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1. X’taħseb li huma l-isfidi li għandhom il-Georgia u l-Armenja?
Bħal kull pajjiż ieħor fid-dinja, il-Georgia u l-Armenja għandhom l-isfidi partikolari tagħhom.
Dawn huma ta’ natura politika, ekonomika jew soċjali.
Il-Georgia
1. L-integrazzjoni Ewropea: Dan il-pajjiż qed juri interess dejjem iżjed sabiex jissieħeb

fl-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, bħal kull pajjiż aspirant ieħor, il-Georgia jrid l-ewwel
nett ikollu l-istrutturi politiċi, ekonomiċi u soċjali kollha f’posthom, skont ir-rekwiżiti
tal-Unjoni Ewropea, sabiex ikun jista’ jiġi kkunsidrat bħala kandidat għall-adeżjoni.
Sabiex jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, il-Georgia jrid jindirizza b’mod adegwat dawk laspetti li jifformaw il-prinċipji sottostanti tat-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Unjoni Ewropea,
fosthom ir-rispett lejn id-drittijiet u d-dinjità tal-bniedem, id-demokrazija, l-ugwaljanza,
is-suq ħieles, u s-saltna tad-dritt. Ta’ min isemmi l-progress li sar diġà f’dawn l-aħħar
snin bejn il-Georgia u l-Kummissjoni Ewropea biex titkattar il-ħidma aktar mill-qrib ta’
dan il-pajjiż mal-Unjoni Ewropea. Fl-2014 l-Unjoni Ewropea u l-Georgia ffirmaw ilFtehim ta’ Assoċjazzjoni, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2016. Dan, flimkien mad-Deep
and Comprehensive Free Trade Area Agreement (DCFTA), jibni pedament sod sabiex
il-Georgia tiżviluppa integrazzjoni politika u ekonomika aktar robusta mal-Unjoni
Ewropea. Fid-dikjarazzjoni konġunta ffirmata mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin talGeorgia, l-Ukrajna u r-Repubblika tal-Moldova fil-5 ta’ Diċembru 2019, il-Georgia
laqgħet b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li taċċellera r-relazzjonijiet
ekonomiċi aktar mill-qrib bejn iż-żewġ partijiet (http://www.dcfta.gov.ge/en/home).
2. L-Abkhazia u s-South Ossetia: Ir-reġjun tal-Abkhazia, li jinsab fin-Nofsinhar tal-

Kawkasu, huwa ta’ sfida oħra għall-pajjiż. L-istatus tar-reġjun bħala de facto stat sovran
u bħala repubblika awtonoma mill-Georgia, hu kruċjali fejn jidħol il-konflitt bejn dan irreġjun u l-Georgia, li qed jaffettwa wkoll ir-relazzjonijiet politiċi bejn il-Georgia u rRussja. Fl-2008 il-Parlament tal-Georgia ddikjara r-reġjun tal-Abkhazia bħala territorju
okkupat mir-Russja, u sal-lum il-Georgia għadu jqis lill-abitanti tal-Abkhazia bħala
ċittadini tiegħu. Ta’ min isemmi li f’dan ir-reġjun ir-Russja għad għandha influwenza
politika u militari qawwija fuq it-tmexxija separatista tiegħu. Malta ma tirrikonoxxix lillAbkhazia bħala stat awtonomu.
Ir-reġjun tas-South Ossetia huwa sfida oħra sabiex il-Georgia jżomm l-istabbiltà politika
tiegħu fil-Kawkasu, kif ukoll l-għaqda politika u soċjali bejn id-diversi fazzjonijiet jew
minoritajiet li jiffurmaw parti integrali mill-popolazzjoni tal-pajjiż. Il-konflitt bejn isSouth Ossetia u l-Georgia għadu fis-seħħ, minkejja li l-Gvern tal-Georgia wiegħed
kemm-il darba iżjed awtonomija lir-reġjun u aktar rappreżentanza f’livell internazzjonali.
Dan il-konflitt laħaq il-qofol tiegħu fl-2006 meta l-poplu tas-South Ossetia vvota
f’referendum favur l-awtonomija tiegħu mill-Georgia, xi ħaġa li ħafna mill-komunità
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internazzjonali ma tirrikonoxxix, inkluż Malta. Ir-reġjun igawdi l-protezzjoni tar-Russja,
u għaldaqstant iżid it-tensjoni fir-relazzjonijiet politiċi tal-Georgia ma’ dan il-pajjiż.
Iż-żewġ konflitti li l-Georgia għandu mat-territorji separatisti ħolqu tensjoni diplomatika
mar-Russja, barra li jservi wkoll ta’ theddida għall-integrità tat-territorju tal-pajjiż,
speċjalment meta wieħed iqis il-preżenza militari Russa fiż-żewġ żoni. Għaldaqstant, ilbiża’ minn xi konflitt militari ieħor għadha hemm. L-għarfien tal-awtonomija taż-żewġ
territorji mis-Sirja f’Mejju 2018 wassal għal kriżi diplomatika bejn dan il-pajjiż u lGeorgia, tant illi f’Ġunju tal-istess sena dan tal-aħħar impedixxa l-awtorizzazzjoni lil
żewġ linji tal-ajru Sirjani milli jaċċessaw l-ispazju tal-ajru tiegħu.
3. Sfidi ekonomiċi: Mill-perspettiva ekonomika, għalkemm matul dawn l-aħħar 15-il sena

il-Georgia ħadem biex itejjeb il-qagħda ekonomika tiegħu, ir-rati tal-qgħad u l-faqar
għadhom għoljin. Sal-2018, ir-rata tal-qgħad nazzjonali kienet ta’ madwar 12%, li f’ċerti
reġjuni laħħqet ir-rata ta’ 40% fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Fl-istess sena, ir-rata talfaqar nazzjonali kienet ta’ madwar 17%. Il-livell tal-għajxien għadu meqjus millekonomisti bħala baxx ħafna. Dawn id-disparitajiet jistgħu jingħelbu bil-ħolqien ta’ niċeċ
ekonomiċi ġodda, b’riformi sistematiċi fl-edukazzjoni (speċjalment fl-edukazzjoni
vokazzjonali) u l-iżvilupp rurali, bit-titjib fl-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ tat-tfal,
iż-żgħażagħ u l-adulti, u bl-iżvilupp sostenibbli fl-ambjent, fejn il-Gvern, is-soċjetà
ċivili, is-settur privat u ċ-ċittadini jkunu atturi ugwali. Aktar diversifikazzjoni fl-impjiegi
twassal biex persuni bi kwalifiki edukattivi għolja jkunu jistgħu jsibu impjieg. Is-suċċess
ekonomiku tal-pajjiż jista’ jinkiseb billi jitkattru l-ftehimiet ta’ suq ħieles ma’ pajjiżi
oħra. Aktar kompetizzjoni ħielsa hija kruċjali għal aktar diversifikazzjoni filproduzzjoni, u għaldaqstant għal aktar għażliet għall-konsumatur f’termini ta’ kwalità u
prezzijiet fuq prodotti differenti. Il-Gvern qed jaħdem biex jibbaża l-politika ekonomika
tiegħu fuq il-prinċipji ta’ ekonomija ta’ suq ħieles, li jimplika l-protezzjoni tad-drittijiet
tal-proprjetà, il-kompetizzjoni f’suq ħieles, u l-libertà tas-suq privat. It-tisħiħ ta’ dan talaħħar ifisser żieda fl-impjiegi, filwaqt li jħaffef l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż. Ilkummerċ barrani u aktar relazzjonijiet kummerċjali b’saħħithom jgħinu biex dan juża lpożizzjoni ġeografika unika u vantaġġjuża tiegħu, u b’mod effettiv isaħħaħ il-funzjoni
ta’ tranżitu u jiżviluppa l-prospett li jsir ċentru ta’ kummerċ reġjonali.
Minkejja l-isfidi spjegati fuq, il-progress li sar diġà bejn il-Georgia u l-Kummissjoni
Ewropea (kif issemma taħt l-indent 1) biex titkattar il-ħidma ekonomika aktar mill-qrib
mal-Unjoni Ewropea, huwa sinifikanti. Ix-xogħol imwettaq fuq livell Ewropew b’rabta
mal-liberalizzazzjoni tal-viża (Visa Liberalisation Action Plan (VLAP)) mill-2017 ’il
quddiem huwa pass fid-direzzjoni t-tajba sabiex jixpruna aktar il-kuntatti bejn il-Georgia
u l-Unjoni Ewropea, anke dawk ta’ natura kummerċjali. Bir-riformi mwettqa s’issa filpajjiż, l-Unjoni Ewropea tforni lill-Georgia b’aktar minn €100 miljun kull sena
f’għajnuna finanzjarja u teknika (https://www.schengenvisainfo.com/news/knowledgeof-eu-visa-free-requirements-drops-among-georgians/).
L-ekonomija tal-pajjiż tista’ tara żviluppi notevoli wkoll fil-qasam turistiku. Hija niċċa
li għal dan il-pajjiż tista’ tħalli redditu sostanzjali fl-ekonomija tiegħu. Dan jista’ jsir
b’iżjed investiment fl-infrastruttura u billi l-operaturi turistiċi jkunu miftuħin iżjed
internazzjonalment, pereżempju websajts ta’ lukandi, ristoranti, ċentri ta’ infomazzjoni
u mkejjen turistiċi popolari oħra jkunu bl-Ingliż u b’lingwi barranin oħra wkoll ħalli
jattiraw udjenza iktar wiesgħa.
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4. Id-drittijiet tal-bniedem: Sfida oħra tirrigwarda l-ameljorament tad-drittijiet talbniedem. Filwaqt li fil-Georgia sar progress sinifikanti f’dan il-qasam, bl-approvazzjoni
ta’ liġijiet apposta, mill-banda l-oħra jidher li għad irid isir aktar xogħol, speċjalment fejn
jikkonċerna l-komunità LGBTIQ. Pereżempju, il-ħtieġa għal leġiżlazzjoni li tirrigwarda
ż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess, l-għarfien uffiċjali ta’ koppji tal-istess sess, li
persuni LGBT ikunu jistgħu jservu fil-militar, kif ukoll l-adozzjoni ta’ tfal minn koppji
tal-istess sess ilha tinħass. Dan jinkorpora wkoll proċess edukattiv u kulturali fil-pajjiż
kollu, peress li fil-Georgia għadhom jeżistu ċerti sentimenti estremisti kontra din ilkomunità, li ta’ spiss jemanaw mill-influwenza ta’ movimenti ta’ twemmin konservattiv
jew ultrakonservattiv.
Fil-kuntest tad-drittijiet tal-bniedem jidher li sar żvilupp notevoli fuq livell ta’ gvern biex
jiġu indirizzati d-defiċjenzi f’ċerti oqsma partikolari, pereżempju l-vjolenza domestika,
l-istandards tax-xogħol, u l-esklużjoni soċjali. Dan joħroġ b’mod partikolari mill-ewwel
rapport ta’ implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u lGeorgia, iffirmat fl-2018. Mill-banda l-oħra, ir-rapport annwali tal-Istati Uniti dwar ittraffikar uman (2019) jisħaq li l-pajjiż jeħtieġ jaħdem iktar biex jindirizza b’mod effettiv
il-pjaga reali tat-traffikar uman għall-prostituzzjoni (https://www.state.gov/reports/2019trafficking-in-persons-report-2/georgia/).
Sfida qawwija oħra hija fl-investiment edukattiv. Minkejja t-titjib li sar fl-aħħar snin fissistema edukattiva tiegħu, jidher li għad irid jiġi rreġistrat aktar progress. Hu stmat li
madwar żewġ-terzi tal-istudenti fil-Georgia li għandhom 15-il sena ma jilħqux il-livelli
meħtieġa fil-qari, ix-xjenza u l-matematika. Ir-rata ta’ studenti li ma jkomplux bledukazzjoni tagħhom wara s-sekondarja hija wkoll pjuttost għolja. Jidher li waħda millkawżi għal dan ġejja mill-fatt li ħafna għalliema m’għandhomx kwalifiki adegwati. Ta’
min isemmi wkoll l-inklużjoni fl-edukazzjoni ta’ tfal u żgħażagħ bi bżonnijiet differenti.
Minkejja li l-Gvern, taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Giorgi Gakharia, qed jaħdem biex
fil-pajjiż tiġi żviluppata sistema edukattiva inklussiva, għadha teżisti sitwazzjoni fejn tfal
u żgħażagħ bi bżonnijiet differenti jiġu segregati jew emarġinati mis-sistema
mainstream. B’edukazzjoni inklussiva nifhmu sistema ta’ tagħlim li tinkludi lit-tfal u żżgħażagħ kollha, minkejja l-abbiltajiet u d-diżabbiltajiet tagħhom.
F’dan il-kuntest trid issir referenza għall-impenn tal-pajjiż lejn it-tisħiħ tad-drittijiet talbniedem bil-parteċipazzjoni attiva tiegħu fil-Kunsill tal-Ewropa, li bejn Novemberu 2019
u Marzu 2020 mexxa l-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-kuntest tal-Pjan
ta’ Azzjoni 2020-2023 tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Georgia qed jaħdem biex itejjeb listandards tad-demokrazija, id-drittijiet umani, kif ukoll is-saltna tad-dritt
(https://www.coe.int/en/web/portal/georgia).
Il-Georgia ilu membru tal-OSCE sa mill-1992. F’dan il-forum qed isiru iżjed sforzi
sabiex jitkattru n-negozjati bejn il-partijiet konfliġġenti fil-Georgia (mal-Abkhazia u sSouth Ossetia), u biex fil-pajjiż jitwettqu iżjed riformi favur is-saltna tad-dritt u ddrittijiet tal-bniedem. Fi ħdan il-Human Rights Council il-Georgia qed jistinka biex
jassigura aktar id-drittijiet tal-bniedem, b’mod partikolari fejn jikkonċerna l-ħelsien talmoviment, id-drittijiet ta’ persuni spostati sabiex jiġu kkompensati kif xieraq għallproprjetà
tagħhom,
kif
ukoll
id-dritt
għall-edukazzjoni
u
s-saħħa
(https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/GEIndex.aspx).
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L-Armenja
1. Politika interna u konflitti ma’ pajjiżi ġirien: Ir-reġjun tan-Nagorno-Karabakh huwa
sfida ewlenija li l-Armenja għadu jiffaċċja sal-lum. Il-konflitt bejn l-Armenja u lAżerbajġan kawża ta’ dan ir-reġjun ilu għaddej għal kważi tletin sena (1992). Minkejja
li fl-1994 sar waqfien mill-ġlied, l-impatt negattiv li dan qed iħalli fuq l-ekonomija
Armena, speċjalment bl-embargo mill-Ażerbajġan u t-Turkija, huwa kbir (ara aktar dwar
dan fl-indent 2 isfel). L-Ażerbajġan għadu jisħaq li dan ir-reġjun jappartjeni lilu u lissovranità tiegħu. Dan il-konflitt affettwa wkoll ir-relazzjonijiet li l-Armenja għandu ma’
pajjiżi oħra, peress li ħafna mill-komunità internazzjonali għadha tirrikonoxxi dan itterritorju bħala parti mill-Ażerbajġan. Fil-prinċipju, l-Armenja u l-Ażerbajġan għadhom
fi stat ta’ gwerra.
2. Il-qagħda ekonomika: F’dawn l-aħħar snin l-ekonomija Armena, ibbażata l-aktar fuq lagrikoltura, il-manifattura u s-servizzi, irreġistrat sinjali ta’ progress; is-sħubija talArmenja fil-Eurasian Economic Union fl-2015 għenet sabiex l-ekonomija tal-pajjiż
tkompli tissaħħaħ u tinfetaħ iktar. Fl-2019 l-ekonomija tiegħu żdiedet b’madwar 8%.
Sinjali pożittivi dehru wkoll fir-rati tal-esportazzjonijiet. L-IMF tbassar li lesportazzjonijiet tal-Armenja lejn pajjiżi oħra għandha tkompli tikber bir-rata ta’ 5-8%
kull sena sas-sena 2024. Kważi kwart mill-esportazzjonijiet tal-Armenja huma indirizzati
lejn l-Unjoni Ewropea, bil-Ġermanja jkun l-ikbar imsieħeb strateġiku. Il-Gvern Armen
hu impenjat li jkompli jkattar il-kummerċ barrani, speċjalment mal-Istati Uniti, iċ-Ċina,
l-Iran u r-Russja. Sfida li għandu quddiemu l-pajjiż f’dan il-qasam huwa l-kummerċ matTurkija u l-Ażerbajġan. Sakemm il-fruntieri tal-art bejn l-Armenja u dawn iż-żewġ pajjiżi
jibqgħu magħluqin, mhux mistenni li jsiru wisq żviluppi. Huwa permezz ta’ aktar ħidma
diplomatika bejn dawn il-pajjiżi, u bi djalogu u rieda tajba min-naħat kollha kkonċernati
li s-sitwazzjoni tista’ titjieb (http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/ses.aspx).
Minkejja r-riformi ekonomiċi li saru s’issa, u li qed isiru, jibqa’ l-fatt li fl-Armenja lqgħad hu ta’ iktar minn 16% tal-popolazzjoni lokali, filwaqt li l-faqar jilħaq il-11% talpopolazzjoni. Dan qed iwassal biex ħafna nies jemigraw ħalli jfittxu impjieg u ħajja aħjar.
Fl-2017 ġie kkalkulat li kien hemm diaspora ta’ madwar 25% ta’ Armeni li qed jgħixu
f’xi pajjiż barrani. Il-livell għoli ta’ faqar fil-pajjiż, id-dħul baxx tal-popolazzjoni
Armena, kif ukoll l-aċċess limitat għar-riżorsi, jagħtu liċ-ċittadini Armeni żewġ għażliet
prinċipali: jew li jadattaw ruħhom għas-sitwazzjoni jew jemigraw.
Żvilupp ekonomiku jimplika distakk ikbar bejn il-politika u l-ekonomija. Li l-ekonomija
tkompli tiżviluppa f’waħda ħielsa mill-monopolju (pereżempju, fl-importazzjoni u ddistribuzzjoni tal-gass, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku, is-servizz
ferrovjarju (li għandu interferenza mir-Russja), u ċerti prodotti alimentari), tgħin sabiex
titkattar il-kompetittività fil-produzzjoni u l-prezzijiet, għall-vantaġġ tal-konsumatur.
Fil-preżent, l-ekonomija Armena tinstab fl-34 post bl-ekonomija l-aktar ħielsa fid-dinja
(skont
l-Index
of
Economic
Freedom
tal-2020)
(https://www.heritage.org/index/country/armenia).
Qasam ieħor li għandu jgħin lill-pajjiż ikompli jiżviluppa ekonomikament huwa dak talenerġija. Bħalissa, dan jiddependi ħafna fuq ir-Russja għas-sorsi tal-enerġija;
trasformazzjoni strutturali f’dan is-settur tista’ twassal lill-Armenja jsir iżjed awtonomu
mhux biss fil-qasam tal-enerġija, iżda wkoll fl-iżvilupp ekonomiku tiegħu. Hawnhekk
ta’ min jirreferi għall-ftehim ta’ għajnuna li l-Armenja għamel mal-Unjoni Ewropea fl4

2020, fejn din intrabtet li tgħin lill-Armenja finanzjarjament (€65 miljun) għall-iżvilupp
fl-enerġija, l-ambjent, u l-iżvilupp tal-komunità; dan minbarra ftehimiet oħra li għandu
mal-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju l-Enhanced Partnership Agreement tal-2017. LArmenja qed jaħdem ukoll biex itejjeb l-infrastruttura tiegħu, billi għad hemm defiċjenzi
notevoli fis-sistema ta’ komunikazzjoni, l-aktar fl-infrastruttura tat-toroq li jikkollegaw
il-partijiet differenti tal-pajjiż. Fil-fatt, fiż-żjajjar tiegħi li għamilt fl-Armenja fl-aħħar
snin stajt nosserva dan mill-qrib, partikolarment li t-toroq arterjali barra Yerevan huma
fi stat mhux tant tajjeb, li jagħmel it-trasport kummerċjali bejn naħa u oħra iżjed diffiċli
(http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/armenia/EnergyOvervi
ewofArmenia.shtml).
L-ekonomija tal-pajjiż tista’ tara żviluppi notevoli wkoll fil-qasam turistiku. Hija niċċa
li tista’ tħalli redditu sostanzjali. Barra mill-fatt li hemm bżonn ta’ infrastruttura aktar
b’saħħitha (mezzi ta’ komunikazzjoni, mezzi ta’ trasport, toroq, eċċ), hemm il-ħtieġa li
n-negozji li joperaw fis-settur ikunu miftuħin aktar internazzjonalment, pereżempju
websajts ikunu bl-Ingliż u b’lingwi barranin oħra wkoll biex jattiraw udjenza ikbar u
iżjed klijenti prospettivi.
3. Id-drittijiet tal-bniedem: Nikol Pashinyan laħaq Prim Ministru tal-Armenja fl-2018.
Dan wiret pajjiż mifni mill-korruzzjoni, id-diskriminazzjoni u n-nuqqas ta’ drittijiet
umani, speċjalment fejn jirrigwarda ċerti gruppi soċjali bħalma huma l-komunità
LGBTIQ u l-persuni b’diżabbiltà. Dan joħroġ mir-rapport tal-2019 ippubblikat millBank Dinji, intitolat Doing Business, li jindika li barra li l-korruzzjoni fil-pajjiż hi
qawwija, l-aktar minħabba l-indħil Russu fl-ekonomija Armena u l-livell għoli ta’
nepotiżmu, is-sistema ġudizzjarja tbati fl-effiċjenza, l-awtonomija u l-professjonaliżmu
(https://www.heritage.org/index/country/armenia). Ir-rapport jisħaq fuq l-impenn li lGvern irid jagħmel biex itejjeb is-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż u jikkontrolla l-livell ta’
nepotiżmu ta’ stil oligarkiku.
Sa ftit qabel l-amministrazzjoni preżenti, il-libertà tal-espressjoni ta’ sikwit kienet tinsab
mhedda, meta l-forzi tal-ordni kienu saħansitra anke jarrestaw ċittadini innoċenti li kienu
jieħdu sehem fi protesti nazzjonali. Fost dawn kien hemm ukoll il-Prim Ministru attwali
Pashinyan. Minkejja l-isforzi li l-amministrazzjoni preżenti qed tagħmel biex tindirizza
dawn il-problemi, jeħtieġ ikun hemm sforz kollettiv biex f’dan il-pajjiż tkun assigurata
s-saltna tad-dritt. Irid jingħad li l-Gvern preżenti wiret sistema ta’ tmexxija li ħafna drabi
kienet karatterizzata minn korruzzjoni organizzata jekk mhux istituzzjonalizzata, li lgħeruq tagħha jippreċedu l-Velvet Revolution ta’ April-Mejju 2018, meta l-pajjiż kien
immexxi b’politika aktar totalitarja.
Fil-qasam edukattiv, il-Gvern huwa impenjat li jtejjeb is-sitwazzjoni attwali. Hu
kommess li sal-2025 ikun introduċa sistema ta’ edukazzjoni kompletament inklussiva, li
tinkludi t-tfal u ż-żgħażagħ kollha minkejja l-abbiltajiet tagħhom. Dawn il-bidliet se
jwasslu wkoll biex studenti bi bżonnijiet differenti ma jibqgħux aktar stigmatizzati u
segregati, imma jitqiesu ugwali daqs studenti oħrajn, u allura jkun hemm aktar ekwità.
Ir-riformi edukattivi fil-pajjiż għandhom iwasslu biex jixxejjen l-abbuż tal-impjieg ta’
minorenni, li sikwit jemana mill-istat ta’ faqar li ħafna familji jgħixu fih; skont l-ILO, fl2015 fl-Armenja kien hemm madwar 5% ta’ tfal minorenni li kienu qed jaħdmu. Il-faqar
f’dawn il-familji jiġi minn diversi fatturi, bħal-livell baxx ta’ edukazzjoni tal-ġenituri, iddaqs kbir ta’ ħafna familji, u ġenituri disokkupati. Ir-rapport jgħid li ħafna minn dawn ittfal jgħixu f’żoni emarġinati, fejn l-aċċess għall-edukazzjoni hu diffiċli
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(https://www.armstat.am/file/article/national_child_labour_survey_in_armenia_report_
(english).pdf).
Il-vjolenza u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa huwa qasam ieħor li l-Armenja qed
jindirizza bl-introduzzjoni ta’ liġijiet apposta. Minkejja dan, gruppi favur id-drittijiet talmara jsostnu li l-Gvern għad irid jagħmel ferm aktar, billi l-ewwel nett iwarrab milliġijiet preżenti sterjotipi u gender roles skaduti. F’dan l-ambitu, il-Gvern qed jaħdem
biex iżid ix-xelters li joffru kenn lil nisa li jispiċċaw vittma tal-vjolenza domestika. Flistess waqt qafas leġiżlattiv aktar b’saħħtu għandu jiggarantixxi iżjed il-parteċipazzjoni
attiva tan-nisa fis-soċjetà Armena fil-livelli kollha, inkluż fil-politika.
Il-vjolenza kontra l-komunità LGBTIQ isseħħ kemm fuq livell fiżiku kif ukoll fuq livell
psikoloġiku. Membri ta’ din il-komunità għandhom it-tendenza li jsibu l-ostakli fejn
jidħol l-aċċess għall-edukazzjoni jew l-impjiegi. Il-liġijiet tal-pajjiż għadhom defiċjenti
f’dan ir-rigward, peress li l-omofobija mhix ikkunsidrata bħala reat kriminali, filwaqt li
l-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru mhumiex kontemplati fil-liġi nazzjonali
biex twassal għal xi tip ta’ protezzjoni mid-diskriminazzjoni. Fir-rapport perjodiku tiegħu
tal-2017 dwar l-Armenja, il-Kumitat tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar l-Eliminazzjoni
tad-Diskriminazzjoni Razzjali faħħar l-impenn tal-Gvern Armen biex iġib il-bidliet
kostituzzjonali meħtieġa, għalkemm saħaq li għad fadal xi jsir sabiex il-liġijiet tal-pajjiż
jiġu konformi mal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni Razzjali
(https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/armenia).
4. Il-qrubija tal-Armenja lejn l-Unjoni Ewropea: Hija x-xewqa ta’ dan il-pajjiż li jkattar
ir-relazzjonijiet bilaterali tiegħu mal-Unjoni Ewropea f’diversi oqsma, b’mod
kompatibbli mal-impenji l-ġodda tiegħu li jemanaw mill-parteċipazzjoni tiegħu filEurasian Economic Union, blokk li dan issieħeb fih fl-2019. Fl-2017 l-Armenja ffirma
wkoll il-Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), li jibni fuq ilPartnership Cooperation Agreement (PCA) u jinkorpora fih elementi ġodda għallkooperazzjoni fit-tul f’oqsma bħalma huma t-trasport, is-saħħa, l-enerġija, it-tibdil filklima, il-kultura, it-tassazzjoni, l-impjiegi, l-affarijiet soċjali, kif ukoll il-kooperazzjoni
legali fir-rigward tal-korruzzjoni, l-iffinanzjar terroristiku, u l-ħasil ta’ flus. Malta
rratifikat il-CEPA fid-29 ta’ Settembru 2018. It-tisħiħ tar-relazzjonijiet tal-Armenja malUnjoni Ewropea jfissru impenn ikbar biex il-pajjiż jindirizza l-isforzi tiegħu fejn jidħlu
l-kriminalità, id-drittijiet tal-bniedem, is-saltna tad-dritt, u l-governanza tajba.
5. Il-ġenoċidju (jew l-Olokawst) Armen: Dan huwa fost l-iktar episodji kiebja fl-istorja
tal-Armenja – il-massakru organizzat ta’ persuni innoċenti Armeni mwettaq mill-Gvern
Ottoman bejn l-1915 u l-1923. Jitqies bħala l-ewwel ġenoċidju tas-seklu għoxrin, li ra lqtil ta’ madwar miljun u nofs ruħ, barra d-deportazzjoni u l-ispostament ta’ komunitajiet
sħaħ ta’ Armeni mill-villaġġi tagħhom. Dan l-episodju għadu jaffettwa b’mod
drammatiku lill-Armeni u d-diaspora Armena mferrxa mad-dinja. Mill-2019 ’il quddiem
insibu 32 pajjiż li uffiċjalment għarfu dan l-avveniment imdemmi bħala “ġenoċidju”,
fosthom l-Istati Uniti, ir-Russja, u l-Ġermanja. It-Turkija għadha sal-lum ma
tirrikonoxxix dan bħala qtil tal-massa, jew bħala massakru premeditat, jew li kien
immirat kontra l-Armeni. Għaldaqstant, teżisti tensjoni diplomatika bejn iż-żewġ pajjiżi,
aktar u aktar meta wieħed jikkunsidra li ġeografikament l-Armenja tikkofina matTurkija. It-tensjoni bejn iż-żewġ pajjiżi hija qawwija fuq diversi binarji: politiku,
ekonomiku, u soċjali. Kawża tal-konflitt ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn iż-żewġ
pajjiżi huma ristretti ħafna.
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Sommarju
Fid-dawl tal-isfidi elenkati hawn fuq, wieħed jikkonkludi li:
1. Iż-żewġ pajjiżi huma eks-stati Sovjetiċi. L-Armenja u l-Georgia kisbu l-indipendenza
tagħhom mill-Unjoni Sovjetika fl-1991. L-impatt Sovjetiku fuq iż-żewġ pajjiżi għadu
jinħass. Minkejja l-isforzi biex jibdew paġna ġdida fl-istorja politika tagħhom, għad
hemm ħafna xogħol xi jsir. Illum, iż-żewġ pajjiżi huma aktar miftuħin lejn il-Punent u lEwropa, imma għad hemm element kulturali pjuttost qawwi mir-Russja, b’mod speċjali
fil-Georgia li tikkonfina mar-Russja. Il-preżenza tal-militar Russu u l-influwenza tarRussja fis-South Ossetia u l-Abkhazia huma b’saħħithom. Fl-Armenja, l-influwenza
Russa, speċjalment fl-ekonomija, hija notevoli wkoll. Però, ta’ min isemmi rrelazzjonijiet tajbin ħafna li ż-żewġ pajjiżi għandhom mal-Unjoni Ewropea permezz ta’
diversi ftehimiet, li għaldaqstant ikomplu jgħinu biex l-Armenja u l-Georgia jsiru
politikament aktar miftuħa u esposti għall-integrazzjoni fl-esperjenza Ewropea.
2. Iż-żewġ pajjiżi għandhom konflitti mal-pajjiżi ġirien: l-Armenja mal-Ażerbajġan u tTurkija, filwaqt li l-Georgia mar-Russja. L-okkupazzjoni ta’ territorji jew “repubbliki”
separatisti, li ftit li xejn igawdu rikonoxximent mill-komunità internazzjonali, qed
iwasslu għal pressjoni diplomatika kbira, filwaqt li jxekklu d-djalogu ta’ paċi u żvilupp
ekonomiku u soċjali. Fil-każ tal-Armenja, l-okkupazzjoni tan-Nagorno-Karabakh u lOlokwast Armen, u s-separazzjoni tal-Abkhazia u s-South Ossetia mill-Georgia, ma
jawguraw tajjeb xejn biex ikun hemm aktar paċi u serħan ir-ras f’din il-parti tal-Kawkasu.
Huwa biss il-ftuħ jew l-iżvilupp ta’ relazzjonijiet diplomatiċi ġodda bejn il-Georgia u rRussja, u bejn l-Armenja, it-Turkija u l-Ażerbajġan, li jistgħu jbiddlu s-sitwazzjoni minn
waħda ta’ tensjoni għal oħra mibnija fuq l-għaqda u l-ġid komuni.
3. Il-gvernijiet taż-żewġ pajjiżi għandhom sfidi ekonomiċi kbar. Minn ekonomija
magħluqa, u fil-każ tal-Armenja b’influwenza Russa, iż-żewġ pajjiżi jridu jimxu lejn
ekonomija aktar miftuħa, ħielsa u kompetittiva, b’inqas kontroll mill-Istat u iżjed
parteċipazzjoni mis-settur privat. It-tnejn għandhom potenzjal ekonomiku qawwi,
għaldaqstant aktar ftehimiet kummerċjali mal-Ewropa, il-Punent u l-pajjiżi ġirien
għandhom iwasslu għal tkattir ekonomiku sinifikanti. L-iżvilupp ekonomiku iwassal għal
tnaqqis fil-qgħad, li huwa pjaga fiż-żewġ pajjiżi, għal infrastruttura aħjar, iktar aċċess
għas-suq, u allura livell ta’ għajxien aħjar għaċ-ċittadini.
4. Il-fatt li ż-żewġ pajjiżi għaddew minn imgħoddi komunista, u l-effetti tal-epoka Sovjetika
għadhom jinħassu wkoll, it-titjib fid-drittijiet umani huwa sine qua non. Is-saħħa ta’
gruppi “oligarkiċi” li jiddominaw l-ekonomija tal-pajjiż qed tonqos, imma għadha
eżistenti. Minkejja dan, il-gvernijiet tal-Georgia u l-Armenja qed jaħdmu biex
jindirizzaw id-defiċjenzi eżistenti fid-drittijiet taċ-ċittadini u fihom jiddominaw verament
is-saltna tad-dritt, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, u l-aċċess ekwu għalledukazzjoni. Barra minn hekk, jeħtieġ isir sforz ikbar fejn tidħol is-sistema ġudizzjarja
tal-pajjiżi rispettivi biex ikun hemm aktar trasparenza, awtonomija, u professjonalità filġudikatura. Kemm fl-Armenja kif ukoll fil-Georgia, l-impenn huwa lejn sistema ta’
edukazzjoni aktar inklussiva li tpoġġi lill-istudenti kollha au par biex ikollhom l-istess
esperjenza fit-traġitt edukattiv tagħhom, minkejja l-ħiliet, il-ġeneru, u l-isfond soċjali
tagħhom. L-iżvilupp fir-riżorsi umani jrid jiġi indirizzat f’diversi livelli: tfal, żgħażagħ,
u adulti. Barra minn hekk, irid isir aktar titjib biex jiġu indirizzati wkoll id-drittijiet ta’
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minoritajiet u persuni vulnerabbli oħra, fosthom il-komunità LBTIQ, minoritajiet etniċi,
persuni bi bżonnijiet differenti, kif ukoll in-nisa.
2. X’inhuma r-relazzjonijiet bejn Malta u l-Georgia u bejn Malta u l-Armenja? Kif tara
li x-xogħol tiegħek jista’ jwassal sabiex jiżdiedu r-rabtiet ekonomiċi u kummerċjali,
politiċi u soċjali bejn iż-żewġ pajjiżi, rispettivament?
Ir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Georgia ġew stabbiliti fis-26 ta’ Jannar 1993. Sal-lum ġew
iffirmati seba’ ftehimiet bilaterali ma’ dan il-pajjiż, li huma:
1. Protocol on the Establishment of Diplomatic Relations between Malta and the Republic
of Georgia (iffirmat u daħal fis-seħħ fis-26 ta’ Jannar 1993)
2. Agreement between Malta and Georgia for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital (iffirmat
fit-23 ta’ Ottubru 2009 u daħal fis-seħħ fit-30 ta’ Diċembru 2009)
3. Agreement between the Government of Malta and the Government of Georgia on Cooperation in the Fields of Education, Science and Culture (iffirmat u daħal fis-seħħ fil21 ta’ Mejju 2010)
4. Income Tax Act (iffirmat u daħal fis-seħħ fil-21 ta’ Mejju 2010)
5. Memorandum of Understanding on Bilateral Consultations between the Ministry of
Foreign Affairs of Malta and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia (iffirmat u
daħal fis-seħħ fil-21 ta’ Mejju 2010)
6. Agreement between the Government of Malta and the Government of Georgia on
Cooperation in the Fight against Crime (iffirmat fit-18 ta’ Mejju 2011)
7. Agreement on Merchant Shipping (iffirmat fit-13 ta’ Settembru 2016 u daħal fis-seħħ
fis-27 ta’ Jannar 2017).
Il-Protokoll diplomatiku tal-1993 iffirmat bejn iż-żewġ pajjiżi wassal għall-preżenza
diplomatika għaż-żewġ naħat, bil-ħatra ta’ Ambaxxaturi Mhux Residenti. Dan irriżulta wkoll
biex fl-aħħar 27 sena ssir ħidma bilaterali f’diversi oqsma: politiċi, ekonomiċi, fiskali,
kummerċjali, edukattivi, u kulturali.
Mill-aspett kummerċjali, l-esportazzjonijiet ta’ prodotti minn Malta lejn il-Georgia jinkludu
prodotti farmaċewtiċi, ġugarelli u oġġetti tal-ħadid u l-azzar, filwaqt li l-importazzjonijiet millGeorgia jinkludu makkinarju u apparat mekkaniku, u prodotti tessili. It-turiżmu bejn iż-żewġ
pajjiżi huwa prattikament negliġibbli.
Bis-saħħa tal-Agreement between the Government of Malta and the Government of Georgia on
Cooperation in the Fields of Education, Science and Culture tal-2010, jeżisti interess bejn iżżewġ pajjiżi fil-qasam tal-wirt kulturali u l-preservazzjoni tiegħu. Minkejja dan l-interess,
s’issa ftit li xejn sar progress konkret.
Bħala Stat sovran u Membru tal-Unjoni Ewropea, Malta tirrikonoxxi r-reġjuni tal-Abkhazia u
s-South Ossetia bħala parti mill-Georgia. Għal Malta, it-trattati li dawn ir-repubbliki separatisti
wettqu mar-Russja m’għandhom l-ebda lok għal-liġi internazzjonali. Għalhekk, Malta ssostni
li dawn iż-żewġ reġjuni għandhom jiffurmaw parti mill-integrità tat-territorju tal-Georgia.
Fil-politika barranija, Malta tappoġġja t-tisħiħ tar-relazzjonijiet tal-Georgia mal-Unjoni
Ewropea. L-impenn ta’ pajjiżna biex jissaħħu r-relazzjonijiet tal-Georgia mal-Unjoni Ewropea
deher biċ-ċar waqt il-Presidenza ta’ Malta tal-Unjoni Ewropea fl-2017. Malta appoġġjat, u
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għadha tappoġġja, it-tisħiħ tal-ftehimiet li saru, u li qegħdin fil-fażi li jsiru, bejn iż-żewġ
partijiet; dawn jinkludu fost l-oħrajn il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni (2014) u d-Deep and
Comprehensive Free Trade Area Agreement (DCFTA) (2016). Malta tappoġġja lil Georgia fi
ftehimiet u fora importanti oħra, fosthom il-Visa Liberalisation Action Plan (VLAP) (2017), lEastern Partnership (2009), l-OSCE, u l-Kunsill tal-Ewropa.
Fid-dawl tal-impjieg professjonali tiegħi, bl-għarfien li għandi diġà ta’ dan il-pajjiż (il-fatt li
kont hemm diversi drabi), bil-kuntatti eżistenti li għandi, kif ukoll bl-esperjenza professjonali
tiegħi, nemmen li għandhom jgħinu sabiex jissaħħu r-relazzjonijiet ta’ bejn Malta u l-Georgia
fuq livell politiku, kummerċjali, ekonomiku, soċjali, kulturali, u edukattiv. Nara li nista’ nkun
strumentali sabiex:
a) jitkattru skambji kulturali u edukattivi bejn iż-żewġ pajjiżi, partikolarment fl-edukazzjoni
vokazzjonali, l-inklużjoni, l-arti performattiva, il-career guidance, ix-xjenza u tteknoloġija, kif ukoll l-użu tat-teknoloġija u l-informatika fl-edukazzjoni. Potenzjalment,
f’dan il-kamp jistgħu jintlaħqu ftehimiet ġodda bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u xXogħol, l-Università ta’ Malta, l-MCAST, l-MCST u l-ITS, mal-kontropartijiet filGeorgia. Hawnhekk nagħmel referenza għall-esperjenza professjonali tiegħi fil-qasam
tal-edukazzjoni f’Malta li tmur lura għal 30 sena sħaħ, barra wkoll l-esperjenza prattika
li kelli f’istituzzjonijiet edukattivi fil-Georgia, li komplew għenuni nifhem aħjar l-isfidi
u l-istat tas-sistema edukattiva f’dan il-pajjiż;
b) tiġi esplorata l-possibbiltà ta’ titjiriet diretti bejn iż-żewġ pajjiżi (possibilment anke low
cost) u ssir promozzjoni turistika miż-żewġ naħat. Din hi niċċa li tista’ tkun ta’ ġid
ekonomiku għaż-żewġ pajjiżi. It-tneħħija tal-viża kienet pass fid-direzzjoni t-tajba. Dan
jinvolvi wkoll kuntatti ma’ entitajiet turistiċi bħalma huma kumpaniji tal-ajru, ilMinisteri għat-Turiżmu (taż-żewġ pajjiżi), l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-MHRA,
il-Gozo Tourism Association (GTA), u l-Georgian National Tourism Administration;
c) ir-riattivazzjoni ta’ kuntatti preċedenti rigward il-preservazzjoni tal-wirt kulturali,
speċjalment meta wieħed iqis li Malta u l-Georgia għandhom wirt kulturali millenarju
imprezzabbli. F’dan il-lat, il-kuntatti li għandi ma’ Heritage Malta, mas-Sovrintendenza
tal-Patrimonju Kulturali, u ma’ entitajiet simili fil-Georgia, jistgħu jservu ta’ xprun għallkollaborazzjoni f’dan il-qasam bejn iż-żewġ pajjiżi;
d) jitkattru kuntatti kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi, partikolarment bl-involviment talMalta Enterprise, Trade Malta, l-MFSA, u Enterprise Georgia, bl-intenzjoni li jiġu
mħajra negozjanti u imprendituri mill-Georgia biex jinvestu l-ħidma tagħhom f’Malta, u
biex imprendituri lokali jfittxu niċeċ ġodda ta’ investiment fil-Georgia. Fid-dawl talftehimiet eżistenti msemmija fuq, u oħrajn li għad jistgħu jiġu maqbula bejn iż-żewġ
naħat, dawn id-diskussjonijiet għandhom iwasslu biex l-investitur potenzjali jsib rotot
simplifikati u b’inqas burokrazija biex jaċċessa s-suq lokali tal-pajjiż l-ieħor; u
e) Malta tibqa’ tappoġġja lil Georgia, anke fuq livell ta’ Unjoni Ewropea, mhux biss firrelazzjonijiet diplomatiċi ta’ bejn iż-żewġ partijiet u biex dan ikollu territorju integru,
imma wkoll fl-impenn tal-pajjiż fil-ġlieda tiegħu kontra l-korruzzjoni organizzata, levażjoni tat-taxxa, u d-diskriminazzjoni umana, li hawnhekk ta’ min jirrimarka li Malta
għamlet passi kbar ’il quddiem, tant illi għandha x’toffri mill-esperjenza tagħha lil pajjiżi
oħra f’dan ir-rigward.
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Ir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Armenja ġew stabbiliti fl-1993. Sal-lum, ma’ dan il-pajjiż ġew
iffirmati erba’ ftehimiet bilaterali, li huma:
1. Agreement on the Establishment of Diplomatic Relations between Malta and Armenia
(iffirmat u daħal fis-seħħ fis-7 ta’ Ġunju 1993)
2. Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of
the Republic of Armenia on Cooperation in the Field of Culture (iffirmat u daħal fisseħħ fis-7 ta’ Diċembru 2017)
3. Memorandum of Understanding on Political Consultations (iffirmat u daħal fis-seħħ
fis-16 ta’ Frar 2019)
4. Avoidance on Double Taxation Agreement (iffirmat fl-24 ta’ Settembru 2019).
Il-ftehim tal-1993 iffirmat bejn iż-żewġ pajjiżi wassal għall-preżenza diplomatika għaż-żewġ
naħat, bil-ħatra ta’ Ambaxxaturi. Sa issa, ir-Repubblika ta’ Malta kienet akkreditata għallArmenja permezz tal-Ambaxxata ta’ Malta fil-Polonja, filwaqt li l-Armenja kienet akkreditata
għal Malta permezz tal-Ambaxxata tal-Armenja f’Ruma. Barra minn hekk, hemm Konslu
Onorarju għal Malta f’Yerevan, imma l-Armenja m’għandhiex Konslu Onorarju f’Malta. Dan
irriżulta wkoll biex f’dawn l-aħħar 27 sena ssir ħidma bilaterali fuq diversi livelli: politiċi,
ekonomiċi, fiskali, kummerċjali, edukattivi, u kulturali.
Mill-aspett kummerċjali, l-esportazzjonijiet ta’ prodotti minn Malta lejn l-Armenja jinkludu
diversi tipi ta’ għodod, filwaqt li l-importazzjonijiet mill-Armenja jinkludu makkinarju u
apparat mekkaniku, strumenti ta’ preċiżjoni, għodod, u siġar. It-turiżmu bejn iż-żewġ pajjiżi
huwa prattikament negliġibbli.
L-Avoidance on Double Taxation Agreement (2019) huwa strumentali għat-titjib firrelazzjonijiet kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Hija r-rieda taż-żewġ pajjiżi li titkattar il-ħidma
kummerċjali ta’ bejniethom.
Iż-żewġ Gvernijiet huma impenjati li jkattru wkoll il-kuntatti kulturali ta’ bejniethom permezz
ta’ skambji, taħriġ, u inizjattivi oħrajn bilaterali.
Mil-lat ekonomiku, Malta u l-Armenja qed jaħdmu biex jegħlbu l-ostakli eżistenti u b’hekk
ikunu jistgħu jikkoperaw flimkien aħjar fuq diversi binarji ta’ interess ekonomiku komuni. Dan
jista’ jwassal biex fil-ġejjieni jiġu potenzjalment iffirmati ftehimiet ġodda ta’ kooperazzjoni
ekonomika, u għalhekk iż-żewġ pajjiżi joqorbu aktar lejn xulxin permezz ta’ niċeċ ekonomiċi
u esperjenzi kummerċjali innovattivi.
Bħala Stat sovran u Membru tal-Unjoni Ewropea, Malta tappoġġja t-taħdidiet f’diversi fora
internazzjonali biex tinstab soluzzjoni dejjiema fil-kwistjoni ta’ Nagorno-Karabakh.
Fil-politika estera, Malta tappoġġja t-tisħiħ tar-relazzjonijiet tal-Armenja ma’ diversi pajjiżi.
Fir-rigward tat-Turkija, Malta tifhem li l-Ġenoċidju Armen huwa ġerħa kbira għarrelazzjonijiet diplomatiċi ta’ bejn l-Armenja u t-Turkija, u ma tantx jidher li jista’ jkun hemm
żvilupp f’dan ir-rigward fil-futur immedjat. Malta tisħaq li riżoluzzjoni paċifika għal dan ilkonflitt tista’ titwettaq permezz ta’ reżiljenza miż-żewġ naħat. Temmen ukoll li dan jista’ jsir
billi jerġgħu jibdew mill-ġdid taħdiditet fuq livell diplomatiku, b’mod konformi mal-liġi
internazzjonali, u billi jkun hemm il-ftuħ tal-fruntieri ta’ bejniethom.
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Malta hija impenjata li tara wkoll żvilupp fir-relazzjonijiet tal-Armenja mal-Unjoni Ewropea.
Ta’ min ifakkar li fl-2017 l-Armenja kkonkluda ftehim bilaterali importanti, Comprehensive
and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), li għandu jgħin fir-riformi ekonomiċi u soċjali
meħtieġa tiegħu, fosthom fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija, il-ħasil ta’ flus, l-impjiegi, u s-saltna
tad-dritt. B’dan il-ftehim u b’laqgħat uffiċjali sussegwenti, hemm rieda li ż-żewġ partijiet
ikomplu jkattru r-relazzjonijiet kummerċjali tajba ta’ bejniethom. Għal Malta dan hu żvilupp
notevoli, għaliex il-qrubija tal-Armenja lejn is-swieq Ewropej tista’ tgħin biex iż-żewġ pajjiżi
jikkoperaw aktar bejniethom anke minn perspettiva kummerċjali. Malta tagħti wkoll l-appoġġ
tagħha lill-Armenja għall-ħidma li dan wettaq s’issa fi ħdan l-Eastern Partnership, il-European
Union-Armenia Partnership Council, il-Kunsill tal-Ewropa, u l-OSCE, speċjalment f’oqsma
kruċjali bħalma huma l-konflitt ta’ Nagorno-Karabakh u d-drittijiet tal-bniedem.
Fid-dawl tal-impjieg professjonali tiegħi, bl-għarfien li għandi diġà ta’ dan il-pajjiż (il-fatt li
kont hemm għal xi drabi), bil-kuntatti eżistenti li għandi, kif ukoll bl-esperjenza professjonali
tiegħi, nemmen li għandhom jgħinu sabiex jissaħħu r-relazzjonijiet ta’ bejn Malta u l-Armenja
fuq livell politiku, kummerċjali, ekonomiku, soċjali, kulturali, u edukattiv. Nara li nista’ nkun
strumentali sabiex:
a) jitkattru skambji kulturali u edukattivi bejn iż-żewġ pajjiżi, l-aktar fl-edukazzjoni
vokazzjonali, l-inklużjoni, l-arti performattiva, il-career guidance, ix-xjenza u tteknoloġija, kif ukoll l-użu tat-teknoloġija u l-informatika fl-edukazzjoni. Potenzjalment,
f’dan il-kamp jistgħu jintlaħqu ftehimiet ġodda bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u xXogħol, l-Università ta’ Malta, l-MCAST, l-MCST u l-ITS, mal-kontropartijiet flArmenja (pereżempju, l-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi tal-Armenja). Hawn insemmi
l-esperjenza professjonali tiegħi fil-qasam tal-edukazzjoni li tmur lura għal 30 sena, barra
l-esperjenza li kelli f’istituzzjonijiet edukattivi Armeni, li għenuni nifhem aħjar l-isfidi u
l-istat tas-sistema edukattiva f’dan il-pajjiż;
b) fil-qasam tal-wirt kulturali jibdew taħdidiet bilaterali li jwasslu għal skambji ta’
esperjenzi kif jista’ jiġi ppreservat aħjar il-wirt kulturali taż-żewġ pajjiżi. Il-kuntatti li
għandi ma’ Heritage Malta, mas-Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali u anke fl-Armenja,
jistgħu jwasslu għal żviluppi notevoli f’dan il-qasam. Fl-istess perspettiva, jistgħu jsiru
wkoll ġemellaġġi bejn bliet/rħula taż-żewġ pajjiżi, kif ukoll bejn skejjel u istituzzjonijiet
edukattivi biex jitgħallmu u jiddakkru minn xulxin filwaqt li jikkoperaw aktar bejniethom
għall-ġid komuni;
c) fid-dawl tal-iżviluppi li l-Armenja għamel s’issa biex iqarreb il-pożizzjoni tiegħu lejn lEwropa, u b’mod partikolari lejn l-Unjoni Ewropea, jiġu esplorati toroq u opportunitajiet
ta’ rabtiet kummerċjali aktar mill-qrib bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan jinvolvi diskussjonijiet
mal-entitajiet rilevanti taż-żewġ naħat, fosthom il-Malta Enterprise, l-MFSA, ilEuropean Business Association Armenia, il-Kamra tal-Kummerċ ta’ Malta, u l-Kamra
tal-Kummerċ u l-Industrija tal-Armenja;
d) tiġi esplorata l-possibbiltà ta’ titjiriet diretti bejn iż-żewġ pajjiżi (possibilment anke low
cost) u ssir promozzjoni turistika miż-żewġ naħat. Din hija niċċa li tista’ sservi ta’ ġid
ekonomiku għaż-żewġ pajjiżi. Dan jinvolvi kuntatti ma’ entitajiet turistiċi bħalma huma
kumpaniji tal-ajru, il-Ministeri tat-Turiżmu (taż-żewġ pajjiżi), l-Awtorità Maltija għatTuriżmu, l-MHRA, il-Gozo Tourism Association (GTA), u l-Armenia Tourist Board;
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e) issir ħidma aktar mill-qrib bejn iż-żewġ gvernijiet fil-qasam tal-agrikoltura u l-ambjent,
b’mod speċifiku l-ismart agriculture, il-ġestjoni tal-iskart, kif ukoll it-tniġġis tal-arja u lilma. Dan jimplika taħdidiet u kuntatti mal-entitajiet rilevanti, fosthom il-Ministeri talAmbjent, tal-Edukazzjoni, u tal-Agrikoltura taż-żewġ pajjiżi, l-Armenian State Agrarian
University (Yerevan), l-Università ta’ Malta, l-Environment and Resources Authority
(ERA), fost oħrajn. Dawn il-kuntatti potenzjalment iwasslu biex isiru skambji bejn iżżewġ naħat ħalli jiddakkru mill-ideat, l-esperjenzi, il-ħiliet u l-prattika tajba fil-qasam
ambjentali u dak agrikolu; u
f) fil-qasam finanzjarju, isiru kuntatti biex iż-żewġ pajjiżi jikkoperaw iżjed fil-qasam tasservizzi finanzjarji, partikolarment fejn jikkonċerna l-iGaming, is-servizzi bankarji u lblockchain. Dan jinvolvi kuntatti ma’ kumpaniji tal-blockchain f’Malta u l-Armenja, kif
ukoll mal-Ministeri rilevanti taż-żewġ pajjiżi responsabbli mis-servizzi finanzjarji.
Potenzjalment, dawn il-kuntatti jwasslu biex isir skambju ta’ ideat u prattiċi tajba f’dawn
l-oqsma. Din il-kooperazzjoni tista’ twassal biex banek kummerċjali taż-żewġ pajjiżi
jkunu jistgħu joperaw fil-pajjiż l-ieħor.
3. X’taħseb li għandhom ikunu l-ewwel niċeċ ekonomiċi li nistgħu nsibu sinerġiji
dwarhom ma’ dan il-pajjiż?
Parti minn din tweġiba diġà saret referenza għaliha fil-mistoqsija preċedenti.
Mill-ħidmiet bilaterali li saru, u għadhom għaddejjin bejn Malta, il-Georgia u l-Armenja, inniċeċ ekonomiċi li nistgħu nsibu sinerġiji dwarhom huma:
1. l-agrikoltura: meta wieħed jikkunsidra li parti mill-ekonomija tal-Armenja u l-Georgia
tistrieħ fuq dan il-qasam, l-iskambju ta’ ideat, għerf, ħiliet u prattiċi tajba bejn dawn ilpajjiżi u Malta jistgħu jwasslu għal ftehimiet iffokati fuq dan is-settur, li similment hu
importanti għal Malta u għall-bdiewa u r-raħħala Maltin. Qasam agrikolu speċifiku fejn
Malta tista’ ssib sinerġija huwa dak tal-ismart farming, kunċett ta’ ġestjoni li tuża tteknoloġija moderna biex iżżid il-kwantità u l-kwalità tal-prodotti agrikoli. Il-bdiewa
tas-seklu 21 għandhom aċċess għall-GPS, soil scanning, il-ġestjoni ta’ data, u tteknoloġija tal-informatika. Permezz ta’ din it-teknoloġija, il-bdiewa jistgħu jżidu leffettività tal-pestiċidi u l-fertilizzanti, filwaqt li jużawhom b’mod iżjed għaqli. Blistess mod, bl-użu ta’ smart farming, il-bdiewa jistgħu jikkontrollaw aħjar il-ħtiġijiet
tal-bhejjem individwali u jaġġustaw in-nutrizzjoni tagħhom kif xieraq, u b’hekk jiġi
evitat il-mard u titħares aħjar il-benessri tal-merħliet.
2. it-turiżmu: ta’ min isostni li kemm Malta kif ukoll l-Armenja u l-Georgia huma pajjiżi
li għat-turist żgur li joffru esperjenza unika u indimentikabbli. Dawn il-pajjiżi
għandhom kultura unika, bi storja millenarja tabilħaqq interessanti. L-ambjent naturali
ta’ dawn il-pajjiżi huwa xi ħaġa li biex tiddeskrivieh trid l-ewwel tkun għextu. Jien kelli
l-privileġġ li, barra li studjajt l-arkeoloġija u l-istorja ta’ Malta f’kuntest wiesa’ ħafna
(inkluż, il-ġeografija, il-ġeoloġija u l-ambjent lokali naturali u mibni), kelli x-xorti
wkoll li ngħix għal xi żmien fl-Armenja u l-Georgia, fejn stajt induq u napprezza mhux
biss is-sbuħija u s-seħer naturali ta’ dawn il-pajjiżi, iżda wkoll l-uniċità tal-wirt kulturali
kbir tagħhom u l-qalb ġeneruża tal-poplu lokali. Huwa minnu li ż-żewġ pajjiżi
għandhom sfidi politiċi, ekonomiċi u soċjali kbar quddiemhom, iżda fl-istess ħin ta’
min jirrikonoxxi li t-tnejn qed jaħdmu qatigħ biex jersqu aktar lejn l-esperjenza
Ewropea, biex l-ekonomija tagħhom tkun aktar miftuħa u ħielsa, u fihom ikun hemm
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aktar ugwaljanza fejn tirrenja tabilħaqq is-saltna tad-dritt. Fil-ħidmiet li saru s’issa, u li
għadhom għaddejjin, bejn Malta u l-Armenja, u bejn Malta u l-Georgia, jidher ċar li tturiżmu qed jitqies bħala niċċa potenzjali għall-ekonomija. Nara li hemm lok qawwi
għal turiżmu ta’ livell kulturali, edukattiv, u rikreattiv:
a) Kulturali/reliġjuż: nemmen li t-turiżmu kulturali huwa sine qua non. Filwaqt li
Malta għandha bosta x’toffri lill-barrani dwar il-kultura tagħha, li tmur lura sa minn
żmien il-preistorja, l-Armenja u l-Georgia għandhom wirt kulturali daqstant ieħor
antik. Ta’ min jirrimarka li dawn iż-żewġ pajjiżi kienu xi darba jifformaw parti
minn Imperi kbar bħalma huma l-Persja, il-Greċja (Ellenistika), u Ruma. Dan barra
l-firxa ta’ monumenti u binjiet Medjevali u post-Medjevali oħra (pereżempju,
monasteri jew knejjes) li jmorru lura għal sekli sħaħ. Postijiet (fil-Georgia) bħalma
huma Kakheti, il-Kattidral ta’ Svetitskhoveli fi Mtskheta, il-monasteru ta’ Gelati
f’Kutaisi, u l-belt kapitali Tbilisi huma biss ftit eżempji minn elenku ferm itwal ta’
monumenti storiċi uniċi. L-Armenja huwa magħruf għal postijiet storiċi bħalma
huma t-tempju ta’ Garni, Khor Virap, u l-monasteru ta’ Tatev. Taħt din it-taqsima,
wieħed iħares ukoll lejn il-possibbiltà ta’ skambji u ġemellaġġi bejn bliet u rħula.
b) Edukattiv: il-Georgia u l-Armenja qed jaħdmu biex il-poplu jinfetaħ iżjed lejn ilPunent u l-Ewropa. Biex iseħħ dan, irid ikun hemm aktar sforz biex il-poplu ta’
dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jikkomunikaw aħjar b’lingwi differenti, speċjalment
bl-Ingliż. Hawnhekk Malta għandha ħafna x’toffri, peress li hi niċċa b’saħħitha
għat-tagħlim tal-Ingliż bħala lingwa barranija. Għaldaqstant, li jinġiebu żgħażagħ
(u adulti) minn dawn il-pajjiżi biex jitgħallmu l-Ingliż, Malta tkun tabilħaqq qed
tolqot żewġ għasafar b’ġebla waħda: it-tagħlim ta’ lingwa internazzjonali u lesperjenza Maltija. F’dan l-ambitu, wieħed jinkludi wkoll skambji edukattivi kemm
għall-istudenti kif ukoll għall-adulti, fuq diversi binarji: skambji edukattivi għalledukazzjoni formali jew vokazzjonali (studenti tas-sekondarja, l-MCAST, l-ITS, u
l-Università), skambji bejn għalliema ta’ istituzzjonijiet edukattivi differenti,
skambji bejn gruppi speċifiċi bħal, ngħidu aħna, ħaddiema ta’ sengħa partikolari
(bdiewa, eċċ), u oħrajn.
c) Rikreattiv: kemm Malta, kif ukoll l-Armenja u l-Georgia, għandhom x’joffru f’dak
li hu turiżmu rikreattiv. Ta’ min ifakkar li fil-Georgia hemm resorts turistiċi
magħrufin ħafna għal kull tip ta’ staġun. Filwaqt li Batumi hija rinomata għallbajjiet spettakolari tagħha, Tetnuldi, Bakuriani u Gudauri huma ski resorts ta’ fama
fir-reġjun kollu tal-Kawkasu. Mill-banda l-oħra, fl-Armenja hemm resorts
magħrufin b’mod partikolari għall-iskijjar (pereżempju, Tsakhkadzor, Jermuk, u
Akhtamar). Dan il-pajjiż joffri wkoll esperjenza unika fil-qasam tal-agrituriżmu.
Biex ikun hemm aktar tisħiħ f’dan il-qasam ekonomiku bejn Malta u l-Armenja, u Malta
u l-Georgia, irid jitjieb il-mod kif jiġu trasportati t-turisti lejn dawn il-pajjiżi. Għalhekk,
nemmen li trid issir ħidma biex il-linji nazzjonali tal-pajjiżi rispettivi (u possibilment
anke kumpaniji low cost) ikunu jistgħu joperaw titjiriet diretti. Bħalissa, l-uniku mod
kif tasal f’dawn il-pajjiżi huwa permezz ta’ connection flights, li allura jtawlu
sostanzjalment il-ħin sabiex it-turist jasal fil-pajjiż tad-destinazzjoni, barra li
jawmentaw ukoll l-ispejjeż fuq il-konsumatur.
3. is-servizzi finanzjarji u l-manifattura: parti importanti mill-ekonomija Maltija
tistrieħ fuq il-potenzjal tas-servizzi, partikolarment dawk finanzjarji. L-Armenja u l13

Georgia wkoll qed jinvestu bis-sħiħ f’dan il-qasam. Bil-ħidma li saret s’issa, u li għadha
għaddejja, bejn Malta u l-Armenja, u Malta u l-Georgia, jidher li hemm interess minnaħat kollha li jkun hemm aktar kooperazzjoni f’dan il-qasam. F’dan id-dawl, ħidma
bilaterali tista’ twassal biex ikun hemm il-preżenza ta’ banek kummerċjali li
potenzjalment joffru s-servizzi tagħhom fil-pajjiżi kontroparti. L-istess jgħodd fejn
jikkonċerna servizzi oħra bħalma huma l-iGaming u l-blockchain. Il-fatt li Malta
għandha reputazzjoni f’dan il-qasam, f’livell nazzjonali u Ewropew, għandu jgħin
sabiex ikun hemm potenzjal akbar ta’ kooperazzjoni fir-rigward. Aktar sforzi bejn
Malta u dawn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jwasslu għal niċeċ ġodda fil-qasam talmanifattura, biex operaturi barranin u Maltin f’dan is-settur ikunu jistgħu jiffunzjonaw
fil-pajjiż kontroparti. Malta, li għandha fama fil-qasam tal-manutenzjoni tal-ajruplani,
tista’ tkun ta’ attrazzjoni għal dawn il-pajjiżi wkoll. Ir-riżultati inkoraġġanti li Malta
kisbet s’issa fil-qasam tar-robotika, l-awtomazzjoni u t-telekomunikazzjoni jistgħu
jixprunaw relazzjonijiet bilaterali f’dan ir-rigward.
4. il-kummerċ: il-fatt li matul is-snin Malta ffirmat ftehimiet speċifiċi mal-Armenja u lGeorgia, immirati lejn li jkun hemm iżjed relazzjonijiet kummerċjali bilaterali, għandu
jgħin biex isiru aktar sforzi għal niċeċ ġodda ta’ negozju minn u lejn dawn il-pajjiżi,
pereżempju prodotti agrikoli, tagħmir agrikolu, prodotti tessili, alimentari u
farmaċewtiċi, apparat domestiku, riżorsi minerali, u oħrajn.
4. X’preparazzjoni u formazzjoni għandek fi ħdan il-Korp Diplomatiku? Qatt ġejt
assenjat ġewwa Ambaxxata jew irċevejt xi forma ta’ taħriġ fid-diplomazija?
Minkejja li jien ġdid fil-qasam tad-diplomazija u s’issa ma rċevejt l-ebda taħriġ formali
preċedenti jew preparazzjoni oħra fil-qasam tad-diplomazija, xorta waħda nħoss li, blesperjenza, il-ħiliet u l-għerf li rċevejt kemm fuq livell akkademiku kif ukoll professjonali
matul is-snin, għandi l-ingredjenti u l-għodda meħtieġa sabiex inwettaq id-dmirijiet tiegħi f’din
il-ħatra ġdida bl-iktar mod dinjituż possibbli lejn pajjiżi, il-Gvern ta’ Malta, u l-Ministeru għallAffarijiet Barranin u Ewropej.
Irrid insemmi li, bħala Direttur tal-Eżamijiet, jien nikkordina u mmexxi l-eżamijiet marbuta
mas-sejħa ta’ Second Secretary, liema sejħa tinħareġ minn żmien għal żmien mill-Ministeru
għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. F’dan l-ambitu bħala Direttur nistabbilixxi l-Bord talEżaminaturi skont il-provvedimenti u r-regolamenti tal-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali. Xi
ħaġa ġdida li kont introduċejt f’dan l-aspett huwa li wħud mill-eżaminaturi li jinħatru għal
dawn l-eżamijiet ikunu ġejjin mill-kamp diplomatiku, biex b’hekk l-eżamijiet ikunu aktar
professjonali u ta’ livell ogħla. F’dan il-lat, din l-esperjenza ġabitni fil-qrib ma’ Ambaxxaturi
mhux residenti jew Ambaxxaturi rtirati, li minnhom tgħallimt ħafna affarijiet ġodda dwar ilqasam diplomatiku. Prattikament kienu tista’ tgħid huma l-ixprun għaliex eventwalment tlabt
li nservi fih.
Bejn l-2014 u l-2017 servejt bħala Direttur Servizzi għall-Istudent fi ħdan il-Ministeru għallEdukazzjoni u x-Xogħol. F’din il-kariga kont responsabbli mis-servizzi kollha li jingħataw lillistudenti u lill-iskejjel biex learners vulnerabbli jingħataw l-appoġġ meħtieġ fit-traġitt
edukattiv tagħhom. Dawn jinkludu learners b’diżabbiltà severa, tfal u żgħażagħ
b’kondizzjonijiet bħalma huma l-awtiżmu, l-ADHD u d-dislessja, kif ukoll oħrajn li ma
kellhomx ambjent normali ta’ familja, u allura ħtieġu l-għajnuna ta’ social workers jew esperti
tal-SEBD (Social, Emotional and Behavioural Difficulties). Kien f’dan il-perjodu li ġejt

14

f’kuntatt ma’ istituzzjonijiet edukattivi barranin, inkluż il-Georgia u l-Armenja, u għaldaqstant
stajt ninnota kif pajjiżi differenti joperaw f’qasam tant hekk sensittiv.
Għal sitt snin sħaħ kelli l-esperjenza li nirrappreżenta lil Malta fuq il-Kunsill tal-Ewropa għallprogramm Ewropew dwar l-Edukazzjoni taċ-Ċittadinanza (Education for Democratic
Citizenship and Human Rights Education), li dan jista’ jitqies bħala forma ta’ soft diplomacy
minħabba l-fatt li, bħala rappreżentant ta’ Malta, kien ikolli ħafna xogħol u laqgħat malkontropartijiet tiegħi minn diversi pajjiżi oħra, kemm Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, kif
ukoll dawk li ma kinux. F’dawn il-laqgħat kienet issir koordinazzjoni sħiħa biex il-miri ġenerali
u speċifiċi tal-programm jintlaħqu kemm fil-pajjiżi rispettivi, kif ukoll fuq livell ta’ Kunsill talEwropa. Kien appuntu f’dan il-forum li ġejt ukoll f’kuntatt mar-rappreżentanti tal-Georgia u lArmenja. Konna wettaqna ħidma konġunta fuq diversi inizjattivi edukattivi biex nippromwovu
l-edukazzjoni għaċ-ċittadinanza f’dawn it-tliet pajjiżi. Kienet esperjenza pożittiva ħafna li
ressqitni aktar mill-qrib biex nifhem il-kulturi, is-sistemi edukattivi, l-isfidi politiċi u lpotenzjal ekonomiku u soċjali ta’ dawn iż-żewġ pajjiżi. Bħala rappreżentant ta’ Malta kelli lobbligu nattendi għal-laqgħat li kienu jsiru darbtejn fis-sena f’wieħed mill-pajjiżi membri.
F’dan il-perjodu servejt bħala Rapporteur f’diversi working groups, filwaqt li fil-Konferenza
ta’ Drammen (in-Norveġja) (2009) kont General Rapporteur.
Irrid insemmi wkoll li bejn l-2008 u l-2014 servejt bħala Uffiċjal Edukattiv għall-Istudji Soċjali
u l-Istudji Ewropej. F’din il-kariga tgħallimt iktar kemm fuq sistemi politiċi, ekonomiċi u
soċjali f’reġjuni differenti tad-dinja, kif ukoll fuq pajjiżi Ewropej u r-relazzjonijiet tagħhom
ma’ pajjiżi ġirien, fosthom anke dawk tal-Kawkasu.
Finalment, intenni d-dispożizzjoni tiegħi li nkompli nitgħallem u nirċievi kwalunkwe taħriġ
ieħor rilevanti, kemm bażiku u anke avvanzat, sabiex inkun nista’ nesegwixxi d-dmirijiet tiegħi
bħala Ambaxxatur ta’ Malta għal dawn il-pajjiżi bl-aħjar mod possibbli u bl-iktar mod
professjonali. Nemmen ħafna fit-trasferibbiltà tal-ħiliet, fejn l-għodod u l-ħiliet li rċevejt kemm
mil-lat akkademiku u professjonali u kemm mil-livell diplomatiku, ikomplu jgħinuni nwettaq
dmirijieti – anke fuq livell diplomatiku – mill-aħjar li nista’.
5. X’inhuma b’mod ġenerali l-binarji li beħsiebek taħdem fuqhom f’każ li tinħatar
Ambaxxatur?
Fil-mistoqsijiet numri 2 u 3 aċċennajt diġà għal-liema oqsma partikolari jistħoqqilhom
prijorità. Fil-qosor dawn huma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l-agrikoltura
it-turiżmu
l-edukazzjoni
il-kummerċ
is-servizzi finanzjarji
il-manifattura
il-kultura u l-wirt kulturali, u
l-ambjent.

Il-binarji li beħsiebni naħdem fuqhom huma kif ġej:
1. Bħala Ambaxxatur, il-punto di partenza għandu jkun dejjem il-brief li ningħata millMinisteru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Dan għandu jkun id-dokument uffiċjali
15

li jiggwidani f’din l-esperjenza diplomatika. Nemmen li laqgħat mal-Uffiċjali rilevanti
ta’ dan il-Ministeru għandhom ikomplu jiggwidawni u jmexxuni biex lil Malta nkun
nista’ nirrappreżentaha f’dawn il-pajjiżi b’mod konformi mal-prijoritajiet tal-Gvern
Malti u mal-protokolli u ftehimiet oħra li Malta ffirmat (jew hija fl-istadju li tiffirma)
ma’ dawn il-pajjiżi.
2. Huwa kruċjali wkoll li, sabiex il-ħidma tiegħi tkun tista’ tibda tiffunzjona uffiċjalment
mingħajr dewmien żejjed, u sabiex inkun proattiv f’din il-linja, nimpenja ruħi sabiex ilproċedura tal-preżentazzjoni tal-Ittri Kredenzjali lill-Kap tal-Istat taż-żewġ pajjiżi
rispettivi (il-Georgia u l-Armenja) ma ddumx ma sseħħ.
3. Nemmen li biex inkun Ambaxxatur effettiv, b’mod partikolari meta wieħed iqis li filkaż tal-Georgia u l-Armenja m’hemmx Ambaxxatur residenti, irrid inkun viżibbli u
attiv fiż-żewġ pajjiżi. Kuntatti u diskussjonijiet ma jistgħux isiru b’mod effettiv jekk
ma tkunx b’xi mod preżenti fiżikament ukoll. Għaldaqstant, ix-xewqa tiegħi hi li
nwettaq minn tal-inqas tliet żjarat uffiċjali kull sena fil-Georgia u l-Armenja, bloġġettiv li matulhom ikolli laqgħat uffiċjali u intensivi li jirrigwardaw l-oqsma
msemmija aktar ’il fuq, jew li l-Gvern Malti jkun qed jagħtihom prijorità.
4. Din il-kariga ulterjorment titlob kuntatti mill-qrib mal-kontropartijiet tiegħi, f’dan ilkaż mal-Ambaxxaturi, il-Konsli u l-Konsli Onorarji (fejn ikun hemm) akkreditati għal
Malta. Dan iħeġġeġ aktar ħidma bilaterali bejn dawn il-pajjiżi, speċjalment fit-tħejjija
ta’ żjarat uffiċjali fuq livell ta’ Gvern jew Kapijiet ta’ Stat, kif ukoll fl-oqsma l-oħra li
l-Gvernijiet ikunu qed jipprijoritizzaw.
5. Irid ikun hemm impenn biex bħala Ambaxxatur ta’ Malta għal dawn il-pajjiżi nkun
preżenti għal laqgħat uffiċjali fuq livell ta’ Gvern, meta l-preżenza tiegħi tkun meħtieġa.
Dawn jinkludu laqgħat li jsiru kemm f’Malta kif ukoll barra, skont il-każ. Inħoss li
huwa kruċjali li, bħala Ambaxxatur mhux residenti, inkun f’pożizzjoni li nagħti parir
lill-Gvern Malti dwar materji partikolari. Inkun viżibbli u parteċipi wkoll waqt żjarat
Statali.
6. Bħala persuna li nemmen ħafna fl-importanza tat-teknoloġija tal-informatika, l-iżvilupp
ta’ websajt/s uffiċjali fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej għandha
tgħin biex jinżamm kuntatt veloċi mal-Ambaxxatur u tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa
mill-klijent fl-iqsar żmien possibbli, b’mod konformi mal-policies tas-Servizz Pubbliku
ta’ Malta. Websajt/s informattivi fuq Malta li tkun/ikunu ta’ interess għaċ-ċittadini ta’
dawn iż-żewġ pajjiżi, ikun/u ta’ vantaġġ kbir. Barra minn hekk, l-użu tal-email u lmidja soċjali jkomplu jgħinu biex dawn il-pajjiżi jersqu aktar lejn xulxin, almenu
virtwalment. It-teknoloġija tal-informatika tista’ tgħin ukoll sabiex jinżamm kuntatt u
tingħata assistenza lil ċittadini Maltin li jżuru dawn il-pajjiżi, kif ukoll lil ċittadini
Armeni jew tal-Georgia li f’Malta jkunu jeħtieġu gwida f’każ ta’ bżonn.
7. Iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum Malta jew jiem nazzjonali oħra ta’ Malta, jew ulterjorment
ċelebrazzjonijiet uffiċjali li jfakkru jew jimmarkaw il-ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi
għandhom ikunu okkażjonijiet oħrajn li jgħinu biex il-pajjiżi jikkollaboraw iżjed
flimkien u jifhmu aktar lil xulxin. F’dan il-kuntest, nagħmel l-almu tiegħi kollu biex
nattendi wkoll għal okkażjonijiet simili li l-Armenja u l-Georgia jorganizzaw min-naħa
tagħhom. Attivitajiet bħal dawn iservu mhux biss bħala mezz ta’ ċelebrazzjoni tas-
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suċċess miksub, iżda wkoll bħala tieqa ta’ opportunità li fiha jitkattru l-kuntatti eżistenti
jew jiġu esplorati niċeċ ulterjuri ta’ inizjattivi/ħidmiet bilaterali.
6. Il-Georgia għandha potenzjal ekonomiku fl-agrikoltura u l-minerali. Tista’ tgħidilna
kif żviluppaw dawn l-industriji matul is-snin u kif Malta tista’ tibbenifika millesperjenza tal-Georgia?
L-agrikoltura
Il-Georgia huwa kkaratterizzat minn ekonomija li qed tiżviluppa u għandha popolazzjoni ta’
madwar erba’ miljun u nofs ruħ. Huwa pajjiż muntanjuż, bil-Muntanji tal-Great Caucasus
jiddominaw it-Tramuntana tal-pajjiż u l-Muntanji tal-Lesser Caucasus in-Nofsinhar tiegħu. Itterren varjat jagħti lok għal mikroklimi differenti, li għalhekk iwassal għal varjetà wiesgħa ta’
prodotti agrikoli. Huwa pajjiż b’agrikoltura predominantament tradizzjonali, bi kważi nofs ilpopolazzjoni tgħix f’żoni rurali, fejn l-għajxien tagħhom jiddependi fuq biedja b’input baxx
jew inkella hija awtosuffiċjenti jew parzjalment awtosuffiċjenti. Hemm ukoll art koltivabbli li
ma tinħadimx.
Fl-epoka Sovjetika, partijiet mistagħdra tal-pajjiż, speċjalment fil-Punent, inbidlu f’żoni tajbin
għall-agrikoltura, filwaqt li fil-Lvant żoni aridi ġew konvertiti f’artijiet koltivabbli permezz ta’
sistemi ta’ irrigazzjoni kumplessi ħafna. F’din l-era, ħafna oqsma agrikoli kienu jappartjenu
lill-Istat, u meta l-Georgia kiseb l-indipendenza fl-1991 dan is-settur sofra daqqa ta’ ħarta
qawwija għaliex żviluppaw problemi kbar rigward il-pussess tal-art. Din is-sitwazzjoni ġiet
indirizzata mill-ewwel gvernijiet post-Sovjetiċi billi saret ridistribuzzjoni tal-art agrikola, fejn
oqsma kbar inqasmu f’oħrajn iżgħar biex diversi familji rurali setgħu jsiru sidien ta’ impriżi
agrikoli. Iżda dan wassal sabiex ikun hemm livell għoli ta’ raħħala li jirrikorru għal metodi
tradizzjonali ta’ biedja u prattiċi awtosuffiċjenti, minflok għal metodi innovattivi u
imprenditorjali.
Il-prodotti agrikoli l-aktar importanti fil-Georgia huma l-qamħ, it-tè, tipi differenti ta’ frott (laktar, iċ-ċitru), u d-dwieli (l-għeneb). Fil-fatt, dan il-pajjiż hu rinomat bħala wieħed mill-eqdem
u mill-aqwa fid-dinja għall-produzzjoni ta’ nbejjed ta’ kwalità; ta’ min isemmi li l-produzzjoni
tal-inbid fil-Georgia tmur lura għal mill-inqas ir-raba’ seklu qabel Kristu. Hawnhekk insibu
wkoll allevament qawwi ta’ bhejjem, li huwa kruċjali għall-produzzjoni tal-ħalib u l-prodotti
tal-ħalib, il-majjal, iċ-ċanga, u s-suf.
Fi żmien meta l-agrikoltura fil-pajjiż għaddiet minn perjodi ekonomiċi diffiċli, speċjalment fissnin disgħin tas-seklu għoxrin u l-bidu ta’ dak sussegwenti, il-gvern tal-pajjiż beda jħeġġeġ
bdiewa barranin, l-aktar mill-Indja u l-Afrika t’Isfel, biex jinvestu f’dan il-qasam. Iżda blintroduzzjoni ta’ liġijiet kostituzzjonali iktar riċenti, il-bejgħ ta’ art agrikola fil-Georgia ġie
pprojbit kompletament, peress li din tqieset bħala “riżorsa ta’ sinifikat eċċezzjonali”.
Minkejja l-fatt li fil-Georgia hemm żoni estensivi tajbin għar-raba’, it-taqlib li dan għadda
minnu s-settur fl-aħħar tletin sena wassal biex xorta waħda l-pajjiż ikollu jiddependi fuq limportazzjoni ta’ diversi prodotti agrikoli minn barra. Fil-fatt, l-indiċi ta’ awtosuffiċjenza fuq
il-prodotti tal-ikel fil-pajjiż għadu baxx ħafna.
F’qafas leġiżlattiv aktar avvanzat, il-Gvern tal-Georgia wera sinjali ċari li dan is-settur
jistħoqqlu aktar attenzjoni. Fost il-proġetti ta’ livell nazzjonali u internazzjonali li saru s’issa
f’dan il-qasam, wieħed jista’ jsemmi (https://mepa.gov.ge/En/StateProjects):
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1. Diseased Chestnut Forest Restoration/Renewal Programme in Imereti Region (20162019) b’fond ta’ €1.1 miljun, bl-għan li l-foresti tal-qastan fir-reġjun ta’ Imereti jiġu
indukrati u l-prodott jiġi kkummerċjalizzat fuq livell internazzjonali.
2. Industrial Tangerine Realization Support Programme (2014-2017) ġestit mill-Istat u
entitajiet oħra biex il-koltivazzjoni tat-tangerine tilħaq livelli sostenibbli
kummerċjalment.
3. Project of Facilitation of Apple Sale (2014) ġestit mill-Istat u minn aġenziji oħra bloġġettiv li l-koltivazzjoni tat-tuffieħ tilħaq livelli kummerċjali.
Fost proġetti oħra li għadhom fis-seħħ, wieħed jista’ jelenka dawn li ġejjin:
(https://mepa.gov.ge/En/StateProjects):
1. The Programme Supporting Young Entrepreneurs in Rural Areas (imniedi fl-2018), bliskop tiegħu jkun li jħajjar intraprendituri żgħażagħ biex jibdew attività ta’ negozju
f’dan il-pajjiż. Dan il-proġett tnieda mill-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u lAgrikoltura tal-Georgia u huwa kofinanzjat mil-LEPS Agricultural Projects
Management Agency u d-Denmark International.
2. Preferential Agrocredit Project (imniedi fl-2013) li beda fuq inizjattiva tal-Gvern talGeorgia biex itejjeb il-proċessi tal-produzzjoni agrikola, l-ipproċessar, il-ħażna u lbejgħ ta’ prodotti agrikoli bl-għajnuna ta’ fondi preferenzjali.
3. European Neighborhood Programme for Agriculture and Rural Development
(ENPARD) (2018-2021), bl-għan li jinħolqu fondi addizzjonali biex jiġu ffinanzjati
inizjattivi ta’ żvilupp rurali. Il-miri ewlenin tal-programm huma li jkun hemm
kompetittività akbar u żvilupp rurali aħjar. Dan il-proġett, b’baġit ta’ €77.5 miljun,
huwa ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, il-FAO, u l-UNDP.
4. Sustainable Development of Mountain Regions and their Communities in the Regions
of Pshavi, Khevsureti and Gudamakaro in the Mtskeheta-Mtianeti Administrative Area
(2018-2020), bl-għan li jappoġġja l-popolazzjoni rurali ta’ dawn iż-żoni muntanjużi
filwaqt li tkun assigurata l-protezzjoni ambjentali. Il-proġett għandu jkattar il-potenzjal
ta’ żvilupp ta’ dan ir-reġjun permezz ta’ grants, kuntratti ta’ akkwist pubbliku, miżuri
baġitarji u, fejn ikun xieraq, permezz ta’ donazzjonijiet finanzjarji lil entitajiet lokali.
Fost l-isfidi li għandu dan is-settur, wieħed jista’ jsemmi temperaturi estremi, l-erożjoni talambjent naturali u x-xita qawwija f’ċerti reġjuni. Barra minn hekk, il-pajjiż hu espost għal
attività siżmika, irjieħ qawwija ħafna, għargħar, valangi u silġ, li dawn ikunu wkoll ta’ theddida
għall-agrikoltura, u għalhekk jaffettwaw l-ekonomija tal-pajjiż.
Meta wieħed iqabbel is-settur agrikolu tal-Georgia ma’ dak ta’ Malta, jintebaħ li hemm
affarijiet komuni. Is-suq agrikolu Malti, li jopera f’kuntest Ewropew, ikollu ta’ sikwit iħabbatha
ma’ kompetizzjoni qawwija fejn jidħlu prodotti agrikoli barranin. Id-daqs tal-għelieqi u lirziezet, il-popolazzjoni dejjem tonqos u s-senilità tar-raħħala lokali, in-nuqqas ta’ interess
mill-ġenerazzjoni żagħżugħa fis-settur biex jinvestu fih, il-kwalità partikolari tal-art f’ċerti
nħawi, il-klima ta’ Malta u t-tibdil fil-klima (pereżempju, sjuf itwal), u l-iżvilupp urban, huma
fost l-ikbar sfidi għall-agrikoltura Maltija. Tant hu hekk li, minħabba l-fatt li l-produzzjoni
lokali mhix biżżejjed għal pajjiżna, ikollhom jiġu importati diversi prodotti minn barra: frott,
ħaxix, u laħam. Barra minn hekk, id-daqs partikolari tal-irziezet u l-għelieqi huma raġuni
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ewlenija għaliex ir-raħħala u s-sidien ta’ dawn l-oqsma ma jistgħux jilħqu livelli kummerċjali
jew industrijali.
Bl-esperjenzi li l-Georgia u Malta kisbu fil-qasam agrikolu fl-aħħar snin, speċjalment bilparteċipazzjoni tagħhom fi programmi Ewropej jew internazzjonali, nemmen li skambji bejn
Malta u l-Georgia f’dan ir-rigward għandhom jgħinu sabiex l-agrikoltura Maltija u r-raħħala
Maltin jibbenefikaw minn metodi u prattiċi differenti ta’ kif il-biedja tkun aktar sostenibbli
mhux biss għar-raħħala Maltin u Għawdxin, imma anke għall-ekonomija tal-pajjiż. Dan fiddawl tal-esperjenzi, ħiliet u għerf li r-raħħala tal-Georgia kisbu minn dawn l-inizjattivi li
ssemmew aktar ’il fuq, fost oħrajn. Oqsma partikolari fejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jikkoperaw
bejniethom jinkludu: il-biedja organika, l-ismart farming, l-agribusiness, l-ipproċessar ta’
prodotti agrikoli, metodi ta’ irrigazzjoni, kif ukoll metodi alternattivi ta’ ġestjoni ta’ rziezet u
oqsma agrikoli (pereżempju, il-koltivazzjoni tad-dwieli għall-produzzjoni ta’ nbejjed lokali).
Barra minn hekk, ħidmiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jwasslu għall-importazzjoni ta’
prodotti agrikoli. Dawn jistgħu jinkludu mill-Georgia:
1. prodotti oneoloġiċi;
2. prodotti lattiċi; u
3. prodotti tal-laħam.
Minn Malta dawn jistgħu jinkludu:
1.
2.
3.
4.
5.

il-patata;
il-basal;
il-frott (pereżempju, it-tadam);
prodotti oneoloġiċi; u
tipi diversi ta’ żrieragħ.

Il-protokolli u l-ftehimiet li hemm fis-seħħ bejn iż-żewġ pajjiżi, u oħrajn li għad jistgħu jiġu
żviluppati, għandhom jgħinu biex il-kummerċ ta’ dawn il-prodotti ma jbatix minn burokrazija
u piżijiet żejda fuq ir-raħħala u l-agrikoltura lokali.
Riżorsi minerali
Fil-Georgia, l-estrazzjoni ta’ riżorsi minerali għandha importanza kbira għall-ekonomija lokali.
Fost il-minerali l-iktar importanti li jiġu estratti wieħed isemmi l-managanese, il-ħadid, ir-ram,
il-faħam, iż-żejt, u l-gass. L-esperti jsostnu li l-Georgia għandu fost l-iktar depożiti importanti
ta’ manganese fid-dinja, li jokkorru fir-reġjuni ta’ Sachkere u Chiatura. Is-sejba ta’ depożitu
ta’ gass naturali qed iwassal biex il-Georgia jsir iżjed indipendenti mill-użu ta’ gass importat
mill-Ażerbajġan. Il-manganese jiġi estratt l-aktar mill-minjiera ta’ Chiatura, stmata li
tipproduċi madwar 261,000 tunnellata metrika ta’ minerali fis-sena.
Storikament, insibu li fil-Georgia l-eqdem estrazzjoni ta’ metalli kienet dik tar-ram u d-deheb,
li tmur lura għal ħames/is-sitt millenju qabel Kristu. L-evidenza turi li fl-epoka Klassika f’dan
ir-reġjun kien hemm kummerċ ta’ diversi metalli li kienu jiġu estratti minn dawn l-inħawi,
fosthom il-ħadid, ir-ram, id-deheb, il-fidda, u l-bronż. Sas-seklu 17 il-minjieri tal-fidda kienu
sors ewlieni għall-ekonomija lokali, l-iktar f’Imereti, filwaqt li fis-seklu ta’ wara nsibu li lestrazzjoni tar-ram kienet kruċjali f’Kartli. L-estrazzjoni tal-manganese mill-minjieri ta’
Chiatura f’Imereti (fil-punent tal-Georgia) ilha attiva sa mill-1879.
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Fl-epoka Sovjetika kien hemm diversi minerali li kienu jiġu estratti, barra dawk imsemmija
diġà; dawn jinkludu ċ-ċomb, iż-żingu, il-faħam u l-idrokarboni, l-arseniku u l-bentonite. Liktar minerali importanti iżda kien il-manganese, importanti għall-produzzjoni tal-azzar, illiegi tiegħu, u industriji relatati. Bix-xoljiment tal-Unjoni Sovjetika u l-indipendenza talGeorgia, l-estrazzjoni tal-minerali ħadet daqqa ta’ ħarta, tant illi llum dan is-settur huwa ristrett
għas-swieq reġjonali.
Fil-preżent, il-Georgia għandu potenzjal ekonomiku fejn jirrigwarda l-idrokarboni (żejt u gass).
F’din l-industrija hemm mhux biss interess nazzjonali, iżda wkoll wieħed barrani biex lestrazzjoni ta’ dawn il-minerali tkun tista’ tilħaq livelli kummerċjalment sostenibbli.
B’mod komparattiv, ir-riżorsi naturali ta’ Malta huma limitati ħafna, tant illi l-uniku riżors
naturali li pajjiżna jista’ jiftaħar bih huwa l-ġebla lokali. Għalkemm s’issa saru diversi
esplorazzjonijiet (onshore u offshore) għall-estrazzjoni ta’ idrokarboni, ir-riżultati s’issa ma
kinux inkoraġġanti wisq. Għalhekk, Malta tiddependi kompletament fuq ix-xiri ta’ idrokarboni
minn barra biex tkun tista’ topera l-impjanti tal-enerġija, ir-Reverse Osmosis, l-industriji, u biex
tkopri l-konsum lokali.
Ħidmiet bilaterali bejn Malta u l-Georgia f’dan il-qasam jistgħu jwasslu biex Malta tkun tista’
tinvesti f’ċerti minerali (bħall-manganese u r-ram) bi prezzijiet vantaġġjużi li jintużaw flindustrija lokali għall-manifattura ta’ għodod, prodotti tal-elettronika (pereżempju, circuit
boards), prodotti jew parts ta’ inġinerija, magni jew vetturi, kontenituri tal-ikel jew xorb, kif
ukoll fl-industrija farmaċewtika u l-fertilizzanti.
Il-protokolli u l-ftehimiet li hemm fis-seħħ bejn iż-żewġ pajjiżi, kif ukoll oħrajn li għad jistgħu
jiġu żviluppati, għandhom jgħinu biex il-kummerċ ta’ dawn il-prodotti ma jbatix u ma
jixxekkilx minn burokrazija u piżijiet żejda fuq l-industrija u l-investitur lokali.
7. L-Armenja għandha potenzjal b’saħħtu fl-agrikoltura. Tista’ tgħidilna kif Malta tista’
tibbenefika mill-esperjenza tal-Armenja f’dan il-qasam?
Parti minn din il-mistoqsija diġà ġiet imwieġba fil-mistoqsija numru 3.
L-Armenja huwa pajjiż mingħajr baħar u jikkonfina mal-Georgia, it-Turkija, l-Ażerbajġan u lIran. Għandu ambjenti naturali differenti, li jvarjaw minn reġjuni muntanjużi għal meded kbar
ta’ pjanura. Bi klima pjuttost kontinentali, bi sjuf sħan u xtiewi kesħin, it-total ta’ xita
hawnhekk ivarja bejn it-300 u s-600 mm fis-sena. L-ogħla muntanja hija Aragats, li tilħaq għoli
ta’ madwar 4,095 metru. Jeżistu aktar minn mitejn xmara, barra ammont ieħor ta’ għadajjar
(pereżempju, l-Għadira ta’ Sevan), li jkomplu jgħinu fl-irrigazzjoni tal-oqsma agrikoli filpajjiż. L-ambjenti u l-ekosistemi differenti li jikkaratterizzaw il-pajjiż jagħtu lok għal għaxar
tipi differenti ta’ żoni klimatiċi, u għaldaqstant huwa meqjus bħala ċentru importanti ta’
agrobiodiversità.
Is-settur agrikolu jibqa’ essenzjali għall-ekonomija Armena. Fil-fatt, dan jipproduċi madwar
14% tal-Prodott Domestiku Gross u jimpjega madwar 35% tal-popolazzjoni impjegabbli.
Hawnhekk, l-agrikoltura tinkludi l-koltivazzjoni tal-art, rinomata l-aktar għall-għeneb u diversi
tipi ta’ ħxejjex, kif ukoll għall-allevament tal-annimali. L-iżviluppi li saru f’dawn l-aħħar snin
f’dan il-qasam kien immirat l-iżjed lejn il-vitikoltura u l-koltivazzjoni tal-frott. L-inbejjed
lokali huma mfittixja lokalment, reġjonalment, u internazzjonalment.
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Il-liberalizzazzjoni tal-ekonomija, il-privatizzazzjoni tal-art u mezzi oħra ta’ industrija
agrikola, l-infrastruttura agrikola, u l-organizzazzjonijiet li jikkonsmaw u jipproċessaw ikel
agrikolu ħolqu opportunitajiet biex dan il-qasam ikompli jiżviluppa. Żviluppi notevoli ġew
reġistrati fil-biedja organika. L-Armenja għandu potenzjal qawwi fl-iżvilupp tal-agrikoltura
organika, fejn diversi organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali bħalma huma Ecoglobe,
Agribusiness and Rural Development Centre, u Green Lane, qed jaħdmu intensivament
flimkien mal-Gvern f’din id-direzzjoni, b’mod speċifiku fil-produzzjoni tal-inbid, l-apikoltura,
u prodotti agrikoli oħra.
Il-parteċipazzjoni tal-Armenja fi programmi internazzjonali komplew għenu biex jiġi rreġistrat
iktar progress f’dan il-qasam. L-ENPARD (The Neighborhood Programme for Agriculture and
Rural Development) jappoġġja lill-Ministeru tal-Agrikoltura tal-Armenja biex jiżgura
agrikoltura effiċjenti u sostenibbli li jikkontribwixxi għal kondizzjonijiet ta’ ħajja aħjar fiżżoni rurali. F’dan il-kuntest ukoll, il-United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO) u l-Food and Agriculture Organization tal-Ġnus Magħquda (FAO) jipprovdu sostenn
tekniku lill-Ministeru tal-Agrikoltura fuq diversi livelli: żvilupp istituzzjonali, larmonizzazzjoni ta’ politika, il-ġestjoni u l-użu tar-riżorsi naturali, it-titjib fl-infrastruttura u lħiliet rurali, il-produzzjoni agrikola, u l-iżvilupp ta’ statistika u ċensimenti.
Bħalissa l-Gvern Armen għaddej minn kampanja intensiva biex jippromwovi l-iżvilupp ta’
smart farms f’diversi reġjuni permezz ta’ sussidji u sostenn finanzjarju. Din l-inizjattiva
tinkludi wkoll korsijiet ta’ taħriġ għall-bdiewa biex jitgħallmu metodi u ħiliet innovattivi ta’
koltivazzjoni, produzzjoni, ġestjoni, u l-benessri tal-annimali. L-implimentazzjoni talprogramm se tibqa’ għaddejja sal-2021, u għandha twassal għall-iżvilupp jew il-bini ta’ 230
smart farm (https://webapps.ifad.org/members/eb/124/docs/EB-2018-124-R-21.pdf).
Il-Gvern nieda inizjattivi oħra biex jgħin bdiewa u raħħala żgħar jiżviluppaw u
jimmodernizzaw l-oqsma tagħhom f’intrapriżi kummerċjali. Dan qed isir b’finanzjament taħt
il-programm Agribusiness and Climate Resilient Partnership Programme (ACPP) tal-IFAD
(International Fund for Agricultural Development). Fl-aħħar sentejn kien hemm interess ikbar
fl-użu tat-teknoloġija, b’mod partikolari fil-vitikoltura. F’dan il-kuntest, l-Armenja bbenefika
minn fondi sostanzjali taħt il-programm Rural Economic Development – New Economic
Opportunities tal-USAID (United States Agency for International Development) biex il-bdiewa
speċjalizzati fil-vitikoltura jużaw teknoloġija avvanzata u fertilizzanti minerali speċifiċi, biex
b’hekk titkabbar għenba ta’ kwalità aħjar, u għaldaqstant twassal għall-produzzjoni ta’ nbejjed
superjuri. L-applikazzjoni ta’ din it-teknoloġija telimina l-ħtieġa għall-użu ta’ pestiċidi, u
għalhekk tevita wkoll spejjeż żejda. Fl-2019 din it-teknoloġija ntużat f’Vayots Dzor u Ararat
Marzes u wasslet għal żieda ta’ 20-25% fil-produzzjoni, barra li rrendiet prodott agrikolu ta’
kwalità aħjar (https://www.usaid.gov).
Meta wieħed iqis ix-xebh li jeżisti fil-qasam tal-agrikoltura taż-żewġ pajjiżi (pereżempju, iddaqs tal-oqsma agrikoli li mhux dejjem jippermettu li dawn jilħqu livelli kummerċjali, sfidi
klimatiċi, oħrajn biex ir-raħħal jikkompeti fis-suq internazzjonali, l-irkupru ta’ spejjeż, eċċ), liskambju ta’ ideat, għerf, ħiliet u prattiċi tajba bejn l-Armenja u Malta jistgħu jwasslu għal
ftehimiet iffokati fuq dan is-settur tant importanti għall-bdiewa u r-raħħala Maltin.
Qasam speċifiku fejn Malta tista’ tibbenefika huwa dak tal-ismart farming. Malta tista’
tiddakkar iżjed minn din it-teknoloġija billi jsiru skambji ta’ taħriġ bejn raħħala Maltin u
Armeni, speċjalment dawk speċjalizzati fil-vitikoltura, fil-produzzjoni ta’ nbejjed lokali, flapikoltura, u fl-allevament tal-annimali. Benefiċjarji oħra jinkludu wkoll studenti fil-livell
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sekondarju li qed jistudjaw l-agribusiness bħala suġġett vokazzjonali, kif ukoll dawk talMCAST li qed jispeċjalizzaw fil-qasam fi ħdan l-Istitut tax-Xjenzi Applikati - Iċ-Ċentru għallAgrikoltura, l-Akkwatika u x-Xjenzi tal-Annimali (https://www.mcast.edu.mt/institute-ofapplied-sciences-centre-of-agriculture-aquatics-and-animal-sciences/).
Dan jista’ jwassal għal ftehimiet bejn istituzzjonijiet edukattivi taż-żewġ pajjiżi, inkluż anke liskejjel, fl-isfond meta s-sistema edukattiva Maltija tinsab għaddejja minn riformi maġġuri lejn
li jkun hemm aktar toroq ta’ tagħlim alternattiv għal kull student: formali, vokazzjonali, u
applikat
(http://www.myjourney.edu.mt/wp-content/uploads/2017/02/MY-JOURNEYBOOKLET-WEB-UPLOAD-24FEB17.pdf). F’dan ir-rigward, ta’ min isemmi l-Armenian
National Agrarian University (https://anau.am/en/), li tispeċjalizza f’dan il-qasam importanti.
Barra t-tagħlim u t-taħriġ li tipprovdi, din l-Università tmexxi u tikkordina diversi proġetti taħt
il-programmi Tempus u Erasmus. It-taħriġ jista’ jkun ta’ diversi forom, kemm formali, kif ukoll
internships ta’ perjodu partikolari biex il-parteċipanti jiksbu esperjenzi differenti.
L-Armenja jista’ jappoġġja lil Malta biex din tkun tista’ tipparteċipa fi programmi
internazzjonali (mhux neċessarjament Ewropej) li permezz tagħhom ir-raħħala u l-bdiewa
Maltin jirċievu sostenn tekniku u/jew finanzjarju f’dan il-qasam biex ikomplu jiżviluppaw loqsma u l-irziezet, il-proċessi tal-produzzjoni, u l-kompetittività tagħhom.
L-esperjenza Armena f’dan is-settur tista’ tgħin ukoll biex jintlaħqu ftehimiet ġodda li jkomplu
jkattru l-kummerċ ta’ prodotti agrikoli minn u lejn dawn il-pajjiżi, fosthom il-patata, il-basal,
it-tadam, frott differenti, prodotti tal-laħam, għeneb u prodotti tal-inbid, żrieragħ u siġar, fost
oħrajn.
Tweġibiet għall-mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppożizzjoni

1. Tista’ tiddikjara x’passi ser tieħu sabiex jissudaw iktar ir-relazzjonijiet ta’ pajjiżna
mal-Georgia u l-Armenja?
Ir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u l-Armenja u bejn Malta u l-Georgia ilhom stabbiliti
sa mill-1993. F’perjodu ta’ 27 sena r-relazzjonijiet ta’ Malta ma’ dawn iż-żewġ pajjiżi ssaħħew
permezz ta’ diversi ftehimiet li jkopru diversi oqsma jew aspetti. Mal-Georgia, Malta ffirmat
seba’ ftehimiet, li huma:
1. Protocol on the Establishment of Diplomatic Relations between Malta and the Republic
of Georgia (iffirmat u daħal fis-seħħ fis-26 ta’ Frar 1993)
2. Agreement between Malta and Georgia for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital (iffirmat
fit-23 ta’ Ottubru 2009 u daħal fis-seħħ fit-30 ta’ Diċembru 2009)
3. Agreement between the Government of Malta and the Government of Georgia on Cooperation in the Fields of Education, Science and Culture (iffirmat u daħal fis-seħħ fil21 ta’ Mejju 2010)
4. Income Tax Act (iffirmat u daħal fis-seħħ fil-21 ta’ Mejju 2010)
5. Memorandum of Understanding on Bilateral Consultations between the Ministry of
Foreign Affairs of Malta and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia (iffirmat u daħal
fis-seħħ fil-21 ta’ Mejju 2010)
6. Agreement between the Government of Malta and the Government of Georgia on
Cooperation in the Fight against Crime (iffirmat fit-18 ta’ Mejju 2011), u
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7. Agreement on Merchant Shipping (iffirmat fit-13 ta’ Settembru 2016 u daħal fis-seħħ fis27 ta’ Jannar 2017).
Mal-Armenja, Malta ffirmat erba’ ftehimiet, li huma:
1. Agreement on the Establishment of Diplomatic Relations between Malta and Armenia
(iffirmat u daħal fis-seħħ fis-7 ta’ Ġunju 1993)
2. Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of the
Republic of Armenia on Cooperation in the Field of Culture (iffirmat u daħal fis-seħħ
fis-7 ta’ Diċembru 2017)
3. Memorandum of Understanding on Political Consultations (iffirmat u daħal fis-seħħ fis16 ta’ Frar 2019), u
4. Avoidance on Double Taxation Agreement (iffirmat fl-24 ta’ Settembru 2010).
Barra dan, wieħed irid jirreferi wkoll għal-laqgħat uffiċjali li saru u għadhom għaddejjin fuq
diversi livelli biex Malta u dawn il-pajjiżi tal-Kawkasu joqorbu aktar lejn xulxin. Ifisser ukoll
li teżisti diġà bażi ta’ ħidma bilaterali b’saħħitha mibnija fuq il-kooperazzjoni f’diversi oqsma.
Il-passi li beħsiebni nieħu sabiex jissudaw ir-relazzjonijiet ta’ bejn Malta u l-Georgia, u ta’ bejn
Malta u l-Armenja, huma f’din id-direzzjoni:
1. L-ewwel nett, nikkonsulta mal-Uffiċjali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u
Ewropej sabiex ningħata brief uffiċjali taż-żewġ pajjiżi, u għaldaqstant ikolli pedament
fuq xiex naħdem l-iktar, b’mod konformi mal-politika u l-prijoritajiet tal-Gvern ta’
Malta, kemm fuq livell politiku, kif ukoll fuq livell ekonomiku, soċjali u kulturali. Filfehma tiegħi, il-brief uffiċjali għandu jkun dejjem il-linea di partenza, l-initium li
jmexxini u jiggwidani f’din il-missjoni u ħidma ġdida.
2. Irrid naċċerta li lil Malta nkun nista’ nirrappreżentaha bl-iktar mod professjonali u
dinjituż possibbli. Għaldaqstant, se naħdem biex inżomm kuntatt mill-qrib mal-kollegi
u s-superjuri tiegħi fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, filwaqt li
nkun f’pożizzjoni li nagħti parir lill-Gvern Malti fuq aspetti speċifiċi li jikkonċernaw
ir-relazzjoni ta’ Malta ma’ dawn il-pajjiżi f’kuntesti differenti.
3.

Inkun proattiv u nimpenja ruħi biex il-preżentazzjoni tal-Ittri Kredenzjali lill-Kap talIstat taż-żewġ pajjiżi li se nkun akkreditat għalihom issir bla dewmien żejjed, sabiex
b’hekk inkun nista’ ninizja uffiċjalment il-missjoni tiegħi.

4.

Konvint li biex inservi bħala Ambaxxatur b’mod effettiv, speċjalment meta wieħed
jikkunsidra li fil-każ tal-Georgia u l-Armenja hemm Ambaxxatur mhux residenti, irrid
inkun viżibbli u attiv fiż-żewġ pajjiżi. Fl-opinjoni tiegħi, xogħol li jsir remotament biss
ma jistax iħalli wisq il-frott mistenni. Il-bini ta’ kuntatti u pontijiet jistgħu jiġu
strutturati b’mod partikolari wkoll bil-preżenza fiżika tal-Ambaxxatur f’dawn il-pajjiżi,
fejn dan ikun jista’ jiltaqa’ ma’ persuni differenti u jiddiskuti magħhom. Nifhem li parti
sabiħa u interessanti mill-esperjenza diplomatika hija l-fatt li tiġi f’konoxxenza ma’
persuni ġejjin minn ambjenti diversi. Għalhekk, se naħdem biex inżur uffiċjalment
dawn il-pajjiżi minn tal-inqas tliet darbiet fis-sena, bl-għan li matulhom ikolli laqgħat
uffiċjali u intensivi li jirrigwardaw l-oqsma li l-Gvern Malti qed jagħtihom preċedenza:
rabtiet kummerċjali, skambji edukattivi u kulturali, oqsma ekonomiċi partikolari bħall-
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agrikoltura, is-servizzi finanzjarji, kif ukoll l-ambjent u l-ħarsien tiegħu. Naturalment,
ma nemminx li għandu jkun hemm numerus clausus għal dawn iż-żjarat.
5.

Ulterjorment, se nimpenja ruħi biex inżomm kuntatt u ħidma mill-viċin malkontropartijiet tiegħi, f’dan il-każ mal-Ambaxxaturi, il-Konsli u l-Konsli Onorarji
akkreditati għal Malta. Dan iħeġġeġ aktar ħidma bilaterali bejn dawn il-pajjiżi,
speċjalment fit-tħejjija ta’ żjarat uffiċjali fuq livell ta’ Gvern jew Kapijiet ta’ Stat, kif
ukoll fl-oqsma l-oħra li l-Gvernijiet jagħtu prijorità. Dawn il-kuntatti jistgħu jieħdu
diversi forom, minn żjarat sa laqgħat virtwali.

6.

Se nara li bħala Ambaxxatur ta’ Malta għal dawn il-pajjiżi nkun preżenti kemm jista’
jkun fil-laqgħat uffiċjali fuq livell ta’ Gvern, speċjalment meta l-preżenza tiegħi tkun
rikjesta. Dawn jinkludu laqgħat li jsiru kemm f’Malta kif ukoll fl-Armenja jew filGeorgia, skont il-każ. Nara li nkun parteċipi wkoll waqt żjarat Statali li jistgħu jsiru
mill-Kapijiet tal-Istat ta’ dawn il-pajjiżi.

7.

Se naħdem taħt il-gwida tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej sabiex tiġi
żviluppata websajt/s uffiċjali fi ħdan l-istess Ministeru, li jgħinu biex jinżamm kuntatt
veloċi mal-Ambaxxatur ta’ Malta għal dawn il-pajjiżi u tinkiseb l-informazzjoni
meħtieġa mill-klijent fl-iqsar żmien possibbli, b’mod konformi mal-policies tas-Servizz
Pubbliku ta’ Malta. Websajt/s informattivi fuq Malta, li tkun/ikunu ta’ interess għaċċittadini ta’ dawn iż-żewġ pajjiżi, żgur li jkun/u ta’ vantaġġ ikbar. Barra minn hekk, lużu tal-email u l-midja soċjali jkomplu jgħinu biex dawn il-pajjiżi jersqu aktar lejn
xulxin. It-teknoloġija tal-informatika tgħin sabiex jinżamm kuntatt effikaċi u tassisti lil
ċittadini Maltin li jixtiequ jżuru dawn il-pajjiżi, kif ukoll lil ċittadini Armeni jew talGeorgia li f’Malta jkunu jeħtieġu għajnuna f’każ ta’ bżonn.

8.

Norganizza attività, almenu darba fis-sena, li tiċċelebra Jum Malta jew xi jum
nazzjonali ta’ Malta, jew ulterjorment ċelebrazzjonijiet uffiċjali li jfakkru jew
jimmarkaw il-ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi. Nagħmel l-almu tiegħi biex nattendi wkoll
għal okkażjonijiet simili li dawn il-pajjiżi jorganizzaw min-naħa tagħhom. Attivitajiet
bħal dawn iservu mhux biss bħala mezz ta’ ċelebrazzjoni għas-suċċess miksub, iżda
wkoll opportunità li biha jitkattru l-kuntatti eżistenti u jiġu esplorati niċeċ ulterjuri ta’
kooperazzjoni bejn dawn il-pajjiżi.

F’din l-esperjenza ġdida, nemmen li l-ħidma tiegħi għandha tiffoka fuq dawk l-oqsma li lGvern ħadem fuqhom diġà fis-snin l-imgħoddija, u li għal dawn hemm diġà ftehimiet eżistenti,
filwaqt li nesplora opportunitajiet u toroq ġodda, f’konformità mal-prijoritajiet tal-Gvern Malti.
B’mod kollettiv dawn jinkludu:
a) kuntatti ma’ entitajiet rilevanti li potenzjalment iwasslu għal iktar rabtiet kummerċjali
bejn Malta u l-Armenja, u bejn Malta u l-Georgia, bl-oġġettiv li jkun hemm proċessi
inqas burokratiċi u iktar simplifikati – fejn ikun possibbli – li jħeġġu negozjanti Maltin
jippenetraw is-suq Armen u tal-Georgia, u bil-maqlub ukoll. Dan jinkludi firxa ta’
prodotti tal-manifattura kif ukoll riżorsi minerali;
b) kuntatti u skambji uffiċjali bejn Malta u l-Armenja u l-Georgia fil-qasam agrikolu. Dan
jinkludi t-taħriġ ta’ studenti u adulti, ġemellaġġi, kif ukoll l-importazzjoni u lesportazzjoni ta’ prodotti agrikoli;
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c) kuntatti u skambji fil-qasam edukattiv, kulturali, ambjentali, u l-preservazzjoni tal-wirt
kulturali;
d) it-tkattir tat-turiżmu bejn Malta u dawn il-pajjiżi bħala esperjenza unika li ċittadini
Maltin jistgħu jieħdu mir-reġjun tal-Kawkasu, u biex ċittadini minn dawn il-pajjiżi jkunu
jistgħu jduqu tabilħaqq l-esperjenza ta’ Malta f’ambjent Mediterranju u Ewropew. F’dan
il-kuntest, nara li hemm tliet oqsma partikolari ta’ turiżmu li minnu jibbenefikaw dawn
il-pajjiżi: turiżmu kulturali/reliġjuż, turiżmu edukattiv, u turiżmu rikreattiv;
e) tisħiħ fil-ħidma bejn Malta u dawn iż-żewġ pajjiżi fil-qasam tas-servizzi, b’mod iffokat
fuq dawk bankarji, l-iGaming u l-blockchain. Ta’ min jinnota li Malta għandha
esperjenza pożittiva f’dan il-qasam, filwaqt li kemm l-Armenja kif ukoll il-Georgia
għamlu żviluppi notevoli f’dan ir-rigward.
2. Tista’ tindika fl-opinjoni tiegħek liema huma l-isfidi prinċipali f’din il-linja?
Irrid intenni f’dan il-kuntest li l-konoxxenza li għandi diġà taż-żewġ pajjiżi, kif ukoll il-kuntatti
li bnejt matul is-snin fl-Armenja u l-Georgia, għandhom jgħinu sabiex inkun nista’ nifhem
aħjar il-kultura, in-nies taż-żewġ pajjiżi, u l-ambjent li rrid niffunzjona fih. Għalkemm teżisti
ċertu ħeġġa li dawn il-pajjiżi joqorbu aktar lejn l-Ewropa u l-Punent, l-influwenza Russa u limpatt tal-epoka Sovjetika tista’ tgħid għadhom jinħassu sal-lum. Jien żort dawn il-pajjiżi
diversi drabi, u kelli l-opportunità li nara nħawi u reġjuni differenti u nirreaġixxi ma’ persuni
ta’ provenjenza soċjali differenti. Nista’ ntenni li, barra l-ambjent naturali li jsaħħar tal-Georgia
u l-Armenja, l-abitanti tagħhom għandhom qalbhom tajba ħafna, l-aktar meta ssir tafhom millqrib u tifhem dak li għaddew minnu fl-imgħoddi, inkluż konflitti militari. Dan l-għarfien u
esperjenzi preċedenti kollettivament jgħinu sabiex jiġu mitigati wħud mill-isfidi li nista’
niltaqa’ magħhom fir-rwol tiegħi ta’ Ambaxxatur.
Ta’ min ifakkar hawn li, kemm l-Armenja kif ukoll il-Georgia mhumiex Stati Membri talUnjoni Ewropea, minkejja li bejn l-Unjoni Ewropea u dawn iż-żewġ pajjiżi jeżistu diversi
ftehimiet intenzjonati li jsaħħu r-relazzjonijiet mill-qrib ta’ bejniethom f’diversi oqsma:
kummerċjali, ekonomiċi, edukattivi u kulturali. Malta wkoll għandha ftehimiet speċifiċi ma’
dawn iż-żewġ pajjiżi (ara l-mistoqsija nru. 1 fuq). Dan jimplika li, bħala Ambaxxatur, ma tistax
taġixxi bl-istess mod daqslikieku qed tirrelata ma’ pajjiż li hu Stat Membru tal-Unjoni
Ewropea. Il-burokraziji u l-isfidi li jeżistu fir-relazzjonijiet li Stat Membru tal-Unjoni Ewropea
jkollu ma’ ieħor li mhuwiex (għaldaqstant ma’ pajjiż terz) huma hemm u jridu jiġu rispettati.
L-isfida f’dan ir-rigward nemmen li għandha tkun kif se nkun proattiv biżżejjed biex investitur
potenzjali ma jsibx ostakli (jew burokrazija) żejda biex jippenetra s-suq tal-pajjiż kontroparti.
Dan ifisser li jridu jinbnew pontijiet ta’ kooperazzjoni bejn l-entitajiet rilevanti tal-pajjiżi
rispettivi. Pereżempju, fil-qasam tal-kummerċ, il-parteċipazzjoni fuq livell ta’ gvern u linvolviment ta’ entitatjiet bħalma huma l-Kmamar tal-Kummerċ (ta’ Malta, tal-Armenja u talGeorgia), il-Malta Enterprise u l-MFSA, fost oħrajn, hija kruċjali.
Insemmi wkoll li, minkejja li l-Georgia u l-Armenja qed jagħmlu passi kbar biex jinfetħu
internazzjonalment, l-użu tal-Ingliż bħala lingwa internazzjonali għad irid jiġi żviluppat iżjed.
Dan jista’ jkun ta’ sfida mil-lat komunikattiv. Barra minn hekk, anke l-ivvjaġġar lejn u minn
dawn il-pajjiżi għadu jiddependi fuq titjiriet relattivament twal u għaljin. S’issa għad m’hemmx
rotot diretti bl-ajru, u għalhekk is-safar lejn u minn dawn il-pajjiżi jinvolvi li persuna trid ta’
bilfors tgħaddi minn tranżitu minn pajjiż ieħor, pereżempju minn Istanbul. Meta t-turiżmu jista’
jkun niċċa ekonomika importanti għal Malta kif ukoll għall-Armenja u l-Georgia, sfida
25

importanti tkun li jinbnew kuntatti bil-potenzjal li jiġu stabbiliti titjiriet lejn u minn dawn ilpajjiżi (possibilment anke low cost). Bl-involviment ta’ atturi prinċipali fuq livell ta’ gvern, talMalta Tourism Authority, il-Gozo Tourism Association (GTA), it-Tourism Committee talArmenja, l-Armenia Tourist Board, u l-Georgian National Tourism Administration, fost oħrajn,
jistgħu jiġu esplorati possibbiltajiet ta’ turiżmu ta’ kwalità kemm kulturali, edukattiv, reliġjuż,
u anke rikreattiv. It-tliet pajjiżi għandhom potenzjal qawwi f’dawn l-oqsma differenti ta’
turiżmu, u ppjanar tajjeb jista’ jwassal għal opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali ġodda
lejn Malta minn din il-parti tad-dinja. Il-fatt li l-ġenerazzjoni żagħżugħa fl-Armenja u l-Georgia
hija iżjed għatxana li toqrob lejn il-Punent u l-Ewropa, u li din ikollha aċċess għal taħriġ u
edukazzjoni barra mill-pajjiż rispettiv tagħhom billi jkollhom għarfien tajjeb (jew tajjeb ħafna)
tal-Ingliż, jimplika li Malta għandha wkoll ħafna x’toffri fir-rigward. Mill-aspett kulturali,
kuntatti bejn il-Kunsilli Lokali ta’ bliet u rħula Maltin u dawk fl-Armenja u l-Georgia jistgħu
jwasslu għal ġemellaġġi kulturali u ħidmiet fuq livell lokali.
L-Armenja u l-Georgia wkoll għandhom il-potenzjal individwali tagħhom mil-lat edukattiv. Lisfida f’dan il-kuntest tkun li naħdem sabiex tinħoloq sinerġija (jew sinerġiji) bejn
istituzzjonijiet edukattivi Maltin u ta’ dawn il-pajjiżi. Pereżempju, meta wieħed jikkunsidra li
t-tnejn għandhom potenzjal qawwi fl-agrikoltura, ġemellaġġi edukattivi kif ukoll taħriġ formali
u applikat jistgħu jkunu ta’ gwadann kbir għal kategoriji differenti ta’ studenti Maltin li
jaspiraw għal karriera f’dan il-qasam; dawn jinkludu studenti tal-agribusiness fl-iskejjel
sekondarji, studenti tal-MCAST li qed jistudjaw fi ħdan l-Istitut tax-Xjenzi Applikati, studenti
fl-Università ta’ Malta, kif ukoll raħħala u bdiewa adulti li jixtiequ jitgħallmu u jitħarrġu f’ħiliet
u teknoloġiji innovattivi f’dan is-settur. Fil-każ tal-edukazzjoni vokazzjonali, l-ITS jista’ jkun
ċentru ta’ tagħlim għal studenti u żgħażagħ mill-Armenja u l-Georgia sabiex jispeċjalizzaw filqasam turistiku u kulinarju. Dawn iż-żewġ pajjiżi tal-Kawkasu għandhom ukoll reputazzjoni
b’saħħitha fil-kamp tal-arti performattiva: il-mużika, iż-żfin, l-arti u t-teatru. Skambji lejn
skejjel jew akkademji tal-arti performattiva rinomati f’dawn il-pajjiżi jistgħu jkunu ta’
esperjenza unika għal ħafna studenti Maltin li qed isegwu xi tip ta’ taħriġ f’qasam partikolari
tal-arti performattiva. Sfida fir-rigward tkun li t-taħriġ li studenti jew adulti Maltin jieħdu minn
dawn il-pajjiżi jkun akkreditat uffiċjalment f’Malta, speċjalment fil-każ ta’ dawk li jridu jużaw
iċ-ċertifikati miksuba biex jissoktaw il-karriera tagħhom f’din il-linja. Ikun sensibbli f’dan ilkuntest li jsiru diskussjonijiet man-National Commission for Higher Education (NCFHE).
Malta hi konxja mis-sitwazzjoni politika tal-Armenja fejn jikkonċerna l-Ġenoċidju Armen u rreġjun tan-Nagorno-Karabakh, kif ukoll minn dik tal-Georgia fir-rigward tas-South Ossetia u
l-Abkhazia. Dawn huma reġjuni politikament sensittivi u diffiċli, tant illi qed jaffettwaw irrelazzjonijiet diplomatiċi tagħhom mal-pajjiżi ġirien: fil-każ tal-Armenja mat-Turkija u lAżerbajġan, u fil-każ tal-Georgia mar-Russja. Tali sitwazzjonijiet ta’ sikwit joħolqu tensjoni u
pressjoni li faċilment jistgħu jissarrfu f’konflitti militari. Malta trid tibqa’ tappoġġja
diplomatikament dawn il-pajjiżi biex fihom mhux biss isaltnu l-paċi u s-saltna tad-dritt, iżda
biex jinħoloq spirtu ta’ djalogu onest u rieda tajba, ħalli t-tnejn ikollhom rabtiet diplomatiċi
tajbin mal-pajjiżi ġirien tagħhom fejn jeżisti l-konflitt.
Minn perspettiva politika, u li similment nemmen Malta tista’ tkun ta’ kontribut, il-viċinanza
akbar tal-Armenja u l-Georgia lejn l-Unjoni Ewropea tibqa’ sfida importanti. Dan ifisser li ttħaffif u s-simplifikazzjoni fil-proċessi ta’ ħidmiet bilaterali bejn Malta (u kwalunkwe Stat
Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea) u dawn iż-żewġ pajjiżi jista’ jinkiseb biss permezz ta’
ftehimiet u protokolli oħra fuq livell nazzjonali u Ewropew. Ftehimiet speċifiċi ġodda u oħrajn
li jibnu fuq esperjenzi u prattiċi preċedenti għandhom jixprunaw aktar benefiċċji bejn dawn ilpajjiżi f’diversi oqsma. L-esperjenza pożittiva ta’ Malta fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem
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tista’ wkoll tappoġġja kemm lill-Armenja kif ukoll lill-Georgia, fuq livell nazzjonali u
Ewropew, sabiex fihom isir impenn ikbar lejn proċessi demokratiċi, is-saltna tad-dritt, ittrażżin tal-korruzzjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġustizzja soċjali, u ambjent inklussiv fejn
jirrigwarda gruppi partikolari, l-aktar persuni bi bżonnijiet differenti u l-komunità LGBTIQ.
Għal aktar dettall, ara wkoll il-mistoqsija Nru. 1 taħt Mistoqsijiet min-naħa tal-Gvern.
3. Tista’ tindika jekk kontx involut f’xi ħidma diplomatika preċedenti?
Din hija l-ewwel darba li se nkun involut f’ħidma diplomatika. Qed inħares lejha bħala
esperjenza ġdida u interessanti, u nemmen li bl-għerf, il-ħiliet u l-esperjenza tiegħi nista’ nkun
ta’ kontribut għal Malta u r-relazzjonijiet tagħha mal-Georgia u l-Armenja.
4. Tista’ tindika jekk kontx involut fil-preparazzjonijiet ta’ pajjiżna għall-Presidenza ta’
pajjiżna fl-Unjoni Ewropea?
Iva, essenzjalment kont involut għall-perjodu ta’ madwar tliet xhur (Jannar – Marzu 2017) filpreparazzjoni ta’ rapporti (jew ta’ partijiet minnhom) relatati mas-settur edukattiv f’pajjiżna.
Dak iż-żmien jien kont Direttur Servizzi għall-Istudent (fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni
u x-Xogħol), u għaldaqstant ridt nassisti lis-superjuri tiegħi (Diretturi Ġenerali u s-Segretarju
Permanenti MEDE) fit-tħejjija ta’ rapporti tekniċi fejn jikkonċerna dan il-qasam partikolari,
b’mod speċifiku l-attendenza fl-iskejjel, il-career guidance, l-edukazzjoni inklussiva, u
studenti bi bżonnijiet differenti.
Kien żmien intensiv, iżda interessanti fl-istess ħin, u li minnu tgħallimt ħiliet ġodda. Infakkar
f’dan l-ambitu li, f’dik il-Presidenza, Malta kienet saħqet fuq l-importanza ta’ edukazzjoni ta’
kwalità għolja, kif ukoll fuq l-edukazzjoni tul il-ħajja. F’soċjetà globalizzata u kompetittiva
ħafna, il-kunċett li t-traġitt edukattiv ta’ persuna jintemm mal-edukazzjoni obbligatorja
m’għadux irieġi.
Fid-dinja tal-lum, edukazzjoni ta’ kwalità timplika sistema li tmur lil hinn mill-filosofija ta’
one size fits all. Bil-kuntrarju, sistema edukattiva ekwa hija waħda li tkun tassew inklussiva
fejn kull student, minkejja l-abbiltajiet jew id-diżabbiltajiet tiegħu, ikun jista’ jtemm il-vjaġġ
edukattiv tiegħu b’suċċess b’metodi u sistemi alternattivi ta’ tagħlim. Għaldaqstant,
m’għandux ikun l-istudent li jaddatta għas-sistema, imma hija s-sistema li trid taddatta għallbżonnijiet tal-istudent (https://www.eu2017.mt/en/Documents/NationalProgramme_EN.pdf).
5. Tista’ tindika jekk kontx impjegat mal-Gvern jew f’xi segretarjat politiku?
Jien ili impjegat fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta sa minn Settembru 2008. Okkupajt tliet karigi
differenti (kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni), kif ġej:
1. 2008 – 2014: Uffiċjal Edukattiv għall-Istudji Soċjali u Ewropej
2. 2014 – 2017: Direttur, Servizzi għall-Istudent
3. 2017 – sal-lum: Direttur tal-Eżamijiet (issa bi grad sostantiv bħala Uffiċjal fi Grad 4)
Niddikjara li qatt ma servejt f’xi segretarjat politiku. Aktar dettalji fuq l-esperjenza tiegħi fisServizz Pubbliku ta’ Malta, irreferi għall-mistoqsija Nru. 8.
6. Tista’ tiddikjara jekk l-impjieg preżenti tiegħek huwiex ta’ konflitt ta’ interess?
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Niddikjara li l-impjieg preżenti tiegħi ma jinvolvi l-ebda konflitt ta’ interess.
7. Tista’ tiddikjara jekk għandekx passaport ta’ pajjiż ieħor?
L-uniku passaport li nipposjedi huwa dak tar-Repubblika ta’ Malta.
8. Tista’ tindika f’liema linja akkademika ddiriġejt l-istudji tiegħek?
L-istudji akkademiċi tiegħi kienu ffokati fuq l-Istorja, il-Lingwi Klassiċi, l-Arkeoloġija u lAntropoloġija. L-ewwel grad akkademiku tiegħi (Bachelor of Arts) ksibtu fl-1990 millUniversità ta’ Malta, fejn studjajt l-Arkeoloġija, il-Filosofija, il-Grieg, il-Latin u l-Ebrajk. Fl1994 ksibt Master of Arts degree mill-Università ta’ Durham (l-Ingilterra), fejn speċjalizzajt
fl-Arkeoloġija. Din ir-riċerka kienet iffokata fuq il-Perjodu Puniku fil-Mediterran u Lvant
Nofsani, u kienet ta’ esperjenza unika għalija sabiex inżur diversi pajjiżi tal-Mediterran u lAfrika ta’ Fuq bħala parti mill-fieldwork tiegħi. It-teżi li ppreżentajt, intitolata Population,
Land Use and Settlement on Punic Malta: A Contextual Analysis of the Burial Evidence, ġiet
ippubblikata f’Oxford (British Archaeological Reports) fl-1997. Komplejt l-istudji tiegħi flUniversità ta’ Leiden, fl-Olanda, fejn fl-2016 ksibt Dottorat fl-Arkeoloġija u l-Antropoloġija.
It-teżi dottorali tiegħi tanalizza l-iżvilupp tal-ispazji domestiċi f’Malta fi sfond Mediterranju u
Ewropew. Bl-isem The Development of Domestic Space in the Maltese Islands from the Late
Middle Ages to the Second Half of the Twentieth Century, din ir-riċerka ppubblikajtha f’Oxford
(Archaeopess) fuq rakkomandazzjonijiet li saru mis-supervisor tiegħi u akkademiċi oħra ta’
fama internazzjonali fil-qasam. Is-supervisor li ggwidani fir-riċerka tal-Masters u d-Dottorat
kien il-Professur John Bintliff.
Insemmi wkoll li fl-2009 temmejt b’suċċess Diploma Post-Gradwatorja fl-Amministrazzjoni u
l-Ġestjoni tal-Edukazzjoni (with Distinction) mill-Università ta’ Malta, fejn ikkwalifikajt lewwel mill-grupp kollu. Dan il-kors kien interessanti ħafna, għaliex barra li għeni niżviluppa
l-ħiliet tiegħi fil-leadership u l-management, b’mod iffokat fuq l-edukazzjoni, kien ta’ stimolu
wkoll biex nitgħallem fuq sistemi edukattivi differenti barra minn Malta. Fil-fatt, l-esperjenza
prattika tiegħi marbuta mal-kors, li fuqha eventwalment ibbażajt it-teżi, wettaqtha fi skola
komprensiva fir-Renju Unit (fi Spennymoor, County Durham). Fl-2010, attendejt għall-kors
intensiv fuq l-edukazzjoni ġewwa l-Istati Uniti, organizzat mill-Institute for Training and
Development (Amherst, Massachusetts).
Fl-2017 sirt Fellow of the Society of Antiquaries (ta’ Londra), filwaqt li fl-2018 sirt Fellow of
the Chartered Institute of Educational Assessors tar-Renju Unit. Dan tal-aħħar huwa
rikonoxximent li ksibtu minħabba l-kontribut prattiku li tajt fil-qasam tal-assessjar edukattiv
f’Malta matul dawn l-aħħar snin.
F’dan ir-rigward insemmi wkoll li jien awtur ta’ diversi studji akkademiċi oħra ppubblikati
lokalment u f’ġurnali barra minn Malta. Bħalissa qiegħed fl-istadju li nippubblika riċerka
akkademika dettaljata oħra dwar l-ispazji domestiċi fid-djar tal-Perjodu tal-Kavallieri f’Malta
u Għawdex. Din ir-riċerka se tkun ippubblikata fir-Renju Unit minn dar pubblikatriċi ta’ fama
internazzjonali. Riċerka oħra li dalwaqt tiġi ppubblikata wkoll tifforma parti mill-Proġett
Fragsus, u tittratta dwar l-evoluzzjoni tar-raħal Malti mill-Medjuevu saż-żminijiet Moderni.
Fuq livell professjonali, għal 30 sena sħaħ ħdimt fil-qasam tal-edukazzjoni. Bejn l-1990 u l2005 kont għalliem fi skola sekondarja tal-Knisja, fejn għallimt l-Istorja, l-Istudji Ambjentali,
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u l-Latin. Bejn l-2005 u l-2008 ħdimt fi ħdan is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija bħala
Kap tad-Dipartiment għall-Iskejjel Sekondarji tal-Knisja għall-Istudji Soċjali, l-Istorja, u lIstudji Ambjentali. Fl-2008 dħalt fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta. Bdejt bħala Uffiċjal Edukattiv
fi ħdan id-Dipartiment tal-Kurrikulu (fil-Ministeru għall-Edukazzjoni) b’responsabbiltà għallIstudji Soċjali u l-Istudji Ewropej. Domt fil-kariga sal-2014, meta nħtart Direttur Servizzi
għall-Istudent fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Fl-2017 inħtart Direttur talEżamijiet fl-istess Ministeru, kariga li għadni nokkupa sal-lum.
Bejn l-2008 u l-2014 kont ukoll rappreżentant ta’ Malta fuq il-Kunsill tal-Ewropa għallProgramm dwar l-Edukazzjoni taċ-Ċittadinanza (Education for Democratic Citizenship and
Human Rights Education); f’dan ir-rwol kelli diversi kompiti interessanti u servejt bħala
Rapporteur ta’ diversi working groups, filwaqt li fil-Konferenza ta’ Drammen (in-Norveġja)
(2009) kont General Rapporteur.
Nemmen ħafna fit-trasferibbiltà tal-ħiliet, fejn l-għodod u l-ħiliet li rċevejt kemm mil-lat
akkademiku kif ukoll dak professjonali jkomplu jgħinuni nwettaq dmirijieti – anke fuq livell
diplomatiku – mill-aħjar li nista’.
Għal dawn l-aħħar tliet snin servejt ukoll bħala Lettur fl-Università ta’ Malta, fejn ngħallem
lill-istudenti tat-tielet sena li qed isegwu l-istudji tagħhom fl-Arkitettura. Preċedentement, tajt
korsijiet oħra fl-istess Università kemm fl-Arkeoloġija, l-Arti Klassika, u fil-Metodoloġija talEdukazzjoni. Ktibt jew editjajt kotba li huma ta’ interess għall-istudenti tal-livell sekondarju.
Ħadt sehem f’konferenzi u seminars f’Malta u barra minn Malta.
Għandi namra kbira għall-kitba. Barra r-riċerka akkademika, ippubblikajt ukoll tliet rumanzi
storiċi bil-Malti, filwaqt li ieħor jinsab fit-tlestija għall-pubblikazzjoni. Ktibt ukoll diversi
poeżiji bil-Malti u t-Taljan, li nittama li nippubblika fil-ġejjieni qrib.
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