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RAPPORT ANNWALI TAD-DIPARTIMENTI TAL-GVERN (2018) 

IL-MINISTERU GĦALL-INTERN U S-SIGURTÀ NAZZJONALI 

 

L-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI 

 

Id-Direttorat Ġenerali (Strateġija u Sapport) 

 

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

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

il-Ministeru fuq diversi suġġetti korporattivi bħal ippjanar finanzjarju u l-ġestjoni tiegħu, akkwisti pubbliċi, 

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

preparazzjoni u l-produzzjoni ta’ kull informazzjoni meħtieġa għall-kontroll u t-tmexxija ssir fil-waqt u tkun 

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

mexxejja tal-operat. 

 

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

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

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

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

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

funzjoni tagħhom tkun effettiva u effiċjenti. 

 

Il-Finanzi u t-Tmexxija 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, it-Taqsima Servizzi ta’ 

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

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

jgħaddi pagamenti lill-Aġenzija għall-Ħarsien ta’ Persuni li qed ifittxu Ażil u lill-Kummissjoni tal-

Emigranti sabiex min-naħa tagħhom ikunu jistgħu jħallsu għall-operat tagħhom. In-numru ta’ 

tranżazzjonijiet ta’ Debit Advices li ġew proċessati fl-2018 jammonta għal 807. In-numru ta’ 

tranżazzjonijiet oħra li kienu proċessati fl-2018 jammonta għal 6,802. 
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L-Estimi riveduti għall-vot tal-Ministeru u d-diversi Cost Centres u Responsibility Centres saru kull 

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

wkoll evalwati u monitorjati qabel ma dawn intbagħtu lill-Ministeru għall-Finanzi. L-abbozzar u l-

konsolidazzjoni tal-Estimi Finanzjarji għas-sena 2019 għal dipartimenti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 

tal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali kienu wkoll proċessati. Kien assigurat li kull spiża 

eċċessiva fin-nefqa li seta’ kien hemm f’xi voti tkun ikkumpensata taħt voti oħra fl-istess Voti tal-

Ministeru.   

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 

intbagħtu lill-Ministeru għall-Finanzi sabiex tkun rimborżata l-ispiża li saret b’konnessjoni ma’ safar 

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

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

Permanenti u l-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 lid-Dipartiment tal-Kuntratti, 

kjarifiki u rapporti ta’ evalwazzjoni. In-numru ta’ sejħiet għall-offerti ppubblikati fl-2018 kienu: tlettax-

il (13) sejħa mid-Dipartiment tal-Kuntratti għan-nom tal-Ministeru, tnax-il (12) sejħa li huma ’l fuq 

minn €144,000 iżda li ma jaqbżux il-€250,000, sebgħa u tletin (37) sejħa dipartimentali, kif ukoll ħames 

(5) sejħiet għall-kwotazzjonijiet fuq is-sit elettroniku, minbarra numru sostanzjali ta’ sejħiet għal 

kwotazzjonijiet b’ittra elettronika. Ta’ min jinnota l-assistenza u s-sapport li ngħataw diversi 

organizzazzjonijiet li kienu ser jagħmlu akkwisti ta’ provvisti, servizzi u xogħlijiet li kienu kofinanzjati 

mill-Fondi ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttorat kompla jimmonitorja s-sejħiet li kienu 

ħarġu bil-liġi l-qadima tal-akkwisti pubbliċi kif definit fil-Liġi. Il-Kumitat Dipartimentali tal-Kuntratti 

ltaqa’ tlettax-il (13) darba matul is-sena fejn sebgħa u tletin (37) sejħa għall-offerti kienu mogħtija 

filwaqt li għoxrin (20) sejħa kienu kkanċellati. Kien hemm mitt (100) kjarifika li ġew ippubblikati waqt 

iż-żmien li s-sejħa kienet għadha miftuħa u ħamsa u ħamsin (55) kjarifika waqt il-perjodu ta’ 

evalwazzjoni. 

 

It-Tmexxija tar-Riżorsi Umani 

Ir-rwol tas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani hija fuq bażi ta’ żewġ binarji: 

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

ingaġġ ta’ impjegati u l-ġestizzjoni ta’ benefiċċji. 
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 Amministrazzjoni – responsabbiltajiet bħal diskussjonijiet kollettivi, il-ġestjoni tad-

dixxiplina, il-ġestjoni ta’ tilwim u l-immaniġġjar tal-ilmenti. 

 

 

Matul is-sena taħt reviżjoni, is-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani pprovdiet 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 ħadmet flimkien mal-HR 

Managers, partikolarment sabiex ikunu ppreparati numru mdaqqas ta’ sejħiet għall-applikazzjoni sabiex 

ikunu moqdija l-bżonnijiet u t-talbiet li tqajmu fil-Ministeru. Dan kien jinkludi wkoll verifika tas-sejħiet 

abbozzati u b’kollox kienu ppubblikati sebgħa u għoxrin (27) sejħa. 

 

Is-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani rċeviet u pproċessat diversi applikazzjonijiet mingħand numru ta’ 

ħaddiema li taw volontarjament 289.50 siegħa leave mill-entitlement tagħhom lejn il-fond ċentrali li 

hemm fid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Standards, u 264 siegħa leave lill-kollegi tagħhom. Barra 

minn hekk kien hemm żewġ persuni li utilizzaw 932.25 siegħa mill-Fond Ċentrali filwaqt li ġew 

utilizzati 206.75 siegħa ta’ leave mogħti mingħand persuni f’Ministeri oħra.  L-istaff tas-Sezzjoni tar-

Riżorsi Umani attendew korsijiet speċifiċi organizzati mill-IPS bil-għan li jtejbu l-prestazzjoni tax-

xogħol tagħhom bħala parti mill-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom. 

 

Charles Vella 

Direttur Ġenerali 

Strateġija u Sapport  
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POLICY DEVELOPMENT AND PROGRAMME IMPLEMENTATION DIRECTORATE 

 

Xogħol relatat mal-Unjoni Ewropea 

Matul l-2018 id-Direttorat kompla l-ħidma tiegħu marbuta mad-diversi Gruppi ta’ Ħidma tal-Kunsill 

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

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

liġijiet, 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 d-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-Refuġjati u ma’ entitajiet oħra li jaqgħu taħt ir-

responsabbiltà tal-Ministeru, kemm fuq dak li huwa x-xogħol meħtieġ relatat ma’ dawn il-Gruppi ta’ 

Ħidma u kif ukoll 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; 

 Għadd kbir ta’ miżuri leġiżlattivi inklużi, fost oħrajn, ir-Regolament dwar il-Gwardja Ewropea 

tal-Fruntiera u tal-Kosta, il-leġiżlazzjoni ġdida dwar il-Mekkaniżmu Ewropew tal-Protezzjoni 

Ċivili u l-proposta dwar it-Tneħħija ta’ Kontenut Illegali Online. 

Xogħol Ġenerali 

Id-Direttorat organizza diversi laqgħat mal-partijiet interessati (il-Ministeru għas-Saħħa, id-Dipartiment 

tal-Protezzjoni Ċivili, l-AWAS, l-Armata u l-Pulizija) sabiex jigi mfassal pjan ta’ kontinġenza f’każ ta’ 

influss kbir ta’ migranti. Saru diversi laqgħat ma’ uffiċjali tal-European Asylum Support Office (EASO) 

dwar ir-risistemazzjoni. Ġiet diskussa wkoll mal-MEAE l-pożizzjoni ta’ Malta dwar il-leġiżlazzjoni ta’ 
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non-cash means of payment. F’nofs is-sena saru laqgħat mal-Pulizija dwar l-abbozzar ta’ strateġija dwar 

il-koperazzjoni internazzjonali tal-Pulizija. Mal-Pulizija ġew diskussi wkoll xi emendi għal-liġi dwar 

it-terrorożmu. Uffiċjali mid-direttorat ħadmu wkoll fuq it-tfassil ta’strateġija kontra t-terroriżmu u dwar 

pjan t’azzjoni kontra t-traffikar tal-persuni. 

Sar xogħol flimkien mal-MEDE u SportMalta dwar il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Approċċ 

Integrat ta’ Sigurezza, Sigurtà u Servizz f’Partiti tal-Futbol u Avvenimenti Sportivi Oħra. 

Fi Frar, il-Ministeru flimkien mal-Pulizija u ċ-Ċentru Nazzjonali kontra t-Terroriżmu nedew l-ewwel 

network Malti kontra r-radikalizzazzjoni, magħruf bħala RAN-Malta. Dan in-network ilaqqa’ diversi 

entitajiet mill-gvern kollu biex wieħed jifhem dan il-fenomenu fuq livell nazzjonali u sabiex jiġi 

stabbilit approċċ nazzjonali. F’Ġunju ġiet organizzata sessjoni ta’ taħriġ għall-partijiet kollha konċernati 

bis-sehem ta’ espert mir-Renju Unit.  

Saru diversi laqgħat mal-Armata, il-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data, Transport Malta, il-Visa 

Information Unit u Identity Malta dwar l-implimentazzjoni tax-Schengen acquis fil-qasam tal-

protezzjoni tad-data. Flimkien mal-Armata u l-Pulizija, ġiet studjata l-implimentazzjoni ta’ dan l-acquis 

fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, u mal-Pulizija dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-acquis fil-

qasam tal-VIS, SIS u Ritorn.  

Id-Direttorat ikkontribwixxa b’mod konkret f’eżerċizzji ta’ rilokazzjoni ta’ immigranti minn Malta u 

għamel laqgħat ma’ delegazzjonijiet mill-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-

Olanda, in-Norveġja, il-Portugall u Spanja kif ukoll mal-UNHCR u l-IOM f’dan ir-rigward. Għal bosta 

ġranet u ġimgħat, żewġ uffiċjali mid-Direttorat kienu ddedikati għalkollox għal din il-ħidma.  

Mill-bidu tas-sena beda xogħol bi preparazzjoni għal żjara ta’ evalwazzjoni li saret f’Lulju minn esperti 

Ewropej għall-8th Round of Mutual Evaluations. Din iż-żjara ta’ tlett ijiem kellha bħala għan l-

evalwazzjoni ta’ Malta fejn tidħol il-kriminalità ambjentali u kwistjonijiet relatati ma’ CBRN 

(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). Saru diversi laqgħat ma’ numru sostanzjali ta’ 

entitajiet li għandhom x’jaqsmu mas-suġġett taż-żjara.  

Fejn jidħol CBRN, matul l-2018 kollha, saru intervisti minn uffiċjali mid-Direttorat ma’ numru kbir ta’ 

entitajiet li jistgħu jkollhom x’jaqsmu ma’ dan is-suġġett, fosthom id-Dipartiment tad-Dwana, dak tal-

Protezzjoni Ċivili, tas-Saħħa, tal-Agrikoltura, tal-Kummerċ, il-Bord tar-Radjoloġija eċċ. bl-iskop li jiġi 

stabbilit kif il-pajjiż huwa mħejji fuq din il-materja u sabiex jiġu proposti rakkomandazzjonijiet għall-

futur.  

Matul is-sena saru wkoll konsultazzjonijiet regolari mal-MEAE u mal-Pulizija dwar il-Brexit, 

speċjalment fejn tidħol is-sigurtà interna.  
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Xogħol relatat ma’ Affarijiet Internazzjonali 

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

immigrazzjoni. Fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Intern ta’ Frar, il-Ministri tal-Intern kellhom diskussjoni 

dwar dan is-suġġett u dwar kif id-diversi aspetti tal-immigrazzjoni għandhom jiġu studjati f’daqqa, u 

mhux separatament, miż-żewġ istituzzjonijiet. Din id-diskussjoni mbagħad kompliet fil-Kunsilli 

sussegwenti fosthom dak ta’ Diċembru fejn ġew proposti miżuri biex tiġi intensifikata l-ġlieda kontra 

smuggling networks ta’ immigranti. 

Barra minn hekk, id-Direttorat: 

• ħa ħsieb ix-xogħol marbut mar-relazzjonijiet multilaterali fil-qasam tal-intern flimkien 

mal-MFTP u mad-Dipartimenti konċernati. Dan jinkludi b’mod partikolari laqgħat f’Malta 

ma’ missjonijiet ta’ monitoraġġ bħall-Committee for the Prevention of Torture (CoE) kif 

ukoll ma’ entitajiet oħra simili; 

• ħa ħsieb li fil-qasam tal-intern Malta jkollha pożizzjoni koerenti u tirrapporta b’mod effettiv 

fil-kuntest ta’ dawn il-laqgħat u l-informazzjoni li tingħata wara dawn il-laqgħat; 

• ikkopera ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali rappreżentati f’Malta bħall-ICMPD, l-

UNHCR u l-IOM. Saru laqgħat frekwenti u għal din l-aħħar sena uffiċjali mid-Direttorat, 

flimkien ma’ entitatjiet oħra, ipprovdew taħriġ lil studenti miġjuba Malta mill-ICMPD. 

 

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 matul l-2018 id-Direttorat ipprepara dokumentazzjoni 

u informazzjoni kif ukoll ippreżenta abbozz ġdid ta’ pjan ta’ azzjoni 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, il-Pulizija u l-Aġenzija Appoġġ. 

Matul dawn l-aħħar snin id-Direttorat ikkordina b’mod partikolari l-organizzazzjoni ta’ taħriġ, kampanji 

ta’ informazzjoni u l-abbozzar ta’ SOPs li jirregolaw l-operat f’dan is-settur u ħa ħsieb l-aspett 

internazzjonali tat-traffikar ta’ persuni billi pprovda informazzjoni u attenda laqgħat fuq livell ta’ 

Unjoni Ewropea u tal-Kunsill tal-Ewropa. 

 

Il-Unit għal Persuni minn Pajjiżi Terzi (TCNU) 

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

tal-Immigrazzjoni (EMN). Huwa għandu rwol importanti fil-Programm Ewropew tar-Rilokazzjoni. 
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Matul l-2018, il-Unit kompla bil-monitoraġġ tal-politika Ewropea dwar ir-ritorn, l-implimentazzjoni ta’ 

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

pajjiżi terzi kif ukoll 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. Il-Unit amministra u segwa l-pool ta’ interpreti u assista lid-Direttorat fin-

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

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

 

 

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

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

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

leġiżlazzjoni.  

Id-Direttorat abbozza emendi għal-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata mal-Armi tan-Nar bil-għan li dawn 

jittrasponu d-Direttiva dwar l-Armi tan-Nar tal-2017. Sar ukoll xogħol fuq leġiżlazzjoni sabiex tiżdied 

is-sigurtà fis-settur tal-logħob tan-nar waqt li tiżgura s-sostenibbiltà ta’ dan is-settur, u dwar is-

Sigurezza tan-Nirien sabiex tiżgura li jiġu osservati standards immirati biex jevitaw inċidenti tan-nar. 

Id-Direttorat iddedika ammont konsiderevoli ta’ żmien għall-abbozzar u għal diskussjonijiet dwar l-

abbozz ta’ Regolament ġdid dwar ir-reġistrazzjoni obbligatorja ta’ SIMs (Subscriber Identity Modules, 

li huma smart cards fejn tiġi maħżuna d-data għal GSM cellular telephone subscribers).  

Daħlet ukoll fis-seħħ leġiżlazzjoni dwar il-Passenger Name Register fit-28 ta’ Mejju tal-2018. Din il-

liġi ħolqot il-Passenger Information Unit (PIU) fi ħdan il-Pulizija li tipproċessa data relatata mal-PNR 

(Passenger Name Record) għall-prevenzjoni, investigazzjoni u prosekuzzjoni ta’ reati kriminali serji u 

terroriżmu. Din il-liġi toħloq ukoll Passenger Name Record System li hija parzjalment iffinanzjata minn 

fondi Ewropej. Fl-ewwel ġimgħa ta’ Marzu d-direttorat ikkordina wkoll żjara li għamlet il-

Kummissjoni Ewropea biex tara x-xogħol li sar fuq dan il-proġett. 

Saru regolamenti dwar il-Kundizzjonijiet ta’ Dħul u Residenza ta’ Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi għall-

Finijiet ta’ Riċerka, Studji, Taħriġ u Servizz Volontarju fil-Proġett ta’ Mobbiltà għaż-Żgħażagħ 

(Proġetti Volontarji) (Avviż Legali 212 tal-2018) li jittrasponu d-Direttiva 2016/801. 

Saru wkoll emendi għall-Atti u l-Leġiżlazzjoni Sussidjarja li ġejjin, fost oħrajn: 

• Att tal-2018 li jemenda l-Att dwar Gwardjani Privati u Lokali; 
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• Att li jimplimenta u jispeċifika aktar id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) 

2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April, 2016, dwar il-protezzjoni 

tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ 

tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-

Data) - Kap.486 f’Mejju 2018; 

• Regolamenti tal-2018 li jemendaw ir-Regolamenti dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familji - 

Leġiżlazzjoni Sussidjarja 166 tal-2018;  

• Regolamenti tal-2018 dwar il-Bord għall-Governanza tal-Ħabsijiet - Leġiżlazzjoni 

Sussidjarja 180 tal-2018; 

• Regolamenti tal-2018 li jemendaw ir-Regolamenti biex tinżamm il-Bon Ordni 

f’Lokalitajiet ta’ Divertiment - Leġiżlazzjoni Sussidjarja 190 tal-2018; 

• Ordni tal-2018 dwar Miżuri għal Livell Għoli Komuni ta’ Sigurtà tan-Networks u tas-

Sistemi tal-Informazzjoni - Leġiżlazzjoni Sussidjarja 216 tal-2018;  

• Regolamenti tal-2018 li jemendaw ir-Regolamenti dwar in-Nomini u l-Kundizzjonijiet tas-

Servizz tal-Forza Regolari tal-Forzi Armati ta’ Malta - Leġiżlazzjoni Sussidjarja 287 tal-

2018; 

• Regolamenti tal-2018 dwar il-Bord tal-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinati u Materji 

Anċillari – Leġiżlazzjoni Sussidjarja 288 tal-2018. 

Logħob tan-Nar 

Matul l-2018 sar kors għal dawk il-persuni li applikaw għal-Liċenzja tax-Xogħol tan-Nar Kategorija 

‘B’, liema kors ġie amministrat mill-Korp tal-Pulizija u kif ukoll mill-Ministeru. Hemm ħsieb li jsiru 

eżamijiet matul l-2019. 

Akkreditazzjoni tal-Laboratorju tal-Forensika u Disaster Victim Identification 

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

Novembru, 2009, dwar akkreditazzjoni ta’ fornituri ta’ servizz forensiku li jwettqu attivitajiet 

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

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

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

Matul l-2018, id-Direttorat ta assistenza lil-Laboratorju tal-Forensika tal-Pulizija sabiex jorganizza ruħu 

biex iżomm din l-akkreditazzjoni li kienet ingħatat f’Novembru 2015, kif stipulat fid-Deċiżjoni. Fil-

fatt, id-Direttorat għen sabiex il-laboratorju reġa’ għadda minn audit fi Frar tal-2018 u assessment ieħor 

f’Ottubru 2018. 

Barra minn hekk, id-Direttorat jipparteċipa wkoll f’Disaster Victim Identification (DVI) Task Force 

b’rappreżentanti minn diversi entitajiet involuti f’dan il-qasam, fosthom il-Ministeru għas-Saħħa, il-



9 
 

Protezzjoni Ċivili, l-Armata u l-Pulizija. F’Novembru tal-2018 saret sessjoni ta’ taħriġ lil uffiċjali minn 

dawn l-entitajiet minn esperti barranin mis-CEPOL li nġiebu Malta għal dan il-għan. 

 

Stephanie Bason  

Direttur 

Policy Development and Programme Implementation Directorate 
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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, il-

politika u l-istrateġija tal-Ministeru.  

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

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

validità tal-informazzjoni fuq qafas ta’ governanza nazzjonali u internazzjonali. 

L-uffiċċju taċ-Chief Information Officer nieda diversi inizjativi tal-Informazzjoni Teknoloġika fl-2018, 

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 adottati. 

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

rekwiżiti mitluba mis-Segretarju Permanenti u l-Ministru. Tnedew iktar Mobile Apps sabiex nilħqu l-

miri u nsostnu konformità mal-istrateġija nazzjonali tal-mServices filwaqt li nkomplu nsaħħu l-

integrazzjoni u interoperabbiltà mas-siti eletroniċi  www.gov.mt u www.servizz.gov.mt permezz ta’ 

formoli online. Sar xogħol u investiment estensiv fir-rigward ta’ networks u telefonija, tisħiħ ta’ sistemi 

ġodda kif ukoll dawk eżistenti biex b’hekk sar titjib fil-proċessi amministrativi li jolqtu diversi 

Dipartimenti fi ħdan il-Ministeru, fosthom il-Korp tal-Pulizija, il-Faċilità Korettiva ta’ Kordin (CCF), 

id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili (CPD), l-Aġenzija tal-Welfare tal-Persuni li jfittxu Ażil (AWAS), 

l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati (REFCOM) u l-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati. 

Finanzi u Xiri 

Kif isir matul 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) li jiġu sottomessi u skrutinizzati 

mill-MITA u fl-aħħar mill-Ministeru għall-Finanzi. Dan l-uffiċċju għandu l-kontroll u l-

amministrazzjoni tan-nefqa ta’ dawn il-fondi, fejn ix-xiri tal-apparat teknoloġiku kif ukoll ħlas ta’ 

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

Il-Portal tal-Ministeru u Siti Elettroniċi oħra 

Saru aġġornamenti fil-portal tal-Ministeru kif ukoll f’dawk tal-Pulizija u tal-Akkademja għall-Forzi 

Dixxiplinati biex jilqgħu għall-bidliet meħtieġa, kemm dawk interni kif ukoll dawk maħruġa 

http://www.gov.mt/
http://www.servizz.gov.mt/
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ċentralment. B’hekk qegħdin nilħqu konformità mal-istandards fuq pjattaforma adottata madwar id-

Dipartimenti tal-Gvern kollha. Il-kontenut u l-immaġini jiġu kontinwament mibdula skont il-gwidi u 

branding tal-MITA. 

Ġew żviluppati u mnedija żewġ siti ġodda skont il-branding imsemmi hawn fuq - dak tad-Direttorat 

għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika ta’ Malta kif ukoll dak tal-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati, 

li ġie ristrutturat u mġedded.  

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

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

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

mServices 

F’Marzu 2018, kif kien stipulat, ġew introdotti żewġ miżuri: il-Kondotti għal persuni residenti Malta 

kif ukoll estensjoni ta’ aktar servizzi relatati mal-Mobile App eżistenti tal-112mt, biex hekk komplejna 

nilħqu l-għan u l-miri tas-Servizz Pubbliku rigward strateġija ta’ Mobile Government. Waqt il-proċess 

ta’ implimentazzjoni ta’ dawn iż- żewġ servizzi, 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, jiġifieri estensjoni tal-Kondotti għal persuni mhux residenti 

Malta, kif ukoll servizz ġdid - dak ta’ ħlas ta’ liċenzji tal-armi tal-kollettur B. Id-dokumenti tal-

ispeċifikazzjoni ta’ dawn iż-żewġ apps ġie milqugħ u approvat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, u 

għaldaqstant beda x-xogħol ta’ implimentazzjoni biex dawn l-apps ġew imnedija għall-pubbliku 

f’Novembru tal-2018. 

Networks 

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

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

network mill-ġdid għal skopijiet ta’ uffiċini, insibu: 

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

dak tas-sezzjoni tad-Dublin 3 ġewwa Ħal Far, fejn ġiet installata struttura ta’ network ġdid mgħammra 

b’fibra ottika. Sar l-istess proċess ta’ network ġdid fid-dormitorju tal-Akkademja għall-Forzi 

Dixxiplinati, filwaqt li saru diversi installazzjonijiet u konnessjonijiet ta’ Secure Business to Business 

(B2B) f’diversi dipartimenti fosthom għases tal-Pulizija, fid-Direttorat tad-Difiża u sezzjoni fi ħdan il-

Forzi Armati ta’ Malta. 

Proġett ewlieni li ġie konkluż huwa l-aġġornament tan-networks eżistenti fi ħdan il-Faċilitajiet 

Korrettivi, fejn l-erba’ siti għandhom interoperabbiltà fuq bażi teknoloġika, kif ukoll konnettività u 
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bandwidth speeds li jaqdu d-domanda meħtieġa biex l-operat tekniku u viżiv ikun tal-aqwa kwalità u l-

aġġornamenti jkunu f’ħin reali. 

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 kien sar ta l-frott meħtieġ, fejn permezz tan-networks 

adottajna sistema biex qabbadna l-estensjonijiet kollha tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fuq 

struttura waħda biex issa hemm integrazzjoni bejn is-siti kollha ta’ dan id-dipartiment. B’dan il-mod 

inkunu qegħdin innaqqsu n-nefqa rikorrenti ta’ dan is-servizz. 

Tlesta l-proġett ta’ telefonija ħolistika tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u s-siti l-oħra tagħha, fejn 

permezz ta’ telefonija mgħoddija minn networks b’kapaċitajiet ta’ IP Bridge Connections, qegħdin 

naqdu r-rekwiżiti meħtieġa, filwaqt li tlestiet u integrajna s-soluzzjoni li biddlet is-sistema tal-Easyline 

cards. B’hekk għandna soluzzjoni li tilħaq il-livelli meħtieġa ta’ sigurtà, effiċjenza, kif ukoll konformità 

mal-awditjar meħtieġ biex din il-faċilità tilħaq l-għan tagħha. 

Online 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. 

Awditjar 

Rikonċiljazzjoni u verifika kontinwa tal-kuntratti li jittrattaw is-servizzi tal-Informatika kif ukoll il-

ġestjoni tal-utenti biex b’hekk ikun hemm governanza u opportunità ta’ titjib fil-proċessi tad-data u tal-

amministrazzjoni li jissarrfu fi tnaqqis tan-nefqa rikorrenti. 

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 isiru amministrazzjoni, implimentazzjoni, titjib, monitoraġġ u appoġġ fuq dawk is-sistemi li 

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

nsibu: 

 Soluzzjoni oħra ta’ emerġenza – Tlestiet il-Fire Crises and eDisaster Management li se tkun it-

tieni saff teknoloġiku fuq is-sistema tal-112 biex b’hekk l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili jistgħu 

jallinjaw is-servizzi u l-operazzjonijiet tagħhom f’ħin reali, għal kwalunkwe emerġenza tan-nar 
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jew saħansitra diżastri nazzjonali. Din is-soluzzjoni ġiet kofinanzjata mill-fondi Ewropej u 

dawk nazzjonali.  

 Sar proċess ta’ studju fuq soluzzjoni ta’ Emergency Medical CAD System li se tkun it-tielet 

saff teknoloġiku fuq is-sistema tal-112 biex b’hekk l-uffiċjali tal-Emerġenza (Ambulanzi) 

ikunu jistgħu jallinjaw is-servizzi u l-operazzjonijiet tagħhom f’ħin reali ma’ dawk tal-ewwel 

livell, kif ukoll mal-Protezzjoni Ċivili. 

 Ġiet introdotta soluzzjoni ġdida għas-sezzjoni ta’ intervent rapidu fi ħdan il-Pulizija (RIU) fejn 

permezz ta’ Rugged Tablets ikollhom aġġornament dirett u f’ħin reali mill-kamra tal-kontroll 

fuq każijiet fejn hemm bżonn il-preżenza tagħhom. 

 Fl-14 ta’ Novembru, 2018, il-Parlament Ewropew ivvota fuq leġiżlazzjoni biex jiġi aġġornat 

il-mod kif is-sejħiet ta’ emerġenza jiġu ġestiti u mmaniġġjati fl-Unjoni Ewropea. Magħrufa 

bħala l-Kodiċi tal-Komunikazzjoni Elettronika Ewropea (KEE), din tkopri diversi aspetti tas-

sigurezza, inklużi l-lok ta’ emerġenza, it-twissija pubblika u l-aċċessibbiltà, fost miżuri oħra. 

Abbażi ta’ din il-leġiżlazzjoni, qed isir studju dwar il-modulu Reverse 112 (twissija pubblika), 

li jkun żieda mas-sistema eżistenti tal-Fire Crises and eDisaster Management. 

 Sar studju u implimentazzjoni ta’ soluzzjoni nazzjonali għall-ġestjoni tal-ażil (NASMS) biex 

b’hekk ġew integrati f’sistema waħda diversi databases li kienu segregati għand dipartimenti 

differenti fi ħdan il-Ministeru. B’dan il-mod inkunu qegħdin nilħqu l-għan tal-prinċipju Once 

Only, filwaqt li kull entità jkollha informazzjoni aġġornata dwar l-immigranti u b’hekk inkunu 

qegħdin innaqqsu l-burokrazija.  

 Sar studju ta’ rekwiżiti biex tiġi installata sistema ta’ CCTV għas-servizzi ta’ detenzjoni. Wara 

li tlesta dan l-istudju nħarġet offerta pubblika li ġiet evalwata u aġġudikata skont l-

ispeċifikazzjonijiet meħtieġa. L-implimentazzjoni tas-sistema ġiet konkluża skont l-istandards 

mitluba. 

 Tlestiet sistema elettronika rigward tagħlim tal-mużika ġewwa ċ-Ċentru tas-Servizzi 

Ristorattivi Residenzjali. Koperta minn saffi ta’ sigurtà, din is-sistema toffri aċċess interattiv 

lir-residenti ta’ dan iċ-ċentru, fejn huma jistgħu jitgħallmu waħedhom b’mod effettiv il-mużika 

f’kull tip ta’ livell. 

 Fost sistemi fejn isiru monitoraġġ u assistenza teknika min dan l-uffiċċju nsibu diversi sistemi 

ċentralizzati tal-MITA, Sistema tax-Schengen, Sistema tal-Armi, Sistemi tal-Ażil, Sistema tal-

EURDAC, ECRIS, sistema tat-traffikar tal-bnedmin, sistema interna tar-riżorsi umani, u 

sistema tal-K9, fost oħrajn. 

 

Christopher Bell 

Chief Information Officer 
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ID-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, fil-Ministeru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali 

(MHAS), u jinkorpora fih l-Unità għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika (Unità CIP), l-Unità għall-

Ħarsien tal-Infrastruttura tal-Informazzjoni Kritika (Unità CIIP) u CSIRT Malta. Permezz ta’ CSIRT 

Malta, id-direttorat jipprovdi wkoll twissijiet bikrin u adegwati dwar theddid u inċidenti ċibernetiċi 

(cyber) 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’ kompetenza rispettivi 

tagħhom fis-setturi pubbliċi u privati f’Malta u jirrappreżentaw lill-pajjiż rigward kwistjonijiet relatati 

fil-livell Ewropew. 

Id-Direttorat jaġixxi skont l-għanijiet definiti minn L.N. 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 Ewropew u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien 

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

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-network 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’ 

vulnerabbiltajiet ċibernetiċi u theddid relatat, fuq livell nazzjonali, li jinkorporaw is-setturi pubbliċi u 

privati.  

Matul l-2018, fost oħrajn, is-CIPD: 

- Ikkollabora 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, ifasslu u jżommu valutazzjonijiet xierqa tar-riskju (RAs) u 

pjanijiet ta’ sigurtà għall-operaturi (OSPs); 
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- Assista diversi kostitwenti fl-indirizz ta’ theddid ċibernetiku permezz tal-ħruġ ta’ allerti, twissijiet u 

pariri varji u pprovda gwida teknika u speċjalizzata diretta u assista entitajiet vulnerabbli li kienu l-mira 

ta’ attakki ċibernetiċi u pprovdielhom appoġġ tekniku u speċjalizzat b’konnessjoni ma’ proċessi ta’ 

rkupru, li jirriżultaw minn intrużjonijiet avversi ta’ malware li jaffettwaw is-sistemi tan-network u tal-

informazzjoni tagħhom; 

- Ipprovda rispons lil Dipartimenti tal-Gvern, lill-Uffiċċju Rappreżentattiv ta’ Malta fi Brussell, 

entitajiet u organizzazzjonijiet lokali dwar numru ta’ kwistjonijiet/suġġetti lokali u internazzjonali 

(prinċipalment relatati mal-UE) (direttivi, leġiżlazzjoni, papers u non-papers, programmi ta’ ħidma, u 

iktar) fuq bażi kontinwa; 

- Appoġġa u kkollabora fil-kordinazzjoni ta’ numru ta’ eżerċizzji ta’ simulazzjoni ta’ pjanijiet għas-

sigurtà għall-operaturi mwettqa minn numru ta’ organizzazzjonijiet fis-settur pubbliku u dak privat, 

notevolment u fost oħrajn l-eżerċizzju ta’ simulazzjoni tal-portijiet organizzat minn Transport Malta, l-

eżerċizzju annwali ta’ simulazzjoni ta’ sigurtà f’Għawdex minn Transport Malta (Marzu 2018), 

eżerċizzju biex jitrażżan it-tniġġis taż-żejt fil-baħar magħruf bħala MALTEX 2018, liema simulazzjoni 

kienet ikkordinata mill-Unità responsabbli minn operazzjonijiet marittimi u r-rispons ta’ inċidenti fi 

ħdan Transport Malta, kif ukoll irreveda numru ta’ eżerċizzji ta’ simulazzjoni oħra mwettqa minn 

Infrastrutturi Kritiċi differenti fis-settur privat; 

- Appoġġa diversi organizzazzjonijiet fit-twettiq ta’ eżerċizzji ta’ valutazzjoni interna tar-riskju u 

pjanijiet ta’ sigurtà tal-operatur. Notevolment is-CIPD ipprovda appoġġ estensiv lill-Enemalta u lill-

konsulenti mir-Renju Unit appuntati minnhom, fl-evalwazzjoni tal-assi kritiċi tal-Enemalta u fit-tħejjija 

tad-dokumentazzjoni relatata mal-valutazzjoni tar-riskju tal-Enemalta; 

- Akkwista fondi Ewropej fl-ammont ta’ disa’ mija u sittin elf (960,000) ewro taħt il-programm Connect 

Europe Facility tal-2017 (CEF-2017) tal-UE. Dawn il-fondi ngħataw wara applikazzjoni suċċess mis-

CIPD, liema fondi se jintużaw biex jiffinanzjaw il-proġett imfassal mis-CIPD intitolat “Nikkollegaw u 

nsaħħu l-faċilitajiet u l-kapaċità tas-CSIRT Nazzjonali u CSIRTs oħrajn fil-kuntest tal-pjattaforma ta’ 

Informazzjoni dwar in-Network Ewropew dwar is-sigurta Ċibernetika”. Il-proġett huwa mfassal fuq 

tliet snin u għandu l-għan li jiżgura li Malta tkun konformi mal-obbligi kif stabbiliti mid-Direttiva 

Ewropea NIS, ċjoè d-Direttiva (UE) 1148 tal-2016 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju, 

2016, dwar miżuri għal livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-network u tas-sistemi tal-informazzjoni 

madwar l-Unjoni.  

- Innegozja mal-Aġenzija Ewropea INEA b’konnessjoni mal-programm ta’ finanzjament ‘Connect 

Europe Facility 2018’ (CEF-2018) bil-għan li jiġu akkwistati fondi addizzjonali ta’ madwar miljun u 

mitejn elf ewro (€1,200,000) biex is-CIPD ikompli jibni u jsaħħaħ l-operazzjonijiet tiegħu ta’ kuljum 

b’appoġġ għal entitajiet CI, CII, OES u DSP li joperaw fis-setturi pubbliċi u privati f’Malta. L-
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applikazzjoni għall-finanzjament taħt il-programm Ewropew CEF-2018 kienet sottomessa f’Novembru 

2018. 

- Wieħed mill-punti prinċipali matul l-2018 kien il-bidu tal-proċess biex jiġu identifikati u nominati l-

Operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES) f’Malta f’konformità mad-Direttiva NIS tal-UE 1148 tal-2016, 

liema direttiva ġiet trasposta fil-leġiżlazzjoni lokali permezz ta’ L.N. 216 tal-2018 f’Ġunju tal-istess 

sena. F’dan ir-rigward saru bosta laqgħat ta’ konsultazzjoni li wasslu għall-identifikazzjoni u l-

eventwali nomina ta’ Operaturi ta’ Servizzi Essenzjali (OESs) skont id-Direttiva Ewropea NIS. Dan l-

eżerċizzju wassal għan-nomina ta’ sitta u ħamsin (56) entità lokali bħala OESs f’konformità mad-

Direttiva NIS; 

- Inizjattiva oħra importanti matul l-2018 kienet immirata lejn it-titjib tal-istrutturi operattivi meħtieġa 

biex l-Unitajiet rispettivi fi ħdan is-CIPD ikunu jistgħu jtejbu l-effiċjenza permezz ta’ awtomazzjoni 

tal-proċessi diġitali, billi jitħaddmu għodod diġitali ġodda lejn l-introduzzjoni ta’ “Monitoraġġ diġitali 

Attiv” flimkien mal-proċess ta’ “Monitoraġġ diġitali Passiv” fl-analiżi ta’ theddid ċibernetiku. It-tisħiħ 

tal-Monitoraġġ Attiv iżid il-kapaċità tas-CIPD b’mod drastiku billi adotta approċċ kważi proattiv u ma 

baqax dipendenti biss fuq approċċ reattiv fil-ħidma tiegħu għall-ħarsien ta’ CIs, CIIs u OESs. Dan hu 

ta’ aktar importanza meta wieħed jikkonsidra li t-theddid mill-attakki ċibernetiċi qed jiżdied. Ir-riżultati 

miksuba minn dan it-titjib wasslu għal suċċess drastiku billi l-kapaċità ta’ analiżi u effiċjenza żdiedu 

bil-kbir; 

- Ittieħdu wkoll passi biex jinbeda l-proċess għall-installazzjoni u implimentazzjoni tal-pjattaforma 

MeliCERTes. MeliCERTes huwa pjattaforma diġitali żviluppata u ffinanzjata mill-Kummissjoni 

Ewropea (DĠ-CNECT) bl-involviment attiv tas-CSIRTs Nazzjonali tal-Istati Membri Ewropej, inkluż 

il-kontribut attiv ta’ CSIRTMalta u s-CIPD. L-iskop tal-pjattaforma MeliCERTes huwa l-iskjerament 

ta’ sistema komuni ċibernetika użata mis-CSIRTs kollha fl-Ewropa. L-implimentazzjoni tal-

pjattaforma MeliCERTes hija direttament marbuta mal-finanzjament tal-proġett CEF-2017 mill-

Kummissjoni Ewropea li Malta qed tibbenefika bil-parteċipazzjoni suċċess tas-CIPD; 

- Matul l-2018 ġew introdotti għodod ġodda għall-monitoraġġ tal-ispazju ċibernetiku.  Fost l-oħrajn ġie 

introdott l-INTELMQ. Dan huwa soluzzjoni li tiffaċilita x-xogħol tas-CSIRTs fil-ġbir u l-ipproċessar 

ta’ feeds ta’ sigurtà, pastebins u tweets bl-użu tal-message queue protocol. INTELMQ huwa inizjattiva 

mmexxija mill-komunità msejħa IHAP (Incident Handling Automation Project), imfassla 

kunċettwalment minn CERTs Ewropej matul bosta avvenimenti InfoSec. L-għan ewlieni tiegħu huwa 

li jagħti mod faċli lil dawk li jwieġbu għall-inċidenti biex jiġbru u jipproċessaw l-intelliġenza dwar 

theddid ċibernetiku u b’hekk jittejbu l-proċessi tat-trattament tal-inċidenti mis-CSIRTs. INTELMQ 

jipprovdi benefiċċji varji għall-operazzjonijiet ta’ kuljum tas-CSIRTs inkluż ta’ CSIRTMalta.  

L-introduzzjoni ta’ għodod diġitali ġodda bħal INTELMQ u oħrajn għenet fl-effiċjenza u t-tħaffif tal-

operazzjonijiet ta’ kuljum tas-CSIRTMalta, fejn l-immaniġġjar tal-inċidenti ċibernetiċi llum sar aktar 
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ta’ sfida, b’mod partikolari minħabba l-ammonti dejjem akbar ta’ data miġbura, liema data tiġi użata 

fil-proċess ta’ ġbir ta’ data kif ukoll minħabba nuqqas ta’ awtomazzjoni. L-introduzzjoni ta’ INTELMQ 

tgħin lil CSIRTMalta tawtomatizza u ttejjeb il-proċess ta’ mmaniġġjar ta’ inċidenti billi tipprovdi mod 

aktar sempliċi biex jiġu stabbiliti u skjerati soluzzjonijiet għall-proċess ta’ Rispons għall-Inċidenti. 

Inċidenti maġġuri 

Matul l-2018, CSIRTMalta nnotat żieda sinifikanti fil-phishing emails indirizzati lil staff fis-setturi 

pubbliċi u privati. CSIRTMalta identifikat malware serju ieħor, liema malware kellu impatt fuq numru 

ta’ organizzazzjonijiet lokali. Ġew analizzati kwistjonijiet kritiċi oħra li wasslu għall-identifikazzjoni 

ta’ inċidenti. It-tim CSIRTMalta wettaq l-investigazzjonijiet diġitali u forensiċi meħtieġa, evalwa u 

identifika l-impatti potenzjali u bagħat l-Indicators of Compromise (IOCs) lill-partijiet interessati fil-

pajjiż, kemm fis-settur pubbliku u dak privat, kif ukoll lill-MITA, sabiex dawn jieħdu l-azzjonijiet 

meħtieġa min-naħa tagħhom sabiex iħarsu u jipproteġu s-sistemi tan-network tagħhom. Fejn kien 

mitlub, CSIRTMalta u s-CIPD ipprovdew il-pariri meħtieġa u speċifiċi għall-inċidenti rispettivi. 

Monitoraġġ Ċibernetiku Passiv u Attiv 

Matul l-2018, is-CIPD irċieva madwar 352,357 allert ċibernetiku ta’ tipi varji u ta’ livelli kritiċi 

differenti li affettwaw diversi entitajiet lokali. Dawn l-allerti nġabru minn diversi sorsi ta’ intelliġenza 

u organizzazzjonijiet oħra fi ħdan in-network Ewropew tas-CSIRTs u sorsi terzi li joffru servizzi ta’ 

intelliġenza ċibernetika.   

L-allerti ċibernetiċi ġew skennjati u analizzati bil-għan li jiġu identifikati entitajiet jew Infrastrutturi 

Kritiċi (CIs), Infrastrutturi ta’ Informazzjoni Kritika (CIIs), Operaturi ta’ Servizzi Essenzjali (OES) u 

entitajiet oħra li setgħu ġew milquta. Fejn l-identità tal-proprjetarji/operaturi affettwati kienu magħrufa, 

inħarġu twissijiet u allerti direttament lis-sidien/operaturi konċernati. Fejn kien mitlub, CSIRTMalta u 

s-CIPD offrew assistenza u taw linji gwida u pariri dwar kif għandhom jiġu trattati u mmaniġġjati l-

inċidenti speċifiċi lill-entitajiet milquta. Fejn l-indirizzi IP ma kinux identifikati, l-ospitant tal-ISP 

rispettiv ġie nnotifikat u ngħata direzzjoni biex jittieħdu l-azzjonijiet meħtieġa min-naħa tiegħu. 

Eżerċizzju ta’ Simulazzjoni Ċibernetika madwar l-UE kollha, magħruf bħala CE2018 

Malta pparteċipat fis-CE2018, eżerċizzju internazzjonali ta’ simulazzjoni ta’ sigurtà ċibernetika 

organizzat mill-Aġenzija tas-Sigurtà Ċibernetika tal-UE, ENISA, fis-6 u s-7 ta’ Ġunju, 2018. L-

eżerċizzju ta’ simulazzjoni kien ikkordinat lokalment mid-Direttorat għall-Ħarsien tal-Infrastruttura 

Kritika (CIPD) fil-Ministeru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali (MHAS) flimkien ma’ 

CSIRTMalta, it-tim nazzjonali tas-CSIRT fi ħdan is-CIPD.   
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Ħamsin (50) espert lokali tas-sigurtà ċibernetika u professjonisti tal-midja minn ħdax-il (11) 

organizzazzjoni lokali pparteċipaw fl-akbar eżerċizzju ta’ simulazzjoni tas-sigurtà ċibernetika tal-UE, 

magħruf bħala Cyber Europe 2018 (CE2018). 

L-eżerċizzju ffoka fuq attakki ċibernetiċi u attakki hybrid fuq is-settur tal-avjazzjoni li kkawżaw tfixkil 

fl-operazzjonijiet tas-sistemi u t-titjiriet. It-tim Malti kien imfaħħar bil-kbir għall-kontribut tiegħu f’dan 

l-eżerċizzju ta’ simulazzjoni. 

Konklużjonijiet 

Is-sena 2018 kienet sena li enfasizzat l-impenn tas-CIPD biex jgħolli l-livell tal-għarfien meħtieġ fir-

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

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

CIPD matul il-perjodu ta’ reviżjoni 2018 għandhom jikkontribwixxu lejn livell ogħla ta’ ħarsien u 

protezzjoni ta’ CIs, CIIs u OESs u tħejjija aħjar tas-servizzi ta’ emerġenza f’Malta. 

 

John Agius 

Direttur (CIP) 
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IS-SERVIZZ TA’ DETENZJONI 

Daħla 

Matul is-sena 2018, fiċ-ċentru ta’ detenzjoni daħlu 168 immigrant li minnhom inħelsu 158 sal-aħħar 

tal-istess sena. 

Is-Servizz ta’ Detenzjoni 

Din l-entità hi magħmula minn 140 Detention Service Officer (DSO) u 8 Officers in Charge, flimkien 

ma’ numru ta’ uffiċjali mis-Servizz Pubbliku. 

Din l-entità twaqqfet bil-għan li żżomm u tieħu ħsieb, bl-aktar mod uman, dawk il-persuni li 

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

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

każ. 

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

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

 Akkomodazzjoni adegwata, inluż post fejn jorqdu u fejn jinħaslu dawk miżmuma 

 Ilbies, ikel u xorb u affarijiet oħra meħtieġa biex dawk miżmuma jżommu ruħhom fi stat tajjeb 

 Kura medika b’xejn 

 Laqgħat mal-Kummissarju tar-Refuġjati 

 Laqgħat u żjarat minn organizzazzjonijiet mhux governattivi 

 Għajnuna legali b’xejn 

 Aċċess għal servizzi ta’ reliġjonijiet differenti 

 Mezz biex jitkellmu ma’ qrabathom barra minn Malta 

 

Proġetti ffinanzjati minn fondi pubbliċi 

Permezz ta’ fibre optic cables li ġew installati s-sena l-oħra, qed isiru sforzi biex b’mod effettiv u 

effiċjenti jkun hemm servizz ta’ internet connection tajba. 

Żjarat fiċ-Ċentru ta’ Detenzjoni 

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

lokali kif ukoll barranin, u żjarat ta’ monitoraġġ minn istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Ġnus 

Magħquda. 
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Xogħol ieħor 

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

Kummissarju tar-Refuġjati u fl-Initial Reception Centres tal-Marsa u Ħal Far. 

 

Josie Brincat 

Kap 

Servizz ta’ Detenzjoni 
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L-AĠENZIJA GĦALL-ĦARSIEN TA’ PERSUNI JFITTXU L-AŻIL  

Daħla 

L-Aġenzija għall-Ħarsien ta’ Persuni jfittxu l-Ażil, AWAS, kompliet bil-ħidma tagħha ffukata fuq l-

immaniġġjar taċ-ċentri miftuħa, provediment ta’ programmi fil-qasam tax-xogħol, edukazzjoni, 

promozzjoni ta’ skemi tal-gvern li għandhom x’jaqsmu ma’ migrazzjoni, u ritorni volontarji.   

Mill-2018 AWAS ukoll bdiet tieħu ħsieb l-Intitial Reception Centre (IRC) fil-Marsa li jilqa’ fih kemm 

dawk in-nies li jiġu bid-dgħajjes, kif ukoll dawk li jfittxu ażil direttament mar-RefCOM. 

Fl-istess sena, l-aġenzija kompliet tikber bl-ingaġġ ta’ numru ta’ ħaddiema fil-qasam tal-kura 

professjonali u sapport. 

Ċentri/Operat 

Is-sena 2018 kienet karatterizzata b’numru mhux tas-soltu ta’ dgħajjes li ġew fil-gżejjer Maltin. Fil-fatt 

minn Ġunju sa Diċembru  waslu madwar 1326 persuna jfittxu ażil. Dan minbarra madwar erba’ mija u 

ħamsin persuna oħra li waslu Malta b’mezzi legali u talbu l-ażil. 

Fil-bidu tas-sena 2018, kien hemm 911-il migrant residenti fiċ-ċentri miftuħa tal-AWAS. Dan tela’ għal 

1200 fl-aħħar tal-2018. Dan minbarra n-numru ta’ persuni li għamlu użu mill-IRC.   

L-operat fl-aġenzija huwa s-sors ewlieni li jħaddem il-magna tal-AWAS. L-operat jieħu ħsieb mhux 

biss kull funzjoni operattiva li ssir fiċ-ċentri, iżda għandu wkoll l-għan li jara li ċ-ċentri huma 

mgħammra bil-bżonnijiet bażiċi. 

Saru diversi xogħlijiet, fosthom: 

 Donazzjoni ta’ language container ġewwa l-Ħal Far Tent Village biex ir-residenti jitgħallmu l-

Ingliż  

 Żdiedet il-capacity building ġewwa l-ĦTV permezz ta’ kabini oħrajn li tqiegħdu fuq dawk 

eżistenti 

 Il-kabini kollha ġew mgħammra bi provvista ta’ elettriku suffiċjenti 

 Parti mill-ĦTV ġie strutturat biex jilqa’ d-domanda ta’ immigranti li waslu matul is-sajf 

fosthom nisa u tfal  

 Dar il-Liedna ġiet irranġata u strutturata biex tilqa’ biss minuri li qed ifittxu l-ażil u li mhumiex 

akkumpanjati  

 Il-Marsa Open Centre ġie rranġat għal IRC. Tibdil fl-istruttura kien meħtieġ biex iseħħ il-

programm ta’ One-stop-shop, kmamar ġew mgħammra speċifikament għall-Medical Unit 

Infectious Diseases, Pulizija eċċ. 
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 2 nurses ġewwa l-IRC għall-ilmenti u kura medika 

 X-ray machine ġiet trasferita għal ġewwa l-IRC biex tiffaċilita chest X rays lill-immigranti 

kollha 

 Bdew l-arranġamenti biex jingħalaq iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa u dan ingħalaq fl-aħħar tas sena. 

 

Proġetti 

Fis-sena 2018, l-AWAS kienet responsabbli għal dawn il-proġetti, uħud minnhom finanzjati minn fondi 

tal-UE, preċiżament AMIF jew Material Aid Funds: 

 Bini ta’ ħajt madwar iċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal Far u bini ta’ uffiċċju għall-gwardjani tas-sigurtà 

 Fiċ-ċentri kollha tal-AWAS kompla jitqassam l-ikel provdut permezz ta’ proġett iffinanzjat 

mill-material aid lir-residenti kollha taċ-ċentri miftuħa 

 Tfassal pjan għall-irranġar tal-Hangar Open Centre 

 Tfassal u ġie magħżul il-kuntrattur/perit/disinjatur biex jippreparaw sejħa għall-offerti sabiex 

jinbena ċentru miftuħ ġdid f’Ħal Far. 

 Kompla l-proġett għall-provediment ta’ servizz tas-sigurtà fiċ-ċentri miftuħa ta’ Ħal Far 

 Tlesta pjan dettaljat għall-provediment ta’ taħriġ u żvilupp għall-ħaddiema kollha tal-AWAS.  

Dan il-proġett jaqa’ taħt il-fond AMIF tal-UE. 

 

Amministrazzjoni u Riżorsi Umani 

L-AWAS kompliet bil-ħidma tagħha fejn jidħol taħriġ u żvilupp tal-ħaddiema tagħha. Dan seta’ jkun 

possibbli kemm minn fondi tal-Aġenzija kif ukoll minn fondi mid-diversi aġenziji tal-UE li jirrifondu 

spejjeż li jkunu saru sabiex isir dan it-taħriġ. 

 

Mauro Farrugia 

Kap Eżekuttiv 

AWAS   
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L-UFFIĊĊJU TAL-KUMMISSARJU TAR-REFUĠJATI  

Introduzzjoni 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati fi ħdan il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali huwa 

responsabbli li jirċievi, jipproċessa u jiddetermina applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali 

f’Malta. 

 

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

indipendenti, trasparenti u bl-iktar mod effiċjenti filwaqt li jiggarantixxi deċiżjonijiet imparzjali. 

 

Ħarsa lejn l-2018 

 

i. Statistika 

 

Matul l-2018, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati rċieva total ta’ 2,234 applikazzjoni għall-

protezzjoni internazzjonali. Minnhom, 2,045 kienu applikazzjonjiet ġodda, 95 kienu applikazzjonijiet 

sussegwenti u 94 kienu reviżjonijiet tal-każijiet. 

 

 

 

 

Tabella 1:  In-numru u t-tip t’applikazzjonijiet għall-ażil li rċieva l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-

Refuġjati matul l-2018 

 

It-tliet pajjiżi li minnhom ġie l-ogħla numru ta’ persuni li applikaw għall-protezzjoni internazzjonali 

għall-ewwel darba huma s-Sirja b’460 applikazzjoni, is-Somalja bi 311-il applikazzjoni u l-Libja bi 305 

2045

95 94

In-numru totali t'applikazzjonijiet matul l-2018

Applikazzjonijiet ġodda Applikazzjonijiet sussegwenti Reviżjonijiet
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applikazzjonijiet. Il-lista sħiħa ta’ applikazzjonijiet skont il-pajjiż li minnu oriġinaw dawk li applikaw 

għall-protezzjoni internazzjonali għall-ewwel darba mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati tinsab 

riprodotta hawn isfel:  

 

 

 

Tabella 2:  In-numru t’applikazzjonijiet ġodda skont in-nazzjonalità 

 

N.B. ‘Oħrajn’ tinkludi n-nazzjonalitajiet l-oħra kollha tal-applikazzjonijiet li l-Uffiċċju rċieva matul is-

sena. 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’ 1,386, kienu rġiel. It-total 

ta’ nisa li applikaw għall-ewwel darba kien jammonta għal ferm inqas. Fil-fatt, matul is-sena, total ta’ 

250 mara applikaw għall-ewwel darba mal-Uffiċċju għall-ażil. Rigward il-minorenni, dan l-Uffiċċju 

rċieva total ta’ 409 applikazzjonijiet.  

 

151

56

53 65

305

311

171

460

473

In-numru t'applikazzjonijiet ġodda għall-ażil skont

in-nazzjonalità

Bangladesh Kosta tal-Avorju Eritrea

Gambja Libja Somalja

Sudan Sirja Oħrajn
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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 Ewropea, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati kkonkluda 

total ta’ 1,995 applikazzjoni matul l-2018. Minn dawn, 158 ingħataw l-istat ta’ refuġjat, 489 ingħataw 

protezzjoni sussidjarja, 35 ingħataw protezzjoni temporanja umanitarja, 2 ingħataw protezzjoni 

temporanja umanitarja N, 278 ġew miċħuda, 226 ġew irtirati, 2 ġew esklużi mill-protezzjoni 

internazzjonali, 610 kienu inammissibbli, 194 kienu konklużi bħala Dublin Closure, u 1 magħluq bħala 

Administrative Closure. 

 

 

 

 

Tabella 4:  In-numru ta’ każijiet konklużi u t-tip ta’ deċiżjoni 

1386

250

220

189

In-numru t'applikazzjonijiet skont is-sess u l-età

Irġiel Nisa Subien minorenni Bniet minorenni

158

489

35

2278
610

179

47
2

194

1

Konklużjonijiet

Refugee Subsidiary THP

THPN Rejection Inadmissable

Implicitly withdrawn Explicitly withdrawn Exclusion

Dublin closure Administrative closure
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ii. Temporary Humanitarian Residence Authorisation (THRN)/Specific Residence 

Authorisation (SRA) 

 

Lejn l-aħħar tas-sena 2018, eżattament fil-15 ta’ Novembru, proċedura ġdida msejħa Specific Residence 

Authorisation bdiet tiġi implimentata. Din il-proċedura ħadet post it-Temporary Humanitarian 

Protection N li kien jamministra l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati. Hekk kif ġiet introdotta l-

SRA, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati ma baqax responsabbli mit-tiġdid tat-THPN iżda 

Identity Malta sar id-dipartiment responsabbli mill-ipproċessar tal-applikazzjonijiet.  

 

 

iii. Proġetti kofinanzjati mill-UE 

 

Bħalissa, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati jinsab inpenjat jimplimenta żewġ proġetti 

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

programm multiannwali 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 

 

Dan il-proġett għandu baġit totali ta’ €781,385.56. Matul is-sena 2018, saru bidliet sostanzjali 

f’dan il-proġett. Kien hemm ċaqliq ta’ fondi ġol-komponent tas-Subcontracting. Bażikament, 

il-fondi allokati għad-document analysis, language analysis u video/call conferencing ġew 

trasferiti biex jintużaw għall-ħlas tal-interpreti. Tajjeb li jingħad illi l-maġġoranza tal-applikanti 

ma jikkomunikawx bl-Ingliż u għaldaqstant, mingħajr is-servizz tal-interpreti, l-Uffiċċju ma 

jkunx jista’ jopera sew.  

Rigward infiq fl-2018, tajjeb li wieħed isemmi illi minn dan il-proġett intużaw €145,930.04 fl-

2018.   

 

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)  
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Dan il-proġett jittratta t-twaqqif ta’ uffiċċju li jipproċessa talbiet relatati mar-Regolament (UE) 

Nru 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 

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

  

Dan il-proġett għandu baġit totali ta’ €291,275.62. Dawn il-fondi għandhom jiġu użati sa 

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

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

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

tal-Kap tal-proġett.  

Rigward infiq fl-2018, tajjeb li wieħed isemmi illi minn dan il-proġett intużaw €73,209.25 fl-

2018.   

iv. Solidarjetà ma’ Stati Membri u għajnuna lill-Uffiċċju Ewropew fil-Qasam tal-Ażil 

(EASO) 

 

Matul l-ewwel tliet kwarti tas-sena 2018, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati kompla juri s-

solidarjetà tiegħu ma’ Stati oħra tal-UE billi ntbagħat ħaddiem ġo ċentri tal-immigranti, partikolarment 

fil-Greċja. Dan il-ħaddiem kien jgħin speċifikament fl-analiżi tad-dokumenti.  

v. Reklutaġġ ta’ ħaddiema ġodda 

 

Sabiex dan l-Uffiċċju jkompli jilħaq l-obbligi tiegħu imposti mid-Direttivi tal-Unjoni Ewropea u 

għaldaqstant mil-liġi Maltija, hemm bżonn li jiġu ingaġġati numru t’impjegati ġodda fi ħdan l-Uffiċċju 

u jiġu sostitwiti nies li m’għadhomx jaħdmu fl-Uffiċċju, skont kif hu suġġerit fis-sistema tal-

implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali (MIS).  

Fl-ewwel kwart tas-sena, numru ta’ case workers ingħaqdu mat-tim eżistenti fl-Uffiċċju tal-

Kummissarju tar-Refuġjati. Fit-tieni kwart tas-sena, ġew ingaġġati erba’ ħaddiema amministrattivi 

sabiex iwettqu l-ħidma tagħhom mill-uffiċċju l-ġdid, imsejjaħ “ta’ Dublin”.  

Lejn l-aħħar kwart tas-sena, saret sejħa oħra għal iktar case workers.  
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vi. Taħriġ 

 

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-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). 

Sessjonijiet ta’ tagħlim jingħataw  wkoll mill- UNHCR. 

 

Dr Martine Cassar  

Kummissarju 

Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Refuġjati 
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IL-FORZI ARMATI TA’ MALTA  

Il-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) komplew bl-eżekuzzjoni (bil-ħidma) fir-rwoli primarji tagħhom: iż-

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

sorveljanza kontinwa fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. 

Fl-2018, 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 tisboq l-esiġenzi waqt id-dmirijiet 

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

Ir-rwoli tal-FAM 

Il-FAM għandha żewġ rwoli difensivi: 

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

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

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

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

 

Rwoli Difensivi Primarji 

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

Internazzjonali ta’ Malta) 

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

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

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

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

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

Improvised Explosive Device Disposal (IEDD) 

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

żamma tal-paċi u l-istabbiltà 

 

Rwoli Difensivi Sekondarji 

 Assistenza Militari lid-Dipartimenti tal-Gvern u entitajiet oħra 

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

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

tfittxijiet ta’ vetturi minn ġewwa) 

 Ċerimonji Statali u dmirijiet pubbliċi oħra 
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Operazzjonijiet 

Sorveljanza Marittima 

Il-fergħa tal-Operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta’ Malta (FAM) ħadet ħsieb li tikkordina s-sorveljanza 

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

kontra atti illegali bħal traffikar ta’ nies, kutrabandu tas-sigaretti jew ta’ droga, fost oħrajn. Is-sigħat ta’ 

sorveljanza fuq il-baħar minn assi tal-ajru u tal-baħar kien jammonta għal 7,541 siegħa u 19,569 siegħa 

rispettivament. 

Tiftix u Salvataġġ 

Fil-qasam marittimu, iċ-Ċentru tat-Tiftix u s-Salvataġġ tal-Forzi Armati (RCC Malta) ikkordina 477 

każ ta’ alert ta’ salvataġġ filwaqt li segwa wkoll ftit anqas minn 500 każ li ma kinux jaqgħu taħt 

kompetenza jew ġuriżdizzjoni tal-imsemmi ċentru.  

Il-FAM ikkordinat 37 każ relatati ma’ immigrazzjoni irregolari ġewwa ż-żona tat-tiftix u salvataġġ 

Maltija. Waħedhom, dawn il-każijiet ammontaw għal 2,653 immigrant irregolari. Barra minn hekk, iċ-

Ċentru ta’ Salvataġġ ikkordina 7 każijiet ta’ evakwazzjoni medika minn fuq il-baħar (MEDEVAC) li 

b’kollox ammontaw għal 10 immigranti li inġabu Malta għal iktar kura. Il-bastimenti tal-FAM kienu 

involuti fi ħdax-il operazzjoni ta’ salvataġġ fejn ġew salvati 967 immigrant.  

Xogħol ta’ Sigurtà fuq l-Art 

Is-sena 2018 tibqa’ mfakkra bħala sena impenjattiva minħabba l-avvenimenti relatati mal-V18. 

B’konnessjoni mal-V18, din il-fergħa, matul din is-sena ta’ rapport, ukoll tat il-kontribut tagħha biex 

tikkordina l-forza ta’ għajnuna lill-Pulizija waqt operazzjonijet ta’ sigurtà. Din il-ħidma ta’ għajnuna 

lill-Pulizija kkonsistiet f’bomb sweeps f’postijiet strateġiċi u fil-postijiet fejn saru l-laqgħat. Fuq talba 

tal-Pulizija ġie pprovdut sniper coverage.   

Il-FAM żammet ukoll Quick Reaction Force għal-lest waqt li kienu qegħdin isiru avvenimenti u laqgħat 

ta’ ċerta importanza, bħall-kunċert tal-Isle of MTV.  

Fil-qasam tal-operazzjonijiet fuq l-art, din il-fergħa ħadet ħsieb it-tqassim ta’ suldati fl-Ajruport 

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

ta’ persuni importanti. Saru numru ta’ żjarat uffiċjali minn Prim Ministru u Presidenti barranin fejn il-

FAM ipprovdew sigurtà addizzjonali fl-ajruport u servizzi ta’ EOD sweeps. Barra minn dan, tiġi wkoll 

ipprovduta sigurtà ma’ diversi positijiet sensittivi bħal ambaxxati u binjiet governattivi ewlenin. 

Qasam militari ieħor li jiġi kkordinat mill-Fergħa tal-Operazzjonijiet huwa t-taqsima tal-Explosive 

Ordinance Disposal (EOD). Din it-taqsima tintervjeni meta jinstabu xi materjal, oġġetti suspettużi jew 
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bombi mit-Tieni Gwerra Dinjija. Isir xogħol ta’ screening u monitoraġġ tal-posta u sapport u sigurtà 

fil-portijiet meta bastimenti navali ta’ qawwiet barranin iżuru Malta.  

Għajnuna Militari lil Departimenti tal-Gvern u Għaqdiet Nongovernattivi 

Matul l-aħħar sena saret ukoll ħidma kbira ta’ appoġġ lid-Dipartiment tas-Sajd kif ukoll l-Aġenzija 

Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd permezz tal-Blue Fin Tuna Patrols, fejn ġew użati assi marittimi kif 

ukoll ajruplan tal-Forzi Armati.  

Din il-fergħa tat is-sehem tagħha fl-organizzazzjoni kif ukoll xogħol ieħor ta’ sigurtà għal diversi 

attivitajiet sportivi fuq il-baħar bħall-għawm u l-ibburdjar li saru din is-sena mal-kosta u fil-portijiet ta’ 

Malta. 

Bħal kull sena, il-FAM kient attiva waqt diversi avvenimenti permezz ta’ assistenza lill-pulizija u 

entitajiet oħra. Fost dawn l-operazzjonijiet kien hemm ir-rondi tal-kaċċa u l-insib fir-rebbiegħa u l-

ħarifa, assistenza lill-pulizija waqt diversi attivitajiet pubbliċi fosthom il-kunċerti Isle of MTV u Never 

Land u assistenza lil Transport Malta waqt diversi attivitajiet pubbliċi fosthom il-Middle Sea Race, il-

Community Chest Fund Swim Event u Rogers Cup. 

Operazzjonijiet Barra minn Xtutna 

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

għal diversi operazzjonijiet barra minn xtutna taħt il-kappa ta’ Frontex. Dawn kienu: 

Frontex Jo Poseidon (Baħar/Art) 

Il-parteċipazzjoni ta’ Malta fl-operazzjoni Poseidon (Baħar/Art) ikkonsistiet f’timijiet ta’ osservazzjoni 

li pprovdew sorveljanza fuq l-art u fil-fliegu dejjaq bejn il-Greċja u t-Turkija kif ukoll bastiment żgħir 

għal patrols fuq il-baħar komplut bl-ekwipaġġ. 

Frontex Jo Flexible Operational Activities (Art) 

Malta pparteċipat b’4 stakkamenti ta’ 8 suldati kull wieħed fir-rwol ta’ għassiesa tal-fruntieri biex 

jagħmlu rondi u sorveljanza fuq il-fruntiera bejn is-Serbja u l-Bulgarija. Kull stakkament għamel xahar 

operattiv għal total ta’ erba’ xhur. 

Frontex Fimo-Vt (Art) 

Din il-fergħa kkordinat l-istakkament ta’ pożizzjoni fir-rwol ta’ Frontex Information Management 

Officer – Vessel Tracking (FIMO-VT) ġewwa l-Frontex Situation Centre (FSC), Varsavja, il-Polonja 

bejn l-ewwel ta’ Settembru u l-aħħar ta’ Novembru bl-iskop li jsegwu u jirrappurtaw dwar vapuri ta’ 

interess marbut ma’ attività illeċita għall-entitajiet Ewropej u Stati Membri u xogħol analitiku ieħor.  
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Taħriġ 

 

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

diversi oqsma relatati mal-operat tal-istess forza. 

 

Korsijiet Lokali 

 

Matul is-sena, fizzjali u membri tal-FAM attendew numru ta’ korsijiet organizzati internament jew minn 

entitajiet lokali. Ewlenin insibu reklutaġġi, cadetship, Late Entry Officr Course, Range Management 

Qualification Course, Cadre Courses, korsijiet ta’ snajja’ kemm interni kif ukoll ma’ entitajiet edukattivi 

Maltin, taħriġ fuq l-assi tal-baħar u dawk tal-ajru, fost oħrajn. 

 

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

u jkunu klassifikati skont in-National Commission for Further and Higher Education (NCFHE). 

 

Korsijiet barra minn Malta 

 

Il-korsijiet barra minn Malta komplew ikunu ta’ prijorità għall-FAM matul l-2018. Membri tal-FAM 

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

Ġermanja, l-Albanija, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja, Franza, il-Montenegro, l-Estonja u l-

Greċja. Dan kien jinkludi taħriġ f’akkademji militari kemm għas-suldati kif ukoll għall-uffiċjali u uffiċjali 

kadetti, taħriġ għall-piloti, taħriġ fuq tiftix u salvataġġ, kif ukoll taħriġ fuq splussiv. 

 

Maritime Safety and Security Training Centre (MSSTC) 

 

Matul l-2018, l-MSSTC ospita tim ta’ taħriġ mobbli tan-NATO fejn dawn organizzaw kors rigward l-

Aspetti Militari tan-NATO għall-Ippjanar ta’ Emerġenza Ċivili. L-MSSTC organizza wkoll On Scene 

Coordinator Course u żewġ Operational Maritime Law Courses li wieħed minnhom kien iffinanzjat 

mill-Iżvizzera. 

Timijiet ta’ taħriġ mobbli (MTTs) 

Fl-ispirtu tal-pjan ta’ koperazzjoni bilaterali bejn il-FAM u l-Forzi Armati Taljani, ġew organizzati 

MTTs rigward Sniper Training, Joint Traning  għan-nies tas-Sezzjoni tal-Arju, Small Arms Tactical 

Shooting Training, Amphibious Sniping Training u Rock Climbing Training.  

Ġie organizzat ukoll Pre-Hospital Emergency Course minn kumpanija bl-isem BASIC’s. Membri tal-

SOU attendew għal taħriġ dwar Counter Insurgency organizzat minn JFC Naples. 



33 
 

 

Immaniġġjar tal-Finanzi 

Il-Fergħa tal-Immaniġġjar tal-Finanzi fi ħdan il-FAM tinkorpora l-amministrazzjoni tal-uffiċċju tal-

finanzi u ieħor tal-pagi, b’missjoni li tipprovdi pariri lill-Kap Kmandant tal-FAM dwar il-finanzi 

pubbliċi, kif jiġi eżerċitat il-kontroll fuq in-nefqa rikorrenti u kapitali mill-Units kollha, jiġu finalizzati 

l-pagamenti kollha u l-amministrazzjoni tal-pagi tal-membri tal-FAM. Barra minn hekk, din il-fergħa 

hi responsabbli fit-tfassil u l-istima tal-Baġit annwali u fit-tqassim tal-fondi allokati lill-Units fi ħdan 

il-FAM. 

Permezz ta’ din il-fergħa, matul is-sena, il-FAM fasslet l-istima u ħejjiet l-abbozz tal-Baġit 2019. Saru 

diversi laqgħat kemm interni kif ukoll mal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali u dak għall-

Finanzi, bil-għan li jitfassal baġit skont in-neċessità tal-FAM għas-sena 2019, skont id-direttivi tal-

MFIN. Wara li l-Baġit 2019 ġie ppubblikat, din il-fergħa pproċessat il-baġit allokat u li tqassam skont 

il-ħtiġiet tal-Units. 

 

Affarijiet Internazzjonali 

Unjoni Ewropea – Sigurtà u Difiża Komuni 

Matul l-2018, il-FAM kompliet taħdem biex issaħħaħ l-impenn tagħha b’parteċipazzjoni 

f’operazzjonijiet ta’ kriżi barra minn xtutna. Il-parteċipazzjoni ta’ uffiċjali u suldati Maltin f’dawn il-

missjonijiet tiġi kordinata mill-Fergħa tal-Affarijiet Barranin tal-FAM. Matul din is-sena, il-FAM 

kompliet issostni l-parteċipazzjoni tagħha f’żewġ operazzjonijiet separati. Dan jinkludi l-assenjament 

ta’ uffiċjal fil-kwartieri li jmexxu l-operazzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra l-piraterija fl-Oċean Indjan 

u l-Kosta Somala (Operazzjoni ATALANTA), ġewwa Northwood fir-Renju Unit u uffiċjal u 

sottouffiċjal fil-kwartieri li jmexxu l-operazzjoni tal-Unjoni Ewropea (Operazzjoni SOPHIA) kontra t-

traffikar ta’ persuni fil-Mediterran, ġewwa Ruma.  

Huwa maħsub li fl-2019 il-FAM tkompli ssostni dan l-impenn u possibbilment xi operazzjonijiet oħra. 

Madanakollu dan jiddependi wkoll mir-rieda tal-Unjoni Ewropea li tkompli ġġedded il-mandati 

neċessarji biex dawn l-operazzjonijiet militari jkomplu. 

L-assenjazzjoni ta’ uffiċjal Malti biex iservi bħala assistent fil-kabinett taċ-Ċermen tal-Kumitat Militari 

tal-Unjoni Ewropea kompliet matul is-sena 2018, inkluż maċ-Ċermen il-ġdid tal-Kumitat Militari 

Ewropew, il-Ġeneral Taljan Claudio Graziano. Din l-assenjazzjoni partikolari hija ppjanata li tkompli 

matul l-2019. 
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Bħal kull sena, il-Fergħa tal-Affarijiet Barranin tassisti fil-preparamenti kollha meħtieġa għall-

parteċipazzjoni tal-Kap Kmandant tal-FAM fiż-żewġ laqgħat annwali tal-Kapijiet tad-Difiża Militari 

tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. 

Il-Kwartieri Militari tal-Unjoni Ewropea (EUMS) 

Il-FAM kompliet issostni l-assenjament tagħha b’uffiċjal wieħed f’dawn il-kwartieri. Dan l-uffiċjal, fil-

grad ta’ Maġġur, kompla b’xogħlu fil-fergħa responsabbli mill-ippjanar ta’ reazzjoni għall-kriżijiet fuq 

materji relatati mal-koperazzjoni bejn il-militar u ċ-ċivil. 

NATO/Partnership for Peace (PfP) 

Il-FAM kompliet ir-relazzjoni pożittiva tagħha man-NATO permezz tal-Programm tal-Parteċipazzjoni 

għall-Paci (PfP) li jinkludi wkoll il-ftehim milħuq bejn iż-żewġ istituzzjonijiet biex jiġi approvat u 

implimentat il-Programm Individwali ta’ Koperazzjoni bejn in-NATO u Malta li jkopri s-snin 2019 u 

2020. 

Spunt ewlieni ieħor f’din ir-relazzjoni kienet żjara oħra ta’ esperti mill-kwartieri tan-NATO f’Napli 

(Allied Joint Force Command – Naples) f’Lulju. Fil-laqgħa tagħhom mal-FAM, l-uffiċjali min-NATO 

ddiskutew il-Programm ta’ Koperazzjoni għas-sena 2019. Dan il-programm ta’ koperazzjonij huwa 

mmirat biex joffri lill-forzi militari l-assistenza u l-kompetenza neċessarja f’taħriġ u żvilupp tal-kapaċità 

militari. Il-Fergħa tal-Affarijiet Barranin kienet responsabbli fit-tmexxija ta’ dawn il-laqgħat.  

Nazzjonijiet Uniti (UN) 

Għall-ewwel darba, il-Forzi Armati ta’ Malta bdew jipparteċipaw b’mod attiv f’operazzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti fil-Libanu msejħa UNIFIL1. L-2018 kienet sena sħiħa ta’ preparamenti li fihom il-

Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali kif ukoll il-FAM laħqu ftehim mal-Ministeru tad-Difiża 

Irlandiż u l-Forzi Armati Irlandiżi, biex din il-parteċipazzjoni tal-FAM fil-Libanu ssir mal-Forzi 

Irlandiżi stazzjonati hemmhekk. 

Il-parteċipazzjoni ta’ żewġ membri tal-FAM fil-missjoni fil-Libanu bdiet f’nofs Novembru għal perjodu 

ta’ sitt xhur. Għaldaqstant, uffiċjal u sottouffiċjal tal-FAM ġew assenjati biex iservu fil-Kwartieri tal-

Battaljun Irandiż bħala membri responsabbli mill-ippjanar tal-operazzjoni. Dan il-perjodu għandu jservi 

wkoll biex titwitta t-triq għal għaxar membri tal-FAM li eventwalment ser ikunu qegħdin jipparteċipaw 

b’mod attiv f’din l-operazzjoni militari f’nofs is-sena 2019. Din il-parteċipazzjoni se ssir ukoll mal-

Forzi Irlandiżi stazzjonati fil-Libanu.   

Il-fergħa kompliet tassigura li kull obbligazzjoni nazzjonali marbuta mal-militar, difiża jew sigurtà tiġi 

studjata, proċessata u mibgħuta. 

                                                           
1 United Nations Interim Force in Lebanon 
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Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 

F’Marzu ta’ din is-sena, uffiċjal tal-FAM ifforma parti minn tim ta’ spezzjoni Kanadiż waqt spezzjoni 

ta’ tagħmir u infrastruttura tal-armata tal-Georgia. Barra minn hekk, f’Marzu u Novembru ta’ din is-

sena, żewġ timijiet mill-Estonja u l-Italja wettqu evalwazzjoni u spezzjoni fuq il-FAM rispettivament. 

Dawn iż-żewġ attivitajiet ġew kordinati minn din il-fergħa b’riżultat ta’ suċċess għal kif ġew 

immexxija. Xhieda ta’ dan huma r-rapporti tal-Estonjani u t-Taljani għall-mod eċċellenti u professjonali 

kif tmexxiet l-evalwazzjoni. 

5+5 Defence Initiative 

Bħala parti mill-ftehim li għandha Malta fl-Inizjattiva 5+5 Defence, il-FAM għal darb’oħra organizzat 

b’suċċess wieħed mill-Junior Modules tal-5+5 Defence College mmirat għall-membri fil-livell ta’ grad 

ta’ Logutenent u Kaptan li jifformaw parti minn forzi ta’ stati membri li jappartjenu għal din l-

organizzazzjoni. It-tema prinċipali ta’ dan il-module kienet “An introduction to the Legal Concepts with 

regards to Shipping Registry and Flag State Jurisdiction”. Fl-istess sena, uffiċjali tal-FAM fi gradi 

diversi ngħataw l-opportunità li jattendu taħriġ speċifiku f’wieħed mid-9 pajjiżi oħra tal-5+5. 

L-2018 rat ukoll lill-FAM tipparteċipa bi truppi u ħelikopter f’eżerċizzju militari organizzat mill-5+5 

għall-Forzi Speċjali. Dan l-eżerċizzju seħħ f’Ottubru fil-bażi tal-ajru Taljana viċin Ruma. Dan kien l-

ewwel eżerċizzju ta’ dan it-tip organizzat mill-5+5, u l-fatt li l-Forzi Armati Maltin ipparteċipaw kemm 

bi truppi kif ukoll b’ħelikopter kompla jgħin biex l-attività tkun suċċess. Minbarra din l-attività, numru 

ta’ uffiċjali tal-FAM attendew laqgħat u taħriġ varju organizzat minn kull Stat Membru ta’ din l-

organizzazzjoni. Żewġ laqgħat importanti li wieħed għandu jsemmi huma l-iSteering Committee 

Meeting u l-laqgħa għall-kapijiet militari tal-għaxar pajjiżi. 

Matul l-2019 Malta ser tkun qiegħda tipprepara biex fl-2020 tassumi r-responsabbiltà tal-Presidenza ta’ 

din l-inizjattiva. 

FINABEL 

Is-sena 2018 kienet waħda impenjattiva ferm f’dan il-qasam, minnħabba l-fatt li Malta ser ikollha l-

Presidenza ta’ din l-organizzazzjoni fis-sena 2019. Bħala parti minn din ir-responsabbiltà, il-Fergħa tal-

Affarijiet Barranin tal-FAM ser tkun responsabbli mill-organizzazzjoni tal-laqgħa annwali għall-

kapijiet tal-Armati membri f’din l-organizzazzjoni. Din il-laqgħa se ssir f’Malta f’April 2019. 

CHENS (Chiefs of European Navies) 

F’Mejju tas-sena d-dieħla, Malta ser tkun qed tassumi r-responsabbiltà tal-Presidenza ta’ din l-

organizzazzjoni għal perjodu ta’ sena. Matul dan il-perjodu, il-FAM ser tkun responsabbli mill-

organizzazzjoni ta’ diversi laqgħat marbuta ma’ din il-presidenza.  
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Materji Bilaterali bejn il-FAM u l-MICCD 

Il-Fergħa tal-Affarijiet Barranin mexxiet numru ta’ diskussjonijiet u laqgħat mal-Missione Italiana di 

Collaborazione nel Campo della Difesa (MICCD) sabiex jiġi mfassal u konkluż il-Programm ta’ 

Koperazzjoni Bilaterali tal-2019 bejn il-FAM u l-Forzi Armati Taljani. Huwa ppjanat li ż-żewġ 

dokumenti jiġu ffirmati uffiċjalment fil-bidu tal-2019 f’Malta. 

Materji Bilaterali bejn il-FAM u l-Istati Uniti 

Fit-8 ta’ Novembru ta’ din is-sena, saru diskussjonijiet bejn il-FAM u l-Kmand Ewropew Amerikan 

(EUCOM)2 ġewwa l-Bażi Marittima tal-Forza, f’Xatt it-Tiben. Fid-delegazzjoni tal-FAM kienu 

rappreżentati l-fergħat kollha tal-Forza filwaqt li dik Amerikana kienet immexxija mill-Brigadier 

Micheal Turello, il-Kap tas-Sezzjoni tal-Ippjanar u l-Istrateġija tal-Kmand Ewropew. Il-laqgħa ta’ 

ġurnata kienet waħda li fiha ż-żewġ organizzazzjonijiet urew ir-rieda li jesploraw oqsma oħra ta’ 

koperazzjoni ma’ dawk li diġà hemm. 

Żjarat Uffiċjali f’Malta 

Bħalma jseħħ kull sentejn, l-Adetti Militari (Defence Attachés) kollha għal Malta jiġu mistiedna mill-

FAM għal żjara f’Malta. Matul din iż-żjara, l-Adetti jiġu infurmati fuq proġetti u inizjattivi ġodda tal-

Forza. L-aktar tliet żjarat uffiċjali notevoli li kellha l-FAM matul din is-sena kienu ż-żjarat tal-Kap 

Kmandant tal-Forzi Taljani, il-Ġeneral Claudio Graziano, f’Settembru; il-Kmandant tal-Operazzjoni 

Navali tal-Unjoni Ewropea (Op Sophia) fil-Mediterran, l-Ammiral Enrico Credendino, f’Lulju; u l-

Ammiral Franċiż Bernard Rogel, f’Settembru. 

Immaniġġjar ta’ Riżorsi Umani 

Matul is-sena 2018 saru diversi ħidmiet u attivitajiet importanti f’dan il-qasam. Inħarġu sejħiet għall-

ingaġġ ta’ Suldati, kif ukoll għal Uffiċjali Kadetti, Uffiċjali Legali u Uffiċjali Mediċi fil-forza regolari. 

Wara li ntemm il-proċess tal-għażla, ġew ingaġġati 150 suldat, 9 Uffiċjali Kadetti u Uffiċjal Mediku. 

Il-FAM ingaġġat għall-ewwel darba numru ta’ uffiċjali ċivili b’diżabbiltà. Tnediet skema mmirata biex 

tattira suldati rtirati biex jingaġġaw fil-Forza tar-Riżerva ta’ Voluntieri fil-FAM. 

Tlesta eżerċizzju annwali ta’ promozzjoni u l-proċess tal-għażla li jwassal suldati biex jattendu taħriġ 

sabiex jilħqu bħala Lance Bombardier u Surġenti. Sar eżerċizzju li wassal għall-kummissjoni ta’ numru 

ta’ Warrant Officers fuq bażi tal-Late Entry Officer Commissions. 

Fil-qasam tar-relazzjonijiet pubbliċi, il-FAM ħadmet fuq diversi pubblikazzjonijiet u produzzjonijiet li 

ntwerew fuq il-midja lokali u aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali. Minbarra l-kalendarju ta’ attivitajiet 

                                                           
2 US European Command (EUCOM) 
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ċerimonjali, ġew organizzati u kkordinati diversi attivitajiet addizzjonali, fosthom il-wasla tal-P61 u t-

tagħmir ġdid għall-EOD, il-Military Tattoo, l-AFM Open Day u l-Logging Miles for L-Istrina. 

Ġew organizzati wkoll diversi attivitajiet ċerimonjali, wirjiet mill-Banda tal-FAM u ngħatat assistenza 

lil diversi għaqdiet mhux governattivi. Il-FAM organizzat ukoll attivitajiet diversi bħal żjarat fl-iskejjel, 

ġbir ta’ fondi waqt maratoni għall-karità, kif ukoll tat assistenza lil entitajiet governattivi u privati. 

 

Loġistika Integrata 

 

Matul l-2018 il-FAM kompliet b’suċċess numru konsiderevoli ta’ proġetti li wassluha f’ċiklu evoluzzjonarju 

li kien imbassar fil-viżjoni tagħha. Twettqu diversi proġetti, fosthom il-proċess tax-xiri ta’ armi aktar 

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

immodernizzar tal-flotta tat-trasport biex gradwalment tinbidel il-flotta ta’ vetturi antiki, xiri ta’ uniformijiet 

ġodda u tagħmir protettiv għall-membri tal-forza, ix-xiri ta’ apparat tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni u 

software ieħor, u xiri ta’ spare parts meħtieġa għall-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru u tal-baħar. Beda wkoll 

proġett biex nimmodernizzaw l-apparat u l-ħwejjeġ protettivi għall-piloti. Sar ukoll ristrutturar fuq l-ex Coin 

Depot biex il-fergħa tal-loġistika tiġi ċċentralizzata. 

 

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

 

Matul din is-sena, il-FAM irnexxielha tlesti numru ta’ proġetti kofinanzjati mill-UE. Fost dawn il-

proġetti nsibu x-xiri ta’ OPV ġdida b’investiment ta’ madwar €50 milljun. Mal-istess proġett qed tiġi 

negozjata sistema ta’ komunikazzjoni moderna li tiggarantixxi l-integrazzjoni tal-komunikazzjoni mal-

Operations Centre ġdid li għad irid jinbena, liema binja sar l-istudju neċessarju fuqha biex ikun jista’ 

jitlesta d-dokument uffiċjali għall-pubblikazzjoni. Sar ukoll aġġornament tal-assi kollha marittimi 

b’optronics devices bl-iskop li tissaħħaħ il-kapaċità viżiva matul il-lejl waqt sorveljanza u 

operazzjonijiet.  

 

Immaniġġjar tal-Proprjetà u Żvilupp 

 

Fejn tidħol din it-taqsima, saru xogħlijiet ta’ rinnovar tal-blokk tal-kamra tal-għassa fil-Bażi Marittima 

minħabba xi ħsarat strutturali. Sar ukoll xogħol ta’ rinnovar fuq il-post li jmiss mar-range tal-pistoli 

f’Ħal Safi u xi binjiet oħra fosthom il-bini ta’ Sub-Station. Fil-Barracks ta’ Ħal Safi sar ukoll studju 

biex maħżen jiġi rinnovat biex jintuża bħala post għall-manutenzjoni tal-vetturi. Ġie wkoll ippreparat 

ix-xogħol kollu meħtieġ biex tinħareġ sejħa għall-offerti biex jinbidel iċ-ċint li jdawwar il-fortizza tal-

Mosta kif ukoll installazzjoni ta’ dawl ġdid u sistema ta’ sorveljanza ġdida. Saru wkoll studju, disinn u 
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approvazzjonijiet għad-demolizzjoni interna u r-rikostruzzjoni tal-Eagle Block ġewwa Ħal Far. F’Ħal 

Luqa ġie ppreparat ix-xogħol għal sejħa ta’ offerti biex jinbena Ċentru tal-Operazzjonijiet ġdid, sar it-

tibdil ta’ soqfa, rinnovar u tiswijiet ta’ ħsarat ġewwa l-Officers’ Mess, sar tibdil u rinnovar ta’ blokka 

biex tospita fiha fizzjali nisa u sar investiment fl-infrastruttura elettrika fil-binjiet tar-reġiment. 

Is-Sezzjoni Legali 

Is-Sezzjoni Legali fi ħdan il-FAM hija inkarigata sabiex tipprovdi servizzi legali lill-istess Forza f’dawk 

l-oqsma ta’ interess jew skop ta’ operat tal-FAM. Ċerti dettalji speċifiċi jista’ jkun li tħallew barra għal 

raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, iżda fost dawn is-servizzi pprovduti wieħed isib ir-rappreżentanza tal-

FAM quddiem il-Qrati u t-Tribunali lokali flimkien mat-tħejjija ta’ atti ġudizzjarji, il-parteċipazzjoni 

f’diskussjonijiet u t-tħejjija ta’ skritturi jew Memoranda of Understanding ma’ entitajiet lokali kif ukoll 

oħrajn internazzjonali, u kontribut fil-proċess ta’ emendi legali f’oqsma li jikkonċernaw lill-FAM. Is-

Sezzjoni Legali tipprovdi wkoll assistenza skont il-bżonn lil entitajiet oħra fi ħdan il-FAM tul l-operat 

tagħhom, li fost affarijiet oħra tikkonsisti f’kontribuzzjoni fil-formulazzjoni ta’ policies u dokumenti 

oħra b’mod ġenerali, l-għoti ta’ taħriġ f’affarijiet legali lill-membri tal-FAM, u assistenza fil-qasam ta’ 

akkwisti pubbliċi. Fost dawn tal-aħħar, assistenza ngħatat b’mod partikolari fejn jikkonċerna xogħol ta’ 

tiġdid fuq l-Offshore Patrol Vessel P61, l-akkwist tal-Offshore Patrol Vessel P71 u akkwisti oħrajn ta’ 

fuel jew parts għall-mezzi tal-ajru. 

Fil-perjodu inkwistjoni, is-Sezzjoni Legali ħadmet sabiex ġew diskussi jew konklużi skritturi privati, 

kuntratti jew arranġamenti tekniċi ma’ korpi dixxiplinati oħra, ma’ entitajiet lokali inkluż għall-

provvista ta’ servizzi, kif ukoll entitajiet oħra fuq livell internazzjonali u Ewropew fil-qasam tad-difiża. 

Is-Sezzjoni ħadet ħsieb ukoll ir-rappreżentanza Maltija fi ħdan il-Frontex Legnet Meeting u fil-

kwestjonarju mħejji mill-Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) fuq id-

drittijiet fundamentali tal-membri tal-Forzi Armati ta’ Malta. Mil-lat ta’ taħriġ, ġew mogħtija korsijiet 

intiżi sabiex membri tal-FAM isiru midħla tal-proċeduri legali għall-arrest ta’ bastimenti, f’suġġetti 

bħal International Humanitarian Law u l-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta, filwaqt illi s-Sezzjoni 

kienet ukoll mistiedna minn Frontex sabiex tagħti l-assistenza tagħha f’kors fuq id-drittijiet 

fundamentali, liema kors kien miftuħ għal parteċipanti minn diversi pajjiżi. Sar ukoll xogħol ta’ riċerka 

estensiva fuq l-akkwist ta’ tagħmir u armi, distakkamenti għall-protezzjoni tal-bastimenti, 

dispożizzjonijiet mediċi fuq il-bastimenti tal-Forzi Armati u fuq proċeduri taħt l-International Covenant 

on Civil and Political Rights.   

 

Fir-rigward ta’ emendi leġiżlattivi, is-Sezzjoni Legali kienet partikolarment attiva fl-emendi li 

jikkonċernaw il-mekkaniżmu tal-obbligu ta’ servizz f’każ li suldat ikun iffinanzjat sabiex isegwi 

korsijiet ta’ speċjalizzazzjoni jew taħriġ ulterjuri, u fl-applikabbiltà tal-Kapitolu 399 tal-Liġijiet ta’ 

Malta. Is-Sezzjoni kienet ukoll involuta f’emendi legali li ġew proposti fil-konfront ta’ saħħa u sigurtà 
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fuq il-post tax-xogħol u fil-konfront tal-leġiżlazzjoni tal-Forzi Armati ta’ Malta. Is-Sezzjoni Legali 

kompliet taħdem fuq il-policy li tikkunsidra rifużjoni ta’ spejjeż legali meta suldat jiffaċċja proċeduri 

kriminali minħabba l-qadi ta’ dmirijietu u sussegwentement ikun liberat minn kull ħtija, u fir-reviżjoni 

u aġġornament ta’ numru ta’ policies oħra. 

 

Is-Sezzjoni Medika 

Is-Sezzjoni Medika tal-FAM kompliet bil-ħidma sfiqa tagħha fir-rigward tax-xogħol ta’ rutina li, kulma 

jmur, qiegħed dejjem jiżdied. Din is-sezzjoni temmen ħafna fl-għoti ta’ taħriġ lis-suldati fi ħdan il-forza 

biex ikollna dejjem forza aktar flessibbli u abbli għaċ-ċirkostanzi li jista’ jħabbat wiċċu magħhom is-

suldat fil-qadi ta’ dmirijietu. Fil-fatt, ingħata taħriġ lill-Medical Assistants u n-Nurse tal-FAM biex 

isaħħu l-ħiliet tagħhom. Tkomplew diskussjonijiet flimkien mal-Fergħa tat-Taħriġ u l-Awtoritajiet tas-

Saħħa għal taħriġ tas-suldati bħala paramediċi. Din is-sena ffukajna wkoll biex nippromovu s-saħħa, 

dieta bilanċjata, eżerċizzji fiżiċi u l-inkoraġġiment fl-għoti tad-demm. Saret reviżjoni tal-policy tat-

testijiet tad-droga b’iktar infurzar u nħolqot policy ġdida fuq l-abbuż tal-alkoħol. Ġiet proposta wkoll 

emenda fil-policy tad-droga rigward l-użu tal-cannabis għal skopijiet mediċi.  

Tkomplew diskussjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa dwar liema hu l-aħjar mudell ta’ ambulanza ġdida 

li għandha tinxtara għall-FAM u li tkun kompatibbli mal-ambulanzi tal-Emerġenza ta’ MDH. 

 

Strateġija u Pjanijiet Futuri  

 

Il-FAM kompliet bir-reviżjoni ta’ dokumenti li jipprovdu linji gwida għall-politika interna tal-forza. 

Dan inbeda minħabba li l-forza hija dinamika u għalhekk il-politika tiġi adattata skont il-ħtiġiet u l-

isfidi ġodda li taffaċċja. Din is-sezzjoni ħadet ħsieb it-tkomplija tal-implimentazzjoni ġdida dwar iż-

żamma tad-dokumentazzjoni biex il-Forza tkun konformi mal-leġiżlazzjoni rigward il-protezzjoni u l-

privatezza tal-informazzjoni personali. Din is-sezzjoni kompliet bl-appoġġ tagħha fil-proċess tat-tfassil 

u l-monitoraġġ tal-Istrateġija Nazzjonali Integrata għall-Ħarsien tal-Fruntieri b’koperazzjoni ma’ 

oqsma oħra fi ħdan il-Kwartieri Ġenerali tal-Forza. 

 

L-Awditjar Intern 

Is-Sezzjoni tal-Awditjar Intern tal-Forzi Armati ta’ Malta ġiet imwaqqfa bil-għan illi tipprovdi sistema 

imparzjali ta’ ċċekkjar ta’ bilanċi u sistemi fil-Forzi Armati ta’ Malta biex jittejjeb l-operat tal-Forza. 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb ukoll tmexxi bordijiet ta’ investigazzjoni u evalwazzjoni skont il-ħtiġiet tal-

Forza.  



40 
 

 

 

Konklużjoni 

 

Is-sena 2018 kienet għal darb’oħra sena mimlija impenn għall-Forzi Armati ta’ Malta. Ħdimna qatigħ sabiex 

intejbu l-kapaċitajiet operattivi tagħna kemm f’operazzjonijiet lokali kif ukoll oħrajn f’livell internazzjonali. 

Il-Forza qed taħdem u tinvesti sabiex ikomplu jsiru kemm żviluppi infrastrutturali kif ukoll tisħiħ fir-riżorsi 

umani, li huma essenzjali biex tkompli tissaħħaħ il-Forza.  

 

 

Brigadier Jeffrey Curmi 

Kap Kmandant  
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ID-DIRETTORAT GĦALL-AFFARIJIET TAD-DIFIŻA 

Id-Direttorat għall-Affarijiet tad-Difiża ġie mwaqqaf f’Mejju tal-2003 sabiex jaġġorna, jikkonsolida u 

jifformalizza l-funzjoni tad-Difiża li hija eżerċitata mill-awtoritajiet ċivili taħt is-sorveljanza u l-

awtorità tal-Ministru responsabbli għad-Difiża.  

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tad-Direttorat huma: 

 Li jifformola politika tad-Difiża u li jipprovdi pariri oġġettivi, kemm f’materja teknika u 

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

jaffettwaw il-politika tad-Difiża tal-Gvern; 

 Li jsegwi u janalizza l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Kabinett u politika tal-Gvern 

rigward id-Difiża u kwistjonijiet militari u li jirrapporta dwar l-iskala illi fiha jiġu mwettqa l-

miri attwali f’termini ta’ politika; 

 Il-kontroll demokratiku tal-Armata li jinkludi l-iżvilupp ta’ inizjattivi ta’ politika ġdida u 

kunċetti fuq il-kwistjonijiet kollha tal-Armata bil-għan li jitjiebu l-operazzjoni, il-loġistika u 

amministrazzjoni effettiva tal-Armata; 

 Kordinazzjoni ma’ detenturi fi ħdan is-Servizz Pubbliku, flimkien mal-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Ministeri oħra u entitajiet tal-Gvern, twettiq tad-diplomazija tad-Difiża, 

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

organizzazzjonijiet internazzjonali. 

 

a) Is-Sitwazzjoni fil-Mediterran 

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

każijiet ta’ kriminalità u sfidi umanitarji fil-baħar tal-Mediterran u t-traġedji tal-għarqa ta’ dgħajjes u 

biċċiet oħra tal-baħar b’immigranti illegali. 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-koperazzzjoni operazzjonali bejn l-aġenziji tal-UE bhal EUROJUST, EUROPOL u l-

FRONTEX u l-missjonijiet militari navali tal-UE u n-NATO, rispettivament EUNAVFOR SOPHIA u 

Operation SEA GUARDIAN. Dan għandu jwassal biex tinbena stampa operattiva aktar ċara u immedjata 

sabiex ikun hemm monitoraġġ aktar effettiv u mill-qrib tal-attivitajiet fuq il-baħar speċjalment kontra 

t-traffikar illegali ta’ żejt mil-Libja u t-traffikar tal-bnedmin. 

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

EUNAVFOR SOPHIA fejn jidħlu l-azzjonijiet tagħha fis-salvataġġ ta’ nies mill-baħar. Fit-30 ta’ 

Awwissu, 2018, il-Kunsill tal-Ministri tad-Difiża esplora l-għażliet għal dan u fid-dawl ta’ nuqqas ta’ 

qbil, estenda l-mandat ta’ din l-Operazzjoni sal-31 ta’ Marzu, 2019. EUNAVFOR SOPHIA hija l-



42 
 

operazzjoni navali tal-UE li tfixkel il-mudell tan-negozju ta’ kuntrabandisti tal-immigranti u t-

traffikanti tal-bnedmin fil-Mediterran ċentrali. L-Operazzjoni qiegħda wkoll tħarreġ il-Gwardja Kostali 

Libjana u tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-embargo tal-armi tan-Nazzjonijiet Uniti fuq l-

ibħra barra l-kosta tal-Libja skont ir-riżoluzzjonijiet UNSCR 2292 (2016) u 2357 (2017). 

b) Laqgħat ministerjali 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 f’kull forum, kemm f’livell tal-Kunsill 

Ewropew kif ukoll f’dak reġjonali. Matul l-2018, kien hemm 5 laqgħat ta’ din ix-xorta - 4 fil-livell tal-

Kunsill Ewropew u 1 fil-livell reġjonali. It-temi li ġew diskussi kienu diversi u kienu l-aktar iffukati fuq 

materji ta’ ġrajjiet kurrenti b’rilevanza għad-difiża. Fost dawn it-temi, tkompliet id-diskussjoni fuq l-

operazzjonijiet u l-missjonijiet militari li l-UE qiegħda tmexxi bħalissa madwar id-dinja kif ukoll l-

għażliet li jistgħu jwasslu għat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ malajr mill-UE f’każ ta’ kriżi jew emerġenza 

esterna. Fit-tieni nofs tas-sena, kien hemm attenzjoni kbira fuq proposti għat-twaqqif ta’ qafas ġdid ta’ 

€10.5 biljuni, imsejjaħ Faċilità Ewropea għall-Paċi (European Peace Facility). Dan il-qafas huwa intiż 

biex jiffinanzja l-interventi militari u kwalunkwe azzjoni oħra ta’ emerġenza tal-UE madwar id-dinja 

fil-kamp tas-sigurtà u stabbiltà.  

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

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

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

segwa l-iżviluppi rigward l-abbozz propost billi kkordina laqgħa bejn il-Ministeru għall-Affarijiet 

Interni u s-Sigurtà Nazzjonali u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Fil-

laqgħa interministerjali nqabel li dan it-test jiġi sottomess lill-Avukat Ġenerali għall-eżami legali. Ġie 

miftiehem ukoll li ż-żewġ ministeri jikkoperaw fid-diskussjonijiet tekniċi fil-gruppi u l-kumitati 

rilevanti ta’ ħidma ta’ Brussell. 

 (ii) Mobbiltà militari 

F’Novembru 2017, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli adottaw komunikazzjoni konġunta dwar 

il-Mobbiltà Militari. Dan ġie segwit bit-tieni Komunikazzjoni Konġunta fit-28 ta’ Marzu, 2018, mill-

Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ 

Sigurtà li tistabbilixxi l-Pjan ta’ Azzjoni propost tagħhom dwar inizjattivi fil-livell tal-UE li jistgħu 

jiffaċilitaw il-moviment taż-żewġ persunal militari u tagħmir fi ħdan l-UE.  

Skont il-ħidma ta’ Grupp ta' Ħidma Ad Hoc stabbilit fl-Aġenzija tad-Difiża Ewropea, li jassoċja s-

SEAE u n-NATO, ir-Rappreżentant Għoli u l-Kummissjoni f’Marzu 2018 kienu qed jissottomettu l-

Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari għall-approvazzjoni tal-Istati Membri. Huma sostnew li dan 
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ix-xogħol huwa neċessarju minħabba l-burokrazija żejda biex jiċċaqalqu l-mezzi militari f’każ ta’ bżonn 

urġenti. Peress li Malta jkollha numru kbir ta’ movimenti militari u peress li dawn jiġu pproċessati 

flimkien mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, id-Direttorat nieda xogħol estensiv ta’ kordinazzjoni 

dwar il-pożizzjoni ta’ Malta mhux biss ma’ dak il-ministeru iżda wkoll mal-ministeri responsabbli għat-

trasport, it-tassazzjoni u d-dwana kif ukoll l-Armata u l-Avukat Ġenerali. 

ċ) 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 bl-għan illi jissalvagwardja l-interessi ta’ Malta 

f’kull aspett u kull dokument hekk kif meħtieġ. F’dan il-kuntest, inżammet komunikazzjoni mill-qrib 

ħafna ma’ dipartimenti oħra, partikolarment il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u r-Rappreżentanza 

ta’ Malta għall-UE fi Brussell, rigward il-pożizzjoni ta’ Malta fil-laqgħat tekniċi kollha, l-aktar dwar it-

temi li ġejjin: 

- attivitajiet tal-Libja EUNAVFOR SOPHIA; 

- l-għażliet li l-Istati Membri għandhom quddiemhom f’termini ta’ azzjonijiet li l-UE tista’ tieħu 

fil-Libja taħt il-PSDK; 

- l-abbozz ta’ test fuq aspetti tad-difiża u tal-PSDK fil-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill tal-

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

(EPF) u l-mobbiltà militari;  

- parteċipazzjoni mill-kapitali f’laqgħat ta’ kull xahar tal-Kumitat Speċjali ATHENA illi huwa 

l-kumitat li jikkontrolla l-infiq tal-missjonijiet u operazzjonijiet militari mnedija taħt il-PSDK 

tal-UE. 

B’mod ġenerali u kontinwu d-Direttorat żamm attenzjoni mill-qrib u ħa azzjoni kordinata skont il-każ 

fuq it-testi tad-dokumenti maħruġa mill-UE. Dan sar sabiex ikunu protetti l-interessi ta’ Malta fid-

diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet meħuda f’kull ambitu, kemm dawk li jolqtu l-azzjoni militari esterna 

mill-UE kif ukoll dawk li jolqtu l-iżvilupp ta’ koperazzjoni interna fid-difiża fis-suq komuni tal-UE. 

d) Iċ-Ċentru Satellitari tal-UE 

Id-Direttur kellu serje ta’ laqgħat mal-Kapijiet u/jew rappreżentanti tal-entitajiet tal-Ministeru, jiġifieri 

l-Pulizija ta’ Malta, is-Servizzi ta’ Sigurtà ta’ Malta, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Unità 

għall-Protezzjoni ta’ Infrastruttura Kritika biex dawn jikkunsidraw il-potenzjal li jużaw is-servizzi taċ-

Ċentru Satellitari tal-UE fix-xogħol tagħhom. Dawn il-laqgħat saru bħala parti minn eżerċizzju ta’ 

valutazzjoni interna rigward ir-rilevanza ta’ dan iċ-Ċentru tal-UE għall-Ministeru. Ir-riżultat ta’ dawn 
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il-laqgħat indika livell tajjeb ta’ interess minn dawn l-entitajiet fis-servizz ta’ ritratti u analiżi ġeografiċi 

offruti b’xejn lil Malta miċ-Ċentru, illi jinsab Madrid, Spanja. 

e) Il-Forum tal-Mediterran tal-Punent (5+5 Defence Initiative) 

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

Armata u wettaq kuntatti oħra rilevanti sabiex ikun żgurat livell ta’ parteċipazzjoni xieraq minn Malta 

fil-Forum tal-Mediterran tal-Punent, magħruf iktar bħala 5+5 Defence Initiative. Matul il-2018, l-Italja 

kellha l-Presidenza Annwali ta’ din l-organizzazzjoni, illi tiġbor fi ħdanha l-ministeri tad-difiża tal-

pajjiżi membri jiġifieri l-Alġerija, Franza, l-Italja, il-Libja, Malta, il-Marokk, il-Mawritanja, il-

Portugall, Spanja u t-Tuneżija.  

Malta pparteċipat f’numru ta’ attivitajiet relatati bħal laqgħat tal-iSteering Committee kif ukoll il-

Laqgħa Ministerjali, li t-tnejn li huma saru fi Franza. Malta kkontribwiet ukoll għal attivitajiet immirati 

biex jippromovu koperazzjoni bejn l-imsieħba tal-5+5 Defence Initiative.  

Waqt il-laqgħa Ministerjali tal-5+5 f’Diċembru 2018, Malta ngħaqdet flimkien mal-ministri tad-difiża 

tal-pajjiżi l-oħra fejn ġiet diskussa s-sitwazzjoni fil-Mediterran, it-terroriżmu, il-ġlieda kontra l-

kriminalità organizzata, it-traffikar illeċitu u l-immigrazzjoni illegali. Il-Ministri qablu wkoll dwar it-

twettiq tal-attivitajiet fil-Pjan ta’ Azzjoni għall-2019. Dawn l-attivitajiet ikopru b’mod partikolari l-

iżvilupp ta’ skambju ta’ informazzjoni operazzjonali fuq theddid u riskji għall-pajjiżi f’din l-

organizzazzjoni fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà kif ukoll li jsir taħriġ fil-qafas ta’ eżerċizzju navali 

konġunt bl-isem ta’ SEABORDER sabiex ikunu żviluppati l-għodod meħtieġa u proċeduri ta’ 

interoperabbiltà fil-qasam tas-sigurtà marittima. L-organizzazzjoni qablet ukoll li tiżviluppa eżerċizzju 

militari konġunt intiż li jsaħħaħ is-sigurtà tal-ajru bl-isem CIRCAETE. Se jkun hemm ukoll attivitajiet 

biex titjieb il-koperazzjoni fost dawn il-pajjiżi fil-qasam tal-Forzi Speċjali, fil-ġlieda kontra l-inġenji 

splussivi improvizzati (C-IED) u l-użu tad-drones. 

f) Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) 

Matul l-2018, id-Direttorat żamm monitoraġġ tal-impenji ta’ Malta skont id-dokumenti li jorbtu l-Istati 

Membri tal-OSCE. Prinċipalment, dan ix-xogħol kien jikkonċerna s-sottomissjoni f’waqtha (skont il-

qafas legali li jorbot lill-Istati Membri) ta’ dik l-informazzjoni militari stipulata fit-trattati tal-OSCE. 

Għalhekk id-Direttorat ikkonsulta mal-Armata u mal-Ambaxxata Maltija fi Vjenna, sabiex Malta wkoll 

taqdi dawn l-obbligi u tifformola u tissottometti dak kollu meħtieġ mill-OSCE taħt l-impenji li ħadet 

Malta dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kunfidenza u miżuri għat-tisħiħ ta’ sigurtà li jaqgħu taħt 

l-OSCE Vienna Document 2011.  

Dawn l-impenji jinkludu dispożizzjonijiet fuq skambju annwali ta’ informazzjoni militari dwar forzi li 

jinsabu fl-Ewropa, notifiki għal tnaqqis ta’ riskju li jinkludi konsultazzjoni dwar attivitajiet militari 

mhux tas-soltu u inċidenti perikolużi, u notifiki minn qabel dwar ċerti attivitajiet militari, osservazzjoni 
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dwar ċerti attivitajiet militari, skambju ta’ kalendarji annwali, konformità u verifika minn żjarat ta’ 

spezzjoni u evalwazzjoni. Matul l-2018, id-Direttorat irċieva u bagħat il-prospetti ta’ Malta dwar kull 

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

F’dan ir-rigward, in-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li rċieva dan id-Direttorat matul l-2018 

jammonta għal 1562 u n-numru ta’ komunikazzjonijiet tal-OSCE li ntbagħtu minn dan id-Direttorat 

f’isem Malta matul l-2018 jammonta għal 15-il notifika. Id-Direttorat iffaċilita wkoll żjara ta’ 

evalwazzjoni, taħt it-trattati tal-OSCE, mill-Estonja lejn Malta f’Marzu 2018 u oħra mill-Italja lejn 

Malta f’Ottubru 2018. 

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

Clearances) 

Skont direttivi mogħtija f’Novembru 2005, dan id-Direttorat kompla jikkordina u jagħti l-opinjoni 

tiegħu lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin rigward rikjesti minn pajjiżi barranin li jitolbu permess li 

jgħaddu mill-ispazju tal-ajru ta’ Malta għall-ajruplani tagħhom, jew għal inżul jew titjiriet.  

Dan id-Direttorat kompla wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin 

dwar rikjesti minn pajjiżi barranin biex bastimenti militari jużaw l-ibħra territorjali ta’ Malta. Ir-

rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq proċedura standard li ilha tevolvi mill-1988 bl-aġġornamenti 

sussegwenti.  

Matul l-2018, dan id-Direttorat tratta 2311-il komunikazzjoni li jikkonċernaw 7 tipi differenti ta’ rikjesti 

għal awtorizzazzjonijiet diplomatiċi. Dawn prinċipalment koprew 341 rikjesta għal titjiriet u 62 rikjesta 

għal żjarat fil-port minn bastimenti militari. 

 

Joanne Mercieca 

Direttur 
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IL-FAĊILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN 

Sigurtà 

It-taħriġ huwa importanti f’kull qasam, daqstant ieħor għall-Uffiċjal Korrettiv. Dan huwa ta’ gwadann 

għall-uffiċjal u b’hekk jimmotivah għal aktar taħriġ.  

Saru diversi kuntatti barra minn Malta biex jinxtara tagħmir speċjalizzat. 

Inġabru laptops li kienu fil-pussess tal-priġunieri u li diversi minnhom kellhom fihom materjal li kellu 

jiġi kkonfiskat. Dawk li ma kellhomx dan il-materjal ingħataw lura lill-priġunieri. 

Ingħata l-ewwel taħriġ tal-pepper spray għall-ewwel grupp ta’ 64 uffiċjal mill-1 sat-3 livell. Dan it-

taħriġ mistenni jkompli biex kull uffiċjal ikollu għarfien dwar kif jużah. 

Saret laqgħa mal-Assistent Kummissarju tal-Pulizija biex tissaħħaħ ir-relazzjoni mal-Infurzar tal-Liġi. 

Ġie stabbilit kuntatt biex ikun hemm komunikazzjoni aħjar u tqassim ta’ informazzjoni fuq sfera akbar. 

Ittieħdu miżuri ta’ sigurtà fosthom it-tibdil tal-post tal-viżti, u uffiċjali ġew imqiegħda f’postijiet 

differenti biex jitnaqqas l-abbuż ta’ sustanzi illegali minn post għal ieħor.     

Saru diversi testijiet minħabba t-teħid tad-drogi. Saru kuntatti ma’ kumpaniji farmaċewtiċi biex 

jiddeterminaw x’hemm bżonn li jsir f’dawn il-każijiet. Uffiċjali ltaqgħu wkoll ma’ espert f’dan il-qasam 

biex jikkonferma kemm testijiet bħal dawn huma ta’ min joqgħod fuqhom.   

Qed ikompli regolarment taħriġ lill-iSpecial Response Teams fir-rigward ta’ armi, rewwixti u kontroll 

ta’ ġemgħat ta’ nies, u dan it-taħriġ se jkompli.   

Special Operations Group (SOG) 

L-uniformijiet il-ġodda tal-membri tal-SOG ġew ordnati u waslu fl-aħħar tas-sena.  

It-taħriġ fil-pepper spray ġie mogħti lill-membri l-ġodda kollha tal-SOG. 

Waslu wkoll ballistic helmets li qed jintużaw fi skorti riskjużi għas-sigurtà tal-uffiċjali. Ġew ordnati 

wkoll għat-tim mediku li jkun qed jakkumpanja l-iskorti f’każ li jkun hemm il-bżonn mediku.  

Ġew ordnati wkoll 3 tasers li se jaslu fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla biex jgħinu fejn ikun hemm il-

bżonn li żżomm lil xi priġunieri.  

It-taħriġ għall-użu tal-armi jibqa’ għaddej. 

 

It-Taqsima tal-Klieb 
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L-iżvilupp tal-K9 kien prijorità matul l-ewwel kwart, kif ukoll biex ikun hemm livell għoli ta’ effiċjenza 

fil-qbid tad-droga. Saru diversi laqgħat matul dan iż-żmien biex jinħoloq kors kwalifikat għal min jieħu 

ħsieb il-klieb, rikonoxxut mill-Università ta’ Malta. Bl-għajnuna tas-Sezzjoni tal-Klieb tal-Pulizija u 

tal-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati, inbdew diskussjonijiet fuq x’hemm bżonn, kif ukoll għat-taħriġ 

teoretiku. 

Ġie diskuss taħriġ tal-K9 u korsijiet tal-eżamijiet. Diversi kumpaniji fl-Unjoni Ewropea wrew interess 

kbir li jipparteċipaw u joffru s-servizzi tagħhom. Huwa maħsub taħriġ barra minn Malta. 

Taħriġ għal tiftix ta’ drogi ġie approvat u huwa maħsub li jiġi mogħti minn barrani f’Jannar li ġej. Il-

kors jinkludi xogħol ta’ protezzjoni kif ukoll xogħol ta’ rintraċċar. L-ewwel stadju se jkun 

ċertifikazzjoni tal-membri kollha tat-tim tal-K9, filwaqt li t-tieni stadju se jkun fuq kontroll ta’ rewwixti 

u se jingħata f’April li ġej. Inxtara wkoll apparat għall-klieb. 

 

Proġetti 

Bosta proġetti nbdew matul din is-sena: 

 Saru installazzjonijiet ta’ body scanning machines u 4 baggage machines 

 Saru installazzjonijiet ta’ 50 litru ta’ foam tal-extinguishers f’Diviżjoni 5 u 6, Central Hall u l-

Male Forensic Unit 

 Sar ittestjar u servicing għal-lifts u dumbwaiters  

 Tpoġġew sinjali ta’ għajnuna, ta’ sigurtà, assembly points, sinjali ta’ ħruġ u sinjali ta’ postijiet 

 Saru foam fire hydrants il-CORRS 

 Beda l-installar tas-CCTV cameras 

 Assessjar tar-Risk & Fire 

 Taħriġ ta’ Fire Marshalls 

 Sar pjan ta’ ħruġ ta’ emerġenza mill-Faċilità 

 Saru pjanti għall-Control Room 

 L-ippjanar ta’ post għat-taħriġ tat-tifi tan-nar 

 L-ippjanar għal post għall-klieb  

 Inxtraw maskri ta’ evakwazzjoni għad-diviżjonijiet kollha 

 Ġie ffurmat uffiċċju tal-Health & Safety 

 Sar taħriġ ta’ abseiling għall-SOGs 

 Sar taħriġ fuq l-apparat tan-nifs 
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Servizzi Edukattivi  (Enrichment & Development Training Unit – EDTU) 

Korsijiet 

Is-sezzjoni responsabbli mis-servizzi edukattivi ħolqot kemm jista’ jkun korsijiet relatati max-xogħol 

tal-Faċilità għal xogħol aktar effettiv u sigur.  

Fost il-korsijtiet li saru kien hemm is-segwenti: 

 Radicalisation 

 Synthetic Drug 

 First Aid and AED 

 Basic Fire Fighting 

 Abseiling Sessions 

 Pepper Spray 

 Basic Shooting Skills 

 K9 Training Course 

 Moving to Management Course 

 Sergeant Major’s Course 

 Fire Marshalls Team Sessions 

In-numru ta’ uffiċjali korrettivi u pajżana li attendew għal korsijiet huma kif ġej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 Uffiċjal 
+ 

24 Pajżana 

132 Uffiċjal 

33 Uffiċjal 

22 Uffiċjal 
+ 

12 Pajżana 

 11-il Uffiċjal 

 14-il Uffiċjal 

 7 Uffiċjali 

 60 Uffiċjal 

 7 Uffiċjali 
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Centre of Residential Restorative Service, Mtaħleb (CoRRS) 

 

Il-librerija tal-CoRRS ġiet mogħtija ġabra ta’ kotba mal-kollezzjoni li diġà kien hemm. L-intake 

assessment beda jsir lil kull priġunier ġdid li jidħol fil-Faċilità u bdew jiġu organizzati sessjonijiet ta’ 

terapija tal-grupp għall-priġunieri. Bdew lezzjonijiet ta’ kull ġimgħa tal-Ingliż, il-Malti u Life Skills fil-

klassijiet il-ġodda. Kull nhar ta’ Ġimgħa, bdew sessjonijiet tal-arti għal dawk il-priġunieri li wrew 

interess fl-espressjoni artistika. Kemm id-diviżjonijiet tal-irġiel kif ukoll tan-nisa issa huma mgħammra 

b’gyms li r-residenti jistgħu jagħmlu użu minnhom f’ħinijiet allokati matul il-ġurnata. Il-ground tal-

Faċilità ġie mtejjeb bit-tqegħid ta’ turf sintetiku u lasti tal-futbol. 

Is-sistema l-ġdida tat-tifi tan-nar ġiet installata. Wara serje ta’ laqgħat preliminari mas-Sezzjoni tal-

Appoġġ Embark for Life, ġie offrut kors ġdid ta’ hairdressing lill-priġunieri nisa fil-CoRRS. Ġiet 

Enrichment & Development Training Unit 

FIRE 

FIGHTING 
FIRST AID 

PEPPER 

SPRAY 

JPX 

ABSEILING 

RADICALISATION 

CORRECTIONAL SERVICES DIVISION 

DRUG 

AWARNESS 

FIRE  
MARSHALL 

SEXUAL 

HEALTH 
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organizzata żjara bejn il-Ministeri tal-Edukazzjoni u tal-Intern u esponenti minn bank lokali biex 

jinawguraw l-implimentazzjoni tal-programm Prince’s Trust International. Ġew mogħtija 10 laptops 

ġodda għal-laboratorju tal-kompjuters ġewwa l-CoRRS. 

 

Ġie attrezzat aħjar workshop fil-CoRRS biex jigi użat għal taghlim tekniku. Sar xogħol biex jitħejja t-

titjib tal-kċina fil-CoRRS. Saru żewġ sessjonijiet ta’ taħriġ bl-isem Life Space Crisis Intervention 

Dissemination, għall-uffiċjali tal-CoRRS u l-istaff professjonali li jaħdmu ġewwa Kordin. 

 

L-Aġenzija Appoġġ organizzat workshops għall-priġunieri fl-CoRRS. Ġew organizzati laqgħat ta’ 

rutina mal-Ħaddiema Soċjali rigward priġunieri li bħalissa qegħdin fil-CoRRS, sabiex jindirizzaw il-

care plan tagħhom. 

 

Riżorsi Umani 

 

Fl-ewwel kwart tal-2018 bdew l-impjieg tagħhom fid-Diviżjoni tas-Servizzi Korrettivi żewġ Care Plan 

Coordinators u tliet Psychology Assistants, filwaqt li fit-tieni kwart ħarġet sejħa għall-applikazzjonijiet 

għall-pożizzjoni ta’ Project Manager għall-proġett tal-FSE 02.064, li jġib l-isem Participation for 

Employment at CCF: Social Inclusion through Education and Training. Ġew ukoll ingaġġati żewġ 

Social Workers bis-saħħa ta’ ftehim mal-FSWS. 

 

Fl-istess perjodu tkompla l-proċess tas-sejħa għall-applikazzjonijiet għall-pożizzjonijiet ta’ Senior 

Correctional Officers u Correctional Supervisors. Bdew ukoll diskussjonijiet rigward il-Ftehim 

Settorjali tal-Uffiċjali Korrettivi. 

 

Matul is-sena ġie appuntat Logistics Officer. Erba’ Psychology Assistants ġew appuntati bħala 

Psychology Practitioners, Psychology Practitioner ġiet appuntata bħala Psikologa u impjegata ġdida 

ngħaqdet mat-tim ta’ psikologi fid-Diviżjoni. Fl-istess perjodu ħareġ ir-riżultat tas-sejħa għall-

applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Correctional Supervisor, biex inħatru ħames impjegati f’din il-

kariga.  

 

Kura u Riintegrazzjoni 

Matul is-sena 2018 saret ħidma biex issaħħaħ it-tim multidixxiplinarju ta’ professjonisti, permezz ta’ 

reklutaġġ ta’ Psychology Practitioners u Care Plan Coordinators, filwaqt li ġie ffirmat service agreement 

mal-FSWS għall-provediment ta’ social workers. Dan wassal biex it-tim multidixxiplinarju rdoppja 

meta mqabbel ma’ dak tal-2017. B’hekk iktar priġunieri bbenefikaw minn għajnuna individwali filwaqt 
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li saru laqgħat frekwenti bejn professjonisti, interni u esterni, fejn ġew identifikati l-bżonnijiet tal-

priġunieri u kif jistgħu jkunu indirizzati permezz ta’ pjan ta’ kura. 

Issaħħet ukoll il-ħidma ma’ entitajiet esterni sabiex titjieb ir-riintegrazzjoni tal-priġunieri fis-soċjetà. 

Din il-ħidma wasslet biex entitjajiet bħal Jobsplus u Leap ikollhom preżenza ta’ kull ġimgħa fil-Faċilità, 

filwaqt li social worker tal-Awtorità tad-Djar bdiet iżżur il-Faċilità darba fix-xahar. Kien hemm numru 

ta’ employers li anke żaru l-Faċilità u għamlu intervisti mal-priġunieri dwar xogħol prospettiv. 

Żewġ priġunieri ngħataw l-opportunità li jkunu assistiti minn Dar Kenn għal Saħħtek sabiex jindirizzaw 

l-obeżità. Dan irriżulta f’interventi ta’ suċċess li wasslu għal riżultati tanġibbli. 

Lejn l-aħħar tas-sena beda jitħaddem Cognitive Skills Programme, li numru ta’ priġunieri kkonkludewh 

b’suċċess. 

Kompliet il-ħidma biex numru ta’ priġunieri bbenefikaw mill-opportunità li jsegwu programmi ta’ 

riabilitazzjoni mal-Caritas u s-Sedqa, u programm ta’ riintegrazzjoji fis-soċjetà mal-Fondazzjoni RISe. 

 

Fondi mill-Unjoni Ewropea 

Matul is-sena 2018 beda jiġi implimentat il-Proġett ESF.02.064 Participation for Employment at CCF: 

Social inclusion through Education and Training. L-ewwel fażi ta’ dan il-proġett kienet tinkorpora x-

xiri ta’ apparat għat-taħriġ kemm tal-uffiċjali kif ukoll tal-priġunieri. L-għan ta’ dan it-taħriġ huwa li 

jipprepara aħjar lill-uffiċjali fit-twettiq tax-xogħol tagħhom sabiex il-priġunieri jiġu megħjuna 

jintegraw ruħhom lura fis-soċjetà. Permezz ta’ dan il-proġett, kull klassi se tkun mgħammra 

b’interactive panels, għamara u apparat ieħor elettroniku addattat għall-edukazzjoni, kemm tal-istaff kif 

ukoll tal-priġunieri. Barra minn hekk inxtara apparat biex tiġi mgħammra kċina ġdida ġewwa CoRRS. 

Din il-kċina se sservi wkoll biex jingħata taħriġ fil-qasam tal-catering lill-priġunieri żgħażagħ. Inxtara 

wkoll apparat biex jiġu mgħammra workshops vokazzjonali, fosthom tal-iwweldjar. Bħala parti minn 

dan il-proġett saret riċerka fost il-priġunieri sabiex ikun hemm aktar tagħrif dwar il-livell ta’ 

edukazzjoni u t-taħriġ u l-aspirazzjonijiet tal-priġunieri. Lejn l-aħħar tas-sena 2018, ġew iffurmati 

working groups speċjalizzati fuq 10 temi rilevanti għall-edukazzjoni u t-taħriġ tal-priġunieri. Dawn il-

working groups bdew jaħdmu sabiex jiġu fformulati policies u training guidelines.  

 

Lt Col Alexander Dalli Ret’d 

Direttur Ġenerali  
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ID-DIPARTIMENT TAL-PROBATION U PAROLE 

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

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

Liġijiet li huma s-segwenti: 

L-Att dwar il-Probation (Kap. 446) – Ordni Proviżorja ta’ Superviżjoni, Rapporti ta’ Qabel is-

Sentenza (Social Inquiry Report u Presentence Report), Rapport Verbali, Ordni ta’ Probation, Sentenza 

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

Trattament. 

L-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi (Kap. 516) – Rapporti tal-Parole, Liċenzja tal-Parole, Rapport 

tal-Vittmi u Medjazzjoni. 

Superviżjoni ta’ Każijiet 

Sal-aħħar ta’ Diċembru, id-DPP għamel superviżjoni fuq total ta’ 1,030 każ attiv. Dawn il-każijiet 

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

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

tal-Parole.  

Ġustizzja Riparatriċi 

Is-Sezzjoni tal-Parole 

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

Parole u li jammontaw għal 55 persuna.  

Rwol ieħor ta’ din is-sezzjoni huwa li tħejji Rapporti tal-Parole ta’ kull applikant li jkun eleġibbli biex 

japplika għall-Parole. Fil-fatt fis-sena 2018 kien hemm 66 applikazzjoni. 

Meta dawn ir-rapporti jiġu finalizzati, jingħataw lill-Parole Clerk u wara jgħaddu għand l-Offender 

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

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

Is-Sezzjoni tal-Appoġġ lill-Vittmi  

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

Il-Victim Liaison Officer fi ħdan id-DPP tagħmel kuntatt mal-vittmi sabiex tiġbor l-informazzjoni dwar 

il-każ u kif il-każ ikun ħalla effett fuq il-persuna. Il-vittmi jingħataw l-opportunità li joffru wkoll l-

opinjoni tagħhom dwar jekk l-applikant għandux jingħata l-liċenzja tal-Parole. Dan ir-rapport jingħata 

lill-Parole Clerk, u wara jgħaddi wkoll għand l-Offender Assessment Board u l-Parole Board għal aktar 

skrutinju. 
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Matul is-sena kien hemm 166 vittma li ġew identifikati. Din is-sezzjoni għamlet kuntatt ma’ 120 

minnhom. Kien hemm 33 vittma li ma setgħux jiġu kkuntattjati għaliex dettalji ma ġewx provduti minn 

entitajiet oħra. Kien hemm ukoll 4 vittmi li kienu mietu mid-data li kien twettaq ir-reat fil-konfront 

tagħhom.    

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 min-numru ta’ nies li ġew ikkuntattjati. 

Fis-sena 2018 tħejjew 49 rapport. 

Medjazzjoni 

Fis-sena 2018 id-DPP għamel diversi laqgħat ma’ entitajiet bl-iskop li jippromovi l-użu tal-medjazzjoni, 

kemm fil-kamp legali kif ukoll f’dak soċjali. Tajjeb jingħad li l-Victim Offender Mediation Committee 

ltaqa’ fuq bażi regolari, fejn fost is-suġġetti diskussi kien hemm l-istrateġija li għandha tiġi mħaddna 

sabiex jiżdiedu l-każijiet riferuti għall-medjazzjoni. Għal dan il-għan, ġie wkoll diskuss u qiegħed jiġi 

ppjanat seminar għall-membri tal-ġudikatura kif ukoll persuni legali, liema seminar għandu l-għan li 

jinforma lil dawk kollha li jistgħu jħaddnu u jsaħħu l-medjazzjoni permezz ta’ żieda ta’ każijiet li jiġu 

riferuti. Dan is-seminar għandu wkoll l-għan li nkomplu nibnu fuq il-fiduċja li l-membri tal-ġudikatura 

diġà għandhom fis-servizzi offruti mid-DPP. 

Is-Sezzjoni tal-Psikoloġija 

Is-Sezzjoni tal-Psikoloġija hija magħmula minn żewġ psikologi forensiċi anzjani li huma primarjament 

inkarigati li jipprovdu evalwazzjonijiet u interventi ma’ min ikun wettaq ir-reat u jkun jinsab taħt is-

superviżjoni tad-DPP. Is-Sezzjoni tirċievi referrals primarjament mill-Uffiċjali tal-Probation, mill-Qorti 

u mill-Bord tal-Parole. L-għanijiet tal-assessjar u l-evalwazzjonijiet huma ġeneralment biex jinfurmaw 

dwar il-formulazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju ta’ min wettaq ir-reat. L-interventi huma tipikament 

imfassla biex jindirizzaw l-imġiba u l-attività kriminali. L-ammont ta’ każijiet li qed jirċievu servizz 

minn din is-sezzjoni huwa ta’ aktar minn 160 każ.  

Minbarra l-interventi psikoloġiċi individwali mogħtija mis-Sezzjoni tal-Psikoloġija, huma jipprovdu 

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

sesswali u titjib tal-ħiliet konjittivi. Il-programm ta’ ħiliet konjittivi, li kien pilotat matul l-2017, kien l-

ewwel intervent offrut mid-dipartiment f’format ta’ grupp. Matul ix-xahar ta’ Ġunju, dan is-servizz ġie 

estiż għall-priġunieri tal-ħabs li ngħataw permess biex jattendu s-sessjonijiet tal-grupp. 

Is-Sezzjoni tal-Psikoloġija hija wkoll involuta fir-riċerka u bħalissa qed twettaq riċerka dwar il-vjolenza 

bejn it-tfal u l-ġenituri, ir-reċidiviżmu u l-fatturi l-aktar assoċjati ma’ reċidività. Huma involuti wkoll 

fis-superviżjoni u t-taħriġ tal-impjegati u joffru konsulenza dwar il-ġestjoni adegwata tar-riskju għal 

min ikun wettaq ir-reat, kemm fil-komunità kif ukoll matul is-sentenza karċerarja tagħhom.  
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Taħriġ 

Matul is-sena, id-DPP ħa ħsieb li jkompli jinvesti fit-taħriġ tal-impjegati u dan billi organizza in-house 

training relatat mal-linja u n-natura tax-xogħol tal-Probation u l-Parole. Barra minn hekk, id-DPP ħa ħsieb 

ukoll li jistieden numru ta’ professjonisti minn diversi entitajiet bħal Appoġġ, Caritas, Sedqa u l-Pulizija, li 

taw informazzjoni dwar servizzi offruti mill-entitajiet li ġejjin minnhom.  

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

mmirat li jsaħħaħ u jtejjeb il-kwalità tax-xogħol tal-impjegati. Fost dan insibu taħriġ relatat ma’ 

management, tmexxija u komunikazzjoni. Dan it-taħriġ kien ta’ benefiċċju kbir minħabba li kompla jsaħħaħ 

it-teamwork u t-teambuilding bejn l-impjegati, kif ukoll għen sabiex ikompli jitjieb is-servizz ta’ kwalità 

mogħti lil dawk il-persuni li jagħmlu użu mis-servizzi mogħtija mill-istess dipartiment.   

Kuntatt ma’ Entitajiet Lokali u Barranin 

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

Kriminali ma’ entitajiet lokali u barranin, fosthom il-Confederation of European Probation (CEP).  

Id-Dipartiment kompla jieħu sehem f’żewġ proġetti - dak tal-Erasmus flimkien mal-Ministeru għall-

Affarijiet Interni tar-Rumanija, bl-isem ta’ EuroPychAssist, fejn psikologi Rumeni ġew Malta għal taħriġ, 

kif ukoll proġett ieħor fuq Vjolenza Domestika - Zero Tolerance flimkien mal-Ministeru għall-Affarijiet 

Ewropej u l-Ugwaljanza (Malta). 

Statistika annwali 2018 

Fis-sena 2018, daħlu 671 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, 

2018, id-Dipartiment tal-Probation u l-Parole kellu total ta’ 1,030 każ attiv. Żieda fil-każijiet kienet 

reġistrata fir-rapporti ta’ qabel is-sentenza u fl-Ordnijiet ta’ Trattament.   

Grafika 1 
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Ir-rekords tad-DPP juru li klijenti ġodda kellhom kuntatt mad-Dipartiment minħabba offiżi varji 

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

preċedenti.  

Grafika 2 
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Grafika 3 
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ID-DIPARTMENT TAL-PROTEZZJONI ĊIVILI 

Introduzzjoni 

Matul din is-sena tressaq pjan ħolistiku li fih jiġbor dak kollu li għandu bżonn dan id-dipartiment biex 

f’sitt snin ikun wieħed mill-aqwa servizzi ta’ emerġenza li għandu dan il-pajjiż. F’dan ir-rapport hemm 

kif irridu nħarsu b’lenti ġdida lejn l-infrastruttura u l-binjiet tal-istazzjonijiet li jkunu 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. 

Għat-tieni sena konsekuttiva, sitt NGOs 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 ewro, li huma 10,000 ewro  iktar mis-sena li għaddiet. Minbarra dan, kien hemm 

investiment ta’ 100,000 ewro f’taħriġ għall-ewwel darba u dan assigura taħriġ tal-ogħla kwalità għall-

Forza tal-Għajnuna u Salvataġġ.  

Sar ħafna xogħol infrastrutturali u waslu l-vetturi kollha u tajjeb li nirrimarkaw li sa mill-2014 id-

Dipartiment investa f’24 vettura tat-tifi tan-nar ġdida, fosthom tnejn li huma stazzjonati ġewwa 

Delimara li flimkien ma’ Paceville huma fire points oħra li stabbilixxew ruħhom is-sena l-oħra u qed 

jiżdied l-impenn f’dawn iż-żewġ stazzjonijiet. 

Il-Liġi 

F’April 2017, l-Att 411 tal-1999 tal-Protezzjoni Ċivili (PĊ) ġie emendat wara li l-Kabinett fl-2016 

iddelega r-responsabbiltà fuq id-DPĊ biex tfassal, tħares u tiżgura li jkun hawn regolamenti dwar is-

sigurtà tan-nirien (Fire Safety Regulations) u li jkun hawn kontroll fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku 

waqt attivitajiet tal-massa. Għaldaqstant fis-sena 2017 saru diveri laqgħat bejn id-DPĊ u l-uffiċċju legali 

tal-MHAS, fejn saħansitra nġieb espert fuq is-suġġett minn Hampshire bis-saħħa tal-programm 

Exchange of Experts tal-Mekkaniżmu tal-UE. Il-laqgħat komplew b’mod qawwi fis-sena 2018 u wara 

laqgħat intensivi mal-AĠ ġew preżentati regolamenti biex ikunu jistgħu jiġu implimentati mill-

Kabinett, bil-għan li jkollna Fire & Safety Regulations li jiriflettu r-realtà u ż-żminijiet tal-lum u futuri.  

Fl-istess ħin, saru diversi MoUs ma’ entitajiet oħra, kif ukoll liġijiet, u ttieħdu pożizzjonijiet li jkollhom 

jittieħdu fi ħdan il-PROCIV u l-Kumitat tal-PĊ tal-UE. 

Pjan ta’ Azzjoni 

Dan il-pjan ġie ppreżentat lill-Gvern. 

F’din il-parti ser naraw il-pjan ħolistiku konċiż imma li jolqot dak kollu li għandu jsir u għalhekk 

maqsum f’taqsimiet iżgħar. Partijiet sostanzjali minn dan il-pjan issemmew fil-Baġit u hemm minnhom 

li saru miżuri jew pjanijiet ta’ azzjoni għas-sena 2019. 
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1. Infrastruttura 

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

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

terremot u dan sabiex jibqgħu joperaw u jagħtu servizz fl-iktar mumenti diffiċli. 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.  

2. Apparat u Vetturi 

Matul is-sena 2018 waslu Malta t-12-il fire engine ġdida bi spiża ta’ żewġ miljun ewro u nofs mill-vot 

kapitali. Waslu wkoll żewġ vetturi kbar industrijali li tpoġġew Delimara biex iħarsu l-impjant tal-power 

station. Sar ftehim mal-MIP (Malta Industrial Parks) biex jinxtraw żewġ bowsers li jġorru 20,000 litru 

ilma u żewġ bowsers oħra li jġorru 40,000 litru ilma. Magħhom inxtara trakk biex ikun jista’ jiġbed il-

bowsers tal-40,000 litru flimkien mal-pompi kollha neċessarji. Dawn għandhom jaslu u jkunu 

inawgurati fl-ewwel kwart tas-sena 2019. Parti minn miżura tal-Baġit 2018 kienet li nibdew nindirizzaw 

il-bini għoli u għalhekk ġie ffirmat kuntratt b’mod dirett ma’ kumpanija privata barranija biex jinxtara 

TTL (Turn Table Ladder) ġdid li jlaħħaq l-34 metru. Dan għandu jasal Malta fil-bidu tas-sena l-ġdida. 

Inxtara wkoll ilbies protettiv bħal elmijiet, fire kits, safety shoes, rescue gloves, flash hoods, fire gloves 

u bwiez tal-ogħla kwalità bi spiża ta’ madwar kwart ta’ miljun ewro. Inxtraw ukoll basktijiet u kotba 

biex il-fire fighters ikollhom fejn iġorru l-ilbies protettiv u jkunu jistgħu jsegwu u jkabbru l-għarfien 

tagħhom. Xtrajna wkoll apparat ġdid kemm għas-salvataġġ u kemm għan-nirien, fosthom BAs 

(Breathing Apparatus), hoses, pompi u slielem ġodda. 

Dan il-pjan ta’ azzjoni qed iħares lejn it-tliet snin li ġejjin u fih hemm lista twila ta’ vetturi operattivi li 

dan id-Dipartiment għandu bżonn biex ikun jista’ jopera tajjeb.  

3. Riżorsi Umani 

Diġà semmejna r-reklutaġġ u kemm dan huwa importanti li jkun kontinwu. Matul din is-sena saru l-

eżamijiet fiżiċi, l-eżamijiet tal-għoli, tal-biża’ u tal-ispazji ristretti. Saru wkoll l-intervisti u fl-aħħar tas-

sena ħarġu r-riżultati proviżorji ta’ min qagħad għall-intervista. Kien hemm 390 applikazzjoni, li naqsu 

għal 247 li ġew intervistati u li minnhom 188 huma intitolati li jagħmlu t-taħriġ li mistenni jibda fit-

tieni kwart tas-sena 2019. Fl-amministrazzjoni ġew tliet persuni ġodda. Magħhom żdiedet persuna oħra 

bħala labourer mas-Sezzjoni tal-Klieb. Fil-Forza impjegajna tliet Chief Assistance & Rescue Officers 

u perit operattiv.  

Huwa l-ħsieb tal-PĊ li jkompli jżid ir-riżorsi umani kif hemm elenkat tajjeb fil-pjan ta’ azzjoni. Ir-

riżorsi umani jridu jiżdiedu kemm mil-lat amministrattiv kif ukoll fil-Forza biex din ikollha tal-inqas 

in-numru minimu rikjest biex jiġi mmexxi stazzjon tat-tifi tan-nar. 
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Ma nistgħux ninsew il-volontieri tal-PĊ li ħafna minnhom se jagħmlu l-kors tar-reklutaġġ,  u għalhekk 

irridu noħorġu sejħa oħra għall-volontieri fis-sena 2019. Il-ftehim kollettiv ukoll kien fuq l-aġenda din 

is-sena u saru diversi laqgħat mal-Union tal-Protezzjoni Ċivili biex jiġi negozjat l-aħjar pakkett.  

4. Affarijiet Oħra 

Apparti dawn it-tliet pilastri li semmejna, dan il-pjan qed iħares biex il-Protezzjoni Ċivili tkun lesta 

għall-isfidi ta’ 30 sena oħra. Għal dan l-għan u biex nilħqu l-miri tagħna, dan il-pjan jitkellem dwar l-

edukazzjoni meħtieġa. Huwa importanti li nużaw il-media, imma nemmnu li l-ikbar edukazzjoni 

għandha tingħata lit-tfal. Fassalna mascots u ktejjeb li ser ikunu parti minn strateġija għas-sena 2019 u 

fil-fatt din il-parti ġiet magħżula biex tkun miżura addizzjonali għas-sena li ġejja. Dan kollu jrid iwassal 

biex tfal tal-lum, meta jikbru u jiġu biex jinvestu f’apparat ta’ kontra n-nirien, ma jsibuhiex bi tqila għax 

dan il-kunċett ikunu ilhom li semgħu bih sa minn meta kienu ċkejknin. 

Minbarra l-kampanja edukattiva, dan il-pjan iħares iktar ’il quddiem u qed jimmira li wara li titlesta l-

ewwel fażi jkun jista’ jħares biex ikollu module teams (timijiet speċjalizzati) kif ukoll jilqa’ fl-

istazzjonijiet is-servizz tal-emerġenza tal-ambulanzi. B’hekk ikun jista’ jilħaq malajr lin-nies kollha li 

għandhom bżonn xi forma ta’ għajnuna għax l-iskop ewlieni wara dan il-pjan huwa biex tiżdied l-

effiċjenza billi jitnaqqas ir-response time. 

Taħriġ 

Kompla t-taħriġ in-house għall-ħaddiema kollha u tlesta l-kors għall-membri kollha fuq foam, fejn 

intuża l-high-expansion foam, low u medium expansion foam u l-metodu l-ġdid tal-aħħar teknoloġija - 

il-Compressed Air Foam System - li ġie introdott għall-ewwel darba. Wara dan il-kors sar ieħor u kien 

l-ewwel fażi tal-abseiling. Wara li l-ħaddiema kollha jagħmlu l-ewwel stadju, jibdew it-tieni wieħed li 

jkun jikkonsisti anke f’tixbit mal-irdumijiet. Dan se jseħħ fis-snin li ġejjin. 

Sar taħriġ mal-membri Kanadiżi tal-USAR tar-Red Deer County. Din id-darba, minbarra l-membri 

Għawdxin u dawk tas-Sezzjoni USAR, tħarrġu persuni mill-istazzjon ta’ Kordin u ta’ Ħal Far. F’dan it-

taħriġ il-membri Maltin ħadu esperjenza f’taħriġ differenti ta’ kif isiru t-tfittxijiet intensivi. Il-ħsieb 

huwa li fil-bidu tas-sena 2019 membri Maltin imorru l-Kanada biex jagħmlu taħriġ f’temperaturi u 

kundizzjonijiet kesħin.  

Għall-ewwel darba, 50 ħaddiem tal-Forza tal-Għajnuna u Salvataġġ ħadu taħriġ intensiv fuq nirien jew 

salvataġġ minn jew ġo ħelikopter. Din kienet esperjenza unika u setgħet issir biss għax il-Gvern żied il-

finanzi fil-programm ta’ taħriġ. Is-sena d-dieħla 50 persuna oħra ser jagħmlu taħriġ simili. 

Biex inkomplu nonoraw il-miżura tal-Baġit rigward bini għoli, sar kuntatt ma’ espert Ingliż f’dan il-

qasam biex 30 persuna, fosthom uffiċjali għoljin, jieħdu kors intensiv dwar kif għandhom jaġixxu jekk 

ikun hemm nirien f’bini għoli. Is-sena li ġejja 30 persuna oħra ser jingħataw l-istess taħriġ. 
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Saru żewġ korsijiet fuq id-drones minn esperti Irlandiżi, fejn 21 persuna issa jistgħu jtajru dawn id-

drones kif ukoll 3 minnhom għamlu l-kors avvanzat. Din is-sezzjoni qed tingħata ħafna attenzjoni għax 

hija teknoloġija ġdida li bħala Dipartiment niġu bżonnha ħafna. Is-sena d-dieħla ser nagħżlu wħud minn 

dawn il-ħaddiema biex nagħmluhom instructors. 

Biex naraw jekk is-sezzjoni tal-klieb K9 hix miexja kif wieħed jixtieq, inġiebet esperta Kanadiża li 

fasslet programm ta’ taħriġ kemm għall-klieb kif ukoll għad-dog handlers. Dan sar lejn tmiem is-sena, 

u s-sena d-dieħla għandhom isiru analiżi biex membri ta’ din is-sezzjoni jmorru l-Kanada biex jiġu lura 

bħala instructors.  

Saru arranġamenti biex ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili jmorru Franza għal taħriġ. Fil-fatt żewġ persuni 

marru Marsilja biex jieħdu esperjenza fuq nirien fuq vapuri u tnejn oħra marru fl-istess post imma biex 

jieħdu taħriġ fuq nirien ġo ajruplani. Ma’ dawn, ħames persuni marru l-Iżvezja bħala parti mill-proġett 

HAZMAT fejn ħadu kors intensiv fis-suġġett u ġew lura bħala instructors fuq materjal perikoluż. 

Bi sponsorship tal-Ambaxxata Amerikana, id-Direttur segwa kors ta’ tliet ġimgħat f’diversi stati tal-

Amerika ta’ Fuq. Hemmhekk huwa seta’ jaqsam l-esperjenza tiegħu ma’ persuni oħra minn madwar id-

dinja u seta’ jara u jsegwi kif isiru l-operazzjonijiet f’dan il-kontinent. Uffiċjal għoli ntbagħat l-

Università ta’ Singapore fejn tħarreġ flimkien ma’ esponenti barranin fuq kif għandek tippreveni u tilqa’ 

f’każ ta’ diżastru. Apparti dawn, numru ta’ ħaddiema oħra marru barra minn Malta bħala osservaturi 

jew evalwaturi, oħrajn fuq workshops u laqgħat, u ħafna iżjed ħaddiema gawdew minn dak li joffri l-

Mekkaniżmu tal-UE. 

Minbarra taħriġ lill-membri tal-DPĊ, ingħata wkoll taħriġ lil diversi persuni ta’ nazzjonalità barranija. 

Ewlenin fost dawn kien grupp ta’ 20 senior firefighter mill-Ghana. Dan kien taħriġ intensiv fejn dawn 

il-ħaddiema ġew murija tekniki ġodda kif ukoll apparat ieħor modern biex ikunu aktar effettivi fix-

xogħol tagħhom. Il-ħsieb huwa li 20 uffiċjal ieħor mill-Ghana jagħmlu l-istess taħriġ is-sena li ġejja. 

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 Malta bl-inizjattiva tal-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ flimkien ma’ dan il-Ministeru. 

Proġetti tal-UE 

Hemm tliet proġetti li qed isiru mill-fondi tal-UE. 

- Fis-sena 2015 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kien għamel applikazzjoni għall-fondi mill-

Fond tas-Sigurtà Interna (IFS) u dan sabiex isaħħaħ it-taqsima tal-HAZMAT kontra t-theddida 

kontinwa ta’ xi attakk terroristiku minn kimiki, bijotekniki, radjazzjoni jew materjal nukleari 

(CBRN). Parti mill-proġett inkluda li l-ħaddiema marru għat-taħriġ fl-Iżvezja.  

- Il-proġett SIMIT 2, li se jkompli fuq l-ewwel proġett u li jiffoka fuq taħriġ biex f’każ ta’ 

terremot id-DPĊ ikun imħejji sewwa. 
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- Il-proġett Calypso 2 ġie aċċettat ukoll u bih se nkomplu nibnu fuq dak li kellna fil-passat. Beda 

l-proċess tax-xiri u bdejna nfittxu s-suppliers u nirċievu l-kwotazzjonijiet, biex finalment 

għamilna l-għażliet li huma vijabbli għall-Protezzjoni Ċivili. 

Applikazzjonijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar (PA) 

Bħala applikazzjonijiet qed nirċievu dak kollu li jidħol għand il-PA. F’dan l-uffiċċju hawn persuna 

waħda li tmexxi din is-sezzjoni.  

Din is-sena dan l-impjegat ra 174 applikazzjoni. Din il-persuna tirrappreżenta wkoll lill-PĊ fil-kumitat 

tal-isplussivi u apparti li jattendi l-laqgħat, ġew spezzjonati 35 kamra tan-nar matul is-sena 2018. 

Bl-introduzzjoni tal-Fire and Safety Regulations, irid ikun hemm iktar ħaddiema li jiċċekkjaw l-

applikazzjonijiet, iktar ħaddiema li jispezzjonaw, u iktar evalwaturi, periti u avukat sabiex l-infurzar 

tar-regolamenti jimxi b’mod ġust u trasparenti. Kollox huwa indikat fil-pjan ħolistiku. 

Interventi ta’ Emerġenza 

Il-membri tad-DPĊ ikunu involuti ta’ kuljum f’diversi operazzjonijiet ta’ salvataġġ. Dawn l-

operazzjonijiet ivarjaw minn nirien domestiċi għal interventi ta’ salvataġġ, assistenzi u tixrid ta’ żejt. 

Matul is-sena 2018 il-Protezzjoni Ċivili ġiet imsejħa biex tassisti ’l fuq minn 5,653 inċident, żieda ta’ 

137 fuq is-sena preċedenti u huwa l-ogħla f’dawn l-aħħar snin mill-2012 ’l hawn. Fost dawn kellna 

ħames inċidenti kbar u perikolużi ħafna, li kienu: leakage ta’ gass (LPG) minn ġo trakk ġewwa l-impjant 

stess f’Ħal Luqa - din kienet operazzjoni verament delikata fejn kellna nagħmlu evakwazzjoni 

minħabba l-ħruġ ta’ 11,000 litru ta’ gass; nirien ġewwa l-Wasteserv tal-Magħtab li kkontrollajniehom 

f’4 sigħat permezz ta’ trakkijiet li jesgħu volum akbar ta’ ilma; niren ġewwa l-Maqluba, il-Qrendi, fejn 

domna jumejn sħaħ minħabba li ma hemmx aċċess; ħruġ ta’ gass minn trakk tal-LPG ġewwa Santa 

Marija Estate fejn domna 50 siegħa fuq din l-operazzjoni delikata u kellna naħarqu l-gass; u nirien kbar 

ġewwa dar f’Ħal Luqa li domna ’l fuq minn tmien sigħat biex tfejniehom. 

L-istatistika turi li din is-sena kellna tnaqqis fin-nirien ta’ 5.3%, biss kellna żieda sinifikanti kemm fis-

salvataġġ u kemm f’dawk li huma meqjusa bħala ‘oħrajn’.  

L-istazzjonijiet baqgħu bejn wieħed u ieħor bl-istess persentaġġi, bl-iktar stazzjon attiv jibqa’ dak ta’ 

Kordin bi 38.3%. Is-Sezzjoni Marittima, wara t-tnaqqis drastiku fl-2017, kellha l-istess ammont ta’ 

sejħiet fl-2018, imma rridu nirrimarkaw li l-inċidenti ta’ materjal perikoluż (HAZMAT) kważi 

rdoppjaw. Problema tibqa’ dik taż-żjut fit-toroq, b’1,769 sejħa fis-sena. Din se tkun indirizzata s-sena 

d-dieħla ma’ Transport Malta.  

Għalkemm kiber l-għarfien u aħna stess qed inżidu l-kampanja edukattiva tagħna, l-inċidenti qegħdin 

dejjem jiżdiedu u aktarx dan huwa dovut għaż-żieda fil-popolazzjoni. Hawn taħt hawn il-lista kollha ta’ 

inċidenti li l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili attendew fuqhom matul is-sena 2018. 
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F’dawn it-tabelli hemm tqabbil mas-sena ta’ qabel kif ukoll tabelli oħra li juru n-natura tax-xogħol u x-

xogħol li jkollu kull stazzjon rispettivament.    

Natura ta’ Emerġenza 2017 % 2018 % Differenza + jew – (%) 

ASSISTENZA 877 15.9 925 16.4 + 48 + 0.5 

NIRIEN 2178 39.5 1934 34.2 - 244 - 5.3 

GĦARGĦAR 15 0.4 38 0.7 + 23 + 0.3 

HAZMAT 46 0.8 85 1.5 + 39 + 0.7 

INĊIDENTI MARITTIMI 33 0.6 23 0.4 - 10 - 0.2 

OĦRAJN 328 6.0 470 8.3 + 142 + 2.3 

PUMPING 8 0.2 29 0.5 + 21 + 0.3 

SALVATAĠĠ 277 5.0 380 6.7 + 103 + 1.7 

SPILLAGE 1754 31.6 1769 31.3 + 15 - 0.3 

Total 5516 100 5653 100 + 137 0 

 

 2017  2018  2017/2018 2017/2018 

STAZZJON INĊIDENTI % INĊIDENTI % Differenza + or – (%) 

Sezzjoni tal-

Klieb 

3 0.1 1 0.0 - 2 - 0.1 

Il-Furjana 422 7.7 538 9.5 + 116 + 1.8 

Għawdex 625 11.3 651 11.5 + 26 + 0.2 

Ħal Far 1135 20.6 1142 20.2 + 7 - 0.4 

Kordin 2181 39.5 2165 38.3 - 16 - 1.2 

Sezzjoni 

Marittima 

141 2.6 140 2.5 - 1 - 0.1 

USAR  11 0.2 0 0 - 11 - 0.2 

Ix-Xemxija  990 17.9 1004 17.8 +14 - 0.1 
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Delimara 8 0.1 12 0.2 + 4 + 0.1 

TOTAL  5516 100 5653 100 + 137 0 

 

Relazzjonijiet Pubbliċi u Edukazzjoni 

Il-funzjonijiet tat-taqsima tar-Relazzjonijiet Pubbliċi huma li tipproċessa u tikkordina talbiet għall-

informazzjoni, statistika jew intervisti relatati max-xogħol tat-tifi tan-nar u salvataġġ, li jsiru minn 

skejjel, studenti, NGOs, membri tal-midja, Dipartimenti tal-Gvern, entitajiet privati, Kunsilli Lokali u 

l-pubbliku ġenerali. Dawn it-talbiet ivarjaw minn diskussjonijiet u dimostrazzjonijiet edukattivi dwar 

it-tifi tan-nar u s-salvataġġ, għal żjarat fit-taqsimiet diversi tad-Dipartiment. 

L-istatistika turi kif komplejna nenfasizzaw fuq it-taħriġ għall-membri tad-Dipartiment, żjarat ta’ 

familjarizzazzjoni f’entitajiet u stabbilimenti, kif ukoll żieda fit-taħriġ bażiku lill-entitajiet fosthom lill-

ħaddiema li jaħdmu ma’ persuni vulnerabbli. Żidiet notevoli kienu f’diskussjonijiet ta’ għarfien, fire 

drills, u għalkemm ma lqajniex studenti tal-kindergarten kellna żieda sostanzjali fi żjarat mit-tfal tal-

iskejjel. Dawn huma riżultati sbieħ u pożittivi għax nemmnu li huwa kruċjali li l-kampanja edukattiva 

tibda fl-iskejjel. 

Fil-midja wkoll kellna żieda importanti u ħadna sehem f’diversi slots televiżivi.  Kellna diversi intervisti 

għall-aħbarijiet, ħadna sehem f’diskussjonijiet fuq ir-radju u tajna intervisti lill-gazzetti. Ixxandret 

għall-ewwel darba l-istorja tal-Protezzjoni Ċivili fuq programm televiżiv u bdejna sensiela ta’ 

programmi qosra mas-servizzi tal-emerġenza bl-isem “112”. It-temi li trattajna f’dawn il-programmi 

kienu bosta - tkellimna kemm-il darba fuq is-sigurtà fid-djar, l-għarfien dwar il-gass, x’jikkawża n-

nirien, kif iżżomm ruħek sigur ħdejn il-baħar u l-perikli li jġib miegħu s-sewqan mhux prudenti, fost 

suġġetti oħra.  

Il-Protezzjoni Ċivili ħadet sehem f’attivitajiet tal-massa kemm mil-lat loġistiku kif ukoll operattiv. 

Ipparteċipajna fl-isports day għall-korpi dixxiplinati, tellajna open weekend li kien jifforma parti mill- 

Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku, qed nagħtu l-appoġġ kollu lil Simon Schembri Blue Light Foundation, 

konna fin-Notte Bianca bħala parti mit-tim tal-Ministeru, tellajna darbtejn ġewwa l-Belt Valletta l-

attività 112, u għal darb’oħra f’Diċembru għamilna jumejn niġbru għall-Community Chest Fund.  

Hemm bżonn inkomplu nżidu l-parteċipazzjoni tagħna fir-relazzjonijiet pubbliċi kollha biex inkomplu 

nedukaw u nħarrġu iktar nies. Dan huwa importanti li jkompli jsir u jissaħħaħ għax wieħed mid-doveri 

tal-Protezzjoni Ċivili huwa li jeduka lill-pubbliku. Għas-sena d-dieħla hemm maħsuba wkoll kampanja 

edukattiva li trid tkun il-bidu ta’ kollox. 

 



64 
 

Finanzi 

Biex tkun tista’ tiżviluppa u timxi ’l quddiem, irid ikollok l-għajnuna finanzjarja. Dak kollu li rajna fir-

rapport seta’ jiġi attwat biss bis-saħħa tal-finanzi allokati. Iż-żieda li kellna fil-flus għal taħriġ ħalliet il-

frott.  

Huwa fatt magħruf li n-nefqa ta’ kull sena trid tiżdied b’mod sostanzjali, sabiex inlaħħqu mad-domanda 

li qed tikber kuljum u biex nimxu mal-pjan ħolistiku. 

Fit-tabelli t’hawn taħt tidher in-nefqa kollha tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li saret matul is-sena 

2018: 

Infiq Rikorrenti 2018 

Qligħ mill-Impjieg (Personal Emoluments) €4,832,165.00 

Infiq Operazzjonali u ta’ Manutenzjoni €1,015,905.00 

Programm ta’ Inizjattivi €55,437.00 

Infiq Kapitali €2,580,000.00 

Total €8,485,507.00 

Safar 

Matul is-sena 2018, din it-taqsima pproċessat u għamlet l-arranġamenti neċessarji għal 71 vjaġġ barra 

minn Malta - żieda ta’ 16-il vjaġġ fuq is-sena ta’ qabel, 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.  

F’Novembru, Malta kienet preżenti f’Ruma b’żewġ rappreżentanti waqt il-Konferenza dwar Disaster 

Risk Reduction. Huma kienu parti minn kontinġent immexxi mill-Onorevoli Ministru. Uffiċjal segwa 

kors f’Singapore li kien jikkonċentra fuq il-Hyogo u Sendai Framework u li sar fl-Università ta’ 

Singapore.  

L-Unjoni Ewropea qed tagħti diversi opportunitajiet, apparti l-laqgħat ta’ kull xahar fil-kumitat u fil-

PROCIV, u apparti l-laqgħat tad-Diretturi Ġenerali li minnhom ikun hemm tnejn fis-sena, il-

mekkaniżmu tal-PĊ joffri oppurtunitajiet lil diversi ħaddiema biex ikollhom korsijiet intensivi, jattendu 

bħala osservaturi f’eżerċizzji kif ukoll kellna min kien evalwatur ta’ eżerċizzji kbar. 

Simplifikazzjoni 

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ma kellux miżuri ta’ simplifikazzjoni għas-sena 2018, imma xorta 

bqajna naħdmu u nsegwu biex miżura ta’ simplifikazzjoni tal-2017, dik li jkollna s-servizzi online fuq 
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il-webpage, inkluż il-pagament għas-servizz fejn huwa meħtieġ, qiegħda titħaddem tajjeb. Din il-miżura 

għenet biex il-membri tal-pubbliku ma jibqgħux jiġu fiżikament fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

biex japplikaw għal xi servizz imma jistgħu jagħmlu dan mill-kumdità ta’ djarhom, inkluż il-ħlas għas-

servizz meta jkun meħtieġ. Is-sena d-dieħla hemm il-ħsieb li apparti li ntejbu din l-istess miżura kif 

ukoll naġġornaw il-webpage tagħna, inżidu iktar informazzjoni utli għall-pubbliku.  

KPIs 

Il-Protezzjoni Ċivili qed tħares biex tnaqqas ir-response time, u fażi minnhom hija li jinġiebu iktar 

vetturi ġodda filwaqt li l-oħra hija titjib fl-infrastruttura. Din trid tkun parti integrali fl-iżvilupp ta’ dan 

id-Dipartiment. Apparti dan, il-Ministeru għandu f’idu KPI oħra importanti - dik li jkun hemm pjan 

nazzjonali f’każ ta’ diżastru. Għalhekk qed isiru diversi workshops biex jiġu stabbiliti l-leaders u l-

istakeholders ta’ tnax-il xenarju li ġew stabbiliti. Jidher b’mod ċar ħafna li l-Protezzjoni Ċivili se jkollha 

rwol importanti f’din il-KPI u b’hekk kien għaqli ħafna li bħala PĊ lestejna l-pjan ħolistiku li jħares 

lejn il-futur. Għas-sena d-dieħla hemm maħsub li jsiru laqgħat ma’ Transport Malta biex flimkien 

innaqqsu l-ispillages mit-toroq Maltin. 

Ħidma Oħra 

Il-Protezzjoni Ċivili jkollha ħidma kbira interna li ftit li xejn tidher jew tissemma. Is-sena 2018 

immarkat il-Belt Valletta bħala l-l-Belt Kapitali Ewropea u din ġabet magħha sfida kbira għax apparti 

li konna involuti b’bosta laqgħat, ridna nagħtu fire cover fl-attivitajiet kollha li ġejna mitluba biex 

nassistu. Nirrimarka li fl-attività Pageant of the Seas il-PĊ ma tatx permess biex jinħaraq ballun 

pirotekniku b’daqs ta’ 53 pulzier. 

Ġew iffirmati diversi MoUs, fosthom mal-MIP, biex jgħaddulna s-somma ta’ €200,000 ħalli nkunu 

nistgħu nixtru vetturi kbar li jkunu kapaċi jġorru eluf kbar ta’ litri ta’ ilma ħalli jekk ikun hemm nirien 

f’oqsma industrijali l-PĊ ikollha biex taħdem u fl-istess waqt il-PĊ qed tagħti taħriġ bażiku lill-

ħaddiema kollha tal-MIP. Dan il-ftehim għandu jkun issiġillat fl-2019. MoU ieħor ġie ffirmat mal-

Animal Welfare, fejn hemm ftehim biex il-ħaddiema tal-Animal Welfare jieħdu kors fuq kif jitilgħu s-

slielem u min-naħa tal-PĊ jitgħallmu iktar kif għandhom jipproteġu lilhom infushom meta jkunu qed 

isalvaw xi annimali. Ġie ffirmat MoU mas-CIRO Red Deer Rescue Team tal-Kanada fejn dawn ser 

ikomplu jiġu Malta kull sena biex jgħallmu lill-ħaddiema Maltin kif tagħmel tfittxija intensiva u aħna 

mmorru l-Kanada biex ikollna taħriġ f’temperaturi li mhux imdorrijin bihom. Ġie ffirmat MoU mal-

AFM biex nissupplixxu lill-Armata ta’ Malta b’apparat għal kontra t-tniġġis fuq il-baħar kif ukoll biex 

inħarrġu lis-suldati f’dan il-qasam. Qegħdin f’diskussjonijiet mal-PA biex is-sena li ġejja niffirmaw 

MoU magħhom ħalli jallokawlna €600,000 biex inkunu nistgħu nixtru Turn Table Ladder minħabba l-

bini għoli. Hemm il-ħsieb ukoll li s-sena d-dieħla jiġu ffirmati diversi MoUs oħra fosthom ma’ Heritage 

Malta, Transport Malta u l-MIP. 
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Fl-istazzjonijiet saru diversi xogħlijiet biex dawn ikunu attrezzati bl-aħjar mod. Saru seba’ kmamar tal-

banju ġewwa Ħal Far, sistemi ta’ kameras f’kull stazzjon, u xatba elettronika fi tliet stazzjonijiet 

maġġuri. Il-Kamra tal-Kontroll qed tinbidel kollha biex issir ġdida ħalli s-sena d-dieħla tkun attrezzata 

biex tibda topera żewġ sistemi ġodda - il-112 u l-EDMS (Emergency Disaster Managment System). Sar 

xogħol kbir ġewwa Ħal Far u ħames kontejners inbidlu fi prop biex il-ħaddiema u r-rekluti jkollhom 

esperjenza reali ta’ nirien. Is-sena d-dieħla rridu ninvestu fi props simili għall-HAZMAT u l-USARs u 

dan sakemm ikollna l-kumpless ta’ taħriġ. Sitt kontejners inbidlu fi stores ġewwa Ta’ Kandja u dan biex 

l-istores ikunu kollha flimkien u jkollna kontroll assolut u fl-istess waqt jinħoloq spazju ġewwa l-

kwartieri ġenerali biex ikun jista’ jilqa’ fih iktar ħaddiema tal-amministrazzjoni. 

Sar tindif intensiv fis-sezzjoni tal-Għajnuna Umanitarja grazzi għall-għajnuna tal-Wasteserv, li 

magħhom qed nikkollaboraw bis-sħiħ speċjalment fejn jidħol rimi ta’ flares li jkunu skaduti. Saru wkoll 

diversi spezzjonijiet f’postijiet li jkollna informazzjoni fuqhom rigward illegalitajiet, fosthom maħżen 

taċ-ċilindri tal-gass illegali f’Ħal Qormi. Dawn ġew irrapportati lill-ERA u l-PA biex jittieħdu l-passi 

kollha neċessarji bil-liġi. 

Huma sitta l-NGOs rikonoxxuti mill-PĊ li primarjament għandhom għanijiet simili, jiġifieri fire and 

rescue. Matul din is-sena saru diversi laqgħat magħhom u qed jiġi ppreparat abbozz simili biex kollox 

ikun bħal ta’ xulxin. Ma’ wħud minnhom qed niddiskutu biex iħarrġu l-ħaddiema tagħna ħalli jsiru 

instructors tal-first aid u tal-life saving at sea. 

Konklużjoni 

Dan ir-rapport jixhed impenn u dedikazzjoni kbira mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili 

matul is-sena 2018, konġunti ma’ dawk tal-ministeru. Għalkemm il-PĊ huwa pjuttost żgħir meta 

mqabbel ma’ korpi dixxiplinati oħra, l-impenn tiegħu huwa wieħed kbir. Biżżejjed insemmu dak li 

hemm fil-liġi fuq tagħlim u obbligi, li huma massivi u rridu nirregolarizzaw ruħna skont standards 

Ewropej. Ukoll ma nistgħux ninsew ir-rwol prinċipali - dak li nassistu f’kull tip ta’ emerġenza. Il-

progress miksub, kemm mil-lat ta’ riżorsi umani u apparat, mil-lat amministrattiv kif ukoll fuq livell 

operattiv, kien wieħed li jinħass u jarah kulħadd.  

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. 

 

Emanuel Psaila 

Direttur  
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ID-DIRETTORAT TAL-FINANZI U AMMINISTRAZZJONI TAL-KORP TAL-PULIZIJA 

Matul is-sena ngħatat prijorità sabiex tiżdied is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tad-dipartment fuq il-

post tax-xogħol, kemm għall-pulizija li jkunu fuq xogħol barra, bħal dawk fl-għases, tat-Traffiku, tar-

Rapid Intervention Unit (RIU), l-iSpecial Intervention Unit (SIU) u oħrajn, kif ukoll ħaddiema oħra, li 

jinkludu dawk ċivili, li xogħolhom hu fl-uffiċini.  

Saret verifika tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema ċivili fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Wara li tlesta 

r-rapport tal-verifika ttieħdet azzjoni immedjata sabiex in-nuqqasijiet imsemmija u r-

rakkomandazzjonijiet imressqa jiġu rranġati u mwettqa. F’dan ir-rigward saru xogħlijiet fit-taqsima tal-

immigrazzjoni fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta u tiswijiet fil-garaxx tal-pulizija partikolarment 

tibdil ta’ soqfa. F’numru ta’ għases u uffiċini ġie installat apparat ta’ arja kkundizzjonata wara li ġie 

mogħti kuntratt b’tender. 

Inxtara lbies protettiv għas-sewwieqa tal-muturi tat-traffiku li jintefaħ mal-impatt (inflatable vests), 

sabiex joffri aktar sigurtà lil dawn is-sewwieqa fil-qadi ta’ dmirijiethom. Dan l-ilbies hu addattat kemm 

għax-xitwa kif ukoll għas-sajf. Inxtraw ukoll għas-sewwieqa tat-traffiku elmijiet li jilħqu livell għoli 

ta’ sigurtà. 

Il-pulizija tal-iSpecial Intervention Unit ġew mgħammra b’Communication Headset sabiex jintuża 

f’operazzjonijiet ta’ assalt f’ambjent ristrett u storbjuż li jagħmel komunikazzjoni mingħajr apparat 

adekwat diffiċli. Dan l-apparat joffri wkoll protezzjoni għas-smigħ tal-pulizija. 

Numru ta’ pulizija ngħataw taser guns biex jintużaw f’sitwazzjonijiet riskjużi fejn ikun meħtieġ li 

persuna terza tkun immobilizzata. Saret konsultazzjoni preliminari tas-suq sabiex jinxtraw bodycams 

ħalli pulizija jkollhom evidenza rrekordjata ta’ inċidenti li jiltaqgħu magħhom. Matul l-aħħar parti tas-

sena ġew ippruvati f’diversi sitwazzjonijiet numru ta’ mudelli differenti ta’ bodycams sabiex fil-bidu 

tas-sena d-dieħla jintgħażel u  jinxtara dak il-mudell li hu l-aktar addattat għax-xogħol tal-pulizija. 

Minħabba n-numru ta’ aċċidenti serji u fatali, id-dipartiment ħass il-ħtieġa li jinxtraw żewġ kameras 

mobbli tal-veloċità biex tintużaw fejn ikun meħtieġ. Id-direttorat għen fix-xiri ta’ dawn il-kameras u 

hemm il-ħsieb li jinxtraw tnejn oħra s-sena d-dieħla. Dan id-direttorat ta wkoll sehmu sabiex jinxtara 

apparat ġdid biex tissaħħaħ it-Taqsima tal-Forensika, kif ukoll saru l-arranġamenti neċessarji biex 

jingħata taħriġ, kemm lokalment kif ukoll barra minn xtutna, lil numru ta’ ħaddiema f’din it-taqsima 

sabiex jinżamm il-livell rikjest minn laboratorju forensiku akkreditat u li jinżamm konformi mal-

istandards obbligatorji tal-Unjoni Ewropea. 

Il-flotta tat-trasport tad-Dipartiment kompliet tissaħħaħ permezz tax-xiri ta’ ħmistax-il mutur ġdid tat-

traffiku sabiex inbidlu ma’ muturi li m’għadhomx fi stat tajjeb. Lejn l-aħħar tas-sena tlesta l-proċess 

tat-tender sabiex fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla jinxtraw ħamsin karozza ġdida biex jitqassmu u 
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jintużaw mid-distretti u mid-diversi taqsimiet tad-dipartiment. Inxtraw ukoll tliet vannijiet għall-użu 

ġenerali u vann għall-irmonk ta’ karozzi. 

Fl-2018 ġiet ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern it-tieni 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 2,525 pulizija, eks pulizija jew werrieta, b’ammont totali ta’ €2,046,296 mqassma. 

Is-sezzjoni tar-Riżorsi Umani għall-ħaddiema ċivili fi ħdan id-direttorat matul is-sena ħarġet numru ta’ 

sejħiet għal postijiet ċivili fid-dipartiment. Dan sar sabiex ikun kumplimentat il-proċess ta’ 

civilianisation tad-Dipartiment tal-Pulizija. 

 

Karen Zahra 

Direttur tal-Finanzi u Amministrazzjoni 
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L-AKKADEMJA GĦALL-KORPI DIXXIPLINATI 

Reklutaġġi 

F’ Jannar, 57 rekluta tal-Facilità Korrettiva ta’ Kordin temmew b’suċċess kors ta’ taħriġ u ngħataw il-

ħatra bħala Uffiċjali Korrettivi f’ċerimonja ġewwa l-Forti Sant’Iermu.  

F’Lulju, 79 żagħżugħ u żagħżugħa bdew kors ta’ taħriġ bażiku bħala rekluti fil-Korp tal-Pulizija.   

Dan ġie fi tmiemu f’Novembru, b’ċerimonja u parata li wkoll saru fi Piazza D’Armi fil-Forti 

Sant’Iermu.   

Bejn il-25 u d-29 ta’Ġunju, l-Akkademja kkordinat konferenza tal-OSCE dwar kontroll u sigurtà tal-

fruntieri li għaliha attendew 14-il parteċipant minn diversi pajjiżi. 

Taħriġ u korsijiet 

Matul din is-sena wkoll, kompla jingħata t-taħriġ li kien jinkludi: 

 Korsijiet ta’ għarfien relatat mal-vjolenza domestika; 

 Taħriġ fiżiku lill-membri tal-Korp tal-Pulizija stazzjonati fir-Rapid Intervention Unit; 

 Diversi seminars dwar Radicalisation & Extremisim; 

 

 

Joseph Cachia 

Kmandant 
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IL-KORP TAL-PULIZIJA TA’ MALTA 

 

It-Taqsima tar-Riżorsi Umani 

Irtirar 

Matul is-sena 2018, kien hemm total ta’ ħamsa u sebgħin każ ta’ rtirar / riżenji / membri li spiċċaw 

minħabba raġunijiet ta’ saħħa / ġew imkeċċija / mietu  / ġew trasferiti ma’ Dipartimenti oħra / spiċċaw 

minn kuntistabbli ta’ riżerva biex ġew riingaġġati għal kuntistabbli / surġenti.  

 

L-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani żamm ukoll lill-membri aġġornati mad-direttivi maħruġa minn żmien 

għal żmien mill-Kummissarju u mill-Amministrazzjoni tal-istess Korp. F’dan ir-rigward, inħarġu 

diversi ċirkularijiet għall-informazzjoni ta’ kulħadd. 

 

Dan l-Uffiċċju għen ukoll fil-ħidma sabiex il-membri tal-Korp jirċievu fi żmien adegwat l-arretrati u l-

allowances illi kienu dovuti lilhom skont il-Ftehim Settorali li ġie ffirmat fil-15 t’Ottubru, 2018.  

 

Matul Novembru rċevejna mija u dsatax-il applikazzjoni (119) sabiex jissieħbu bħala membri ġodda 

fil-Korp tal-Pulizija bħala Kuntistabbli. Dawn ġew assessjati skont il-provvedimenti tal-avviż li deher 

fil-Gazzetta tal-Gvern Nru. 20,085 tad-9 ta’ Novembru, 2018.  

 

Intlaqgħu ukoll numru konsiderevoli t’applikazzjonijiet għal Kuntistabbli ta’ Riżerva. 

 

Attestazzjonijiet 

Fid-9 ta’ Novembru, 2018, sebgħa u sebgħin rekluta ħadu l-ġurament tal-ħatra bħala Kuntistabbli bi 

prova. Dan seħħ wara li nħarġet sejħa għall-applikazzjonijiet għal dan ir-rank fil-Gazzetta tal-Gvern 

Nru: 19,943 tat-2 ta’ Frar, 2018. 

 

Matul din is-sena, kien hemm ukoll 18-il impjieg u re-instatements.  

 

Promozzjonijiet 

Matul is-sena 2018, kien hemm il-promozzjonijiet segwenti: 

 

 Dsatax-il (19) Spettur ġew promossi għall-kariga ta’ Supretendent – 25.07.2018; 

 Żewġ (2) Supretendenti ġew promossi għall-kariga t’Assistent Kummissarju – 01.08.2018. 
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It-Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunità u l-Istampa (CMRU) 

 

Relazzjonijiet mal-komunità 

 

Ix-xogħol tat-Taqsima Relazzjonijiet mal-Komunità u l-Istampa huwa li:  

 Nipproċessaw talbiet għall-informazzjoni li nirċievu mingħand studenti, NGOs u l-pubbliku 

ġenerali; 

 Proċessar ta’ rapporti li jaslu għandna permezz tas-sistema tal-Customer Care u l-OPRES 

(Online Police Reporting System) fir-rigward ta’ talbiet għall-informazzjoni; 

 Nikkordinaw ma’ taqsimiet oħra tal-Korp rigward il-programm ta’ Jum il-Pulizija;  

 Nikkordinaw ma’ NGOs, Kunsilli Lokali u skejjel li jitolbu servizzi ta’ Pulizija għal taħditiet 

edukattivi, Traffic Safety Campaign, servizzi tal-Banda tal-Pulizija u l-Jazz Group u żjarat fl-

Akkademja tal-Pulizija, il-Mużew, is-Sezzjoni tal-Klieb tal-Pulizija u l-Kavallerija; 

 Il-pubblikazzjoni tal-magażin tal-Pulizija kull erba’ xhur;  

 Nikkordinaw żjarat minn skejjel u Kunsilli Lokali għall-Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira; 

 Nagħtu taħditiet f’diversi skejjel rigward karriera fil-Korp tal-Pulizija; 

 Preparazzjoni u tqassim ta’ materjal edukattiv bħal posters u bookmarks lill-Kunsilli Lokali, 

skejjel u għases tal-Pulizija. 

 

Relazzjonijiet mal-Istampa  

 

 Monitoraġġ ta’ viżwal u radju, gazzetti, internet, pubblikazzjonijiet ta’ stqarrijiet u 

kordinazzjoni ta’ konferenzi stampa; 

 Recording u monitoraġġ 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;  

 Kordinazzjoni ma’ producers ta’ stazzjonijiet televiżivi b’konnessjoni ma’ parteċipazzjoni ta’ 

Pulizija dwar xogħol li jsir ta’ kuljum f’diversi sezzjonijiet tal-Korp; 

 Kordinazzjoni ma’ producers lokali fir-rigward ta’ talbiet li jsiru għal filming sabiex jintuża 

għal programmi lokali (talbiet għall-assistenza tal-Pulizija, uniformijiet u liaison ma’ 

dipartimenti oħra tal-Korp);  

 Nikkordinaw ukoll crime conferences. 
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L-Imħażen tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija 

Matul is-sena 2018, l-imħażen tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, komunament imsejħa QMS, xtraw 

diversi oġġetti biex jaqdu l-ħtiġiet ta’ kuljum tas-sezzjoni tas-snajja’, kif ukoll oġġetti ta’ uniformi u 

fattiga, 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 

ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern. 

 

Matul is-sena 2018, ġew akkwistati dawn il-vetturi: 

 

Ġodda 

Għaxra (10) għad-Distretti 

Minibus għall-użu tal-garaxx 

Ħmistax-il (15) mutur għas-sezzjoni tat-traffiku 

 

Matul din is-sena nxtraw crash helmets ġodda għas-sezzjoni tat-traffiku kif ukoll għas-sezzjoni tat-

tqassim tar-riferti, filwaqt li ġew ukoll mixtrija l-Life Inflatable Vests għall-istess sezzjonijiet wara li 

ġew aġġudikati l-offerti relattivi. Ġew ukoll aġġudikati l-offerti tal-pullovers u ta’ oġġetti tal-metall li 

jintużaw fuq l-uniformi, liema affarijiet ġew ukoll mixtrija matul din is-sena. Apparti dawn il-konsenji, 

waslet ukoll it-tieni konsenja ta’ munizzjon kif ukoll ta’ żraben.   

 

Victim Support Unit 

 

Is-Servizz ta’ Sapport għall-Vittmi tal-Kriminalità fi ħdan il-Korp tal-Pulizija 

Il-Victim Support Unit (VSU) fi ħdan il-Korp tal-Pulizija ilu jiffunzjona minn nhar il-21 ta’ Novembru, 

2016, u twaqqaf uffiċjalment nhar id-19 ta’ April, 2017. Preżentament jikkonsisti fi Spettur, 

Kuntistabbli tal-Pulizija, youth worker, u fil-proċess li jiġi ingaġġat trainee counsellor. 

 

L-għan prinċipali ta’ din is-sezzjoni huwa li tagħti l-ħin u l-ispazju lill-vittmi tal-kriminalità li jkunu 

għamlu rapport mal-Pulizija. Fid-dawl ta’ dan, qegħdin anke jiġu implimentati numru ta’ proċeduri fi 

ħdan il-Korp tal-Pulizija li jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawn il-vittmi. Dan qed isir fid-dawl tal-

Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità, Kap.  539 tal-Liġijiet ta’ Malta, liema Att daħal fis-seħħ f’April tal-

2015. 

 

Fost id-diversi funzjonijiet ta’ din is-sezzjoni, dan l-uffiċċju qed iservi bħala: 

- il-punt ta’ riferiment u servizz t’appoġġ għall-vittmi tal-kriminalità, b’mod speċjali għal dawk 

il-vittmi l-aktar vulnerabbli; 
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- assistenza u appoġġ lill-membri fil-Korp tal-Pulizija sabiex ikunu jistgħu jipprovdu l-aħjar 

servizz u tingħata l-protezzjoni meħtieġa lil kull vittma ta’ kriminalità; 

- għajnuna immedjata lill-vittmi ta’ kriminalità li jkunu għadhom kif għaddew minn trawma; 

- mezz ta’ kuntatt dirett bejn il-pulizija u l-għaqdiet l-oħra li joffru l-għajnuna lill-vittmi; 

- sors ta’ taħriġ u informazzjoni dwar kif għandha tingħata aktar attenzjoni lill-vittmi tal-

kriminalità minn membri tal-Korp  tal-Pulizija;  

- monitoraġġ u ġbir ta’ statistika dwar l-għajnuna offruta lill-Vittmi ta’ Kriminalità. 

 

Taħriġ ipprovdut lill-Pulizija mill-Victim Support Unit fl-2018 

- Is-Sezzjoni stabbiliet sistema kompjuterizzata fejn il-pulizija jistgħu jirreferu vittmi għal aktar 

għajnuna mill-Victim Support Unit billi  tintbagħat ittra elettronika lis-sezzjoni sabiex tkun 

tista’ tikkuntatja l-vittmi immedjatament. 

- Il-Unit ikkordinat tliet gruppi ta’ taħriġ għal Stage 2 Training dwar il-vjolenza domestika tal-

proġett bl-isem Full Cooperation Zero Violence. 

- Il-Unit ikkordinat żewġ sessjonijiet ta’ taħriġ dwar il-Hate Crime bl-isem Hate No More, liema 

taħriġ ġie organizzat nhar it-18 ta’ Mejju mill-NGO Victim Suport Malta. 

- Il-Unit ikkordinat taħriġ dwar it-traffikar ta’ persuni bl-isem Professional Certificate in 

Tackling Human Trafficking, liema taħriġ ġie organizzat mill-Kummissjoni għall-Vjolenza 

għall-uffiċjali tal-Vice Squad. 

 

Lock-up  

Il-post ta’ detenzjoni magħruf aktar bħala Lock-up jinsab fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija u huwa 

stabbilit bħala post ta’ detenzjoni skont il-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 9.08.  

 

L-għan ewlieni tal-Lock-up huwa biex iservi bħala post fejn jinżammu persuni li jkunu ġew arrestati 

fuq suspett raġonevoli  li jkunu wettqu xi reat kriminali, fejn dawn jinżammu skont il-Liġi għal perjodu 

li ma jeċċedix tmienja u erbgħin siegħa mill-ħin tal-arrest tagħhom.  

 

Jinżammu wkoll persuni li jkunu ġew arrestati minħabba irregolaritajiet relatati mal-immigrazzjoni 

sakemm isiru l-arranġamenti meħtieġa biex jiġu deportati jew jiġu trasferiti lejn ċentru ta’ detenzjoni 

tal-immigranti. 

 

Arresti ta’ persuni li jinżammu  l-Lock-up jinkludu persuni li jiġu arrestati mill-fergħat investigattivi 

jew mill-Pulizija tad-Distrett, kif ukoll  mis-Sezzjoni tal-Immigrazzjoni.  
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Sal-aħħar tas-sena 2018, ġew irreġistrati 2,040 persuna, li minnhom 1,053 kienu Maltin u 987 kienu 

barranin, filwaqt li kien  hemm 1,810 irġiel u 230 mara. Minn dawn il-persuni arrestati, 945 persuna  

ġew imressqa l-Qorti taħt arrest. 

 

Il-Mużew tal-Pulizija  

Il-ħsieb tat-twaqqif ta’ Mużew dwar il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta, sabiex ġewwa fih jinżammu dawk l-

affarijiet u memorabilja relatati ma’ ħidmet il-Pulizija Maltija, kien ilu jinħema mis-snin tmenin. Kien 

infetaħ għall-ewwel darba nhar il-11 ta’ Lulju, 1994, f’waħda mis-swali prinċipali tal-mediċina għall-

irġiel, hekk kif kienet magħrufa sa qabel l-1954, meta l-post kien għadu jservi bħala l-Isptar Ċentrali 

ta’ Malta. 

 

Lejn l-aħħar tas-sena 2011 bdiet rinovazzjoni sabiex tingħata dik id-dehra li kien jixraq bħala mużew. 

Il-parti tal-istorja żdiedet b’diversi artifatti ġodda inkluż uniformijiet, armi tan-nar u esebiti oħra. Saret 

sistema ta’ audio guide u kien sar script - wieħed bil-Malti u bl-Ingliż u ieħor maqlub għat-Taljan.  

 

Isir bejgħ ta’ oġġetti bħalma huma kotba, pins u tie clips bl-emblema tal-korp, CDs tal-Banda. eċċ. Ġieli 

kien hemm xi okkażjonijiet fejn ingħataw donazzjonijiet sew bħala flus kif ukoll oġġetti li jkunu relatati 

mal-Pulizija Maltija li jkunu tajbin għall-wiri ġewwa l-Mużew. Il-ftuħ regolari tal-Mużew huwa mit-

Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-disgħa ta’ filgħodu u nofsinhar u bejn is-siegħa u t-tlieta u nofs ta’ 

waranofsinhar. Minn żmien għal żmien isiru wkoll open days, bħal fi żmien il-Ġimgħa l-Kbira u fil-

Police Day. 

 

Il-Banda tal-Pulizija 

Il-Banda tal-Pulizija esegwiet programmi mużikali u kunċerti f’diversi nħawi ta’ Malta, f’katidrali u 

anke fil-Military Tattoo. Hija tkun ukoll attiva waqt festi nazzjonali u ċerimonji oħra. Barra minn hekk, 

tintalab tesegwixxi programmi mużikali waqt il-ġimgħa ddedikata lill-Korp tal-Pulizija. Il-Banda anke 

kellha wirijiet f’teatri u swali. 

 

Police Counselling Unit 

L-għan prinċipali tal-Police Counselling Unit huwa li jagħti servizz lill-membri tal-Korp sabiex 

jippreveni, itaffi u jirriċerka reazzjonijiet għal stress negattiv fi ħdanu. 

 

Membri 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 

f’oqsma li jinkludu, iżda mhux limitati għalihom, stress relatat mal-ħajja personali jew max-xogħol 
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pulizjesk, imġiba ta’ dipendenza, kwistjonijiet ta’ saħħa mentali u/jew fiżika, diffikultajiet ta’ 

relazzjoni, inċidenti trawmatiċi, tranżizzjonijiet tal-ħajja jew tax-xogħol, appoġġ waqt żmien ta’ luttu u 

kwistjonijiet psikosoċjali oħrajn. 

 

Taħrig ipprovdut lill-Pulizija mill-Police Counselling Unit matul is-sena 2018 

 

- Madwar tmenin rekluta li attendew kors ta’ taħriġ bażiku ġewwa l-Akkademja għall-Korpi 

Dixxiplinati ngħataw sessjoni ta’ tagħlim fuq is-servizzi tal-Police Counselling Unit. L-oġġettiv 

ta’ dan it-tagħlim kien sabiex jgħin lill-istudenti jagħrfu sitwazzjonijiet li jikkawżaw stress 

negattiv fix-xogħol pulizjesk u l-effetti tagħhom, kif ukoll jitgħallmu strateġija ta’ kif wieħed 

għandu jiffaċċja l-istress.  

 

- Il-Pulizija mit-Taqsima tat-Traffiku attendew kors ta’ taħriġ fl-Akkademja għall-Korpi 

Dixxiplinati fejn ingħataw taħriġ li jgħinhom joffru l-ewwel għajnuna psikosoċjali. Dan it-

tagħlim iwassal sabiex l-istudent jagħraf sintomi relatati ma’ diffikultajiet ta’ saħħa mentali u 

jitgħallem kif joffri l-ewwel għajnuna psikoloġika lil kollegi u nies oħrajn fil-bżonn. 

 

- Numru ta’ rekluti li attendew kors ta’ taħriġ bażiku ġewwa l-Akkademja għall-Korpi 

Dixxiplinati ngħataw taħriġ sabiex jagħrfu jiddistingwu reati aggravati b’mibegħda (Hate 

Crime), ikunu aktar sensittivi għall-impatt ta’ dan it-tip ta’ reati u jitrawmu fuq kif għandhom 

jinvestigaw dan it-tip ta’ reati filwaqt li jżommu l-vittma fiċ-ċentru ta’ xogħolhom. 

 

L-Uffiċċju tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea (UE) 

Dan l-uffiċċju ġie mwaqqaf biex jieħu ħsieb dak kollu li huwa relatat mal-fondi mill-UE, mit-tfassil 

tad-dokument tal-programm tal-fondi sal-implimentazzjoni tal-proġetti finanzjati mill-istess fondi. 

Infatti l-Kummissjoni tibgħat l-abbozzi tat-testi biex l-awtoritajiet interessati jgħaddu l-kummenti 

tagħhom biex b’hekk ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn l-istess fondi. Dan l-uffiċċju huwa 

responsabbli li jiċċirkola dawn it-testi u jagħmel il-kummenti f’isem il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta. Meta 

tinħareġ is-sejħa għall-fondi, dan l-uffiċċju jgħin biex l-applikazzjoni tiġi kompilata mill-Project Leader 

u tintbagħat lill-Funds and Programmes Division (FPD) jew direttament lill-Kummissjoni Ewropea, 

skont it-tip ta’ fond. 

 

L-Uffiċċju Legali  

Dan l-uffiċċju huwa responsabbli għal diversi funzjonijiet hekk kif imsemmi hawn taħt: 
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1)          Pariri Legali 

  

Dan l-uffiċċju jagħti pariri/opinjonijiet kemm bil-miktub kif ukoll bil-fomm fuq aspetti legali, fosthom 

kriminali, ċivili, kif ukoll dawk ta’ natura amministrattiva. Dan l-uffiċċju jagħti pariri wkoll lil membri 

oħra tal-korp fuq akkużi li għandhom jinħarġu fill-konfront ta’ persuni li jkunu se jittieħdu proċeduri 

kriminali fil-konfront tagħhom.  

  

Mis-sena 2013, l-uffiċċju legali kien ukoll inkarigat illi 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 għall-każijiet imsemmija aktar qabel isiru 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’ċerti istanzi, l-uffiċċju jabbozza wkoll atti li jkunu ser jiġu sottomessi fil-Qrati, u anke jintavola l-

istess. 

 

Apparti dan, l-Uffiċċju Legali jieħu sehem attiv fid-diskussjonijiet u abbozzar li jikkonċernaw l-

introduzzjoni jew tibdil ta’ liġijiet li jolqtu l-Korp tal-Pulija. 

 

3) Kordinament ta’ Kawżi 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. Sitta u tletin (36) minn 

dawn il-kawżi ġew introdotti matul is-sena 2018. 

 

L-Uffiċċju 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.  

 

Fl-2018 il-liċenzji tal-armi ġew ipproċessati mill-uffiċini tad-distretti li huma mqabbdin mas-sistema 

tal-armi u mill-Uffiċċju tal-Armi fi ħdan il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.  
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Fis-sena 2018 l-Uffiċċju tal-Armi fi ħdan il-Kwartieri Ġenerali tal-Korp tal-Pulizija kien ukoll impenjat 

fil-kordinazzjoni tal-importazzjoni temporanja ta’ armi li jaqgħu taħt Skeda III, li ntużaw waqt attività 

li kienet tfakkar il-mitejn u għoxrin sena mill-iżbark tal-Franċiżi f’Malta. 

 

L-uffiċċju kien involut ukoll fil-ħruġ tal-permessi għall-importazzjoni temporanja u ħruġ ta’ permessi 

temporanji għall-isparar lil tiraturi minn barra l-Unjoni Ewropea li pparteċipaw fl-International Open 

Grand Prix, l-ISSF World cup u fil-Medic Games. 

 

L-Uffiċċju tal-Armi huwa inkarigat ukoll mill-ħruġ u tiġdid ta’ liċenzji li joħorġu mill-Ordinanza dwar 

l-Isplussivi, ħlief dwak il-liċenzji li għandhom x’jaqsmu mal-ħruq u l-ġarr tal-logħob tan-nar, li jiġu 

pproċessati mid-distretti. 

 

Matul l-2018 l-Uffiċċju tal-Armi fi ħdan il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija organizza wkoll il-kors u l-

eżamijiet li saru għal dawk id-detenturi tal-Liċenzja tan-Nar Kategorija D li riedu jġibu l-liċenzja tan-

nar Kategorija B. 

 

L-Uffiċċju Ċentrali għat-Tqassim tar-Riferti 

 

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. 

 

Matul is-sena kien hemm 64,732 riferta biex titqassam. Minn dawn tqassmu 59,836. 

 

Kull uffiċjal stazzjonat fl-Uffiċċju taċ-Ċitazzjonijiet għandu Log Book personali tiegħu biex terġa’ tiġi 

reġistrata kull riferta fuqu, kemm jekk tkun pożittiva u kemm jekk tkun negattiva. Din is-sistema tevita 

li jintilfu xi riferti jew li ma jitpoġġewx f’posthom minħabba l-ammont kbir li qed jiżdied. 

 

L-uffiċċju tat-tqassim tar-riferti jikkonsisti f’sittax-il Pulizija bil-mutur.  

 

L-Uffiċċju tal-Kondotti 

 

Matul l-2018, l-Uffiċcju tal-Kondotti ħareġ 60,927 ċertifikat tal-kondotta bi ħlas ta’ €2.80ċ, u 2,220 

fedina penali nħarġu għal użu personali bi ħlas ta’ €5.50ċ, bit-total ta’ flus miġbura jkun ta’ 

€182,806.40ċ.  
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L-Uffiċċju Prinċipali taċ-Ċitazzjonijiet 

 

L-Uffiċċju Prinċipali taċ-Ċitazzjonijiet jirċievi ċitazzjonijiet għall-kawżi sommarji mid-distretti kollha 

u minn uffiċini oħra ta’ skwadri tal-pulizija. Barra minn hekk dan l-uffiċċju jirċievi wkoll ċitazzjonijiet 

minn entitajiet governattivi oħra li m’għandhomx il-poteri eżekuttivi sabiex joħorġu l-imsemmija 

ċitazzjonijiet tal-Qorti. 

 

Wara li dawn iċ-ċitazzjonijiet jiġu rreġistrati f’dan l-uffiċċju, il-pulizija tal-Uffiċċju Prinċipali taċ-

Ċitazzjonijiet jipprepara u jappunta l-Qorti dawn il-kawżi u/jew ċ-ċitazzjonijiet għall-kawżi sommarji, 

fejn l-istess kawżi jiġu assenjati għas-seduti kif hu indikat hawn taħt.  

 

Il-pulizija tal-Uffiċċju Prinċipali taċ-Ċitazzjonijiet jitilgħu l-Qorti ma’ diversi uffiċjali prosekuturi u 

wara kull seduta, jippreparaw l-inkartament neċessarju ta’ kull differiment, sa ma jinqatgħu l-kawżi.  

Wara li tkun ingħatat is-sentenza, il-pulizija jippreparaw u jibagħtu wkoll is-CRO Return lill-Uffiċċju 

tal-Kondotti. 

 

Il-proġett pilota li kien ġie introdott flimkien mal-Ministeru għall-Ġustizzja għal dak li jirrigwarda l-

ħruġ taċ-ċitazzjonijiet u t-tqassim tagħhom, kif ukoll allokazzjonijiet tad-dati tal-kawżi għas-seduti tat-

Traffiku u tal-Qorti tal-Familja, baqgħu fis-seħħ.  

 

L-Uffiċċju tal-Liċenzji tal-Gwardjani Privati u Lokali  

 

It-Taqsima tal-Liċenzji tal-Pulizija għandha r-responsabbiltà li tipproċessa applikazzjonijiet u tagħti 

liċenzja lill-applikanti għall-postijiet ta’ Gwardjani Privati jew Gwardjani Lokali kif ukoll għar-

reġistrazzjoni tal-aġenziji li jimpjegaw lil dawn il-gwardjani.  

 

It-tabella turi kemm ġew ipproċessati applikazzjonijiet mil-1 ta’ Jannar, 2018, sal-31 ta’ Diċembru, 

2018: 

 

Applikazzjonijiet għal Gwardjani Privati 

Applikazzjonijiet riċevuti 1,188 

Applikazzjonijiet maħruġa 1,001 

Applikazzjonijiet rifjutati 23 

Applikazzjonijiet irtirati 3 

Applikazzjonijiet pendenti 161 
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Applikazzjonijiet għal Gwadjani Lokali 

Applikazzjonijiet riċevuti 26 

Applikazzjonijiet maħruġa 23 

Applikazzjonijiet rifjutati 1 

Applikazzjonijiet irtirati Xejn 

Applikazzjonijiet pendenti 2 

 

Aġenziji għal Gwardjani Privati 

Applikazzjonijiet riċevuti 2 

Liċenzji maħruġa 1 

Liċenzji rifjutati Xejn 

Applikazzjonijiet irtirati Xejn 

Liċenzji pendenti 1 

 

Il-Laboratorju tax-Xjenza Forensika  

 

Dan huwa l-uniku dipartiment li jipprovdi għażla vasta ta’ servizzi forensiċi u ppreservar ta’ evidenza 

u xeni tar-reat f’kull ħin tal-ġurnata matul is-sena kollha. Is-sezzjoni analitika tal-Laboratorju hija 

magħmula mis-Sezzjoni Nazzjonali tal-Eżaminazzjoni tad-Dokumenti (National Document 

Examination Unit – NDEU), is-Sezzjoni tal-Ballistika, is-Sezzjoni tal-Fotografija u Video 

Enhancement, il-Chemical Enhancement Unit, id-Dactyloscopic Data Unit u d-DNA Database Unit 

u s-Sezzjoni ta’ Eżaminar Diġitali. F’dan il-perjodu ngħata bidu għal żewġ servizzi ġodda fi ħdan il-

Laboratorju, li huma s-servizz tal-Exhibits Officer u dak tal-Mobile Device Forensic Unit. 

 

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Impronti Digitali 

 

Din is-sezzjoni hija magħrufa wkoll bħala s-Sezzjoni tal-Impronti Diġitali (Fingerprints Unit) jew l-

Automated Fingerprints Identification System. Id-dmirijiet tal-uffiċjali jinkludu t-teħid tal-impronti 

diġitali u palmari tal-persuni suspettati, arrestati, immigranti illegali, kif ukoll ta’ vittmi ta’ reat u 

sidien ta’ residenzi għall-fini ta’ eliminazzjoni tal-impronti. Jipproċessaw ukoll l-impronti mtellgħin 

mill-Uffiċjali tax-Xena tar-Reat u jqabbluhom ma’ dawk li jinsabu fid-database tal-impronti tal-

persuni suspettati jew ħatja. Xogħolhom huwa ffaċilitat bis-sistema magħrufa bħala Automated 

Fingerprints Identification System. 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-istazzjonijiet diġitali tat-teħid tal-impronti (MorphoEva Livescan). 
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Matul l-2018 ġie miktub tender sabiex tinbidel is-sistema għal waħda ġdida u iktar aġġornata. Is-

sistema l-ġdida se ġġib l-isem ta’ Automated Biometrics Identification System (ABIS) li se tkun qed 

tinkludi wkoll il-Facial Recognition.  

 

Din is-sezzjoni rat bidla wkoll fl-operat tagħha fejn minħabba l-akkreditazzjoni li l-istess Unit 

tħaddan, permezz tal-aġġornament tal-istandards tal-ISO 17025, ġew modifikati xi proċessi sabiex 

jiġu konformi mal-istess standards. 

 

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 ġewwa l-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-ogħla livelli ta’ 

standards ġewwa 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. F’dan l-uffiċċju joperaw żewġ uffiċjali, li wieħed minnhom għandu wkoll il-kariga 

ta’ Quality Manager tal-Laboratorju Forensiku u jieħu ħsieb l-akkreditazzjoni. Huma inkarigati mit-

tħaddim tas-sistema Combined DNA Index System (CODIS) li tiffaċilita t-tfittxija għal profili ta’ 

DNA minn kampjuni rkuprati mix-xena tar-reat kif ukoll evidenza relatata oħra mill-persuni 

suspettati/ħatja. Is-sistema topera wkoll fuq binarju Ewropew u tintuża sabiex isiru tfittxijiet ukoll fi 

ħdan databases ta’ pajjiżi Ewropej. 

 

Din is-sistema sal-lum il-ġurnata kienet operattiva u ntużat biex isiru diversi tfittxijiet ma’ diversi 

pajjiżi konnessi tal-Unjoni Ewropea.  

  

Is-Sezzjoni tal-Chemical Enhancement 

 

Fi ħdan din is-sezzjoni jsiru l-eżamijiet kimiċi neċessarji sabiex jiġu żviluppati impronti diġitali u  

palmari. 

 

Ix-xogħol li jsir f’dan il-laboratorju huwa metikoluż u jirrikjedi ammont ta’ ħin konsiderevoli. Dan 

huwa l-uniku laboratorju f’Malta li jservi xogħol ta’ dan il-ġeneru, fejn jintużaw diversi proċessi 
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kimiċi u eżamijiet viżwali permezz ta’ light sources sabiex jiġu mfittxija impronti u marki diġitali, 

kif ukoll fibri u fluwidi bijoloġiċi, minn fuq diversi oġġetti u materjali ta’ natura, daqs u għamla 

differenti. L-uffiċjal fi ħdan dan il-laboratorju jiġi msejjaħ ukoll sabiex jaċċedi fuq diversi xeni sabiex 

speċifikament jagħmel tfittxija għall-preżenza ta’ traċċi ta’ dmija li ma jkunux viżibbli jew li ġew 

maħsula. 

 

Hija okkorrenza regolari li l-uffiċjali fi ħdan din is-sezzjoni jkollhom inkarigi mill-Qorti, fejn fis-

sena 2018 kien hemm madwar 74 każ ġdid (38 relatati ma’ Inkjesti Maġisterjali u 36 Police Work). 

Madankollu, din is-sezzjoni għalqet is-sena 2018 b’madwar 170 każ pendenti bejn inkjesti, inkarigi 

tal-Qorti u Police Work.  

 

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 rilevanti kollha. Is-sezzjoni hija 

inkarigata mill-ipproċessar tar-ritratti diġitali u filmati ta’ sorveljanza (CCTV footages), fost xogħol 

relatat iehor. 

 

Is-Sezzjoni tax-Xena tar-Reat 

 

Din is-sezzjoni tirrekordja xeni u evidenza permezz ta’ fotografija, tidentifika, televa u tippreserva 

dik l-evidenza kollha meħtieġa sabiex tinżamm għall-fini ta’ investigazzjoni, titgħadda għall-analiżi 

neċessarja, jew tiġi ppreżentata/esebita l-Qorti flimkien mar-rapporti li jħejju bħala esperti tal-Qorti. 

 

Mobile Device Forensics Unit 

 

Din is-sezzjoni hi l-aħħar waħda li ġiet miżjuda ġewwa l-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 ssir estrazzjoni tal-informazzjoni minn fuq apparat diġitali ta’ diversi tipi, fosthom: 

mowbajls, SIM cards, SD Cards, pen drives, smart watches, drones kif ukoll GPS. Din is-sezzjoni hija 

operata minn uffiċjal wieħed, fejn is-servizz li jingħata huwa disponibbli kemm f’investigazzjonijiet 

mill-Pulizija kif ukoll f’inkjesti Maġisterjali.  

 

Id-Dipartiment tal-Informatika  

 

Fil-31 sena tal-operat, minn taqsima tal-ICT b’għanijiet u objettivi purament tekniċi, id-Dipartiment 

inkorpora fih is-sezzjoni tal-NS-SIS b’għanijiet u objettivi li jisbqu mhux biss l-aspett tekniku tat-
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teknoloġija imma bl-għan li ttejjeb it-teknoloġija permezz ta’ disseminazzjoni ta’ sistemi ta’ 

informazzjoni u edukazzjoni f’ambjent ta’ sigurtà massima. 

 

First Line of Support (FLS) 

It-total ta’ sejħiet li ġew rispettati għas-sena 2018 huma riprodotti hawn taħt:  

 

Tip ta’ Sejħa Kwantità 

Software 6,481 

Hardware 2,436 

Network 1,824 

Sottototal: 10,741 

Tiswijiet fil-Laboratorju 

tat-Tekniċi 

Hardware: 1,244 

Software: 325 

Total ta’ Sejħiet:  12,310 

 

Network Operations Centre (NOC) – Iċ-Ċentru tal-Operat tan-Network 

 

In-NOC jopera fuq bażi ta’ 24/7.  Ix-xogħol primarju tagħhom hu li jikkollaboraw mas-26 Stat Membru 

f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Sistemi ta’ Kontroll tal-Fruntieri bħal Schengen, EuroDac, Europol, VIS, 

DubliNet, Skambju 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.  

 

Il-preżenza tat-tim tan-NOC tassigura wkoll sigurtà permezz ta’ CCTV li huma installati fiż-żoni 

tagħhom.  

 

Il-Laboratorju tat-Tekniċi 

 

Ħruġ ta’ Kompjuters  

Kif inhi l-viżjoni primarja tas-sezzjoni, b’kollox 78 kompjuter kienu akkwistati matul l-2018 permezz 

tal-allokazzjoni għall-IT mill-Ministeru, b’total ta’ madwar €117,000. Dawn il-kompjuters ġodda ġew 
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imqassma madwar id-Dipartiment tal-Pulizija ta’ Malta skont l-esiġenza ta’ dawk id-dipartimenti 

konċernati.  

 

Ħruġ ta’ Printers 

Matul is-sena 2018, ġew imqassma total ta’ 97 laser printer, li nħarġu madwar id-Distretti tal-Pulizija 

u fergħat varji oħra fi ħdan il-Korp tal-Pulizija sabiex jinbidlu kemm dawk il-printers li huma 

irreparabbli kif ukoll jiżdiedu f’postijiet fejn kien hemm rikjesti minħabba l-esiġenzi tax-xogħol.  

 

Immodernizzar tal-Office Automation 

Sa minn Jannar 2018, inbdiet skeda biex il-kompjuters kollha taħt id-Dipartiment tal-Pulizija ta’ Malta 

jsirulhom aġġornamenti Office 2016 u dan sejjer jitkompla matul is-sena 2019. 

 

Networks, Infrastruttura u Sigurtà 

Kif implikat, ir-responsabbiltà prinċipali ta’ dan it-tim hija l-infrastruttura tal-kompjuters. Din ir-

responsabbiltà tinkludi konnettività ma’ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, Pulizija lokali u wide area 

networks. 

 

Sistemi online tal-Pulizija - L-Internet 

 

Online Police Reporting System (OPRES) - Sistema ta’ Rapporti Online 

B’kollox ġew sottomessi 623 rapport permezz tas-sistema OPRES.  

 

Il-Kondotti Kriminali Online   

Matul is sena 2018, tkomplew xi xogħlijiet ta’ aġġornament fis-sistema tal-Kondotti Online li issa 

tagħmel parti mill-Internet Uffiċjali tal-Pulizija. Is-sistema tippermetti liċ-ċittadin japplika online għaċ-

ċertifikat tal-kondotta.  

 

 Il-Portal tal-Intranet tal-Pulizija 

Suċċess ieħor matul is-sena 2018 ġie rifless fl-Intranet tal-Pulizija fejn ġew irrappurtati 736,895 

viżitatur/hit minn Pulizija (’il fuq minn elfejn utent).  

 

It-Telefonija u l-112 PABX 

L-apparat tar-recordings kompla jitħaddem b’mod iktar sigur. Is-sistema biex jiġu rkuprati r-recordings 

tat-telefonati baqgħet tissaħħaħ bl-introduzzjoni ta’ periferali ġodda. B’dan il-mod, żdiedet is-sigurtà 

billi ġie llimitat l-aċċess għal dawk biss li jinħtieġu dan filwaqt li jinżamm rekord tal-proċess.  
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Information Systems tal-Pulizija 

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 biex jiġi użat għas-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 taħditiet mal-kuntratturi konċernati, ġie milħuq 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.  

 

Matul ix-xhur ta’ Novembru/Diċembru 2018 kien esegwit il-Business Continuity plan mis-sezzjoni NS-

SIS, billi ġiet simulata sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn ta’ switch over għas-sit sekondarju. Din is-

simulazzjoni kienet suċċess minħabba l-fatt li l-ebda utent ma rrapporta xi waqfien jew xi diffikultajiet 

fis-sistemi.  

 

ECRIS 

Matul is-sena 2018, saru aġġornamenti tas-sistema biex ikunu konformi mal-Kummissjoni Ewropea. 

Saru wkoll xi testijiet ma’ xi stati membri biex jiġu skambjati kondotti.  

 

Field & Operational Support 

 

Reġjun A  

 

Fost l-akbar sfidi matul is-sena 2018 fir-Reġjun A (Distretti 1, 2 u 3) kien hemm il-kontinwazzjoni u t-

titjib fin-nuqqas tal-kriminalità fil-lokalitajiet konċernati. Dan sar mhux biss permezz ta’ żieda ta’ 

pulizija bl-uniformi fil-komunità waqt rondi bil-mixi u bil-vetturi, u diversi road checks, iżda wkoll 

b’inizjattivi oħrajn li ħallew il-frott mixtieq. 

 

Għall-ewwel darba fl-aħħar snin ittieħdet l-inizjattiva fuq livell distrettwali sabiex fit-tliet distretti (1 sa 

3) ġew introdotti pulizija pajżana li jagħmlu xogħol undercover. Dawn il-membri tal-Korp stazzjonati 

fid-Distrett kien jeħtieġ li josservaw movimenti u jagħmlu investigazzjonijiet b’mod diskret li wasslu 

għal diversi riżultati pożittivi. Fost is-suċċessi fl-investigazzjonijiet li saru fir-Reġjun A kien hemm 
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dawk f’Distrett Numru 1, bl-aktar li jispikkaw ikunu dawk konnessi mar-reati tal-pick-pocketing u serq 

minn ġol-ħwienet (shop lifting), kif ukoll dak tal-logħob tal-ażżard. 

 

B’riżultat ta’ dawn l-investigazzjonijiet, tressqu l-Qorti numru konsiderevoli ta’ persuni barranin, l-

aktar Rumeni u Bulgari, li ngħataw sentenzi ta’ ħabs effettiv mill-Qrati tagħna. Ir-riżultati ta’ dawn il-

każijiet ħallew il-frott mixtieq peress li l-istatistika għar-Reġjun A (distretti 1 sa 3), l-aktar fid-Distrett 

tal-Belt Valletta, naqas drastikament meta mqabbel mas-snin preċedenti. Mhux biss, iżda qed jirriżulta 

li l-arresti li saru saħansitra wasslu biex l-istess serq tal-pick-pocketing jonqos sewwa wkoll fil-

lokalitajiet l-oħra madwar Malta u dan peress li dawn il-gruppi kriminali jwettqu s-serq tagħom billi 

jimxu u joperaw minn lokalità għal oħra. 

 

Għalkemm il-Unit ta’ pulizija pajżana twaqqfet l-ewwel fid-Distrett Nru 1, dan l-aħħar ġew identifikati 

numru żgħir ta’ kuntistabbli oħrajn biex twaqqfu units simili wkoll fid-Distrett 2 (Ħal Qormi) u 3 (Raħal 

Ġdid), liema units huma magħrufa bħala DSU (Divisional Support Units) u se jkunu qed jikkollaboraw 

ma’ xulxin sabiex jiġu kkordinati investigazzjonijiet fuq livell ta’ Reġjun u b’hekk inkunu aktar effettivi 

fil-ġlieda kontra l-kriminalità.  

 

Matul l-aħħar xhur beda jiġi analizzat mod ġdid kif il-Pulizija tal-uffiċini stazzjonati f’Reġjun A 

(Distretti 1 sa 3) jibdew jifhmu l-kunċett ġdid tal-Lean Management, u dan fuq inizjattiva tal-Assistent 

Kummissarju inkarigat li flimkien mal-uffiċċju tas-CEO qed jaħdmu sabiex dan il-kunċett jibda jopera 

bħala proġett pilota fl-istess distretti, bl-għan ewlieni jkun li jitnaqqas ix-xogħol replikat li jsir fl-

ipproċessar ta’ dokumenti, l-aktar ta’ permessi tal-pulizija. Dan il-proġett għandu jwassal sabiex il-Korp 

jakkwista lil dawn il-membri tal-pulizija fuq xogħol barra mill-għassa fejn ikunu aktar viżibbli u 

effettivi mal-komunità. 

 

Is-sena 2018 ġabet magħha numru ta’ attivitajiet konnessi mal-V18 fejn il-Belt Valletta kienet qed 

tgawdi t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea. Ma setax jonqos li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jinvolvu s-sehem 

tal-Pulizija distrettwali, l-aktar dawk tal-Belt (Distrett 1) fejn seħħew il-maġġorparti tal-attivitajiet 

kulturali. L-involviment tal-Pulizija kien jinkludi diversi laqgħat mal-organizzaturi tal-V18 dwar 

sigurtà u loġistika tat-traffiku kif ukoll ta’ kontrolli tal-massa minħabba li wħud mill-attivitajiet li saru 

attiraw attendenzi kbar. 

 

Ta’ min isemmi li ma ġew irrappurtati l-ebda inċidenti partikolari u dan grazzi għall-preparamenti li 

saru, fosthom mill-Pulizija, minn ħafna jiem qabel. 

 

Fost iċ-ċelebrazzjonijiet il-kbar li saru kien hemm il-ftuħ uffiċjali tal-V18 fil-Belt li attira folol kbar.  

Attivitajiet oħrajn li saru matul is-sena kienu jinkludu l-Karnival, il-festi tal-titulari tal-parroċċi, il-Festa 
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l-Kbira li fiha ħadu sehem l-erba’ statwi tal-Belt f’purċissjoni waħda, il-kunċerti kbar ta’ Joseph Calleja 

u l-Isle of MTV fuq il-Fosos tal-Furjana, il-Pageant of the Seas fil-Port il-Kbir, il-Festival Nazzjonali 

tan-Nar tal-Art fuq il-Fosos, il-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-President’s Charity Fun Run, il-Malta Jazz Festival, diversi festivals tal-inbid 

fil-ġonna tal-Belt, u attivitajiet oħrajn fosthom Ġenna ta’ Ġonna fil-Furjana.   

 

Fil-Belt saru diversi ċerimonji u parati, fosthom dawk konnessi ma’ Jum it-Tifkira f’Novembru u Jum 

ir-Repubblika f’Diċembru, liema attivitajiet kellhom is-sehem tal-pulizija distrettwali fejn tidħol 

loġistika u mmaniġġjar ta’ traffiku. Fil-Marsa Sports Grounds reġa’ sar il-kunċert kbir Unite for 

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, filwaqt li f’Ħal 

Qormi sar ukoll il-Festival tal-Ħobż magħruf bħala Casal Fornaio. Id-Distrett Nru 2 kien ukoll impenjat 

waqt il-Maratona ta’ Puttinu fil-grawnd tal-Marsa. Matul l-istess sena l-membri stazzjonati fid-Distrett 

Nru 2 kienu regolarment impenjati waqt it-tiġrijiet taż-żwiemel fil-korsa tal-Marsa. 

 

Il-Pulizija ta’ Raħal Ġdid (Distrett Nru 3) kienu regolarment impenjati bis-sigurtà u xogħol ta’ kontroll 

tal-folla waqt diversi partiti tal-futbol, futsal u logħob tar-rugby ġewwa l-grawnd u l-padiljun sportiv 

ta’ Kordin. 

 

Is-sena 2018 rat ukoll diversi delegazzjonijiet Ewropej li attendew għal laqgħat f’Dar l-Ewropa fil-Belt 

u f’istituzzjonijiet oħrajn, inkluż fil-Parlament u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, li matulhom il-Pulizija 

tal-Belt kien jeħtieġ li jkunu preżenti għal sigurtà u mmaniġġjar ta’ traffiku. Matul iż-żmien tal-Milied, 

il-Pulizija ta’ Reġjun A kienu impenjati fuq diversi attivitajiet konnessi ma’ funzjonijiet u purċissjonijiet 

reliġjużi fid-diversi knejjes u parroċċi, filwaqt li d-Distrett tal-Belt kien impenjat biċ-ċelebrazzjonijiet 

nazzjonali tal-Ewwel tas-Sena fi Pjazza San Ġorġ li kienu organizzati mill-Fondazzjoni 18 bħala l-aħħar 

attività tal-Belt bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura. Sabiex jinżamm il-kuntatt dirett mal-komunità li 

lilha l-Korp iservi, saru diversi laqagħat fuq bażi regolari bejn il-Pulizija u l-kunsilli lokali fejn ġew 

diskussi problemi u materji kurrenti li b’xi mod kienu qed jaffettwaw is-sigurtà u l-ordni fil-lokalitajiet. 

Matul dawn il-laqgħat il-Pulizija twiegħed li tagħmel l-almu tagħha sabiex tittejjeb il-preżenza tagħha 

fit-toroq ħalli jonqos l-inkonvenjent, jonqsu r-reati, u jirrenja s-serħan tal-moħħ taċ-ċittadini. 

 

Matul is-sena 2018, id-Distretti numru 4 u 5 kienu impenjati b’diversi attivitajiet kif ukoll 

investigazzjonijiet. 
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Saru diversi attivitajiet li jinkludu, għat-tielet darba konsekuttiva, l-Istrina tal-President ta’ Malta li għal 

darb’oħra saret fil-Kumpless Sportiv ta’ Ħal Kirkop. Il-Pulizija ħadu ħsieb is-sigurtà tal-madwar kif 

ukoll id-dħul għall-imsemmija attività.  

 

Matul l-istess sena d-distretti numru 4 u 5 kienu impenjati b’diversi festi titulari li saru f’lokalitajiet 

differenti. Dawn l-attivitajiet kienu jinkudu l-Ballun tan-Nar li nħaraq għall-okkażjoni tal-Valletta 18 

minn ħdejn il-gzira ta’ Filfla. Il-pulizija ħadu ħsieb il-loġistika, is-sigurtà kif ukoll ipparteċipaw fil-ġarr 

tal-imsemmi ballun mill-kamra tan-nar għall-port ta’ Rikażli minn fejn imbagħad inġarr fuq il-baħar 

għal ħdejn il-gżira ta’ Filfla. Attività oħra li tilqa’ ħafna nies hija Żejt iż-Żejtun, li ta’ kull sena ssir 

b’suċċess kbir. Il-Pulizja għal darb’oħra kienu strumentali sabiex l-attività saret u ma nqala’ l-ebda 

inċident. F’Marsaxlokk sar il-Festival Internazzjonali tan-Nar, li għalih jattendu mijiet ta’ nies u 

dilettanti tan-nar. Attivitajiet oħra kienu jinkludu l-Birgufest, li bħal kull sena ġibed għadd kbir ta’ nies 

minn madwar Malta kollha.   

 

Investigazzjoni prinċipali li saret mill-Pulizija tad-Distrett nru 5 kienet il-ħabta ta’ Tourist Sightseeing 

Bus hija u ħierga miż-Żurrieq. Din ħabtet ma’ siġra fil-ġenb tat-triq u mietu żewġ barranin li kienu 

rekbin fil-parti ta’ fuq tal-vettura. Investigazzjonijiet oħra kienu jinkludu diversi inkjesti Maġisterjali 

kif ukoll investigazzjonijiet li saru mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali.   

 

Minħabba li kienu qed jidħlu rapporti ta’ pick-pocketing minn Marsaxlokk, il-Pulizija ħadmet pajżana 

u r-riżultat kien li r-rapporti ta’ pick-pocketing naqsu drastikament. 

 

Il-Pulizija kienet ukoll impenjata fid-dħul ta’ immigranti irregolari fix-Xatt tal-Isla. Il-pulizija tad-

Distrett ikkordinaw ix-xogħol sabiex dawn ittieħdu lejn iċ-Ċentri ta’ Detenzjoni. 

 

Reġjun B  

 

Is-sena 2018 kellha numru sostanzjali ta’ avvenimenti. 

 

F’Marzu u fix-xhur ta’ wara tfasslet strateġija sabiex jiġi attakkat il-fenomenu ta’ serq magħruf bhala 

pick-pocketing. Dan għaliex matul ix-xhur tas-sajf, bosta postijiet turistiċi kienu jisfaw il-mira ta’ 

diversi ħallelin li kienu jsibu lil turisti vulnerabbli u jisirqulhom flus minn ġol-but u basktijiet. 

 

Din is-sena din il-kriminalità ġiet indirizzata billi numru ta’ Pulizija tad-Distrett ħadmu pajżana 

f’diversi postijiet li kienu jiġu affettwati minn pick-pocketing. Il-ħidma tat il-frott mixtieq għaliex saru 

numru ta’ arresti. Sal-bidu tas-sajf, il-problema diġà kienet ittaffiet b’mod drastiku, meta mqabbla mas-

snin ta’ qabel. 
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Il-logħob tal-futbol kien ukoll ta’ impenn kbir għall-Pulizija. Minbarra l-logħob annwali tal-kampjonat 

Malti, rajna logħob internazzjonali.  

 

Il-lokalità ta’ San Pawl il-Baħar (li tinkludi l-Qawra u Buġibba) hija simili ħafna għal dik ta’ Paceville. 

Fil-fatt hemm numru kbir ta’ barijiet, ħwienet tal-ikel u lukandi li jagħmlu lil din il-lokalità popolari 

ħafna mal-Maltin u t-turisti. Buġibba u l-Qawra nbidlu f’lokalitaijiet magħrufa wkoll bħala postijiet li 

jirrisjedu fihom ħafna persuni u familji bi problemi soċjali. Għaldaqstant il-pulizija ħafna drabi 

jkollhom jirrikorru fuq inċidenti ta’ vjolenza domestika u problemi oħra relatati mal-familji. 

 

F’Paceville, li huwa meqjus il-mekka tad-divertiment u li qiegħed dejjem fil-mira tal-midja, il-pulizija 

ta’ San Ġiljan ipprovdew is-servizz tagħhom sabiex tiġi aċċertata s-sigurtà fil-massimu għal dawk li 

jiffrekwentaw dan il-post. Kellna diversi rapporti ta’ argumenti b’feriti gravi jew ħfief. Il-maġġorparti 

tal-każijiet rappurtati ġew solvuti u ttieħdu proċeduri kriminali fil-konfront tal-aggressur/i. Dan jingħad 

ukoll għall-omiċidju li kien hemm din is-sena. Kien hemm għadd ta’ każijiet ta’ pussess u traffikar ta’ 

droga, fejn il-maġġorparti kienu persuni ta’ karnaġġjon skur. Il-Pulizija kienu impenjati ferm f’diversi 

spezzjonijiet f’postijiet ta’ divertiment fejn instabu numru ta’ minuri, serq minn klabbs fejn il-

maġġorparti tal-aggressuri kienu ta’ karnaġġjon skur, vjolenza fuq Pulizija, kif ukoll ingħataw diversi 

taħrikiet għal parkeġġ illegali, tipjip f’postijiet ta’ divertiment, alkoħol fil-pubbliku, ġarr f’kontenituri 

tal-ħġieġ, u sokor fit-triq, fost oħrajn.   

 

Il-festa ta’ Jum San Patrizju wkoll ġabet sfida ta’ loġistika u operat fejn tidħol sigurtà fit-toroq prinċipali 

ta’ San Ġiljan kif ukoll fil-klabbs. Imqabbel mas-snin ta’ qabel, bl-għajnuna ta’ diversi entitajiet 

fosthom il-Kunsill Lokali San Ġiljan, Transport Malta u diversi taqsimiet tal-Pulizija, dan kien 

avveniment ikkontrollat. 

 

Non-alcoholic parties saru f’diversi lokalitajiet f’Tas Sliema u San Ġiljan, kif ukoll purċissjonijiet u 

festi f’diversi lokalitajiet taż-żewġ distretti. 

 

Rapid Intervention Unit – RIU/Special Branch (SIU)  

 

L-objettiv ġenerali tal-iskwadra RIU huwa prinċipalment li tipprovdi 24/7 assistenza lill-pubbliku 

ġenerali u lejn il-bqija tal-Pulizija tal-Diviżjonijiet/Unitajiet kemm b’mod tattiku kif ukoll f’riżorsi fl-

inqas żmien possibbli.  

 

Dan huwa implimentat fir-rigward tal-kompiti/rwoli li ġejjin li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta’ dawn 

it-taqsimiet: 
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1. Iżżomm ambjent sigur billi tgħasses il-gżejjer lokali. 

2. Tirrispondi għall-kriżijiet u twettaq kwalunkwe operazzjoni limitata ta’ kontinġenza. 

3. Tipprovdi appoġġ lil awtoritajiet ċivili oħra. 

4. Twettaq fixed points ma’ Ambaxxati barranin ibbażati lokalment. 

5. Skorti ma’ oġġetti ta’ valur. 

6. Tirrispondi fuq allarmi residenzjali, banek kif ukoll uffiċini oħra. 

7. Kontroll tal-folla waqt disturbi pubbliċi. 

8. Tipprovdi assistenza lil diviżjonijiet u taqsimiet oħra tal-Pulizija. 

9. Tagħmel rejds tal-Pulizija ppjanati flimkien ma’ dipartimenti oħra tal-Pulizija. 

10. Tipprovdi sigurtà u protezzjoni mill-qrib ma’ VIPs waqt li jkunu f’Malta. 

11. Ġlieda kontra t-terroriżmu. 

12. Twettaq għajnuna umanitarja u reazzjoni għad-diżastri. 

13. Twettaq rondi frekwenti kif ukoll dawk fissi ma’ entitajiet taħt theddid kbir. 

 

Matul is-sena 2018, l-RIU rnexxielha twaqqaf jew iżżomm 719-il persuna. Minn dawn, 62 kienu 

mfittxija fuq il-paġna ewlenija tas-Sistema Nazzjonali tal-Pulizija jew permezz ta’ struzzjonijiet diretti 

minn Uffiċjali tal-Pulizija; 76 kienu ħallelin maqbuda b’mod flagranti jew li kienu għadhom kemm ġew 

maqbuda mill-vittma jew minn xi membru tal-RIU li ħa l-kustodja tagħhom mill-vittma; 491 

b’konnessjoni ma’ xi argumenti jew ġlied jew f’każijiet oħra fejn l-uffiċjal huwa obbligat li jipproċedi 

għall-arrest; 3 persuni li nstabu li kisru l-kundizzjonijiet tal-pleġġ (bail condition) imposti fuqhom mill-

Qrati tagħna; 68 persuna ġew arrestati b’rabta ma’ każijiet ta’ droga; filwaqt li 19-il persuna oħra ġew 

arrestati waqt li membri tal-Iskwadra Kontra d-Droga kienu qed iwettqu kontrolli fit-triq (road checks). 

 

Membri ta’ din is-sezzjoni għamlu tfixxija fuq 8,301 vettura li minnhom 7,886 twaqqfu waqt il-verifiki 

fit-triq, filwaqt li l-415-il vettura l-oħra ġew imwaqqfa għal spezzjonijiet wara li qanqlu xi tip ta’ suspett 

matul għassa ta’ rutina. L-RIU rnexxielha tivverifika u tinvestiga 1,002 persuni li b’xi mod qajmu 

suspett raġonevoli li setgħu jkunu involuti f’xi attività kriminali. Barra minn hekk, skoprew b’suċċess 

71 każ relatati mal-abbuż tad-droga, li 14 minnhom ġew skoperti waqt il-kontrolli fit-triq. Każijiet bħal 

dawn varjaw minn pussess sempliċi għal traffikar tad-droga. 

 

Matul il-patrols ta’ rutina tagħhom, il-membri tal-RIU rnexxielhom isibu u jirkupraw 27 vettura misruqa 

u 34 vettura oħra identifikati bħala mfittxija. L-intervent tagħhom kien kruċjali f’14-il okkażjoni biex 

jiġu rkuprati oġġetti misruqa, filwaqt li fi 28 okkażjoni nstabu oġġetti projbiti. L-RIU rnexxielha wkoll 

tirrintraċċja 34 persuna nieqsa u assistiet għal 42 każ ta’ suwiċidju/attentat ta’ suwiċidju fejn fi 11-il 

okkażjoni l-intervent kien wieħed ta’ suċċess u ġiet salvata l-ħajja.  
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L-RIU ntbagħtet fuq 872 rapport li kienu jikkonsistu f’tipi differenti ta’ ġlied u argumenti li ġew 

irrappurtati lill-Pulizija. Ġew riċevuti wkoll aktar rapporti fejn kienet meħtieġa l-għajnuna 

immedjata/dispaċċ tal-persunal tal-RIU fir-rigward ta’ 164 każ ta’ serq, li kienu jvarjaw minn serq armat 

għal serq minn ġewwa residenzi/vetturi. Is-sezzjoni ntbagħtet ukoll fuq 50 każ ta’ vandaliżmu, 144 

rapport ta’ nirien/splużjonijiet, 7 okkażjonijiet ta’ bombi finta, assistiet f’5 każijiet ta’ immigrazzjoni 

illegali, u assistiet fl-investigazzjoni ta’ 27 persuna misjuba mejta f’inċidenti fatali/nonfatali. 

 

Is-sezzjoni ntbagħtet fuq żewġ każijiet ta’ qtil, kif ukoll fuq 23 stabbing, li tnejn minnhom aktar tard 

wasslu għall-mewt tal-vittma. 

 

Membri tal-RIU għenu f’274 okkażjoni uffiċjali. L-RIU assistiet fi 83 każ li kienu jinvolvu cash vans 

kif ukoll twettqet assistenza fuq 193 skorta ma’ tali vannijiet tal-flus kontanti. Assistiet jew salvat 201 

persuna ċivili, filwaqt li assistiet membri oħra tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta fuq 1,514-il każ. Barra 

minn hekk, l-RIU ntbagħtet fuq 34 każ li jinvolvu vjolenza kontra uffiċjali pubbliċi. 

 

Din is-sezzjoni ntbagħtet fuq 2,163 allarm, attendiet u assistiet 203 inċidenti tat-traffiku, ħarġet 178 

biljett jew spejjeż ta’ offiża tat-traffiku, għamlet 32 test tal-breathalyser, u wettqet 3,198 tfittxija fuq 

persuni, vetturi u binjiet. 816-il tfittxija bħal dawn twettqu matul il-kontrolli fit-toroq. 

 

Din is-sezzjoni ntbagħtet fuq 315-il talba li rriżultaw li kienu foloz. 

 

Saru 77 kontroll fuq it-toroq f’diversi lokalitajiet madwar Malta. 7,886 vettura ġew imwaqqfa u/jew 

ikkontrollati, li minnhom 484 ġew imfittxija wkoll. In-numru ta’ persuni li ġew imfittxija f’dawn il-

kontrolli fit-triq, wara li l-uffiċjali kellhom suspett raġonevoli li jistgħu jaħbu xi ħaġa illegali fuq il-

persuna tagħhom, kien ta’ 332. Minn dawn il-kontrolli fit-triq inħarġu 79 akkuża/kontravenzjoni li ma 

jinkludux 14-il każ ta’ droga. In-numru totali ta’ persuni arrestati/miżmuma f’dawn il-kontrolli fit-toroq 

kien ta’ 19. 

 

Apparti minn dan, l-RIU huma wkoll responsabbli biex jipprovdu sigurtà ma’ Ambaxxaturi kif ukoll l-

assi tagħhom waqt li jkunu Malta.  

 

Matul is-sena 2018 attenzjoni speċjali ngħatat għal darba oħra biex tgħin lill-Pulizija f’Paceville u biex 

twieġeb fl-iqsar perjodu ta’ żmien disponibbli f’dan il-qasam speċifiku, speċjalment waqt tmiem il-

ġimgħa u festi pubbliċi. 
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L-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 hemm oġġetti ta’ valur 

jew oġġetti ta’ riskju għoli. 

 

Il-Kamra tal-Kontroll 

 

Mid-doveri mwettqa matul is-sena mill-persunal tal-Kontroll tal-Pulizija/tal-Kamra tal-Operazzjonijiet, 

wieħed jista’ jinnota li l-maġġoranza l-kbira tas-sejħiet huma fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ kuljum li 

ma jeħtiġux l-intervent ta’ dipartimenti oħra ta’ emerġenza. Għadd konsiderevoli ta’ sejħet isiru lil-linja 

ta’ emerġenza 112. 

 

 

 

 

Servizzi Protettivi  

 

Is-Sezzjoni tat-Traffiku 

 

It-Taqsima tat-Traffiku kompliet tiffoka prinċipalment fuq il-Logo Internazzjonali sabiex issalva 

ħajjiet, fil-prevenzjoni ta’ inċidenti tat-traffiku, għajnuna fl-influss tat-traffiku, assistenza lis-sewwieqa, 
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pedestrians u utenti oħra tat-triq. L-uffiċjali tat-traffiku adottaw atteġġjament kemm proattiv kif ukoll 

fiżiku f’dak li hu infurzar f’diversi postijiet u avvenimenti.  

  

Il-Pulizija tat-Traffiku baqgħu juru l-preżenza kuljum fil-ħin tar-rush hour ta’ filgħodu u kif ukoll ta’ 

filgħaxija. 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. 

  

Issues differenti li s-Sezzjoni tat-Traffiku tagħmel ħafna enfasi fuqhom huma: 

a. drink/drug-driving; 

b. sewqan mingħajr iċ-ċintorin tas-sigurtà; 

ċ. użu ta’ telefowns ċellulari waqt is-sewqan; 

d. sewqan fuq red traffic lights; 

e. veloċità eċċessiva fis-sewqan; 

f. liċenzji skaduti ta’ vetturi u vetturi mingħajr polza t’assigurazzjoni; 

g. sewwieqa mingħajr liċenzja tas-sewqan; 

h. vetturi barranin mhux reġistrati ma’ Transport Malta; 

i. sewqan perikoluż/negliġenti u li t-traffiku jimxi b’mod aktar ħieles fit-toroq. 

  

Diversi spot checks saru kuljum mill-Pulizija tat-Traffiku, ġew imwaqqfa 3,064 sewwieq u ngħataw 

ċitazzjonijiet fejn instab li kien hemm xi irregolaritajiet. Ġew pjanati Operational Checks fl-iktar 

postijiet suxxettibbli għall-irregolaritajiet u abbuċi li qed jissemmew hawn fuq. 

 

Il-vetturi mitluqin/vetturi b’numru ta’ reġistrazzjoni barrani, li nstabu jintużaw illegalment fit-toroq 

Maltin, ġew irmunkati kif ukoll saru spezzjonijiet ma’ diversi dealers sabiex ma jħallux vetturi fit-toroq 

pubbliċi. Dawn kienu ta’ suċċess għaliex tnaqqas drastikament dan l-abbuż.  

  

Hawn taħt għandek issib in-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet li nħarġu mis-Sezzjoni tat-Traffiku:  

  

  

 

Numru ta’ sewwieqa/ 

passiġġieri mħarrka  
Akkużi maħruġa Numru ta’ ċitazzjonijiet  

13,520 505 24,398 
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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 għal okkażjonijiet tal-VIP lokali, li 

ammontaw għal 1,239 skorta. 

  

Il-Pulizija mis-Sezzjoni tat-Traffiku assistew lill-pubbliku waqt attivitajiet u kompetizzjonijiet ta’ sport, 

partikolarment waqt avvenimenti atletiċi jew bir-roti.  

 

F’diversi attivitajiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi, il-Pulizija mis-Sezzjoni tat-Traffiku taw taħditiet ġewwa 

skejjel tal-gvern u skejjel privati kif ukoll ġewwa l-Kunsilli Lokali. Apparti hekk, din it-taqsima kienet 

preżenti fuq il-midja lokali fejn il-pubbliku kien mogħti tagħrif rigward il-kampanja ta’ sigurtà tat-

traffiku.  

 

It-Taqsima tat-Traffiku intensifikat l-investigazzjoni fejn 15-il każ ġdid ġew intavolati fil-Qorti li 

jittrattaw attakki u vjolenza fuq pulizija tat-traffiku, evażjoni ta’ taxxi fuq reġistrazzjonijiet ta’ vetturi 

impurtati, liċenzji u dokumenti foloz u każi frodulenti.  

 

Administrative Law Enforcement (ALE) 

 

Xogħol l-ALE huwa li jipproteġu l-ambjent. Matul il-perjodu msemmi, 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 saret ukoll mal-Wild Bird Regulation Unit rigward kaċċa u nsib illegali matul l-istaġuni 

miftuħa u anke meta l-istaġuni jkunu magħluqa. Membri mit-Taqsima tal-ALE ngħataw seminars 

rigward regolamenti u tibdil ieħor fil-leġiżlazzjoni. Ġie mogħti tagħlim lill-pulizija mill-għaqda WBRU 

fuq kif jingħarfu l-għasafar u speċi protetti. 

  

Tipi ta’ illegalità u n-numru totali ta’ akkużi u ċitazzjonijiet/kontravenzjonijiet li nħarġu mill-ALE:  

 

Akkużi Sena 2018 

  

Insib illegali 91 
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Kaċċa illegali fuq l-art 44 

Pussess ta’ speċi protetti 11 

Att dwar żibel u skart 591 

Ksur tar-regolamenti fl-ibħra 41 

Ċitazzjonijiet tat-Traffiku 556 

Akkużi tat-Traffiku 103 

Att dwar l-armi 7 

Trakkijiet/merkanzija mikxufa 27 

Sajd illegali 16 

Trattament illegal tal-annimali 2 

Diżubbidjenza ta’ ordnijiet tal-Pulizija skont il-liġi 1 

Ilmenti uffiċjali mill-entitajiet dipartimentali (kwereli ) 13 

Akkużi oħra  12 

Total 1515 

 

It-Taqsima tas-Snajja’ 

 

 Garaxx MT mekkaniks (Workshop)  

  

Is-sezzjoni mekkanika tal-Pulizija hija maqsuma f’erba’ sezzjonijiet: 

·       Is-sezzjoni tiswija mekkanika 

·       It-taqsima tal-imħażen (stores)  

·       Panel beating u spray workshop 

·       Is-sezzjoni ta’ tiswijiet elettriċi tal-vetturi 

 

Dawn is-sezzjonijiet jinkludu l-manutenzjoni tal-vetturi kollha tas-servizz filwaqt li l-imħażen MT 

iżommu  rekords ta’ xiri ta’ spare parts għall-vetturi. Provvisti u spare parts huma akkwistati permezz 

ta’ sejħa għal kwotazzjonijiet u wara li tinkiseb awtorizzazzjoni mis-sezzjoni tal-accounts. 

  

Proġetti kontinwi 

 

 Modernizzar tal-workshop b’xiri ta’ kompjuters tal-vetturi u ieħor għall-muturi. 

 L-imħażen tal-parts komplew jaħdmu fuq sistema kompjuterizzata li ġiet introdotta sabiex ikun 

hemm aktar kontoll fuq xiri, ammonti, stocks u kif ukoll fejn qed jintużaw dawn il-parts. 

 Vetturi tal-Pulizija li jkunu involuti f’kolliżjonijiet fejn jirriżulta li huwa t-tort/responsabbiltà 

ta’ terzi persuni jiġu msewwija mill-panel beaters u l-isprejers tal-garaxx.  
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 Diversi vetturi kienu akkwistati (wara li jkunu maqbuda permezz ta’ kawżi fil-Qorti jew wara 

li jkunu rmunkati mit-toroq bħala vetturi mitluqin u ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern skont il-

LS65.13). Dawn jiġu rranġati bi spejjeż minimi għall-użu mill-Korp tal-Pulizija. 

 

MT Sezzjoni tas-Sewwieqa 

 

Ir-rwol ta’ din is-sezzjoni huwa li: 

 Jattendu sabiex iservu biex jinqdew il-fizzjali tal-HQ rigward trasport b’vetturi żgħar u 

personnel ieħor tas-servizz permezz ta’ minibuses jew buses skont il-bżonn.  

 Iqassmu u jiġbru l-barrieri tal-Pulizija skont kif meħtieġ madwar il-gżejjer għal kull każ u 

avveniment.  

 Jattendu għall-irmonk tal-vetturi weqfin - kemm tas-servizz, vetturi abbandunati u vetturi oħra 

fosthom dawk maqbudin taħt investigazzjonijiet tal-Pulizija.  

 Jiġu assenjati għad-dmirijiet ta’ reliever duty bħala orderlies fil-garaxx MT, bħala sentry il-

GHQ Main Gate, kif ukoll ta’ petrol attendant u relievers tal-orderlies ġewwa l-Pembroke 

compound. 

 Iġorru materjal konness max-xogħol tal-korp bħal pereżempju kaxxi tal-logħob maqbuda u 

materjal ieħor.  

 Iġorru l-katavri lejn il-kamra mortwarja meta meħtieġ fi mwiet li jaqgħu taħt inkjesti.  

 Iġorru l-immigranti illegali f’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Immigrazzjoni.  

  

 

 It-Taqsima Snajja’ tal-Korp  

  

It-Taqsima tas-Snajja’ kompliet tieħu diversi xogħlijiet skont il-ħtieġa tal-forza tal-Pulizija. 

  

1. Air condition technicians attendew għall-installazzjonijiet ta’ bosta air conditioners ġodda u 

tiswijiet f’dawk imwaħħlin f’diversi lokalitajiet fil-binjiet tal-Korp tal-Pulizija. Twaħħlu wkoll 

ACs f’sentry boxes. 

2. Mastrudaxxi qed ilestu għamajjar ġodda għall-kwartieri l-ġodda tal-Counter Terrorism Unit u 

l-Criminal Intelligence Analysis Unit fil-blokk tal-MT stess. Saru diversi għamajjar għall-

għases u postijiet oħra, fosthom għall-kamra tal-112. Tfasslu ħamest ikmamar tal-intervisti 

f’Raħal Ġdid, iż-Żejtun, il-Mosta, l-Imtarfa u r-Rabat, Għawdex. Il-mastrudaxxi 

mmanifatturaw ukoll diversi sentry boxes mgħammra bl-AC u anke  rampi tal-aċċessibbiltà fil-

Belt Valletta.  
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3. Electricians ukoll jattendu għall-ħtiġiet kollha fil-bini kollu tal-Pulizija, u jaraw li jinbidlu s- 

sistemi antiki tal-elettriku, isewwu ħsarat fil-lifts, u jagħmlu installazzjonijiet ġodda meħtieġa. 

Inbeda proċess biex jiddaħħal it-3-phase fl-għases prinċipali.  

4. Bennejja attendew għal diversi tiswijiet ġewwa l-GHQ, fosthom bdil tas-saqaf tat-tromba l- 

kbira tal-GHQ, biex fuqu twaqqfet il-112 Control Room. Sar xogħol ieħor ġol-RIU, għases tal-

pulizija u postijiet oħra. Ġew irranġati l-faċċati ta’ għases bħalma huma tal-Qawra u San Ġiljan. 

Saru btieħi ġodda għat-Taqsima tal-Klieb. Saret tiswija ta’ roof membrane kontra l-ilma 

f’diversi lokalitajiet fil-bini tas-CID, GHQ, Sezzjoni Mounted u stazzjonijiet oħra. Sar xogħol 

ukoll f’diversi għases li kellhom strutturi ta’ dehra antikwata u anke li setgħu kellhom struttura 

perikoluża bħall-għases ta’ Ħaż-Żabbar, iż-Żejtun, Birżebbuġa, Ħaż-Żebbuġ, Tas-Sliema, Ħal 

Għaxaq u ż-Żurrieq.  

5. Ħaddieda sewwew ħsarat li nqalgħu minn żmien għal żmien, u ħadu ħsieb il-bini ta’ gaġeġ tal- 

klieb kif ukoll l-infurzar ta’ strutturi aktar siguri u moderni fil-Lock-up tal-HQ tal-Furjana.  

 

Is-sezzjoni għaż-żamma ta’ vetturi f’St Andrews limiti ta’ Pembroke 

 

Din is-sezzjoni qiegħda f’St Andrews u hi komposta minn sitt huts u fil-btieħi hemm rekord ta’ 501 

vettura bejn karozzi, trakkijiiet u dgħajjes. Dawn qegħdin miżmuma fuq ordnijiet tal-Qorti jew fuq 

investigazzjonijiet tal-Pulizija. Bħalissa nbeda proċess biex dawk il-vetturi li ma għandhomx valur ta’ 

evidenza jitneħħew ħalli jiżdied l-ispazju. Hawnhekk f’din is-sena sar Online Vehicle Inventory ħalli 

jiġu mnaqqsa l-vetturi.  

 

It-taqsima tal-binjiet tal-Korp (estate managements) 

 

Din is-sezzjoni tkopri kemm iż-żamma ta’ rekords ta’ kirjiet tal-binjiet fi ħdan il-Korp kif ukoll il-ħlas 

ta’ kirjiet għal bini li hu mikri mingħand il-privat. Sar tender pubbliku għall-bini ta’ għassa moderna f’ 

Ta’ Monita, Wied il-Għajn. Ġie ppreparat konvenju mid-Dipartiment tal-Artijiet, ħalli tinxtara l-għassa 

l-ġdida f’Marsaxlokk. Se jinbdew ukoll negozjati biex tiġi indirizzata l-problema tal-kera mas-sidien 

tal-għases taż-Żurrieq, l-Imtarfa u l-Għasri, Għawdex. Inbeda wkoll eżerċizzju ħalli tinstab art għall-

bini ta’ hubs għall-pulizija biex iservu bħala Kwartieri Reġjonali għad-Distretti. 

 

Radio Workshop u Komunikazzjoni 

 

Il-Pulizija tar-radju huma inkarigati mill-komunikazzjoni  tar-radju, kif ukoll mir-radjijiet tal-Pulizija, 

kemm fissi u kemm dawk li  jistgħu jinġarru fl-idejn. Huma jieħdu ħsieb ukoll l-antenni tar-radju, vetturi 

b’sinjal ta’ dwal tal-emerġenza u sireni tal-vetturi. Jieħdu ħsieb ukoll l-istores tal-post tar-radju, is-
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sistema tar-radju ta’ Malta u Għawdex u r-radjijiet kollha li jistgħu jinġarru. L-istess staff jagħmlu l-

manutenzjoni u t-tiswijiet kollha li jkun hemm bżonn minħabba ċerta sigurtà u kunfidenzjalità. B’hekk, 

ma jiġux rivelati frekwenzi u deċifrar ta’ encryptions u kif ukoll jiġu evitati spejjeż żejda meta jiġu 

mqabbla ma’ li kieku t-tiswijiet u l-installazzjonijiet isiru minn terzi persuni. 

 

 

Proġetti matul dan il-perjodu  

 

Sistema tar-radju ġdida fit-taqsima tal-iStolen Vehicles Squad 

 

F’dan il-perjodu ġiet installata sistema tar-radju ġdida fit-taqsima tal-iStolen Vehicles Squad biex 

tlaħħaq mal-ħtieġa tal-lum tal-Pulizija ta’ din is-sezzjoni.       

  

 

Sistema tar-radju temporanja għall-ftuħ tal-Valletta 2018 

 

Għall-ftuħ tal-Valletta 2018, il-Pulizija f’din it-taqsima lestew il-preparamenti meħtieġa biex jiġu  

installati sistemi ta’ komunikazzjoni tar-radju biex jintużaw mill-Pulizija. Dawn is-sistemi ġew installati 

fil-kmamar ta’ kontroll temporanji li kienu użati fil-postijiet fejn kienu se jsiru l-attivitajiet marbuta 

mal-Valletta 2018. Dawn is-sistemi tar-radju ġew installati u ttestjati biex ikopru aħjar is-siti tal-Belt 

Valletta fejn kienu se jsiru l-attivitajiet. Dawn is-sistemi tar-radju ġew żarmati wara l-attivitajiet.  

 

Installazzjoni f’għaxar vetturi ġodda tal-Pulizija 

 

F’dan il-perjodu, it-taqsima tal-workshop tar-radju kellha tinstalla radjijiet f’10 vetturi ġodda għall-

flotta tal-Pulizija. Dawn il-vetturi ġew mgħammra b’sinjali ta’ dawl, flaxers u radju VHF.  

 

F’dan il-perjodu sar l-ittestjar meħtieġ sabiex tinstab soluzzjoni fl-inqas żmien possibbli sabiex tiżdied 

is-sigurtà fuq ir-radjijiet tal-Pulizija. F’dan iż-żmien il-Pulizija ta’ sezzjonijiet partikolari kellhom ir-

radju sostitwit għal dak diġitali biex b’hekk tkun tista’ tiżdied is-sigurtà. Dan l-eżerċizzju għadu għaddej 

u qed jiġi ppjanat li jiġi implimentat fix-xhur li ġejjin. 

 

Tkompliet il-ħidma fuq il-proġett tal-kamra tal-kontroll il-ġdida tal-Pulizija minn fondi tal-UE. F'dan 

il-perjodu qed isir ukoll eżerċizzju ta’ ttestjar tar-radjijiet u biex tinbidel il-frekwenza tar-radju tal-

Pulizija. Pemezz ta’ apparat ġdid, tkompliet riċerka għal sistema tar-radju diġitali u ttestjar ta’ frekwenzi 

ġodda sabiex tintuża frekwenza UHF minflok dik VHF li qiegħda tintuża bħalissa. 
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Saru diversi testijiet fid-dettall fuq dash lights sabiex jiġu magħżula mudelli addattati għall-iskwadra 

tal-RIU. B’hekk se jiżdied l-ammont ta’ dawl tal-Pulizija fuq il-parti ta’ quddiem tal-vetturi ta’ din l-

iskwadra. Dawn se jkunu komposti minn żewġ kuluri, blu u abjad, b’differenza minn dawk ta’ qabilhom 

li kienu blu biss, bl-għan ewlieni li tingħata attenzjoni akbar mis-sewwieqa. 

  

Is-Sezzjoni tal-Kavallerija 

 

Il-Pulizija tal-Kavallerija pprovdiet diversi skorti Presidenzjali, għal viżitaturi Kapijiet ta’ Stati, u 

għall-Ambaxxaturi li jippreżentaw il-kredenzjali tagħhom. 

  

Wirjiet u relazzjonijiet pubbliċi tkomplew f’diversi entitajiet numeriċi anke waqt avvenimenti 

filantropiċi.  

 

Membri tat-Taqsima tal-Kavallerija attendew għal diversi drabi l-grawnd tal-futbol nazzjonali f’Ta’ 

Qali waqt logħbiet nazzjonali kif ukoll waqt il-logħob tal-kampjonat Malti. Attendew ukoll waqt it-

tiġrijiet taż-żwiemel fil-korsa tal-Marsa.  

 

Il-Pulizija tal-Kavallerija jkunu ukoll preżenti fil-kumpless tal-Kavallerija waqt testijiet li jsiru għal 

doping taż-żwiemel li jkunu pparteċipaw fl-istess tlielaq fil-korsa tal-Marsa. 

 

Bħal fi snin preċedenti, saret ronda mit-Taqsima tal-Kavallerija ġewwa l-Buskett sabiex tiġi 

indirizzata l-kaċċa illegali fiż-żona waqt l-istaġun tal-kaċċa. Il-preżenza tal-Kavallerija b’ronda biż-

żwiemel f’diversi bliet u rħula Maltin, fosthom fil-Belt Valletta kif ukoll f’postijiet turistiċi bħal Tas-

Sliema, Marsaskala u Buġibba, isservi wkoll ta’ attrazzjoni u relazzjonijiet pubbliċi. 

 

Il-Pulizija stazzjonati l-Kavallerija jassistu t-traffiku matul il-ġimgħa fl-inħawi tal-Marsa/Ħamrun 

Bypass biex ikunu ta’ prevenzjoni ta’ inċidenti tat-traffiku, għajnuna fl-influss tat-traffiku u assistenza 

lis-sewwieqa. 

 

Is-Sezzjoni tal-Klieb 

 

 Il-klieb ta’ tfittxija ta’ materjal esplussiv wettqu diversi tfittxijiet konnessi ma’ żjarat statali u 

ta’ VIPs li ġew Malta matul is-sena. Dawn it-tfittxijiet saru flimkien mas-Sezzjoni tal-EOD tal-

Forzi Armati ta’ Malta. Dawn it-tfittxijiet saru f’lukandi, fl-ajruport, ristoranti, Ministeri u 

postijiet varji fejn imorru l-VIPs skont il-protokoll. 
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 Il-klieb ta’ tfittxija ta’ droga wettqu diversi tfittxijiet flimkien mas-Sezzjoni ta’ kontra d-Droga 

u ma’ sezzjonijiet varji tal-Pulizija skont il-bżonn minn żmien għal żmien. 

 

 Il-klieb ta’ użu ġenerali (tal-Protezzjoni) wettqu diversi rondi f’postijiet prominenti waqt 

attivitajiet varji, fosthom ma’ residenzi fejn ikunu qed joqogħdu VIPs waqt żjarat statali u 

uffiċjali f’pajjiżna, rondi ma’ grawnds tal-futbol u rondi f’postijiet fejn ikun hemm avvenimenti 

u jkunu preżenti mases ta’ nies.  

 

Investigations and Security 

 

Cyber Crime Unit 

Is-Cyber Crime Unit hija taqsima speċjalizzata fi ħdan il-Korp tal-Pulizija li ġiet imwaqqfa 

formalment fl-2003. Ir-rwol prinċipali ta’ din it-Taqsima huwa li tagħti l-assistenza teknika 

meħtieġa f’investigazzjonijiet kriminali fejn il-kompjuter huwa l-mira jew il-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 ma s-soċjetà tagħmel użu mit-teknoloġija, iktar hemm il-possibbiltà li persuna 

tkun involuta bħala vittma jew aggressur ta’ reat. L-avvanzi fit-teknoloġija kif ukoll id-direzzjonijiet 

strateġiċi tal-Gvern Malti għal iktar użu tal-internet jiggarantixxu żieda fix-xogħol tas-Cyber Crime 

Unit anke fis-snin li ġejjin. 

 

 

Inizjattivi ta’ Prevenzjoni 

Is-Cyber Crime Unit involviet ruħha f’numru ta’ inizjattivi ta’ prevenzjoni fejn kienet involuta fi tnejn 

u għoxrin (22) taħdita intiżi sabiex jitqajjem iktar għarfien dwar l-użu responsabbli tat-teknoloġija u kif 

wieħed jista’ jevita li jkun vittimizzat waqt li jkun qiegħed fuq l-internet. Dawn il-laqgħat kienu 

ddisinjati sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet partikolari tal-udjenza ta’ dawn it-taħditiet li saru għall- 

għalliema, ġenituri, żgħażagħ u tfal. 

 

Matul l-istess perjodu, is-Cyber Crime Unit ipparteċipat f’inizjattivi ta’ prevenzjoni li saru permezz tal-

mezzi tax-xandir. Dawn l-inizjattivi jinkludu programmi fuq it-televixin, radju kif ukoll intervisti għall-

gazzetti.   
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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 huwa l-promozzjoni u-tħaddim 

tal-Internet Hotline mill-Aġenzija Appoġġ. Matul dan il-perjodu saru l-applikazzjonijiet meħtieġa 

sabiex il-Korp tal-Pulizija jibda jibbenefika minn fondi Ewropej permezz ta’ parteċipazzjoni f’dan il- 

proġett. Matul dan il-perjodu saru l-applikazzjonijiet meħtieġa sabiex il-Korp tal-Pulizija wkoll jibda 

jirċievi fondi Ewropej permezz ta’ dan il-proġett. 

 

Membri tas-Cyber Crime Unit jattendu regolarment għal korsijiet ta’ taħriġ li jgħinuhom sabiex itejbu 

l-ħiliet tagħhom. Matul dan il-perjodu, membri tas-Cyber Crime Unit ibbenefikaw minn taħriġ 

organizzat mis-CEPOL, EUROPOL u mill-European Computer Training Education Group. 

 

Kompla x-xogħol relatat ma’ proġett imsejjaħ Smart Policing: Enhancing the Capacities of the Police 

Cyber Crime Unit li se jkun kofinanzjat minn fondi Ewropej taħt il-programm magħruf bħala Internal 

Security Funding fuq perjodu ta’ seba’ snin. Matul dan il-perjodu tkompla x-xogħol infrastrutturali fis-

sit li ġie identifikat għall-uffiċini l-ġodda tas-Cyber Crime Unit kif ukoll ġie ppubblikat it-tender għall- 

finishings li se jsir ix-xogħol fuqu matul l-2019. 

 

Matul l-istess perjodu saru laqgħat kif ukoll l-applikazzjonijiet meħtieġa għal proġett ġdid li, jekk ikun 

aċċettat, permezz tiegħu s-Cyber Crime Unit ser tibbenefika minn fondi Ewropej sabiex jingħata taħriġ 

akkreditat lill-membri ta’ din it-taqsima f’numru ta’ dixxiplini u suġġetti relatati ma’ analiżi ta’ evidenza 

diġitali u l-protezzjoni ta’ infrastruttura kritika. 

 

General Crime 

L-għan prinċipali tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali huwa li joffri l-ogħla kwalità ta’ 

servizzi investigattivi u b’hekk hu indispensabbli fl-istruttura fi ħdan il-Korp tal-Pulizija. Dan jista’ 

jingħad minħabba l-fatt li jinvestiga reati serji li jiġu rappurtati matul is-sena, kif ukoll reati tas-snin 

preċedenti.   

 

Is-sigurtà, speċjalment fost il-persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, hija importanti, u għalhekk membri 

ta’ dan id-Dipartiment jaġġornaw ruħhom bl-aħħar informazzjoni u teknoloġija. Dan id-dipartiment 

kompla jsaħħah il-kordinazzjoni ma’ entitajiet barranin fosthom l-Interpol, l-FBI u l-Europol.   
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Biex ikompli jintlaħaq l-għan tad-Dipartiment, se tkompli tissaħħaħ l-istruttura tiegħu mil-lat tekniku, 

ta’ riżorsi umani, kif ukoll f’aġġornament attwali biex jiġu ffaċċjati aħjar ir-responsabbiltajiet tal-

ġurnata. 

 

Sabiex ix-xogħol isir b’aktar professjonalità u effiċjenza, dan id-dipartiment ġie maqsum f’diversi 

taqsimiet fejn l-uffiċjali jiffokaw fuq reati li jiġu mwettqa minn gruppi jew organizzazzjonijiet kriminali 

li l-għeruq tagħhom huma barra minn xtutna. 

 

Responsabbiltajiet 

Matul is-sena 2018, dan id-Dipartiment investiga 366 każ irrappurtat. F’dawn l-investigazzjonijiet ġew 

mitkellma 370 persuna, li minnhom 263 ġew miżmuma taħt arrest. B’riżultat ta’ dan, ġew solvuti 160 

każ. Minn dawn il-każijiet ħarġu 498 att ta’ akkuża. B’kollox tressqu 107 persuni, li minnhom  ġew 

imressqa taħt arrest 82 u 25 ġew imressqa b’ċitazzjoni. 

 

L-Iskwadra Investigazzjonijiet ta’ Reati Kontra l-Proprjetà (Property Crime Unit)  

Din l-iskwadra tinvestiga reati li jsiru kontra l-proprjetà, bħal reati  ta’ serq minn residenzi, vandaliżmu 

jew ħruq doluż. Din l-iskwadra kienet strumentali f’diversi serqiet minn residenzi minn Tas-Sliema, 

Ħal Balzan u San Pawl il-Baħar. 

 

Għalkemm ir-reati investigati minn din it-taqsima huma ffukati fuq dawk kontra l-proprjetà, din l-

iskwadra tieħu ħsieb tinvestiga wkoll 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. Din l-operazzjoni hija intenzjonata biex 

tinterċetta u twaqqaf traffikar illegali ta’ wirt kulturali bħal muniti antiki, pitturi u disinji, għamara u 

strumenti mużikali, porċellana, 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. Din l-operazzjoni kienet qiegħda tiġi attwata 

fl-istess ħin f’pajjiżi differenti, fejn f’Malta saru diversi tfittxijiet ġo ħwienet li jinnegozjaw oġġetti 

antiki. F’wahda minn dawn l-ispezzjonijiet instabu pitturi li kienu ġew irrapportati nieqsa diversi snin 

qabel.  

 

Investigazzjoni oħra li involviet lil din it-taqsima kienet dwar pitturi tal-ex voto li allegatament insterqu 

minn kappella fil-Qrendi. L-isforz kien wieħed pożittiv, fejn minn riċerka li saret u li marret lura diversi 

snin, il-pitturi kollha ġew irkuprati.  
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L-Iskwadra Investigazzjonijiet ta’ Reati ta’ Serq bi Vjolenza (Violent Crime Unit) 

Din it-taqsima tinvestiga serq aggravat bi vjolenza bħal hold-ups u muggings u snatch and grabs, kif 

ukoll reati ta’ serq orkestrati minn organizzazzjonijiet kriminali bħal pickpocketing.  

 

Flimkien mal-pulizija distrettwali  ta’ Tas-Sliema u l-Belt Valletta, din l-iskwadra kissret ċirku ta’ 

kriminalità organizzata fejn numru ta’ Rumeni kienu qegħdin jisirqu mingħand turisti waqt li jkunu 

qegħdin jużaw il-mezzi tat-trasport pubbliku. Operazzjoni oħra ta’ suċċess kienet l-arrest ta’ għaxar 

irġiel Ġorġjani li kienu qegħdin jisirqu minn vilel f’diversi lokalitajiet f’Malta. 

 

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 kien qiegħed isir dan is-serq, ġew 

organizzati patrols li ħallew il-frott.  

 

L-Iskwadra Investigazzjonijiet Omiċidji (Homicide Squad) 

Matul is-sena 2018, l-iskwadra fi ħdan id-DIK investigat sitt omiċidji, kif ukoll tliet każijiet oħra ta’ 

attentat ta’ omiċidju.   

 

Ħames (5) każijiet ġew solvuti, fejn irriżulta li kien hemm sitt vittmi. Il-każ l-ieħor, li seħħ Għawdex,  

għadu qed jiġi investigat u l-vittma huwa ta’ nazzjonalità barranija. 

 

L-Iskwadra Speċjali fuq Investigazzjonijiet ta’ Vetturi (Stolen Vehicle Squad - SVS) 

Din l-iskwadra  hija responsabbli minn investigazzjonijiet ta’ serq ta’ vetturi kif ukoll ta’ ħsarat dolużi 

fuq vetturi. Sabiex topera aħjar, din l-iskwadra attrezzat ruħha b’garaxx mgħammar b’apparat tekniku 

li huwa utli fix-xogħol tagħha.  

 

Matul l-2018, din l-iskwadra għamlet is-segwenti spezzjonijiet: 

- 5,929 vettura importati użati, 

- 105 magni importati użati, 

- 41 nofs vetturi importati,  

- 222 spezzjoni ta’ vetturi mill-Unit tekniku ta’ din l-Iskwadra 

- 199 vettura ġew ippanċjati mill-ġdid mill-SVS Unit tekniku, 

- SVS spezzjonaw 100 vettura fuq talba ta’ sezzjonijiet oħra fi ħdan il-Pulizija, 

- 250 SVS query files ġew oriġinati mill-SVS minħabba li kien hemm diskrepanzi bejn il-

logbook u l-magni/chassis tal-vettura, 

- 6 persuni tressqu l-Qorti minn din l-iskwadra wara investigazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 

ma’ reati b’vetturi bil-mutur, 
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- saru aktar minn 14,850 kontroll fuq sistemi tas-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. 

 

Crime Analysis Unit – CAU 

Il-Crime Analysis Unit ġiet imwaqqfa sabiex tiġbor l-informazzjoni li tirriżulta 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 jintużaw riżorsi aħjar. 

 

Din it-taqsima ġabret informazzjoni relatata ma’ attività kriminali ta’ gruppi ta’ Rumeni, Bulgari u 

Ġorġjani, filwaqt li kienet involuta f’sorveljanza fuq każijiet partikolari bħal pickpocketing fl-istaġun 

tas-sajf.   

 

Flimkien mal-Violent Crime Unit ġew solvuti diversi każijiet b’kordinazzjoni mad-Distretti rispettivi, 

fejn tressqu diversi persuni barranin. 

 

L-Iskwadra kontra l-Vizzju tad-Droga 

Il-Pulizija tal-Iskwadra kontra l-Vizzju tad-Droga kompliet taħdem fuq l-għanijiet ewlenin tagħha, 

jiġifieri: 

 investigazzjonijiet li jinvolvu traffikanti tad-droga ta’ ċertu livell  

 it-targeting ta’ street pushers 

 ix-xiri ta’ tagħmir modern speċjalment fejn tidħol is-sorveljanza ta’ targets   

 l-għoti ta’ taħriġ adattat b’rabta mal-użu tat-tagħmir u dan biex l-iskwadra tkompli tilqa’ għall-

isfidi li toffri l-kriminalità organizzata preżenti f’din l-era teknoloġika.    

 

Tul is-sena li għaddiet, l-Iskwadra ta’ kontra l-Vizzju tad-Droga rnexxielha tikkonkludi b’suċċess 

numru ta’ investigazzjonijiet li kienu jinvolvu traffikanti lokali u barranin kemm fuq livell ta’ traffikar 

per se kif ukoll ta’ importazzjoni u assoċjazzjoni fit-traffikar u l-importazzjoni tad-droga f’dawn il-

gżejjer. Dawn is-suċċessi kienu grazzi għall-informazzjoni miġbura b’sabar u reqqa minn membri tal-

istess skwadra kif ukoll bl-użu ta’ għodda legali li tagħti l-liġi. 

 

Fis-sena 2018 komplejna b’qabdiet konsiderevoli tal-pjanta cannabis kollha jew parti minnha, raża tal-

cannabis, kokaina u eroina. B’kollox ġew maqbuda iktar minn 600 kilogramma ta’ droga illeċita, 

primarjament raża tal cannabis, pjanta cannabis, kokaina u eroina. 
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Din is-sena rat ukoll livelli eċċellenti ta’ koperazzjoni bejn il-pulizija u d-Dwana ta’ Malta fejn fil-fatt 

f’temp ta’ ftit xhur l-istess Dwana ta’ Malta, assistita mill-Pulizija, għamlet sejbiet ta’ iktar minn 15-il 

tunnellatta  raża tal-cannabis u iktar minn 120 kilo kokaina mill-Freeport  biss. Il-preżenza ta’ membri 

tal-iskwadra fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta  kif ukoll ġewwa s-Seaport Terminal baqgħet 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-katamaran  bl-assistenza ta’ units mill-k9 tal-korp ukoll. Mhux l-ewwel darba li f’dawn 

iċ-ċirkostanzi tintalab l-għajnuna ta’ fizzjali tad-Dwana wkoll. Kien hemm okkażjonijiet oħra fejn waqt 

ċerti operazzjonijiet delikati li jinvolvu l-importazzjoni u/jew traffikar tad-droga mill-baħar intalbet l-

assistenza tas-Sezzjoni Marittima u/jew  tal-SOU fi ħdan il-Forzi Armati ta’ Malta, liema assistenza 

dejjem ingħatat. 

 

Din l-istrateġija qed tagħti eżitu pożittiv kif jidher mis-sejbiet ta’ droga elenkati iktar ’il fuq. Ġie 

stabbilit ukoll illi l-gruppi ta’ kriminalità organizzata li jittraffikaw id-droga lejn Malta għandhom 

affiljazzjonijiet ċari ma’ persuni ta’ nazzjonalità Afrikana mxerrdin madwar l-Ewropa, speċifikament  

minn pajjiżi fl-Afrika tal-Punent bħal pereżempju rġiel min-Niġerja. Fix-xena daħlu wkoll gruppi 

kriminali Taljani u Sqallin u mhux eskluż l-involviment ta’ gruppi oħrajn mis-Serbja, ir-Rumanija u r-

Russja.  

 

Prijorità oħra tal-iskwadra tibqa’ dik li tikkonċerna l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni ta’ street-

pushers.  

 

Matul din is-sena l-iskwadra tat ukoll importanza lill-informazzjoni fuq allegati abbużi ta’ droga 

f’postijiet pubbliċi bħal playing fields u ppruvat tiffoka wkoll fuq diversi barijiet u postijiet oħra ta’ 

divertiment u garaxxijiet imxerrdin madwar il-gżejjer Maltin fejn allegatament kienet qed tiġi 

kkunsmata u traffikata d-droga. Ta’ min wieħed isemmi li saru wkoll rejds speċifiċi fil-gżira ta’ 

Għawdex  li wkoll taw eżitu pożittiv.   

 

Matul  din is-sena l-iskwadra ħadmet ukoll id f`id ma’ diversi  kapijiet ta’ skejjel sekondarji madwar il-

gżejjer, fejn il-preżenza tagħna ġiet mitluba fuq il-post kemm bħala deterrent u anke biex jiġu mwaqqfa 

xi studenti li allegatament kienu qed jabbużaw minn xi tip ta’ sustanza illeċita on school premises. L–

impatt kien ferm pożittiv, iktar u iktar bl-użu ta’ units mis-Sezzjoni tal-Klieb għal iktar impatt u enfasi 

viżwali. 
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L-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzji 

Din l-iskwadra hija responsabbli għall-investigazzjonijiet li jikkonċernaw reati sesswali, vjolenza 

domestika, abbuż tat-tfal, negliġenza tat-tfal, kontroll ta’ prostituzzjoni, nies nieqsa, logħob illegali, 

lottu klandestin, pedofelija fuq l-internet u traffikar ta’ nies, fost ħafna oħrajn. 

 

Prijorita tingħata lill-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali u l-kontroll fuq tħajjir għall-prostituzzjoni. 

Bosta persuni ġew imressqa l-qorti wara rejds, spezzjonijiet u investigazzjonijiet b’suċċess li 

jikkonċernaw dawn ir-reati serji. 

 

Din l-iskwadra għandha wkoll rwol importanti fejn jidħlu aspetti soċjali tal-investigazzjonijiet fihom 

infushom. L-involviment ta’ din l-iskwadra f’dan ir-rigward kompla jikber fl-importanza tal-każijiet 

aktar mir-rwol investigattiv fih innifsu. Dawn il-każijiet ma jistgħux jiġu kkunsidrati biss bħala numri. 

Dan ix-xogħol jirrigwarda każijiet ferm sensittivi, primarjament dwar vjolenza domestika, li jinkludu 

abbuż ta’ tfal, negliġenza ta’ tfal u argumenti familjari, fost oħrajn. Ta’ min wieħed isemmi wkoll li 

mis-sena li għaddiet l-iskwadra bdiet tiffoka iktar fuq ċrieki ta’ pedofeli  li jeżistu f dawn il-gżejjer. Fil-

fatt, tramite investigazzjoni waħda, ġew arrestati, investigati u mressqa l-Qorti ħames irġiel u ġie 

sekwestrat ammont konsiderevoli ta’ materjal pedopornografiku wkoll.   

 

Xogħol ieħor ta’ din is-sezzjoni huwa t-tfittxija għal persuni nieqsa. Dan jingħata importanza kbira biex 

jiġi mnaqqas il-periklu għal dawn in-nies. Dawn in-nies jiġu intervistati biex jiġi stabbilit il-fattur 

għaliex telqu minn darhom. Dan iseħħ biex dawn ikunu jistgħu jiġu megħjuna u wieħed jara 

x’azzjonijiet jistgħu jittieħdu f’kull każ partikolari. Ovvjament dan jinkludi l-involviment ta’ 

organizzazzjonijiet oħra biex ikunu jistgħu jgħinu lil dawn in-nies bl-aħjar mod possibbli.  

 

Din l-iskwadra tagħti attenzjoni wkoll lil każijiet ta’ prostituzzjoni minn nisa ta’ nazzjonalità barranija. 

F’dan ir-rigward, postijiet magħrufa għall-irġiel ġew spezzjonati biex jiġi żgurat li dawn l-attivitajiet 

ma jseħħux. Postijiet indikati fejn jista’ jkun li qed issir xi forma ta’ prostituzzjoni ta’ nisa barranin jiġu 

investigati minnufih. Din is sena wkoll l iskwadra kellha diversi investigazzjonijiet li jikkonċernaw l-

hekk imsejjaħ reat ta’ THB (traffikar ta’ persuni). Dawn ġew investigati b’suċċess u diversi persuni 

tressqu l-Qorti kemm fuq l-aspett sesswali kif ukoll ekonomiku ta’ dan ir-reat.  

 

L-Iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomiċi u l-Iskwadra ta’ kontra l-Ħasil tal-Flus  

Id-Dipartiment Investigattiv ta’ kontra l-Kriminalità Finanzjarja (Financial Crimes Investigations 

Department) ġie varat fl-1 ta’ Diċembru, 2018, bħala parti mir-riforma biex issaħħaħ l-Iskwadra ta’ 

kontra r-Reati Ekonomiċi. 
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Dan id-dipartiment jiġbor fih l-Iskwadra ta’ kontra r-Reati Ekonomiċi (Economic Crimes Squad), l-

Iskwadra ta’ kontra l-Ħasil tal-Flus (Anti-Money Laundering Squad) u l-Uffiċċju tal-Analiżi 

Finanzjarja (Financial Crimes Analysis Unit). 

 

Id-dipartiment huwa responsabbli li jinvestiga reati finanzjarji serji, li jinkludu: 

 

 Frodi u miżapproprjazzjoni 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-awtoritajiet 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; 

 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-Sevizzi Finanzjarji; 

 Offiżi dwar logħob fuq l-Internet, u korruzzjoni fl-isport;  

 Ħasil ta’ flus, investigazzjonijiet finanzjarji u każijiet ta’ finanzjament ta’ terroriżmu; 

 Każijiet relatati ma’ ksur ta’ sanzjonijiet maħruġin mill-Ġnus Magħquda, tal-Unjoni Ewropea, u 

organizzazzjonijiet 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 2018, il-punti li gejjin ġew imwettqa: 

 

1. Beda  proċess ta’ żieda fl-għadd ta’ uffiċjali għal dan id-dipartiment. In fatti, filwaqt li s-sena 2018 

bdiet b’ħamsa u tletin uffiċjal, numru ferm baxx għall-bżonnijiet meħtieġa, hija għalqet b’ħamsa u 

ħamsin ruħ, bħala l-ewwel fażi tar-riforma li għandha tara lil dan id-dipartiment jiżdied bi kważi 

mitt ruħ sat-tieni nofs tas-sena 2020. 
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2. Fis-sena kurrenti, il-Korp tal-Pulizija impjega żewġ analisti finanzjarji bħala parti mis-

civilianisation process li għaddej minnu, liema persuni diġà qegħdin  jassistu lil dan id-dipartiment 

fix-xogħol ta’ kuljum tiegħu. Hemm il-pjan li fis-sena 2019 jiġu impjegati żewġ analisti oħra. 

3. Fis-sena 2018, tkompla b’mod mgħaġġel ukoll il-proċess biex jinstab post alternattiv minn fejn dan 

id-dipartiment ikun jista’ jopera, u dan peress li l-uffiċini preżenti mhumiex biżżejjed biex 

jakkomodaw l-istruttura l-ġdida maħsuba għal dan id-dipartiment. In fatti, f’dan is-sens, wara 

proċess ta’ għażla (expression of interest), ġie identifikat post adegwat u bħalissa qegħdin isiru l-

proċessi meħtieġa kemm għall-approvazzjoni finanzjarja kif ukoll f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 

pjanar, tqassim, u ħruġ ta’ kuntratti għal servizzi. Hu mistenni li d-dipartiment jimxi lejn din il-

binja l-ġdida f’nofs is-sena 2019. 

 

Bla dubju, l-evalwazzjoni li saret f’pajjizna fl-ambitu tal-5th Round of Mutual Evaluations li saret mill-

Moneyal fl-ewwel ħmistax ta’ Novembru, 2018, kienet waħda mill-iktar evalwazzjonijiet kumplessi li 

qatt saru fuq pajjiżna u f’din is-sena dan id-dipartiment kien involut ħafna f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 

ġbir ta’ informazzjoni, preżentazzjonijiet bil-miktub, sessjonijiet ta’ taħriġ, laqgħat varji ma’ diversi 

entitajiet fuq diversi livelli, kif ukoll fl-evalwazzjoni (on site visit) li saret f’Novembru, fejn għal 

ħmistax il-ġurnata sħaħ dan id-dipartiment kellu laqgħat kważi kuljum mal-membri tal-evalwazzjoni. 

 

Fuq livel ta’ xogħol investigattiv, is-sena 2018 kienet ikkaratterizzata minn numru ta’ 

investigazzjonijiet relatati ma’ każijiet ikkumplikati u li wħud minnhom kienu rrapportati bi prominenza 

fuq il-mezzi tax-xandir. Dawn il-każijiet kienu jinvolvu korruzzjoni, frodi, attivitajiet ta’ kutrabandu, 

ħasil ta’ flus u assistenza mogħtija lill-awtoritajiet barranin. Kien hemm numru ta’ rapporti li ġew 

mingħand ministeri u dipartimenti tal-gvern, b’allegazzjonijiet relatati ma’ irregolaritajiet u nuqqasijiet 

fl-istess dipartimenti. Kien hemm ukoll numru ta’ rapporti li ġew minn kumpaniji u individwi. 

 

B’kollox, fis-sena 2018, 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 tidher hawn taħt: 

 

Każijiet investigati mid-Dipartiment Investigattiv ta’ kontra l-Kriminalità Finanzjarja fis-sena 

2018 

Reati Rapporti 

Frodi għad-detriment ta’ individwi u kumpaniji privati, il-Gvern ta’ Malta u l-

Unjoni Ewropea 
101 

Miżapproprjazzjoni ta’ fondi u oġġetti 37 
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Falsifikazzjoni ta’ dokumenti, metodi ta’ ħlas, kuntratti eċċ. u l-użu tagħhom 

flimkien ma’ dikjarazzjonijiet foloz lill-awtorijiet kompetenti 
18 

Korruzzjoni, influwenza mhux xierqa u serq minn uffiċjali jew impjegati 

pubbliċi, interess privat f’aġġudikazzjoni u reati relatati 
14 

Offiżi relatati ma’ banek, attakki fuq ATMs permezz ta’ skimming u phishing, 

u użu ħazin ta’ credit card 
14 

Ħruġ minn u dħul fil-pajjiż ta’ valuta eċċessiva 9 

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 11 

Użu ħażin ta’ kompjuter, hacking, denial of service, u frodi relatat mal-Internet 6 

Offiżi dwar logħob fuq l-Internet u korruzzjoni fl-isports 16 

Ħasil ta’ flus, investigazzjonijiet finanzjarji u każijiet ta’ finanzjament ta’ 

terroriżmu 
48 

Każijiet relatati ma’ ksur ta’ sanzjonijiet maħruġin mill-Ġnus Magħquda, tal-

Unjoni Ewropea, u organizzazjonijiet simili 
2 

Każijiet oħra 24 

Total 314 

 

 

Apparti dan ix-xogħol, id-dipartiment ta assistenza lil diversi awtoritajiet barranin minn xejn inqas minn 

ħamsa u tletin pajjiż, wara li rċieva iktar minn tmenin talba għal tali assistenza, hekk kif jidher mit-

tabella li qiegħda tidher hawn taħt: 

 

Assistenza mogħtija mid-Dipartiment Investigattiv ta’ kontra l-Kriminalità Finanzjarja fis-sena 

2018 

Rikjesti fuq l-Irkuprar ta’ Assi/CARIN 15 



109 
 

European Investigations Order 11 

Mutual Legal Assistance (Ittri Rogatorji) 29 

Assistenza mogħtija lill-Pulizija/Awtoritajiet Barranin 27 

Total 82 

 

Hawn isfel jidhru n-numru ta’ każijiet imressqin il-Qorti mid-dipartiment matul is-sena 2018: 

 

Każijiet imressqin il-Qorti mid-Dipartiment Investigattiv ta’ kontra l-Kriminalità Finanzjarja 

fis-sena 2018 

Numru ta’ każijiet 47 

Total ta’ akkużi f’dawn il-każijiet 198 

  

Numru ta’ rġiel imressqin il-Qorti 44 

Numru ta’ nisa mressqin il-Qorti 10 

Numru ta’ kumpaniji mressqin il-Qorti 2 

Total ta’ persuni mressqin il-Qorti 56 

 

 

Id-Dipartiment dwar l-Immigrazzjoni  

 

Id-dmir prinċipali tat-taqsima responsabbli mill-Immigrazzjoni huwa t-tħaris tal-fruntieri. Dan jinkludi 

prinċipalment verifiki sabiex jiġi eliminat id-dħul illegali ta’ barranin u jiġu identifikati dokumenti 

foloz. Dan isir fil-postijiet identifikati bħala border crossing points ġewwa l-Ajruport Internazzjonali, 

ix-Xatt, kif ukoll fil-Marinas ta’ Malta u Għawdex. Responsabbiltajiet oħra li jaqgħu taħt din it-taqsima 

huma l-ipproċessar tal-viżi, permessi ta’ residenza, talbiet għal ċittadinanza u permessi ta’ xogħol.  
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Dmirijiet fejn jidħlu barranin li jaslu/jinstabu Malta b’mod irregolari 

 

Matul dan iż-żmien inħarġu ħames mija u sittax-il (516) ordni ta’ tneħħija u deċiżjoni ta’ ritorn mill-

Uffiċjali tal-Immigrazzjoni. Dawn jinkludu mitejn erbgħa u tmenin (284) ordni maħruġa lil persuni ta’ 

pajjiżi terzi waqt li kienu ħerġin miż-Żona Schengen fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, waqt li kien 

hemm mitejn tnejn u tletin (232) oħra maħruġa lil barranin wara li nstabu f’Malta illegalment. 

 

Inħarġu wkoll ħamsa u ħamsin (55) ordni ta’ detenzjoni lil persuni ta’ pajjiżi terzi wara li nstabu f’Malta 

illegalment u ġew miżmuma f’ċentru magħluq f’Ħal Safi. 

 

Erba’ mija u ħames (405) barranin li ma kellhomx ir-rekwiżiti ġew irrifjutati dħul f’Malta u din bħala 

parti mill-attività integrali biex tiġi evitata l-immigrazzjoni illegali. Ir-raġunijiet prinċipali għal dan 

huwa meta l-barranin ma jkollhomx mezz finanzjarju biex jiġġustifikaw iż-żjara tagħhom f’Malta u ma 

jkollhomx prova ta’ fejn se jabitaw. Dawn il-każijiet kienu kollha rreġistrati fl-Ajruport Internazzjonali 

ta’ Malta. F’dan il-perjodu nħarġu sebgħa u sittin (67) notifikazzjoni ta’ carrier liability. Fis-sena 2018 

kien hemm każ wieħed magħruf bħala stowaway.  

 

Matul dan il-perjodu ġew spezzjonati ’l fuq minn erbat elef (4000) 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-Identity Malta, AWAS, Refcom, eċċ. Mill-20 ta’ 

Awwissu, 2018, saru wkoll diversi spezzjonijiet fil-Ħamrun/Ħal Qormi/Il-Marsa u l-akkwati tal-Marsa 

Open Centre fejn instabu ’l fuq minn disa’ mija u erbgħin (940) persuna ta’ pajjiżi terzi li kienu fil-

pussess ta’ permess ta’ residenza maħruġ minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-biċċa l-kbira 

minnhom instab li kienu Malta irregolarment u għaldaqstant ġew ordnati jirritornaw fl-istat membru 

minn fejn inħarġilhom il-permess ta’ residenza, u dan skont ir-regoli tax-Schengen. 

 

Saru aktar minn sittin (60) spezzjoni fuq vapuri u biċċiet tal-baħar mill-Pulizija stazzjonati ġewwa x-

Xatt u ’l fuq minn tliet mija u erbgħin (340) ekwipaġġ ġew iċċekkjati. Ġewwa l-Ajruport Internazzjonali 

ta’ Malta kif ukoll ix-Xatt saru wkoll aktar minn mija u erbgħin (140) spezzjoni fuq ajruplani u madwar 

tliet mitt (300) vapur jew opra tal-baħar, ilkoll ġejjin miż-Żona Schengen, magħrufa bħala Intra 

Schengen Police Checks. Matul dawn l-ispezzjonijiet inżammu tmien (8) persuni barranin li ma 

kellhomx ir-rekwiżiti biex ikunu f’Malta. 

 

Total ta’ madwar mitejn tlieta u sittin (263) persuna ġew arrestati mill-fizzjali stazzjonati f’dan id-

dipartiment, li minnhom disgħa u tmenin (89) ġew imressqa l-Qorti. Il-maġġoranza kienu każijiet ta’ 
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pussess u użu ta’ dokumenti foloz. Akkużi ta’ nies li ppruvaw joħorġu minn Malta kienu wkoll 

frekwenti.  

 

Dokumenti ħżiena/foloz maqbuda fl-MIA, Seaport u Inland 

 

Matul dan il-perjodu ġew arrestati tnejn u sittin (62) persuna li nstab li kellhom fil-pussess tagħhom 

tlieta u sebgħin (73) dokument iffalsifikat. Dawn jinkludu sitta u sittin (66) dokument misjuba ġewwa 

l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, instabu ħamsa (5) waqt spezzjonijiet fil-Valletta Sea Passenger 

Terminal u tnejn (2) oħra waqt spezzjonijiet f’lokalitajiet ġewwa Malta. 

 

Fir-rigward ta’ ripatrijazzjonijiet, saru mitejn tlieta u għoxrin (223). 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 

Is-Serbja 72 

L-Albanija 20 

Il-Georgia 16 

Iċ-Ċina 13 

Oħrajn 102 

Total 223 

 

Mijiet ta’ Viżi jiġu pproċessati kuljum u dan wara li jsir il-vetting meħtieġ min-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 jieħu ħsieb parti mill-proċess tal-

ħruġ tal-Viżi u jassisti s-Central Visa Unit. Mijiet ta’ viżi jiġu vvettjati kuljum għall-proċess eventwali 

mill-Konsulati Maltin u xi wħud fil-fruntieri. Inħarġu mija u tlettax-il (113) viża oħra fil-fruntieri għal 

diversi raġunijiet fosthom dawk għal raġunijiet ta’ saħħa. Barra minn hekk ġew revokati sebgħa u tletin 

(37) viża ta’ persuna rifjutati dħul f’Malta ġewwa l-Ajruport Internazzjonali. 

 

Uffiċċju ieħor, magħruf bħala Central Immigration Office (CIO), huwa responsabbli minn dak kollu li 

għandu x’jaqsam ma’ barranin li ma jkollhomx stat fiss ġewwa Malta. Xogħol ieħor jinkludi l-

ipproċessar ta’ talbiet għal proprjetà immobbli u applikazzjonijiet għal ċittadinanza, fost xogħol ieħor.  
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It-Taqsima tal-Immigrazzjoni qegħdha dejjem fil-proċess li tibdel l-operat tagħha u dan b’uniformità 

mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, skont id-direttivi u regoli tax-Schengen. Biex ikollna proċedura 

sigura fejn jidħlu permessi ta’ residenza, permessi ta’ xogħol u permessi oħra, id-Dipartiment tal-

Immigrazzjoni jassisti kontinwament dipartimenti oħra bħal Identity Malta u Jobsplus. Ħafna minn dan 

ix-xogħol isir permezz tas-sistema onlajn NIDIMS. 

 

Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni stazzjonati fl-iSpecial Branch kienu involuti fid-diżembarkazzjoni ta’ elf, 

erba’ mija ħamsa u erbgħin (1,445) immigrant ġewwa Malta fejn dawn inżammew għal xi jiem ġewwa 

l-Initial Reception Centre (IRC) fil-Marsa. B’kordinazzjoni mal-Agency for 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 jiġu rilokati. 

 

NAZZJONALITÀ AMMONT 

Is-Sudan 399 

Il-Bangladesh 245 

L-Eritrea 209 

Il-Kosta tal-Avorju 127 

Is-Somalja 106 

Il-Libja 72 

Il-Marokk 52 

Il-Mali 39 

Il-Guinea 30 

L-Eġittu 23 

Oħrajn 143 

Total 1445 

 

Matul din is-sena ġew ukoll rilokati madwar erba’ mija u tmintax-il (418) 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 u r-Refcom. 

 

F’dan iż-żmien ġewwa ċ-ċentri magħluqa nżammew bħala total madwar mija disgħa u tletin (139) 

persuna. Dawn kienu miżmuma f’ċentru ġewwa Ħal Safi. Għalkemm iċ-ċentri li jinsabu fil-barracks 

tal-Armata huma mmexxija mis-Servizz ta’ Detenzjoni (DS), ir-responsabbiltà 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 
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ma kull wieħed mill-immigranti joħroġ mid-detenzjoni. Id-detenzjoni ta’ kull persuna miżmuma taħt l-

Att tal-Immigrazzjoni hija riveduta regolarment u dan sabiex jiġi assigurat li ż-żamma tal-persuni 

detenuti tkun skont il-Liġi. 

 

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 rreġistra elf, tmien mija tnejn u sebgħin (1,872) każ ta’ persuni barranin 

li applikaw sabiex jingħataw status ta’ refuġjat ġewwa Malta. Dan l-uffiċċju wkoll irrapporta sitt mija 

tlieta u sebgħin (673) każ ta’ persuni barranin li applikaw sabiex jingħataw status ta’ refuġjat ġewwa 

Malta wara li kienu diġà applikaw ġewwa Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, hekk magħrufa 

multiple asylum application. 

 

Ta’ min jinnota wkoll li sa Ġunju ta’ din is-sena dan l-uffiċċju kien jieħu ħsieb ukoll iwieġeb għat-

talbiet kollha li jsiru mill-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni għal verifiki fuq talbiet sabiex nieħdu lura 

barranin li jkunu nstabu fil-pajjiż bis-sistema ta’ Dublin, li issa għadda f’idejn id-Dublin Unit fi ħdan l-

Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati. 

 

L-Għassa tal-Pulizija fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta 

 

Din l-għassa taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-istess Taqsima tal-iSpecial Branch. L-investigazzjonijiet ta’ 

inċidenti li jseħħu f’postijiet pubbliċi fil-parametri tal-ajruport huma dmir tal-uffiċjali stazzjonati f’din 

l-għassa. 

 

Il-prevenzjoni ta’ reati u d-dmirijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ordni pubblika kif ukoll it-tħaris tas-

sigurtà f’din iż-żona huma dmir magħruf għal din l-għassa. Għal dan il-għan isiru diversi kontrolli fit-

toroq (roadblocks) u rondi f’ħinijiet differenti u skont il-ħtieġa. Matul dan iż-żmien inħarġu’l fuq minn 

ħames mitt (500) ċitazzjoni mill-Pulizija stazzjonati ġewwa din l-għassa. 

 

L-Iskwadra ta’ kontra t-Terroriżmu  

 

L-isfidi li joffri t-terroriżmu, li l-għan ewlieni tiegħu huwa li jnissel terrur fost il-ġnus u li dejjem qed 

jikber u jintensifika, jitlob u jesiġi li nkunu ppreparati tajjeb sabiex nkunu nistgħu nipprevjenu. L-

instabbiltà fir-reġjuni tal-Afrika ta’ Fuq u tal-Lvant Nofsani żdiedet b’mod sinifikanti u għaldaqstant l-

isfidi żdiedu drastikament. L-attakki fil-pajjiżi tal-Unjoni 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, l-estremiżmu, ir-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 tat- 

terroriżmu, il-liġi, il-kriminoloġija, id-diplomazija u r-relazzjonijiet internazzjonali filwaqt li membri 

oħra għandom esperjenza vasta fl-operazzjonijiet ta’ sigurtà, servizzi protettivi u operazzjonijiet barra 

minn xtutna. L-istruttura tal-iskwadra hija deskritta fil-Figura numru 1 . 

 

 

 

 

Fig.1 

 

L-iskwadra ilha mwaqqfa mill-1 ta’ Mejju, 2004. Minn mindu ġiet stabbilita l-iskwadra, saru diversi 

kuntatti ma’ servizzi barranin oħra kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma’ stati terzi. 

Preżentement din l-iskwadra tagħmel skambju ta’ informazzjoni ma’ aġenziji lokali kompetenti kif ukoll 

dawk barranin, spontanjament jew fuq bażi ta’ talba għal informazzjoni. Wieħed mill-għanijiet prinċipali 

ta’ din l-iskwadra huwa li ssaħħaħ ir-relazzjonijiet eżistenti ma’ skwadri u servizzi barranin sabiex 

tkompli tissaħħaħ il-koperazzjoni fil-qsim u l-bdil ta’ informazzjoni. Tali koperazzjoni stabbilixxiet 

relazzjonijiet bilaterali li komplew saħħew il-kapaċitajiet ta’ qsim ta’ informazzjoni. 

 

Għal dan l-iskop, l-iskwadra tagħmel użu minn sistema ta’ network sigur għall-iskambju effiċjenti u 

ristrett inkonessjoni ma’ intelligence relatat mat-terroriżmu, sigurtà u kwistjonijiet anċillari. Apparti dan 

ix-xogħol, l-istess skwadra tipproċessa u tivvettja applikazzjonijiet għal Permessi Residenzjali, Viżi, 

Security Clearances u diversi dossiers oħra skont il-liġi. 

 

Din l-iskwadra tirrappreżenta lill-Korp tal-Pulizija f’diversi fora tal-Unjoni Ewropea, fosthom it-

Terrorism Working Party (TWP), il-Police Working Group on Terrorism (TWGT), Radicalisaton 
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Awareness Network (RAN), EUROPOL u anke l-EUROJUST. Membru ta’ din l-iskwadra huwa l-

korrispondent nazzjonali fuq terroriżmu fil-Eurojust. 

 

Fl-aħħar 12-il xahar l-iskwadra kienet involuta f’diversi operazzjonijiet ta’ informazzjoni relatata ma’ 

terroriżmu, estremiżmu, dokumenti foloz, kif ukoll kriminalità organizzata. Diversi skambji ta’ 

informazzjoni twettqu kemm ma’ awtoritajiet kompetenti lokali kif ukoll dawk internazzjonali. Xi 

operazzjonijiet għadhom għaddejjin. Fl-istess perjodu ssaħħet il-koperazzjoni ma’ aġenziji lokali sabiex 

l-istess skwadra tkun tista’ taqdi d-doveri tagħha skont il-liġi. 

 

L-iskwadra tassisti u kontinwament tappoġġja preparazzjonijiet ta’ sigurtà relatati ma’ żjarat uffiċjali u 

avvenimenti oħra f’Malta.  

 

Din is-sena l-iskwadra reġgħet kienet involuta fi preparamenti ta’ dokumenti li jindikaw il-pożizzjoni 

tal-Gvern Malti f’istituzzjonijiet Ewropej fil-ġlieda tiegħu kontra t-terroriżmu u suġġetti anċillari. Fl-

istess żmien l-iskwadra assistiet sabiex tiġi finalizzata l-istrateġija dwar it-terroriżmu. Abbinati ma’ din 

l-istrateġija hemm diversi laqgħat rigwardanti RAN Malta, liema forum jieħu ħsieb li jlaqqa’ fih diversi 

entitaijiet governativi Maltin bil-ħsieb li jiġu miġġielda r-radikalizzazzjoni u l-estremiżmu fi kwalunkwe 

forma. 

 

F’din is-sena wkoll l-iskwadra temmet b’suċċess tliet proġetti importanti ħafna ta’ fondi Ewropej taħt l-

Internal Security Fund, li bihom l-istess skwadra gawdiet minn kważi nofs miljun ewro f’fondi biex 

saħħet il-kapaċitajiet operazzjonali tagħha. 

 

Wieħed minn dawn il-proġetti kien relatat ma’ identifikazzjoni ta’ post adegwat għall-istess skwadra. 

F’Novembru ta’ din is-sena l-iskwadra rrilokat ruħha f’post ġdid attrezzat għall-ħtiġiet tal-lum u anke 

dawk futuri. 

 

Preżentement qed isir ukoll market research rigward apparat u teknoloġija ġdida sabiex fl-ewwel xahar 

tas-sena l-ġdida tkun tista’ ssir applikazzjoni sabiex inkunu nistgħu nibbenefikaw minn fondi Ewropej 

oħra. 

 

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 każijiet ta’ nies 

imfittxija lokalment u internazzjonalment.  
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Minn mindu ġiet stabbilita l-iskwadra, saru diversi kuntatti ma’ skwadri oħra kemm fil-livell tal-Unjoni 

Ewropea kif ukoll ma’ stati terzi. Fil-preżent din l-iskwadra tagħmel skambju ta’ informazzjoni ma’ 

aġenziji lokali kompetenti kif ukoll dawk barranin, spontanjament jew fuq bażi ta’ talba għal 

informazzjoni.    

 

Il-prijoritajiet tax-xogħol ta’ din l-iskwadra jiġu formulati kemm fuq ix-xena lokali kif ukoll fuq il-

prijoritajiet li joħorġu mis-Serious Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) ippreparat mill-

Europol abbażi tal-informazzjoni miġbura u mgħoddija mill-istati membri. Membru ta’ din l-iskwadra 

tifforma parti mill-kumitat ta’ strateġija fi ħdan il-Europol li jiddiskuti l-kordinazzjoni ta’ tali Threat 

Assessment. Tajjeb li wieħed jindika li l-istess skwadra għandha l-poter legali li tiġbor informazzjoni 

u intelligence fuq kwalunkwe reat kriminali peress li l-prevenzjoni tar-reati hija obbligu legali.  

 

Il-prijoritajiet għal din l-iskwadra huma s-segwenti: 

 Traffikar ta’ Droga; 

 Traffikar ta’ Persuni; 

 Traffikar ta’ Armi; 

 Immigrazzjoni Illegali; 

 Kriminalità Organizzata; 

 Identifikazzjoni u Arrest ta’ Persuni mfittxija internazzjonalment u lokalment; 

 Tkattir u tisħiħ ta’ kuntatti bilaterali ma’ servizzi ta’ intelliġenza oħra esteri. 

 

 

L-iskwadra tifforma parti mill-proġett ENFAST. Il-proġett ENFAST għandu l-għan li jżid is-sigurtà 

fl-Unjoni Ewropea billi jtejjeb l-effiċjenza fl-intraċċar u l-arrest ta’ kriminali mfittxija 

internazzjonalment, li wettqu reati serji. ENFAST huwa network 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.  

 

Matul din is-sena, l-iswadra ħadmet fuq diversi dossiers oriġinati kemm mill-iskwadra stess jew minn 

skwadri oħra li talbu l-assistenza ta’ CIAU, fosthom fuq Mandati ta’ Arresti Ewropej. Tali talbiet 

ivarjaw minn assistenza għal sorveljanza ma’ skwadri oħrajn fi ħdan il-korp, Mandati ta’ Arresti 

Ewropej u Internazzjonali, kif ukoll assistenza lill-Pulizija tad-distrett sabiex jillokalizzaw persuni li 

ma setgħux jinstabu min-naħa tagħhom. 
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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-liġi, hekk aħjar magħrufa bħala t-Taqsima għar-Relazzjonijiet 

Internazzjonali tal-Pulizija. Dan l-uffiċċju joffri servizz tekniku u huwa ċentru ta’ sapport 

f’operazzjonijiet investigattivi u informazzjoni dwar attivitajiet kriminali u organizzazzjonijiet 

kriminali.  

 

L-iskambju tal-informazzjoni jsir 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. Kull rikjesta u informazzjoni tintbagħat u tiġi riċevuta 

fil-format ta’ ittra elettronika jew messaġġ. 

 

Matul is-sena 2018, dan l-uffiċċju pproċessa madwar 6,567 messaġġ ta’ SIENA, li minnhom ġew 

oriġinati 1,972 fajl ġdid. Minn dan l-ammont ta’ messaġġi kien hemm 1,228 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 80 fil-mija ta’ messaġġi li jinvolvu direttament is-sezzjoni tal-

operazzjonijiet u analiżi tal-Europol.  

 

Matul is-sena 2018, l-uffiċċju rċieva 1,228 messaġġ li jikkonċernaw attivitajiet kriminali barra minn 

xtutna kif ukoll ġew irreġistrati 149 każ ġdid li oriġinaw minn dan l-uffiċċju u li jikkonċernaw 

investigazzjonijiet, fejn ġiet mitluba għajnuna kemm bilaterali kif ukoll multilaterali.  

 

Dan l-uffiċċju jieħu ħsieb rikjesti mibgħuta minn awtoritajiet kompetenti barranin fuq 

investigazzjonijiet pendenti. Dawn ir-rikjesti, magħrufa aħjar bħal ittri rogatorji, jiġu mgħoddija lil dan 

l-uffiċċju mill-Avukat Ġenerali u matul is-sena 2018 ġew ikkomunikati 118-il rikjesta. Dawn ir-rikjesti 

jinvolvu smigħ ta’ xhieda ta’ persuni u rappreżentanti 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. 

 

SIRENE  

 

Il-funzjonjiet primarji tal-Uffiċċju SIRENE jinkludu l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari dwar 

allerti mdaħħla fis-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, is-superviżjoni tad-dħul tal-informazzjoni 
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fis-sistema minn uffiċċji oħra tal-Pulizija dwar persuni jew oġġetti, u d-dħul ta’ allerti fl-istess sistema 

dwar persuni mfittxija bi skop ta’ estradizzjoni jew imfittxija mill-Qrati tal-Ġustizzja jew imfittxija bi 

skop ta’ investigazzjoni. 

 

Matul  is-sena 2018 l-uffiċċju SIRENE pproċessa  36,023 formola mibgħuta minn Uffiċċji SIRENE 

madwar l-Ewropa.   

 

Il-funzjonijiet tal-uffiċċju jinkludu wkoll l-iskambju ta’ informazzjoni rilevanti mal-awtoritajiet 

kompetenti f’Malta u ż-żamma ta’ statistika rilevanti.  

 

Matul dan il-perjodu ġew imressqa quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta), bħala Qorti Rimandanti,  

10 persuni fejn intalbet l-estradizzjoni tagħhom lejn pajjiżi li jiffurmaw parti miż-żona Schengen.  Matul 

dan il-perjodu ġew estraditi lejn Malta 6 persuni sabiex jiġu mressqa quddiem il-qrati tagħna b’akkużi 

kriminali jew sabiex jitkomplew il-kawżi pendenti fil-konfront tagħhom quddiem l-istess qrati.  

 

L-Uffiċċju SIRENE f’Malta għandu wkoll funzjonijiet addizzjonali li jinkludu dħul ta’ allerti fis-

sistema tal-allerti nazzjonali dwar persuni u oġġetti u superviżjoni tad-dħul ta’ allerti minn uffiċċji oħra 

tal-pulizija, primarjament intiża biex tassigura l-kwalità tal-informazzjoni. L-Uffiċċju jagħmel ukoll 

eluf ta’ tfittxijiet għan-nom ta’ uffiċċji oħra tal-pulizija u awtoritajiet kompetenti oħrajn li jinkludu s-

Sezzjoni tal-Immigrazzjoni, is-Sezzjoni kontra t-Terroriżmu, is-Servizz tas-Sigurtà, id-Dwana u l-

Awtorità tat-Trasport Pubbliku. L-Uffiċċju SIRENE wettaq 8,871 tfittxija dwar numri ta’ 

identifikazzjoni ta’ vetturi impurtati u li jridu jiġu rreġistrati f’Malta għan-nom ta’ Transport Malta. 

Dawn it-tfittxijiet irriżultaw f’6 investigazzjonijiet li waħda minnhom kienet fuq opra tal-baħar.  

 

Din it-taqsima tikkollabora tassew tajjeb mal-Forzi Armati ta’ Malta u mad-Dwana ta’ Malta. 

 

It-Taqsima SIRENE wettqet 50 tfittxija fis-sistema SISII fuq talba tad-Dwana ta’ Malta u dan skont id-

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 2004/919/EC. 

 

L-istess uffiċjali komplew ukoll jassistu uffiċjali minn sezzjonijiet oħra fuq ħidma relatata mal-aspetti 

tax-xogħol tagħhom. L-uffiċjali attendew ukoll laqgħat tal-esperti organizzati mill-Kummissjoni tal-

Unjoni Ewropea u l-Aġenzija EU LISA dwar is-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen.  

 

Saru proġetti u korsijiet ta’ taħriġ CEPOL organizzati b’mod konġunt mal-Pulizija tal-Istat tal-Latvja. 

 

Din it-taqsima għandha wkoll ir-responsabbiltà tal-implimentazzjoni ta’ proġett iffinanzjat taħt il-

programmi nazzjonali ISF (Police) tal-Unjoni Ewropea, li għandu l-għan li jiżviluppa sistema għall-
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immaniġġjar awtomatizzat tat-talbiet kollha għall-assistenza li jiġu riċevuti minn barra kif ukoll dawk 

li l-Korp tal-Pulizija ta’ Malta jkollu bżonn jibgħat barra. Kwalunkwe żvilupp irid jieħu konjizzjoni tar-

regolamenti Ewropej u nazzjonali fil-qasam tas-sigurtà u protezzjoni tad-data kif ukoll dawk fil-qasam 

tal-iskambju tal-informazzjoni.   

 

Dan il-proġett jinsab fi stat avvanzat ħafna. 

 

Advance Passenger Info/Passenger Name Record  

 

Ix-xogħlijiet għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-PNR irriżultaw f’suċċess din is-sena. Dan għaliex 

il-fondi tal-UE ġew akkwistati għal dan l-iskop, li konsegwentement għenu biex ġie żviluppat is-

software, u b’hekk sar possibbli wkoll li nipproċessaw id-data tal-PNR. 

 

Id-Direttiva tal-PNR tal-UE ddelegat lill-Istati Membri tagħha biex jimplimentaw il-PNR sal-25 ta’ 

Mejju, 2018, u offritilhom l-għażla li jadottawha. Il-PNR hija wkoll għal titjiriet intra-Schengen, fejn l-

Istati Membri kollha inkluża Malta adottawha. Il-PNR hija l-bażi sabiex tobbliga lit-trasportaturi bl-

ajru jgħaddu d-data tal-PNR għall-analiżi min-naħa tal-Korp. Sa tmiem Mejju 2018 il-leġiżlazzjoni 

PNR ġiet ipproċessata fil-Parlament u daħlet fis-seħħ. 

 

Wara laqgħat mad-dipartiment tal-IT tagħna u wara l-approvazzjoni maħruġa mid-Dipartiment tal-

Kuntratti, ġie deċiż li l-software tal-Advance Passenger Info tagħna kellu jittejjeb biex tiġi pproċessata 

wkoll id-data tal-PNR u b’hekk sar possibbli li jinbeda l-ittestjar mat-trasportaturi bl-ajru. Id-dokumenti 

ta’ konnessjoni rilevanti u l-bażi legali ġew ikkomunikati lil dawn tal-aħħar, fejn l-ewwel beda l-ittestjar 

ma’ dawk li joperaw titjiriet Extra-Schengen lejn Malta. Sal-aħħar ta' Mejju, il-leġiżlazzjoni tal-PNR 

daħlet fis-seħħ u d-data tal-PNR kienet qed tiġi pproċessata uffiċjalment mill-PIU (Unità tal-

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri) stabbilita fi ħdan il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. 

 

Għandu jiġi ddikjarat li bħalissa qed tiġi pproċessata d-data tal-Advanced Passenger Info għat-titjiriet 

kollha li jidħlu f’Malta mid-destinazzjonijiet kollha extra-Schengen. L-istess jiġri wkoll fir-rigward tad-

data tal-PNR, filwaqt li l-Air Malta qed tibgħat ukoll id-data tal-PNR għal titjiriet intra-Schengen. Barra 

minn hekk, bħalissa qed nikkomunikaw ma’ erba’ trasportaturi tal-ajru ġodda li joperaw titjiriet intra-

Schengen lejn Malta u li dalwaqt se jibdew l-ittestjar sabiex jingħaqdu mat-tim tagħna. In-numru ta’ 

passiġġieri li ġejjin, inklużi kemm id-data tal-API kif ukoll dik tal-PNR (inklużi dawk intra-Schengen), 

li ġew ipproċessati permezz tas-sistema mill-bidu tal-2018 sal-preżent kien ta’ 730,789 passiġġier. 

 

Lawrence Cutajar 

Kummissarju tal-Pulizija 


