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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

L-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs - Millennium Development Goals)

a) tiġi eżerċitata tmexxija b’saħħitha, wara l-Laqgħa tan-NU tal-2010 dwar l-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millenju, sabiex jiġu promossi l-objettivi li ġejjin:

– tisħiħ tad-determinazzjoni li jintlaħqu l-miri sal-2015,

– it-tnedija ta' diskussjoni dwar kif l-impenn qawwi tal-komunità internazzjonali għall-
iżvilupp sostenibbli u l-qerda tal-faqar jista’ jiġi sostnut u jitkompla wara l-2015, 
abbażi tal-esperjenzi meħuda u l-iżbalji li saru fit-tentattivi li qed isiru biex jintlaħqu l-
MDGs,

– appoġġ tal-konsolidazzjoni tal-istat, governanza demokratika tajba u l-prevenzjoni tal-
kunflitti u teħid tal-miżuri neċessarji biex jiġu miġġielda l-korruzzjoni, l-evitar u l-
evażjoni tat-taxxa u l-ħarba tal-kapital,

– talba lill-Assemblea Ġenerali tan-NU tistabbilixxi mekkaniżmu vinkolanti biex jevita 
l-ħarba tal-kapital u l-evażjoni tat-taxxa illeċiti mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex 
tiggarantixxi trasparenza sħiħa fit-tranżazzjonijiet finanzjarji internazzjonali,

– għoti ta' prijorità lill-indirizzar tal-aspetti tal-iżvilupp relatati mat-taxxa bl-appoġġ ta’ 
sistemi ta' taxxa effettivi u vijabbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jiġi żgurat sors 
sostenibbli ta' finanzjament għall-iżvilupp bl-objettiv li, fuq medda twila ta' żmien, dan 
jissostitwixxi d-dipendenza mill-għajnuna barranija;

– titjib tal-implimentazzjoni tal-mekkaniżmi finanzjarji innovattivi, bħat-taxxa fuq it-
transazzjonijiet finanzjarji, biex jintlaħqu l-MDGs u l-miri relatati mat-tibdil fil-klima;

Il-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDCs - Least Developed Countries)

b) tiġi indirizzata l-kwistjoni attwali tal-akkwist tar-raba', partikolarment fl-LDCs, 
prinċipalment minn investituri barranin appoġġati mill-gvern, li, jekk ma jiġix ittrattat kif 
suppost, jhedded is-sigurtà lokali tal-ikel u jista' jwassal għal inkwiet soċjali serju u 
b’konsegwenzi kbar;

c) tingħata prijorità lis-sigurtà tal-ikel, il-kapaċità produttiva fl-agrikoltura, fl-infrastruttura, 
fil-bini ta’ kapaċitajiet, fit-tkabbir ekonomiku inklużiv, fis-swieq favorevoli u n-negozji 
ġodda, l-aċċess għat-teknoloġiji, u l-iżvilupp uman u soċjali fl-LDCs, f’konformità mal-
Programm ta’ Azzjoni adottat fir-IV UNLDC;

d) tiġi żgurata l-effikaċja tal-monitoraġġ u l-mekkaniżmi ta’ verifika konnessi mal-
implimentazzjoni tal-Programm ta’ Azzjoni tal-UNLDC; 
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e) jiġi żgurat li l-iżvilupp għal żmien twil u sostenibbli jibqa’ sforz komprensiv u koerenti 
fil-pjanijiet ta’ azzjoni tal-LDCs u s-sħab tagħhom;

Il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi

f)  jiġi żgurat li l-pajjiżi bi dħul medju b’inugwaljanzi kbar ikomplu jirċievu appoġġ u 
finanzjament biex inaqqsu l-faqar u jtejbu l-koeżjoni soċjali, għaliex il-parti l-kbira tan-
nies foqra jgħixu f’pajjiżi bi dħul medju;

g) jiġi appoġġjat it-tnaqqis tal-inugwaljanzi bejn is-sessi u t-tisħiħ tar-rwol tan-nisa fl-
iżvilupp, għaliex hemm rappreżentazzjoni sproporzjonata tan-nisa fost il-fqar;

L-effikaċja tal-għajnuna

h) jiġi eżaminat kif l-aġenda dwar l-effikaċja tal-għajnuna tista’ tinbidel f’aġenda dwar l-
effikaċja fl-iżvilupp, bil-ħolqien f'dan il-kuntest ta' strateġiji konkreti għal stati fraġli u 
sitwazzjonijiet ta’ wara l-kunflitti;

i) li l-objettivi kollha tal-Aġenda ta’ Accra jsiru realtà, filwaqt li jiġi żgurat l-involviment 
effettiv tal-parlamenti, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet lokali;

j) jiġi żgurat li l-isfidi soċjali, politiċi, ekonomiċi u ambjentali jkunu indirizzati b’mod 
koerenti; 

Id-Dritt għall-Iżvilupp (RTD – Right to Development)

k) tiġi appoġġjata d-dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Dritt għall-Iżvilupp li tistipula li 'l-Istati 
għandhom id-dmir li jikkooperaw bejniethom biex jiżguraw l-iżvilupp u jeliminaw l-
ostakli għall-iżvilupp ... jirrealizzaw id-drittijiet tagħhom u jaqdu dmirijiethom b'tali mod 
li jippromwovu ordni ekonomiku internazzjonali ġdid ibbażat fuq l-ugwaljanza sovrana, 
l-interdipendenza, l-interess reċiproku ...';

l) biex id-Dritt għall-Iżvilupp (RTD) jinżamm ’il fuq fl-aġenda, minħabba li din is-sena 
niċċelebraw il-25 anniversarju mill-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni ta-NU dwar id-Dritt 
għall-Iżvilupp;

m) tiġi rakkomandata konsolidazzjoni tas-sejbiet tal-High Level Task Force, sabiex tiġi 
żgurata implimentazzjoni effettiva tal-RTD;

n) jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex l-RTD isir parti integrali mill-politika għall-iżvilupp, 
mill-Eżami Perjodiku Universali (EPU), u mit-testi u l-mekkaniżmi tat-trattati tan-NU 
dwar id-drittijiet tal-bniedem;

L-għajnuna umanitarja internazzjonali

o) tiġi stabbilita aġenda internazzjonali għall-għajnuna umanitarja li tindirizza l-firxa ta’ 
sfidi umanitarji, il-bżonnijiet umanitarji dejjem ikbar u l-kumplessità tas-sitwazzjonijiet 
umanitarji;
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p) jissaħħaħ il-finanzjament umanitarju dinji u jittejbu l-funzjonament u l-effikaċja tas-
sistema umanitarja; 

q) jittieħdu inizjattivi internazzjonali komuni biex tissaħħaħ l-interazzjoni bejn l-
għajnuna umanitarja u l-iżvilupp, kif ukoll ir-rabta bejn l-għajnuna ta' emerġenza, ir-
riabilitazzjoni u l-iżvilupp.
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