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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-proposta għal rakkomandazzjoni 
tiegħu:

MDGs – preparazzjoni ta’ qafas ta’ żvilupp għal wara l-2015

L-MDGs kellhom suċċess enormi fl-istimulazzjoni tal-mexxejja politiċi u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-tfittxija għall-iżvilupp uman. Peress li d-data ta’ 
skadenza qed toqrob, hemm bżonn li jinbena momentum politiku sostanzjali għat-tlestija ta’ 
qafas ta’ żvilupp wara l-2015. 

Jitlob lill-UE biex teżerċita tmexxija soda fid-definizzjoni tal-qafas internazzjonali globali ta’ 
wara l-2015, li jippromwovi l-għanijiet li ġejjin:

a) isir impenn biex jintlaħqu l-miri sal-2015, u titwettaq valutazzjoni bir-reqqa tas-suċċessi u 
l-fallimenti fir-rigward tal-miri attwali, bl-għan li titfassal aġenda inklużiva u olistika wara 
l-2015; 

b) jinħoloq Grupp ta’ Persuni Eminenti tan-Nazzjonijiet Uniti; 

c) titjieb l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ finanzjament innovattivi biex jintlaħqu l-
MDGs u l-miri relatati mat-tibdil fil-klima;

d) jiġu segwiti b’mod attiv il-konklużjonijiet adottati f’Busan;

Żvilupp sostenibbli 

Il-pajjiżi l-anqas żviluppati

e) tingħata prijorità lis-sigurtà tal-ikel, il-kapaċità produttiva fl-agrikoltura, l-infrastruttura, 
il-bini tal-kapaċità, it-tkabbir ekonomiku inklużiv, is-swieq favorevoli u n-negozji ġodda, 
l-aċċess għal teknoloġiji, u l-iżvilupp uman u soċjali fl-LDCs, skont il-Programm ta’ 
Azzjoni Istanbul u l-konklużjonijiet adottati waqt it-13 –il sessjoni UNCTAD f’Doha fis-
26 t’April 2012;

L-ambjent, it-tibdil fil-klima u s-sigurtà tal-ikel; 

f) isir impenn b’mod sħiħ għar-riżultati miksuba f’Rio+20;

g) jittenna l-impenn għall-prinċipji ta’ Ruma dwar is-sigurtà tal-ikel; jiġu kkundannati l-
konsegwenzi tal-ispekulazzjoni dwar l-oġġetti tal-ikel;

h) jiġu inkoraġġiti l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-appoġġ tad-donaturi internazzjonali, sabiex 
jieħdu miżuri fuq perjodu ta’ żmien twil li jiżguraw li n-nixfa ma twassalx b'mod 
inevitabbli għall-karestja;  jiġu implimentati strateġiji għat-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastru u 
sistemi ta’ twissija bikrija; 
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i) li jissaħħu l-isforzi internazzjonali li jirregolaw akkwisti tal-art fuq skala kbira li 
attwalment jitwettqu minn investituri barranin f’pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

L-għajnuna umanitarja internazzjonali

j) jiġi appoġġjat b’mod sħiħ ir-rwol ċentrali tan-Nazzjonijiet Uniti, u b’mod partikolari l-
UNOCHA; 

k) jittenna l-impenn tal-UE fuq perjodu ta’ żmien twil għall-appoġġ tal-benesseri tan-nies fil-
Qarn tal-Afrika u jiġu indirizzati l-fatturi li jikkawżaw in-nuqqas ta’ sigurtà fil-qasam tal-
ikel u l-konflitti;


