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L-Awdituri jippubblikaw Dokument ta’ Sfond dwar id-
deżertifikazzjoni fl-UE 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri llum ippubblikat Dokument ta’ Sfond dwar id-deżertifikazzjoni fl-UE – 
proċess fejn l-art issir dejjem aktar arida u degradata. Id-Dokumenti ta’ Sfond huma intenzjonati li jkunu 
sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika u/jew fil-programmi relatati. Dan id-Dokument 
qed jiġi ppubblikat biex jikkoinċidi mal-Jum Dinji tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ġlieda kontra d-
Deżertifikazzjoni, li se jinżamm nhar il-Ħadd is-17 ta’ Ġunju.  

Bħalissa l-awdituri qed jeżaminaw jekk ir-riskju ta' deżertifikazzjoni fl-UE huwiex qed jiġi indirizzat b'mod 
effettiv u effiċjenti. Fuq il-bażi tal-materjal miġbur matul it-tħejjija tal-awditu, id-Dokument ta’ Sfond 
jistipula l-kawżi u l-effetti prinċipali tad-deżertifikazzjoni flimkien mal-projezzjonijiet attwali dwar kif din 
tista’ tiżviluppa fl-Unjoni Ewropea matul id-deċennji li ġejjin. Id-Dokument fih informazzjoni dwar il-miżuri 
preventivi u restorattivi li jistgħu jittieħdu. Huwa jispjega wkoll kif l-aspetti tad-deżertifikazzjoni huma 
indirizzati taħt id-diversi dokumenti strateġiċi u oqsma ta' politika tal-UE u liema programmi ta’ 
finanzjament tal-UE jappoġġaw l-azzjonijiet fil-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni. 

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat sa tmiem l-2018. Awditu relatat, dwar l-immaniġġjar 
tar-riskju ta' għargħar fl-UE, huwa wkoll previst li jiġi ppubblikat aktar tard din is-sena. 

Noti lill-Edituri 

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni (UNCCD) tiddefinixxi 
deżertifikazzjoni bħala d-degradazzjoni ta' art f'żoni aridi, semiaridi u aridi b’umdità baxxa, li tirriżulta minn 
diversi fatturi inklużi varjazzjonijiet klimatiċi u attivitajiet umani. Id-deżertifikazzjoni hija riżultat, iżda wkoll 
kawża, tat-tibdil fil-klima. Hija tirriżulta wkoll minn prattiki insostenibbli ta’ ġestjoni tal-art. Hija tamplifika l-
impatt tat-tibdil fil-klima, billi art deżertifikata titlef il-kapaċità tagħha li taħżen il-karbonju, li jirriżulta fi 
tnaqqis tal-volumi ta’ gassijiet serra li jkunu jistgħu jiġu assorbiti. 

Sa issa, 13-il Stat Membru ddikjaraw fil-UNCCD li huma affettwati mid-deżertifikazzjoni. L-awdituri żaru 
ħamsa minnhom: ir-Rumanija, Ċipru, l-Italja, Spanja u l-Portugall. 

Il-Jum Dinji dwar il-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni se jinżamm fis-17 ta’ Ġunju, u se jkun iffukat fuq il-
ġestjoni sostenibbli tal-art bħala mod ta’ kif l-ekonomiji jistgħu jiġu riġenerati, kif jinħolqu l-impjiegi u kif 
tingħata ħajja ġdida lill-komunitajiet. Il-Jum ġie stabbilit mill-Assemblea Ġenerali tan-NU 23 sena ilu biex 
iżid is-sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet globali u nazzjonali li jindirizzaw id-deżertifikazzjoni, id-
degradazzjoni tal-art u n-nixfa. 

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tad-Dokument ta’ Sfond tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri. Id-dokument sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu. 
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