
ENHANCING SECURITY COOPERATION  
IN AND WITH ASIA 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC AN NINH TẠI 
CHÂU Á VÀ VỚI CHÂU Á 

With European prosperity and Asian 
peace and security closely connected , the 
European Union has decided to strengthen 
its security cooperation in and with Asia. This 
is also in line with the steps taken by the EU 
in the past years to strengthen its role as a 
global security provider : 
 
Europe and Asia share a fundamental 
interest in upholding the rules-based 
international system , as well as the view 
that the challenges the world faces today go 
beyond national borders and cannot be 
tackled alone. The EU-Asia security 
partnership is therefore both desirable and 
necessary . 

Vì sự thịnh vượng của châu Âu và hòa bình 
và an ninh của châu Á có sự gắn kết chặt 
chẽ, Liên minh châu Âu đã quyết định tăng 
cường hợp tác an ninh tại châu Á và với 
châu Á. Điều này cũng phù hợp với các 
bước đi mà EU đã triển khai trong những 
năm qua nhằm tăng cường vai trò của một 
nhà đảm bảo an ninh toàn cầu. 
 
Châu Âu và châu Á chia sẽ lợi ích căn bản 
trong việc duy trì một hệ thống quốc tế dựa 
trên luật lệ, cũng như đối với quan điểm rằng 
những thách thức mà thế giới đang đối mặt 
ngày nay vượt ra khỏi các biên giới quốc gia 
và không thể được xử lý bởi một quốc gia 
đơn lẻ. Do vậy, quan hệ đối tác an ninh EU-
châu Á là mong muốn và cần thiết đối với cả 
hai phía. 

EU-ASIA SECURITY PRIORITIES CÁC ƯU TIÊN AN NINH EU-CHÂU Á 
MARITIME SECURITY AN NINH HÀNG HẢI 
CYBER SECURITY AN NINH MẠNG 
COUNTER TERRORISM CHỐNG KHỦNG BỐ 
CONFLICT PREVENTION NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT 
HYBRID THREATS CÁC MỐI ĐE DỌA LAI 
REGIONAL COOPERATION HỢP TÁC KHU VỰC 
NON-PROLIFERATION OF CHEMICAL, 
BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND 
NUCLEAR WEAPONS 

KHÔNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HÓA HỌC, 
SINH HỌC, PHÓNG XẠ VÀ HẠT NHÂN 

EU-ASEAN COOPERATION HỢP TÁC EU-ASEAN 
The European Union and the 
Associtation of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) have agreed to upgrade their 
relations to a Strategic Partnership and 
are strengthening cooperation in a 
range of security fields. Practical 
examples  include: 
 

Liên minh châu Âu và Hiệp hội các Quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí nâng cấp 
quan hệ song phương lên Đối tác Chiến 
lược và tăng cường hợp tác trong một loạt 
các lĩnh vực an ninh. Các ví dụ cụ thể bao 
gồm: 

€26 million 26 triệu euro 
for mitigating chemical, biological, 
radiological and nuclear risks 

dành cho việc giảm nhẹ những nguy cơ về 
hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân 

Cooperation within the ASEAN Regional 
Forum  to promote multilateral 
confidence building measures & 
preventive diplomacy 

Hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực 
ASEAN nhằm thúc đẩy các biện pháp xây 
dựng lòng tin đa phương & ngoại giao phòng 
ngừa 

€10 million  to support cooperation  
between the ASEAN  
Centre for Humanitarian  
Assistance and EU civil protection 

10 triệu euro dành cho việc hỗ trợ sự hợp 
tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN 
và các cơ quan bảo vệ dân sự EU 



agencies  
Counterterrorism  
and military advisors  in EU Delegations in 
the region 

Các cố vấn về chống khủng bố và quân sự 
tại các Phái đoàn EU tại khu vực 

CASE STUDY: TACKLING PIRACY IN THE 
HORN OF AFRICA 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH: ĐỐI PHÓ VỚI 
CƯỚP BIỂN TẠI KHU VỰC SỪNG CHÂU 
PHI 

The EU’s Naval Operation Atalanta 
(EUNAVFOR) deters, prevents and 
represses acts of piracy a      nd armed 
robbery off the coast of Somalia and 
protects UN World Food Programme 
(WFP) and other  
vulnerable vessels.  
 
The Republic of Korea  routinely contributes 
in direct support to EU NAVFOR whilst New 
Zealand has done so in the past. China , 
India and Japan operate in the area 
independently and have supported the 
Operation by protecting WFP vessels upon 
request of and coordinated by Atalanta. 
Several joint activities     have been 
conducted, notably with China , India and 
Japan . Planning is underway for closer 
interactions with Pakistan . 

Chiến dịch Hải quân Atalanta của EU 
(EUNAVFOR) răn đe, ngăn chặn và trấn áp 
nạn cướp biển và cướp có vũ trang ngoài 
khơi Somali và bảo vệ cho Chương trình 
Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) và cho 
các tàu dễ bị tấn công. 
 
Hàn Quốc có đóng góp định kỳ thông qua hỗ 
trợ trực tiếp cho EU NAVFOR, trong khi đó 
New Zealand cũng từng có đóng góp tương 
tự trước đây. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật 
Bản hoạt động độc lập trong khu vực này và 
từng hỗ trợ cho Chiến dịch thông qua việc 
bảo vệ các tàu của Chương trình WFP theo 
đề nghị và được điều phối thông qua 
Atalanta. Một số hoạt động chung đã được 
tiến hành, đáng chú ý là với Trung Quốc, Ấn 
Độ và Nhật Bản. Hiện kế hoạch về sự phối 
hợp chặt chẽ hơn với Pakistan đang được 
xây dựng. 

ONGOING BILATERAL EU-ASIA 
SECURITY & DEFENCE COOPERATION 

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỀ AN NINH & 
QUỐC PHÒNG EU-CHÂU Á HIỆN NAY 

Framework Participation Agreements: 
enabling our partners to contribute to EU 
crisis management operations around 
the world  
 

Hiệp định Khung về Tham gia: 
cho phép các đối tác đóng góp vào các hoạt 
động quản lý khủng hoảng của EU trên khắp 
thế giới 

Consultations on Defence and Security: 
fostering enhanced cooperation to tackle 
global challenges  
 

Tham vấn về Quốc phòng và An ninh: 
thúc đẩy hợp tác tăng cường nhằm đối phó 
với những thách thức toàn cầu 

Military-to-Military Engagements:  
exchanges, discussions and joint 
exercises between experts, advisors and 
military 
 

Sự tham gia chung giữa các lực lượng quân 
sự: 
trao đổi, thảo luận và diễn tập chung giữa 
các chuyên gia, cố vấn và lực lượng quân 
sự 

Counter-Terrorism/Countering Violent 
Extremism: working to prevent, protect, 
pursue and respond to these cross-
border challenges 
 

Chống khủng bố/Chống Chủ nghĩa Cực 
đoan Bạo lực: hợp tác nhằm ngăn chặn, bảo 
vệ, theo sát và ứng phó với những thách 
thức xuyên biên giới này 



Cyber Security: working for a global, 
open, stable and secure cyberspace 
governed by international law 
 

An ninh mạng: hợp tác vì một không gian 
mạng toàn cầu, mở, ổn định và đảm bảo an 
ninh, được quản lý bằng luật pháp quốc tế. 

Non-proliferation: to uphold and 
strengthen all relevant international 
agreements and cooperation frameworks 
 

Không phổ biến vũ khí: tôn trọng và tăng 
cường các hiệp định và các khung khổ hợp 
tác quốc tế liên quan 

Maritime Security: contributing to an 
open and secure maritime domain 
 

An ninh hàng hải: đóng góp vào một lĩnh vực 
hàng hải mở và đảm bảo an ninh 

Pakistan Pakistan 
India Ấn Độ 
Indonesia Indonesia 
China Trung Quốc 
Japan Nhật Bản 
The Republic of Korea Hàn Quốc 
Vietnam Việt Nam  
Australia Úc 
New Zealand New Zealand 
The EU supports peace processes 
 in Asia 

EU hỗ trợ cho các tiến trình hòa bình tại 
châu Á 

The EU witnessed and signed the 2015 and 
2018 Nationwide Ceasefire  
Agreements in Myanmar  

EU đã chứng kiến và ký kết các Hiệp định 
Ngừng bắn trên Toàn quốc tại Mianma vào 
năm 2015 và 2018 

The EU supported the peace agreement 
between the Government of Indone sia  and 
the Free Aceh Movement 

EU đã hỗ trợ cho thỏa thuận hòa bình giữa 
Chính phủ Indonesia và Phong trào Aceh Tự 
do 

The EU supports the implementation of the 
Mindanao Peace Process in the Philippines 

EU hỗ trợ cho việc thực thi Tiến trình Hòa 
Bình Mindanao tại Philipin 

The EU offers to support peace in  
Afghanistan by 

EU cung cấp hỗ trợ trong vấn đề hòa bình tại 
Afghanistan thông qua 

- helping to make the peace process more 
inclusive , 

- giúp đỡ để tiến trình hòa bình trở nên bao 
trùm hơn, 

- supporting reforms , including of the 
security sector, 

- hỗ trợ các cải cách, trong đó có lĩnh vực an 
ninh, 

- providing incentives  to ex-combatants for                              
re-integration, 

- có các chính sách hỗ trợ cho các cựu chiến 
binh tái hòa nhập, 

- supporting economic development and 
regional connectivity , 
 

- hỗ trợ cho phát triển kinh tế và kết nối khu 
vực, 

- having the EU as a guarantor  of a peace 
process. 

- EU với vai trò nhà đảm bảo cho tiến trình 
hòa bình 

Project to enhance Security 
Cooperation in and with Asia  
priority countries: India, Indonesia, Japan, 

Dự án tăng cường hợp tác an ninh tại châu 
Á và với châu Á 
 
các nước ưu tiên: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn 



Republic of Korea, Vietnam Quốc, Việt Nam 

€8.5 million  for counter-terrorism, cyber 

security, maritime security, crisis 
management 

8,5 triệu euro dành cho chống khủng bố, an 
ninh mạng, an ninh hàng hải, quản lý khủng 
hoảng 

 


