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Indirizz tal-Prim Ministru Robert Abela lill-Konsli Onorarji waqt l-

iskambju t’awguri għas-sena l-ġdida 

 

Għeżież Konsli Onorarji, 

Huwa ta’ unur u privileġġ għalija li nindirizzakom hawn illum. Nixtieq nieħu l-

opportunità sabiex nirringrazzjakom għax-xogħol siewi li tagħmlu b’tant 

dedikazzjoni. L-irwoli u l-funzjonijiet li intom taqdu huma ta’ valur kbir għaċ-

ċittadini minn diversi pajjiżi li jkunu ’l bogħod minn xtuthom. Għal ħafna minn 

dawn, intom issiru l-punt ta’ referenza u ta’ appoġġ f’sitwazzjonijiet varji, uħud 

minnhom delikati u diffiċli.  

 

Sena ġdida ġġib magħha għanijiet u sfidi ġodda. Għaldaqstant, inħarsu lura lejn 

is-sena li għaddiet b’sodisfazzjon, għaliex quddiem sfidi globali kbar li qed 

jaffettwaw lil kull wieħed u waħda minna, Malta dejjem baqgħet reżiljenti. Malta 

dejjem għarfet tbiddel l-ostakoli f’opportunitajiet, u dan seta’ jseħħ biss għaliex 

għandna pedament ekonomiku sod. Il-problemi globali tas-sigurtà tal-ikel u tal-

enerġija ddominaw l-aħbarijiet ta’ din is-sena, u iktar importanti minn hekk, 

iddominaw il-ħajjiet taċ-ċittadini tagħna b’mod dirett. Minkejja li dawn l-impatti 

kienu antiċipati, l-intensità ta’ kif ġew milqugħa ma kinitx mistennija. Bħala 

Gvern, għamilna dak kollu possibbli biex intaffu l-piż ekonomiku sabiex inħallu 

l-ekonomija u n-negozji tagħna jespandu, filwaqt li nipproteġu l-kwalità tal-ħajja 

taċ-ċittadini tagħna.  

 

Permezz tas-suċċess ekonomiku tagħna, flimkien mal-infrastruttura avvanzata ta’ 

pajjiżna, ekosistema ta’ innovazzjoni b'saħħitha, konnessjonijiet diversi u 

b’saħħithom mar-reġjun u l-bqija tad-dinja, ambjent regolatorju stabbli u 

affidabbli, kellna l-mezzi biex nibqgħu sodi tul l-pandemija u flimkien, irnexxilna 
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nirkupraw b’mod mgħaġġel. Iżda filwaqt li nħarsu lura lejn il-ġrajjiet passati li 

għallmuna u sawruna, issa rridu inħarsu ’l quddiem sabiex nilħqu orizzonti ġodda.  

 

Pajjiżna kompla jħaddan irwol dejjem aktar sinifikanti fil-fora internazzjonali, li 

qed iwassal sabiex inkunu aktar relevanti. Kif ilkoll nafu, din is-sena, Malta 

kienet eletta bħala membru  tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u 

ħa sservi f’dan l-irwol għal perjodu ta’ sentejn. Huwa ta’ unur kbir li flimkien 

ma’ erbatax-il pajjiż ieħor, se nkunu qed inservu fil-Kunsill responsabbli għaż-

żamma tal-paċi u  s-sigurtà internazzjonali, fl-unika organu tan-Nazzjonijiet 

Magħquda, fejn id-deċiżjonijiet li jittieħdu minnu jitqiesu bħala obbligi 

internazzjonali ta’ kull stat membru. Aħna determinati li għat-tieni darba wara 40 

sena, nagħtu s-sehem tagħna bl-aħjar mod sabiex nsaħħu l-impenn globali favur 

in-Nazzjonijiet Magħquda, il-multilateraliżmu u l-għaqda bejn il-pajjiżi. Ninsabu 

ċerti li bir-reputazzjoni li ksibna matul is-snin, fil-Kunsill tas- Sigurtà, Malta 

tinsab f’pożizzjoni tajba biex bid-dehen u l-ħiliet tagħha twassal messaġġ ċar u 

b’saħħtu favur il-paċi.  

 

Matul dawn is-sentejn Malta se jkollha l-opportunità li tippresjedi l-Kunsill tas- 

Sigurtà fi Frar 2023 u f’April 2024. Ix-xahar id-dieħel, Malta se tkun qed 

torganizza diversi laqgħat ta’ livell għoli fosthom laqgħa dwar il-koperazzjoni 

bejn l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Magħquda, laqgħa dwar l-isfidi tal-bidla 

fil-klima, speċjalment l-impatt taż-żieda fil-livell tal-baħar fuq l-istati-gżejjer 

żgħar li għadhom qegħdin jiżviluppaw, kif ukoll issir riflessjoni dwar l-ewwel 

sena mill-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna.  

 

Għeżież sinjuri,  
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Is-sena li għaddiet reġà ġie introdott il-qasam kummerċjali bħala parti mill-

portafoll tal-Ministeru għall-Affarijiet Barrinin u Ewropej u l-Kummerċ. 

Qegħdin naħdmu bla heda biex inkomplu ntejbu l-profil ekonomiku ta’ pajjiżna 

barra minn Malta. Matul is-sena, il-Gvern kompla jesplora opportunitajiet sabiex 

jingaġġa mal-imsieħba internazzjonali ta’ pajjiżna, permezz ta’ komunikazzjoni 

b’saħħitha u avvenimenti kummerċjali mill-Missjonijiet tagħna u mill-korpi 

kostitwiti lokali. Dan ukoll grazzi għalikom għeżież Konsli Onorarji li ħafna 

drabi, tkunu fuq quddiem sabiex tintroduċu opportunitajiet ta’ negozju u 

investiment, permezz tal-firxa wiesgħa ta’ kuntatti li għandkom sabiex nilħqu l-

għan aħħari, dak li nimirħu f’orizzonti ta’ negozji u investimenti ġodda.  

 

Fl-2022, il-Gvern kompla bil-ħidma sabiex ġiet ikkonfermata l-parteċipazzjoni 

ta’ Malta fil-World Expo tal-2025, li se ssir f’Osaka, il-Ġappun. Bħalissa 

għaddejja ħidma f'dan ir-rigward flimkien ma’ sforzi oħra fejn fost l-oħrajn Malta 

mexxiet delegazzjoni kummerċjali ġewwa r-Renju tal-Arabja Sawdija f'Ottubru 

li għadda. Ser inkomplu nappoġġjaw l-internazzjonalizzazjoni tal-komunità tan-

negozju tagħna permezz ta’ attivitajiet simili fis-snin li ġejjin. Barra minn hekk, 

aċċertajna li nippromwovu il-kummerċ u d-diplomazija kummerċjali f’kull ħidma 

uffiċjali. Matul iż-żjarat uffiċjali li saru din is-sena, kemm dawk f’Malta kif ukoll 

dawk barra minn xtutna, l-element kummerċjali kien jifforma parti essenzjali tad-

diskussjonijiet mal-kontropartijiet tagħna għall-ġid tan-negozji Maltin li qed 

ifittxu espansjoni lejn swieq barranin. Malta kompliet ikollha rwol iktar 

sinnifikanti fl-affarijiet internazzjonali, partikolarment permezz tal-

opportunitajiet li pprovdew diversi suċċessi ekonomiċi għal pajjiżna. Se nkomplu 

naħdmu mal-entitajiet kummerċjali lokali sabiex niġġenneraw possibilitajiet ta’ 

vantaġġ reċiproku għall-poplu tagħna, kif ukoll għall-komunitajiet tan-negozju 

ġewwa pajjiżna. Pajjiżna b’hekk jkompli jsaħħaħ it-tkabbir ekonomiku u jegħleb 

kwalunkwe sfida li se jaffaċċja fis-snin li ġejjin.   
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Matul is-sena 2022, komplejna nsaħħu ukoll id-diplomazija kulturali ta’ pajjiżna. 

Il-kultura, l-istorja, l-mużika u l-letteratura jagħtuna identità u jgħaqqduna lkoll 

flimkien. L-għan tad-diplomazija kulturali huwa li jingħaqdu individwi min-

nazzjonijiet u kulturi differenti. Huma dawn l-elementi kulturali li jgħaqqdu l-

poplu Malti ma’ popli oħra u li jgħinu individwi minn pajjiżi ġirien u lil hinn mir-

reġjun tagħna jsiru midħla ta’ Malta u l-Maltin. F’dan ir-rigward, se nkomplu 

nsaħħu d-diplomazija kulturali ta’ pajjiżna, hekk kif dawn l-isforzi jistgħu jwasslu 

għal relazzjonijiet dejjiema u paċifiċi bejn il-popli. Fost inizjattivi oħra, nedejna 

Strateġija għad-Diplomazija Kulturali ġdida. Din l-Istrateġija toffri opportunità 

sabiex inkomplu nippromwovu l-identità kulturali Maltija fid-diversi forom 

tagħha, jiġifieri permezz ta’ proġetti li jiġu implimentati mill-Gvern, mir-

Rappreżentanzi Diplomatiċi u Konsolari Maltin barra minn xtutna, kif ukoll 

permezz ta’ kollaborazzjoni bejn l-entitajiet kulturali Maltin. Fil-fatt, fl-2022, il-

Gvern iffinanzja proġetti tad-diplomazija kulturali f’diversi postijiet fosthom 

f’Beijing, f’Berlin, f’Korsika, f’Pariġi, f’Ruma, f’Tunis u fi Vjenna. 

 

Matul is-sena li għaddiet,  ħadna  ħsieb ukoll biex insaħħu x-xibka konsulari 

tagħna barra minn Malta bil-ftuħ ta’ faċilitajiet konsulari ġodda f’postijiet 

strateġiċi bħal f’Casablanca, il-Marokk; f’Accra, il-Ghana; f’Doha, il-Qatar; u fi 

Brażilja, fil-Brażil. Fl-istess waqt, il-Gvern kompla jaħdem ukoll sabiex jiffaċilità 

l-implementazzjoni ta’ ftehim ta’ rappreżentanza tal-viżi ma’ Stati Membri oħra 

fiż-żona tax-Schengen. F’dan ir-rigward, saret ħidma għal ftehim ġdid ta’ 

rappreżentanza għall-viżi biex jinħargu f’isem Malta fi Pristina, il-Kosovo kif 

ukoll f’Bishkek, il-Kirgiżstan.  

 

Għeżież sinjuri,  

Il-ħidma tagħna trid tkompli, u trid tkompli tikber fis-sod. Għaldaqstant, 

ippermettuli nerġa’ nuri l-gratitudni tiegħi lejkom għal darb’oħra. Filwaqt li 
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nirringrazzjakom għall-irwol importanti li taqdu, għall-koperazzjoni tagħkom u 

s-servizz ġeneruż tagħkom. Nixtieqilkom ħidma sfiqa, u awguri għal din is-sena.   

 

 

 


