il-flotta tad-Dipartiment kompliet tissaħħaħ permezz tax-xiri ta’ żewġ vannijiet ġodda sabiex jintużaw minn 

skwadri speċjalizzati fil-qadi ta’ dmirijiethom. Matul is-sena ġew ordnati wkoll numru ta’ pistoli sabiex il-

pulizija jkunu dejjem mgħammra b’apparat modern li jista’ jgħinhom fil-ġlieda kontra l-kriminalità.  

Dan id-Direttorat ta wkoll is-sehem tiegħu sabiex jinxtara apparat ġdid għat-Taqsima tal-Forensika, kif ukoll 

saru arranġamenti neċessarji biex jingħata taħriġ, kemm lokali kif ukoll barra minn xtutna, lil numru ta’ 

ħaddiema f’din is-sezzjoni sabiex jinżamm il-livell meħtieġ minn laboratorju forensiku akkreditat. 

Matul is-sena 2016 tkompliet il-ħidma sabiex jiġu rranġati diversi għases u jiġi installat apparat ta’ arja 

kundizzjonata. Inbeda wkoll il-proċess sabiex ikun hemm kmamar adekwati fejn isiru l-interrogazzjonijiet 

f’għases ċentrali. 

Fis-sena 2016, id-Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni tal-Pulizija kompla bil-ħidma ta’ matul is-sena 

sabiex jinħarġu tenders u sejħiet għal kwotazzjonijiet għal xiri ta’ apparat u uniformijiet għall-membri tal-

Korp. Fost dawn kien hemm numru ta’ bullet proof vests li nxtraw minn fondi Ewropej u quad bike li nxtara 

bil-ħsieb li jiffaċilita t-transport ta’ membri tal-Korp fuq il-gżira ta’ Kemmuna, speċjalment matul ix-xhur 

tas-sajf. 

Fl-istess żmien, din it-taqsima, li hi wkoll responsabbli mill-ħlasijiet ta’ sahra, extra duty u allowances 

dovuti lil kull membru tal-Korp, bdiet it-tħejjijiet neċessarji sabiex ix-xogħol involut jiġi trasferit lejn 

Għawdex u jiġi maħdum minn ħaddiema taċ-Ċivil f’Għawdex stess. Dan id-Direttorat jinkorpora wkoll is-

sezzjoni li tieħu ħsieb is-safar li jsir fuq xogħol minn membri tal-Korp. Minbarra s-safar li jsir normali matul 

is-sena, is-sezzjoni tat il-kontribut tagħha sabiex isiru l-arranġamenti neċessarji għal safar addizzjonali li 

kellu jsir bi tħejjija għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea.  

 

KAREN ZAHRA 

Direttur, Finanzi u Amministrazzjoni  

  



 
 

AKKADEMJA TAL-PULIZIJA/AKKADEMJA GĦAL KORPI DIXXIPLINATI 

 

Ġenerali 

Din is-sena kienet sinifikanti għall-Akkademja billi nhar is-16 ta’ Awwissu, 2016, daħal fis-seħħ l-Att 

Nru XXXVII tal-2016 (Kap. 559) li jipprovdi għat-twaqqif  ta’ akkademja għat-taħriġ tal-membri tal-

korpi dixxiplinati. B’hekk ġiet fit-tmiem l-Akkademja tal-Pulizija li kienet ġiet stabbilita fit-12 ta’ 

Lulju, 1988. Nhar is-17 ta’ Settembru, 2016, saret l-ewwel laqgħa tal-Bord tal-Akkademja.  

Tkompla x-xogħol fuq id-dormitorji l-ġodda billi ġiet ikkonsenjata l-għamara tal-kmamar u twaħħlu 

s-sistemi ta’ sorveljanza u tal-aċċess għall-kmamar. Sar ukoll xogħol ta’ tkabbir u tisbiħ fiż-żona tal-

parkeġġ tal-vetturi. 

Fis-7 ta’ Jannar saret żjara ta’ orjentazzjoni minn membri tal-Laboratroju Forensiku mill-Olanda bi 

preparazzjoni għal kors ta’ taħriġ li kellu jingħata lill-pulizija Maltija aktar tard matul is-sena. 

Matul Frar u Marzu saru l-eżamijiet orali b’konnessjoni mal-liċenzja A għal dawk li jaħdmu x-xogħol 

tan-nar. 

Saru wkoll żjarat ta’ informazzjoni minn żewġ gruppi ta’ kadetti tal-Pulizija Ġermaniża li kienu Malta 

fuq żjara ta’ skambju mal-Pulizija  Maltija. L-ewwel grupp ta’ tlettax-il kadett żaru l-Akkademja nhar 

is-6 ta’ April, filwaqt li l-grupp l-ieħor ta’ seba’ kadetti għamlu ż-żjara tagħhom nhar il-15 ta’ Lulju. 

Matul Ġunju, l-Akkademja serviet sabiex sar it-taħriġ tal-Gwardja tal-Unur tal-Pulizija kif ukoll mill-

Precision Drill Team bi preparazzjoni għall-attivitajiet konnessi ma’ Jum il-Pulizija fit-12 ta’ Lulju. 

Nhar il-5 ta’ Lulju ġie fi tmiemu l-kors ta’ taħriġ għal 129 kuntistabbli li applikaw għal promozzjoni 

ta’ surġent. Filwaqt li nhar it-23 ta’ Settembru saret il-preżentazzjoni taċ-ċertifikati mill-Ministru lil 

tmien station officers fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wara li kienu attendew kors ta’ taħriġ ta’ 

erba’ ġimgħat fl-Akkademja. 

Nhar l-14 ta’ Lulju, 124 żagħżugħ u żagħżugħa bdew kors ta’ taħriġ bażiku bħala rekluti fil-Korp tal-

Pulizija. Matul dan it-taħriġ, ir-rekluti ħadu sehem fil-kampanja għall-għoti tad-demm. Għal dan il-

għan il-Blood Donation Mobile Unit kienet fl-Akkademja u 32 rekluta taw id-demm.  

Fis-17 ta’ Ottubru beda kors ta’ taħriġ għall 54 rekluta tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 

L-Akkademja kienet strumentali sabiex l-Organizzazzjoni dwar is-Sigurtà u Koperazzjoni fl-Ewropa 

(OSCE) tagħmel workshop f’Malta bejn l-14 u s-17 ta’ Novembru. Għal dan il-workshop attendew 

mhux anqas minn 53 parteċipant minn diversi pajjiżi. 

  



 
 

Taħriġ u korsijiet 

Matul din is-sena wkoll, kompla jingħata t-taħriġ li kien jinkludi: 

 Taħriġ fl-użu tal-armi tan-nar lill-membri tal-Korp tal-Pulizija stazzjonati fid-distretti u fit-

taqsimiet speċjalizzati; 

 Taħriġ relatat mal-vjolenza domestika; 

 Tahriġ fiżiku lill-membri tal-Korp tal-Pulizija stazzjonati fir-Rapid Intervention Unit; 

 Seminar għall-membri tat-Taqsima Forensika; 

 Kors dwar il-kontroll tal-fruntieri li għalih attendew kemm membri tal-Korp tal-Pulizija, kif 

ukoll uffiċjali tal-immigrazzjoni u membri tal-Forzi Armati ta’ Malta;  

 Kors għall-membri tal-Korp tal-Pulizija li se jkunu assenjati dmirijiet mat-Tourism Police; 

 Seminars għall-membri tal-ALE; 

 Kors dwar l-immaniġġjar tax-xena tad-delitt minn esperti Olandiżi; 

 Seminars dwar il-wellbeing li għalihom attendew kemm membri tal-Korp tal-Pulizija, kif 

ukoll membri tal-Forzi Armati ta’ Malta, tal-Faċilità Korretiva ta’ Kordin, mid-Dipartiment 

tal-Protezzjoni Ċivili u mid-Detention Service; 

 Diversi seminars dwar Radicalisation and Extremisim; 

 Kors dwar id-DNA lil membri tat-Taqsima Forensika tal-Korp tal-Pulizija; 

 Ingħataw diversi lezzjonijiet lil persuni liċenzjati sabiex jaħdmu l-logħob tan-nar; 

 Taħriġ dwar l-identifikazzjoni ta’ vittmi ta’ diżastri minn esperti Olandiżi; 

 Taħriġ għal hostage negotiators. 

 

 

It-tabella hawn taħt turi l-korsijiet u taħriġ li ngħata fl-Akkademja għal Korpi Dixxiplinati bejn Jannar 

u Diċembru 2016 

 

Data Kors 
Pulizija  

Oħrajn Total 
Distretti Branka 

      

Jannar  20 sessions of 4 hrs each in-

service firearm training 
123 – – 123 

It-22 ta’ Jannar Domestic Violence Courses 

Group 3 Lecture 1 
16 2 – 18 

Mit18 sal-22 ta’ 

Jannar  

RIU Training Course Module 

1.1  Group 1 
– 14 – 14 

Id-29 ta’ Jannar Domestic Violence Courses 

Group 3 Lecture 2 
19 2 – 21 

Mill-25 sad-29 ta’ 

Jannar 

RIU Training Course Module 

1.1 Group 2 
– 14 – 14 

Frar  20 sessions of 4 hrs each in-

service firearm training 
102 89 – 191 



 
 

Il-5 ta’ Frar Domestic Violence Courses 

Group 3 Lecture 3 
15 2 – 17 

Mill-1 sal-5 ta’ Frar RIU Training Course Module 

1.1 Group 3 
– 11 – 11 

It-12 ta’ Frar Domestic Violence Courses 

Group 3 Lecture 4 
14 2 – 16 

Mit-8 sat-12 ta’ 

Frar 

RIU Training Course Module 

1.1 Group 4 
– 14 – 14 

Mill-15 sas-17 ta’ 

Frar 

JPX Level 1 

 
– – 2 2 

Id-19 ta’ Frar Domestic Violence Courses 

Group 3 Lecture 5 
15 – – 15 

Mill-15 sad-19 ta’ 

Frar  

RIU Training Course Module 

1.1 Group 5 
– 14 – 14 

Is-26 ta’ Frar FSL Police Personnel Seminar – 25 – 25 

Mit-22 sas-26 ta’ 

Frar 

RIU Training Course Module 

1.1 Group 6 
– 16 – 16 

Mid-29 ta’ Frar sal-

4 ta’ Marzu 

RIU Training Course Module 

1.1 Group 7 
– 15 – 15 

Marzu 21 sessions of 4 hrs each in-

service firearm training 
69 96 _ 165 

Mis-7 sas-16 ta’ 

Marzu 

8 days Boarder Guards Courses 
– 17 

10 (AFM) 

11 (Imm. Off.) 
38 

L-14 ta’ Marzu Tourism Police Course 15 4 – 19 

April 
21 sessions of 4 hrs each in-

service firearm training 
41 78 – 119 

Mill-4 sat-13 

ta’April 

8 days Border Guards Courses 

Course 2 
– 16 

7 (AFM) 

4 (Cust) 

12 (Imm.Off.) 

39 

Il-11 ta’ April  ALE Seminar 8 37 17 (AFM) 62 

It-12 ta’ April Internet Crime Seminar – 24 – 24 

Mit-18 sas-27 ta’ 

April 

8 days Border Guards Courses 

Course 3 
– 12 

6 (AFM) 

4 (Cust) 

12 (Imm. Off.) 

34 



 
 

Il-21 ta’ April Fire Awareness Course 

 
– – 13 (MEIB) 13 

Mejju 
22 sessions of 4 hrs each in-

service firearm training 
142 72 – 214 

 It-2 ta’ Mejju 8 days Border Guards Courses 

Course 3 – 19 
4 (Cust) 

13 (Imm. Off.) 
36 

 Mid-9 sat-13 ta’ 

Mejju  

Tourism Police Course 
18 3 – 21 

Id-9 ta’ Mejju  Promotion to the rank of PS 56 73 – 129 

It-12 ta’ Mejju  Policing in a Diverse World – 17 – 17 

Id-19 ta’ Mejju  DEA Seminar – 26 – 26 

Ġunju 18 Sessions (4 Hours Duration) 

In-service Firearm Training 
58 16 – 74 

It-3 ta’ Ġunj Domestic Violence  Group 4 15 – – 15 

Mis-6 ta’ Ġunju 

sat-8ta’ Lulju  

CSI Course  
– 19 – 19 

 Mit-8 sal-21 ta’ 

Ġunju 

6 sessions Wellbeing Taskforce 

Course 

40 67 

11 (CCF) 

16 (AFM) 

6 (CPD) 

4 (DS) 

144 

Ġunju 6 Sessions (4 Hours Duration) 

In-service Firearm Training 
5 18 – 23 

Mill-1sat-8 ta’ 

Lulju 

CSI Course 
– 19 – 19 

Awwissu  7 Sessions (4 Hours Duration) 

In-service Firearm Training – 
7 + 

26 (FSL) 
– 33 

 4 Sessions SIS Seminar 181 16 – 197 

It-3 ta’ Awwissu Firework Interview – – 6 (ans) 6 

It-3 ta’ Awwissu Yours Group – – 20 (CCF) 20 

Il-31 ta’ Awwissu  ALE Seminar – 14 3 17 

Mill-1 sat-3 ta’ 

Settembru  

CPD Station Officers training 

course 
– – 8 (CPD) 8 

Mit-12 sal-15 ta’ 

Settembru  

Hostage Negotiator training 

course 
– 5 6 11 



 
 

Mill-14 ta’ Lulju 

sal-21 ta’ Ottubru  

36th Police Basic Training 

Course – – 
120 

(trainees) 
120 

Il-11 ta’ Ottubru ALE Seminar 7 18 10 35 

It-12 ta’ Ottubru  (4 Hours Duration) In-service 

Firearm Training 
2 – – 2 

L-14, it-18, il-21, il-

25 ta’ Ottubru  

DNA Course 
– 20 – 20 

Mis-27 sat-28 ta’ 

Ottubru  

RAN RADICALISALION 
2  10 12 

Mis-27 sat-28 ta’ 

Ottubru 

Advanced Weapon Handling 
 6 1 7 

Il-31 ta’ Ottubru  Fireworks 
  

82 

(ans) 
82 

It-8 ta’ Novembru  Negotiator Training Session 
– 3 

3 (AFM)  

2 (ans) 
8 

Is-16 ta’ Novembru  OSCE meeting – 1 53 54 

Mis-17 sat-18 ta’ 

Novembru  

Institute of Migration seminar 

– 20 

4 (Ref. Com) 4 

(AWAS)  

5 (Appoġġ)  

1 (Health)  

3 (IOM) 

37 

Mill-21 sal-25 ta’ 

Novembru 

XRY mobile device forensic 

training course 
– 7 – 7 

Il-25 ta’ Novembru Radicalisation and Extremism 

Seminar 
9 – – 9 

It-28 ta’ Novembru Disaster Victim Identification 

 18 

6 (AFM)  

7 (CPD) 

4 (Health)  

35 

Mis-17 ta’ Ottubru 

sal-31 ta’ Diċembru 

CCF Basic Training Course 
– – 54  54   

Is-7 ta’ Diċembru Office for Democratic 

Iinstitutions and Human Rights 

(ODIHR) Training Against Hate 

Crime for Law Enforcement 

(TAHCLE) Seminar 

3 10 – 13 



 
 

It-12 ta’ Diċembru Radicalisation and Extremism 

Seminar 
17 – – 17 

Is-16 ta’ Diċembru Radicalisation and Extremism 

Seminar 
10 – – 10 

 Total 1002 1024 511 2537 

 

JOSEPH CACHIA 

Kmandant, Akkademja għal Korpi Dixxiplinati 


