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L-EUPOL Afganistan kienet parzjalment effettiva fit-twettiq tal-mandat tagħha – 
jgħidu l-Awdituri tal-UE 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) isib li Il-missjoni tal-pulizija tal-UE fl-
Afganistan (EUPOL) laħqet parzjalment l-għan tagħha li tgħin biex tistabbilixxi pulizija ċivili sostenibbli u 
effettiva taħt is-sjieda Afgana. Fin-nuqqas ta' forza tal-pulizija Afgana mħarrġa u li tiffunzjona bis-sħiħ, u 
b'rati għoljin ta' illiteriżmu u korruzzjoni mifruxa fil-pulizija u s-sistemi tal-ġustizzja Afgani, l-EUPOL 
irnexxielha tikkontribwixxi għal riforma tal-Ministeru tal-Intern u għall-professjonalizzazzjoni tal-pulizija 
tal-pajjiż. Madankollu, id-dgħufijiet sistemiċi kontinwi fil-ġustizzja u l-pulizija tal-pajjiż iqiegħdu f'riskju l-
legat tar-riżultati miksuba mill-EUPOL, kif ukoll tas-settur tal-attivitajiet tal-Pulizija Afgana inġenerali, 
wara l-eliminazzjoni tal-missjoni sa tmiem l-2016. 

Filwaqt li fatturi esterni, bħan-nuqqas ta' sigurtà u l-fatt li ma hemm kważi l-ebda forza tal-pulizija mħarrġa u 
funzjonali, jistgħu jipprovdu xi spjegazzjoni għar-riżultati mħallta tal-EUPOL, nuqqasijiet oħra jistgħu jiġu attribwiti 
għall-missjoni nfisha. Il-QEA tagħmel għadd ta' rakkomandazzjonijiet, li huma applikabbli mhux biss għall-EUPOL 
Afganistan, iżda wkoll għal missjonijiet oħra tal-PSDK li għandhom l-għan li jtejbu l-effettività tagħhom u s-sostenibbiltà 
tal-eżiti miksuba," ikkummenta Hans Gustaf Wessberg, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport. 

L-awdituri tal-UE jinnutaw li l-UE rnexxielha tistabbilixxi missjoni tal-pulizija ċivili Ewropea fl-Afganistan f'ambjent 
instabbli ħafna. Il-mandat tagħha, li kien li tagħti pariri b'mod strateġiku lill-gradi ogħla tal-forza tal-pulizija u li toħloq 
rabtiet mal-istat usa' tad-dritt, ipprovda element kostitwenti li sa issa kien nieqes fis-servizzi tal-pulizija u tal-ġustizzja 
tal-pajjiż, u b'hekk żgura valur miżjud tal-UE. Minn bidu diffiċli, fejn l-iskjerament tal-EUPOL wera li kien ingombranti u 
bata minn restrizzjonijiet konsiderevoli loġistiċi u tal-persunal, l-EUPOL ġiet gradwalment rikonoxxuta għall-
kompetenza u l-kontribut tagħha għar-riforma tal-pulizija tal-pajjiż. 

Madankollu, l-EUPOL ma rnexxilhiex tiġbor flimkien l-atturi Ewropej kollha kif inizjalment intenzjonat. Dan kien 
parzjalment dovut għad-daqs limitat tal-missjoni kif ukoll għall-kompetizzjoni minn sforzi Ewropej u internazzjonali 
oħra. Minkejja dan, l-EUPOL ikkontribwixxiet għal kooperazzjoni msaħħa fuq il-post mal-Istati Membri tal-UE u fittxet li 
tippromwovi l-kooperazzjoni internazzjonali.  

Rigward ir-riżultati, l-EUPOL għenet lill-pulizija Afgana tirbaħ xi fiduċja tal-pubbliku billi appoġġat l-implimentazzjoni ta' 
prinċipji bażiċi tal-attivitajiet tal-pulizija ċivili, iżda l-pulizija u s-sistemi tal-ġustizzja Afgani jkomplu jbatu minn dgħufijiet 
sistemiċi, inkluż żvilupp istituzzjonali inadegwat, qafas legali parzjalment ineffettiv u kapaċità limitata ta’ membri tal-
persunal. Fatturi oħra bħall-influwenza politika indebita, il-korruzzjoni u l-fokus fuq l-attivitajiet tal-pulizija kontra r-
ribelljoni jkomplu jxekklu l-iżvilupp istituzzjonali tas-settur tal-ġustizzja kriminali fl-intier tiegħu. Il-konnessjoni tal-
pulizija nazzjonali mar-riforma tal-ġustizzja kienet wieħed mill-oqsma li fihom l-EUPOL kellha l-akbar sfida biex turi r-
riżultati. L-awditu nnota wkoll li l-valutazzjoni u s-sistemi ta' rappurtar tal-EUPOL ma kinux adatti għall-mandat għaliex 
kienu bażiċi wisq, mingħajr fokus biżżejjed fuq ir-riżultati u l-valur miżjud matul il-biċċa l-kbira mill-perjodu awditjat.  

Is-sostenibbiltà tar-riżultati tax-xogħol tal-EUPOL u tas-settur tal-attivitajiet tal-pulizija Afgana inġenerali se tkun 
tiddependi mir-rieda tal-awtoritajiet Afgani li jieħdu sjieda tal-eżiti, mis-sitwazzjoni ta' sigurtà u mill-finanzjament mill-
UE u partijiet interessati internazzjonali oħra. Jibqa' xi tħassib dwar kif l-UE tista' tibni fuq il-kisbiet tal-EUPOL u jekk il-
valur massimu huwiex se jinkiseb mill-użu tal-assi sinifikanti tal-missjoni. 
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Noti lill-edituri 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi magħżula 
ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 7/2015) intitolat "Il-
missjoni tal-pulizija tal-UE fl-Afganistan: riżultati mħallta" jivvaluta jekk l-EUPOL Afganistan kinitx effettiva fit-
twettiq tal-mandat tagħha. 

L-awditu ffoka fuq jekk l-EUPOL ġietx ippjanata u kkoordinata tajjeb, jekk kinitx irċeviet appoġġ operazzjonali u 
gwida adegwati, jekk ikkontribwixxietx għall-progress tal-Pulizija Nazzjonali Afgana u, fl-aħħar nett, jekk l-
eliminazzjoni tal-EUPOL tħejjitx b’mod adegwat. L-awditu kopra l-perjodu mit-tnedija tal-EUPOL sa tmiem l-2014, 
b'fokus partikolari fuq l-attivitajiet tagħha wara l-2012. 

Wara l-waqgħa tar-reġim Taliban, l-Unjoni Ewropea (UE) u l-Istati Membri tagħha impenjaw irwieħhom biex 
jappoġġaw lill-Gvern tal-Afganistan billi stabbilixxew qafas isħaħ għall-istat tad-dritt fil-pajjiż. Il-missjoni tal-
pulizija tal-UE fl-Afganistan (EUPOL) hija missjoni ċivili żviluppata fl-2007 fil-kuntest tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ 
Difiża Komuni (PSDK) tal-UE.  

Prinċipalment, l-attivitajiet tal-EUPOL Afganistan jitwettqu mill-pulizija u minn esperti tal-istat tad-dritt sekondati 
mill-Istati Membri tal-UE, kif ukoll minn esperti internazzjonali kkuntrattati u persunal lokali. Il-missjoni taħdem 
permezz ta' taħriġ u mentoring, konsulenza u monitoraġġ tat-tmexxija għolja ta’ istituzzjonijiet Afgani rilevanti. L-
EUPOL Afganistan timplimenta l-mandat tagħha fuq tliet linji ta’ operazzjonijiet: it-tmexxija 'l quddiem tar-
riforma istituzzjonali tal-Ministeru tal-Intern, il-professjonar tal-Pulizija Nazzjonali, u l-konnessjoni tal-Pulizija 
Nazzjonali mas-sistema usa' tal-ġustizzja. Fiż-żmien tal-awditu, tard fl-2014, l-EUPOL kellha operazzjonijiet 
f’Kabul, f'Herat u f'Mazar-e Sharif.  

L-ispiża totali tal-EUPOL għall-perjodu minn Mejju 2007 sa Diċembru 2014 kienet qrib l-EUR 400 miljun, bl-
ispejjeż relatati mas-sigurtà li kienu jirrappreżentaw kważi terz. Fi tmiem l-2014, l-UE kienet skjerat total ta’ 
32 missjoni tal-PSDK, li minnhom 16 kienu ġew ikkompletati u mlestija u 16 kienu għadhom għaddejjin. 

Rakkomandazzjonijiet  

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li: 

• Is-SEAE għandu jaħdem mal-Istati Membri biex jiżgura li l-missjonijiet futuri tal-PSDK jirċievu biżżejjed 
riżorsi loġistiċi, tekniċi u umani biex ikunu jistgħu joperaw b'kapaċità awtorizzata kważi sħiħa; 

• Is-SEAE u l-Kummissjoni għandhom jiżviluppaw funzjonijiet ta’ appoġġ biex jassistu bl-iskjerament 
rapidu, effiċjenti u konsistenti tal-missjonijiet tal-PSDK; 

• Is-SEAE u l-missjonijiet tal-PSDK għandhom jaħdmu flimkien biex itejbu aktar l-effettività ta’ kull attività; 

• Sabiex itejjeb is-sostenibbiltà tal-eżiti tal-missjonijiet tal-PSDK, is-SEAE għandu jiżgura li aspetti ta’ 
sostenibbiltà jiġu inkorporati fl-ippjanar operazzjonali tal-attivitajiet kollha tal-missjonijiet billi jivvaluta 
sistematikament il-ħtiġijiet u l-kapaċità lokali għas-sostenn tal-eżiti; 

• Il-Kummissjoni u s-SEAE għandhom jiżguraw li l-missjonijiet tal-PSDK jiġu eliminati u li l-assi relatati jiġu 
likwidati mingħajr xkiel. 

Għal osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet dettaljati, jekk jogħġbok ikkonsulta r-rapport sħiħ fuq 
www.eca.europa.eu 
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