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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Progress rigward il-ġlieda kontra l-mini
(2011/2007(INI))

The European Parliament,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ottawa dwar il-Projbizzjoni tal-Użu, il-Ħżin, il-
Produzzjoni u t-Trasferiment ta' Mini kontra l-Persuni u dwar id-Distruzzjoni tagħhom 
(minn hawn 'il quddiem it-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Mini) tat-3 ta' Diċembru 1997, 
li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 1999,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet l-aktar reċenti tiegħu tat-22 ta' April 2004 dwar il-
mini kontra l-persuni1, tas-7 ta' Lulju 2005 dwar dinja mingħajr mini2, tad-
19 ta' Jannar 2006 dwar id-diżabilità u l-iżvilupp3, u tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-
għaxar anniversarju tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Mini4,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1725/2001 tat-23 ta' Lulju 2001 
rigward azzjoni kontra l-isplussivi tal-art anti-persunal fil-pajjiżi terzi għajr dawk fil-
pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw5,

– wara li kkunsidra t-Tieni Konferenza ta' Reviżjoni ta' Novembru 2009 dwar il-
Konvenzjoni ta' Ottawa tal-1997, li saret f'Kartaġena, il-Kolombja,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Azzjoni tal-Komunità 
Ewropea rigward il-Mini 2008-2013,

– wara li kkunsidra r-Rapport tan-Nazzjoni Uniti dwar is-Servizz ta' Azzjoni rigward il-
Mini tal-2009,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7–0000/2011),

A. billi l-"Azzjoni rigward il-Mini" tinkludi s-servej, il-kxif, l-immarkar u t-tneħħija tal-mini 
kontra l-persuni (APL) u l-fdalijiet tal-isplussivi tal-gwerra (ERW) li jinkludu t-tagħmir 
splussiv improvizzat (IEDs), it-tagħlim dwar ir-riskji tal-mini, l-għajnuna lill-vittmi u d-
distruzzjoni tal-ħażniet,

B. billi l-persistenza tal-APL u l-IED, minbarra li tikkawża t-telf tal-ħajjiet umani, 
speċjalment fost il-popolazzjonijiet ċivili, tirrappreżenta ostaklu serju għar-rikostruzzjoni 
ta' wara l-konflitt fil-pajjiżi affettwati, u tista' sservi bħala materja prima għall-IED,

C. billi sal-1 ta' Diċembru 2010, 156 Stat kienu qablu formalment li jintrabtu bit-Trattat 

                                               
1 ĠU C 104, 30.4.2004, p.1075.
2 ĠU C 157E, 6.7.2006, p.473.
3 ĠU C 287E, 24.11.2006, p.336.
4 ĠU C 323E, 18.12.2008, p.485.
5 ĠU C 234, 1.9.2001, p.6.
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dwar il-Projbizzjoni tal-Mini,

D. billi fl-1999 kien hemm madwar 18 000 vittma mill-APL/ERW/IED u sal-2009 dawn 
naqsu għal inqas minn 4 000,

E. billi gvern wieħed biss – tal-Myanmar – dan l-aħħar firex APL, l-ebda esportazzjonijiet 
jew trasferimenti statali tal-APL ma ġew rreġistrati, u tliet stati biss kienu kkunsidrati li 
komplew il-manufattura tagħhom,

F. billi l-parti l-kbira tal-forzi armati responsabbli, żmien twil ilu, waqfu jużaw l-APL, iżda 
dawn baqgħu l-arma tal-għażla, flimkien mal-IED, tal-gruppi tar-ribelli u tat-terroristi u 
tal-atturi oħra mhux statali,

G. billi iktar minn 90 pajjiż għadhom affettwati mill-APL u sa ċertu punt minn ERW oħra,

H. billi, l-ewwel nett, hi r-responsabilità tal-istati affettwati li jindirizzaw il-problemi tal-
APL u l-ERW fit-teritorju tagħhom, b'mod partikolari meta jkun spiċċa l-konflitt,

I. billi ftit mil-qawwa tal-militar ġiet kommessa għat-tneħħija tal-mini fil-pajjiżi affettwati 
fejn il-konflitt spiċċa iżda fejn għad hemm forzi armati lokali kbar, 

J. billi l-bżonn tal-għajnuna għall-vittmi ser jibqa' ħafna wara li t-theddida tal-APL tkun 
tneħħiet,

K. billi l-komunità internazzjonali rrispondiet b'mod eċċellenti għall-isfida tat-traġedja tal-
APL, b'kontribuzzjoni ta' madwar USD 3.9 biljun bejn l-1999 u l-2009 għall-ġlieda 
kontra l-mini,

L. billi l-perċezzjoni tat-theddida mill-mini hi ġeneralment ikbar mir-realtà u ġie kkalkulat li 
2% biss mil-art li tnaddfet fiżikament, spiss b'nefqa konsiderevoli, hi verament 
ikkontaminata bl-APL jew ERW,

M. billi t-tekniki u t-teknoloġija tal-kxif tal-isplussivi ma żviluppawx ħafna, minkejja 
daqstant investiment, u hemm imperattiv ġdid minħabba l-użu dejjem akbar tal-IEDs,

Sforzi Globali dwar il-Ġlieda Kontra l-Mini

1. Ifaħħar il-progress li sar fil-ġlieda kontra l-mini fl-aħħar deċennju iżda jenfasizza li l-
isforzi jridu jiffukaw mill-ġdid u jiġu intensifikati jekk irridu neliminaw it-theddida tal-
APL f'perjodu definit; 

2. Jilqa' b'sodisfazzjoni l-fatt li 156 pajjiż ssieħbu fit-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Mini 
inklużi s-26 Stat Membru tal-UE iżda jiddispjaċih li xi 37 pajjiż għadhom ma ffirmawx; 

4. Jirrikonoxxi l-kontribut kbir tad-donaturi internazzjonali, l-aġenziji internazzjonali u l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs) fil-ġlieda kontra l-problema tal-APL u d-
dedikazzjoni u s-sagrifiċċju tal-persunal kemm internazzjonali kif ukoll lokali; 

5. Jilqa' l-fatt li seba' pajjiżi ulterjuri ħabbru li lestew l-attivitajiet ta' tindif fl-2009 u fl-2010, 
biex b’hekk l-għadd totali tal-pajjiżi li għamlu dan huwa 16;
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6. Jirrikonoxxi li l-Istati Uniti kienet l-isponsor globali prinċipali fil-ġlieda kontra l-mini, li 
tappoġġja bil-qawwa l-programmi internazzjonali għat-tindif taż-żoni bil-mini u biex jiġu 
mgħejuna l-vittmi, u diġà applikat il-maġġoranza tad-dispożizzjonijiet prinċipali tat-
Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Mini u għaldaqstant jinkuraġġixxi lill-Istati Uniti biex 
tissieħeb fit-Trattat;

7. Iħeġġeġ lir-Russja biex tissieħeb fit-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Mini, filwaqt li 
jinnota li r-Russja, li qabel kienet sors prinċipali tal-APL u għal żmien twil ġiet 
irreġistrata li tuża l-mini, tneħħiet mil-lista tal-2010 wara li ddikjarat li waqqfet l-użu;

8. Hu mħasseb dwar il-fatt li ċ-Ċina u r-Russja għandhom l-ikbar ħażniet tal-APL, madwar 
100 miljun u 24.5 miljun rispettivament;

Studju ta' Każ – L-Afganistan

9. Jinnota li l-użu mifrux u indiskriminat tal-APL, matul iktar minn tliet deċennji ta' konflitt, 
wassal biex l-Afganistan hu l-aktar pajjiż ikkontaminat fid-dinja, u affettwat iktar bl-użu 
tal-IEDs mit-Taliban; 

10. Jiddeplora l-fatt li mil-508 vittmi minħabba l-APL/ERW/IED bejn l-1 ta' Marzu 2009 u 
1 ta' Marzu 2010, iktar minn nofshom kienu tfal; 

11. Jirrikonoxxi li l-konflitt li għaddej f'ħafna żoni jagħmel it-tneħħija tal-mini perikoluża 
b'mod eċċezzjonali u li t-Taliban għandu fil-mira l-uffiċji tan-NU u l-persunal kemm 
lokali kif ukoll internazzjonali; 

12. Jinnota li ingħataw xi USD 80 miljun mill-komunità internazzjonali għall-ġlieda kontra l-
mini fl-Afganistan fl-2009;

13. Jinnota b'approvazzjoni li l-operazzjonijiet jiddependu esklussivament fuq xi 
10 000 persunal lokali b'appoġġ internazzjonali;

14. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-gvern Afgan ma jridx jassumi r-responsabiltà, fil-livelli 
ċentrali u provinċali, dwar il-ġlieda kontra l-mini;

Studju ta' Każ – L-Angola

15. Xi 30 sena ta' konflitti wasslu biex l-Angola, bħall-Afganistan, tkun waħda mil-iktar 
pajjiżi affetwati mil-APL;

16. Jinnota li CNIDAH hi stabbilita bħala l-awtorità nazzjonali għall-ġlieda kontra l-mini, 
iżda l-pajjiżi donaturi għandhom ftit influwenza u l-gvern għandu aċċess għar-riżorsi 
finanzjarji sostanzjali tiegħu stess, b'mod partikolari mid-dħul miż-żejt;

17. Hu mħasseb ħafna bil-bosta problemi strutturali enfasizzati mil-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni Ewropea tal-2009, per eżempju l-ineffiċjenzi tan-nefqa ta' EUR 2.7 miljun 
fuq 22 persunal ta' CNIDAH;

18. Jiddispjaċih mill-fatt li minkejja li sar studju nazzjonali fl-2007 u programm kbir dwar il-
ġlieda kontra l-mini, il-limitu tat-theddida mil-APL/ERW għadha mhix magħrufa 
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b'kunfidenza, u li bir-rati kurrenti tal-progress, hemm bżonn ta' 100 sena sabiex jitnaddaf 
il-pajjiż; jissottolinea l-bżonn urġenti li tiġi stabbilita relazzjoni differenti bejn il-gvern u 
d-donaturi internazzjonali, biex jiġu ddedikati aktar riżorsi nazzjonali għall-problema, bl-
introduzzjoni ta' tekniki mtejba għat-tnaqqis taż-żoni u ż-żieda fil-kapaċità nazzjonali 
għat-tneħħija tal-mini sabiex l-art tkun tista' tinħeles iktar malajr għal użu produttiv;

Studju ta' Każ – Il-Bosnja

19. Jinnota li, 16-il sena wara t-tmiem tal-kunflitt fil-Bosnja-Ħerzegovina (BiH), għad hemm 
livell għoli ta' kontaminazzjoni mil-APL/ERW, minkejja finanzjament internazzjonali u 
sforz nazzjonali sinifikanti; 

20. Jinnota t-titjib fil-ġestjoni tal-ġlieda kontra l-mini permezz tal-istabbiliment taċ-Ċentru 
għall-Ġlieda kontra l-Mini fil-Bosnja-Ħerzegovina, taħt Kummissjoni ċentrali għat-
Tneħħija tal-Mini f'kooperazzjoni mal-Bord internazzjonali tad-Donaturi;

21. Jirrikonoxxi li l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi toħloq sfidi kbar għall-gvern u li l-Istrateġija 
dwar il-Ġlieda kontra l-Mini tal-2009–2019 għad trid tidħol fis-seħħ u li l-Kummissjoni 
tal-gvern għat-Tneħħija tal-Mini ilha xi snin ma' tiltaqa' mar-rappreżentanti tad-donaturi 
bbażati f'Sarajevo;

22. Jifraħ lill-Fond Fiduċjarju Internazzjonali għat-Tneħħija tal-Mini u l-Assistenza għall-
Vittmi ta' Mini (ITFD) ibbażat fis-Slovenja għall-kontribuzzjoni tiegħu fil-ġlieda kontra 
l-mini fil-Bosnja-Ħerzegovina, u jenfasizza l-bżonn li jibqa' kkonċentrat fuq il-Bosnja-
Ħerzegovina sakemm il-problema tingħeleb kompletament; 

23. Jinnota li 33 organizzazzjoni akkreditata għat-tneħħija tal-mini joperaw fil-Bosnja-
Ħerzegovina; iżda li jista' jsir użu akbar mill-qawwa tal-militar;

Għajnuna għall-vittmi

24. Jirrikonoxxi li l-ħajjiet u l-għajxien tal-vittmi tal-APL/ERW/IED huma rrovinati għal 
dejjem, li dawn il-vittmi innoċenti spiss ġejjin mil-ifqar inħawi tal-ifqar pajjiżi, u jeħtieġu 
appoġġ u għajnuna speċjalizzata ħafna u kontinwa, u li dan ser ikun neċessarju anke meta 
ma jkunx hemm aktar vittmi; 

25. Jilqa' l-fatt li, permezz tal-ġlieda kontra l-mini, ir-rata tal-vittmi tnaqqset drastikament, 
iżda jiddispjaċih mill-fatt li ċ-ċivili għamlu 70% mil-vittmi kollha fl-2009, u jiddeplora 
speċjalment li l-parti l-kbira tal-vittmi huma tfal;

26. Jiddispjaċih li s-superstiti mill-mini jew l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom ħadu 
sehem fl-implimentazzjoni tal-għajnuna għall-vittmi f'inqas min-nofs il-pajjiżi affettwati 
u japprova l-bżonn li jiġu rrispettati l-perspettivi u d-drittijiet ta' dawn is-superstiti;

Progress fis-Sejba tal-Mini u t-Tekniki tas-Sorveljanza

27. Jirrikonoxxi li n-nies lokali fiż-żoni affettwati mill-mini huma l-aħjar indikaturi inizjali 
fejn hemm theddida minn mina;

28. Jinnota l-iżviluppi li saru fit-teknoloġija u t-tekniki għall-kxif tal-mini iżda jiddispjaċih li
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s-soluzzjonijiet rapidi, affidabbli u kosteffettivi għadhom ma nstabux u li tekniki 
tradizzjonali iżda li jeħtieġu ħafna ħaddiema, li jieħdu l-ħin u li huma perikolużi jużaw 
sondi manwali, inevitabbilment għadhom jintużaw b'mod mifrux;

29. Jinnota li l-iktar prospetti produttivi għall-avvanzi tekniċi rigward il-kxif qiegħdin fil-
kombinazzjoni ta' numru ta' teknoloġiji, u aktar konverġenza bejn it-teknoloġiji biex 
jiġġieldu t-theddida mil-IED lill-operazzjonijiet militari; 

30. Jirrikonoxxi li servej magħmula sewwa tiswa' biss daqs l-eżattezza u l-effiċjenza tar-
rappurtar sussegwenti u li d-donaturi jridu jiżguraw li l-finanzjament tagħhom ta' tali 
attività jintefaq sew; 

31. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex talloka fondi ulterjuri għar-riċerka dwar it-
teknoloġiji u t-tekniki għas-servej u l-kxif tal-mini, b'kooperazzjoni mil-qrib mas-sħab 
internazzjonali;

Lejn tmiem it-theddida mil-APL

32. Hu mħasseb li xi pajjiżi li jsofru mill-effett tal-APL qed jiddependu żżejjed fuq l-
għajnuna finanzjarja internazzjonali għall-ġlieda kontra l-mini u mhux qed jużaw 
biżżejjed mir-riżorsi tagħhom għall-ħaddiema jew għad-dħul;

33. Hu mħasseb bid-devjazzjoni tar-riżorsi għat-'tneħħija tal-mini' f'żoni fejn hemm ftit li 
xejn theddid għall-iżvilupp umanitarju jew ekonomiku, jew fejn it-theddid hu perċepit 
iżda mhux realtà, b'detriment tal-mira fuq żoni b'theddida għolja għall-ħajja, isejjaħ għal 
aktar enfasi fuq l-ippjanar u l-ġestjoni aħjar tal-operazzjonijiet u b'servej inizjali preċiża u 
rappurtar taż-żoni suspettużi;

34. Jemmen li l-komunità internazzjonali għandha tiffoka l-attenzjoni tagħha fuq dawk il-
pajjiżi li l-inqas jistgħu jgħinu lilhom infushom, u dwar it-tneħħija tal-mini u l-għajnuna 
lill-vittmi, u li l-mira għandha tkun li nimxu b'aktar ħeffa għal sitwazzjoni fejn il-pajjiżi 
jistgħu jiġu ddikjarati ħielsa mit-theddida tal-mini għall-ħajja u l-iżvilupp ekonomiku;

35. Iħeġġeġ lid-donaturi biex isostnu l-finanzjament b'miri aktar effettivi u b'evalwazzjoni; 

36. Jemmen li l-isforzi għandhom jiġu kkonċentrati fuq il-ġenerazzjoni u l-iżvilupp ta' 
kapaċità lokali akbar, u li din tista' tinkludi persunal lokali mħarreġ b'mod speċjalizzat 
fuq bażi strutturata u professjonali; jew aktar użu tal-unitajiet militari fis-sitwazzjonijiet 
ta' wara l-konflitt, imħarrġa speċifikament għat-tneħħija tal-mini bi skop umanitarju;

37. Jistieden għal titjib fl-ippjanar nazzjonali, li jibni fuq l-aħjar prattiki, u għat-tisħiħ tal-
koordinazzjoni internazzjonali dwar il-ġlieda kontra l-mini li talloka r-riżorsi, b'aktar 
effikaċja liż-żoni ta' prijorità, filwaqt li jkollha strutturi bl-inqas burokrazija possibbli;

38. Jiddispjaċih li m'hemm l-ebda miżura affidabbli min-numru kurrenti tal-vittmi tal-
APL/ERW/IED u jħeġġeġ analiżi propja bħala gwida biex ir-riżorsi jkunu allokati b'aktar 
effikaċja, b'aktar konsiderazzjoni mogħtija lill-bżonnijiet tal-vittmi u l-familji tagħhom;

39. Jiddispjaċih li minħabba t-tneħħija, fl-2007, tal-linja baġitjarja allokata mil-UE, l-UE 
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m'għandix strument li fin-natura tiegħu hu flessibbli u għal ħafna pajjiżi, li jirrispondi 
b'mod koerenti għall-prijoritajiet tal-ġlieda kontra l-mini u li hemm tnaqqis fit-
trasparenza tal-finanzjament tal-UE għall-ġlieda kontra l-mini u għaldaqstant jistieden 
għar-restawr ta' approċċ aktar dedikat, b'linja baġitjarja waħda taħt direttorat mexxej 
wieħed u li juri s-saħħa tal-impenn kontinwu tal-UE għall-ġlieda kontra l-mini;

40. Jisħaq il-kapaċità li l-ġlieda kontra l-mini tikkontribwixxi b'mod sinifikattiv għad-diżarm 
wara l-ġlied, id-demobilizzazzjoni u r-riabilitazzjoni, u mhux wisq inqas billi tipprovdi 
taħriġ u xogħol ta' rispett għoli lill-ex kombattenti; 

41. Jistieden lid-donaturi biex jistandardizzaw il-metodi tagħhom li jevalwaw il-
kosteffettività tal-azzjonijiet mil-mini, sabiex ikunu iktar miftuħa għat-tqabbil u l-
iskrutinju abbażi ta' pajjiż b'pajjiż, u permezz tal-aġenzija tal-MASG, jidentifikaw u 
jipproponu l-aħjar prattika;

42. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex taġġorna l-"Linji Gwida dwar l-Azzjoni tal-
Komunità Ewropea kontra l-Mini 2008-2013" tagħha, biex tirrifletti l-bidliet proposti fl-
arkitettura tal-istituzzjoni u fil-finanzjament, biex tiżgura li t-tifrix tal-fondi jsir aktar 
malajr u b'mod aktar flessibbli, biex tipprovdi istruzzjonijiet ċari dwar l-aċċess għall-
finanzjament, bil-mira tkun fuq l-iktar prijoritajiet urġenti u l-aħjar prattika; biex 
tipprevedi 'pakketti' tal-għajnuna biex tippermetti lill-iktar pajjiżi li għandhom bżonn li 
jimxu mal-obbligi tagħhom skont it-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Mini; u tissorvelja u 
tevalwa b'mod tajjeb l-effikaċja tal-finanzjament;

43. Hu konvint li permezz ta' koordinazzjoni u prijoritizzazzjoni internazzjonali aħjar, 
ġestjoni mtejba, prattiki tal-osservazzjoni u t-tneħħija tal-mini, rappurtar aħjar u użu aktar 
intelliġenti u aħjar tal-fondi, dinja mingħajr t-theddia tal-APL għall-ħajja, l-għajxien u l-
iżvilupp ekonomiku, hi possibiltà reali f'perjodu definit;

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-
Kummissjoni, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-President tal-Istati Uniti tal-Amerika u lill-
Kungress tal-Istati Uniti tal-Amerika, lill-gvernijiet tal-pajjiżi l-aktar affettwati mil-mini, 
u lill-NGOs internazzjonali.


