Односи Србије и Марока на историјском максимуму
петак, 08. јануар 2021.

Министар спољних послова Републике Србије Никола Селаковић састао се данас са
амбасадором Kраљевине Мароко у Београду Мохамедом Аминеом Белхажом.
Том приликом, истакнуто је да су традиционално пријатељски односи две земље на
историјском максимуму, али и да се успешно развијају и додатно оснажују, кроз јачање
сарадње у областима од заједничког интереса, уз међусобно поштовање и уважавање.
Шеф српске дипломатије рекао је да постоји простор за њихово јачање и унапређивање,
пре свега у областима економије, пољопривреде и наменске индустрије, посебно имајући
у виду потенцијале српске и мароканске привреде, а обе стране заинтересоване су за
даљи развој политичког дијалога, као и за размену посета на високом и највишем нивоу.
Министар Селаковић је изразио спремност да одговори на позив мароканског министра
иностраних послова Насера Бурите и током ове године посети Мароко.
Селаковић је указао да је Србија заинтересована и за даљи развој свих облика обострано
корисне сарадње и да је спреман да пружи свој максималан допринос и на том плану,
посебно када је реч о сарадњи у области енергетике, културе, спорта, образовања.
Министар Селаковић је са задовољством констатовао да је сарадња две земље на
мултилатералном плану веома добра и да постоји жеља да се она и даље развија уз
уважавање обостраних интереса, нагласивши да ће Србија наставити да сарађује са
Мароком у међународним институцијама и организацијама.
Како је додао, Србија настоји да делује као фактор мира и стабилности на Балкану и чини
све што је у њеној моћи да се проблеми и отворена питања решавају дијалогом, на миран
и компромисан начин.
Шеф српске дипломатије захвалио је амбасадору Белхажу на принципијелној подршци
његове земље очувању територијалног интегритета и суверенитета Србије.
Селаковић је нагласио да је позиција Србије по питању Западне Сахаре позната,
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принципијелна и непромењива.
Србија подржава територијални интегритет и
суверенитет Марока и настојање те државе да буде извозник мира и стабилности и
промотер вредности као што су слобода протока људи, робе и капитала.
Наше две земље, према речима Селаковића, не везује само приврженост међународном
праву, већ је то основ за продубљивање сарадње на свим пољима.
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