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Sommarju eżekuttiv 
I L-edukazzjoni hija prijorità għal miljuni ta’ tfal li ma jattendux skola, f’żoni milquta 
minn kriżi. Din mhux biss tipprovdilhom opportunitajiet ta’ tagħlim, iżda żżid ukoll ir-
reżiljenza tagħhom. Tgħin ukoll biex tipproteġihom u tippermettilhom jiżviluppaw il-
kwalitajiet li se jkunu ta’ benefiċċju għall-ġejjieni tagħhom. 

II Permezz tad-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-
Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO) tal-Kummissjoni Ewropea, l-UE tipprovdi 
għajnuna umanitarja bbażata fuq il-ħtiġijiet għal dawk milquta minn diżastri. Hija 
għandha l-għan li timmaniġġja operazzjonijiet umanitarji skont il-prinċipji tal-
ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija prinċipju gwida 
ieħor. 

III Dan l-aħħar, l-UE żiedet l-għajnuna għall-edukazzjoni sa 10 % tal-għajnuna 
umanitarja totali tagħha, ekwivalenti għal EUR 160 miljun fl-2019. Din l-għajnuna 
għandha l-għan ta’ restawr u żamma tal-aċċess għal edukazzjoni li tkun sikura u ta’ 
kwalità matul il-kriżijiet umanitarji. Hija tappoġġa ħafna tipi ta’ attivitajiet, li jinkludu: 
bini jew riabilitazzjoni ta’ klassijiet, forniment ta’ materjali ta’ taħriġ u għamara, taħriġ 
tal-għalliema u għajnuna lit-tfal biex jirritornaw l-iskola billi tipprovdi flus kontanti 
għall-familji u tgħin lit-tfal ilaħħqu permezz ta’ programmi ta’ edukazzjoni aċċellerata. 

IV L-iskop prinċipali tal-awditu kien li titwettaq valutazzjoni ta’ jekk l-għajnuna 
umanitarja li tingħata mill-UE għall-edukazzjoni kinitx effettiva biex tgħin lit-tfal u jekk 
twasslitx b’mod effiċjenti. L-awditu kopra proġetti fil-Ġordan u fl-Uganda mill-2017 sal-
2019. Ir-rapport għandu l-għan li jikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni tal-Kummissjoni 
f’qasam fejn il-finanzjament kien qed jiżdied b’mod kostanti f’dawn l-aħħar snin. 

V Aħna sibna li l-proġetti kienu rilevanti u kkoordinati tajjeb, u li l-Kummissjoni 
indirizzat il-problemi li kienet identifikat matul iż-żjarat ta’ monitoraġġ. Il-proġetti kisbu 
l-biċċa l-kbira mir-riżultati ppjanati tagħhom. Madankollu, huma għamlu użu limitat 
mill-gwida rilevanti mogħtija mill-Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons, tal-ECHO, li tipprovdi 
finanzjament għas-sħab biex jiżviluppaw metodoloġiji u linji gwida għat-tisħiħ tal-
effettività tal-azzjonijiet umanitarji.  

VI Aħna sibna wkoll li l-proġetti ma kinux jimmiraw biżżejjed bniet, minkejja li dawn 
kienu jħabbtu wiċċhom ma’ żvantaġġi akbar, bħar-riskju ta’ żwieġ bikri. Barra minn 
hekk, bosta mill-proġetti kkampjunati ma laħqux il-proporzjon fil-mira ta’ bniet. 
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VII Il-biċċa l-kbira mill-proġetti fil-kampjun tagħna inizjalment kellhom durata ta’ 
bejn 10 xhur u 12-il xahar. Din ma kinitx twila biżżejjed biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
edukattivi ta’ tfal fi kriżijiet fit-tul, u xi proġetti ġew estiżi. Id-durata qasira żiedet ukoll 
il-piż amministrattiv fuq is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, u b’hekk it-twassil tal-
għajnuna kien inqas effiċjenti. 

VIII Il-Kummissjoni ma analizzatx l-ispejjeż tal-proġetti suffiċjentement biex 
tidentifika opportunitajiet għal kosteffettività akbar. Hija ma qabblitx l-ispiża tal-
attivitajiet, jew il-proporzjon ta’ oġġetti u servizzi li l-benefiċjarji kienu jirċievu, ma’ 
proġetti simili jew ma’ fażijiet preċedenti tal-istess proġett. Dan kien il-każ mhux biss 
waqt l-għażla ta’ proposti għal proġetti, iżda wkoll waqt il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta’ proġetti. 

IX Wara li ntemmu l-proġetti, ħafna minnhom komplew ikunu ta’ benefiċċju għat-
tfal. Madankollu, l-ECHO ftit li xejn għamel biex inaqqas id-dipendenza tal-benefiċjarji 
mill-assistenza fi flus kontanti fi ħdan il-proġetti kkampjunati dwar il-flus kontanti għall-
edukazzjoni. Ħafna minn dawn il-proġetti kienu jirrikjedu finanzjament ripetut, 
minħabba li ma kellhomx rabtiet ma’ programmi ta’ għajnuna fuq żmien itwal u, lill-
benefiċjarji, ftit li xejn kienu jirreferulhom soluzzjonijiet ta’ għajxien. 

X Ibbażat fuq dawn il-konklużjonijiet, aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni: 

o tagħmel użu akbar mir-riżultati tal-proġetti taħt Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons; 

o tipprovdi aktar appoġġ għall-bniet; 

o tipprovdi finanzjament fuq żmien itwal għall-edukazzjoni fi kriżijiet fit-tul; 

o ittejjeb l-analiżi tal-ispejjeż fl-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti tal-edukazzjoni; 

o iżżid is-sostenibbiltà tal-proġetti dwar flus kontanti għall-edukazzjoni. 
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Introduzzjoni 

L-edukazzjoni hija prijorità għal miljuni ta’ tfal li ma jattendux
skola, f’żoni milquta minn kriżi

01 Huwa stmat li 64 miljun tifel u tifla fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jattendux skola
primarja1. Nofs dawn it-tfal li ma jattendux skola jgħixu f’żoni milquta minn kunflitti. Il-
bniet huma aktar żvantaġġati, b’mod ġenerali, billi hemm probabbiltà akbar li ma 
jattendux skola milli fil-każ tas-subien f’pajjiżi milquta minn kunflitti2. 

02 Issa, il-kriżi umanitarja medja ddum aktar minn disa’ snin. Kważi tliet kwarti min-
nies li rċevew assistenza umanitarja fl-2018 kienu ilhom seba’ snin jew aktar f’pajjiżi 
milquta minn kriżi3. 

03 L-edukazzjoni f’emerġenzi u kriżijiet fit-tul (EiE) mhux biss tipprovdi
opportunitajiet ta’ tagħlim, iżda żżid ir-reżiljenza tat-tfal. Hija tista’ tipprovdi wkoll 
protezzjoni fiżika immedjata kif ukoll għarfien u ħiliet li jsalvaw il-ħajja4. Waħda mir-
raġunijiet prinċipali biex jiġu pprovduti attivitajiet edukattivi organizzati fi stadju bikri 
f’emerġenzi hija biex jitnaqqas l-impatt psikosoċjali tat-trawma fuq it-tfal. It-taqlib u l-
insigurtà li jkunu inerenti f’sitwazzjonijiet ta’ rifuġjati jistgħu jdgħajfu l-iżvilupp fiżiku, 
intellettwali, psikoloġiku, kulturali u soċjali tat-tfal. Madankollu, l-EiE tista’ tagħti lit-tfal 
tama għall-ġejjieni, sens ta’ normalità u sikurezza, u tiżgura l-akkwiżizzjoni ta’ ħiliet 
bażiċi4. 

1 L-Istitut tal-Istatistika tal-Unesco, ċifra mill-2017, http://uis.unesco.org/en/news/new-
education-data-sdg-4-and-more#slideoutmenu. 

2 COM(2018) 304 final tat-18 ta’ Mejju 2018 “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-
Edukazzjoni f’Emerġenzi u kriżijiet fit-tul”. 

3 Global humanitarian overview 2019, United Nations coordinated support to people 
affected by disaster and conflict, p. 4. 

4 Id-dokument ta’ politika tad-DĠ ECHO Nru 10 (Marzu 2019), education in emergencies. 

http://uis.unesco.org/en/news/new-education-data-sdg-4-and-more#slideoutmenu
http://uis.unesco.org/en/news/new-education-data-sdg-4-and-more#slideoutmenu
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04 It-tfal milquta minn kriżijiet jenfasizzaw l-importanza tal-edukazzjoni5. Il-ġenituri 
u l-mexxejja ta’ komunitajiet milquta minn kunflitti wkoll iqisu li l-edukazzjoni tat-tfal 
hija waħda mill-prijoritajiet l-aktar importanti tagħhom, u xi drabi jagħżlu lilha minflok 
servizzi bażiċi oħra6 7. 

Dan l-aħħar, il-Kummissjoni żiedet l-għajnuna għall-edukazzjoni 
sa 10 % tal-għajnuna umanitarja totali tagħha 

05 Permezz tad-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-
Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO), l-UE tipprovdi għajnuna umanitarja għal dawk 
milquta minn diżastri8. L-ECHO s-soltu ma jintervenix direttament fuq il-post. L-
azzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja ffinanzjati mill-ECHO jiġu implimentati minn 
organizzazzjonijiet sħab, bħal Organizzazzjonijiet Umanitarji Nongovernattivi (NGOs), 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali (OI) u aġenziji ta’ sokkors tan-Nazzjonijiet Uniti. L-
ECHO jibqa’ responsabbli mill-istrateġija u l-implimentazzjoni tal-għajnuna umanitarja 
tal-Unjoni Ewropea. Huwa jiffinanzja azzjonijiet li jiġu proposti mis-sħab, u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 

06 Ir-Regolament dwar l-Għajnuna Umanitarja u r-Regolament Finanzjarju jirrikjedu 
li l-Kummissjoni timmaniġġja operazzjonijiet umanitarji skont il-prinċipji tal-ekonomija, 
l-effiċjenza u l-effettività. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija prinċipju gwida ieħor tal-
għajnuna umanitarja tal-UE9. 

                                                       
5 Save the Children (2015), What children tell us they want in times of emergency and crisis? 

16-il studju minn 8 organizzazzjonijiet li jkopru 17-il emerġenza differenti li jirriflettu l-ilħna 
ta’ 8 749 tifel u tifla. Save the Children/Norwegian Refugee Council (2014), Hear it from the 
children/why education in emergencies is critical. 

6 Save the Children/Norwegian Refugee Council (2014), Hear it from the children/why 
education in emergencies is critical. 

7 KUMM(2008) 55 finali tal-5 ta’ Frar 2008 “Post Speċjali għat-Tfal fl-Azzjoni Esterna tal-UE” u 
d-dokument ta’ ħidma tal-persunal relatat, Children in Emergency and Crisis situations 
(SEC(2008) 135). 

8 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta’ Ġunju 1996. 

9 Id-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni dwar il-Ġeneru fl-Għajnuna Umanitarja 
SWD(2013) 290 final. 
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07 L-UE stipulat il-qafas ta’ politika tagħha għall-edukazzjoni f’emerġenzi u kriżijiet 
fit-tul fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ Mejju 201810. L-Istati Membri tal-UE approvaw dan 
il-qafas fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2018. Il-qafas iffoka fuq erba’ 
oqsma prijoritarji strateġiċi (ara l-Figura 1). Qabel dan, l-appoġġ kien iggwidat minn 
Komunikazzjoni tal-2008, li ppreżentat argument favur l-inklużjoni tal-edukazzjoni fl-
għajnuna umanitarja11.  

Figura 1 – L-erba’ prijoritajiet strateġiċi tal-ECHO għall-edukazzjoni 
f’emerġenzi u kriżijiet fit-tul 

 
Sors: il-ECA, ibbażat fuq Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (Mejju 2018). 

08 Il-Kummissjoni tappoġġa ħafna tipi ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni. Dawn 
jinkludu: bini jew riabilitazzjoni ta’ klassijiet, akkomodazzjoni għall-persunal u latrini: 
forniment ta’ materjali ta’ taħriġ u għamara; taħriġ tal-għalliema; għoti ta’ edukazzjoni 
aċċellerata bħala għajnuna lit-tfal biex jirritornaw l-iskola; sensibilizzazzjoni tal-ġenituri 

                                                       
10 COM(2018) 304 final. 

11 COM(2008) 55 final u SEC(2008) 136. 

Promozzjoni tal-aċċess,
l-inklużjoni u l-ekwità

Promozzjoni
tal-edukazzjoni għall-paċi

u l-protezzjoni

Tisħiħ
tas-sistemi u tas-sħubijiet

Għoti ta’ appoġġ
lill-edukazzjoni ta’ kwalità għal

eżiti ta’ tagħlim aħjar
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rigward l-importanza tal-edukazzjoni; għoti ta’ flus kontanti għall-familji biex b’hekk it-
tfal jistgħu jattendu l-iskola; u għoti ta’ appoġġ psikosoċjali għat-tfal. 

09 Permezz tal-finanzjament tiegħu taħt il-Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons (KMR), l-
ECHO għandu l-għan li jagħti l-kapaċità lis-settur umanitarju biex dan jipprovdi 
għajnuna b’mod aktar effettiv. Il-KMR jipprovdi finanzjament lil inizjattivi li jintroduċu u 
jiżviluppaw modi ġodda ta’ ħidma (pereżempju metodoloġiji u linji gwida). 

10 L-ECHO jalloka fondi għal kriżijiet abbażi ta’ valutazzjoni kwalitattiva tal-ħtiġijiet. 
L-allokazzjoni tal-finanzjament tieħu inkunsiderazzjoni wkoll fatturi bħalma huma: il-
livell ta’ allokazzjonijiet preċedenti, l-għadd ta’ sħab preżenti fuq il-post, l-aċċess għall-
benefiċjarji, u l-koordinazzjoni fost is-sħab umanitarji. Hija tieħu inkunsiderazzjoni 
wkoll l-impenn fil-Komunikazzjoni ta’ Mejju 2018 biex lill-edukazzjoni jiġu 
ddedikati 10 % tal-baġit tal-UE għall-għajnuna umanitarja. 

11 L-ECHO kien diġà beda jżid il-finanzjament għall-edukazzjoni fl-2016, meta l-infiq 
żdied b’EUR 51 miljun meta mqabbel mas-sena preċedenti (ara l-Figura 2). 
F’konformità mal-Komunikazzjoni tal-2018, l-ECHO kompla jalloka b’mod sinifikanti 
aktar finanzjament għall-edukazzjoni, u laħaq 10 % tal-baġit tal-UE għall-għajnuna 
umanitarja fl-2019. 
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Figura 2 – Finanzjament mill-ECHO għall-edukazzjoni fil-perjodu 2015-
2019* 

 
* Il-kolonni kaħlija juru l-infiq baġitarju għall-EiE (M EUR), il-linja l-ħadra turi l-baġit għall-EiE bħala % tal-
għajnuna umanitarja tal-UE. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni. 

12 L-akbar 10 riċevituri ta’ għajnuna f’emerġenza tal-UE għall-edukazzjoni fil-
perjodu 2017-2019 irċevew total ta’ EUR 188 miljun. L-akbar erba’ riċevituri kienu t-
Turkija (EUR 84 miljun), il-Ġordan (EUR 18-il miljun), is-Sirja (EUR 16-il miljun) u l-
Uganda (EUR 16-il miljun). 
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Tabella 1 – Finanzjament mill-ECHO għall-EiE fil-perjodu 2017-2019 – l-
ewwel 10 pajjiżi riċevituri fil-lista tal-klassifika 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni. 

  

Pajjiż
Impenjati 
(M EUR)

1 It-Turkija 84,8
2 Il-Ġordan* 18,0
3 Is-Sirja 16,0
4 L-Uganda* 15,7
5 Il-Libanu 13,9
6 Is-Somalja 10,2
7 L-Iraq 9,6
8 L-Iran 8,3
9 L-Etjopja 5,7
10 Il-Mali 5,6

187,8
* Pajjiżi li ġew inklużi fl-awditu.
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Ambitu u approċċ tal-awditjar 
13 L-awditu li wettaqna eżamina kif il-Kummissjoni kienet immaniġġjat il-livell ogħla 
ta’ appoġġ tagħha għall-edukazzjoni f’emerġenzi u fi kriżijiet fit-tul. Fl-2019, l-għajnuna 
mogħtija mill-Kummissjoni għall-edukazzjoni laħqet il-mira tagħha ta’ 10 % tal-
għajnuna umanitarja totali tal-UE. L-awditu li wettaqna kellu l-għan li jiżgura li dan il-
livell ġdid ta’ finanzjament jintuża b’mod effettiv u effiċjenti, u li jagħmel 
rakkomandazzjonijiet għal titjib ibbażat fuq is-sejbiet tagħna. 

14 L-awditu vvaluta l-effettività u l-effiċjenza tal-għajnuna mogħtija mill-UE għall-
edukazzjoni f’emerġenzi u kriżijiet fit-tul. Aħna staqsejna l-mistoqsijiet li ġejjin: 

o L-għajnuna umanitarja tal-UE kienet effettiva biex tgħin lit-tfal? 

o Il-Kummissjoni wasslet l-għajnuna tagħha b’mod effiċjenti? 

15 L-awditu kopra żewġ pajjiżi, il-Ġordan u l-Uganda, u b’hekk aħna stajna 
neżaminaw ir-rispons tal-ECHO għal kriżijiet fit-tul f’żewġ kuntesti differenti. L-impenji 
tal-UE għall-finanzjament tal-EiE fil-Ġordan u l-Uganda mill-2017 sal-2019 kienu 
ta’ EUR 18-il miljun u EUR 16-il miljun, rispettivament (ara l-paragrafu 12). It-Turkija, l-
akbar riċevitur tal-finanzjament tal-EiE mill-UE, ma ġietx inkluża fl-ambitu tal-awditu li 
wettaqna peress li l-infiq rilevanti kien diġà ġie inkluż f’awditu tal-QEA li twettaq fl-
201812.  

16 Aħna eżaminajna seba’ proġetti fil-Ġordan u erbgħa fl-Uganda li bdew fl-2017, fl-
2018 u fl-2019 (ara l-Anness I). Għażilna dawn il-pajjiżi abbażi tal-ammont ta’ 
finanzjament mill-UE pprovdut għall-EiE mill-2017 sal-2019. Kriterji addizzjonali kienu 
jinkludu l-ħtieġa li jiġu koperti sħab differenti inkarigati mill-implimentazzjoni u li jkun 
jista’ jsir kampjunar kemm ta’ proġetti magħluqa kif ukoll ta’ dawk li kienu għadhom 
għaddejjin. 

17 Aħna wettaqna l-awditu bejn Novembru 2019 u Ġunju 2020. Minħabba l-COVID-
19, ma stajniex inżuru proġetti fuq il-post. Aħna organizzajna intervisti mal-persunal 
tal-Kummissjoni fi Brussell qabel ma ġew introdotti r-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar. 
Imbagħad, organizzajna vidjokonferenzi mal-impjegati tal-Kummissjoni u mas-sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni fil-kwartieri ġenerali tagħhom u fuq il-post fil-Ġordan u 
fl-Uganda. Għalhekk, l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet tagħna huma bbażati fuq ir-

                                                       
12 Ir-Rapport Speċjali Nru 27/2018 – Il-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija. 
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rieżaminar li wettaqna tad-dokumentazzjoni (pereżempju: proposti għal proġetti, 
rapporti ta’ monitoraġġ, u indikaturi tar-riżultati) u fuq l-iskambji tagħna mal-
Kummissjoni u mas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.  
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Osservazzjonijiet 

L-għajnuna umanitarja mogħtija mill-UE għall-edukazzjoni 
għenet lit-tfal fil-bżonn, iżda laħqet inqas bniet milli subien 

18 Biex tgħin lit-tfal b’mod effettiv, jenħtieġ li l-Kummissjoni13: 

o timmira l-għajnuna tagħha lejn fejn din tkun rilevanti u l-aktar meħtieġa; 

o taħdem flimkien mas-sħab tagħha u ma’ organizzazzjonijiet umanitarji oħra fil-
qasam; 

o timmonitorja l-proġetti u tindirizza kwalunkwe xkiel għall-kisba tar-riżultati; 

o tiżgura li l-proġetti jiksbu l-outputs u l-eżiti ppjanati tagħhom u tagħmel użu mir-
riżultati tal-proġetti taħt Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons; 

o tieħu kont ta’ kwistjonijiet ta’ ġeneru meta tivvaluta l-ħtiġijiet biex b’hekk il-
proporzjon ta’ bniet fil-mira u milħuqa jirrifletti l-iżvantaġġi akbar li jħabbtu 
wiċċhom magħhom. 

19 Għalhekk, aħna eżaminajna jekk il-proġetti kinux konsistenti mal-qafas ta’ politika 
tal-Kummissjoni u jekk kinux jimmiraw lit-tfal fil-bżonn. Aħna eżaminajna jekk il-
Kummissjoni ħadmitx ma’ partijiet ikkonċernati oħra biex timmassimizza l-
komplementarjetà u jekk il-monitoraġġ tal-proġetti tagħha identifikax problemi 
ewlenin li dwarhom trid tittieħed azzjoni korrettiva. Aħna vvalutajna jekk il-proġetti 
kisbux l-outputs u l-eżiti ppjanati tagħhom u jekk għamlux użu mill-gwida li tirriżulta 
minn inizjattivi ffinanzjati mill-Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons tal-ECHO. Aħna eżaminajna 
wkoll jekk il-proġetti pprovdewx appoġġ suffiċjenti lill-bniet. 

20 Il-Figura 3 tagħti sommarju tas-sejbiet li ħarġu mill-eżaminar li wettaqna tal-
proġetti kkampjunati fiż-żmien meta wettaqna l-awditu rigward ir-rilevanza, il-
koordinazzjoni, il-monitoraġġ, ir-riżultati u l-appoġġ tagħhom għall-bniet. 

                                                       
13 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-Għajnuna 

Umanitarja, il-qafas ta’ politika tal-UE għall-edukazzjoni f’emerġenzi (COM(2018) 304 final, 
KUMM(2008) 55 finali u SEC(2008) 136), u l-Kunsens Ewropew dwar l-għajnuna umanitarja 
(ĠU C 25 tat-30.1.2008). 
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Figura 3 – Sommarju tas-sejbiet minn 11-il proġett ikkampjunat dwar ir-
rilevanza, il-koordinazzjoni, il-monitoraġġ, ir-riżultati u l-appoġġ għall-
bniet 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni u mis-sħab tagħha. 

Il-proġetti kienu rilevanti 

21 Aħna sibna li l-proġetti kollha fil-kampjun tagħna kienu konsistenti mal-qafas ta’ 
politika rilevanti. L-Anness I jelenka l-attivitajiet varji mwettqa mill-proġetti. 
Madankollu, l-ECHO żied sinifikattivament il-firxa u l-livell tal-appoġġ tiegħu għall-
edukazzjoni (ara l-Figura 2) qabel ma żviluppa l-qafas ta’ politika fl-2018. Dan 
ikkontribwixxa għal nuqqas ta’ kontinwità fil-finanzjament mogħti mill-Kummissjoni 
għal proġett wieħed fil-kampjun tagħna. Il-Proġett Nru 9 appoġġa l-iżvilupp tat-tfulija 
bikrija fl-Uganda fl-2017 u l-2018, li ma kienx parti mill-pjan nazzjonali ta’ rispons fl-
edukazzjoni. L-ECHO waqaf jagħti appoġġ wara li l-Komunikazzjoni ta’ Mejju 2018 
iffukat aktar fuq l-edukazzjoni primarja u fuq programmi ta’ edukazzjoni aċċellerata. 

22 Għall-kampjun tagħna ta’ proġetti, aħna sibna li l-Kummissjoni u s-sħab tagħha 
kienu wettqu valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet bl-użu ta’ approċċ parteċipattiv mar-residenti 
lokali. Pereżempju, saru diskussjonijiet fi gruppi fokus mal-għalliema, mal-ġenituri u 
mat-tfal biex jinkiseb għarfien dwar l-isfidi speċifiċi li dawn kienu qed iħabbtu wiċċhom 
magħhom u dwar il-fehmiet tagħhom rigward il-kontenut tal-proġett rilevanti. 
Imbagħad, din l-informazzjoni intużat waqt l-ippjanar tal-proġett. 
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23 Il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet ħadu kont ukoll ta’ kwistjonijiet relatati mal-
protezzjoni tat-tfal. Pereżempju, il-Proġett Nru 4 fil-Ġordan kien jinkludi servizz ta’ 
“mixi sal-iskola”, billi diskussjoni fi grupp fokus enfasizzat il-fatt li s-sikurezza waqt l-
ivvjaġġar lejn l-iskola kienet raġuni waħda għan-nuqqas ta’ attendenza. Il-Proġett Nru 2 
introduċa t-taħriġ tal-għalliema biex jiġi indirizzat il-bullying wara li diskussjoni fi grupp 
fokus identifikat dan bħala problema. 

Il-proġetti kienu kkoordinati tajjeb 

24 Iż-żieda rapida fil-finanzjament mogħti mill-ECHO għall-edukazzjoni, minn EUR 12-
il miljun fl-2015 għal EUR 166 miljun fl-2019, kienet tfisser li koordinazzjoni tajba kienet 
partikolarment importanti biex il-komplementarjetà tiġi żgurata u biex id-duplikazzjoni 
tiġi evitata. Is-sħab tal-ECHO inkarigati mill-implimentazzjoni pparteċipaw fir-
raggruppamenti jew gruppi ta’ ħidma tas-settur tal-edukazzjoni fil-Ġordan u fl-Uganda. 
Dawn kellhom l-għan li jiżguraw koordinazzjoni tajba fost il-parteċipanti kollha fl-EiE 
(ara l-Kaxxa 1). 

Kaxxa 1 

Is-sħab tal-ECHO ħadmu ma’ organizzazzjonijiet umanitarji oħra biex 
jippjanaw u jimplimentaw proġetti ta’ għajnuna 

Il-proġetti kkampjunati kienu jinkludu attivitajiet komplementari:  

o il-Proġetti Nru 4 u Nru 8 użaw ir-riżultati ta’ valutazzjonijiet konġunti tal-
ħtiġijiet biex jgħinu fl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet; 

o il-Proġett Nru 7 fil-Ġordan wettaq kontroverifika tad-data dwar il-benefiċjarji 
ma’ bażi ta’ data tan-NU biex jiġi żgurat li ma jingħatax appoġġ lill-istess 
benefiċjarji; 

o il-Proġett Nru 4 fil-Ġordan ipprovda servizz ta’ “mixi lejn l-iskola”, li ta appoġġ 
għall-funzjonament ta’ proġett ieħor li jiffoka fuq skejjel formali; 

o il-Proġetti Nru 2 u Nru 3 għat-tfal vulnerabbli fil-Ġordan iffrankaw ħin u riżorsi 
billi użaw mistoqsijiet mill-valutazzjoni tal-edukazzjoni inklużiva żviluppata 
mill-Proġett Nru 5. 
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25 Għalkemm il-koordinazzjoni ġeneralment ħadmet tajjeb, aħna sibna xi eżempji ta’ 
nuqqas ta’ komplementarjetà: 

(a) Il-Proġett Nru 8 fl-Uganda kellu rata ta’ reġistrazzjoni aktar baxxa minn dik 
antiċipata għall-programm ta’ edukazzjoni aċċellerata (PEA) tiegħu. Dan kien 
parzjalment dovut għall-fatt li organizzazzjonijiet oħra kabbru l-programmi ta’ 
edukazzjoni aċċellerata tagħhom. Pereżempju, id-Direttorat Ġenerali għall-
Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DEVCO), tal-Kummissjoni Ewropea, 
iffinanzja wkoll l-edukazzjoni aċċellerata permezz tal-Fond Fiduċjarju ta’ 
Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika (EUTF). Fil-fatt, billi ċ-ċentri tal-PEA 
rċevew aktar assistenza milli rċevew l-iskejjel primarji, qamu t-tensjonijiet. Id-
disparità fl-appoġġ tant kienet kbira li studju tal-opportunitajiet ta’ tranżizzjoni 
għall-istudenti tal-PEA fl-Uganda sab li l-ebda mit-tfal intervistati ma ried jagħmel 
it-tranżizzjoni għal ġewwa l-iskola primarja prinċipali formali. 

(b) Fl-Uganda, kien hemm nuqqas ta’ komplementarjetà bejn skola primarja li 
ngħatatilha appoġġ mill-Proġett Nru 8 fil-kampjun tagħna u proġett fil-qrib dwar 
ilma, sanità u iġjene (WASH) li ma kienx iffinanzjat mill-ECHO. B’riżultat ta’ dan, 
inizjalment l-iskola ma kellhiex konnessjoni ma’ sors tal-ilma pprovdut mis-sieħeb 
tal-WASH. 

ECHO mmonitorja l-proġetti u indirizza problemi li identifika 

26 L-uffiċjali tal-ECHO fuq il-post jwettqu żjarat ta’ monitoraġġ tal-proġetti. Huma 
jirrappurtaw ir-riżultati ta’ dawn iż-żjarat, inkluża kwalunkwe problema identifikata, lis-
sħab tagħhom biex tittieħed azzjoni korrettiva. Pereżempju: 

(a) Il-monitoraġġ mill-ECHO tal-Proġett Nru 8 fi skola primarja fl-Uganda enfasizza n-
nuqqas ta’ koordinazzjoni mas-sħab tal-WASH (ara l-paragrafu 25). Wara ż-żjara 
ta’ monitoraġġ li twettqet tmien xhur wara l-bidu tal-proġett, il-problema 
ngħatatilha segwitu u l-iskola ngħatatilha konnessjoni mal-provvista tal-ilma. 

(b) Monitoraġġ mill-ECHO ta’ proġett ta’ żvilupp tat-tfulija bikrija fl-Uganda (il-Proġett 
Nru 9) sab li l-ġenituri kellhom jixtru ġagagi għal ċerimonja tal-gradwazzjoni għal 
uliedhom sabiex jirċievu ċ-ċertifikat meħtieġ biex jirreġistraw lil uliedhom fl-iskola 
primarja. Wara ż-żjara ta’ monitoraġġ, din il-prattika ma tkomplietx, billi l-
awtoritajiet tal-edukazzjoni tal-Uganda fil-fatt ma kinux jirrikjedu ċertifikat għad-
dħul fl-iskola primarja. 

27 Madankollu, l-ECHO ma infurmax sistematikament lis-sħab bil-miktub dwar is-
sejbiet li ħarġu miż-żjarat ta’ monitoraġġ. Pereżempju, f’Ottubru 2018, ECHO wettaq 
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żjara ta’ monitoraġġ fuq il-post ta’ proġett fil-Ġordan (il-Proġett Nru 5). Huwa 
rrapporta s-sejbiet tiegħu lis-sieħeb bil-fomm, minflok bil-miktub, u inkluda talba għal 
prodotti ta’ komunikazzjoni bil-miktub jew bil-vidjo. Is-sieħeb fehem ħażin it-talba u 
dam sat-tieni fażi tal-proġett, seba’ xhur wara, biex jipproduċi l-materjal ta’ 
komunikazzjoni (il-Proġett Nru 6). Aħna sibna wkoll xi dgħufijiet relatati mal-ispejjeż 
għall-monitoraġġ (ara l-paragrafu 57) u mal-proporzjon ta’ bniet miksub b’rabta mal-
mira (ara l-paragrafu 38). 

Il-proġetti kisbu r-riżultati mistennija tagħhom 

28 L-ECHO juża żewġ tipi ta’ indikaturi biex ikejjel ir-riżultati tal-proġetti. L-indikaturi 
tar-riżultati jkejlu l-outputs tal-proġett (jiġifieri prodotti u servizzi pprovduti mill-
proġett, bħal klassijiet mibnija, korsijiet ta’ taħriġ mogħtija, jew tagħmir ipprovdut). 
Indikaturi tal-objettivi speċifiċi jkejlu l-eżiti (jiġifieri t-titjib fis-sitwazzjoni tal-
benefiċjarji, bħal: aċċess għal opportunitajiet ta’ tagħlim, aktar għarfien, jew sens 
imtejjeb ta’ benesseri). 

29 Fil-kampjun tagħna, kien hemm sitt proġetti magħluqa (ara l-Anness I). Dawn il-
proġetti kellhom 30 indikatur tar-riżultati b’kollox. Għal 27 minn dawn l-
indikaturi (90 %), il-proġetti kisbu 100 % jew aktar tal-outputs immirati (ara l-Figura 4). 

Figura 4 – Kisba tal-indikaturi tar-riżultati (sitt proġetti magħluqa) 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-ECHO. 
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30 Aħna sibna eżempju wieħed fejn l-output kien f’eċċess tal-mira iżda ma ntużax kif 
kien maħsub. Il-Proġett Nru 10 fl-Uganda bena klassijiet għal skejjel primarji f’żewġ 
postijiet: Bidibidi, insedjament eżistenti, u Omugo, li kien qed jistenna influss kbir ta’ 
rifuġjati. Madankollu l-40 000 rifuġjat antiċipat ma waslux f’Omugo u, fi tmiem il-
proġett f’Marzu 2018, 3 biss mill-5 skejjel mibnija hemmhekk kienu qed joperaw kif 
ippjanat. Miż-żewġ skejjel li fadal, waħda baqgħet vojta sas-sena skolastika l-ġdida fl-
2019, u l-oħra ntużat bħala skola sekondarja minn proġett iffinanzjat taħt “Education 
Cannot Wait”. 

31 Filwaqt li l-kejl tal-outputs huwa relattivament sempliċi (eż. l-għadd ta’ klassijiet 
mibnija jew l-għadd ta’ għalliema mħarrġa), il-kejl tal-bidliet fil-ħajja tal-benefiċjarji, l-
eżitu tal-proġett, huwa aktar diffiċli. Madankollu, il-proġetti fil-kampjun tagħna kien 
fihom xi eżempji tajba ta’ kif dan sar (ara l-Kaxxa 2). 

Kaxxa 2 

Eżempji ta’ kejl tal-eżiti 

Il-Proġett Nru 5 fil-Ġordan kien jinvolvi taħriġ fl-edukazzjoni inklużiva u taħriġ 
dwar sett ta’ għodod għal għalliema li jaħdmu mat-tfal b’diżabbiltà. Għaż-żewġ tipi 
ta’ taħriġ, is-sieħeb: 

o wettaq kwestjonarji ta’ qabel u ta’ wara t-taħriġ. Ir-rata ta’ rispons kienet 
ogħla minn 80 %, u 93 % tar-rispondenti sabu li l-għarfien tagħhom kien tjieb 
f’mill-inqas wieħed mill-oqsma tal-kors; 

o analizza l-firxa ta’ din iż-żieda (mhux indikatur tal-objettiv speċifiku). Il-
punteġġ medju żdied minn 61 % għal 76 % u minn 54 % għal 61 % għall-
edukazzjoni inklużiva u t-taħriġ dwar sett ta’ għodod, rispettivament. 
Minħabba ż-żieda relattivament modesta fl-għarfien li rriżultat mit-taħriġ 
dwar sett ta’ għodod, is-sieħeb ippjana li jirrieżamina l-materjal ta’ taħriġ 
tagħhom. 

Il-Proġett Nru 4, ukoll fil-Ġordan, ipprovda lit-tfal appoġġ psikosoċjali. Sabiex 
jitkejjel it-titjib: 

o l-istudenti ngħataw l-istess kwestjonarju dwar l-integrità psikosoċjali qabel u 
wara li rċevew l-appoġġ, bir-riżultati li ġejjin: 

o il-punteġġi medji telgħu minn 48 % għal 78 %, li juri li t-tfal kienu 
bbenefikaw mill-programm; 
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o il-punteġġi medji għall-grupp ta’ kontroll (studenti li ma kinux irċevew 
appoġġ) niżlu minn 57 % għal 53 %. 

32 Il-proġetti magħluqa fil-kampjun tagħna kellhom 11-il indikatur tal-objettiv 
speċifiku. Dawn l-indikaturi kejlu l-eżiti, bħal: “% ta’ subien u bniet tal-età għall-iskola li 
kontinwament jaċċessaw opportunitajiet ta’ tagħlim ta’ kwalità u protettivi” (il-Proġetti 
Nru 1, Nru 2, Nru 10, u Nru 11) jew “% ta’ tfal b’diżabbiltà li juru benesseri psikosoċjali 
mtejjeb minħabba interventi tal-proġett” (il-Proġett Nru 5). Għal disgħa minn dawn l-
indikaturi (82 %), il-proġetti kisbu 100 % jew aktar tal-eżiti mmirati (ara l-Figura 5). 

Figura 5 – Kisba ta’ indikaturi tal-objettivi speċifiċi 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

33 It-tisħiħ tas-sistemi u tas-sħubijiet kien waħda mill-erba’ prijoritajiet strateġiċi tal-
Kummissjoni fil-qafas ta’ politika tagħha għall-2018 (ara l-paragrafu 07). Il-Kapaċità 
Msaħħa ta’ Rispons tal-ECHO ffinanzjat żewġ proġetti rilevanti għall-edukazzjoni fi 
kriżijiet fit-tul fil-perjodu 2018-2019: 

(a) il-proġett “Improving Learning Environments Together (ILET)” (EUR 0.6 miljun), li 
kellu l-għan li jindirizza l-isfidi tal-kejl tal-kwalità tal-EiE. Il-proġett żviluppa 
metodu biex in-nies tiġi mgħallma tiġbor data, tanalizzaha, u tużaha għat-titjib tal-
funzjonament tal-iskejjel. Rapport li jippreżenta ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-
proġett ġie ppubblikat f’Mejju 2018; 
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(b) il-proġett “Strengthening Coordination in Education in 
Emergencies” (EUR 1 000 000), li kellu l-għan li jibni fehim aħjar ta’ assistenza fil-
għamla ta’ flus kontanti jew vawċers sabiex ikun jista’ jsir użu aktar sistematiku 
tal-flus kontanti fl-edukazzjoni. B’riżultat tal-proġett, fi Frar 2019 ġew ippubblikati 
linji gwida li jiddeskrivu elementi ewlenin li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni 
f’fażijiet differenti ta’ proġett ta’ assistenza fi flus kontanti. 

34 Ir-riżultati tal-analiżi li wettaqna jidhru fit-Tabella 2. Aħna sibna li, għalkemm 
kienet prijorità strateġika, l-ECHO għamel użu limitat mir-riżultati tal-proġetti taħt 
Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons: 

(a) Il-proġett ILET kien rilevanti bis-sħiħ għal ħames proġetti, u parzjalment għal 
tnejn. Dawn il-proġetti kellhom l-għan li jipprovdu aċċess għal edukazzjoni ta’ 
kwalità, u ġew implimentati fi żmien meta r-riżultati tal-ILET kienu disponibbli. 
Madankollu, proġett wieħed biss fil-fatt uża r-riżultati tal-proġett ILET għall-kejl 
tal-kwalità (il-Proġett Nru 8). 

(b) Il-linji gwida tal-KMR dwar assistenza fi flus kontanti kienu rilevanti u disponibbli 
għal erbgħa mill-proġetti tagħna. L-ebda wieħed minn dawn il-proġetti ma rrefera 
speċifikament għal-linji gwida tal-KMR, iżda huma tabilħaqq applikaw approċċ 
simili għal-linji gwida fil-prattika (il-Proġetti Nru 3, Nru 6, Nru 7 u Nru 8). 

Tabella 2 – L-ECHO jagħmel użu limitat mill-proġetti tal-KMR 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni/mis-Sħab. 

ILET Assistenza fi flus 
kontanti

2
3 
4
5
6 
7 

L-Uganda 8  

 = il-gwida tal-KMR hija rilevanti għall-proġett, u disponibbli
 = il-gwida tal-KMR hija parzjalment rilevanti għall-proġett

  = il-proġett juża l-gwida tal-KMR.
  = il-proġett ma jużax il-gwida tal-KMR, iżda japplika approċċ simili.

Pajjiż Proġett
Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons 

Il-Ġordan
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Il-proġetti laħqu inqas bniet milli subien 

35 Il-qafas ta’ politika tal-ECHO jenfasizza l-effett sproporzjonat ta’ emerġenzi u ta’ 
kriżijiet fit-tul fuq l-edukazzjoni tal-bniet. Dan ġie kkonfermat mill-analiżi tal-ħtiġijiet ta’ 
xi proġetti fil-kampjun tagħna. Pereżempju: 

(a) Il-Proġett Nru 6 fil-Ġordan appoġġa lit-tfal b’diżabbiltà, u sab li l-bniet speċjalment 
kienu jħabbtu wiċċhom ma’ xkiel fl-aċċess għall-edukazzjoni (eż. minħabba 
stigma, fastidju u trattament ħażin mill-għalliema); 

(b) il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet għal tliet proġetti ta’ assistenza fi flus kontanti fil-
Ġordan (il-Proġetti Nri 1-3) ġibdu l-attenzjoni għar-riskju li l-bniet jitilqu mill-iskola 
qabel il-waqt minħabba żwieġ bikri, li jintuża bħala mod kif wieħed ikampa fi kriżi, 
b’effetti irriversibbli f’ħajjet il-bniet; 

(c) l-analiżi tal-ħtiġijiet għal proġett tal-2018 fl-Uganda sabet li kien hemm 
rappreżentanza ndaqs ta’ bniet u subien fl-ewwel snin tal-iskola primarja, iżda 
maż-żmien kien hemm aktar bniet li telqu qabel il-waqt (il-Proġett Nru 8); 

(d) fl-evalwazzjoni tal-proposta għal proġett fil-kampijiet ta’ rifuġjati fil-Ġordan, l-
ECHO kkummenta li l-bniet kienu f’riskju li jitilqu mill-iskola qabel il-waqt kif ukoll 
li jkunu involuti f’xogħol tad-dar u suġġetti għal vjolenza u żwieġ bikri (il-Proġett 
Nru 4). 

36 Fi ħdan il-proġetti kien hemm xi attivitajiet li speċifikament kienu jindirizzaw lin-
nisa u l-bniet, u li kienu mmirati lejn xkiel li gruppi vulnerabbli, bħall-ommijiet minuri, 
iħabbtu wiċċhom miegħu (ara l-Kaxxa 3). 
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Kaxxa 3 

Attivitajiet li jindirizzaw speċifikament lil ommijiet minuri 

Il-Proġett Nru 8 fl-Uganda kien immirat lejn il-grupp vulnerabbli ta’ ommijiet 
minuri. F’7 Ċentri tal-PEA f’Yumbe, il-proġett ta appoġġ lil 122 omm minuri biex 
jattendu skola.  

Ix-xkiel għall-edukazzjoni kien jinkludi: 

o responsabbiltajiet ta’ indukrar tat-tfal, billi ta’ spiss l-ommijiet minuri kienu 
mistennija jibqgħu d-dar biex jieħdu ħsieb lil uliedhom; 

o id-distrazzjoni minħabba t-tarbija fil-klassi, li tikkomprometti l-kwalità tat-
tagħlim; 

o il-pressjoni mill-pari li twassal biex l-omm u l-wild ma jkunux mixtieqa fil-
klassi. 

Is-sensibilizzazzjoni tal-komunità, il-klabbs għall-protezzjoni tat-tfal, u l-
komunikazzjoni ta’ messaġġi bir-radju kienu fost it-tekniki li l-programm uża biex 
jegħleb din l-isfida. Fuq livell prattiku, xi Ċentri tal-PEA kellhom indokratur preżenti 
biex jieħu ħsieb lit-trabi filwaqt li ommijiethom attendew klassijiet. 

37 Madankollu, il-proporzjon ta’ bniet fil-mira ta’ xi wħud mill-proġetti kkampjunati 
tagħna ma kienx jirrifletti l-iżvantaġġi akbar li dawn kienu jħabbtu wiċċhom magħhom 
(ara l-paragrafu 35). Pereżempju huwa diffiċli biex jitreġġa’ lura żwieġ bikri, u għalhekk 
miżuri preventivi huma partikolarment rilevanti. Minkejja dan, 8 mill-11-il proġett fil-
kampjun tagħna kellhom l-għan li jagħtu appoġġ lil 50 % tal-bniet. Mit-tliet proġetti li 
jifdal, wieħed kellu l-għan li jagħti appoġġ lil 60 % tal-bniet minħabba s-sitwazzjoni 
aktar vulnerabbli tagħhom (il-Proġett Nru 4). Iż-żewġ proġetti l-oħra fil-kampjun 
tagħna kellhom l-għan li jilħqu saħansitra inqas bniet. Wieħed, fil-Ġordan, kellu mira 
ta’ 40 % biss tal-bniet (il-Proġett Nru 3), filwaqt li l-ieħor, fl-Uganda, kellu mira ta’ 44 % 
tal-bniet (il-Proġett Nru 11). Il-mira ta’ 40 % fil-Proġett Nru 3 kienet aktar baxxa mill-
mira ta’ 50 % fiż-żewġ fażijiet preċedenti (il-Proġetti Nru 1 u Nru 2). Mira ta’ 40 % ma 
kinitx konsistenti mal-impenji ta’ politika tal-ECHO, jew mal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet 
imwettqa mis-sieħeb stess, li rrakkomandat aktar appoġġ lil bniet vulnerabbli, b’mod 
partikolari dawk f’riskju ta’ żwieġ bikri. 

38 Għalkemm kien hemm miri għall-proporzjon ta’ bniet, dawn ma kinux inklużi fl-
indikaturi formali tal-proġetti (ara l-paragrafu 29). Barra minn hekk, bosta azzjonijiet 
iffinanzjati mill-ECHO ma laħqux dawn il-miri. Il-Figura 6 turi l-perċentwal fil-mira ta’ 
bniet għall-proġetti fil-kampjun tagħna meta mqabbel mal-perċentwal li fil-fatt inkiseb. 
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Il-Proġett Nru 1, pereżempju, kien ikun jista’ jagħti appoġġ lil 132 tifla oħra kieku laħaq 
il-mira tiegħu. 

Figura 6 – Bosta mill-proġetti kkampjunati ma kisbux il-proporzjon fil-
mira ta’ bniet 

 
* Proġetti li għadhom għaddejjin. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni/mis-Sħab. 

39 L-ECHO għandu għodda, l-indikatur tal-ġeneru u tal-età, għall-valutazzjoni ta’ 
kemm l-azzjonijiet umanitarji jintegraw sew il-kunsiderazzjonijiet ta’ ġeneru. L-għan 
tal-indikatur huwa li jtejjeb il-kwalità tal-azzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja. L-ECHO 
jagħti punteġġ ta’ 0, 1 jew 2 fl-istadju tat-tfassil, f’dak interim u f’dak tar-rapport finali 
ta’ azzjoni, skont kemm mill-erba’ kriterji relatati mal-ġeneru l-azzjoni tissodisfa. L-
erba’ kriterji huma: analiżi tal-ħtiġijiet u rappurtar skont il-ġeneru; evitar u mitigazzjoni 
tal-effetti negattivi fuq il-gruppi ta’ ġeneru; parteċipazzjoni ta’ gruppi ta’ ġeneru fit-
tfassil/fl-implimentazzjoni; u adattament tal-azzjoni għall-ħtiġijiet tal-gruppi ta’ ġeneru. 

40 Għalkemm bosta proġetti fil-kampjun tagħna ma mmirawx jew ma laħqux 
biżżejjed bniet, dan ma laqatx il-punteġġ tagħhom billi l-proporzjon ta’ ġeneru ma 
kienx kriterju speċifiku. Lil 7 mill-11-il proġett fil-kampjun tagħna, l-ECHO ta l-punteġġ 
massimu ta’ 2. Huwa mistenni li l-punteġġ massimu jintuża biss jekk proġett jissodisfa l-
erba’ kriterji kollha (ara t-Tabella 3). Anke fejn l-ECHO ta marka aktar baxxa, din ma 
kinitx relatata mal-proporzjon fil-mira jew miksub ta’ bniet. L-ECHO ma mmonitorjax 
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sistematikament il-proporzjonijiet ta’ ġeneru. Għalhekk, l-indikatur tal-ġeneru u tal-età 
ma skattax l-azzjoni korrettiva meħtieġa meta l-proġetti ma mmirawx jew ma laħqux 
biżżejjed bniet. 

Tabella 3 – L-indikatur tal-ġeneru u tal-età użat mill-ECHO ma ġibidx l-
attenzjoni għal azzjonijiet li taw appoġġ insuffiċjenti lill-bniet 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni/mis-Sħab. 

Il-proġetti kienu ta’ terminu qasir wisq, fatt li kkontribwixxa 
għal xi ineffiċjenzi 

41 Biex twassal l-għajnuna umanitarja għall-edukazzjoni fi kriżijiet fit-tul b’mod 
effiċjenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni14: 

o Tipprovdi appoġġ, kemm ta’ terminu qasir kif ukoll fuq żmien itwal, lit-tfal 
f’konformità mal-impenn tagħha tal-2016 għal finanzjament pluriennali fil-Grand 
Bargain.  

                                                       
14 Il-Grand Bargain, ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-

Unjoni (2017), l-Artikolu 30, u r-Regolament Finanzjarju (2018), l-Artikolu 33, 
JOIN (2017) 21 final tas-7.6.2017 dwar “Approċċ Strateġiku għar-Reżiljenza fl-azzjoni 
esterna tal-UE”. 

mhux milħuq jew 
mhux fit-triq it-tajba taħt il-50 %

1 1 x
2 2 x
3 * 1 x x

4 * 2 x
5 2
6 * 1
7 * 2
8 * 1 x
9 2
10 2 x
11 2 x

*proġett l i  għadu għaddej, punteġġ ta l -indikatur interim
2  = jissodisfa l-erba’ kriterji kollha
1  = jissodisfa żewġ/tliet kriterji

0  = ma jissodisfa l-ebda kriterju/jissodisfa kriterju wieħed biss

% fil-mira ta’ bniet

Il-Ġordan

L-Uganda

Pajjiż Proġett
Għadu 

għaddej

Punteġġ tal-
indikatur tal-

ġeneru u tal-età
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o Tikseb l-akbar valur possibbli għall-flus fl-użu li hija tagħmel mill-finanzjament 
umanitarju. 

o Tippjana li r-riżultati tagħmilhom sostenibbli ladarba l-għajnuna umanitarja 
tintemm, pereżempju billi trawwem l-awtodipendenza u tagħti appoġġ għall-
għajxien. 

42 Għalhekk aħna vvalutajna jekk il-Kummissjoni kinitx tipprattika finanzjament 
pluriennali u jekk il-proġetti kinux twal suffiċjentement biex jindirizzaw ħtiġijiet 
edukattivi fi kriżijiet fit-tul. Aħna analizzajna kif il-Kummissjoni kienet tikseb valur għall-
flus u kif kienet tiżgura li l-ispejjeż tal-proġetti kienu raġonevoli. Fejn kien rilevanti, 
aħna qabbilna l-ispejjeż ta’ attivitajiet simili fi proġetti differenti fil-kampjun tagħna. 
Aħna eżaminajna wkoll jekk il-proġetti komplewx jibbenefikaw lit-tfal wara li kienu 
ntemmu, jekk naqqsux id-dipendenza tal-benefiċjarji mill-assistenza fi flus, u jekk kinux 
marbuta ma’ għajnuna għall-iżvilupp fuq żmien itwal. 

43 Il-Figura 7 tagħti sommarju tas-sejbiet li ħarġu mill-eżaminar li wettaqna tal-
proġetti kkampjunati fir-rigward tad-durata, l-analiżi tal-ispejjeż, u s-sostenibbiltà 
tagħhom. 

Figura 7 – Sommarju tas-sejbiet minn proġetti kkampjunati dwar id-
durata inizjali, l-analiżi tal-ispejjeż, u s-sostenibbiltà 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni u mis-sħab tagħha. 
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Il-biċċa l-kbira mill-proġetti fil-kampjun tagħna kienu twal bejn 10 u 12-
il xahar, li ma kienx suffiċjenti biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet edukattivi 
fuq żmien itwal fi kriżijiet fit-tul 

44 Minkejja l-impenn tagħha għall-finanzjament umanitarju pluriennali u minkejja l-
fatt li, fi kriżi fit-tul, il-ħtiġijiet tal-edukazzjoni ta’ spiss ikunu fuq terminu medju sa twil, 
il-Kummissjoni talloka fondi lir-reġjuni u lill-pajjiżi fuq bażi annwali permezz ta’ 
Deċiżjoni Dinjija (DD) annwali. Id-DD tal-2019 allokat total ta’ EUR 1.5 biljun, li kienu 
jinkludu: 

(a) EUR 260 miljun għall-kriżi Sirjana (is-Sirja, il-Libanu, il-Ġordan u l-Eġittu), li 
minnhom EUR 16.5 miljun (6 %) kienu għall-edukazzjoni; 

(b) EUR 113-il miljun għall-Qarn tal-Afrika (Djibouti, l-Etjopja, il-Kenja, is-Somalja u l-
Uganda), li minnhom EUR 22.5 miljun (20 %) kienu għall-edukazzjoni. 

45 Imbagħad, il-Pjanijiet Annwali ta’ Implimentazzjoni Umanitarja (PIU) jiddefinixxu 
r-rispons li l-ECHO jkun ta għal kriżi jew reġjun partikolari. Pereżempju, isiru PIU 
annwali għall-kriżi Sirjana u għall-Qarn tal-Afrika. 

46 L-għodod tal-ECHO huma maħsuba għar-rispons għall-kriżijiet. Attwalment l-
ECHO jista’ jiffinanzja proġetti ta’ EiE għal massimu ta’ 24 xahar minn PIU wieħed. 
Huwa jista’ jkompli jiffinanzja l-istess proġett wara 24 xahar minn PIU sussegwenti, iżda 
din id-deċiżjoni tista’ tittieħed biss aktar tard, mhux fiż-żmien tal-għażla tal-proġett 
oriġinali. Dan iċ-ċiklu ta’ programmazzjoni jiżgura l-flessibbiltà ta’ reazzjoni għall-
emerġenzi, iżda jillimita l-għadd ta’ proġetti fuq żmien itwal li jiġu ffinanzjati. 

47 Ir-Regolament dwar l-Għajnuna Umanitarja15 ma jistabbilixxi l-ebda limitu fuq id-
durata tal-finanzjament mogħti mill-ECHO. Il-limiti stabbiliti fid-DD jew fil-PIU huma r-
riżultat ta’ teħid intern ta’ deċiżjonijiet (ara l-Figura 8). Minn perspettiva regolatorja, 
ikun possibbli għall-ECHO li jiffinanzja proġetti itwal ta’ EiE minn PIU wieħed. 

                                                       
15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta’ Ġunju 1996 rigward l-għajnuna 

umanitarja. 
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Figura 8 – Ir-Regolament ma jillimitax id-durata tal-proġetti ffinanzjati 
mill-ECHO 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

48 Il-kampjun tagħna kellu 11-il proġett: 7 fil-Ġordan u 4 fl-Uganda. Id-durata 
ppjanata inizjali ta’ 9 mill-11-il proġett kienet ta’ 12-il xahar jew inqas. Id-durata inizjali 
medja tal-proġetti fiż-żewġ pajjiżi kienet ta’ 13-il xahar. Fl-Uganda din żdiedet għal 
21 xahar wara li l-proġetti ġew estiżi (ara l-Figura 9). Il-kriżijiet fiż-żewġ pajjiżi huma fit-
tul. Il-kriżi Sirjana bdiet fl-2012, u fl-Uganda għedud sinifikanti ta’ rifuġjati ilhom jaslu 
mill-2016. Il-proġetti li awditjajna kienu operattivi bejn l-2017 u l-2019. 
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Kaxxa 9 – Durata tal-proġetti kkampjunati 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

49 Il-prattika ta’ finanzjament ta’ proġetti għal sena mhijiex konformi mal-impenn fil-
Grand Bargain li jiżdied l-ippjanar pluriennali. Barra minn hekk, l-impenn tal-ECHO li 
jalloka 10 % tal-għajnuna umanitarja għall-edukazzjoni (ara l-paragrafu 10) fisser li kien 
hemm disponibbli finanzjament fuq żmien itwal. Il-proġetti li jdumu sena ma jkoprux il-
ħtiġijiet edukattivi pluriennali tat-tfal fi kriżijiet fit-tul. Dan intwera mill-fatt li bosta 
minn dawn il-proġetti ġew iffinanzjati għal snin addizzjonali mill-ECHO. Evalwazzjoni 
reċenti tal-għajnuna umanitarja mogħtija mill-UE sabet li ċ-ċiklu ta’ finanzjament 
annwali tal-ECHO kien jinvolvi spejjeż għoljin ta’ ġestjoni, u rrakkomandat li l-ECHO 
jimplimenta programmazzjoni pluriennali fejn possibbli16. 

50 Il-finanzjament ta’ azzjonijiet għal sena jżid il-piż amministrattiv kemm għall-
ECHO kif ukoll, b’mod partikolari, għas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. L-ECHO 
jrid jivvaluta aktar proposti, filwaqt li s-sieħeb irid iħejji l-proposti u japplika għand il-
Ministeru tal-Edukazzjoni għall-approvazzjoni (ara t-Tabella 4). Proġetti li jdumu sena 
jistgħu jipprekludu kuntratti itwal tal-persunal u jwasslu għal aktar dawran tal-
persunal17. Il-finanzjament umanitarju pluriennali jista’ jnaqqas l-ispejjeż ta’ ġestjoni18. 

                                                       
16 Comprehensive evaluation of European Union humanitarian aid, 2012-2016, ir-rapport 

finali mill-International Development Consulting (ICF). 

17 Kumitat Internazzjonali tas-Sokkors: The Grand Bargain: Three years on: Multi-year 
humanitarian financing. 

18 SWD(2019)3 final tal-10.1.2019, Comprehensive Evaluation of EU Humanitarian Aid, 2012-
2016, u r-Rapport 2017 tal-FAO, http://www.fao.org/3/a-i8040e.pdf, p. 15. 
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Barra minn hekk, fil-Ġordan, is-sħab iridu japplikaw għand il-Ministeru tal-Edukazzjoni 
għall-approvazzjoni għal kull proġett. Dan il-proċess jista’ jieħu bejn 3 u 5 xhur, li jista’ 
jkollu impatt sinifikanti fuq proġett ta’ 12-il xahar. 

Tabella 4 – Piż amministrattiv tal-proġetti skont it-tul 

 
Sors: il-QEA. 

51 Żvantaġġ ieħor tal-finanzjament fuq terminu qasir huwa ż-żmien inqas li jipprovdi 
għat-twassil ta’ rispons ta’ kwalità. Hemm inqas żmien biex jiġu indirizzati kwistjonijiet 
ta’ ġeneru u biex jitwasslu soluzzjonijiet aktar sostenibbli. Ir-rapport tal-Grand Bargain 
fl-2019 (“Three Years On”) sab li l-finanzjament pluriennali mhux biss naqqas il-piż 
amministrattiv tal-għajnuna umanitarja iżda wkoll tejjeb l-effiċjenza u l-effettività 
tagħha. Mill-proġetti kkampjunati tagħna, is-sħab kollha inkarigati mill-
implimentazzjoni ddikjaraw li durata ta’ proġett li tkun itwal minn sena tkun tissodisfa 
aħjar il-ħtiġijiet edukattivi tat-tfal fi kriżijiet fit-tul. Huma kienu favur proġetti ta’ 
sentejn sa ħames snin għall-kuntest fil-Ġordan u l-Uganda biex ikun jista’ jsir ippjanar 
aħjar, li jkun jirriżulta f’rispons ta’ kwalità aħjar. 

L-ECHO ma analizzax suffiċjentement l-ispejjeż tal-proġetti  

52 Biex jagħżel il-proġetti, l-ECHO jistipula l-prinċipji ġenerali fil-PIU (ara l-
paragrafu 45). Dawn jipprovdu lis-sħab informazzjoni dwar l-ammont ta’ finanzjament 
mill-ECHO li jkun disponibbli, it-tip ta’ azzjoni li l-ECHO se jiffinanzja, u kif l-ECHO se 
jivvaluta l-proposti tas-sħab. Is-sħab ifasslu l-proġetti tagħhom stess f’konformità mal-
prinċipji ġenerali tal-PIU u jipproponuhom lill-ECHO għall-finanzjament. 

53 Il-verifikazzjoni standard imwettqa mill-ECHO tal-adattezza tas-sħab u l-eliġibbiltà 
tal-ispejjeż tista’ tipprovdi xi aċċertament li l-ispejjeż huma raġonevoli. Qabel ma 
jiffirma Ftehim Qafas ta’ Sħubija, l-ECHO jwettaq valutazzjoni ex ante tal-adatteza tas-
sieħeb. Is-sħab iridu jgħaddu minn din il-valutazzjoni tal-kapaċità teknika u loġistika 

tliet 
proġetti ta’ 

sena

proġett 
wieħed ta’ 
tliet snin

DĠ ECHO Sieħeb

Proposti għal proġetti 3 1 x

Valutazzjoni tal-proposta għal proġett fil-fażi tal-
għażla

3 1 x

Applikazzjoni lill-Ministeru tal-Edukazzjoni 
għall-approvazzjoni tal-proġett

3 1 x

Korp responsabbli
Proġetti f’perjodu ta’ 

tliet snin
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tagħhom. Għalkemm dan jipprovdi xi aċċertament dwar il-proċeduri tas-sħab, mhijiex 
garanzija li l-ispejjeż fil-proposti tagħhom għal proġetti huma kompetittivi. L-ECHO 
jivverifika sistematikament ukoll l-eliġibbiltà tal-ispejjeż tal-proġetti, fatt li jista’ 
jirriżulta fi ffrankar tal-ispejjeż. Pereżempju fl-Uganda dan irriżulta fit-tneħħija ta’ Land 
Cruiser li jiswa EUR 37 000, mill-baġit tal-proġett (il-Proġett Nru 10). 

54 L-ECHO jwettaq ukoll xi analiżi tal-kosteffettività biex jipprovdi aċċertament dwar 
il-kompetittività u r-raġonevolezza tal-ispejjeż proposti. Il-Proġett Nru 7 fil-kampjun 
tagħna, implimentat fil-Ġordan, ipprovda eżempju tajjeb ta’ kif analizzar tal-ispejjeż 
jista’ jikkontribwixxi għall-kosteffettività. L-ECHO qies li l-ispiża għal kull benefiċjarju fil-
proposta għall-proġett kienet għalja wisq (EUR 2 700 għal kull tifel/tifla). L-ammont 
tnaqqas għal EUR 1 700 għal kull tifel u tifla, biex b’hekk l-effiċjenza tal-proġett ittejbet. 
Dan it-tip ta’ analiżi tal-ispejjeż jista’ jnaqqas ukoll ir-riskju ta’ frodi, billi proporzjonijiet 
mhux tas-soltu tal-ispejjeż, jew bidliet mhux tas-soltu maż-żmien, jistgħu jkunu 
indikaturi ta’ attività irregolari. 

55 Madankollu, aħna sibna dgħufijiet fl-analiżi tal-ispejjeż tal-11-il proġett li ġew 
ikkampjunati. L-analiżi mill-ECHO tal-ispejjeż tal-proposti għal proġetti ma kinitx 
twettqet b’manjiera konsistenti. L-analiżi tal-ispejjeż li kienet twettqet kienet limitata u 
l-ECHO ma użahiex suffiċjentement biex iżid l-effiċjenza tal-proġetti (ara l-Kaxxa 4). 

Kaxxa 4 

L-analiżi mill-ECHO tal-ispejjeż tal-proġett – eżempji ta’ dgħufijiet 

Inkonsistenza: L-analiżi mill-ECHO tal-ispiża tal-bini tal-klassijiet f’żewġ proġetti 
fid-Distrett ta’ Yumbe, l-Uganda, ma kinitx konsistenti, billi:  

o għall-Proġett Nru 9, l-ispiża unitarja bbaġitjata għal kull blokk ta’ klassijiet 
kienet ta’ EUR 48 000; din, l-ECHO ma kkontestahiex billi qies li s-sieħeb kellu 
vantaġġ komparattiv fl-infrastruttura u għalhekk assuma li l-ispejjeż kienu 
raġonevoli; 

o għall-Proġett Nru 10 (l-istess distrett), l-ispiża unitarja bbaġitjata għal kull 
blokk ta’ klassijiet kienet ta’ EUR 23 000; din, l-ECHO qies li kienet għolja meta 
mqabbla mal-ispiża stmata ta’ EUR 18 000 fil-linji gwida ta’ rispons għall-
kriżijiet. 

Analiżi insuffiċjenti: għall-Proġett Nru 10, fl-Uganda: 

o il-proporzjon stmat tal-ispejjeż minfuqa fuq oġġetti u servizzi għall-benefiċjarji 
kien ta’ 60 %, skont l-evalwazzjoni mill-ECHO f’Marzu 2017 dwar il-proposta; 
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o il-proporzjon reali tal-ispejjeż li ntefqu fuq oġġetti u servizzi għall-benefiċjarji 
kien ta’ 79 %. 

Dan wera li kien hemm ambitu konsiderevoli għal effiċjenza akbar, iżda l-analiżi 
mill-ECHO ma qabblitx il-proporzjon ma’ proġetti oħra jew qieset jekk kienx 
ineffiċjenti.  

Ir-riżultati tal-analiżi ma ntużawx: ukoll għall-Proġett Nru 10: 

o l-ispiża stmata għal kull benefiċjarju kienet ta’ EUR 37, skont l-evalwazzjoni 
mill-ECHO tal-proposta; 

o l-ispiża reali għal kull benefiċjarju fi tmiem il-proġett kienet ta’ EUR 66. 

L-ECHO ma użax din l-analiżi u lanqas ma esplora r-raġunijiet għall-varjazzjoni 
sabiex jislet tagħlimiet dwar il-kosteffettività. 

56 Sa minn Diċembru 2018, meta kien qed jagħżel il-proposti għal proġetti, l-ECHO 
vvaluta l-kosteffettività tagħhom bħala “baxxa”, “medja” jew “għolja”. Madankollu, ma 
hemmx linji gwida dwar il-kriterji ta’ klassifikazzjoni jew it-tip ta’ analiżi tal-ispejjeż 
meħtieġa biex titwettaq il-valutazzjoni. Il-kampjun tal-awditjar li ħadna kien jinkludi 
tliet proġetti (tal-2019) (il-Proġetti Nru 3, Nru 6 u Nru 7), kollha kemm huma fil-
Ġordan, fejn l-ECHO applika dan l-approċċ. Il-klassifikazzjoni mill-ECHO għall-
kosteffettività tat-tliet proġetti kollha kienet “medja”. Madankollu, anke fil-każ tal-
Proġett Nru 7 li l-ECHO qies bħala għali wisq (ara l-paragrafu 54), ma kien hemm l-ebda 
tqabbil mal-ispejjeż unitarji ta’ proġetti simili oħra. 

57 Mhux biss meta jiġu ppjanati l-proġetti, iżda wkoll matul l-implimentazzjoni, it-
tqabbil tal-ispejjeż ma’ proġett simili jista’ jgħin biex jiġu identifikati opportunitajiet 
għal kosteffettività mtejba. Madankollu, meta kien qed jimmonitorja l-proġetti, l-ECHO 
ma analizzax l-ispejjeż tagħhom. 

58 Aħna identifikajna żewġ tipi ta’ analiżi li l-ECHO seta’ wettaq meta kien qed 
jippjana u jimplimenta proġetti biex jidentifika opportunitajiet għaż-żieda tal-
kosteffettività tagħhom, iżda li ma wettaqx: 

(a) tqabbil tal-ispiża tal-attivitajiet ma’ dawk fi proġett simili jew fażijiet preċedenti 
tal-istess proġett (ara l-Kaxxa 5); 

(b) tqabbil tal-proporzjon ta’ oġġetti u servizzi riċevuti mill-benefiċjarji mal-
proporzjon fi proġetti simili jew fażijiet preċedenti tal-istess proġett (ara l-
Kaxxa 6). 
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Kaxxa 5 

Żieda fil-kosteffettività - tqabbil li l-ECHO seta’ wettaq rigward l-
ispiża ta’ attivitajiet 

Spejjeż ta’ proġetti simili: il-Proġetti Nru 9 u Nru 10 it-tnejn kienu jinvolvu l-
kostruzzjoni ta’ blokok ta’ klassijiet fl-istess insedjament tar-rifuġjati fl-Uganda, 
iżda l-ispiża unitarja għal kull blokk għall-Proġett Nru 9 kienet 46 % ogħla minn dik 
għall-Proġett Nru 10, kif ġej: 

o spiża unitarja reali għal kull blokk għall-Proġett Nru 10 (28 blokk ta’ klassijiet): 
EUR18 300; 

o spiża unitarja reali għal kull blokk għall-Proġett Nru 9 (22 blokk ta’ klassijiet): 
EUR 26 700. 

Filwaqt li kien hemm xi differenzi fit-tfassil, l-ECHO ma qabbilx l-ispejjeż differenti 
u lanqas ma esplora jekk il-varjazzjonijiet kinux jirrappreżentaw opportunitajiet 
għall-iffrankar tal-ispejjeż. 

Spiża għal kull benefiċjarju: fil-Proġetti Nru 1 sa Nru 3, li huma proġetti 
konsekuttivi ta’ assistenza fi flus kontanti ta’ sena implimentati fil-Ġordan mill-
istess sieħeb, l-ispiża għal kull benefiċjarju żdiedet kull sena, kif ġej: 

o EUR 833 fl-2017; 

o EUR 893 fl-2018; u 

o EUR 914 fl-2019. 

Għalkemm l-ammont ta’ assistenza fi flus kontanti baqa’ l-istess, l-ECHO ma 
analizzax għalfejn l-ispejjeż kienu żdiedu. 

Tariffi tat-trasferiment ta’ flus kontanti: fi proġetti ta’ assistenza fi flus kontanti, 
is-sħab ħallsu tariffa lill-banek għall-ġestjoni tal-pagamenti lill-benefiċjarji. Dawn it-
tariffi ta’ trasferiment fi flus kontanti kienu jvarjaw ħafna bħala proporzjon tal-
ispejjeż totali, saħansitra fl-istess pajjiż. Fil-Ġordan, pereżempju: 

o il-firxa ta’ tariffi kienet bejn 1.0 % u 2.9 %; 

o l-iffrankar potenzjali mit-tnaqqis tat-tariffa ta’ 2.9 % (il-Proġett Nru 7) 
għal 1.0 % kien ikun ta’ EUR 17 500 (ekwivalenti għal għajnuna lil 
21 benefiċjarju addizzjonali). 
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Kaxxa 6 

Żieda fil-kosteffettività - tqabbil li l-ECHO seta’ wettaq rigward il-
proporzjon ta’ oġġetti u servizzi riċevuti mill-benefiċjarji  

Tqabbil bejn il-fażijiet: Sieħeb wieħed implimenta żewġ proġetti suċċessivi ta’ 
sena fil-Ġordan bi proporzjonijiet differenti ħafna ta’ oġġetti u servizzi li laħqu 
lill-benefiċjarji, kif ġej: 

o proporzjon ta’ oġġetti u servizzi riċevuti mill-benefiċjarji fl-ewwel fażi (il-
Proġett Nru 5): 61% fil-proposta, 76 % matul l-implimentazzjoni; 

o proporzjon ta’ oġġetti u servizzi riċevuti mill-benefiċjarji fil-proposta għat-
tieni fażi (il-Proġett Nru 6): 53 % 

L-ECHO seta’ qabbel il-proporzjon ta’ oġġetti u servizzi għall-benefiċjarji fil-
proposta għat-tieni fażi mal-proporzjon fl-ewwel fażi, u seta’ raġonevolment 
jistenna li s-sieħeb jilħaq livell simili. 

Tqabbil bejn il-proġetti: L-ECHO seta’ qabbel il-proporzjon ta’ flus kontanti li 
jaslu għand il-benefiċjarji fil-Proġett Nru 7 mal-proporzjon ta’ flus kontanti u 
servizzi edukattivi li jilħqu lill-benefiċjarji fit-tliet proġetti konsekuttivi 
implimentati minn sieħeb ieħor, kif ġej: 

o għall-Proġett Nru 7, proġett ta’ assistenza fi flus kontanti fil-Ġordan fl-2019, 
il-proporzjon ta’ flus kontanti li waslu għand il-benefiċjarji kien ta’ 34 %; 

o fil-proġetti implimentati minn sieħeb ieħor fl-2017, l-2018 u l-2019, il-
proporzjon ta’ flus kontanti u servizzi edukattivi li laħqu lill-benefiċjarji kien 
ta’ 68 %, 61 % u 60 %, rispettivament. 

L-ECHO seta’ pprova jikseb livell simili ta’ effiċjenza, u seta’ wkoll qabbel dan il-
proporzjon mal-mira ta’ 85 % li hija proposta fil-gwida tal-ECHO dwar 
trasferimenti ta’ flus kontanti fuq skala kbira ta’ aktar minn EUR 10 miljun 
(għalkemm dan jinkludi firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ appoġġ). 

Tqabbil bejn l-użu/in-nuqqas ta’ użu ta’ assistenza fi flus kontanti: Il-gwida tal-
ECHO tiddikjara li l-użu ta’ trasferimenti ta’ flus kontanti jirriżulta fit-twassil ta’ 
aktar għajnuna għand il-benefiċjarji. Madankollu, il-proporzjonijiet medji fil-
kampjun tagħna kienu kif ġej: 

o fil-ħames proġetti fejn l-assistenza fi flus kontanti kienet attività prinċipali, 
il-proporzjon medju ta’ flus kontanti u servizzi edukattivi li laħqu lill-
benefiċjarji kien ta’ 56 %; 
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o fis-sitt proġetti l-oħra, il-proporzjon medju ta’ oġġetti u servizzi li laħqu lill-
benefiċjarji kien ta’ 66 %. 

Għalhekk, l-assistenza fi flus kontanti ma rriżultatx fit-twassil ta’ aktar għajnuna 
għand il-benefiċjarji. 

Ħafna attivitajiet komplew ikunu ta’ benefiċċju għat-tfal wara li l-
proġetti kienu ntemmu, iżda l-proġetti ta’ assistenza fi flus kontanti ftit li 
xejn għamlu biex inaqqsu d-dipendenza tal-benefiċjarji 

59 Il-proġetti wettqu firxa ta’ attivitajiet li komplew ikunu ta’ benefiċċju għat-tfal 
wara li l-proġetti kienu ntemmu. Dawn l-ativitajiet kienu jinkludu: 

(a) appoġġ għall-edukazzjoni formali jew l-għoti ta’ edukazzjoni aċċellerata; 

(b) taħriġ għall-għalliema fl-edukazzjoni inklużiva, edukazzjoni aċċellerata, ħiliet 
psikosoċjali jew ħiliet għall-ħajja biex l-għarfien tagħhom jiżdied u biex l-ambjent 
edukattiv jittejjeb; 

(c) bini ta’ skejjel, ċentri ta’ tagħlim, latrini, jew akkomodazzjoni tal-għalliema; 

(d) forniment ta’ tagħmir għat-tfal b’diżabbiltà; 

(e) forniment ta’ basktijiet tal-iskola u uniformijiet; 

(f) appoġġ psikosoċjali għat-titjib tal-benesseri psikosoċjali; 

(g) sensibilizzazzjoni u bini tal-kapaċitajiet għal partijiet ikkonċernati differenti sabiex 
jinħoloq ambjent edukattiv aktar abilitanti u aktar ta’ appoġġ; 

(h) produzzjoni ta’ politika nazzjonali għall-edukazzjoni inklużiva u promozzjoni tal-
adozzjoni tagħha fis-sistema skolastika. 

60 Ħafna minn dawn l-attivitajiet normalment huma assoċjati mal-għajnuna għall-
iżvilupp. Fil-fatt, id-DEVCO u l-EUTF bnew ukoll klassijiet u pprovdew taħriġ tal-
għalliema għall-programmi ta’ edukazzjoni aċċellerata fl-Uganda. Madankollu, il-
proġetti DEVCO u EUTF kienu erba’ snin twal, filwaqt li l-proġetti tal-ECHO kienu iqsar u 
kellhom jiġu estiżi biex jilħqu l-objettivi tagħhom. 

61 Kien hemm xi eżempji ta’ għajnuna umanitarja tal-UE li torbot direttament mal-
għajnuna għall-iżvilupp li tingħata mill-UE. Pereżempju, il-proġetti tal-ECHO bnew 
skejjel fl-Uganda, imbagħad proġetti ffinanzjati taħt “Education Cannot Wait” ħallsu s-
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salarji tal-għalliema u pprovdew għamara. Xi studenti tal-programmi ta’ edukazzjoni 
aċċellerata li ngħatalhom appoġġ minn proġett iffinanzjat mill-ECHO fl-Uganda (il-
Proġett Nru 8) komplew biex attendew taħriġ vokazzjonali ffinanzjat mill-EUTF. 

62 Madankollu, l-ECHO tilef xi opportunitajiet biex isaħħaħ aktar ir-rabta mal-
għajnuna għall-iżvilupp: 

(a) Sieħeb partikolari pprovda tagħlim aċċellerat (iffinanzjat mill-EUTF) u appoġġ 
psikosoċjali għat-tfal tal-iskola primarja (iffinanzjat mill-ECHO) f’xi wħud mill-istess 
postijiet. Madankollu, huwa implimenta azzjonijiet għall-għajxien biex jipprovdi 
lill-benefiċjarji mezz biex jaqilgħu l-għajxien, iffinanzjat mill-EUTF, f’żoni differenti 
tal-insedjamenti, u tilef opportunità li jqiegħed fil-prattika l-konnessjoni 
umanitarja/ta’ żvilupp imfittxija tal-UE, jiġifieri l-“approċċ nexus”. Ir-rapport finali 
tal-ECHO għal dan il-proġett iddikjara li l-proġett kien imissu għamel rabtiet 
strateġiċi ma’ inizjattivi ta’ żvilupp fuq żmien itwal (bħall-programm EUTF) biex l-
effettività tiegħu tiżdied (il-Proġett Nru 11). 

(b) L-analiżi mwettqa mill-ECHO tar-rapport finali għal proġett fl-Uganda ddikjarat li s-
sieħeb ma kienx żviluppa opportunitajiet suffiċjentement biex jorbot l-azzjoni ma’ 
azzjonijiet ta’ żvilupp fuq żmien itwal (il-Proġett Nru 10). 

(c) L-evalwazzjoni mwettqa mill-ECHO tal-proposta għal proġett wieħed tal-2018 fil-
Ġordan qieset li l-proġett ma kienx jappoġġa suffiċjentement l-istrateġiji fuq 
żmien itwal biex il-ħtiġijiet umanitarji jitnaqqsu. L-uniku suġġeriment kien li 
donaturi oħra jiffinanzjaw attivitajiet, li ma seħħx (il-Proġett Nru 5). 

(d) Rapporti ta’ monitoraġġ tal-ECHO għal proġett ieħor fil-Ġordan qiesu li l-proġett 
ma ħax vantaġġ suffiċjenti mill-opportunitajiet ta’ appoġġ ta’ strateġiji fuq żmien 
itwal biex jitnaqqsu l-ħtiġijiet umanitarji u l-vulnerabbiltajiet ta’ bażi (b’mod 
partikolari fil-kamp ta’ Azraq) (il-Proġett Nru 4). 

(e) Kien hemm studju li segwa l-progress ta’ 2 971 student wara l-parteċipazzjoni 
tagħhom fi programm ta’ edukazzjoni aċċellerata fl-Uganda fl-2018. Dan sab 
li 2 015 (68 %) ma kienu qed jistudjaw imkien. Kienu biss 956 (32 %) li għamlu t-
tranżizzjoni b’suċċess lejn edukazzjoni primarja, sekondarja jew vokazzjonali. Ir-
rapport enfasizza l-ħtieġa għal aktar investiment u appoġġ biex it-tfal jiġu 
megħjuna jagħmlu t-tranżizzjoni lejn opportunitajiet ta’ wara l-PEA (il-Proġett 
Nru 8). 

63 Il-PIU jappellaw biex l-azzjonijiet ikollhom rabtiet ma’ programmi fuq żmien itwal 
għal aktar sostenibbiltà. Pereżempju, l-anness tekniku tal-PIU tal-2018 għall-kriżi 
reġjonali fis-Sirja kien jirrikjedi azzjonijiet għall-edukazzjoni biex tiġi żgurata l-
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kontinwità tat-tagħlim permezz ta’ ppjanar xieraq, inklużi strateġiji ta’ ħruġ u t-
tranżizzjoni lejn għajnuna għall-iżvilupp. Madankollu, l-ECHO ftit li xejn għamel biex 
inaqqas id-dipendenza tal-benefiċjarji mill-assistenza fi flus kontanti, li kienet attività 
ewlenija f’ħames proġetti fil-kampjun tagħna (erbgħa fil-Ġordan u waħda fl-Uganda, 
ara l-Anness I). L-objettiv tal-assistenza fi flus kontanti kien li t-tfal ikunu jistgħu 
jaċċessaw l-edukazzjoni. Madankollu, wara li ntemmu l-proġetti, il-likwidità kienet 
għadha meħtieġa biex b’hekk it-tfal ikunu jistgħu jkomplu jattendu l-iskola. 
Pereżempju, il-Proġetti Nru 1, Nru 2 u Nru 3 fil-kampjun tagħna taw appoġġ lill-
istess 700 tifel u tifla fil-Ġordan għall-2017, l-2018 u l-2019. Il-1 290 benefiċjarju tal-
Proġett Nru 7 fil-Ġordan ingħataw appoġġ ukoll matul il-fażi preċedenti. 

64 Waħda mir-raġunijiet għalfejn dawn il-proġetti kienu jirrikjedu finanzjament 
ripetut kienet li l-istess proġetti ma kellhomx strateġiji ta’ ħruġ b’rabtiet ma’ 
programmi aktar sostenibbli. Il-proġetti ftit li xejn għamlu biex lill-benefiċjarji 
jirreferulhom soluzzjonijiet ta’ għajxien għat-tnaqqis tad-dipendenza tagħhom mill-
assistenza fi flus kontanti. L-evalwazzjoni mwettqa mill-ECHO tar-rapport finali għall-
Proġett Nru 2 fil-Ġordan fl-2018 sabet li s-sieħeb xorta waħda ma kienx semma 
strateġija possibbli ta’ ħruġ mill-assistenza fi flus kontanti, li minnha kienu dipendenti l-
familji l-aktar vulnerabbli, bħal unitajiet domestiċi mmexxija min-nisa. L-evalwazzjoni 
mwettqa mill-ECHO tal-proposta għall-Proġett Nru 3 fl-2019 mill-istess sieħeb bħall-
Proġett Nru 2, sabet li s-sieħeb ma weriex biżżejjed mogħdijiet tranżizzjonali għal 
azzjoni ta’ żvilupp għall-ġejjieni. 

65 Żewġ proġetti ta’ assistenza fi flus kontanti fl-2019 kellhom miri li l-benefiċjarji 
jersqu lejn soluzzjonijiet ta’ għajxien. Il-Proġett Nru 3 fil-Ġordan kien stabbilixxa mira 
ta’ 8 % tal-benefiċjarji resqin lejn soluzzjonijiet ta’ għajxien aktar sostenibbli sa tmiem 
il-proġett biex b’hekk ma jkunux jibqgħu jeħtieġu assistenza fi flus kontanti. Il-Proġett 
Nru 7 fil-Ġordan kellu mira ta’ 5 % (65 minn 1 290 benefiċjarju). Dawn il-miri kienu 
modesti u kienu jfissru li aktar minn 90 % tal-benefiċjarji għaż-żewġ proġetti jkunu 
jibqgħu dipendenti mill-assistenza fi flus kontanti. Il-monitoraġġ imwettaq mill-ECHO 
tal-Proġett Nru 7 fil-Ġordan sab li xi tfal komplew jaħdmu minkejja li rċevew assistenza 
fi flus kontanti, minħabba n-nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ għajxien u riżorsi finanzjarji 
tal-familja. It-tliet proġetti l-oħra ta’ assistenza fi flus kontanti (il-Proġetti Nru 1, Nru 2 
u Nru 8) ma kellhomx miri għal soluzzjonijiet ta’ għajxien. 

66 Wieħed mill-kriterji dwar l-indikatur tar-reżiljenza tal-ECHO jivvaluta jekk il-
proġetti jeħdux opportunitajiet biex jagħtu appoġġ għal strateġiji fuq żmien twil biex il-
ħtiġijiet umanitarji jitnaqqsu. L-ECHO sab li l-biċċa l-kbira mill-proġetti ma ssodisfawx 
dan il-kriterju suffiċjentement, bir-riżultat li nkiseb punteġġ finali ta’ 1 għal dan l-
indikatur. L-ECHO ta l-marka sħiħa ta’ 2 lil ftit li xejn proġetti (ara t-Tabella 5). 
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Tabella 5 – L-indikatur tar-reżiljenza tal-ECHO juri li l-biċċa l-kbira mill-
proġetti ma tawx appoġġ bis-sħiħ lil strateġiji fuq żmien itwal 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

  

Fuq il-post Kwartieri ġenerali
1 1 1
2 1 1
3 * 1 1
4 * 1 1
5 2 2
6 * 1 1
7 * 1 1
8 * 1 1
9 1 2

10 1 2
11 1 2

* Punteġġ interim  għa l  proġetti  l i  għadhom għaddejjin. 

2  = jissodisfa l-erba’ kriterji kollha

1  = jissodisfa żewġ/tliet kriterji

0  = jilħaq kriterju wieħed/ma jilħaq l-ebda kriterju

L-Uganda

Indikatur tar-Reżiljenza 

Pajjiż Proġett Għadu għaddej
Punteġġ finali/interim  (*)

Il-Ġordan
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
67 B’mod ġenerali, l-għajnuna mogħtija mill-UE għenet lit-tfal fil-bżonn, u l-proġetti 
kisbu r-riżultati mistennija tagħhom. Madankollu, huma ma laħqux biżżejjed bniet. 
Barra minn hekk, il-biċċa l-kbira mill-proġetti fil-kampjun tagħna kienu qosra wisq meta 
mqabbla mal-ħtiġijiet edukattivi tat-tfal, u dan naqqas l-effiċjenza. Is-sejbiet mill-
eżaminar li wettaqna ta’ 11-il proġett huma miġbura fil-qosor fl-Anness II. 

68 Il-proġetti kienu rilevanti u kkoordinati tajjeb, u l-Kummissjoni indirizzat il-
problemi li kienet identifikat matul iż-żjarat ta’ monitoraġġ. Il-proġetti kisbu l-biċċa l-
kbira mir-riżultati ppjanati tagħhom. Madankollu, il-Kummissjoni għamlet użu limitat 
mir-riżultati tal-proġetti tagħha taħt Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni ma mmiratx biżżejjed bniet, għalkemm dawn kienu jħabbtu wiċċhom ma’ 
żvantaġġi akbar. Barra minn hekk, bosta mill-proġetti ma laħqux il-proporzjon fil-mira 
ta’ bniet (il-paragrafi 18 sa 40). 

Rakkomandazzjoni 1 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel użu 
akbar mir-riżultati tal-proġetti taħt Kapaċità Msaħħa ta’ 
Rispons 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tuża l-gwida rilevanti għall-għajnuna umanitarja għall-
edukazzjoni li tirriżulta minn inizjattivi ffinanzjati mill-fondi tagħha taħt Kapaċità 
Msaħħa ta’ Rispons b’mod aktar sistematiku. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: Proġetti ffinanzjati minn Jannar 2022 
’il quddiem. 
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Rakkomandazzjoni 2 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi aktar 
appoġġ għall-bniet fi proġetti tal-edukazzjoni 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi aktar appoġġ għall-bniet billi: 

(a) permezz tal-PIU tinforma lis-sħab li se tagħti prijorità lill-finanzjament ta’ proġetti 
li jimmiraw mill-inqas 50 % tal-bniet dment li ma tkunx hemm ġustifikazzjoni 
bbażata fuq il-kuntest; 

(b) tinkludi indikatur standard għall-proporzjon ta’ bniet fil-proġett; 

(c) timmonitorja sistematikament il-proporzjonijiet ta’ ġeneru u s-sensittività ta’ 
ġeneru tal-proġetti tal-edukazzjoni ffinanzjati mill-UE matul iż-żjarat ta’ 
monitoraġġ tagħha u tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tgħin tindirizza l-ħtiġijiet tal-
bniet. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: Proġetti ffinanzjati minn Jannar 2022 
’il quddiem. 

69 Inizjalment, il-biċċa l-kbira mill-proġetti fil-kampjun tagħna kienu twal bejn 10 u 
12-il xahar, durata li ma kinitx suffiċjentement twila biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
edukattivi tat-tfal fi kriżijiet fit-tul. Id-durata qasira żiedet il-piż amministrattiv fuq is-
sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, u b’hekk it-twassil tal-għajnuna kien inqas 
effiċjenti (il-paragrafi 41 sa 51). 

Rakkomandazzjoni 3 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi 
finanzjament fuq żmien itwal għall-edukazzjoni fi kriżijiet fit-tul 

Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet edukattivi tat-tfal fi kriżijiet fit-tul b’mod effiċjenti, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni:  

(a) tagħti appoġġ lil proġetti tal-edukazzjoni għal mill-inqas sentejn, dment li ma 
jkunx hemm ġustifikazzjoni bbażata fuq il-ħtiġijiet jew fuq il-kuntest għal durata 
iqsar;  

(b) tiddefinixxi d-durata ta’ dawn il-proġetti fil-bidu tal-azzjoni, sabiex il-benefiċċji tal-
finanzjament fuq żmien itwal ikunu jistgħu jimmaterjalizzaw. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: Proġetti ffinanzjati minn Jannar 2022 
’il quddiem. 
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70 Il-Kummissjoni ma analizzatx l-ispejjeż tal-proġetti suffiċjentement biex tidentifika 
opportunitajiet għal kosteffettività akbar. Hija ma qabblitx l-ispiża tal-attivitajiet, jew il-
proporzjon ta’ oġġetti u servizzi li l-benefiċjarji kienu jirċievu, ma’ proġetti simili jew 
ma’ fażijiet preċedenti tal-istess proġett. Dan kien il-każ mhux biss waqt l-għażla ta’ 
proposti għal proġetti, iżda wkoll waqt il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ proġetti 
(il-paragrafi 52 sa 58). 

Rakkomandazzjoni 4 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb l-analiżi 
tal-ispejjeż fl-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti tal-edukazzjoni 

Meta tanalizza l-baġits jew l-ispejjeż reali tal-proġetti proposti, jenħtieġ li l-
Kummissjoni: 

(a)  sistematikament tqabbel l-ispiża tal-attivitajiet prinċipali ma’ dawk ta’ proġett 
simili jew fażi preċedenti tal-istess proġett;  

(b) tqabbel il-proporzjon ta’ oġġetti, inklużi flus kontanti, u servizzi riċevuti mill-
benefiċjarji mal-proporzjon fi proġetti simili jew fażi preċedenti tal-istess proġett; 

(c) tuża r-riżultati ta’ din l-analiżi tal-ispejjeż meta tagħżel il-proġetti u meta temenda 
l-baġit tagħhom sabiex ittejjeb l-effiċjenza jew tirrifjuta proposti ineffiċjenti. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: Proġetti ffinanzjati minn Jannar 2022 
’il quddiem. 

71 Wara li ntemmu l-proġetti, ħafna minnhom komplew ikunu ta’ benefiċċju għat-
tfal. Madankollu, il-Kummissjoni ftit li xejn għamlet biex tnaqqas id-dipendenza tal-
benefiċjarji mill-assistenza fi flus kontanti fi ħdan il-proġetti kkampjunati dwar il-flus 
kontanti għall-edukazzjoni. Ħafna minn dawn il-proġetti kienu jirrikjedu finanzjament 
ripetut, billi ma kellhomx rabtiet ma’ programmi ta’ għajnuna fuq żmien itwal u, lill-
familji benefiċjarji, ftit li xejn kienu jirreferulhom soluzzjonijiet ta’ għajxien (il-
paragrafi 59 sa 66). 
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Rakkomandazzjoni 5 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb is-
sostenibbiltà ta’ proġetti dwar il-flus kontanti għall-edukazzjoni 
fi kriżijiet fit-tul 

Meta tiffinanzja proġetti dwar il-flus kontanti għall-edukazzjoni fi kriżijiet fit-tul, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rabtiet ma’ programmi ta’ żvilupp fuq żmien itwal 
u, lil ammont akbar ta’ familji benefiċjarji, tirreferilhom soluzzjonijiet ta’ għajxien. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: Proġetti ffinanzjati minn Jannar 2022 
’il quddiem. 

 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla III, immexxija mis-Sinjura Bettina JAKOBSEN, 
Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fit-8 ta’ Diċembru 2020. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 
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Annessi 

Anness I – Attivitajiet tal-proġetti 

 
* proġett li kien għadu għaddej fil-31.5.2020 jew ir-rapport finali ma kienx disponibbli sal-31.5.2020. 

** rapport finali disponibbli fil-31.8.2020. 

  

Numru tal-proġett 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pajjiż Il-Ġordan Il-Ġordan Il-Ġordan Il-Ġordan Il-Ġordan Il-Ġordan Il-Ġordan L-Uganda L-Uganda L-Uganda L-Uganda

Tip ta’ sieħeb INGO INGO INGO NGO INGO INGO INGO INGO NU NGO NGO

Status magħluq magħluq għadu 
għaddej*

għadu 
għaddej**

magħluq għadu 
għaddej*

għadu 
għaddej*

għadu 
għaddej*

magħluq magħluq magħluq

Finanzjament taħt l-ECHO għall-
edukazzjoni (MEUR)

1,7 2,4 1,0 2,0 1,2 1,0 2,3 10,0 1,3 1,5 0,4

Elementi li jappoġġaw l-
edukazzjoni formali

X X X X X X X X X X

Edukazzjoni mhux formali 
(Klassijiet ta’ rimedju/Programm 
ta’ tagħlim aċċellerat) 

X X X X X X X

Kostruzzjoni/riabilitazzjoni X X X X

Tagħmir u materjali tat-tfal X X X X X

Flus kontanti għall-edukazzjoni X X X X X

Assistenza bit-trasport għall-
iskejjel (Flus kontanti, servizz ta’ 
mixi sal-iskola)

X X X

Appoġġ psikosoċjali lit-tfal X X X X X X

Taħriġ tal-għalliema/persunal li 
jgħallem 

X X X X X X X X

Għajnuniet/tagħmir għat-
tagħlim

X X X X X

Sensibilizzazzjoni/Bini tal-
kapaċitajiet 
(komunità)/Promozzjoni ta’ 
politika/Rappreżentazzjoni

X X X X X X X X
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Anness II – Sommarju tas-sejbiet mill-proġetti li kkampjunajna 
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Glossarju 
Education Cannot Wait (ECW): Fond globali li permezz tiegħu l-gvernijiet u l-partijiet 
ikkonċernati internazzjonali fl-oqsma tal-għajnuna umanitarja u tal-għajnuna għall-
iżvilupp jikkollaboraw biex jagħtu reazzjoni rapida għall-ħtiġijiet tal-edukazzjoni ta’ tfal 
u żgħażagħ milquta minn kriżijiet. 

Edukazzjoni Aċċellerata: L-għoti ta’ edukazzjoni f’temp ta’ żmien imqassar lil tfal u 
żgħażagħ li jkunu tiflu l-opportunità li jieħdu xi partijiet mill-edukazzjoni tagħhom 
minħabba faqar, emarġinazzjoni, kunflitt jew kriżi. 

Grand Bargain: Ftehim fost l-akbar donaturi u organizzazzjonijiet ta’ għajnuna 
umanitarja biex jindirizza n-nuqqas ta’ fiduċja fis-settur u jżid l-effettività u l-effiċjenza 
ta’ xogħolhom. 
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Akronimi u abbrevjazzjonijiet 
DD: Deċiżjoni Dinjija 

DEVCO: Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp, tal-
Kummissjoni Ewropea 

ECHO: Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna 
Umanitarja Ewropej, tal-Kummissjoni Ewropea 

EiE: Edukazzjoni f’Emerġenzi u Kriżijiet fit-Tul 

EUTF: Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika 

ILET: Improving Learning Environments Together 

KMR: Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons 

NU: Nazzjonijiet Uniti 

PEA: Programm ta’ Edukazzjoni Aċċellerata 

PIU: Pjan ta’ Implimentazzjoni Umanitarja 

UNHCR: Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati 

WASH: Assistenza dwar Ilma, Sanità u Iġjene 
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IT-TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA U TAS-SEAE GĦAR-RAPPORT 

SPEĊJALI TAL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

“GĦAJNUNA UMANITARJA LI TINGĦATA MILL-UE GĦALL-EDUKAZZJONI: TGĦIN 

LIT-TFAL FIL-BŻONN, IŻDA JENĦTIEĠ LI TKUN FUQ ŻMIEN ITWAL U TILĦAQ 

AKTAR BNIET” 

 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Tweġibiet komuni mill-Kummissjoni għall-paragrafi I-IX: 

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-edukazzjoni hija kruċjali bħala investiment fil-futur fit-tul tat-tfal u taż-

żgħażagħ, u tikkontribwixxi għall-paċi, l-istabbiltà u t-tkabbir ekonomiku tal-komunitajiet u tal-pajjiżi 

tagħhom. L-edukazzjoni tista’ tibni ħajjithom mill-ġdid, terġa’ ġġibilhom sens ta’ normalità u ta’ 

sikurezza, tipproteġihom kontra l-vjolenza u l-abbuż, u tipprovdihom b’ħiliet importanti għall-ħajja. 

Hija għandha rwol importanti biex jittaffew il-kunflitti billi ssaħħaħ il-koeżistenza paċifika bejn l-

etniji, il-gruppi soċjali u r-refuġjati, u l-komunitajiet ospitanti differenti.  

Bejn l-2015 u l-2019, aktar minn 8,5 miljun tifel u tifla f’59 pajjiż fid-dinja bbenefikaw minn proġetti 

edukattivi dwar l-għajnuna umanitarja ffinanzjati mill-UE
1. Madankollu, l-appoġġ għall-edukazzjoni 

f’kuntesti ta’ kriżi għadu fil-biċċa l-kbira mhux iffinanzjat biżżejjed, u aħna nistgħu nindirizzaw biss 

frazzjoni mill-ħtiġijiet kollha. Hemm diskrepanza finanzjarja globali ta’ mill-inqas USD 8,5 biljun fis-

sena biex jingħata appoġġ edukattiv lil madwar 75 miljun tifel u tifla milquta minn kriżijiet
2. Huwa 

għalhekk li l-Kummissjoni impenjat ruħha li tappoġġa r-rispons tal-għajnuna umanitarja tal-UE għall-

edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u li tespandi ħidmietna f’dan il-qasam, speċjalment fir-

rigward tal-edukazzjoni tal-bniet u tan-nisa.  

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-azzjonijiet umanitarji għandhom dejjem ikunu sensittivi għall-ġeneru u 

adattati għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi kemm tal-bniet kif ukoll tas-subien. Il-

proporzjon ta’ bniet u ta’ subien fil-mira tal-proġetti edukattivi huwa bbażat fuq l-analiżi tal-ħtiġijiet u 

jiddependi fuq il-kuntest. Huwa wkoll konformi mal-obbligu li jingħata appoġġ lil dawk l-aktar 

vulnerabbli, f’konformità mal-prinċipji umanitarji.  

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-ilħuq ta’ ċerti miri jista’ jkun diffiċli, minħabba ostakli soċjali, 

ekonomiċi u kulturali f’kuntesti umanitarji diffiċli ħafna. Il-Kummissjoni tibqa’ impenjata li tappoġġa 

u żżomm taħt monitoraġġ mill-qrib id-dimensjoni tal-ġeneru fi proġetti edukattivi, filwaqt li tiżgura li 

l-ħtiġijiet u l-isfidi speċifiċi tal-bniet u s-subien jiġu identifikati u indirizzati adegwatament. 

Madankollu, l-irġiel żgħażagħ u s-subien spiss ikunu ferm vulnerabbli f’bosta kuntesti umanitarji, u 

jiffaċċjaw ukoll riskji bħall-vjolenza sesswali u tipi oħra ta’ sfruttament, bħat-tħaddim tat-tfal u bħas-

suldati tfal. Madankollu, il-Kummissjoni tirrikonoxxi, meta tqabbel, l-iżvantaġġ tal-bniet fl-

edukazzjoni u taqbel li għandhom ikomplu l-isforzi favur aktar ekwità u inklużjoni fl-edukazzjoni, 

inkluż it-tnaqqis tad-disparitajiet persistenti u t-tisħiħ tal-awtonomija tal-bniet. 

                                                      
1
  Education in Emergencies Project Mapping Report (Rapport dwar l-Immappjar ta’ Proġett ta’ Edukazzjoni 

f’Sitwazzjonijiet ta’ Emerġenza) (Mejju 2020), li jinsab fuq https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-

site/files/eie_mapping_report.pdf 
2  Overseas Development Institute (2016) “A common platform for education in emergencies and protracted 

crises: Evidence paper.” (“Pjattaforma komuni għall-edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u waqt 

kriżijiet fit-tul: Dokument ta’ evidenza”) ODI, Londra 
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L-intervent tal-għajnuna umanitarja għandu l-għan li jsib il-bilanċ ġust bejn aktar finanzjament 

pluriennali, minn naħa, u l-kapaċità ta’ reazzjoni rapida aktar b’saħħitha biex il-popolazzjonijiet fil-

mira jibbenefikaw aktar min-naħa l-oħra. Il-finanzjament pluriennali għandu jiġi applikat kull meta 

jkun possibbli, iżda fuq kollox il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-allinjament ta’ proġetti ta’ 

edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza b’tul ta’ sena skolastika, sabiex titkopra mill-inqas sena 

akkademika sħiħa.  

 

Permezz ta’ finanzjament għall-Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons (ERC, Enhanced Response Capacity), 

il-Kummissjoni tista’ tipprovdi finanzjament għal inizjattivi, bħal proġetti ta’ edukazzjoni 

f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza li jintroduċu u jiżviluppaw modi ġodda ta’ ħidma, pereż. linji gwida, 

biex tiżdied l-effiċjenza fis-settur tal-għajnuna umanitarja. Il-proġetti għall-ERC huma proġetti li 

jsaħħu s-sistemi, jipproduċu beni pubbliċi globali u l-benefiċċju tagħhom imur lil hinn mill-proġetti 

ffinanzjati mill-ECHO.  

 

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kriterju tal-ispejjeż raġonevoli hija biss wieħed mill-ħames kriterji tal-

għażla, u kollha jridu jitqiesu qabel ma tittieħed deċiżjoni tal-għażla. Il-Kummissjoni bħalissa qed 

taħdem fuq modi biex tippermetti fehim aħjar tal-ispejjeż u biex ikun jista’ jsir tqabbil aħjar tal-

proposti waqt il-fażi tal-għażla.  

 

Il-modalità tat-trasferiment ta’ flus tissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi u tippermetti reazzjonijiet differenzjati u 

integrati. Dan itejjeb il-ħeffa, il-flessibbiltà, l-għażla u d-dinjità tal-benefiċjarji.  

L-assistenza għall-iżvilupp għandha l-għan li tindirizza l-vulnerabbiltajiet sottostanti u l-kawżi 

ewlenin, u hija wkoll il-kompitu tal-gvernijiet. 

 

Is-servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE, European External Action Service) jilqa’ 

b’sodisfazzjon ir-rapport tal-QEA dwar il-ħidma fil-qasam tal-edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ 

emerġenza. Is-SEAE josserva li l-investiment f’edukazzjoni ta’ kwalità għal tfal li jgħixu f’pajjiżi 

f’kunflitt jew fi kriżi jeħtieġ kooperazzjoni mill-qrib mill-atturi kollha, kemm dawk fis-sede ċentrali 

kif ikoll dawk ta’ fuq il-post, b’approċċ nexus triplu bejn l-aspett “Umanitarju, tal-Iżvilupp u tal-

Paċi”. Jixtieq jenfasizza ukoll l-importanza u r-rilevanza tal-ħidma b’mod koordinat u koerenti fost l-

atturi tal-approċċ nexus, filwaqt li jiġu rrispettati l-ispeċifiċitajiet, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet 

Umanitarji, tal-Iżvilupp u tal-Paċi.  
 

X. Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjonijiet kollha. 

Ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni fit-taqsima tar-rakkomandazzjonijiet. 

OSSERVAZZJONIJIET 

20. Xi wħud mill-proġetti ppreżentati fl-Illustrazzjoni 3 għadhom għaddejjin. Għaldaqstant, il-

Kummissjoni tqis li l-parametri, bħall-appoġġ lill-bniet, xorta waħda jistgħu jitjiebu għall-proġetti li 

għaddejjin bħalissa. 

21. L-adozzjoni tal-qafas ta’ politika tal-2018, wara li ġie deċiż li jibda jiżdied il-finanzjament għas-

settur tal-edukazzjoni mill-2015, ipprovdiet perspettiva fit-tul.  

Il-qafas ta’ politika tal-2018 għall-edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jiffoka l-appoġġ fuq il-

livelli edukattivi koperti mill-impenji tal-istat għal edukazzjoni bażika b’xejn u obbligatorja. Dan, 

b’mod ġenerali jinkludi l-livelli ta’ edukazzjoni primarja u sekondarja. L-edukazzjoni bikrija tat-tfal 

tista’ tiġi kkunsidrata għall-finanzjament jekk tkun stabbilita bħala edukazzjoni formali inizjali.  
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Għalkemm il-Kummissjoni ma involvietx ruħha biex tappoġġa t-tfulija bikrija fl-Uganda - biex 

tallinja ruħha mal-qafas ta’ politika tagħha u mal-Pjan ta’ Rispons Edukattiv għar-Refuġjati u l-

Komunitajiet Ospitanti mniedi mill-Gvern tal-Uganda (Settembru 2018) - donaturi oħra għadhom 

jipprovdu appoġġ abbażi ta’ investimenti mgħoddija mill-Kummissjoni.  

25. a) Il-kwistjoni tar-rata ta’ reġistrazzjoni fil-Programm ta’ Edukazzjoni Aċċellerata (AEP, 

Accelerated Education Programme) fil-proġett nru 8 fl-Uganda ġiet identifikata u indirizzata 

immedjatament matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett. L-azzjoni għadha għaddejja u r-rata 

ta’ reġistrazzjoni antiċipata ntlaħqet, kif jikkonfermaw l-aktar rapporti reċenti. Il-fatt li d-Direttorat 

Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DEVCO, Directorate-General for 

International Cooperation and Development) tal-Kummissjoni Ewropea ffinanzja wkoll l-edukazzjoni 

aċċellerata permezz tal-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika (EUTF) 

jirrifletti li hemm kooperazzjoni bejn l-aspett umanitarju u l-iżvilupp. L-inizjattivi tal-EUTF, li 

appoġġaw lill-AEP, ġew implimentati f’żoni ġeografiċi differenti, biex jikkumplimentaw l-interventi 

appoġġati mill-ECHO.  

Fl-aħħar nett, fir-rigward tad-disparità bejn l-assistenza pprovduta lill-AEP apparagun tal-assistenza 

pprovduta għall-edukazzjoni primarja formali, il-Kummissjoni identifikat u indirizzat din il-kwistjoni 

matul l-implimentazzjoni tal-proġett. Ir-rapport ta’ monitoraġġ iddokumenta dan il-punt, li ġie 

formalizzat permezz ta’ modifika fil-proġett.  

Iċ-ċentri tal-AEP għandhom grupp fil-mira differenti (studenti ta’ età akbar, spiss ommijiet 

adolexxenti) li x’aktarx ma jmorrux għall-iskola primarja formali peress li dan inaqqas il-progress 

aċċellerat tagħhom – il-biċċa l-kbira imbagħad għandhom jiġu ttrasferiti għal-livell sekondarju. 

27. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li r-rappurtar bil-fomm tal-konklużjonijiet tal-monitoraġġ mhix 

prattika ġenerali. Ir-riżultati tal-monitoraġġ jiġu kkomunikati bil-miktub. Madankollu, f’dan il-każ 

speċifiku, peress li l-ebda kwistjoni operattiva sinifikanti ma ġiet osservata fl-implimentazzjoni tal-

proġett, il-konklużjonijiet ġew ikkomunikati bil-fomm biss. Minn dak iż-żmien ’l hawn ECHO 

indirizza l-kwistjoni tal-komunikazzjoni u issa qiegħed jikkondividi b’mod sistematiku l-

konklużjonijiet tiegħu bil-miktub.  

Fir-rigward tal-“proporzjon ta’ bniet li ntlaħaq apparagun tal-mira” aħna nirreferu għat-tweġiba 

tagħna fil-paragrafi 37 u 38. 

30. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-ħames skejjel bħalissa qed jintużaw kollha għall-iskop primarju 

tagħhom, jiġifieri biex jitjieb l-aċċess tar-refuġjati u tat-tfal tal-komunitajiet ospitanti għall-

edukazzjoni primarja u għas-servizzi ta’ edukazzjoni aċċellerata. 

34. Il-linji gwida għall-finanzjament tal-ERC ġew inklużi bħala riżorsa ta’ referenza fid-Dokument ta’ 

Ħidma tal-Persunal tad-DĠ ECHO dwar l-Edukazzjoni f’Sitwazzjonijiet ta’ Emerġenza
3
.  

L-adozzjoni tal-linji gwida u tal-metodi hija gradwali u teħtieġ promozzjoni sistematika u sforzi ta’ 

integrazzjoni. 

                                                      
3
  “DG ECHO Thematic Policy Document no 10. Education in Emergencies in EU-funded Humanitarian Aid 

Operations” (Id-Dokument ta’ Politika Tematika Nru 10 tad-DĠ ECHO. L-Edukazzjoni f’Sitwazzjonijiet ta’ 

Emerġenza f’Operazzjonijiet ta’ Għajnuna Umanitarja ffinanzjati mill-UE) (Lulju 2019), 

https://ec.europa.eu/echo/files/news/eie_in_humanitarian_assistance.pdf 

 

https://ec.europa.eu/echo/files/news/eie_in_humanitarian_assistance.pdf
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35. b) Filwaqt li dan huwa korrett, il-valutazzjonijiet dwar il-ħtiġijiet enfasizzaw ukoll l-użu tat-

tħaddim tat-tfal bħala mekkaniżmu ta’ adattament negattiv, li jaffettwa b’mod predominanti lis-

subien. 

37. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-azzjonijiet umanitarji għandhom dejjem ikunu sensittivi għall-

ġeneru u adattati għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi kemm tal-bniet kif ukoll tas-

subien.  

 

Madankollu, ma hija inkluża l-ebda referenza għall-mira kwantitattiva marbuta mal-parteċipazzjoni 

tal-bniet fl-impenji tal-politika tad-DĠ ECHO u fil-qafas tal-politika ta’ edukazzjoni f’sitwazzjonijiet 

ta’ emerġenza.  

Kwalunkwe proġett iffinanzjat mid-DĠ ECHO għandu jqis l-analiżi tal-ħtiġijiet, il-kuntest, is-

sitwazzjoni ta’ referenza u l-vulnerabbiltajiet tal-bniet u s-subien biex jindirizza b’mod adegwat u 

effiċjenti l-ħtiġijiet tagħhom u l-appoġġ jiġi mmirat lejhom.  

 

Il-Kummissjoni għandha l-għan li ttejjeb b’mod sinifikanti r-rata ta’ reġistrazzjoni u r-rata ta’ kemm 

il-bniet jibqgħu fl-edukazzjoni, li hija konformi mal-impenn politiku ġenerali biex jiżdiedu l-

opportunitajiet tal-edukazzjoni. Il-proġetti ġabu magħhom titjib fattibbli u sinifikanti u ħallew impatt 

qawwi fuq il-mentalità u l-preġudizzji, u tejbu r-rati ta’ reġistrazzjoni tal-bniet u ċ-ċansijiet tagħhom li 

jtemmu programmi edukattivi. 

 

Għall-biċċa l-kbira tal-proġetti ta’ edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, fil-mira inizjali l-bniet 

kienu jagħmlu nofs jew aktar minn nofs tal-benefiċjarji. Il-proġetti kkampjunati kellhom fil-mira 

medja kumplessiva ta’ 49,5 % tal-bniet. F’għadd minnhom, l-għadd globali ta’ bniet li eventwalment 

intlaħaq kien ukoll ogħla mill-għadd ippjanat inizjalment. 

 

38. Il-qafas tal-politika edukativa f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza ma jistabbilixxi l-ebda mira minima 

għall-parteċipazzjoni tal-bniet. Il-miri indikati fil-livell tal-proġett isegwu l-analiżi tal-ħtiġijiet li saret 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u jqisu s-sitwazzjoni ta’ referenza f’kuntest umanitarju 

partikolari, u l-fattibbiltà tal-appoġġ issuġġerit. 

 

Il-biċċa l-kbira tal-proġetti ta’ edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, f’ċifri assoluti, laħqu aktar 

bniet milli kien ippjanat inizjalment, għalkemm il-proporzjon ta’ bniet/subien mhux dejjem kien 

irrispettat.  

 

Il-Kummissjoni tqis li analiżi li tqabbel kemm in-numri assoluti kif ukoll il-livell ta’ kisba mas-

sitwazzjoni ta’ referenza tkun qed tagħti stampa aktar sħiħa. B’mod partikolari, għall-proġetti nru 4 u 

nru 10, f’numri assoluti ġew megħjuna aktar tfajliet milli kien ippjanat. Għalhekk, il-Kummissjoni 

tqis li f’numri assoluti l-miri ntlaħqu, u li f’għadd ta’ każijiet inqabżu. Għalhekk, mir-riżultati 

korrispondenti, il-livell li ntlaħaq kien sodisfaċenti. 

 

39. L-għodda li tikkunsidra l-integrazzjoni tal-ġeneru u l-età tad-DĠ ECHO trawwem assistenza li 

hija aktar sensittiva għall-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet differenzjati tan-nisa, tal-bniet, tas-subien u tal-

irġiel, permezz ta’ analiżi, tad-diżaggregazzjoni tad-data skont il-ġeneru u l-età, tal-adattament ta’ 

reazzjonijiet, tal-mitigazzjoni tar-riskju u tal-parteċipazzjoni. 

 

40. Għal kull kriterju tal-għodda li tikkunsidra l-integrazzjoni tal-ġeneru u l-età, is-sħab u l-ECHO 

jivvalutaw jekk ġewx ikkunsidrati l-gruppi tal-ġeneri u tal-età rilevanti kollha u l-ħtiġijiet tagħhom. 

Dan huwa usa’ u aktar komprensiv minn sempliċi mmirar kwantitattiv. 
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L-avvanz tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, bħall-miri ta’ 50-50%, huwa ċertament importanti, iżda l-

isforzi jeħtieġ li jmorru lil hinn mill-miri statistiċi biex issir aktar enfasi fuq l-ugwaljanza bejn il-

ġeneri. L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-bniet ifisser ukoll li ssir ħidma mas-subien u li tinbidel il-mentalità. 

 

44. Il-baġit biex tingħata assistenza umanitarja huwa allokat lill-Kummissjoni fuq bażi annwali u 

huwa limitat skont il-ħtiġijiet identifikati. Għalhekk, l-ebda ammont ma jista’ jkun iggarantit fuq bosta 

snin, la lil xi pajjiż u lanqas biex tiġi ttratta xi kriżi. Dan għandu impatt fuq il-kapaċità li jiġu stabbiliti 

ftehimiet inizjali aktar fit-tul.  

Għaldaqstant, il-baġit li jikkorrispondi għat-tul inizjali tal-proġetti huwa definit fuq il-bażi ta’: 1/ it-tul 

propost mis-sħab tad-DĠ ECHO (il-biċċa l-kbira kienu ta’ 12-il xahar fil-kampjun); 2/ in-natura tar-

rispons u jekk jindirizzax il-ħtiġijiet ta’ emerġenza jew dawk fit-tul; 3/ il-ħtiġijiet ġenerali fil-pajjiż; 4/ 

id-disponibbiltà tal-baġit.   

49. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-impenn ta’ finanzjament pluriennali meħud taħt il-Grand 

Bargain, japplika għal kuntesti/kriżijiet speċifiċi fejn dan ikun fattibbli u rilevanti.  

 

Filwaqt li n-natura dejjem aktar fit-tul tal-kriżijiet teħtieġ għajnuna umanitarja aktar prevedibbli u 

flessibbli għall-edukazzjoni, il-finanzjament ġenerali aħjar għall-edukazzjoni jibqa’ essenzjali. Din 

hija l-bażi tal-impenn tal-Kummissjoni li tiddedika 10 % tal-baġit tagħha tal-għajnuna umanitarja 

għall-edukazzjoni. Ma hemm l-ebda korrelazzjoni diretta bejn l-impenn ta’ 10 % u l-finanzjament fit-

tul għal kull proġett. Iż-żieda fil-kontribuzzjoni għall-edukazzjoni tipprevedi aktar flessibbiltà, iżda l-

iskala tal-ħtiġijiet tibqa’ ġeneralment ħafna ogħla mill-finanzjament disponibbli. 

 

55. Il-Kummissjoni bħalissa qed taħdem fuq modi biex tippermetti fehim aħjar tal-ispejjeż u biex ikun 

jista’ jsir tqabbil aħjar tal-proposti waqt il-fażi tal-għażla.  

 

Waqt is-segwitu li jirrigwarda l-azzjonijiet iffinanzjati, li jista’ jseħħ permezz ta’ diversi mezzi, inkluż 

il-monitoraġġ, iżda mhux biss (ir-rapport interim, l-analiżi mhux fuq il-post), tista’ sseħħ devjazzjoni 

fl-ispejjeż li tkun konformi mar-regola dwar il-flessibbiltà baġitarja dment li jinkisbu riżultati. 

Devjazzjonijiet kbar mill-ispejjeż jistgħu jiġu diskussi mas-sħab u jistgħu jkunu ferm iġġustifikati 

permezz ta’ bidla fil-kuntest, pereż. żieda fl-insigurtà. 

Kaxxa 5 - Żieda fil-kosteffettività - tqabbil li ECHO seta’ wettaq fir-rigward tal-ispiża tal-

attivitajiet  

Rigward l-ispejjeż ta’ proġetti simili, is-sħab allinjaw id-disinn tal-blokok tal-klassijiet skont l-

istandards tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u tal-Isport (MoES, Ministry of Education and Sports) u tal-

Uffiċċji Distrettwali, iżda l-klassijiet tfasslu għal livelli differenti ta’ edukazzjoni: id-disinn tal-proġett 

nru 9 kien għall-iżvilupp bikri tat-tfal u l-proġett nru 10 kien għall-edukazzjoni primarja, għalhekk 

kienu jissodisfaw ħtiġijiet differenti ħafna. Id-differenza fid-disinn kellha impatt sinifikanti fuq l-

ispejjeż f’termini ta’ tul tal-blokok iżda wkoll f’termini tan-natura tal-ħamrija fejn inbnew il-blokok.  

Id-disinn tal-proġett nru 10 kien għal ħamrija normali mingħajr travi li jirrinforzaw l-art tal-konkrit u 

mingħajr kolonni tal-konkrit rinforzati, filwaqt li d-disinn tal-proġett 9 ġie adattat għal ħamrija ratba u 

b’hekk inkluda travi li jirrinforzaw l-art tal-konkrit u kolonni tal-konkrit rinforzati. Għal dawn l-

elementi importanti l-ECHO jpoġġi l-valur u l-fiduċja tiegħu fl-għarfien espert settorjali tas-Sħab. 

Fir-rigward tal-ispiża għal kull benefiċjarju, il-varjazzjoni tal-ispiża għal kull benefiċjarju bejn l-

ewwel sena u t-tielet sena hija ta’ EUR 81, li hija raġonevoli u tista’ tiġi spjegata minn diversi fatturi 

bħar-rati tal-kambju, it-tariffi ta’ trasferiment bankarju jew il-modalitajiet ta’ distribuzzjoni. Is-sieħeb 

xorta rnexxielu jalloka l-istess livell ta’ assistenza fi flus lill-benefiċjarji.  
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Rigward it-tariffi għat-trasferiment tal-flus, il-proġetti kollha magħżula tqiesu rilevanti, anki dawk 

b’tariffi differenti għat-trasferiment ta’ flus, peress li kollha offrew attivitajiet differenti prinċipalment 

marbuta mal-protezzjoni tat-tfal, apparti l-komponent tal-flus. It-tariffi għat-trasferiment tal-flus 

jistgħu jvarjaw bejn il-proġetti tal-istess pajjiż għal raġunijiet li ma jistgħux jiġu influwenzati 

faċilment mis-sieħeb.  

Kaxxa 6 - Żieda fil-kosteffettività - tqabbil li ECHO seta’ wettaq rigward il-proporzjon ta’ 

oġġetti u serviżżi li rċevew il-benefiċjarji  

Fir-rigward tal-proġett nru 7, għalkemm il-proporzjon ta’ flus li wasal għand il-benefiċjarji kien ta’ 

34 %, il-proġett ipprovda servizzi oħra inkluża l-ġestjoni tal-każijiet, li ġabet it-total ta’ flus u servizzi 

għal 68 %, li jaqbel mal-livell tal-proġetti l-oħra 

Proġetti ta’ għajnuna fi flus fuq skala żgħira għall-edukazzjoni jinkludu komponenti importanti oħra, 

bħall-protezzjoni tat-tfal, li hija l-qofol tal-attivitajiet edukattivi tagħna. B’riżultat ta’ dan dawn ma 

għandhomx l-istess objettiv jew struttura tal-ispejjeż bħal proġetti ta’ flus fuq skala kbira, fejn il-flus 

huma l-uniku komponent. Dan jillimita b’mod konsiderevoli l-ambitu biex iseħħ paragun sinifikanti. 

60. Il-Kummissjoni tqis li l-introduzzjoni tad-donaturi umanitarji kif ukoll tal-iżvilupp taħt pjan ta’ 

azzjoni wieħed huwa mod effettiv biex jiġi żgurat li r-rabta bejn iż-żewġ setturi tiffunzjona fil-qasam 

tal-edukazzjoni. L-għan huwa li jiġu promossi rabtiet b’saħħithom u sinerġiji, u komplementarjetà 

bejn approċċi umanitarji u tal-iżvilupp, biex tiġi żgurata għajnuna kontinwa u biex jitnaqqsu r-riskju u 

l-vulnerabbiltà.  

It-tipi fil-mira u t-tul tal-attivitajiet jvarjaw bejn l-azzjonijiet umanitarji u tal-żvilupp. L-għajnuna 

umanitarja se tkun ibbażata fuq il-ħtiġijiet u teħtieġ flessibbiltà u aġilità sabiex tkun tista’ tinbidel 

skont il-kriżi. Il-finanzjament għall-iżvilupp huwa aktar iffukat fuq it-tisħiħ fit-tul tas-sistema, u 

għalhekk ikun jeħtieġ ċerta kontinwità fir-rigward ta’ miri u ta’ influwenza akbar tal-gvern għat-tfassil 

ta’ interventi. Sabiex iż-żewġ strumenti jkunu jistgħu jaħdmu skont il-mandat tagħhom, huma jsegwu 

skedi ta’ żmien u proċessi ta’ ppjanar differenti. Pereżempju, il-perjodu iqsar ta’ żmien tal-ECHO 

jippermetti li s-sħab jespandu lejn żoni ġeografiċi differenti skont l-influssi tar-refuġjati taħt kull HIP 

annwali. Ta’ spiss jingħataw ukoll estensjonijiet, inklużi żidiet fil-baġit, biex is-sieħeb ikun jista’ 

jespandi l-ambitu tal-proġett tiegħu b’mod partikolari f’każ li kriżi tieħu żvolta sinifikanti għall-agħar. 

63. Il-Kummissjoni taqbel li l-komplementarjetà u s-sinerġiji bejn l-assistenza umanitarja bil-flus u l-

programmi ta’ żvilupp sostenibbli għandhom jissaħħu aktar. Madankollu, dan mhux dejjem ikun 

possibbli u jiddependi mill-kuntest lokali/nazzjonali. Pereżempju fl-Uganda, ir-refuġjati mhumiex 

eliġibbli għall-programmi ta’ protezzjoni soċjali mmexxija mill-Gvern li magħhom jistgħu jiġu 

allinjati t-trasferimenti tal-flus għall-assistenza umanitarja. Madankollu, il-Kummissjoni hija involuta 

f’diskussjonijiet dwar ix-xbieki tas-sikurezza soċjali, bil-ħsieb li tibni s-sisien ta’ sistema ta’ 

protezzjoni soċjali li tirreaġixxi għax-xokkijiet, li ma tinkludix biss iċ-ċittadini nazzjonali iżda lill-

popolazzjonijiet ta’ refuġjati wkoll. 

64. Il-benefiċjarji tal-flus għall-programmi edukattivi huma t-tfal. Id-dritt tagħhom għall-edukazzjoni 

ma għandux jitħallat mal-provvediment ta’ opportunitajiet ta’ għajxien għall-familji tagħhom.  

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 

67. Il-Kummissjoni tqis li l-miżuri fis-seħħ kienu qed jgħinu kemm lis-subien kif ukoll lill-bniet, u 

ntlaħaq bilanċ bejn il-ġeneri.  
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Ma hemm l-ebda mira kwantitattiva ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-bniet fi proġetti ta’ edukazzjoni 

f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. Il-miri jistgħu jiġu stabbiliti fil-livell tal-proġett mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni abbażi tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet u tal-kuntest tal-operazzjonijiet. Filwaqt li 

f’xi proġetti, dawn il-miri inizjali għall-parteċipazzjoni tal-bniet/subien ma ntlaħqux, b’mod ġenerali 

l-ħtiġijiet tal-bniet ġew indirizzati u s-sitwazzjoni ta’ referenza tjiebet b’mod sinifikanti bis-saħħa tal-

assistenza tal-UE. 

68. Il-Kummissjoni tgħarraf dwar ir-riżultati tal-proġetti taħt il-Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons u 

taħdem mill-qrib mas-sħab biex timplimentahom. Irid jingħad ukoll li l-proġetti taħt il-Kapaċità 

Msaħħa ta’ Rispons huma proġetti li jsaħħu s-sistemi, li jipproduċu beni pubbliċi globali. Il-benefiċċju 

jmur lil hinn mill-finanzjament tal-ECHO u għandu impatt globali. 

Bħala parti mill-qafas tal-politika ta’ edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza l-Kummissjoni ma 

stabbiliet l-ebda mira kwantitattiva għall-parteċipazzjoni tal-bniet. Il-miri stabbiliti fil-livell tal-

proġetti jsegwu valutazzjoni tal-ħtiġijiet u jqisu s-sitwazzjoni ta’ referenza f’kuntest umanitarju 

partikolari. 

Rakkomandazzjoni 1 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel użu akbar mir-riżultati tal-proġetti 

taħt il-Kapaċità Msaħħa ta’ Rispons 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

Rakkomandazzjoni 2 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi aktar appoġġ għall-bniet fil-proġetti 

ta’ edukazzjoni 

a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

c) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

69. Il-Kummissjoni bħalissa tirrakkomanda l-allinjament tal-Proġetti ta’ Edukazzjoni f’Sitwazzjonijiet 

ta’ Emerġenza ma’ kemm ittul sena skolastika, biex tkopri mill-inqas sena akkademika sħiħa. Fil-

Ġordan, sena akkademika sħiħa hija mifruxa fuq sentejn kalendarji filwaqt li fl-Uganda hija mifruxa 

fuq sena kalendarja. It-tul inizjali tal-proġetti ta’ edukazzjoni jista’ jdum sa 24 xahar. 

Perjodu ta’ żmien qasir jista’ jkun aktar flessibbli f’xi kuntesti, li jippermetti, tal-inqas fil-bidu, 

rispons rapidu għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u jnaqqas il-kumplessità tal-adattament ta’ proġetti 

aktar fit-tul, bħal pereżempju l-influss migratorju, il-pandemiji, id-diżastri għal għarrieda.  

Rakkomandazzjoni 3 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi finanzjament fuq żmien itwal għall-

edukazzjoni fi kriżijiet li jieħdu fit-tul 

a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

70. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kriterju “tal-ispejjeż raġonevoli” huwa biss wieħed mill-ħames 

kriterji tal-għażla, u kollha jridu jitqiesu qabel ma tittieħed deċiżjoni tal-għażla. Hija wkoll prattika 

komuni li tiġi diskussa r-raġonevolezza tal-ispejjeż matul il-“proċess ta’ negozjar” mas-sħab, li jfisser 

li hemm lok għal titjib apparagun tal-proposta inizjali. 
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Waqt is-segwitu li jirrigwarda l-azzjonijiet iffinanzjati, li jista’ jseħħ permezz ta’ diversi mezzi, inkluż 

il-monitoraġġ, iżda mhux biss, tista’ sseħħ devjazzjoni fl-ispejjeż li tkun konformi mar-regola dwar il-

flessibbiltà baġitarja dment li jinkisbu riżultati. Devjazzjonijiet kbar mill-ispejjeż jiġu ovvjament 

diskussi mas-sħab, u jistgħu jkunu ferm iġġustifikati permezz ta’ bidla fil-kuntest, pereż. żieda fin-

nuqqas ta’ sigurtà. 

Rakkomandazzjoni 4 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb l-analiżi tal-ispejjeż fl-għażla u l-

monitoraġġ tal-proġetti ta’ edukazzjoni 

a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

c) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

Rakkomandazzjoni 5 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb is-sostenibbiltà ta’ proġetti bi flus 

għall-edukazzjoni waqt il-kriżijiet li jieħdu fit-tul 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 
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Il-Kummissjoni żiedet l-għajnuna għall-edukazzjoni f’emerġenzi u 
kriżijiet fit-tul sa 10 % tal-għajnuna umanitarja totali tagħha fl-
2019. Aħna vvalutajna l-mod kif il-Kummissjoni mmaniġġjat dan 
il-livell ġdid ta’ appoġġ. Sibna li l-proġetti kienu rilevanti u kisbu  
r-riżultati mistennija tagħhom, iżda laħqu inqas bniet milli subien. 
Il-biċċa l-kbira mill-proġetti fil-kampjun tagħna kienu qosra wisq 
meta mqabbla mal-ħtiġijiet, u l-Kummissjoni ma identifikatx 
suffiċjentement opportunitajiet għal kosteffettività akbar. 
Għalkemm il-biċċa l-kbira mill-proġetti komplew ikunu ta’ 
benefiċċju għat-tfal wara li kienu ntemmu, il-proġetti dwar il-flus 
kontanti għall-edukazzjoni ftit li xejn għamlu biex inaqqsu d-
dipendenza mill-assistenza fi flus kontanti. Aħna nirrakkomandaw 
li jiġi pprovdut finanzjament fuq żmien itwal, tittejjeb l-analiżi tal-
ispejjeż, jiġi pprovdut aktar appoġġ għall-bniet u tittejjeb is-
sostenibbiltà tal-proġetti ta’ assistenza fi flus kontanti. 

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni 
subparagrafu, TFUE. 
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