
 

 

 

 

Kollaborazzjoni ta' suċċess bejn l-Korp tal-Pulizija u l-

Univeristà ta’ Malta fuq il-proġett MIRROR 

 Il-Korp tal-Pulizija huwa l-aġenzija nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġi 

u l-prevenzjoni tal-kriminalità. Barra minn hekk, l-Korp huwa responsabbli għall-

kontroll tal-fruntieri, billi l-Kummissarju tal-Pulizija jservi wkoll bħala l-Uffiċjal 

Prinċipali tal-

Immigrazzjoni. L-Korp, 

b’kollaborazzjoni mad-

Dipartiment tal-

Politika tal-

Informazzjoni u l-

Governanza fl-

Università ta’ Malta, 

huwa involut fil-

proġett iffinanzjat 

mill-Unjoni Ewropea HORIZON 2020 imsejjaħ “MIRROR” (fuq Riskji relatati mal-

Migrazzjoni kkawżati minn Kunċetti Żbaljati ta ’Opportunitajiet u Rekwiżiti”). Il-

proġett huwa mibni fuq il-fatt li fl-imħuħ taċ-ċittadini li jikkunsidraw li jemigraw 

lejn l-Ewropa, il-perċezzjoni tal-Ewropa għandha rwol importanti. 

L-Proġett MIRROR tfittex li tibni pjattaforma li tippermetti lill-imsieħba 

interessati jifhmu din il-perċezzjoni, jaraw kif din il-perċezzjoni hija differenti 

mir-realtà, jindunaw każijiet ta’ manipulazzjoni tal-midja, u jiżviluppaw il-

kapaċitajiet tagħhom biex jikkontrobattu kunċetti żbaljati kif ukoll theddid għas-

sigurtà li jirriżulta li jista’ jaffettwa diversi atturi (eż. Migranti, awtoritajiet tal-

fruntiera, ċittadini tal-komunità, eċċ.). Wieħed mill-punti ewlenin tar-riċerka tal-

Korp u l-Università ta’ Malta huwa li jesplora modi ġodda ta’ kif jiġu estiżi l-

proċeduri ta’ valutazzjoni tat-theddid speċifikament billi tiġi inkluża l-perspettiva 

tal-analiżi tal-intelliġenza open-source. 

 



 

Malta għandha rwol 

ewlieni fil-moviment 

tal-immigranti lejn l-

Ewropa. Għalhekk, 

huwa importanti għall-

Korp li jiżviluppa l-

abbiltà li jittratta b'mod 

effettiv ma' theddid 

għas-sigurtà li jirriżulta 

minn perċezzjonijiet u 

kunċetti żbaljati. 

Għalhekk, l-Korp  ħa l-

pass proattiv li jikkollabora mal-akkademja mhux biss biex tiżviluppa tali 

kapaċità, iżda wkoll biex issaħħaħ il-kollaborazzjoni tagħha ma' aġenziji 

nazzjonali tal-fruntiera simili mill-Ewropa. Il-proġett se jippermetti l-

ġenerazzjoni ta' netwerks ġodda u jippermetti lill-Korp jaqsam l-aħjar prattiki fl-

immaniġjar tal-fruntieri u jifhem il-perċezzjoni tal-proċessi ta' migrazzjoni 

f'pajjiżi ta' oriġini, transitu u pajjiżi fil-mira. 

Is-suċċess ta' dal-proġett ma 

kienx ikun possibbli mingħajr 

avvenimenti ewlenin ta’ 

netwerking, bħall-ewwel laqgħa 

ta’ progress li l-Korp ospita 

flimkien mal-Università ta’ 

Malta. Fl-20 ta’ Novembru 2019 

ġiet organizzata żjara fil-

Kwartieri Ġenerali tal-Korp tal-

Pulzija, fejn ingħataw żewġ 

preżentazzjonijiet dwar il-

proġett u l-operat tat-taqsima tal-immigrazzjoni fi ħdan l-Korp. Wara l-

preżentazzjoni, is-sessjoni dwar mistoqsijiet mill-udjenza rriżultat f'diskussjoni li 

kopriet dettalji dwar it-tip ta' rappurtaġġ li l-Korp jiġġenera għall-immigranti li 

jivvjaġġaw madwar il-Mediterran, il-metodi ta' interpretazzjoni użati għall-

intervisti ma' immigranti u proċeduri ġenerali oħra. 



 

L-Korp attenda wkoll diversi laqgħat differenti 

fi ħdan il-proġett MIRROR, speċjalment fir-

rigward tal-mock-up għall-user-interface tal-

pjattaforma MIRROR. Matul dawn il-laqgħat, 

l-Korp ipprovda b’mod attiv l-assistenza 

meħtieġ rigward il-wiri tal-pjattaforma u ż-

żieda ta’ ċerti funzjonalitajiet li jkunu 

meħtieġa kemm mill-proġett MIRROR kif ukoll 

mill-Korp fil-futur qarib ġaladarba l-

pjattaforma tiġi vvalidata. L-Korp ipparteċipa 

wkoll f'laqgħat ta' attività ta' validazzjoni 

bikrija, fejn ġew spjegati l-karatteristiċi l-

ġodda miżjuda mal-pjattaforma mill-

Università ta' Malta u msieħba oħra tal-

konsorzju. L-attivitajiet ta’ validazzjoni bikrija servew bħala stadju ta’ ttestjar 

minn qabel, peress li l-Korp se jkollu l-privileġġ li jmexxi u jivvalida l-pjattaforma 

MIRROR fix-xhur li ġejjin, bil-għan li jagħti razzjonijiet dwar is-saħħiet u d-

dgħufijiet perċepiti tiegħu.  

L-assoċjazzjoni bejn l-Università ta 

’Malta u l-Korp tal-Pulizija 

enfasizzat il-ħtieġa għal sħubijiet 

bejn l-infurzar tal-liġi u l-

akkademja. Filwaqt li l-Korp 

għandu esperjenza estensiva fil-

qasam tal-infurzar tal-liġi u l-

kontroll tal-fruntieri, sħubiji 

akkademiċi jippermettu li dik l-

esperjenza tiġi tradotta 

f’soluzzjonijiet effettivi permezz tal-kompetenza teknika u analitika pprovduta 

mill-Università. Aħna nħarsu 'l quddiem biex naraw ir-riżultati tal-proġett 

MIRROR fil-prattika u kollaborazzjonijiet simili fil-futur qarib. 


