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Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας - ASEAN υπό τη συμπροεδρία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και του Βασιλείου της Καμπότζης έδειξε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Ρωσίας - 
ASEAN δεν επηρεάζεται από το γεωπολιτικό περιβάλλον. Βασίζεται σε ένα σταθερό θεμέλιο 
παρόμοιων ή ταυτόσημων θέσεων σε βασικά παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα και αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, των εμπορικών, οικονομικών, 
πολιτιστικών και ανθρωπιστικών δεσμών, καθώς και στις ιστορικές παραδόσεις φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των λαών μας.

Οι υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη φιλοδοξία τους να εκπληρώσουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν
στην 4η σύνοδο κορυφής Ρωσίας - ASEAN τον Οκτώβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του συνολικού σχεδίου δράσης κατά την περίοδο 2021-2025.

Οι χώρες της ASEAN εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σταθερή υποστήριξη της Ρωσίας 
στον κεντρικό ρόλο της Ένωσης στην περιφερειακή αρχιτεκτονική και την ενότητα των κρατών 
της, καθώς και για τον ενεργό ρόλο της χώρας μας σε μηχανισμούς με επίκεντρο την ASEAN, 
συμπεριλαμβανομένης της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Ασίας, του Περιφερειακού Φόρουμ 
της ASEAN για την ασφάλεια και της συνάντησης των Υπουργών Άμυνας και των εταίρων 
διαλόγου της ASEAN.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις προοπτικές για την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου σε 
υψηλό και ανώτατο επίπεδο. Και οι δύο πλευρές είναι πεπεισμένες ότι αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε συνθήκες γεωπολιτικής αναταραχής και της αυξανόμενης τάσης προς έναν 
πολυπολικό κόσμο. Η ποικιλόμορφη συνεργασία της Ρωσίας με την ASEAN 10 διευκολύνει 
αντικειμενικά την εδραίωση της περιφερειακής αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Είναι σημαντικό ότι μας ενώνει η σταθερή δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός πιο 
δίκαιου και δημοκρατικού πολυπολικού κόσμου με βάση το διεθνές δίκαιο, κυρίως τις αρχές του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Οι συμμετέχοντες επαναβεβαίωσαν τα σχέδιά τους για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου 
διαβουλεύσεων ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας Ρωσίας-ASEAN και του δεύτερου διαλόγου 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των υπουργών Άμυνας της Ρωσίας 
και των χωρών της ASEAN και εξήραν τη διεξαγωγή των πρώτων ναυτικών ασκήσεων Ρωσίας - 
ASEAN στα τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου 2021.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τον κοινό στόχο της ολοκλήρωσης του συντονισμού των σχεδίων 
Ρωσίας-ASEAN για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος, για θέματα
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και για την εκπαίδευση και την ενεργειακή ασφάλεια με 
σκοπό την εμβάθυνση της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και της 
ASEAN. Οι υπουργοί των χωρών της ASEAN ευχαρίστησαν τους Ρώσους ομολόγους τους για τη 
διοργάνωση ακαδημαϊκών μαθημάτων για τους εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών επιβολής του 
νόμου της ASEAN.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία 
Ρωσίας - ASEAN με την εφαρμογή του οδικού χάρτη για την εμπορική και επενδυτική συνεργασία 



την περίοδο 2021-2025 και του σχετικού προγράμματος εργασίας. Τόνισαν τη σημασία της 
προώθησης της συνεργασίας μεταξύ της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΑΟΕ) και της 
ASEAN με την εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Επιτροπής (ΕΟΕ) και της ASEAN για την οικονομική συνεργασία και του προγράμματος 
συνεργασίας ΕΟΕ - ASEAN για την περίοδο 2021-2025.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τα επιτυχή αποτελέσματα στην υλοποίηση του προγράμματος 
εκδηλώσεων του Έτους Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ρωσίας - ASEAN το 2022 και 
επιβεβαίωσαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για τη συνέχισή του.

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση να ανέλθουν οι διαβουλεύσεις για 
τον τουρισμό σε υπουργικό επίπεδο και για την έγκριση του σχεδίου εργασίας Ρωσίας - ASEAN 
για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού κατά την περίοδο 2022-2024.

Οι υπουργοί Εξωτερικών εξέτασαν βασικά παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων που σχετίζονται με την Ουκρανία. Η ρωσική πλευρά 
εξήγησε λεπτομερώς το ιστορικό της κατάστασης και τους λόγους για την έναρξη της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης για την υπεράσπιση του πληθυσμού του Ντονμπάς από τη γενοκτονία 
που διαπράττει το καθεστώς του Κιέβου. Ο υπουργός επέστησε την προσοχή στο διεθνές πλαίσιο 
της ουκρανικής κρίσης - την αποτυχία του ΝΑΤΟ να τηρήσει την υπόσχεσή του να μην επεκταθεί 
προς τα ανατολικά και τις επίμονες προσπάθειες των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών δορυφόρων τους 
να μετατρέψουν την Ουκρανία σε αντιρωσικό προπύργιο. Επισήμανε τις αιτίες της παγκόσμιας 
επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της μυωπικής πολιτικής της Δύσης σε
αυτά τα ζητήματα τα τελευταία χρόνια και των παράνομων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.


