Спремност да билатералне односе Србије и Марока развијамо у духу пријатељства, сарадње и пошт
среда, 14. март 2018.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић,
који борави у дводневној званичној посети Краљевини Мароко, разговарао је данас са
председником Владе Краљевине Мароко Саадедином Ел Отманијем и министром
спољних послова Насером Буритом.
Министар Дачић и марокански званичници разговарали су о билатералним односима
Србије и Марока, могућностима унапређења сарадње, нарочито економске сарадње, као
и о актуелним међународним и регионалним питањима.
„Желим да изразим задовољство због посете Мароку. Србија је, као што знате,
наследница бивше Југославије и са поносом истичемо дугогодишњу традицију наших
дипломатских односа.
Мом колеги, министру спољних послова, донео сам фотографије из наших архива, у
питању су фотографије настале током посете Тита Мароку и фотографије краља Хасана
Другог са учешћа на Првој конференцији несврстаних која је одржана у Београду 1961.
године.
Када су у питању билатерални односи, они су традиционално добри и изражавамо
спремност да их даље развијамо у духу пријатељства, сарадње и поштовања принципа
територијалног интегритета.
Потребно је што пре активирати Мешовити комитет за сарадњу између две земље како би
се повећала и наша економска сарадња. Она би могла да буде на много вишем нивоу него
што је сада. Има много области у којима можемо имати бољу сарадњу као што су
пољопривреда, енергетика, ИТ.
Наше две земље деле исте ставове када је реч о поштовању међународног права.
Показало се да у међународном праву не треба да постоје двоструки стандарди и
изузеци, јер онда такви изузеци постају правило.
Ми смо више пута рекли да међусобно подржавамо територијални интегритет наших
земаља и на такав начин се понашамо у међународним организацијама са жељом да се
сви проблеми реше на миран начин, дијалогом у оквиру институција које су надлежне да
посредују у таквом дијалогу а то су пре свега УН.
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За нас је од кључног значаја поштовање територијалног интегритета једне земље.
Захвални смо на томе што Мароко подржава територијални интегритет Србије и још
једном бих позвао на отварање сарадње овог региона са регионом Западног Балкана.

Данас су потписани Меморандум о сарадњи Дипломатске академије Министарства
спољних послова Републике Србије и Мароканске академије за дипломатске студије
Министарства спољних послова Краљевине Мароко, као и Програм сарадње у области
културе, образовања, медија, омладине и спорта између Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Мароко за период од 2018. до 2020. године.
Такође, данас сам са премијером и шефом дипломатије разговарао о напорима Марока
да добије организацију Светског првенства у фудбалу. Пренећу Фудбалском савезу
Србије нашу препоруку да подржимо Мароко.
Желим да обавестим да ће Мароко бити земља - почасни гост на Међународном сајму
књига који се одржава у октобру у Београду. Реч је о престижној манифестацији која има
традицију дугу преко пола века", изјавио је шеф српске дипломатије.
Министар Дачић одржао је данас и предавање полазницима Мароканске академије за
дипломатске студије. Полазнике Дипломатске академије упознао је са спољнополитичким
приоритетима Републике Србије, европским интеграцијама Србије, регионалној сарадњи
и актуелним међународним темама.
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