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1. INTRODUZZJONI
Dan huwa r-raba’ rapport li jenfasizza l-progress li sar mill-UE u l-Istati Membri tagħha lejn
l-implimentazzjoni tal-impenji ta’ politika komuni dwar is-sigurtà alimentari u nutrizzjonali1.
Huwa akkumpanjat minn dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni (SWD) b’aktar
informazzjoni dwar l-analiżi u l-istudji ta’ każijiet.
Ir-rapport jiffoka fuq l-iżviluppi politiċi ewlenin, janalizza x-xejriet finanzjarji fl-iżborżi2 u levalwazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika. Dan jenfasizza wkoll ir-riżultati u l-progress
miksuba mill-UE u l-Istati Membri tagħha fuq iż-żewġ oqsma ta’ prijorità tematika
identifikati mill-Kunsill fl-2018: (i) it-tisħiħ tal-emanċipazzjoni tan-nisa għas-sigurtà
alimentari u n-nutrizzjoni, u (ii) il-ħolqien tal-impjiegi rurali. Dan jikkonkludi billi jenfasizza
l-importanza ta’ tmien orjentazzjonijiet ta’ politika.
L-eżempji huma inklużi fir-rapport kollu dwar kif l-UE u l-Istati Membri tagħha żiedu lazzjoni tagħhom dwar is-sigurtà alimentari u nutrizzjonali u l-agrikoltura sostenibbli.

2. ŻVILUPPI TA’ POLITIKA GLOBALI U EWROPEJ
Wara għexieren ta’ snin ta’ deklin, il-ġuħ u l-malnutrizzjoni reġgħu żdiedu mill-2015. Fl2018, kien stmat li 821 miljun persuna kienu denutriti.3 Barra minn hekk, meta l-prevalenza
tan-nuqqas ta’ sigurtà alimentari moderata u severa tiġi aggregata, huwa stmat li 26,4 % talpopolazzjoni dinjija (madwar żewġ biljun persuna) ibatu min-nuqqas ta’ sigurtà alimentari u
aktar minn 135 miljun persuna madwar 55 pajjiż esperjenzaw ġuħ akut li jirrikjedi assistenza
alimentari, nutrizzjonali u ta’ għajxien urġenti.4 Din iż-żieda hija dovuta l-aktar għallkunflitti, id-diżastri naturali u t-tibdil fil-klima. Jekk ikomplu x-xejriet attwali, dan
jipperikola mhux biss l-kisba tal-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG) Nru 2 (Inxejnu l-ġuħ),
iżda l-SDGs kollha sal-2030.
Fl-2018, il-Kunsill tal-UE esprima tħassib dwar is-sigurtà alimentari u nutrizzjonali dinjija,
b’reazzjoni għaċ-ċifri diġà allarmanti u wara r-rapporti l-aktar reċenti dwar limplimentazzjoni tal-impenji tal-politika tal-UE dwar is-sigurtà alimentari u nutrizzjonali u
dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni dwar in-nutrizzjoni.5 Il-Kunsill stieden lillKummissjoni żżomm u tintensifika l-isforzi tagħha biex tikseb l-SDG 2 u b’hekk treġġa’ lura
x-xejriet attwali.
Fil-perjodu ta’ rapportar, l-UE u l-Istati Membri tagħha taw kontribut sinifikanti għat-titjib
tas-sigurtà alimentari dinjija permezz tal-iskala tal-finanzjament u l-promozzjoni tagħha ta’
kwistjonijiet ewlenin ta’ governanza.
Fl-2018, l-UE u l-Istati Membri tagħha ffukaw fuq l-implimentazzjoni tal-Kunsens Ewropew
dwar l-Iżvilupp ta’ Ġunju 20176. Il-Kunsens jistabbilixxi approċċ komuni għall-politika ta’
1

Qafas ta’ politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jindirizzaw l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà
alimentari, COM(2010)127.
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Il-parti finanzjarja ta’ dan ir-rapport u d-SWD li takkumpanjah jinkludu l-2018 (għal raġunijiet
metodoloġiċi/ta’ komparabbiltà); l-esperjenzi li ttieħdu jinkludu wkoll l-2019.
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L-Istat tal-Ikel u l-Agrikoltura fid-Dinja (2019).
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Sorsi: Rapport Ġenerali dwar il-Kriżijiet tal-Ikel (2020), li nħareġ fil-21/04/2020.
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Il-konklużjonijiet tal-Kunsill (14283/18) tas-26 ta’ Novembru 2018.
6
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kooperazzjoni u żvilupp internazzjonali u kif l-azzjoni esterna tal-UE tista’ tikkontribwixxi
għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli. Filwaqt li jiġi
rikonoxxut li s-sigurtà alimentari u nutrizzjonali huma sfidi globali kbar, dan jidentifika lagrikoltura u s-sajd sostenibbli bħala muturi ewlenin fil-ġlieda kontra l-faqar u linugwaljanza li qed tikber. Dan jappella wkoll lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex
ikomplu bl-isforzi tagħhom biex itemmu l-ġuħ u l-forom kollha ta’ denutrizzjoni.
Fil-livell dinji, l-isforzi tal-UE u tal-Istati Membri tagħha komplew biex: (i) tissaħħaħ ilgovernanza tas-sigurtà alimentari u nutrizzjonali, inkluż permezz tal-Kumitat dwar is-Sigurtà
Alimentari Dinjija u l-moviment għat-tisħiħ tan-nutrizzjoni (SUN); u (ii) tippromwovi
mekkaniżmu ġdid ta’ koordinazzjoni dinjija biex jintemmu l-kriżijiet alimentari. Permezz talappoġġ tagħha għan-“Netwerk Globali kontra l-Kriżijiet Alimentari”, l-UE kompliet taqdi
rwol ewlieni u twettaq l-impenn tagħha li taħdem multilateralment biex issaħħaħ ir-rabta bejn
l-aspett umanitarju u l-iżvilupp kif ukoll il-paċi (prijorità 6). Dan l-approċċ integrat għallkriżijiet jiġbor flimkien l-atturi ewlenin kollha u jippromwovi b’mod attiv il-koordinazzjoni u
l-kollaborazzjoni fil-post. Ir-Rapport Ġenerali annwali dwar il-Kriżijiet Alimentari jiġbor
flimkien 16-il istituzzjoni dinjija u reġjonali ewlenin taħt in-Netwerk ta’ Informazzjoni dwar
is-Sigurtà Alimentari u issa huwa rikonoxxut b’mod wiesa’ bħala r-referenza għal analiżi
bbażata fuq il-kunsens tal-kriżijiet alimentari. Fl-2018, in-Netwerk Dinji ħejja l-konferenza
“Ikel u agrikoltura fi żminijiet ta’ kriżi”, li saret kmieni fl-2019 fi Brussell.
Bħala parti mill-isforz globali biex tiġi indirizzata d-denutrizzjoni, l-UE ilha taħdem b’mod
attiv fuq in-nuqqas ta’ nutrizzjoni, speċjalment fuq il-prevenzjoni tat-tkabbir imxekkel firrigward tat-tfal. Il-Kummissjoni wiegħdet li timmobilizza EUR 3,5 biljun sal-2020 biex
tnaqqas l-għadd ta’ tfal li ma jiżvilupawx f’pajjiżi sħab b’mill-inqas 7 miljun sal-2025. Filkonklużjoni tiegħu tas-26 ta’ Novembru 2018, il-Kunsill irrikonoxxa l-isforzi talKummissjoni biex tonora l-impenji tal-UE u biex timmobilizza s-setturi rilevanti kollha biex
tappoġġa l-aġenda dwar in-nutrizzjoni fil-livelli dinjija u tal-pajjiżi sħab. Ir-raba’ rapport ta’
progress dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar in-nutrizzjoni maħruġ fl-20197, ikkonferma li linvestimenti tal-Kummissjoni relatati man-nutrizzjoni kienu fit-triq it-tajba biex jissodisfaw limpenn politiku tal-UE. Fit-42 pajjiżi sħab, il-prevalenza ta’ tkabbir imxekkel naqset minn
39,2 % fl-2012 għal 34,9 % fl-2019. Abbażi tax-xejriet attwali, huwa stmat li 4,7 miljun tifel
u tifla f’dawn il-pajjiżi se jevitaw li jkunu sottożviluppati. L-impenn li jiġu allokati EUR 3,5
biljun sal-2020 ġie ssodisfat qabel l-iskeda fl-2019.
F’konformità mat-tieni pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi (GAPII), lisforzi komplew ikollhom approċċ trasformattiv għat-titjib tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Irrwol kritiku tan-nisa fil-katini tal-valur agroalimentari fil-ġestjoni tar-riżorsi naturali u liżgurar tas-sigurtà alimentari u nutrizzjonali huwa kompletament rikonoxxut. L-għadd ta’
kuntratti sensittivi għall-ġeneru żdied minn 37 % fl-2014 għal 57 % fl-20188.
Waqt is-Summit Pjaneta Waħda fl-2017, l-UE impenjat EUR 270 miljun biex tappoġġa rreżiljenza għall-klima u l-innovazzjoni agrikola għal trasformazzjoni rurali sostenibbli.
B’appoġġ finanzjarju minn Franza, il-Kummissjoni tat bidu għall-inizjattiva DeSIRA9 biex
issaħħaħ ir-rabta bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni f’sistemi alimentari reżiljenti għat-tibdil filklima u biex tibni evidenza li tirfed il-politiki f’pajjiżi bi dħul baxx u medju. DeSIRA
tappoġġa proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni fl-Afrika, l-Asja, l-Amerika Latina u ssaħħaħ il7

11850/19.
Studju dwar il-Kisbiet tal-UE fis-Sigurtà Alimentari u Nutrizzjonali u l-Agrikoltura Sostenibbli 2014-2018,
p. 27.
9
Innovazzjoni Intelliġenti tal-Iżvilupp permezz tar-Riċerka fl-Agrikoltura.
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kapaċitajiet ta’ riċerka u ta’ governanza għall-atturi nazzjonali, reġjonali u dinjija ewlenin.
Għandha tliet pilastri ewlenin: (1) Riċerka u innovazzjoni fis-sistemi agrikoli u alimentari;
(2) Infrastruttura ta’ riċerka li twassal għall-innovazzjoni u (3) Għarfien u evidenza għaddisinn tal-politika. Mill-2018, aktar minn 40 proġett ġew adottati f’aktar minn 31 pajjiż, u sitt
Stati Membri10 impenjaw fondi addizzjonali biex DeSIRA jsaħħu s-sinerġiji mal-portafolli ta’
riċerka u innovazzjoni bilaterali u multilaterali tagħhom fl-agrikoltura u l-iżvilupp rurali.
Is-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni bejn l-UE u l-Afrika dwar is-Sigurtà Alimentari u
Nutrizzjonali u l-Agrikoltura Sostenibbli qed timplimenta pjan direzzjonali bejn l-UE u lUnjoni Afrikana (2016-2020). Sal-aħħar tal-2020 se ikun mobilizzat finanzjament ta’
EUR 190 miljun minn Orizzont 2020, permezz tal-Iskema ta’ Għotja għar-Riċerka tal-Unjoni
Afrikana u permezz ta’ skema ta’ finanzjament konġunt (LEAP-AGRI ERANet) minn għaxar
Stati Membri tal-UE u disa’ Stati Membri tal-Unjoni Afrikana. B’kollox, qed jiġu ffinanzjati
kważi 100 proġett11.
Żewġ avvenimenti saħħew il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Afrikana u l-UE. Il-Konferenza
Ministerjali tal-Unjoni Afrikana tal-2019 qablet dwar għaxar punti ta’ azzjoni, inkluż listabbiliment tan-Netwerk Pan-Afrikan għall-Analiżi Ekonomika tal-Politiki (PANAP), li
huwa maħsub biex jaqsam l-għarfien dwar l-analiżi tal-impatt tal-politika fil-pajjiżi subSaħarjani. Id-Djalogu ta’ Politika ta’ Livell Għoli tal-Unjoni Afrikana (HLPD) tal-2019 dwar
ix-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni għandu l-għan li jagħmel użu aħjar mir-riżultati
tar-riċerka u jittraduċi dawn fi prodotti u proċessi li jżidu l-produzzjoni ta’ ikel ta’ kwalità
għolja b’inputs xierqa, itejbu t-tkabbir tad-dħul u jippromwovu l-iżvilupp rurali fiż-żewġ
reġjuni.
L-UE u l-Istati Membri tagħha għamlu progress fit-tisħiħ tar-rabta bejn il-bdiewa fuq skala
żgħira u l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u fl-immirar tal-investimenti tagħhom
għall-ħolqien ta’ opportunitajiet ta’ xogħol f’żoni rurali, speċjalment għaż-żgħażagħ u n-nisa.
Fl-2018, ġiet adottata Komunikazzjoni dwar l-Alleanza Afrika-Ewropa għall-Investiment u
għall-Impjiegi Sostenibbli12, li għandha l-għan li toħloq l-impjiegi u tippromwovi żvilupp
sostenibbli u inklużiv. Ġiet stabbilita wkoll task force dwar l-Afrika rurali biex tingħata
spinta lill-ħolqien tal-impjiegi fl-agrikoltura u s-settur agroalimentari. L-għodod ewlenin talUE biex jinkoraġġixxu l-investiment fl-Afrika (inkluż permezz tal-mobilizzazzjoni ta’ sorsi
oħra ta’ finanzjament għall-iżvilupp tal-agrikoltura) huma l-Pjan ta’ Investiment Estern u lFond Fiduċjarju għall-Afrika.
Rigward koordinazzjoni multilaterali, il-Kummissjoni u ħames Stati Membri13 jkomplu bħala
membri tal-Bord tad-Diretturi tal-Pjattaforma ta’ Donaturi Dinjija għall-Iżvilupp Rurali
(GDPRD). Fil-GDPRD, l-UE impenjat ruħha bis-sħiħ fil-Grupp ta’ Ħidma Dinjija tadDonaturi fuq l-Art. L-UE u 28 sħab impenjaw ruħhom li jżidu l-koordinazzjoni u l-iskambju
ta’ għarfien dwar programmi ta’ governanza tal-art, u huma jappoġġaw b’mod konġunt
soluzzjonijiet għal kwistjonijiet dwar l-art fi proċessi ta’ politika. Fl-2018, l-UE adottat
programm dwar il-governanza tal-art14 li għandu l-għan li jagħti spinta lill-investiment fl-art
biex jiżdiedu l-produttività agrikola u l-iżvilupp sostenibbli.
10

Franza, il-Ġermanja, l-Italja, u n-Netherlands ipprovdew xi kofinanzjament fi flus lil DeSIRA permezz taddipartimenti għall-affarijiet barranin jew aġenziji tal-iżvilupp tagħhom; Spanja u l-Belġju pprovdew
kofinanzjament in natura iżda ikkwantifikat permezz tal-aġenziji tal-iżvilupp tagħhom
11
https://library.wur.nl/WebQuery/leap4fnssa-projects?q=*
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COM(2018) 643 final tat-12.09.2018.
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Il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, in-Netherlands.
14
Anness 1 tal-programm ta’ azzjoni annwali tal-2018, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2018) 8063 final.
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3. FINANZI U PROGRESS
Din it-taqsima tipprovdi stampa dwar l-iżborżi għas-sigurtà alimentari u nutrizzjonali (FNS)
tal-UE u l-Istati Membri tagħha u l-aħħar l-progress lejn il-prijoritajiet tal-politika.
Żborżi15
Mill-2012, l-għajnuna uffiċjali totali għall-iżvilupp (ODA) tal-UE u l-Istati Membri tagħha
għall-FNS żdiedet b’mod stabbli, li telgħet għal EUR 5 027 miljun fl-2018 - żieda ta’ 19,7 %
mill-2016. Dan irrappreżenta 8,1 % tal-flussi totali ta’ ODA fl-2018, l-ogħla livell mill-2012.
Minn perspettiva ta’ tfassil ta’ politika, l-iżborżi fil-livell tal-pajjiżi komplew jagħmlu l-ogħla
proporzjon ta’ ODA mill-2012, u ammontaw għal 66 % fl-2018. Il-proporzjon ta’ żborż
f’livell reġjonali kien stabbli fl-2018 meta mqabbel mal-2016, iżda l-volum kważi tripla mill2012 ’l hawn. L-ogħla livell ta’ aktar minn EUR 1 biljun, l-infiq fuq inizjattivi globali u fuq
it-twassil ta’ beni pubbliċi globali żdied fl-2018, wara tnaqqis żgħir fl-2014 u l-2016.
Fl-2018, l-Afrika t’Isfel fir-reġjun tas-Saħara baqgħet l-akbar benefiċjarju tal-appoġġ FNS, u
rċeviet madwar nofs l-iżborżi kollha. Is-sehem konġunt tal-finanzjament FNS allokat lillAmerika ta’ Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel ilu stabbli b’mod ġust mill-2012, u
jvarja madwar 6 %. Minkejja li l-appoġġ mill-FNS fil-pajjiżi tal-Viċinat żdied mill-2012 ’l
hawn, dan xorta jammonta għal proporzjon żgħir tal-iżborżi totali tal-FNS (medja ta’ 6,7 %
fis-sena).
Fl-2018 ġew appoġġati ħafna attivitajiet, prinċipalment dwar l-iżvilupp agrikolu sostenibbli,
l-għajnuna alimentari, l-iżvilupp rurali, in-nutrizzjoni bażika u r-riċerka agrikola, li
ammontaw għal madwar nofs il-finanzjament totali16.
Tabella 1: Distribuzzjoni ġeografika ta’ żborżi ta’ għajnuna mill-UE u l-Istati Membri
tagħha lill-FNS fl-2012, l-2014, l-2016 u l-2018. F’miljuni ta’ EUR u sehem perċentwali17
Żona ġeografika

2012

L-Afrika - InNaħa t’Isfel tasSahara

1 440

2012,
f’%

42,8

2014

1 650

2014,
f’%

45,1

2016

2 242

15

2016,
f’%

53,4

2018

2 463

2018,
f’%

49,0

Totali

7 795

Total,
f’%

48,0

Jeżistu metodoloġiji differenti ta’ rappurtar madwar l-UE u l-Istati Membri tagħha. Iċ-ċifri rrapportati hawn
jirriflettu biss il-metodoloġija speċifika għal dan l-eżerċizzju u jeskludu l-flussi tal-għajnuna umanitarja. Id-data
tinkludi istituzzjonijiet tal-UE u għaxar Stati Membri biss, li jirrappreżentaw 91,2 % tal-flussi totali tal-ODA
tal-istituzzjonijiet tal-UE u 28 Stat Membru fl-2018. Il-metodoloġija dettaljata tingħata fid-Dokument ta’ Ħidma
tal-Persunal tal-Kummissjoni anness ma’ dan ir-rapport. Bħal f’rapporti preċedenti, dan ir-raba’ rapport (maħruġ
fl-2020) jippreżenta l-aħħar ċifri uffiċjali disponibbli, f’dan il-każ għall-2018. Dan ir-rapport jinkludi wkoll
proġetti iżgħar (inqas minn EUR 100 000), li jwasslu għal żieda fl-għadd ta’ proġetti koperti. Iżda anke
mingħajr dan it-tibdil metodoloġiku, l-2018 turi żieda sinifikanti fl-għadd ta’ proġetti u l-ammonti mħallsa meta
mqabbla mal-2016, minn 3 462 għal 3 928. Madankollu, dawn il-proġetti iżgħar ammontaw biss għal 2,4 % taliżborżi totali tal-FNS fl-2018.
16
Setturi definiti f’termini tal-klassifikazzjoni tas-settur OECD DAC.
17
Ir-reġjuni jirreferu għall-klassifikazzjoni reġjonali tal-DAC tal-OECD. Il-viċinat jirreferi għall-pajjiżi sħab talPolitika Ewropea tal-Viċinat (PEV) u numru żgħir ta’ pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali oħra. Innumri tat-tabelli 1 u 2 huma ttundjati.
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L-Asja talPaċifiku u lOċeanja

622

18,5

559

15,3

521

12,4

659

13,1

2 361

14,5

Il-Lvant Nofsani

12

0,3

54

1,5

40

0,9

64

1,3

169

1,0

Il-Viċinat

98

2,9

273

7,4

312

7,4

405

8,0

1 088

6,7

L-Amerika tatTramuntana, lAmerika
Ċentrali u sSudamerika

232

6,9

225

6,2

285

6,8

289

5,8

1 031

6.3

Reġjonali u
mhux
speċifikata

962

28,6

898

24,5

800

19,1

1 148

22,8

380

23,4

3 366

100

3 659

100

4,200

100

5 027

100,0

16 251

100

Ir-reġjuni
kollha

It-tabella 2 tipprovdi stampa ġenerali tal-għajnuna tal-FNS għall-prijoritajiet tal-politika talUE . L-iżborżi għal “reżiljenza u għajxien ta’ bdiewa b’azjenda agrikola żgħira” (prijorità 1)
għamlu l-parti l-kbira tal-flussi totali tal-FNS. L-appoġġ għal “mekkaniżmi ta’ protezzjoni
soċjali għas-sigurtà alimentari u nutrizzjonali” (prijorità 4) naqas bi ftit meta mqabbel mal2016. B’kuntrast ma’ dan, l-UE u l-Istati Membri tagħha żiedu b’mod konsiderevoli l-appoġġ
tagħhom għall-bini tar-reżiljenza fil-livell individwali u tal-pajjiż (prijoritajiet 1 u 6), b’mod
li allokaw 62 % taż-żieda netta mill-2016. B’mod ġenerali, iż-żieda netta sinifikanti fl-iżborżi
totali tal-FNS fl-2018 kienet minħabba li ġew implimentati aktar programmi u l-appoġġ
medju kien ogħla.
L-għoti tas-setgħa lin-nisa u l-bniet u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi ġew
inkorporati dejjem aktar fi programmi tal-FNS. It-tabella 2 turi li dan l-objettiv kien
jammonta għal proporzjon sinifikanti (64 %) tal-appoġġ totali tal-FNS fl-2018 (lil hinn minn
53 % fl-2016). Ġiet osservata xejra simili għall-objettivi ambjentali, 51 % tal-iżborżi relatati
mal-FNS indirizzaw l-adattament għat-tibdil fil-klima u / jew il-mitigazzjoni tal-klima. Linvestimenti ta’ riċerka f’setturi relatati mal-FNS baqgħu relattivament stabbli: 10 % fl-2018
vs. 12 % fl-2016. Barra minn hekk, l-inizjattivi ta’ żvilupp tal-FNS fl-2018 kienu ta’
benefiċċju għal aktar sħab (130-il pajjiż benefiċjarju).
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Tabella 2: Progress fil-konfront tal-prijoritajiet tal-politika18
Għadd ta' programmi

Kriterji tal-prestazzjoni
1. Titjib fir-reżiljenza u fl-għajxien talbdiewa żgħar b’azjenda agrikola żgħira
2. Appoġġ għal governanza effettiva
3. Appoġġ għall-agrikoltura reġjonali u
s-sigurtà alimentari u nutrizzjonali
4. Tisħiħ tal-mekkaniżmi ta'
protezzjoni soċjali għas-sigurtà
alimentari u nutrizzjonali
5. Titjib tan-nutrizzjoni
6. Tisħiħ tal-koordinazzjoni ta’ atturi
umanitarji u ta’ żvilupp biex iżidu rreżiljenza
Totali
Li minnhom...
Programmi ta’ riċerka
Programmi sensittivi għal kwistjonijiet
ta’ ġeneru
Objettiv prinċipali
Objettiv sinifikanti
Programmi ta’ adattament għat-tibdil
fil-klima
Objettiv prinċipali
Objettiv sinifikanti
Programmi ta’ mitigazzjoni tat-tibdil
fil-klima
Objettiv prinċipali

18

2012

2014

2016

1 560

1 822

1 863

410

588

98

Appoġġ riċevut, EUR miljun

2018

2012

2014

2016

4 471

2 022

2 137

2 120

632

1 160

395

535

188

228

333

151

94

102

123

124

278

341

455

63

148

2 503
149

Għadd ta’ pajjiżi

2018

2012

2014

2016

2018

2 377

108

103

108

126

698

802

84

92

87

97

191

226

409

209

133

254

238

40

40

44

48

935

467

504

638

683

63

64

71

92

161

423

122

159

265

517

18

37

37

70

3 189

3 462

7 446

3 366

3 659

4 200

5 027

114

130

154

463

1189

(16 %)

379

300

493

491

(10 %)

69

92

(71 %)

1 879

4 251

(57 %)

2 404

3 382

(67 %)

97

114

(88 %)

155
1 724

575
3 676

(8 %)
(49 %)

171
2 233

168
3 214

(3 %)
(64 %)

51
97

77
113

(59 %)
(87 %)

1344

2 976

(40 %)

1 826

2 407

(48 %)

95

116

(89 %)

308
1 036

691
2 285

(9 %)
(31 %)

342
1 484

381
2 026

(8 %)
(40 %)

67
91

93
100

(72 %)
(77 %)

598

1 315

(18 %)

693

946

(19 %)

89

108

(83 %)

82

192

(3 %)

75

85

(2 %)

40

56

(43 %)

Id-data tinkludi l-UE u għaxar Stati Membri biss. Għall-metodoloġija dettaljata, ara d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni anness ma’ dan ir-rapport.
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Objettiv sinifikanti

516

1123

(15 %)

618

7

861

(17 %)

86

105

(81 %)

Progress dwar il-prijoritajiet tal-politika
Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali tal-attivitajiet imwettqa biex jiġu appoġġati s-sitt
prijoritajiet ta’ politika tal-FNS. Informazzjoni aktar dettaljata u eżempji speċifiċi huma
pprovduti fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni ta’ akkumpanjament.
Prijoritajiet politiċi 1 u 6 “Titjib fir-reżiljenza u fl-għajxien tal-bdiewa żgħar b’azjenda
agrikola żgħira u “titjib tal-koordinazzjoni ta’ atturi umanitarji u tal-iżvilupp biex tiżdied irreżiljenza” għadhom l-aktar parti sinifikanti tal-portafoll tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp talUE u tal-Istati Membri tagħha. Dan l-appoġġ qiegħed dejjem aktar jindirizza d-dinamika
soċjoekonomika, ambjentali u ta’ sigurtà sottostanti f’sistemi alimentari sostenibbli, reżiljenti
u tajbin għas-saħħa. Jenħtieġ li l-iżvilupp ta’ tali sistemi alimentari jsaħħaħ l-iżvilupp rurali
sostenibbli kif ukoll jipprevjeni l-kriżijiet alimentari. L-UE intensifikat l-appoġġ tagħha
għan-Netwerk Globali kontra l-Kriżijiet Alimentari, li għandu rwol kritiku fit-trasformazzjoni
tas-sistemi agroalimentari b’enfasi fuq informazzjoni bbażata fuq il-kunsens, investimenti
strateġiċi ingranati u azzjoni koordinata u integrata fir-rabta umanitarja, tal-iżvilupp u talpaċi.
Prijoritajiet politiċi 2 u 3: l-UE u l-Istati Membri tagħha investew fil-governanza tal-art
f’madwar 40 pajjiż u żiedu bil-kbir l-investimenti responsabbli f’negozji agrikoli, b’mod
partikolari permezz ta’ inizjattivi ta’ taħlit għal ktajjen tal-valur agroalimentari sostenibbli. LUE żviluppat ukoll sajd u akkwakultura sostenibbli b’attenzjoni speċjali għas-sajd fuq skala
żgħira minħabba l-potenzjal tagħhom li jipprovdu benefiċċji ekonomiċi u soċjali, b’mod
partikolari għan-nisa. Barra minn hekk, l-UE u l-Istati Membri tagħha żiedu l-appoġġ
tagħhom għall-governanza u l-arkitettura ġenerali għar-riċerka u l-innovazzjoni agrikola u lkapaċitajiet msaħħa b’mod sinifikanti ta’ riċerka għall-innovazzjoni fi ħdan is-sistemi
nazzjonali tal-għarfien u l-innovazzjoni tal-agrikoltura.
Prijorità ta’ politika 4: L-appoġġ tal-UE għall-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali baqa’ flistess livell – EUR 237 miljun fl-2018. L-UE pproduċiet pakkett ta’ gwida li jinkludi prinċipji
ta’ gwida, tagħlimiet u prattiki promettenti biex jiġu appoġġati programmi ta’ protezzjoni
soċjali f’sitwazzjonijiet ta’ kollassi u kriżijiet fit-tul19.
Skont il-prijorità ta’ politika 5, l-UE fl-2019 (sena qabel l-iskeda) diġà ssodisfat l-impenn
tagħha li tinvesti EUR 3,5 biljun fin-nutrizzjoni sal-2020 u żiedet l-isforzi biex tanalizza kif lassistenza tagħha tgħin biex jiġi evitat it-tkabbir imxekkel. L-UE u l-Istati Membri tagħha
jkomplu jsaħħu l-mekkaniżmi ta’ governanza u ta’ kontabilità dinjija u jindirizzaw forom
multipli ta’ denutrizzjoni fil-programmi ta’ appoġġ tagħhom biex tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis
dinji fin-nuqqas ta’ żvilupp sal-2025.
Tabella 3: Eżempji ta’ proġetti b’riżultati notevoli
In-Netherlands jappoġġaw il-“Projet d’Appui à la Production Agricole au
Prijorità
ta’ politika Burundi (PAPAB)” li japplika l-approċċ PIP (Plan Intégré Paysan). Abbażi ta’
pjan ta’ negozju tal-azjendi agrikoli, il-produtturi tal-ikel fuq skala żgħira
1
jistgħu jinvestu aħjar fil-ġestjoni tal-fertilità tal-ħamrija, ir-reżiljenza tassistema tal-biedja u għalhekk aktar sigurtà alimentari. Permezz ta’ dan lapproċċ, 37 400 unità domestika żiedu b’mod ċar il-produttività u d-dħul
tagħhom, filwaqt li 18 700 ettaru ta’ art agrikola huma ġestiti b’mod aktar
sostenibbli. Programm ieħor Netherlandiż “Geodata for Agriculture and Water
19

https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents
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(G4AW)” (Data ġeografika għall-Agrikultura u l-Ilma) juża data satellitari biex
itejjeb is-sigurtà alimentari. Bl-involviment ta’ 23 proġett f’14-il pajjiż, il-mira
hija li jintlaħqu 4,5 miljun bidwi b’azjenda agrikola żgħira sal-2022.
Fl-2018, l-Irlanda ħarġet 13-il varjetà ġdida u mtejba ta’ legumi, ċereali,
għeruq, u tuberi fil-Malawi, inklużi fażola bio-fortifikata bil-ħadid u ż-żingu, u
patata oranġa ħelwa b’kontenut rikk ta’ vitamina A.
Il-Finlandja twettaq il-proġett “Responsible and Innovative Land
Prijorità
ta’ politika Administration” (Amministrazzjoni Responsabbli u Innovattiva tal-Art) flEtjopja biex tiżviluppa s-Sistema Nazzjonali ta’ Informazzjoni dwar l-Artijiet
2
Rurali, li tipproċessa d-data kollha dwar ir-reġistrazzjoni tal-art u ttranżazzjonijiet relatati mal-art (wirt, divorzju, rigal, eċċ.). Sal-2019, kienu
ġew irreġistrati 14,5 miljun biċċa art.
Il-Ġermanja ffinanzjat il-proġett reġjonali “Agricultural Technical Vocational
Prijorità
ta’ politika Education and Training for Women” (Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali
Tekniku Agrikolu għan-Nisa) li jippromwovi l-iżvilupp tal-ħiliet tan-nisa fis3
settur agrikolu. Hija implimentat il-proġett flimkien mal-Aġenzija għallIżvilupp tal-Unjoni Afrikana (AUDA-NEPAD) f’sitt pajjiżi: Il-Benin, ilBurkina Faso, il-Ghana, il-Kenja, il-Malawi u t-Togo.
L-appoġġ tar-Renju Unit20 għal sistemi ta’ protezzjoni soċjali fi 23 pajjiżi li
Prijorità
ta’ politika qed jiżviluppaw għen lil persuni fqar u vulnerabbli jibnu għajxien aktar
produttiv u reżiljenti. Dan għen ukoll lill-gvernijiet biex jibnu sistemi li
4
jirreaġixxu għall-kollassi, inkluż permezz ta’ programmi li jipprovdu
trasferimenti ta’ flus kontanti f’pajjiżi bħall-Kenja u l-Etjopja. Wara
avvenimenti ta’ temp estrem bħal nixfiet u għargħar, dawn il-programmi għenu
biex in-nies jiksbu biżżejjed ikel, u b’hekk jitnaqqas il-ġuħ u r-riskju ta’
karestija.
Il-proġett tal-Italja “SA.NI – Food Security, Nutrition and Hygiene for
Prijorità
ta’ politika Equatorial band’s communities in South Sudan” (Sigurtà Alimentari,
Nutrizzjoni u Iġjene għall-komunitajiet tan-naħa Ekwatorjali fis-Sudan t’Isfel)
5
ipprovda aċċess għall-ilma lil 1 550 persuna, kif ukoll taħriġ lil 450 mara dwar
“Safe Water Champion” (Ambaxxaturi tal-Ilma Potabbli) u servizzi ta’ qabel
it-twelid lil 5 000 mara tqila u / jew nisa li qed ireddgħu.
L-UE ffinanzjat il-proġett “Rapid City Profiling Towards Early Recovery in
Prijorità
ta’ politika Yemen” (It-Tfassil Rapidu ta’ Profil tal-Belt lejn Irkupru Bikri fil-Jemen) biex
jiġu mmirati u kkoordinati aħjar l-investimenti umanitarji, ta’ rkupru u ta’
6
żvilupp, u biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-partijiet interessati u lpopolazzjonijiet milquta fi bliet magħżula fid-dawl tal-kunflitt.
Programmazzjoni Konġunta
Sar progress sinifikanti fil-programmazzjoni konġunta mill-UE u l-Istati Membri tagħha. Lapproċċ ġie adottat fi 23 pajjiż, u bdiet l-implimentazzjoni. Biex tappoġġa l-proċess, l-UE
żviluppat linji gwida għall-ipprogrammar konġunt u dokumenti ta’ gwida ġodda għal stati

20

Matul il-perjodu ta’ rieżami ta’ dan ir-rapport, ir-Renju Unit kien membru tal-Unjoni Ewropea.
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fraġli u milquta minn kunflitti u pajjiżi aktar avvanzati u pajjiżi bi dħul medju 21. Ġew
organizzati wkoll żewġ avvenimenti dinjija ta’ tagħlim bejn il-pari fil-Kambodja u fl-Uganda,
f’Diċembru 2018 u f’Novembru 2019 rispettivament. Iż-żewġ avvenimenti laqqgħu flimkien
firxa wiesgħa ta’ rappreżentanti minn pajjiżi sħab, l-UE u rappreżentanti minn 16-il Stat
Membru, li identifikaw passi u għodod prattiċi biex jifformalizzaw approċċi konġunti u jżidu
l-impatt, il-vuċi u l-viżibbiltà tal-UE fil-livell tal-pajjiż.
Kaxxa tat-test 1: Programmazzjoni Konġunta tal-UE fil-Bolivja
Il-Bolivja kienet fost l-ewwel pajjiżi li bdiet il-programmazzjoni konġunta mal-UE, tmien
Stati Membri u l-Iżvizzera. L-istrateġija konġunta Ewropea 2017-2020 hija allinjata malAġenda Patrijottika tal-Bolivja għall-2025 u mal-pjan ta’ żvilupp ekonomiku u soċjali għall2016-2020. Il-programmazzjoni konġunta rawmet il-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni
f’firxa ta’ setturi fost il-grupp tal-UE+. Fl-FNS, din uriet li djalogu regolari u attivitajiet
konġunti huma inċentivi ewlenin biex l-imsieħba tal-UE jingħaqdu flimkien minn
programmazzjoni konġunta għal implimentazzjoni konġunta.
Kaxxa tat-test 2: Programmazzjoni Konġunta tal-UE fil-Madagascar
Fl-2018, l-UE, il-Ġermanja u Franza bdew programmazzjoni konġunta u żviluppaw analiżi
konġunta. Wara l-elezzjonijiet presidenzjali ta’ Jannar 2019, li mmarkaw l-ewwel bidla
politika tal-poter fil-pajjiż, il-gvern tal-Madagascar ħejja l-Pjan ta’ Emerġenza għal
Madagascar għall-perjodu 2019–2023, li għandu jistabbilixxi l-istrateġija għallprogrammazzjoni konġunta ppjanata fl-2020. Is-sħab tal-UE implimentaw dejjem aktar
programmi u proġetti konġunti fis-setturi kollha. Din il-kollaborazzjoni wiesgħa tejbet issinkronizzazzjoni u l-komplementarjetà tal-interventi - inkluż f’termini ta’ appoġġ għassoċjetà ċivili. Fl-FNS, il-kultura ta’ “ħidma aħjar flimkien” aċċellerat b’mod ċar il-progress
fl-implimentazzjoni konġunta u ppermettiet djalogu strutturat dwar il-politika mal-gvern fiddiversi pjattaformi ta’ koordinazzjoni.

4. RAPPURTAR TAR-RIŻULTATI
In-natura multidimensjonali tal-kwistjonijiet tal-FNS, id-diversità tal-proġetti, is-sistemi u lkanali ta’ implimentazzjoni differenti, l-għanijiet speċifiċi tal-politiki tal-iżvilupp u l-prattiki
statistiċi individwali tal-Istati Membri, kollha jagħmluha diffiċli li jiġu rrappurtati indikaturi
aggregati standard li juru impatt fuq il-post. Madankollu, l-UE u l-Istati Membri tagħha qed
iżidu l-isforzi tagħhom ta’ armonizzazzjoni għar-rappurtar tal-Eurostat u tal-SDG22.
It-Tabella 4 tistabbilixxi riżultati kwantifikati għal xi temi magħżula, jiġifieri l-assistenza
għal persuni li ma għandhomx sigurtà alimentari, in-nutrizzjoni, il-ġestjoni sostenibbli
f’ekosistemi agrikoli u pastorali u appoġġ għal bdiewa b’azjenda agrikola żgħira biex tiżdied
il-produzzjoni sostenibbli, u jitjieb l-aċċess għas-swieq, l-art u l-finanzi. Madankollu,
jenħtieġ li tingħata attenzjoni biex isir kwalunkwe tqabbil, peress li l-metodi ta’ kalkolu
jistgħu jvarjaw bejn il-pajjiżi, u t-tabella ma tipprovdix stampa sħiħa tal-isforzi f’kull qasam,
iżda biss dak li jkun inqabad permezz ta’ għodod disponibbli.
21
22

https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/highlights?page=1
Iffurmata mill-Patt Dinjiji tan-Nazzjonijiet Uniti u minn Inizjattiva ta’ Rappurtar Dinjiji.
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Tabella 4: Outputs u impatt fuq il-post
L-Awstrija

Fl-2017-2018, 1 327 983 bdiewa b’azjenda agrikola żgħira intlaħqu
permezz ta’ miżuri ffinanzjati mill-Aġenzija għall-Iżvilupp Awstrijaka
mfassla biex iżidu l-produzzjoni agrikola sostenibbli, u / jew itejbu l-aċċess
għall-art u riżorsi naturali oħra, għal servizzi u / jew swieq finanzjarji. Minn
dawn 399 217 kienu f’sitwazzjoni ta’ insigurtà alimentari.

IlKummissjoni
Ewropea
(2013-2018)

17 787 000 nisa ta’ età riproduttiva u tfal taħt il-ħames snin ibbenefikaw
minn programmi marbuta man-nutrizzjoni, li 1 381 000 minnhom kienu
f’sitwazzjoni ta’ insigurtà alimentari (2018);
26 197 000 persuna li huma f’sitwazzjoni ta’ insigurtà alimentari irċevew
assistenza mill-UE;
ġew introdotti prattiki ta’ ġestjoni sostenibbli tal-art fuq 4 152 000 ettaru;
6 985 000 bidwi b’azjenda agrikola żgħira ibbenefikaw minn miżuri
appoġġati mill-UE mfassla biex iżidu l-produzzjoni sostenibbli tagħhom, laċċess għas-swieq u / jew is-sigurtà tal-art, li minnhom 828 000 kienu
f’sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ sigurtà alimentari (2018).

Il-Finlandja

Fl-2015-2017, proġetti bilaterali u tas-soċjetà ċivili pprovdew appoġġ għal
madwar 3 106 000 bidwi, li minnhom 41 % kienu nisa, biex iżidu lproduzzjoni sostenibbli tagħhom, l-aċċess għas-swieq u / jew is-sigurtà talart. Il-kooperazzjoni fis-settur privat appoġġat aktar minn 2 200 000 bidwi.
120 000 familja kisbu pussess sigur tal-art – 64 % taċ-ċertifikati tal-pussess
tal-art inkisbu minn koppji miżżewġa u 19 % min-nisa biss. Barra minn
hekk, 3 245 400 ettaru ta’ foresti nġiebu taħt użu sostenibbli permezz ta’
operazzjonijiet bilaterali, tas-soċjetà ċivili u tas-settur privat.

Franza

Fl-2016-2018, 9 086 289 azjendi agrikoli tal-familja kienu appoġġati minn
proġetti ffinanzjati mill-FAFO mfassla biex iżidu l-kompetittività tagħhom,
jadattaw il-prattiki agrikoli tagħhom għat-tibdil fil-klima, u jiffaċilitaw laċċess tagħhom għal servizzi tal-art u finanzjarji.
57 621 elf ettaru bbenefikaw minn programmi ta’ konservazzjoni, restawr
jew ġestjoni sostenibbli tal-bijodiversità (2016-2018). Fl-2017-2019, 5,4
miljun persuna f’sitwazzjoni ta’ insigurtà alimentari ibbenefikaw millprogramm ta’ assistenza alimentari tal-Ministeru tal-Ewropa u għallAffarijiet Barranin.

Il-Ġermanja

178 600 nisa ta’ età riproduttiva u 67 400 tifel u tifla taħt l-età ta’ sentejn
fil-mira tal-programm dinji tal-ministeru federali tal-koperazzjoni
ekonomika u tal-iżvilupp (BMZ) ta’ “sigurtà alimentari u nutrizzjonali u
nutrizzjoni msaħħa” (parti mill-inizjattiva Ġermaniża “ONE WORLD – no
hunger” ), tejbu b’mod ċar in-nutrizzjoni tagħhom fl-2018. Mill-inqas
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16 000 000 persuna li ma jgawdux minn sigurtà alimentari ibbenefikaw
mill-miżuri ta’ titjib tal-FNS tal-gvern Ġermaniż23.
In-Netherlands 20 100 000 persuna denutrita rċevew għajnuna, li minnhom madwar
(2019)
15 300 000 ibbenefikaw b’mod ċar mill-forma ta’ konsum imtejjeb tal-ikel;
19 200 000 azjenda agrikola tal-familja rċevew appoġġ, li minnhom
6 600 000 żiedu l-produttività u / jew id-dħul tagħhom u 5 600 000 (ukoll)
kisbu aċċess aħjar għas-swieq;
673 000 ettaru ta’ art agrikola ġew imtejba, li minnhom 612 000 ettaru
adottaw prattiki aktar eko-effiċjenti u 118 000 ettaru saru aktar reżiljenti
għall-istress u l-kollassi; 113 000 bidwi kisbu pussess sigur tal-art.
Ir-Renju Unit

60 300 000 tifel u tifla taħt il-ħames snin, nisa (ta’ età li jista’ jkollhom ittfal) u bniet adoloxxenti ntlaħqu permezz ta’ miżuri relatati man-nutrizzjoni
(April 2015-Marzu 2019). Fl-2018/19, il-ministeru brittaniku tal-iżvilupp
internazzjonali (DFID) kellu 49-il programm agrikolu kummerċjali li
għadhom għaddejjin li kienu bbenefikaw aktar minn 22 miljun bidwi u li
sostnew jew ħolqu aktar minn 140 000 impjieg.

5. ENFASI TEMATIKA
Kif mitlub mill-Kunsill fl-2018, dan ir-rapport jipprovdi enfasi aktar profond fuq żewġ temi
speċifiċi: l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-impjieg rurali.
Emanċipazzjoni tan-nisa għas-sigurtà alimentari u għan-nutrizzjoni
B’ riflessjoni tal-impenn tal-UE għal approċċ trasformattiv tal-ġeneru, is-sehem ta’ miżuri
FNS li jinkludu aspett tal-ugwaljanza bejn is-sessi żdied minn 37 % fl-2014 għal 57 % fl2018. Il-miżuri tal-UE u tal-Istati Membri tejbu dejjem aktar l-aċċess tan-nisa għar-riżorsi
produttivi u l-opportunitajiet ta’ impjieg, stimulaw bidliet fl-imġiba – bħat-teħid ta’
deċiżjonijiet konġunti fl-unitajiet domestiċi rurali, u pprovdew lin-nisa bi pjattaformi biex
isemmgħu d-drittijiet tagħhom.
Fil-Kenja, il-Możambik, il-Malawi u s-Senegal, il-programm LANDac iffinanzjat minNetherlands jappoġġa l-aċċess tan-nisa għal art agrikola billi jinvolvihom f’diskussjonijiet
ta’ ġbir ta’ data u ta’ governanza tal-art. Fil-Malawi, l-UE ssaħħaħ is-sistemi ta’ governanza
tal-art għall-bdiewa b’azjenda agrikola żgħira billi tħarreġ l-uffiċjali lokali dwar id-drittijiet
tal-art tan-nisa u permezz tal-Forum tan-Nisa dwar id-Drittijiet tal-Art biex issaħħaħ il-ħiliet
tan-nisa fit-tmexxija. L-Italja żiedet l-involviment tan-nisa fil-katini ta’ valur filMozambique u żiedet is-servizzi ta’ nutrizzjoni materni u tat-tfal ibbażati fuq il-komunità flAfganistan. Fil-Mali, l-UE u l-Ġermanja ffaċilitaw l-aċċess tan-nisa għal raba’ saqwi, u
b’hekk tejbu l-aċċess tagħhom għal dieti diversifikati u tajbin għas-saħħa.
L-UE u l-Istati Membri tagħha qed jappoġġaw dejjem aktar approċċ trasformattiv bejn issessi matul id-djalogi ta’ politika ma’ pajjiżi sħab. L-UE u l-Istati Membri tagħha
kkontribwew, pereżempju, għal analiżi konġunta bejn is-sessi bħala pass biex jissawru
sħubijiet bejn is-setturi fil-Madagascar, u żiedu l-koordinazzjoni bejn is-sħab tal-UE fit23

Dan l-għadd jirreferi biss għal proġetti ta’ kooperazzjoni teknika (implimentati mill-GIZ). Minħabba li lgruppi fil-mira jirfsu fuq xulxin, id-data dwar l-impatt ta’ proġetti oħra (kooperazzjoni finanzjarja, proġetti
multilaterali) ma ġietx ikkunsidrata hawnhekk.
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twassil ta’ messaġġi sensittivi għall-kwistjonijiet ta’ ġeneru dwar il-vjolenza kontra n-nisa filKolombja.
L-istrateġiji tematiċi tal-UE li jistabbilixxu approċċ sensittiv għal kwistjonijiet ta’ ġeneru firrigward tal-governanza tal-art, in-nutrizzjoni, u l-iżvilupp tal-katina tal-valur inkludew
Closing the gender gap through agri-food value chain development (l-eliminazzjoni taddifferenza bejn il-ġeneri permezz tal-iżvilupp tal-katina tal-valur agroalimentari), li
jikkumplimentaw l-metodoloġija tal-analiżi tal-katina tal-valur għall-iżvilupp (value chain
analysis for development, VCA4D) biex jiġi vvalutat l-impatt ta’ katina tal-valur fuq liżvilupp soċjali, inkluża l-ugwaljanza bejn is-sessi. Fil-Kambodja, l-għodda VCA4D
enfasizzat il-parteċipazzjoni tan-nisa f’attivitajiet ta’ akkwakultura f’sistemi ta’ produzzjoni
semi-intensivi u ta’ gaġeġ żgħar kif ukoll is-sottorappreżentazzjoni tagħhom fit-teħid ta’
deċiżjonijiet dwar il-politika tas-sajd.
Ħolqien tal-impjiegi rurali
Skont il-Komunikazzjoni tal-2018 dwar l-Alleanza Afrika-Ewropa għall-Investiment u għallImpjiegi Sostenibbli24, l-UE u s-sħab Afrikani tagħha qed jiżviluppaw patti għal tkabbir u
impjiegi (jobs and growth compacts - JGC), li jikkonċentraw l-isforzi konġunti tagħhom fuq
il-ktajjen ta’ valur bl-ogħla potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi. Fejn rilevanti, il-JGC jorbot
ma’ inizjattivi internazzjonali oħra bħall-Inizjattiva tal-G20 dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ
Rurali25.
F’Lulju 2019, pereżempju, l-UE kkondividiet il-JGC26 tagħha mal-Gvern tal-Uganda biex
tħeġġeġ il-konverġenza ma’ prijoritajiet ewlenin tal-UE identifikati mal-Istati Membri, listituzzjonijiet imsieħba finanzjarji u atturi oħra, kif ukoll permezz ta’ djalogi mal-gvern u ssettur privat. Il-JGC għandhom l-għan li jappoġġaw il-ktajjen tal-valur tal-forestrija, talbiedja u tal-agrikoltura li jippermettu l-ħolqien tal-impjiegi, l-innovazzjoni, il-parteċipazzjoni
tan-nisa u ż-żgħażagħ fil-proċess tal-produzzjoni, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ladattament għalih, u l-komplementarjetà ma’ programmi oħra.
Azzjonijiet iffinanzjati mill-UE biex tingħata spinta lill-investiment u l-impjiegi jinkludu linizjattiva AgriFI li tippromwovi investimenti f’agrikoltura ta’ bdiewa b’azjenda agrikola
żgħira u f’intrapriżi micro, żgħar u ta’ daqs medju (micro-, small- and medium-sized
enterprises, MSME) permezz ta’ finanzjament imħallat. Biex tgħin fl-iżvilupp ta’ katini talvalur agrikolu, l-UE tieħu vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mis-swieq lokali, reġjonali u
dinjija, u tapplika l-metodoloġija tal-VCA4D biex tbiddel l-impatt tal-ktajjen tal-valur fuq ilħolqien tal-impjiegi, bħal fiż-Żambja (bajd u akkwakultura), il-Honduras (kafè), is-Sierra
Leone (żejt tal-palm), it-Tanzanija (kafè), il-Guinea-Bissau (mango u ġir), il-Burundi
(banana), u l-Benin (ananas)27.

24

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-africa-europe-jobs-alliancecommunication-643_en.pdf
25
https://www.consilium.europa.eu/media/23551/2017-g20-rural-youth-employment-en.pdf
26
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68138/eu-jobs-and-growth-compact-ugandasupporting-job-creation-and-economic-growth_tk
27
Studji tal-VCA, 2016-2020: https://europa.eu/capacity4dev/value-chain-analysis-for-development-vca4d-
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Kaxxa tat-test 3: Tisħiħ tal-ħolqien tal-impjiegi fil-katini tal-valur fi Sierra Leone
Il-Ġermanja tappoġġa l-“Employment Promotion Programme III” (Programm ta’
Promozzjoni tal-Impjiegi III) biex jiżdiedu l-impjiegi fil-ktajjen tal-valur tal-kawkaw, talkafè, tar-ross u tal-ħaxix. Il-programm jinvolvi ħidma ma’ MSME u żgħażagħ biex jitjiebu lħiliet, b’elementi b’saħħithom ta’ konsulenza u kkowċjar biex jiżdied l-impjieg indipendenti
u bil-paga. Fl-2016-2019, il-programm appoġġa 1 200 negozju u ħarreġ 36 000 żagħżugħ u
żagħżugħa, u ħoloq aktar minn 9 000 impjiegi ġodda u opportunitajiet ta’ xogħol
indipendenti. Sal-2019, kien ibbenefika aktar minn 250 000 persuna.
Kaxxa tat-test 4: Ħidma ma’ pajjiżi sħab biex tingħata spinta lill-ħolqien tal-impjiegi u
jinkisbu l-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp fis-Saħel
Fir-reġjun tas-Saħel u tal-Lag Chad, il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-UE għall-Afrika
(EUTF) ħoloq aktar minn 27 500 impjieg, għen 129 000 persuna biex jiżviluppaw attivitajiet
li jiġġeneraw id-dħul, u ppermetta li 50 000 persuna jirċievu taħriġ professjonali u / jew
żvilupp tal-ħiliet fl-2018-2019. L-appoġġ tal-UE huwa kritiku biex tiżdied il-parteċipazzjoni
ekonomika fost iż-żgħażagħ, u b’hekk jikkontribwixxi għall-isforzi ta’ stabbilizzazzjoni talEUTF fir-reġjun. Madwar 700 000 żagħżugħ u żagħżugħa bbenefikaw minn inizjattivi għallħolqien tal-impjiegi u l-kollokament tax-xogħol, taħriġ professjonali u / jew appoġġ biex
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom.
Kaxxa tat-test 5: Żieda fit-tkabbir agrikolu sostenibbli, l-impjiegi, u s-sigurtà alimentari
fil-Malawi
L-UE u l-Ġermanja jappoġġaw il-programm “More Income and Employment in Rural
Areas of Malawi” (MIERA) implimentat minn KULIMA biex jiżdiedu l-opportunitajiet ta’
dħul u impjieg għall-bdiewa b’azjenda agrikola żgħira u l-MSME f’għadd ta’ katini tal-valur
(manjoka, karawett, fażola tas-sojja, u ġirasol). Mill-2017, ġew imħarrġa aktar minn 23 000
bdiewa b’azjenda agrikola żgħira fl-ekonomija agrikola, in-negozju agrikolu u lkummerċjalizzazzjoni u ġew iffirmati 300 ftehim ta’ biedja kummerċjali bejn kumpaniji
ewlenin u organizzazzjonijiet tal-bdiewa. Il-bdiewa żiedu d-dħul tagħhom b’ 20 % u nħolqu
900 impjieg.

6. KONKLUŻJONI
L-UE u l-Istati Membri tagħha ħadu approċċ komprensiv biex jappoġġaw il-politiki u lprogrammi tal-pajjiżi sħab. L-isforzi konġunti ffukaw fuq it-tisħiħ tar-reżiljenza tal-aktar
persuni vulnerabbli għall-kriżijiet alimentari, iż-żieda fl-investimenti responsabbli fis-sistemi
alimentari sostenibbli, it-titjib tar-riżultati nutrizzjonali, l-istimolu tal-innovazzjoni, u lindirizzar tal-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa. L-esperjenzi
ppreżentati f’dan ir-rapport u fid-Dokument li jakkumpanjah ta’ Ħidma tal-Persunal talKummissjoni juru l-importanza ta’:
1. Teħid ta’ approċċ komprensiv lejn sistemi alimentari sostenibbli u inklużivi li
jippermettu ikel sikur u nutrittiv u dieti tajbin għas-saħħa għal kulħadd. Dan
ifisser li wieħed jiffoka fuq is-sistemi alimentari b’mod ġenerali, mill-produzzjoni
sostenibbli sal-konsum, l-ipproċessar, il-kummerċ u l-kummerċjalizzazzjoni, u billi
jiġu bbilanċjati l-fatturi klimatiċi, tas-saħħa, ambjentali, ekonomiċi u soċjali. Dan iqis
l-ugwaljanza bejn is-sessi, f’konformità mat-tieni pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar l14

ugwaljanza bejn is-sessi (Gender Action Plan II, GAPII). Dan jirrikonoxxi wkoll irrwol importanti tas-sajd u l-akkwakultura għall-FNS, li jeħtieġ governanza aħjar talbaħar li tħares il-liġijiet dwar l-aċċess għall-istokkijiet tal-ħut, ir-riżorsi tal-art u talilma, u enfasi partikolari fuq il-benefiċċji li jirriżultaw għas-sajjieda fuq skala żgħira u
għall-bdiewa b’azjenda agrikola żgħira.
2. Appoġġ tan-Netwerk Globali kontra l-Kriżijiet Alimentari bħala kontributur
kritiku għall-iżvilupp ta’ sistemi alimentari sostenibbli tul ir-rabta umanitarja,
tal-iżvilupp u tal-paċi. Dan l-appoġġ mill-UE u l-Istati Membri tagħha jinvolvi
analiżi konġunta, investimenti strateġiċi, u reazzjonijiet koordinati fil-livell nazzjonali,
reġjonali u dinji. Jenħtieġ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkomplu jindirizzaw kemm
il-ħtiġijiet immedjati kif ukoll il-fatturi soċjoekonomiċi, ambjentali u ta’ paċi
sottostanti biex jiġu evitati kriżijiet alimentari rikorrenti.
3. Prijoritizzazzjoni ta’ approċċ li jinvolvi diversi partijiet interessati għas-sigurtà
alimentari u nutrizzjonali u l-agrikoltura sostenibbli sabiex jitħaffef il-progress
fuq l-Aġenda 2030. Dan l-approċċ jinkludi b’mod partikolari mekkaniżmi ta’
governanza dinjija, reġjonali, nazzjonali u lokali. Jenħtieġ li l-istrateġija tinvolvi ttisħiħ ta’ sħubiji mas-sistema tan-NU (inklużi l-aġenziji tan-NU bbażati fuq ir-Rumani
u l-Kumitat dwar is-Sigurtà Alimentari Dinjija), l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka,
pjattaformi globali b’diversi partijiet interessati, is-settur privat u l-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili biex jiġu żviluppati u applikati normi globali.
4. Tisħiħ tar-riċerka agrikola u tas-sistemi ta’ innovazzjoni fil-livell nazzjonali,
reġjonali u dinjija għall-promozzjoni tar-reżiljenza għat-tibdil fil-klima. Jenħtieġ
li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkomplu jappoġġaw l-arkitettura tal-governanza
istituzzjonali u l-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet reġjonali u nazzjonali tar-riċerka
agrikola, u jenħtieġ li jistimulaw l-innovazzjoni sostenibbli permezz ta’ sħubijiet bejn
diversi partijiet ikkonċernati bħall-inizjattiva DeSIRA.
5. Żieda tal-investimenti responsabbli pubbliċi u privati fl-agrikoltura sostenibbli,
is-sajd u n-negozji agrikoli, inkluż permezz ta’ assistenza mħallta biex jiġu
appoġġati l-agrikoltura, is-sajd u l-MSME b’azjenda żgħira. Jenħtieġ li l-UE u lIstati Membri tagħha jħallu impatt ekonomiku, ambjentali u fuq l-iżvilupp soċjali
bħala l-prijorità ewlenija fl-appoġġ ta’ investimenti privati f’negozji agrikoli, inkluż
permezz ta’ aktar investiment fi ktajjen tal-valur sostenibbli, inklużivi u reattivi għal
kwistjonijiet ta' ġeneru.
6. Appoġġ għall-kummerċjalizzazzjoni lokali u reġjonali u l-aċċellerazzjoni ta’
kummerċ agrikolu interreġjonali u intrareġjonali. Jenħtieġ li l-UE u l-Istati
Membri tagħha jkomplu jappoġġaw ftehimiet, bħal dawk dwar iż-Żona ta’ Kummerċ
Ħieles Kontinentali Afrikana, li jippromwovu l-integrazzjoni reġjonali u li jistgħu
jgħinu biex jinħolqu swieq ġodda u impjiegi deċenti ġodda, iżidu l-kompetittività, u
jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-ikel.
7. Promozzjoni ta’ agrikoltura sensittiva għall-klima, inkluża l-agroekoloġija,
filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-agrikoltura sostenibbli fl-adattament
għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni għal dan il-għan kif stabbilit fil-ħidma
konġunta Koroniva dwar l-agrikoltura28 u enfasizzat f’impenji rilevanti oħra. F’dan il-

28

Deċiżjoni 4/CP.23.
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kuntest, jenħtieġ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jgħinu lillpajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp
biex iwettqu l-kontributi stabbiliti fil-livell nazzjonali tagħhom.
8. Indirizzar tad-denutrizzjoni fil-forom kollha tagħha, filwaqt li jkompli l-fokus
fuq il-gruppi l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni. Jenħtieġ li l-UE tkompli
tivvaluta u tirrapporta dwar l-impatt tagħha fuq it-tnaqqis fit-tkabbir imxekkel, filwaqt
li tindirizza l-forom kollha ta’ denutrizzjoni li jolqtu lil persuni vulnerabbli. Jenħtieġ li
l-programmi dwar in-nutrizzjoni jikkontribwixxu wkoll għat-trasformazzjoni
sostenibbli tas-sistemi alimentari
Dawn l-osservazzjonijiet huma rilevanti wkoll fit-tħejjija għas-Summit dwar in-Nutrizzjoni
għat-Tkabbir u s-Summit dwar is-Sistemi Alimentari tan-NU fl-2021.
COVID-19 u sigurtà alimentari
Il-pandemija tal-COVID-19 kienet għadha qed tiżviluppa meta dan ir-rapport kien qed jiġi
ffinalizzat. L-effetti sħaħ tal-COVID-19 u tal-kriżi soċjo-ekonomika li kkawżat fuq is-sigurtà
alimentari u nutrizzjonali għadhom fil-biċċa l-kbira mhux magħrufa f’termini ta’ severità ta’
lockdown u effetti konsegwenzjali fuq l-għajxien rurali. Indikazzjonijiet bikrija jissuġġerixxu
li l-impatti jistgħu jkunu sostanzjali b’ħafna miljuni ta’ persuni li jitilfu l-introjtu tagħhom,
filwaqt li fl-istess ħin jiffaċċjaw żieda fil-prezzijiet tal-ikel lokali u importat minħabba lloġistika u f’xi każijiet ir-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni (pereżempju r-ross).
Barra minn hekk, ir-riskju li l-miżuri biex tiġi indirizzata l-kriżi tas-saħħa jaggravaw b’mod
qawwi l-kriżi alimentari attwali, kien ċar, peress li l-produzzjoni agrikola f’xi reġjuni tista’
tiġi milquta mid-diffikultajiet tal-bdiewa biex ikollhom aċċess għall-inputs filwaqt li jkunu
qed jiffaċċjaw sfidi oħra (bħall-estremitajiet tat-temp, il-pesti u l-mard, pereż. il-ġurati taddeżert). Il-pajjiżi milquta minn diversi kriżijiet huma f’riskju partikolari ta’ nuqqas ta’ sigurtà
alimentari.
L-UE u l-Istati Membri tagħha qed jaġġustaw il-portafolli ta’ kooperazzjoni tagħhom biex
jirreaġixxu għal dawn l-isfidi. B’mod aktar fundamentali, il-pandemija tal-COVID-19
enfasizzat il-ħtieġa li jissaħħaħ l-approċċ ta’ “saħħa waħda” u li jiġu indirizzati r-raġunijiet
sottostanti għaż-żieda fil-mard li joħroġ mill-interazzjonijiet bejn l-annimal u l-bniedem,
inkluż it-telf ta’ bijodiversità, prattiki ta’ biedja mhux sostenibbli u kummerċjalizzazzjoni u
negozjar mhux sikuri tal-ikel.
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