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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-kriżijiet umanitarji kważi dejjem jirriżultaw f'sofferenzi umani kbar ħafna għaċ-
ċivili milquta, inkluż it-theddid u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju 
internazzjonali; 

B. billi l-protezzjoni tad-drittijiet ta' persuni fi kriżijiet umanitarji hija rikonoxxuta mid-
drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali bħala parti integrali tar-risposta 
umanitarja, u hija meqjusa bħala waħda mit-tħassib ewlieni li għandu jiġi indirizzat fis-
Summit Umanitarju Dinji li se jsir f'Mejju 2016; 

1. Jinkoraġixxi lill-komunità dinija li se tiltaqa' fis-Summit Umanitarju Dinji taddotta 
approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-azzjoni umanitarja, bl-għan li jinstabu modi aħjar 
għal protezzjoni taċ-ċivili, identifikati t-theddid u l-vulnerabbiltajiet, u jiġi sorveljat il-
ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali, biex b'hekk tgħin it-
tisħiħ tal-ġlieda kontra l-impunità; jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li ż-żamma tal-
universalità tad-drittijiet tal-bniedem u r-rinfurzar ta' qbil komuni mill-atturi kollha 
involuti fl-azzjoni umanitarja jsaħħu wkoll il-prinċipji umanitarji ewlenin ta' newtralità u 
inklużività;

2. Jenfasizza, li b'mod speċjali f'każijiet ta' kunflitti u kriżijiet fit-tul fejn ċivili jiġu spostati 
għal perjodi twal ta' żmien, l-azzjoni umanitarja jista' jkollha rwol kruċjali għall-
awtonomizzazzjoni tal-popolazzjonijiet milquta, billi tagħtihom vuċi aktar b'saħħitha u 
tirrikonoxxi d-drittijiet u l-kapaċitajiet tagħhom, inkluż il-ħolqien ta' rwol aktar attiv għall-
atturi lokali fl-azzjoni umanitarja;

3. Jenfasizza r-rwol ċentrali li n-nisa għandhom għas-sopravivenza u r-reżiljenza ta' 
komunitajiet fi kriżijiet umanitarji, inkluż f'sitwazzjoni ta' kunflitt u ta' wara l-kunflitt; 
jenfasizza l-bżonn li jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi u żgurati d-drittijiet tan-nisa u t-
tfal, li jikkostitwixxu l-maġġoranza ta' dawk milquta minn kriżijiet umanitarji, u li huma l-
agħar milquta; jistieden lis-Summit Umanitarju Dinji jpoġġi l-perspettiva dwar is-sessi 
bħala element ċentrali għat-tfassil futur tas-sistema umanitarja li se tirriżulta minn dan il-
proċess ta' konsultazzjoni;

4. Jappella li tingħata attenzjoni serja sabiex jiġi żgurat b'mod effikaċi d-dritt għall-
edukazzjoni fi kriżijiet umanitarji fit-tul, dan peress li n-nuqqas ta' edukazzjoni huwa 
theddida li tipperikola l-futur tat-tfal;

5. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ispostament minnħabba l-kunflitti, d-diżastri naturali u d-
degradazzjoni ambjentali jħalli lil ċerti popolazzjonijiet partikolarment vulnerabbli; 
jenfasizza li r-refuġjati, il-persuni spostati internament, il-vittmi ta' traffikar u migranti 
oħra li huma maqbuda fi kriżi għandhom jingħataw l-istess protezzjoni għad-drittijiet tal-
bniedem tagħhom bħal kull grupp milqut ieħor; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-
għadd għoli bla preċedent ta' refuġjati fid-dinja tal-lum, u jistieden lill-komunità 
internazzjonali tuża s-Summit Umanitarju Dinji sabiex timmobilizza r-riżorsi finanzjarji u 
operattivi meħtieġa biex jilqgħu għal din l-isfida; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
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jipprijoritizzaw l-kriżi globali tar-refuġjati fil-politiki u l-pożizzjonijiet tagħhom fir-
rigward tas-Summit;

6. Iħeġġeġ lill-UE turi sens ta' tmexxija fis-Summit Umanitarju Dinji billi tappella għal 
metodi aktar flessibbli għat-twassil tal-għajnuna umanitarja, kif ukoll għal strumenti 
proattivi li jevitaw il-kriżijiet; iħeġġeġ lill-UE u lid-donaturi l-oħra jirrispettaw l-impenji 
finanzjarji tagħhom u jiżviluppaw modi għat-tnaqqis tal-ħin li jittieħed biex l-impenji 
finanzjarji jinbidlu f'azzjonijiet fuq il-post; jirrimarka, barra minn hekk, l-importanza tar-
rapportar dwar id-drittijiet tal-bniedem bħala mekkaniżmu ta' twissija bikrija għal kriżijiet, 
u jinkoraġġixxi lis-Summit Umanitarju Dinji jqis dan il-fatt meta jagħżel li jadotta kultura 
ta' prevenzjoni minflok kultura ta' reazzjoni;

7. Jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE, u b'mod partikolari lid-DĠ ECHO tal-
Kummissjoni, kif ukoll lill-Istati Membri, jistudjaw l-esperjenza miksuba fl-integrazzjoni 
tat-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-isforzi tal-għajnuna umanitarja fis-
sistema tan-NU, u jistieden lill-UE tieħu rwol aktar b'saħħtu sabiex tavvanza u ttejjeb dan 
il-proċess. jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati l-koerenza u l-koordinament tal-politika 
bejn l-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE, fis-sitwazzjoni l-ġdida li 
fiha l-UE adottat approċċ għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp ibbażat fuq id-drittijiet; 
jiddispjaċih bil-kbir, f'dan ir-rigward, li l-manwal tal-Kummissjoni dwar l-approċċ għall-
kooperazzjoni għall-iżvilupp ibbażat fuq id-drittijiet jeskludi b'mod espliċitu l-azzjoni 
umanitarja tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, timpenja ruħha sabiex tiżviluppa 
u tadotta, bħala parti mill-impenn tagħha għas-Summit Umanitarju Dinji, approċċ ibbażat 
fuq id-drittijiet għall-azzjoni umanitarja tal-UE.


