Nomina ta’ Martin Mangion bħala
Ambaxxatur ta’ Malta Residenti għall-Kuwajt
Pubblikazzjoni tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet ai termini tal-Artikolu 38(2) tal-Att dwar lAmministrazzjoni Pubblika, Kap. 595.
Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Gvern
1. X’inhuma l-isfidi politiċi, soċjali u ekonomiċi tal-Kuwajt?
Wieħed irid jifhem is-sistema Iżlamika u jaddatta ruħu għaliha. Il-pajjiż għandu sistema ta’
Monarkija kostituzzjonali kif ukoll stat unitarju. Il-Kuwajt għandu rabtiet tajbin mal-Amerka
kif ukoll mal-Ewropa. Il-Kuwajt għaddej minn sfidi kbar fejn sa ftit ilu l-poplu Kuwajti kien
jibbenefika minn prezzijiet irħas bħal fuel, elettriku, gass u anke taxxi fejn kienu ssussidjati
mill-Gvern. Dawn is-sussidji qed jiġu mnaqqsa u taxxi ġodda mdaħħla.
2. Kif qed tara li jistgħu jiżviluppaw ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Kuwajt,
speċjalment minn ottika politika, kulturali u fuq kollox ekonomika u kummerċjali?
Ir-relazzjonijiet diplomatiċi bdew fl-1972 u sal-lum ġew iffirmati 17-il ftehim bejn iż-żewġ
pajjiżi. Ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi kienu u għadhom eċċellenti u għalhekk irridu
nkomplu f’din id-direzzjoni u nsaħħuhom billi norganizzaw aktar żjarat uffiċjali u kummerċjali
bejn iż-żewġ pajjiżi, kif ukoll nagħmlu follow-up fuq il-ftehim fil-qasam tal-kultura u arti li
kien iffirmat fid-19 ta’ Marzu 2017 u dak il-ftehim li kien iffirmat fit-3 ta’ Ottubru 2018 filqasam tal-Higher Education and Scientific Research.
3. Kif qed tara r-rwol tiegħek jiżvolgi biex tkun katalista għat-tisħiħ ta’ dawn irrelazzjonijiet bilaterali msemmija fil-mistoqsija preċedenti?
Bil-preżenza personali tiegħi fil-ħafna forums li jigu organizzati, beħsiebni li nkun proattiv filfollow-ups kemm fuq il-ftehimiet passati kif ukoll opportunitajiet li jistgħu jkunu vijabbli għal
pajjiżna.
Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Kuwajt kienu dejjem storikament b’saħħithom. Il-Kuwajt kien
istrumentali fil-promozzjoni ta’ region to region engagement bejn l-UE u l-Gulf Cooperation
Council (GCC). Fil-fatt, f’Lulju 2016 il-Kuwajt kien l-ewwel pajjiż fil-Golf Għarbi biex iffirma
Cooperation Agreement mal-European External Action Service (EEAS) fejn dan il-ftehim kien
iservi ta’ pjattaforma għall-konsultazzjonijiet politiċi regolari fuq sfidi komuni u reġjonali filLvant Nofsani u lil hinn. Barra minn hekk, dan il-ftehim kien strument biex isiru
konsultazzjonijiet settorjali fis-setturi tal-enerġija (nadifa u rinovabbli), sigurtà, counter
terrorism u żvilupp.
Importanti li wieħed jinnota li l-UE hija t-tielet l-akbar trade partner tal-Kuwajt.
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4. X'inhuma b'mod ġenerali l-binarji li beħsiebek taħdem fuqhom f'każ li tinħatar
ambaxxatur?
Ċeremonjali (billi nsaħħu r-relazzjonijiet diplomatiċi li jeżistu bejn iż-żewġ pajjiżi) kif ukoll
kummerċjali. Nemmen li hemm skop kbir fejn nistgħu nġibu u/jew inkabbru n-negozju lejn
Malta. Settur li huwa ta’ interess huwa dak tal-inġinerija tal-avjazzjoni kif ukoll talintelliġenza artifiċjali (AI) fejn il-Kuwajt qed iħares lejn dawn is-setturi b’importanza kbira.
Net working huwa wieħed mill-modi biex inkun aktar viċin ta’ dawn lopportunitajiet. Nemmen li żjarat kummerċjali huwa l-aktar mezz b’saħħtu biex insaħħu nnegozju lejn pajjiżna. Il-Kuwajt bħal ħafna pajjiżi Għarab jemmen fil-preżenza fiżika biex innegozju jirnexxi. Jiena għalhekk beħsiebni nimpenja ruħi biex inkun ta’ pont ta’ riferiment
f’dan ir-rigward.
5. Inti ppreżentajt CV li juri li għandek esperjenza konsiderevoli fil-qasam kummerċjali.
Tidentifika xi interessi jew ħidma jew involviment jew xort’oħra, preżenti jew passati, li
jistgħu jikkunfliġġu mal-qadi tad-dmirijiet tiegħek, jekk tiġi maħtur fil-kariga?
L-anqas xejn. Għax meta ninħatar fil-kariga ta’ Ambaxxatur jiena inkun temmejt il-job li
għandi bħalissa. Anzi, il-kuntatti li għandi fil-Kuwajt jistgħu jkunu biss ta’ benefiċċju għal
pajjiżna.
6. Mitlub tippreżenta ċertifikat tal-kondotta aġġornat.
Nibgħat kopja b’email separata.

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppożizzjoni
1. Tista’ tiddikjara x’passi ser tieħu sabiex jissudaw aktar ir-relazzjonijiet ta’ pajjiżna
mal-Kuwajt?
Jiena nemmen li r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi għandhom ikunu kemm fuq livell
diplomatiku kif ukoll dak kummerċjali.
Billi nagħmel żjarat regolari ma’ diversi ministeri, azjendi kummerċjali kif ukoll għaqdiet
kulturali u b’follow-ups. Billi norganizza aktar żjarat uffiċjali kif ukoll kummerċjali anki
attivitajiet kulturali kemm fil-Kuwajt kif ukoll ġewwa Malta.
Billi nara kif nista’ niżviluppa aktar it-trattat kulturali li ġie rratifikat fis-6 ta’ April 1978 u fejn
dan il-ftehim kien jinkludi kooperazzjoni fil-qasam tal-kultura, informazzjoni, edukazzjoni,
arti, xjenza, turiżmu u sports. Fil-fatt, fil-5 ta’ Ottubru 2017 ġie ratifikat ftehim biex din ilkooperazzjoni tiġi aktar żviluppata. F’dawn l-oqsma hemm ħafna xogħol x’jista’ jsir u
għalhekk ħa nagħti dawn is-setturi prijorità.
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2. Tista’ tindika fl-opinjoni tiegħek liema huma l-isfidi prinċipali f’din il-linja?
Il-fatt li għad m’hemmx titjiriet diretti bl-ajru u d-distanza hija twila, hi sfida prinċipali.
Għalhekk ħa nkun qiegħed naħdem fuq it-trattat ta’ titjiriet tal-ajru bejn iż-żewġ pajjiżi li kien
iffirmat fl-24 ta’ Settembru 2013 għax nemmen li jekk ikun hemm titjiriet diretti nistgħu
nibbenefikaw bħala pajjiż.
Hemm ħafna interess mill-poplu Kuwajti speċjalment iż-żgħażagħ li jitgħallmu l-lingwa
Ingliża u għalhekk ħa nkun qed nimbotta dan is-settur fejn nistgħu nġibu aktar studenti lejn
Malta, kif ukoll li tinfetaħ xi skola ta’ imprendituri Maltin ġewwa l-Kuwajt.
Billi nħejju programm ta’ informazzjoni tal-korsijiet ġewwa l-Università ta’ Malta. Fil-passat
kien hemm diversi Kuwajti li attendew korsijiet fil-mediċina u d-dentristija fl-Università ta’
Malta.
Il-poplu Kuwajti jħobb isiefer ħafna u ħa nkun qed nara kif nistgħu nattiraw aktar Kuwajti li
jżuri Malta billi nagħmlu promozzjoni ta’ pajjiżna kemm għal turiżmu rikreattiv kif ukoll
mediċinali.
3. Tista’ tindika jekk kontx involut f’xi ħidma diplomatika preċedenti?
Le. Iżda kont mistieden f’diversi konferenzi u forums fil-Lvant Nofsani bħala guest speaker li
kienu relatati ma’ investment promotion, f’ċerti okkażjonijiet quddiem udjenza ta’ ’l fuq minn
elf parteċipant. Fosthom kien hemm entitajiet governattivi u kummerċjali. F’dawn l-events, ilprudenza, il-kawtela u d-diplomazija ma jonqsux.
4. Tista’ tindika jekk ġejtx involut fil-preparazzjonijiet ta’ pajjiżna għall-Presidenza ta’
pajjiżna fl-Unjoni Ewropea?
Le.
5. Tista’ tindika jekk kontx impjegat mal-Gvern jew f’xi segretarjat politiku?
Le
6. Tista’ tiddikjara jekk l-impieg preżenti tiegħek huwiex ta’ konflitt ta’ interess?
L-anqas xejn. Malli ninħatar fil-kariga, jien inkun spiċċajt mill-job li għandi bħalissa. Anzi,
jiena ċert li l-kuntatti li għandi fil-Kuwajt jistgħu jkunu biss ta’ vantaġġ għal pajjiżna.
7. Tista’ tiddikjara jekk għandekx passaport ta’ pajjiż ieħor?
L-uniku passaport li għandi hu ta’ Malta.
___________________________________________________________________________
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