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Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti  

 

Direttorat Ġenerali (Strateġija u Sapport) 

Id-Direttorat Ġenerali (Strateġija u Sapport) jiġġestja 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, kif ukoll l-operat u l-iġġestjar tal-uffiċċju. Id-Direttorat huwa responsabbli li jassigura li l-

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

tkun korretta.  

 

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

li jinħargu 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. 

 

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’ akkwist relatati mas-Segretarjat tal-Ministru, is-Segretarjat Parlamentari u l-

Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, id-Direttorat tal-Politika u 

l-Implimentazzjoni, id-Direttorat tad-Difiża, Servizzi tas-Sigurtà’, il-Kap tas-’Sigurtà tal-Avjazzjoni, 

Taqsima Servizzi ta’ Detenzjoni, Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati/l-Aġenzija għall-Protezzjoni 

Internazzjonali, 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, l-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi u l-Kummissjoni tal-Emigranti sabiex min-

naħa tagħhom ikunu jistgħu jħallsu għall-operat tagħhom. In-numru ta’ tranżazzjonijiet ta’ Debit 

Advices li ġew proċessati fl-2020 jammonta għal 3,257. In-numru ta’ tranżazzjonijiet oħra li kienu 

proċessati fl-2020 jammonta għal 3,908.  

 

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 moniterjati qabel ma’ dawn intbagħtu lill-Ministeru tal-Finanzi. L-iddraftjar u l-

ikkonsolidar tal-estimi finanzjarji għas-sena 2020 għal dipartimenti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-

Ministeru, kienu wkoll proċessati. 
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Is-Sezzjoni tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni għamlet dan li ġej fis-sena taħt reviżjoni: 

  

• preparazzjoni u proċessar ta’l-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-fuel għall-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 li jsir mid-diversi 

dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru;  

• tikkompila u timmoniterja 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 rċevuta; 

• tipproċessa numru ta’ pagamenti relatati ma’ proġetti tal-EU; 

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

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

 

Matul is-sena taħt reviżjoni, is-sezzjoni tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni pproċessat 293 avvanz 

finanzjarju lill-uffiċjali li kienu se jsiefru fuq xogħol uffiċjali, missjonijiet u 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 Ewropeja 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. Il-Ministerial Procurement Unit assista wkoll fil-kumpilazzjoni ta’ numru 

ta’ dokumenti għal sejħiet għall-offerti li kellhom jintbagħtu direttatment id-Dipartiment tal-Kuntratti, 

kjarifikazzjonijiet u rapporti ta’ evalwazzjoni. In-numru ta’ sejħiet għall-offerti ppubblikati fl-2020 

kienu: tmintax (18)-il sejħa mid-Dipartiment tal-Kuntratti għan-nom tal-Ministeru, ħmistax (15)-il sejħa 

li huma ‘‘l fuq minn €139,000 iżda li ma jaqbżux il-€250,000, ħamsa u erbgħin (45) sejħa dipartimentali 

kif ukoll sitta u tletin (36) sejħa għal kwotazzjonijiet fuq is-sit elettroniku u bl-imejl. Il-Kumitat 

Dipartimentali tal-Kuntratti ltaqa’ tlieta u tletin (33) darba matul is-sena fejn sitta u għoxrin (26) sejħa 

għall-offerti kienu mogħtija.  
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L-Iġġestjar tar-Riżors Uman 

Is-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżors Uman ħadmet flimkien mal-HR Managers, partikolarment sabiex 

ikunu draftjati numru mdaqqas ta’ sejħiet għall-applikazzjoni sabiex ikunu moqdija l-bżonnijiet u t-

talbiet li tqajmu fil-Ministeru. Dan kien jinkludi wkoll verifikazzjoni tas-sejħiet draft u b’kollox kienu 

ppubblikati sebgħa u erbgħin (47) sejħa. 

 

Funzjonijiet tas-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżors Uman 

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

 

• Performance Management Programmes (PMPs) 

Matul l-2020 id-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi ħa ħsieb numru ta’ Performance 

Management Programmes. L-iskop prinċipali tal-PMP’s huwa li jżomm rekord tal-prestazzjoni 

tal-impjegati tal-Ministeru, prinċipalment waqt l-ipproċessar taż-żidiet, progressjonijiet u 

promozzjonijiet.  

• Progressjonijiet u promozzjonijiet 

Matul l-2020 id-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi ħa ħsieb li kull impjegat li jkun wasal għal 

progressjoni jsiru r-rapporti u l-verfiki neċessarji, filwaqt li ssir ukoll l-ittra ta’ notifika lil kull 

impjegat fejn ikun mgħarraf bil-progressjoni tiegħu. 

• Miżuri favur il-familja  

Matul is-sena 2020, 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 tal-Iġġestjar Uman ipproċessat 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-2020 is-sezzjoni pproċessat u vvettjat diversi applikazzjonijiet għal telework tal-

impjegati fi ħdan il-Ministeru. Il-proċedura tat-telework hija moniterjata regolarment kull xahar 

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

uffiċjali li jgawdi minn din l-iskema jinġabru kollha mis-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżors 

Uman.  
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• 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, tat-Taqsima tas-Servizzi ta’ 

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

Dixxiplinati. 

• Xogħol amministrattiv ieħor: Konferma tal-ħatriet, warrants taż-żieda, u karti tal-pensjoni. 

Monitering 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-Riżors Uman irċeviet u pproċessat diversi applikazzjonijiet 

mingħand numru ta’ ħaddiema li taw volontarjament 282.75 siegħa leave mis-sigħat li huma 

intitolati għalihom lejn il-fond ċentrali li hemm fid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Standards, 

890 siegħa leave lill-kollegi tagħhom u 366.65 siegħa għall-inizjattiva tal-Covid-19 li tnediet 

apposta mid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Standards. Barra minn hekk kien hemm numru 

ta’ persuni li bejniethom utilizzaw 1541.50 siegħa mill-Fond Ċentrali filwaqt li persuni li 

utilizzaw leave mogħti mingħand persuni f’Ministeri oħra jammonta għall-643,50 siegħa.  

 

Policy Development and Programme Implementation Directorate (PDPI) 

 

Xogħol relatat mal-Unjoni Ewropea  

• Matul l-2020, id-Direttorat kompla bil-ħidma tiegħu relatata mad-diversi Gruppi ta’ Ħidma tal-

Kunsill tal-UE u huma strumentali fl-analiżi tad-dokumenti tal-grupp ta’ ħidma għal diskussjoni 

mill-Istati Membri. Il-laqgħat tad-diversi gruppi ta’ ħidma li jaqgħu taħt il-mandat tal-MHSE 

komplew isiru permezz tal-vidjokonferenzi. Uffiċjali segwew laqgħat u ppreżentaw il-

pożizzjonijiet ta’ Malta u sar wkoll ir-rappurtar meħtieġ relatati ma’ dawn il-laqgħat. 

• Id-Direttorat kompla jiżgura l-parteċipazzjoni regolari ta’ Malta f’diskussjonijiet ta’ propposti 

għal leġiżlazzjoni ġdida mressqa, speċjalment il-proposti l-ġodda taħt il-Patt dwar il-

Migrazzjoni u l-Ażil li kienu jeħtieġu l-kontribut kostanti ta’ Malta, kif ukoll strumenti oħra li 

ma kinux ta’ natura leġiżlattiva.  

• 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 u tad-dokumenti relatati, fejn Malta 

ipparteċipat kemm permezz tar-rappreżentanti tagħha fi Brussell kif ukoll permezz ta’ esperti 

tekniċi mid-dipartimenti fi ħdan il-Ministeru.  

• Fl-2020 saru 152 laqgħa ta’ Gruppi ta’ Ħidma tal-Kunsill li jaqgħu taħt il-mandat tal-Ministeru, 

li fihom ipparteċipaw rappreżentanti tal-Ministeru u/jew entitajiet u/jew rappreżentant mill-

PREU. Saru diversi laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Ażil u l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-



 
MHSE Rapport Annwali 2020 Paġna 6 

Fruntieri biex jiġu diskussi l-proposti l-ġodda taħt il-Patt dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil. 93 

Instruction Notes ġew abbozzati bi tħejjija għal dawn il-laqgħat. Saru wkoll 101 laqgħa tal-

Kummissjoni permezz ta’ vidjokonferenzjar. 

• Ix-xogħol fir-rigward tal-Brexit kompla b’mod kostanti b’mod partikolari fir-rigward tad-

drittijiet taċ-ċittadini li fir-rigward tagħhom il-PDPI kien f’kollegament kostanti mal-Agenzija 

Identity Malta.  

 

Leġiżlazzjoni  

• Dan id-Direttorat ħadem fuq numru sostanzjali ta’ emendi leġiżlattivi għall-atti ewlenin kif 

ukoll għal leġiżlazzjoni sussidjarja f’diversi oqsma nkluż il-Programm ta’ Investitur 

Individwali tar-Reppublika ta’ Malta, il-Programm tar-Residenza u Viża Maltija, il-Programm 

tar-Residenza fit-Tul, kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-Korp tal-Pulizija u l-Forzi 

Armati kif ukoll Protezzjoni Internazzjonali. Barra minn hekk, l-Aġenzija Komunità Malta u l-

Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità ġew stabbiliti. 

• Bis-saħħa tal-emendi li saru fil-Programm tal-Investitur Individwali tar-Repubblika ta’ Malta u 

l-Programm tar-Residenza u Viża Maltija, ġew introdotti emendi leġiżlattivi ġodda bil-ħsieb li 

jiġu riveduti d-dispożizzjonijiet relatati mal-Programm tal-Investitur Individwali tar-

Repubblika ta’ Malta u li l-Aġenzija dwar Viża u Residenza f’Malta tiġi eżentata mir-

responsabbiltà għall-ħlas ta’ kwalunkwe taxxa fuq id-dħul u dazju fuq id-dokumenti. Barra 

minn hekk, proposti leġiżlattivi li għandhom x’jaqsmu mal-Korp tal-Pulizija jinkludu 

prinċipalment dispożizzjonijiet introdotti bil-ħsieb li jiġu riveduti l-proċeduri dixxiplinari tal-

Korp tal-Pulizija. 

• Ġew abbozzati proposti leġiżlattivi għar-Regolamenti dwar l-Istatus ta’ Ċittadini ta’ Pajjiżi 

Terzi li jkunu Residenti fit-Tul bil-ħsieb li tiġi riveduta l-ħtieġa ta’ liċenzji ta’ impjieg li 

jappartjenu lil persuni li ngħataw l-istatus ta’ residenti fit-tul. Leġiżlazzjoni pertinenti għal 

kwistjonijiet ta’ Protezzjoni Internazzjonali ġiet ukoll riveduta bil-ħsieb li titwaqqaf l-Aġenzija 

għall-Protezzjoni Internazzjonali. Ġew abbozzati wkoll emendi leġiżlattivi bil-ħsieb li 

jipprovdu lill-Forzi Armati aċċess għar-reġistru tal-kundanni kriminali kollha li għandhom 

x’jaqsmu ma’ uffiċjali tal-Forzi Armati. 

 

Il-Unit għall-persuni minn pajjiżi terzi (TCNU) 

• Dan il-Unit, li jifforma parti mid-Direttorat, huwa l-punt ta’ kuntatt nazzjonali għan-Netwerk 

Ewropew tal-Immigrazzjoni (EMN). Huwa għandu rwol importanti fil-Programm Ewropew 

tar-Rilokazzjoni. Matul l-2020, il-Unit kompla bil-moniteraġġ tal-politika Ewropea dwar ir-

ritorn u l-implimentazzjoni ta’ programmi u proġetti f’dan il-qasam, u l-ipproċessar ta’ 
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applikazzjonijiet għall-passaporti ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, u applikazzjonijiet għar-

riunifikazzjoni tal-familja magħmula minn refuġjati residenti f’Malta. 

• It-TCNU huwa responsabbli mill-kordinazzjoni tal-każijiet ta’ appell ippreżentati lill-Bord tal-

Appell dwar l-Immigrazzjoni u lill-Bord tal-Appell għar-Refuġjati kif ukoll mill-ġbir ta’ 

statistika fuq l-ażil u l-immigrazzjoni f’Malta. L-Unit amministra u segwa l-’pool’ ta’ interpreti 

u assista lid-Direttorat fin-negozjar u abbozzar ta’ ftehimiet ma’ pajjiżi terzi fuq ir-ritorn u r-

riammissjoni. L-Unit ikkordina l-opportunitajiet ta’ ritorn b’mod volontarju ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi lejn pajjiżhom. 

 

Xogħol relatat ma’ Affarijiet Internazzjonali 

• Il-Grupp ta’ esperti dwar Azzjoni kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika 

(GREVIO) żar Malta bejn is-17 u l-21 ta’ Frar 2020 għall-monitoraġġ tal-Konvenzjoni ta’ 

Istanbul tal-Kunsill tal-Ewropa. Id-Direttorat għen fil-kordinazzjoni ta’ dawn il-laqgħat ma’ 

entitajiet li jaqgħu taħt il-mandat tal-MHSE; 

• Id-Direttorat ħejja għal żjara ta’ evalwazzjoni tal-Kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-

Azzjoni Kontra t-Traffikar tal-Bniedem (GRETA), tal-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni tat-

Tortura u Trattament jew Kastig Inuman jew Degradanti (CPT) u tal- 

Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-refuġjati (UNHCR);  

• Id-Direttorat ippreżenta r-Rapport annwali tiegħu dwar it-Traffikar tal-Persuni lill-Uffiċċju tat-

TIP tal-Gvern Amerikan dwar azzjoni meħuda mill-Gvern Malti biex jiġġieled it-traffikar tal-

bniedem; 

• Id-Direttorat indirizza diversi talbiet għal informazzjoni minn organizzazzjonijiet 

internazzjonali, inklużi tweġibiet għas-CPT dwar il-miżuri meħuda biex jillimitaw it-tixrid tal-

Covid-19 f’postijiet ta’ ċaħda tal-libertà, dokument ta’ konsultazzjoni tal-Euromed, u 

kwestjonarju mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti; 

• Id-Direttorat ikkordina l-feedback neċessarju, indirizza talbiet għal informazzjoni u 

pożizzjonijiet ta’ Malta mitluba mill-MFEA fir-rigward tal-parteċipazzjoni f’’laqgħat ta’ 

organizzazzjoni internazzjonali u laqgħat bilaterali, inkluż kwestjonarju tal-OSCE dwar it-

Traffikar tal-Bniedem (2016 - 2019); 

 

Implimentazzjoni tal-Programmi ta’ Fondi 

• Id-Diviżjoni tal-Implimentazzjoni tal-Programmi ta’ Fondi ta’ dan id-Direttorat kompla 

jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ proġetti li għaddejjin permezz ta’ evidenza dokumentata. 

Assistenza għall-kumpilazzjoni ta’ talbiet għal rimborż hija pprovduta lill-entitajiet kollha u 

tiżgura li tinżamm traċċa ta’ verifika adegwata permezz ta’ timesheet, invoices u rċevuti tal-

ħlasijiet.  
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• Sar ħafna xogħol fir-rigward tal-Material Aid Project: l-infiq ta’ kull sena fejn jidħlu l-ispejjeż 

tal-persunal, provvista ta’ ikel, per diem; formulazzjoni ta’ ittri ta’ rimborż rigward l-ispejjeż 

tal-persunal; rapport tat-tranżazzjoni tal-proġett; rapport tal-progress tal-proġett; u talba sabiex 

jiġu allokati aktar fondi; 

 

Uffiċċju taċ-Chief Information Officer 

 

Introduzzjoni 

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

proposti, kif ukoll inizjattivi tal-Informazzjoni Teknoloġika jiġu mfassla u mibnija skont il-missjoni, 

politika u strateġija tal-Ministeru.  

 

L-uffiċċju taċ-Chief Information Officer nieda diversi inizjattivi fl-2020, li huma stipulati minn miri 

Nazzjonali u Ministerjali, fosthom simplifikazzjoni ta’ proċessi, diversi direttivi, Digital Malta, miżuri 

tal-baġit, mServices 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 addottati, fost dawn insibu l-Mapping Tomorrow, 

Once Only Priniciple u dik tal-Intelliġenza Artifiċjali. 

 

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

rekweżiti mitluba mill-Ministru, mis-Segretarju Parlamentari u mis-Segretarju Permanenti. Qiegħed 

jitkompla t-twettieq ta’ pjan ħolistiku rigward sistemi teknoloġiċi unifikati għas-servizzi tal-emerġenzi 

kollha bil-għan li dawn ikollhom l-istess protokolli, standards u prinċipji. Sar xogħol u investiment 

estensiv fir-rigward ta’ netwerks u telefonija, tisħiħ ta’ sistemi ġodda kif ukoll dawk eżistenti biex 

b’hekk sar titjib fil-proċessi amministrativi li jolqtu diversi Dipartimenti fi ħdan il-Ministeru. 

 

Finanzi u xiri 

Kif isir kull sena, dan l-uffiċċju huwa nkarigat li joħloq l-istrateġija finanzjarja li għandha x’taqsam 

mal-qasam tal-Informatika u x-Schengen tal-Ministeru. Dan l-uffiċċju għandu l-kontroll u l-

amministrazzjoni tan-nefqa tal-fondi allokati, fejn sar xiri ta’ apparat teknoloġiku, fosthom mijiet ta’ 

kompjuters u notebooks biex b’hekk qiegħed jitkompla l-proċess ta’ immodernizzar fi ħdan id-

dipartimenti kollha, kif ukoll xiri ta’ tagħmir periferali teknoloġiċi oħra li jgħinu fit-tiswijiet li qed 

jitwettqu minn dan l-uffiċċju.  

 

Portal tal-Ministeru u siti eletroniċi oħra 

Saru aġġornamenti fil-portali kollha li jaqgħu taħt il-mandat tal-Ministeru biex jilqgħu għall-bidliet 

meħtieġa, kemm dawk interni kif ukoll dawk maħruġa mill-Amministrazzjoni Pubblika. B’hekk 
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qegħdin nilħqu konformità mal-istandards fuq il-pjattaforma addottata. Il-kontenut u l-immaġini jiġu 

kontinwament mibdula skont il-gwidi u branding eżistenti. 

 

Qiegħed jiġi żviluppat sit ieħor ġdid, dak tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali, kif ukoll 

qiegħed isir studju fuq rekwiżiti ta’ Aġenziji oħra.  

 

Dawn il-portali qegħdin jipprovdu viżibbiltà u aċċessibbiltà addizzjonali għall-pubbliku, filwaqt li 

huma konformi mal-istandards tal-FITA (Fondazzjoni għall-Aċċessibbiltà tat-Teknoloġija ta’l-

Informazzjoni) u għaldaqstant dawn is-siti joffru aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà. 

 

Netwerks u telefonija 

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 rinovati jew sarilhom 

netwerk mill-ġdid għal skopijiet ta’ uffiċini nsibu: 

 

• Uffiċini tas-Segretarju Parlamentari; 

• Uffiċini ġodda tas-Segretarju Permanenti; 

• Uffiċini ġodda taċ-Chief Information Officer; 

• Uffiċini ġodda tad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika ta’ Malta; 

• Uffiċini ġodda tal-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali; 

 

Minbarra l-fatturi msemmija hawn fuq, qed tiġi implimentata strateġija interna li biha l-biċċa l-kbira 

tal-konnessjonijiet tan-netwerk qed jinbidlu għal fibra ottika, ’b’hekk inkunu qed nissodisfaw l-

immaniġġjar tat-traffiku tad-dejta, li qed tikber fuq bażi kostanti. 

 

Fuq dan l-isfond anke l-infrastruttura tat-telefonija qiegħda tinbidel kontinwament billi qed inneħħu l-

linji kollha bbażati fuq sistemi analogi u nibdluhom bis-servizzi tat-telefonija VOIP, sabiex l-

operazzjonijiet tagħna jkunu interoperabbli mat-teknoloġija tan-netwerk li qed tiġi adottata. 

 

Online forms 

Apparti l-proċess kontinwu biex iċ-ċittadin jingħata servizz fil-pront u jinqata’ l-iskariġġ li wieħed 

joqgħod imur fid-dipartiment konċernat, permezz tal-online forms beda l-proċess li bih il-formoli kollha 

li huma online jiġu emigrati għal pjattaforma ġdida. 
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Sistemi u applikazzjonijiet  

Bħala proċess kontinwu biex jittejjeb is-servizz amministrattiv, kif ukoll dak li jaqdi il-bżonnijiet tal-

klijenti tagħna, kemm dawk interni kif ukoll esterni, qed jiġu mibnija sistemi u applikazzjonijiet ġodda 

kif ukoll issir amministrazzjoni, implimentazzjoni, titjib, monitoraġġ u appoġġ fuq dawk is-sistemi li 

diġà qed jiġu utilizzati. Fost sistemi ġodda li ġew implimentati internament jew se jiġu kkummissjonati 

nsibu: 

 

• Is-soluzzjoni tal-Emergency Medical CAD System li hija saff teknoloġiku ieħor fuq is-sistema 

tal-112 fejn l-uffiċjali tal-Emerġenza (Ambulanzi) jkunu jistgħu jallinjaw is-servizzi u l-

operazzjonijiet tagħhom f’ħin reali, ma’ dawk ta’l-ewwel livell (kamra tal-kontroll tal-112), kif 

ukoll mal-Protezzjoni Ċivili. Din is-sistema qiegħda tintuża fuq bażi parallela mill-kamra tal-

kontroll sekondarja fl-Isptar Mater Dei, sakemm is-setup infrastrutturali tal-kamra tal-kontroll 

prinċipali titlesta mill-amministrazzjoni tal-Isptar. 

• Qiegħed isir studju mal-Pulizija biex jinħoloq ir-raba’ saff teknoloġiku fuq is-sistema tal-112, 

magħruf bħala Police CAD System. L-uffiċjali tal-Pulizija fil-kamra tal-kmand u kontroll ikunu 

jistgħu jallinjaw is-servizzi u l-operazzjonijiet tagħhom f’ħin reali, ma’ dawk ta’l-ewwel livell 

(kamra tal-kontroll tal-112), mal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll mas-Servizz tal-Emerġenza. 

• Għadu għaddej studju dwar il-modulu Reverse 112 (twissija pubblika), li se jkun żieda mas-

sistema eżistenti tal-Fire Crises and eDisaster Management. Iltqajna ma’ diversi partijiet 

interessati, anke kumpaniji barranin, li diġà implimentaw tali setup f’’pajjiżi tal-Unjoni 

Ewropea. Permezz ’ta’ dan l-istudju ġie determinat li żewġ tipi ta’ soluzzjonijiet ewlenin 

għandhom jiġu adottati sabiex ikollna l-possibbiltà li ninfurmaw lill-popolazzjoni tal-gżejjer 

Maltin dwar kull periklu imminenti fl-inqas ħin possibbli. Ġie stabbilit li din il-bidla teħtieġ 

aġġornament drastiku tas-setup infrastrutturali kollu tal-operaturi tan-netwerks lokali u 

għalhekk qegħdin fil-proċess li niltaqgħu magħhom sabiex inkunu nistgħu nipprovdu evidenza 

dokumentata dwar l-impenn ta’ Malta li timplimenta tali pjattaforma.  

• Ġie ffinalizzat studju u qegħdin nevalwaw il-proċess kuntrattwali rigward il-Global Navigation 

Satellite System (GNSS), kif ukoll saff ieħor ta’ Sistema tal-Informazzjoni Ġeografika (GIS) 

biex ikollna lokalizzazzjoni tat-telefonati kollha li jiġu ġġenerati lejn il-kamra tal-kontroll tal-

112. B’dan il-mod inkunu qegħdin nilħqu il-miri tal-kodiċi tal-komunikazzjoni elettronika 

Ewropea, b’hekk intejbu u nsaħħu l-Advanced Mobile Services. 

• Inbeda studju fir-rigward ta’ radji diġitali għall-partijiet interessati kollha tas-Servizzi ta’ 

Emerġenza u entitajiet oħra fil-portafoll tal-Ministeru li possibbilment jistgħu jużaw dan is-

servizz ukoll. Diġà saru laqgħat mal-partijiet interessati kollha u barra minn hekk saru 

preżentazzjonijiet. Jidher li hemm kunsens dwar liema pjattaforma għandna naddottaw iżda qed 

infittxu kjarifiki u direzzjoni dwar aspetti varji, kemm dawk ta’ sigurtà, finanzjarji u tekniċi.  
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• Ġiet mixtrija u installata soluzzjoni ġdida ta’ realtà virtwali rigward il-vjolenza domestika li 

biha l-Pulizija jkunu jistgħu jitgħallmu u jipprovdu għarfien lil ħaddieħor fuq dan ir-reat. 

• Tlestiet is-sistema magħrufa bħala IT Bail Control System għall-Aġenzija tas-Servizz tal-Qorti 

u l-Pulizija. Is-sistema se tipprovdi interoperabbiltà bejn iż-żewġ partijiet interessati, fejn se 

tagħti informazzjoni dwar l-iskeda tal-attendenza u skadenzi għal persuni li jingħataw pleġġ. 

Is-sistema se titnieda hekk kif ikollna approvazzjonijiet kemm dawk legali, kif ukoll tal-

Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta. 

 

Direttorat għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika (CIPD) 

 

Il-missjoni tad-Direttorat 

Insaħħu u nassiguraw il-funzjonament u r-reżiljenza tal-Infrastruttura Kritika, l-Infrastruttura ta’ 

Informazzjoni Kritika f’Malta u tas-Servizzi Nazzjonali ta’ Emerġenza. 

 

Ġenerali 

L-enfasi tas-CIPD matul l-2020 ikkonċentrat prinċipalment fuq it-titjib tal-awtomazzjoni u fuq l-użu 

tal-maturità tad-diversi għodod diġitali u operazzjonali implimentati matul is-sena preċedenti. Il-

perjodu ta’ reviżjoni attwali ffoka wkoll fuq taħriġ addizzjonali għall-persunal fid-Direttorat u għal 

speċjalisti oħra fis-settur pubbliku u dak privat kif ukoll fuq it-titjib tal-kollaborazzjoni mal-ISP lokali 

u l-aġġornament tal-infrastruttura tan-netwerk tas-CIPD sabiex is-CIPD ikun aktar effettiv u effiċjenti 

fl-operazzjonijiet tiegħu ta’ kuljum.  

 

Analiżi ġenerali tax-xenarju ta’ theddid ċibernetiku rrappurtat matul il-perjodu ta’ reviżjoni wera li kien 

hemm tnaqqis fin-numru ta’ attakki, iżda żieda fil-varjetà ta’ attakki. Dan huwa rifless f’sommarju ta’ 

inċidenti notevoli minn CSIRTMalta ttrattati matul il-perjodu msemmi. 

 

L-uffiċini l-ġodda tad-Direttorat huma aktar spazjużi u joffru ambjent aktar adegwat għal operat aħjar 

u aktar effiċjenti. Dan iċ-ċaqliq se jgħin drastikament lis-servizzi ta’ monitoraġġ diġitali u operazzjonali 

li jinkludu l-installazzjoni ta’ ċentru ta’ monitoraġġ diġitali u operazzjonijiet moderni, state-of-the-art. 

Barra minn hekk, l-uffiċċji l-ġodda tas-CIPD se jagħmluha eħfef biex jinstalla għodod ġodda li jgħinu 

biex is-CIPD ikun fuq quddiem nett, kemm f’Malta, fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak globali, fejn 

tidħol il-protezzjoni u r-reżiljenza tal-Infrastrutturi Kritiċi u Infrastrutturi ta’ Informazzjoni Kritika. 

 

Awtomazzjoni 

Matul l-2020, is-CIPD beda biex itejjeb l-awtomazzjoni permezz ta’ użu effettiv tal-għodod diġitali 

addottati matul is-sena preċedenti (2019). L-għodod kollha ntużaw b’mod estensiv fuq bażi ta’ kuljum 
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biex jittestjaw l-effiċjenza tal-għodod kemm jista’ jkun. Dan intwera pożittivament fir-riżultati miksuba 

matul il-perjodu taħt reviżjoni li jirriżultaw fi tnaqqis fin-numru ta’ attakki identifikati. Dan ippermetta 

lis-CIPD jindirizza t-Twissijiet, il-Konsulenzi u l-Linji Gwida xierqa diretti lejn Infrastrutturi Kritiċi 

potenzjali u Infrastruttura ta’ Informazzjoni Kritika li setgħu jkunu affettwati. 

 

Taħriġ 

Dan il-perjodu ra lis-CIPD jinvesti madwar €400,000, akkwistati permezz ta’ Fondi tal-UE, fejn il-

persunal tad-Direttorat u speċjalisti oħra mis-setturi pubbliċi u privati bdew jaġġornaw l-għarfien 

tagħhom permezz ta’ taħriġ speċjalizzat fil-ġestjoni tar-riskju, kriżi u diżastri, kif ukoll f’diversi suġġetti 

tas-sigurtà ċibernetika u l-analiżi tal-malware permezz ta’ faċilitajiet online. It-taħriġ imsemmi kien 

stabbilit biex iħejji l-istaff tas-CIPD flimkien ma’ speċjalisti fis-setturi pubbliċi u privati, Infrastrutturi 

Kritiċi u Infrastrutturi ta’ Informazzjoni Kritika għal taħriġ iċċertifikat formali u rikonoxxuti fi stadju 

aktar ʼil quddiem matul is-sena. 

 

Kollaborazzjoni mal-ISP’s lokali 

Is-CIPD jikkollabora mill-qrib mal-ISP’s permezz tal-qsim ta’ informazzjoni / intelliġenza relatata mat-

theddid kif ukoll fil-ħruġ ta’ Twissijiet, Konsulenzi u Linji Gwida kif meħtieġ, skont il-bżonn li wieħed 

ikun jaf (on a need-to-know basis). 

 

Meta l-identità ta’ entitajiet, potenzjalment mhedda, mhix magħrufa, l-informazzjoni relatata dwar it-

theddid hija kklassifikata mill-ISP’s u kkomunikata b’mod sigur lill-ISP’s għal aktar azzjoni min-naħa 

tagħhom. L-għan ta’ din il-kollaborazzjoni huwa importanti billi jżid ħolqa mal-katina ta’ 

komunikazzjoni ta’ informazzjoni relevanti lil kostitwenti potenzjalment milquta għal aktar azzjoni 

meħtieġa min-naħa tal-ISP’s. 

 

Matul il-perjodu tar-reviżjoni, l-ISP’s lokali bdew studju biex jidentifikaw malware u dominji 

malizzjużi fl-infrastrutturi tagħhom f’Malta. CSIRTMalta fi ħdan is-CIPD, ġie avviċinat biex jassisti l-

istudju billi jivverifika attività potenzjali ta’ theddid u viċi-versa. Din it-tip ta’ informazzjoni qed 

tinqasam bejn il-partijiet mingħajr il-ħtieġa li tiġi esposta l-identità tas-sors u/jew klijent u fil-limiti 

imposti mill-GDPR. Din il-kollaborazzjoni hija importanti peress li tirrappreżenta opportunità unika 

għas-CIPD u l-entitajiet tiegħu biex iqabblu s-settijiet tad-dejta proprji ma’ sorsi ta’ partijiet terzi ta’ 

fiduċja, u b’hekk jivvalidaw operazzjonijiet ta’ monitoraġġ mis-CIPD ta’ kuljum. 

 

Aġġornament tal-infrastruttura tan-netwerk intern tas-CIPD 

Lejn tmiem l-2019, is-CIPD beda taħditiet ma’ fornitur tal-infrastruttura tat-teknoloġija lokali bil-għan 

li jaġġorna n-netwerk intern tiegħu, itejjeb il-livelli ta’ kontinġenza u jtejjeb il-kapaċità teknika tiegħu 

biex jissodisfa l-obbligi tiegħu skont il-leġiżlazzjoni tal-UE u dik lokali. Dan huwa rekwiżit biex jiġi 
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żgurat li jintlaħqu l-impenji u l-obbligi li joħorġu mill-proġetti ffinanzjati mill-UE taħt il-programmi 

CEF-2017 u CEF-2018. Permezz ta’ din il-kollaborazzjoni s-CIPD se jkun qed itejjeb u jistabbilixxi ċ-

ċertifikazzjonijiet meħtieġa flimkien mas-sigurtà meħtieġa u s-segregazzjoni ta’ numru ta’ VLans. Dan 

kollu jippermetti lis-CIPD itejjeb il-kapaċitajiet tiegħu f’konformità mat-teknoloġiji attwali. 

 

Xenarju ta’ theddid prinċipalment ċibernetiku 

Is-sena 2020 kienet ikkaratterizzata mill-kriżi Covid-19 fejn il-biċċa l-kbira tal-inċidenti kienu tematiċi 

madwarha. Fis-sommarju tagħhom dwar Cyber Weather fil-bidu tas-sena, is-CSIRT NetWork (CNW) 

irrapporta phishing emails u malware relatati mat-temi tal-Covid-19 u tal-WHO, liema temi jxerrdu 

emails malizzjużi, flimkien ma’ spam emails. 

 

Eżempji ta’ phishing emails inkludew speċi ta’ notifika minn sors uffiċjali dwar il-Covid-19, fejn atturi 

malizzjużi ħolqu disinn ta’ ittra u wżawha biex ixerrdu malware malizzjuż. Ġew utilizzati wkoll 

kampanji ta’ phishing lokalizzati biex ixerrdu malware għall-estensjoni tad-dejta (data exfiltration 

malware). 

 

F’xi wħud mill-każijiet id-dokumenti malizzjużi annessi kien fihom malware. Wara li d-dokumenti 

annessi ġew mniżżla (downloaded), informazzjoni personali ntbagħtet lill-attakkant fil-forma ta’ email 

permezz tal-protokoll SMTP.  

 

Lejn tmiem l-ewwel kwart tas-sena, esperti minn IBM X-Force kixfu kampanja ta’ hacking li ffokat fuq 

ħlasijiet ta’ għajnuna mill-gvernijiet. L-operaturi kienu qed ixerrdu dan il-malware f’kampanja ta’ spam 

immirata biex tisraq l-informazzjoni finanzjarja tal-vittma. Il-messaġġi tal-ispam mibgħuta lill-vittmi 

potenzjali ddikjaraw li jipprovdu informazzjoni relatata mat-tixrid tal-Covid-19. Ma ġew osservati l-

ebda traċċi tal-imsemmija kampanja ta’ hacking ta’ dan it-tip matul 2020 f’l-ispazju Ċibernetiku 

mmonitorjat mis-CSIRTMalta. 

 

Ittieħdet l-azzjoni kollha meħtieġa biex jinħarġu t-Twissijiet, il-Konsulenzi, il-Linji Gwida u l-appoġġ 

neċessarju lill-kostitwenti potenzjalment milquta. 

 

Sommarju ta’ inċidenti notevoli 

Matul il-perjodu tar-reviżjoni CSIRTMalta ħareġ bosta notifiki, twissijiet u pariri u pprovda l-appoġġ 

meħtieġ għar-rispons għall-inċidenti lil numru ta’ kostitwenti. 

 

F’dan il-perjodu CSIRTMalta wettqet 19-il Konsulenza maġġuri, ħareġ 865 notifika u 27 rispons għall-

inċidenzi lill-kostitwenti relatati ma’ avvenimenti ta’ importanza notevoli. Ir-rispons għall-inċident 

huwa terminu umbrella li jirreferi għal attivitajiet differenti inkluż l-analiżi dinamika tal-malware.  
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Laqgħat Lokali u Internazzjonali u fondi Ewropej 

B’kollox, matul l-2020, is-CIPD u l-Unitajiet fi ħdanu, jiġifieri s-CIP Unit, is-CIIP Unit u CSIRTMalta, 

ipparteċipaw f’aktar minn 82 laqgħa fuq livell lokali u Ewropew, l-aktar onlajn minħabba l-kriżi Covid-

19. Ħamsin fil-mija tal-laqgħat kienu lokali.  

 

Il-laqgħat koprew diversi suġġetti minn taħriġ dwar għodod li ġew introdotti fi ħdan is-CIPD, għall-

Immaniġġjar ta’ Istituzzjonijiet Ewropej, proġetti ffinanzjati mill-UE, leġiżlazzjoni u 

regolamentazzjoni, Gruppi ta’ Esperti, il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Pjattaforma MeliCERTes 

u MISP (Malware Information Sharing Platform), in-Netwerk Ewropew CSIRT, DG-CNECT, il-Bord 

ta’ Governanza CEF, ENISA NLO u DG-HOME. Laqgħat oħra ttrattaw kwistjonijiet relatati mas-CIP 

u s-CIIP, taħriġ, kif ukoll ir-reviżjoni tad-Direttivi ECI u NIS. Laqgħat oħra inkludew laqgħat relatati 

ma’ proġetti ffinanzjati mill-Ewropa taħt il-programm ta’ finanzjament tas-CEF b’mod partikolari fir-

rigward tas-CEF-2017 u 2018 fejn id-Direttorat bħalissa qed jibbenefika minn finanzjament Ewropew 

fil-medda ta’ madwar €2.3 miljun. 

 

Matul l-2020, is-CIPD issottometta applikazzjoni ġdida għal finanzjament taħt is-CEF-2020 ta’ madwar 

€1.2 miljun. 

 

Konklużjonijiet 

Is-sena 2020 kienet sena li kompliet fuq l-impenn tas-CIPD tas-snin ta’ qabel, cioè li jgħolli l-livell 

dwar l-għarfien meħtieġ fir-rigward tal-ħarsien tal-Infrastruttura Kritika u tħejjija professjonali fil-

ġestjoni u l-ħarsien tal-Infrastruttura Kritika u ta’ Informazzjoni Kritika. Il-kisbiet miksuba mis-CIPD 

matul is-sena għandhom jikkontribwixxu lejn livell ogħla ta’ ħarsien u protezzjoni ta’ CIs, CIIs, OESs 

u DSPs f’Malta. 

 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati 

Introduzzjoni 

 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati fi ħdan il-Ministeru huwa responsabbli biex jirċievi, 

jipproċessa u jiddetermina applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali f’Malta. L-għan 

fundamentali huwa li jassigura li jeżamina l-applikazzjonijiet għall-ażil b’mod indipendenti, trasparenti 

u bl-iktar mod effiċjenti filwaqt li jiggarantixxi deċiżjonijiet imparzjali. 
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Ħarsa lejn l-2020 

 

Statistika (Jannar – Diċembru) 

Minn Jannar sa Diċembru, l-Uffiċċju rċieva total ta’ 2479-il applikazzjoni għall-protezzjoni 

internazzjonali. Minnhom, 2419 kienu applikazzjonjiet ġodda u 60 kienu applikazzjonijiet sussegwenti. 

Tajjeb li wieħed isemmi illi l-maġġoranza tal-applikazzjonijiet ġodda nfetħu minn persuni li waslu bid-

dgħajjes b’mod irregolari fl-aħħar nofs tas-sena.  

 

It-tliet pajjiżi li minnhom ġew l-akbar numru ta’ persuni li applikaw għal protezzjoni internazzjonali 

għall-ewwel darba huma s-Sudan b’444-il applikazzjoni, il-Bangladexx bi 260-il applikazzjoni u l-

Eritrea b’227-il applikazzjoni.  

 

Il-maġġoranza assolulta ta’ dawk li applikaw għall-ewwel darba, b’total ta’ 2024 kienu rġiel. Sa 

Diċembru, total ta’ 229 mara applikat għall-ewwel darba mal-Uffiċċju għall-Ażil. Rigward il-

minorenni, dan l-Uffiċċju rċieva total ta’ 166 applikazzjoni.  

 

Minkejja n-numru sostanzjali ta’ applikazzjonijiet għall-ażil u għaldaqstant il-pressjoni sproporzjonata 

meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea, l-Uffiċċju kkonkluda total ta’ 2030 applikazzjoni minn 

Jannar sa Diċembru. Minn dawn, 76 ingħataw stat ta’ refuġjat, 192 ingħataw protezzjoni sussidjarja, 6 

ingħataw protezzjoni temporanja umanitarja, 409 ġew miċħuda, 196 kienu inammissibbli, 353 ġew 

irtirati (318 Implicitly withdrawn u 35 Explicitly withdrawn) filwaqt li 4 każijiet kellhom l-istat ta’ 

refuġjat irtirat, 10 każi kellhom protezzjoni sussidjarja irtirata u 24 każ kellhom protezzjoni temporanja 

umanitarja li ġiet irtirata, 2 ġew esklużi mill-protezzjoni internazzjonali, 528 kienu konklużi bħala 

Dublin Closure u 230 magħluqa bħala Administrative Closure.  

 

Proġetti ko-finanzjati mill-EU 

Bħalissa, l-Uffiċċju jinsab impenjat jimplementa żewġ proġetti ko-finazjati mill-EU taħt il-kappa tal-

Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni taħt il-progamm multi-annwali 2014-2020. 

Iż-żewġ proġetti msemmija huma dawn: 

 

a) MT/2015/AMIF1.13: Improving and strengthening of the asylum determination procedure 

through the training and funds for interpreters. 

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

Għaldaqstant, is-servizz ta’ interpretazzjoni huwa kruċjali. Tajjeb li jingħad illi l-maġġoranza 

tal-applikanti ma jikkomunikawx bl-Ingliż jew bil-Malti, u għaldaqstant, mingħajr is-servizz 

ta’ interpretazzjoni, l-Uffiċċju ma jkunx jista’ jimplimenta l-proċedura tal-ażil sewwa b’hekk 

jonora l-obbligi tiegħu skont il-liġi. L-għan ewlieni tal-proġett huwa li l-Uffiċċju jtejjeb u 
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jsaħħaħ il-proċess tal-ażil. Dan qed isir permezz ta’ fondi allokati għall-ħlas ta’ servizz ta’ 

interpretazzjoni u fondi allokati għal taħriġ sabiex l-interpreti jtejbu l-ħiliet tagħhom.  

Dan il-proġett għandu baġit totali ta’ €832,430.57. Dawn il-fondi għandhom jiġu wżati sa’ 

Novembru 2022. Dan il-proġett jinkludi xiri ta’ provvisti bħal kartolerija, taħriġ, ikopri l-ispiża 

tal-interpreti li jaħdmu għall-Uffiċċju, kif ukoll ikopri nofs l-ispiża tas-salarju tal-mexxej tal-

proġett. 

 

b) MT/2015/AMIF1.14: 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 

Member 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 jitratta t-twaqqif ta’ unità fi ħdan l-Uffiċċju li jipproċċessa talbiet relatati mar-

Regolament (EU) No.604/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013. L-Uffiċċju ġie fdat bir-responsabbiltà 

tat-teħid tat-tmexxija tal-imsemmi uffiċċju mingħand il-Korp tal-Pulizija, li kien id-

Dipartiment responsabbli mit-tmexxija tiegħu.  

L-għan ewlieni tal-proġett huwa li l-Uffiċċju jwaqqaf uffiċċju li jipproċessa talbiet relatati mar-

Regolament (EU) No. 604/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013.  

Dan il-proġett għandu baġit totali ta’ €274,031.58. Dawn il-fondi għandhom jiġu wżati 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.  

 

Aġenzija 

L-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali daħlet fis-seħħ fis-7 ta’ Awwissu 2020, permezz tal-Avviż 

Legali 332 tal-2020 u fl-istess ġurnata l-Parlament approva l-Att XL tal-2020 dwar il-protezzjoni 

internazzjonali fejn il-liġi issa ssejjaħ lill-Aġenzija għall-Protezzjoni Internazzjonali minflok lill-

Kummissjarju għar-Refuġjati. 

F’Novembru bdew it-taħditiet mal-Unjin dwar ftehim kollettiv ġdid għall-Aġenzija għall-Protezzjoni 

Internazzjonali bil-mira li l-ftehim ikun konkluż fl-2021 sabiex l-Aġenzija tkun tista’ tibda tingaġġa l-

ħaddiema taħt kundizzjonijiet ferm aħjar minn dawk preżenti. 

 

Taħriġ 

L-Uffiċċju kompla jaħdem biex itejjeb l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-ażil. Għal dan il-għan, 

l-Uffiċċju kompla jħarreġ lill-ħaddiema tiegħu. Bosta ħaddiema attendew korsijiet ta’ tagħlim, ħafna 

drabi offruti mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-ażil (EASO). Sezzjonijiet ta’ tagħlim 

jingħataw ukoll mill-IOM u għaqdiet non-governattivi.  
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Forzi Armati ta’ Malta 
Il-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) komplew bil-ħidma tagħhom fl-irwoli primarji - 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-2020, il-FAM kompliet bl-iżvilupp fejn jidħlu l-kapaċitajiet, l-infrastruttura, it-tagħmir u r-riżorsi 

umani. Il-FAM kienet minn ta’ quddiem, kif ukoll ta’ sapport lill-entitajiet oħra fil-ġlieda kontra l-virus 

Covid-19. Il-Forza tikkontribwixxi għaż-żamma tal-paċi u l-istabbiltà barra minn xtutna. 

 

L-Irwoli tal-FAM 

Il-FAM għandha żewġ rwoli difensivi: 

• L-ewwel rwol difensiv: Il-FAM għandha r-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: Il-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’ tiftix u salvataġġ fiż-żona Maltija tat-tiftix 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 fuq vetturi minn ġewwa) 

• Ċerimonji Statali u dmirijiet pubbliċi oħra 
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Operazzjonijiet 

 

Sorveljanza Marittima 

Il-Branka tal-Operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta’ Malta matul is-sena ħadet ħsieb tikkordina 

missjonijiet ta’ sorveljanza tal-kosta u l-ibħra ta’ Malta mill-ajru kif ukoll mill-baħar. Din is-sorveljanza 

serviet bħala deterrent għal min seta’ kien qed jippjana li jagħmel atti illegali bħal traffikar ta’ nies, 

kuntrabandu tas-sigaretti jew ta’ droga fost oħrajn. Apparti minn dan kollu l-Forza appoġġat ukoll lill-

Awtorità tas-Saħħa Pubblika billi enforzat liġijiet relevanti fuq il-baħar. 

 

Tfittix u Salvataġġ 

Fil-qasam marittimu, iċ-Ċentru ta’ Tfittxija u Salvataġġ tal-Forzi Armati ta’ Malta investiga, issorvelja 

jew mexxa, erbgħa u erbgħin (44) każ ta’ evakwazzjoni medika (medevac), sitta u sebgħin (76) każ fil-

qasam tal-immigrazzjoni irregolari, tliet (3) każi ta’ moniteraġġ ta’ opri tal-baħar irmunkati lejn żoni 

siguri kif ukoll il-moniteraġġ ta’ elf u għaxar (1,010) każi ta’ immigrazzjoni irregolari. 

 

Xogħol ta’ Sigurtà fuq l-Art 

Fil-qasam tal-operazzjonijiet fuq l-art, din il-branka ħadet ħsieb l-iskjerament ta’ suldati fl-Ajruport 

Internazzjonali ta’ Malta, fejn tiġi pprovduta s-sigurtà għall-aċċess għal żoni Airside kif ukoll sigurtà 

ta’ persuni distinti. Barra minn dan, tiġi wkoll ipprovduta sigurtà ma’ diversi postijiet sensittivi 

bħal Ambaxxati u binjiet Governattivi ewlenin. 

 

Qasam militari ieħor li jiġi kkordinat mill-Branka tal-Operazzjonijiet hija t-taqsima tal-Explosive 

Ordinance Disposal (EOD). Din it-taqsima tintervjeni meta jinstab xi materjal, oġġetti suspettużi, bombi 

tat-Tieni Gwerra Dinjija kif ukoll bombi improvizzati. Isir ukoll xogħol ta’ screening u monitoraġġ tal-

posta kif ukoll assistenza għas-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta skont in-neċessità. 

 

Din is-sena il-Branka tal-Operazzjonijiet kienet strumentali fil-kordinament ta’ road checks flimkien 

mal-Pulizija li saru f’postijiet kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex. Barra minn hekk, bħal kull sena, il-

Forzi Armati ta’ Malta assistiet lill-Pulizija ta’ Malta f’diversi operazzjonijiet lokali bħal skorti ta’ 

materjal prezzjuż, appoġġ fis-sigurtà waqt żjarat importanti, kif ukoll appoġġ waqt operazzjonijiet ta’ 

sigurtà madwar ċentri miftuħa ta’ immigranti irregolari bħala parti mir-rispons nazzjonali fir-rigward 

ta’ Covid-19. Mis-26 ta’ Diċembru bdew ukoll skorti ta’ kuljum waqt id-distribuzzjoni ta’ vaċċini 

madwar Malta u Għawdex. 

 

Għajnuna Militari lil Dipartimenti tal-Gvern u Għaqdiet non-Governattivi 

Matul din is-sena tkompliet il-ħidma kbira ta’ appoġġ lid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura kif 

ukoll l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd permezz ta’ rondi għall-monitoraġġ tas-sajd għat-
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Tonn kif ukoll tal-Lampuki b’din tal-aħħar tkun operazzjoni nazzjonali. Dawn ir-rondi saru permezz ta’ 

assi tal-baħar kif ukoll ajruplan tal-Forzi Armati. 

 

Operazzjonijiet barra minn Xtutna 

Matul is-sena li għaddiet, il-Branka tal-Operazzjonijiet ippjanat u tat kontribut f’operazzjonijiet barra 

minn xtutna taħt il-kappa ta’ Frontex kif jidher hawn taħt: 

i. JO FLEXIBLE OPERATIONAL ACTIVITIES (Land) 2020: Rat il-FAM tipparteċipa b’żewġ 

stakkamenti ta’ tmien suldati l-wieħed fl-irwol ta’ għassiesa tal-fruntieri Ewropej. Waqt il-qadi 

ta’ dmirijiethom dawn għamlu rondi u sorveljanza fuq il-fruntiera bejn il-Bulgarija u t-Turkija. 

Kull stakkament opera xahrejn. 

ii. Numru ta’ uffiċjali u suldati ntbagħtu jaqdu dmirijiethom fil-Frontex Situation Centre Varsavja 

fil-Polonja. Minn hawn huma assistew lil din l-entità Ewropea fis-sorveljanza tal-fruntieri 

esterni Ewropej.  

 

Taħriġ  

Skola tat-taħriġ – Forzi Armati ta’ Malta 

L-iskola tat-taħriġ tal-Forzi Armati ta’ Malta organizzat bosta korsijiet li bdew jew spiċċaw fl-2020. 

 

Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) 

• Numru ta’ membri tal-FAM applikaw sabiex jattendu korsijiet differenti kemm fuq bażi part-

time kif ukoll full-time offruti mill-MCAST. Dawn jinkludu ‘EASA Category A License’, 

‘Diploma in Heating, Ventilation & Airconditioning’, ‘Advanced Diploma in Heating, 

Ventilation & Airconditioning’ u ‘Stone Mason’s Course’. 

 

Istituzzjoni Internazzjonali tal-Liġi Marittima (IMLI) 

•  Erba’ fizzjali bdew u tliet fizzjali spiċċaw l-Advanced Diploma in International Maritime Law. 

• Fizzjal wieħed attenda għall-Master’s degree in ‘International Maritime Law’. 

 

Taħriġ konġunt 

• L-iskwadra Marittima u tal-Ajru tal-FAM, ħadu sehem f’eżerċizzji konġunti mal-vapuri FNS 

ACONIT, SNMCMG2 u HNLMS De Ruyter. 

 

Korsijiet u Taħriġ Barra minn Malta 

Korsijiet u taħriġ barra minn Malta komplew ikunu ta’ prijorità għall-FAM matul l-2020. Fizzjali kif 

ukoll Uffiċjali f’diversi gradi attendew korsijiet jew taħriġ f’diversi pajjiżi fosthom l-Irlanda, l-Italja, 

ir-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja, il-Portugal u l-Istati Uniti 
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Affarijiet Internazzjoniali  

Unjoni Ewropea – Sigurtà u Difiża Komuni 

Matul is-sena, il-Branka tal-Affarijiet Internazzjonali ssoktat il-ħidma tagħha sabiex issaħħaħ l-impenn 

tal-Forza b’parteċipazzjoni f’operazzjonijiet ta’ kriżi barra minn xtutna. Hija l-Branka tal-Affarijiet 

Internazzjonali li tikkordina l-parteċipazzjoni ta’ uffiċjali u suldati Maltin f’dawn il-missjonijiet. L-

2020 rat lill-FAM tkompli s-sostenn tagħha f’dawn il-missjonijiet, b’parteċipazzjoni f’żewġ 

operazzjonijiet separati. Dan jinkludi, l-assenjament ta’ uffiċjal fil-kwartieri ġenerali li jmexxu l-

operazzjoni tal-Unjoni Ewropea, kontra l-piraterija fl-Oċean Indjan u l-kosta Somala (Operazzjoni 

ATALANTA), fil-Bażi Navali ta’ Rota fi Spanja. Uffiċjal u sotto uffiċjal kienu assenjati wkoll fil-

kwartieri ġenerali f’Ruma li jmexxu l-operazzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra t-traffikar ta’ persuni fil-

Mediterran, l-operazzjoni SOPHIA. L-operazzjoni SOPHIA ġiet konkluża u sostitwita bl-Operazzjoni 

IRINI fil-31 ta’ Marzu 2020 iffukata fuq l-enforzar tal-embargo tal-Ġnus Magħquda kontra l-armi lejn 

il-Libja. Il-parteċipazzjoni tal-Membri tal-FAM fl-Operazzjoni IRINI ġiet itterminata f’April 2020 

minħabba l-pożizzjoni li ħa l-Gvern Malti. 

 

Materji Bilaterali bejn L-FAM u l-MICCD 

Fit-tielet kwart ta’ din is-sena, il-Branka tal-Affarijiet Internazzjonali mexxiet numru ta’ diskussjonijiet 

u laqgħat mal-Missjoni Taljana ta’ Kollaborazzjoni fil-Qasam tad-Difiża (Missione Italiana di 

Collaborazione nel Campo della Difesa, MICCD) fejn ġie konkluż u ffirmat il-Memorandum ta’ Ftehim 

dwar il-Program ta’ Koperazzjoni dwar id-Difiża bejn il-FAM u l-Forzi Armati Taljani.  

 

Nazzjonijiet Uniti (UN) 

Fl-2020, il-FAM kompliet bil-parteċipazzjoni attiva tagħha fl-operazzjoni taż-żamma tal-paċi li 

għandha n-Nazzjonijiet Uniti fil-Libanu msejħa UNIFIL. Matul din is-sena, il-FAM kellha total ta’ 

wieħed u tletin (31) persuna li ħadu sehem f’din l-operazzjoni  

 

Ix-xogħol tat-truppi Maltin fil-Libanu huwa varjat, imma primarjament huwa xogħol assoċjat maż-

żamma tal-paċi, bħal osservazzjoni u pattuljament flimkien mat-truppi Irlandiżi. 

 

5+5 Defence Initiative 

Matul 2020 il-FAM kellha r-responsabbiltà tal-Presidenza tal-5+5. Bħala parti mill-ftehim li għandha 

Malta fl-Inizjattiva tad-Difiża 5+5, il-FAM taħt id-direzzjoni tal-Branka tal-Affarijiet Internazzjonali 

flimkien mas-sezzjoni tas-saħħa tal-FAM, għal darb’oħra organizzat b’suċċess wieħed mill-Junior 

Modules tal-Kulleġġ tad-Difiża 5+5. Dan l-avveniment seħħ fil-Bażi Marittima tal-Forzi Armati ta’ 

Malta. 
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Il-Kap tal-Affarijiet Internazzjonali pparteċipa f’laqgħa tal-Kumitat ta’ Tmexxija tal-5+5 Defence 

College f’Pariġi. Dawn il-laqgħat iseħħu darbtejn f’sena, u f’dawn il-laqgħat jiġu diskussi Pjanijiet ta’ 

Azzjoni għas-sena li jmiss.  

 

Immaniġjar tar-Riżorsi Umani 

Matul is-sena, saru diversi ħidmiet u attivitajiet importanti f’dan il-qasam. Inħarġu sejħiet għall-ingaġġ 

ta’ Suldati, kif ukoll għal Uffiċjali Kadetti, Uffiċjal Mediku, Uffiċjal Legali, u Uffiċjal Fiżjoterapista. 

Wara li ntemm il-proċess ta’ selezzjoni ġew ingaġġati 61 Suldat u 12-il Uffiċjal Kadetti, Uffiċjal 

Mediku kif ukoll Uffiċjal Legali. Lejn l-aħħar kwart tas-sena nħarġu sejħiet ġodda għall-ingaġġ ta’ 

Suldati, kif ukoll għal Uffiċjali Kadetti. Reġgħet inħarġet sejħa, għat-tielet darba, immirata biex tattira 

suldati rtirati biex jingaġġaw fil-Forza tar-Riżerva ta’ Volontieri fil-Forzi Armati ta’ Malta u matul is-

sena ġew ingaġġati 49 eks membru tal-Forza, b’numru ieħor qiegħed fil-proċess ta’ selezzjoni. Fis-sena 

2020 ħarġet ukoll sejħa interna għall-post assenjat lil Malta fl-EU Military Staff fi Brussell. 

 

L-eżerċizzju annwali ta’ promozzjoni ġie konkluż u l-promozzjonijiet ġew promolgati fir-Reġimenti. 

Beda wkoll eżerċizzju ieħor annwali ta’ promozzjoni u proċess ta’ selezzjoni li jwassal suldati biex 

jattendu taħriġ fis-sena 2021 u jiġu promossi għal Lance Bombardiera u Surġenti fis-sena 2022. Ġew 

ippubblikati promozzjonijet ta’ Uffiċjali kkummissjonati hekk kif laħqu ż-żmien stipulat u ssodisfaw 

diversi kriterji. 

 

Loġistika Integrata  

Xiri ta’ Apparat Ġdid u Proġetti Kapitali 

Matul is-sena kompla jinxtara tagħmir u ekwipaġġament bil-għan li l-Forza tibqa’ attrezzata b’tagħmir 

modern. Saru numru ta’ proġetti li jinkludi dawn li ġejjin: 

• Matul il-perjodu ta’ sena 2020 il-Branka tal-Logistika għamlet talbiet għal tiswijiet u 

manutenzjoni għall-flotta tal-ajru, tal-baħar u tal-art. 

• Sar investiment qawwi ta’ madwar €250,000 għal tagħmir u ekwipaġġament militari protettiv 

bħal bullet proof vests, helmets, oġġetti biex nimmodernizzaw l-armata u biex inkomplu nsaħħu 

l-kapaċitajiet operattivi.  

• Investejna wkoll fix-xiri ta’ armi u ammont ta’ munizzjon biex jiġu mantnuti l-esiġenzi 

operattivi u dawk ta’ taħrig. Wieħed irid iżid li din is-sena beda l-proċess ta’ xiri ta’ ammont 

ta’ armi oħra speċjalizzati għas-sezzjoni tal-iSpecial Operations Unit (SOU). Ix–xiri ta’ armi, 

ekwipaġġament militari u lbies protettiv li jammontaw għal madwar €350,000. Filwaqt li l-

ispiża għall-binja ġdida li se sservi bħala bażi ġdida f’Ħal Safi kienet tammonta għal madwar 

€1.7miljun. 

• Investejna b’mod partikolari fl-immodernizzar tal-flotta tat-trasport billi nxtraw 23 DMAX 

DOUBLE-CABIN PICK-UPS. Dan sabiex il-FAM ikunu jistgħu jilħqu l-għanijiet operattivi 
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tagħhom fuq l-art billi gradwalment tinbidel il-flotta ta’ vetturi antiki. Dan l-investiment kien 

ukoll sostnut b’kuntratt għal xiri ta’ ammont sostanzjali ta’ spare-parts. L-ammont kumplessiv 

li ġie investit fit-trasport kien jammonta għal madwar €749,300.  

• Ġew investiti madwar €600,000 f’xiri ta’ uniformijiet ġodda, razzjonijiet u tagħmir protettiv 

għall-Membri tal-Forza. 

• Ġew investiti madwar €1.2miljun, f’xiri ta’ munizzjon għall-membri tal-Forza wara sejħa 

pubblika għall-offerti. Dan il-kuntratt huwa bbażat fuq medda ta’ tliet snin.  

• L-uniformijiet taċ-ċerimonjal għall-armata kollha qegħdin fil-fazi ta’ manifattura fl-Ingilterra. 

L-ewwel konsenja ta’ uniformijiet waslet fl-aħħar tas-sena. L-ammont komplessiv ta’ dan il-

proġett jammonta għal madwar €1.2miljun. 

• Sabiex insostnu l-operat fl-ajru u fuq il-baħar, il-Forza investiet qatigħ f’xiri ta’ spare parts 

meħtieġa għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u dawk tal-baħar. Saru spejjeż kbar fix-xiri ta’ 

spare parts għall-Iskwadra tal-Ajru u f’xiri ta’ spare parts għall-Iskwadra Marittima li 

kumplessivament jammontaw għal madwar €2.6 miljuni.  

• Għall-ewwel darba fl-istorja tal-armata sar investiment massiv ta’ €1.1miljun f’apparat virtwali 

(Weapons Virtual Simulator) għat-taħrig b’armi għas-suldati kollha. Dan l-investiment se 

jgħolli l-livell ta’ taħriġ u fl-istess ħin l-armata ħa tiffranka l-flus fuq munizzjon u manutenzjoni 

tal-armi. 

 

Kompiti oħra 

• Matul is-sena, il-Branka tal-Loġistika ppjanat u organizzat l-appoġġ loġistiku waqt is-

sitwazzjoni tal-pandemija tal-Covid-19. B’koperazzjoni sħiħa mat-tabib prinċipali tal-armata, 

ġew investiti madwar €450,000 f’ekwipaġġament protettiv u disinfettanti biex inkunu konformi 

mad-direzzjoni u l-istruzzjonijiet maħruġa mill-Kummissarju tas-Saħħa Pubblika. Inxtraw 

ukoll quick swab tests biex membri tal-Forza li jkunu se jaqdu dmirijiethom fuq xi missjoni 

urġenti ta’ salvataġġ ikunu jistgħu jiġu ttestjati immedjatament.  

• Din il-Branka ħadmet biex tagħti sapport lill-Iskwadra tal-Ajru fix-xiri tal-ilbies protettiv. 

• Tat ukoll assistenza loġistika lil kull membru li ntbagħat fuq taħriġ barra minn Malta jew fuq 

xi missjoni militari tal-Frontex jew tas-CSDP. Din l-assistenza kienet tikkonsisti f’kiri ta’ 

appartamenti, vetturi, fjuwil, ikel u sostenn loġistiku militari.  

 

Proġetti tal-UE ko-finanzjati mill-Gvern Malti (ISF) 

F’din l-aħħar sena l-Forza kompliet bl-implimentazzjoni ta’ numru ta’ proġetti 

ko-finanzjati mill-Unjoni Ewropea li kumplessivament jammontaw għal madwar €60 miljun. Dawn 

kienu jinkludu: 
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• It-tkomplija tal-proġett tal-infurzar tas-sigurtà tal-Forti tal-Mosta billi beda jiġi installat fence 

ġdid flok dak li hemm bħalissa. L-ewwel parti tal-proġett ġie konkluż fejn sar studju intensiv 

fuq kif se jaffetwa l-art, il-fawna u l-viżibbiltà tiegħu. Eventwalment inħarġet sejħa għall-offerti 

għal dawn ix-xogħlijiet. Minkejja d-diffikultajiet ikkawżati mill-pandemija tal-Covid-19, aktar 

minn 30 fil-mija tax-xogħlijiet previsti ġew kompluti. L-ammont komplessiv ta’ dan il-progett 

jammonta għal madwar €1.16miljun. 

• Ix-xiri tal-OPV ġdida b’investiment ta’ madwar €50 miljun. Dan il-proġett qiegħed f’fażi 

avvanzata fejn wara li ġie ffirmat il-kuntratt mad-ditta li rebħet il-proġett, tlesta l-qafas tal-

vapur u bħalissa qiegħed jitkompla l-fażi ta’ ssettjar u installazzjoni ta’ sistemi anċillari. Fl-

istess waqt, ġie ffirmat kuntratt addizzjonali mat-tarzna biex jinxtraw sistemi ta’ 

komunikazzjoni li jiggarantixxu integrazzjoni mas-sistema taċ-ċentru tal-Operazzjonijiet u 

Kordinament tal-FAM.  

• Tkompla x-xogħol relatat mal-kostruzzjoni ta’ sistema taċ-ċentru ġdid tal-Operazzjoni u 

Kordinament tal-FAM, li se jkun ukoll siżmiku. L-ippjanar u l-pjanti diġà ġew maħduma u 

tlestew aktar minn 30 fil-mija ta’ xogħlijiet minkejja d-diffikultajiet tal-pandemija. L-ammont 

komplessiv ta’ dan il-proġett jammonta għal madwar €4.8miljuni. 

• Intgħażel il-kuntrattur wara sejħa għall-offerti għall-kostruzzjoni tal-hangar ġdid, fejn dan il-

proġett ġie approvat minn fondi Ewropej b’valur ta’ €4 miljuni biex jipprovdi l-faċilitajiet 

neċessarji għal twaqqif xieraq ta’ Unità Operattiva. Dan se jospità diversi assi tal-ajru tal-FAM 

u jżid l-effiċjenza operattiva tal-ekwipaġġ. Dan il-hangar huwa ppjanat li jitlesta fl-aħħar tas-

sena d-dieħla. 

• Intgħażel il-kuntrattur wara sejħa għall-offerti biex jiġu installati sistemi ta’ sorveljanza viżivi. 

Ġew allokati ’l fuq minn €2.1miljuni f’fondi Ewropej, il-proġett hu intenzjonat li jsaħħaħ il-

kapaċità ta’ viżjoni bil-lejl waqt sorveljanza tal-fruntieri u operazzjonijiet tal-Iskwadra 

Marittima. Dan l-apparat se jiġi installat fuq l-OPV P61, l-IPV P21, P22, P23 u P24.  

• Wara li kumpanija rinomata li tispeċjalizza f’sistemi ta’ armi ta’ daqs medju ġiet maħtura biex 

timmanifattura l-kanun għal-lanċa l-ġdida, b’kalibru ta’ 25mm, is-sistema hija kważi lesta biex 

jibdew testijiet ta’ approvazzjoni. Dan il-kuntratt jinkludi wkoll taħriġ għan-nies u spares għall-

kanun. L-ammont komplessiv ta’ dan il-proġett jammonta għal madwar €2.7miljuni 

 

Komunikazzjoni u Sistema ta’ Informazzjoni (CIS) 

Fl-2015 kien hemm investiment kbir li sar minn għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea fejn inbniet 

binja ġdida għas-servizzi diġitali (Data Centre) fi ħdan il-Forzi Armati ta’ Malta u netwerk indipendenti 

li jkopri l-postijiet kollha fejn hemm preżenza ta’ nies tal-Forzi Armati. Is-sezzjoni tas-CIS li tagħmel 

parti mill-Branka tal-Loġistika Integrata, hija impenjata biex tkopri u żżomm is-servizzi kollha diġitali 

fi stat adekwat. Dawn is-servizzi jinkludu diversi programmi ta’ sigurtà u liċenzji li jiġu estiżi wara 
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perjodu ta’ żmien, biex tkun assigurata s-sigurtà diġitali fi ħdan in-netwerk tal-Forzi Armati. Fis-sena 

2020 intefqu u saru kuntratti li jammontaw għal madwar €640,000, fosthom: 

• Titjib u żvilupp ta’ sistema tas-CCTV. L-intenzjoni hi li kull kwartieri militari u postijiet oħra 

mbegħda tal-Forzi Armati ta’ Malta jkunu protetti b’sistemi ta’ CCTV, li jkunu jistgħu jiġu 

osservati mill-kmamar tal-gwardja ta’ kull reġiment rispettiv. Il-kontenut tas-sistemi fil-

kwartieri qed jiġu replikati fil-binja tas-servizzi diġitali (Data Centre). Sistemi ta’ kameras 

ġodda integrati ġew installati fl-Iskwadra Marittima f’Haywharf u l-Forti tal-Mosta. Beda 

wkoll il-proċess biex tiġi installata sistema ġdida ta’ kameras fil-kwartieri militari f’Ħal Far.  

• Titjib u żvilupp tas-servers kollha fi ħdan il-binja tas-servizzi diġitali (Data Centre). Tul is-

sena 2020 sar investiment kbir ta’ riżorsi umani u finanzjarji biex jiġu mtejba s-servers kollha 

bl-aktar verżjoni riċenti tas-sistema operattiva. Inxtraw servers ġodda bl-aqwa 

speċifikazzjonijiet. 

• Diversi postijiet remoti (outposts) tal-Forzi Armati ta’ Malta jinkludu sistemi diġitali li huma 

kruċjali għall-operazzjonijiet militari. Dawn il-postijiet qed jiġu rranġati biex ikunu 

f’kundizzjoni addattata għal dawn is-servizzi u sistemi elettroniċi.  

• Estenzjoni tal-kuntratt mal-Internet Service Provider (ISP) li jkopri s-servizzi ta’ dedicated 

fibre connections bejn il-postijiet kollha tal-Forzi Armati ta’ Malta b’investiment ta’ madwar 

€250,000 għal tliet snin. 

 

Immaniġjar tal-Proprjetà u l-Iżvilupp  

 

Rinovazzjoni tal-post li jmiss mar-range tal-pistoli ta’ Ħal Safi 

Ix-xogħol ta’ rinovazzjoni tal-kwartieri li jmissu mar-range tal-pistoli ta’ Ħal Safi li kien beda fl-2019 

tlesta matul is-sena 2020. Dan ix-xogħol kien maqsum f’żewġ kuntratti ewlenin, wieħed ta’ xogħlijiet 

ċivili u l-ieħor ta’ xogħlijiet ta’ inġinerija mekkanika u elettrika. Dan l-investiment sar sabiex il-binjiet 

imsemmija jkunu addattati għal dawn iż-żminijiet u jkunu jistgħu jipprovdu infrastruttura denja għall-

bżonnijiet tas-suldat. Ix-xogħlijiet iċċertifikati matul dan il-perjodu jammontaw għal madwar 

€1,900,000, iffinanzjati minn fondi lokali. 

 

Kwartieri ta’ Ħal Luqa - Bini ta’ Ċentru tal-Operazzjonijiet ġdid 

Fil-bidu tas-sena 2020, il-kuntrattur beda t-tħaffir tal-ġibjun tal-ilma kif ukoll l-iskavar tas-sit taċ-ċentru 

tal-operazzjonijiet. Matul il-perjodu in kwestjoni, ix-xogħlijiet imwettqa kienu jinkludu t-tlestija ta’ 

miżuri ta’ stabbilizzazzjoni tal-blat madwar is-sit skavat, irbit u tqegħid ta’ rinfurzar tal-pedament u t-

tpoġġija tal-pedamenti tal-konkrit. Dan il-bini se jsaħħaħ il-ħidma tal-FAM billi jipprovdi post sigur u 

jibqa’ jaħdem f’kull eventwalità, kif ukoll jgħin u jħaffef il-komunikazzjoni u l-għarfien tas-sitwazzjoni 
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ġenerali waqt operazzjoni. Ix-xogħol intrebaħ minn numru ta’ kuntratturi differenti, b’valur totali ’l fuq 

minn €4,200,000, b’ko-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. 

 

Sezzjoni Legali  

Is-Sezzjoni Legali fi ħdan il-Forzi Armati ta’ Malta hija inkarigata sabiex tipprovdi servizzi legali lill-

istess Forza f’dawk l-oqsma ta’ interess jew skop ta’ operat tal-FAM. Fost dawn is-servizzi provduti, 

wieħed isib ir-rappreżentanza tal-FAM quddiem il-Qrati u Tribunali lokali flimkien mat-tħejjija ta’ atti 

ġudizzjarji, il-parteċipazzjoni f’diskussjonijiet u t-tħejjija ta’ skritturi jew Memoranda of Understanding 

ma’ entitajiet lokali kif ukoll oħrajn internazzjonali u kontribut fil-proċess ta’ emendi legali f’oqsma li 

jikkonċernaw lill-FAM. Is-Sezzjoni Legali tipprovdi wkoll assistenza skont il-bżonn lill-entitajiet oħra 

fi ħdan l-FAM tul l-operat tagħhom, li fost affarijiet oħra tikkonsisti f’kontribuzzjoni fil-formulazzjoni 

ta’ policies u dokumenti oħra b’mod ġenerali, l-għotja ta’ taħriġ f’affarijiet legali lill-membri tal-FAM 

u assistenza fil-qasam ta’ akkwisti pubbliċi.  

 

Fil-perjodu in kwistjoni, is-Sezzjoni Legali ħadmet sabiex ġew diskussi jew konklużi numru ta’ 

kuntratti, kemm ma’ entitajiet Maltin kif ukoll barranin. B’mod partikolari, kompliet taħdem fir-rigward 

tal-proċess tal-akkwist tal-Offshore Patrol Vessel P71 li tul din is-sena involva wkoll proċess ta’ 

medjazzjoni f’aspetti fejn kien hemm diverġenza bejn il-partijiet. Kuntratti oħrajn abbozzati jew 

riveduti minn din is-Sezzjoni jinkludu dawk għal: akkwisti ta’ munizzjon, akkwist ta’ żebgħa intiża 

għal-laneċ tal-Iskwadra Marittima, range ta’ taħriġ għall-armi virtwali, spezzjonijiet ta’ rutina għall-

ħelikopters u aġġornament ta’ mezzi wżati fl-avjonika, pjan ta’ emerġenza fil-konfront tal-Aerodrome 

milħuq mal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta għal għoti ta’ servizzi lil Safi Aviation Park, u għal 

kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta. Mil-lat internazzjonali, Legad ipprovda assistenza 

f’memoranda of understanding diskussa ma’ kontropartijiet fl-Italja, it-Turkija u mal-Irlanda fejn l-

istrutturi Maltin jassistu f’taħriġ mogħti lill-kadetti fl-Irlanda.  

 

Sezzjoni Medika  

Is-sena 2020 kienet sena li ġabet magħha sfidi ġodda għal kulħadd, b’mod speċjali għas-sezzjoni li 

xogħolha huwa relatat mal-qasam mediku. 

 

Madanakollu kienu sfidi li wrew kemm is-sezzjoni medika fi ħdan il-Forzi Armati ta’ Malta hija 

proattiva u li bil-limitazzjonijiet ta’ riżorsi umani, strutturali u finanzjari, irnexxielha tkun ta’ sostenn 

importanti għas-sezzjonijiet kollha fi ħdan il-FAM u ta’ punt ta’ referenza kontinwa għall-membri 

kollha li b’mod regolari ġew bżonnha.  

 

Ta’ min jirrimarka li s-sezzjoni medika kienet minn tal-bidu fil-pajjiż li rrikmandat li jiddaħħlu miżuri 

fuq il-post tax-xogħol bħal miżuri ta’ moniteraġġ tat-temperatura, l-użu ta’ facemasks f’postijiet tax-
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xogħol sensittivi, support telefoniku kontinwu lil kull min kellu bżonn pariri fuq il-Covid-19, swabbing 

centre mmexxi mill-professjonisti mediċi tal-FAM għall-membri kollha tal-FAM, kif ukoll l-

introduzzjoni ta’ Rapid Test li qed jintuża biex jikkumplimenta l-operabbiltà ta’ sezzjonijiet kollha.  

Fis-sena 2020, ġew ingaġġati żewġ tobba fil-grad ta’ kaptan u logutenent, kif ukoll, wara li saret sejħa 

għal servizz ta’ fiżjoterapista fuq bazi full-time. Komplejna bis-servizz ta’ podjatrija darba fil-ġimgħa. 

Ġiet mnedija wkoll darba f’ġimgħa Mental Wellness Clinic, li tispeċjalizza f’każijiet ta’ natura 

psikjatrika. Komplejna wkoll bl-iSports Clinic darba f’ġimgħa. Apparti dan, ġew organizzati numru ta’ 

sessjonijiet ma’ dentist u għall-ewwel darba sar ukoll arranġament mal-WellWoman Clinic sabiex jiġu 

indirizzati l-bżonnijiet tas-suldati nisa fil-FAM – dawn tal-aħħar se jingħataw prijorità meta jiġu riferuti 

għand speċjalisti. Bdew jiġu organizzati visti mit-tabib tal-FAM kull ġimgħa fil-bażi tal-Qortin għas-

suldati kollha residenti f’Għawdex.  

 

Matul is-sena, minbarra x-xogħol ta’ rutina mit-tobba tal-FAM u l-assistenti tagħhom ġew eżaminati 

b’kollox 191 rekluta, 73 suldat part-time, 54 għaddas u 20 bdot. Saru mal-200 vista fid-djar, 141 test 

tad-drogi u 1,500 swab test. Saru wkoll 11-il bord Mediku. Bħala attendenza fi kliniki speċjalizzati 

organizzati fi ħdan iċ-ċentru mediku tal-FAM, attendew b’kollox 2,090 suldat għand il-fiżjoterapista, 

300 għand il-podjatrista, 240 attendew għall-isports clinic u 62 suldat attendew għall-Mental Wellness 

Clinic.  

 

Komplew l-arranġamenti mad-Dipartiment tal-Emerġenza fi ħdan l-Isptar Mater Dei biex suldati li 

kienu għamlu t-taħriġ tal-Prehospital Emergency Course, ikunu jistgħu jattendu għal taħriġ u esperjenza 

ta’ xogħol mal-professjonisti mediċi li jaħdmu fl-emerġenza. Saret ukoll ħidma mal-Employee Support 

Programme (ESP) biex jiġi mtejjeb il-proċess ta’ kif is-suldati jistgħu jaċċessaw dan is-servizz. Ta’ min 

isemmi li darba kull ħmistax qed tattendi wkoll Social Worker mill-ESP sabiex tassisti membri tal-

FAM fiċ-ċentru mediku tagħha waqt klinika speċjali kkordinata mill-kirurgu. 

 

Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol  

Emendi fl-Istanding Orders 

Inħasset il-ħtieġa li jsiru emendi fl-Istanding Orders li jikkonċernaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-

xogħol.  

 

Laqgħat ta’ għarfien fuq is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol 

Hekk kif stipulat fl-iStanding Orders, ingħata bidu għal numru ta’ laqgħat li jikkonċernaw l-għarfien u 

l-promozzjoni kemm tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll tal-istruttura li tħaddan il-

Forzi Armati ta’ Malta f’dan ir-rigward. Dawn il-laqgħat ingħataw lill-uffiċjali kadetti u suldati fi gradi 

varji li kienu qegħdin jattendu diversi korsijiet militari, kif ukoll lir-rekluti fl-ewwel ġranet tal-karriera 
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militari tagħhom. B’kollox, total ta’ mitejn u ħdax (211)-il suldat attendew dawn il-laqgħat, li 

jammontaw għal aktar minn tnax (12) fil-mija tal-Membri tal-Forzi Armati ta’ Malta. 

 

Il-korsijiet tar-Rappreżentanti għas-Saħħa u s-Sigurtà tal-ħaddiema 

Dawn ir-rappreżentanti, wieħed u tletin (31) b’kollox, attendew għal żewġ korsijiet identiċi li l-iskop 

ewlieni tagħhom kien li jinforma lil dawn bir-responsabbiltajiet tagħhom. Dawn il-korsijiet saru 

b’kollaborazzjoni mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. It-tagħlim kollu ngħata fl-

Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati. B’hekk, il-Forzi Armati ta’ Malta għandha proporzjon ta’ 

Rappreżentant għas-Saħħa u s-Sigurtà tal-ħaddiema għal madwar kull sittin impjegat. 

 

Involvimenti tal-Uffiċjal tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol 

Apparti l-għoti tat-taħriġ, l-involviment ta’ din is-Sezzjoni fis-sena 2020 kien jinkludi wkoll 

spezzjonijiet f’diversi bażijiet militari, ħolqien ta’ dokumenti tal-valutazzjoni tar-riskju, kif ukoll 

assigurazzjoni ta’ kordinament bla xkiel bejn il-partijiet ikkonċernati fuq il-lant tax-xogħol, speċjalment 

fejn jidħlu implimentazzjonijiet ta’ miżuri innovattivi. L-Uffiċjal tas-Saħħa u s-Sigurtà kien imsejjaħ 

ukoll f’istanzi fejn l-Uffiċjala Kmandanti ta’ Riġmenti varji ħassew il-ħtieġa li jingħataw parir fuq 

sistemi ta’ immaniġjar aħjar tar-riskji fuq il-post tax-xogħol. 

 

Konklużjoni  

Is-sena 2020 nistgħu ngħidu li offriet sfidi ġodda b’rabta mal-pandemija tal-Covid-19. Il-Membri tal-FAM 

kienu fuq quddiem nett biex assistew lil entitajiet oħra tal-Gvern fejn kien meħtieġ. Barra minn hekk il-

membri tagħna ħadu sehem b’suċċess kemm f’operazzjonjiet lokali kif ukoll dawk internazzjonali. 

 

Għall-Membri tal-forza din is-sena fissret titjieb fil-pagi u kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar permezz tal-

Ftehim Settorali ġdid, u m’aħniex se nieqfu hemm iżda se nkomplu ninvestu biex insaħħu kemm ir-riżorsi 

umani kif ukoll proġetti infrastrutturali u tagħmir ieħor sabiex intejbu l-kundizzjonjiet tal-ħaddiema tagħna.  

 

Direttorat Għall-Affarijiet tad-Difiża 

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tad-Direttorat huma: 

• Li jifformula politika tad-Difiża u li jipprovdi pariri oġġettivi, kemm f’materji tekniċi u dawk 

politiċi kif ukoll jipprovdi analiżi f’waqtha fuq l-aspetti kollha tal-kwistjonijiet militari li 

jaffettwaw il-politika tad-Difiża; 

• Li jsegwi u janalizza l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet politiċi tal-Gvern rigward id-Difiża 

u kwistjonijiet militari u li jirraporta dwar it-twettiq tal-miri attwali stabbiliti; 

• Il-kontroll demokratiku tal-Armata li jinkludi l-iżvilupp ta’ inizjattivi ġodda bil-għan li jitjieb 

l-operat, il-loġistika u l-amministrazzjoni effettiva tal-Armata; 
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• Kordinazzjoni ma’ detenturi fi ħdan is-Servizz Pubbliku, flimkien mal-Ministeru tal-Affarijiet 

Barranin u dawk Ewropej u Ministeri u entitajiet oħra tal-Gvern, twettiq tad-diplomazija tad-

Difiża, jamministra relazzjonijiet tad-Difiża bilaterali kif ukoll multilaterali ma’ pajjiżi oħra u 

organizzazzjonijiet internazzjonali. 

•  

a) Sitwazzjoni fil-Mediterran 

Is-sitwazzjoni fir-reġjun inżammet fuq l-aġenda tal-organizzazzjonjiet internazzjonali minħabba l-

każijiet ta’ kriminalità, sfidi umanitarji u immigrazzjoni illegali. Id-Direttorat żamm monitoraġġ 

kontinwu ta’ żviluppi ewlenin speċjalment fis-Sirja, fil-Lvant Nofsani u l-Libja. 

 

Id-Direttorat segwa wkoll il-laqgħat tal-PSC fejn ġiet diskussa l-Operazzjoni Irini. L- operazzjoni navali 

tal-UE tagħmel monitoraġġ ta’ traffikar tal-armi u implimentazzjoni tal-embargo tal-armi tan-

Nazzjonijiet Uniti fuq l-ibħra barra l-kosta tal-Libja skont ir-riżoluzzjonijiet UNSCR 2292 (2016) u 

2357 (2017). 

 

Dwar il-Libja, id-Direttorat kien involut f’kuntatti mar-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta fi Brussell 

sabiex isiru taħdidiet bilaterali ma’ pajjiżi oħrajn u sabiex tiġi kkordinata l-aħjar pożizzjoni għal Malta 

dwar l-irwol li l-UE tista’ tagħti permezz tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (PSDK) tal-UE 

fil-Libja.  

 

b) Laqgħat tal-Kunsill Ewropew u laqgħat ministerjali oħra tad-difiża 

Id-Direttorat għamel il-preparamenti kollha neċessarji marbutin mal-parteċipazzjoni tal-Prim Ministru 

fil-laqghat tal-Kunsill Ewropew kif ukoll tal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar 

tal-Liġi fil-laqgħat ministerjali tad-difiża kemm f’livell ta’ l-UE kif ukoll f’dak multilaterali u/jew 

reġjonali. Matul l-2020, kien hemm 10 laqgħat fil-livell tal-Kunsill Ewropew, 6 laqgħat ministerjali tal-

UE u 1 f’livell reġjonali.  

 

Il-Ministri ddiskutew l-implikazzjonijiet għas-sigurtà u d-difiża minħabba l-pandemija tal-Covid-19, 

b’attenzjoni partikolari fuq l-irwol tal-Forzi Armati fir-rigward tas-soċjetà ċivili u fl-għoti ta’ appoġġ 

bejn l-Istati Membri. Tkompliet ukoll id-diskussjoni fuq l-operazzjonijiet u l-missjonijiet militari tal-

UE madwar id-dinja kif ukoll l-għażliet li jistgħu jwasslu għat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’urġenza f’każ 

ta’ kriżi jew emerġenza.  

 

(ċ)Twaqqif ta’ Faċilità Ewropea għall-Paċi (EPF) 

Wara abbozz ta’ deċiżjoni ppubblikat mill-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli f’Ġunju 2018 dwar 

Faċilità Ewropea għall-Paċi li tfittex li tgħaqqad il-finanzjament għall-iżvilupp u d-difiża, id-Direttorat 

segwa l-iżviluppi rigward l-abbozz propost billi kompla jikkordina l-pożizzjoni ta’ Malta mal-Ministeru 



 
MHSE Rapport Annwali 2020 Paġna 29 

għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropej. Dan sar permezz ta’ kuntatti u laqgħat inter-ministerjali kif 

ukoll kuntatt mal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Iż-żewġ ministeri ħadu sehem fid-diskussjonijiet tekniċi 

fil-gruppi u l-kumitati ta’ ħidma ta’ Brussell. 

 

Fit-18 ta’ Diċembru 2020, intlaħaq qbil fil-Kunsill dwar il-Faċilità Ewropea għall-Paċi (FEP), l-azzjoni 

esterna b’implikazzjonijiet militari jew ta’ difiża, bil-għan li jiġi evitat il-konflitt, tiġi mħarsa l-paċi u 

jissaħħu s-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali. 

 

L-istrument il-ġdid se jkollu baġit ta’ €5 biljun għall-perjodu 2021-2027 u se jiġi ffinanzjat permezz ta’ 

kontribuzzjonijiet annwali mill-istati membri tal-UE. Dan se jkun parti minn approċċ komprensiv tal-

UE għall-finanzjament tal-azzjoni esterna flimkien ma’, fost l-oħrajn, l-Istrument tal-Viċinat, ta’ 

Koperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Koperazzjoni Internazzjonali u ta’ Koperazzjoni Internazzjonali 

(NDICI). Din il-Faċilità se tiġi introdotta din is-sena.  

 

(d) Missjonijiet militari mwaqqfa fil-qafas tal-Politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni (PSDK) tal-

UE 

Id-Direttorat ħa sehem f’diversi diskussjonijiet u skambji dwar missjonijiet militari mwaqqfa fil-qafas 

tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (PSDK) tal-UE bil-għan li jissalvagwardja l-interessi ta’ 

Malta f’kull aspett u kif meħtieġ. F’dan il-kuntest, inżammet komunikazzjoni mill-qrib 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 kollha, l-aktar dwar it-temi li ġejjin: 

- attivitajiet tal-missjonijiet militari mwaqqfa taħt il-PSDK, speċjalment biex tieqaf b’mod 

permanenti l-operazzjoni EUNAVFORMED SOPHIA u fl-istess ħin tiġi introdotta l-

Operazzjoni IRINI; 

- l-għażliet li l-Istati Membri għandhom quddiemhom fir-rigward ta’ azzjonijiet li l-UE tista’ 

tieħu fil-Libja taħt il-PSDK; 

- l-abbozzi fuq aspetti tad-difiża u tal-PSDK fil-konklużjonijiet addottati mill-Kunsill tal-

Ministri u mill-Kunsill Ewropew speċjalment dwar it-twaqqif tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi 

(EPF) u l-Mobilità Militari;  

- parteċipazzjoni għal laqgħat ta’ kull xahar tal-Kumitat Speċjali ATHENA illi huwa l-kumitat 

li jikkontrolla l-infieq tal-missjonijiet u operazzjonijiet militari imnedija taħt il-PSDK tal-UE. 

 

(e) Iż-Żamma tal-Paċi tal-Ġnus Magħquda (UN Peacekeeping) 

Id-Direttorat kompla jkun attiv fl-ambitu taż-żamma tal-paċi tal-Ġnus Magħquda, billi kompla jagħti 

sostenn lill-Forzi Armati ta’ Malta sabiex jipparteċipaw mal-armata Irlandiża fil-missjoni UNIFIL fil-

Libanu. Id-Direttorat ħadem wkoll mar-Rapprezentanza Maltija għall-Ġnus Magħquda kif ukoll mal-
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Ministeru tal-Affarijiet Barranin sabiex tkompli l-ħidma ta’ Malta biex ikun hemm aktar prestazzjoni 

qawwija ta’ Malta fil-missjonijiet militari ta’ paċi u l-protezzjoni tas-soċjetà ċivili. 

 

(f) Trasponiment 

Id-Direttorat kompla d-diskussjonijiet mal-MEIB sabiex tigi implimentata d-direttiva Ewropea 

2009/43/KE dwar it-trasferimenti fl-Unjoni Ewropea ta’ prodotti relatati mad-difiża. Din id-direttiva 

għandha l-għan li tissimplifika t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-

difiża fl-UE. 

 

(g) Forum tal-Mediterran tal-Punent (5+5 Defence Initiative) 

Din is-sena Malta kellha l-presidenza tal-organizzazzjoni reġjonali tad-difiża 5+5 Defence Initiative. 

Din hi organizzazzjoni reġjonali li 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. 

Din kienet it-tieni darba li Malta kellha din il-presidenza. Kien mistenni li jkun hemm programm ta’ 

laqgħat għal pajjiżi membri minn Jannar sa Diċembru 2020. Fl-isfond tal-Presidenza Maltija, id-

Direttorat kien assenjat l-irwol ta’ kordinatur. Minkejja l-kriżi tas-saħħa pubblika minħabba l-virus 

Covid-19 waqqfu l-laqgħat f’Malta, id-direttorat irnexxilu xorta jorganizza laqgħa waħda f’Malta u 

laqgħat oħra permezz ta’ komunikazzjoni elettronika.  

 

(h) Linji Gwida ta’ Politika ta’ Difiża  

Id-direttorat kompla jaħdem fuq l-abbozz ġdid ta’ linji gwida ta’ politika ta’ difiża. Id-direttorat kompla 

jikkonsulta ma’ entitajiet relevanti, kemm dawk amministrattivi u kemm dawk akkademiċi. Ir-rispons 

tagħhom ġie kkunsidrat u ġie nkorporat fl-abbozz tad-dokument. 

 

Barra minn hekk, tħejja abbozz ta’ analiżi tat-theddid potenzjali sabiex jiġi nkorporat mal-linji gwida 

tal-Politika tad-Difiża. Id-direttorat ikkordina mal-MSS dwar l-analiżi tat-theddid sabiex tkun 

inkorporata fid-dokument ta’ threat analysis tal-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-ħidma li għaddejja 

bħalissa fuq il-Kumpass Strateġiku tal-UE. 

 

(i) Organizzazzjoni għas-sigurtà u l-koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) 

Matul l-2020, 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) 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-implementazzjoni tal-miżuri ta’ kunfidenza u miżuri għat-tisħiħ ta’ sigurtà li jaqgħu taħt 

l-OSCE Vienna Document 2011.  
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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, konformità u verifikazzjoni minn żjarat ta’ spezzjoni u evalwazzjoni. 

Matul l-2020, id-Direttorat rċieva u bagħat il-prospetti ta’ Malta dwar kull wieħed mill-impenji 

msemmija taħt kull obbligu li għandha Malta taħt il-Vienna Document 2011.  

 

F’dan ir-rigward, in-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li rċieva dan id-Direttorat matul l-2020 

jammontaw għal 1,046 u n-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li ntbagħtu minn dan id-Direttorat 

f’isem Malta matul l-2020 jammontaw għal 13-il notifika. Matul l-2020, id-Direttorat iffaċilita wkoll 

żjarat ta’ evalwazzjoni lejn Malta taħt it-trattati tal-OSCE mill-Portugal. 

 

(j) Inżul u titjiriet ta’ ajruplani statali barranin u żjarat minn bastimenti militari (Diplomatic 

Clearances) 

Id-Direttorat kompla jikkordina mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin rikjesti minn pajjiżi barranin li 

jitolbu permess li jgħaddu mill-ispazju tal-ajru ta’ Malta għall-ajruplani tagħhom, jew għal 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.  

Matul l-2020, dan id-Direttorat ipproċessa 478-il talba għal titjiriet u 20 talba għal żjarat fil-port minn 

bastimenti militari. 

 

(k) Fond Ewropew għad-Difiża u l-Programm Ewropew għall-iżvilupp Industrijali tad-Difiża  

Dan id-direttorat kompla għaddej b’diversi laqgħat mal-entitajiet f’Malta li jistgħu jkunu interessati 

jibbenefikaw mill-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Programm Ewropew għall-Iżvilupp tal-Industrija 

tad-Difiża.  

Id-diskussjonijiet iffukaw fuq: 

• l-opportunitajiet li jeżistu u l-inċentivi għal parteċipazzjoni; 

• L-għajnuna lill-intrapriżi u r-riċerkaturi sabiex ikollhom aċċess għall-fondi u jtejbu l-opportunitajiet 

għal kollaborazzjoni futura biex jitjiebu l-ħiliet eżistenti f’Malta kif ukoll biex jiżdied l-għarfien fil-

qasam tad-difiża; 

• L-evalwazzjoni tal-ħtiġiet sabiex tiġi nfassla direzzjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni. 

• Il-ħtieġa ta’ netwerking kemm f’Malta ma’ istituzzjonijiet relatati mas-sigurtà u d-difiża, l-akkademiċi 

u l-industrija kif ukoll ma’ entitajiet interessati fi Stati Membri oħra sabiex tiġi żgurata koperazzjoni 

adegwata. 

• Riċerka innovattiva fil-qasam tad-difiża, per eżempju riċerka fl-AI, tibdil fil-klima, sorveljanza 

marittima, l-iżviluppi fejn jidħlu drones u kull teknoloġija ġdida li qed tiġi żviluppata f’dan il-qasam. 
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Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (AVSEC MALTA) 

 

Id-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni huwa l-entità regulatorja 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 hija rikonoxxuta bħala “Appropriate Authority” għas-sigurtà fl-avjazzjoni fil-livell 

internazzjonali u reġjonali minn dawn l-entitajiet relevanti: 

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

Il-Kummissjoni Ewropea (EC) 

Il-Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili (ECAC) 

 

Il-missjoni ta’ AVSEC Malta hija dik li tiżviluppa, taġġorna, tirregola u timmaniġġja sistema ta’ sigurtà 

tal-avjazzjoni u tassigura li s-servizzi ta’ sigurtà tal-avjazzjoni pprovduti f’Malta jkunu adegwati sabiex 

jipproteġu l-propjetà u lil kull min juża u jaħdem fl-avjazzjoni ċivili f’Malta. 

 

Matul is-sena 2020 l-industrija tal-avjazzjoni rat impatt negattiv qawwi mill-pandemija kkawżata mill-

Covid-19. Dan jidher fit-tnaqqis drastiku fin-numru ta’ passiġġieri li għaddew mill-Ajruport 

Internazzjonali ta’ Malta. Madanakollu, f’setturi partikolari, speċjalment f’dawk tal-ġarr ta’ merkanzija 

bl-ajru, l-impatt tal-pandemija ma kienx daqshekk drastiku.  

Fid-dawl tar-responsabbiltajiet tagħha bħala regolatur fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni matul is-sena 

2020, minbarra xogħol amministrattiv ieħor marbut mal-funzjonijiet ta’ din l-entità, AVSEC Malta 

ħadet dawn l-inzjattivi speċifiċi: 

 

Tiġdid ta’ passes ta’ sigurtà tal-ajruport  

Matul is-sena li għaddiet AVSEC Malta wettqet proċess ta’ tibdil tal-passes ta’ sigurtà maħruġa lill-

impjegati kollha li jaħdmu fl-Ajruport, inklużi dawk ta’ kumpanniji bħal Lufthansa Technik Malta, SR 

Technics, Air Malta, Aviaserve, Malta Air u operaturi oħra f’dan il-qasam. Dan il-proċess jiġi ripetut 

kull ħames snin. In-numru ta’ passes imġedda matul is-sena 2020 kien ta’ madwar 5,660. 

 

Twettiq ta’ kontrolli tal-isfond ta’ persuni (Background checks) 

Matul l-2020, AVSEC Malta wettqet 2,544 kontroll tal-isfond fuq persuni li jaħdmu fil-qasam tal-

avjazzjoni ċivili. Dawn il-kontrolli huma mitluba mir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u jridu jsiru fuq 

applikanti għall-pass tas-sigurtà tal-ajruport, maniġers u strutturi tal-avjazzjoni ċivili kif ukoll persuni 

impjegati ma’ linji tal-ajru reġistrati f’Malta bħala ekwipaġġ. Mis-sena 2022, minħabba bdil fir-
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regolamanent tal-Unjoni Ewropea li d-dħul fis-seħħ tagħhom ġie pospost minħabba l-pandemija, dawn 

il-kontrolli jridu jibdew jiġu ripetuti kull sena. 

 

Attivitajiet tal-Monitoraġġ u Kontroll tal-Kwalità 

Minkejja it-tnaqqis fl-attività fl-ajruport minħabba l-pandemija bħala l-entità regolatorja responsabbli 

għas-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta, AVSEC Malta xorta waħda wettqet 75 man-days ta’ spezzjonijiet 

fuq entitajiet li joperaw fis-settur tal-avjazzjoni ċivili. Dawn l-ispezzjonijiet saru fuq stakeholders 

kategorizzati skont il-kapitolu relevanti tal-Programm Nazzjonali għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili 

(NCASP) u r-regolamenti, deċiżjonijiet u direttivi tal-Kummissjoni Ewropea.  

 

Taħriġ u ċertifikazzjoni 

AVSEC Malta ċċertifikat 77 skrinjatur impjegati fl-iskrinjar tal-passiġġieri u bagalji tal-kabina fl-

ajruport. Kien hemm ukoll 25 skrinjatur tal-Forzi Armati ta’ Malta jew ta’ kuntrattur tal-MIA li 

għaddew minn proċess ta’ ċertifikazzjoni li huwa meħtieġ kull tliet snin, għall-iskrinjar ta’ impjegati u 

provvisti tal-ajruport kif ukoll skrinjatur tal-kumpannija Aviaserve li ġie riċertifikat bħala skrinjatur tal-

merkanzija. Għal dawn l-aħħar ħames snin it-testijiet prattiċi saru b’mod kompjuterizzat permezz ta’ 

softwer apposta li nxtara mill-kumpannija ta’ softwer Żvizzera. Iċ-ċertifikazzjoni tal-iskrinjaturi tal-

passiġġieri u bagalji, ħaddiema tal-ajruport, provvisti tal-ajruport u merkanzija jinkludi test teoretiku 

eżawrenti li jgħamilha aktar faċli biex jiġu identifikati dgħjufijiet ta’ kull kandidat sabiex dawn ikunu 

jistgħu jiġu indirizzati. 

 

Minbarra skrinjaturi, AVSEC Malta hija ukoll responsabbli miċ-ċertifikazzjoni tal-istrutturi tas-sigurtà 

fl-avjazzjoni ċivili fl-oqsma kollha. Matul is-sena 2020, 18–il persuna ġew iċċertifikati wara li temmew 

b’suċċess eżami bil-miktub skont il-qasam li jkunu speċjalizzaw fih. 

 

Responsabbilitajiet miżjuda fid-dawl ta’ Brexit 

L-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ħalla l-effett tiegħu ukoll fuq il-qasam tas-sigurtà fl-

avjazzjoni ċivili. Mil-lat regolatorju ta’ dan il-qasam, Brexit kienet tfisser ukoll illi r-responsabbiltà ta’ 

numru kbir ta’ linji tal-ajru ta’ pajjiżi terzi u entitajiet oħra bħal kunsinnaturi magħrufa u aġenti regolati 

bbażati f’pajjiżi terzi li kienu jaqgħu taħt ir-Renju Unit issa kellhom jgħaddu taħt wieħed mill-pajjiżi l-

oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan kien importanti sabiex ma jkun hemm ebda ċaqlieq jew interruzzjoni fil-

linji ta’ provvista bejn dawn il-pajjiżi terzi u l-Unjoni Ewropea, speċjalment f’dik li hija l-importazzjoni 

ta’ ikel u metalli varji. 

 

Malta offriet l-għajnuna f’dan is-settur u ħadet ir-responsabbiltà mingħand ir-Renju Unit għal 18-il 

kunsinnaturi magħrufa jew aġenti regolati tal-merkanzija tal-ajru bbażati fil-Ghana, Burkina Faso, 

Kenya, Oman u l-Emirati Għarab Magħquda, b’dawn tal-aħħar jinkludu bosta entitajiet li huma 
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proprjetà ta’ Emirates Group. Ittieħdet ukoll ir-responsabbiltà għaż-żewġ linji tal-ajru Gulf Air tal-

Baħrejn u Oman Air tal-Oman.  

 

Dipartiment tal-Probation u l-Parole 

 

Liġijiet li jirregolaw ix-xogħol tal-Probation u l-Parole (DPP) 

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 RIPARATTRIĊI (Kap. 516) – Rapporti tal-Parole, Liċenzja tal-

Parole, Rapport tal-Vittmi u Medjazzjoni. 

 

Superviżjoni ta’ każijiet 

Sal-aħħar ta’ Diċembru 2020, id-DPP għamel superviżjoni fuq total ta’ 902 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 Riparattriċi 

 

Unità tal-Parole 

Mill-1 ta’ Jannar sal-aħħar ta’ Diċembru 2020, id-DPP segwa numru ta’ priġunieri li ngħataw il-

Liċenzja tal-Parole, liema numru jammonta għal 50 persuna. Rwol ieħor ta’ din l-Unità tal-Parole huwa 

li tħejji Rapporti tal-Parole ta’ kull applikant li jkun eleġibbli biex japplika għall-Parole. Fil-fatt fis-

sena 2020 kien hemm 71 applikazzjoni. 

 

Meta dawn ir-rapporti jiġu finalizzati, dawn jingħataw lis-Senior Parole Clerk fejn wara l-istess rapporti 

jgħaddu għand l-Offender Assessment Board u l-Bord tal-Parole rispettivament. Id-deċiżjoni finali jekk 

persuna tingħata jew ma tingħatax il-Liċenzja tal-Parole tittieħed mill-Bord tal-Parole. 
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Unità tal-Appoġġ lill-Vittmi  

Ir-rwol ta’ din il-Unità huwa li tagħmel kuntatt mal-vittmi hekk kif il-priġunier japplika għall-Parole. 

Il-Victim Liaison Officer fi ħdan id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole tagħmel kuntatt mal-vittmi 

sabiex tiġbor l-informazzjoni dwar il-każ u kif ir-reat ikun ħalla effett fuq il-persuna. Il-vittmi jingħataw 

l-opportunità li joffru wkoll l-opinjoni tagħhom dwar jekk l-applikant għandux jingħata l-liċenzja tal-

Parole. Dan ir-rapport jingħata lis-Senior Parole Clerk, li wara jgħaddi wkoll għand l-Offender 

Assessment Board u l-Parole Board għal aktar skrutinju.  

 

Matul is-sena 2020 kien hemm 129 vittma li ġew identifikati. Din l-Unità għamlet kuntatt ma’ 122 

vittma. Kien hemm 7 vittmi li ma setgħux jiġu kkuntattjati għaliex dettalji ma ġewx pprovduti minn 

entitajiet oħra.  

 

Minkejja li jkun sar il-kuntatt, mhux il-vittmi kollha jħossuhom komdi li jagħtu l-informazzjoni 

meħtieġa u b’hekk in-numru ta’ rapporti li jitfasslu huwa anqas minn numru ta’ nies li ġew ikkuntattjati. 

Fis-sena 2020 tħejjew 43 rapport.  

 

Medjazzjoni bejn il-vittma u min wettaq ir-eat 

Is-servizz tal-medjazzjoni huwa regolat mill-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi, Kapitolu 516 tal-Liġijiet 

ta’ Malta fejn il-Kumitat dwar il-Medjazzjoni bejn il-Vittma u Min Wettaq ir-Reat jissuperviżjona l-

proċeduri u s-servizz offrut mill-istess dipartiment. Ta’ min isemmi li s-servizz fid-dipartiment huwa 

kkordinat minn impjegata tad-Dipartiment li hija medjatur. Matul is-snin, hija ħadet taħriġ dwar il-

medjazzjoni kemm lokalment, kif ukoll barra minn xtutna.  

 

Matul is-sena 2020, il-Kumitat dwar il-Medjazzjoni bejn il-Vittma u Min Wettaq ir-Reat iltaqa’ fuq 

bażi regolari. Matul il-laqgħat imsemmija, il-kordinatur tal-medjazzjoni fi ħdan id-Dipartiment 

ppreżentat il-ħidma tagħha, fejn fost l-oħrajn ippreżentat u ddiskutiet każijiet li potenzjalment jistgħu 

jkunu tajbin għall-medjazzjoni. Saru wkoll diskussjonijiet dwar in-nuqqas ta’ każijiet riferuti minn 

entitajiet differenti għall-medjazzjoni. F’dan ir-rigward il-Kumitat iddelega lill-Kordinatriċi għall-

medjazzjoni fil-kariga sabiex tħejji strategija li tanalizza s-sitwazzjoni preżenti fid-dawl ta’ riċerki 

akkademiċi, kif ukoll ta’ liġijiet internazzjonali. Din l-istrateġija għandha l-għan prinċipali li ssaħħaħ 

is-servizz tal-medjazzjoni u ġiet ippreżentata mill-Kordinatrici tal-Medjazzjoni lill-Kumitat għal 

medjazzjoni bejn il-Vittma u Min Wettaq ir-Reat f’Ġunju 2020. Il-Kumitat aċċetta l-istrateġija 

ppreżentata.  

 

Tajjeb ukoll jingħad li l-kordinatriċi tal-medjazzjoni qed tagħmel ukoll eżerċizzju sabiex tiġbor 

informazzjoni mingħand il-medjaturi li diġà ħadmu każ ta’ medjazzjoni. Insegwitu ta’ dan l-eżerċizzju 

se tkun qed issir laqgħa ta’ diskussjoni dwar is-servizz. Qed ukoll tiġi esplorata l-possibbiltà li jsir 
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seminar għall-membri tal-ġudikatura, kif ukoll persuni legali, liema seminar għandu l-għan li jinforma 

lil dawk kollha li jistgħu jirreferu każijiet għall-medjazzjoni.  

 

Unità tal-Psikoloġija 

Bħala taqsima ġew offruti sessjonijiet ta’ terapija, kemm onlajn kif ukoll fl-uffiċini tagħhom fid-

Dipartiment tal-Probation u l-Parole. Huma primarjament inkarigati li jipprovdu evalwazzjonijiet u 

interventi ma’ min wettaq ir-reat u bħalissa jinstab taħt is-superviżjoni tad-Dipartiment tal-Probation u 

l-Parole (DPP).  

 

Minbarra l-interventi psikoloġiċi individwali mogħtija mill-Unità tal-Psikoloġija, huma jipprovdu 

wkoll programmi ta’ interventi strutturati u manwalizzati speċjalizzati għall-immaniġġjar tar-rabja, reati 

sesswali u titjib tal-ħiliet konjittivi. Matul is-sena 2020 saru preparamenti sabiex jiġi mniedi programm 

ġdid speċjalizzat għal persuni involuti fil-kriminalità li huma minuri u li għandu jibda fis-sena 2021. 

Minbarra dan, huma involuti wkoll fis-superviżjoni u t-taħriġ tal-impjegati u joffru konsulenza dwar il-

ġestjoni adekwata tar-riskju għal min ikun wettaq ir-reat kemm fil-komunità, kif ukoll matul is-sentenza 

karċerarja tagħhom.  

 

It-Taqsima tal-Psikoloġija kkollaborat mill-qrib mal-Fondazzjoni RISe billi pprovdiet l-għarfien espert 

tagħhom fil-ġestjoni ta’ min wettaq ir-reat, fil-valutazzjonijiet, fl-interventi u fl-abbozzar ta’ rapporti 

fir-rigward ta’ min wettaq ir-reat wara l-programm ta’ rijabilitazzjoni RISe, kif ukoll tgħin fuq bażi 

regolari billi toffri servizzi ta’ terapija fi grupp lir-residenti tal-program. Din it-taqsima wkoll toffri 

servizz lill-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi permezz tal-psikologu prinċipali ta’ din it-taqsima, li 

jmexxi l-aspett kliniku tal-pjani ta’ kura u t-terapija tal-priġuniera. Finalment, it-taqsima toffri wkoll 

superviżjoni ta’ studenti li qed jistudjaw għall-Masters fil-Forensic Psychology mal-Università ta’ 

Malta.  

  

Kuntatt ma’ entitajiet lokali u barranin  

Bħal kull sena d-DPP ħa ħsieb li jkompli jsaħħaħ il-kuntatti tiegħu fil-qasam tas-sistema tal-Ġustizzja 

Kriminali kemm ma’ entitajiet lokali, kif ukoll ma’ dawk barranin. Huwa ta’ importanza kbira li bħala 

entità governattiva jkollna kuntatt tajjeb ma’ entitajiet barranin u dan sabiex inkomplu nkabbru t-tagħrif 

tagħna dwar il-materja, kif ukoll inkunu aġġornati ma’ dak li qed jiġri barra minn xtutna speċjalment 

fejn tidħol informazzjoni li direttament tolqot il-Probation u l-Parole. Għal dan il-għan id-DPP hu 

membru attiv tal-Confederation of European Probation (CEP). Ta’ kull sena id-DPP ikun involut 

f’attivitajiet organizzati minn din il-Konfederazzjoni li tħaddan fiha rappreżentanti mill-Probation minn 

madwar il-pajjiżi Ewropej.  
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Statistika Annwali 2020 

Fis-sena 2020, daħlu 473 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 

2020, id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole kellu total ta’ 902 każ attiv. 

 

Grafika 1 

 

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.  
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Grafika 2 

 

Fis-sena 2020 (Irreferi għall-Grafika 3) l-ikbar grupp tal-klijenti li bbenifikaw mis-servizzi tad-DPP 

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

 

Grafika 3 
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Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

 

Introduzzjoni 

Il-Protezzjoni Ċivili qed tkompli tagħmel avvanzi kbar ’il quddiem u dan seta’ jsir għax ġabet ir-rispett 

u l-fiduċja tal-entitajiet fis-setturi kollha. Kompla l-investiment fl-apparat, fil-vetturi u fir-riżorsi umani. 

Għall-ewwel darba sa mit-twaqqif ta’ dan id-dipartiment ġie ffirmat ftehim settorali għall-ħaddiema 

kollha tal-Forza tal-Għajnuna u Salvataġġ. Dan il-pakkett jikkonsisti kemm f’għajnuna finanzjarja u 

kemm f’benefiċċji oħra, ewlenija fosthom hi li l-ħaddiema issa se jaħdmu 40 siegħa ta’ xogħol fil-

ġimgħa minflok dik ta’ 46 siegħa. 

 

Għar-raba’ sena konsekuttiva seba’ NGO’s gawdew minn fondi tal-Protezzjoni Ċivili u qasmu 

bejniethom is-somma ta’ €37,500. Minbarra dan kien hemm investiment ta’ iktar minn €100,000 

f’taħriġ tal-ogħla kwalità għall-Forza tal-Għajnuna u Salvataġġ. Mill-vot kapitali sar ħafna xogħol u 

saru wkoll kuntratti għas-sentejn li ġejjin u dan sabiex inpattu għall-interruzzjonijiet li kellna din is-

sena biex jaslu l-vetturi fi żmien stipulat. 

 

Il-Pandemija tal-Covid-19 

Fil-bidu ta’ din is-sena bdew isiru laqgħat bejn l-istakeholders kollha ewlenin u kull entità riedet li 

jkollha pjanijiet imħejjija għal kull eventwalità. Aħna għamilna u attivajna diversi miżuri biex ukoll 

ikollna l-pjan ta’ kontinġenza għall-Protezzjoni Ċivili.  

 

Miżuri drastiċi li ħadna kienu li: waqqafna l-viżti fl-iskejjel u ż-żjarat mill-istudenti fl-istazzjonijiet; 

kull min kien ġej minn safar kellu joqgħod kwarantina obbligatorja; waqqafna t-taħriġ kollu u korsijiet 

għan-nies tagħna u għal terzi; waqqafna kull tip ta’ żjarat ta’ familjarizzazzjoni; intensifikajna t-taħriġ 

fuq dekontaminazzjoni tal-Hazmat; bdejna naħsbu għal Personal Protective Clothing u ġbarna lista ta’ 

dawk l-impjegati li jistgħu jiġu bżonn is-servizz taċ-childcare. Apparti hekk fassalna pjan strateġiku li 

ġie mqassam fi tliet partijiet: L-ewwel fażi x-xiftijiet ikunu kollha l-istess u jiżdiedu tliet stazzjonijiet 

temporanji; it-tieni fażi jekk il-Forza tonqos b’25% jitwaqqfu xi xiftijiet jew stazzjonijiet 

temporanjament; it-tielet fażi jekk il-Forza jkollha qrib il-50% tnaqqis, jista’ jsir lockdown, jingħalqu 

xi stazzjonijiet u jsiru 4 xiftijiet bil-live-in. 

 

Għamilna tliet stazzjonijiet temporanji. Dan sar minħabba żewġ punti ewlenin: biex tkompli tnaqqas l-

ammont ta’ ħaddiema fix-xift, minn 15-il persuna għal 9 jew inqas u jkollna response time aħjar peress 

li stazzjon jista’ jkun qed jagħmel xogħol marbut mal-Covid-19 filwaqt li jinqala’ xogħol ieħor. Dawn 

l-istazzjonijiet saru f’dawn il-lokalitajiet: l-iskola sekondarja ta’ Ħad-Dingli li serviet ta’ bażi għas-
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sezzjoni USAR, l-isports complex tar-Rabat Għawdex li serva bħala stazzjon ieħor f’Għawdex u l-

barracks tal-AFMf’ Pembroke li qed iservu mhux għal tmiem il-ġimgħa biss imma kuljum.  

 

Tajna taħriġ speċjalizzat lill-ħaddiema u fassalna SoPs ġodda. Din l-istrateġija bdiet billi l-membri tal-

Forza ngħatalhom taħriġ dwar il-PPE u d-dekontaminazzjoni biex iħossuhom kunfidenti meta jmorru 

jaħdmu. Wara l-istess taħriġ ingħata lill-ħaddiema ta’ entitajiet oħra bħall-Pulizija, l-Armata, tobba, 

ħaddiema mid-Dipartiment tas-Saħħa u lid-Dipartiment tat-Tindif u NGOs.  

 

Saru tliet bażijiet ta’ dekontaminazzjoni, waħda fis-Sezzjoni Marittima, oħra Għawdex u oħra f’Ħal 

Far, apparti li kellna tnejn oħra mobbli għal li jista’ jinqala’. Qed nittrenjaw in-nies, qed 

niddekontaminaw il-postijiet u qed niddekontaminaw il-vetturi. Matul din is-sena iktar minn 1,107 

persuna ġew ittrenjati, iktar minn 343 binja u iktar minn 921 karozza ġew iddekontaminati. L-apparat 

tal-Hazmat qed jintuża kollu u ħareġ il-fatt kemm għamilna għażla tajba fix-xiri ta’ iktar minn €700K 

f’dan l-apparat is-sena l-oħra. Dan l-apparat huwa state of the art u qed jaħdmu bih bosta pajjiżi fl-

Ewropa u l-Istati Uniti u huwa apparat speċjalizzat.  

 

Fil-bidu tal-pandemija l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kienu qed imorru jagħmlu l-ispezzjonijiet mal-

pulizija u l-ispetturi tas-saħħa għan-nies li jkunu kwarantina. Qed nixtru b’mod konsistenti personal 

protective equipment bħal maskri, suits, ingwanti, sanitizers, termometri u ħwejjeġ oħra fuq bażi 

regolari.  

 

Liġi 

F’April 2017 l-Att 411 tal-1999 tal-Protezzjoni Ċivili ġie emendat wara li l-Kabinett fl-2016 iddelega 

r-responsabbiltà fuq id-DPĊ biex tfassal, tħares u tiżgura li jkun hawn regolamenti dwar is-sigurtà tan-

nirien (Fire Safety Regulations) u li jkun hawn kontroll fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku waqt 

attività tal-massa. Tkomplew il-laqgħat mal-avukati tal-Ministeru u dawk tal-AĠ b’mod intensiv u 

ppreżentajna regolamenti lill-Kabinett, bil-għan li jkollna Fire & Safety Regulations li jirriflettu r-realtà 

u ż-żminijiet ta’ llum u futuri. Dawn ir-regolamenti ġew approvati, għalhekk skont id-direzzjoni politika 

bdejna nagħmlu laqgħat mal-istakeholders ewlenin fosthom il-kamra tal-kummerċ, il-kamra tal-periti u 

dik tal-inġiniera. 

 

Minħabba l-pandemija ma stajniex nagħmlu l-konsultazzjoni pubblika biex dawn ir-regolamenti jiġu 

implimentati, u għalhekk irridu nagħmluha matul is-sena li ġejja. Is-sena l-oħra kienu saru kuntatti ma’ 

entitajiet barranin sabiex matul is-sena 2020 jingħata taħriġ lill-ħaddiema tal-PĊ biex ikollhom din id-

diploma bħala risk evaluators u risk inspectors. Dan il-kors beda b’mod virtwali u se jkun konkluż lejn 

nofs is-sena 2021. 
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Fuq l-attivitajiet tal-massa, saru ftit laqgħat mal-Korp tal-Pulizija u mad-Dipartiment tal-Emerġenza 

tal-Isptar Mater Dei, imma l-ħsieb huwa li matul is-sena d-dieħla din l-issue tkun indirizzata wkoll. 

 

1. Infrastruttura 

Apparti li saru diversi xogħlijiet infrastrutturali ġewwa kull stazzjon biex il-ħaddiema jkollhom post 

aħjar minn fejn joperaw, dan il-pjan qed iħares lejn stazzjonijiet li kollha jkunu jifilħu għat-theżżiż ta’ 

terremot u dan sabiex jibqgħu joperaw u jagħtu servizz fl-iktar mumenti diffiċli.  

• Stazzjon Floriana: L-art għaddiet f’idejn il-PĊ u ġew ippreżentati l-pjanti kollha. Saru laqgħat 

mas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali. Dawn marru għand l-Awtorità tal-Ippjanar biex 

jinħareġ il-permess imma kien hemm xi oġġezzjonijiet mingħand il-Kunsill tal-Furjana. Saru 

taħditiet mal-Kunsill u ġew iċċarati l-punti kollha, b’hekk seta’ jinħareġ il-permess biex is-sena 

li ġejja nkunu nistgħu nibdew dan il-proġett.  

• Stazzjon Għawdex: Ġiet identifikata l-art u saru diskussjonijiet mal-awtoritajiet konċernati. 

(Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali, MGOZ, MHSE). Ġew ippreżentati concept plans kif ukoll 

rapport dwar il-ħtieġa li għandu bżonn dan l-istazzjon li huwa meqjus bħala wieħed reġjonali. 

Wara li kellna stazzjon temporanju fl-isport complex, ġiet allokata lill-Protezzjoni Ċivili biċċa 

art li kienet tifforma parti mill-biċċerija l-antika u din ġiet trasformata fi stazzjon tat-tifi tan-nar 

biex Għawdex jibqa’ jkollu dejjem stazzjon miftuħ f’każ li jkun hemm xi ħadd li jirriżulta 

pożittiv għall-virus tal-Covid-19. 

• Stazzjon Delimara: Ġiet mgħoddija l-art u saru spezzjonijiet fuq il-blat. Saru diskussjonijiet 

mal-Enemalta sabiex l-art li fuqha hemm l-istazzjon temporanju tgħaddi wkoll f’idejn il-

Protezzjoni Ċivili. Bdew ukoll jiġu ddisinjati l-pjanti ta’ dan l-istazzjon. 

• Sezzjoni Marittima: Sar qbil biex l-aġenzija li kienet qed tokkupa parti sostanzjali mill-art 

eżistenti ta’ Ras Ħanżir tiġi mrodda lura lill-PĊ f’Ġunju 2020. Kif tneħħew l-affarijiet beda jsir 

stazzjon temporanju bil-kontejners u garaxx kbir ġie kollu rinovat. Issa huwa mistenni li s-sena 

d-dieħla jsiru t-testijiet u spezzjonijiet tal-blat kif ukoll l-ewwel disinji. 

• Ħal Far Training grounds: Ingħatat l-art u qed isiru diskussjonijiet ma’ nies professjonali f’dan 

il-qasam biex jibdew jitħejjew il-pjanti neċessarji. Biss minħabba l-pandemija l-membri minn 

Singapore Civil Defence Force ma setgħux jiġu Malta biex jagħmlu dawn l-ispezzjonijiet. 

B’kolloborazzjoni ma’ Infrastructure Malta qed isir it-tindif u l-iskavar minnhom fl-art indikata. 

• Stazzjon Kordin: Instabet biċċa art u fuqha qed isiru t-testijiet meħtieġa biex naraw kemm se 

tkun l-ispiża biex jitnaddaf il-post. Fuq dan il-proġett hemm ukoll entitajiet oħra mill-istess 

Ministeru. 

 

 

 



 
MHSE Rapport Annwali 2020 Paġna 42 

2. Apparat u Vetturi 

Il-ftehim mal-Malta Industrial Parks biex jinxtraw żewġ bowżers li jġorru 20,000 litru ilma u żewġ 

bowżers oħra li jġorru 40,000 elf litru ilma ntlaħaq għax inxtraw dawn il-bowżers u trakk biex ikun 

jista’ jiġbidhom. Dawn ġew ippreżentati fl-ewwel kwart tas-sena 2020 u beda l-proċess għall-iktar 

negozjar bejn iż-żewġ partijiet biex ikun hemm ftehim ieħor.  

 

Parti minn miżura tal-baġit 2019 kienet li nibdew nindirizzaw il-bini għoli. Is-sena l-oħra ħabbarna li 

ġie ffirmat kuntratt b’mod dirett mal-Magirus biex jinxtara TTL (Turn Table Ladder) ġdid li jlaħħaq l-

34 metru, bħala parti minn MoU li għamilna mal-Awtorità tal-Ippjanar u se jkun iffinanzjat mill-

imsemmija Awtorità. Dan it-trakk wasal u ġie inawgurat f’Settembru li għadda. 

 

Ir-relazzjoni li għandna ma’ bosta entitajiet qed tirriżulta f’għajnuna kbira u f’Novembru inawgurajna 

żewġ vannijiet pick-up li ngħataw lilna mill-Enemalta u mill-Enemed rispettivament biex insaħħu l-

istazzjon ta’ Delimara b’iktar apparat bżonnjuż. Il-ħsieb huwa li s-sena d-dieħla jitkomplew id-

diskussjonijiet biex tkompli tikber ir-relazzjoni bejn it-tliet entitajiet. 

 

Dan il-pjan ta’ azzjoni qed iħares lejn tibdil fil-vetturi operattivi li dan id-Dipartiment għandu bżonn 

jixtri biex ikun jista’ jopera tajjeb. Magħhom ukoll hemm żewġ fire boats u tliet dinghies. Saru negozjati 

biex jinxtraw dinghy, ħames light fire engines u industrial fire engine fis-sena 2020. Il-finanzi wkoll 

approvawlna biex nagħmlu l-kuntratti ma’ dawn il-fornaturi biex fis-sentejn li ġejjin ikollna iktar vetturi 

u iktar opri tal-baħar fosthom turn table ladder li jitla’ 70 metru u fire boat tal-ogħla kwalità. 

 

Inxtara wkoll protective clothing bħal elmijiet, fire kits, safety shoes, rescue gloves, flash hoods, fire 

gloves u bwiez tal-ogħla kwalità bi spiża ta’ madwar kwart ta’ miljun Ewro. Xtrajna wkoll diversi 

apparat ġdid kemm għas-salvataġġ u kemm għan-nirien, fosthom BA’s (Breathing Apparatus), hoses, 

pompi u slielem ġodda. Xtrajna żewġ rotater telehandlers wara l-evalwazzjoni tal-maltempata ta’ Frar, 

u lestejna it-tinda l-kbira f’Ħal Far fuq il-konkrit li kien sar is-sena l-oħra. Inxtraw erba’ towerlight 

generators kif ukoll high voltage generator. Ma’ dawn tlesta ukoll tender biex jinxtraw diversi vetturi 

oħra li għandu bżonn dan id-dipartiment. Inxtara iktar foam concentrate, komplejna ninvestu fit-

Taqsima tal-Għajnuna Umanitarja b’somma ta’ madwar €800,000 f’apparat relatat u b’€60,000 mill-

proġett Calypso f’apparat ta’ salvataġġ fosthom żewġ drones kbar li kapaċi jidentifikaw ħruġ ta’ żejt 

minn ġol-bastimenti.  

 

3. Riżorsi Umani 

Wara li s-sena l-oħra laħħaqna 128 Assistance and Rescue officer (ARO) ġdid, din is-sena kien imiss li 

jkun hemm promozzjonijiet interni f’diversi gradi oħra tal-Forza tal-Għajnuna u Salvataġġ. Għalhekk 

laħħaqna 64 Leading Assistance and Rescue Officers (LARO) ġodda, li kienu meħtieġa u bżonnjużi 
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għall-operat tal-PĊ. Issa d-Dipartiment għandu Leading f’kull xift f’kull sezzjoni jew stazzjon. Irridu 

nsemmu li d-Dipartiment issa qed jopera b’sistema ta’ 4 xifts u mhux 3 xifts għalhekk inħolqu xifts 

ġodda li riedu LARO biex imexxihom. Kien hemm ukoll stazzjonijiet / sezzjonijiet li ma kellhomx 

LARO biex imexxi xift fosthom l-istazzjon tal-Furjana, ta’ Delimara, ta’ Pembroke, l-istazzjon il-ġdid 

ta’ Għawdex u s-sezzjonijiet tal-USAR u l-HAZMAT.  

 

Din is-sena 18-il LARO (Leading Assistance & Rescue Officer) ġew promossi għal grad ta’ station 

officer. Dan iffiser li dawn l-istation officers issa jridu jieħdu ħsieb stazzjon sħiħ u mhux xift partikulari. 

B’kollox issa d-DPĊ għandu 20 station officer meta qabel kellu 7 biss. Din il-qabża tfisser li issa se 

jkun hemm dejjem preżenti, 24 siegħa kuljum, mill-inqas tliet station officers u dan sabiex jassistu 

f’inċidenti ta’ ċertu portata. Issa kull stazzjon ewlieni se jkollu 3 station officers li se jaħdmu b’sistema 

ta’ xift.  

 

4. Kampanja Edukattiva 

Din is-sena minħabba l-pandemija u peress li l-iskejjel damu magħluqa għal bosta xhur ma stajniex 

inkomplu naħdmu fuq dak li konna fassalna flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Kemm il-mascots 

(Fjamminu u Qtajrina) kif ukoll il-ktejjeb (Be Safe) ġew inawgurati f’nofs is-sena waqt attività fi skola 

meta infetħet Skola Sajf.  

 

Taħriġ 

Tkompla u tlesta t-taħriġ tal-first aid għall-ħaddiema kollha inkluż dawk tal-amministrazzjoni. Dan 

seta’ jkun possibbli wara li ħames membri tal-Forza laħqu fil-livell ta’ instructors mar-Red Cross. Għat-

tieni sena konsekuttiva sar taħriġ mal-membri Kanadiżi tal-USAR tar-Red Deer County. Fil-bidu tas-

sena membri Maltin telgħu l-Kanada biex jagħmlu taħriġ f’temperaturi u kundizzjonijiet kesħin. F’dan 

it-taħriġ il-membri Maltin ħadu esperjenza f’taħriġ differenti ta’ kif isiru t-tfittxijiet intensivi. 

 

Biex inkomplu nonoraw il-miżura tal-baġit rigward bini għoli sar kuntatt ma’ espert Ingliż f’dan il-

qasam u fthemna biex tletin persuna oħra tieħu kors intensiv kif għandhom jaġixxu jekk ikun hemm 

nirien f’bini għoli. Sfortunatament minħabba l-pandemija sar kors wieħed biss li minnu bbenefikaw 15-

il ħaddiem.  

 

Sar ukoll kors fuq heavy plant machinery fejn mitt persuna ħadu dan it-taħriġ speċjalizzat biex issa 

kollha ġew iċċertifikati li jistgħu jħaddmu fork lifter jew tagħmir ieħor speċjalizzat. Mija u għoxrin 

persuna ħadu taħriġ fuq kif iħaddmu t-towerlight generators li xtrajna filwaqt li sitt persuni ħadu taħriġ 

fuq il-high voltage generator. 
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Qabża importanti kienet li tletin ħaddiem ħadu kors l-MCAST fuq train-the-trainer u kollha ħarġu 

b’ċertifikat MQF level 4. Sittax-il persuna ġew magħżula biex jagħmlu diploma ta’ fire risk inspectors 

mal-aqwa skola fl-Ingilterra. Dan il-kors beda online u se jkompli s-sena d-dieħla. Ħadna l-opportunità 

biex 32 persuna jieħdu kors ta’ basic divers ħalli nerġgħu nibnu din is-sezzjoni mill-ġdid u sittax-il 

persuna oħra ħadu taħriġ fuq sewqan bid-dinghy f’każijiet ta’ emerġenza fosthom bil-lejl. Fil-bidu tas-

sena tajna taħriġ kontinwu fuq dekontaminazzjoni u kif tilbes u tinża’ l-ilbies li jista’ jkun ikkontaminat.  

Minbarra korsijiet għall-ħaddiema tagħna, tajna bosta taħriġ tal-Basic Fire Fighting Course, Advance 

Fire Fighting Course, Fire Marshall u Fire Awareness lil diversi entitajiet kemm governattivi u kemm 

m’humiex li b’kollox ilaħħqu ’l fuq minn 700 persuna oħra. Bdejna wkoll l-ewwel diskussjonijiet biex 

il-ħaddiema tagħna s-sena li ġejja jieħdu korsijiet fuq absailing avvanzat u fuq nirien f’karozzi elettriċi. 

 

Applikazzjonijiet 

Bħala applikazzjonijiet qed nirċievu dak kollu li jidħol għand il-PA. Bl-introduzzjoni tal-Fire and Safety 

Regulations irid ikun hemm iktar ħaddiema li jivvetjaw l-applikazzjonijiet, iktar ħaddiema li 

jispezzjonaw u iktar evalwaturi, periti u avukat sabiex l-infurzar tar-regolamenti jimxi b’mod ġust u 

trasparenti. Qed nittamaw li s-sena d-dieħla jkollna 16-il persuna kwalifikati bħala fire risk inspectors 

u jibdew jgħinu f’dan il-qasam. Ma’ dawn żdiedet id-domanda tal-applikazzjonijiet mingħand ir-REWS 

u l-ERA kif ukoll spezzjonijiet fuq kmamar tan-nar u lmenti li jsiru minn żmien għal żmien minn terzi 

persuni li jridu jiġu spezzjonati u jsiru r-rapporti dwarhom. 

 

Interventi ta’ Emerġenza 

Il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jkunu involuti ta’ kuljum f’diversi operazzjonjiet ta’ 

salvataġġ. Dawn l-operazzjonijiet ivarjaw minn nirien domestiċi għal interventi ta’ salvataġġ, assistenzi 

u oil spillages. Matul is-sena l-Protezzjoni Ċivili ġiet imsejħa biex tassisti ’l fuq minn 5577 inċident, 

tnaqqis ta’ 203 fuq is-sena preċedenti. B’xorti tajba u bis-saħħa tal-bowżers tal-ilma li għadna kemm 

ġibna qed inkunu kapaċi nikkontrollaw nirien kbar f’iqsar f’ħin. L-istatistika turi li din is-sena kellna 

żieda kbira ta’ 4.5% fuq il-HAZMAT u dan huwa dovut minħabba l-pandemija. 

 

Għalkemm l-istazzjon ta’ Kordin baqa’ l-iktar stazzjon attiv bi 24.3%, kellu tnaqqis ta’ 11% jew aħjar 

ta’ kważi 700 sejħa meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Dan aktarx li qed jiġri peress li hemm żewġ 

stazzjonijiet aktar attivi dak tal-Furjana u l-ieħor ta’ Pembroke li bejniethom ilaħħqu l-20% tas-sejħiet 

kollha.  

 

Hawn taħt hawn il-lista kollha ta’ inċidenti li l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili attendew 

fuqhom matul is-sena 2020.  

 



 
MHSE Rapport Annwali 2020 Paġna 45 

Natura ta’ Emerġenza 2019 % 2020 % Differenza + or – (%) 

ASSISTENZA 926 16.0 871 15.6 - 55 - 0.4 

NIRIEN 2171 37.5 2107 37.8 - 64 + 0.3 

GĦARGĦAR 11 0.2 15 0.3 + 4 + 0.1 

HAZMAT 96 1.7 343 6.2 + 247 + 4.5 

INĊIDENTI MARITTIMI 24 0.4 16 0.3 - 8  - 0.1 

OĦRAJN 729 12.6 369 6.6 - 360 - 6 

PUMPING 16 0.3 19 0.3 + 3 0 

SALVATAĠĠ 386 6.7 391 7 + 5 + 0.3 

SPILLAGE 1421 24.6 1446 25.9 + 25 + 1.3 

Grand Total 5780 100 5577 100 - 203 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazzjonijiet Pubbliċi u Edukazzjoni 

Il-funzjonijiet tat-taqsima tar-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, NGO’s, 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, għall-żjarat fit-taqsimiet diversi tad-Dipartiment. 

 

Il-pandemija wkoll affettwat ir-ritmu ta’ ċerti setturi f’dan il-qasam. Mill-istatistika nistgħu naraw 

tnaqqis drastiku fl-avvenimenti tal-massa, żjarat fl-iskejjel, żgħażagħ li jfittxu esperjenza ta’ xogħol u 

parteċipazzjoni diretta fuq fire drills.  

 

 2019  2020  2019/2020 2019/2020 

STAZZJON INĊIDENTI % INĊIDENTI % Differenza + or – (%) 

Delimara 9 0.16 6 0.1 - 3 - 0.06 

Sezzjoni tal-Klieb 13 0.22 5 0.1 - 8 - 0.12 

Floriana 579 10.02 741 13.3 + 162 + 3.28 

Għawdex 766 13.25 644 11.5 - 122 - 1.75 

Ħal Far 1277 22.09 926 16.6 - 351 - 5.49 

Kordin 2042 35.33 1352 24.3 - 690 - 11.03 

Sezzjoni Marittima 160 2.77 389 7 + 229 + 4.23 

Xemxija  934 16.16 872 15.6 - 62 - 0.56 

Pembroke 0 0 374 6.7 + 374 + 6.7 

USAR 0 0 268 4.8 + 268 + 4.8 

TOTAL  5780 100 5577 100 -203 0 
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 2019 2020 

Demostrazzjonijiet 16 43 

Osservatuti-Żjarat ta’ familjarizzazzjoni 55 159 

Taħriġ lill-ħaddiema tad-DPĊ 128 561 

Korsijiet lill-entitajiet 999 715 

Fire & Evacuation Drills 37 7 

Żjarat fl-istazzjonijiet 235 373 

Diskussjonijiet fuq Awareness  20 134 

Parteċipazzjoni f’attivitajiet għal kawżi ġusti 17 2 

Media 76 78 

Esperjenzi ta’ xogħol 59 16 

Żjarat fl-iskejjel 16 8 

Laqgħat barra minn xtutna  3 

Taħriġ in-house 90 1571 

 

Konklużjoni 

F’dan ir-rapport huwa impossibbli li telenka l-ħidma kbira li twettqet imma rridu nfakkru wkoll li għall-

okkażjoni tal-112 bħalma jiġri kull sena saret attività ġewwa skola u dan sabiex il-poplu jkun jaf kif 

għandu juża dan in-numru f’każ ta’ emerġenza. Flimkien mal-Università beda l-proċess biex is-sena d-

dieħla nagħmlu eżerċizzju Nazzjonali fuq Tsunami. Għal dan il-għan sar ħafna xogħol u kien hemm 

bosta laqgħat mal-istakeholders kollha. Inxtara wkoll l-apparat li dan huwa kollu mħallas minn fondi 

tal-Unjoni Ewropea. Mal-Università wasalna wkoll biex niffirmaw MoU ħalli ngħinuhom isaħħu l-

apparat tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam mal-qasam siżmiku. 

 

Il-laqgħat ma’ entitajiet ma waqfux u hemm diskussjonijiet mal-Water Services Corporation dwar l-

idranti mal-pajjiż kollu, hemm MoU ma’ Heritage Malta li minħabba l-pandemija ma bqajniex 

niżviluppawh, hemm kordinazzjoni kbira ma’ Infrastructure Malta u qed jgħinuna f’Ħal Far, kif ukoll 

nattendu fuq bażi regolari laqgħat fil-kumitat tal-isplussivi, fil-bord tal-Akkademja tal-Forzi 

Dixxiplinati u fil-bord tas-sigurtà marittima. 

 

Dan ir-rapport jixhed impenn u dedikazzjoni kbira mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

matul is-sena konġunta ma’ dik tal-ministeru u diversi entitajiet oħra. Għalkemm il-PĊ huwa wieħed 

pjuttost żgħir meta kkomparat ma’ korpi ddixxiplinati oħra, l-impenn tiegħu huwa wieħed kbir. 
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Pulizija 

 

Dipartiment tas-Sigurtà u Reati Maġġuri 

Ir-responsabbiltajiet ta’ dan id-dipartiment huma dak li jmexxu investigazzjonijiet ta’ każijiet serji kif 

ukoll jgħin fl-istrateġija tal-prevenzjoni tar-reati. Dan id-dipartiment kompla joffri wkoll sapport lill-

pulizija distrettwali f’investigazzjonijiet li huma klassifikati anqas serji. 

 

Fil-bidu ta’ Ottubru, il-funzjonijiet u d-dmirijiet ta’ din l-iskwadra ġew riveduti biex jikkumplimentaw 

id-data tal-kriminalità kurrenti biex ikomplu jtejbu x-xogħol ta’ din l-unità bl-intenzjoni li jkunu aktar 

organizzati u speċjalizzati biex jikkumbattu x-xejra attwali tar-reati li qed jitwettqu. Fil-fatt, ġiet 

stabbilita Unità ġdida li hija l-Arson Unit u reati aktar kumplessi ġew miżjuda mal-mandat ta’ unitajiet 

stabbiliti oħra kif spjegat hawn taħt. 

 

Property Crime Unit:  

• Gruppi ta’ kriminalità organizzata involuti f’serq minn postijiet, li jaqbeż il-€5,000; 

• Kriminalità Kulturali, inkluż il-wirt kulturali; monumenti;  

 

Violent Crimes Unit: 

• Serq bl-armi, imwettaq b’kwalunkwe tip ta’ arma proprja jew improprja inklużi Taser Guns, 

Pepper Spray jew kwalunkwe Aerosol spray. 

• Muggings, jiġifieri s-serq fejn tiġi eżerċitata forza fiżika 

• Snatch thefts fuq persuni ’l fuq minn 60 sena, taħt it-12-il sena jew meqjusa vulnerabbli 

• Każijiet ta’ rikatt jew estorsjoni li jaqbżu l-€5,000 

• Ħtif ta’ persuni (Konġuntament ma’ sezzjonijiet oħra u distretti rispettivi) 

 

Arson Unit: 

• Kull tip ta’ ħruq kommess fuq proprjetà jew vetturi 

 

Specialised Vehicle Squad: 

• Investigazzjoni ta’ serq ta’ vetturi fuq livell nazzjonali u internazzjonali u kwalunkwe 

investigazzjoni oħra relatata. 
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Kull unità investigat bosta reati taħt il-mandat tagħhom u każijiet oħra li ġew assenjati wkoll għar-Reati 

Maġġuri minħabba n-natura kumplessa jew delikata tal-każ in kwistjoni. Fir-rigward tal-Arson Unit din 

saret operattiva fl-1 ta’ Novembru 2020 u r-riżultati bdew ġejjin immedjatament u dan wara li fis-snin 

li għaddew prattikament l-ebda ħruq ma kien solvut filwaqt li l-aħħar xahrejn tal-2020 ġew solvuti erba’ 

kazi u wkoll każ ta’ kospirazzjoni biex isir ħruq. 
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Matul is-sena ġew solvuti wkoll każijiet oħra li seħħew fis-snin ta’ qabel li jmorru lura sa mill-2014 u 

dan juri biċ-ċar li din l-iskwadra tibqa’ tinvestiga u tirrevedi il-każi anke wara li jgħaddi ammont ta’ 

żmien minn fuqhom. 
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Bosta persuni rġiel, nisa, ’il fuq minn 18-il sena, taħt it-18-il sena u ta’ diversi nazzjonalitajiet tressqu 

quddiem il-qorti b’rabta ma’ dawn ir-reati solvuti. Dawn huma indikati hawn taħt fi tliet tabelli 

differenti bbażati fuq is-sess, l-età u n-nazzjonalità: 
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110

4

Età

Aktar minn 18-il sena

Anqas minn 18-il sena
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Matul dawn l-aħħar tliet xhur diversi persuni ġew arrestati, interrogati u intervistati biex jinvestigaw il-

każijiet elenkati hawn fuq, kemm dawk solvuti jew le. Dan ix-xogħol huwa enfasizzat fit-tabella ta’ 

hawn taħt: 
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In-numru totali ta’ tfittxijiet li saru kien 292 filwaqt li n-numru totali ta’ sigħat ta’ filmati minn kameras 

tas-sigurtà mniżżla u analizzati kien ta’ 1,240. Is-sena kienet waħda pożittiva fejn is-snin ta’ qabel u 

dan id-dipartiment huwa determinat li jkompli din is-sensiela pożittiva biex jinkisbu riżultati aħjar. 

 

Sezzjoni A 

Omiċidji Volontarji 

Matul is-sena kienu rrappurtati sitt każijiet ġodda ta’ omiċidji volontarji, liema każijiet kienu investigati 

b’suċċess u solvuti kollha.  

 

Il-vittmi, total ta’ seba’ persuni, kienu kollha rġiel minbarra każ wieħed, li kienet mara; erba’ vittmi 

huma ta’ nazzjonalità Maltija filwaqt li tlieta huma ta’ nazzjonalità barranija (ara Diagram A.1). 

 

It-total ta’ persuni mressqa l-qorti mixlija b’dawn l-omiċidji huwa ta’ disa’ persuni. Dawn huma lkoll 

irgiel, li ħamsa minnhom huma magħrufin mal-Pulizija b’anteċedenti kriminali. Erbgħa mill-imputati 

huma ta’ nazzjonalità Maltija filwaqt li ħamsa huma ta’ nazzjonalità barranija. Tnejn mill-ħames 

imputati barranin kienu lokalizzati barra minn Malta (il-Marokk u Spanja) wara li rnexxielhom jaħarbu 

ftit wara li allegatament wettqu dawn l-omiċidji. Sussegwentement huma ġew arrestati permezz ta’ 

mandat t’arrest internazzjonali (fil-każ tal-Marokk) u mandat t’arrest Ewropew (fil-każ ta’ Spanja) u 

eventwalment kienu estraditi lura Malta eskortati mill-uffiċjali tal-iskwadra tal-omicidji.  
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Diagram A.1 

 

Sezzjoni B 

Investigazzjonijiet Oħra 

 

L-Iskwadra tal-Omiċidji ssoktat bl-investigazzjonijiet ta’ omiċidji li seħħew matul dawn l-aħħar snin, 

kemm dawk li għadhom mhux solvuti iżda anke dawk li minkejja li huma kklassifikati bħala solvuti, 

għal raġunijiet varji jkun jeħtieġ li tissokta l-investigazzjoni. B’żieda ma’ dawn, sar ukoll eżerċizzju ta’ 

reviżjoni ta’ investigazzjonijiet u komparazzjoni fil-metodu ta’ eżekuzzjoni ta’ delitti serji u bi vjolenza, 

suspettati li huma mwettqa minn membri fi grupp ta’ kriminalità organizzata, fosthom każijiet ta’ qtil, 

serq bi vjolenza u attakki fuq ħajja ta’ persuna bl-użu ta’ splussiv (bomba) jew armi tan-nar.  

 

Sezzjoni Ċ 

Investigazzjoni permezz ta’ Task Force 

L-iskwadra tal-omiċidji tifforma parti minn Task Force, li flimkien mat-taqsima tar-Reati ekonomiċi u 

l-Europol, tinsab għaddejja b’investigazzjoni u analiżi ta’ informazzjoni relatata ma’ omiċidju, fost reati 

oħra. Il-membri kollha ta’ din it-Task Force jiltaqgħu darba fil-ġimgħa filwaqt li l-iskwadra tal-omiċidji 

tinsab għaddejja b’analiżi ta’ informazzjoni diġitali voluminuża li hija marbuta ma’ każ ta’ omiċidju. 

Fl-ewwel xhur ta’ din is-sena, uffiċjali tal-Europol kienu preżenti hawn Malta u assistew lill-Pulizija 

Maltija fl-analiżi ta’ din l-informazzjoni fejn imbagħad, minħabba r-restrizzjonijiet li ġabet magħha l-

pandemija, il-Europol issoktaw bl-assistenza minn ġewwa l-Kwartieri Ġenerali tagħhom, f’The Hague. 

Aktar tard matul is-sena, uffiċjal mill-iskawdra tal-omiċidji ġie assenjat għal ftit ġimgħat ġewwa l-

Kwartieri Ġenerali tal-Europol sabiex jitkompla parti mill-analiżi hemmhekk. 
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Sezzjoni D 

Taħriġ 

F’Ottubru 2020, l-iskwadra tal-omiċidji kellha l-opportunità li tipparteċipa f’webinar li ġie mtella’ mill-

FBI National Academy Associates. Is-suġġett magħżul kien Working with Multiple Suspects and 

Burner Phone Records, u għaldaqstant, minħabba r-relevanza u l-importanza li dan is-suġġett għandu 

fid-dinja tal-lum, flimkien mal-fatt li dan id-Dipartiment ilu għal żmien twil jesperjenza kriminali 

joperaw b’dan il-mod, din l-opportunità ġiet estiża u allokata wkoll għal membri kollha mit-taqsima 

tar-Reati Maġġuri.  

 

Dipartiment ta’ Kontra d-Droga u Vizzji oħra 

Skwadra Kontra l-Vizzju tad-Droga 

Matul is-sena 2020 il-Pulizija tal-iskwadra ta’ kontra il-vizzju tad-droga kompliet taħdem fuq l-għanijiet 

ewlenin tagħha, ċioè: 

• investigazzjonijiet li jinvolvu traffikanti tad-droga ta’ ċertu livell l-hekk imsejħa ħut il-kbir, 

• it-targetting ta’ street pushers 

• ix-xiri ta’ ekwipaġġament modern speċjalment fejn tidħol is-sorveljanza ta’ targets  

• l-għotja ta’ taħriġ adattat b’konnesjoni mal-użu tal-ekwipaġġament u dan biex l-iskwadra 

tkompli tilqa’ għall-isfidi li toffri l-kriminalità organizzata preżenti f’din l-era teknoloġika 

• Iktar koperazzjoni ma’ sezzjonijiet oħra speċjalizzati u distrettwali sabiex isiru rejds konġunti 

ġo ġonna pubbliċi u postijiet oħra fejn il-preżenza tal-pulizija trid tinħass b’mod effettiv u 

konsistenti.  

 

L-iskwadra ta’ kontra l-vizzju tad-droga irnexxiela 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 ttina l-liġi bħal l-hekk imsejħa konsenja kontrollota skont it- termini 

tal-artikolu 30 ta’ Kap 101 Liġijiet ta’ Malta . 

 

Din is-sena komplejna fejn ħallejna fl-2019 għar-rigward ta’ koperazzjoni fuq livelli eċċellenti bejn il-

Pulizija u d-Dwana ta’ Malta li ssarrfet f’iktar sejbiet ta droga fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta u 

mill-Freeport. 

 

Din l-istrateġija qed tagħti eżitu pożittiv kif jidher mis-sejbiet ta’ droga elenkati fit-tabella hawn taħt.  
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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 per 

eżempju 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 tat ukoll importanza għall-informazzjoni fuq allegati abbużi ta’ droga 

f’postijiet pubbliċi bħal playing fields u ppruvat tiffoka wkoll fuq diversi barijiet u postijiet oħra ta’ 

divertiment u mhux bħal garaxxijiet mxerrdin madwar il-gżejjer Maltin fejn allegatament kienet qed 

tiġi kkunsmata u traffikata d-droga. Ta’ min wieħed isemmi li saru wkoll rejds speċifiċi fil-gżira ta’ 

Għawdex li wkoll taw eżitu pożittiv.  

 

Kwantità ta’ Droga Maqbuda – Sena 2020 

 

Tip ta’ Droga - Kwantità 

Kokaina - 524540.869 grammi 

Raża tal-kannabis - 361.601 grammi 

Il-Pjanta Kannabis kollha jew biċċa 

minnha (ħaxixa) - 151124.5508 grammi 

Joint tal-kannabis - 7 

Ecstasy - 14.5 pilloli 

Eroina - 1848.908 grammi 

Żerriegha tal-kannabis - 4 

Trab tal-MDMA - 4.012 grammi 

Ħaxixa sintetika skedata - 2028.766 grammi 

 Ħaxixa sintetika mhux skedata - 8.776 grammi 

Kokaina mill-iebsa - 127.029 grammi 

Pjanti tal-kannabis - 4 

Methadone - 0.2L 

Testosterone - 18 ML 

 

Skwadra 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 irrapurtati nieqsa, logħob 

illegali, lottu klandestin, pedofelija fuq l-internet u traffikar tan-nies fost ħafna oħrajn.  



 
MHSE Rapport Annwali 2020 Paġna 56 

Prijorità hija mogħtija lill-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali u l-kontroll fuq it-tlajjar u tħajjir għall-

prostituzzjoni. Bosta persuni ġew imressqa l-qorti wara rejds, spezzjonijiet u investigazzjonijiet 

b’suċċess li jikkonċernaw dawn ir-reati serji. 

 

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 

wkoll li mis-sena li għaddiet, l-iskwadra bdiet tiffoka iktar fuq ċrieki ta’ pedofeli. Fil-fatt tramite 

investigazzjoni waħda ġew arrestati, investigati u mressqa l-qorti ħamest’irgiel u ġie sekwestrat ammont 

konsiderevoli ta’ materjal pedo-pornografiku wkoll.  

 

L-iskwadra ta’ kontra il-vizzji tassisti wkoll f’każijiet kritiċi u serji ta’ persuni rrapportati nieqsa 

primarjament fejn jidħlu minuri u flimkien mal-pulizija distrettwali tikkordina l-investigazzjoniiet tal-

korp. Dan jingħata importanza kbira biex jiġi mnaqqas il-periklu għal dawn in-nies.  

 

Din l-iskwadra tagħti attenzjoni wkoll għal 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. Din is-sena wkoll l-iskwadra kellha diversi investigazzjonijiet li jikkonċernaw 

l-hekk imsejjaħ reat ta’ THB (traffikar ta’ persuni). Dawn ġew investigati b’ suċċess u tressqu diversi 

persuni l-qorti fuq l-aspett sesswali ta’ dan ir-reat.  

 

 

Skwadra ta’ Kontra l-Vjolenza Domestika u Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru  

 

Din l-iskwadra bdiet topera fl-1 ta’ Ottubru 2020 u l-għan tagħha kien li r-reati kriminali li għandhom 

x’ jaqsmu mal-vjolenza domestika inġenerali inkluż dawk abbażi tal-ġeneru jiġu investigati b’mod iktar 

professjonali minn skwadra speċjalizzata.  

 

Taħriġ 

 

Qabel ma bdiet topera din l-iskawdra speċjalizzata, il-membri kollha fi ħdanha ngħataw induction 

course ad hoc mifrux fuq jumejn fil-faċilitajiet tal-akkademja tal-korpi dixxiplinati fejn grazzi wkoll 

għall-input mill-Kummissjoni għal Vjolenza Domestika u l-Aġenzija Appoġġ, kien possibbli li l-kors 

jingħata minn professjonisti fil-qasam ta’ kif wieħed għandu jieħu rapport ta’ vittma ta’ vjolenza 

domestika b’referenza speċjali għar-rwol tal-pulizija li qed jieħu tali rapport ta’ persuna li possibilment 

għadha kif ġiet abbużata fiżikament, mentalment u f’ċertu każi anki sesswalment taħt il-kappa tal-

vjolenza domestika.  
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Ħidma sa issa  

 

Għal kwantu ta’ xogħol iġġenerat minn din l-iskawdra relattivament żgħira u f’perjodu ta’ żmien 

relattivament qasir, jekk wieħediqabbel kemm kienu jidħlu rapporti ta’ vjolenza domestika b’mod 

ġenerali fuq id-distretti kollha fis-sena 2019 u ċioe madwar 115 rapport fix-xahar; mill-istatistika hawn 

taħt kemm ilha topera din l-iskwadra in-numru ta’ rapporti kull xahar żdied għal madwar 136; żieda ta’ 

madwar 21 rapport kull xahar.  

 

 

Dipartiment tal-Investigazzjonijiet tar-Reati Finanzjarji 

 

Id-dipartiment ta’ kontra r-reati finanzjarji (FCID) huwa responsabbli mill-investigazzjonijiet tar-reati  

finanzjarji serji. Fi ħdan id-Dipartiment insibu: 

 

- l-iskwadra ta’ kontra r-reati ekonomiċi, 

- l-iskwadra ta’ kontra l-ħasil tal-flus; 

- l-Financial Crimes Analysis Unit; u 

- Blockchain Analysis Unit. 

 

Ir-reati li minnhom huwa responsabbli dan id-dipartiment u li jiġu investigati b’mod regolari, huma varji  

u diversi, u jirrikjedu diversi ħiliet. Dawn ir-reati jinkludu: 

 

- frodi u approprijazzjoni bla jedd ta’ fondi u oġġetti għad-detriment ta’ individwi u kumpaniji 

privati, il-Gvern ta’ Malta u entitajiet tiegħu, kif ukoll l-Unjoni Ewropea; 

- kull tip ta’ falsifikazzjoni ta’ dokumenti, metodi ta’ ħlas, kuntratti eċċ. u l-użu frodulenti tagħhom 

flimkien ma’ dikjarazzjonijiet foloz lill-awtorijiet 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 b’ valuta 

eċċessiva; 

- flus foloz u reati relatati ma’ tipi differenti ta’ pagamenti; 

Total ta’ Rapporti 395 

Aggressuri femminili 143 

Aggressuri maskili 341 

Vittmi femminili 336 

Vittmi maskili 156 
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- reati relatati mad-Dwana, taxxa fuq il-valur miżjud, u attivitajiet ta’ kutrabandu; 

- użu ħażin ta’ kompjuter, hacking, denial-of-service, u frodi relatat mal-internet; 

- falliment frodulenti u reati kontra l-Att tal-Kumpaniji, l-Att dwar is-Sevizzi Finanzjarji; 

- ħasil ta’ flus u każijiet ta’ finanzjament ta’ terroriżmu; u 

- offiżi dwar logħob fuq l-Internet. 

 

Id-Dipartiment kompla jikkonsolida l-proċess ta’ tranżizzjoni bħala parti mir-riforma li għaddej minnha, liema  

proċess wassal sabiex fit-8 ta’ Settembru, 2020 dan id-Dipartiment ħareġ mill-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija 

 fil-Furjana u beda jiffunzjona minn binja ġdida u moderna f’Santa Venera. 

 

Fis-sena li għaddiet, id-dipartiment ra żieda ta’ 80% fir-riżorsi umani, b’żieda ta’ disa (9) spetturi li laħqu 

f’Ottubru 2020 biex ikunu jistgħu jiġu milħuqa l-obbligi imposti fuq l-istess dipartiment. F’Lulju, kien hemm 

bidla fil-Kap tad-Dipartiment biex b’hekk beda l-proċess għal bidla radikali kemm fl-amministrazzjoni kif ukoll 

minn dak ta’ investigazzjonijiet. Ingħatat prijorità għal dawk l- investigazzjonijiet kumplessi partikolarment fejn 

hemm involuti PEPs u persuni importanti oħra. 

 

Il-Blockchain Analysis Unit qiegħed jopera b’żewġ (2) uffiċjali, però hemm il-ħtieġa li jiżdiedu aktar uffiċjali 

sabiex l-investigazzjonijiet ikunu jistgħu jsiru b’mod aktar effiċjenti. Dawn iż-żewġ (2) uffiċjali ngħataw t-taħriġ 

meħtieġ u nxtara software adattat biex ikun jista’ jsir l-analiżi fuq dan is-suġġett. 

 

F’Settembru, 2020, twaqqaf l-uffiċċju tat-Tax Compliance Unit biex jinvestiga każijiet ta’ ħasil ta’ flus relatati 

ma’ evażjoni ta’ Taxxa. 

F’Ġunju, twaqqaf l-Inter-Agency Committee fuq l-iffinanzjar tat-Terroriżmu (ICOFT) fejn uffiċjali mid-

Dipartiment b’mod regolari jieħdu sehem f’laqgħat flimkien ma’ entitajiet oħra sabiex jagħtu mportanza għal 

dawk l-investigazzjonijiet b’rabta mal-iffinanzjar tat-terroriżmu. 

 

Matul is-sena, dan id-dipartiment irċieva numru sostanzjali ta’ rapporti meta mqabbel mas-sena 

2019. 

 

NUMRU TA’ RAPPORTI Total 

Frodi 140 

Frodi fuq l-internet u CEO Fraud 62 

Misapproprjazzjoni 41 

Falsifikazzjoni ta’ dokumenti u dikjarazzjonijiet 

foloz 

17 
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Korruzzjoni minn uffiċjali pubbliċi / 

Interess Privat f’aġġudikazzjoni 

37 

Kutrabandu u reati relatati mad-Dwana 13 

Rapporti ta’ ħasil ta’ flus / Finanzjament ta’ 

terroriżmu / Ksur ta’ sanzjonijiet 

130 

Reati relatati ma’ kompjuter u hacking 6 

Reati relatati ma’ logħob fuq l-Internet u 

korruzzjoni fl-Isports 

8 

Excess currency 2 

Istituzzjonijiet mhux liċenzjati 4 

Reati oħrajn 9 

Total 469 

 

L-aħħar sitt xhur tas-sena, id-dipartiment kompla bl-impenn tiegħu f’operazzjonijiet maġġuri dwar 

 investigazzjonijiet sensittivi li jikkonċernaw PEPs u persuni importanti oħra kif ukoll dawk il-każijiet ta’ 

 ħasil ta’ flus li l-FIAU bagħtet ir-rapport analitiku lill-Pulizija fis-snin preċedenti. 

 

Barra minn hekk, kompla x-xogħol fuq diversi każijiet ta’ ħasil ta’ flus u nfetħu wkoll numru ta’ 

investigazzjonijiet relatati mal-informazzjoni li nġabret fit-Task Force li qiegħdha taħdem mal-Europol fir-

rigward tal-każ tal-qtil ta’ ġurnalista. 

 

Matul is-sena, dan id-Dipartiment ressaq il-Qorti tlieta u ħamsin (53) każ, li fihom kienu mressqin il-Qorti 

tlieta u sebgħin (73) persuna kif ukoll sbatax-il (17) kumpanija. 

L-impenn ta’ dan id-Dipartiment fuq il-MONEYVAL kompla b’diversi laqgħat u taħriġ, kif ukoll żdiedu  

l-każijiet li tressqu l-Qorti wara li ġew konklużi l-investigazzjonijiet. Kien hemm żieda ta’ każijiet imressqa 

l-qorti meta mqabbel mas-snin preċedenti. 

 

Dipartiment ta’ Relazzjonijiet u Sigurtà Internazzjonali. 

 

Skwadra tal-Immigrazzjoni 

Id-dmir prinċipali tat-taqsima responsabbli mill-Immigrazzjoni huwa t-tħaris tal-fruntieri u jinkludi 

prinċipalment verifiki sabiex jiġi eliminat id-dħul illegali ta’ barranin u jiġu identifikati dokumenti 

foloz. Dan isir fil-postijiet identifikati bħala border crossing points ġewwa l-Ajruport Internazzjonali, 

ix-Xatt kif ukoll fil-Marina ta’ Malta u Għawdex. Responsabbiltajiet oħra li jaqgħu taħt din it-taqsima 

huwa l-ipproċessar tal-viżi, permessi ta’ residenza, talbiet għal ċittadinanza u permessi ta’ xogħol.  
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Dmirijiet fejn jidħlu barranin li jaslu/jinstabu Malta b’mod irregolari 

Matul dan iż-żmien inħarġu ħames mija u wieħed u disgħin (591) ordni ta’ tneħħija u deċiżjoni ta’ ritorn 

mill-Uffiċjali tal-Immigrazzjoni. Dawn jinkludu mitejn, sitta u ħamsin (256) ordni maħruġa lill-persuni 

ta’ pajjiżi terzi waqt li kienu ħerġin miż-Żona Schengen fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqt li 

tliet mija, ħamsa u tletin (335) oħra maħruġa lil barranin wara li nstabu f’Malta illegalment.  

 

Ġew maħruġa wkoll erba’ mija, sitta u ħamsin (456) ordni ta’ detenzjoni lill-persuni ta’ pajjiżi terzi 

wara li kienu daħlu jew nstabu f’Malta illegalment u miżmuma f’ċentru magħluq f’Ħal Safi mis-Servizz 

ta’ Detenzjoni (DS). 

 

Mija u tnax-il (112) barrani li ma kellhomx ir-rekwiżiti ġew irrifjutati dħul f’Malta u din parti mill-

attività integrali biex tiġi evitata l-immigrazzjoni illegali. Ir-raġunijiet prinċipali għal dan huwa meta l-

barranin ma jkollhomx mezz finanzjarju biex jiġġustifikaw iż-żjara tagħhom f’Malta u ma jkollhomx 

prova ta’ fejn se jabitaw. Dawn il-każi kienu kollha rreġistrati fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta ħlief 

għal persuna waħda li ġiet miżmuma ix-xatt.  

 

Matul dan il-perjodu ġew spezzjonati ’l fuq minn disa’ mitt (900) persuna f’lokalitajiet varji minħabba 

immigrazzjoni illegali. Dawn l-azzjonijiet jiġu meħuda fuq inizjattiva tad-dipartiment kif ukoll ma’ 

korporazzjonijiet oħra bħal Jobsplus. Id-Dipartiment tal-Immigrazzjoni jżomm kuntatt kontinwu ma’ 

dipartimenti oħra tal-Gvern speċjalment mal-ID Malta, AWAS, Refcom, eċċ. Saru wkoll diversi 

spezzjonijiet fil-Ħamrun / Ħal Qormi /fil-Marsa u l-akkwati ta’ MOC fejn ġew misjuba madwar elfejn, 

erba’ mija, sebgħa u sittin (2467) persuna ta’ pajjiżi terzi u minn dan l-ammont elf, sitta u għoxrin 

(1026) kienu fil-pussess ta’ permess ta’ residenza maħruga minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea li 

kienu Malta irregolarment u għaldaqstant ġew ordnati jirritornaw lura fl-Istat Membru minn fejn ikun 

inħarġilhom il-permess ta’ residenza u dan skont ir-regoli tax-Schengen. 

 

Saru madwar tletin (30) spezzjoni fuq vapuri u biċċiet tal-baħar varji mill-Pulizija stazzjonati ġewwa 

x-xatt u ’l fuq minn mija u għoxrin (120) ekwipaġġ ġie ċċekkjat. Fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta 

kif ukoll ix-xatt saru mija u għoxrin (120) spezzjoni fuq ajruplani u madwar ħames mija, sitta u għoxrin 

(526) vapur jew opra tal baħar ilkoll ġejjin miż-Żona Schengen magħrufa bħala Intra Schengen Police 

Checks.  

 

Total ta’ madwar erba’ mija, ħamsa u ħamsin (455) persuna ġew arrestati li minnhom tlett mija, erbgħa 

u tmenin (384) ġew imressqa l-Qorti. Il-maġġoranza kienu każijiet ta’ pussess u użu ta’ dokumenti 

foloz. Akkużi ta’ nies li ppruvaw joħorġu jew ħarġu minn Malta illegalment kienu wkoll frekwenti.  

 

Dokumenti ħżiena / foloz maqbuda l-MIA, Seaport u Inland 
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Matul dan il-perjodu ġew arrestati tlett mija u tnax (312)-il persuna li nstabu li kellhom fil-pussess 

tagħhom erba’ mija, tlieta u tmenin (483) dokument iffalsifikat. 

 

Fir-rigward ta’ ripatrijazzjonijiet saru mija u tmintax (118). Malta baqgħet tieħu kull inizjattiva 

possibbli u tieħu vantaġġ minn kull titjira konġunta organizzata minn kwalunkwe Stat ieħor membru 

tal-Komunità Ewropea meta din ikollha destinazzjoni li tkun favorevoli għal Malta. 

 

 

 

Mijiet ta’ Viżi jiġu pproċessati kuljum u dan wara li jsir il-vetting meħtieġ minn naħa tagħna u mill-

uffiċċju ad hoc tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Is-sistema ta’ Visa-

on-line tassigura l-proċess tal-applikazzjonijiet isir skont ir-Regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Uffiċċju 

Ad Hoc fit-taqsima tal-immigrazzjoni fil-Kwartieri Ġeneral tal-Pulizija jieħu ħsieb parti mill-proċess 

tal-ħruġ tal-Viżi u tassisti s-Central Visa Unit. Mijiet ta’ viżi jiġu vvetjati kuljum għall-proċess 

eventwali mill-Konsulati Maltin u xi wħud fil-fruntieri. Inħarġu mitejn, ħamsa u erbgħin (245) viża 

oħra fil-fruntieri għal diversi raġunijiet fosthom dawk ta’ saħħa. Barra minn hekk ġew revokati sitt (6) 

viżi ta’ persuna li ġew irrifjutati dħul f’Malta fl-Ajruport Internazzjonali. 

 

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 proprjetà immobbli u applikazzjonijiet għal ċittadinanza fost xogħol ieħor.  

 

Serbja, 18

Bangladesh, 15

Albanija, 12

Indja, 11
Nepal, 6Georgia, 5

Maċedonja, 5

Filippini, 5

Kolombja, 4

Eġittu, 4

Niġerja, 4

Marokk, 3

Pakistan, 3

Turkija, 3

Bosnia & Herz., 2
Brażil, 2

Guinea-Bissau, 2
Libja, 2

Tuneżija, 2
Ukrajna, 2 Oħrajn, 8

Ripatrijazzjonijiet
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Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni stazzjonati field duties kienu involuti f’diżembarkazzjoni ta’ elfejn, 

mitejn, erbgħa mija u tmenin (2284) immigrant f’Malta fi tmienja u tletin (38) operazzjoni fejn dawn 

ġew miżmuma għal xi jiem ġewwa l-Initial Reception Centre (IRC) fil-Marsa. B’kordinazzjoni mal-

Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS) inżamm kuntatt dirett fuq immigranti li daħlu 

Malta qabel ma jsiru t-testijiet mediċi ta’ kull wieħed mill-immigranti u wara jkunu jistgħu joħorġu fil-

komunità jew rilokati.  

 

 

 

Mit-total ta’ elfejn, mitejn, erbgħa mija u tmenin (2,284) immigrant li daħlu Malta, il-Pulizija tal-

Immigrazzjoni intervistaw aktar fid-dettal tliet mija, tnejn u tletin (332) persuna li jiġi ekwivalenti għal 

14,56% tal-ammont li ġew reġistrati. 

 

Matul din is-sena ġew ukoll rilokati madwar mitejn, tlieta u sebgħin (273) immigrant minn Malta lejn 

pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni jieħdu ħsieb kull aspett rigward 

trasferimenti ta’ dawn l-immigranti u nżamm kuntatt kontinwu ma’ dipartimenti oħra tal-Gvern.  

 

F’dan iż-żmien ġewwa ċ-ċentri magħluqa nżammu wkoll total ta’ madwar erba’ mitt (393) persuna ta’ 

pajjiżi terzi li kienu Malta rregolarment. Dawn kienu miżmuma f’ċentru f’Ħal Safi kif ukoll ġewwa 

Lyster Barracks Ħal Far. Għalkemm iċ-ċentri li jinsabu fil-barracks tal-Armata huma mmexxija mis-

Servizz ta’ Detenzjoni (DS), ir-responsabbiltajiet rigward it-trasferiment tagħhom minn dawn iċ-ċentri 

għal dawk miftuħa taqa’ kollha fuq il-Pulizija tal-lmmigrazzjoni. Dawn kollha jingħataw dokument 

646

307
266

210

122115108
78

45 41 36 33 31 29 27 26 25 24 23 23 11 9 8 7 7 6 6 3 2 7

Su
d

an

B
an

gl
ad

es
h

Er
it

re
a

So
m

al
ja

N
iġ

er
ja

K
o

st
a 

ta
l-

A
vo

rj
u

M
ar

o
kk

G
u

in
e

a

M
al

i

Su
d

an
 t

-I
sf

el

Et
jo

p
ja

G
h

an
a

Eġ
it

tu

Si
rj

a

Si
er

ra
 L

eo
n

e

Se
n

e
ga

l

C
h

ad

Li
b

e
rj

a

K
am

er
u

n

G
am

b
ja

N
iġ

er

Li
b

ja

P
al

es
ti

n
a

A
lġ

er
ija

Tu
n

e
żi

ja

B
u

rk
in

a 
Fa

so

K
o

n
go

 D
C

G
u

in
e

a-
B

is
sa

u

B
en

in

O
ħ

ra
jn

Diżembarkazzjoni tal-Immigranti 



 
MHSE Rapport Annwali 2020 Paġna 63 

mill-pulizija li tieħu ħsieb tikkordina wkoll li jsiru t-testijiet mediċi qabel ma kull wieħed mill-

immigranti joħroġ mid-detenzjoni. Id-detenzjoni ta’ kull persuna miżmuma taħt l-Att ta’ l-

Immigrazzjoni hija riveduta regolarment u dan sabiex jiġi assigurat li ż-zamma tal-persuni detenuti tkun 

waħda skont il-liġi. F’dan ir-rigward inħarġu wkoll ’il fuq minn elf u tmien mitt (1800) ordni ta’ 

alternattiva għad- detenzjoni lill-Immigranti biex jinħargu fiċ-ċentri miftuħa u fil-komunità. 

 

L-uffiċċju tal-EURODAC jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Pulizija tal-Immigrazzjoni. Dan jaħseb sabiex 

il-marki tas-swaba’ tal-immigranti llegali kollha u tal-barranin li japplikaw sabiex jingħataw status ta’ 

refuġjat jiddaħħlu kollha b’mod elettroniku f’database komuni għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan l-

uffiċċju rreġistra mija, wieħed u tletin (131) każ ta’ persuni barranin li applikaw sabiex jingħataw status 

ta’ refuġjat f’Malta. Dan l-uffiċċju wkoll irrapporta tletin (30) każ ta’ persuni barranin li applikaw 

sabiex jingħataw status ta’ refuġjat f’Malta wara li kienu diġà applikaw ġewwa Stat Membru tal-Unjoni 

Ewropea hekk magħrufa multiple asylum application. 

Sezzjoni Relazzjonijiet Internazzjonali 

 

L-uffiċċju tar-Relazzjonijiet Internazzjonali jiffaċilita l-koperazzjoni bejn uffiċini oħrajn fi ħdan il-Korp 

tal-Pulizija, pajjiżi u entitajiet oħrajn kemm lokali kif wkoll dawk esteri. 

 

EUROPOL 

L-uffiċċju tal-Europol jifforma parti mit-taqsima li tieħu ħsieb il-koperazzjoni u l-iskambju ta’ 

informazzjoni bejn korpi ta’ infurzar tal-liġi, hekk aħjar magħrufa bħala t-taqsima għar-relazzjonijiet 

internazzjonali tal-Pulizija. Dan l-uffiċċju joffri servizzi tekniċi u huwa ċentru ta’ sapport 

f’operazzjonijiet investigattivi u informazzjoni dwar attivitajiet kriminali u organizazzjonijiet kriminali.  

 

Uffiċju Tar-Relazzjonijiet 
Internazzjonali

SIRENE

EUROPEAN ARREST 
WARRANTS

INTERPOL

INTERNATIONAL ARREST 
WARRANTS

EUROPOL
PASSENGER INFORMATION 

UNIT/PASSENGER NAME 
RECORD

MUTUAL LEGAL 
ASSISTANCE

EUROPEAN INVESTIGATION 
ORDERS

ETIAS
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L-iskambju tal-informazzjoni issir direttament ma’ pajjiżi membri minn sistema magħrufa bħala Secure 

Information Exchange Network Application (SIENA) li hija imqabbda mal-kwartieri tal-Europol. 

Din is-sistema taħdem fuq network issegregat u sikur, b’mezzi elettroniċi siguri. 
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Messaġġi pprocessati mill-SIENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minn dan l-ammont ta’ messaġġi kien hemm 976 messaġġ li fihom dettalji ta’ individwi suspettati jew 

involuti f’attivitajiet kriminali barra minn Malta li d-dettalji tagħhom jintbagħtu lil diversi uffiċini 

responsabbli mill-immigrazzjoni, uffiċċju tal-kondotti, lill-iskwadra kontra t-terroriżmu u drogi, lit-

taqsima li tinvestiga l-frodi u oħrajn responsabbli mis-sigurtà nazzjonali. Fl-2020, l-uffiċċju rċieva 772 

messaġġ li jikkonċernaw attivitajiet kriminali barra minn xtutna kif ukoll ġew irreġistrati 301 każ ġdid 

li oriġinaw minn dan l-uffiċċju li jikkonċernaw investigazzjonijiet fejn ġiet mitluba għajnuna kemm 

bilaterali kif ukoll multilaterali.  

 

Kontroverifiki 

 

Minħabba l-avvenimenti li qegħdin jiddominaw l-Ewropa fuq aspetti ta’ terrorizmu u kriminalità 

organizzata, dan l-uffiċċju għandu ir-responsabbiltà li jagħmel kontroverifiki fuq persuni. Fl-2020 saru 

total ta’ 17,955 kontroverifika. F’din is-sena ntbagħtu 229 kontroverifika lit-taqsima tas-Seaport, liema 

messaġġi kellhom kontenut biex tingħata informazzjoni rigward vetturi. 17,726 persuna ġew iċċekjati 

fid-database ta’ Informazzjoni tal-Europol. 

 

EIS (Europol Information System) 

 

Dan l-uffiċċju jdaħħal ukoll diversi data fis-sistema tal-Informazzjoni tal-Europol. Din id-data 

tikkonsisti f’persuni, dokumenti misruqa u / jew foloz, mezzi ta’ komunikazzjoni, drogi maqbuda 

f’Malta, mezzi ta’ transport fost oħrajn. 

 

B’din it-tip ta’ data nkunu nistgħu ngħinu fl-investigazzjonijiet lokali billi jkollna cross-match Report, 

fejn id-data mdaħħla tkun tista’ tiġi eżaminata mal-Europol u Stati Membri oħrajn. Din is-sena dan l-

uffiċċju daħħal ammont sostanzjali ta’ data fi ħdan il-pjattaforma fejn ġew imdaħħla 1,761 oġġett, li 

jammontaw għal total ta’ 2,385. 
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Il-Europol flimkien mal-Kummisjoni Ewropea kien ukoll involut fl-inawgurazzjoni tal-pjattaforma bit-

tir li tkun tista’ tagħmel u toħloq materjal kriptat għall-membri tal-infurzar f’investigazzjonijiet delikati. 

Din il-pjataforma ġiet fis-seħħ bil-għan li tkun ta’ għajnuna f’każijiet ta’ terroriżmu kif ukoll f’każijiet 

serji ta’ kriminalità organizzata u f’każijiet ta’ sfruttar tat-tfal online. 

 

Rapport fuq l-Uffiċċju SIRENE fi ħdan l-Unità għar-Relazzjonijiet Internazzjonali tal-Pulizija 

 

 

L-Uffiċċju SIRENE qiegħed fi ħdan l-Unità għar-Relazzjonijiet Internazzjonali tal-Pulizija.  

 

Il-funzjonijiet primarji tal-uffiċċju SIRENE jikkonsistu fl-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari 

dwar allerti mdaħħla fis-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, superviżjoni fuq il-kwalità tad-data 

mdaħħla fis-Sistema National Police System minn uffiċċji oħra tal-Pulizija dwar persuni u oġġetti u 

assistenza lill-istess uffiċċji f’dan il-qasam, id-dħul ta’ allerti fis-sistema National Stop List u Schengen 

Information System dwar persuni mfittxija bi skop ta’ estradizzjoni, imfittxija mill-Qrati tal-Ġustizzja, 

imfittxija bi skop ta’ investigazzjoni u skambju ta’ intelliġenza fuq allerti fuq persuni relatati ma’ 

terroriżmu u Foreign Fighters ma’ taqsima tal-Pulizija kontra it-Terroriżmu u s-Servizz tas-sigurtà. 

Evalwazzjoni ta’ notifiki tal-allerti li jkunu mħassra mis-sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen kuljum 

u skambju fuq tali notifiki lit-taqsimiet ikkonċernati. Riċerki fl-istess sistemi fuq talba minn uffiċċji 

oħra tal-Pulizija, mid-Dipartiment tad-Dwana, mil-Awtorità tat-Trasport u minn awtoritajiet kompetenti 

oħra. Il-funzjonijiet tal-uffiċċju jinkludu wkoll l-iskambju ta’ informazzjoni relevanti mal-awtoritajiet 

kompetenti f’ Malta, evalwazzjoni fuq l-applikanti għal-Permess ta’ Residenza Maltija u ż-żamma ta’ 

statistiċi relevanti.  

 

Matul is-sena 2020 l-uffiċċju SIRENE ipproċessa 64,752 formola mibgħuta minn l-uffiċċji SIRENE 

ta’ Stati Membri oħra. L-Istess uffiċċju bagħat ukoll 1,854 formola lejn dawn l-uffiċċji. 

 

L-istess uffiċċju, matul il-ħinijiet tal-lejl u fit-tmiem il-ġimgħa bagħat 1,026 il-messaġġ mis-sistema 

tal-komunikazzjoni tal-INTERPOL. 
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Matul dan il-perjodu, 10 persuni ġew imressqa quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti 

Struttorja (Qorti Rimandanti), fejn intalbet l-estradizzjoni tagħhom lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li 

jiffurmaw parti miz-zona Schengen. 

 

Matul dan il-perjodu, saru 113,398 superviżjoni fuq il-kwalità tad-data mdaħħla fis-Sistema National 

Police System minn uffiċċji oħra tal-Pulizija dwar persuni u oġġetti u assistenza lill-istess uffiċċji f’dan 

il-qasam.  

 

L-Uffiċċju SIRENE kompla jagħmel ukoll 109,446 tfittxija għan-nom ta’ uffiċċji tal-pulizija u 

awtoritajiet kompetenti oħrajn li jinkludu is-Servizz tas-Sigurtà, id-Dwana, l-Awtorità tat-Trasport u l-

Aġenzija Identity Malta.  

 

Matul dan il-perjodu, saru 87,600 evalwazzjoni ta’ notifika tal-Alerts li jkunu mħassra mis-sistema 

ta’ Informazzjoni ta’ Schengen kuljum u skambju fuq tali notifika lit-taqsimiet ikkonċernati. 

 

Skwadra ta’ kontra t-Terroriżmu 

 

L-isfidi li joffri t-terroriżmu jitlob u jesiġi li nkunu preparati tajjeb sabiex inkunu nistgħu nipprevjenu. 

L-instabbiltà fir-reġjuni tal-Afrika ta’ Fuq u tal-Lvant Nofsani żdiedet b’mod sinifikanti u għaldaqstant 

l-isfidi żdiedu drastikament. L-attakki fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropew żdiedu u ddiversifikaw fil-modus 

operandi tagħhom.  

 

Tali xenarji joffru sfidi enormi u varji u għal dan il-għan il-Korp tal-Pulizija għandu l-iskwadra ta’ 

Kontra t-Terroriżmu li hija responsabbli għall-ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi u t-tixrid ta’ intelliġenza 

fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, estremiżmu, radikalizzazzjoni u kwistjonijiet anċillari. L-iskwadra hija 

responsabbli mill-investigazzjonijiet ta’ każijiet relatati .  

 

Waħda mill-għanijiet prinċipali ta’ din l-iskwadra hija li ssaħħaħ ir-relazzjonijiet eżistenti ma’ 

skwadri u servizzi barranin sabiex tkompli tissaħħaħ il-koperazzjoni fil-qsim u l-bdil ta’ 

informazzjoni.  

 

Għal dan l-iskop l-iskwadra tagħmel użu minn sistema ta’ netwerk sigur għall-iskambju effiċjenti u 

ristrett b’konnessjoni ma’ intelligence relatat mat-terroriżmu, sigurtà u kwistjonijiet anċillari. In-

numru ta’ fajls oriġinati mill-iskwadra kif ukoll l-għadd ta’ rikjesti ta’ informazzjoni lokali kif wkoll 

dawk internazzjonali, għal-perjodu bejn l-2017 u l-2020 huma murija fil-figura hawn isfel. Apparti 

dan ix-xogħol l-istess skwadra jipproċessaw u jivvettjaw applikazzjonijiet għal Permessi Residenzjali, 

Viżi, Security Clearances u diversi dossiers oħra skont il-liġi. 
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Matul is-sena, ma ġie rrapportat l-ebda inċident relatat ma’ terroriżmu. Madankollu, f’qasam hekk 

sensittiv, xejn m’għandu jiġi eskluż.  

 

Meta wieħed jikkompara attakki terroristiċi li kienu jseħħu fis-snin preċedenti, isib li kien hemm 

tnaqqis f’dak li huwa ppjanar sofistikat u attakki elaborati. Fattur li kkontribwixxa għal dan huwa 

numru ta’ terroristi li ġew radikalizzati fil-pajjiż fejn jgħixu u li dawn ma kellhomx għalfejn 

jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom sabiex jingħaqdu ma’ xi grupp terroristiku. F’dawn l-aħħar xhur, il-

grupp terroristiku Daesh ġarrab telf sostanzjali ta’ territorju u anke ta’ nies importanti fl-istruttura tal-

grupp. B’dan it-telf kien aktar diffiċli li jiġu ppjanati attakki fuq livelli kbar. Madankollu, gruppi 

terroristiċi sfruttaw il-qawwa u l-importanza tal-midja soċjali sabiex iwasslu l-messaġġ tagħhom. 

 

Id-dispożizzjoni ta’ taħriġ adegwat u rilevanti għall-persunal tal-iskwadra hu kruċjali għall-effiċjenza 

fil-ġlieda kontra t-terroriżmu. Fl-2020, il-membri tal-iskwadra attendew diversi konferenzi, taħriġ u 

laqgħat virtwali.  

 

Fl-aħħar 12-il xahar l-iskwadra kienet involuta f’diversi operazzjonijiet ta’ informazzjoni relatata ma’ 

terroriżmu, l-estremiżmu, dokumenti foloz, kif ukoll kriminalità organizzata. Fl-istess perjodu ssaħħet 

l-koperazzjoni ma’ agenziji lokali sabiex l-istess skwadra tkun tista’ taqdi d-doveri tagħha skont il-

liġi. 

 

Din is-sena l-iskwadra reggħet kienet involuta fi preparamenti ta’ dokumenti li jindikaw l-pożizzjoni 

tal-Gvern Malti f’istituzzjonijiet Ewropej fil-ġlieda tiegħu kontra t-terroriżmu u suġġetti anċillari. Fl-

istess żmien l-iskwadra qiegħda wkoll tassisti sabiex tiġi finalizzata l-istrateġija dwar it-terroriżmu. 

Abbinata ma’ din l-istrategija qed isiru diversi laqgħat rigwardanti l-Prevent Network Malta, liema 

fora tieħu ħsieb li tlaqqa’ fiha diversi entitajiet governativi Maltin bil-ħsieb li jiġi kumbattut r-

radikalizzazjoni u l-estremizmu fi kwalunkwe forma. 
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Dipartiment tas-Sapport Tekniku 

 

Ċentru tal-Intelliġenza u l-Analiżi 

L-iskwarda hija responsabbli għall-ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi u t-tixrid ta’ intelliġenza fil-ġlieda 

kontra l-kriminalità organizzata u kwistjonijiet anċillari. L-iskwadra hija wkoll responsabbli minn 

każijiet ta’ nies mfittxija lokalment u internazzjonalment.  

 

Minn mindu ġiet stabbilita l-iskwadra saru diversi kuntatti ma’ skwadri oħra kemm fil-livell tal-

Unjoni Ewropea kif wkoll ma’ stati terzi. Din l-iskwadra tagħmel skambju ta’ informazzjoni ma’ 

aġenziji lokali kompetenti kif wkoll dawk barranin, spontanjament jew fuq bażi ta’ talba għall-

informazzjoni. Il-funzjoni primarja tal-iskwadra hija li tipprovdi intelliġenza u tkun katalist fejn jidħol 

tixrid ta’ informazzjoni għall-skwadri oħra fi ħdan il-korp. Xogħol ieħor importanti huwa dak ta’ 

vetting ta’ diversi applikazzjonijiet bħal viżi, Security Clearances, permessi residenzjali u diversi 

applikazzjonijiet oħra.  

 

L-iskwadra tifforma parti wkoll mill-proġett ENFAST li għandu l-għan li jżid is-sigurtà fl-Unjoni 

Ewropea billi jtejjeb l-effiċjenza fit-traċċar u l-arrest ta’ kriminali mfittxija internazzjonalment li 

wettqu reati serji.  

   

A. Xogħol ta’ Intelliġenza 

F’Ottubru li għadda, l-ENFAST nidiet kampanji fuq il-midja soċjali u kif ukoll virtwali. Din il-

kampanja ffukat fuq kriminali li jkunu wettqu reati kontra l-pudur tal-bniedem. Dawn iffukaw fuq 

kull sess, u kull tip ta’ reat li huwa kkunsidrat li jaqa’ taħt din il-kappa. Ma’ dawn kien hemm kriminali 

li wettqu abbużi fuq tfal, fuq anzjani, stupru u diversi reati oħrajn.  

 

Matul din is-sena, l-iskwadra ħadmet fuq diversi dossiers oriġinati kemm mill-iskwadra stess jew 

minn skwadri oħra li talbu l-assistenza tas-CIAU, fosthom fuq mandati ta’ Arresti Ewropej. Tali 

talbiet ivarjaw minn assistenza għal sorveljanza ma’ skwadri oħrajn fi ħdan il-korp, mandati ta’ 

Arresti Ewropej u Internazzjonali, kif ukoll assistenza lill-Pulizija tad-distrett sabiex jillokalizzaw 

persuni li ma setgħux jinstabu min-naħa tagħhom.  

 

B. Xogħol ta’ Analiżi 

Matul is-sena, is-sezzjoni rċeviet total ta’ 262 (mitejn, tnejn u sittin) talba minn diversi kollegi. Matul 

is-sena, s-sezzjoni affetwat ukoll 8 (tmien) Crime Pattern Analysis permezz tas-sistema Pulizjeska 

magħrufa bħala National Police System. Aktar minn hekk, is-sezzjoni tagħmel analiżi ta’ rapporti 

b’konnessjoni ma’ reati ta’: 

 



 
MHSE Rapport Annwali 2020 Paġna 70 

▪ Serq/Attentat ta’ serq minn residenzi (okkupati jew vakanti). 

▪ Ħruq/Attentat ta’ ħruq. 

▪ Serq/Attentat ta’ serq ta’ vetturi. 

▪ Ħsara/Attentat ta’ ħsara permezz ta’ aċtu jew sparatura/i. 

▪ Serq/Attentat ta’ serq minn fi ħwienet kif ukoll ristoranti u bars. 

 

Ukoll b’kollaborazzjoni mal-iskwadra ta’ kontra r-reati vjolenti fi ħdan l-iskwadra tar-reati maġġuri, s-

sezzjoni analizzat reati ta’ snatch and grab, serq bl-armi u serq bi vjolenza.  

 

Laboratorju tax-Xjenza Forensika 

Il-Malta Police Forensic Science Laboratory huwa l-uniku laboratorju f’Malta li jipprovdi għażla vasta 

ta’ servizzi forensiċi, ippriżervar ta’ evidenza, investigazzjonijiet xjentifiċi fuq xeni tar-reat f’kull ħin 

tal-ġurnata matul is-sena kollha u eżamijiet forensiċi oħra ġewwa skwadri speċjalizzati f’oqsma 

differenti. 

 

L-Uffiċċju Nazzjonali tad-Database tad-DNA 

Din is-sistema sa llum il-ġurnata kienet operattiva u ntużat sabiex isiru diversi tfittxijiet ma’ diversi 

pajjiżi konnessi mal-Unjoni Ewropea. 

 

Is-Sezzjoni tax-Xena tar-Reat 

F’dawn it-tliet xhur din is-sezzjoni għamlet dan ix-xogħol fost ħafna oħrajn: 

Serq jew attentat ta’ serq – 123 każ differenti 

Eżami ta’ vetturi – 59 każ differenti 

Imwiet – 61 każ differenti li jinkludu qtil, suwiċidji, mewt aċċidentali u dak suspettuż 

Drogi – 38 każ differenti 

Inċidenti tat-traffiku (inklużi dawk fatali)- 17-il każ differenti 

 

Is-Sezzjoni Ballistika 

Fix-xhur ta’ bejn Lulju u Settembru tas-sena 2020, din is-sezzjoni għamlet dan ix-xogħol: 

Manutenzjoni ta’ armi tan-nar 2 

Spezzjonijiet ta’ armi tan-nar impurtati 1,264  

Spezzjonijiet fuq armi tan-nar esportati 42 

Reġistrazzjoni ta’ armi tan-nar 1,264 

Spezzjonijiet ta’ importazzjoni ta’ munizzjon 1,808,800 
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Cyber Crime Unit 

Ir-rwol prinċipali ta’ din it-taqsima hija li tagħti l-assistenza teknika meħtieġa 

f’investigazzjonijiet kriminali fejn il-kompjuter huwa l-mira jew il-mezz użat.  

 

Każijiet 

Matul l-2020, is-Cyber Crime Unit kien involut f’ elf, ħames mija, erbgħa u tmenin (1584) 

investigazzjoni. Din hija żieda ta’ 64% fuq is-sena preċedenti. 

 

It-tabella t’hawn taħt telenka n-numru u tip ta’ investigazzjonijiet kriminali li fihom is-Cyber Crime 

Unit ġie mitlub jagħti assistenza teknika. 

 

  2017 2018 2019 2020 

Tixrid ta’ materjal pornografiku 4 10 11 18 

Pussess u tixrid ta’ materjal indiċenti li jinvolvi minuri 28 29 19 14 

Użu mhux kif dovut tal-kompjuter (Computer Misuse) 189 218 163 234 

Flus foloz 0 1 0 1 

Frodi, falsifikazzjoni u misapproprjazzjoni 290 384 387 608 

Traffikar ta’ persuni 2 3 1 3 

Ksur tal-Att tal-Logħob (Illegal Gambling) 3 0 1 0 

Tixwix għal mibgħeda razzjali 8 6 34 142 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar rapporti oħrajn 60 80 86 113 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar persuni rrapurtati nieqsa/ suwiċidji 7 8 19 14 

Insulti, theddid u vjolenza privata 232 280 172 359 

Qerq fil-kummerċ (Intellectual Property Rights) 2 15 5 5 

Delitti oħrajn 31 30 37 44 

Prostituzzjoni 5 2 1 1 

Reati sesswali, inkluż korruzzjoni ta’ minorenni 7 13 18 19 

Terroriżmu 8 8 10 6 

Total 876 1087 964 1584 

 

 

Spezzjonijiet ta’ armi suġġetti għat-trasferiment tas-sid 95 

Ħatriet mill-Qorti 7 
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L-aktar tliet reat komuni fil-każijiet li jinvolvu is-Cyber Crime Unit huma investigazzjonijet dwar frodi, 

falsifikazzjoni u miżapproprjazzjoni (38.5%); insulti, theddid u vjolenza privata (22.7%); u użu mhux 

kif dovut tal-kompjuter (14.8%). 

 

Meta kkomparat mas-sena preċedenti, matul l-2020 kien hemm żieda ta’ 317.7% f’każijiet ta’ mibegħda 

razzjali, żieda ta’ 108.72% f’każijiet ta’ insulti, theddid u vjolenza privata kif ukoll żieda ta’ 200% ta’ 

każijiet ta’ traffikar ta’ persuni. 

 

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit ġabar tliet mija, erbgħa u ħamsin (354) oġġett sabiex jiġi 

analizzat u dokumentat. Din hija żieda ta’ 84.4% fuq is-sena preċedenti.  

 

Inizjattivi ta’ Prevenzjoni 

Is-Cyber Crime Unit involva ruħu f’numru ta’ inizjattivi ta’ prevenzjoni. 

 

Fl-2020, is-Cyber Crime Unit ippreżenta erbgħin (40) taħdita li kienu intiżi sabiex jitqajjem iktar 

għarfien dwar l-użu responsabbli tat-teknoloġija. Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit 

ipparteċipa f’wieħed u għoxrin (21) inizjattiva ta’ prevenzjoni li saru permezz tal-mezzi tax-xandir.  

  

Inizjattiva ta’ prevenzjoni li s-Cyber Crime Unit ilu għal dawn l-aħħar snin involut fiha hija l-kampanja 

t’informazzjoni li qed issir bħala parti mill-proġett ko-finanzjat minn fondi Ewropej imsejjaħ Be Smart 

Online. Matul l-2020, is-Cyber Crime Unit kien involut fid-disinn ta’ materjal ta’ prevenzjoni li ġie 

mxandar permezz tal-midja soċjali kif ukoll pjanijiet għal lezzjonijiet għall-edukaturi li se jiġu varati 

matul l-2021. 

 

Kollaborazzjoni oħra li tkompliet matul l-2020 hija l-Kampanija Nazzjonali dwar is-Sigurtà Diġitali. 

Flimkien mal-Aġenzija Maltija tal-Informatika (MITA), is-Cyber Crime Unit kien involut fit-tfassil u 

produzzjoni ta’ żewġ sensiliet ta’ filmati li ġew mxandra fuq l-istazzjon nazzjonali (TVM) u l-midja 

soċjali bil-għan li jitqajjem iktar għarfien dwar kif individwi u kumpaniji jistgħu jipproteġu l-

informazzjoni u l-apparat tagħhom aħjar.  

 

Involviment mal-komunita fuq livell lokali 

Is-Cyber Crime Unit regolarment jirċievi informazzjoni dwar rapporti li jkun saru ma’ entitajiet oħrajn, 

fosthom l-Internet Hotline mħaddem mill-Aġenzija Appoġġ kif ukoll mis-servizz bl-isem Kellimni.com 

li huwa mħaddem minn SOS Malta, dwar reati kriminali li jkunu ġew rrapurtati permezz ta’ dan il-

mezz. Fil-fatt, is-Cyber Crime Unit huwa l-kuntatt prinċipali għall-Aġenzija Appoġġ u SOS Malta f’dan 

ir-rigward.  
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Proġetti 

L-ikbar proġett li qed jimplimenta is-Cyber Crime Unit huwa l-bini ta’ laboratorju ġdid li se ikun 

magħruf bħala Hub for Internet Investigations, Victim Identification and Electronic Evidence 

Examination (H.I.V.E.). Matul l-2020, ġie konkluż ix- xogħol ta’ rinovar (finishings), l-istallazzjoni ta’ 

lift u l-proċess ta’ xiri tal-għamara meħtieġa. Ix-xogħol meħtieġ għal laboratorju ġdid, li huwa mistenni 

li jiġi inawgurat matul l-2021, qed jiġi ffinanzjat minn fondi nazzjonali b’ valur ta’ iktar minn €700,000.  

 

Il-Vittmi tar-Reat 

 

Is-Servizz ta’ Sapport għall-Vittmi tal-Kriminalità fi ħdan il-Korp tal-Pulizija 

L-għan prinċipali ta’ din is-sezzjoni huwa li jagħti l-ħin u l-ispazju lill-vittmi tal-kriminalità li jkunu 

għamlu rapport mal-Pulizija. Fid-dawl ta’ dan qegħdin anke jiġu implimentati numru ta’ proċeduri fi 

ħdan il-korp tal-Pulizija li jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawn il-vittmi. Dan qed isir fid-dawl tal-Att 

dwar il-Vittmi tal-Kriminalità Kap 539 tal-Liġijiet ta’ Malta, liema Att daħal fis-seħħ f’April tal-2015. 

 

Reġjun A - Distretti minn 1 sa 5 

Fl-2020 f’reġjun A kienu rrapurtati total ta’ 4,803 reat. Dan jindika tnaqqis ta’ 751 każ fuq l-2019, li 

jammonta għal madwar 14% anqas reati.  

 

 

 

Fl-2020 kien hemm total ta’ 331 każ li ġew solvuti mill-ħames distretti li jiffurmaw reġjun A. Dawn il-

każijiet kienu jkopru serq, pussess ta’ droga, frodi, ħruq ta’ proprjetà u vetturi, vjolenza domestika, 

ħsarat, ġrieħi fuq persuni, omiċidji u attenti ta’ omiċidji, u reati sesswali, fost oħrajn. 
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L-aktar distrett li rnexxielu jsolvi reati serji kien Distrett nru. 3 (133) filwaqt li l-inqas kien id-Distrett 

Nru. 4 (26). 

 

Matul l-2020 f’reġjun A saru total ta’ 441 arresti b’konnessjoni ma’ diversi investigazzjonijiet li kienu 

jinvolvu reati serji bħal omiċidji, serq aggravat, ħsara volontarja, ħruq, frodi, argumenti u insulti fost 

oħrajn. Uħud minn dawn l-investigazzjonijiet saru b’kollaborazzjoni ma’ sezzjonijiet speċjalizzati, bħal 

dawk tar-Reati Maġġuri u l-Iskwadra tad-Drogi.  

 

Fil-ħames distretti tar-reġjun A nstemgħu fil-Qorti (Seduti tad-Distrett) total ta’ 2,623 każ sommarju li 

fihom ġew akkużati 2,632 persuna. 

 

 

Matul is-sena, ingħataw total ta’ 12,650 ċitazzjoni (TOT’s) dwar kontravenzjonijiet tat-traffiku u reati 

dipenalizzati, inkluż dwar ksur tar-regolamenti tal-Covid-19. Din il-figura tindika medja ta’ madwar 

1,054 TOT fix-xahar fir-reġjun A kollu.  
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Meta wieħed jikkompara l-ammont ta’ ċitazzjonijiet (TOT’s) relatati ma’ ksur tar-regolamenti tat-

traffiku u offiżi depenelizzati (eskluż dawk tal-Covid-19) maħruġa bejn l-2019 u l-2020, jinnota li fl-

2020 kien hemm żieda ta’ 1,496 (+14%) ċitazzjoni. 

 

Għalkemm f’reġjun A l-ammont ta’ road-checks fit-toroq matul l-2020 naqas b’195 meta mqabbel mas-

sena preċedenti, ta’ min jinnota li s-suċċessi fl-infurzar waqt tali spezzjonijiet kien sodisfaċenti ħafna 

fejn il-pulizija tad-distretti kienu akkumpanjati minn taqsimiet oħra tal-Korp, u f’xi okkażjonijiet anke 

f’ħidma konġunta mal-FAM. B’riżultat t’hekk instabu u ġew imħarrka diversi persuni dwar ksur ta’ 

regolamenti tat-traffiku, filwaqt li saru tfittxijiet fil-vetturi u fuq il-persuni li kienu ġo fihom, fejn 

rriżultaw f’pussess ta’ droga, armi u oġġetti oħra illegali.  

 

Matul l-2020 l-uffiċini tal-ħames distretti ta’ reġjun A pproċessaw total ta’ 12,221 permess, li jindika 

żieda ta’ +233 fuq l-2019. Dawn il-permessi kienu jvarjaw fin-natura tagħhom minn dawk ta’ armi tan-

nar għal dawk relatati mal-festi, fosthom ukoll biex jinħaraq il-logħob tan-nar fid-diversi bliet u rħula 

tar-Reġjun. 

 

L-effett tal-Covid-19 wassal biex l-iskejjel tal-Istat damu aktar ma’ jibdew is-sena skolastika u dan 

wassal għal anqas ġranet li fihom kien jirrekjedi l-preżenza tal-membri tal-Korp li jkunu meħtieġa 

jħarsu s-sigurtà tat-tfal waqt il-ħinijiet tad-dħul u l-ħruġ. Fil-fatt, bi tqabbil bejn l-2019 meta kien hemm 

total ta’ 13,179 okkażjoni li fihom ġie ddettaljat pulizija ma’ xi skola, fl-2020 kien hemm total ta’ 9,994 

okkażjoni, li jindika tnaqqis konsiderevoli ta’ 3,185. Dan it-tnaqqis huwa wkoll riżultat ta’ 

diskussjonijiet bejn l-awtoritajiet tal-edukazzjoni, TM, u LESA li wasslu sabiex il-piż ta’ dan is-servizz 

jinqasam kemm jista’ jkun bejn kulħadd. 
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Reġjun B - Distretti minn 6 sa 10 

B’ kuntrast għas-snin ta’ qabel, il-Pulizija ma kellix attivitajiet kbar tal-massa bħal festi, open air parties, 

jew logħob tal-futbol x’tissorvelja, għajr fl-ewwel xaharejn. Il-Pulizija tad-Distrett, fin-nuqqas ta’ 

dmirijiet marbutin ma’ festi u attivitajiet tal-massa, setgħet tikkonċentra aktar sabiex tagħmel patrols 

fit-toroq. 

 

Wieħed irid jirrimarka wkoll li rapporti ta’ reati kriminali naqsu drastikament matul is-sena, komparat 

mas-snin ta’ qabel. 

 

Fid-dawl ta’ dan kollu, l-Pulizija tad-Distrett kellha aktar opportunità sabiex iżżid il-preżenza tagħha 

fit-toroq. Matul is-sena, saru aktar minn 1500 patrol bil-mixi u minn Ottubru sa Diċembru, aktar minn 

757 spezzjoni għal ksur tar-regolamenti tal-Covid-19.  

 

Dan ifisser li bħala patrol bil-mixi kien hemm żieda ta’ 61.6% fuq is-sena 2019, filwaqt li bħala 

patrols b’mod ġenerali kien hemm żieda ta’ 141.65%. 

 

Strateġija effettiva oħra kienet il-kontrolli fit-toroq jew kif inhuma magħrufa aktar bħala road checks. 

Fis-sena 2020 saru numru ta’ kontrolli fit-toroq flimkien mal-FAM. In-numru ta’ road checks fir-reġjun, 

imqabbel mal-2019 kienu dawn: 

 

 

 

 

 

 

 

Dan ifisser li matul is-sena, kien hemm żieda ta’ 71.2%, meta mqabbel mas-sena ta’ qabel. 

 

Ta’ min isemmi wkoll li matul is-sena, ġie mniedi l-Pulizija tal-Komunità fil-lokalitajiet tar-Rabat, Ħad-

Dingli, l-Imtarfa u l-Imdina. Ix-xogħol siewi tagħhom naqqas ċertu piż minn fuq id-distrett. 

 

  

Road Checks – Reġjun B 

 2019 2020 

Jannar - Ġunju 65 23 

Lulju - Diċembru 29 138 

TOTAL 94 161 
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Dipartiment tas-Sapport Operattivi 

 

Kamra tal-Kontroll 

 

 

Kustodja 

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 biex fih jinżammu persuni li jkunu ġew arrestati fuq suspett 

raġonevoli li jkunu wettqu xi reat kriminali, fejn dawn jinżammu skont il-ligi, għal perjodu li ma 

jeċċedix tmienja u erbgħin siegħa mill-ħin tal-arrest tagħhom.  

 

Mill-bidu ta’ Jannar sal-aħħar ta’ Diċembru, ġew irreġistrati b’kollox 2,389 persuna, li minnhom 1,129 

kienu Maltin u 1,260 kienu barranin. Filwaqt li kien hemm 2,173 raġel u 216-il mara. 1,223 minn dawn 

il-persuni ġew imressqa il-qorti.  

 

Minn 2,224 persuna arrestata li ġiet irreġistrata, 1,257 irrifjutat li teżerċita d-dritt ta’ aċċess legali waqt 

il-perjodu tal-arrest, filwaqt li 967 minnhom eżerċitat dan id-dritt. 110 persuni ġew miżmuma 

b’konnessjoni ma’ irregolaritajiet relatati mal-immigrazzjoni, waqt li 76 persuna ġiet arrestata u 

miġjuba l-Lockup fuq mandati t’Arrest maħruġa mill-qorti, sabiex dawn il-persuni jiġu ppreżentati l-

Qorti taħt skorta tal-Pulizija.  
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Matul din is-sena, ġiet istallata sistema ta’ intercom ġdida bl-iskop li żżid aktar is-sigurtà, speċjalment 

sabiex jieħu identifikati aħjar dawk il-persuni li jkunu deħlin u ħerġin mil-Lockup. 

 

Rapid Intervention Unit (RIU) 

L-għanijiet ġenerali tar-RIU huma prinċipalment li jipprovdu assistenza 24/7 kemm lill-pubbliku 

inġenerali kif ukoll lejn il-bqija tad-diviżjonijiet/unitajiet tal-Pulizija kemm tattikament kif ukoll 

b’riżorsi fl-inqas ħin possibbli. 

 

Ir-rwoli ta’ din l- iskwadra huma dawn li ġejjin: 

 

1. Iżżomm ambjent sigur billi tgħasses il-gżejjer lokali. 

2. Tirrispondi għal kriżijiet u twettaq kwalunkwe operazzjoni limitata ta’ kontinġenza. 

3. Tipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet ċivili oħra. 

4. Twettaq fixed points ma’ Ambaxxati barranin. 

5. Skorti ta’ oġġetti ta’ valur. 

6. Tmur fuq alarms residenzjali/banek kif ukoll uffiċini oħra. 

7. Kontroll tal-folla waqt disturbi pubbliċi. 

8. Tipprovdi assistenza lil diviżjonijiet u unitajiet oħra tal-Pulizija. 

9. Tagħmel rejds tal-Pulizija ppjanati flimkien ma’ dipartimenti oħra tal-Pulizija. 

10. Tipprovdi dettall tas-Sigurtà tal-Protezzjoni mill-qrib ma’ VIP’s waqt li jkunu f’Malta. 

11. Ġlieda kontra t-terroriżmu. 

12. Twettaq għajnuna umanitarja u reazzjoni għad-diżastri. 

13. Tipprovdi l-appoġġ loġistiku kemm fir-rigward ta’ manutenzjoni u t-taħriġ rigward interess ta’ 

din l-istess skwadra. 

14. Twettaq rondi frekwenti kif ukoll dawk fissi ma’ dawn l-entitajiet taħt theddid kbir. 

 

Din l-iskwadra mhix skwadra investigattiva u l-anqas ma tagħmel prosekuzzjonijiet ġewwa l-Qrati 

Maltin, għalhekk għalkemm il-maġġoranza tal-interventi tagħha huma primarjament ta’ assistenza, x- 

xogħol li jiltaqgħu miegħu membri ta’ din l-iskwadra jiġi investigat u jekk ikun il-każ, imressaq 

quddiem il-Qrati Maltin minn dipartimenti oħra fi ħdan il-korp tal-Pulizija. 

 

Matul is-sena membri mir-RIU:  

 

Iċċekkjaw 472 persuna wara li kellhom suspett raġonevoli li dawn il-persuni setgħu kienu involuti f’xi 

tip ta’ attività kriminali, fejn primarjament ittieħdu l-partikularitajiet tal-persuni u ġew ivverifikati r- 

raġunijiet li jkunu taw.  
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Irnexxielhom jiskopru 48 każ relatat ma’ abbuż tad-droga, li 10 minnhom ġew identifikati waqt il-

kontrolli fit-toroq. Dawn il-każijiet imsemmija jvarjaw minn pussess sempliċi għal traffikar. 

 

Matul l-għassa ta’ rutina, il-membri tal-RIU irnexxielhom jittraċċaw u jirkupraw 13-il vettura misruqa 

u 33 vettura mfittxija. L-intervent tagħhom kien kruċjali fi 13-il okkażjoni biex jiskopru u jassiguraw 

oġġetti projbiti u f’7 okkażjonijiet oħra sabiex jirkupraw oġġetti misruqa.  

 

L-RIU irnexxielha titraċċa 10 persuni rrapportati nieqsa u assistiet fuq 55 każ ta’ suwiċidji/attentati ta’ 

suwiċidji, fejn l-intervent tagħha kien kruċjali f’ 6 okkażjonijiet sabiex tiġi salvata l-ħajja. 

 

Membri minn din l-iskwadra ntbagħtu fuq 534 każ ikklassifikat bħala ġlied u argumenti. Intervjenew 

ukoll f’29 okkażjoni ġewwa ċentru ta’ żamma ta’ immigranti wara li nqala’ xi inkwiet u rvellijiet.  

 

Il-membri tal-RIU ġew mitluba jassistu fuq erba’ (4) każijiet ta’ omiċidji. Huma assistew ukoll fuq 4 

każijiet ta’ sparaturi u ħdax (11) li kienu jinvolvu daqqiet bi strument li jaqta’ u bil-ponta.  

 

Dawn il-membri ntbagħtu wkoll fuq 116-il każ ta’ serq li jvarjaw minn serq armat għal serq minn 

residenzi/vetturi; 22 każijiet ta’ ħsarat/vandaliżmu; 106 każ ta’ nirien jew splużjonijiet; każ ta’ theddida 

ta’ bomba li rriżulta kienet falza; u taw l-assistenza tagħhom sabiex jiġu ċċekkjati 9 oġġetti suspettużi.  

 

Il-membri tal-RIU assistew fuq 7 każijiet ta’ immigrazzjoni illegali kif ukoll 13-il każ ieħor ta’ inċidenti 

fatali/mhux fatali li ma kellhomx x’jaqsmu ma’ inċidenti tat-traffiku. Assistew fuq 2 każijiet ta’ reati 

ta’ natura sesswali u żewġ (2) każijiet oħra ta’ persuni li nstabu bla ħajja. Barra minn hekk, din l-unità 

ġiet imsejħa sabiex tassisti fuq 1,559 alarm. Attendiet u assistiet fuq 124 inċident tat-traffiku u ħarġet 

2,071 kontravenzjoni/akkuża tat-traffiku. Inħarġu kontravenzjoni/ksur tad-direttivi maħruġa mis-

Supretendent tas-Saħħa Pubblika, kif ukoll diversi By-laws maħruġa minn Kunsilli Lokali varji. Matul 

din is-sena twettqu 22 test tal-breathalyser, għamlu 68 verifika fit-toroq f’diversi lokalitajiet madwar 

Malta u wettqu 2,425 tfittxija kemm fuq persuni, vetturi kif ukoll fuq bini. 

 

Dawn il-membri ġew imsejħa sabiex imorru fuq 238 rapport li rriżulta foloz jew li meta waslu fuq il- 

post, ma nstab xejn irregolari dwarhom. Din l-iskwadra f’48 każ assistiet ukoll dipartimenti oħra, kemm 

tal-Pulizija kif ukoll oħrajn Governattivi fuq persuni bi problemi mentali. Dawn il-membri irmunkaw 

40 vettura wara li nstabu li kisru r-regolamenti tat-traffiku u li ma setgħux jibqgħu jduru fit-toroq Maltin.  

 

Fis-sena 2020, saru 68 kontroll tat-toroq f’diversi lokalitajiet madwar Malta minn din l-iskwadra, fejn 

l-ammont ta’ 13,022 vettura ġiet iċċekkjata, primarjament għal dak li jirrigwardja liċenzji tal-vetturi u 

kontravenzjonijiet viżibbli. Minn dan l-ammont, 1,764 ġew imwaqqfa, innotati d-dettalji tas-sewwieqa 
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u ġew iċċekkjati mal-kamra tal-kontroll kemm bħala verifika, sabiex jiġi żgurat li ma kienx hemm xi 

talba għall-arrest pendenti fuqhom, kif ukoll għal liċenzji tas-sewqan. F’dawn il-kontrolli saru tfittxijiet 

fuq 343 persuna u 236 vettura. Eventwalment inħarġu 292 taħrika/kontravenzjoni, ġew mikxufa 10 

każijiet relatati ma’ abbuż tad-droga, 11-il persuna ġiet arrestata, 26 vettura ġiet irmunkata u saru 12-il 

test tal-alkoħol fin-nifs.  

 

Matul din is-sena, l-iskwadra bbenefikat minn diversi proġetti u xiri ta’ tagħmir ġdid. Dawn kienu: 

 

- Immodernizzar, tisbiħ tal- ambjent u rinovar ta’ faċilitajiet bażiċi bħal dawl, ilma u 

drenaġġ kif ukoll tibdil ta’ parti minn dak hekk imsejjaħ boundry wall ġewwa ta’ Kandja, 

il-bażi ta’ din l-iskwadra; 

- Xiri ta’ lockers robusti fejn fihom il-membri ta’ din l-iskwadra jistgħu jerfgħu t-tagħmir 

tagħhom. Dawn ġew assenjati fuq bażi personali; 

 

- Xiri ta’ ġgieget ġodda li jintlibsu fuq l-uniformi tax-Xitwa; 

 

- Tibdil ta’ bullet proof vests għal oħrajn ġodda u li għall-ewwel darba ġew assenjati fuq 

bażi personali; 

 

- Iffinaliżżat sejħa għall-offerti għal xiri ta’ għoxrin vettura ġdida, bi speċifikazzjonijiet 

għal tal-apposta għal karozzi tal-Pulizija. Dan kien investiment ta’ kwazi €770,000. Dawn 

il-vetturi mistennija jibdew jintużaw fl-ewwel xhur tas-sena 2021. 

  

Special Intervention Unit (SIU) 

 

Dan ir-rapport u l-istatistika kollha qed jiġu msemmija b’konnessjoni mal-irwoli u l-operazzjonijiet tal-

iSpecial Intervention Unit (SIU) għas-sena 2020: 

 

Skorti: Ħamsa u għoxrin (25) 

Assistenza lil sezzjonijiet oħra f’operazzjonijiet ta’ riskju għoli: Sittax (16)  

Assistenza fuq irvellijiet: Ħmistax (15) 

Assistenza fiż-żona ta’ Paceville: Ħamsa u erbgħin (45) 

Estradizzjoni ta’ persuni: Tnejn (2) 

Security detail provduta lil dinitarji u VIP’s oħra f’Malta: Tnejn u għoxrin (22) 

Security detail provduta barra minn Malta: Erbgħa (4) 

Sorveljanza qabel isiru rejds pjanati: Tmienja (8) 
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Sessjonijiet ta’ taħriġ lill-Membri tal-RIU fuq house entries: Wieħed u tletin (31) 

Sessjonijiet ta’ taħriġ fiżiku lill-membri tal-RIU: Wieħed u għoxrin (21) 

Sessjonijiet ta’ taħriġ ta’ sparar lill-membri tal-RIU: Erbgħin (40) 

Sessjonijiet ta’ taħriġ lill-membri ngaġġati ġodda tal-RIU fi sparar: Ħdax (11) 

Sessjoni ta’ taħriġ lill-membri ġodda tal-RIU kontra l-irvellijiet: Ħdax (11) 

Sessjoni ta’ taħriġ lill-membri ġodda tal-RIU fuq house entries: Ħdax (11) 

Sessjonijiet ta’ evalwazzjonijiet fiżiċi tal-RIU u tal-SIU: Wieħed u għoxrin (21) 

Sessjonijiet ta’ taħriġ kontra l-irvellijiet mal-K9: Tlieta (3)  

Sessjonijiet ta’ taħriġ fi sparar u house entries lill-membri ingaġġati ġodda tal-SIU: Tlettax (13) 

Taħriġ ta’ sparar lill-uffċjali tas-sigurtà tal-President ta’ Malta: Tmintax (18) 

Taħriġ ta’ sparar tal-SIU: Sittin (60) 

 

Sezzjoni tat-Traffiku 

It-Taqsima tat-Traffiku għandha l-għan li tkun preżenti fit-toroq Maltin sabiex teduka lis-sewwieqa u 

n-nies fit-toroq, kif ukoll tinforza l-liġijiet. Din it-taqsima toffri s-servizzi tagħha dwar protezzjoni fit-

toroq. Din it-taqsima toffri wkoll is-servizzi tagħha waqt programmi edukattivi ġewwa l-iskejjel u dan 

sabiex jiżdied l-għarfien dwar il-liġijiet u l-perikli fit-toroq Maltin. 

 

L-uffiċjal inkarigat mit-taqsima jieħu diversi rwoli li jiġu assenjati. Fost dawn hija l-prosekuzzjoni tal-

kawżi kollha relatati ma’ offiżi tat-traffiku, jattendi laqgħat tal-Malta Traffic Committee u tar-Road 

Safety Council fejn il-korp tal-Pulizija huwa membru tagħha. Minbarra dawn, l-uffiċjal inkarigat mit-

taqsima tat-Traffiku jattendi wkoll il-Blue Badge Commitee bħala Chairperson fejn jiġu aġġudikati l-

blue badge lil diversi persuni wara li ssir intervista magħhom. Ukoll ta’ min issemmi li l-Pulizija ta’ 

Malta hija membru ta’ RoadPol li hija għaqda bejn diversi awtoritajiet ta’ infurzar fit-toroq Ewropej 

fejn l-uffiċjal inkarigat mit-taqsima tat-traffiku hu r-rappreżentant tal-korp tal-Pulizija f’din l-għaqda u 

kif ukoll huwa l-punt ta’ referenza bejn il-Pulizija u l-Malta Insurance Association. Ma’ dan kollu, l-

Pulizija hija preżenti wkoll fil-midja Maltija fejn l-uffiċjal inkarigat mit-taqsima tat-traffiku jattendi 

programmi fuq il-mezzi tax-xandir fuq suġġetti relatati mat-Traffiku. 

In-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet huwa kif ġej :- 

 

Akkużi maħruġa Numru ta’ ċitazzjonijiet  

311 14,285 

  

L-istess uffiċjali huma wkoll responsabbli sabiex jipprovdu skorti ma’ dinjitarji barranin li jżuru Malta 

fuq funzjonijiet uffiċjali u ma’ persuni distinti Maltin, fosthom l-eċċellenza tiegħu, il-President ta’ 

Malta, il-Prim Ministru u oħrajn. Din it-taqsima provdiet 776 siegħa ta’ skorta matul l-2020.  
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Sezzjoni tal-Klieb 

Matul is-sena 2020 is-Sezzjoni tal-Klieb affettwat diversi dmirijiet kif jidher fit-tabella annessa hawn 

taħt:- 

 

Dmirijiet tas-Sezzjoni tal-Klieb In-numru ta’ 

dmirijiet 

Tfittxijiet mill-klieb ta’ kontra d-droga 33 

Tfittxijiet mill-klieb tal-isplussiv mas-Sezzjoni tal-EOD tal-FAM 104 

Tfittxijiet mill-klieb tal-isplussiv b’konnessjoni ma’ titjiriet minn Tel Aviv 28 

Rondi fl-MIA 526 

Ronda f’żoni importanti 1012 

Għassa ma’ bini tal-Pulizija 733 

Dmirijiet fi grawnds tal-futbol 12 

Esebizzjonijiet bil-klieb f’postijiet u avvenimenti varji 29 

Rinfurzar – xogħol mhux konness mas-Sezzjoni tal-klieb (inkluż 

spezzjonijiet ma’ Spetturi Tas-Saħħa Pubblika) 

134 

Spot Checks - Assistenza lis-sezzjonijiet tat-Traffiku/ALE/RIU/Distrett 42 

Ronda bil-klieb ġewwa Paceville  242 

 

Lista tal-klieb    

     

Splussiv 11    

Drogi 9    

Użu ġenerali 9    

Taħriġ 3 Numru totali ta’ klieb 33 

Irtirati 1    

 

Sezzjoni tal-Kavallerija 

Bħal fis-snin ta’ qabel, is-sezzjoni tal-kavallerija kienet mitluba tagħti s-servizzi tagħha biex tipprovdi 

skorta ċerimonjali biż-żwiemel għall-President ta’ Malta, kapijiet ta’ stati u għall-Ambaxxaturi barranin 

li jkunu qed jippreżentaw il-kredenzjali tagħhom lill-President ta’ Malta. Xogħol ieħor li tkompla kien 

ix-xogħol li jsir fil-qasam sportiv.  

 

Din is-sena l-pandemija ħadet prijorità fuq kollox biss ix-xogħol ġewwa l-Kavallerija tal-Pulizija baqa’ 

għaddej ġmielu. Qed isir iktar xogħol relatat mas-sezzjoni per sè fejn qed isiru rondi biż-żwiemel fil-
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lokalitajiet qrib tas-Sezzjoni specjalment fil-lokalità tal-Marsa, iktar ħin iffukat fuq eżerċizzju għaż-

żwiemel, speċjalment dawk ġodda u iktar xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-bini tal-istalel, remissa u 

uffiċini.  

 

Sezzjoni tal-Protezzjoni Ambjentali (EPU) 

Xogħol l-EPU huwa li jipproteġu l-ambjent. L-infurzar kien iffukat fuq reati kontra l-Att dwar żibel u 

skart, rimi illeġali ta’ skart, kaċċa u nsib illegali, attivitajiet illegali fl-ibħra Maltin, kif ukoll inħarġu 

ċitazzjonijiet tat-traffiku.  

  

Bħas-snin preċedenti l-EPU 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-istagun tal-kaċċa.  

  

Kordinazzjoni wkoll ma’ Wild Birds Regulation Unit rigward kaċċa u nsib illegali matul l-istaġuni 

miftuħa u anke meta l-istaġuni jkunu magħluqa. Membri mit-taqsima tal-EPU ingħataw seminars 

rigward regolamenti u tibdil ieħor fil-leġiżlazzjoni. Ġie mogħti tagħlim lill-pulizija permezz ta’ 

seminars mill-għaqda WBRU fuq kif jingħarfu l-għasafar u speċi protetti. 

  

Tip ta’ illegalità u n-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet / kontravenzjonijiet li ġew maħruġa mill-

EPU 

  

Akkużi Sena 2020 

Insib illegali 107 

Kaċċa llegali fuq l-art 41 

Pussess ta’ speċi protetti 2 

Ksur tar-Regolamenti fl-ibħra 3 

Ċitazzjonijiet tat-Traffiku 1,147 

Akkużi tat-Traffiku 73 

Att dwar l-armi 3 

Akkużi amministrattivi (Kaċċa u nsib) 98 

Ma rnexxilux ikopri merkanzija/ trakkijiet mikxufa 4 

Sajd illegali 6 

Trattament illegali tal-annimali 1 

Ilmenti uffiċjali mill-Entitajiet Dipartimentali (Kwereli ) 28 

Tipjip f’postijiet pubbliċi 382 

Total- 1895 
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Sekwestru 

Sekwestru ta’ speċi protetti 16 

Sekwestru ta’ armi 28 

Sekwestru ta’ skrataċ 495 

Total 539 

 

Każijiet tal- Qorti 

Seduti tal-VAT 7 

Każijiet ġodda tal-VAT 111 

VAT każi deċiżi 57 

Seduti tat-taxxa ECO 1 

Każijiet ġodda tat-taxxa ECO 29 

Seduti tal-ALE 2 

Każijiet ġodda tal-ALE 23 

ALE każi deċiżi 9 

Total 239 

 

Taħrikiet relatati mal-Covid-19 (Kwarantina u A.L. Oħrajn) 

Spezzjonijiet 15,865 

Taħrikiet 387 

Total 16,252 

 

 

Uffiċċji Ċentralizzati  

L-uniku sezzjoni fi ħdan l-uffiċċji ċentralizzati li tressaq in-nies il-qorti hija t-Taqsima tal-Police 

Custudy Office. Matul is-sena 2020 dan l-uffiċċju kellu jerġa’ jieħu r-responsabbiltajiet tas-seduti 

kollha. 

 

Numru ta’ seduti Numru ta’ kawżi 

ġodda 

Numru ta’ kawżi 

deċiżi 

Numru ta’ kawżi 

differiti 

2,002 1,893 1,892 5,285 

 

Flimkien mat-Taqsima tal-IT fi ħdan il-Korp tal-Pulizija qegħdin naraw kif se jkollna sistema 

kompjuterizzata għall-akkużi sabiex jitħaffef ix-xogħol fi ħdan l-uffiċċju u jiġi ffaċilitat il-ħruġ tal-

istatistika.  
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Fl-Uffiċċju tal-Armi: Saret proposta sabiex tinbidel is-sistema kompjuterizzata għal waħda aktar 

moderna li tiffaċilita l-ħlasijiet tal-liċenzji qabel fil-fatt dawn jiskadu u li jkollna sistema inqas 

dipendenti fuq il-karti. Huwa ttamat illi dan il-proġett ikun lest sal-2021. 

 

Fl-Uffiċċju tal-Liċenzji: Saret proposta wkoll sabiex isir investiment fit-teknoloġija sabiex minn 

uffiċċju kompletament dipendenti fuq il-karti, ix-xogħol jibda jsir b’sistema kompjuterizzata.  

 

L-Uffiċċju tal-Kondotti 

Matul l-2020, l-uffiċċju tal-kondotti ħareġ 39,910 ċertifikat tal-kondotta bi ħlas ta’ €2.80 u 1,496 Fedini 

Penali ġew maħruġa għall-użu personali bi ħlas ta’ €5.50. It-total ta’ flus miġbura huwa €119,967.  

 

Dipartiment tal-Informatika u l-Komunikazzjoni teknoloġika 

Tul l-operat tat-taqsima tal-ICT b’għanijiet u b’objettivi purament tekniċi, id-Dipartiment inkorpora fih 

is-sezzjoni tal-NS-SIS b’għanijiet u b’objettivi li jisbqu mhux biss l-aspett tekniku tat-teknologija imma 

bl-għan li ttejjeb it-teknoloġija permezz ta’ disseminazzjoni ta’ sistemi ta’ informazzjoni u edukazzjoni 

f’ambjent ta’ sigurtà massima. 

 

Network Operations Centre (NOC) – Ċentru tal-Operat tan-Network 

In-NOC jopera fuq bażi ta’ 24/7. Ix-xogħol primarju tagħhom hu li jikkollaboraw 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. Din is-sena, l-isforz addizzjonali li kien attribwit lejn il-parti tal-Operat żdied bl-introduzzjoni 

ta’ sistemi oħra ġodda fuq dawk eżistenti fi ħdan id-dipartiment.  

 

Laboratorju tat-Tekniċi 

Networks u Infrastruttura, id-Development u s- Sigurtà 

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. 
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Sistemi online tal-Pulizija – L-Internet 

 

Online Police Reporting System (OPRES) - Sistema ta’ Rapporti Online 

B’kollox ġew sottomessi 623 rapport permezz tas-sistema OPRES.  

 

Il-Kondotti Kriminali Online  

Matul is-sena 2020, tkomplew xi xogħlijiet ta’ aġġornament fis-sistema tal-Kondotti Online li issa 

tagħmel parti mill-Internet uffiċjali tal-Pulizija. Is-sistema tippermetti ċ-ċittadin japplika online għaċ-

ċertifikat tal-kondotta.  

 

 Il-Portal tal-Intranet tal-Pulizija 

Suċċess ieħor matul is-sena 2020 ġie rifless fl-Extranet tal-Pulizija fejn ġew irrappurtati madwar 

175,500 viżitatur/hit individwali minn Pulizija (’il fuq minn elfejn utent).  

 

It-Telefonija u l-112 PABX 

L-apparat tar-recordings kompla jitħaddem b’mod iktar sigur. Is-sistema biex jiġu rkuprati r-recordings 

tat-telefonati baqgħet tissaħħaħ b’introduzzjoni ta’ periferali ġodda. B’dan il-mod, żdiedet is-sigurtà 

billi ġie llimitat l-aċċess għal dawk biss li jinħtieġu dan filwaqt li jinżamm record tal-proċess.  

 

Ġew ukoll istallati 57 kamera ġdida ġewwa diversi għases madwar Malta u Għawdex, flimkien ma’ 22 

intercom u 22 Synology NVR.  

 

Information Systems tal-Pulizija 

Unjoni Ewropea – Sistemi tal-Pulizija/Kontroll tal-Fruntieri  

CODIS 

Saru numru ta’ aġġornamenti taċ-ċertifikati tas-sistema biex jiġu konformi tal-Kummissjoni Ewropea 

kif ukoll saru xi preparamenti sabiex jiġi akkwistat apparat ġdid sabiex jiġi wżat għat-tali sistema.  

 

Impenji varji  

Matul is-sena, is-sezzjoni kienet impenjata b’involvimenti oħrajn, fosthom sapport fuq 

investigazzjonijiet fejn ġiet mitluba l-assistenza tal-ICT biex jiġu installati kemm hardware u kemm 

software. 

 

Ġiet ukoll varata s-sistema ġdida tal-I2 flimkiem ma’ workstations ġodda u l-infrastruttura ġdida biex 

ikun hemm implimentazzjoni kompluta. 
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Ma naqasx ukoll ammont sostanzjali ta’ xogħol li sar biex tiġi strutturata sew il-binja ġdida ġo Santa 

Venera fejn ġew installati ammont konsiderevoli ta’ workstations, kif ukoll infrastruttura sħiħa ta’ 

networking u sigurtà. 

 

Dipartiment tal-Finanzi u Amministrazzjoni 

Sezzjoni tal-Finanzi 

Id-direttorat kompla jassiti fit-tkomplija tax-xogħlijiet fil-Vault 123 għas-Cyber Crime Unit li waslu 

fil-fażijiet finali tagħhom u issa bdew il-preparamenti għall-finishings. Flimkien ma’ dan, tkompla x-

xogħol fuq il-bini tal-għassa l-ġdida ta’ Wied il-Għajn, il-Command and Control Room u l-

immodernizzar ta’ diversi għases speċjalment f’dawk il-lokalitajiet fejn ġie introdott il-Pulizija tal-

Komunità. Sar irranġar ukoll f’għases bħal ta’ Raħal Ġdid u ta’ Marsalforn. 

 

F’dak li hu mezzi tat-trasport, id-Direttorat għen sabiex jinxtraw 20 vettura Segment J sabiex jintużaw 

mir-Rapid Intervention Unit. Inxtraw ukoll seba’ Pedelecs (roti li jaħdmu bil-pedali u bl-elettriku) 

sabiex jintużaw mill-Pulizija tal-Komunità f’diversi lokalitajiet. 

 

Id-direttorat kompla jassisti lill-Financial Crimes Investigations Department (FCID) sabiex jiġi 

attrezzat bl-għamara u faċilitajiet neċessarji fil-post il-ġdid f’ Santa Venera.  

 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-iskema għall-għotja lill-pulizija għal sahra li ħadmu fil-passat u ma 

tħallsux għaliha, fl-aħħar tal-Lulju għalaq iż-żmien sabiex benefiċjarji prospettivi jiddepożitaw in-

notifika jew l-applikazzjoni li nbagħtitilhom. Sar ix-xogħol ta’ verifika u preparamenti oħra ħalli fl-

aħħar kwart tas-sena jinħadmu ċ-ċekkijiet u jintbagħtu lill-benefiċjarji. Dis-sena madwar 2,530 

benefiċjarju se jirċievi ċekk. 

 

Imħażen tal-Pulizija 

L-Imħażen tal-Kwartieri Ġenerali huwa taħt is-superviżjoni tad-Direttriċi tal-Finanzi, assistita minn 

supretendent.  

 

Matul it-tielet kwart ta’ din is-sena kienu mixtrija oġġetti varji biex jilqgħu għall-bżonnijiet ta’ kuljum 

tal-Korp tal-Pulizija inġenerali li jikkonsistu f’oġġetti tal-manutenzzjoni, materjali tal-bini u oġġetti 

tat-tindif, minn fornituri lokali. 

 

Uniformijiet tas-Sajf, lifesaving vests u uniformijiet għas-sezzjoni tal-muturi, qliezet tas-sajf u tax-

xitwa, bermudas, polo shirts, sweat shirts u combat boots ġew kunsinnati ġewwa l-imħażen, filwaqt li 

saru ordnijiet ta’ chevrons, pepper spray pouches, qomos, elmu tar-roti, over u under belts, bullet proof 
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vests, t-shirts, handcuffs pouches, badges, u holsters tat-tasers wara sejħiet ta’ kwotazjonijiet, tenders 

jew awtorizzazzjoni meħtieġa. 

 

Oġġetti misjuba minn individwi u kkonsenjati lill-Pulizija ġew ukoll ittrattati minn din is-sezzjoni fejn 

l-oġġetti kienu ppublikati fuq il-Gazzetta tal-Gvern skont kif inhu mitlub mil-liġi. 

 

Dipartiment -Strateġija u Trasformazzjoni 

Uffiċċju Trasformazzjoni u Maniġjar tal-Bidla 

Dan id-dipartiment ta’ Strateġija u Trasformazzjoni jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħu uffiċċju 

importanti ħafna li huwa Trasformazzjoni u Maniġjar tal-bidla. Għall-ewwel darba ġie assenjat spettur 

li x-xogħol prinċipali tiegħu hu li jiffoka direttament dwar kif din l-istrateġija tkun tista’ tiġi 

implimentata taħt il-gwida ta’ assistent kummissarju. 

 

Din hija strateġija msejsa fuq programm ta’ ħames snin bi pjanijiet ta’ azzjonijiet ċari u se nkunu qed 

naġġornaw lill-Bord ta’ Governanza bil-progress tal-implimentazzjoni u dan bħala parti minn proċess 

ta’ governanza tajba li se nkunu qed nimbarkaw fuqu. Tajjeb li jingħad li t-tfassil ta’ din l-istrateġija 

kien kollu kemm hu ffinanzjat minn fondi Ewropej.  

 

L-istrateġija hija intenzjonata li tilħaq tliet (3) riżultati prinċipali li: 

(1) Inżidu l-fiduċja fil-Korp tal-Pulizija, kemm internament kif ukoll esternament; 

(2) Nittrasformaw il-Korp f’organizzazzjoni aktar flessibli u effiċjenti; 

(3) Insostnu r-riforma permezz ta’ prattiċi maniġerjali effettivi u effiċjenti. 

 

Għaldaqstant ġew identifikati ħdax (11)-il għan strateġiku b’total ta’ 49 inizjattiva intenzjonati li jiksbu 

r-riżultati indikati. Din l-istrateġija ġiet uffiċjalment imnedija għall-midja u l-pubbliku fil-25 ta’ 

Settembru. Dan id-dokument huwa wkoll aċċessibbli għall-pubbliku kemm b’mod elettroniku u kemm 

forma ta’ ktejjeb imqassam mal-għases ewlenin madwar Malta u Għawdex.  

 

Immaniġġjar tal-Proġetti 

Dan l-uffiċċju ġie mwaqqaf biex jieħu ħsieb dak kollu li huwa relatat mal-Fondi mill-UE. Mit-tfassil 

tad-dokument tal-programm tal-fondi sal-implimentazzjoni tal-proġetti finanzjati mill-istess fondi. 

Infatti, l-Kummissjoni tibgħat l-abbozzi tat-testi biex l-awtoritajiet interessati jgħaddu l-kummenti 

tagħhom biex b’hekk ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn l-istess fondi. Meta tinħareġ is-sejħa għall-

fondi, dan l-uffiċċju jgħin biex l-applikazzjoni tiġi kompilata mill-Project leader u tintbagħat lill-Funds 

and Programmes Division (FPD) jew direttament lill-Kummissjoni Ewropea, jiddependi mit-tip ta’ 

Fond. 
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Ittri Uffiċjali: 

Ġiet sottomessa applikazzjoni ġdida għal fondi Ewropej taħt l-Internal Security Fund bit-titlu ta’ Malta 

Police Force Specific Actions for Border Surveillance. Barra minn hekk, ġew ukoll sottomessi proposti 

għal proġetti ġodda b’dawn l-ismijiet, taħt il-programm tal-Horizon 2020.  

 

• Digital Policing – Implementation of the Malta Police Force Transformation Strategy 

• Cyclopes – Fighting Cybercrime, Law Enforcement Practitioners Network. 

• PIM4HT – Prevention, Investigation, Mitigation for Humanism Transgressions. 

• CRITERIA – Comprehensive data driven RIsk and Threat assessment methods for the Early 

and Reliable Identification, validation and Analysis of migration related risks. 

• iSmart – the Intellegent Secure and Mobile Approach for fighting against persistant Terrorism, 

network of practitioners 

 

Prevenzjoni tal-Kriminalità - Pulizija tal-Komunità 

F’dawn ix-xhur illi kienu ingaġġati l-gruppi l-ġodda saru diversi laqgħat ma’ entitajiet oħra tal-gvern 

fejn intlaħaq ftehim u responsabbilitajiet ġew imqassma bejn l-entitajiet kollha bi ftehim li tingħata 

għajnuna biex jintlaħaq suċċess kontinwu u residenti tal-komunità li jkunu qegħdin jaħdmu fiha jaraw 

differenza u tinbena aktar fiduċja fil-Pulizija.  

 

Saru wkoll operazzjonijiet bejn gruppi l-ġodda flimkien bħala prevenzjoni tal-kriminalità  

1. Swieqi/ Pembroke waqt l-attivitajiet tal-Halloween fejn ingħataw diversi multi rigward infurzar 

tal-Covid-19 u saru wkoll spezzjonijiet rigward sewqan eċċessiv 

2. Valletta/ Floriana saret ukoll spezzjoni matul il-lejl tal-04/11/2020 rigward sewqan eċċessiv u 

negliġenti skont rapporti li kienu ġabru l-Pulizija tal-Komunità 

3. Rabat/ Mtarfa saru wkoll spezzjonijiet darbtejn rigward sewqan eċċessiv u negliġenti skont 

rapporti li kienu ġabru l-Pulizija tal-Komunità mir-residenti 

4. Mellieħa saru ljieli ta’ spezzjonijiet rigward vandaliżmu li kien qiegħed isir fil-viċinanzi ta’ 

Family Park  

 

Saru żjarat ġewwa l-iskejjel Primarji ta’ kull lokalità fejn ingħataw token mill-Pulizija biex 

b’hekk biex speċjalment fejn jidħlu tfal jinqata’ id-diviżjoni li jista jkun hemm bejn il-Pulizija u 

huma. 
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Charges - 2 

Distanza ta’ patrol bir-rota rrekordjati minn Ottubru 2020 ’il quddiem – 76.69km 

 

2. Valletta/ Floriana 10/08/2020 - 31/12/2020 
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Charges - 2 

Distanza ta’ patrol bir-rota rrekordjati minn Ottubru 2020 ’il quddiem – 828.5km 

 

3. Fgura 10/08/2020-31/12/2020 
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Charges - 7 

Distanza ta’ patrol bir-rota rrekordjati minn Ottubru 2020 ’il quddiem – 238KM 
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4, B’Bugia u Marsaxlokk 10/08/2020 – 31/12/2020 
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Charges - 1 

Distanza ta’ patrol bir-rota rrekordjati minn Ottubru 2020 ’il quddiem – 621.65KM 

 

5, Mtarfa, Mdina, Rabat u Dingli 10/08/2020 – 31/12/2020 
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Charges - 2 

Distanza ta’ patrol bir-rota rrekordjati minn Ottubru 2020 ’il quddiem – 354.7KM 

 

6, Pembroke u Swieqi 10/08/2020 – 31/12/2020 
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Charges - 7 

Distanza ta’ patrol bir-rota rrekordjati minn Ottubru 2020 ’il quddiem – 619.59KM 
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Dipartiment – Servizzi Korporattivi u Governanza 

 

Taqsima tal-Kommunikazzjoni 

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 għall-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 taħditiet f’diversi skejjel rigward karriera fil-Korp tal-Pulizija; 

• Preparazzjoni u tqassim ta’ materjal edukattiv bħal posters, book marks lil Kunsilli Lokali, 

skejjel, għasses tal-Pulizija 

• Naġġornaw u jsir monitoraġġ tal-paġna ta’ Facebook u Twitter, Youtube, Instagram u l-

website 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 għall-intervisti ma’ uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija hekk kif mitluba mill-Istampa.  

• Ipproċessar ta’ talbiet mingħand stazzjonijiet tar-radju, TV u printed media. 

• Ikkordinar ma’ producers televiżivi b’konnessjoni 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. 

• Ikkordinar ma’ producers lokali fir-rigward ta’ talbiet li jsiru għall-filming sabiex jintużaw 

għall-programmi lokali (talbiet għall-assistenza tal-Pulizija, uniformijiet u liaison ma’ 

dipartimenti oħra tal-Korp).  

• Nikkordinaw ukoll crime conferences. 

 

Tip ta’ pubblikazzjoni Numru 

Pubblikazzjonijiet ta’ Press Releases 890 

Filmati mis-Sezzjoni tal-Filming  32 
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Ritratti mis-Sezzjoni tal-Filming (nru. ta’ attivitajiet) 60 

Press Conferences/ Crime Conferences  8 

Dritt għar-risposta  1 

Total 991 

 

Taqsima legali  

L-uffiċċju Legali huwa fergħa fil-Legal & Data Protection Unit 

L-imsemmi uffiċċju huwa responsabbli għal diversi funzjonijiet hekk kif imsemmi hawn taħt: 

  

1) Pariri Legali 

Dan l-uffiċċju jagħti pariri/opinjonijiet fuq aspetti legali, fosthom kriminali, ċivili, kif ukoll dawk ta’ 

natura amministrattiva. Dan l-uffiċċju jassisti wkoll uffiċjali tal-Korp dwar l-interpretazzjoni tal-liġi 

meta jkun qed jiġi kkunsidrat x’akkużi għandhom jinħarġu fil-konfront ta’ persuni li jkunu se jittieħdu 

proċeduri kriminali fil-konfront tagħhom.  

  

Uffiċjali f’dan l-uffiċċju huma nkarigati wkoll sabiex jirrappreżentaw lill-Kummissarju tal-Pulizija 

flimkien mal-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, f’każijiet li jkunu jeħtieġu attenzjoni partikolari.  

  

2) Abbozzar ta’ kuntratti, liġijiet u atti oħrajn 

Hija funzjoni tal-Uffiċċju Legali illi jabbozza, jivverifika jew jirrevedi kuntratti u xort’oħra ta’ skritturi 

li jikkontjenu xi tip ta’ ftehim, fejn il-Korp tal-Pulizija jkun parti. 

 

Apparti dan, l-Uffiċċju Legali jieħu sehem attiv fid-diskussjonijiet u abbozzar li jikkonċernaw l-

introduzzjoni jew tibdil ta’ liġijiet li jolqtu l-Korp tal-Pulizija jew l-operat tiegħu. 

 

3) Kordinament ta’ kawzi fil-qrati 

Preżentement, l-Uffiċċju Legali qed jikkordina wieħed u tmenin (81) kawża, kemm ta’ natura 

Kostituzzjonali kif ukoll Ċivili jew Amministrattiva li fihom il-Kummissarju tal-Pulizija jkun parti. 

Matul is-sena inbdew erbgħa u għoxrin (24) kawża u ġew konklużi għoxrin (20) kawża. 

 

Uffiċċju tal-protezzjoni tad-data fil-korp tal-Pulizija 

L-uffiċċju tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data huwa fergħa fil-Legal & Data Protection Unit. Fil-

preżent huwa kompost minn spettur wieħed li huwa l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (DPO) maħtur 

għall-Korp tal-Pulizija skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) 2016/679 u r-Regolament 32 tal-Liġi 

Sussidjajra 586.08.  
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Uffiċċju tal-Protezzjoni tad-Data tal-Korp tal-Pulizija 

Matul din is-sena beda proċess ta’ analiżi u reviżjoni tal-Policies u proċeduri li l-Korp tal-Pulizija 

għandu fis-seħħ sabiex jiġi assgurat bl-aħjar mod possibbli li l-ipproċessar tad-data personali mill-Korp 

tal-Pulizija jsir b’konformità mar-regolament u dispożizzjonijiet legali applikabbli. F’dan ir-rigward 

inħarġu linji gwida dwar il-forniment ta’ rapporti tal-Pulizija jew informazzjoni kontenuta fl-istess 

rapporti1, liema linji gwida jinsabu fuq is-sit intern tal-Korp tal-Pulizija, aċċessibbli għall-membri tal-

Korp. 

 

Bdiet ukoll analiżi tad-Data Protection Policy tal-Korp tal-Pulizija bl-għan li din tiġi aġġornata b’aktar 

referenzi għal-liġijiet u attivitajiet ta’ proċessar ta’ data personali li jwettaq il-Korp fl-eżegwiment tad-

doveri legali u uffiċjali tiegħu. Dan il-proċess huwa meqjus li jiġi konkluż fl-ewwel kwart tas-sena 

2021. Filwaqt li dan iwassal sabiex il-Korp jallinja ruħu aktar mal-liġijiet tal-protezzjoni tad-data 

personali, jikkontribwixxi lejn l-impenn tal-Korp fit-tħaddim tal-prinċipju tat-trasparenza. 

 

Id f’id mal-aġġornament tad-Data Protection Policy, bdiet tiġi formulata u qed tiġi finalizzata skeda 

għaż-żamma tad-data (Data Retention Schedule), li se tkun qed tistabbilixxi uffiċjalment il-perjodi 

għaż-żamma ta’ rekords, dokumenti u data li jiġu proċessati, użati jew miżmuma mill-Korp tal-Pulizija. 

Dan il-proċess huwa wieħed kumpless ħafna minħabba l-irwoli u funzjonijiet numerużi li għandu l-

Korp tal-Pulizija, sew fejn jidħol infurzar tal-liġi kif ukoll fil-qasam amministrattiv. Huwa proġettat li 

din l-iskeda tiġi finalizzata bejn l-ewwel u t-tieni kwart tas-sena 2021, u dan jinkludi l-proċess ta’ 

revizjoni u approvazzjoni tal-istess skeda mill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-

Data, fejn rikjest mil-liġi. Flimkien ma’ din l-iskeda, ġie wkoll abbozzat dokument li jistabbilixxi l-

proċedura ta’ kif għandhom jiġu distrutti r-rekords mal-iskadenza tal-perjodu taż-żamma kif stabbilit 

fl-iskeda.  

 

Matul dan il-perjodu, dan l-uffiċċju pprepara wkoll dokument ta’ proċeduri dwar il-protezzjoni tad-data 

(Data Protection Procedures) bl-għan li tiġi assigurata mplimentazzjoni effettiva tal-obbligu tal-

kontrollur li jinvolvi u jikkonsulta d-DPO fi kwalunkwe materja li tirrigwarda l-ipproċessar tad-data 

personali. Dan id-dokument, fost oħrajn jelenka b’mod ċar f’liema ċirkostanzi għandu jiġi nfurmat id-

DPO, kif ukoll stabbilixxa proċedura għat-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ 

pproċessar previsti fuq il-protezzjoni tad-data personali.  

 

Bdiet ħidma sfieqa sabiex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea bi 

preparament għax-Scheval2 skedata għal 2021 li jirrelataw mal-protezzjoni tad-data. Fil-maġġoranza 

 
1 ‘Guidelines on the Provision of Police Reports (NPS) or Information Contained Therein’ 
2 ‘Schengen Evaluation’ 
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tagħhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet diġà ġew indirizzati. Jonqos biss li jinħoloq mekkaniżmu ta’ 

awditjar regolari f’dan il-qasam.  

 

Id-DPO tal-Korp tal-Pulizija għandu wkoll taħt ir-responsabbiltà tiegħu l-ipproċessar tad-data fis-

sistema Eurodac mill-Uffiċċju Eurodac bħala l-punt ta’ Aċċess Nazzjonali, kif ukoll ġie maħtur bħala 

l-awtorità ta’ verifika f’Malta fit-termini tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru. 603/2013, fejn jidħol 

talbiet għat-tqabbil tad-data dwar il-marki tas-swaba’ ma’ dawk maħżuna fis-Sistema Ċentrali għal 

skopijiet ta’ infurzar tal-liġi. Wara eżerċizzju ta’ verifika mal-Uffiċċju Eurodac, id-DPO ippubblika 

linji gwida dwar l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru. 603/2013, 

li jelenka l-kundizzjonijiet kif dan l-aċċess għandu jingħata, liema linji gwida huma aċċessibbli għall-

membri tal-Korp tal-Pulizija fuq is-sit intern.3  

 

DPO tal-Unità Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri (NPIU) 

Id-DPO tal-Korp tal-Pulizija huwa wkoll maħtur bħala d-DPO tal-Unità Nazzjonali tal-Informazzjoni 

dwar il-Passiġġieri (NPIU) skont l-Artikolu 6 tal-Att dwar l-Użu ta’ Data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-

Passiġġieri4 (l-Att). 

 

Matul din is-sena d-DPO għamel eżerċizzju ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-ipproċessar tad-data 

personali fl-NPIU. Dan l-eżerċizzju wassal għal diversi tibdiliet fl-operat tal-NPIU. Fost dawn insibu 

tibdil fit-tip ta’ rekords li jinżammu mill-NPIU meta ssir talba għall-aċċess għall-informazzjoni 

proċessata fil-’PNR/API System’ minn xi awtorità kompetenti skont l-Att, kif ukoll il-mod kif jiġu 

proċessati talbiet għall-aċċess għal data li tkun ilha li ġiet trasferita lill-NPIU aktar minn sitt xhur, liema 

talbiet jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data skont l-

Artikolu 13(3)(b)(ii) tal-Att, wara li jkunu ġew analizzati mid-DPO. Għal dan l-għan, inħoloq protokoll 

bejn l-NPIU u d-DPO, u bejn dan tal-aħħar u l-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-

Data, bi qbil bejn il-partijiet konċernati, liema protokoll beda jiġi mħaddem immedjatament.  

 

Uffiċjal għal Libertà tal-Informazzjoni 

Id-DPO fi ħdan il-Korp tal-Pulizija jaqdi wkoll il-funzjoni ta’ Uffiċjal għal Libertà tal-Informazzjoni, 

liema uffiċjal huwa responsabbli sabiex jipproċessa talbiet taħt l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni5, 

u jagħti aċċess għall-informazzjoni jew dokumenti miżmuma mill-Korp tal-Pulizija meta l-liġi tkun 

tippermetti dan. 

 

 

 
3 ‘Conditions For Access To EURODAC By The Police For Law Enforcement Purposes’ 
4 Kapitolu 586 tal-Liġijiet ta’Malta. 
5 Kapitolu 496 tal-Liġijiet ta’ Malta. 
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Uffiċċju tal-Affarijiet Ewropej (UE) 

L-għan ta’ din it-taqsima huwa li jassisti lill-Pulizija ta’ Malta fit-twettiq tan-negozju relatati mal- UE. 

Fost oħrajn, l-Uffiċċju tal-UE iwettaq dawn l-irwoli li ġejjin: 

• Jiġbor informazzjoni 

• Jgħolli l-profil tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta fl-UE 

• Jiżviluppa rabtiet reġjonali 

• Jiskambja informazzjoni 

 

L-Uffiċċju tal-UE huwa wkoll responsabbli għall-immaniġġjar ta’ informazzjoni klassifikata li huwa 

regolat minn numru ta’ liġijiet hekk kif ġej: 

• L-Att Sigrieti Uffiċjali (Kap 50) 

• L-Att Sigrieti Professjonali (Kap 377) 

• L-Att Servizz tas-Sigurtà (Kap 391) 

• Il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap 12) 

• L-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap 440) 

 

Wieħed mill-funzjonijiet ewlenija tal-uffiċċju tal-UE huwa l-ipproċessar ta’ dokumenti riċevuti mill-

Ministeri varji kif ukoll minn organizzazzjonijiet oħra barranin bħal FRONTEX, is-CEPOL, l-OLAF, 

il-Kummissjoni Ewropea, il-Europol, l-Interpol kif ukoll deċizjonijiet tal-Kunsill tal-UE. Dawn il-

programmi ta’ taħriġ u korsijiet joffru lill-pulizija ċans biex jiffamiljarizzaw ruħhom ma’ metodi 

ġodda ta’ pulizija kif ukoll ġbir ta’ informazzjoni u b’hekk tissaħħaħ l-effiċjenza u l-kompetenza fil-

Korp tal-Pulizija ta’ Malta. 

 

In-Field Tech 

F’dawn l-aħħar xhur tas-sena, il-Korp tal-Pulizija fetaħ sezzjoni ġdida msemmija In-Field Tech. L-għan 

ta’ din is-sezzjoni se jkun li tipprovdi lill-korp b’tagħmir elettroniku sabiex jgħin lin-nies tiegħu biex 

jaħdem aħjar waqt il-qadi tad-dmirijiet.  

 

Din is-sezzjoni se tkun qed tinkorpora fiha kull tagħmir elettroniku li l-korp tal-pulizija jagħmel użu 

minnu fosthom il-conducted electricity weapons, il-breathalyser kif ukoll il-body cameras li għandhom 

jiġu mogħtija lil kull membru tal-korp li se jiltaqa’ mal-pubbliku. 

 

Id-dmirijiet ta’ din is-sezzjoni il-ġdida se jkunu jikkonsistu minn diversi affarijiet fosthom li: 

• Jinżamm rendikont tal-apparat elettroniku tal-korp  

• Jiġi provdut taħriġ ta’ kif jintuża t-tagħmir mogħti mill-korp 

• Jiġu estratti data logs u l-evidenza neċessarja sabiex jiġu esebiti l-qorti 
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• Tiġi aċċertata aderenza maċ-Chain of evidence 

• Tiġi aċċertata aderenza mad-Data protection u Data retention principals 

 

Akkademja għal Korpi Dixxiplinati 
Is-sena 2020 ħolqot bosta sfidi, fejn kellhom isiru diversi arranġamenti sabiex l-Akkademja setgħet 

tkompli tagħti s-servizzi tagħha lill-Korpi Dixxiplinati. Dawn kienu jirrikjedu fost oħrajn, xogħlijiet 

sabiex parti minn binja li kienet tintuża bħala locker room tinbidel f’sala għal lezzjonijiet.  

 

Sfida oħra kienet li għall-ewwel darba l-Akkademja bdiet toffri lezzjonijiet online. Dawn ingħataw fil-

kors tal-Ispettur tal-Pulizija u tar-rekluti tal-Pulizija, kif ukoll għal dawk li kienu qed jagħmlu l-kors 

tax-xogħlijiet tan-nar. 

 

L-Akkademja offriet ukoll sapport loġistiku lill-Korp tal-Pulizija, lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

kif ukoll lis-Servizzi ta’ Detenzjoni, billi pprovdiet akkomodazzjoni temporanja lil dawk il-membri ta’ 

dawn il-Forzi li kienu qed jistennew riżultat tat-testijiet għal Covid-19. 

 

Reklutaġġi 

Matul din is-sena, saru erba‵ korsijiet ta’ taħriġ bażiku, tnejn għal Reklutaġġ fil-Korp tal-Pulizija u tnejn 

għal Reklutaġġ ta’ Uffiċjali tal-Komunita’. Dawn kollha saru taħt ħarsien sħiħ tal-miżuri rakkomandati 

mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika minħabba l-Covid-19. 

 

L-ewwel wieħed beda fil-25 ta’ Mejju, ħamsa u erbgħin żagħżugħ u żagħżugħa bdew kors ta’ taħriġ 

bażiku bħala rekluti fil-Korp tal-Pulizija. Dan ġie fi tmiemu nhar l-24 ta’ Lulju.  

 

Fit-13 ta’ Lulju beda kors ta’ taħriġ bażiku għal erbatax l-Uffiċjal tal-Komunità. Minħabba l-

limitazzjoni ta’ spazju kif ukoll sabiex ikunu mħarsa r-restrizzjonijiet relati mal-Covid-19, dan il-kors 

sar ġewwa il-kwartieri tal-LESA. Nhar id-9 ta’ Settembru saret iċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni għal 

dawn l-uffiċjali. 

 

Kors ieħor għal Uffiċjali tal-Komunita’ nżamm bejn it-2 ta’ Novembru u l-11 ta’ Diċembru. Tmintax—

il Uffiċjal tal-Kommunità attendew għal dan il-kors, li wkoll inżamm fil-kwartieri tal-LESA. Nhar id-

9 ta’ Novembru, 65 rekluta tal-Korp tal-Pulizija bdew kors ta’ Taħriġ Bażiku ta’ erba’ xhur.  

 

Promozzjonijiet 

F’Jannar ġie fi tmiemu l-kors ta’ taħriġ ta’ tlett xhur għal kuntistabblijiet fil-Korp tal-Pulizija bi 

preparazzjoni għall-eżamijiet sabiex ikunu promossi għar-rank ta’ Surġent. Għal dan il-kors attendew 

mija u disgħa u ħamsin kuntistabbli. 
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F’Marzu kien beda l-kors ta’ taħriġ fuq bażi part time, għall-promozzjoni jew ingaġġ ta’ Spetturi fil-

Korp tal-Pulizija. Minħabba l-imxija tal-Covid-19 dan il-kors kellu jiġi sospiż. Tkompla online f’Mejju 

u kien konkluż f’Lulju. Għal dan il-kors attendew 28 membru tal-Korp tal-Pulizija u 4 minn barra l-

Korp. 

 

Taħriġ u korsijiet 

Matul din-sena kompla t-taħriġ (in service) għal Surġenti u Kuntistabblijiet fil-Korp tal-Pulizija. Dawn 

il-korsijiet huma ta’ ġimagħtejn u matul din is-sena attendew għalihom 168 Surġent u Kuntistabbli. 

 

Bħas-snin ta’ qabel, anke matul din is-sena, fl-Akkademja saru l-korsijiet għal dawk id-delettanti tal-

logħob tan-nar sabiex tkun tista’ tiġġedilhom il-liċenzja. 

 

Matul din is-sena wkoll, kompla jingħata t-taħriġ li kien jinkludi: 

• Korsijiet ta’ għarfien relatat mal-vjolenza domestika; 

• Seminars u taħriġ dwar l-immigrazzjoni; 

 

Nhar il-5 ta’ Ottubru 2020 ġie iffirmat ftehim bejn l-Akkademja għal Korpi Dixxiplinati u l-

Università ta’ Malta (Department of Arts, Open Communities and Adult Education) fil-Fakultà 

tal-Edukazzjoni. Dan il-ftehim sar sabiex ikun hemm kollaborazzjoni bejn il-partijiet fit-tfassil ta’ 

tagħlim u taħriġ lill-membri tal-Korpi Dixxiplinati. 


