TUYÊN BỐ CHUNG CỦA BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CÁC NƯỚC
ADMM+ VỀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC AN NINH CỦA ADMM+

CHÚNG TÔI, Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ô-xtơ-rây-li-a, Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Niu Di-lân, Liên bang
Nga, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã gặp mặt trực tuyến vào ngày 10 tháng 12 năm
2020 để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng
lần thứ 7 (sau đây gọi là ADMM+);
GHI NHẬN sự chuyển dịch địa chiến lược và địa chính trị tại khu vực bao gồm
các tác động của việc tăng cường gắn kết trong khu vực, hợp tác, kết nối kinh tế
liên khu vực và các xu thế toàn cầu bao gồm Cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư, những sự thay đổi này đang đặt ra cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi các
bên cần phải tránh làm trầm trọng hơn việc để mất lòng tin, tính toán sai lầm và
hành xử theo kiểu trò chơi có tổng bằng không;
GHI NHẬN rằng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương gắn kết
và kết nối với nhau, với ASEAN ở trung tâm và NHẤN MẠNH tầm quan trọng
của tự do, rộng mở, dung nạp và tôn trọng luật pháp quốc tế;
NHẤN MẠNH LẠI các mục đích và nguyên tắc được nêu trong Hiến chương
ASEAN cũng như các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở
Đông Nam Á, bao gồm giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc
sử dụng vũ lực như một quy tắc ứng xử then chốt trong việc quản lý các mối
quan hệ và hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực;
NHẮC LẠI Hội nghị ADMM+, một phần không thể tách rời của ADMM, được
tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 năm 2010; đây
là dấu mốc quan trọng trong lịch sử của ASEAN thông qua việc thiết lập một cơ
chế hợp tác quốc phòng và an ninh nhằm xây dựng lòng tin và sự tin cậy và và
để các nước Cộng đóng góp cho vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như xây
dựng năng lực ứng phó với các mối đe dọa về an ninh chung trong khu vực;
TÁI KHẲNG ĐỊNH các nguyên tắc quan hệ hữu nghị, cùng có lợi như đã nêu

Bản dịch

tại Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao Đông Á về các nguyên tắc quan hệ cùng có
lợi;
NHẤN MẠNH những nỗ lực thúc đẩy sự gắn kết và chủ động thích ứng của
ASEAN trong việc thích nghi trước những sự chuyển dịch về địa chiến lược và
địa chính trị thông qua việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia
thành viên ASEAN cũng như các nước Cộng;
GHI NHẬN sự mong muốn của các quốc gia bạn bè và Đối tác Đối thoại của
ASEAN đóng góp cho các nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy an ninh và ổn
định trong khu vực phù hợp với các nguyên tắc được đề ra trong Tài liệu khái
niệm về ADMM+;
BIỂU DƯƠNG những tiến triển của ADMM+ đạt được trong mười năm qua,
bao gồm việc thường niên hóa ADMM+ và tăng số lượng các Nhóm chuyên gia
ADMM+ từ năm lên bảy;
BIỂU DƯƠNG VÀ GHI NHẬN những tiến triển trong hợp tác thực chất của
các Nhóm chuyên gia ADMM+, bao gồm Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa,
An ninh biển, Quân y, Chống khủng bố, Gìn giữ hoà bình, Hành động Mìn nhân
đạo và An ninh mạng, qua đó đóng góp cho việc xây dựng năng lực và tăng
cường khả năng phối hợp hoạt động chung giữa các nước thành viên ADMM+,
nhằm ứng phó với thách thức an ninh vì lợi ích chung của khu vực;
KHẲNG ĐỊNH ADMM+ tiếp tục là một cơ chế mở và dung nạp, nơi hợp tác
dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời duy
trì vai trò trung tâm của ASEAN và trên tinh thần nâng cao trách nhiệm tập thể
thông qua việc tăng cường nhận thức chung về các vấn đề an ninh;
SAU ĐÂY TUYÊN BỐ:
1. THÚC ĐẨY và TĂNG CƯỜNG hợp tác và quan hệ đối tác thông qua
ADMM+, cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trên thực tế trong cấu trúc khu
vực với ASEAN làm trung tâm, nhằm củng cố và tạo động lực mới cho các cơ
chế hiện có do ASEAN dẫn dắt để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức nảy
sinh từ môi trường khu vực trong hiện tại và tương lai, vì hòa bình, ổn định và
phát triển của khu vực;
2. HOAN NGHÊNH sự đóng góp tích cực của các nước Cộng để xử lý các thách
thức hiện có và đang nổi lên, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực,
đồng thời tái khẳng định các nguyên tắc gắn kết, đoàn kết và vai trò trung tâm
của ASEAN;
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3. TÁI KHẲNG ĐỊNH tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an
ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, cũng như sự cần thiết phải
tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, thực hiện tự kiềm chế trong việc tiến
hành các hoạt động, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình và theo
đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không cưỡng ép,
phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật
Biển năm 1982;
4. TIẾP TỤC THÚC ĐẨY đối thoại chiến lược và tăng cường hợp tác thực chất
về các vấn đề quốc phòng và an ninh khu vực giữa các quốc gia thành viên
ASEAN và các nước Cộng thông qua việc thực hiện các Kế hoạch hoạt động ba
năm của Hội nghị ADMM và Kế hoạch hoạt động của các Nhóm chuyên gia
ADMM+;
5. TĂNG CƯỜNG hợp tác quốc phòng để ứng phó với các thách thức an ninh
thông qua bảy Nhóm chuyên gia ADMM+, đồng thời duy trì các nguyên tắc về
vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ra
quyết định dựa trên đồng thuận, tham gia trên cơ sở linh hoạt, tự nguyện và
không ràng buộc, trong đó các tài sản vẫn thuộc quyền chỉ huy và kiểm soát của
quốc gia;
6. GHI NHẬN tầm quan trọng của việc ADMM+ phải triển khai các biện pháp
xây dựng lòng tin thiết thực, thông qua việc thực hành Bộ quy tắc tránh va chạm
bất ngờ trên biển, thực hiện Công ước về các quy định quốc tế phòng ngừa đâm
va trên biển năm 1972 nhằm đảm bảo môi trường hòa bình thuận lợi cho sự phát
triển và thịnh vượng bền vững ở khu vực; và
7. HOAN NGHÊNH việc tổ chức Hội nghị ADMM+ lần thứ 8 tại Bru-nây năm
2021.
THÔNG QUA vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 bằng một bản gốc tiếng Anh
duy nhất.

Phần ký tên Bộ trưởng Quốc phòng các nước ADMM+
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