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Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu. 
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L-appoġġ li l-UE tat lis-Saħel għen fit-titjib tas-sigurtà 
interna, iżda l-progress għadu miexi bil-mod, jgħidu l-
Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Missjonijiet EU Sahel għenu biex 
jissaħħu l-forzi tas-sigurtà interna fin-Niġer u l-Mali, iżda l-progress mexa bil-mod minħabba 
kundizzjonijiet diffiċli u ineffiċjenza operazzjonali. 

Fl-ambitu tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni l-UE tmexxi Missjonijiet ċivili fin-Niġer u l-Mali, li 
jipprovdu taħriġ, konsulenza u tagħmir għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-forzi nazzjonali tas-sigurtà interna. 
Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jippjana u jimmaniġġja l-operazzjonijiet; il-
Kummissjoni Ewropea timmaniġġja l-baġits. Il-finanzjament li ngħata għan-Niġer matul il-perjodu 
2012 sa 2017 kien ta’ EUR 69 miljun u għall-Mali mill-2014 sal-2017 dan kien ta’ EUR 66 miljun.  

“In-nuqqas ta’ sigurtà fir-reġjun tas-Saħel fl-Afrika tal-Punent għandu impatt negattiv kemm fuq l-
iżvilupp tar-reġjun kif ukoll fuq l-interessi tal-Unjoni Ewropea”, qalet Bettina Jakobsen, il-membru tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Il-Missjonijiet tal-UE fin-Niġer u fil-Mali 
kellhom rwol importanti, iżda l-progress fir-rigward tat-tisħiħ tal-kapaċità tal-forzi tas-sigurtà interna 
mexa bil-mod u kien limitat.” L-awdituri sabu li l-persunal tal-Missjoni ma kienx irċieva gwida prattika 
adegwata u, fil-każ tan-Niger, lanqas ma kien irċieva taħriġ qabel l-istazzjonar. Is-SEAE u l-
Kummissjoni ma pprovdewx biżżejjed appoġġ u f’xi każijiet applikaw proċeduri li ma kinux adatti 
għall-kundizzjonijiet fuq il-post. 

L-awdituri identifikaw nuqqasijiet li jaffettwaw l-effiċjenza operazzjonali tal-Missjonijiet tal-UE. Dawn 
in-nuqqasijiet kienu dovuti għall-użu ta’ mandati ta’ sentejn u ta’ baġits annwali, li ma jinkoraġġux l-
ippjanar fuq terminu medju jew fit-tul, kif ukoll għall-għadd kbir ta’ postijiet battala. L-awdituri jgħidu 
li anki jekk il-Missjonijiet mhumiex intenzjonati li jkunu permanenti, ma hemm l-ebda strateġija ċara 
ta' ħruġ.  

Il-Missjonijiet indirizzaw il-problema tas-sostenibbiltà, iżda bi ftit suċċess. Dan kien dovut, minn naħa, 
għan-nuqqas ta’ sjieda mill-pajjiżi ospitanti, u min-naħa l-oħra, minħabba l-fatt li l-Missjonijiet ma 

http://www.eca.europa.eu/


MT 

 
 
 

 

2 

ddedikawx riżorsi adegwati biex jiżguraw is-sostenibbiltà u biex jimmonitorjaw it-taħriġ mogħti u t-
tagħmir fornut. 

L-awdituri jgħidu li l-Missjonijiet ġew affettwati minn indikaturi tal-prestazzjoni dgħajfa u la ma 
mmonitorjaw u lanqas ma evalwaw adegwatament il-kisba tal-kompiti. Il-valutazzjonijiet tal-impatt 
tas-SEAE ma kinux marbuta mal-monitoraġġ u mal-evalwazzjoni. 

L-awdituri jirrakkomandaw li s-SEAE u l-Kummissjoni: 

• jieħdu miżuri biex itejbu l-effiċjenza operazzjonali tal-Missjonijiet; 

• itejbu r-rata ta’ okkupanza tal-postijiet għall-persunal fil-Missjonijiet; 

• jistabbilixxu mandati u baġits li jaqblu mal-operazzjonijiet u li jipprevedu strateġija ta’ ħruġ; 

• iżidu l-fokus fuq is-sostenibbiltà; 

• itejbu l-indikaturi, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 

Noti lill-Edituri 

In-Niġer u l-Mali huma stati fl-Afrika tal-Punent li jinsabu f’sitwazzjoni fraġli. Dawn huma demokraziji 
parlamentari reċenti b’ekonomiji dgħajfa u amministrazzjonijiet pubbliċi li għadhom qed jiżviluppaw. 
Filwaqt li ġew klassifikati fil-187 u fil-175 post rispettivament mill-188 pajjiż klassifikat fl-Indiċi tal-
Iżvilupp tal-Bniedem għall-2016, il-popolazzjonijiet tagħhom huma fost l-ifqar fid-dinja. In-Niġer u l-
Mali huma s-sitt u t-tmien l-akbar pajjiżi fl-Afrika u jinsabu fil-parti tan-Nofsinhar tad-deżert tas-
Saħara. Ħafna migranti jgħaddu minn dawn iż-żewġ pajjiżi fi triqthom lejn id-destinazzjoni finali 
tagħhom. 

Minkejja ftehim ta’ paċi ffirmat f’Ġunju 2015 u l-preżenza ta’ forzi barranin għaż-żamma tal-paċi, il-
gruppi estremisti xorta għadhom attivi fit-Tramuntana tal-Mali, u l-forzi tas-sigurtà nazzjonali 
jiffaċċjaw għadd ta’ sfidi. L-għadd ta’ vittmi għadu għoli u jseħħu bosta attakki terroristiċi. Is sigurtà 
tan-Niġer hija mhedda min-nuqqas ta’ stabbiltà fil-pajjiżi tal-viċinat, jiġifieri fil-Libja, fin-Niġerja u fil-
Mali. Il-gvern jiffaċċja sfidi bħall-ġlieda kontra t-traffikanti tal-bnedmin u attivitajiet oħra illegali. 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-industrija u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju tax-
xogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 15/2018 “Tisħiħ tal-kapaċità tal-forzi tas-sigurtà interna fin-Niġer u l-Mali: il-
progress huwa limitat u miexi bil-mod” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 
lingwa tal-UE. 
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