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L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

Introduzzjoni 

Is-sena 2020 kienet sena ta’ sfidi kbar għad-dinja kollha b’mod speċjali meta wieħed jiftakar li matul 

din is-sena feġġet il-pandemija tal-Covid-19 li fejn ħadd qatt ma kien jobsor, il-ħajja ta’ kuljum li tant 

konna mdorrijin fiha, inbidlet mil-lejl għan-nhar. Il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza, bħal setturi oħrajn fis-settur pubbliku u dak privat ġie affetwat minn dak li kien qed jiġri 

f’Malta minħabba din il-pandemija. Is-sena 2020 kienet ukoll sena ta’ konsolidament fl-operat tal- 

Ministeru li ra l-ħolqien tiegħu fil-bidu tas-sena 2020. Taħt ir-responsabilità tiegħu għandu numru ta’ 

oqsma differenti fosthom il-Ġustizzja, id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. 

 

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

Ix-xogħol kollu li jagħmel il-Ministeru jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tas-Segretarju Permanenti, jiġifieri 

tmien (8) dipartimenti, u ħames (5) entitàjiet inkluż l-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qrati, l-Avukat Ġenerali 

u l-Avukat tal-Istat. Barra minn hekk dan il-Ministeru għandu 23 Bord imwaqqaf taħt ir-responsabbiltà 

tiegħu. Matul l-2020 ġew proċessati mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 62 ittra ta’ ħatra fuq 

bordijiet. 

 

Dan ir-rapport annwali jiddokumenta x-xogħol imwettaq mid-dipartimenti, entitàjiet u aġenzija fi ħdan 

il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. Għalkemm l-imxija tal-pandemija poġġiet 

sfidi ġodda fl-operat tad-dipartimenti u l-entitàjiet, bħas-snin preċedenti tkompliet il-ħidma sabiex is-

servizzi offruti mill-oqsma kollha fi ħdan il-Ministeru jkomplu jitjiebu u jissaħħu. L-isforzi tal-Uffiċċju 

tas-Segretarju Permanenti kien wieħed kontinwu li għaraf l-isfidi li kienu qed jiffaċċjaw l-impjegati 

kollha fi ħdan il-Ministeru u kompla jixprunahom u jinkoraġġihom sabiex is-servizzi offruti baqgħu 

għaddejjin b’mod regolari u ċ-ċittadin seta’ jibqa’ jiġi moqdi kif jistħoqqlu f’ċirkustanzi straordinarji.  

 

Is-Servizz Pubbliku kien fuq quddiem sabiex jippromovi l-użu tat-teknoloġiji diġitali moderni matul is-

sena 2020. Matul din is-sena rajna l-frott tal-investiment kollu li sar f’din it-teknoloġija u fil-fatt għas-

sigurtà tas-saħħa tal-impjegati u sabiex ikunu mħarsa r-restrizzjonijiet infurzati mis-Supretendent tas-

Saħħa Pubblika ħafna mil-laqgħat bdew isiru b’mod virtwali kif ukoll ħafna impjegati, fejn possibbli, 

ġew imħeġġa jaħdmu mis-sigurtà ta’ darhom. L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti inkoraġixxa li fid-

dipartimenti u l-entitàjiet tiegħu, fejn hu possibbli, isir remote working, filwaqt li s-Segretarju 

Permanenti għamel ħafna mil-laqgħat tiegħu b’mod virtwali. B’dan il-mod kien possibbli li nżamm 

kuntatt mal-kapijiet kollha tal-Ministeru u ġiet żgurata kollaborazzjoni bejniethom. 
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Miżuri tal-Baġit 

Matul is-sena 2020, l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti kien impenjat fl-implimentazzjoni ta’ sittax-

il miżura tal-Baġit 2020. Tmienja minn dawn il-miżuri ġew implimentati qabel tmiem is-sena 2020 

mentri l-kumplament se jkomplu jiġu implimentati fl-2021. Bl-implimentazzjoni ta’ Miżura tal-Baġit 

Numru 301, kompliet tiġi implimentata s-separazzjoni tal-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali u l-Avukat 

tal-Istat. Matul is-sena 2020 iż-żewġ uffiċċji bdew joperaw minn uffiċċji ġodda u separati minn xulxin.  

 

Miżuri ta’ Simplifikazzjoni 

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti kien ukoll impenjat fl-implimentazzjoni ta’ sitt miżuri ta’ 

simplifikazzjoni 2020. Ħamsa minn dawn il-miżuri ġew implimentati qabel tmiem is-sena, filwaqt li 

miżura waħda għandha tkun implimentata matul l-2021. Fost dawk il-miżuri implimentati nsibu miżura 

ta’ simplifikazzjoni fejn l-avukati qed jiġu provduti b’link online li fiha jsibu s-sentenza wara li tkun 

inqatgħet mill-Qorti biex b’hekk jiġi ffrankat ix-xogħol li jfittxuha għax tkun intbagħtet lilhom 

awtomatikament. Bl-implimentazzjoni tal-miżura ta’ simplifikazzjoni ġiet introdotta sistema li bdiet 

toffri l-faċilità li kuntratti pubbliċi għand l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern setgħu jiġu akkwistati u 

aċċessati b’mod elettroniku. B’hekk persuna li jkollha bżonn dan it-tip ta’ dokument issa m’għandhiex 

għalfejn tmur fiżikament fl-Uffiċċju biex tfittex dan id-dokument.  

 

Miżuri Addizzjonali 

Matul is-sena 2020 kien għaddej ix-xogħol fuq l-implimentazzjoni ta’ ħames miżuri addizzjonali. Ix-

xogħol fuq tlieta minn dawn il-miżuri huwa ppjanat li jkompli matul l-2021 filwaqt li matul l-2020 ġew 

implimentati żewġ miżuri addizzjonali. Miżura minnhom rat l-introduzzjoni ta’ reading room fl-

Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern fejn il-klijenti tal-Uffiċċju ngħatalhom aċċess diġitali għall-atti notarili 

mingħajr il-ħtieġa li dawn jiġu mfittxija b’mod manwali. Miżura oħra kienet tinvolvi kampanja ta’ 

informazzjoni dwar l-Equality Mark sabiex b’hekk jingħata aktar għarfien dwar l-ugwaljanza bejn il-

ġeneri u ġew introdotti għodod dwar kif jintlaħaq il-kunċett ta’ equal pay.  

 

Matul l-2020 rajna l-ftuħ tal-uffiċċji l-ġodda tal-Uffiċċju tal-Għajnuna Legali. Dan kien parti mill-

implimentazzjoni ta’ miżura oħra li tinvolvi wkoll analiżi indipendenti tal-istruttura, tal-proċessi u tas-

servizzi offruti sabiex ikun hemm it-tibdil neċessarju. Dan ix-xogħol se jkompli għaddej matul l-2021. 

Beda wkoll ix-xogħol fuq miżura li tinvolvi t-tnedija ta’ Strateġija Diġitali ħolistika tal-ġustizzja bil-

għan li jiżdied l-aċċess tal-pubbliku għal dan il-qasam.  

 

Mistoqsijiet Parlamentari, Cabinet Memos u Legal Notices 

Matul is-sena 2020 ġew imwieġba 218-il mistoqsija parlamentari li ġew preżentati fil-Parlament. Barra 

minn hekk, matul l-2020 ġew proċessati mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti u sottomessi lill-

Uffiċċju tal-Kabinett madwar 70 Memo u Avviż Legali. Rajna l-għeluq tal-Qrati minħabba l-kriżi tal-
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pandemija u, sabiex tkompli tissaħħaħ is-saltna tad-dritt f’pajjiżna, saret l-emenda fil-liġi tal-proċess ta’ 

kif jiġu appuntati l-imħallfin u l-maġistrati. Issa kull meta jkun hemm il-ħtieġa li ssir ħatra ta’ mħallef 

jew ta’ maġistrat tinħareġ sejħa pubblika u b’hekk tiġi garantita t-trasparenza fl-għażla tal-ġudikatura. 

Apparti l-proċess tal-għażla tal-ġudikatura, matul is-sena 2020 rajna wkoll emendi kostituzzjonali jidħlu 

fis-seħħ sabiex ġie emendat ukoll il-proċess kif tiġi appuntata l-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni u l-

Ombudsman. Bis-saħħa ta’ dawn l-emendi tkomplew jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet 

magħmula mill-Kummissjoni Venezja fir-rigward tat-trażżin tas-setgħat tal-Prim Ministru billi 

pprovdew għal aktar involviment tal-Kabinett tal-Ministri u tal-Parlament fil-proċessi ta’ ħatra tal-

membri tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni kif ukoll sabiex rapport ta’ mġiba korrotta 

jew li tista’ tkun korrotta jintbagħtu direttament lill-Avukat Ġenerali. Kif ukoll il-ħatra u t-tneħħija tal-

Ombudsman issa ddaħħlu fil-Kostituzzjoni u r-rapporti tal-Ombudsman issa bdew jiġu dibattuti fil-

Parlament. 

 

Is-sena 2020 kienet sena mimlija sfidi, madankollu l-uffiċċju kompla jaħdem sabiex ir-riżultati pożittivi 

miksuba fis-snin preċedenti jkomplu jiġu milħuqa u sabiex jiżgura s-sinerġija li teżisti bejn id-

dipartimenti u l-entitàjiet differenti fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza 

tibqa’ tkun effettiva.  

 

Ministerial Procurement Unit  

  

Introduzzjoni  

Ir-rwol tal-Ministerial Procurement Unit fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza hu li jipproċessa, jamministra, jissorvelja l-evalwazzjoni u jieħu ħsieb il-proċessi kollha 

fuq l-electronic public procurement system sal-iffirmar tal-kuntratt wara li jkunu ħarġu sejħiet għall-

offerti. Din is-sezzjoni taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti u tagħti 

rakkomandazzjonijiet rigward metodi oħra ta’ xiri hekk kif jinħarġu mir-Regolamenti dwar l-Akkwist 

Pubbliku sabiex tippromovi kemm jista’ jkun l-użu tal-eTenders portal.  

  

Xiri minn €10,000 VAT eskluża ’l fuq  

Din is-sezzjoni tivverifika u tipproċessa r-rikjesti kollha tad-dipartimenti u l-entitàjiet tal-Ministeru li 

għandhom valur ta’ €10,000 VAT eskluża jew akbar. Is-sezzjoni tagħti wkoll gwida u 

rakkomandazzjonijiet lil dawk id-dipartimenti u l-entitàjiet li jitolbu l-għajnuna tagħha rigward xiri ta’ 

servizzi, provvisti u xogħlijiet ta’ valur inqas minn €10,000 VAT eskluża.  

 

Kull sitt xhur is-sezzjoni għandha l-obbligu li tippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern lista ta’ kuntratti li ġew 

iffirmati f’isem id-dipartimenti u l-entitàjiet tal-Ministeru li għandhom valur ta’ €5,000 VAT eskluża 
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jew akbar hekk kif hemm imniżżel fit-tabelli ta’ hawn taħt. Is-sezzjoni ġabret din l-istatistika bejn 

Jannar u Diċembru 2020. Dawn huma tal-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza; tal-

Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali; tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru; u tal- Ministru 

għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, li qabel kienu jagħmlu parti mid-dekaseru tal-Ministeru 

għall-Ġustizzja, Kultura u Kunsilli Lokali. 

  

Perjodu  Kuntratti mogħtija  Numru ta’ rikjesti  

Jannar sa Diċembru 2020 Direct Orders  474 

Kwotazzjonijiet  30 

Varjazzjonijiet 21 

Sejħiet għall-offerti (MPU)  92 

 

Apparti minn hekk, permezz tad-Direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE kif ukoll tal-Leġiżlazzjoni 

Sussidjarja 174.04 Regolamenti Dwar l-Akkwist Pubbliku, il-Ministerial Procurement Unit jiġbor 

statistika dettaljata fuq attivitajiet tal-akkwist li huma mħallsa mill-fondi tal-UE jew minn fondi lokali 

fil-qasam tal-classic u utilities procurement, kif ukoll concessions. Din l-informazzjoni tiġi miġbura 

minn din is-sezzjoni kull sena u tintbagħat lid-Dipartiment tal-Kuntratti.  

 

Tajjeb li wieħed jinnota li peress li matul l-2020 fi ħdan dan il-Ministeru hemm inkluż il-Kultura, numru 

sostanzjali ta’ direct orders kellhom jingħataw minħabba l-għażla diretta tal-artisti. Din hi prassi normali 

minħabba l-fatt li l-għażla tal-artist hi bbażata fuq il-kapaċitajiet artistiċi. Is-sezzjoni tevalwa kull direct 

order minn €10,000 VAT eskluża ’l fuq u tagħti rakkommandazzjonijiet lis-Segretarju Permanenti każ 

każ. Is-sezzjoni tisħaq li kull direct order li jingħata jkun skont ir-regolamenti stabbiliti fil-Procurement 

Policy Note 32.  

 

Is-sezzjoni tat għajnuna u gwida rigward il-Green Public Procurement (GPP) f’kull sejħa għall-offerti. 

Kull sejħa għall-offerti li tinħareġ mill-Ministeru u mid-dipartimenti u entitàjiet ikkonċernati tiġi 

vverifikata minn din is-sezzjoni sabiex tkun konformi mal-proċeduri tal-GPP kif ukoll ma’ Procurement 

Policy Nr. 31 u 33.  

 

Fl-2020 il-Ministerial Procurement Unit ippubblika 121 sejħa għall-offerti fuq l-ePPS hekk kif hemm 

imniżżel fit-tabelli ta’ hawn taħt.  

 

Il-Kumitat Dipartimentali tal-Kuntratti  

Il-Ministerial Procurement Unit għandu rwol importanti fil-qasam tas-sejħiet għall-offerti għaliex kull 

sejħa tkun issorveljata sabiex l-evalwazzjoni tagħha ma ddumx iktar milli hemm bżonn. Għaldaqstant 

is-sezzjoni tieħu ħsieb li torganizza laqgħa għall-Kumitat Dipartimentali tal-Kuntratti kull ġimgħa 
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sabiex jiddiskutu r-rapporti tal-evalwazzjoni u tingħata l-approvazzjoni għall-għotja tal-kuntratt jew 

tintalab informazzjoni addizzjonali.  

 

Bis-saħħa tas-sezzjoni, rikjesti ta’ kjarifiki u rettiċi jew biex ikun ikkoreġut xi żball aritmetiku, saru 

jkunu pproċessati u approvati aktar malajr għaliex, fejn qabel dawn kellhom bżonn tal-approvazzjoni 

tal-Kumitat, permezz ta’ Guidance Note Nr. 3 u 3.1, dawn saru jkunu approvati mill-Ministerial 

Procurement Unit. Għaldaqstant, ir-rikjesti jiġu normalment ipproċessati fid-data li jaslu għand is-

sezzjoni u ma jkunx hemm bżonn li jinżammu pendenti sakemm issir laqgħa oħra tal-Kumitat.  

 

Fl-2020, il-Kumitat Dipartimentali tal-Kuntratti ltaqa’ 41 darba u pproċessa 121 sejħa għall-offerti. It-

tabella ta’ hawn taħt tagħti indikazzjoni tas-sejħiet għall-offerti li nħarġu mill-Ministerial Procurement 

Unit u li ġew diskussi mill-Kumitat Dipartimentali tal-Kuntratti sa Diċembru 2020.  

  

2020 
Sejħiet għall-Offerti tal-Ministerial Procurement Unit li ġew diskussi 

mill-Kumitat Dipartimentali tal-Kuntratti  
 

Jannar  6 

Frar  4 

Marzu  13 

April  9 

Mejju  8 

Ġunju  13 

Lulju  11 

Awwissu  12 

Settembru  10 

Ottubru  12 

Novembru  15 

Diċembru  8 

 

Direttorat għas-Servizzi Korporattivi 

 

Id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza huwa responsabbli mis-servizzi relatati ma’ Riżorsi Umani, kif ukoll Xiri, Finanzi u 

Amministrazzjoni, ta’ uffiċċji varji, kif ukoll joffri assistenza lill-uffiċini li ma baqgħux taħt id-

dekasteru tal-Ġustizzja. Barra minn hekk, dan l-Uffiċċju joffri assistenza kif mitlub mid-diversi 

entitàjiet u aġenziji li jagħmlu parti mill-Ministeru.  
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Wara l-bidla fil-portafolli ministerjali hekk kif imħabbra fil-15 ta’ Jannar, 2020, l-isem tal-Ministeru 

nbidel minn Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali għal Ministeru għall-Ġustizzja, l-

Ugwaljanza u l-Governanza. Dan l-Uffiċċju kompla jagħti s-servizzi msemmija lill-uffiċċji li baqgħu 

taħt il-portafoll, kif ukoll beda jagħti dawn is-servizzi lill-uffiċini li tagħhom hu sar responsabbli. Dawn 

huma msemmija hawn taħt f’Tabella A.  

 

Tabella A 

Segretarjat tal-Ministeru 

Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet Ċivili u Riformi 

Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti  

Direttorat għall-Iżvilupp tal-Policy u Implimentazzajoni ta’ Programmi 

Direttorat għall-Istrateġija u Sapport 

Direttorat għad-Drittijiet Umani 

Information Management Unit 

Dipartiment għall-Ġustizzja 

Entitàjiet li jiġu megħjuna mid-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi 

Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni 

Uffiċċju tal-Kummissarju għal-Liġijiet 

Aġenzija għall-Għajnuna Legali 

Il-Kummissjoni Dwar il-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru 

 

Is-sitwazzjoni tal-pandemija ġabet magħha wkoll tibdil fil-mod kif jopera d-Direttorat. Bejn Marzu u l-

ewwel ġimgħa ta’ Ġunju 2020, il-ħaddiema ħadmu permezz ta’ telework u fi ġranet kif stabbiliti, 

b’numru limitat ta’ ħaddiema jidħlu għax-xogħol. Il-kordinament tax-xogħol sar permezz tal-mezzi 

elettroniċi, li ħallew komunikazzjoni kontinwa ssir. B’hekk, is-servizzi baqgħu jiġu provduti mingħajr 

dewmien. Ta’ min isemmi li s-sottomissjoni għall-Baġit 2021, il-pjanijiet tar-Riżorsi Umani u ta’ 

informazzjoni oħra relatati ma’ xiri, taħriġ u Riżorsi Umani, kif ukoll laqgħat ta’ diskussjoni relatati, 

saru kollha b’mod virtwali matul dan il perjodu.  

 

Uffiċċju tal-Finanzi u Amministrazzjoni  

Responsabbiltajiet 

L-Uffiċċju tal-Finanzi u Amministrazzjoni fi ħdan id-Direttorat huwa responsabbli mill-ippjanar, 

twettiq u kordinament tal-baġit tal-Ministeru. Fost ix-xogħlijiet li jieħu ħsieb dan l-Uffiċċju hemm l-

immaniġġjar tal-finanzi, il-ħlasijiet, l-amministrazzjoni ta’ binijiet varji fi ħdan il-Ministeru li fihom 

hemm id-diversi dipartimenti, direttorati u uffiċċji. Hemm ukoll ix-xogħlijiet ta’ tiswija u manutenzjoni, 

assistenza lill-uffiċini tas-segretarjati, il-kordinament tas-servizzi ta’ komunikazzjoni u tat-trasport, l-
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inventarju u s-safar. Dan l-Uffiċċju jipproduċi diversi rapporti fuq l-operat tiegħu u li jiġu mgħoddija 

lill-ministeri konċernati, primarjament lill-Ministeru għall-Finanzi. 

 

Fil-bidu tas-sena 2020, kien hemm bidla fil-ministeri u b’hekk il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-

Ugwaljanza u l-Governanza sar responsabbli għal direttorati oħra li qabel kienu jaqgħu taħt il-Ministeru 

għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Matul is-sena 2020, l-entitàjiet u d-dipartimenti li kienu 

jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali baqgħu jitħallsu minn dan l-Uffiċċju.  

 

Finanzi  

Dan l-Uffiċċju ħa ħsieb l-amministrazzjoni tad-dħul, tal-ispiża rikurrenti u kapitali tal-Ministeru kif 

ukoll offra assistenza u kordinament tal-Finanzi tal-Qrati tal-Ġustizzja, u tad-Dipartiment tal-Gvern 

Lokali (Vot 31). Il-ħlasijiet mill-Vot 30, b’eċċezzjoni tal-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern, tad-Direttorat 

għar-Restawr kif ukoll tad-Diviżjoni għat-Tindif u Manutenzjoni, saru direttament minn dan l-Uffiċċju, 

li wkoll ħadem mill-qrib mat-Teżor u mal-Uffiċċju tal-Baġit biex ikun assigurat li jkun hemm fondi 

biżżejjed biex il-ħlasijiet isiru fil-ħin u kif stipulat. Dan l-Uffiċċju ħa ħsieb ukoll il-ħlasijiet ta’ numru 

ta’ bordijiet.    

 

Matul is-sena 2020 l-Uffiċċju kellu jadatta s-sistema ta’ ħlasijiet tiegħu minħabba s-sitwazzjoni tal-

pandemija Covid-19. Dan wassal sabiex taħt id-direzzjoni tat-Teżor tal-Gvern, il-maġġoranza tal-

ħlasijiet bdew isiru permezz ta’ trasferiment bankarju minflok ċekk. L-ammonti ta’ kif saru l-ħlasijiet 

matul l-2020 jinsabu mniżżla f’Tabella B hawn taħt.  

 

Tabella B 

Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza 

(Vot 30), 

Eskluż l-Uffiċju tan-Nutar tal-Gvern, id-Direttorat 

għar-Restawr u d-Diviżjoni għat-Tindif u l-

Manutenzjoni 

Numru ta’ Transazzjonijiet matul 

is-sena 2019 

Ċekkijiet maħruġa 1,226 

Trasferimenti ta’ fondi mill-Bank Ċentrali 1,950 

Trasferimenti ta’ ħlas bejn dipartiment u ieħor 240 

TOTAL 3,416 

 

Dan l-Uffiċċju pproċessa wkoll numru ta’ transazzjonijiet ta’ dħul finanzjarju, li jikkonsistu 

primarjament f’rifużjonijiet minn fondi mgħoddija għal skopijiet ta’ vjaġġar. Dan sar fil-bidu tas-sena 

2020, u għal safar li sar sal-bidu ta’ Marzu. 
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In-nefqa globali matul l-2020 mill-Vot 30 li saret minn dan l-Uffiċċju ammontat għal madwar €80.5 

miljun. Dan fid-diversi kategoriji ta’ nefqa kif muri f’tabella Ċ hawn taħt. 

 

Tabella Ċ 

Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza (Vot 30), 

eskluż l-Uffiċju tan-Nutar tal-Gvern, id-Direttorat 

għar-Restawr u d-Diviżjoni għat-Tindif u l-

Manutenzjoni 

Ammont 

Salarji €5,084,748 

Operazzjonijiet u manutenzjoni €1,697,658 

Programmi u inizzjattivi €18,291,847 

Kontribuzzjonijiet lill-entitàjiet €35,796,418 

Kapital €19,642,733 

TOTAL €80,486,404 

 

B’kollaborazzjoni mal-Qrati tal-Ġustizzja, id-Dipartiment għall-Gvern Lokali, l-Uffiċċju tal-Avukat 

Ġenerali u l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern, kif ukoll mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali u mal-

Fondazzjoni Valletta 18, sar xogħol fuq il-ġbir tal-Arretrati ta’ Qligħ tal-Ministeru. Dan kien sforz 

sabiex jinġabar aktar dħul li kien dovut fis-sena 2018 u snin preċedenti.  

 

Sar ukoll xogħol estensiv u kordinament mal-Ministeru kollu fl-ippjanar u l-preżentazzjoni tal-Baġit 

2021-2023, liema xogħol sarraf f’allokazzjoni globali ta’ madwar €44.5 miljun lil dan il-Ministeru għas-

sena 2021. Dan l-uffiċċju se jieħu ħsieb l-implimentazzjoni ta’ dan il-baġit b’kollaborazzjoni mal-

kumplament tad-dipartimenti/direttorati kif ukoll entitàjiet fi ħdan il-Ministeru sabiex jiżgura aktar 

sinerġija u effiċenzja fin-nefqa tal-fondi allokati.   

 

CFMS  

Fis-sena 2021, dan l-Uffiċċju se jkun qed jaddotta Accounting System ġdida bl-isem ta’ Corporate 

Financial Management System, CFMS. Għaldaqstant, kien hemm attendanza minn membri ta’ dan l-

Uffiċċju għal testing kif ukoll taħriġ fuq is-CFMS, kif organizzati mit-Teżor tal-Gvern tul ix-xhur ta’ 

Ġunju, Awwissu, Settembru u Diċembru. Barra minn hekk, saru ukoll laqgħat u tħejjijiet mid-diversi 

sezzjonijiet, kemm interni u kemm esterni, sabiex tkun assigurata armonija tul l-addozzjoni tas-sistema 

l-ġdida u l-implimentazzjoni tagħha.  
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Manutenzjoni  

Dan l-Uffiċċju ħa ħsieb, kemm b’mod dirett kif ukoll permezz ta’ assistenza mogħtija, ta’ rikjesti 

amministrattivi li saru mis-Segretarjati tal-Ministeru u uffiċċji tas-Segretarji Parlamentari, mid-

dipartimenti, mid-direttorati u mill-uffiċċji kollha li jaqgħu taħt dan il-Ministeru. Dan sar kemm f’dak 

li jirrigwarda ħsarat, manutenzjoni, tibdil fis-servizzi ta’ kommunikazzjoni kif ukoll għal xiri ta’ rutina 

u anke xiri ta’ għamara u tagħmir.  

 

Safar Uffiċjali 

Matul is-sena 2020 ġew ipproċessati madwar 20 safra uffiċjali lejn diversi destinazzjoniet fl-Unjoni 

Ewropea. Minħabba l-pandemija, is-safar naqas drastikament meta mqabbel ma’ snin preċedenti.   

 

L-arranġamenti li jieħu ħsieb dan l-Uffiċċju għal safar jinkludu x-xiri ta’ biljetti tas-safar wara li 

jinġiebu l-kwotazzjonijiet, il-kumpilazzjoni tad-dokumentazzjoni neċessarja kif ukoll il-monitoraġġ li 

jsir wara s-safar sabiex jiġi żgurat li d-dokumentazzjoni neċessarja tiġi sottomessa mill-uffiċjali li siefru 

u li permezz tagħha u f’ċertu istanzi, tkun tista’ tinġieb rifużjoni minn fondi allokati għal dan il-għan 

mill-Unjoni Ewropea. 

 

Saħħa u Sigurtà 

Matul l-2020, numru ta’ miżuri ġew imwettqa sabiex titwaqqaf l-imxija tal-pandemija Covid-19. 

Fosthom, faċilità ta’ teleworking ingħatat lill-ħaddiema sabiex jaħdmu mid-dar. Dan wassal sabiex kull 

uffiċċju naqqas drastikament l-ammont ta’ nies li kienu jirrappurtaw għax-xoghol. B’hekk ir-riskju ta’ 

trażmissjoni tal-virus ġie mnaqqas, filwaqt li x-xogħol baqa’ għaddej mingħajr ħafna dewmien. Meta l-

ħaddiema reġgħu daħlu lura l-uffiċċju, ġie mwaħħal il-perspex ma’ kull desk f’kull binja. Bħala miżuri 

oħra, żdiedet il-ventilazzjoni billi t-twieqi u l-bibien jitħallew miftuħa u l-użu tal-maskri ġie 

obbligatorju għal kulħadd. Inxtara makkinarju biex jippurifika l-arja, inxtraw maskri disposable u tad-

drapp għall-impjegati kollha. Dan sar ukoll f’dipartimenti u entitàjiet oħra barra dan id-Direttorat. 

 

Barra minn hekk, kompla x-xogħol fuq saħħa u sigurtà fl-uffiċini l-ġodda li waqgħu taħt il-kompetenza 

ta’ dan il-Ministeru, u permezz ta’ espert li tqabbad wara Sejħa għall-Offerti li nħarġet u ġiet awarded 

tul l-2019. Fost dawn ix-xogħlijiet, kien hemm enfasi fuq ittestjar tal-Leġjonella u prevenzjoni permezz 

ta’ Sejħa għall-Offerti li ħarġet matul l-2020. Matul l-2020, saru wkoll risk assessments għal numru ta’ 

dipartimenti,direttorati u entitàjiet u anke risk assessments minħabba l-pandemija tal-Covid-19. Barra 

minn hekk, inġabret lista ta’ nominazzjonijiet fid-diversi uffiċini għal pożizzjinijiet ta’ Rappreżentant 

għas-Saħħa u s-Sigurtà, Fire Warden u Fire Fighter, sabiex ikun jista’ jinbeda t-taħriġ neċessarju matul 

l-2021. Ix-xogħol preċedenti li sar fuq binjiet oħra u rapporti relatati ġew mgħoddija lil ministeri li 

għalihom saru responsabbli, u hekk ġiet assigurata kontinwazzjoni għal xogħlijiet imwettqa. 
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Databases u Rapporti 

Matul is-sena 2020, u fuq esperjenza mis-snin preċedenti, komplew jiġu rfinati numru ta’ Databases 

sabiex tinħareġ data li tħaffef il-proċess ta’ kumpilazzjoni ta’ diversi rapporti kif ukoll tweġibiet għal 

Mistoqsijiet Parlamentari. Ġew sottomessi numru ta’ rapporti finanzjarji ta’ rutina lill-Uffiċċji tal-Baġit 

u tat-Teżor. Ġew sottomessi wkoll rapporti speċifiċi mitluba mill-Financial Policy and Management 

Division fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi.  

 

Fost rapporti sottomessi hemm: 

• Rapport ta’ kull xahar fuq l-Andament tal-Baġit;  

• Rapport ta’ kull tliet (3) xhur tal-Accrual Accounting; 

• Rapport annwali fuq il-bilanċi fil-kontijiet bankarji tad-Dipartiment 

• Rapport annwali dwar l-arretrati 

 

Inventarju 

Matul is-sena 2020 kompla x-xogħol fuq l-inventarju tal-uffiċini li jaqgħu taħt dan il-Ministeru. L-

inventarji tal-uffiċini li għalihom saru responsabbli ministeri oħra ġew mgħoddija lilhom, u sar teħid 

ta’ inventarji tal-uffiċini u binjiet li għalihom sar responsabbli dan il-Ministeru. Dan sar permezz ta’ 

numru ta’ laqgħat mal-ministeri kif ukoll uffiċini, kif ukoll diversi verifiki fuq il-post li saru minn 

uffiċjali ta’ dan l-uffiċċju.  

 

Matul is-sena 2020, sar uploading tad-data tal-inventarju fuq il-WASP li ffaċilita l-proċess tal 

inventarju. Barra minn hekk, beda l-eżerċizzju għal ħruġ u twaħħil ta’ tabelli bil-barcodes mal-oġġetti 

li ddaħħlu fl-inventarju. Id-data tal-WASP se tintuża sabiex tiddaħħal fis-CFMS, minħabba li s-sistema 

finanzjarja ġdida se tkun tinkludi sezzjoni għall-Inventarju. Qed issir ukoll esplorazzjoni għal-użu tal-

Bar Coder mas-CFMS.  

 

Matul l-2020, saru ukoll seba’ bordijiet ta’ disposal. Ġiet emendata SOP sabiex ikun hemm aktar 

konsolidazzjoni fl-operat. Id-dokumenti kollha tkomplew jiġu magħmula online.  

 

Xiri 

Dan l-uffiċċju tal-assistenza għal dak li huwa xiri ta’ dan il-Ministeru. Dan kien jinvolvi l-ġbir ta’ 

kwotazzjonijiet kif ukoll ħruġ ta’ Sejħiet għal Offerti. Matul is-sena 2020, dan l-Uffiċċju ikkumpila 

erba’ (4) Sejħiet għal Offerti billi ġabar informazzjoni kif ukoll għamel id-disinn tad-dokumenti tas-

Sejħiet għal Offerti. Dan l-uffiċċju għen ukoll sabiex jiġu kumpilati diversi rapporti fuq xiri. L-ammont 

ta’ xiri li għamel dan l-uffiċċju wara sejħiet għall-kwotazzjonijiet kien ta’ madwar 800. Iktar 

informazzjoni mniżżla f’Tabella D hawn isfel: 
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Tabella D 

Sejħiet għal offerti 

matul is-sena 2020 

Sejħa għal offerta ta’ uffiċjali tas-sigurtà għall-Ministeru tal-Ġustizzja, 

l-Ugwaljanza u l-Governanza 

 Sejħa għal offerti ta’ kiri ta’ tliet karozzi għal użu ġenerali għall- 

Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza 

 Sejħa għal offerti għas-servizz tal-iskrivani għad-Direttorat tal-

Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza 

 Sejħa għal offerti għas-servizz ta’ ttestjar tal-Leġjonella għall-

Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. 

Sejħa għal offerti fuq is-

sistema ta’ EPPS 

Tiżbiegħ u żebgħa għal xi uffiċini  

 Sejħa għal offerti għas-servizz tal-iskrivani għad-Direttorat tal-

Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza 

 Sejħa għal offerti għax-xiri ta’ oġġetti ta’ tindif u żamma tal-indafa 

għad-Direttorati tal-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza 

 Sejħa għal offerti għax-xiri ta’ oġġetti ta’ ikel u xorb għad-Direttorati 

tal-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza 

 

Sezzjoni tar-Riżorsi Umani 

Din is-sezzjoni fi ħdan id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi hija responsabbli għar-Riżorsi Umani 

tal-Ministeru. Kull xogħol li hu relatat mar-Riżorsi Umani jaqa’ taħt din is-sezzjoni inkluż l-entitàjiet. 

Din is-sezzjoni hija maqsuma f’żewġ units, il-unit li jagħmel xogħol ta’ reklutaġġ u riżorsi u l-unit li 

jagħmel xogħol rigward taħriġ, employee relations u mmaniġġjar ta’ databases. Minn Diċembru 2020 

dawn saru sezzjoni waħda tar-Riżorsi Umani. 

 

Minħabba t-tibdil li sar fil-mandat tal-Ministeru f’Jannar tas-sena 2020, din is-sezzjoni kellha l-inkarigu 

li tagħlaq kuntratti ta’ impjegati ingaġġati mas-Segretarjat tal-Ministeru kif ukoll li tittermina l-kuntratti 

ta’ numru ta’ Persuni ta’ Fiduċja fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Fl-istess 

waqt, ġew ingaġġati numru ta’ persuni fiż-żewġ segretarjati fil-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza 

u l-Governanza. 

 

Sar eżerċizzju sħiħ biex ir-rekords tal-impjegati u fajls rispettivi jiġu aġġornati skont it-tibdil tal-

Ministeru minħabba li numru ta’ dipartimenti/direttorati u entitàjiet ma baqgħux taħt dan il-Ministeru 

filwaqt li żdiedu oħrajn li kienu taħt ministeri oħra. Dan it-tibdil kellu effett fuq ir-rekords kollha li 

jinżammu fi ħdan id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi u għalhekk sar eżerċizzju ħolistiku sabiex 
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dawn jiġu kollha aġġornati u fajls tal-impjegati jintbagħtu lill-ministeri konċernati u anke li jiġu 

aġġornati skont il-GDPR. 

 

HR Plans, Reklutaġġ u Promozzjonijiet 

Din is-sezzjoni għamlet eżerċizzju sħiħ sabiex ġabret l-informazzjoni mingħand id-

dipartimenti/direttorati u entitàjiet li jaqgħu taħt il-Ministeru dwar il-ħtiġiet ta’ reklutaġġ fejn hemm 

postijiet li ġew vakanti permezz ta’ rtirar, riżenji jew trasferimenti jew fejn inħolqu ħtiġiet ġodda ta’ 

riżorsi umani bil-għan li d-dipartimenti/direttorati jkunu jiffunzjonaw b’mod aktar effiċjenti. Dan l-

eżerċizzju kien ikopri is-snin 2020-2023. 

 

Din is-sezzjoni ħarġet numbru ta’ sejħiet għall-applikazzjonijiet mqassma skont it-tabella E li tidher 

hawn taħt: 

 

Tabella E 

Grad Dipartiment/Direttorat 

Integration Officer Human Rights Directorate 

Notary Office of the Notary to Government 

Senior Systems Admistrator Office of the Chief Information Officer 

Manager II (Accounting and Finance) Corporate Services Directorate 

Assistant Manager (Accounting and Finance) Corporate Services Directorate 

Manager II (Human Resources) Corporate Services Directorate 

Manager II (Compliance) Office of the Permanent Secretary 

Manager I (Procurement) Ministerial Procurement Unit 

Senior Manager (Project Management) Human Rights Directorate/Department of 

Justice/Information Management Unit 

Assistant Manager (Project Management) Department of Justice/Notary to Government 

Assistant Manager (Human Resources) Corporate Services Directorate 

Manager II (Project Management) Human Rights Directorate 

Assistant Manager (Human Rights) Human Rights Directorate 

Junior Legal Officer Department of Justice/Policy Development and 

Programme Implementation (PDPI) 

Assistant Manager (Human Resources) Corporate Services Directorate 

Systems Administrator Office of the Chief Information Officer 

Manager II (Human Resources) Corporate Services Directorate/Human Rights 

Directorate 

Manager II (Compliance) Office of the Permanent Secretary 
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Project Co-Ordinator Human Rights Directorate 

Community Equality Officer Human Rights Directorate 

Manager I (Accounting and Finance) Corporate Services Directorate 

Manager II (Accounting and Finance) Corporate Services Directorate 

Assistant Manager (Project Management) Department of Justice/Notary to Government 

Manager I (Research) Human Rights Directorate 

Community Liaison Worker Human Rights Directorate 

Assistant Manager (Research) Department of Justice 

Senior Manager (Research) Human Rights Directorate 

Senior Manager (Project Management) Human Rights Directorate/Department of 

Justice/Office of the Chief Information Officer 

Assistant Manager (Human Resources) Corporate Services Directorate/Office of the 

Notary to Government 

Assistant Manager (Human Rights) Human Rights Directorate 

Manager II (Research) Human Rights Directorate 

Assistant Manager (Accounting and Finance) Corporate Services Directorate 

Officer I Notary to Government 

Officer II  Notary to Government 

 

Ma’ dawn id-Direttorat ħareġ ukoll Espressjoni ta’ Interess skont il-ħtiġiet tad-Dipartiment li jaqgħu 

taħt id-dekasteru tal-Ministeru. Wieħed irid iżid il-proċess li jiġi adottat fil-każi ta’ reklutaġġ ta’ persuni 

ta’ fiduċja kif ukoll ir-reklutaġġ ta’ persuni fil-Ministeru u fis-Segretarjati Parlamentari minħabba li 

dawn inbidlu fil-bidu tas-sena.  

 

Is-sezzjoni tar-Riżorsi Umani mexxiet ukoll numru ta’ progressjonijiet u promozzjonijiet matul is-sena 

– ma’ dawn kien hemm ukoll numru ta’ progressjonijiet li ġew miżmuma minħabba li l-impjegati jkunu 

għamlu użu ta’ xogħol b’sigħat imnaqqsa jew leave bla ħlas għal perjodu twil; minn dawn kien hemm 

tmien (8) impjegati.  

 

Din is-sezzjoni mexxiet wkoll sitt (6) każijiet ta’ detailing, tmien (8) każijiet ta’ revocation of detailing, 

żewg (2) każi ta’ secondment, każ (1) ta’ revocation of secondment u ħames (5) każijiet ta’ 

redeployments fil-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. Matul din is-sena ġew 

trasferiti seba’ (7) impjegati mill-Ministeru għall-ministeri oħra, filwaqt li ġew trasferiti tliet (3) 

impjegati minn ministeri oħra għal dan il-Ministeru. 
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Taħriġ relatat ma’ reklutaġġ 

Matul is-sena 2020, Direttur flimkien mat-tim tar-Riżorsi Umani organizzat webinar indirizzat lejn iċ-

Chairpersons u l-Membri tal-Bord fuq reklutaġġ sabiex tiċċara punti importanti fuq il-proċess ta’ 

reklutaġġ kif ukoll biex tiġbed l-attenzjoni fuq xi miżuri ta’ titjib li kienu meħtieġa. Dan kien ta’ suċċess 

għax ċertu metodi ġew iċċarati. Saur wkoll laqgħat wara biex inġabret informazzjoni kif jista’ jitjieb is-

servizz u anke biex ninkoraġġixxu u jitfasslu linji gwida ta’ kif isir reklutaġġ online. 

 

Dixxiplina u Employee Support Programme 

Wara l-introduzzjoni ta’ Direttiva Numru 11, is-sezzjoni tar-Riżorsi Umani kompliet tmexxi l-proċessi 

tal-amministrazzjoni ta’ proċeduri tad-dixxiplina. Għaldaqstant tingħata għajnuna fuq dawn il-

proċeduri, kif ukoll dwar il-komputazzjoni xierqa tar-rapporti tad-dixxiplina li jinġabru f’għeluq is-sena 

sabiex jintbagħtu lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku kif ukoll lill-People and Standards 

Division fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. 

 

Filwaqt li tassigura d-dixxiplina fuq il-post tax-xogħol, is-sezzjoni tar-Riżorsi Umani hija responsabbli 

sabiex l-impjegati fi ħdan il-Ministeru ikollhom għarfien tajjeb dwar is-servizzi li joffri l-Employee 

Support Programme u dwar il-proċess li wieħed għandu jagħmel sabiex jagħmel użu minn dan is-servizz 

professjonali. 

 

Pagi 

Funzjoni importanti oħra fir-responsabbiltà ta’ din is-sezzjoni hija l-ipproċessar, il-komputazzjoni u l-

immaniġġjar tal-informazzjoni tal-pagi tal-impjegati tal-Ministeru li jintbagħtu lis-sezzjoni tas-Salarji 

f’Għawdex sabiex il-pagi joħorġu fil-ħin u preċiżi. Fl-istess ħin, tingħata kjarifika lill-impjegati li 

jkollhom diffikultà biex jifhmu kif inħadmet il-paga tagħhom, jew dwar allowances, bonuses, overtime, 

kif ukoll emendi oħra li jkunu saru. Sar ukoll awditjar ta’ konformità fuq is-salarji, bonuses u overtime 

sabiex ikun hemm assigurazzjoni ta’ komputazzjonijiet ta’ salarji preċiżi.  

 

Work-Life Balance 

Matul is-sena 2020, din it-taqsima rċeviet u pproċessat diversi applikazzjonijiet mingħand il-ħaddiema 

tagħha fuq Work-Life Balance Measures, fosthom talbiet għal telework, talbiet għal xogħol fuq bażi ta’ 

reduced hours, flexi-time kif ukoll talbiet ta’ maternity leave, parental leave u career breaks. Matul l-

2020 kien hemm 19-il ħaddiem li qed jaħdmu bir-reduced hours, 49 ħaddiem li qed jagħmlu użu mill-

flexi-time u 82 ħaddiem bit-telework. 

 

Din is-sena kienet straordinarja għal kulħadd u kien hemm numru aktar ta’ ħaddiema li ħadmu mid-dar 

minħabba il-pandemina tal-Covid-19. Din is-sezzjoni ħadet ħsieb li tiffaċilita u tħaffef l-ipproċessar ta’ 

talbiet għat-telework mill-aktar fis sabiex tevita li jkun hemm numru kbir ta’ impjegati fuq il-post tax-
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xogħol u jkun hemm distanza soċjali hekk kif stabbilit mill-Awtoritàjiet tas-Saħħa. Id-Direttur 

ippreparat linji gwida ta’ kif issir l-attendenza temporanja online u anke formoli tat-telework ġew 

konvertiti għal Word biex ikunu jistgħu jintlew online. L-approvazzjonijiet saru online ukoll u kollox 

ġie rrekordjat fis-sistema biex ma jkunx hemm karti jiġru minn id għal oħra. Ċertifikati tal-mard bdew 

jintbagħtu skennjati u talbiet għal-leave saru online wkoll. 

 

Dan l-uffiċċju kien ukoll ta’ għajnuna sabiex jiggwida lid-dipartimenti/entitàjiet oħra dwar xi jrid isir 

f’każ li jkun hemm każijiet pożittivi ta’ Covid-19 fuq il-post tax-xogħol. B’dan il-mod, ix-xogħol baqa’ 

għaddej b’ritmu kontinwu, fil-ħin, u l-miri tad-Direttorat intlaħqu.  

 

Rekords oħra 

Din it-taqsima hija wkoll responsabbli għaż-żamma ta’ informazzjoni dwar l-impjegati tagħha, kif ukoll 

għaż-żamma ta’ rekords tal-attendenzi, tal-vacation leave u sick leave u time-off. Din l-informazzjoni 

tintbagħat permezz ta’ rapporti lill-P&SD kull xahar. Barra minn hekk matul is-sena kien hemm numru 

ta’ talbiet mill-impjegati għall-GP 47. Il-Personal Record Sheets tal-impjegati jinżammu aġġornati 

sabiex jirriflettu kull promozzjoni, progressjoni, tibdil ta’ paga, tibdil ta’ dipartiment u dettalji personali 

oħra tal-impjegati. 

 

Tkompla l-eżerċizzju sabiex tinġabar informazzjoni dwar il-ħiliet u t-taħriġ ta’ kull impjegat fi ħdan il-

Ministeru. Din l-informazzjoni tgħin sabiex id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi ikun jaf fejn 

għandu skills gap u jiddentifika l-bżonnijiet ta’ taħriġ fil-futur qrib. 

 

Din is sena d-Direttur tas-Servizzi Korporativi flimkien mat-tim tar-Riżorsi Umani ppreparat Exit 

Survey Questionnaire lil dawk l-impjegati li tterminaw l-impjieg tagħhom minn mal-Ministeru u ntalbu 

jimlew dan il-kwestjonarju sabiex fl-aħħar tas-sena d-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi ippreżenta 

rapport li kellu informazzjoni aktar ċara dwar ir-raġunijiet għal terminazzjonijiet tal-impjieg.  

 

Ombudsman/NAO/IAID 

Matul din is-sena saru bosta rikjesti mill-Uffiċċju tal-Ombudsman, IAID u NAO lil diversi dipartimenti 

u entitàjiet fi ħdan dan il-Ministeru li ġew immaniġġjati minn dan id-Direttorat. Kif ukoll sar awditjar 

intern fuq files personali biex titneħħa ċerta informazzjoni minħabba GDPR; ġew evalwati wkoll 

allowances tal-impjegati, dixxiplina, kif ukoll miżuri ta’ work-life balance li jitmexxew skont il- 

proċeduri. Saru wkoll audits min-naħa tal-P&SD u tal-Finanzi. 

 

Konklużjoni 

Kif għamel tul l-aħħar snin, id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi kompla jaħdem sabiex jibni bażi 

tajba f’kull sessjoni għal dan il-Ministeru u sabiex jissaħħu r-relazzjonijiet ta’ xogħol mad-dipartimenti, 
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direttorati u entitàjiet li jaqgħu taħtu. Ġew identifikati oqsma fejn sistemi elettroniċi jistgħu jgħinu 

sabiex ix-xogħol isir b’mod aktar effiċjenti. Is-sena 2020 kienet sena mimlija sfidi, li bħala tim 

mexxejna sabiex jintlaħqu l-miri stabbiliti permezz tal-miżuri mħabbra fil-baġit u dawk proġettati fil-

manifest elettorali tal-Gvern.  

 

Direttorat tal- Iżviluppar tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programmi  

 

Introduzzjoni 

Id-Direttorat tal-Iżviluppar tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programmi fi ħdan il-Ministeru tal-

Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza għandu l-funzjoni ewlenija li jikkordina l-funzjonijiet relatati 

mall-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk internazzjonali fl-oqsma li jaqgħu direttament taħt il-Ministeru 

tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. Id-Direttorat qiegħed ukoll jikkordina materji relatati mal-

Kultura u l-Gvern Lokali kif ukoll li josserva l-implimentazzjoni ta’ proġetti tal-istess Ministeru. Id-

Direttorat huwa responsabbli wkoll mill-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea fejn il-benefiċċjarji 

huma l-entitàjiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. 

 

Żvilupp ta’ Politika  

Id-Direttorat huwa responsabbli għall-ħarsien ġenerali tal-politiki kollha li jaqgħu taħt il-kompetenza 

tal-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza u l-immonitorjar tar-riformi tal-politika 

kollha b’mod partikolari dawk il-politiki relatati mal-impenji tal-Unjoni Ewropea (UE), li huma 

meħtieġa biex jikkonformaw ma’ miri miżmuma fil-livell tal-UE u nazzjonali. Matul l-2020, id-

Direttorat assista fil-kitba ta’ diversi dokumenti li juru l-pożizzjoni ta’ Malta wara li saru l-

konsultazzjonijiet neċessarji mal-istakeholders sabiex jiġu mfassla tali pożizzjonijiet. Id-Direttorat 

żamm kuntatt kostanti mar-Rapreżentanza Permanenti ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, mal-individwi 

kompetenti mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, mill-Parlament Ewropew, mill-Kummissjoni Ewropea u 

minn Rappreżentanzi Permanenti ta’ Stati Membri oħra, sabiex tali pożizzjonijiet u politiki jittieħdu 

f’kuntest aktar wiesa’ u bl-aktar mod infurmat possibbli. Barra minn hekk, id-Direttorat għen ukoll fit-

tfassil ta’ riformi fil-qasam tal-Ġustizzja li ħarġu mir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-

Kummissjoni Venezja.  

 

Affarijiet tal-Unjoni Ewropea  

Dan il-qasam ta’ responsabbiltà jinkludi l-kordinazzjoni tal-proċessi kollha relatati mal-UE għad-

dossiers kollha fi ħdan il-portafoll tal-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. 

Responsabbiltajiet jinkludu n-negozjar ta’ strumenti u abbozzi ta’ liġijiet fil-Kunsill tal-Unjoni 

Ewropea, il-monitoraġġ fl-implimentazzjoni u t-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-liġi Maltija 

u t-tfassil ta’ pożizzjonijiet relatati mal-leġiżlazzjoni tal-UE f’konformità mal-politika tal-Gvern.  
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Matul l-2020, id-Direttorat ipprovda appoġġ lid-dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru, dwar 

kwistjonijiet kollha relatati mal-UE u kkontribwixxa wkoll għall-pożizzjonijiet dwar il-proposti tal-UE 

fi ħdan il-kompetenza ta’ ministeri oħrajn.  

 

F’dik is-sena, id-Direttorat ospita delegazzjoni mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li ġiet Malta biex 

tagħmel id-disa’ evalwazzjoni tagħha fuq diversi oqsma tal-Ġustizzja. Barra minn hekk, id-Direttorat 

ipparteċipa fil-Country Visit li saret mill-Kummissjoni Ewropea konnessa mat-tħejjia tar-rapport 

annwali dwar is-Saltna tad-Dritt. Ipparteċipa wkoll f’diversi laqgħat marbuta mal-GRECO u l-

Moneyval u tah il-kontribut tiegħu fit-tħejjija tar-rapporti ta’ dawn l-istituzzjonijiet kif ukoll abbozza 

diversi liġijiet skont l-eżiġenzi rikjesti mir-Rapport tal-GRECO.  

 

Affarijiet Internazzjonali  

Id-Direttorat kontinwament jagħti l-assistenza tiegħu lill-Ministeru responsabbli mill-Affarijiet 

Barranin fejn jidħol negozjar ta’ ftehim ta’ koperazzjoni fil-qasam tal-Ġustizzja ma’ pajjiżi oħra kif 

ukoll iħejji rapporti u pożizzjonijiet dwar proposti li joħorġu mill-Konvenzjonijiet tan-Nazzjonijiet 

Magħquda.  

 

Matul l-2020 id-Direttorat ipparteċipa f’diversi fora tan-Nazzjonijiet Magħquda fosthom dawk relatati 

mal-Kriminalità u l-Ugwaljanza. Kien ukoll attiv fil-laqgħat organizzati mill-OECD u anke dawk 

organizzati mill-Unjoni tal-Pajjiżi tal-Mediterran fil-qasam tal-avvanż tal-mara.  

 

L-Implimentazzjoni tal-Programmi  

Proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea 

Parti kbira mir-responsabbiltà tad-Direttorat hija li jaqdi l-funzjoni ta’ Line Ministry fir-rigward ta’ 

proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru tal-Ġustizzja, l-

Ugwaljanza u l-Governanza għall-programm ta’ Fondi Struturali 014-2020. Barra minn hekk id-

Direttorat qed jaqdi wkoll il-funzjoni ta’ Line Ministry għall-Ministeru responsabbli mill-Kultura u l-

Gvern Lokali u qed jipprovdi appoġġ kontinwu lill-mexxejja tal-proġetti li jkunu qed jimplimentaw 

proġetti fid-dipartimenti u entitàjiet rispettivi tagħhom. Id-Direttorat iċċirkola informazzjoni relatata 

ma’ sejħiet miftuħa, seminars, sessjonijiet ta’ taħriġ u informazzjoni, kif ukoll avvenimenti oħra lokali 

lill-istess dipartimenti u entitàjiet li jistgħu jkunu ta’ interess għalihom bħala benefiċjarji prospettivi 

għall-proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. 

 

Il-funzjoni ewlenija tad-Direttorat hija li jiżgura l-proċess tajjeb ta’ pagamenti relatati mal-progetti 

kofinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi sħab tagħha. Id-direttorat ħadem sabiex il-proġetti 

jiġu implimentati fil-ħin u skont il-kuntratti rilevanti tagħhom sabiex kull pagament jgħaddi mingħajr 
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xkiel. Matul is-sena 2020, id-Direttorat ivverifika u ċċertifika pagamenti li jammontaw għal total ta’ 

€12.25 miljun li eventwalment ingħaddew lit-Teżor għal ħlas.  

 

Fl-2020, id-Direttorat ta l-Implimentazzjoni tal-Progammi, osserva l-implimentazzjoni, ivverifika, u 

ċċertifika total ta’ sit (6) proġetti maġġuri. Dawn il-proġetti jaqgħu kollha taħt il-Programm ERDF 

2014-2020 u jinkludu l-proġetti: 

• ERDF.05.016: Grandmaster’s Palace Regeneration Project; 

• ERDF.05.018: The MICAS Galleries 

• ERDF.05.020: The Malta Carnival Experience 

• ERDF.05.021: Enhancing a Cultural Tourism Experience through Digitization; 

• ERDF.05.024: Rehabilitation of the Notarial Archives Building and Historic Collection; 

• ERDF.06.9997: Valletta Design Cluster 

•  

Taħt dan il-programm id-Direttorat ivverifika u ċċertifika l-ammont ta’ €8,039,650 f’pagamenti li wara 

ngħaddew lit-Teżor għal ħlas. 

 

Barra minn hekk, dan id-Direttorat offra wkoll l-għajnuna fuq diversi proġetti oħra li jitwettqu mill-

kunsill lokali u dawn ukoll taħt il-Programm ERDF 2014-2020. Fil-fatt, bħalissa qed issir ħidma fuq 

dawn is-sitt proġetti:  

• ERDF.PA5.0099: Il-Vapur tal-Art mill-Kunsill Lokali Ħ’Attard  

• ERDF.05.0116: Culture Mill mill-Kunsill Lokali n-Naxxar 

• ERDF.05.0118: Clock Tower mill-Kunsill Lokali l-Imtarfa 

• ERDF.PA5.0105: Railway Station Museum mill-Kunsill Lokali Birkirkara 

• ERDF.PA5.0115: It-Tunnara mill-Kunsill Lokali l-Mellieħa  

• ERDF.PA5.0120: Restoration of Xlendi Tower mill-Kunsill Lokali l-Munxar  

•  

Taħt dan il-programm id-Direttorat ivverifika u ċċertifika l-ammont ta’ €876,330 f’pagamenti li wara 

ngħaddew lit-Teżor għal ħlas.  

 

Matul l-2020, id-Direttorat kompla l-ħidma ta’ kordinazzjoni mall-Paying Agency tal-MAFA u d-

Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar proġetti rurali li jibbenefikaw minn fondi tal-Unjoni Ewropea li 

jistgħu japplikaw għalihom il-kunsilli lokali. Dawn il-proġetti jinkludu bini ta’ toroq u ħitan tas-sejjieħ 

f’żoni rurali madwar Malta u Għawdex. It-total ta’ pagamenti li saru taħt dan il-programm li ġew 

ivverifikati u ċċertifikati mid-Direttorat kien ilaħħaq is-somma ta’ €2,786,238.32 li wara ngħaddew lit-

Teżor għal ħlas. 
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Qed isir ukoll monitorraġġ tal-proġett ESF.04.079: Create 2020, liema proġett qed jitwettaq 

b’kofinanzjament Ewropew taħt il-programm tal-Fond Socjali Ewropew 2014-2020 relatat ma’ 

programmi ta’ taħriġ speċjalizzat għall-impjegati tas-Settur Pubbliku li huma involuti f’oqsma kulturali 

u kreattivi. Dan il-proġett propost għandu valur ta’ madwar miljun ewro u matul is-sena 2020 it-total 

ta’ €157,762.76 għaddew bħala pagament taħt dan il-programm wara li ġew verifikati u ċċertifikati mid-

Direttorat. 

 

Barra minn hekk, id-Direttorat qed jagħmel ukoll monitorraġġ ta’ tliet (3) proġetti oħra b’fondi tal-

EAA/Norwegian Grants u matul is-sena 2020 ġew ivverifikati u ċċertifikati pagamenti li jlaħħqu s-

somma ta’ €384,559.76 

 

 Id-Direttorat ikkordina ammont ta’ laqgħat informali u formali mal-Project Leaders sabiex insegwu 

mill-viċin l-implimentazzjoni tal-proġetti rilevanti. Dawn il-laqgħat servew bħala mezz ta’ monitoraġġ, 

kif ukoll sabiex jiġu diskussi u eventwalment solvuti xi forom ta’ diffikultajiet jew intoppi li jinqalgħu 

matul il-proġetti. Saru laqgħat formali mal-Managing Authority fejn ġiet diskussa l-implimentazzjoni 

tal-proġett mill-għadd finanzjarju u amministrattiv.  

 

Matul l-2020, id-Direttorat ġie nkarigat ukoll mill-proġett tal-EQUAL liem proġett qed jitwettaq 

b’kofinanzjament Ewropew taħt il-programm tal-Fond għad-Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, li 

huwa intiż sabiex ikun hemm aktar għarfien għall-avvanż tal-mara fl-istrutturi kollha tax-xena politika 

sabiex nersqu lejn aktar ugwaljanza fil-Parlament. 

 

Id-Direttorat kien ukoll strumentali fit-twettiq tal-iskema Achievers 2019 li hija intiża sabiex teduka, sa 

minn etajiet żgħar, dwar l-effett li d-droga tista’ tħalli fuq saħħet il-bniedem. L-għan ta’ din l-iskema li 

kienet miftuħa għall-kunsilli lokali u għaqdiet volontarji, hija li tinkoraġġixxi lit-tfal u ż-żgħażagħ 

joħolqu u jimplimentaw proġetti fil-komunità bil-ħsieb li jqarrbu żgħażagħ oħra lejn dixxiplini 

differenti ’l bogħod mill-vizzji; dixxiplini li huma marbuta ma’ pilastri ewlenin bħal sports, arti, mużika, 

kultura jew avventuri għaż-żgħażagħ. Wara r-rispons li kien hemm f’din l-iskema, matul l-2020 id-

Direttorat impenja ruħu sabiex jerġa’ joħroġ skema oħra bl-istess għan iżda li din id-darba kienet 

miftuħa biss għall-għaqdiet volontarji.  

 

Implimentazzjoni tal-Miżuri Proposti fil-Manifest u Key Performance Indicators 

Matul l-2020, id-Direttorat kompla bil-monitoraġġ tal-Implimentazzjoni tal-Miżuri tal-Manifest li 

b’kollox ilaħħqu għal 37 proposta. Minn dawn is-37 proposta, total ta’ 14-il proposta s’issa ġew 

magħluqa. Id-Direttorat segwa l-progress li qed jagħmlu l-entitàjiet li jaqgħu taħt il-Ministeru fl-

implimentazzjoni ta’ dawn il-proposti u offra kull assistenza biex jgħin fl-implimentazzjoni tagħhom.  
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Konklużjoni 

Minbarra din il-ħidma, id-Direttorat jagħti wkoll assistenza kontinwa lill-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti fi ġbir ta’ informazzjoni mill-entitàjiet li jaqgħu taħtu sabiex jikkonsolida l-informazzjoni 

miġbura f’rapport wieħed għan-nom tal-Ministeru. Fost l-informazzjoni li tinġabar hemm dik konnessa 

ma’ proposti għall-miżuri tal-Baġit, informazzjoni dwar State Aid; ġbir ta’ informazzjoni biex jiġi 

kompilat ir-Rapport Annwali tad-Dipartimenti kif ukoll ir-Rapport Annwali dwar Żvilupp Sostenibbli 

u informazzjoni dwar il-Programm ta’ Riforma Nazzjonali. 

 

Direttorat tal-Istrateġija Sapport 

 

Introduzzjoni 

L-għan tad-Dipartiment Strateġija Sapport fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza huwa li jħares u jassisti fl-implimentazzjoni xierqa tar-Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Data (GDPR) u l-leġiżlazzjoni marbuta miegħu, u jara li l-protezzjoni tad-data qed 

tiġi mħarsa. Kif ukoll jamministra u jikkordina l-implimentazzjoni tal-Att dwar il-Libertà tal-

Informazzjoni. Minbarra hekk dan id-Dipartiment jassisti u huwa punt ta’ referenza fir-rigward tad-

Direttiva tal-Whistleblower. Id-Direttorat jassisti wkoll lill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, lid-

dipartimenti u entitàjiet fi ħdan il-Ministeru fi tfassil strateġiku ta’ inizjattivi ewlenin li jkunu 

meħtieġa fil-Ministeru. 

 

Taqsima għall-Kordinament tal-Libertà tal-Informazzjoni (FOICU)  

Ir-rwol ta’ din it-Taqsima, li tifforma parti mid-Direttorat, huwa li tipprovdi linji gwida lill-uffiċjali li 

jirrappreżentaw lill-Awtoritàjiet pubbliċi fis-Servizz u fis-Settur Pubbliku rigward il-libertà tal-

informazzjoni. Barra minn hekk tagħti sapport kontinwu lill-uffiċjali li jirrappreżentaw lill-Awtoritàjiet 

pubbliċi u tiżgura implimentazzjoni xierqa tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni fost il-ministeri, 

dipartimenti u entitàjiet. Fis-sena 2020 kien hemm 669 talba għall-informazzjoni. 

 

Matul l-2020 saru erba’ (4) preżentazzjonijiet irrekordjati li ntbagħtu lill-uffiċjali li jirrappreżentaw lill-

Awtoritàjiet pubbliċi bil-għan li jingħataw linji gwida ta’ kif għandhom jipproċessaw it-talbiet tal-FOI. 

B’mod iktar speċifiku dawn il-preżentazzjonijiet kienu dwar l-Artikolu 7, il-proċedura ta’ appell u l-

istruttura tal-Libertà tal-Informazzjoni. 

 

Fis-sena 2020 saru 11-il kors lill-klassi maniġerjali u n-numru ta’ parteċipanti kien jammonta għal 175. 

Sar kors ġenerali lil 16-il parteċipant u saru wkoll tliet (3) korsijiet li jinkorporaw kemm il-libertà tal-

informazzjoni kif ukoll il-protezzjoni tad-data lil 54 persuna. 
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It-Taqsima għall-Protezzjoni tad-Data (DPU) 

Din it-Taqsima tifforma wkoll parti mid-Direttorat u xogħolha huwa li l-ministeri, id-dipartimenti u l-

entitàjiet fl-amministrazzjoni pubblika jħarsu r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, l-

Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, u leġiżlazzjoni oħra marbuta magħhom. Id-Direttorat 

jassisti lill-Gvern sabiex jimxi mal-provvedimenti tagħhom.  

 

Din-it-Taqsima tagħti sapport lill-uffiċjali permezz ta’ għadd ta’ attivitajiet: 

1. Għajnuna kontinwa rigward il-Protezzjoni tad-Data lill-ministeri tal-Gvern  

2. Taħriġ lill-impjegati fil-klassi maniġerjali u lill-gradi varji fis-Servizz u fis-Settur Pubbliku 

3. Aġġornament u tfassil ta’ policies, liġijiet sussidjarji u proċeduri relatati mal-Leġiżlazzjoni tal-Protezzjoni 

tad-Data 

4. Forum f’Jum il-Protezzjoni tad-Data 

5. Laqgħat fil-Fora Ewropej 

 

1. Għajnuna kontinwa rigward il-Protezzjoni tad-Data lill-Ministeri tal-Gvern 

Permezz ta’ laqgħat, telefonati u ittri elettroniċi, l-uffiċjali tat-Taqsima tal-Protezzjoni tad-Data assistew lill-

uffiċjali tal-protezzjoni tad-data fi ħdan is-Servizz u s-Settur Pubbliku. Din il-komunikazzjoni bejn it-Taqsima 

u uffiċjali tal-protezzjoni tad-data hija importanti sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet li jinqalgħu relatati mal-

protezzjoni tad-data. Il-laqgħat mal-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data jservu wkoll bħala għajnuna għat-tfassil 

ta’ policies, formoli ta’ kunsens u proċeduri relatati mal-liġi tal-protezzjoni tad-data. Matul is-sena li għaddiet 

din it-taqsima assistiet fit-tfassil ta’ għadd ta’ rapporti ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data 

(DPIA) li kull awtorità trid tagħmel qabel jinbidel xi proċess jew qabel ma jsir proċess ġdid li jinvolvi data 

personali. Dan huwa proċess kruċjali li jgħin lill-Awtoritàjiet jidentifikaw u jnaqqsu r-riskji relatati ma’ 

protezzjoni tad-data fi stadju avvanzat. 

 

L-inizjattiva tal-ittraħbar li kienet bdiet f’Awwissu 2019, kompliet għaddejja tul is-sena 2020. Id-Direttorat 

qassam perjodikament ittraħbar lill-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data fi ħdan is-Servizz u s-Settur Pubbliku. L-

għan ta’ din l-inizjattiva huwa li t-Taqsima tibgħat tagħrif relatat mal-prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data sabiex 

l-operat fil-ministeri jkun konformi mal-obbligi tar-Regolament. 

 

2. Taħriġ lill-impjegati fil-klassi maniġerjali u lill-gradi varji fis-Servizz u fis-Settur 

Pubbliku 

It-Taqsima organizzat diversi laqgħat ta’ taħriġ lill-impjegati tal-Gvern. Il-laqgħat saru kemm għal dawk ta’ 

klassi maniġerjali u kif ukoll lill-gradi varji. Dan sabiex ikollhom għarfien u perspettiva dwar kif għandhom 

jipproteġu d-data personali li jkunu qed jipproċessaw. 
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L-ammont ta’ laqgħat ta’ taħriġ li saru matul is-sena 2020 kien ta’ 43, li 14 minnhom saru lill-klassi 

maniġerjali u d-29 l-oħra saru lil gradi varji bħala kors ġenerali. In-numru ta’ parteċipanti ta’ dawn it-43 

laqgħa kien ta’ 543 ruħ, maqsumin f’227 fil-kors lill-klassi maniġerjali u 373 fil-kors ġenerali. 

 

3. Aġġornament u tfassil ta’ policies, Liġijiet Sussidjajri u proċeduri relatati mal-Leġiżlazzjoni 

tal-Protezzjoni tad-Data 

Is-sezzjoni tal-Protezzjoni tad-Data fuq is-sit tal-intranet kompliet tiġi żviluppata u aġġornata permezz ta’ 

għadd ta’abbozzi li nħolqu sabiex jitpoġġew fuq dan is-sit. L-għan ewlieni huwa li tingħata aktar għajnuna 

permezz ukoll ta’ diversi linji gwida ġodda li ttellgħu fuq l-intranet għall-użu ġenerali u għal aktar għarfien 

dwar il-protezzjoni tad-data. Inizjattiva ġdida kienet l-aġġornament tal-Proċeduri Korporattiva tal-HR. Din 

it-Taqsima flimkien mad-Diviżjoni dwar Nies u Standards għamlu diversi laqgħat biex jaġġornaw dawn il-

proċeduri u b’hekk inkunu konformi mal-GDPR. Dan id-dokument tlesta fis-sena 2020 u ġie ppubblikat fuq 

l-Intranet u ġie disseminat mal-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data kollha.  

 

Il-lista ta’ kontrolluri u uffiċjali tal-protezzjoni tad-data li hija aċċessibbli fuq is-sit tal-Intranet tiġi aġġornata 

kontinwament. Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data jkun infurmat b’mod regolari 

b’kull tibdil mill-uffiċjali tat-Taqsima tal-Protezzjoni tad-Data.  

 

4. Forum f’Jum il-Protezzjoni tad-Data 

Nhar il-31 ta’ Jannar, 2020, it-Taqsima organizzat Forum għall-uffiċjali kollha tal-Protezzjoni tad-Data. 

F’din l-okkażjoni ngħatat informazzjoni rigward ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u kif 

għandha tiġi mħarsa d-data personali tal-individwi. Kienu wkoll mistiedna diversi kelliema fejn wieħed 

iddiskuta t-teknika tal-informazzjoni anonima u l-psewdonimizzazzjoni filwaqt li kelliem ieħor tkellem dwar 

ir-rwol ta’ uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Il-Kummissarju għamel analiżi ta’ ksur ta’ data personali li 

seħħew tul is-sena 2019. Il-Kummissarju saħaq fuq d-dmir tal-kontrollur li għandu jinnotifika l-ksur tad-

data personali lill-awtorità superviżorja mingħajr dewmien bla bżonn u, fejn fattibbli, mhux aktar tard minn 

72 siegħa wara li jkun sar jaf bih. Barra minn hekk l-uffiċjali preżenti kellhom iċ-ċans isaqsu u jiddiskutu d-

diffikultajiet speċifiċi tagħhom mat-Taqsima u l-Uffiċċju tal-Kummissarju. 

 

5. Laqgħat fil-Fora Ewropej 

Tul is-sena 2020 it-Taqsima kompliet tipparteċipa fil-laqgħat fil-livell Ewropew li bdew jsiru b’mod virtwali. 

It-taqsima kompliet tippartecipa f’diskussjonijiet li se jwasslu għar-Regolament dwar Proċessar ta’ Data 

Personali fis-Settur tal-Komunikazzjoni Elettronika, magħruf bħala ePrivacy. It-Taqsima qed issegwi dan id-

dokument u tressaq l-opinjoni tagħha fuq l-andament tad-diskussjoni li fost oħrajn, trid tiżgura li l-istandard 

stabbilit fl-iproċessar permezz tar-Regolament Ġenerali, jintlaħaq ukoll f’dan ir-Regolament. It-taqsima 

pparteċipat ukoll f’laqgħat fejn ġiet diskussa l-evalwazzjoni dwar ir-Regolament Ġenerali tal-Protezzjoni tad-

Data u pparteċipat ukoll f’Comitology committee meetings fejn il-Kummissjoni Ewoprea kompliet tispjega 
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fuq ix-xogħol tagħha rigward Adequacy Decisions, EU-US data transfers, l-impatt ta’ Brexit u fuq standard 

contractual clauses. It-taqsima qed tipparteċipa wkoll fil-laqgħat tal-COPEN Working Party fejn qed isegwu 

l-kawżi tal-Qorti Ewropea rigward Data Retention. F’dawn il-laqgħat qed nistudjaw b’iktar reqqa l-punti li 

ħarġu mill-Qorti sabiex infasslu qafas aħjar għall-futur. Id-dipartiment attenda wkoll għal laqgħa dwar il-

Konvenzjoni 108+ li saret f’Novembru li għadda. 

 

Ħidma marbuta ma’ tfassil ta’ strateġiji fil-Ministeru 

Id-Direttorat fl-ewwel xhur tas-sena 2020 kompla jaħdem fuq l-implimentazzjoni tal-proġett Mapping 

Tomorrow li kien ikkordinat mill-MEU. Id-Direttorat kien responsabbli li jiġbor l-informazzjoni kollha 

meħtieġa relatata mal-Ministeru għat-twettiq ta’ dan il-proġett.  

 

Pubblikazzjoni ta’ lista ta’ policies u regolamenti online 

Proġett ieħor ikkordinat minn dan id-Direttorat li twettaq tul l-2020 kien il-kompilazzjoni u 

eventwalment il-pubblikazzjoni ta’ lista ta’ policies u regolamenti li jużaw f’ħidmithom id-dipartimenti 

taħt l-MJEG. Il-lista issa tinsab aċċessibli għall-pubbliku taħt is-sezzjoni tar-Riżorsi tas-sit elettroniku 

uffiċjali tal-Ministeru justice.gov.mt. Din il-lista hija għodda għall-klijenti kollha tal-MJEG u wkoll turi 

liema policies huma l-bażi tal-għanijiet u d-dmirijiet tal-Ministeru.  

 

Whistleblower 

Id-Direttiva UE 2019/1937 (Whistleblower) daħlet fis-seħħ f’Ottubru 2019. F’dan l-isfond is-sena l-

oħra l-Ministeru waqqaf Uffiċċju Ċentrali dwar il-Whistleblower fid-Direttorat Strateġija Sapport bil-

għan li jagħraf l-obbligazzjonijiet ta’ Malta bħala Stat Membru tal-UE u jikkordina l-implimentazzjoni 

tad-Direttiva fl-istrutturi tal-Amministrazzjoni Pubblika. Dan l-uffiċċju jassisti u huwa punt ta’ 

referenza għall-ministeri, Awtoritàjiet u entitàjiet tal-Gvern sabiex dawn ikunu konformi ma’ din id-

Direttiva. 

 

Fis-sena 2020 saru diversi laqgħat mal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sabiex saru l-bidliet fil-liġi Maltija 

għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2019/1937. Barra minn hekk dan id-Direttorat ħadem fuq Memo għall-

approvazzjoni tal-Kabinett dwar deċiżjonijiet ta’ policy fil-kuntest ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva. 

  

Fl-2020 l-Uffiċċju Ċentrali dwar il-Whistleblower fid-Direttorat Strateġija Sapport ġabar ukoll 

informazzjoni dwar l-uffiċjali tal-whistleblowing u statistika relatata ma’ każijiet ta’ Whistleblower 

f’kull ministeru. L-għan huwa li issa tibda analiżi interna tal-informazzjoni li nġabret matul l-2020 u 

jsiru xi aċċertamenti li jkun hemm bżonn fl-2021. 
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Gateway Diġitali Unika (SDG) 

Daħal regolament ġdid li huwa r-Regolament (UE) 2018/1724 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li 

tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-

problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012. Dan ir-Regolment jiddikjara li permezz tal-

internet u tat-teknoloġiji diġitali ċ-ċittadini u n-negożji għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni, jiksbu 

għarfien, jixtru oġġetti u servizzi, jipparteċipaw fis-suq u jaħdmu, b’hekk jiffaċilitaw opportunitajiet għall-

inovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi. Dan il-pakkett ta’ informazzjoni issa jinsab online u jista’ jiġi aċċessat 

minn https://europa.eu/youreurope/  

 

Fuq livell nazzjonali, dan ir-Regolament jeħtieġ sforz ikkordinat bejn l-entitàjiet varji li jipprovdu 

informazzjoni, inkluż il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. Għalhekk, id-Direttorat 

Strateġija Sapport, bħala punt fokali, għamel għadd ta’ laqgħat mal-entitàjiet/dipartiment ikkonċernati, 

inġabret l-informazzjoni neċessarja, ġiet ippubblikata fuq is-siti elettroniċi tal-Ministeru u mbagħad ġiet 

marbuta uffiċjalment mal-portal Your Europe fit-12 ta’ Diċembru, 2020. 

 

Konklużjoni 

Tul is-sena 2020 saret kollaborazzjoni mal-uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data permezz ta’ ċirkularijiet, 

laqgħat, u korrispondenza varja. It-taqsima żżomm ukoll kuntatt kontinwu u tikkollabora mal-Uffiċċju 

tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data u tfassal pjanijiet ta’ taħriġ għall-uffiċjali 

fil-ministeri, dipartimenti u entitàjiet skont il-bżonn. 

 

Minbarra l-attivitajiet imsemmija, id-Direttorat kien għaddej b’ħidma kontinwa fix-xogħol ta’ rutina 

tiegħu li jinvolvi monitoraġġ, ippjanar, żamma ta’ tagħrif u proċessar ta’ informazzjoni rigward il-

Libertà tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, u l-għoti ta’ assistenza u appoġġ fl-oqsma taħt ir-

responsabbiltà tiegħu.  

 

Il-Unit tal-Immaniġġjar tal-Informatika 

L-Information Management Unit (IMU) fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza (MJEG) jipprovdi suġġerimenti lis-Segretarju Permanenti rigward strateġija fil-qasam tal-

Informatika, kif ukoll jipprovdi direzzjoni rigward servizzi tat-teknologiji tal-komunikazzjoni u 

informatika (ICTs) lid-dipartimenti u entitàjiet fi ħdan il-Ministeru. L-għan aħħari tal-IMU huwa li 

jżomm mal-istrateġiji nazzjonali u x-xogħol tal-Gvern sabiex jiffaċilita l-ekonomija, effiċjenza u 

effikaċja fil-proċessi u inizjattivi bl-użu tal-ICTs. 
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 Faċilitajiet Diġitali 

Beda u tlesta x-xogħol fuq l-iżvilupp ta’ sistema elettronika ġdida għaċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ 

Malta – arbitration.mt. Is-sistema ġiet implimentata u se tmur live f’Jannar 2021. Din is-sistema se 

toffri esperjenza ġdida ta’ servizzi online kemm għall-pubbliku kif ukoll għall-ħaddiema taċ-

Ċentru. Is-servizzi jinkludu: 

Tippreżenta każ ta’ Arbitraġġ  

Tissottometti dokumenti oħra 

Tħallas online  

Taċċessa l-każijiet fejn inti involut  

Tfittex għal deċiżjonijiet ta’ Arbitraġġ 

Tirċievi notifikazzjonijiet dwar seduti ta’ Arbitraġġ 

Din is-sistema ġiet ukoll inkluża bħala mService sabiex tkun aċċessibbli minn apparat mobbli 

bħal mobile jew tablet. 

 

 

 

Tkompla x-xogħol fuq il-portal legislation.mt, il-portal il-ġdid tal-Liġijiet ta’ Malta, mibni fuq 

teknoloġija ta’ semantic web u skont l-Identifikatur tal-Leġiżlazzjoni Ewropea (ELI). Is-sit 

elettroniku l-ġdid ġie varat bl-inklużjoni tal-ewwel pilastru tal-ELI u x-xogħol fuq it-tieni pilastru 

kważi tlesta wkoll, bil-lest biex jiġi varat għal bidu tal-2021. Bdew anke preparamenti fuq it-tielet 

pilastru tal-ELI bil-pjan li fl-2021 Malta tkun implimentat it-tliet pilastri tal-ELI. 

 

Uffiċjali tal-ICT amministraw u aġġornaw kontinwament erba’ portali speċifiċi skont is-setturi u l-

funzjonijiet fi ħdan il-portafoll tal-MJEG, dawn huma gustizzja.gov.mt, 

equalityandreforms.gov.mt, stopviolence.gov.mt u humanrights.gov.mt. Dawn l-imsemmija portali 
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qed jiġu tradotti għall-Malti wkoll fejn l-utent ikun jista’ jagħżel li juża l-portal kemm bl-Ingliż kif 

ukoll bil-Malti u fejn il-Malti jkun is-sit uffiċjali. Ma’ dawn ġew aġġornati siti oħra fosthom 

legalaid.gov.mt, mediation.gov.mt, ntg.gov.mt, u ncpe.gov.mt fost oħrajn. Apparti minn hekk dawn 

il-portali qed jiġu skennjati u jingħataw marka mill-MCA, u skont ir-rapport maħruġ tittieħed 

azzjoni biex titkompla titjieb l-aċċessibbiltà online. 

 

Fuq il-portali humanrights.gov.mt u ncpe.gov.mt ġew applikati l-istrutturi tas-Single Digital 

Gateway, dan jinkludi l-installazzjoni tal-google analytics, Metadata, feedback tools, fost oħrajn 

fuq il-paġni magħżula. Tkompla l-pjan ta’ azzjoni sabiex formuli elettroniċi eżistenti (jew ġodda) 

jigi applikat ridiżin tal-proċess b’workflow elettronika. 

 

In-numru totali ta’ formoli li kellhom jiġu żviluppati fuq WAS (Workflow Automation System) fl-2020 

kien ta’ 24. Minħabba n-natura differenti tal-kumplessità tal-formoli, l-iżvilupp beda fuq diversi formoli 

fl-istess ħin. Dan sar biex tiġi massimizzata l-produttività. Fit-tabella hawn taħt qed jidher fil-qosor l-

istatus fl-aħħar tas-sena 2020: 

 

Status Nru. ta’ formoli 

Ittestjar 3 

Xogħol li għaddej 7 

Pendenti 10 

Lesti/Ebda azzjoni oħra 4 

Nru. totali ta’ formoli 24 

 

Matul l-2020 saru diversi laqgħat ma’ diversi partijiet interessati biex nifhmu aħjar il-prattiki mwettqa 

mill-persuni responsabbli meta jipproċessaw il-formoli. Ittieħdet l-opportunità biex jiġu kkunsidrati 

prattiki ġodda li fl-aħħar mill-aħħar jirriżultaw f’effiċjenza u użu aħjar tar-riżorsi.  

 

Wara li nħareġ it-Tender u ġie magħżul il-bidder, issa nbeda l-proċess biex tiġi analizzata s-sistema 

kurrenti tal-Aġenzija tal-Għajnuna Legali ta’ Malta biex jiġu identifikati strutturi neċessarji li s-sistema 

l-ġdida jrid ikollha. 

 

Tlesta x-xogħol fuq is-sistema ta’ servizzi online tan-Nutar tal-Gvern minn fejn wieħed jista’ jixtri 

kopji diġitali tal-atti tan-nutara li ġew sottomessi għand in-Nutar tal-Gvern. Fl-istess ħin komplew 

jiġu skennjati iktar u iktar dokumenti ta’ atti tan-Nutara biex b’hekk ikun hemm għażla dejjem tiżdied 

ta’ dokumenti online. Kompla wkoll jiġi żviluppat is-sit li jilqa’ fih ir-Reġistru tan-Nutara diġitali 
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(www.notariesregister.gov.mt ) b’faċilitajiet ġodda li jippermettu li wieħed jista’ jivviżwalizza ċ-

ċertifikat tal-warrant tan-nutara li issa qed jinħarġu permezz tat-teknoloġija tal-blockchain. 

 

Ġie introdott ukoll tagħmir modern fir-reading room fl-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern sabiex il-klijenti 

li jagazlu li jżuru dan l-Uffiċċju jinqdew b'mod aktar komdu u konvenjenti b’aċċess diġitali għall-atti 

notarili mingħajr il-ħtieġa li l-istess atti jiġu mfittxija manwalment. 

 

Beda xogħol ta’ analiżi biex is-sistema tal-kondotti tgħaddi mingħand il-Pulizija għal għand id-

Dipartiment tal-Ġustizzja. Relatat ma’ dan iċ-ċaqliq bdew ukoll l-isforzi biex tinħoloq sistema 

diġitalizzata tar-rekords kriminali biex b’hekk fil-futur il-kondotti jkunu jistgħu jinħarġu b’mod iżjed 

effiċjenti, fost vantaġġi oħrajn. 

 

Kompla wkoll l-immodernizzar tas-sistemi kif ukoll xogħol fuq teknoloġija emerġenti; fost dawn saru 

updates fuq www.lawyersregister.gov.mt, foi.gov.mt u aġġornament kontiwu tas-sistemi tal-qrati 

inkluż www.ecourts.gov.mt 

 

Strateġija Diġitali għall-Ġustizzja 

L-IMU qed jaħdem bis-sħiħ fi proġett kordinat mat-taqsima għar-Riċerka, Ġestjoni ta’ Data u Politika 

tal-Ġustizzja fejn se titnieda strateġija diġitali olistika fil-qasam tal-ġustizzja bil-għan li jiżdied l-aċċess 

tal-pubbliku għal dan il-qasam u jiżdied il-kordinament bejn l-imsieħba kollha. Din l-istrateġija se 

tintroduċi riforma li tolqot is-setturi kollha fil-qasam, bħal professjonijiet legali, arbitraġġ, medjazzjoni 

u l-Qrati tal-Ġustizzja. Matul l-2020 bdew laqgħat mal-istakeholders tal-Council of Europe European 

Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), kif ukoll bdew il-proċessi ta’ konsultazzjoni mal-

istakeholders, liema proċessi huma importanti sabiex titfassal l-istrateġija indikata. Beda wkoll l-

abbozzar bikri tal-istrateġija diġitali permezz ta’ assessjar abbażi tal-feedback li jkun qiegħed jinkiseb 

matul il-laqgħat mal-istakeholders indikati. 

 

Xogħljiet ta’ Networks 

Kompla u tlesta’ x-xogħol fuq in-netwerk tas-sit il-ġdid tal-Uffiċju tal-Avukat Generali, flimkien mal-

installazzjoni ta’ sistemi ta’ telefonija u CCTV sabiex l-impjegati setgħu jiġu rilokati fis-sit il-ġdid. 

 

F’dan ir-rigward, beda u tlesta x-xogħol fuq in-network, flimkien mal-installazzjoni ta’ sistemi ta’ 

telefonija u CCTV sabiex diversi dipartimenti u entitàjiet fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja, l-

Ugwaljanza u l-Governanza setgħu jiġu rilokati fis-sit il-ġdid tagħhom fosthom: 

• L-Uffiċju tal-Avukat tal-Istat (inkluż rilokament ta’ Arts Council Malta u għajnuna meħtieġa) 

• Id-Dipartiment tal-Ġusitzzja 

http://www.notariesregister.gov.mt/
http://www.lawyersregister.gov.mt/
http://www.ecourts.gov.mt/


 
MJEG Rapport Annwali 2020 Paġna 29 
 

• Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta 

• L-Aġenzija għall-Għajnuna Legali 

• Il-Kummissjoni tal-Liġi 

 

Fiċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta’ Malta sar xogħol sabiex il-kompjuters u apparat ieħor ġew mibdula għal 

oħrajn aktar moderni u saru l-arranġamenti sabiex jiġu amalgamati mal-ICT framework tas-Servizz 

Pubbliku, filwaqt li l-impjegati ġew ipprovduti b’servizzi elettroniċi ġodda bħal Microsoft Teams, One 

Drive u My Work Drive inkorporati fl-Office 365. 

 

Sar ukoll xogħol ta’ network, installazzjoni ta’ WiFi, sistema ġdida ta’ telefonija u sistema ta’ video 

conferencing fil-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza u fis-Segratarjat Parlamentari 

għall-Ugwaljanza u Riformi. 

 

Beda wkoll xoghol fuq network marbut mar-rilokament tal-uffiċċju tal-Kummissjoni Permanenti 

Kontra l-Korruzzjoni. 

 

Huwa mistenni li fl-2021 jiġi konsolidat ix-xogħol li sar u jiġi żgurat li l-uffiċini kollha jkunu qed 

joperaw kollha b’network switches moderni u WiFi. 

 

Operat 

Fid-dinja tal-lum l-aġġornament tas-sistemi operattivi hija neċessità, dan għaliex is-sistemi operatttivi 

għandhom żmien ta’ sapport mill-manifatturi globali bħal Microsoft. Kif iż-żmien tas-sistema 

operattiva tiskadi, il-manifattur ma jibqax jipprovdi patches u updates għal dawn is-sistemi bil-

konsegwenza li dawn is-sistemi jkunu esposti għal viruses, u ma jkunx hemm rimedju. Filwaqt li s-

sistemi operattivi tal-kompjuters li jintużaw mill-impjegati u li huma mqabbdin man-network tal-Gvern 

huma ssaportjati kollha, hemm il-ħtieġa li l-kompjuters kollha jkollhom is-sistema operattiva l-aktar 

riċenti. Matul l-2020, ġew mibdula 29 kompjuter u ġew upgraded 63 kompjuter, fir-rigward ta’ software 

u hardware, dawn ġew provduti bl-aktar verżjoni riċenti tal-Windows 10 u Office 365. 

 

l-IMU jipproċessa talbiet ta’ sapport, fl-2020 ġew proċessati madwar 4,940 talba ta’ sapport u 2,860 

talba għal servizzi varji ta’ aċċessi għal sistemi, kif ukoll servizzi tal-email accounts u aġġornamenti 

tal-profili tal-utenti.  

 

Parti sostanzjali mill-operat tal-IMU jinvolvi xiri ta’ servizzi tal-informatika b’kordinazzjoni mal-

MITA, provvista ta’ kompjuters, liċenzji ta’ software u apparat ta’ IT ieħor bħal network switches, 
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domains, print servers u periferali oħra. Fl-2020 inħarġu u ġew proċessati 82 sejħa għall-kwotazzjonijiet 

sabiex jinxtara apparat tal-ICT u saru 21 ordni mal-MITA sabiex jinxtraw kompjuters ġodda. 

 

Ġew ingaġġati studenti permezz tal-iStudent Placement Programme biex jgħinu fl-operat. L-istudenti 

ġew assenjati fi ħdan il-portafoll tal-Ministeru. Minbarra dawn ġew ukoll impjegati studenti taħt l-

iskema Trainée Scheme mħaddma mill-Istitut tas-Servizz Pubbliku flimkien mal-Università ta’ Malta. 

L-IMU fassal ix-xogħol ta’ dawn l-istudenti sabiex l-istudenti jakkwistaw esperjenza fl-IT. Min-naħa 

l-oħra, is-Servizz Pubbliku uża dawn ir-riżorsi umani biex jiżdied il-valur tas-servizz.  

 

Fl-2020 l-IMU kompla wkoll it-tisħiħ ta’ riżorsi umani fl-ICT sabiex ikun hemm kordinament aħjar fl-

ICT u l-operat, dan huwa marbut ma’ strateġiji varji sabiex is-servizzi jkomplu jiġu diġitalizzati fil-

livelli kollha. L-uffiċjali kollha tal-IMU attendew ukull taħriġ kontinwu fl-ICT permezz ta’ korsijiet 

mill-Istitut tas-Servizz Pubbliku. B’hekk l-IMU kompla jikkonsolida dak li sar sa issa sabiex, flimkien 

mal-istakeholders, jifformula strateġiji għall-ġejjieni kif ukoll jidentifika ‘gaps’ u pjanijiet ta’ azzjoni 

skont id-direzzjonijiet tas-Segretarju Permanenti. 

 

Dipartiment tal-Ġustizzja 

Fost ix-xogħol u l-operat li huma kompetenza diretta tad-Dipartiment tal-Ġustizzja, liema operat ikopri 

l-funzjonijiet prinċipali tad-Dipartiment, u li għalihom primarjament id-Dipartiment tal-Ġustizzja kien 

ġie mwaqqaf fl-2015, ittieħdu diversi inizjattivi ġodda tant sabiex ikunu jistgħu jgħinu u jassistu fil-

qasam tal-ġustizzja u li jiffaċilitaw dejjem iktar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, dan b’mod olistiku. 

Fosthom, kien hemm dawn l-inizjattivi:  

 

Reġistru ta’ Persuni Interessati li Jservu ta’ Esperti tal-Qorti 

Fl-2020 id-Dipartiment tal-Ġustizzja kompla l-ħidma biex jiżdied in-numru ta’ persuni interessati li 

jservu ta’ Esperti tal-Qorti f’diversi oqsma. Id-Dipartiment kontinwament jikkonsulta mal-Ġudikatura 

biex jara f’liema oqsma huma meħtieġa professjonisti li jistgħu jservu bħala esperti tal-Qorti. Id-

Dipartiment tul is-sena kompla jiggwida lill-persuni li esprimew l-interess tagħhom dwar il-proċedura 

li jridu jsegwu sabiex jiġu inklużi fir-Reġistru. Sal-aħħar tal-2020 kien hemm diversi professjonisti 

ġodda inklużi fir-Reġistru. 

 

Ittieħdet inizjattiva bil-għan illi jibda jsir due diligence intier fuq kull persuna inkluża fir-Reġistru u 

saru diskussjonijiet iffaċilitati mid-Dipartiment tal-Ġustizzja kemm interni u kif ukoll ma’ partijiet 

interessati f’dan ir-rigward. Inbeda xogħol fuq Tender li jkun jista’ jkopri għal servizz meħtieġ ta’ due 

diligence fuq kwalunkwe persuna ta’ interess in rispett tar-reġistru inkwistjoni. 
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Lejn l-aħħar tal-2020, id-Dipartiment tal-Ġustizzja ħareġ is-sejħa għal offerti sabiex isir eżerċizzju ta’ 

due diligence intier minn persuni kwalifikati fil-qasam. Dan l-eżerċizzju ta’ due diligence fl-intier 

tiegħu għandu jkopri wkoll il-persuni inklużi fir-Reġistru, jew interessati li jiġu inklużi, sabiex il-Qrati 

jkollhom iktar serħan il-moħħ dwar l-integrità u l-onestà ta’ dawn il-persuni u konferma li dawn il-

persuni verament jippossjedu l-kwalifiki u l-esperjenza ddikjarata minnhom. 

 

Intant, baqgħet miftuħa s-sejħa, tramite s-sit elettroniku tad-Dipartiment tal-Ġustizzja, għal 

espressjonijiet ta’ interess ġodda minn persuni interessati. B’dan il-mod, il-lista ta’ persuni lesti li jservu 

fil-Qorti bħala esperti kompliet tespandi.  

 

Intant, ir-Reġistru bil-listi aġġornati baqgħu jiġu mgħoddija lill-Qrati, u lill-Ġudikatura għall-użu intern 

tagħhom bħalma sar fis-snin ta’ qabel, bil-koperazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prim Imħallef. Fil-listi li 

jinkorpora r-Reġistru jiġu indikati dettalji dwar dawk il-persuni li jkunu rritornaw il-formola ta’ 

diliġenza mitluba minnhom inkluż dokumentazzjoni rikjesta, dawk li parzjalment irritornaw il-formola, 

u kif ukoll dawk li ma rritornawhiex. B’hekk il-Ġudikant jista’ jkun moħħu mistrieħ dwar il-persuni li 

lesti li jservu ta’ esperti permezz ta’ tagħrif dettaljat mogħti lilhom. Il-Ġudikant jista’ jitlob 

informazzjoni ulterjuri u din tingħata.  

 

Ir-Reġistru jgħin billi jiffaċilita x-xogħol ta’ Ġudikant speċjalment f’każijiet ta’ natura ta’ urġenza fejn 

il-listi li huma inkorporati fir-Reġistru ta’ esperti skont il-ħtieġa tal-Ġudikant ikunu disponibbli 

faċilment.  

 

Minkejja l-fatt li l-ħatra ta’ espert jew esperti hija l-għażla tal-Ġudikant, u l-Ġudikant skont id-

diskrezzjoni tiegħu jista’ anke jaħtar esperti barra mil-lista jew minn dawk li ma jkunux irritornaw il-

formola tad-diliġenza tagħhom jew dawk li ma lestewhiex, il-listi intant iservu biex il-Ġudikant jista’ 

jkollu għażla iktar wiesgħa ta’ persuni disponibbli li jservu u li dwarhom hemm informazzjoni 

meħtieġa. Għaldaqstant, filwaqt li l-ħatra ta’ espert jew esperti hija fid-diskrezzjoni tal-Imħallef jew 

Maġistrat inkwistjoni, permezz ta’ dan il-mekkaniżmu l-Ġudikant rispettiv jista’ jkun moħħu mistrieħ 

u assigurat mill-kontabbiltà u r-responsabbiltà ta’ persuna jew persuni konċernati maħtura bħala esperti 

biex jassistu lill-Qorti. 

 

Sit Elettroniku Uffiċjali – Dipartiment tal-Ġustizzja 

Is-sit elettroniku uffiċjali tad-Dipartiment tal-Ġustizzja (www.departmentofjustice.gov.mt) li kien ġie 

varat fis-sena ta’ qabel, kompla jiġi żviluppat u aġġornat. Fost l-iżviluppi, inħolqot sezzjoni ġdida 

relatata ma’ ħatriet fis-settur tal-ġustizzja li d-Dipartiment tal-Ġustizzja jikkordina l-proċess tagħhom 

u x-xogħol paralegali u amministrattiv involut. Din is-sezzjoni għadha qed tiġi aġġornata u kif ukoll r-

reġistru online ta’ avukati li huma warranted f’Malta. 
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Għal kull faċilità u referenza tal-utenti, is-sit online tad-Dipartiment ġie marbut mal-European e-Justice 

Portal u kif ukoll ma’ partijiet interessati u importanti oħra għall-utenti, u dan tramite ħoloq ipprovduti 

fuq l-istess sit. F’dan ir-rigward, invista tal-fatt li d-Dipartiment żied il-koperazzjonijiet tiegħu ma’ 

entitàjiet, direttorati u dipartimenti oħra u organizzazzjonijiet nongovernattivi f’oqsma ġenerali li 

jirrigwardaw il-qasam tal-ġustizzja u kif ukoll speċifiċi, bħalma hu l-qasam tal-vittmi, ġew aġġornati l-

listi bid-dettalji ta’ kuntatti li jistgħu jkunu importanti fuq is-sit elettroniku tad-Dipartiment tal-

Ġustizzja u dan fis-sezzjoni relattiva. Ġie mtella’ wkoll Toolkit for Survivors Handbook li ġie mħejji, 

ippubblikat u pprovdut minn waħda mill-organizzazzjonijiet nongovernattivi f’Malta li taħdem ma’ 

vittmi. 

 

Inoltre, inħolqot sezzjoni oħra ġdida fuq is-sit elettroniku li tirrigwarda pubblikazzjonijiet u rapporti, 

primarjament rigwardanti proġetti li jkun imbarka fuqhom id-Dipartiment tal-Ġustizzja u/jew ikun qed 

imexxi d-Dipartiment bil-koperazzjoni ta’ partijiet oħra interessati fil-qasam tal-ġustizzja. Din is-

sezzjoni hija intiża biex tinkorpora wkoll pubblikazzjonijiet u/jew riċerki oħra li jsiru jew li jkunu qed 

isiru li d-Dipartiment ikun involut fihom fis-settur tal-ġustizzja. 

 

Vittmi ta’ Kriminalità 

Kien hemm ħidmiet flimkien ma’ organizzazzjonijiet nongovernattivi, kif ukoll mal-Victim Support 

Unit tal-Pulizija, biex b’koperazzjoni jkun jista’ jissaħħaħ dak l-aspett fil-qasam tal-ġustizzja li 

jirrigwarda lill-vittmi ta’ kriminalità, partikolarment il-qasam relatat mal-kumpens statutorju li għal tali 

d-Dipartiment tal-Ġustizzja huwa inkarigat mill-kordinazzjoni tal-iproċċessar ta’ applikazzjonijiet. 

 

Id-Dipartiment tal-Ġustizzja, li huwa msieħeb fil-European Network for Victims’ Rights (ENVR) bħala 

Membru Sħiħ, u l-Punt ta’ Kuntatt f’isem Malta, matul is-sena 2020 baqa’ jieħu sehem attiv bil-

parteċipazzjoni tiegħu fin-network. Dan, permezz ta’ parteċipazzjoni sħiħa u attiva fid-diversi laqgħat 

li saru, skambji ta’ tagħrif bejn il-pajjiżi u diskussjonijiet proattivi li nħolqu, din id-darba online in vista 

tas-sitwazzjoni li ġabet magħha l-pandemija tal-Covid-19 u l-konsegwenzi tagħha. Fil-laqgħat kien 

hemm preżenti fil-maġġor parti r-rappreżentanti konċernati tal-Kummissjoni Ewropea. Tul is-sena 

inkwistjoni, kif sar fi snin preċedenti, kien hemm parteċipazzjoni kontinwa bi skambji ta’ tagħrif utli u 

tal-aħjar prattiki ma’ pajjiżi u l-Awtoritàjiet kompetenti tagħhom imsieħba fl-istess network minn żmien 

għal żmien. 

  

Id-Dipartiment żamm rwol attiv fi ħdan dan in-network ukoll billi pparteċipa f’diversi kwestjonarji 

u/jew riċerki li saru mill-ENVR u/jew mill-Kummissjoni Ewropea (Direttorat Ġenerali Ġustizzja) 

tramite l-ENVR. In-network kien ġie mwaqqaf oriġinarjament taħt il-Presidenza Olandiża fl-2016 bil-

għan li: (i) tissaħħaħ il-pożizzjoni legali tal-vittmi ta’ kriminalità, (ii) jiġi żgurat li l-vittmi jeżerċitaw 

id-drittijiet bażiċi tagħhom, u (iii) li jinħoloq skambju ta’ tagħrif u diskussjoni bejn l-Istati Membri 
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filwaqt li tissaħħaħ il-koperazzjoni f’każijiet transkonfinali (cross-border). Sussegwentement kienet 

saret applikazzjoni konġunta li saret flimkien ma’ Membri Stati oħrajn bil-għan li n-network jingħata 

struttura permanenti taħt il-Working Programme 2017 tal-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea, li fiha 

d-Dipartiment tal-Ġustizzja pparteċipa fit-twettiq tal-pjan ta’ azzjoni tan-network stabbilit u fil-ħidma 

biex jiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja mill-vittmi.  

 

Intant, hekk kif id-Dipartiment huwa l-awtorità li tilqa’ applikazzjonijiet minn vittmi ta’ kriminalità 

għall-Kumpens Statutorju, ġew proċessati numru ta’ applikazzjonijiet sottomessi minn vittmi ta’ 

kriminalità għal tali kumpens. Minbarra applikazzjonijiet, ingħatat l-assistenza meħtieġa lilhom, u lill-

pubbliku inġenerali, meta u kull darba li ntalab tagħrif u/jew kjarifikazzjonijiet rigward l-Iskema tal-

Kumpens Statutorju u għajnuna oħra relatata minn vittmi tal-kriminalità li kienu ġarrbu ħsara jew dannu 

fiżiku jew mentali jew emozzjonali jew telf finanzjarju naxxenti direttament minn reat kriminali.  

 

Servizzi Prinċipali Provduti mid-Dipartiment tal-Ġustizzja 

Fl-operat prinċipali tad-Dipartiment tal-Ġustizzja u servizzi li joffri kien hemm, fost oħrajn, l-

ipproċessar ta’ applikazzjonijiet minn avukati barranin sabiex jirreġistraw f’Malta għall-prattika tal-

professjoni legali: Għal dan il-proċess ġiet imtejba l-formola elettronika varata oriġinarjament fl-2016 

biex ikompli jiġi ssimplifikat u mmodernizzat il-proċess. Dwar dawn l-applikazzjonijiet kompliet tiġi 

implimentata miżura leġiżlattiva u amministrattiva għall-ħlas ta’ mitt ewro għal kull applikazzjoni li 

kienet ġiet introdotta ftit wara li ġie mwaqqaf id-Dipartiment. 

 

Sar eżerċizzju ulterjuri rigwardanti dan it-tip ta’ applikazzjonijiet li jwassal biex jibda jsiru ukoll id-due 

diligence intier fuq kull applikant/a. Lejn l-aħħar tal-2020, id-Dipartiment tal-Ġustizzja ħareġ sejħa għal 

offerti sabiex isir eżerċizzju ta’ Due Diligence intier minn persuni kwalifikati fil-qasam. Dan l-

eżerċizzju ta’ due diligence fl-intier tiegħu li se jsir huwa maħsub li jkopri kemm il-persuni li diġà huma 

reġistrati f’Malta biex jipprattikaw il-professjoni legali f’Malta taħt it-titolu tal-pajjiż ta’ oriġini 

tagħhom, u kif ukoll applikanti ġodda, u dan sabiex ikun hemm konferma li dawn il-persuni verament 

jipposjedu l-kwalifiki u l-esperjenza ddikjarata minnhom, u kif ukoll ikun hemm verifiki oħrajn. 

 

Ġew proċessati numru ta’ applikazzjonijiet sottomessi minn vittmi ta’ kriminalità għal Kumpens 

Statutorju. Minbarra applikazzjonijiet, ingħatat l-assistenza meħtieġa lilhom, u lill-pubbliku in ġenerali, 

meta u kull darba li ntalab tagħrif u/jew kjarifikazzjonijiet rigward l-Iskema tal-Kumpens Statutorju u 

għajnuna oħra relatata minn vittmi tal-kriminalità li kienu ġarrbu ħsara konsegwenzjali. Wieħed isemmi 

wkoll l-ipproċessar ta’ għadd ta’ talbiet oħra relatati li kienu jinkwadraw ruħhom taħt il-kappa ta’ 

kumpens ‘ex gratia’. 
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Beda, jew kompla, skont il-każ, jiġi kkordinat il-proċess ta’ numru ta’ applikazzjonijiet minn (jew 

f’isem) priġunieri barranin li qed jiskontaw it-terminu tagħhom f’Malta biex ikomplu jservu barra minn 

Malta kif ukoll applikazzjonijiet oħra għal-leave taħt l-Att dwar is-Saħħa Mentali minn Criminal Court 

Jurisdictional Patients. 

 

Tkompliet il-ħidma fil-proċessi kollha l-oħra kompitu tad-Dipartiment fosthom il-kordinazzjoni tal-

ipproċessar ta’ Talbiet għal Maħfriet Presidenzjali skont l-Art. 93 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta. Tkompla 

wkoll ix-xogħol fuq bordijiet u kumitati u kif ukoll qrati u tribunali, u ħatriet relattivi li 

jikkonċernawhom, l-ipproċessar u l-ħruġ ta’ diversi warrants biex wieħed jipprattika f’numru ta’ oqsma, 

fosthom il-warrants biex persuni jservu bħala Kummissjunarji għall-Ġuramenti skont l-Ordinanza 

relattiva, dawk biex wieħed jipprattika l-professjoni ta’ avukat jew biex jipprattika l-professjoni ta’ 

prokuratur legali wara li jkunu qagħdu għall-eżami tal-warrant relattiv, liema numru totali ta’ proċessar 

u ta’ ħruġ ta’ warrants jammonta għal mijiet. 

 

Kummissjunarji bis-Setgħa li Jagħtu l-Ġurament 

Id-Dipartiment tal-Ġustizzja, fis-sena inkwistjoni, irċeva u pproċessa minn tal-inqas mija u tletin 

(130) talba għall-ħruġ ta’ warrant sabiex uffiċjali pubbliċi, persuni fis-servizz barrani f’isem il-Gvern 

f’pajjiżi barra minn Malta, avukati u prokuraturi jinħatru kummissjunarji bis-setgħa li jagħtu l-

ġuramenti skont il-Kap. 79 tal-Liġijiet ta’ Malta. Fil-każijiet fejn intlaqgħu t-talbiet, id-Dipartiment 

tal-Ġustizzja ħa ħsieb li jinħarġu l-warrants relattivi bil-firma tal-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja 

u taħt is-Siġill Pubbliku ta’ Malta. 

 

Żvilupp importanti li seħħ fl-2020 inkonnessjoni mal-kummissjunarji b’setgħa li jagħtu ġurament kienet 

emenda meħtieġa fil-liġi sabiex impjegati pubbliċi jkunu jistgħu jinħatru kummissjunarji b’setgħa li 

jagħtu l-ġurament. Fl-aħħar snin kienu żdiedu t-talbiet sabiex impjegati ma’ aġenziji u entitàjiet pubbliċi 

oħra, li ma kinux uffiċjali pubbliċi, jinħatru kummissjunarji bis-setgħa li jagħtu l-ġurament. Dawn it-

talbiet ma setgħux jintlaqgħu peress li l-liġi ma kinitx tippermetti li impjegati pubbliċi jinħatru 

kummissjunarji b’setgħa li jagħtu l-ġurament. Id-Dipartiment ressaq proposta għal emenda fil-liġi biex 

impjegati pubbliċi jkunu jistgħu jibdew jinħatru kummissjunarji b’setgħa li jagħtu l-ġurament u 

permezz tal-Att LI tal-2020 f’Novembru tal-2020 saret din l-emenda tant meħtieġa. 

 

Kummissarji għall-Ġustizzja 

Fost il-funzjonijiet li llum il-ġurnata huma responsabbilità tad-Dipartiment tal-Ġustizzja, hemm il-

kordinament tal-ipproċessar ta’ diversi ħatriet fis-settur tal-ġustizzja, fosthom dawk ta’ Kummissarji 

għall-Ġustizzja skont l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja (Kap. 291 tal-Liġijiet ta’ Malta). Il-

Kummissarji għall-Ġustizzja jippresjedu s-seduti tal-kawżi sommarji fil-ħames Tribunali Reġjonali 

f’Malta u Għawdex, rispettivament. 
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Fis-sena 2020, il-kumpliment ta’ Kummissarji għall-Ġustizzja maħtura kien ta’ wieħed u għoxrin (21), 

magħmul minn ħdax-il mara (11) u għaxar (10) irġiel illi ppresedew total ta’ elfejn mitejn u għaxar 

(2,210) seduti rispettivament f’oqsma diversi, fosthom tat-traffiku, tal-iskart, tal-Covid-19, kwarantina, 

edukazzjoni, kif ukoll pussess ta’ droga sempliċi. 

 

Pjan ta’ Ristrutturar – Dipartiment tal-Ġustizzja 

Beda jiġi mwettaq il-Pjan ta’ Ristrutturar imfassal fis-sena ta’ qabel. Fl-istess waqt, il-pjan rispettiv 

kompla jiġi mfassal b’iktar dettall a bażi ta’ prattika hands-on u ħtiġiet li ċertu bżonnijiet iġibu 

magħhom. Dan il-pjan kien ġie mħejji primarjament bil-għan li jqiegħed lid-Dipartiment tal-Ġustizzja 

f’pożizzjoni ċentrali biex ikun jista’ jservi funzjoni orizzontali fil-qasam tal-ġustizzja. Il-ħsieb allura 

kien li d-Dipartiment ikun jinkopora fih tliet units separati, u ċjoè żewġ units ġodda, apparti l-

funzjonijiet prinċipali tiegħu li ġew miġbura taħt il-kappa ta’ Justice Affairs Unit. Dawn il-funzjonijiet 

u responsabbiltajiet anċillari huma l-kompitu primarju tad-Dipartiment, u li għalihom kien 

oriġinarjament ġie mwaqqaf id-Dipartiment fl-2015. Il-taqsimiet l-oħra huma, skont l-imsemmi Pjan 

ta’ Ristrutturar: 

 

(i) il-unit iddedikat għar-Riċerka, Ġestjoni ta’ Data u Politika tal-Ġustizzja, li dettalji dwaru 

wieħed isib aktar ʾl isfel. 

(ii) is-sezzjoni li ser tkun qed tinkorpora fiha l-Uffiċċju tal-Kondotti u Fedini Penali, liema 

kompitu qed jiġi trasferit taħt id-Dipartiment tal-Ġustizzja, li dettalji dwaru wieħed isib fis-sezzjoni 

iktar ʾl isfel f’dan ir-rapport; 

 

Taqsima għar-Riċerka, Ġestjoni ta’ Data u Politika tal-Ġustizzja 

L-2020 immarkat is-sena li fiha twaqqfet sezzjoni ġdida fi ħdan id-Dipartiment tal-Ġustizzja (RDPU). 

L-għanijiet tat-twaqqfet ta’ din it-taqsima kienu: 

(i) biex ikun hemm repożitorju ta’ data kollettiva u miġbura li tirrigwarda diversi aspetti fil-

qasam tal-ġustizzja; 

(ii) biex ikun hemm kordinazzjoni ta’ ġbir ta’ informazzjoni u tqassim ta’ informazzjoni, 

rispettivament, fil-qasam tal-ġustizzja anke għal finijiet ta’ konsistenza ta’ data; 

(iii) biex ikun hemm l-analiżi tad-data li l-oġġettiv tagħha jkun li tinforma riċerka u politika fil-

qasam tal-ġustizzja; 

(iv) biex tfassal u tikkordina proġetti fil-qasam tal-ġustizzja li jistgħu jsaħħu l-effiċjenza u l-

kwalità tal-ġustizzja. 

Bis-saħħa ta’ din it-taqsima twettqu ħidmiet assenjati lid-Dipartiment tal-Ġustizzja kif ukoll ittieħdu 

numru ta’ inizjattivi fis-sena 2020, fosthom: 
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(i) Analiżi tal-Effiċjenza u Kwalità tal-Operat tal-Ġustizzja 

Tul is-sena 2020, id-Dipartiment tal-Ġustizzja kompla fil-ħidma tiegħu tal-analiżi tal-effiċjenza u 

kwalità kif imkejla mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Kunsill tal-Ewropa. Din l-analiżi titħejja kull 

xahar u tevalwa l-andament tal-Qrati Ċivili u Kriminali ma’ dik tas-snin ta’ qabel. Din l-analiżi tintuża 

sabiex jitħejja l-European Justice Scoreboard kif ukoll għar-rapport li jiġi ppubblikat mill-Kunsill tal-

Ewropa kull sentejn. Fis-sena 2020 ġie ppubblikat, difatti, ir-rapport li jirrigwarda u jikkonċerna s-sena 

2018. 

  

Din l-analiżi, li ssir kull xahar, tqabbel l-andament ta’ kull qorti mas-snin ta’ qabel biex permezz ta’ 

hekk jista’ jkun hemm għarfien tax-xejriet fl-effiċjenza fil-mument, u minn żmien għal żmien, u 

għarfien dwar kif dawn ser, jew jistgħu, jimpattaw l-andament tal-qrati fil-futur.  

 

Tinġabar ukoll id-data b’mod regolari tal-każijiet li fihom huma involuti Court Attorneys, u tiġi 

analizzata, sabiex tkun tista’ tindika x-xejriet differenti fl-effiċjenza tal-qrati, kemm f’Malta u 

f’Għawdex. Saret ukoll analiżi ta’ xejriet partikoarli hekk kif mitluba mill-Awtoritàjiet konċernati. 

 

Dan filwaqt li tkompliet il-kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa f’oqsma 

li jirrigwardaw l-effiċjenza tas-sistema tal-ġustizzja f’Malta.  

 

(ii) Reġistru ta’ Avukati li huma Warranted f’Malta 

Tkompliet il-ħidma biex jibqa’ jiġi aġġornat l-ewwel Reġistru Elettroniku tal-avukati li għandhom il-

warrant biex jipprattikaw f’Malta. Fl-2020, ir-Reġistru kompla jiġi aġġornat b’iktar ismijiet u dettalji 

ta’ avukati kemm ġodda kif ukoll avukati prattikanti li ġew avviċċinati għal dan l-iskop. Sal-aħħar tal-

2020, kien hemm 891 avukat li ta l-kunsens lill-RDPU sabiex jippubblika d-dettalji tiegħu fuq is-sit 

eletroniku www.lawyersregister.gov.mt li, apparti li jiffaċilita l-aċċess għal ġustizzja, qiegħed ukoll 

għall-ewwel darba juża t-teknoloġija tal-Blockchain fil-qasam tal-ġustizzja. 

 

Tramite dan ir-Reġistru elettroniku, l-utenti jistgħu jivverifikaw jekk avukat jew avukati humiex in 

effett warranted f’Malta, salv li l-avukat inkwistjoni jkun ta l-kunsens tiegħu biex id-dettalji pertinenti 

jiġu pubblikati fir-Reġistru li jinsab fis-sit. Naturalment, l-intenzjoni hi li r-Reġistru jibqa’ jiġi aġġornat 

u dan in vista tal-fatt li jkun hemm bidliet minn żmien għal żmien inkluż numru ta’ avukati ġodda li 

jieħdu l-warrant biex jipprattikaw. 

 

Digital Structure Strategy – Proġett prinċipali ta’ ħidma għall-2020 u s-snin li ġejjin 

Proġett tal-SRSS: Establishing a Digital Strategy for the Maltese Justice Sector (SRSS/S2019/033) 

Fl-2020 tnieda t-tieni proġett iffinanzjat mill-fondi tal-Social Reform Support Programme fi ħdan l-

Unjoni Ewropea. Dan il-proġett, li qiegħed iseħħ bl-assistenza esperta tal-European Commission for 

http://www.lawyersregister.gov.mt/
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the Efficiency of Justice (Cepej) fil-Kunsill tal-Ewropa, se jwassal biex il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-

Ugwaljanza u l-Governanza jniedi l-ewwel strateġija diġitali fil-qasam tal-ġustizzja. Il-kordinazzjoni 

ta’ dan il-proġett qed issir mill-RDPU flimkien mal-IMU u CIO tal-Ministeru. 

 

L-ewwel fażi tal-proġett, li issa waslet fi tmiemha, kienet tinvolvi firxa wiesgħa ta’ konsultazzjoni ma’ 

entitàjiet prinċipali fil-qasam tal-ġustizzja kif ukoll fil-qasam tat-teknoloġija diġitali. Dan ippermetta 

sabiex l-esperti fehmu l-inizjattivi diġitali li tħejjew s’issa, il-proġetti diġitali li se jinbdew u l-qafas 

teknoloġiku u regolatorju tal-pajjiż li fih se titnieda din l-istrateġija. Tħejja wkoll workshop fejn ġew 

ippreżentati l-għodod diġitali u esperjenzi fil-qasam tal-ġustizzja diġitali minn esperti fil-Kunsill tal-

Ewropa, u bħalissa għaddejjin tħejjijiet mal-Ministeru għall-Ġustizzja fl-Estonja sabiex isir workshop 

fuq jumejn għal entitàjiet tal-ġustizzja u entitàjiet fl-informatika diġitali f’pajjiżna, dwar kif l-Estonja 

waslet għal bidla diġitali fil-qasam tal-ġustizzja. Intant, bħalissa qiegħed jitħejja wkoll sondaġġ 

nazzjonali sabiex tinġabar il-perspettiva tal-poplu Malti fuq id-diġitalizzazzjoni tal-ġustizzja. 

 

Il-proġett issa daħal fit-tieni stadju tiegħu u bdew isiru numru ta’ laqgħat tematiċi li fihom stakeholders 

differenti qed jiddiskutu temi li se jwasslu sabiex tibda’ tiġi mfassla l-istrateġija. Dan il-proġett għandu 

jiġi fi tmiemu sa Ġunju 2021 fejn minnufih jinfetaħ il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, qabel ma l-

istrateġija tiġi ppubblikata.  

 

Proġett tal-SRSS 2018 – 2020: Supporting the efficiency of Justice in Malta 

Il-proġett iffinanzjat mill-fondi tas-Social Reform Support Programme (SRSP), ‘Supporting the 

efficiency of the justice in Malta’ intiż biex jara: riforma fis-sistema ta’ kumpilazzjonijiet, 

rakkomandazzjonijiet biex jistgħu jindirizzaw dewmien tal-kawżi fil-Qorti tal-Appell Ċivili Superjuri, 

u kif tista’ tinħoloq strateġija olistika tar-riżorsi umani fi ħdan l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati, 

intemm f’Novembru 2019. Intalbet estensjoni tiegħu sabiex ikun possibbli li jiġu studjati wħud mir-

rakkomandazzjonijiet iktar fid-dettall u b’mod iktar eżawrjenti, u biex tipprovdi assistenza għall-

implimentazzjoni ta’ wħud mir-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2019, liema estensjoni ngħatat u ġiet 

garantita bla ħlas. Din il-ħidma pprovdiet biex it-taqsima konċernata tipprova twassal għal 

implimentazzjoni ta’ sistema simili ta’ Triage fil-Qorti tal-Appell Ċivili Superjuri.  

  

Minn din il-ħidma ttieħdet opportunità mit-taqsima relattiva fid-Dipartiment tal-Ġustizzja biex jingħata 

t-taħriġ u l-prominenza meħtieġa lid-Direttur responsabbli mir-Riżorsi Umani fl-Aġenzija dwar is-

Servizzi tal-Qrati f’dik li hija strateġija għal riżorsi umani f’ambjent bħal tal-qrati. Sar taħriġ online ma’ 

esponenti f’dan il-qasam bħal dawk mill-Irlanda u mil-Lussemburgu, li fih ġew diskussi prattiki tajbin 

għat-tisħiħ ta’ dan il-qasam fl-operat tal-qrati. Intant, saret ħidma parallela ma’ partijiet interessati 

ewlenin fil-qasam tal-ġustizzja kriminali biex jitfassal abbozz għal riforma fis-sistema tal-
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kumpilazzjonijiet, li kienet tinvolvi laqgħat mal-partijiet konċernati u element ta’ riċerka legali, li għenu 

biex jiġu identifikati numru ta’ miżuri legali proposti li nġabru f’abbozz. 

 

Proġett tal-SRSS 2021 – 2022: Business reorganisation of the Office of the Attorney General and 

the Office of the State Advcate of Malta (Ref. No. 20MT01) 

Tul is-sena 2020 saru wkoll diversi tħejjijiet għat-tielet proġett li se jsir mal-Bank Dinji bis-saħħa tal-

fondi tal-SRSP. Dan jinvolvi r-riorganizzazzjoni strateġika u operattiva, rispettivament, tal-Uffiċċji tal-

Avukat Ġenerali u tal-Avukat tal-Istat, li mistenni jibda fl-2021 u jdum tmintax-il xahar. 

 

Proġetti oħra 

L-aħħar u mhux l-inqas, kien hemm l-involviment f’numru ta’ proġetti li jinkwadraw ruħhom taħt 

miżuri tal-baġit u/jew taħt il-manifest elettorali, fosthom: 

(i) ħidma biex tintlaħaq il-mira tal-eżerċizzji li jwasslu biex tingħata stima ta’ kemm 

hemm bżonn ġudikanti sabiex titjieb l-effiċjenza tal-qrati; 

(ii) proposta għal proġett b’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Abbażi 

tal-Ġeneru u l-Vjolenza Domestika biex jindirizza ostakoli li vittmi tal-vjolenza 

domestika jiltaqgħu magħhom fl-esperjenza tagħhom fil-qasam tal-ġustizzja. 

 

Uffiċċju tal-Kondotti u Fedini Penali – Dipartiment tal-Ġustizzja 

Tkomplew id-diskussjonijiet interni u kif ukoll mal-Ministeru responsabbli mill-Intern u mal-Pulizija 

Eżekuttiva, wara ftehim li kien intlaħaq bejn il-Ministeru li kien responsabbli mill-Intern u s-Sigurtà 

Nazzjonali u l-Ministeru responsabbli mill-Ġustizzja li x-xogħol kollu relatat mal-Kondotti u mal-

Fedini Penali għandu jiġi trasferit mill-Pulizija lid-Dipartiment tal-Ġustizzja biex b’hekk il-Pulizija 

jkunu jistgħu jiffukaw iktar fuq iż-żamma tal-ordni, il-ħarsien tal-liġijiet u l-ġlieda kontra l-kriminalità. 

Dan ix-xogħol jinkorpora wkoll il-ġbir ta’ data fuq bażi ta’ kuljum ta’ sentenzi mogħtija mill-Qorti u l-

konverżjoni tagħhom f’reati li jidħlu jew li ma jidħlux fil-Kondotta jew fil-Fedina, rispettivament, u 

għaldaqstant skont kif tippreskrivi l-liġi konċernata li taħtha jaqa’ tali reat. Naturalment, dan jinkludi 

wkoll l-operat tas-servizz mogħti lill-pubbliku għal talbiet tal-ħruġ taċ-Ċertifikati tal-Kondotti u kif 

ukoll l-operat tas-servizz mogħti lill-Pulizija Eżekuttiva bħala Prosekuzzjoni u Awtoritajiet oħrajn 

kompetenti għall-ħruġ ta’ Fedini Penali biex il-prosekuzzjoni tkun tista’ ssir.  

 

Tkomplew taħditiet bejn id-Dipartiment u l-Pulizija kif ukoll bejn iż-żewġ ministeri konċernati, u 

partijiet interessati oħra involuti, biex ikompli jitfassal il-pjan ta’ azzjoni f’iktar dettall dwar kif se jsir 

it-trasferiment b’mod effiċjenti u bl-inqas inkonvenjent għall-pubbliku. F’din is-sena d-Dipartiment 

kien aktar involut hands-on mal-Pulizija u, f’dan is-sens, wieħed jista’ jikkunsidra li l-proċess tat-

trasferiment beda u li qed jieħu ż-żmien tiegħu biex jiġi finalizzat. It-tmiem ikun il-punt meta t-

trasferiment ikun uffiċjali – meta jitwaqqaf kollox min-naħa tal-Pulizija u jibda fit-totalità tiegħu mid-
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Dipartiment, ħlief għal dawk li jsejħulhom ‘returns’ li temporanjament għandhom jibqgħu jsiru mill-

Pulizija sakemm tiġi żviluppata s-sistema diġitalizzata meħtieġa biex tali ‘returns’ jibdew isiru 

direttament minn uffiċjali inkarigati fl-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati. 

 

Komplew jiġu diskussi punti dwar kif għandhom ikomplu jiġu mqassma l-iskedi taż-żmien, minn issa 

ʾl quddiem, għall-kontinwità tat-trasferiment, b’mod effiċjenti u bl-inqas inkonvenjent għall-pubbliku. 

Id-diskussjonijiet u skambji oħra meħtieġa saru wkoll mhux biss fejn jirrigwarda t-trasferiment tal-

Uffiċċju tal-Kondotti (u Fedini Penali) imma wkoll tal-European Criminal Records Information System 

(ECRIS) u tal-European Criminal Records Information System – Third Country Nationals (ECRIS-

TCN) li hija meħtieġa li tiġi implimentata mill-pajjiż bħala Stat Membru fl-Unjoni Ewropea skont id-

Direttivi rispettivi. 

 

Matul is-sena 2020, id-Dipartiment tal-Ġustizzja kkordina laqgħat u ffaċilita diksussjonijiet b’mod 

regolari fir-rigward ta’ dan it-trasferiment. Id-Dipartiment beda u kompla jipparteċipa b’mod attiv fil-

Kumitat Interministerjali rispettiv li huwa presedut mill-Pulizija Eżekuttiva. Id-Dipartiment tal-

Ġustizzja kien parteċipi wkoll f’diversi laqgħat dwar l-implimentazzjoni tal-ECRIS-TCN u tal-

Advisory Group rispettiv, li dawn se jibqgħu isiru sa ma ssir l-implimentazzjoni meħtieġa. Dawn il-

laqgħat huma intiżi biex jassistu lill-Istati Membri fit-tmexxija operattiva tal-ECRIS-TCN bil-għan li 

tiġi żgurata l-interopperabbiltà bejn sistemi relattivi. Pari passu ma’ dan ġie ffurmat ukoll Core Group 

kompost minn uffiċjali miż-żewġ naħat, li jara fid-dettall iktar il-proċess tat-trasferiment kemm b’mod 

teoretiku u anke hands-on u li jkopri l-finijiet u l-aspetti kollha tat-trasferiment, loġistiċi, legali, 

korporattivi, finanzjarji, diġitali, u oħrajn. 

 

Difatti, apparti li hemm ħidma għaddejja fuq it-trasferiment tal-Uffiċċju rispettiv u tal-operat kif inhu, 

tale quale, hemm xogħol ukoll fuq pjanijiet biex jiġu diġitalizzati l-proċessi u l-proċeduri tal-Uffiċċju 

tal-Kondotti, il-Fedini Penali, u r-responsabbiltajiet anċillari. L-għan ewlieni tas-sistema diġitalizzata 

huwa li tipprovdi ’l-pubbliku inġenerali b’servizz aktar effiċjenti in linea mal-istrateġija diġitali tas-

Servizz Pubbliku. Barra minn hekk, sistemi diġitalizzati jiffaċilitaw ix-xogħol tal-ħaddiema, inaqqsu l-

ispejjeż, bħal inkartament, eċċ., isalvaw l-ispazju, kif ukoll jissimplifikaw il-burokrazija u jħaffu s-

sistema u l-proċedura. L-aħħar, iżda mhux l-inqas, ċertament sistema diġitali tista’ tissalvagwardja r-

rekords konċernati, li bla dubju huma ta’ natura sensittiva u dan peress li mingħajr sistema diġitali f’każ 

ta’ inċidenti jistgħu addirittura jiġu mitlufa r-rekords. Għaldaqstant, sistema diġitalizzata tagħti serħan 

il-moħħ anke fejn tidħol sigurtà u sigurtà nazzjonali. 

Għall-finijiet tat-trasferiment tal-Uffiċċju tal-Kondotti u r-responsabbilitajiet anċillari, kellu jiġi 

identifikat post ġdid minn fejn ikun jista’ jopera d-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-intier tiegħu, li jkun 

jinkludi ovvjament sessjoni ġdida li tkun tinvolvi l-Uffiċċju tal-Kondotti u r-responsabbilitajiet 

anċillari. 
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Komplew jiġu rfinati u dsikussi l-abbozzi finali tal-emendi tal-liġijiet rispettivi li jirrigwardaw it-

trasferiment skont il-ħtiġiet li qed jinqalgħu għall-finijiet tat-trasferiment relattiv. 

 

Binja Ġdida 

Waħda mill-ikbar neċessitajiet li kellha tiġi indirizzata u ttrattata bħala primarja u fundamentali kienet 

l-identifikazzjoni għal post ġdid minn fejn allura d-Dipartiment tal-Ġustizzja jkun jista’ jibda jopera 

bil-kostituzzjoni ġdida tiegħu li tinkorpora t-tliet units fuq indikati. Wara ħafna sfidi, instabet binja, per 

proċeduri stabbiliti, u beda jsir ix-xogħol fuqha skont il-ħtiġiet tad-Dipartiment bil-kompitu l-ġdid. 

Dettalji dwar post ġdid jinsabu aktar ʾil quddiem f’dan ir-rapport. 

 

F’Settembru 2020, id-Dipartiment tal-Ġustizzja beda jopera minn post ġdid fil-Furjana. Matul is-sena 

sar ħafna xogħol fuq din il-binja skont il-ħtiġiet tad-Dipartiment.  Matul din is-sena ħarġet ukoll sejħa 

għall-offerti biex tinxtara għamara ġdida għall-uffiċjali kollha. Barra minn hekk ġew ingaġġati security 

officer kif ukoll receptionist għall-finijiet u bżonnijiet meħtieġa kemm tal-binja kif ukoll skont il-

kompetenzi ġodda fil-pjan ta’ ristrutturar tad-Dipartiment. 

 

Punt ta’ Kuntatt 

Apparti numru ta’ dossiers, id-Dipartiment tal-Ġustizzja kompla jservi u jaqdi l-funzjonijet mogħtija 

lilu bħala l-Punt ta’ Kuntatt, bir-responsabbiltajiet kollha anċillari, fost oħrajn imsemmija tul dan ir-

rapport, ma’ (i) Euromed Justice, (ii) in-Network ta’ Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali tal-Kummissjoni 

Ewropea dwar Kumpens Statutorju Vittmi tal-Kriminalità, (iii) Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali mal-

Kummissjoni Ewropea dwar l-istess Kumpens Statutorju, (iv) il-Programm Ġustizzja tal-Kummissjoni 

Ewropea, u, (v) il-Punt ta’ Kuntatt mal-Awtorità f’Malta mal-Kummissjoni Ewropea inkonnessjoni 

mar-Rikonoxximent Reċiproku tal-Professjonijiet għall-Professjoni Legali, (vi) Punt ta’ Kuntatt mal-

Kummissjoni Ewropea dwar il-European Justice Scoreboard, (vii) Punt ta’ Kuntatt mal-CEPEJ fi ħdan 

il-Kunsill tal-Ewropa fuq l-effiċjenza u l-kwalità tas-sistema ġudizzjarja. 

 

Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern 

Fl-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern hemm żewġ sezzjonijiet prinċipali: l-Arkivji Nutarili u s-Sezzjoni 

Nutarili.  

 

Is-Sezzjoni tal-Arkivji 

Fl-Arkivji Nutarili jiġu ddepożitati l-atti nutarili inter vivos u testmenti pubbliċi min-nutara li fil-preżent 

jeżerċitaw jew li kienu jeżerċitaw il-professjoni f’Malta. Atti inter vivos jinkludu l-kuntratti kollha bħal 

dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ trasferimenti ta’ proprjetà (bejgħ, ċnus, qsim, self, eċċ.). Fl-Arkivji 

nsibu wkoll il-kuntratti kollha ppubblikati min-Nutara tal-Gvern. Dawn l-atti nutarili kollha jiġu 

ddepożitati sabiex jiġu konservati u arkivjati skont il-liġi. Fl-uffiċċju prinċipali li jinsab f’numru 2/3, 
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Triq Mikiel Anton Vassalli, Il-Belt Valletta, jinżammu l-oriġinali kollha tal-atti nutarili filwaqt li r-

reġistri (kopji) huma arkivjati f’numru 24, Triq San Kristofru, Il-Belt Valletta. 

 

L-Arkivji Nutarili huma minjiera ta’ informazzjoni u riċerka. L-atti nutarili u reġistri huma dokumenti 

legali u jiġu eżaminati u studjati sikwit minħabba l-implikazzjonijiet legali, sabiex jistabbilixxu t-titlu 

rigward proprjetà, għal skopijiet ta’ wirt, u b’mod ġenerali sabiex wieħed jivverifika d-drittijiet u l-

obbligazzjonijiet tiegħu jew tagħha li joħorġu mill-kuntratti. F’dak li għandu x’jaqsam ma’ kuntratti li 

saru fl-antik li jmorru lura sekli sħaħ, l-Arkivji Nutarili huma sors ta’ riċerka tal-istorja. L-atti nutarili 

kollha li ġew depożitati fl-Arkivji huma aċċessibbli sabiex jiġu spezzjonati mill-pubbliku, u dan bil-

kundizzjoni li min jixtieq jispezzjona att pubbliku jrid jipprovdi d-data tal-att u l-isem tan-nutar li 

ppubblika l-att mitlub sabiex ikun jista’ jinqeda.  

 

Sistema ta’ Diġitalizzazzjoni  

F’Ġunju tas-sena 2020, l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern iffinalizza l-proġett ta’ diġitalizzazzjoni taħt il-

proġett CONvErGE li kien parzjalment iffinanzjat mill-fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. 

Permezz ta’ dawn il-fondi, l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern investa f’għaxar scanners u ħoloq sistema 

online. Illum, kull min irid jordna kuntratt jista’ sempliċement jimla e-form u sa massimu ta’ ħamest 

ijiem il-kuntratt ikun imtella’ fis-sistema. Wieħed jista’ jixtri d-dokument u jħallas online wkoll. Din 

is-sistema għenet ħafna sabiex jitjieb is-servizz li jingħata lill-pubbliku mis-Sezzjoni tal-Arkivji. B’din 

il-miżura l-ammont ta’ nies li kienu jiġu l-arkivju għal xi kopja ta’ kuntratt naqas bi 80%. Matul is-sena 

2020 inħarġu total ta’ 21,724 kopja mill-Arkivji;  

 

Ġbir ta’ Volumi b’kuntratti Oriġinali  

Ix-xogħol legali fid-Dipartiment żdied sostanzjalment bl-emendi li saru f’dawn l-aħħar snin, b’mod 

partikolari fejn għandu x’jaqsam mar-reviżjoni tat-testmenti ppubblikati min-nutara prattikanti f’Malta u 

Għawdex, liema xogħol qiegħed isir min-Nutara fl-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern skont il-Kapitlu 55 tal-

Liġijiet ta’ Malta. Dan kollu, kif ukoll ir-reviżjoni ta’ atti nutarili minn Uffiċjali Reviżuri mqabbdin mill-

Kunsill Nutarili, irriżulta f’żieda sostanzjali fin-numru ta’ volumi ta’ atti inter vivos u testmenti li ġew 

depożitati fl-Arkivji Nutarili. Fil-fatt, b’kollox ġew iddepożitati 2464 volumi fl-Arkivji Nutarili fis-sena 

2020, liema total jirrappreżenta żieda fuq in-numru ta’ volumi li ġew iddepożitati fis-sena preċedenti. 

 

Nutara li ma Baqgħux Prattikanti  

Ingħatat assistenza lil numru ta’ klijenti li kellhom problemi relatati ma’ kuntratti ppubblikati minn 

ħames nutara li l-atti tagħhom ġew depożitati fl-Arkivji Nutarili b’ordni tal-Qorti tar-Reviżjoni tal-Atti 

Nutarili, liema nutara ma għadhomx jeżerċitaw il-professjoni nutarili. F’dawn il-każijiet, u sa fejn kien 

possibbli, in-noti tal-insinwa u l-ipoteki relattivi ġew iskritti fir-Reġistru Pubbliku skont il-liġi min-
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Nutar Prinċipali tal-Gvern li ffirma wkoll il-formoli tal-ħlas tal-boll lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni 

bħala n-nutar konservatur tagħhom. 

 

Revoki ta’ Prokuri  

F’Diċembru tas-sena 2016 l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern ħa l-inkarigu sabiex jinħoloq reġistru online għal 

kull minn irid jirrevoka prokura kemm speċjali u kif ukoll ġenerali bejn persuni fiżiċi. B’din is-sistema, 

sabiex wieħed jirrevoka prokura ma għadx hemm il-bżonn li jintbagħtu ittri uffiċjali bil-Qorti lil kull nutar 

u bank kummerċjali f’Malta u Għawdex bi spiża ta’ madwar €2000. Illum, iċ-ċittadin jista’ sempliċiment 

jimla formola u jippreżentaha lill-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern għall-verifikazzjoni min-Nutar tal-Gvern bil-

prezz ta’ €50 u dakinhar stess din tkun imdaħħla fir-Reġistru online li jista’ jiġi aċċessat min-nutara, il-banek 

u ċ-ċittadini li jkollhom interess. Matul is-sena 2020 ġew ipproċessati 91 applikazzjoni;  

 

Boroż ta’ Studju 

Matul is-sena 2020, permezz ta’ boroż ta’ studju offruti mill-Gvern ta’ Malta, żewġ studenti ggradwaw 

f’livell ta’ Masters Degree fil-paleografija f’universitajiet ġewwa l-Ingilterra u l-Iskozja rispettivament. 

Inoltre, studenta oħra ggradwat f’livell ta’ Masters Degree fil-konservazzjoni tal-karta u ġiet ingaġġata mill-

Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern. Hemm studenta oħra li qed tistudja f’livell ta’ Research Doctorate (Ph.D.) fil-

legatura nutarili f’universitajiet ġewwa l-Ingilterra.  

 

Fondi mill-Unjoni Ewropea u l-Arkivju fi Triq San Kristofru 

Fl-2016 l-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern kien applika b’suċċess għal fondi mill-Unjoni Ewropea għal proġett 

ta’ ħames miljuni sabiex l-Arkivju fi Triq San Kristoforu jiġi riabilitat u jsir ċentru ta’ eċċellenza u riċerka. 

Għal dan il-proġett il-Gvern ta’ Malta alloka wkoll il-bini fi Triq San Pawl, Valletta, maġenb l-Arkivji 

preżenti, liema bini ġie interkonness mal-Arkivju preżenti u huwa parti mill-proġett għall-fondi mill-Unjoni 

Ewropea. Wara li fis-sena 2018 kienu tlestew il-faċċati tal-imsemmi Arkivju, fis-sena 2020 tkomplew ix-

xogħlijiet interni fil-binja msemmija, liema xogħlijiet qegħdin isiru b’kollaborazzjoni mad-Direttorat għar-

Restawr. Ittieħdu wkoll volumi ta’ atti mill-imsemmi Arkivju sabiex isir il-proċess ta’ diżinfestazzjoni taħt 

is-superviżjoni tan-Nutar Prinċipali tal-Gvern u l-Arkivji Nutarili. Il-bini ġie vvakat mill-volumi kollha 

minħabba x-xogħlijiet, u l-volumi qegħdin jinżammu f’post sigur b’awtorizzazzjoni tal-Qorti. Il-proċess ta’ 

konservazzjoni taħt il-proġett tlesta. Il-pjanijiet tal-mużew tlestew ukoll, u fis-sena 2021 għandu jiġi 

ppubblikat ktieb dwar il-proġett. Il-proġett għandu jersaq lejn it-tmiemu għall-ħabta ta’ Ġunju 2021. 

 

Is-Sezzjoni Nutarili 

Is-Sezzjoni Nutarili tippubblika kuntratti li fihom ikunu parti l-Gvern jew xi entità mwaqqfa b’liġi jew, 

skont kif jista’ jiġi awtorizzat mill-Ministru f’kull każ, xi soċjetà jew korp ieħor li fih il-Gvern ta’ Malta 

jew xi korp ieħor, kif intqal qabel, ikollhom sehem biżżejjed biex jikkontrollaw jew ikollhom kontroll 

effettiv fuqu. 
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Is-Sezzjoni Nutarili taħdem direttament ma’ ħafna dipartimenti governattivi sabiex jiġu mwettqa l-

policies u attivitajiet tal-Gvern. Id-Dipartiment jirċievi wkoll talbiet għall-pubblikazzjoni ta’ atti li 

jirrigwardaw numru ta’ korsijiet ta’ studju u taħriġ, organizzati b’mod partikolari mid-Dipartiment tas-

Saħħa, id-Direttorat għal Servizzi Edukattivi, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, l-Istitut għas-

Servizzi Pubbliċi, id-Dipartiment tal-Economic Policy, il-Pulizija ta’ Malta u oħrajn. 

 

Matul is-sena 2020 dan id-Dipartiment ippubblika b’kollox 88 kuntratt. Kien hemm tnaqqis fil-kuntratti 

meta wieħed jipparaguna ma’ snin oħra, u dan minħabba l-pandemija. Iżda s-Sezzjoni Nutarili kienet 

impenjata ħafna għaliex estendiet mal-1500 konvenju rigward l-oqbra tal-Addolorata li l-kuntratti 

tagħhom għandhom jibdew isiru fis-sena 2021.  

 

Eżami għall-Ħatra ta’ Nutar  

Minħabba l-pandemija, l-eżami tal-warrant fis-sena 2020 sar f’Ġunju 2020. Tmien (8) kandidati ngħataw il-

warrant ta’ nutar f’Awwissu 2020. 

 

Lista ta’ Nutara 

L-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern ħa ħsieb li jħejji wkoll il-lista ta’ nutara mejtin jew li ma għadhomx 

jeżerċitaw il-professjoni u l-konservaturi tagħhom, kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex, kif ukoll il-lista ta’ 

nutara eżerċenti f’Malta u f’Għawdex, sabiex dawn jiġu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern f’Jannar 2021 

skont il-liġi.  

 

Lotteriji 

Nutara minn dan id-Dipartiment jissorveljaw il-lotterija tal-Gvern tar-riċevuti fiskali li ssir darba f’xahar.  

 

Xoghol Nutarili fid-Dipartiment tan-Nutar tal-Gvern u Arkivji Nutarili f’Għawdex  

Volumi ta’ atti nutarili ppubblikati min-Nutara li jeżerċitaw il-professjoni nutarili f’Għawdex jiġu depożitati 

fl-Arkivji Nutarili f’Għawdex. 

Dħul u Nfiq  

Id-dħul hekk kif miġbur minn dan l-Uffiċċju fis-sena 2020 jammonta għal €253,647, filwaqt li l-infiq fl-

imsemmi perjodu jammonta għal €1,226,890. 

 

Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem  
 

Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem twaqqaf f’Novembru tal-2015 sabiex jassisti lill-Gvern jilħaq il-

pjan tiegħu fir-rigward tal-oqsma tal-libertajiet ċivili, l-ugwaljanza, l-antidiskriminazzjoni u l-inklużjoni 

interkulturali. Id-Direttorat jirrispondi direttament lill-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-

Governanza (MJEG).  
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Mill-20 ta’ Marzu, 2020, in-nomenklatura tad-Direttorat inbidlet minn Direttorat għad-Drittijiet tal-

Bniedem u l-Integrazzjoni (HRID) għad-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem (HRD). 

 

Id-Direttorat huwa magħmul mit-taqsimiet li ġejjin: 

• It-Taqsima għall-Affarijiet Interkulturali u ta’ Antirazziżmu1; 

• It-Taqsima dwar l-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-

Karatteristiki tas-Sess (SOGIGESC); 

• It-Taqsima għall-Integrazzjoni tal-Ġeneru; 

• It-Taqsima għall-Inizjattivi għad-Drittijiet tal-Bniedem2; 

• It-Taqsima Legali; u  

• It-Taqsima Operazzjonali. 

 

Dan ir-rapport jinkorpora x-xogħol prinċipali li sar mid-Direttorat matul is-sena 2020. 

 

• Żvilupp ta’ Liġijiet 

Qasam li mit-twaqqif tad-Direttorat ingħata importanza kbira kien dak li jirrigwarda l-aspett leġiżlattiv, 

kemm permezz ta’ liġijiet ġodda kif ukoll permezz ta’ emendi għat-tisħiħ ta’ liġijiet eżistenti.  

 

• Atti konklużi 

▪ L-Att li jemenda l-Kodiċi Kriminali 

Il-proċess biex ikompli jissaħħaħ il-qafas legali fir-rigward ta’ vjolenza domestika u vjolenza abbażi 

tal-ġeneru jitkompla. L-Abbozz ġie approvat mill-Parlament u issa huwa infurzabbli bħala parti mill-

Kodiċi Kriminali (Att III tal-2020).  

 

▪ L-Att li jħassar u jissostitwixxi l-Att dwar il-Koabitazzjoni 

L-abbozz jirrettifika l-kwistjonijiet identifikati u jipproponi mudell iktar effiċjenti u legalment ċar ta’ 

kif wieħed jista’ jikkoabita. Dan l-Abbozz ġie approvat mill-Parlament. L-Att dwar il-Koabitazzjoni 

issa huwa Kapitlu 614 tal-Liġijiet ta’ Malta u huwa allura infurzabbli. 

 

▪ L-Att li jemenda l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili u liġijiet oħrajn 

Bħala parti mill-eżerċizzju li għaddej sabiex tiġi eliminata kwalunkwe diskriminazzjoni strutturali fil-

liġijiet ta’ Malta, ġie mfassal abbozz li jneħħi kwalunkwe distinzjoni f’dak li għandu x’jaqsam mad-

 
1 Fl-2020, it-Taqsima għall-Integrazzjoni u l-Antirazziżmu saret it-Taqsima għall-Affarijiet Interkulturali u dawk 
tal-Antirazziżmu 
2 Din it-taqsima tinqasam fuq tliet pilastri: Kontra t-Traffikar Uman, Riforma tal-Prostituzzjoni, u Riforma tal-
Kannabis 
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dettalji tan-nisa u l-irġiel li jitniżżlu f’atti notarili. L-abbozz ġie approvat mill-Parlament u huwa issa 

infurzabbli bħala parti mill-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili (Att LXI tal-2020). 

 

• Atti abbozzati 

▪ L-Att dwar l-Ugwaljanza u l-Att dwar il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-

Ugwaljanza 

L-għan ta’ dawn l-abbozzi hu li jsaħħu l-qafas legali tad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza f’pajjiżna.  

 

L-abbozz dwar l-Ugwaljanza jgħaqqad u jikkonsolida l-liġijiet nazzjonali, id-direttivi tal-Unjoni 

Ewropea (UE), u l-ġurisprudenza dwar l-ugwaljanza f’leġiżlazzjoni waħda, u jassigura illi kull 

karatteristika protetta tingħata l-istess livell ta’ protezzjoni legali.  

 

L-abbozz dwar il-Kummissjoni jittrasforma l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-

Ugwaljanza (NCPE) f’kummissjoni indipendenti, b’mandat wiesa’, u b’konformità mal-Prinċipji ta’ 

Pariġi tan-Nazzjonijiet Magħquda (UN).  

 

Fil-preżent, iż-żewġ abbozzi għaddejjin mill-proċess parlamentari. L-Abbozz ta’ Liġi dwar l-

Ugwaljanza jinsab fi stadju avvanzat fil-Kumitat għall-Kunsiderazzjoni tal-Abbozzi, filwaqt li l-

Abbozz dwar il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem għandu jibda l-istess proċess fil-futur qrib.  

 

▪ Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili 

L-għan ta’ dan l-abbozz huwa sabiex jiġi emendat il-Kodiċi Ċivili fil-parti li tittratta l-proċeduri relatati 

mad-divorzju, u dan sabiex tali proċeduri jkunu iktar spediti u ġusti fl-aħjar interessi tal-partijiet kollha 

involuti. L-abbozz (Nru 182) jinsab għaddej mill-proċess parlamentari.  

 

▪ Abbozz ta’ Liġi dwar l-Industrija tas-Sess 

L-għan ta’ dan l-abbozz huwa li jirregola l-industrija tas-sess f’Malta. L-abbozz għandu jiġi konkluż 

fix-xhur li ġejjin.  

 

▪ Abbozz ta’ Liġi dwar Adult Entertainment Venues 

L-għan ta’ dan l-abbozz huwa li jirregola adult entertainment venues u jħares lil kull persuna minn 

sfruttar u abbuż. L-abbozz għandu jiġi konkluż fil-futur qarib.  

 

▪ Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kannabis 

L-għan ta’ dan l-abbozz huwa li jkompli jiddikriminalizza l-użu u pussess tal-kannabis. L-abbozz 

għandu jiġi konkluż fix-xhur li ġejjin.  
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• Żvilupp u Implimentazzjoni ta’ Politiki Nazzjonali 

Qasam ieħor kruċjali għall-progress tax-xogħol tad-Direttorat huwa l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 

politiki nazzjonali b’miżuri ta’ azzjoni konkreti.  

 

Id-Direttorat kompla l-ħidma tiegħu fl-implimentazzjoni tal-istrateġija u pjan ta’ azzjoni għall-

integrazzjoni tal-migranti (2017-2020), u l-istrateġija u pjan ta’ azzjoni dwar l-ugwaljanza tal-persuni 

LGBTIQ (2018-2022).  

 

Tul l-2020 tkompliet ukoll it-tħejjija ta’ strateġija u pjan ta’ azzjoni dwar l-ugwaljanza u l-integrazzjoni 

tal-ġeneru, kif ukoll bdiet titħejja strateġija u pjan ta’ azzjoni li tiffoka fuq l-antirazziżmu.  

 

• Strateġija dwar l-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ 

Wara li għal darb’oħra Malta kklassifikat fl-ewwel post fl-Indiċi Qawsalla ta’ ILGA-Europe, fl-2020 

it-Taqsima dwar l-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-

Karatteristiki tas-Sess (SOGIGESC) li fi ħdan id-Direttorat tmexxi l-implimentazzjoni tal-Istrateġija u 

Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Ugwaljanza għal Persuni LGBTIQ li tnieda fl-2018 u jibqa fis-seħħ sal-2022. 

 

▪ Dritt għall-ugwaljanza u ħelsien mid-diskriminazzjoni 

Flimkien ma’ Jobsplus, it-Taqsima ffinanzjat ukoll kampanja mmirata biex twassal messaġġ pożittiv 

ta’ persuni trans li huma attivi fid-dinja tax-xogħol f’oqsma differenti. It-Taqsima SOGIGESC issuktat 

ukoll bit-taħriġ ta’ persuni li jaħdmu fil-kura tal-anzjani, u esplorat magħhom inizjattivi biex jgħinu 

persuni LGBTIQ iħossuhom aktar siguri.  

 

 

 

▪ Dritt għall-edukazzjoni 

It-Taqsima SOGIGESC kienet involuta fil-preżentazzjoni ta’ diversi sessjonijiet ta’ taħrig lill-għalliema 

tal-PSCD kif ukoll ta’ sessjonijiet online lill-edukaturi u ġenituri permezz tal-Istitut għall-Edukazzjoni. 

 

▪ Dritt għas-saħħa 

It-Taqsima wettqet eżerċizzju bir-reqqa biex tevalwa l-kontenut tas-sit elettroniku tal-promozzjoni tas-

saħħa sesswali. Hawn, it-taqsima addattat il-kontenut biex ikun wieħed kemm jista’ jkun riflessiv tal-

popolazzjoni kollha rrispettivament mis-SOGIGESC tal-inidividwu. 

 

▪ Ħelsien mill-mibegħda 

It-Taqsima SOGIGESC iffaċilitat id-diskussjoni bejn il-Victim Support Services u r-Rainbow Support 

Services biex jiġi abbozzat Memorandum ta’ Ftehim li jirregola r-riferimenti tal-vittmi, dan qiegħed fi 
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stadju avvanzat ta’ negozjar. It-Taqsima provdiet ukoll żewġ sessjonijiet ta’ taħriġ ma’ rekruti ġodda 

tal-pulizija. 

 

▪ Soċjetà Ċivili LGBTIQ 

Il-Kunsill Konsultattiv iltaqa’ kull trimestru u kellu fuq l-aġenda tiegħu inizjattivi u proċessi diversi kif 

ukoll referenza għal xogħol li jkun qed jiġi attwat mit-Taqsima SOGIGESC u t-twettiq tal-Istreteġija u 

Pjan ta’ Azzjoni. Il-Gvern offra wkoll garanzija ta’ sussidju finanzjarju biex ikunu jistgħu jitwettqu l-

attivitajiet marbuta mal-EuroPride tal-2023 li se tkun qed tiġi ospitata f’Malta.  

 

▪ Dritt għal talba għal ażil 

It-Taqsima b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għar-Refuġjati fi ħdan in-

Nazzjonijiet Magħquda f’Malta, wasslet sessjoni ta’ taħriġ lill-medjaturi kulturali li jassistu persuni li 

qed ifittxu l-ażil f’Malta. Ġie wkoll żviluppat fuljett b’lingwi differenti intenzjonat li joffri 

informazzjoni lil persuni LGBTIQ li ngħataw jew qed ifittxu l-ażil. 

 

▪ Konferenza Annwali 

F’Settembru 2020, it-Taqsima SOGIGESC organizzat it-tieni konferenza annwali fejn ġie ppreżentat 

ir-rapport annwali tat-taqsima li jagħti rendikont tal-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija 

u l-Pjan ta’ Azzjoni LGBTIQ 2018-2022. 

 

▪ Miżuri LGBTIQ oħra 

Fl-okkażjoni ta’ IDAHOBIT 2020, id-Direttorat organizza t-tnedija tal-pubblikazzjoni Mapping the 

Rainbow li tiġbor fiha riċerka mwettqa minn akkademiċi u studenti fl-Università ta’ Malta li tesplora 

temi LGBTIQ. 

 

• Integrazzjoni = Appartenenza  

Permezz tat-Taqsima għall-Affarijiet Interkulturali u ta’ Antirazziżmu, id-Direttorat implimenta l-aħħar 

sena tal-Istrateġija u Pjan ta’ Azzjoni tal-Integrazzjoni (li tul l-2020 bdiet tissejjaħ ‘inklużjoni 

interkulturali’ minflok ‘integrazzjoni’). Beda wkoll l-ippjannar fir-rigward ta’ strateġija ġdida wara l-

2020.  

 

Matul din is-sena tkompliet il-ħidma sabiex tinkoraġġixxi barranin li jgħixu hawn Malta biex jattendu 

korsijiet tal-lingwa Maltija u tal-lingwa Ingliża u kif ukoll il-kors tal-Orjentazzjoni Kulturali fi sfond 

tal-Programm ‘Jien Nappartjeni’. Dawn il-korsijiet qed jitwettqu biex jiffaċilitaw l-integrazzjoni ta’ 

barranin fis-soċjetà Maltija. 

 

• Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar Nisa, Paċi u Sigurtà (WPS) 
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Id-direttorat ikkontribwixxa għall-iżvilupp tal-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar in-Nisa, il-Paċi u s-

Sigurtà, ikkordinat mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. 

 

• Xogħol ta’ Żvilupp 

▪ Jitkompla t-tfassil ta’ politika għall-integrazzjoni tal-ġeneru  

Wara l-Konsultazzjoni Pubblika fit-8 ta’ Marzu, 2019, bl-isem ‘Lejn qafas għall-Ugwaljanza u l- 

Integrazzjoni bejn il-Ġeneri’, fl-2020, it-taqsima għall-Integrazzjoni tal-Ġeneru rrevediet ir-rispons 

riċevut mill-konsultazzjoni u kkombinat dan ma’ studji li saru mill-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza bejn 

il-Ġeneri (EIGE), flimkien ma’ dokumenti oħra maħruġa mil-Kummissjoni tal-UE u l-Kunsill tal-

Ewropa, fost dokumenti internazzjonali oħra. Dan jinkludi wkoll l-aktar dokument riċenti ppubblikat 

mill-Kummissjoni tal-UE, l-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025.  

 

L-istrateġija u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Integrazzjoni tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri hija mistennija li 

tiġi ffinalizzata u mnedija fl-2021. 

 

▪ Pjan Nazzjonali ta’ Azzjoni kontra ir-Razziżmu u l-Ksenofobija3 

Ftit wara l-kommemorazzjoni tal-ewwel sena mill-qtil bi sfond razzjali ta’ Lassana Cisse Soulemayne,4 

is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet Ċivili u Riformi ħatret Grupp ta’ Ħidma, kompost minn 

persuni mid-Direttorat u oħrajn mis-soċjetà ċivili, biex ilesti Pjan Nazzjonali ta’ Azzjoni kontra r-

Razziżmu u l-Ksenofobija. Fl-aħħar kwart tas-sena saret il-Konsultazzjoni Pubblika,5 u fl-2021 hu 

mistenni li jiġi varat id-dokument finali. 

▪ Tissokta l-ħidma dwar ir-riformi fl-oqsma tat-traffikar uman, il-prostituzzjoni u l-kannabis 

għal użu rikreattiv 

Mis-sena 2020, id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem kabbar il-portafoll tiegħu sabiex jinkludi wkoll 

riformi fl-oqsma tat-traffikar uman, il-prostituzzjoni u l-kannabis għal użu rikreattiv li qabel l-2020 

kienu jaqgħu taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Għal dan il-għan, ġiet imwaqqfa taqsima ġdida fi ħdan 

id-Direttorat – it-Taqsima għall-Inizjattivi għad-Drittijiet tal-Bniedem, sabiex tmexxi x-xogħol fir-

rigward tal-oqsma l-ġodda. 

 

Matul l-2020, id-Direttorat iffirma ftehim ma’ Aġenzija Appoġġ bil-għan li jiġi ddisinjat u 

eventwalment provdut servizz ta’ sapport lil persuni li jaħdmu fil-prostituzzjoni. L-għan tal-programm 

huwa li jiġi provdut sostenn psikosoċjali, counselling, u jingħata tagħrif ieħor. Apparti dan il-ftehim, 

id-Direttorat kompla jimplimenta Memorandum ta’ Ftehim mal-Aġenzija Sedqa sabiex jitwettaq 

 
3 Issa magħrufa bħala Strateġija Kontra ir-Razziżmu, 2021-2023. 
4https://www.maltatoday.com.mt/news/national/101503/watch_lets_not_be_defined_by_this_horrible_incident_equality_parliamentary
_secretary_one_year_on_from_lassana_murder#.YCJz02hKgcQ 
5https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MJEG/Pages/Consultations/TowardsaNationalActionPlanagainstRacismandXenophobia.as
px 
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programm ta’ edukazzjoni dwar il-prevenzjoni tad-droga, kif ukoll kompla jimplimenta Memorandum 

ta’ Ftehim mal-Ambaxxata tal-Ingilterra għal Malta dwar assistenza professjonali rigward traffikar 

uman. Dan tal-aħħar, għalkemm ma ġiex imġedded, hemm qbil li l-esperti mill-Ingilterra se jkomplu 

jgħinu lid-Direttorat fil-ħidma tiegħu f’dan il-qasam. Kompliet tissaħħaħ ukoll ir-relazzjoni tad-

Direttorat mal-Ambaxxata Amerikana f’Malta. 

 

Fl-aħħar, b’kollaborazzjoni tal-Kummissjoni għal Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-Vjolenza Domestika, 

ġiet organizzata diskussjoni dwar it-traffikar tal-bnedmin u l-vjolenza domestika fil-Ġurnata għad-

Drittijiet tal-Bniedem, nhar l-10 ta’ Diċembru. Għal din id-diskussjoni attendew il-Kummissarju 

Ewropej għall-Ugwaljanza; il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza; is-Segretarju 

Parlamentari għad-Drittijiet Ċivili u Riformi; l-Ambaxxatriċi tal-Ingilterra għal Malta; u ċ-Charge 

d’Affaires tal-Istati Uniti f’Malta. 

 

• Tħaddim ta’ Fondi Ewropej 

Id-Direttorat jagħmel użu minn fondi Ewropej sabiex jimplimenta miżuri innovattivi li bil-fondi 

nazzjonali biss ma jkunux possibbli. Għadaqstant, sa mill-bidu nett, id-Direttorat kien strateġiku fil-

mod li bih applika għall-fondi. 

 

Fil-kuntest tal-ħidma u l-istrateġija kontra ir-razziżmu,i d-Direttorat kiseb ukoll fondi6 mill-Fond għall-

Ingaġġ għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Ambaxxata tal-Istati Uniti f’Malta biex jgħin fit-twettiq tal-

Pjattaforma Kontra r-Razziżmu. 

 

• Il-proġett Tagħlim→Skambju→Integrazzjoni→7 

Dan il-programm kompla jattira mijiet ta’ klijenti ġodda għaż-żewġ stadji, bis-servizzi pprovduti mill-

MCAST u l-Università ta’ Malta. Din is-sena ġew iffirmati kuntratti ġodda maż-żewġ fornituri tas-

servizz.  

 

Fl-għoti tas-servizz il-pandemija kellha impatt qawwi għaliex il-klassijiet fiżiċi ma setgħux jitkomplew 

u għalhekk kollox kellu jinqaleb online, tibda mill-Integration Request li ssir mad-Direttorat, sal-

klassijiet infushom. L-attività Turning the Tables (TTT) fi ħdan il-proġett kien ta’ suċċess. TTT 

jikkonsisti f’seminars u laqgħat b’temi u proposti ġejjin mill-klijenti u organizzazzjonijiet tagħhom 

infushom.  

 

 
6 L-ammont riċevut huwa ta’ $2,200.  
7 Valur totali (incl. VAT): €2,043,707.18. Valur eliġibbli: € 1,917,744.24. Bidu: Marzu 2018/tmiem: Jannar 2022. 
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• Il-proġett EQUALITY4ALLMT8 

Ġie ffirmat il-Grant Agreement tal-proġett, li l-għan ewlieni tiegħu hu li jindirizza n-nuqqas ta’ rapporti 

f’Malta ta’ każijiet ta’ diskriminazzjoni fl-oqsma ta’ minoritajiet razzjali/etniċi u minoritajiet reliġjużi, 

u fl-aħħar kwart tas-sena sar ir-reklutaġġ tal-istaff tal-proġett. 

 

• Il-proġett TRANSFORM 

Il-proġett TRANSFORM li beda fis-sena 2019 kompla għaddej u ffoka primarjament fuq taħriġ lill-

impjegati fis-settur tas-saħħa dwar l-ogħla livelli ta’ kif għandu jingħata servizz inklussiv lil nies trans. 

Dan kollu qed isir b’investiment ta’ madwar €246,000 kofinanzjati mill-UE taħt il-Programm għad-

Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza (REC), u mistenni jasal fi tmiemu fis-sena 2021.  

 

• Xogħol u Assistenza Internazzjonali 

F’diversi okkażjonijiet, id-Direttorat kien mitlub min-Nazzjonijiet Magħquda, mill-Kunsill tal-Ewropa, 

mill-Kummissjoni Ewropea, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa u minn pajjiżi 

varji sabiex joffri s-servizzi tiegħu ħalli jgħin lil pajjiżi oħra javvanzaw f’dawk l-oqsma tad-drittijiet 

tal-bniedem fejn Malta llum hija rikonoxxuta bħala mudell. 

 

• Tixrid ta’ għarfien u koperazzjoni internazzjonali 

B’assistenza mit-Taqsima SOGIGESC, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ipparteċipa fi 

skambu ta’ prattiki tajbin u informazzjoni adekwa ma’ diversi gvernijiet, fost dawn il-gvernijiet tal-

Finlandja, il-Kroazja, in-Norveġja u l-Perù.  

 

Fl-24 ta’ Novembru tal-2020, Malta flimkien mal-Maċedonja tat-Tramuntana ssieħbu u attendew 

għall-ewwel laqgħa tagħhom tal-UN LGBTI Core Group. 

 

• Parteċipazzjoni f’networks Ewropej u internazzjonali 

Membri mit-taqsimiet kollha fi ħdan id-direttorat komplew jirrappreżentaw lil Malta f’diversi fora u 

strutturi internazzjoni fil-UE, fil-Kunsill tal-Ewropa, u fl-laqgħat oħra.  

It-Taqsima għall-Inizjattivi għad-Drittijiet tal-Bniedem laqgħet lil Grupp ta’ Esperti dwar l-Azzjoni 

Kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (GRETA) bħala parti mis-sistema ta’ monitoraġġ sabiex tiġi 

implimentata l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin.  

 

Għall-ewwel darba, Malta ffurmat parti mill-kampanja ‘Blue Heart’ tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet 

Magħquda fuq id-Drogi u l-Kriminalità (UNODC). Bħala parti minn din il-kampanja Malta tat 

 
8 Sehem tal-UE €249,989.17, u sehem ta’ MT €62,497.29. Bidu: Ottubru 2020/tmiem: Settembru/2022. 
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donazzjoni ta’ €10,000 għall-Fond Fiduċjarju għal Vittmi tat-Traffikar Uman tan-Nazzjonijiet 

Magħquda, u diversi binjiet ġew mixgħula blu għall-okkażjoni. 

 

It-Taqsima Legali rrappreżentat lil Malta f’laqgħa ta’ esperti internazzjonali msejħa mill-Espert 

Indipendenti dwar l-Orjentazzjoni Sesswali u l-Identità tal-Ġeneru ġewwa Massachusetts fl-Istati Uniti. 

F’din il-laqgħa ngħatat preżentazzjoni dwar il-qafas legali Malti fir-rigward tal-prattiki ta’ konverżjoni.  

  

Din is-sena, id-Direttorat, permezz tat-Taqsima għall-Integrazzjoni tal-Ġeneru, impenja ruħu wkoll 

mal-Unjoni għall-Mediterran (UfM).  

 

• High Level Groups tal-UE 

Id-Direttorat jirrappreżenta lil Malta wkoll f’diversi High Level Groups tal-UE li jikkonċernaw l-

antidiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u l-ġlieda kontra r-razziżmu. It-Taqsima Legali 

tirrappreżenta lill-Gvern fl-ECRI, is-Segretarjat tal-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u l-

Intolleranza. 

 

• Kampanji ta’ għarfien  

Huwa meħtieġ iktar minn qatt qabel li nkomplu l-kampanji ta’ għarfien biex inkomplu nwasslu l-

messaġġ tagħna dwar diversi suġġetti li dan id-Direttorat jindirizza.  

 

Tul l-2020, it-taqsima għall-Integrazzjoni tal-Ġeneru ħejjiet diversi kampanji ta’ għarfien, fost dawn il-

kampanji ta’ għarfien insibu: (i) Ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa u l-Bniet fix-Xjenza, 

(ii) Jum Internazzjonali tan-Nisa, (iii) Jum Internazzjonali ta’ Ħlas Indaqs, u (iv) il-Jum Ewropew għal 

Paga Indaqs.  

 

Tul l-2020, it-Taqsima SOGIGESC ukoll impenjat ruħha b’diversi kampanji ta’ għarfien, fost dawn il-

kampanji nsibu: (i) Ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali konta l-Omofobija, il-Bifobija u t-

Transfobija, (ii) Kampanja ‘Ħaddiema Trans; Xejn Differenti’. 

 

• Taħriġ 

 

• Taħriġ relatat mal-Integrazzjoni tal-Ġeneru  

Id-Direttorat ikkordina programm ta’ taħriġ ta’ sitt (6) sigħat mal-Kummissjoni Nazzjonali għall-

Promozzjoni tal-Ugwaljanza fuq l-Integrazzjoni tal-Ġeneru (NCPE).  
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• Taħriġ relatat ma’ kwistjonijiet LGBTIQ 

- Taħriġ ta’ persuni li jaħdmu fil-kura tal-anzjani – madwar 140 persuna ġew mħarġa; 

- Taħrig lil madwar 70 għalliema tal-iskola medja tal-PSCD kif ukoll ta’ sessjonijiet online lil 

edukaturi u ġenituri permezz tal-Istitut għall-Edukazzjoni; 

- Taħriġ lil madwar 60 rekrut ġdid tal-pulizija;  

- Taħriġ lil madwar 20 medjatur kulturali li jassistu persuni li qed ifittxu l-ażil f’Malta; 

- Taħriġ għal 25 persuna li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza fi sptarijiet Maltin u 

Għawdxin – dawn is-sessjonijiet ingħataw minn esperti fi ħdan l-Isptar Universitarju ta’ Ghent;  

- Ingħata taħriġ ukoll lil madwar 50 tabib tal-familja, liema taħriġ ġie rrekordjat u se jkun 

aċċessibbli għal dawn il-pratikkanti għal medda ta’ sena – dan it-taħriġ ingħata mill-esperti fi 

ħdan l-istess sptar universitarju. 

 

• Paġna elettronika 

Din is-sena, id-Direttorat nieda wkoll il-paġna elettronika tiegħu: https://humanrights.gov.mt/  

https://humanrights.gov.mt/

