ASEAN phải đoàn kết

Thứ hai, 18 Tháng 11 2019 18:48

ASEAN cần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm và dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác tại
khu vực nhằm ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền
thống đang nổi lên như vấn đề khủng bố, mặt trái của sự phát triển của công nghệ, an
ninh mạng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại ADMM hẹp. Ảnh: QĐND

Sáng 17-11, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) đã diễn ra tại
Bangkok, Thái Lan. Tại hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã trao đổi quan điểm về
môi trường an ninh quốc tế và khu vực.

Các bộ trưởng đều khẳng định, ASEAN cần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm và dẫn dắt
trong các cơ chế hợp tác tại khu vực nhằm ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền
thống và phi truyền thống đang nổi lên như vấn đề khủng bố, mặt trái của sự phát triển của
công nghệ, an ninh mạng.
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Các bộ trưởng cũng trao đổi sâu về các thách thức an ninh biển, trong đó có biển Đông, đồng
thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông đối với an
ninh khu vực và trên thế giới.

Đồng tình với chia sẻ của các trưởng đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch
nhấn mạnh đến tuân thủ luật pháp quốc tế để tránh việc diễn giải hoặc chỉ áp dụng luật pháp
quốc tế khi có lợi cho mình gây ra sự nghi kỵ, mất lòng tin với nhau và thậm chí còn dẫn đến
nguy cơ leo thang căng thẳng, đối đầu.

Dẫn ví dụ về những căng thẳng trên biển Đông vừa qua, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, để
biển Đông thực sự thành vùng biển hòa bình ổn định và phát triển bền vững, điều kiện tiên
quyết là luật pháp quốc tế và chuẩn mực quốc tế; đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật
Biển (UNCLOS) 1982 phải được tôn trọng và điều này đòi hỏi cam kết nghiêm túc và trách
nhiệm gìn giữ của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Theo MINH CHÂU Sài Gòn giải phóng.
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