ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 4 Σεπτεμβρίου 2019
Έκδοση Κοινού Ανακοινωθέντος που αφορά στις Διμερείς Διαβουλεύσεις
ανάμεσα σε Νοτ. Αφρική και Πορτογαλία.
Πραγματοποιήθηκε στην Πρετόρια στις 2 Αυγούστου η 6η Συνεδρία των Διμερών
Διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Νοτ. Αφρική και Πορτογαλία και ακολούθησε έκδοση Κοινού
Ανακοινωθέντος.
Στη συνάντηση, επικεφαλής, από πλευράς Νοτίου Αφρικής ήταν ο κ. Alvin Botes,
Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας (Deputy Minister of
International Relations and Cooperation-DIRCO), ενώ από πορτογαλικής πλευράς
επικεφαλής ήταν η κα Teresa Ribeiro, Υφυπουργός Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας
(Secretary of State for Foreign Affairs and Cooperation).
Τόσο ο κ. Botes όσο και η κα Ribeiro, στην εισαγωγή τους, εξέφρασαν την αμοιβαία
ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει συντελεσθεί, στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων
από την προηγούμενη 5η Συνεδρία, που έλαβε χώρα στη Λισσαβώνα το 2017.
Η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τα εξής θέματα:
- Αφρικανική Ήπειρος: οικονομική ανάπτυξη των αφρικανικών κρατών, στόχοι της
Αφρικανικής Ένωσης (African Union Agenda 2063), ανάληψη Προεδρίας της
Αφρικανικής Ένωσης, το 2020, από τη Νότ. Αφρική (προτεραιότητες, στόχοι, επιδιώξεις)
- Ευρωπαϊκή Ένωση: ενημέρωση από κα. Ribeiro για ευρωπαϊκά θέματα (π.χ.
ευρωεκλογές), καθώς και προτεραιότητες Πορτογαλίας, ενόψει και της ανάληψης της
Προεδρίας της Ε.Ε., το α΄ εξάμηνο του 2021. Η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει την
περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σχέσεων με τις αφρικανικές χώρες καθώς και
στενότερη συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Αφρικανικής Ένωσης
- Διμερής Συνεργασία σε Πολυμερές επίπεδο: περαιτέρω συνεργασία σε διεθνή fora (π.χ.
ΟΗΕ) καθώς και αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων σε διεθνείς Οργανισμούς
- Γεωργία: ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα υγειονομικών
φυτοϋγειονομικών ελέγχων και προώθηση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων
- Πολιτισμός: εντατικοποίηση των διμερών πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασιών

και

- Αμυντική Συνεργασία: ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας σε τομείς θαλάσσιας ασφάλειας,
στρατιωτικής εκπαίδευσης και οργάνωσης, ειρηνευτικές αποστολές. Συνέχιση των
προετοιμασιών για την υπογραφή διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας (Defence
Cooperation Agreement)
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- Εκπαίδευση: η κα. Ribeiro εξέφρασε τη συνεχή υποστήριξη για προώθηση της
πορτογαλικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νοτ. Αφρικής, δίνοντας τη
δυνατότητα στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να την
επιλέξουν, είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη επιπρόσθετη γλώσσα (τάξεις Δημοτικού και
Γυμνασίου) είτε ως μητρική (Λύκειο). Έχει ήδη συναφθεί Μνημόνιο Εκπαιδευτικής
Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MoU on Education Cooperation) με την
περιφέρεια του Gauteng, την πολυπληθέστερη περιφέρεια της Νοτ. Αφρικής, με σχεδόν
15 εκατ. κατοίκους (σε σύνολο 55,7 εκατ.), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την
πρωτεύουσα Πρετόρια και το Γιοχάνεσμπουργκ. Η Πορτογαλία διαθέτει 19
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στη Νοτ. Αφρική, οι οποίοι διδάσκουν πορτογαλικά σε
2.400 περίπου μαθητές, ενώ παρέχει και εκπαίδευση σε νοτιοαφρικάνους εκπαιδευτικούς
για εκμάθηση και διδασκαλία της γλώσσας. Στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, πέντε Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Νοτ. Αφρικής προσφέρουν
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην πορτογαλική γλώσσα και πολιτισμό. Ο κ.
Botes επισήμανε ότι στο Σύνταγμα της Νοτ. Αφρικής γίνεται ειδική μνεία για την
προστασία και προώθηση της πορτογαλικής γλώσσας και καλωσόρισε όλες τις
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση
- Οικονομία των Ωκεανών: Η Πορτογαλία επισήμανε ότι η θαλάσσια οικονομία (Ocean
Economy) είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ έχει υποβάλει ένα Μνημόνιο Αλιευτικής
Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MoU in the field of Fisheries), το οποίο
επεξεργάζεται η νοτιοαφρικανική πλευρά. Ευχαρίστησε επίσης τη Νοτ. Αφρική για την
υποστήριξή της στην επικείμενη διοργάνωση της δεύτερης Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για
τους Ωκεανούς (Λισσαβώνα 2020)
- Επιστήμη και Καινοτομίες: Ήδη από το 2015 έχει υπογραφεί Συμφωνία στους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας, με προώθηση κοινών δράσεων και ερευνών μεταξύ φορέων
και ινστιτούτων των δύο χωρών. Προωθούνται επίσης και οι τριμερείς συνεργασίες με
Αγκόλα και Μοζαμβίκη (σημειώνεται ότι η κα Ribeiro έχει γεννηθεί στη Μοζαμβίκη)
- Τουρισμός: Ενδυνάμωση της τουριστικής συνεργασίας, με ανάπτυξη κοινών
επιμορφωτικών προγραμμάτων και ανταλλαγή εμπειριών. Η Πορτογαλία έχει υποβάλει
ένα Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MoU on
Cooperation in the field of Tourism), το οποίο επεξεργάζεται η νοτιοαφρικανική πλευρά
- Εμπόριο και Επενδύσεις: Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το ύψος
των διμερών εμπορικών ανταλλαγών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν πολλές
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Συμφωνήθηκε επίσης η προώθηση οικονομικών
συνεργασιών των περιφερειών των δύο χωρών
Ολοκληρώνοντας τη συνάντησή τους, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η επόμενη 7η
Συνεδρία των Διμερών Διαβουλεύσεων, πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2021 στην
Πορτογαλία.
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
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