
Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη μετα-υπουργική διάσκεψη 
Ρωσίας-ASEAN, στην Πνομ-Πενχ, στις 4 Αυγούστου 2022

Κύριε Πρόεδρε,

Συνάδελφοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καμπότζη ως πρόεδρο της ASEAN και συντονιστή της εταιρικής 
σχέσης διαλόγου Ρωσίας-ASEAN για τη διοργάνωση της σημερινής συνάντησης. Χαίρομαι που 
σας καλωσορίζω όλους σε ένα κοινό τραπέζι.

Φέτος, η Ένωση γιορτάζει την 55η επέτειό της. Για εμάς στη Ρωσία, ο αριθμός «5» συνδέεται με 
τον καλύτερο σχολικό βαθμό. Είναι το «άριστα». Επομένως, η ίδια η ιστορία σας δίνει δύο 
άριστους βαθμούς. Η Ρωσία υποστηρίζει την ιστορική σας επιλογή και είναι πρόθυμη να 
προωθήσει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό διάλογο και την επέκταση της πρακτικής συνεργασίας 
σε όλους τους τομείς.

Η Κοινή Διακήρυξη του αρχηγού του κράτους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των αρχηγών 
κρατών/κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ένωσης των Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας για 
την προοδευτική και ολοκληρωμένη εταιρική σχέση υπεγράφη κατά την πρώτη συνάντηση των 
ηγετών μας στην Κουάλα Λουμπούρ το 2005. Το 2018, αναβαθμίστηκε σε στρατηγικό επίπεδο. 
Σήμερα, έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε ότι οι σχέσεις μας βρίσκονται στο επίπεδο της συνολικής 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Σήμερα, πρέπει να επικεντρωθούμε στις συγκεκριμένες δράσεις και τους μακροπρόθεσμους 
στόχους που θέσαμε από κοινού, εν μέρει, στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ASEAN πέρυσι, η οποία 
ήταν χρονικά προσαρμοσμένη στην 30ή επέτειο των σχέσεών μας. Οι ηγέτες μας καθόρισαν τις 
προτεραιότητες για τη διαφοροποίηση και την εμβάθυνση της συνεργασίας βραχυπρόθεσμα στο 
υιοθετημένο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
Ρωσίας-ASEAN την περίοδο 2021-2025.

Με ικανοποίηση δηλώνω ότι, παρά την τρέχουσα διεθνή αναταραχή, διευρύνουμε το φάσμα του 
διαλόγου μας, ενισχύουμε το επίπεδο των ειδικών βιομηχανικών μας πλατφορμών και εμβαθύνουμε
τους εμπορικούς, οικονομικούς και ανθρωπιστικούς δεσμούς μας. Θα ήθελα να αναφέρω ξεχωριστά
την υλοποίηση των κοινών πρωτοβουλιών στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος Έτους Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ρωσίας-ASEAN.

Ελπίζω ότι σήμερα θα συζητήσουμε τρόπους για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε πρακτικά τις 
εντυπωσιακές δυνατότητες συνεργασίας μας. Η Ρωσία ήταν πάντα και θα παραμείνει ένας 
αξιόπιστος, σταθερός και ενδιαφερόμενος εταίρος για την ASEAN.

Πιστεύουμε ότι ολόκληρο το σύστημα συνεργασίας μας, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών 
και διμερών δεσμών μας, διευκολύνει αντικειμενικά την εδραίωση της περιφερειακής 
αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σημαντικό ότι μας ενώνει η 
σταθερή δέσμευση για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και δημοκρατικής πολυπολικής παγκόσμιας 
τάξης με στήριξη στο διεθνές δίκαιο, πρωτίστως στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω να αναλύσουμε λεπτομερώς τις βασικές πτυχές της εξέλιξης των 
διακρατικών σχέσεων τόσο στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού όσο και στην Ευρασία. Θα πρέπει 
να εξετάσουμε τι μπορεί να γίνει για να διατηρήσουμε ένα σύστημα με επίκεντρο την ASEAN σε 
μια κατάσταση όπου ορισμένοι συνάδελφοί μας επιβάλλουν προσεγγίσεις που βασίζονται σε 



στρατιωτικά και άλλα μπλοκ στο πνεύμα του Ψυχρού Πολέμου. Είναι προφανές ότι η σημερινή 
γεωπολιτική πραγματικότητα απαιτεί την οικοδόμηση γεφυρών και τη συνένωση των προσπαθειών 
αντί της δημιουργίας νέων διαχωριστικών γραμμών.

Η Ρωσία υποστηρίζει σταθερά πολλές πλατφόρμες και έργα ολοκλήρωσης και τη συγκέντρωση των
προσπαθειών τους για την προώθηση μιας ενοποιητικής, προσανατολισμένης στο μέλλον ατζέντας. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο δεδομένου ότι η ASEAN, ο Οεγανισμός Στνεργασίας της Σαγκάης 
και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση έχουν συσσωρεύσει χρήσιμη εμπειρία, ώστε να 
συναντιούνται στα μισά του δρόμου.

Προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα και παραγωγική συζήτηση.


