
Il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għad-diżastri jeħtieġu 
kooperazzjoni b’saħħitha, koordinazzjoni fuq ħafna livelli 
u kombinazzjoni ta’ ħiliet u kompetenza esperta.  In-
Network tal-Unjoni ta’ Għarfien dwar il-Protezzjoni 
Ċivili, stabbilita bid-Deċiżjoni 1313/2013/UE, għandha 
l-għan li ssaħħaħ il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-
Protezzjoni Ċivili f’dawn l-aspetti kollha. Din iġġib flimkien 
l-atturi tal-protezzjoni ċivili u tal-immaniġjar tad-diżastri 
biex jikkollaboraw u jaħdmu flimkien bl-għan li jsaħħu 
l-kapaċità globali tal-UE biex tindirizza d-diżastri.

Bħala sensara tal-għarfien, in-Network ta’ Għarfien hija 
għodda biex l-għarfien relevanti jsir iktar aċċessibli għall-
atturi tal-protezzjoni ċivili u tal-immaniġjar tad-diżastri, u 
toffrilhom spazju biex jitgħallmu, jaħdmu u jikbru filmkien. 

Bħala faċilitatur tas-sħubija, tgħaqqad varjetà ta’ 
partijiet interessati attivi f’livelli differenti, mil-lokal sa 
internazzjonali, governattivi sa mhux governattivi, u 
minn politiċi sa xjentifiċi u operazzjonali, u torganizza 
avvenimenti virtwali u wiċċ imb wiċċ u tiffinanzja inizjattivi 
konġunti u transsettorjali.   

Hija sservi wkoll bħala katalista tal-innovazzjoni billi 
tistimola r-riċerka u tiffaċilita l-introduzzjoni u l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji u proċessi ġodda fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili u tal-immaniġjar tad-diżastri. 
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Billi tisfrutta u taqsam l-għarfien u l-kompetenza esperta, 
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Attivitajiet

In-Network ta’ Għarfien inizjalment se tiffoka fuq l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet eżistenti ta’ suċċess,billi ssaħħaħhom 
u tagħmilhom aktar inklużivi. Fi stadju aktar tard, se tintroduċi inizjattivi ġodda biex tappoġġja aktar il-Mekkaniżmu tal-
Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (UCPM) u l-Istati Membri u Parteċipattivi tagħha.

L-attivitajiet tan-Network ta’ Għarfien huma strutturati skont żewġ pilastri - l-iżvilupp tal-kapaċità u x-xjenza, u huma 
supplimentati minn sett ta’ attivitajiet trasversali u mifruxa man-network kollha li jorbtu mal-pilastri, filwaqt li jassiguraw 
koerenza u sinerġiji.

Programm ta’ Taħriġ tal-UCPM   
Taħriġ għall-esperti biex jaħdmu flimkien fuq 
attivitajiet ta’ prevenzjoni, tħejjija u rispons 
bħala parti mill-UCPM. 

Skambju ta’ Esperti tal-Protezzjoni Ċivili 
Programm ta’ skambju li jippermetti 
lill-esperti jagħmlu perjodu barra minn 
pajjiżhom biex jaqsmu esperjenzi u jiksbu 
ħiliet operazzjonali ġodda. 

Programm ta’ Tagħlimiet Miksuba  
tal-UCPM    
Tagħlimiet u prattiki tajba li jittieħdu minn 
skjeramenti u attivitajiet oħra biex tissaħħaħ 
l-effiċjenza u l-effettività tal-UCPM. 

Eżerċizzji ta’ protezzjoni ċivili   
Eżerċizzji bħall-EU MODEX li jtejbu t-tħejjija u 
jsaħħu l-kollaborazzjoni fost l-awtoritajiet u 
t-timijiet Ewropej tal-protezzjoni ċivili.  
   

Opportunitajiet li jiffaċilitaw sħubijiet 
Il-finanzjament ta’ inizjattivi biex iqarrbu 
l-komunitajiet tal-protezzjoni ċivili u 
tal-immaniġjar tad-diżastri u jrawmu 
l-kollaborazzjoni tagħhom.

Pariri u innovazzjoni xjentifika  
Konnettività ma’ networks 
xjentifiċi biex jipprovdu lill-UCPM 
b’kompetenza esperta speċifika                                                                                                 
u jistimulaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

Workshops u konferenzi tematiċi   
 Opportunitajiet ta’ tagħlim u networking 
iddiżinjati madwar ħtiġijiet u riskji speċifiċi 
eżistenti jew emerġenti. 

Email 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Pjattaforma 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni  
Inizjattivi li jtejbu s-sensibilizzazzjoni dwar 
riskji ta’ diżastri u l-attivitajiet tal-protezzjoni 
ċivili fil-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons.

Involviment tal-komunità
Djalogu regolari mal-Istati Membri u 
Parteċipattivi u partijiet interessati oħra fuq 
l-aspetti kollha tan-Network ta’ Għarfien.

#CivProKnowNet

Żurna fuq: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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