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Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

 

Direttorat Ġenerali (Strateġija u Support) 

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

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

Ministeru fuq diversi suġġetti korporattivi bħal ippjanar finanzjarju, akkwisti pubbliċi, riżorsi umani, kif 

ukoll l-operat u l-iġġestjar tal-uffiċċju. Id-Direttorat huwa responsabbli li jassigura li l-preparazzjoni u l-

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

milli tagħti sensiela sħiħa ta’ servizzi ta’ sapport lis-Segretarju Permanenti kif ukoll lill-mexxejja tal-operat. 

 

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

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

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

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

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

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

għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. 

 

Il-Finanzi u l-Iġġestjar tal-Uffiċċju 

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

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

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

Direttorat tad-Difiża, Servizzi tas-Sigurtà, il-Kap tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, Taqsima Servizzi ta’ 

Detenzjoni, Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati, l-Akkademja għal Forzi Dixxiplinati u l-Uffiċċju 

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

pagamenti lill-Aġenzija għall-Ġid ta’ Persuni li qed ifittxu Ażil u l-Kummissjoni tal-Emigranti sabiex 

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

Advices li ġew proċessati fl-2019 jammonta għal 783. In-numru ta’ tranżazzjonijiet oħra li kienu 

proċessati fl-2019 jammonta għal 12,474. 

 

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

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

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

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

żidiet, allowances u overtime; 
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• tirċievi talbiet għal xogħlijiet, provvedimenti u servizzi u tipproċessa l-ordnijiet neċessarji 

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

• tieħu ħsieb t-trasport billi toħroġ u tirrekordja talbiet għall-fuel għall-vetturi tal-gvern kif ukoll 

iżżomm rekord tal-manutenzjoni tal-istess vetturi permezz tal-Fleet Management System; 

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

dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru;  

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

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

• tikkompila lista kull tlett xhur ta’ kuntratturi li ma jipprovdux riċevuta fiskali u dan wara li tkun 

kitbitilhom sabiex tkun fakkrithom fl-obbligu li għandhom biex jibgħatu tali riċevuta; 

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

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

Migration Network; 

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

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

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

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

delegazzjonijiet li jsiefru fuq xogħol uffiċjali. 

  

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

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

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

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

 

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

Segretarju Permanenti, il-Ministeru kif ukoll assista lid-diversi Dipartimenti u Entitajiet fl-attivitajiet 

ta’ xiri u akkwisti tagħhom. Il-Ministerial Procurement Unit assista wkoll fil-kumpilazzjoni ta’ numru 

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

kjarifikazzjonijiet u rapporti ta’ evalwazzjoni. In-numru ta’ sejħiet għall-offerti ppubblikati fl-2019 

kienu: sitta (6) sejħiet mid-Dipartiment tal-Kuntratti għan-nom tal-Ministeru, għaxar (10) sejħiet li 

huma ‘l fuq minn €144,000 iżda li ma jaqbżux il-€250,000, tnejn u tletin (32) sejħa dipartimentali kif 

ukoll tlieta u għoxrin (23) sejħiet għall-kwotazzjonijiet fuq is-sit elettroniku u bl-email. Ta’ min jinnota 

l-assistenza u s-sapport li ngħataw diversi organizzazzjonijiet li kienu se jagħmlu akkwisti ta’ 

provedimenti, servizzi u xogħolijiet li kienu kofinanzjati mill-Fondi ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea.  
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L-Iġġestjar tar-Riżors Uman 

L-irwol tas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani hija fuq bażi ta’ zewġ binarji: 

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

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

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

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

konformità.  

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

dipartimenti/aġenziji/entitajiet u impjegati fil-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali skont il-

politika, proċedura u leġiżlazzjoni relatata mar-riżors uman. Is-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżors Uman 

ħadmet flimkien mal-HR Managers, partikolarment sabiex ikunu draftjati numru mdaqqas ta’ sejħiet 

għal applikazzjoni sabiex ikunu moqdija l-bżonnijiet u t-talbiet li tqajmu fil-Ministeru. Dan kien 

jinkludi wkoll verifikazzjoni tas-sejħiet draft u b’kollox kienu ppubblikati ħamsa u sebgħin (75) sejħa. 

 

Is-Sezzjoni tal-Iġġestjar tar-Riżors Uman irċeviet u pproċessat diversi applikazzjonijiet mingħand 

numru ta’ ħaddiema li taw volontarjament 290 siegħa leave mill-entitlement tagħhom lejn il-fond 

ċentrali li hemm fid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Standards u 280 siegħat leave lill-kollegi 

tagħhom. Barra minn hekk kien hemm żewġ persuni li utilizzaw 932.25 siegħa mill-Fond Ċentrali 

filwaqt li persuni li utilizzaw leave mogħti mingħand persuni f’Ministeri oħra jammonta għal 206.75 

siegħa. 

 

Id-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programmi 

(PDPI) 

 

Xogħol relatat mal-Unjoni Ewropea 

Matul l-2019 id-Direttorat kompla l-ħidma tiegħu marbuta mad-diversi Gruppi ta’ Ħidma tal-Kunsill 

tal-Unjoni Ewropea li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Ministeru. Ħafna mill-uffiċjali huma membri ta’ 

wieħed jew aktar gruppi ta’ ħidma u huma strumentali fl-analiżi tad-dokumenti, inklużi abbozzi 

taliġijiet li jkollhom quddiemhom dawn il-gruppi ta’ ħidma għad-diskussjoni bejn l-Istati Membri. L-

uffiċjali tad-Direttorat jirrappreżentaw lil Malta waqt dawn il-laqgħat fi Brussell, kif ukoll jieħdu 

rapporti, ifasslu d-dokumenti neċessarji u jwettqu d-dmirijiet l-oħra kollha relatati ma’ dawn il-laqgħat.  

B’mod partikolari id-Direttorat kompla jiżgura l-parteċipazzjoni regolari ta’ Malta f’diskussjonijiet 

dwar il-Proposti tal-Kummissjoni Ewropea għal leġiżlazzjoni ġdida li kienu jeħtieġu l-kontribut 

kostanti ta’ Malta, kif ukoll għal strumenti oħra li ma kinux ta’ natura leġiżlattiva. Sabiex dan isir, l-

uffiċjali fid-Direttorat ħadmu mill-qrib mal-Korp tal-Pulizija, mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, 

mal-Forzi Armati ta’ Malta, mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Rifuġjati u ma’ entitajiet oħra li jaqgħu 
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taħt ir-responsabbilità tal-Ministeru, kemm fuq dak li huwa x-xogħol meħtieġ relatat ma’ dawn il-

Gruppi ta’ Ħidma u kif ukoll għal preparazzjoni għal kwalunkwe diskussjoni li ssir waqt dawn il-

laqgħat.  

 

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

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

il-qasam, fosthom: 

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

• L-isfida li ġġib magħha l-immigrazzjoni irregolari; 

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

• L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà Interna; 

• Is-sistemi elettroniċi fuq il-fruntieri u l-ħarsien tal-fruntieri. 

 

Xogħol Ġenerali 

Id-Direttorat, wara konsultazzjoni ma’ diversi entitajiet, fassal mill-ġdid l-Istrateġija ta’ Malta 

Integrated Border Management (IBM). Wara l-approvazzjoni fil-livell tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-Frontex 

tal-istrateġija teknika u operazzjonali Ewropea tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri (IBM Ewropea), 

MHAS waqqaf kumitat interministerjali bil-għan li jallinja l-istrateġija nazzjonali disponibbli mar-

rekwiżiti li jidhru fl-IBM Ewropea.  

 

Id-Direttorat intervista bosta partijiet interessati identifikati bħala li għandhom rwol importanti marbut 

ma’ kwistjonijiet CBRN (kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari) fost l-oħrajn: id-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija, u l-Bord tar-Radjoloġija. 

 

Id-Direttorat flimkien mal-Korp tal-Pulizija wettqu xogħol ta’ bażi għal aktar akkreditazzjoni tal-

Laboratorju Forensiku tal-Korp tal-Pulizija. 

 

L-isforzi ta’ kordinazzjoni meħtieġa għar-rilokazzjoni ta’ dawk li jfittxu l-ażil huma parti mix-xogħol 

li jsir mid-Direttorat. B’kollox, 619 persuna ġew rilokati fis-sena 2019. 

 

Id-Direttorat kompla jħaddem l-kont tal-email Radicalisation Awarness Network (RAN) Malta u 

organizza laqgħa taħt RAN Malta, li tlaqqa’ mill-Ministeru u mill-uffiċċju tal-Kordinatur Nazzjonali 

Kontra t-Terroriżmu, għall-partijiet interessati tiegħu. 
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Il-Ministeru organizza sessjoni ta’ konsultazzjoni għall-partijiet interessati fis-settur tal-armi tan-nar, 

f’koperazzjoni mal-MEUSAC. Is-sessjoni ffokat fuq dispożizzjonijiet leġiżlattivi ġodda relatati mal-

Liċenzja Speċjali A tat-Tiraturi Mmirati. 

 

Xogħol relatat ma’ Affarijiet Internazzjonali 

L-MHAS bi sħab ma’ MFTP ħadet impenn għas-sena 2022 biex tippresjedi l-Grupp ta’ Tmexxija tal-

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Din il-proposta ġiet sottomessa lill-

Grupp ta’ Tmexxija matul il-laqgħa ta’ Diċembru u ġiet approvata waqt l-istess laqgħa. 

 

Barra minn hekk, id-Direttorat: 

• Ipparteċipa f’laqgħa ma’ delegazzjoni tal-Afrika t’Isfel li żaret Malta biex tiddiskuti diversi 

kwistjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru, inkluża l-migrazzjoni; 

• Iddiskuta u abbozza Ftehim Bilaterali ta’ Kriminalità mal-Federazzjoni Russa; 

• Wettaq konsultazzjoni ma’ dipartimenti tal-linja u bagħat impenji lill-Ministeru għall-Affarijiet 

Barranin biex jiġu inklużi fl-ewwel Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għan-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà 

ta’ Malta; 

• irreveda u daħħal, f’diversi dikjarazzjonijiet u riżoluzzjonijiet li joħorġu minn 

organizzazzjonijiet multilaterali bħan-NU, l-OSCE u l-CoE, xi riżoluzzjonijiet ġew 

kosponsorjati. 

 

Il-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Persuni 

Id-Direttorat jaġixxi bħala segretarjat għall-kumitat ta’ monitoraġġ dwar it-traffikar tal-persuni 

(kompost minn diversi entitajiet). Għaldaqstant waqt l-2019, id-Direttorat ipprepara dokumentazzjoni 

u informazzjoni kif ukoll ippreżenta abbozz ġdid ta’ pjan ta’ azzjoni ġdid (il-Ħames Pjan ta’ Azzjoni 

Nazzjonali dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Bniedem Jannar 2020 - Diċembru 2023) għal meta dan 

ikun wasal it-terminu tiegħu. Id-direttorat ħa ħsieb jikkordina t-twettiq ta’ dan il-pjan t’azzjoni 

f’koperazzjoni mal-entitajiet l-oħra konċernati inklużi, b’mod partikolari, iwettaq attivitajiet orjentati 

lejn grupp immirat li jittrattaw aspetti relatati mad-domanda tat-traffikar tal-bnedmin, per eżempju 

f’koperazzjoni mal-industrija tas-settur privat u t-trade unions. 

 

Għal dan il-għan, id-dipartiment flimkien mal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni 

(IOM) organizza seminar f’Jannar, biex iqajjem kuxjenza fost il-partijiet interessati tas-settur privat 

dwar it-traffikar ta’ persuni, ir-riskji relatati mal-isfruttament tax-xogħol u modi kif telimina l-

isfruttament minn operazzjonijiet u aġenti ta’ provvista. Parteċipanti minn negozji f’setturi ekonomiċi 

differenti, u b’hekk rappreżentanti mill-Bejjiegħa bl-Imnut u n-Negozjanti, il-Kamra Maltija għall-
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Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija, il-Malta Developers Association u l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u 

r-Ristoranti attendew għall-avveniment.  

 

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

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

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

Matul l-2019, il-Unit kompla bil-moniteraġġ tal-politika Ewropea dwar ir-ritorn u implimentazzjoni ta’ 

programmi u proġetti f’dan il-qasam u l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għall-passaporti ta’ ċittadini 

ta’ pajjiżi terzi u applikazzjonijiet għar-riunifikazzjoni tal-familja magħmula minn refuġjati residenti 

f’Malta. 

 

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

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

l-immigrazzjoni f’Malta. L-Unit amministra u segwa l-pool ta’ interpreti u assista lid-Direttorat fin-

negozjar u abbozzar ta’ ftehimiet ma’ pajjiżi terzi fuq ir-ritorn u r-riammissjoni. L-Unit ikkordina l-

opportunitajiet ta’ ritorn b’mod volontarju ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi lejn pajjiżhom. 

 

Uffiċċju taċ-Chief Information Officer 

 

Introduzzjoni 

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

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

politika u strateġija tal-Ministeru.  

 

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

2019, li huma stipulati minn miri Nazzjonali u Ministerjali, fosthom Simplifikazzjoni ta’ proċessi, 

diversi Direttivi, Digital Malta, Miżuri tal-Baġit, mServices u l-Manifest Elettorali. Dan l-uffiċċju kien 

l-ixprun tal-inizjattivi li ġew imwettqa u l-moħħ wara strateġiji tal-informatika li riedu jiġu addottati, 

fost dawn insibu l-Mapping Tomorrow. 

 

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

rekwiżiti mitluba mis-Segretarju Permanenti. Qiegħed jiġi mwettaq il-pjan olistiku ta’ sistemi 

teknoloġiċi unifikati għas-servizz tal-emerġenzi kollha bl-għan li dawn jkollhom l-istess protokolli, 

standards u prinċipji. Tnedew iktar Mobile Apps sabiex nilħqu l-miri u nsostnu konformità mal-

istrateġija Nazzjonali tal-mServices filwaqt li nkomplu nsaħħu l-integrazzjoni u interoperabbilità mas-

siti elettroniċi www.gov.mt u www.servizz.gov.mt permezz ta’ formoli onlajn. Sar xogħol u investiment 

http://www.gov.mt/
http://www.servizz.gov.mt/
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estensiv fir-rigward ta’ netwerks u telefonija, tisħiħ ta’ sistemi ġodda kif ukoll dawk eżistenti biex 

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

 

Finanzi u xiri 

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

mal-qasam tal-Informatika u x-Schengen tal-Ministeru, permezz ta’ proċeduri magħrufa bħala CAPEX 

(Capital Expenditure) u OPEX (Operational Expenditure).  

 

Portal tal-Ministeru u Siti Elettroniċi oħra 

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

meħtieġa, kemm dawk interni kif ukoll dawk maħruġa ċentrali. B’hekk qegħdin nilħqu konformità mal-

istandards fuq pjattaforma addottata madwar id-Dipartimenti tal-Gvern kollha. Il-kontenut u l-immaġini 

jiġu kontinwament mibdula skont il-gwidi u branding tal-MITA. 

 

Ġie żviluppat sit ġdid skont il-branding msemmi hawn fuq, dak tal-Hate Crime and Speech Unit kif 

ukoll qiegħed isir studju fuq rekwiżiti tal-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi.  

 

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

huma konformi mal-istandards tal-FITA (Fondazzjoni għall-aċċessibilità tat-teknoloġija tal-

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

 

mServices 

Fl-2019 komplejna nħarsu lejn twettiq ta’ aktar miżuri bil-għan li nilħqu l-miri tas-servizz pubbliku 

rigward strateġija ta’ Mobile Government. Sar studju biex jinħolqu iktar Mobile u Web Apps li jilħqu 

ċ-ċittadin b’mod effettiv u effiċjenti. Minn dan l-istudju kienu identifikati żewġ servizzi oħra li 

għandhom impatt dirett fuq iċ-ċittadin, fosthom estensjoni tal-112mt, kif ukoll servizz ġdid dak ta’ ħlas 

ta’ liċenzji tal-Gwardjani u Uffiċjali tal-Komunità. Id-dokumenti tal-ispeċifikazzjoni ta’ dawn iż-żewġ 

Apps ġew milqugħa u approvati mis-Segretarju Permanenti Ewlieni u s-servizz.gov, għaldaqstant beda 

x-xogħol ta’ implimentazzjoni biex dawn l-apps jistgħu jiġu ppreżentati lill-pubbliku. 

 

Netwerks 

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

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

netwerk mill-ġdid għal skopijiet ta’ uffiċini insibu: 

 

Estensjoni oħra tal-uffiċini tas-Segretarju Permanenti, dak tal-Hate Crime and Speech Unit, l-Aġenzija 

għall-Ħarsien ta’ Persuni li jfittxu l-Ażil, kif ukoll dak tal-uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati, fejn 
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ġew installati b’struttura tan-netwerk ġdid mgħammra b’fibra ottika. Sar l-istess proċess ta’ netwerk 

ġdid fid-Direttorat għall-Infrastruttura Kritika, filwaqt li saru diversi installazzjonijiet u konnessjonijiet 

ta’ Secure Business to Business (B2B) jew fibra ottika f’diversi dipartimenti fosthom għases tal-

Pulizija, fis-Servizz ta’ Detenzjoni u sezzjonijiet tal-Protezzjoni Ċivili. 

 

Għal darb’ oħra reġa ġie estiż is-servizz ta’ Open WIFI f’diversi żoni li jilqgħu lill-pubbliku biex b’hekk 

inkunu qegħdin nilħqu l-oġġettiv li nipprovdu aċċessibbiltà għall-internet minn kull tip ta’ tagħmir 

elettroniku mobbli.  

 

Telefonija 

F’din il-linja rajna wkoll li l-istudju primarju li konna għamilna tana l-frott meħtieġ, fejn permezz tan-

netwerks adottajna sistema biex qabbadna l-estensjonijiet kollha tad-Dipartimenti u sezzjonijiet fi ħdan 

il-mandat tas-Segretarju Permanenti fuq struttura waħda biex issa hemm integrazzjoni bejn is-siti 

kollha. B’dan il-mod inkunu qegħdin inaqqsu n-nefqa rikorrenti ta’ dan is-servizz. 

 

Fl-istess ħin qiegħed isir studju biex jiġi stabbilit jekk l-istess tip ta’ soluzzjoni li ġiet użata fil-Faċilità 

Korrettiva ta’ Kordin, fejn permezz ta’ telefonija mgħoddija minn netwerks b’kapaċitajiet ta’ IP Bridge 

Connections u integrazzjoni tas-soluzzjoni li bidlet is-sistema tal-Easyline cards, naqdux ir-rekwiżiti 

tas-Servizzi ta’ Detenzjoni biex hekk ikollna soluzzjoni oħra li tilħaq il-livelli meħtieġa ta’ sigurtà, 

effiċjenza, kif ukoll konformi mal-awditjar meħtieġ sabiex finalment meta s-servizz ta’ Easyline Cards 

jinqata’ mill-operaturi lokali, it-telefonija offruta lill-immigranti f’dan is-sit jkun wieħed stabbli. 

 

Onlajn forms 

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

iskariġġ li wieħed joqgħod imur fid-dipartiment konċernat, ġie estiż is-servizz ta’ formoli elettroniċi 

ġodda, li jikkonċernaw l-operat tal-Pulizija kif ukoll dak tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. 

 

Sistemi u applikazzjonijiet  

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

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

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

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

nsibu: 

• Wara li tlesta l-proċess ta’ studju u ffirmat il-kuntratt fuq is-soluzzjoni ta’ Emergency Medical 

CAD System biex b’hekk se jkollna t-tielet saff teknoloġiku fuq is-sistema tal-112 b’tali mod 

li l-uffiċjali tal-Emerġenza (Ambulanzi) jkunu jistgħu jallinjaw is-servizzi u l-operazzjonijiet 
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tagħhom f’ħin reali ma’ dawk tal-ewwel livell, kif ukoll mal-Protezzjoni Ċivili. Il-proċess ta’ 

installazzjoni beda u se jitkompla fl-2020. 

• Wara li sar studju dwar il-modulu Reverse 112 (twissija pubblika), li se jkun hemm żieda mas-

sistema eżistenti tal-Fire Crises and eDisaster Management, ltqajna ma’ diversi partijiet 

interessati biex naraw il-fażi ta’ implementazzjoni kif tista sseħħ, fejn rajna mal-operaturi lokali 

kif dan jista’ jkun magħmul sabiex nilħqu l-pubbliku fl-inqas ħin possibli. Il-proċess għadu 

għaddej.  

• Bdejna studju ieħor rigward il-Global Navigation Satellite System (GNSS) biex ikollna 

lokalizzazzjoni tat-telefonati kollha li jiġu ġġenerati lejn il-kamra tal-kontroll tal-112. B’dan il-

mod inkunu qegħdin nilħqu il-miri tal-kodiċi tal-komunikazzjoni elettronika Ewropea. 

• Tlestiet is-soluzzjoni Nazzjonali għall-ġestjoni tal-Ażil (NASMS) biex b’hekk ġew integrati 

diversi databases li kienu segregati għand dipartimenti differenti fi ħdan il-Ministeru, f’sistema 

waħda. B’dan il-mod inkunu qegħdin nilħqu l-għan tal-prinċipju Use Only Once, filwaqt li kull 

entità jkollha informazzjoni aġġornata tal-immigranti u b’hekk inkunu qegħdin innaqqsu l-

burokrazija.  

• Sar studju ta’ rekwiżiti biex tiġi installata sistema magħrufa bħala IT Bail Control System għas-

servizz tal-Qorti u l-Pulizija. Wara li tlesta dan l-istudju nħarġet offerta pubblika fejn din ġiet 

evalwata u aġġudikata skont l-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa. L-implimentazzjoni tas-sistema 

miexja skont l-istandards mitluba u żmien stipulat. 

 

Direttorat għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika  

 

Il-Missjoni tad-Direttorat 

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

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

 

Ġenerali 

Id-Direttorat għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika magħruf aħjar bħala CIPD jopera fi ħdan l-Uffiċċju 

tas-Segretarju Permanenti u jinkorpora fih l-Unità għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika (Unità CIP), 

l-Unità għall-Ħarsien tal-Infrastruttura tal-Informazzjoni Kritika (Unità CIIP) u CSIRTMalta. Permezz 

ta’ CSIRT Malta, id-direttorat jipprovdi wkoll twissijiet bikrin u adegwati dwar theddid u inċidenti 

ċibernetiċi (cyber), u oħrajn lill-operaturi ta’ Infrastrutturi Kritiċi ta’ Informazzjoni (CII – Critical 

Information Infrastructures) kif ukoll lil setturi oħra pubbliċi u privati, negozji u ċittadini. It-tliet 

Unitajiet huma l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali maħtura b’responsabbiltajiet fl-oqsma ta’ 

kompetenzi rispettivi tagħhom fis-setturi Pubbliċi u Privati f’Malta u jirrappreżentaw lill-pajjiż rigward 

kwistjonijiet relatati fil-livell Ewropew u lil hinn minn dan. 
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Id-Direttorat jaġixxi skont l-għanijiet definiti mill-A.L. 434 tal-2011 dwar l-Ordni tal-2011 dwar 

Infrastrutturi Kritiċi (CI) u Infrastrutturi Kritiċi Ewropej (ECI) (Identifikazzjoni, Indikazzjoni u 

Protezzjoni); Direttiva tal-Kunsill (UE) 2008/114 / KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni 

u l-indikazzjoni tal-infrastrutturi kritiċi Ewropej u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien 

tagħhom, u l-A.L. 216 tal-2018 l-Ordni dwar Miżuri għal Livell Għoli Komuni ta’ Sigurtà tan-Netwerks 

u tas-Sistemi tal-Informazzjoni; Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/1148 tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar miżuri 

għal livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerk u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni; u 

leġiżlazzjoni oħra relatata. Ir-responsabbiltajiet tad-Direttorat jestendu aktar u jinkorporaw kwistjonijiet 

relatati mas-Servizzi Nazzjonali ta’ Emerġenza kif ukoll il-ħruġ ta’ allerti, twissijiet u pariri relatati ma’ 

vulnerabilitajiet ta’ tħassib għal Infrastrutturi Kritiċi u oħrajn ċibernetiċi u theddid relatat, fuq livell 

Nazzjonali, li jinkorporaw is-setturi Pubbliċi u Privati.  

 

Inizjattivi ewlenin fil-ħidma tas-CIPD matul l-2019 

Bħal fis-snin ta’ qabel, is-CIPD kompla, fost oħrajn: 

• jikkollabora ma’ diversi infrastrutturi kritiċi (CIs), infrastrutturi ta’ informazzjoni kritika (CIIs), 

Operaturi ta’ Servizzi Essenzjali (OESs) u Fornituri ta’ Servizz Diġitali (DSPs) lokali bl-għan 

li jiżgura li s-sidien/operaturi rispettivi jwettqu, jfasslu u iżommu valutazzjonijiet xierqa tar-

riskju (RA’s) u pjani ta’ sigurtà għall-operaturi (OSP’s); 

• jassisti diversi kostitwenti fl-indirizzar ta’ theddid relatat ma’ infrastrutturi kritiċi u oħrajn 

ċibernetiċi permezz tal-ħruġ ta’ allerti, twissijiet u pariri varji u pprovda gwida teknika u 

speċjalizzata diretta u assista entitajiet vulnerabbli li kienu l-mira għal attakki fiżiċi u oħrajn 

ċibernetiċi u pprovda wkoll appoġġ tekniku u speċjalizzat b’konnessjoni ma’ proċessi ta’ 

rkupru, li jirriżultaw minn intrużjonijiet avversi ta’ theddid fiżiku u malware ċibernetiku li 

jaffettwaw l-operat ġenerali kif ukoll s-sistemi tan-netwerk u tal-informazzjoni tagħhom; 

• jappoġġja u jikkollabora fil-kordinazzjoni ta’ numru ta’ eżerċizzji ta’ simulazzjoni ta’ pjan 

għas-sigurtà għall-operaturi mwettqa minn numru ta’ entitajiet fis-settur pubbliku u dak privat; 

 

Xenarju tat-theddida (Threat Landscape) 

F’dan il-perjodu CIPD ittratta aktar minn sitt miljun iskrizzjoni botnet (botnet entries) li meta jinġabru 

flimkien jirriżultaw f’inċidenti distinti tat-tip botnet. 

 

Monitoraġġ, analiżi u azzjonijiet mis-CIPD 

Is-CIPD, permezz, tal-Unitajiet CIP u CIIP kif ukoll CSIRTMalta, issorvelja, analizza u ttratta mijiet 

ta’ eluf ta’ rapporti, fost oħrajn rapporti SSL-Freak u miljuni ta’ URL’s, ħafna minnhom elenkati fil-

lista s-sewda. 
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L-enfasi tal-Unità CIP huwa relatat mal-protezzjoni tal-infrastruttura kritika filwaqt li dak tal-Unità 

CIIP huwa kkonċentrat fuq is-sigurtà tal-informazzjoni kritika. Min-naħa l-oħra, ir-rwol ta’ 

CSIRTMalta huwa pjuttost operattiv. 

 

CSIRTMalta tiġbor, tanalizza u tqassam intelliġenza u informazzjoni relatata ma’ theddid potenzjali u 

attakki ċibernetiċi malizzjużi li jista’ jkollhom impatt fuq infrastrutturi kritiċi u/jew operaturi ta’ 

servizzi essenzjali. Dan ir-rwol isir bil-ħruġ ta’ ‘Avviżi’, ‘Allerti’ u ‘Twissijiet’ kif ukoll permezz ta’ 

gwida u appoġġ dirett, meta jkun mitlub, minn entitajiet milquta. 

 

Kordinazzjoni għal Rispons ta’ Inċidenti 

Dan jinvolvi, appoġġ lill-kostitwenti affettwati billi jkun ikkordinat r-rispons meħtieġ għal inċidenti, 

ġeneralment f’koperazzjoni mad-diversi partijiet interessati li ħafna drabi jinvolvi entitajiet Ewropej u 

internazzjonali flimkien ma’ Timijiet ta’ Rispons ta’ Emerġenza (CSIRTs), u korpi oħra pubbliċi u 

privati. 

 

Taħriġ 

• MISP 

Fost id-diversi taħriġ indirizzat lejn speċjalisti Maltin fis-settur Pubbliku u dak Privat, notevoli matul l-

2019, kien it-taħriġ tal-pjattaforma MISP liema taħriġ kien organizzat f’Malta b’kollaborazzjoni maċ-

Ċentru ta’ Rispons ta’ Inċidenti Ċibernetiċi fil-Lussemburgu (CIRCL).  

 

It-taħriġ sar minn żewġ letturi esperti tal-MISP miċ-CIRCL fil-Lussemburgu li oriġinarjament iffurmaw 

parti mit-tim ta’ żviluppaturi tal-istess pjattaforma. It-taħriġ kien kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt 

il-Programm CEF-2017. 

 

Dan it-taħriġ kien opportunità għall-analisti u amministraturi tas-sigurtà ċibernetika u tal-ħarsien tal-

infrastrutturi kritiċi kif ukoll Żviluppaturi ta’ Sistemi minn Malta u minn Stati Membri oħra Ewropej 

sabiex jiltaqgħu mal-iżviluppaturi (CIRCL) tal-pjattaforma MISP bl-iskop li jiskambjaw għarfien dwar 

titjib potenzjali fuq l-użu tal-MISP bħala pjattaforma għal qsim ta’ intelliġenza dwar theddid indirizzat 

lejn infrastrutturi u informazzjoni kritiċi.  

 

• Żvilupp tal-Karriera permezz ta’ eLearning 

Fl-ambjent mgħaġġel tal-lum it-teknoloġija tippermetti li l-elearning ikun ferm aktar interattiv milli 

kien fil-passat. 
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Bil-għan li tingħata spinta lill-iżvilupp tal-karriera tal-impjegati speċjalizzati tas-CIPD, id-Direttorat 

investa f’numru ta’ liċenzji elearning marbut mat-tagħlim formali fl-industrija ċibernetika. Il-liċenzji 

elearning huma ffinanzjati permezz tal-programm ta’ finanzjament Ewropew CEF. 

 

Dan kollu jibbenefika s-CIPD bħala l-katalist fis-settur tas-sigurtà ċibernetika f’Malta. 

 

EU CEF - Programm ta’ skambju tal-Impjegati 

Is-CIPD ipparteċipa fil-programm Ewropew għall-Iskambju tal-impjegati, li bih impjegat minn 

CSIRTMalta, fi ħdan is-CIPD, ipparteċipa fi programm ta’ ġimgħatejn fi SK-CERT fis-Slovakkja u 

impjegati minn żewġ CSIRTs Nazzjonali oħra jiġifieri minn CSIRT.cz mir-Repubblika Ċeka u minn 

Forth fil-Greċja bagħtu l-impjegati tagħhom f’Malta għal programm ta’ skambju ta’ ġimgħatejn u 

ġimgħa rispettivament. 

 

L-għan tal-programm hu li jsaħħu l-għarfien u l-kapaċitajiet tal-parteċipanti u tas-CSIRTs li 

jirrappreżentaw billi jsaħħu l-koperazzjoni transkonfinali. 

 

Fondi Ewropej 

Għat-tieni darba konsekuttiva, fi żmien sentejn, is-CIPD irnexxa fl-isforzi tiegħu li jakkwista fondi 

Ewropej taħt il-programm Connect Europe Facility (CEF) tal-Unjoni Ewropea. 

 

L-Applikazzjoni tas-CIPD, ‘CEF 2018-MT-IA-0131’, intitolata "Insaħħu r-Reżiljenza u l-Kapaċità tas-

CSIRT Nazzjonali bl-iskop li tissaħħaħ l-Infrastruttura tas-Sigurta Ċibernetika f’ Malta", ippreżentata 

mis-CIPD taħt il-Programm CEF-2018 għall-Finanzjament Ewropew intgħażel b’suċċess mill-

Kummissjoni Ewropea. 

 

B’riżultat ta’ dan, disa’ mija u erbgħa u tletin elf u disa’ mija u sitta u sittin Euro (€ 934,966) huma 

disponibbli għall-programm ta’ żvilupp tas-CIPD 2019-2020. 

 

Dan iġib il-fondi totali akkwistati mis-CIPD għall-perijodu 2018-2020, permezz tal-finanzjament tal-

Unjoni Ewropea, għal ċifra ta’ kważi Żewġ Miljuni Euro (€ 1,940,977.21). 

 

Dawn il-fondi Ewropej se jsarfu fi proġett estensiv għall-iżvilupp tal-infrastruttura meħtieġa sabiex l-

operat tas-CIPD jilħaq il-livell (state of the art) u jkun f’sitwazzjoni pari ta’ aġenziji peer fil-Membri 

Stati l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha. 
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Konklużjonijiet 

Is-sena 2019 kienet sena li kompliet tenfasizza l-impenn tas-CIPD biex jgħolli l-livell dwar l-għarfien 

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

tal-Infrastruttura Kritika u ta’ Informazzjoni Kritika u t-tħejjija għall-emerġenzi f’Malta. Il-kisbiet 

miksuba mis-CIPD matul is-sena għandu jikkontribwixxi lejn livell ogħla ta’ ħarsien u protezzjoni ta’ 

CIs, CIIs, OESs u DSPs u t-tħejjija aħjar tas-servizzi ta’ emerġenza f’Malta. 

 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati 
 

Introduzzjoni 

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

applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali f’Malta skont il-Kap 420 tal-Ligijiet ta’ Malta u 

regolamenti oħra li jaqgħu taħt l-istess Att u skont Direttivi u Regolamenti Ewropej. 

 

Ħarsa lejn l-2019 

i. Statistika (Jannar – Ottubru)1 

Minn Jannar sa Ottubru, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati rċieva total ta’ 3,346-il 

applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali. Minnhom, 3,215 kienu applikazzjonijiet ġodda, 52 kienu 

applikazzjonijiet sussegwenti, 23 kienu applikazzjonijiet li reġgħu nfetħu u 56 kienu reviżjonijiet tal-

każijiet. Tajjeb li wieħed isemmi illi din is-sena kienet sena rekord fl-applikazzjonijiet għal protezzjoni 

internazzjonali f’Malta. Għalkemm l-istatistiċi disponibbli s’issa huma sa Ottubru, l-indikazzjonijiet 

huma li l-Uffiċċju rċieva 4,083 applikazzjoni, b’1,070 minnhom kienu applikazzjonijiet li mhumiex ir-

responsabbiltà ta’ Malta (jiġifieri ta’ persuni li hemm Stat Membru ieħor responsabbli għall-

applikazzjoni tagħhom, jew li diġà għandhom protezzjoni internazzjonali mingħand Stat Membru ieħor 

(magħrufa bħala secondary movements). 

 

 
1 Minħabba n-nuqqas qawwi fin-numru ta’ ħaddiema li l-Uffiċċju qiegħed jaħdem bih, l-istatistika ta’ Novembru 

u Diċembru għadha mhix disponibbli. Figuri estimattivi juru illi matul is-sena 2019 (Jan-Diċ), l-Uffiċċju rċieva 

madwar 4,083 -il applikazzjoni. Madwar kwart minn dawn huma każijiet li Malta mhix responsabbli mill-

eżaminazzjoni tal-każ skont ir-Regolament (UE) 604/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013.  
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Tabella 1: Il-perċentwal skont it-tip t’applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-Kummissarju 

għar-Refuġjati matul l-2019 (Jannar – Ottubru). 

 

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

għall-ewwel darba huma s-Sudan b’879 applikazzjoni, is-Sirja bi 383 applikazzjoni u l-Libja b’193 

applikazzjoni. Il-lista sħiħa ta’ applikazzjonijiet skont il-pajjiż li minnu originaw l-applikanti li 

applikaw għal protezzjoni internazzjonali għall-ewwel darba mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-

Refuġjati tinsab fit-tabella hawn taħt.  

 

 

 

Tabella 2: In-numru t’applikazzjonijiet skont in-nazzjonalità.  
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N.B. ‘Oħrajn’ tinkludi in-nazzjonalitajiet l-oħra kollha tal-applikazzjonijiet li l-Uffiċċju rċieva matul 

is-sena fejn l-applikazzjonijiet minn dawn il-pajjiżi kienu jammontaw għal inqas minn erbgħin.  

 

Il-maġġoranza assoluta ta’ dawk li applikaw għall-ewwel darba, b’total ta’ 2,544 kienu rġiel. It-total ta’ 

nisa li applikaw għall-ewwel darba kien jammonta għal ferm inqas. Fil-fatt, sa Ottubru, total ta’ 300 

mara applikat għall-ewwel darba mal-Uffiċċju għall-ażil. Rigward il-minorenni, dan l-Uffiċċju rċieva 

total ta’ 371 applikazzjoni. 

  

 

Tabella 3: In-numru t’applikazzjonijiet għall-ewwel darba mal-Uffiċċju skont is-sess u l-età. 

 

Minkejja n-numru sostanzjali t’applikazzjonijiet għall-ażil u għaldaqstant il-pressjoni sproporzjonata 

meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropeja, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati kkonkluda 

total ta’ 1,705 applikazzjoni minn Jannar sa Ottubru. Minn dawn, 47 ingħataw stat ta’ refuġjat, 304 

ingħataw protezzjoni sussidjarja, 12 ingħataw protezzjoni temporanja umanitarja, 221 ġew miċħuda, 

359 kienu inammissibbli, 240 ġew irtirati (186 Implicitly withdrawn u 37 Explicitly withdrawn filwaqt 

li każ 1 kellu l-istat ta’ refuġjat irtirat, 9 każi kellhom protezzjoni sussidjarja irtirata u 7 każi kellhom 

protezzjoni temporanja umanitarja li ġiet irtirata), 0 ġew esklużi mill-protezzjoni internazzjonali, 484 

kienu konklużi bħala Dublin Closure u 38 magħluqa bħala Administrative Closure.  
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Tabella 4: In-numru ta’ każijiet konklużi u t-tip ta’ deċizjoni. 

ii. Proġetti kofinanzjati mill-EU 

Bħalissa, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati jinsab inpenjat jimplementa żewġ proġetti 

kofinanzjati mill-EU taħt il-kappa tal-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni taħt il-progamm 

multi-annwali 2014-2020. 

 

Iż-żewġ proġetti msemmija huma dawn: 

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

through the training and funds for interpreters. 

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

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

tal-applikanti ma jikkomunikawx bl-Ingliż u għaldaqstant, mingħajr is-servizz ta’ interpreti, l-

Uffiċċju ma jkunx jista’ jopera. L-għan ewlieni tal-proġett huwa li l-Uffiċċju tal-Kummissarju 

għar-Refuġjati jtejjeb u jsaħħaħ il-proċess tal-ażil. Dan qed isir permezz ta’ fondi allokati għall-

ħlas ta’ servizz ta’ interpretazzjoni u fondi allokati għal taħriġ sabiex l-interpreti jtejbu l-ħiliet 

tagħhom.  

 

Dan il-proġett għandu baġit totali ta’ €781,385.56. Dawn il-fondi għandhom jiġu użati sa 

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

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

tal-proġett. 
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b) MT/2015/AMIF1.14: The setting up of a unit with requests related to Regulation (EU) 

No.604/2013 of 26 June 2013 ‘establishing the criteria and mechanisms for determining the 

Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member 

States by a third country national or stateless person (recast).  

Dan il-proġett jitratta t-twaqqif ta’ uffiċċju li jiproċċessa l-applikazzjonijiet ġodda kollha sabiex 

ikun aċċertat illi Malta hija l-Istat Membru responsabbli ai termini tar- Regolament (EU) 

Numru 604/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013. L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati ġie fdat bir-

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

id-Dipartiment responsabbli mit-tmexxija tiegħu.  

 

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

jivverifika li kull applikazzjoni hija konformi mar-Regolament (EU) Numru 604/2013 tas- 26 

ta’ Ġunju 2013.  

 

Dan il-proġett għandu baġit totali ta’ €297,186.43. Dawn il-fondi għandhom jiġu użati sa 

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

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

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

salarju tal-mexxej tal-proġett.  

 

iii. Aġenzija 

Il-Kummissarju għar-Refuġjati ssottomettiet proposta lill-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali 

sabiex l-Uffiċċju jsir Aġenzija ħalli b’hekk ikun jista’ jaqdi l-funzjonijiet tiegħu skont il-liġi b’mod 

aħjar, kif ukoll jattira nies biex jaħdmu miegħu.  

 

iv. Taħriġ 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati kompla jaħdem biex itejjeb l-ipproċessar tal-

applikazzjonijiet għall-ażil. Għal dan il-għan, l-Uffiċċju kompla jħarreġ lill-ħaddiema tiegħu. Bosta 

ħaddiema attendew korsijiet ta’ tagħlim, ħafna drabi offruti mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-

qasam tal-ażil (EASO). Sezzjonijiet ta’ tagħlim jingħataw wkoll mill-UNHCR.  

 

Forzi Armati ta’ Malta 

Il-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) komplew bl-eżekuzzjoni (bil-ħidma) fl-irwoli primarji tagħhom; iż-

żamma tal-integrità territorjali tal-gżejjer Maltin u l-protezzjoni tal-interessi nazzjonali, sorveljanza 

kontinwa fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. 
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Fl-2019, il-FAM kompliet bl-iżvilupp fejn jidħlu l-kapaċitajiet, l-infrastruttura, it-tagħmir u r-riżorsi 

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

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

 

L-Irwoli tal-FAM 

Il-FAM għandha żewġ rwoli difensivi: 

• L-ewwel rwol difensiv: Il-FAM għandha r-responsabbiltà taż-żamma tas-sigurtà esterna u l-

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

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

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

 

Operazzjonijiet 

Sorveljanza Marittima 

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

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

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

kutrabandu tas-sigaretti jew ta’ droga fost oħrajn.  

 

Tfittix u Salvataġġ 

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

jew mexxa, disa’ mija u ħmistax-il każ ta’ allert ta’ salvataġġ. Minn dawn, fil-qasam tal-immigrazzjoni 

irregolari, il-Forzi Armati ħadu sehem b’mod dirett fi tmienja u ħamsin każ. Waħedhom, dawn 

ammontaw għal tlett elef, erba’ mija u tmienja u ħamsin immigrant irregolari. Barra minn hekk, iċ-

Ċentru ta’ Tfittxija u Salvataġġ ikkordina sitt każijiet ta’ evakwazzjoni medika li b’kollox kienu 

jammontaw għal wieħed u tletin immigrant li nġabu Malta għal aktar kura. Il-bastimenti navali tal-FAM 

kienu involuti f’ħamsa u tletin operazzjoni ta’ tfittxija u salvataġġ fejn ġew salvati elfejn, ħames mija u 

ħamsa u għoxrin immigrant. Il-bastimenti navali tal-Forza, fi sbatax-il operazzjoni distinta, ħadu anke 

abbord seba’ mija, sitta u ħamsin immigrant li ġew salvati minn opri tal-baħar oħrajn, inklużi dawk ta’ 

għaqdiet mhux governattivi.  

 

Xogħol ta’ Sigurtà fuq l-Art 

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

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

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

ambaxxati u binjiet Governattivi ewlenin. 
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Qasam militari ieħor li jiġi kkordinat mill-Branka tal-Operazzjonijiet hija t-taqsima tal-Explosive 

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

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

posta kif ukoll assistenza għas-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta skont il-ħtieġa. 

 

Din is-sena il-Branka tal-Operazzjonijiet kienet strumentali fil-kordinament tal-operazzjoni tas-sigurtà 

waqt il-laqgħa tal-FINABEL li saret f’Malta fl-ewwel kwart tas-sena. Barra minn hekk, bħal kull sena, 

il-Forzi Armati ta’ Malta assistiet lill-Pulizija ta’ Malta f’diversi operazzjonijiet sew jekk waqt żjarat 

importanti kif ukoll avvenimenti pubbliċi tal-massa. 

 

Għajnuna Militari lid-Dpartimenti tal-Gvern u Għaqdiet mhux Governattivi 

Matul l-aħħar sena saret ukoll assistenza lid-Dipartiment tas-Sajd kif ukoll lill-Aġenzija Ewropea għall-

Kontroll tas-Sajd permezz ta’ rondi għall-monitoraġġ tas-sajd għat-Tonn kif ukoll tal-Lampuki b’din 

tal-aħħar tkun operazzjoni nazzjonali. Dawn ir-rondi saru permezz ta’ assi tal-baħar kif ukoll ajruplan 

tal-Forzi Armati. 

 

Bħal kull sena, il-Forzi Armati ta’ Malta kellha sehem attiv lejn diversi avvenimenti permezz ta’ 

assistenza lill-pulizija u entitajiet oħra. Fost dawn l-operazzjonijiet kien hemm rondi tal-kaċċa u nsib 

fir-Rebbiegħa u l-Ħarifa u assistenza lill-Pulizija ta’ Malta waqt diversi attivitajiet pubbliċi fosthom il-

kunċert annwali Isle of MTV kif ukoll Tomorrow Land. 

 

Ta’ min wieħed isemmi wkoll li minn Novembru ta’ din is-sena, il-Forzi Armati ta’ Malta reġgħet 

attivat ir-‘Road Blocks’ liema operazzjonijiet qed ikunu kkordinati u mwettqa flimkien mal-Pulizija. 

Fl-ewwel xahar minn meta reġgħu bdew dawn l-operazzjonijiet inqabdu tlettax-il każ ta’ pussess ta’ 

droga u sitt każi ta’ sewqan taħt l-effett tal-alkoħol. 

 

Avvenimenti straordinarji 

Fl-ewwel kwart ta’ sena, il-Branka tal-Operazzjonijiet kellha sehem prominenti fil-kontroll tal-

bastiment EL HIBLU 1, liema bastiment kien rappurtat maħtuf minn numru ta’ immigranti irregolari. 

Każ ieħor ta’ ċertu prominenza kien l-arrest tas-suspettat mandant fil-qtil li kien seħħ f’Ottubru tas-sena 

2017. Din l-operazzjoni saret bħala assistenza lill-Pulizija u wasslet sabiex is-suspettat inżamm milli 

jħalli Malta fuq jott privat. 

 

Operazzjonijiet Barra minn Xtutna 

Matul is-sena li għaddiet, il-Branka tal-Operazzjonijiet ippjanat u mexxiet il-kontribut tal-Forzi Armati 

f’operazzjonijiet barra minn xtutna taħt il-kappa ta’ Frontex, kif jidhru hawn taħt: 
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• JO FLEXIBLE OPERATIONAL ACTIVITIES (Land) 2019 rat lil Malta tipparteċipa b’erba’ 

stakkamenti ta’ tmien suldati l-wieħed fir-rwol ta’ għassiesa tal-Fruntieri Ewropej. Waqt il-qadi 

ta’ dmirijiethom dawn għamlu rondi u sorveljanza fuq il-fruntiera bejn il-Greċja u l-Maċedonja 

ta’ Fuq. Kull stakkament għamel xahar operattiv għal total ta’ erba’ xhur. 

• JO POSEIDON (Sea) 2019 rat il-parteċipazzjoni ta’ żewġ stakkamenti kull wieħed magħmul 

minn suldati u baħrin jagħmlu sorveljanza fuq il-fruntiera marittima bejn il-Greċja u t-Turkija. 

Kull stakkament għamel xahar operattiv għal total ta’ xahrejn. 

• Numru ta’ uffiċjali u suldati ntbagħtu jaqdu dmirijiethom fil-Frontex Situation Centre 

f’Varsavja fil-Polonja. Minn hawn huma jassistu lil din l-entità Ewropea fis-sorveljanza tal-

fruntieri esterni Ewropej.  

 

Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża 

Id-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża jaġġorna, jikkonsolida u jifformalizza l-funzjoni tad-Difiża li 

hija eżerċitata mill-awtoritajiet ċivili taħt is-sorveljanza u l-awtorità tal-Ministru responsabbli għad-

Difiża.  

 

Fl-2019, id-Direttorat ħadem qatigħ biex ilaħħaq ma’ sensiela ta’ impenji u attivitajiet li jappartjenu 

għar-responsabbiltajiet imsemmija hawn fuq, f’livelli internazzjonali u lokali, hekk kif huma deskritti 

hawn taħt.  

a) Sitwazzjoni fil-Mediterran 

Is-sitwazzjoni fir-reġjun inżammet fuq l-aġenda tal-Organizzazzjonjiet Internazzjonali minħabba l-

każijiet ta’ kriminalità u sfidi umanitarji fil-baħar Mediterran. Id-Direttorat żamm monitoraġġ kontinwu 

ta’ żviluppi ewlenin speċjalment fis-Sirja, il-Lvant Nofsani u l-Libja. Id-Direttorat kompla jappoġġja 

kull sforz sabiex tikber il-koperazzjoni operazjonali bejn il-missjonjiet militari navali tal-UE u n-NATO 

rispettivament bħal EUNAVFOR SOPHIA u Operation SEA GUARDIAN. Dan sabiex tinbena stampa 

operattiva aktar ċara u immedjata u sabiex ikun hemm monitoraġġ aktar effettiv u mill-qrib tal-

attivitajiet illegali fuq il-baħar speċjalment kontra t-traffikar illegali ta’ żejt mil-Libja u t-traffikar tal-

bnedmin. 

 

Sadanittant, fuq il-livell ta’ UE, tkomplew it-taħdidiet dwar l-operazzjoni tal-missjoni militari navali 

EUNAVFOR SOPHIA fejn jidħlu l-azzjonjiet tagħha fis-salvataġġ ta’ nies mill-baħar. Wara 

diskussjonjiet diffiċli fil-livell ta’ UE dwar ir-regoli tal-iżbark, f’Marzu reġa ġie estiż il-mandat ta’ din 

l-Operazzjoni sal-31 ta’ Settembru . F’Settembru, l-UE estendiet il-mandat tal-Operazzjoni b’sitt xhur 

oħra, sal-31 ta’ Marzu 2020. Għalhekk, l-Operazzjoni kompliet timplimenta l-mandat tagħha, billi 

saħħet is-sorveljanza mill-ajru kif ukoll kompliet tagħti l-appoġġ lill-Gwardja tal-Kosta Libjana u n-

Navy fit-twettiq tal-infurzar tal-liġi. 
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EUNAVFOR SOPHIA hija l-operazzjoni navali tal-UE li għandha l-għan li tfixkel il-mudell tan-negozju 

ta’ kutrabandisti tal-immigranti u t-traffikanti tal-bnedmin fil-Mediterran Ċentrali. L-Operazzjoni 

tħarreġ il-Gwardja Kostali Libjana u tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-embargo tal-armi tan-

Nazzjonijiet Uniti fl-ibħra barra l-kosta tal-Libja skont ir-riżoluzzjonijiet UNSCR 2292 (2016) u 2357 

(2017).  

 

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

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

Intern u s-Sigurtà Nazzjonali fil-laqgħat Ministerjali tad-difiża kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dawk 

multilaterali u/jew reġjonali.  

 

It-temi li ġew diskussi kienu diversi u kienu l-aktar iffukati fuq materji ta’ ġrajjiet kurrenti b’rilevanza 

għad-difiża. Bdiet ukoll riflessjoni fuq kif għandu jiġi żviluppat l-Artiklu 42.7 tat-Trattat tal-UE dwar 

l-assistenza reċiproka. L-artiklu jistipula li jekk Stat Membru jkun vittma ta’ aggressjoni armata fuq it-

territorju tiegħu, l-Istati Membri l-oħra jkunu obbligati jagħtuh l-għajnuna u l-assistenza permezz tal-

mezzi kollha disponibbli, skont l-Artikolu 51 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.  

 

Matul is-sena, tkomplew id-diskussjonijiet fuq il-proposta għat-twaqqif ta’ facilità ġdida ta’ EUR 10.5 

biljuni, imsejħa Faċilità Ewropea għall-Paċi (European Peace Facility). Din il-facilità hija intiża biex 

tbiegħed il-konflitt, iżomm il-paċi u ssaħħaħ is-Sigurtà u tieħu kwalunkwe azzjoni ta’ emerġenza 

madwar id-dinja fil-qasam tas-sigurtà u l-istabbiltà.  

 

c) Missjonijiet militari mwaqqfa fil-qafas tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (PSDK) tal-

UE 

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

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

kif meħtieġ. F’dan il-kuntest, inżammet komunikazzjoni mill-qrib ma’ dipartimenti oħra partikolarment 

il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u r-Rappreżentanza ta’ Malta għall-UE fi Brussell rigward il-

pożizzjoni ta’ Malta fil-laqgħat tekniċi kollha. 

 

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

Id-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża kkonsulta mal-fergħa tar-Relazzjonijiet Internazzjonali tal-

Armata u għamel kuntatti relevanti oħra sabiex ikun żgurat livell ta’ parteċipazzjoni xierqa minn Malta 

fil-Forum tal-Mediterran tal-Punent, magħruf bħala 5+5 Defence Initiative. Matul l-2019, il-Libja 

kellha l-Presidenza Annwali ta’ din l-organizzazzjoni, illi tiġbor fiha l-ministri tad-difiża tal-pajjiżi 
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membri jiġifieri l-Alġerija, Franza, l-Italja, il-Libja, Malta, il-Marokk, il-Mawritanja, il-Portugall, 

Spanja u t-Tuneżija.  

 

Malta kompliet ukoll taħdem u tipprepara għall-presidenza tagħha ta’ din l-organizazzjoni fl-2020 li se 

tinvolvi numru ta’ laqgħat f’diversi livelli kif ukoll attivitajiet soċjali u kulturali għad-delegati barranin.  

Waqt il-laqgħa Ministerjali f’Diċembru, Malta ingħaqdet flimkien mal-Ministri tad-Difiża tal-pajjiżi 

membri fejn ġew diskussi l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-membri ta’ din l-inizjattiva. Matul il-laqgħa, il-

ministri preżenti approvaw u ffirmaw id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Ministri dwar il-Pjan t’Azzjoni 

għall-2020. Fi tmiem il-laqgħa, Malta ġiet ippreżentata b’tifkira tal-Inizjattiva tal-Presidenza Difiża 5+5 

mil-Libja.  

 

e) Organizzazzjoni għas-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) 

Matul l-2019, id-Direttorat żamm monitoraġġ tal-impenji ta’ Malta skont id-dokumenti li jorbtu l-Istati 

membri tal-OSCE. Dan ix-xogħol kien jikkonċerna s-sottomissjoni f’waqtha (skont il-qafas legali li 

jorbot l-Istati Membri) ta’ informazzjoni militari stipulata fit-trattati tal-OSCE. Għalhekk id-Direttorat 

ikkonsulta mal-Armata u mal-Ambaxxata Maltija fi Vjenna, sabiex Malta wkoll taqdi dawn l-obbligi u 

tifformula u tissottometti dak kollu meħtieġ mill-OSCE taħt l-impenji li ħadet Malta dwar l-

implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kunfidenza u miżuri għat-tisħiħ ta’ Sigurtà li jaqgħu taħt l-OSCE 

Vienna Document 2011.  

 

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

Clearances) 

Dan id-Direttorat kompla jikkordina rikjesti minn pajjiżi barranin li jitolbu permess li jgħaddu mill-

ispazju tal-ajru ta’ Malta għall-ajruplani tagħhom, jew għal inżul f’Malta ta’ dawn l-ajruplani.  

 

Dan id-Direttorat kompla wkoll jikkordina mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin dwar rikjesti minn 

pajjiżi barranin għal bastimenti militari sabiex jużaw l-ibħra territorjali ta’ Malta.  

 

Matul l-2019, dan id-Direttorat irċieva 677 rikjesta li jikkonċernaw 7 tipi differenti ta’ rikjesti.  

 

Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (AVSEC MALTA) 

 
Id-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali 

huwa l-entità regulatorja fil-qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni f’Malta, hekk kif stipulat fil-Kap 405 tal-

Liġijiet ta’ Malta, Att dwar l-Ajruporti u Avjazzjoni Ċivili (Sigurtà) 1998. 
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Fid-dawl tar-responsabbilitajiet tagħha bħala regolatur fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni matul is-

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

ħadet dawn l-inzjattivi speċifiċi. 

 

Ħruġ ta’ passes ta’ sigurtà tal-ajruport  

Matul is-sena li għaddiet AVSEC Malta pproċessat madwar 1,516 applikazzjoni għal pass tas-sigurtà 

għal impjegati ġodda fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Dan kien ifisser tnaqqis ta’ madwar 400 

applikazzjoni fuq is-sena 2018 kif indikat f’tabella A. Dan il-proċess kien jinvolvi wkoll kontrolli 

dettaljati, inkluż backgound check ta’ kull applikant.  

 

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

 

Matul is-sena l-oħra, AVSEC Malta wettqet 1,866 kontroll tal-isfond fuq persuni li jaħdmu fil-qasam 

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

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

persuni impjegati ma’ linji tal-ajru reġistrati f’Malta bħala ekwipaġġ. Mis-sena 2021, minħabba bdil 

fir-regolamanent tal-Unjoni Ewropea, dawn il-kontrolli jridu jibdew jiġu ripetuti kull sena. 

 

Spezzjoni mill-Kummissjoni Ewropea fl-Ajruport ta’ Ħal Luqa 

Tim ta’ erba’ spetturi mill-Unit tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni taħt DG Move tal-Kummissjoni Ewropea 

wettaq spezzjoni ta’ ġimgħa fuq l-Ajruport ta’ Ħal Luqa bejn it-23 u s-27 ta’ Settembru 2019. It-tim 

spezzjona fid-dettall l-implimentazzjoni tar-regolamenti tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma tas-sigurtà tal-

ajruport, sigurtà tal-passiġġieri u bagalji, sigurtà tal-provvisti tal-ajruport kif ukoll il-proviżjonijiet 

relevanti f’dak li hu reklutaġġ, taħriġ u apparat tas-sigurtà.  

 

1,121
1,202

1,288 1,313

1,904

1,516

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tabella A - applikazzjonijiet għall-pass tal-ajruport
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Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat ir-rapport tagħha dwar l-ispezzjoni f’nofs Novembru. Dan 

ikkonferma l-indikazzjonijiet preliminari li wrew li Malta kellha livell ogħli ta’ konformità mar-

regolamenti tal-UE fil-maġġoranza l-kbira ta’ dawk l-oqsma li fihom saret l-ispezzjoni.  

 

Żvilupp ta’ ċentru ta’ taħriġ u ċertifikazzjoni 

Matul is-sena AVSEC Malta tefgħet l-applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar sabiex sala għall-

konferenzi tinbidel f’ċentru ta’ taħriġ fis-sigurtà tal-avjazzjoni. It-twettiq ta’ proġett bħal dan għandu 

wkoll isaħħaħ il-pożizzjoni ta’ Malta bħala ċentru għas-servizzi fl-avjazzjoni ċivili. Għal dan il-proġett 

hemm allokazzjoni ta’ €50,000 mill-fondi tal-Gvern. 

 

Intant fl-2019 ġiet irriformata s-sistema ta’ ċertifikazzjoni għall-maniġers tas-sigurtà u strutturi tas-

sigurtà permezz tal-amalgamazzjoni taż-żewġ proċessi f’wieħed komuni. B’hekk, permezz ta’ eżami 

uniku ta’ madwar sagħtejn, il-kandidati jistgħu jibdew jirċievu ċertifikazzjoni għal dawn iż-żewġ rwoli 

li huma meħtieġa għall-kumpanniji kollha li joperaw fil-qasam tal-avjazzjoni, inklużi dawk il-fabbriki 

lokali li jesportaw il-merkanzija bl-ajru. Matul is-sena kien hemm seba’ persuni li temmew b’suċċess 

dan il-proċess ta’ ċertifikazzjoni ġdid.  

 

Barra minn hekk AVSEC Malta ċċertifikat 62 skrinjatur ġdid impjegati fl-iskrinjar tal-passiġġieri u 

bagalji tal-kabina fl-ajruport. Kien hemm ukoll 11-il skrinjatur tal-MIA jew tal-Forzi Armati ta’ Malta 

li għaddew minn proċess ta’ riċertifikazzjoni li huwa meħtieġ kull tliet snin, kif ukoll 4 skrinjaturi ta’ 

kumpanija privata li ġew riċertifikati bħala skrinjaturi tal-merkanzija. Għal dawn l-aħħar ħames snin it-

testijiet prattiċi saru b’mod komputerizzat permezz ta’ softwer apposta li nxtara minn kumpanija ta’ 

softwer Żvizzera. Iċ-ċertifikazzjoni tal-iskrinjaturi tal-passiġġieri u bagalji, ħaddiema tal-ajruport, 

provvisti tal-ajruport u merkanzija jinkludi test teoretiku eżawrenti li jgħamilha aktar faċli biex jiġu 

identifikati dgħufijiet ta’ kull kandidat sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu ndirizzati. 

 

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

Matul is-sena żewġ awdituri nazzjonali minn AVSEC Malta ipparteċipaw bħala spetturi fi spezzjonijiet 

tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-ajruporti ta’ Napli, fl-Italja u Frankfurt, fil-Ġermanja. 

 

Awditur nazzjonali pparteċipa wkoll f’tim mill-Unjoni Ewropea li ta taħriġ lil awdituri nazzjonali tal-

Kosovo fi Pristina. 

 

Parteċipazzjoni f’missjonijiet ta’ ECAC 

Għat-tielet sena konsekuttiva AVSEC Malta tat kontribut importanti f’korsijiet organizzati mill-ECAC 

fl-għoti ta’ taħriġ lil awdituri nazzjonali ta’ pajjiżi oħra. ECAC organizzat wieħed mill-korsijiet tagħha 

Best Practices for National Auditors (BPNA) Level 1 propju f’Malta matul ix-xahar ta’ Mejju b’awditur 
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nazzjonali mid-dipartiment jipparteċipa bħala għalliem. L-istess awditur nazzjonali pparteċipa wkoll 

bħala għalliem f’kors simili li ġie organizzat f’Kiev fl-Ukrajna.  

 

AVSEC Malta pprovdiet ukoll awditur nazzjonali sabiex jipparteċipa f’audit li sar minn ECAC fuq l-

Ajruport Internazzjonali ta’ Skopje fil-Maċedonja ta’ Fuq.  

 

Intant, awditur nazzjonali ieħor ipparteċipa f’Landside Vulnerability Assessment li ntalbet tgħamel l-

ECAC mill-Bulgarija fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Sofia.  

 

Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi – Kordin (CSA) 

 

Care & Re-Integration Unit 

 

Laqgħat ta’ tim multidixxiplinarju (Care and Reintegration Unit) 

Matul is-sena t-tim multidixxiplinarju fi ħdan il-Care and Reintegration Unit iltaqa’ fuq bażi regolari. 

Dawn il-laqgħat saru sabiex jiġu diskussi pjani ta’ kura u pjan ta’ qabel ir-rilaxx. 

 

Kollaborazzjoni ma’ Jobsplus 

Kompliet tissaħħaħ il-kollaborazzjoni tal-Agenzija ma’ Jobsplus fejn rappreżentant ta’ Jobsplus, fuq 

bażi ta’ kull ġimgħa, żar il-Faċilità sabiex jassisti priġunieri li kienu waslu biex itemmu s-sentenza. 

Ingħatat l-opportunità ukoll fejn priġunieri ġew akkumpanjati barra mill-Faċilità għal intervisti ta’ 

impjieg u kien hemm ukoll employers prospettivi li żaru l-Faċilità biex jagħmlu intervisti ta’ impjieg 

lill-priġunieri.  

Korsijiet edukattivi 
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Malta Government Investments 

Bdiet kollaborazzjoni mal-Malta Government Investments fejn priġunieri ngħataw l-opportunità li 

jipparteċipaw fis-Success Programme. L-għan tal-progamm hu li numru ta’ priġuniera jibbenefikaw 

minn mentorship individwali u gwida għal dawk li jkunu interessati li jibdew negozju għal rashom wara 

r-rilaxx.  

 

Id-Dipartiment tal-Ħidma Soċjali ġewwa l-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi 

 

Każijiet attivi u talbiet għall-interventi 

Matul dan il-perjodu kien hemm żieda konsiderevoli fil-popolazzjoni tal-ħabs. Ta’ min jinnota n-numru 

ta’ iktar minn mitt individwu inkarċerat fi żmien ftit ġranet. Għaldaqstant, ma jonqosx li ċertu tip ta’ 

interventi u talbiet għas-servizz ta’ ħidma soċjali żdiedu wkoll.  

 

Talbiet 

Sal-aħħar ta’ Diċembru kien hemm 80 persuna li kienu qed jistennew ħaddiema soċjali tkellimhom fuq 

problemi u talbiet varji, fosthom problemi familjari; akkommodazzjoni; stat legali; diffikultajiet 

finanzjarji u xogħol. Persuni li japplikaw għall-liċenzja tal-parole jiġu allokati skont id-data tal-

eliġibilita’ tagħhom u għaldaqstant ma jidhrux fil-lista ta’ persuni li għadhom qed jistennew biex 

jiltaqgħu ma’ ħaddiema soċjali.  

 

Bżonnijiet bażiċi 

Kien hemm żieda fin-numru ta’ persuni li talbu bżonnijiet bażiċi bħal ħwejjeġ. Din iż-żieda kienet 

konformi mal-ammont ta’ individwi li daħlu f’dan il-perjodu. F’dan ir-rigward, l-uffiċċju tal-ħidma 

soċjali għamlet interventi ma’ 92 persuna. 

 

Medja ta’ każijiet 

Il-medja ta’ każijiet għal kull ħaddiema soċjali fi ħdan l-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi, kienet dik ta’ 

40 każ.  

 

Viżti bejn ġenituri u tfal b’superviżjoni 

Kull xahar saru madwar 30 viżta taħt is-superviżjoni tal-Aġenzija Appoġġ fil-ħabs. Il-ħaddiema soċjali 

tal-ħabs jikkordinaw dawn il-viżti flimkien mal-uffiċjali korrettivi inkarigati u professjonisti oħra mill-

Aġenzija Appoġġ sabiex isegwu ordni tal-Qrati jew tal-Bord tat-tfal. 
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It-tim tal-Ħidma Soċjali fl-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi jisħaq li kull individwu fil-Faċilità 

Korrettiva ta’ Kordin għandu jkollu pjan ta’ kura tul il-perjodu li jinżamm fil-ħabs kif ukoll pjan ta’ 

kura mar-rilaxx tiegħu/tagħha. It-tim jagħmel ukoll interventi diretti u ndiretti ma’ familjari ta’ 

priġunieri filwaqt li jindirizza kwistjonijiet fejn hemm riskju ta’ reċidiviżmu.  

 

Taqsima tal-Psikoloġija 

Matul is-sena, it-Taqsima tal-Psikoloġija kellha diversi tibdiliet li saru bl-għan li jtejbu s-servizz li qed 

jingħata lill-priġuniera u b’hekk jgħinu sabiex jintlaħqu l-miri li għandha l-Aġenzija fejn tidħol ir-

riforma u r-riabilitazzjoni tal-priġunieri. It-Taqsima hija magħmula minn żewġ Psikologi u Psychology 

Practitioner u żewġt assistenti Psikologi taħt id-direzzjoni ta’ Prinicpal Psychologist. B’kollox matul 

din is-sena saru 4,353 intervent ta’ natura psikoloġika mal-priġunieri tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin 

(FKK). 

 

Tabella 1. Interventi Psikoloġiċi matul is-sena  

Bħalma wieħed jista’ jinnota mill-istatistika jidher li hemm tnaqqis fl-interventi fl-aħħar xhur tas-sena. 

Dan seħħ prinċiparjament minħabba li żewġt assistenti psikologi telqu fuq study-leave sabiex itejbu l-
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kwalifiki tagħhom. Dawn mistennija jerġgħu jibdew fis-sena 2022. Apparti l-interventi mal-priġunieri, 

din it-taqsima fasslet madwar 269 rapport u assessjar psikoloġiku u taw kontribut f’madwar 481 laqgħa 

jew case conference.  

 

Punti saljenti matul 2019 

F’Ottubru ġie mniedi strument ta’ assessjar ġdid, dak magħruf bħala l-Level of Service Case 

Management Inventory. Din hija għodda psikometrika li tgħin sabiex jiġi magħruf b’mod xjentifiku l-

livell ta’ riskju għar-reċidività li jkun qed jippreżenta l-priġunier kif ukoll jgħin sabiex jiġu stabbiliti l-

bżonnijiet li jekk jiġu indirizzati jnaqqsu dan ir-riskju.  

 

F’Novembru, fit-taqsima taż-żgħażagħ il-CoRRS, ġew imnedija gruppi ta’ terapija psikoloġika. L-għan 

ta’ dawn il-gruppi huwa li jnisslu aktar kompetenza fil-priġuniera żagħżagħ sabiex ikunu jistgħu 

jikkontrollaw l-imġiba u l-emozzjonijiet tagħhom aħjar u anki jkabbru l-ħiliet tal-priġuniera fil-qasam 

tal-kundizzjonijiet. Dawn il-gruppi qed isiru kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Dawn il-gruppi qed 

iservu bħala servizz pilota qabel ma jiġu mnedija fil-FKK mal-priġunieri kollha. Fost is-servizzi li se 

toffri t-Taqsima tal-Psikoloġija fis-sena 2020 se jkun hemm programmi ta’ interventi strutturati u 

manwalizzati speċjalizzati għall-immaniġġjar tar-rabja, reati sesswali u titjib tal-ħiliet konjittivi. 

 

Diviżjoni 7 

Fil-bidu tas-sena l-Aġenzija ħadmet sabiex tiġi żviluppata struttura ġdida f’diviżjoni 7. L-istruttura 

kienet tinvolvi ħidma produttiva, gruppi ta’ sapport u xogħol komunitarju. L-għan hu li din id-diviżjoni 

sservi ta’ struttura riabilitattiva għal priġunieri li jkunu eliġibbli għal prison leave. 

 

F’din id-diviżjoni hemm priġunieri li jkunu waslu fl-aħħar tliet xhur u joħorġu jaħdmu fuq pre-release 

work. Hemm ukoll min qiegħed fuq Rehabilitation leave, Community work u min jattendi l-MCAST, 

kif ukoll l-Università. Is-sena bdiet bi grupp ta’ priġunieri li jibdew il-ġurnata bit-taħriġ u wara 

nofsinhar jiffurmaw gruppi skont il-bżonn, minn mas-Social Worker, kif ukoll ikollhom Psychology 

therapy. Saru wkoll attivitajiet fil-pixxina nazzjonali.  

 

Inbeda wkoll proġett pilota tal-Electronic tags fuq dawk li jmorru l-MCAST u l-Università u xi 

priġunieri oħra li jaħdmu barra. 

 

Testijiet tal-urina saru b’mod frekwenti għal sustanzi llegali.  

 

Saret kollaborazzjoni wkoll ma’ organizzazzjonijiet fil-komunità u kumpanniji privati, li ħaddmu 

magħhom priġunieri bħala parti mir-ri-integrazzjoni tal-priġunieri lura fil-komunità. Fil-fatt, kien 

hemm priġunieri fejn ġew akkumpanjati għal intervista għal xogħol ġdid ma’ kumpaniji kbar. Barra 
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minn hekk, diversi priġunieri bbenefikaw mill-iskema Bridging the Gap. Matul is-sena saru korsijiet 

lill-priġunieri minn għalliema tal-Jobsplus. Il-priġunieri li joħorġu barra jiġu ċċekjati fuq il-post li jkunu 

ntbagħtu. L-uffiċjali jmorru fil-kumpanniji li jiġu mpjegati l-priġunieri u jsiru wkoll laqgħat fuq l-

imġiba u l-futur tagħhom, kif ikunu se jispiċċaw is-sentenza. 

 

Sigurtà, teknoloġija u Health and Safety  

Ittestjar tal-urina li ttieħdu mill–iSpecial Operations Group - 411 li minnhom ġew 13 pożittivi. Ittestjat 

bil-Breathalyser ttieħdu 6 u minnhom ġew 4 pożittivi 

 

Fil-bidu tal-2019, bdew il-preparamenti biex ikollna kmamar allokati għall-magni l-ġodda tal-Body 

Scanners u Luggages Scanners. Din il-preparazzjoni kienet tinkludi l-installazzjoni ta’ Air 

Conditioners, Close-Circuit Cameras, internet, provvista tal-elettriku individwali għal kull Scanning 

Machine u installazzjonijiet tat-telefon. 

1. Taħriġ lill-uffiċjali tal-Ħabs biex iħaddmu dawn l-iscanners. 

2. Reġistrar u ċertifikazzjoni ta’ dawn il-Bodyscanners mal-Aġenzija tal-Protezzjoni mir-

Radjazzjoni tal-OHSA minħabba s-saħħa u s-sigurtà tal-priġunieri, tal-viżitaturi tagħhom u tal-

impjegati stess tal-Ħabs. 

3. Twaqqaf tim ta’ Fire Marshals f’każ ta’ nirien fil-Ħabs. Dan il-proġett kien jikkonsisti f’taħriġ 

ta’ seba’ uffiċjali tal-Ħabs bħala pumpiera li kollha jkunu mgħammra b’tagħmir għat-tifi tan-

nar.  

4. L-uffiċjali kollha tal-Ħabs, (300), ġew imħarrġa fit-tifi tan-nar bażiku. 

5. Twaqqaf uffiċċju tas-saħħa u s-sigurtà;  

6. Kuntrattur privat ġie ngaġġat matul is-sena biex jgħin jitfassal pjan ta’ evakwazzjoni tal-Ħabs 

flimkien mal-istess uffiċjal tal-Ħabs.  

 

Taqsima Forensika 

1. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali - Inżammet żjara ta’ spezzjoni mill-uffiċċju msemmi 

fejn huma intervistaw lill-ħabsin u lill-uffiċjali kollha fuq xogħol.  

2. Bħala parti miż-żjara tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali fit-Taqsima tal-Forensika, 

huwa rrakkomanda li jkun hawn appoġġ professjonali jew b’xi mod ieħor, għalhekk id-

Dipartiment tat-Terapija Okkupazzjonali fi ħdan MCH beda sessjonijiet tal-Yoga, fejn il-

ħabsin ingaġġaw sew. Barra minn hekk, il-psikologi tal-MCH u l-Aġenzija tas-Servizzi 

Korrettivi jinsabu f’diskussjonijiet bil-ħsieb li jipprovdu sessjonijiet.  

Debituri 

• F’dan il-perjodu saru total ta’ 4,684-il vista lill-priġunieri mill-familjari u ħbieb tagħhom. 
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Riżorsi Umani 

• Matul is-sena is-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani u Salarji tas-Servizzi Korrettivi kellha rwol 

fundamentali fit-tranżizzjoni minn Diviżjoni għal Aġenzija Pubblika wara l-ħruġ tal-

AL121/2019. Din it-tranżizzjoni kienet xprunata mill-bżonn li jsir tibdil sħiħ fl-istrutturi nterni.  

• Sadanittant inbeda xogħol fuq Ftehim Kollettiv ġdid għall-Uffiċjali Korrettivi. Is-Sezzjoni 

ppreparat l-istimi finanzjarji li jirriflettu l-proposti tal-Industrial Relations Unit fi ħdan l-

Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru u l-Unjin li tirrappreżenta lill-ħaddiema u analizzat l-

impatt finanzjarju ta’ dawn il-proposti. 

• Bħala parti minn Aġenzija tal-Gvern, matul l-2019, is-Sezzjoni bdiet tħaddem proċess ġdid ta’ 

ingaġġar ta’ ħaddiema ġodda li tinvolvi stadju inizjali fejn l-applikanti eliġibbli jiġu provduti 

min-naħa tal-Jobsplus, u fejn tinħareġ sejħa pubblika biss, jekk il-postijiet vakanti rispettivi ma 

jkunux disponibbli kollha u ma jimtlewx bl-għajnuna tal-Jobsplus. 

• Is-Sezzjoni ħadet ħsieb ukoll proċess ġdid fejn dawk l-Uffiċjali Korrettivi preżenti u rtirati li 

jikkwalifikaw għall-għoti ta’ medalji bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħhom, jiġu 

identifikati u mgħotija dan ir-rikonoxximent. 

• Permezz tal-ħidma ta’ din is-Sezzjoni, l-Aġenzija kompliet tissaħħaħ fl-operat tagħha bl-

ingaġġar ta’ tliet tobba u Procurement Adminstrator, u l-ħatra ta’ 41 Uffiċjal Korrettiv Anzjan. 

Ġew ukoll ippreparati numru ta’ sejħiet għall-applikazzjonijiet għal diversi pożizzjonijiet, 

filwaqt li ġie ffinalizzat il-proċess tal-għażla tal-ewwel Uffiċjali Korrettivi Rekluti l-ġodda.  

• Is-Sezzjoni kompliet ukoll tikkollabora mal-FSWS biex tiżgura li s-servizzi ta’ Social Work fi 

ħdan l-Aġenzija jibqgħu jingħataw skont il-ħtieġa. 

•  

Remand Area  

Sar ħafna xogħol ta’ manutenzjoni f’din is-sezzjoni tal-ħabs. 

Infetħet Main Gate għall-operat aħjar sabiex jiġu mmoniterjati aħjar il-movimenti tal-priġunieri. 

Priġunieri sejrin il-Qorti, l-isptar jew viżti jridu jgħaddu minn din il-Main Gate u dejjem jiġu sorveljati.   

Sar tibdil fl-użu ta’ ċertu kmamar li qabel kienu jintużaw bħala store għall-affarijiet tat-Tuckshop – 

waħda mill-kmamar ġiet attrezzata b’kompjuter biex tkun tista’ issir komunikazzjoni via Skype għal 

min juża l-Legal Aid, filwaqt li żewġt ikmamar oħra qegħdin jintużaw għall-avukati, uffiċjali tal-

Ambaxxati, social workers u professjonisti oħra meta jiġu biex ikellmu lir-residenti.  

Kienet ilha tinħass il-ħtieġa li jitwaħħlu mega-phone speakers fit-tiers u btieħi tad-Diviżjonijiet tar-

Remand Area. Għaldaqstant twaħħlu 3 settijiet fid-Diviżjonijiet u dawn qegħdin iservu ta’ għajnuna 

kbira meta l-uffiċjali jiġu biex isejħu lir-residenti.  
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Taqsima tal-klieb 

Matul is-sena, ġiet rinovata żona għall-kennels għall-klieb tal-Ħabs. Dan il-proġett issa huwa komplut 

bi ħmistax-il kennel, kamra fejn jinżamm l-ikel tal-klieb, kamra tal-ħasil tal-klieb, ħames btieħi 

individwali, bitħa għat-taħriġ tal-klieb, kwartieri tal-uffiċjali u uffiċċju għall-persuna nkarigata mit-

taqsima. 

 

Wara li tlestiet it-taqsima, id-dipartiment iddeċieda li jinvesti fi klieb iżgħar. Tlett iġriewi nxtraw mill-

Ingilterra u erbat iġriewi oħra nxtraw lokalment. 

 

Inġieb trainer minn barra minn Malta fejn ta taħriġ lill-uffiċjali tas-sezzjoni tal-klieb flimkien mal-klieb 

tagħhom fuq tfittxija ta’ droga. L-istess uffiċjali ġew iċċertifikati bħala dog handlers u l-klieb Narcotic 

Certified Dogs.  

 

Female Section 

Matul is-sena daħħalna aktar rutini stretti fis-Sezzjonijiet tan-Nisa biex nibqgħu niġġieldu kontra l-

vizzju tad-droga u ngħinu aktar lill-priġunieri biex joħorġu aħjar fis-soċjeta’. 

• Saru żewġt ikmamar mill-priġunieri stess fejn huma jistgħu jaħdmu, u b’hekk jużaw ħinhom 

sew. Saret kamra għal xogħol tal-ħjata u kamra oħra fejn jinħaddmu souvenirs. 

• Sar ukoll tiftix regolari fiċ-ċelel u fid-diviżjonijiet biex jiġi assigurat li m’hemmx oġġetti 

projbiti fis-sezzjoni. Tneħħew l-affarijiet żejda li l-priġunieri seta’ kellhom fiċ-ċelel u l-

viżitaturi ngħataw lista formali bil-miktub tal-affarijiet li jistgħu jżommu. 

• Kull ġimgħa saru testijiet tal-urina fejn f’dan il-perjodu nstabet priġuniera waħda biss pożittiva 

għal sustanza. 

• Ġiet introdotta wkoll sistema li ċ-ċelel jingħalqu bil-ħin, biex b’hekk jiġi evitat s-serq mill-

priġunieri stess li jidħlu fiċ-ċelel ta’ xulxin. 

 

Infermerija Medika 

Is-servizzi mediċi offruti lill-priġunieri jikkonsistu fi klinika tat-tabib fuq bażi regolari, klinika 

psikjatrika darbtejn fil-ġimgħa u klinika ta’ dentist darba fil-ġimgħa, kif ukoll klinika ta’ tindif tas-snien 

darba fil-ġimgħa wkoll. L-Aġenzija għandha wkoll servizz ta’ sitt infermiera kuljum bejn is-sebgħa ta’ 

filgħodu u t-tmienja ta’ filgħaxija. Sar investiment kbir billi fil-Ħabs inxtraw AED (Defribillators) li 

twaħħlu f’diversi diviżjonijiet u taqsimiet li jaqgħu taħt il-kustodja tal-Ħabs. Saru wkoll investimenti 

fejn tidħol l-ewwel għajnuna u affarijiet biex jittejjeb is-servizz mediku li jingħata lill-priġunieri mill-

Infermiera waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom li jinkludu:  

• Immobilisation Kit 

• 3 fully equipped trauma bags 
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• 2 suction units for CPR use 

• 5 nebulising machines for ventolin 

• Bullet proofs Vest li jintużaw għal skorti speċjali huma mgħammra b’pouch għal’ l-ewwel 

għajnuna f’każ ta’ xi emerġenza 

• Twaħħlu kaxxi għall-ewwel għajnuna fid- divizjonijiet u taqsimiet tal-ħabs 

• 2 Portable parameter monitors 

• ECG Machine u Breathylyser  

Ingħata taħriġ lill-infermiera kollha fuq l-użu tal-magna tal-ECG u ngħata wkoll taħriġ lill-uffiċjali u 

impjegati oħra fl-ewwel għajnuna u l-użu tal-AEDs.  

 

Uffiċjal li jaħdem fl-Infermerija tal-ħabs għadu kemm temm b’suċċess kors għal Paramediku. Għall-

Aġenzija, dan huwa importanti ħafna u li jħeġġeg lill-Aġenzija biex tibqa’ tinvesti fl-uffiċjali tagħha 

biex jibqgħu javvanzaw fil-ħiliet tagħhom. 

 

Bħala parti mix-xogħol tagħhom, l-uffiċjali tal-infermerija medika jieħdu ħsieb is-Sigurtà tal-post u li 

jsiru l-appuntamenti għal sptarijiet u kliniċi, kliniċi dentali u psikjatriċi li jsiru ta’ kuljum u li jlaħħqu 

ammonti konsiderevoli ta’ priġunieri. 

Hawn taħt tidher statistika tal-ammonti ta’ viżti li saru mill-priġunieri fil-klinika tal-Faċilità 

 

Xogħlijiet oħra 

Beda xogħol fuq l-istores il-ġodda u baqa’ għaddej b’ritmu mgħaġġel. Ġie ffinalizzat ix-xogħol għall-

iscanners il-ġodda, inxtrat magna biex taqta l-injam ħalli kemm jista’ jkun isir xogħol ġewwa aktar milli 
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barra l-Ħabs. Matul dan iż-żmien ukoll sar ħafna xogħol ta’ Sigurtà fil-Faċilità tal-C.O.R.R.S fl-

Imtaħleb. Sar ukoll xogħol fuq sistema komputerizzata għall-istores. 

 

Beda u tlesta x-xogħol ta’ tibdil tas-sistema tal-ilma f’Div 3, inbidel il-wiring tad-dawl ta’ fejn hemm 

is-servers, qlibna l-container minn friża għal fridge u ġie utilizzat għall-kcina, fejn ġew iffrankati eluf 

ta’ ewro, tlestiet l-ewwel parti tal-istore l-ġdid u beda jiffunzjona. 

 

Beda l-bini tat-tieni parti tal-istore l-ġdid. Bdilna s-sistema tad-dawl fin-naħa tas-sezzjoni tan-nisa, saru 

diversi xogħlijiet min-naħa tal-mastrudaxxi fejn inbiddlu diversi biċċiet ta’ għamara. Beda u tlesta x-

xogħol fl-istrong room l-ġdida sabiex l-armi jkunu mqiegħda fis-sigur, tkompla x-xogħol ta’ tibdil fil-

kaxxi tat-telefons madwar il-Faċilità kollha, inbiddlu u ssewwew ix-showers ta’ Divs 11, 12 u 13. F’dan 

il-perjodu wkoll beda x-xogħol ta’ manutenzjoni fil-Forn. Sar rinnovar ta’ Div 15 fejn ħa tiġi użata 

bħala klassi għal matul ir-reklutaġġ u tkompla x-xogħol ta’ manutenzjoni ġewwa d-diviżjonijiet kollha 

 

Dipartiment tal-Probation u l-Parole 

 

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

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

Liġijiet li huma s-segwenti: 

 

Superviżjoni ta’ każijiet 

Sal-aħħar ta’ Diċembru 2019, id-DPP għamel superviżjoni fuq total ta’ 992 każ attiv. Dawn il-każijiet 

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

 

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

tal-Parole.  

 

Ġustizzja Riparattriċi 

 

Unità tal-Parole 

Mill-1 ta’ Jannar sal-aħħar ta’ Diċembru 2019, id-DPP segwa numru ta’ priġunieri li ngħataw il-

Liċenzja tal-Parole, liema numru jammonta għal 57 persuna.  

 

Rwol ieħor ta’ din l-Unità tal-Parole huwa li tħejji Rapporti tal-Parole ta’ kull applikant li jkun eleġibbli 

biex japplika għall-Parole. Fil-fatt fis-sena 2019 kien hemm 79 applikazzjoni.  
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Meta dawn ir-rapporti jiġu finalizzati, dawn jingħataw lill-Parole Clerk fejn wara l-istess rapporti 

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

persuna tingħata jew ma tingħatax il-Liċenzja tal-Parole tittieħed mill-Bord tal-Parole.  

 

Unità tal-Appoġġ lill-Vittmi  

Matul is-sena 2019 kien hemm 122 vittma li ġew identifikati. Din l-Unità għamlet kuntatt ma’ 115-il 

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

entitajiet oħra.  

 

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

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

Fis-sena 2019 tħejjew 31 rapport.  

  

Medjazzjoni 

Fis-sena 2019 il-Victim Offender Mediation Committee ltaqa’ fuq bażi regolari fejn ta’ importanza 

primarja lill-istrateġija li għandha tiġi mħaddna sabiex jiżdiedu l-każijiet riferuti għal medjazzjoni. Għal 

dan il-għan, membru mill-kumitat qiegħed iħejji strateġija li għandha tiġi diskussa mill-kumplament 

tal-kumitat, u wara qbil għandha tiġi mħaddna.  

 

Unità tal-Psikoloġija 

It-taqsima tal-Psikoloġija hija magħmula minn żewġ psikologi forensiċi. Huma primarjament inkarigati 

li jipprovdu evalwazzjonijiet u interventi ma’ min wettaq ir-reat u bħalissa jinstab taħt is-superviżjoni 

tad-Dipartiment tal-Probation u l-Parole (DPP). L-unità tirċievi refeerels primarjament mill-Uffiċjali 

tal-Probation, mill-Qorti u mill-Bord tal-Parole. L-għanijiet tal-assessjar u l-evalwazzjonijiet huma 

ġeneralment biex jinfurmaw il-formulazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta’ min wettaq ir-reat. L-

interventi huma tipikament imfassla biex jindirizzaw l-imġieba u l-attività kriminali. L-ammont ta’ 

każijiet li qed jirċievu servizz minn din l-unità baqgħu jiżdiedu matul is-sena 2019.  

 

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

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

titjib tal-ħiliet konjittivi. Huma involuti wkoll fis-superviżjoni u t-taħriġ tal-impjegati u joffru 

konsulenza dwar il-ġestjoni adekwata tar-riskju għal min ikun wettaq ir-reat kemm fil-komunità kif 

ukoll matul is-sentenza karċerarja tagħhom.  

 

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

tagħhom fil-ġestjoni ta’ min wettaq ir-reat, fil-valutazzjonijiet, fl-interventi u fl-abbozzar ta’ rapporti 
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fir-rigward ta’ min wettaq ir-reat wara l-programm ta’ rijabilitazzjoni RISe, kif ukoll tgħin fuq bażi 

regolari billi toffri servizzi ta’ terapija fi grupp lir-residenti tal-program.  

 

Barra minn hekk, rappreżentanti tad-DPP flimkien mal-Unità tal-Psikoloġija, kienu involuti wkoll 

f’inizjattivi differenti matul is-snin, u kkonċentraw fuq il-vjolenza domestika (Peer-to-Peer Group tal-

Kummissjoni tal-Vjolenza Domestika), radikalizzazzjoni (RAN Malta) u reati sesswali. 

   

Taħriġ 

Matul is-sena 2019, id-DPP ħa ħsieb li jkompli jinvesti fit-Taħriġ tal-impjegati u dan billi organizza 

numru ta’ in-house training relatat mal-linja u n-natura tax-xogħol tal-Probation u l-Parole. Barra 

minnhekk, id-DPP ħa ħsieb ukoll li jistieden numru ta’ professjonisti minn diversi entitajiet bħall-

Appoġġ, Caritas, Sedqa u l-Pulizija li taw informazzjoni dwar servizzi offruti mill-entitajiet li jiġu 

minnhom. 

 

L-istess impjegati ġew ukoll mogħtija taħriġ fiżiku mill-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati, liema taħriġ 

kien fuq Control and Restrain Training.  

 

Matul is-sena 2019, id-DPP ħa l-inizjattiva li flimkien mad-Direttorat tas-Saħħa organizza numru ta’ 

laqgħat li jindirizzaw il-Wellbeing tal-ħaddiema. F’dawn il-laqgħat ġew diskussi temi differenti li 

jgħinu lil persuna tgħix ħajja aktar sana u pożittiva.  

 

Kuntatt ma’ Entitajiet Lokali u Barranin  

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

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

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

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

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

membru attiv tal-Confederation of European Probation (CEP).  

 

Statistika Annwali 2019 

Fis-sena 2019, daħlu 655 każ ġdid mill-Qrati ta’ Malta u Għawdex, mill-Bord tal-Parole (Liċenzja tal-

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

2019, id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole kellu total ta’ 992 każ attiv. 
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Grafika 1 

 

Żieda fil-każijiet kienet irreġistrata fl-Ordni Proviżorja ta’ Superviżjoni, fl-Ordnijiet ta’ Servizz fil-

Komunità u fir-Rapporti tal-Parole.  

 

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

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

preċedenti.  

Grafika 2 
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Fis-sezzjoni tal-gender, in-numru ta’ nisa kien dak ta’ 106 waqt li n-numru tal-irġiel kien dak ta’ 549.  

 

Fis-sena 2019 (Irreferi għall-Grafika 3) l-ikbar grupp tal-klijenti li bbenefikaw mis-servizzi tad-DPP 

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

Grafika 3 

 

 

Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

 

Introduzzjoni 

Il-Protezzjoni Ċivili qed tkompli tagħmel avvanzi kbar ’il quddiem. Tressaq pjan olistiku li fih jiġbor 

dak kollu li għandu bżonn dan id-dipartiment biex f’seba’ snin ikun wieħed mill-aqwa servizz ta’ 

emerġenza li għandu dan il-pajjiż. F’dan ir-rapport hemm kif irridu nħarsu b’lenti ġdida lejn l-

infrastruttura u biex il-binjiet tal-istazzjonijiet ikunu jifilħu għat-theżżiż ta’ terremot, kif għandna 

ninvestu f’apparat ġdid u b’teknoloġija moderna, kemm irid ikollna persuni jaħdmu mal-PĊ kif ukoll li 

tinbena kampanja edukattiva.  

 

Kellna sena sħiħa għaddejjin bir-reklutaġġ Assistance and Rescue Officers ġodda. Il-proċess ta’ taħriġ 

lir-rekluti dam għaddej kważi ħames xhur u 128 rekluta nħatru bħala Assistance & Rescue Officer 

f’Settembru 2019. 
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F’jum il-Protezzjoni Ċivili li huwa l-1 ta’ Marzu, saret attività li kienet tikkonsisti billi l-ħaddiema 

intitolati ħadu għall-ewwel darba l-midalja għal servizz twil u effiċjenti skont l-Att ta’ Ġieħ ir-

Repubblika. Għall-okkażjoni tal-112 bħalma jiġri kull sena saret attività fil-Belt Valletta u dan sabiex 

il-poplu jkun jaf kif għandu juża dan in-numru f’każ ta’ emerġenza. 

 

Għat-tielet sena konsekuttiva sitt NGO’s gawdew minn fondi tal-Protezzjoni Ċivili. Ir-Red Cross, l-

ERRC, l-EFRU, is-St John Ambulance, is-St John Rescue Corps u l-MARL qasmu bejniethom is-

somma ta’ €35,000.  

 

Minbarra dan kien hemm investiment ta’ €150,000 f’taħriġ tal-ogħla kwalità għall-Forza tal-Għajnuna 

u Salvataġġ.  

 

Pjan ta’ Azzjoni 

Dan il-pjan ġie ffinalizzat matul din is-sena u partijiet minn dan il-pjan issemmew fil-baġit u hemm 

minnhom li ġew imniżżla bħala miżuri jew pjan ta’ azzjoni għas-sena 2020. 

 

1. Infrastruttura 

Apparti li saru diversi xogħlijiet ta’ infrastruttura f’kull stazzjon biex il-ħaddiema jkollhom post aħjar 

minn fejn joperaw, dan il-pjan qed iħares lejn stazzjonijiet li kollha jkunu jifilħu għat-theżżiż ta’ 

terremot u dan sabiex jibqgħu joperaw u jagħtu servizz fl-iktar mumenti diffiċli. Il-ħsieb huwa li kull 

stazzjon ikollu rwol importanti xi jġorr u jkun mgħammar għal dan l-obbligu, apparti li s-salvataġġ u 

n-nirien jibqgħu l-iktar funzjonijiet importanti ta’ kull stazzjon. Din hija ħarsa ħafifa dwar l-

istazzjonijiet tat-tifi tan-nar li qed jaħseb li għandu jkollu dan id-dipartiment biex ikun jista’ jopera 

aħjar. 

• Stazzjon Santa Venera: Wara ħafna xogħol tlesta t-tender, intgħażel il-kuntrattur u beda l-

iskavar. Dan se jkun l-ikbar stazzjon u se jkun ċentrali li fih se jkun qed jospita s-sezzjonijiet 

tal-USAR u l-K9. 

• Stazzjon Floriana: L-art għaddiet f’idejn il-PĊ u ġew ippreżentati l-pjanti kollha. Saru laqgħat 

mas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u se jkun hemm reviżjoni tal-pjanti fl-ewwel kwart tas-

sena 2020. 

• Stazzjon Għawdex: Ġiet identifikata l-art u saru diskussjonijiet mal-awtoritajiet konċernati. 

(Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali, MGOZ, MHAS). Ġew ippreżentati concept plans kif ukoll 

rapport dwar il-ħtieġa li għandu bżonn dan l-istazzjon li huwa meqjus bħala wieħed reġjonali. 

• Stazzjon Ħal Far: Ingħatat l-art u tlestew il-pjanti. Dawn ġew preżentati lill-Awtorità tal-

Ippjanar sabiex ikun jista’ jinħareġ il-permess meħtieġ. 

• Stazzjon Delimara: Ġiet mgħoddija l-art u saru spezzjonijiet fuq il-blat. 
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• Sezzjoni Marittima: sar qbil biex l-aġenzija li kienet qed tokkupa parti sostanzjali mill-art 

eżistenti ta’ Ras Ħanżir tiġi mrodda lura lill-PĊ f’Mejju 2020.  

• Ħal Far Training grounds: Ingħatat l-art u qed isiru diskussjonijiet ma’ nies professjonali f’dan 

il-qasam biex jibdew jitħejjew il-pjanti neċessarji. Dan jista’ jkun possibbli s-sena d-dieħla billi 

membri minn Singapore Civil Defence Force se jiġu Malta biex jagħmlu dawn l-ispezzjonijiet 

wara li tard din is-sena ġiet ffirmata Letter of Intent bejn il-partijiet konċernati. 

• Ċentru tal-Operazzjonijiet: Ġiet identifikata biċċa art f’Santa Venera viċin l-istazzjon Ċentrali. 

Il-ħsieb huwa li jkun hemm blokka tal-amministrazzjoni, il-kamra tal-kontroll, pompa tal-petrol 

u crisis room. 

 

2. Apparat u Vetturi 

Il-ftehim mal-Malta Industrial Parks biex jinxtraw żewġ bowżers li jġorru 20,000 litru ilma u żewġ 

bowżers oħra li jġorru 40,000 litru ilma ntlaħaq għax inxtraw dawn il-bowżers u trakk biex ikun jista’ 

jiġbidhom. Dawn waslu fl-ewwel kwart tas-sena 2019. Parti minn miżura tal-baġit 2019 kienet li nibdew 

nindirizzaw il-bini għoli u wara li fl-2018 ġie ffirmat kuntratt b’mod dirett ma’ kumpanija barranija 

biex jinxtara TTL (Turn Table Ladder) ġdid li jlaħħaq l-34 metru, dan wasal Malta fil-bidu tas-sena. 

Dakinhar stess ġie ffirmat MoU mal-Awtorità tal-Ippjanar biex jinxtara Turn Table Ladder simili u jkun 

iffinanzjat mill-imsemmija Awtorità. 

 

Dan il-pjan ta’ azzjoni qed iħares lejn tibdil fil-vetturi operattivi li dan id-Dipartiment għandu bżonn 

jixtri biex ikun jista’ jopera tajjeb. Magħhom ukoll hemm żewġ fire boats u tliet dinghies. Matul din is-

sena saru diversi laqgħat uħud minnhom barra minn Malta, ma’ diversi fornaturi ewlenin fil-qasam tal-

PĊ. Saru żewġ rapporti separati u dawn ġew approvati mid-Dipartiment tal-Kuntratti. Għalhekk saru 

negozjati biex jinxtraw dinghy, ħames light fire engines u industrial fire engine fis-sena 2020.  

 

Inxtara wkoll protective clothing bħal elmijiet, fire kits, safety shoes, rescue gloves, flash hoods, fire 

gloves u bwietz tal-ogħla kwalità bi spiża ta’ madwar kwart ta’ miljun ewro. Xtrajna wkoll diversi 

apparat ġdid kemm għas-salvataġġ u kemm għan-nirien, fosthom BA’s (Breathing Apparatus), hoses, 

pompi u slielem ġodda. Xtrajna żewġ fork lifts ġodda u għaxar karozzi għall-uffiċjali. Saret tender biex 

jinxtraw diversi vetturi oħra li għandu bżonn dan id-dipartiment kif ukoll tender ieħor biex issir tinda 

kbira ġewwa Ħal Far. Sar ftehim biex jinxtraw żewġ rotater telehandlers wara l-evalwazzjoni tal-

maltempata ta’ Frar. Inxtara iktar foam concentrate, inxtraw l-ewwel affarijiet għat-Taqsima tal-

Għajnuna Umanitarja fosthom, żewġ tined, għoxrin sleeping bags, għoxrin mejda u mitejn siġġu. 

Xtrajna wkoll b’€400,000.00 apparat li għandu x’jaqsam mas-Sezzjoni tal-Hazmat u b’€60,000 mill-

proġett Calypso f’apparat fuq is-salvataġġ fosthom żewġ drones kbar li kapaċi jidentifikaw ħruġ ta’ żejt 
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minn ġol-bastimenti. Ukoll xtrajna sitt chainsaws kbar ta’ ditti ewlenin biex ikollna apparat iktar 

b’saħħtu. 

 

3. Riżorsi Umani 

Matul din is-sena sar it-taħriġ għal 130 rekluta li rrispondew mill-188 li kienu intitolati li jagħmlu t-

taħriġ. Fl-amministrazzjoni ġew tliet persuni ġodda, waħda biex tieħu ħsieb l-HR, oħra biex tassisti d-

direttur fix-xogħlijiet tiegħu u tieħu ħsieb is-safar u ieħor bħala dog handler mas-sezzjoni tal-klieb.  

 

Taħriġ 

Kompla t-taħriġ in-house għall-ħaddiema kollha u tlesta l-kors għall-membri kollha fuq l-ewwel stage 

tal-absailing. Dan it-taħriġ tqassam fuq tliet stadji u wara li l-ħaddiema kollha għamlu l-ewwel stadju 

bdew it-tieni wieħed li jkun jikkonsisti anke f’tixbit mal-irdumijiet.  

 

Sar taħriġ mal-membri Kanadiżi tal-USAR tar-Red Deer County. F’dan it-taħriġ il-membri Maltin ħadu 

esperjenza f’taħriġ differenti ta’ kif isiru t-tfittxijiet intensivi. Fil-bidu tas-sena 2019 membri Maltin 

telgħu l-Kanada biex jagħmlu taħriġ f’temperaturi u kundizzjonijiet kesħin. 

 

Għat-tieni darba konsekuttiva ħamsin ħaddiem tal-Forza tal-Għajnuna u Salvataġġ ħadu taħriġ intensiv 

fuq nirien jew salvataġġ minn jew ġo helicopter. Is-sena d-dieħla 50 persuna oħra se jagħmlu taħriġ 

simili. 

 

Biex inkomplu nonoraw il-miżura tal-baġit rigward bini għoli sar kuntatt ma’ espert Ingliż f’dan il-

qasam u sar ftehim miegħu biex tletin persuna oħra jieħdu kors intensiv kif għandhom jaġixxu jekk ikun 

hemm nirien f’bini għoli.  

 

Wara r-rakkomandazzjonijiet ta’ esperta Kanadiża li fasslet programm ta’ taħriġ kemm għall-klieb kif 

ukoll għad-dog handlers biex is-sezzjoni tal-klieb K9 tkompli miexja ’l quddiem, membru minn ta’ din 

is-sezzjoni mar il-Kanada u ġie lura bħala instructor.  

 

Uffiċjal għoli ntbagħat l-Università ta’ Singapore fejn tħarreġ flimkien ma’ esponenti barranin fuq kif 

għandek tippreveni u tilqa’ f’każ ta’ diżastru.  

 

Sar ukoll kors fuq hydraulic rescue equipment fejn għaxar persuni ħadu dan it-taħriġ speċjalizzat. Tletin 

persuna ħadu taħriġ fuq it-Turn Table Ladder il-ġdid u għaxra oħra ħadu taħriġ speċjalizzat kif jopera 

l-istess trakk. Sar ukoll taħriġ intern fuq it-tħaddim tad-drones. Beda wkoll il-kors biex ħames ħaddiema 

tal-PĊ ikunu rikonoxxuti bħala instructors tal-First Aid taħt il-kappa tar-Red Cross. 
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Minbarra taħriġ lill-membri tagħna, tajna taħriġ lil diversi persuni ta’ nazzjonalità barranija. Ewlenin 

fost dawn kien hemm grupp ta’ għoxrin senior firefighter mill-Ghana li għat-tieni sena konsekuttiva 

ħadu taħriġ intensiv fuq teknikalitajiet ġodda kif ukoll apparat ieħor modern biex ikunu effettivi fix-

xogħol tagħhom. F’Novembru kellna żewġ persuni mill-Palestina li għamlu ġimgħa magħna jitħarrġu 

fuq kif wieħed għandu jitfi n-nar. Kemm-il Palestinjani u kemm-il membri tal-Ghana ġew hawn Malta 

bl-inizjattiva tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ konġunta ma’ dik tal-

MHAS. 

 

Applikazzjonijiet 

Bħala applikazzjonijiet qed nirċievu dak kollu li jidħol għand il-PA. Importanti li din it-taqsima jkollha 

l-ħaddiema neċessarji biex tkun tista’ topera b’mod tajjeb speċjalment fid-dawl tat-tibdil leġislattiv.  

 

Bl-introduzzjoni tal-Fire and Safety Regulations irid ikun hemm iktar ħaddiema li jivvetjaw l-

applikazzjonijiet, iktar ħaddiema li jispezzjonaw u iktar evalwaturi, periti u avukat sabiex l-infurzar tar-

regolamenti jimxi b’mod ġust u trasparenti. Ma’ dawn żdiedet id-domanda tal-applikazzjonijiet 

mingħand ir-REWS u l-ERA kif ukoll spezzjonijiet fuq kmamar tan-nar u lmenti li jsiru minn żmien 

għall-żmien minn terzi persuni li jridu jiġu spezzjonati u jsiru r-rapporti dwarhom. 

 

Xahar App tal-PA  DNO’s Events REWS TOTAL 

Jannar 3 7 1 0 11 

Frar 1 7 1 2 11 

Marzu 2 6 4 1 13 

April 3 5 1 1 10 

Mejju 4 19 7 2 32 

Ġunju 0 5 6 1 12 

Lulju 4 12 8 0 24 

Awwissu 1 0 6 1 8 

Settembru 3 10 7 2 22 

Ottubru 2 11 5 1 19 

Novembru 1 5 3 2 11 

Diċembru 2 7 4 1 14 

Total 26 94 53 14 187 
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Interventi ta’ Emerġenza 

Il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jkunu involuti ta’ kuljum f’diversi operazzjonjiet ta’ 

salvataġġ. Dawn l-operazzjonijiet ivarjaw minn nirien domestiċi għal interventi ta’ salvataġġ, assistenzi 

u oil spillages. Matul is-sena 2019 il-Protezzjoni Ċivili ġiet imsejħa biex tassisti ’l fuq minn 5,780 

inċident, żieda ta’ 127 fuq is-sena preċedenti u huwa l-ogħla mill-2012 ’l hawn. Fi Frar kellna 

maltempata kbira u fi tlett ijiem kellna nassistu ’l fuq minn 600 sejħa. Kellna żewġ każijiet serji ta’ bini 

mġarraf fil-Mellieħa u f’San Pawl il-Baħar. Operazzjoni oħra sensittiva kienet in-nirien fil-Miżieb li 

domna biex ikkontrollajnieh għal iktar minn 20 siegħa.  

 

L-istatistika turi li din is-sena kellna żieda fin-nirien ta’ 3.3%, u kellna żieda sinifikanti f’dawk li huma 

meqjusa b’oħrajn li dan aktarx huwa dovut minħabba l-maltempata. Tnaqqis ta’ 6.7% meta mqabbel 

mas-sena l-oħra huwa t-tixrid taż-żjut fit-toroq u jidher li dan qed iseħħ wara li kellna diskussjonijiet 

ma’ Transport Malta fuq dan il-qasam. 

 

L-istazzjonijiet baqgħu bejn wieħed u ieħor bl-istess persentaġġi bl-iktar stazzjon attiv jibqa’ dak ta’ 

Kordin bi 35.33%. Is-Sezzjoni Marittima, wara t-tnaqqis drastiku fl-2017 u 2018, kien hemm żieda bl-

inċidenti ta’ materjal perikoluż (HAZMAT) jibqa’ jiddomina din it-taqsima. Peress li kellna xitwa xotta 

dan affettwa wkoll l-istatistika għax naraw tnaqqis kemm fil-floddings u kemm fil-pumping, Dan it-

tnaqqis inħass mal-istazzjonijiet kollha.  

 

Hawn taħt hawn il-lista kollha ta’ inċidenti li l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili attendew 

fuqhom matul is-sena 2019. F’dawn it-tabelli hemm tqabbil mas-sena l-oħra kif ukoll tabelli oħra li juru 

n-natura tax-xogħol u x-xogħol li jkollu kull stazzjon rispettivament.   

Natura ta’ Emerġenza 2018 % 2019 % Differenza + or – (%) 

Assistenza 925 16.4 926 16.0 + 1 - 0.4 

Nirien 1,934 34.2 2,171 37.5 + 237 + 3.3 

Għargħar 38 0.7 11 0.2 - 27 - 0.5 

Hazmat 85 1.5 96 1.7 + 11 + 0.2 

Inċidenti Marittimi 23 0.4 24 0.4 + 1  0 

Oħrajn 470 8.3 729 12.6 + 259 + 4.3 

Pumping 29 0.5 16 0.3 - 13 - 0.2 

Salvataġġ 380 6.7 386 6.7 + 6 0 

Spillage 1,769 31.3 1,421 24.6 - 348 - 6.7 

Grand Total 5,653 100 5,780 100 + 127 0 
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 2018  2019  2017/2018 2017/2018 

       

STAZZJON INĊIDENTI % INĊIDENTI % Differenza + or – (%) 

Sezzjoni tal-Klieb 1 0.0 13 0.22 + 12 + 0.22 

Floriana 538 9.5 579 10.02 + 41 + 0.52 

Għawdex 651 11.5 766 13.25 + 115 + 1.75 

Ħal Far 1142 20.2 1277 22.09 + 135 + 1.89 

Kordin 2165 38.3 2042 35.33 - 123 - 2.97 

Sezzjoni Marittima 140 2.5 160 2.77 + 20 + 0.27 

Xemxija  1004 17.8 934 16.16 - 70 - 1.64 

Delimara 12 0.2 9 0.16 - 3 - 0.04 

TOTAL  5653 100 5780 100 + 127 0 

 

Relazzjonijiet Pubbliċi u Edukazzjoni 

Il-funzjonijiet tat-taqsima tar-Relazzjonijiet Pubbliċi huma li jipproċessaw u jikkordinaw talbiet għall-

informazzjoni, statistika jew intervisti relatati max-xogħol tat-tifi tan-nar u salvataġġ li jsiru minn 

skejjel, studenti, NGO’s, membri tal-midja, Dipartimenti tal-Gvern, entitajiet privati, Kunsilli Lokali u 

l-pubbliku ġenerali. Dawn it-talbiet ivarjaw minn diskussjonijiet u demostrazzjonijiet edukattivi dwar 

it-tifi tan-nar u salvataġġ, għal żjarat fit-taqsimiet diversi tad-Dipartiment. 

 

Lejn l-aħħar tas-sena 2019 erġajna introduċejna ż-żjarat tal-iskejjel tal-Kinder u taċ-Child Care. Apparti 

ż-żjarat fl-istazzjonijiet minn diversi skejjel, qed tinżamm ukoll statistika ta’ kemm-il membri tagħna 

jmorru huma fl-iskejjel. Din is-sena rajna wkoll żieda ta’ studenti li jkunu jridu jagħmlu esperjenza ta’ 

xogħol ma’ dan id-dipartiment u dan qed juri kemm il-PĊ għandha stima qawwija mill-pubbliku 

inġenerali. 

 

Fil-midja bqajna konsistenti u kellna diversi slots fi programmi popolari, imma l-iktar li jkollna cover 

ikun meta jkun hemm xi inċident ta’ livell nazzjonali ngħidu aħna l-maltempata ta’ Frar u l-bini li waqa’ 

l-Mellieħa. Insibu wkoll statistika ta’ kemm noffru servizz lill-entitajiet bla ħlas biex jagħmlu fund 

raising, ewlieni fosthom huwa l-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika. 

 2019 

Demostrazzjonijiet 16 

Żjarat ta’ familjarizzazzjoni mis-CPD 55 

Korsijiet lil Terżi 999 
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Fire & Evacuation Drills 37 

Zjarat lill-istazzjonijiet 235 

Diskussjonijiet 20 

Parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi 17 

Media 76 

Work placings minn studenti 59 

Visti fi skejjel 16 

Taħrig in-house 90 

 

Safar 

Matul is-sena 2019, din it-taqsima pproċessat u għamlet l-arranġamenti neċessarji ta’ 83 vjaġġ għal 

barra minn Malta u dan sar biex membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jkunu jistgħu jattendu 

seminars, taħriġ, konferenzi u laqgħat oħra relatati ma’ workshops tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni tal-

Unjoni Ewropea.  

 

Fil-bidu tas-sena żewġ uffiċjali telgħu Singapore bi tħejjija għal iktar koperazzjoni bejn iż-żewġ 

entitajiet. Dan immatura f’Novembru meta żewġ uffiċjali għolja tal-PĊ telgħu Singapore u ffirmaw 

Letter of Intent bil-ħsieb li jkun hemm koperazzjoni akbar bejn iż-żewġ pajjiżi. Uffiċjal mar kors 

f’Singapore, li kien jikkonsisti fuq il-Hyogo u Sendai Framework li sar fl-Università ta’ Singapore. Fil-

Kanada l-Kap u tmien membri oħra għamlu kors intensiv ta’ ġimgħa sħiħa fuq severe weather fil-

Kanada u fl-istess post mar persuna mill-K9 biex jitħarreġ u jkun jista’ jsir instructor tal-klieb. Ħames 

uffiċjali marru l-Italja u ħadu kors kif jikkalibraw il-gas detectors, u tnejn oħra l-Ingilterra fuq nirien ta’ 

vetturi elettriċi. 

 

Din is-sena kellna ħames safriet li għandhom x’jaqsmu man-negozjar ma’ fornaturi barranin sabiex 

inkunu nistgħu nixtru b’mod dirett kemm l-opri tal-baħar kif ukoll il-vetturi tat-tifi tan-nar, għalhekk 

żewġ uffiċjali kull darba kellhom iżuru diversi pajjiżi fosthom in-Norveġja, l-Italja, l-Iskozja, il-

Ġermanja, l-Olanda u l-Awstrija. 

 

Konklużjoni 

F’Mejju kellna żjara mingħand i l-President tar-Repubblika fejn ġie fl-istazzjon ta’ Ħal Far, iltaqa’ mal-

membri u segwa mill-qrib l-operat tal-PĊ. Għat-tieni sena konsekuttiva pparteċipajna fil-Ġimgħa għas-

Servizz Pubbliku billi għamilna fire drill fil-Palazz tal-President tar-Repubblika l-Belt Valletta taħt l-

osservazzjoni tas-Segretarju Permanenti Ewlieni. F’din il-Ġimgħa pparteċipajna darb’oħra permezz ta’ 

diskussjoni li saret mill-Employee Support Programm bit-tema Għajnuna fil-Waqt.  
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Dan ir-rapport jixhed impenn u dedikazzjoni kbira mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

matul is-sena 2019 konġunta ma’ dik tal-ministeru u diversi entitajiet oħra. Għalkemm il-PĊ huwa 

wieħed pjuttost żgħir meta kkomparat ma’ korpi ddixxiplinati oħra, l-impenn tiegħu huwa wieħed kbir.  

 

Jidher b’mod ċar ħafna li l-Gvern qed jaċċetta din il-viżjoni u strateġija u dan jawgura tajjeb għas-snin 

li ġejjin biex dan id-Dipartiment ikompli jissaħħaħ u jikber skont il-ħtieġa u jilqa’ għall-isfidi li ta’ 

kuljum qed jiżdiedu, biex ikompli jsalva u jipproteġi b’dinjità u serjetà. 

 

Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni – Dipartiment tal-Pulizija 

 

Għas-sena 2019 id-Dipartiment tal-Pulizija kellu żieda fil-bagit meta kkomparat ma’ dak tas-sena ta’ 

qabel speċjalment il-fondi kapitali. Dan ifisser li apparti x-xogħol normali tal-accounts kien hemm 

attività akbar fejn jidħlu proċeduri ta’ xiri (procurement) u ppjanar dettaljat sabiex il-fondi mogħtija 

jiġu utilizzati sal-aħħar tas-sena. 

 

Fl-ewwel kwart tas-sena ġie ffirmat il-kuntratt ta’ xiri tal-għassa l-ġdida ta’ Marsaxlokk. Għaddej 

proċess sabiex jitlestew ix-xogħlijiet mill-aktar fis sabiex tibda’ taqdi l-pubbliku fix-xhur li ġejjin. 

 

Wara li tlestiet l-evalwazzjoni tas-sejħa għall-offerti għall-bini tal-għassa ta’ Wied il-Għajn ġie ffirmat 

il-kuntratt b’investiment totali ta’ €885,950. Ix-xogħol beda minnufih u sal-aħħar tas-sena sar it-

tħammil u xogħol fuq il-pedament. 

 

Fit-Taqsimiet tal-Kavallerija u tal-Klieb saru tiswijiet u manutenzjonijiet sabiex il-post fejn jinżammu 

l-annimali rispettivi jkun aktar addattat. Flimkien ma’ dan matul is-sena nxtraw erba’ żwiemel li ġew 

impurtati mill-Irlanda ta’ Fuq bi spiża totali ta’ € 35,384. 

  

Matul din is-sena wkoll tkompla l-immodernizzar tal-flotta ta’ vetturi fi ħdan il-dipartiment. Wara 

proċess ta’ sejħa għall-offerti inxtraw total ta’ 74 karozza li wara li ġew attrezzati bit-tagħmir meħtieġ 

bħal dwal t’emerġenza u radjijiet, ġew imqassma mad-diversi taqsimiet u distretti flok il-karozzi li 

kienu qed jintużaw. Dan l-investiment sewa lid-dipartiment b’kollox € 1,165,000. Apparti dawn 

inxtraw ukoll sitt personal transporters (Segways) sabiex jintużaw mill-uffiċjali tal-pulizija f’żoni 

turistiċi u pedonali bħal Belt Valletta, fl-Imdina u Buġibba. 

 

Fl-2019 saru investimenti sostanzjali sabiex jissaħħu t-taqsimiet tar-Rapid Intervention Unit (RIU) u 

l-iSpecial Intervention Unit (SIU). Dan sar billi nxtara apparat essenzjali li jintuża waqt l-
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operazzjonijiet ta’ dawn it-taqsimiet. Inxtara wkoll training simulator biex l-uffiċjali ta’ dawn it-

taqsimiet jitħarrġu fl-użu tal-armi f’ambjent aktar reali tal-operazzjonijiet li jistgħu jwettqu. 

 

Dan id-direttorat ta’ wkoll sehemu biex inxtara ammont sostanzjali ta’ apparat ġdid biex tissaħħaħ it-

Taqsima tal-Forensika kif ukoll saru arranġamenti neċessarji biex jingħata taħriġ, kemm lokali kif 

ukoll barra minn xtutna. Dan ingħata lil numru ta’ ħaddiema f’din it-taqsima sabiex jinżamm il-livell 

rikjest minn laboratorju forensiku akkreditat biex jinżamm konformi mal-istandards obbligatorji tal-

Unjoni Ewropea. 

 

It-taqsima tas-Snajja’ kompliet ix-xogħol tagħha ta’ rranġar u tisbiħ ta’ diversi taqsimiet, sezzjonijiet 

u għases, fosthom dik ta’ Marsalforn u tad-direttorat tal-Accounts, fejn ġew rinovati l-uffiċini u ġew 

installati loġġijet biex jonqos l-użu tad-dawl artificjali fil-kuriduri. Inxtraw ukoll numru kbir ta’ crowd 

control barriers li huma aktar maniġġabbli minn dawk li kienu qed jintużaw riċentement. 

 

Fl-2019 ġiet ippubblikata fuq il-Gazzetta tal-Gvern it-tielet skema sabiex tingħata għotja għas-sahra 

maħduma mill-pulizija bejn l-1 ta’ Settembru 1993 u l-31 ta’ Diċembru 2009. F’din l-iskema 

bbenefikaw 2,510 pulizija, ex-pulizija jew werrieta b’ammont totali ta’ €2,036,000 imqassma. 

 

Fl-ewwel kwart tas-sena ġie milħuq ftehim bejn il-partijiet konċernati u ġie ffinalizzat ix-xogħol relatat 

mal-ħlas għal ħin żejjed maħdum minn uffiċjali tal-pulizija (Spetturi u Supretendenti) waqt il-laqgħat 

taċ-CHOGM u Valletta Summit fl-2015. Pagamenti saru f’April bi spiża totali ta’ €43,000. 

 

Is-sezzjoni tar-Riżorsi Umani għall-ħaddiema ċivili fi ħdan id-direttorat matul is-sena ħareġ numru ta’ 

sejħiet għal positijiet ċivili fid-dipartiment. Dan sar sabiex jikkumplimenta l-proċess ta’ civilianisation 

tad-Dipartiment tal-Pulizija. 

 

Pulizija 

 
Riżorsi Umani u Amministrazzjoni 

L-uffiċċju tar-Riżorsi Umani kien impenjat sew bejn April u Ġunju, minħabba l-Elezzjoni tal-Parlament 

Ewropew kif ukoll l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dawn l-avvenimenti jinvolvu preparamenti u 

organizazzjoni minn dan l-Uffiċċju, kemm fl-għażla tal-Pulizija biex iqassmu d-dokumenti tal-voti, 

kemm fl-għażla tal-Pulizija biex jissorveljaw postijiet tal-votazzjoni u kemm biex ikun hemm 

superviżjoni u ordni kontinwa fil-lokalitajiet kollha.  
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Bejn it-28 ta’ Ġunju u s-26 ta’ Lulju irċevejna mija u tmienja u disgħin (198) applikazzjoni sabiex 

jissieħbu bħala membri ġodda fil-Korp tal-Pulizija (Kuntistabblijiet tal-Pulizija). L-applikazzjonijiet 

għadhom qegħdin jiġu pproċessati.  

 

Fl-10 ta’ Mejju infetħu wkoll l-applikazzjonijiet għar-rank ta’ Surġent tat-Tielet Klassi skont Ċirkulari 

GHQ Nru: 15/2019 fejn irċevejna mija, tlieta u sebgħin (173) applikazzjoni. Il-membri li għaddew mill-

intervista bdew it-taħriġ meħtieġ fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati fl-4 ta’ Novembru.  

 

Skont Ċirkulari GHQ Nru 16/2019 u Ċirkulari GHQ Nru 17/2019, datati 10 ta’ Mejju, infetħu l-

applikazzjonijiet għall-Maġġur tal-Ewwel Klassi u Maġġur tat-Tieni Klassi rispettivament, liema 

applikazzjonijiet għadhom qegħdin jiġu pproċessati. 

 

Bejn it-28 ta’ Ġunju u d-19 ta’ Lulju nfetħu l-applikazzjonijiet għar-rank ta’ Spettur skont il-Gazzetta 

tal-Gvern Nru: 20,222 u Ċirkulari GHQ Nru. 24/2019 datati 28 ta’ Ġunju, liema applikazzjonijiet 

għandhom qegħdin jiġu pproċessati. 

 

Skont Ċirkulari HR Pulizija Nru. 1/2019, datata 30 t’Awwissu, infetħu l-applikazzjonijiet għall-post ta’ 

Supretendent, liema applikazzjonijiet għadhom qegħdin jiġu pproċessati. 

 

Infetħu ukoll applikazzjonijiet għar-rank ta’ Kuntistabbli ta’ Riżerva bħala mużiċisti, skont il-Gazzetta 

tal-Gvern Nru: 20,247 datata 9 t’Awwissu 2019, liema applikazzjonijiet ukoll għadhom qegħdin jiġu 

pproċessati.  

 

Intlaqgħu wkoll numru konsiderevoli t’applikazzjonijiet għal Kuntistabbli ta’ Riżerva. 

 

Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunità u l-Istampa (CMRU) 

 
Relazzjonijiet mal-komunità 

Ix-xogħol tat-Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunita’ u l-Istampa huwa li:  

• Jipproċessaw talbiet għall-informazzjoni li jirċievu mingħand studenti, NGOs u l-pubbliku in 

ġenerali 

• Proċessar ta’ rapporti li jaslu permezz tas-sistema tal-Customer Care u l-OPRES (On-line 

Police reporting System) fir-rigward ta’ talbiet għall-informazzjoni; 

• Jikkordinaw ma’ NGOs, Kunsilli Lokali u skejjel li jitolbu servizzi ta’ diversi Pulizija għal 

taħdidiet edukattivi, Traffic Safety Campaign, servizzi tal-Banda tal-Pulizija u l-Jazz Group u 

żjarat fl-Akkademja tal-Pulizija, il-Mużew, is-Sezzjoni tal-Klieb tal-Pulizija u l-Kavallerija; 

• Jagħtu talks f’diversi skejjel rigward karriera fil-Korp tal-Pulizija; 
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• Preparazzjoni u Tqassim ta’ materjal edukattiv bħal posters, book marks lil Kunsilli Lokali, 

skejjel, għasses tal-Pulizija 

• Jaġġornaw u jsir moniteraġġ tal-paġna ta’ Facebook u Twitter, Youtube u l-portal tal-Pulizija. 

 

Relazzjonijiet mal-Istampa  

• Moniteraġġ ta’ viżwal u radju, gazzetti, internet, pubblikazzjonijiet ta’ Press Releases u 

kordinazzjoni ta’ Konferenzi Stampa; 

• Recording u moniteraġġ tal-aħbarijiet u programmi meta jkunu jikkonċernaw lill-Pulizija; 

• Arranġamenti għal intervisti ma’ uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija hekk kif mitluba mill-Istampa;  

• Ipproċessar ta’ talbiet mingħand stazzjonijiet tar-radju, TV u print media;  

• Ikkordinar ma’ producers ta’ Net TV, One TV u PBS in konnessjoni ma’ parteċipazzjonijiet ta’ 

Pulizija fuq xogħol li jsir ta’ kuljum f’diversi sezzjonijiet tal-Korp.  

• Ikkordinar ukoll crime conferences 

 

Imħażen tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija 

Il-Ħwienet tal-Imħażen tal-Kwartieri Ġenerali tal-pulizija, komunament imsejħa bħala l-QMS, huma 

taħt is-superviżjoni ta’ Supretendent.  

 

Matul is-sena, inxtraw diversi oġġetti biex jaqdu l-ħtiġijiet ta’ kuljum tas-Sezzjoni tas-snajja’, kif ukoll 

oġġetti ta’ uniformi, minn aġenti u bejjiegħa kemm lokali u kif ukoll barranin wara l-awtorizzazzjoni 

meħtieġa. 

 

Oġġetti misjuba minn individwi u kkonsenjati lill-pulizija huma trattati wkoll minn din it-taqsima u jiġu 

wkoll ippubblikati fuq il-Gazzetta tal-Gvern. 

 

Matul is-sena nxtraw 75 karozza għall-użu ta’ diversi sezzjonijiet, 2 muturi għall-iskwadra tad-drogi u 

2 muturi għall-iskwadra ta’ kontra t-terrorizmu. 

 

Il-munizzjon, armi, flimkien ma’ tagħmir ieħor relatat mat-taħriġ tal-Pulizija fl-Akkademja tal-Pulizija 

u għall-Unità ta’ Intervent Rapidu nxtraw minn aġenti lokali. 

 

Victim Support Unit 

Il-Victim Support Unit (VSU) fi ħdan il-Korp tal-Pulizija ilu jiffunzjona mill-2016 u mwaqqaf 

uffiċjalment nhar id-19 ta’ April 2017.  
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L-għan prinċipali ta’ din is-sezzjoni huwa li jagħti l-ħin u l-ispazju lill-vittmi tal-kriminalità li jkunu 

għamlu rapport mal-Pulizija. Fid-dawl ta’ dan qegħdin anki jiġu implimentati numru ta’ proċeduri fi 

ħdan il-korp tal-Pulizija li jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawn il-vittmi. Dan qed isir fid-dawl tal-Att 

dwar il-Vittmi tal-Kriminalità, Kap 539 tal-Liġijiet ta’ Malta, liema Att daħal fis-seħħ f’April tal-2015. 

 

Servizzi pprovduti mill-Victim Support Unit 

L-istatistika ta’ hawn taħt tirrigwarda assistenza li ngħatat mill-VSU, kemm lill-vittmi nfushom kif 

ukoll lill-qraba tagħhom matul is-sena. 

Xahar Numru ta’ Vittmi 

Jannar 24 

Frar 72 

Marzu 49 

April 47 

Mejju 35 

Ġunju 35 

Lulju 64 

Awwissu 42 

Settembru 42 

Ottubru 26 

Novembru 19 

Diċembru 10 

Total 465 

 

Lock-Up 

Mill-bidu sa l-aħħar tas-sena, ġew irreġistrati b’kollox 2,216 persuna, li minnhom 1,058 kienu Maltin 

u 1,158 kienu barranin filwaqt li kien hemm 1,983 raġel u 233 mara, li 1,205 persuni minnhom ġew 

mressqa il-Qorti . 

 

Matul is-sena, taħriġ ta’ First Aid ġie mogħti lill-Pulizija li huma stazzjonati fil-Lockup skont kif kien 

hemm il-ħtieġa u b’hekk kull Pulizija stazzjonat fil-Lockup huwa kopert b’dan il-Kors meħtieġ.  

 

Servizz ipprovdut mill-Police Counselling Unit 

Persunal fi ħdan il-Korp li jkunu qegħdin jesperjenzaw diffikultajiet personali jew dawk relatati max-

xogħol jistgħu jaċċessaw is-servizz volontarjament. Fejn il-prestazzjoni tax-xogħol tkun affettwata 

negattivament, riferimenti formali ta’ pulizija jistgħu jsiru minn Uffiċjali mhux taħt il-Grad ta’ Spettur. 

Is-servizz huwa offrut bla ħlas u taħt regoli ta’ kunfidenzjalità stretta. Il-counselling huwa offrut 
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f’oqsma li jinkludu, però mhux limitati għal ġestjoni ta’ stress kemm relatat mal-ħajja personali jew 

max-xogħol pulizjesk, imġiba ta’ dipendenza, kwistjonijiet ta’saħħa mentali u/jew fizika, diffikultajiet 

ta’ relazzjoni, ġestjoni ta’ inċidenti trawmatiċi, tranżizzjonijiet tal-ħajja jew tax-xogħol, appoġġ waqt 

żmien ta’ luttu u kwistjonijiet psikosoċjali oħrajn. 

 

It-tabelli ta’ hawn taħt jelenkaw statistika li tirrigwarda assistenza li ngħatat mill-Police Counselling 

Unit matul is-sena. 

 

Numru ta’ persuni assistiti mill-Police Counselling Unit 

Spetturi/ 

oħrajn 

Surgenti/

Maġġur 

Kuntistabbli Persuni taħt 

taħriġ 

Familjari 
Total 

11 13 28 3 3 58 

 

Din l-istatistika turi minn min sar ir-riferiment lejn il-Police Counselling Unit 

 

 

 

 

Legal – Finance & ICT 

 
Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni 

Fl-aħħar kwart tas-sena saru diskussjonijiet mad-diversi taqsimiet sabiex jitqassam il-Baġit 2020 

speċjalment f’dak li huma spejjeż ta’ natura kapitali u proġetti marbuta mal-miżuri tal-Baġit. 

 

Inxtara apparat għat-Taqsima tal-Forensika permess ta’ sejħiet għall-offerti fosthom kameras diġitali, 

apparat speċjalizzat tal-marki tas-swaba’, apparat biex tinqara data minn fuq mobiles u oħrajn 

b’investiment totali ta’ kważi Eur400K. 

 

It-Taqsima tal-IT beda l-proċess biex jitwaħħlu l-intercoms mal-għases sabiex jipprovdu 

komunikazzjoni bejn persuni u l-pulizija meta l-għassa tkun magħluqa. 

 

Ħarġu s-sejħiet għall-applikazzjonijiet għall-post ta’ Senior Legal Officer u 1st Line Border Control 

Officer. Ġiet ingaġġata persuna fil-post ta’ Manager I (Project Management), u persuna oħra fil-post 

ta’ Media Coordinator. 

 

 

Referiment:  Total 

Volontarju  36 

Amministrazzjoni 2 

Outreach 20 
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Uffiċċju Legali   

 

1)     Pariri Legali 

Dan l-uffiċċju jagħti pariri/opinjonijiet fuq aspetti legali, fosthom kriminali, ċivili kif ukoll dawk ta’ 

natura amministrattiva. Dan l-uffiċċju jagħti pariri wkoll lill-membri oħra tal-korp fuq akkużi li 

għandhom jinħarġu fil-konfront ta’ persuni li jkunu se jittieħdu proċeduri kriminali fil-konfront 

tagħhom.  

  

Mis-sena 2013 l-uffiċċju legali kien ukoll inkarigat milli jieħu ħsieb jidher f’isem il-Kummissarju tal-

Pulizija fejn jidħlu kawżi ta’ natura ċivili u dawk kostituzzjonali. F’din il-funzjoni dan l-uffiċċju jaħdem 

id f’id mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, fejn għal kazijiet aktar qabel imsemmija jsiru l-laqgħat 

neċessarji sabiex jintlaħaq qbil fuq il-linja ta’ difiża li għandha tittieħed. 

  

2) Abbozzar ta’ kuntratti, liġijiet u atti oħrajn 

Hija funzjoni tal-Uffiċċju Legal illi jabbozza, jivverifika jew jirrevedi kuntratti u xort’oħra ta’ skritturi 

li jikkontjenu xi tip ta’ ftehim, fejn il-Korp tal-Pulizija jkun parti. 

 

F’ċertu każijiet, l-istess uffiċċju jabbozza wkoll atti li jkunu ser jiġu sottomessi fil-Qrati, u anki 

jippreżenta l-istess. 

 

Apparti dan, l-Uffiċċju Legali jieħu sehem attiv fid-diskussjonijiet u abbozzar li jikkonċernaw l-

introduzzjoni jew tibdil taliġijiet li jolqtu l-Korp tal-Pulizija. 

 

3) Kordinament ta’ Kawzi fil-Qrati 

Preżentement l-Uffiċċju Legali qed jikkordina sebgħa u sebgħin (77) kawża, kemm ta’ natura 

Kostituzzjonali kif ukoll Ċivili, li fihom il-Kummissarju tal-Pulizija jkun parti. Wieħed u tletin (31) 

minn dawn il-kawżi ġew introdotti matul is-sena 2019, u tnejn u erbgħin konklużi. 

 

Uffiċċju tal-kondotti 

Matul l-2019, l-uffiċċju tal-kondotti ħareġ 54,997 ċertifikat tal-kondotta bi ħlas ta’ €2.80c u 2,535 

Fedini Penali ġew maħruġa għall-użu personali eċċ bi ħlas ta’ €5.50. Total ta’ flus migbura huwa 

€167,932.50. 

 

Numru ta’ Persuni sentenzjati (sentenzi riċevuti fl-uffiċċju) matul 2019 kienu 12,272 minnhom 3,533 

kienu delitti u 8,739 kienu sentenzi ta’ Kontravenzjonijiet. 



 

 

Rapport Annwali 2019 - MHAS  53 

 

 

Fedini Penali maħruġa matul 2019 ta’ entitajiet li huma elenkati fil-Raba’ Skeda fl-Ordinanza dwar iċ-

Ċertifikati tal-Kondotta Kapitolu 77. 2,535. 

 

Fedini Penali maħruġa matul 2019 lill-uffiċjali tal-korp għal prosekuzzjoni kienu 649. 

 

Uffiċċju dwar l-Armi  

Fl-2019 il-liċenzji tal-armi ġew ipproċessati mill-uffiċini tad-distretti illi huma mqabdin mas-sistema 

tal-armi u mill-uffiċċju tal-Armi fi ħdan il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Fejn huwa possibbli, is-

sistema qiegħda tiġi aġġornata sabiex tirrifletti t-tibdiliet illi jkun hawn minn żmien għal żmien fil-

ligijiet u r-regolamenti dwar l-armi. Qed isir ukoll ittestjar fuq sistema ġdida tal-armi. 

 

L-uffiċċju tal-armi huwa responsabbli mill-approvazzjoni tal-importazzjoni ta’ armi tan-nar u l-

approvazzjoni ta’ importazzjoni/esportazzjoni temporanja ta’ armi tan-nar għal skop ta’ sparar jew 

kaċċa barra minn Malta.  

 

L-uffiċċju tal-Armi huwa inkarigat ukoll mill-ħruġ u tiġdid ta’ liċenzji kollha illi joħorġu mill-

Ordinanza dwar l-Esplożivi, ħlief dawk il-liċenzji illi għandhom x’jaqsmu mal-ħruq u ġarr tal-logħob 

tan-nar liema liċenzji jigu ipproċessati mid-distretti. 

 

Matul l-2019 l-Uffiċċju tal-Armi fi ħdan il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija kien involut fl-organizazzjoni 

tal-kors u l-eżamijiet illi saru għal dawk id-detenturi tal-Liċenzja tan-Nar Kategorija D illi jridu jġibu 

l-liċenzja tan-nar Kategorija B. 

 

Fl-2019 dan l-uffiċċju kompla jiehu ħsieb ukoll sabiex jiġu fis-seħħ dawk l-arranġamenti kollha 

neċessarji sabiex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Armi. 

 

Dawn l-arranġamenti kienu jinvolvu upgrades tas-sistema komputerizzata tal-Armi, taħriġ lill-Uffiċini 

Distrettwali dwar kif se tiġi implimentata din id-direttiva, kif ukoll kordinament mal-Ministeru tal-

Intern u s-Sigurtà Nazzjonali sabiex saru l-laqgħat neċessarji ma’ min ser ikun milqut minn din id-

Direttiva. 

 

L-Uffiċċju Ċentrali għat-Tqassim tar-Riferti (CDO) 

L-Uffiċċju Ċentrali għat-Tqassim tar-riferti għandu d-doveri li jirċievi riferti mid-distretti kollha u s-

sezzjonijiet kollha tal-Korp tal-Pulizija. Dawn ir-riferti jiġu reġistrati fir-registri u mgħoddija lill-

Pulizija tal-motorini biex dawn iqassmuhom fl-indirizzi indikati fuq l-istess riferti. 
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Il-proċess fuq ix-xogħol tat-tqassim tar-riferti baqa’ għaddej b’ritmu tajjeb fejn qed tigi reġistrata kull 

ċitazzjoni, kemm mill-Uffiċċju taċ-Ċitazzjonijiet kif wkoll mill-Uffiċċju tat-Tqassim (CDO) li jinsab 

ċċentralizzat fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, biex hekk tiġi mgħoddija lill-Puliżija tal-mutur biex tiġi 

mqassma.  

 

Uffiċċju tal-liċenzji tal-Gwardjani Privati u Lokali  

It-taqsima tal-Liċenzji tal-Pulizija għandha r-responsabbiltà li tipproċessa applikazzjonijiet u tagħti 

liċenzja lill-applikanti għall-postijiet ta’ Gwardjani Privati jew Uffiċjali tal-Komunità kif ukoll għar-

reġistrazzjoni tal-aġenziji li jimpjegaw dawn il-gwardjani, kif ukoll għat-tiġdid tal-liċenzja ta’ 

Gwardjani Privati jew Uffiċjali tal-Komunità. 

 

It-tabella turi kemm irċevejna u pproċessajna applikazzjonijiet mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Dicembru. 

 

Applikazzjoni u Tiġdid għall-Gwardjani Privati 

Applikazzjonijiet riċevuti 1,282 

Applikazzjonijiet maħruġa 1,162 

Applikazzjonijiet rifjutati 29 

Applikazzjonijiet irtirati 1 

Applikazzjonijiet pendenti 90 

Tiġdid tal-liċenzja 3,970 

 

Applikazzjonijiet u Tiġdid għal Uffiċjali tal-Komunità 

Applikazzjonijiet riċevuti 12 

Applikazzjonijiet maħruġa 12 

Tiġdid tal-liċenzja 127 

 

Applikazzjoni u Tiġdid ta’ Aġenziji għall-Gwardjani Privati 

Applikazzjonijiet riċevuti 6 

Liċenżji maħruġa 5 

Liċenżji pendenti 1 

Tiġdid tal-Liċenzji 30 

 

Il-Laboratorju tax-Xjenza Forensika  

Dan huwa l-uniku dipartiment li jipprovdi għażla vasta ta’ servizzi forensiċi u ppreżervar ta’ evidenza 

u xeni tar-reat f’kull ħin tal-ġurnata matul is-sena kollha. Is-sezzjoni analitika tal-Laboratorju hija 

magħmula mis-Sezzjoni Nazzjonali tal-Eżaminazzjoni tad-Dokumenti (National Document 
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Examination Unit – NDEU), is-Sezzjoni tal-Ballistika, is-Sezzjoni tal-Fotografija u Video 

Enhancement, il-Chemical Enhancement Unit, id-Dactyloscopic Data Unit, d-DNA Database Unit u 

Sezzjoni ta’ eżaminar diġitali u s-sezzjoni ta’ estrazzjoni ta’ Data minn Mobile devices.  

 

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Impronti Diġitali 

Din is-sezzjoni hija magħrufa wkoll bħala s-Sezzjoni tal-Impronti Diġitali (Fingerprints Unit) jew 

tal-AFIS. Id-dmirijiet tagħhom jinkludu t-teħid tal-impronti diġitali u palmari tal-persuni suspettati, 

arrestati, immigranti llegali, kif ukoll ta’ vittmi ta’ reat u sidien ta’ residenzi għall-fini ta’ 

eliminazzjoni tal-impronti. Jipproċessaw ukoll l-impronti mtellgħin mill-Uffiċjali tax-Xena tar-Reat 

u jqabbluhom ma’ dawk li jinsabu fid-database tal-impronti tal-persuni suspettati jew ħatja. 

Xogħolhom huwa ffaċilitat bis-sistema magħrufa bħala l-Automated Fingerprints Identification 

System (AFIS). Din is-sistema tinkludi faċilitajiet varji sabiex jiġu mdaħħla l-impronti, fosthom il-

mod diġitali (ritratti b’format elettroniku), jew permezz ta’ scanner, kif ukoll b’konnessjoni mal-

istazzjonijet diġitali tat-teħid tal-impronti (MorphoEva Livescan). 

 

Is-sistema topera wkoll fuq pjattaforma Ewropea għall-iskambju, tfittxija u tqabbil ta’ impronti diġitali 

ma’ databases oħrajn ta’ pajjiżi Ewropej li jħaddmu din is-sistema. 

 

Dan l-uffiċċju huwa wieħed miż-żewġ uffiċini fil-Laboratorju Forensiku tal-Pulizija, li huwa akkreditat 

u jopera skont standards internazzjonali ISO 17025. Din l-akkreditazzjoni approvata mill-Bord 

Nazzjonali tal-Akkreditazzjoni u li tirrikjedi awditjar u verifiki kontinwi, tiċċertifika lil dan l-uffiċċju u 

lill-uffiċjali li jaħdmu fi ħdanu, l-uniċi speċjalisti fil-qasam li jaħdmu bl-għola livelli ta’ standards 

f’Malta.  

 

L-Uffiċċju Nazzjonali tad-Database tad-DNA 

Din is-sezzjoni hija t-tieni uffiċċju li bħall-uffiċċju preċedenti, huwa akkreditat ukoll taħt l-standards 

ISO/IEC 17025. L-istaff kif huwa nkarigat mit-tħaddim tas-sistema Combined DNA Index System 

(CODIS) li tiffaċilità t-tfittxija għal profili ta’ DNA minn kampjuni rkuprati mix-Xena tar-Reat kif 

ukoll evidenza relatata oħra mill-persuni suspettati/ħatja. Is-sistema topera wkoll fuq binarju 

Ewropew u tintuża sabiex isiru tfittxijiet ukoll fi ħdan databases ta’ pajjiżi Ewropej. 

 

Din is-sistema sal-lum il-ġurnata kienet operattiva u ntużat sabiex isiru diversi tfittxijiet ma’ diversi 

pajjizi konnessi tal-Unjoni Ewropea.  

 

Is-Sezzjoni tal-Video u Digital Image Enhancement 

Din is-sezzjoni hija fost l-iktar ewlenin fid-dipartiment, peress li hija konnessa ma’ kważi kull 

sezzjoni oħra fid-dipartiment u tieħu ħsieb ir-ritratti/videos relevanti kollha. Is-Sezzjoni hija 
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inkarigata mill-ipproċessar tar-ritratti diġitali u filmati ta’ sorveljanza (CCTV Footages) fost xogħol 

relatat ieħor. 

 

Fis-sena 2019, din is-sezzjoni għamlet dan ix-xogħol: 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Ipproċessar ta’ ritratti diġitali : 18,520 25,893 14,697 4,564 6,3674 

Sorveljanza waqt attivitajiet oħrajn: 2 3 7 17 29 

Ipproċessar ta’ filmati ta’ sorveljanza (CCTV): 393 479 363 349 1584 

Downloads ta CCTV 106 131 83 90 410 

 

Is-Sezzjoni tax-Xena tar-Reat 

Xogħol din is-sezzjoni huwa li jirrekordjaw ix-xeni u evidenza permezz ta’ fotografija, jidentifikaw, 

jelevaw u jippreżervaw dik l-evidenza kollha meħtieġa sabiex tinżamm għall-fini ta’ investigazzjoni, 

tgħaddi għall-analiżi neċessarja, jew tiġi ppreżentata/esebita l-Qorti flimkien mar-rapporti li jħejju 

bħala esperti tal-Qorti. 

 

Fis-sena 2019, il-membri ta’ din is-sezzjoni attendew fuq is-segwenti xeni fost oħrajn: 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Serq jew attentat ta’ serq  204 175 145 158 682 

Eżaminazzjonijiet ta’ vetturi  66 32 48 45 191 

Imwiet 40 31 43 34 148 

Drogi 33 35 19 29 116 

Inċidenti tat-traffiku inklużi fatali 10 12 13 18 53 

 

Is-Sezzjoni tal-Ballistika 

Is-sezzjoni hija responsabbli mill-manutenzjoni tal-armi tan-nar tas-servizz, ipproċessar tal-liċenzji 

tal-armi tan-nar, spezzjonijiet ta’ armi tan-nar li jkunu importati u/jew esportati minn Malta u 

spezzjonijiet oħra relatati fi ħwienet rispettivi u shooting ranges, spezzjonijiet ta’ armi jew 

komponenti relatati li jinżammu mid-Dwana.  

 

Huwa x-xogħol primarju ta’ din it-taqsima li l-uffiċjali fi ħdanha jinħatru wkoll f’inkjesti bħala 

esperti ballistiċi fuq każijiet li jinvolvu sparaturi u każijiet li jkun hemm involuti armi tan-nar.  

  

E-Fits 

Żewġ membri minn li jaħdmu fil-Units l-oħra huma mħarrġa u kompetenti sabiex jagħtu servizz ta’ E-

Fits (identity kits/facial reconstruction) permezz ta’ software. Dan huwa servizz fejn vittmi ta’ reati jew 
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xhieda jkunu jistgħu jiġu megħjuna jibnu dehra diġitali ta’ wiċċ ta’ persuna suspettata. Matul is-sena 

saru total ta’ 25 e-fits.  

 

 Mobile Device Forensics Unit 

Din is-sezzjoni hi l-aħħar sezzjoni li ġiet miżjuda fil-Laboratorju tax-Xjenza Forensika fi ħdan il-korp 

tal-Pulizija. L-għan prinċipali tal-mobile device forensics unit, jew kif inhi aħjar magħrufa l-MDFU, hu 

li jsir estrazzjoni tal-informazzjoni minn fuq apparat diġitali ta’ diversi tipi fosthom: mobiles, SIM 

cards, SD Cards, Pen drives, smart watches, drones kif ukoll GPS. Din is-sezzjoni hija operata minn 

uffiċjal wiehed, fejn is-servizz li jingħata huwa disponibbli kemm f’investigazzjonijiet mill-Pulizija, kif 

ukoll f’inkjesti Maġisterjali. Sal-aħħar tas-sena, f’din it-taqsima ġie eżegwit ix-xogħol segwenti;  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dipartiment tal-Informatika  

 

Introduzzjoni 

F’wieħed u tletin sena tal-operat, minn taqsima tal-ICT b’għanijiet u b’oġġettivi purament tekniċi, id-

Dipartiment inkorpora fih is-sezzjoni tal-NS-SIS b’għanijiet u b’oġġettivi li jisbqu mhux biss l-aspett 

tekniku tat-teknologija imma bl-għan li ttejjeb it-teknoloġija permezz ta’ disseminazzjoni ta’ sistemi ta’ 

informazzjoni u edukazzjoni f’ambjent ta’ sigurtà massima. 

 

Network Operations Centre (NOC) – Ċentru tal-Operat tan-Network 

 
Mobiles 

Sim 

Cards Tablets Cameras 

SD 

Cards Totals 

Jannar 107 87 1 1 26 222 

Frar 15 17 0 0 5 37 

Marżu 8 7 0 0 1 16 

April 

112 109 1 0 25 247 Mejju 

Ġunju 

Lulju 80 48 1 0 15 144 

Awwissu 22 26 0 0 4 52 

Settembru 14 33 0 0 13 60 

Ottubru 51 40 0 0 15 106 

Novembru 13 13 0 0 2 28 

Diċembru 11 9 0 0 2 22 

Total 433 389 3 1 108 934 
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In-NOC jopera fuq bażi ta’ 24/7. Ix-xogħol primarju tagħhom hu li jikkollaboraw mas-26 Stat Membru 

f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Sistemi ta’ Kontroll tal-Fruntieri bħal Schengen, EuroDac, Europol, VIS, 

DubliNet, Skambjar ta’ Marki tas-Swaba u DNA. 

 

It-tieni funzjoni ta’ dan it-tim hija li jaġixxi bħala Help Desk għad-Dipartimenti kollha tal-Pulizija. Id-

distribuzzjoni u l-irrekordjar tax-xogħol iseħħ permezz ta’ dan it-tim.  

 

It-tielet funzjoni hija dwar l-operat ta’ kuljum fir-rigward ta’ monitoraġġ tas-Sistemi tal-Informazzjoni, 

backups ta’ kuljum u ż-żamma tal-Operations Rooms.  

 

Sistemi online tal-Pulizija – L-Internet 

 

Online Police Reporting System (OPRES) - Sistema ta’ Rapporti Online 

B’kollox ġew sottomessi 623 rapport permezz tas-sistema OPRES.  

 

Il-Portal tal-Intranet tal-Pulizija 

Suċċess ieħor matul s-sena ġie rifless fl-Intranet tal-Pulizija fejn ġew irrapurtati 736,895 viżitatur/hit 

minn Pulizija (il fuq minn elfejn utent).  

 

Unjoni Ewropea – Sistemi tal-Pulizija/Kontroll tal-Fruntieri  

 

CODIS 

Saru numru ta’ aġġornamenti taċ-ċertifikati tas-sistema biex jiġu konformi mal-Kummissjoni Ewropea 

kif ukoll saru xi preparamenti sabiex jiġi akkwistat apparat ġdid sabiex jiġi użat għat-tali sistema.  

 

Schengen Information System II 

F’April 2018, is-sistema tax-Schengen daħlet fil-ħames sena tal-operat tagħha. Filwaqt li fis-sena 

preċedenti saret reviżjoni ġenerali mill-partijiet ikkonċernati biex jiġi vverifikat is-sostenn u l-hardware 

tas-sistema u wara li saru taħdidiet mal-kuntratturi konċernati, intlaħaq ftehim u mfassal pjan li 

jikkonsisti mir-reviżjoni tax-Schengen; ftehim ta’ manutenzjoni li jinkludi wkoll it- tibdil ta’ apparat 

matul it-terminu tal-kuntratt ta’ manutenzjoni preżenti.  
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Field & Operational Support 

Reġjun A  

Fost l-akbar sfidi matul is-sena fir-Reġjun A kien hemm il-kontinwazzjoni u t-titjib fin-nuqqas tal-

kriminalità fil-lokalitajiet konċernati. Dan sar mhux biss permezz ta’ żieda fil-pulizija bl-uniformi fil-

komunità waqt rondi bil-mixi u bil-vetturi, iżda wkoll permezz ta’ diversi road checks minbarra li 

ttieħdu inizjattivi oħra li ħallew il-frott mixtieq. 

 

Wara li s-sena l-oħra ġew introdotti għall-ewwel darba pulizija pajżana organizzati f’Units magħrufa 

bħala D.S.U. (Divisional Support Units) fuq livell distrettwali fit-tliet Distretti (1 sa 3) sabiex iwettqu 

xogħol undercover, matul l-2019 dawn komplew bix-xogħol tagħhom partikolarment billi wettqu 

osservazzjonijiet u investigazzjonijiet b’mod diskret li reġa’ wassal għal diversi raids u arresti b’riżultati 

pożittivi ferm. 

 

Fost is-suċċessi fl-investigazzjonijiet li saru fir-Reġjun A kien hemm dawk relatati ma’ każijiet ta’ serq, 

fosthom tal-pick-pocketing u serq minn ġo stabbilimenti kummerċjali, kif ukoll dawk konnessi mal-

abbużi tad-droga. Dan wassal biex numru ta’ persuni jitressqu l-Qorti u akkużati b’diversi reati 

kriminali. 

 

Wara li s-sena l-oħra kien beda l-proġett pilota tal-Lean Management ma’ kumpanija privata fi ħdan ir-

Reġjun A bil-għan li jitħaffef ix-xogħol tal-ipproċessar ta’ rapporti u permessi fl-għasses tal-pulizija, 

dan tkompla b’ritmu tajjeb ħafna anke matul din is-sena. Fil-fatt lejn l-aħħar tas-sena ġiet fi tmiemha l-

ewwel fażi tal-proġett biex mis-sena d-dieħla se tibda t-tieni fażi li se tkun dik tal-implimentazzjoni. 

Din il-fażi mistennija li tkun ukoll proġett pilota fejn ix-xogħol li se jsir se ikun iffukat fuq Ħal Qormi. 

Dan il-proġett għandu jwassal sabiex il-Korp ikollu sistema aktar effettiva u li twassal għal aktar 

viżibbiltà ta’ pulizija mal-komunità. 

 

Is-sena ġabet magħha numru ta’ attivitajiet tal-massa li attiraw attendenzi kbar. Dawn l-attivitajiet 

kulturali saru f’diversi lokalitajiet, bl-aktar li jispikkaw ikunu l-kunċerti li saru fuq il-Fosos tal-Furjana, 

fosthom dak tal-Isle of MTV, tar-Radio Italia, tal-BBC, tal-kantant Liam Callagher u tat-tenur Joseph 

Calleja. F’Ta’ Liesse fil-Belt sar kunċert kbir filwaqt li fi Pjazza San Ġorġ ittella’ kunċert b’risq l-ALS 

Malta mill-banda Versatile.  

 

Fil-Belt Valletta sar il-Karnival mifrux fuq ħamest ijiem fejn kien jeħtieġ preżenza sinifikanti ta’ 

Pulizija mir-Reġjun A, il-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art fuq il-Fosos u l-Festival Nazzjonali tan-

Nar tal-Ajru, ir-Regatta Nazzjonali ta’ Marzu u Settembru fil-Port il-Kbir, il-Malta Pride March, l-

attivitajiet konnessi mal-Ġimgħa l-Kbira, Science in the City, l-Infiorata, il-Malta Jazz Festival, diversi 

festivals tal-inbid fil-ġonna tal-Belt u attivitajiet oħra fosthom Ġenna ta’ Ġonna fil-Furjana.  
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Fil-grawnds sportivi tal-Marsa reġa’ sar il-kunċert kbir ‘Unite With Tomorrow Land’ li kien jeħtieġ il-

preżenza tal-Pulizija ta’ Distrett Nru. 2 liema xogħol ta’ sigurtà kien jinvolvi tfittxijiet fuq kull min 

attenda l-attività u dan biex jitnaqqas l-abbuż ta’ droga. Matul l-istess sena l-membri stazzjonati fid-

Distrett Numru 2 kienu regolarment impenjati waqt it-tiġrijiet taż-żwiemel fil-korsa tal-Marsa. 

 

Matul l-2019 il-Pulizija stazzjonati fil-Unit tal-Parlament li jiffurmaw parti mid-Distrett Nru. 1 

komplew bil-ħidma tagħhom ta’ sigurta’ mal-binja tal-Parlament.  

 

Il-Pulizija ta’ Reġjun A kienu msejħa sabiex jassistu lill-kollegi tagħhom f’diversi okkażjonijiet kemm 

f’Paceville matul tmiem il-ġimgħa u kemm f’Ħal Far u l-Marsa fiċ-ċentri ta’ detenzjoni fejn xi 

immigranti għamlu xi rewwixti.  

 

Wara li aktar kmieni din is-sena ġie varat il-proġett tal-Communiuty Policing fil-Mellieħa, id-Distrett 

Numru 1 f’Reġjun A ġie identifikat bħala wieħed mid-distretti li fih issa jmiss li jiġi introdott ukoll dan 

il-kunċett. Għal dan il-għan mill-ewwel bdiet ħidma minn membri tal-Korp stazzjonati fid-distrett tal-

Belt biex isir rinovar sħiħ fl-Għassa tal-Furjana li hi waħda pjuttost antika. Il-ħsieb wara dan ix-xogħol 

hu li l-Community Policing Team fi ħdan Distrett Numru 1 jibda jopera minn dan il-post mis-sena d-

dieħla. 

 

Reġjun B  

Is-sena 2019 ġabet magħha għadd ta’ avvenimenti li kienu ta’ impenn għaż-żewg Distretti tar-Reġjun. 

Dawn id-distretti kienu impenjati sabiex jikkumbattu r-reat ta’ pick-pocketing li din is-sena jidher li 

trażżan sew. Minn Marzu sa Settembru, dan ir-reat jidher li beda jiżdied l-aktar f’postijiet turistiċi, 

postijiet ippopolati bħal shopping malls u saħansitra minn fuq it-Trasport Pubbliku. Tfasslet strateġija 

sabiex jitrażżan dan ir-reat u pulizija bl-uniformi u numru oħra pajżana kienu dettaljati sabiex tinġabar 

informazzjoni dwar persuni suspettati għal dan ir-reat, kif ukoll preżenza ta’ pulizija bl-uniformi f’żoni 

aktar popolati. Dan l-eżerċizzju ta’ riżultati mixtieqa peress li r-rapporti relatati ma’ dan ir-reat kienu 

ftit meta mqabbla ma’ snin preċedenti. 

 

Paceville, li huwa meqjus il-mekka tad-divertiment u għaldaqstant dejjem fil-mira tal-medja, il-pulizija 

ta’ San Ġiljan taw is-servizz tagħhom sabiex is-Sigurtà u l-protezzjoni jkunu provduti liċ-ċittadin fil-

massimu tagħhom, kif ukoll ambjent sikur għal dawk li jiffrekwentaw dan il-post. B’dispjaċir jiġi 

rrapurtat li kien hemm każijiet fejn ġew aggrediti uffiċjali tal-pulizija waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. L-

aggressuri ta’ dawn il-każijiet inġiebu kollha l-Qorti.  

 

Jingħad ukoll li kien hemm numru ta’ każijiet ta’ pussess u traffikar ta’ droga. Il-Pulizija kienu impenjati 

ferm f’diversi spezzjonijiet f’postijiet ta’ divertiment fejn instabu numru ta’ minuri f’dawn il-postijiet, 
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serq minn klabbs, kif ukoll ingħataw diversi taħrikiet għal parkeġġ illegali, tipjip f’postijiet ta’ 

divertiment, alkoħol fil-pubbliku, ġarr f’kontenituri tal-ħġieġ, litter act u sokor fit-triq, fost oħrajn.  

 

Il-lokalità ta’ San Pawl il-Baħar (li tinkludi wkoll dik tal-Qawra u Buġibba) hija simili ħafna għal dik 

ta’ Paceville. Fil-fatt hemm numru kbir ta’ barijiet, ħwienet tal-ikel u lukandi li għal din ir-raġuni 

jagħmluh popolari ħafna mal-Maltin u t-turisti. Buġibba u l-Qawra inbidlu f’lokalitaijiet magħrufa 

wkoll bħala post li jirrisjedu fih ħafna persuni barranin u familji bi problemi soċjali. Għaldaqstant il-

pulizija ħafna drabi jkollhom jirrikorru fuq inċidenti li jinvolvu barranin u oħrajn relatati ma’ vjolenza 

domestika u problemi oħra relatati mal-familji. 

 

F’Mejju, il-pajjiż għadda minn żewġ elezzjonijiet; dik tal-Membri Parlamentari Ewropej u oħra tal-

Kunsilli Lokali. Grazzi għall-Pulizija tad-Distrett kienet kampanja mingħajr l-ebda inċident. Wieħed 

irid isemmi li ta’ kuljum il-Pulizija tad-Distrett kienu impenjati għal ġimgħat sħaħ b’xi attività 

organizzata mill-partiti politiċi u anke kandidati prospettivi. 

 

Rapid Intervention Unit – RIU/Special Branch (SIU)  

L-oġġettiv ġenerali tal-iskwadra tal-RIU huwa li tipprovdi 24/7 assistenza lill-pubbliku ġenerali u lejn 

il-bqija tal-Pulizija tal-Diviżjonijiet/Unitajiet kemm b’mod tattiku u f’riżorsi fl-inqas żmien possibbli.  

 

Dan huwa implimentat fir-rigward tal-kompiti/rwoli li ġejjin li jaqgħu taħt il-ġestjoni u r-responsabbiltà 

ta’ dawn l-unitajiet. 

1. Iżżomm ambjent sigur billi tgħasses il-gżejjer lokali. 

2. Tirrispondi għall-kriżijiet u twettaq kwalunkwe operazzjoni limitata ta’ kontinġenza. 

3. Tipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet ċivili ohra. 

4. Twettaq fixed points ma’ Ambaxxati barranin bbażati lokalment. 

5. Skorti ta’ oġġetti ta’ valur. 

6. Tirrispondi fuq allarmi residenzjali/banek kif ukoll uffiċini oħra. 

7. Kontroll tal-folla waqt disturbi pubbliċi. 

8. Tagħmel raids tal-Pulizija ppjanati flimkien ma’ Dipartimenti oħra tal-Pulizija. 

9. Tipprovdi dettall tas-Sigurtà tal-Protezzjoni mill-qrib ma’ VIP’s waqt li jkunu f’Malta. 

10. Ġlieda kontra t-terroriżmu. 

11. Twettaq għajnuna umanitarja u reazzjoni għad-diżastri. 

12. Twettaq rondi frekwenti kif ukoll dawk fissi ma’ dawk l-entatitijiet taħt theddid kbir. 

 

Matul is-sena, l-RIU irnexxielhom jarrestaw 623 persuna, li wieħed (1) minnhom kien involut f każ ta’ 

qtil, 52 minnhom ġew identifikati bħala mfittxija fuq il-paġna ewlenija tas-Sistema tal-Pulizija 

Nazzjonali jew permezz ta’ istruzzjonijiet diretti minn Uffiċjali tal-Pulizija għall-arrest tagħhom. 76 
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minn dawk arrestati jistgħu jiġu kklassifikati bħala ħallelin. 46 persuna ġew arrestati in konnessjoni ma’ 

reati ta’ droga, serq jew kwalunkwe każ ieħor assoċjat ma ‘ġlied jew każijiet ta’ argumenti. 277 persuna 

ġew arrestati minħabba l-involviment tagħhom fil-ġlied jew għal każijiet oħra fejn l-uffiċjal huwa 

marbut li jipproċedi għall-arrest, (1) persuna nstabet li kisret il-ħelsien mill-arrest tal-kundizzjonijiet 

tal-Qorti, 108 persuna ġew arrestati wkoll waqt każijiet (oħrajn) li fihom l-uffiċjal hu marbut li 

jipproċedi biex iwettaq dan l-arrest. 53 persuna ġew miżmuma b’rabta mal-involviment tagħhom fil-

każijiet tad-Droga u 9 oħra ġew arrestati waqt li l-membri tal-RIU kienu qed jagħmlu kontrolli fit-toroq. 

 

Il-membri ta ‘din l-unità kkontrollaw 9,241 vettura, li minnhom twaqqfu u saret tfixxija fuq 9,088 waqt 

li wettqu kontrolli fit-triq. 153 l-oħra twaqqfu wara li kellhom suspett raġonevoli li x-xufier jista’ jkun 

konness ma’ xi tip ta’ reat. Ġew ikkontrollati u investigati 1,174 persuna, li minnhom 43 instabu li kienu 

suġġetti relatati mad-droga, li 8 minnhom ġew identifikati waqt kontrolli fit-toroq. 

 

Matul l-għassa ta’ rutina tagħhom, il-membri tal-RIU irnexxielhom jintraċċaw u jirkupraw 9 vetturi 

misruqa u 32 vettura oħra mfittxija. L-intervent tagħhom kien kruċjali fi 8 każijiet biex jiġu rkuprati 

oġġetti misruqa waqt li fi 8 okkażjonijiet oħra persunal tal-RIU skopra oġġetti pprojbiti. 25 persuna 

mitlufa nstabu u assistiet għal 44 każ ta’ suwiċidji/attentati ta’ suwiċidji li rnexxielhom isalvaw 10 

suġġetti qabel ma jagħmlu ħsara lilhom infushom. RIU assistiet fuq 4 każijiet ta’ reat sesswali. 

 

L-unità ntbagħtet 639 darba fuq ġlied u argumenti differenti. Intbagħtu wkoll fuq 181 każ ta’ serq li 

kienu jvarjaw minn serq armat għal serq minn residenzi/vetturi. L-unità kienet ukoll mibgħuta fuq 20 

każ ta’ ħsarat/vandaliżmu, 112 każ ta’ nirien/splużjonijiet, 4 okkażjonijiet ta’ theddid ta’ bombi/ingann, 

ġew investigati 3 oġġetti suspettużi, assistiet għal każ ta’ Immigranti illegali/Umanitarji, assistiet għal 

30 każ fatali/mhux inċidenti fatali. 

 

Il-membri ta’din l-unità assistew għal 3 inċidenti b’konnesjoni ta’ tliet persuni li nstabu mejta. Tnejn 

minnhom kienu riżultat li waqgħu mill-għoli fis-siti ta’ kostruzzjoni, filwaqt li l-ieħor miet minħabba 

kawżi naturali. 

 

Il-membri tar-Rapid Intervention Unit assistew għal 331 inċident differenti li jinvolvu uffiċjali pubbliċi 

minbarra uffiċjali tal-Pulizija, assistew għal 68 każ fejn kienu jinvolvu cash vans kif ukoll twettqet 

assistenza fuq 225 skorta ma’ tali vannijiet tal-flus kontanti.  

 

Din l-unità ntbagħtet 1,984 darba fuq allarmi, attendiet u assistiet għal 145 inċident tat-traffiku, ħarġet 

133 biljett ta’ offiża tat-traffiku/ħlasijiet u wettqet 22 test ta’ Breathalyser.  
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Il-membri tal-Unità ntbagħtu fuq 322 rapport, li rriżultaw li kienu foloz, ovvjament li jiġġeneraw 

frustrazzjoni flimkien ma’ telf ta’ riżorsi umani. Barra minn hekk, 17-il fond privat ġew traċċati li 

tħallew miftuħa mill-inkwilin innifsu.  

 

RIU wettqet diversi dmirijiet waqt trasportazzjoni ta’ oġġetti ta’ valur bħal dak imwettaq mal-Bank 

Ċentrali. Aktar kopertura ngħatat bħala garanzija statika ma’ postijiet fejn kien ikun hemm oġġetti ta’ 

valur jew oġġetti ta’ riskju għoli. 

 

Sezzjoni tat-Traffiku 

• Is-Sezzjoni tat-Traffiku  

• Kavallerija tal-Pulizija  

• Sezzjoni tal-Klieb 

 

Kontroll tat-Traffiku fit-Toroq 

It-Taqsima tat-Traffiku kompliet tiffoka prinċipalment fuq il-Logo Internazzjonali sabiex issalva 

ħajjiet, bil-prevenzjoni ta’ inċidenti tat-traffiku, għajnuna fl-influss tat-traffiku, assistenza lis-sewwieqa, 

pedestrians u utenti oħra tat-triq. 

  

Il-Pulizija tat-traffiku baqgħu juru l-preżenza kuljum għal 17-il siegħa fejn ikopru kemm ir-rush hour 

ta’ filgħodu u kif ukoll ta’ filghaxija. Ikunu preżenti f’areas strateġiċi li jintużaw ħafna mis-sewwieqa, 

toroq arterjali, jassistu fejn ikun qed isir xogħol, għeluq ta’ toroq, devjazzjonijiet u proġetti nazzjonali 

ta’ infrastruttura fit-toroq. Dan isir sabiex ikun hemm kontroll u jitnaqqsu l-abbużi u l-irregolaritajiet 

fit-toroq.  

 

Waqt diversi spot checks li saru kuljum mill-Pulizija tat-Traffiku, ġew imwaqqfa 3,924 sewwieq u 

ngħataw citazzjonijiet fejn instab li kien hemm xi irregolaritajiet. Ġew ippjanati Operational Checks fl-

iktar postijiet suxxettibbli għall-irregolaritajiet u abbużi li qed jissemmew hawn fuq, speċjalment fuq 

il-ħames qattiela tat-triq jigifieri: drink/drug driving, użu ta’ telefowns ċellulari waqt is-sewqan, sewqan 

mingħajr iċ-ċinturin ta’ sigurtà, sewqan fuq il-lights meta jkunu ħomor u sewqan b’veloċità eċċessiva.  

 

Hawn taħt għandek issib in-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet li nħarġu mis-Sezzjoni tat-Traffiku:  

 In-numru ta’ sewwieqa/ 

passiġġieri mħarrka 
Akkużi maħruġa Numru ta’ ċitazzjonijiet 

14,840 413 27,224 
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L-istess uffiċjali kienu wkoll responsabbli sabiex jipprovdu skorti ma’ dinjitarji barranin li żaru Malta 

fuq funzjonijiet uffiċjali. Kien hemm żjarat barranin u skorti għall-okkażjonijiet tal-VIP lokali li 

ammontaw għal 1,704 skorta 

 

Waqt diversi attivitajiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi, il-Pulizija mis-Sezzjoni tat-Traffiku taw talks fi 

skejjel tal-gvern u skejjel privati kif ukoll fil-Kunsilli Lokali. Apparti minn hekk din it-taqsima kienet 

preżenti fuq il-midja lokali fejn il-pubbliku kien mogħti għarfien riġward il-kampanja ta’ sigurtà tat-

traffiku.  

  

Administrative Law Enforcement -Administrative Law Enforcement Unit (ALE) 

Xogħol l-ALE huwa li jipproteġu l-ambjent. L-infurzar kien iffukat fuq reati kontra l-Litter Act, rimi 

illegali ta’ skart, kaċċa u nsib illegali, attivitajiet illegali fl-ibħra Maltin kif ukoll inħarġu ċitazzjonijiet 

tat-traffiku.  

  

Bħas-snin preċedenti l-ALE komplew jikkollaboraw ma’ entitajiet oħra bħad-Dipartiment tas-Sajd, 

rigward sajd illegali , ma’ diversi entitajiet u għaqdiet mhux governattivi (NGOs) sabiex tiġi indirizzata 

l-kaċċa illegali kif ukoll mal-FAM waqt l-istaġun tal-kaċċa.  

  

Kordinazzjoni wkoll ma’ Wild Birds Regulation Unit (WBRU) rigward kaċċa u nsib illegali matul l-

istaġuni miftuħa u anke meta l-istaġuni jkunu magħluqa. Membri mit-Taqsima tal-ALE ingħataw 

seminars rigward regolamenti u tibdil ieħor fil-leġiżlazzjoni. Ġie mogħti tagħlim lill-pulizija mill-

għaqda WBRU fuq kif jingħarfu l-għasafar u speċi protetti. 

  

Tip ta’ illegalità u n-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet/kontravenzjonijiet li nħarġu mill-

ALE  

Akkuzi Sena 2019 

Insib illegali 75 

Kaċċa illegali fuq l-art 12 

Pussess ta’ speċi protett 3 

Bejgħ illegali t’għasafar 1 

Att dwar żibel u skart 3 

Ksur tar-Regolamenti fl-ibħra 5 

Ċitazzjonijiet tat-Traffiku 1,664 

Akkużi tat-Traffiku 83 

Att dwar l-armi 4 

Akkużi amministrattivi (Kaċċa u Insib) 107 
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Ma rnexxilhux ikopri merkanzija/trakkijiet mikxufa 11 

Sajd illegali 25 

Trattament illegali tal-annimali 9 

Ilmenti uffiċjali mill-Entitajiet Dipartimentali (Kwereli) 48 

Pussess ta’ sustanzi lleċiti 3 

Tipjip f’positjiet pubbliċi 1,483 

Total 3,536 

 

Każijiet tal-Qorti 

Seduti tal-VAT 38 

Każijiet ġodda tal-VAT 1,507 

VAT kawżi deċiżi 137 

Seduti tal-ALE 8 

Każijiet ġodda tal-ALE 85 

ALE każi deċiżi 42 

Total 1,817 

 

 

Sezzjoni tal-Kavallerija 

Il-Pulizija tal-Kavallerija pprovdiet diversi skorti Presidenzjali u għal Kapijiet tal-Istati u għall-

Ambaxxaturi li jippreżentaw il-kredenzjali tagħhom. 

  

Wirjiet u relazzjonijiet pubbliċi tkomplew f’diversi entitajiet numeriċi anke waqt avvenimenti 

filantropiċi.  

 

It-Taqsima tal-Kavallerija attendiet għal diversi drabi il-ground tal-futbol Nazzjonali f’Ta’ Qali waqt 

il-logħob tal-kampjonat Malti, huma attendew ukoll waqt it-tiġrijiet taż-żwiemel miżmuma fil-korsa 

tal-Marsa. Il-preżenza tal-Kavallerija kemm fil-ground u kif ukoll fil-korsa taż-żwiemel hija meħtieġa 

jekk ikun hemm bżonn ta’ kontroll tal-folla. 

 

Il-Kavallerija tagħmel ukoll rondi biż-żwiemel f’diversi bliet u rħula Maltin fosthom fil-Belt Valletta 

kif ukoll f’postijiet turistiċi bħal Sliema, M’Scala u Bugibba, li jservu ta’ attrazzjoni u relazzjonijiet 

pubbliċi 
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Sezzjoni tal-Klieb 

Matul din is-sena s-Sezzjoni tal-Klieb wettqet diversi dmirijiet kif jidher fit-tabella hawn taħt: 

 

Dmirijiet tas-Sezzjoni tal-Klieb 

In-numru ta’ 

dmirijiet 

Tfittxijiet mill-klieb ta’ kontra d-droga 16 

Tfittxijiet mill-klieb tal-isplussiv mas-sezzjoni tal-EOD tal-FAM 296 

Tfittxijiet mill-klieb tal-isplussiv in konessjoni ma’  

titjiriet minn Tel Aviv 

233 

Rondi fl-MIA 825 

Ronda ma’ residenzi fejn joqgħodu VIPs barranin waqt 

delegazzjonijiet 

69 

Għassa ma’ bini tal-Pulizija 731 

Dmirijiet fi grawnds tal-futbol 89 

Esebizzjonijiet bil-klieb f’postijiet u avvenimenti varji 102 

Rinfurzar – xogħol mhux konness mas-sezzjoni tal-klieb 41 

Assistenza lis-sezzjonijiet ta’ Traffiku/ALE/RIU 30 

Ronda bil-klieb f’Paceville 322 

 

Xogħolijiet u proġetti matul 2019:- 

- Sar u ġie konkluż il-hydropool tal-klieb 

- Saret manutenzjoni tal-binja tas-sezzjoni 

- Twaħħal madum fil-kennels kollha tal-klieb liema proġett issa huwa magħluq u ħa 

nimxu biex nibdew il-proċess biex isir bil-madum tal-btieħi wkoll 

- Inġabru kwotazzjonijiet biex jinxtraw vannijiet għas-sezzjoni 

- Saru żoni speċifiċi b’fencing biex ikollhom fejn jiġru l-klieb u nbidel il-fence tal 

perimeter 

- Inxtraw 6 klieb ġodda. 

Investigations & security 

 
CIAU  

L-iskwadra tal-Criminal Intelligence Analysis Unit (CIAU) fi ħdan il-Korp tal-pulizija hija responsabbli 

għall-ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi u t-tixrid ta’ intelliġenza fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u 

kwistjonijiet anċillari. L-iskwadra hija wkoll responsabbli minn kazijiet ta’ nies mfittxija lokalment u 

internazzjonalment. 
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L-iskwadra ilha mwaqqfa mill-1982 iżda f’Novembru 2009 ġiet msaħħa b’sezzjoni tal-analiżi. Minn 

mindu ġiet stabbilita l-iskwadra saru diversi kuntatti ma’ skwadri oħra kemm fil-livell tal-Unjoni 

Ewropea kif wkoll ma’ stati terzi. Din l-iskwadra tagħmel skambju ta’ informazzjoni ma’ agenziji lokali 

kompetenti kif ukoll dawk barranin, spontanjament jew fuq bażi ta’ talba għal informazzjoni.  

 

Il-funzjoni primarja ta’ CIAU hija li tipprovdi intelligenza u tkun katalist fejn jidħol tixrid ta’ 

informazzjoni għall-iskwadri l-oħra fi ħdan il-korp. Xogħol ieħor importanti mwettaq mis-sezzjoni tad-

Data fi ħdan CIAU huwa dak ta’ vetting ta’ diversi applikazzjonijiet bħal viżi, Security Clearances, 

Permessi Residenzjali u diversi applikazzjonijiet oħra.  

 

L-iskwadra tifforma parti mill-proġett ENFAST. Il-proġett ENFAST għandu l-għan li jżid is-sigurtà fl-

Unjoni Ewropea billi jtejjeb l-effiċjenza fit-traċċar u l-arrest ta’ kriminali mfittxija internazzjonalment, 

li wettqu reati serji. ENFAST huwa netwerk ta’ uffiċjali tal-pulizija disponibbli 24/7 li jista’ 

immedjatament iwettaq azzjoni biex jillokalizza u jwaqqaf il-maħrubin. Dan il-grupp ġie stabbilit 

permezz ta’ Memorandum ta’ Assoċjazzjoni li stabbilixxa l-eżistenza ta’ Grupp Bażiku u Assemblea 

Ġenerali. EUROPOL jipprovdi l-Pjattaforma għall-Esperti (EPE) tiegħu għat-timijiet nazzjonali li 

huma fdati bit-tfittxija ta’ nies maħrubin u jippermettu l-iskambju ta’ informazzjoni mhux operattiva.  

 

Fl-istess sena, ġew arrestati żewġ persuni li kienu maħrubin minn pajjiżhom. Wieħed mill-persuni kien 

imniżżel bħala wieħed mill-iżjed persuni mfittxija fl-Ewropa fuq is-sit elettroniku EU Most Wanted, u 

kien ilu mfittex għal diversi snin. Dan is-sit elettroniku huwa sit uffiċjali li huwa mmexxi minn Europol 

u li huwa miftuħ għall-publiku. L-iskwadra wkoll hadet sehem f’kampanja maħruġa mill-ENFAST bl-

isem Crime has no Gender’, fejn ghall-ewwel darba, kriminali tas-sess femminili li huma mfittxija mill-

pajjiżi ġew ippublikati fuq dan is-sit EU Most Wanted.  

 

 Fig. 1  
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Figura numru 1 turi l-percentwali ta’ Intelligence li ġew oriġinati fis-sena 2019. 

 

Il-prijoritajiet tal-iskwadra huma determinati minn diversi fatturi u huma maqsuma fi ġbir u 

kordinazzjoni ta’ intelligence fuq it-traffikar tad-droga, ħasil ta’ flus, armi, traffikar ta’ individwi, 

kutrabandu u immigrazzjoni illegali. Fix-xogħol ta’ Intelligence, iridu jittieħdu in konsiderazzjoni 

diversi fatturi u huwa importanti ħafna li l-iskwadra tkun kapaċi tiddetermina prijoritajiet u tqassam l-

attenzjoni tagħha skont kif ikun meħtieg. Il-prijoritajiet jiddeterminaw kemm se jiġu dedikati riżorsi 

kemm loġistiċi kif ukoll umani. 

 

Cyber Crime Unit 

L-irwol prinċipali ta’ din it-Taqsima hija li tagħti l-assistenza teknika meħtieġa 

f’investigazzjonijiet kriminali fejn il-kompjuter huwa l-mira jew il-mezz użat. Is-Cyber Crime 

Unit hija magħmula minn membri tal-Korp tal-Pulizija li huma mħarrġa fl-investigazzjoni ta’ 

reati kriminali li jseħħu permezz tal-internet jew il-kompjuter. 

 

Kif mistenni, ix-xogħol tas-Cyber Crime Unit kompla jiżdied matul din is-sena ukoll. Din iż-żieda hija 

mistennija peress li iktar mas-soċjetà tagħmel użu mit-teknoloġija, iktar hemm il-possibbiltà li persuna 

tkun involuta bħala vittma jew aggressur ta’ reat. L-avvanzi fit-teknoloġija kif ukoll id-direzzjonijiet 

strateġiċi tal-Gvern Malti għal iktar użu tal-internet jiggarantixxu żieda fix-xogħol tas-Cyber Crime 

Unit anke fis-snin li ġejjin. 

 

Każijiet 

Matul l-2019, is-Cyber Crime Unit kienet involuta f’disa’ mija, erbgħa u sittin (964) investigazzjoni.  

 

L-iktar tliet reati komuni fil-każijiet li jinvolvu s-Cyber Crime Unit huma investigazzjonijet dwar Frodi, 

Falsifikazzjoni u Miżapproprazzjoni (40.15%); Insulti, Theddid u Vjolenza Privata (17.84%); u Użu 

mhux kif dovut tal-Kompjuter (16.91%). 

 

It-tabella t’hawn taħt telenka n-numru u tip ta’ investigazzjonijiet kriminali li fihom is-Cyber Crime 

Unit ġiet mitluba tagħti assistenza teknika. 

  2017 2018 2019 

Tixrid ta’ Materjal Pornografiku 4 10 11 

Pussess u tixrid ta’ materjal indiċenti li jinvolvi minuri 28 29 19 

Użu mhux kif dovut tal-Kompjuter (Computer Misuse) 189 218 163 

Frodi, Falsifikazzjoni u Miżapproprazzjoni 290 384 387 

Traffikar ta’ Persuni 2 3 1 
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Ksur tal-Att tal-Logħob (Illegal Gambling) 3 0 1 

Tixwix għal mibgħeda razzjali 8 6 34 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar rapporti oħrajn 60 80 86 

Ġbir ta’ informazzjoni dwar persuni rrapurtati nieqsa/ 

suwiċidji 
7 8 19 

Insulti, Theddid u Vjolenza Privata 232 280 172 

Qerq fil-kummerċ (Intellectual Property Rights) 2 15 5 

Delitti oħrajn 31 30 37 

Prostituzzjoni 5 2 1 

Reati sesswali, inkluż Korruzzjoni ta’ Minorenni 7 13 18 

Terroriżmu 8 8 10 

Total 876 1086 964 

 

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit ġabret mija, tnejn u disgħin (192) oġġett sabiex jiġu 

analizzati u dokumentati. Din hija żieda ta’ 35.94% fuq is- sena preċedenti. 

 

Inizzjattivi ta’ Prevenzjoni 

Is-Cyber Crime Unit involviet ruħha f’numru ta’ inizjattivi ta’ prevenzjoni. 

 

Matul l-2019, is-Cyber Crime Unit kienet involuta f’mija u ħames (105) taħdidiet li kienu intiżi sabiex 

jitqajjem iktar għarfien dwar l-użu responsabbli tat-teknoloġija u kif wieħed jista’ jevita li jkun 

vittimizzat waqt li jkun qiegħed fuq l-internet. Dawn il-laqgħat kienu ddisinjati sabiex jiġu indirizzati 

il-bżonnijiet partikolari tal-udjenza li saru għall-għalliema, ġenituri, żagħżagħ u tfal. 

 

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit pparteċipat f’ħamsa u tletin (35) inizjattiva ta’ prevenzjoni 

li saru permezz tal-mezzi tax-xandir. Dawn l-inizjattivi jinkludu programmi fuq it-televixin, radju kif 

ukoll intervisti għal gazzetti.  

 

Matul l-2019 kien hemm żieda ta’ 68.67% f’inizjattivi ta’ prevenzjoni meħuda mis-Cyber Crime Unit 

meta kkumparat mas-sena preċedenti. It-tabella t’hawn taħt telenka t-taħdidiet ta’ prevenzjoni li fihom 

ipparteċipat is-Cyber Crime Unit fis-snin li għaddew.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Għalliema 2 6 6 1 6 4 

Ġenituri 19 25 14 11 10 14 

Żagħżagħ u tfal 35 34 67 41 45 58 

Professjonisti oħrajn 6 6 3 6 7 29 
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Mezzi tax-Xandir 16 25 25 16 15 35 

Total 78 96 115 75 83 140 

 

Inizjattiva ta’ prevenzjoni li s-Cyber Crime Unit ilha għal dawn l-aħħar snin involuta fiha hija l-

kampanja t’informazzjoni li qed issir bħala parti mill-proġett imsejjaħ “Be Smart Online” varat mill-

Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni bi sħab mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal, Aġenzija Appoġġ, 

id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, Skejjel tal-Knisja u l-Korp tal-Pulizija. Is-Cyber Crime Unit 

tirrappreżenta lill-Korp tal-Pulizija f’laqgħat regolari li jsiru bħala parti minn dan il-proġett kif ukoll 

f’inizjattivi li jsiru fil-mezzi tax-xandir. Aspett ieħor minn dan il-proġett hija l-promozzjoni u t-tħaddim 

tal-Internet Hotline mill-Aġenzija Appoġġ. Matul l-2019, ġie ffirmat Grant Agreement u beda jiġi 

implimentat proġett sabiex, għall-ewwel darba, il-Korp tal-Pulizija jibda jirċievi fondi Ewropej permezz 

ta’ dan il-proġett.  

 

F’ Ġunju 2019, ġiet varata Inizjattiva bl-isem “BeSecure” li hija kkordinata mill-Kampanija Nazzjonali 

dwar is- Sigurtà Diġitali flimkien mas-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija 

Diġitali u l-Innovazzjoni, Aġenzija Maltija tal-Informatika u l-Kamra tal-Kummerċ. Permezz ta’ din l-

iskema, kumpanniji Maltin jistgħu jibbenefikaw minn fondi sabiex jirċievu taħriġ akkreditat u jagħmlu 

eżerċizzju ta’ assessjar tal-vulnerabilitajiet tas-sistemi tal-informatika tagħhom. Il-Korp tal-Pulizija, 

permezz tas-Cyber Crime Unit, qed jissapportja din l-iskema permezz tal-involviment tiegħu fil-

Kumitat Nazzjonali tal-Implimentazzjoni tal-Istrateġija dwar is-Sigurtà Diġitali. 

 

Inizjattiva oħra li ġiet varata matul l-2019 huma sensiela ta’ filmati qosra li saru bħala parti mill-

Kampanija Nazzjonali dwar is-Sigurtà Diġitali. Flimkien mal-Aġenzija Maltija tal-Informatika 

(MITA), is- Cyber Crime Unit kienet involuta fit- tfassil u produzzjoni ta’ sensiela ta’ filmati li qed jiġu 

mxandra fuq l-istazzjon nazzjonali (TVM) u l-midja soċjali bil-għan li jiġi mqajjem iktar għarfien dwar 

kif individwi u kumpanniji jistgħu jipproteġu l-informazzjoni u l-apparat tagħhom aħjar.  

 

Involviment mal-komunità fuq livell lokali 

Is-Cyber Crime Unit regolarment tirċievi informazzjoni dwar rapporti li jkun saru ma’ entitajiet oħrajn, 

fosthom l-Internet Hotline imħaddem mill-Aġenzija Appoġġ kif ukoll mis-servizz bl-isem 

“Kellimni.com” li huwa mħaddem minn SOS Malta, dwar reati kriminali li jkunu ġew rrapurtati 

permezz ta’ dan il-mezz. Fil-fatt, is-Cyber Crime Unit hija l-kuntatt prinċipali għall-Aġenzija Appoġġ 

u SOS Malta f’dan ir-rigward. Matul l-2019, saru laqgħat sabiex tittejjeb il-kollaborazzjoni bejn is-

Cyber Crime Unit u dawn l-entitajiet oħrajn. 
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Capacity Building permezz ta’ Fondi Ewropej 

Matul l-2019, is- Cyber Crime Unit kienet involuta fl-implimentazzjoni ta’ numru ta’ proġetti li qed 

jiġu ffinanzjati minn fondi Ewropej. Dawn huma: 

▪ 4N Seek – Forensics against Child Sexual Exploitation: Dan huwa proġett illi qed jiġi mmexxi minn 

konsorzju bl-isem INCIBE li jinvolvi ukoll lill-Università ta’ Malta. Permezz ta’ dan il-proġett qed 

jiġu żviluppati għodod li jistgħu jiġu użati fuq ix-xena tar-reat f’investigazzjonijiet marbutin ma’ 

abbuż tat-tfal onlajn. Matul l-2019, żewġ membri tas-Cyber Crime Unit ipparteċipaw f’taħriġ u beda 

x-xogħol marbut mal-ittestjar ta’ din l-għodda.  

▪ “Be Smart Online”: Dan huwa proġett illi jinvolvi diversi entitajiet lokali, fosthom l-Aġenzija 

Maltija għall-Kommunikazzjoni (MCA), l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal, l-Aġenzija Appoġġ, 

id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, Skejjel tal-Knisja u l-Korp tal-Pulizija. Għall-ewwel darba, il-Korp 

tal-Pulizija beda jibbenefika minn fondi permezz ta’ dan il-proġett li se jintużaw sabiex jingħata 

taħriġ lill-membri tas- Cyber Crime Unit u tiġi żviluppata għodda ġdida biex ittejjeb il-

kollaborazzjoni bejn il-Pulizija, l-Aġenzija Appoġġ u dawk li jipprovdu s-servizz tal-internet lokali. 

Matul l-2019, ġie ffirmat il-Grant Agreement u bdiet l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett. 

▪ “Cybersecurity Call”: Dan huwa proġett illi qed jiġi mmexxi mid-Direttorat għall-Protezzjoni tal-

Infrastruttura Kritika fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s- Sigurtà Nazzjonali u ffinanzjat permezz 

tal-programm imsejjaħ “CEF Telecom”. Permezz ta’ dan il-proġett se jingħata taħriġ tekniku 

akkreditat lill-membri kollha tas- Cyber Crime Unit f’numru ta’ dixxiplini. Matul l-2019, inbdew il-

preparamenti għal dan it- taħriġ li għandu jingħata matul l-2020. 

 

Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali 

L-għan prinċipali tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali huwa li joffri l-ogħla kwalità ta’ 

servizzi investigativi u b’hekk hu indispensabbli fl-istruttura investigattiva fi ħdan l-Korp tal-Pulizija. 

Dan jista’ jingħad minħabba l-fatt li jinvestiga reati serji.  

Id-Dipartiment għandu sehem ieħor daqstant importanti fil-prevenzjoni ta’ reati. Dan id-Dipartiment 

huwa konxju wkoll li l-għan aħħari ta’ din il-ħidma huwa li jkollna komunitajiet kemm residenzjali u 

kif ukoll tal-kummerċ aktar sikuri. 

Is-sigurtà speċjalment fost il-persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna huwa mportanti. Għalhekk membri 

ta’ dan id-Dipartiment jaġġornaw ruħhom bl-aħħar informazzjoni u teknologija. Bis-saħħa ta’ apparat 

modern kif ukoll b’kordinazzjoni ma’ entitajiet barranini fosthom l-Interpol, l-F.B.I. u l-Europol, dan 

id-dipartiment investa f’tim ta’ analisti li jiġbdu informazzjoni u janalizzaw l-istess informazzjoni 

sabiex jissolvew aktar reati filwaqt li tissaħħaħ l-azzjoni preventiva. 
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Responsabbilitajiet 

Matul is-sena 2019, dan id-Dipartiment investiga 1,142 każ irrapurtat. F’dawn l-investigazzjonijiet ġew 

mitkellma 571 persuna, li minnhom 233 inżammu taħt arrest kif ukoll saru ’il fuq minn 302 tfittxija. 

Riżultat ta’ dan ġew solvuti 207 każ (47 każ aktar mis-sena l-oħra). Minn dawn il-każijiet ħarġu 535 att 

ta’ akkuża (żieda ta’ 7.4% fuq is-sena preċedenti). B’kollox tressqu 115 persuna. 

Matul is-sena, uffiċjali prosekuturi fi ħdan id-dipartiment mexxew 1,647 seduta quddiem il-Qrati 

Maltin, liema seduti huma konnessi ma’ każijiet li ġew solvuti matul is-snin u li għadhom jew kienu 

għadhom mhux deċiżi. 

 

Skwadra Investigazzjonijiet ta’ Reati Kontra l-Proprjetà (Property Crime Unit)  

Skwadra Investigazzjonijiet ta’ Reati Kontra l-Proprjetà (Property Crime Unit) tinvestiga reati li jsiru 

kontra l-propjetà bħal reati ta’ serq minn residenzi, vandaliżmu jew ħruq doluż. Din l-iskwadra kienet 

strumentali f’diversi serqiet minn residenzi minn f’Tas-Sliema, B’Kara, Lija, Balzan u San Pawl il-

Baħar. Bis-saħħa ta’ ġbir u analizi ta’ informazzjoni, din l-iskwadra kienet strumentali sabiex ġie solvut 

numru kbir ta’ serq minn residenzi,liema reati kienu qegħdin jiġu magħmula minn barranin li huma 

membri ta’ gruppi kriminali. 

Għalkemm ir-reati investigati minn din it-taqsima huma ffukati fuq dawk kontra il-propjetà, din l-

iskwadra tieħu ħsieb tinvestiga reati relatati ma’ kultura jew wirt patrimonjali. B’kollaborazzjoni sħiħa 

ma’ diversi pajjiżi oħra Ewropej kif ukoll mad-Dwana ta’ Malta, mal-Europol u l-Interpol, din l-

iskwadra kompliet tipparteċipa f’Operazzjoni Pandora u f’Operazzjoni Sulky. Dawn iż-żewġ inizjattivi 

huma intenzjonati biex tinterċetta u twaqqaf traffikar illegali ta’ wirt kulturali bħal muniti antiki, pitturi, 

għamara u strumenti mużikali, porċelana, oġġetti arkeoloġiċi, kotba antiki, manuskritti u skulturi. Din 

l-operazzjoni li kellha dimensjoni internazzjonali damet sejra għal diversi ġimgħat bejn Ottubru u 

Novembru iżda l-preparamenti tagħha ħadu diversi xhur. Dawn l-operazzjonijiet kienu qegħdin jiġu 

attwati fl-istess ħin f’pajjiżi differenti, fejn f’Malta saru diversi tfittxijiet ġo ħwienet li jinnegozzjaw 

oġġetti antiki. F’waħda minn dawn l-ispezzjonijiet instabu pitturi li ġew irrapportati nieqsa diversi snin 

qabel. Każ partikolari kien is-sejba ta’ pitturi sagri kif ukoll ċensier li allegatament ġew irraportati 

nieqsa mill-knisja ta’ Santu Wistin fil-Belt Valletta. 

 

Skwadra Investigazzjonijiet ta’ Reati ta’ Serq bi Vjolenza (Violent Crime Unit) 

Skwadra Investigazzjonijiet ta’ Reati ta’ Serq bi Vjolenża (Violent Crime Unit) tinvestiga serq aġġravat 

bi vjolenza bħal hold ups u muggings u snatch and grabs, kif ukoll reati serq bħal pickpocketing.  

Flimkien mal-pulizija distrettwali ta’ Tas-Sliema, Marsaxlokk, Wied il-Għajn, Raħal Ġdid, San Pawl 

il-Baħar u l-Belt Valletta, din l-iskwadra kissret ċirku ta’ kriminalità organizzata fejn numru ta’ 

Ġorgjani u Serbi kienu qegħdin jisirqu minn fuq turisti u anzjani. 
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Din l-iskwadra kienet strumentali biex issolvi numru kbir ta’ hold ups li kienu qegħdin isiru fi ħwienet 

tal-merċa jew convenience stores. Minħabba n-natura ta’ kif kienu qegħdin isiru dawn is-serqiet, ġew 

organizzati patrols bl-għajnuna ta’ membri mill-iskwadra mobbli li ħallew il-frott.  

 

Skwadra Investigazzjonijiet Omiċidji (Homicide Squad) 

Din l-iskwadra hija magħmula minn tliet spetturi li bejniethom jikkordinaw dak kollu li jinvolvi 

f’investigazzjonijiet ta’ din ix-xorta. Barra minn hekk spettur minnhom ġie assenjat sabiex jirrevedi 

omiċidji li saru matul is-snin u li sa issa għadhom ma ġew solvuti. 

 

Matul is-sena, l-iskwadra fi ħdan id-D.I.K. investigat tliet omiċidji, kif ukoll ħames każijiet oħra ta’ 

attentat ta’ omiċidju li seħħew fl-istess sena kurrenti. It-tliet (3) każijiet ġew solvuti fejn irrizulta li kien 

hemm erba’ vittmi.  

 

Din l-iskwadra għadha tinvestiga każ ieħor ta’ għejbien ta’ tfajla li seħħ fis-6 ta’ Novembru ta’ 2008. 

Fid-19 ta’Lulju 2019 wara żviluppi li saru f’dan il-każ waslu li nstabu xi fdalijiet tal-vittma kif ukoll li 

jirriżulta li din it-tfajla inqatlet f’appartament f’San Pawl il-Baħar dakinhar li ġiet irrapportata nieqsa.  

Fit-30 ta’ Novembru, negozjant Malti tressaq il-Qorti b’kompliċità fil-qtil ta’ ġurnalista. Dan il-każ li 

kien wieħed kontroversjali u kkumplikat, fejn intużaw ħafna riżorsi tad-dipartiment u ingħata prijorità. 

L-investigazzjonijiet fuq dan il-każ għadhom għaddejjin. 

 

Skwadra Speċjali fuq Investigazjonijiet ta’ Vetturi (Specialised Vehicle Squad- SVS) 

Din l-iskwadra hija responsabbli minn investigazzjonijiet ta’ serq ta’ vetturi kif ukoll ta’ ħruq doluż fuq 

vetturi. Sabiex topera aħjar, din l-iskwadra hija attrezzata b’garaxx u mgħammar b’apparat tekniku li 

huwa utili fix-xogħol tagħha.  

 

Matul l-2019, din l-iskwadra għamlet is-segwenti spezzjonijiet:- 

- 6326 vettura importati użati 

- 116 magni importati użati  

- 30 nofs vetturi importati 

- 188 spezzjoniji ta’ vetturi mill-Unit tekniku ta’ din l-Iskwadra 

- 168 vettura ġew ippanċjati mill-ġdid mill-SVS Unit tekniku  

- SVS spezzjonaw 70 vettura fuq talba ta’ sezzjonijiet oħra fi ħdan il-Pulizija 

- 5 Vetturi ġew maqbuda minħabba li kienet qed issir investigazzjoni fuqha 

- 216 SVS query files ġew oriġinati mill-SVS minħabba li kien hemm diskrepanzi bejn il-

logbook u l-magni/chassis tal-vettura 

- 8 persuni tressqu l-Qorti minn din l-iskwadra wara investigazzjonijiet li għandħom x’jaqsmu 

ma’ reati ma’ vetturi bil-mutur 
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- Saru aktar minn 13,295 kontroll fuq sistemi ta’ SIS dwar vetturi importati, numri ta’ 

reġistrazzjoni barranin u magni importati.  

 

L-istess skwadra kienet attiva fil-CARPOL, liema attività hi fuq bażi kemm nazzjonali kif ukoll 

internazzjonali. 

 

Investigative Analysis Unit - IAU 

L-Investigative Analysis Unit ġiet imwaqqfa sabiex tiġbor l-informazzjoni li jirriżultaw minn 

investigazzjonijiet u wara l-istess informazzjoni tiġi analizzata. Din l-analiżi sservi sabiex il-pulizija 

torganizza aktar ruħha fil-ġlieda kontra l-kriminalità kif ukoll sabiex jintuzaw ir-riżorsi aħjar. 

 

Din it-taqsima ġabret informazzjoni relatata ma’ attività kriminali ta’ gruppi ta’ Libjani, Ġorġjani, 

Bulgari u Rumeni, filwaqt li kienet involuta f’sorveljanza fuq każijiet partikolari bħal serq minn 

residenzi fl-istaġun tas-sajf.  

 

Flimkien mal-Iskwadra Investigazzjonijiet ta’ Reati ta’ Serq bi Vjolenza (Violent Crime Unit) ġew 

solvuti diversi każijiet b’kordinazzjoni mad-Distretti rispettivi, fejn tressqu diversi persuni barranin. 

Fil-fatt din it-taqsima assistiet f’numru kbir ta’ investigazzjonijiet li jammontaw għal aktar minn 300.  

 

Bis-saħħa ta’ Artikolu 355AD tal-Kodiċi Kriminali, saru talbiet għal għajnuna lil kumpanniji privati u 

dipartimenti governattivi li joffru servizzi fuq materji varji. B’kollox saru 986 talba li kollha huma 

relatati ma’ investigazzjonijiet fosthom ħames (5) talbiet lil istituzzjonijiet finanzjari lokali, 808 rikjesta 

lil taqsimiet fi ħdan il-Korp, 152 lil dipartimenti u aġenziji governattivi bħal Qrati tal-Ġustizzja u l-

Identity Malta, 14-il talba lil rimessi finanzjarji, 44 lil pajjiżi Ewropej u 15 oħra trażmessi fuq livell 

internazzjonali, 15 lil aġenziji polizjeski bħal Europol u 491 lil kumpanniji li joffru servizzi tat-

telekommunikazzjoni. 

 

Skwadra kontra l-Vizzju tad-Droga  

Matul is-sena, il-Pulizija tal-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga ssoktat bil-ħidma tagħha b’enfasi partikolari 

fuq l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni ta’ traffikanti tad-droga ta’ ċertu livell, street pushers u xiri ta’ 

ekwipaġġ modern.  

 

Tul is-sena li għaddiet din l-iskwadra rnexxielha tikkonkludi b’suċċess numru ta’ investigazzjonijiet li 

kienu jinvolvu traffikanti kemm lokali u anke barranin responsabbli għall-importazzjoni tad-droga 

f’dawn il-gżejjer. Dawn is-suċċessi kienu dovuti l-iktar għall-informazzjoni miġbura b’sabar u reqqa 

mill-membri tal-istess skwadra kif ukoll għal sorveljanza dedikata. 
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Din is-sena rat ukoll livelli eċċellenti ta’ koperazzjoni bejn il-pulizija u d-Dwana ta’ Malta. Il-preżenza 

ta’ membri tal-iskwadra fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta kif ukoll fis-Seaport Terminal baqgħu fuq 

il-lista ta’ prijoritajiet tal-iskwadra fejn titjiriet speċifiċi ġew mogħtija importanza iktar minn oħrajn u 

dan abbażi ta’ informazzjoni speċifika li l-istess pulizija jkollha f’dan ir-rigward. Saru wkoll 

spezzjonijiet speċifiċi fuq il-Catamaran bl-assistenza ta’ units mill-k9 tal-Korp ukoll. Kien hemm 

okkażjonijiet oħra fejn waqt ċertu operazzjonijiet delikati li jinvolvu l-importazzjoni u/jew traffikar tad-

droga bil-baħar intalbet l-assistenza tas-sezzjoni marittima u/jew tal-SOU fi ħdan il-Forzi Armati ta’ 

Malta. 

 

Din l-istrateġija qed tagħti eżitu pożittiv kif jidher mis-sejbiet ta’ droga elenkati fit-tabella hawn taħt. 

Ġie stabbilit illi l-gruppi ta’ kriminalità organizzata li jittraffikaw id-droga lejn Malta għandhom 

affiljazzjonijiet ċari ma’ persuni ta’ nazzjonalità Afrikana mxerrdin madwar l-Ewropa. Fix-xena daħlu 

wkoll gruppi kriminali Taljani u Sqallin kif ukoll Serbi u Rumeni.  

 

Dan kollu jagħti lill-pulizija eżekuttiva stimoli u inċentivi ulterjuri sabiex jiġu identifikati kemm-il 

modus operandi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet kriminali kif ukoll biex jigi determinat kif qed jinbidel 

il-profil tal-istess couriers. 

 

Prijorità oħra tal-iskwadra tikkonċerna l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni ta’ street-pushers, li 

tinkludi sorveljanza u raids f’postijiet pubbliċi u postijiet oħra ta’ divertiment kif ukoll garaxxijiet minn 

fejn allegatament kienet qed tiġi ikkunsmata u traffikata d-droga. Ta’ min wieħed isemmi li saru wkoll 

raids speċifiċi fil-gżira ta’ Għawdex li wkoll taw riżultati pożittivi.  

 

Matul din is-sena l-iskwadra ħadmet ukoll id f’id ma’ diversi kapijiet ta’ skejjel sekondarji u 

istituzzjonijiet edukattivi madwar il-gzejjer fejn il-preżenza tagħna ġiet mitluba kemm bħala deterrent 

u anki biex jiġu mwaqqfa xi studenti li allegatament kienu qed jabbużaw u/jew jittraffikaw xi tip ta’ 

sustanza illeċita. Fil-fatt saru spezzjonijiet b’riżultat pożittiv ġo diversi postijiet bl-użu wkoll tal-klieb 

tal-Pulizija. 

 

Kwantità ta’ Droga Maqbuda – Sena 2019 

Tip ta’ Droga - Kwantità 

Kokaina - 747,281.827 grammi 

Raża tal-Cannabis - 118,086.145 grammi 

Il-Pjanta Cannabis kollha jew biċċa 

minnha (ħaxixa) - 389,155.6 grammi 

Joint tal Kannabis - 151 
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Ecstasy - 148.5 

Eroina - 994.334 grammi 

Żerriegħa tal-Kannabis - 56 

Trab tal-MDMA - 29.661 grammi 

Ħaxixa Sintetika Skedata - 3,159.842 grammi 

Ħaxixa sintetika mhux skedata - 1,501 grammi 

Kokaina mill-iebsa - 29.339 grammi 

Pjanti tal-kannabis - 2 

LSD - 4 

Ketamina - 71.059 grammi 

Magic mushrooms - 42.7 grammi 

Kokaina Sintetika - 500 grammi 

Viagra - 36 pilloli 

 

Statistika rigward arresti, tfittxijiet li saru u sentenzi li ġew mogħtija matul is- sena 2019 

 Nisa Irgiel Total 

Persuni mressqa quddiem it-Tribunal tad-Drugs Court * 68 262 330 

Persuni mressqa quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) 

fuq pussess ta’ droga li ma jaqgħux taħt il-kap 537 

Liġijiet ta’ Malta  

8 49 57 

Total -Persuni mressqa fuq pusess sempliċi ta’ droga 

(kemm Tribunal u fil-Qorti tal-Maġistrati) 

76 311 387 

Persuni mressqa fuq traffikar u pussess aggravat ta’ droga 14 149 163 

Persuni mressqa fuq akkużi oħra 1 5 6 

Persuni arrestati 91 408 499 

Persuni misjuba ħatja  83 451 534 

* B’referenza għall-istatistika li tirrigwarda akkużi maħruġa quddiem it-tribunal din l-istatistika tirreferi 

għall-akkużi li qegħdin elenkati fil-Kap 537 tal-Liġijiet ta’ Malta li ġie fis-seħħ f’April tas-sena 2015  

 

Skwadra ta’ Kontra l-Vizzji 

Din l-iskwadra hija responsabbli għall-investigazzjonijiet ta’ kazijiet ta’ reati sesswali, vjolenza 

domestika u abbuż ġenerali fuq minuri u nies vulnerabbli, minuri jew nies vulnerabbli rappurtati nieqsa, 

logħob illegali, lottu klandestin, pedofelija fuq l-internet u traffikar tan-nies fost ħafna oħrajn. 
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Bosta persuni fil-fatt tressqu l-qorti wara raids, spezzjonijiet u investigazzjonijiet varji li jikkonċernaw 

dawn ir-reati serji. 

 

Din l-iskwadra għandha wkoll rwol importanti fejn jidħol l-aspett soċjali tal-investigazzjonijiet fihom 

infushom. Wieħed irid japprezza li dawn il-każijiet ma jistgħux jiġu kkunsidrati biss bħala numri iżda 

wieħed irid jifhem ukoll is-sensittività tagħhom u r-riperkussjonijiet morali u soċjali li jħallu warajhom. 

Għalhekk, l-iskwadra, tingaġġa wkoll is-servizzi tal-FSWS, partikolarment l-Appoġġ u s-CPS, li 

jaħdmu id f’id mal-Iskwadra, sabiex jiġi żgurat il-ħarsien soċjali tal-vittmi. 

 

Din l-iskwadra tagħti attenzjoni wkoll għall-każijiet ta’ prostituzzjoni minn nisa ta’ nazzjonalità 

barranija. F’dan ir-rigward, postijiet magħrufa għall-irġiel ġew spezzjonati biex jiġi żgurat li dawn l-

attivitajiet ma jseħħux. Postijiet indikati fejn jista’ jkun li qed issir xi forma ta’ prostituzzjoni ta’ nisa 

barranin jiġu investigati minnufih. Din is-sena fil-fatt l-iskwadra kellha diversi investigazzjonijiet li 

jikkonċernaw l-hekk imsejħa reati ta’ THB (traffikar ta’ persuni).  

 

Id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali Finanzjarji 

(L-Iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomiċi u l-Iskwadra ta’ kontra l-Ħasil tal-Flus) 

 

Id-Dipartiment Investigattiv ta’ kontra il-Kriminalità Finanzjarja (Financial Crimes Investigations 

Department) jiġbor fih l-Iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomiċi (l-Economic Crimes Squad), l-Iskwadra 

ta’ kontra l-Ħasil tal-Flus (l-Anti-Money Laundering Squad) u l-Uffiċċju tal-Analiżi Finanzjarja (l-

Financial Crimes Analysis Unit). 

 

Id-dipartiment huwa responsabbli li jinvestiga reati finanzjarji serji, li jinkludu dawn: 

• Frodi u miżappropjazzjoni ta’ fondi u oġġetti għad-detriment ta’ individwi u kumpaniji privati, il-

Gvern ta’ Malta u l-Unjoni Ewropea, liema xogħol jinkludi wkoll il-ħarsien tal-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni Ewropea; 

• Kull tip ta’ falsifikazzjoni ta’ dokumenti, metodi ta’ ħlas, kuntratti eċċ. u l-użu tagħhom flimkien 

ma’ dikjarazzjonijiet foloz lill-awtorijiet kompetenti; 

• Korruzzjoni, influwenza mhux xierqa u serq minn uffiċjali jew impjegati pubbliċi, interess privat 

f’aġġudikazzjoni u reati relatati; 

• Offiżi relatati ma’ banek, attakki fuq ATMs permezz ta’ skimming u phishing u użu ħazin ta’ credit 

cards; 

• Użura, operazzjonijiet ta’ istituti finanzjarji bla liċenzja u ħruġ minn u dħul fil-pajjiż ta’ valuta 

eċċessiva; 

• Flus foloz u reati relatati ma’ tipi differenti ta’ pagamenti; 
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• Reati relatati mad-Dwana, Taxxa fuq il-Valur Miżjud u attivitajiet ta’ kutrabandu; 

• Ksur tad-drittijiet tal-awtur u l-protezzjoni ta’ dawn l-istess drittijiet; 

• Użu ħażin ta’ kompjuter, hacking, denial-of-service, u frodi relatat mal-Internet; 

• Falliment bi frodi u reati kontra l-Att tal-Kumpaniji u l-Att dwar is-Servizzi Finanzjarji; 

• Offiżi dwar logħob fuq l-Internet, korruzzjoni fl-isports;  

• Ħasil ta’ flus, investigazzjonijiet finanzjarji u każijiet ta’ finanzjament ta’ terroriżmu; 

• Każijiet relatati ma’ ksur ta’ sanzjonijiet maħrugin mill-Ġnus Magħquda, tal-Unjoni Ewropea u 

organizzazjonijiet simili; u 

• Assistenza lill-awtoritajiet ġudizzjarji u pulizija barranin u assistenza reċiproka u legali relatata ma’ 

Europol, Carin/Interpol u mandati ta’ arresti Ewropej.  

 

Fis-sena 2019, il-punti li ġew imwettqa kienu dawn: 

1. L-iktar punt importanti li seħħ fis-sena kurrenti kien li nstab il-post minn fejn fil-bidu tas-sena 2020 

id-Dipartiment għandu jibda jopera. Dan il-post, li l-Korp kera għal ħames snin f’Santa Venera, 

qiegħed jiġi irranġat f’kumpless state of the art li fih se jkunu kapaċi jaħdmu madwar mija u għoxrin 

ruħ, b’faċilità ta’ parkeġġ taħt l-art u uffiċini mgħammra bl-aħħar teknoloġija. Il-Gvern alloka żewġ 

miljun ewro għal dan il-proġett. 

2. Fl-1 ta’ Ġunju, fi ħdan dan id-Dipartiment twaqqaf ukoll uffiċċju li se jibda jkun responsabbli mill-

analiżi tal-blockchain, liema uffiċċju se jibda jassisti fl-investigazzjonijiet relatati mal-

cryptocurrencies. Dan l-uffiċċju qiegħed jopera wara li l-uffiċjal li qiegħed stazzjonat f’dan l-

uffiċċju ngħata it-taħriġ meħtieġ. 

3. Għoxrin uffiċjal stazzjonati fl-Iskwadra kontra l-Ħasil tal-Flus ingħataw taħriġ speċjalizzat u issa 

dawn l-uffiċjali kollha għandhom ċertifikat f’ Diploma level f’ ħasil ta’ flus u finanzjament tat-

terroriżmu. 

 

B’kollox, id-dipartiment investiga iktar minn tliet mitt rapport, apparti l-assistenza li ta lill-awtoritajiet 

barranin wara li rċieva numru sostanzjali ta’ talbiet mingħand l-istess, hekk kif jidher mit-tabella li 

qegħdha tidher hawn taħt: 

 

Każijiet investigati mid-Dipartiment Investigattiv ta’ kontra il-Kriminalità Finanzjarja fis-sena 

2019 

Reati Rapporti 

Frodi għad-detriment ta’ individwi u kumpanniji privati, il-Gvern ta’ Malta u l-

Unjoni Ewropea 
81 
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Miżappropjazzjoni ta’ fondi u oġġetti 27 

Falsifikazzjoni ta’ dokumenti, metodi ta’ ħlas, kuntratti eċċ. u l-użu tagħhom 

flimkien ma’ dikjarazzjonijiet foloz lill-awtorijiet kompetenti 
24 

Korruzzjoni, influwenza mhux xierqa u serq minn uffiċjali jew impjegati 

pubbliċi, interess privat f’aġġudikazzjoni u reati relatati 
10 

Offiżi relatati ma’ banek, attakki fuq ATMs permezz ta’ skimming u phishing, 

u użu ħazin ta’ credit card 
1 

Ħruġ minn u dħul fil-pajjiż ta’ valuta eċċessiva 20 

Flus foloz u reati relatati ma’ tipi differenti ta’ pagamenti 6 

Reati relatati mad-Dwana, Taxxa fuq il-Valur Miżjud, u attivitajiet ta’ 

kutrabandu 
8 

Ksur tad-drittijiet tal-awtur u l-protezzjoni ta’ dawn l-istess drittijiet 2 

Użu ħażin ta’ kompjuter, hacking, denial-of-service u frodi relatat mal-Internet; 6 

Offiżi dwar logħob fuq l-Internet u korruzzjoni fl-isports 22 

Ħasil ta’ flus, investigazzjonijiet finanzjarji u każijiet ta’ finanzjament ta’ 

terroriżmu 
59 

Każijiet relatati ma’ ksur ta’ sanzjonijiet maħrugin mill-Ġnus Magħquda, tal-

Unjoni Ewropea u organizzazjonijiet simili 
1 

Każijiet oħra 9 

Total 276 

 

Apparti dan ix-xogħol, id-dipartiment ta assistenza lil diversi awtoritajiet barranin f’aktar minn tletin 

pajjiż, wara li rċieva iktar minn mitt talba għal tali assistenza. 

 

Dipartiment dwar l-Immigrazzjoni  

Id-dmir prinċipali tat-taqsima responsabbli mill-Immigrazzjoni huwa t-tħaris tal-fruntieri u jinkludi 

prinċipalment verifiki sabiex jiġi eliminat id-dħul illegali ta’ barranin u jiġu identifikati dokumenti 

foloz. Dan isir fil-postijiet identifikati bħala border crossing points fl-Ajruport Internazzjonali, ix-Xatt 
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kif ukoll fil-Marina ta’ Malta u Għawdex. Responsabbilitajiet oħra li jaqgħu taħt din it-taqsima huwa l-

ipproċessar tal-viżi, permessi ta’ residenza, talbiet għal ċittadinanza u permessi ta’ xogħol.  

 

Dmirijiet fejn jidħlu barranin li jaslu/jinstabu Malta b’mod irregolari 

Matul dan iż-żmien inħarġu sitt mija u dsatax-il (619) ordni ta’ tneħħija u deċiżjoni ta’ ritorn mill-

Uffiċjali tal-Immigrazzjoni. Dawn jinkludu tliet mija, erbgħa u tmenin (384) ordni maħruġa lill-persuni 

ta’ pajjizi terzi waqt li kienu ħerġin miż-Żona Schengen fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqt li 

mitejn, ħamsa u tletin (235) oħra maħruġa lil barranin wara li nstabu f’Malta illegalment.  

 

Inħarġu ukoll mitejn, ħamsa u disgħin (295) ordni ta’ detenzjoni lill-persuni ta’ pajjizi terzi wara li 

kienu daħlu jew nstabu ġewwa Malta illegalment u miżmuma f’ċentru magħluq f’Ħal Safi mis-Servizz 

ta’ Detenzjoni (DS). 

 

Mitejn, disgħa u tmenin (289) barrani li ma kellhomx ir-rekwiżiti ġew irrifjutati dħul f’Malta u din parti 

mill-attività integrali biex tiġi evitata l-immigrazzjoni illegali. Ir-raġunijiet prinċipali għal dan huwa 

meta l-barranin ma jkollhomx mezzi finanzjarji biex jiġġustifikaw iż-żjara tagħhom f’Malta u ma 

jkollhomx prova ta’ fejn se jabitaw. Dawn il-każi kienu kollha rreġistrati fl-Ajruport Internazzjonali ta’ 

Malta ħlief għal persuna waħda li ġiet miżmuma ix-xatt. F’dan il-perjodu nħarġu ħamsa u tmenin (85) 

notifikazzjoni ta’ carrier liability.  

 

Matul dan il-perjodu ġew spezzjonati ’l fuq minn elfejn, sitt mija u tlieta u sebgħin (2,673) persuna 

f’lokalitajiet varji minħabba immigrazzjoni illegali. Dawn l-azzjonijiet jiġu meħuda fuq inizjattiva tad-

Dipartiment kif ukoll ma’ korporazzjonijiet oħra bħal Jobsplus. Id-Dipartiment tal-Immigrazzjoni 

jżomm kuntatt kontinwu ma’ dipartimenti oħra tal-Gvern speċjalment mal-ID Malta, AWAS, Refcom, 

eċċ. Saru wkoll diversi spezzjonijiet fil-Ħamrun/Ħal Qormi/il-Marsa u l-akkwati ta’ Marsa Open Centre 

fejn instabu kważi tlett elef (3,000) persuna ta’ pajjizi terzi li kienu fil-pussess ta’ permess ta’ residenza 

maħruġa minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea li kienu Malta irregolarment u għaldaqstant ġew ordnati 

jirritornaw lura fl-Istat Membru minn fejn ikun inħarġilhom il-permess ta’ residenza u dan skont ir-

regoli tax-Schengen. 

 

Total ta’ madwar tliet mija u erbatax (314)-il persuna ġew arrestati mill-fizzjali stazzjonati f’dan id-

dipartiment li minnhom mija, sitta u tmenin (186) ġew imressqa l-Qorti. Il-maġġoranza kienu każijiet 

ta’ pussess u użu ta’ dokumenti foloz. Akkużi ta’ nies li ppruvaw joħorġu jew ħarġu minn Malta 

illegalment kienu wkoll frekwenti.  
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Dokumenti ħżiena / foloz maqbuda l-MIA, Seaport u Inland 

Matul dan il-perjodu ġew arrestati mija, sitta u ħamsin (156) persuna li nstabu li kellhom fil-pussess 

tagħhom mitejn, ħamsa u għoxrin (225) dokument ffalsifikat, mija u sbatax (117)-il persuna nstabu fl-

Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqt li disa’ (9) persuni oħra nstabu x-Xatt waqt spezzjonijiet. 

 

Fir-rigward ta’ ripatrijazzjonijiet, saru mitejn u sitta (206). Malta baqgħet tieħu kull inizjattiva possibbli 

u tieħu vantaġġ minn kull titjira konġunta organizzata minn kwalunkwe Stat ieħor membru tal-

Komunità Ewropea meta din ikollha destinazzjoni li tkun favorevoli għal Malta. 

NAZZJONALITÀ AMMONT 

Morocco 40 

Serbia 35 

Nepal 25 

Oħrajn 106 

Total 206 

 

Mijiet ta’ Viżi jiġu pproċessati kuljum u dan wara li jsir il-vetting meħtieġ minn naħa tagħna u mill-

uffiċċju ad hoc tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Is-sistema ta’ Visa-

on-line tassigura l-proċess tal-applikazzjonijiet skont ir-Regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Uffiċċju Ad 

Hoc fit-Taqsima tal-Immigrazzjoni fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija tieħu ħsieb parti mill-proċess tal-

ħruġ tal-Viżi u tassisti s-Central Visa Unit. Mijiet ta’ viżi jiġu vvetjati kuljum għall-proċess eventwali 

mill-Konsulati Maltin u xi wħud fil-fruntieri. Inħarġu mija, sitta u għoxrin (126) viża oħra fil-fruntieri 

għal diversi raġunijiet fosthom dawk ta’ saħħa. Barra minn hekk ġew revokati disgħa u ħamsin (59) 

viża ta’ persuni irrifjutati dħul f’Malta ġewwa l-Ajruport Internazzjonali. 

 

Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni stazzjonati l-iSpecial Branch kienu involuti f’diżembarkazzjoni ta’ tlett 

elef, erba’ mija u ħames (3405) immigrant f’Malta f’ħamsin (50) operazzjoni fejn dawn ġew miżmuma 

għal xi jiem fl-Initial Reception Centre (IRC) fil-Marsa. B’kordinazzjoni mal-Agency for the Welfare 

of Asylum Seekers (AWAS) inżamm kuntatt dirett fuq immigranti li daħlu Malta qabel ma jsiru t-

testijiet mediċi ta’ kull wieħed mill-immigranti u wara jkunu jistgħu joħorġu fil-komunità jew rilokati. 

Ammont minn dawn l-immigranti ġew trasferiti u miżmuma Ħal Safi mis-Servizz ta’ Detenzjoni wara 

li nħarġitilhom ordni ta’ tneħħija u deċiżjoni ta’ ritorn mill-Uffiċjali tal-Immigrazzjoni. 

NAZZJONALITÀ AMMONT 

Sudan 1317 

Eritrea 243 

Nigeria 190 

Morocco 173 
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Ivory Coast 165 

Oħrajn 1317 

Total 3405 

 

Mit-total ta’ tlett elef, erba’ mija u ħames (3,405) immigrant li daħlu Malta, il-Pulizija tal-

Immigrazzjoni stazzjonati fl-iSpecial Branch intervistaw aktar fid-dettal erba’ mija, tlieta u sebgħin 

(473) persuna li jiġi ekwivalenti għal 13% mill-ammont li ġew reġistrati. 

 

Matul din is-sena ġew ukoll rilokati madwar sitt mija, u dsatax (619) immigrant minn Malta lejn pajjizi 

oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni jieħdu ħsieb kull aspett rigward trasferimenti ta’ 

dawn l-immigranti u nżamm kuntatt kontinwu ma’ dipartimenti oħra tal-Gvern speċjalment mal-

AWAS, Refcom, MHAS eċċ.  

 

F’dan iż-żmien fiċ-ċentri magħluqa nżammu wkoll total ta’ madwar mitejn, tnejn u tletin (232) persuna 

ta’ pajjizi terzi li kienu Malta irregolarment. Dawn kienu miżmuma f’ċentru f’Ħal Safi. Għalkemm iċ-

ċentri li jinsabu fil-barracks tal-Armata huma mmexxija mis-Servizz ta’ Detenzjoni (DS), ir-

responsabbilitajiet rigward it-trasferiment tagħhom minn dawn iċ-ċentri għal dawk miftuħa taqa’ kollha 

fuq il-Pulizija tal-lmmigrazzjoni. Dawn kollha jingħataw dokument mill-pulizija li tieħu ħsieb 

tikkordina wkoll li jsiru t-testijiet mediċi qabel ma’ kull wieħed mill-immigranti joħroġ mid-detenzjoni. 

Id-detenżjoni ta’ kull persuna miżmuma taħt l-Att tal-Immigrazzjoni hija riveduta regolarment u dan 

sabiex jiġi assigurat li ż-zamma tal-persuni detenuti tkun waħda skont il-ligi. 

 

L-uffiċċju tal-EURODAC jibqa’ wieħed li jaqa’ taħt ir-responsabbilità tal-Pulizija tal-Immigrazzjoni. 

Dan jaħseb sabiex il-marki tas-swaba’ tal-immigranti illegali kollha u tal-barranin li japplikaw sabiex 

jingħataw status ta’ refuġjat jiddaħħlu kollha b’mod elettroniku f’database komuni għall-pajjiżi tal-

Unjoni Ewropea. Dan l-uffiċċju rregistra tmien mija, wieħed u tmenin (881) każ ta’ persuni barranin li 

applikaw sabiex jingħataw status ta’ refuġjat f’Malta. Dan l-uffiċċju wkoll irraporta seba’ mija, tnejn u 

għoxrin (722) każ ta’ persuni barranin li applikaw sabiex jingħataw status ta’ refuġjat f’Malta wara li 

kienu diġà applikaw f’Membru Stat ieħor tal-Unjoni Ewropea hekk magħrufa multiple asylum 

application. 

 

Skwadra ta’ kontra t-Terroriżmu  

L-isfidi li joffri t-terroriżmu, jitlob u jesiġi li nkunu preparati tajjeb sabiex nkunu nistgħu nipprevjenu. 

L-instabbilità fir-regjuni tal-Afrika ta’ Fuq u tal-Lvant Nofsani żdiedet sinifikatament u għaldaqstant l-

isfidi żdiedu drastikament. L-attakki fil-pajjizi tal-Unjoni Ewropea żdiedu u ddiversifikaw fil-modus 

operandi tagħhom. Tali xenarji joffru sfidi enormi u varji, u għal dan il-għan il-Korp tal-Pulizija għandu 

l-iskwadra ta’ Kontra t-Terroriżmu li hija l-iskwadra responsabbli għall-ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi u 
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t-tixrid ta’ intelliġenza fil-ġlieda kontra t-Terroriżmu, estremiżmu, radikalizzazzjoni u kwistjonijiet 

anċillari. L-iskwadra hija responsabbli mill-investigazzjonijiet ta’ każijiet relatati . Fl-aħħar sena kien 

hemm żieda qawwija fir-riżorsi umani. Il-maġġoranza tal-membri huma gradwati fl-istudji ta’ 

terroriżmu, il-liġi, kriminoloġija, diplomazija u relazzjonijiet internazzjonali filwaqt li membri oħra 

għandhom esperjenza vasta fl-operazzjonijiet ta’ sigurta’, servizzi protettivi u operazzjonijiet barra minn 

xtutna. 

 

Matul is-sena, is-sitwazzjoni lokali kienet waħda normali u ma kien hemm rraportat l-ebda inċident 

relatat ma’ terroriżmu. Madankollu, f’qasam hekk sensittiv, xejn m’għandu jiġi eskluż. It-terroriżmu 

m’għandux fruntieri u l-fatt li Malta tinsab qrib reġjun li għaddej minn żmienijiet ta’ instabbilità u l-fatt 

li Malta hija pajjiż tal-Unjoni Ewropea huma fatturi li jesiġu li ma nieħdu xejn b’ċertezza.  

 

Matul l-2019, it-theddida mit-terroriżmu f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea baqgħet waħda serja u ta’ tħassib. 

Saru u qegħdin isiru diversi sforzi u xogħol siewi mill-forzi tas-sigurtà madwar l-Ewropa sabiex 

jiġġieldu t-terroriżmu. Kien hemm diversi attentati li ġew imwaqqfa qabel ma ġew esegwiti u setgħu 

ħallew vittmi innoċenti. 

 

Meta wieħed jikkompara attakki terroristiċi li kienu jseħħu fis-snin preċedenti, isib li kien hemm tnaqqis 

f’dak li huwa ppjanar sofistikat u attakki elaborati. Fattur li kkontribwixxa għal dan huwa numru ta’ 

terroristi li ġew radikalizzati fil-pajjiż fejn jgħixu u li dawn ma kellhomx għalfejn jivjaġġaw barra minn 

pajjiżhom sabiex jingħaqdu ma’ xi grupp terroristiku. F’dawn l-aħħar xhur, il-grupp terroristiku Daesh 

ġarrab telf sostanzjali ta’ territorju u anke ta’ nies importanti fl-istruttura tal-grupp. B’dan it-telf kien 

aktar diffiċli li jiġu ppjanati attakki fuq livelli kbar. Madankollu, gruppi terroristiċi sfruttaw il-qawwa u 

l-importanza tal-midja soċjali sabiex iwasslu l-messaġġ tagħhom. 

 

Minkejja li ħafna mill-attenzjoni tingħata lill-grupp Daesh, wieħed ma jridx jinsa gruppi oħrajn, bħal Al 

Qaeda, li jistgħu japprofittaw mill-fatt li Daesh qed tonqoslu s-saħħa u jerġgħu jitfaċċaw fix-xena 

permezz ta’ attakki. 

 

Id-dispożizzjoni ta’ taħriġ adegwat u rilevanti għall-persunal tal-iskwadra hu kruċjali għall-effiċjenza 

fil-ġlieda kontra t-Terroriżmu. Fil-2019 il-membri tal-iskwadra attendew diversi konferenzi, taħriġ u 

laqgħat kemm lokalment kif wkoll internazzjonalment. L-istess laqgħat kienu varji u relatati ma’ 

terroriżmu u estremiżmu fost affarijiet appartenenti ohra.  

 

Fl-aħħar 12-il xahar l-iskwadra kienet involuta f’diversi operazzjonijiet ta’ informazzjoni relatati ma’ 

terroriżmu, l-estremiżmu, dokumenti foloz, kif wkoll kriminalità organizzata. Diversi skambji ta’ 

informazzjoni twettqu kemm ma’ awtoritajiet kompetenti lokali u dawk internazzjonali. Xi 
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operazzjonijiet għadhom għaddejjin. Fl-istess perjodu ssaħħet il-koperazzjoni ma’ agenziji lokali sabiex 

l-istess skwadra tkun tista’ taqdi d-doveri tagħha skont il-liġi. 

 

Din is-sena l-iskwadra reġgħet kienet involuta fi preparamenti ta’ dokumenti li jindikaw l-pożizzjoni 

tal-Gvern Malti f’istituzzjonijiet Ewropew fil-ġlieda tiegħu kontra t-terroriżmu u suġġetti anċillari. Fl-

istess żmien l-iskwadra qiegħda wkoll tassisti sabiex tiġi finalizzata l-istrateġija dwar it-terroriżmu. 

Abbinata ma’ din l-istrateġija qed isiru diversi laqgħat rigwardanti RAN Malta, liema fora tieħu ħsieb li 

tlaqqa’ fiha diversi entitaijiet governativi Maltin bil-ħsieb li jiġi kumbattut ir-radikalizzazjoni u l-

estremiżmu f’kwalunkwe forma. 

 

International Relations Unit – EUROPOL  

L-uffiċċju tal-Europol jifforma parti mit-taqsima li tieħu ħsieb il-koperazzjoni u l-iskambju ta’ 

informazzjoni bejn korpi ta’ infurzar tal-ligi, hekk aħjar magħrufa bħala it-Taqsima għar-Relazzjonijiet 

Internazzjonali tal-Pulizija. Dan l-uffiċċju joffri servizzi tekniċi u huwa ċentru ta’ sapport 

f’operazzjonijiet investigattivi u informazzjoni dwar attivitajiet kriminali u organizzazzjonijiet 

kriminali.  

 

L-iskambju tal-informazzjoni isir direttament ma’ pajjiżi membri minn sistema magħrufa bħala Secure 

Information Exchange Network Application (SIENA) li hija mqabbda mal-kwartieri tal-Europol. Din 

is-sistema taħdem fuq network issegragat u sigur fejn tista’ tiġi aċċessata biss minn kompjuters li jinsabu 

f’dan l-uffiċċju. Kull rikjesta u informazzjoni tintbagħat u tiġi rċevuta fil-format ta’ email jew messaġġ. 

 

Matul is-sena, dan l-uffiċċju pproċessa madwar 7,957 messaġġ ta’ SIENA, li minnhom ġew oriġinati 

2,056 fajl ġdid. Minn dan l-ammont ta’ messaġġi kien hemm 1,253 messaġġ li fihom dettalji ta’ 

individwi suspettati jew involuti f’attivitajiet kriminali barra minn Malta li d-dettalji tagħhom jintbagħtu 

lil diversi uffiċini responsabbli mill-immigrazzjoni, uffiċċju tal-kondotti, lill-iskwadra kontra t-

terroriżmu u drogi, lit-taqsima li tinvestiga l-frodi u oħrajn responsabbli mis-Sigurtà nazzjonali. Dawn 

it-tranżazzjonijiet jammontaw għal 83% ta’ messaġġi li jinvolvu direttament is-sezzjoni tal-

operazzjonijiet u analiżi tal-Europol.  

 

Matul is-sena, l-uffiċċju rċieva 971 messaġġ li jikkonċernaw attivitajiet kriminali barra minn xtutna kif 

ukoll ġew irreġistrati 182 każ ġdid li oriġinaw minn dan l-uffiċċju li jikkonċernaw investigazzjonijiet 

fejn ġiet mitluba għajnuna kemm bilaterali kif ukoll multilaterali.  

 

Dan l-uffiċċju jieħu wkoll ħsieb rikjesti mibgħuta minn awtoritajiet kompetenti barranin fuq 

investigazzjonijiet pendenti. Dawn ir-rikjesti, magħrufa aħjar bħala ittri rogatorji, jiġu mgħoddija lil 

dan l-uffiċċju mill-Avukat Ġenerali u matul is-sena ġew ikkomunikati 46 rikjesta bejn Jannar u Frar, u 
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dan għaliex qegħdin jigu proċessati minn uffiċċju ieħor fi ħdan il-Korp tal-Pulizija. Dawn ir-rikjesti 

jinvolvu smigħ ta’ xhieda ta’ persuni u rappreżentati ta’ entitajiet differenti kif ukoll l-involviment ta’ 

skwadri oħrajn tal-pulizija fosthom it-Taqsima ta’ Kontra d-Drogi, it-Taqsima ta’ kontra l-Frodi, it-

Taqsima ta’ kontra l-Vizzji u l-Iskwadra tal-Investigazzjonijiet Kriminali. 

 

Intbagħtu wkoll 276 email lis-sezzjoni tas-seaport fejn tiġi rikjesta informazzjoni rigward vetturi li tkun 

ġiet mitluba lis-sezzjoni tal-Europol mis- sistema ta’ SIENA.  

 

Akkademja għal Korpi Dixxiplinati 

 

Reklutaġġi 

Matul din is-sena, għall-ewwel darba, saru żewg korsijiet ta’ taħriġ bażiku għall-Uffiċjali tal-Komunità. 

L-ewwel grupp ta’ sittax-il uffiċjal temm it-taħriġ nhar is-27 ta’ April filwaqt li l-grupp l-ieħor ta’ 

erbgħa, temm it-taħriġ nhar it-28 ta’ Ġunju. 

 

Fit-18 ta’ Marzu, sitta u ħamsin żagħżugħ u żagħżugħa bdew kors ta’ taħriġ bażiku bħala rekluti fil-

Korp tal-Pulizija. Dan ġie fi tmiemu nhar l-24 ta’ Lulju. 

 

Nhar it-22 ta’ April beda kors ta’ taħriġ bażiku ta’ rekluti fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan it-

taħriġ intemm nhar it-30 ta’ Settembru. Grupp ta’ 132 rekluta temmew it-taħriġ tagħhom b’ċerimonja 

u parata.  

 

Promozzjonijiet 

F’Novembru beda kors ta’ taħriġ ta’ tlett xhur għal kuntistabblijiet fil-Korp tal-Pulizija bi preparazzjoni 

għall-eżamijiet sabiex ikunu promossi għar-rank ta’ Surġent. Għal dan il-kors attendew mija u disgħa 

u ħamsin kuntistabbli. 

 

Taħriġ u korsijiet 

Minn din is-sena bdew korsijiet ta’ taħriġ in service għal Surġenti u Kuntistablijiet fil-Korp tal-Pulizija. 

Dawn il-korsijiet kienu ta’ ġimgħatejn u matul din is-sena attendew għalihom 417 Surġent u 

Kuntistabbli. 

 

Matul din is-sena wkoll, kompla jingħata t-taħriġ li kien jinkludi: 

• Korsijiet ta’ għarfien relatat mal-vjolenza domestika; 

• Seminars u taħriġ dwar l-immigrazzjoni; 
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Statistikament ġew imħarrga 2,002 uffiċjal maqsuma kif ġej f’diversi korsijiet: 

Pulizija 1,048 

CCF 28 

AFM 233 

CPD 77* 

Oħrajn 616 

*Dan l-ammont ma jinkludiex ir-reklutagg ta’ 132 uffiċjali peress li ma sarux fl-Akkademja. 


