Фауз ЕЛЬ АШШАБІ,

Надзвичайна та Повноважна Амбасадорка
Королівства Марокко в Україні

УКРАЇНА ТА МАРОККО:
СПІЛЬНЕ ПРАГНЕННЯ ДО РОЗВИТКУ
− Ваша Високоповажносте, з 2018 року Ви представляєте Королівство
Марокко в Україні. Поділіться, будь ласка, першими враженнями від нашої
держави. Чи змінили Ви думку відтоді?
− Прибувши до України, я мала нагоду та втіху познайомитись із чудовими людьми, відкрити для себе чарівну культуру й прекрасний стиль
життя. Безмежно красиві українські пейзажі та чудова архітектура міст
також зачарували мене. А ще я в захваті від унікальної доброзичливості
українського народу.
Королівство Марокко та Україна мають чимало спільного, і це не тільки
рішучий намір посісти гідне місце на міжнародній арені й упровадити
ґрунтовні реформи, щоб створити належні умови для розвитку економіки.
В історичному контексті наших країн – низка цивілізацій, які залишили
по собі величезний культурний розмай. Цю спадщину, глибоко вкорінену
в минувшину, ілюструє марокканське й українське етнічне багатство –
у традиціях, одязі, музиці тощо.
− Нині Марокко шукає нових можливостей для реалізування свого експортного потенціалу. Чи може наша держава стати надійним партнером у
цьому контексті? У яких царинах економіки відносини України та Марокко
найтісніші та які перспективи їх поглиблення економічної співпраці?
− Марокко усвідомлює, що двосторонні економічні відносини мають
стратегічне значення для зростання й розвитку економіки на національному рівні. Водночас такі відносини сприяють зміцненню двосторонніх
торговельних зв’язків та розширенню масштабів взаємодії.
Ні для кого не секрет, що торгівля є одним із найважливіших складників двосторонніх економічних відносин. Це пояснює одностайність
Марокко й України в контексті збільшення обсягів торгівлі, і саме тому
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обидві країни тепер мусять шукати якнайкращих підходів, щоб утілити
це прагнення. У період з 2010 по 2014 рік обсяги торгівлі між нашими
державами зросли втричі. Окрім того, 2014 року Україна стала третім за
величиною постачальником зерна в Марокко. Тож спостерігаємо тенденцію до зростання цих показників, зокрема завдяки тому, що марокканський ринок відкритий для українських товарів.
Крім того, в України та Марокко є значний потенціал, від розвитку якого
вони можуть мати користь. Стане в пригоді обмін досвідом і ноу-хау в різних
царинах, покращення співпраці у сферах туризму, промисловості та наданні
послуг, а також між приватними секторами (малим і середнім бізнесом).

Згідно зі звітом про діяльність порту у 2020 році, Танжер-Мед
став лідером серед контейнерних портів Середземномор’я

The 2020 port activity report reveals that Tanger Med has become the first container port in the Mediterranean

Україна та Марокко також можуть зосередити свої зусилля на одному
з важливих аспектів двосторонніх економічних відносин − збільшенні
припливу прямих українських інвестицій у Марокко й навпаки.
Із цією метою Марокко втілило низку проєктів і реформ – щоб спонукати іноземні компанії зосереджувати діяльність у країні й використовувати її стратегічне становище, ділове середовище, інвестиційні стимули,
які надає Уряд Марокко, а також відкритість і різноманітні комерційні
зв’язки (Марокко підписало численні угоди про вільну торгівлю, що охоплюють більш ніж мільярд споживачів по ринках усього світу).
Марокканське законодавче середовище також було покращено завдяки
стимулюванню приватного підприємництва та заохоченню інвестиційних процедур.
− Які, на Ваш погляд, методи поглиблення діалогу на вищому та найвищому рівнях мають узяти на озброєння держави з огляду на складний
контекст двосторонньої взаємодії в епоху пандемії?
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− Пандемія COVID-19 стала
частиною нашого повсякденного
життя й роботи. Торік, коли вона
стала набирати обертів, організації
та установи почали дистанційно
працювати в офісі. Робота з дому
й офісні технології тепер необхідність, а не розкіш у спілкуванні та
співпраці.
Тому діалог на високому рівні
Король Марокко Мохаммед VI отримує щеплення від COVID-19, щоб слід підтримувати й під час нових
розпочати офіційну кампанію вакцинації від коронавірусної викликів.
Звичайно, запровахвороби у державі, 28 січня 2021 року
джених
в
обох
країнах обмежень
Morocco’s King Mohammed VI receives a vaccine against the
coronavirus to officially kick off his country’s COVID-19 vaccination варто дотримуватися й брати їх
campaign, 28.01.2021
до уваги. Однак, співпраця триває
через відеодзвінки, доступні на численних платформах. Багато заходів і
зустрічей можна організовувати в режимі онлайн.
− Українці не дуже обізнані з марокканською культурою. Які заходи ініціює посольство для популяризування культури Марокко в Україні? Які
їхні звичайні формати, а які – зумовлені карантинними обмеженнями
через пандемію?
− Задля просування марокканської культури в Україні посольство ще
до пандемії організовувало та брало участь у численних заходах, як-от
щорічний Різдвяний благодійний ярмарок (IWCK Charity Bazaar), благодійний вечір «Парад націй», Туристичний форум та численні інші.
Там марокканську культуру було представлено через музику, танці, їжу,
напої…
У зв’язку з пандемією та пов’язаними з нею карантинними обмеженнями ми й далі популяризували марокканську культуру шляхом публікування статей на офіційній сторінці посольства та на різних українських вебсайтах.
Після завершення пандемії посольство поновить свою діяльність у сфері
культури на повну силу.
− Що найбільше приваблює українських туристів у Марокко та чи
можемо ми говорити про альтернативи для класичного туризму в цей
складний для галузі період?
− Марокко − привабливе місце для подорожувальників. Можна сказати,
що це завдяки одній із приголомшливих особливостей країни – великій
географічній багатоманітності, яка вможливлює розмаїття туристичних
напрямків. Марокко може легко задовольнити всі туристичні забаганки,
хай які численні.
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Країна має нескінченну різноманітність рельєфів і територій: гори,
берегові лінії, пустелі. Кожне місце чарівне й унікальне по-своєму. Зі
сходу на захід тягнеться довга гірська смуга, яка потім поринає в піски
марокканської Сахари на півдні. Пейзажі різноманітні та приголомшливі:
засніжені вершини гірського хребта Високий Атлас, від яких перехоплює
дух, круті вершини іншого гірського хребта Ер-Риф, густі ліси дубів і
кедрів на центральному плато, родючі рівнини, напівпустельні степи й
розкішні оази в регіоні Сус, піщані дюни Сахари. Це все неможливо описати словами!

Красивий маяк на мисі Спартель неподалік міста Танжер та
Гібралтарської протоки, Марокко

A beautiful lighthouse of Cap Spartel close to Tanger city and
Gibraltar, Morocco

Усе це географічне багатство – до послуг туристів. Вони мають змогу вранці
полишити прекрасні пляжі Агадіра, щоб зустрітися в другій половині дня на
вершині гірськолижних схилів курорту «Укаймеден», перш ніж спуститися
вниз і провести з насолодою вечір у пальмовому гаю Марракеша.
− Чимало марокканських студентів здобуває вищу освіту в Україні. Що
приваблює цих абітурієнтів? Які спеціальності молодь Вашої країни вважає найперспективнішими? Чи є програми обміну, які дають українським
студентам змогу навчатися в Марокко?
− Майже десять тисяч марокканських студентів нині здобувають вищу
освіту в українських університетах. Багато хто обирає медицину, стоматологію або архітектуру. Навчаються вони переважно в Харкові, Одесі,
Києві, Запоріжжі та Львові.
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Ні, немає жодної програми обміну,
яка давала б українцям змогу навчатися в Марокко.
−
Чи вплинула пандемія на діяльність посольства, на різноманітні
проєкти, які воно реалізує? Як Ви
вважаєте, чи зміни, пов’язані з пандемією, у якомусь сенсі невідворотні
(для дипломатії зокрема), чи все ж усе
здебільшого повернеться на круг свій,
коли вона мине?
−
Звичайно, пандемія внесла
корективи і в діяльність посольства,
і в діяльність усіх інших установ. Ми
стали більше зорієнтовані на консульські послуги та супровід наших громадян під час розв’язання труднощів,
пов’язаних із адміністративними процесами або із закриттям кордонів.
Фауз Ель Ашшабі, Надзвичайна та Повноважна АмбасаЯ думаю, що коли населення буде
дорка Королівства Марокко в Україні, на урочистостях
із приводу річниці вступу на престол короля Мохаммеда VI повністю вакциновано, життя поверFaouz El Achchabi, Ambassador Extraordinary and Plenipo- неться до ладу. Звичайно, не відразу.
tentiary of the Kingdom of Morocco to Ukraine, at a solemn Для цього знадобиться деякий час.
reception on the anniversary of the accession of His Majesty
Але ми мусимо мислити позитивно й
King Mohammed VI to the throne
адаптуватися до будь-якої ситуації.
− Пані Амбасадорко, розкажіть, будь ласка, про Ваш досвід становлення
як професійної дипломатки. Що б Ви порадили студентам і студенткам,
які прагнуть пов’язати своє життя з дипломатією? Які риси характеру є
найважливішими для успішної дипломатичної діяльності?
− Я вивчала міжнародне право й після закінчення університету склала
іспит на роботу в Міністерстві закордонних справ. І так, поступово, не
пропускаючи жодного кроку, прийшла до цієї високої посади.
Для того щоб стати хорошим дипломатом, на мою думку, необхідно
бути серйозним, компетентним, чесним, відкритим, патріотично налаштованим і, зокрема, слід усвідомлювати, що представляти свою державу
в іншій країні – це найпрекрасніша місія із можливих.
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