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L-għajnuna mill-UE għar-reġjun tal-Lagi l-Kbar Afrikani 
qed tasal, iżda jista' jkun li hija għalja wisq, jgħidu l-
awdituri 
Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-għajnuna umanitarja mill-UE li tingħata lil 
refuġjati milquta minn kunflitti fiż-żona tal-Lagi l-Kbar Afrikani qed tirrispondi għall-isfidi li qed 
tiffaċċja, iżda jista' jkun li qed tiswa wisq biex titwassal. Minkejja l-ambjent ta' ħidma diffiċli, l-
għajnuna mill-UE tat kontribut siewi fl-indirizzar tal-problemi iżda jeżistu xi dgħufijiet fil-mod li 
bih l-għajnuna tiġi mmaniġġjata, jgħidu l-awdituri. Jeħtieġ li n-NU u l-aġenziji sħab tagħha 
jipprovdu aktar informazzjoni dwar kif il-flus qed jintnefqu. 

L-awdituri eżaminaw l-appoġġ umanitarju mill-Kummissjoni Ewropea fir-Repubblika Demokratika tal-
Kongo, fl-Uganda, fir-Rwanda, fil-Burundi u fit-Tanzanija għall-perjodu bejn l-2011 u l-2015, li ammonta 
għal madwar EUR 300 miljun. Huma kkonkludew li, inġenerali, l-għajnuna kienet immaniġġjata b'mod 
effettiv. Madankollu, peress li l-ħtiġijiet umanitarji qed jiżdiedu u l-fondi huma limitati, l-effiċjenza qed issir 
dejjem aktar importanti. Il-baġits li ġew eżaminati ma kinux dettaljati biżżejjed u ma saret l-ebda 
valutazzjoni dwar jekk l-ispejjeż proposti kinux raġonevoli. Madwar nofs l-għajnuna mill-UE ntnefqet 
permezz ta' aġenziji tan-NU, u meta n-NU ssottokuntrattat l-attivitajiet tagħha ma kienx hemm data 
disponibbli dwar kemm fil-fatt kien intnefaq fuq il-benefiċjarji.  

"Ninsab imħasseb dwar il-fatt li l-Kummissjoni ma għandhiex iċ-ċifri li teħtieġ biex tivveriifka jekk l-
għajnuna hijiex qed titwassal bl-aktar mod effiċjenti u ekonomiku" qal is-Sur Karel Pinxten, il-Membru tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Aktar ma jkun hemm ħoloq fil-katina bejn il-
kontribwent tal-UE u dawk li jeħtieġu l-għajnuna, aktar ma ssir diffiċli s-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel pressjoni fuq l-aġenziji tan-NU bħall-UNHCR u l-Programm Dinji tal-Ikel, flimkien mal-
NGOs, biex jipprovdu aktar informazzjoni dwar kif qed jintnefqu flus l-UE. Inkella, hemm riskju li din l-
għajnuna tkun għalja wisq." 

L-awdituri sabu li kien hemm nuqqas ta' evidenza dokumentata għad-determinazzjoni tal-prijoritajiet 
ġeografiċi u għall-valutazzjoni tal-proposti għall-proġetti. B'riżultat ta' dan, ma kienx possibbli li jiġi 
ddeterminat jekk il-proġetti magħżula kinux jikkonformaw mal-kriterji rilevanti u jekk intgħażlux il-proġetti 
l-aktar xierqa.  
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Il-qafas ta' monitoraġġ kien xieraq, fid-dawl tal-ambjent ta' ħidma diffiċli. Madankollu,ir-rapporti mis-sħab 
spiss waslu tard u dan illimita l-utilità tagħhom. Il-kompetenzi tal-persunal tal-Kummissjoni fuq il-post kienu 
ta' għajnuna għas-sħab iffinanzjati, iżda r-rappurtar li sar miż-żjarat fuq il-post ma kienx komprensiv 
biżżejjed. Minħabba li r-reġistrazzjoni tas-segwitu tal-problemi li tqajmu ma kinitx adegwata, ma kienx 
possibbli li jiġi żgurat li dawn kienu ġew riżolti b'mod sodisfaċenti. Fuq livell aktar globali, ma hemm l-ebda 
rappurtar dwar il-Pjan ta' Implimentazzjoni Umanitarja biex jipprovdi stampa ġenerali tar-riżultati u t-
tagħlimiet li nsiltu. 

Ir-riżultati li nkisbu kumplessivament għall-proġetti eżaminati kienu sodisfaċenti. Madankollu, wieħed mis-
sħab irnexxielu jonfoq il-biċċa l-kbira mill-baġit tiegħu iżda kiseb biss perċentwal żgħir mir-riżultati ppjanati. 
Fi ftit każijiet, il-ġustifikazzjoni għal estensjonijiet ta' żmien u għal baġits addizzjonali ma kinitx evidenti. 
Filwaqt li l-Kummissjoni u donaturi oħra aċċettaw b'mod ġenerali li huwa mixtieq li jkun hemm rabta bejn l-
għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp, ftit li xejn hemm eżempji li juru li dan ġie applikat fil-prattika. L-
awdituri jgħidu li jekk dan l-għan ma jiġix segwit b'mod attiv ħafna, hemm il-periklu li jintilfu l-
opportunitajiet biex l-għajnuna umanitarja tinbidel f'għajnuna għall-iżvilupp. 

Noti lill-Edituri 

Iż-żona tal-Lagi l-Kbar rat xi wħud mill-agħar kunflitti fuq il-kontinent Afrikan matul dawn l-aħħar deċennji. 
Fil-Lvant tal-Kongo, gruppi armati jkomplu jwettqu abbużi fuq id-drittijiet tal-bniedem: estorsjoni u serq 
akkumpanjat minn vjolenza inklużi stupru, ħtif ta' persuni, u r-reklutaġġ ta' suldati tfal. Il-kriżi umanitarja 
riżultanti fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) hija waħda mill-emerġenzi l-aktar kumplessi u 
mtawla tad-dinja f'wieħed mill-ifqar pajjiżi tad-dinja.  

Huwa stmat li 1.6 miljun persuna kienu spostati f'pajjiżhom fir-RDK, b'madwar 437 000 refuġjat Kongoliż fil-
pajjiżi ġirien, prinċipalment fil-Burundi, fir-Rwanda, fl-Uganda u fit-Tanzanija. It-taqlib fil-Burundi fl-2015 
żied madwar 236 000 maċ-ċifra kumplessiva ta' refuġjati. L-għajnuna mill-UE tikkonsisti fil-provvediment ta' 
kenn, ikel, kura tas-saħħa u servizzi bażiċi oħra. Il-Kummissjoni taħdem mill-qrib ma' NGOs, aġenziji tan-
Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra. 

F'dan ir-rapport, l-awdituri jagħmlu osservazzjonijiet dwar firxa wiesgħa ta' problemi, u filwaqt li l-
konklużjoni kumplessiva hija pożittiva, huma jqisu li hemm għadd ta' kwistjonijiet importanti li jeħtieġ li jiġu 
indirizzati fit-terminu qasir. 

Għalhekk, huma jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin biex il-Kummissjoni tkun tista' ttejjeb l-
immaniġġjar tagħha tal-għajnuna umanitarja fiż-żona tal-Lagi l-Kbar Afrikani u lil hinn minnha: 

• Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun aktar trasparenti fil-proċedura tagħha tal-għażla tal-proġetti.  
• Jenħtieġ li l-ispejjeż tal-proposti għall-proġetti jiġu analizzati aħjar qabel jiġu aċċettati.  
• Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiċċara l-punt sa fejn jiġu riżolti l-problemi li jitqajmu biex isir segwitu 

tagħhom.  
• Rappurtar aktar komprensiv u f'waqtu mis-sħab u mill-persunal fuq il-post huwa mistenni li 

jippermetti li tittieħed azzjoni fil-pront.  
• Jenħtieġ li l-Kummissjoni tintroduċi sistema kumplessiva ta' rappurtar għall-Pjan ta' 

Implimentazzjoni Umanitarja.  
• Jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi rabta ċara bejn ir-riżultati miksuba minn proġett u l-

valutazzjoni li tintuża biex isir il-pagament.  
• Jenħtieġ li l-estensjonijiet ta' żmien u l-finanzjament addizzjonali għal proġetti jiġu ġġustifikati 

b'mod ċar.  
• Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprijoritizza r-rabta bejn l-għajnuna, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 15/2016: "Il-Kummissjoni mmaniġġjat b'mod effettiv l-Għajnuna umanitarja 
pprovduta lil popolazzjonijiet milquta minn kunflitti fir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar Afrikani?" huwa disponibbli bi 
23 lingwa tal-UE. 

 


