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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Az elmúlt héten Kína ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy felelős nagyhatalom és 
megkérdőjelezhetetlen szereplője a globális világunknak éppen annyira, vagy talán már 
jobban is, mint az Egyesült Államok. A kínai elnök, Hszi Csin-ping április 20-án nyitóbeszédet 
tartott a 2021-es Boao Fórumon. A 2001-ben alapított, és minden évben megrendezett Boao 
Forum for Asia (BFA) az ázsiai kontinens legmeghatározóbb gazdasági fóruma, elismertségét 
tekintve gyakran a davosi Világgazdasági Fórumhoz hasonlítják. A kínai Hainan tartomány 
szigetén található Bo’ao városában ülésező rendezvény résztvevői között rendszerint 
képviselteti magát a világ gazdasági és politikai vezető rétege. A kínai elnök beszédében 
hangsúlyozta, hogy multilateralizmusra, nyitottságra és innovációra van szüksége a világnak, 
ahhoz, hogy fejlődni és prosperálni tudjon. Továbbá biztosította a világot arról, hogy Kína még 
mindig az együttműködések elkötelezettje nem csak a BRI tekintetében, de többek között az 
egészségügyi együttműködésben is, például a fertőző betegségek leküzdésében az élet közös 
védelme érdekében, valamint szorosabb partnerséget ígér a „zöld fejlődésben” is. 
Szintén a héten került megrendezésre április 22-23 között az amerikai klímacsúcs, ahol a 
vezetői találkozón szintén Hszi Csin-ping képviselte Kínát. Elmondta, hogy a világnak az 
emberek és a természet közötti harmónia megteremtésére kellene törekednie, a 
multilateralizmus és az úgynevezett zöld fejlődés megteremtése mellett, valamint fontos 
lenne az országok részéről a felelősségvállalás is. Eközben az Egyesült Államok pedig nemrégen 
biztosította Japánt támogatásáról, hogy fukusimai atomerőmű balesetéből származó nukleáris 
szennyvizet a tengerbe engedve „ártalmatlanítsa”, súlyosan szennyezve ezzel a környezetet. 
Az Egyesült Államok kampánya arra nézve, hogy Kínát ellenségképben tűntessék fel tovább 
folytatódott. Az Egyesült Államok mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetbiztonsági 
bizottsága nemrégiben közzétett jelentése szerint Kína az Egyesült Államok stratégiai 
versenytársa lett ezen a területen. A jelentés Kínát a mesterséges intelligencia vezetőjeként 
írja le, amit a jelentés készítői fenyegetésnek tekintenek több szempontból is. 
Kína biztosította a belföldi piacát arról, hogy a foglalkoztatás stabilizálását és a piaci entitások 
megóvását célzó politikákat nem csökkentik, a kis- és mikrovállalkozásokat támogató 
intézkedéseket is maradéktalanul végrehajtják a COVID okozta gazdasági visszaesés 
kezelésére. Kína a külkapcsolatait is tovább erősítette a héten, ugyanis 2021 a "kínai-orosz 
jószomszédi, baráti és együttműködési szerződés" aláírásának 20. évfordulója, valamint a 
Kínai Kommunista Párt és az Egységes Oroszország Párt közötti kapcsolatok megteremtésének 
20. évfordulója is. Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin gratuláló üzeneteket küldtek és 
leszögezték, hogy az elmúlt 20 évben Kína és Oroszország generációkon át vitte tovább a 
barátság fogalmát és új alapokra helyezte a nemzetközi kapcsolatok alapelveit, szoros és 
átfogó stratégiai együttműködést folytatott, és modellt teremtett a mai nagyhatalmak közötti 
kapcsolatokról. Hszi Csin-ping Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud szaúdi 
koronaherceggel is egyeztetett telefonon a kétoldalú kapcsolatok apropóján. A német 
külügyminiszter Heiko Maas kínai kollégájával Wang Yi-vel folytatott virtuális találkozót, ahol 
kijelentette, hogy a nézetkülönbségek ellenére az Európai Uniónak együtt kell működnie 
Kínával és nem választhatja az izolacionista megközelítést. Amint fogalmazott, Kína partner, 
versenytárs és rendszerszintű rivális egyszerre, ezért a fenntartható kommunikációs csatornák 
megőrzésére kell törekedni, a leválás a rossz irányt jelentene. 
Az Egyesült Államok afganisztáni haderejének kivonása után is tervez hadi jelenlétet a 
régióban, és az Egyesült Királyság is „fenntartja a jogot”, hogy csapatait visszaküldje 
Afganisztánba, ha a terrorizmus újra növekedni kezd. 
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Az amerikai szenátus 21:1 arányban megszavazta a Kínai stratégiai versenytervezetet, 
melynek következtében soha nem tapasztalt mértékben felértékelődik a QUAD szerepe. A 
QUAD – teljes nevén a Négyoldalú biztonsági párbeszéd – az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt 
és Ausztráliát foglalja magában, és azzal a ki nem mondott céllal hozták létre 2007-ben, hogy 
Kína gazdasági előretörésből fakadó geopolitikai befolyását ellensúlyozzák. Indiát például 
meghívták, hogy csatlakozzon a G7 külügyminiszteri találkozójának egyes részeihez Nagy-
Britanniában, mint vendég nemzet. Jaishankar indiai külügyminiszter a QUAD-csoporttal 
kapcsolatban azonban kiemelte, hogy ez nem jelent szövetségi rendszert, minden ilyen 
kezdeményezéstől India elhatárolódna. 
Eközben a Közel-Keleten: az iraki olajminisztérium bejelentette, hogy a kínai "Sinopec" nyerte 
el a jogot az irak-iráni határ közelében lévő iraki Mansuriya gázmező fejlesztésére, az orosz 
védelmi minisztérium pedig bejelentette, hogy legalább 200 fegyveressel végeztek egy 
légicsapás-sorozatban, amelyet egy "terrorista bázison" hajtottak végre a szíriai Palmüra város 
északkeleti részén, Egyiptom pedig megállapodást kötött az Európai Bankkal a legnagyobb 
egyiptomi magánszektorbeli naperőműjének beindításáról. 
Az orosz kormány cselekvési tervet hagyott jóvá az északi-sarkvidék fejlesztési stratégiájának 
végrehajtására. A terv összesen 268 kitűzött célt tartalmaz, az első lépések pedig 2021-2022 
között valósulnak meg. Putyin és Lukasenko a héten Moszkvában találkozott, a két államfő 
négy órán át tartó tárgyalást folytatott főként a gazdasági kétoldalú együttműködésről. 27 
évvel ezelőtt lépett hatályba a FÁK-országok kollektív biztonsági szerződése. 2002. május 14-
én ez a szerződés átalakult a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetévé. Így 2021-ben a 
közép-ázsiai régióban a "Combat Brotherhood-2021" operatív-stratégiai gyakorlat keretében 
négy közös gyakorlatot terveznek.  
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Kelet Ázsia 

Kína célzott politikát ígér a gazdasági fellendülés támogatásához 

Xinhua, 2021. április 19. 

Kína folytatja a gazdasági fellendüléshez szükséges támogatást: célzott strukturális 

adócsökkentéseket és egyéb intézkedéseket hajt végre növekedési lendületének 

megszilárdítása érdekében. A foglalkoztatás stabilizálását és a piaci entitások megóvását célzó 

politikákat nem csökkentik, a kis- és mikrovállalkozásokat támogató intézkedéseket is 

maradéktalanul végrehajtják - mondta Meng Wei, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság 

szóvivője. Míg Kína gazdasága az első negyedévben javuló tendenciát mutatott, a növekvő 

bizonytalanság a globális piacokon és az egyenlőtlen belföldi fellendülés továbbra is 

kihívásokat jelent a jövőbeli fejlődésre nézve. 

Forrás: China pledges targeted policies, necessary support for economic recovery 

Japán megengedheti magának a Bidennek beígért katonai költségvetést? 

Julian Ryall, SCMP, 2021. április 19. 

Yoshihide Suga japán miniszterelnök Joe Biden, amerikai elnökkel folytatott találkozója során 

Washingtonban megállapodtak Japán katonai képességeinek fejlesztésében, bár elemzők 

rámutatnak, hogy Tokió már számos magas kiadással járó katonai projekt mellett kötelezte el 

magát. A japán miniszterelnök amerikai útja előtt Tokió rekordszámú, 51 milliárd dolláros 

védelmi költségvetést hagyott jóvá lopakodó vadászgépek, rakétarendszerek és hadihajók 

vásárlására. Így az elemzők szerint a további kiadások megterhelők lesznek egy stagnáló és 

még Covid által is sújtott gazdaságnak annak ellenére, hogy a közvélemény ódzkodik Kína 

növekvő befolyásától. Az elköteleződésről a két ország közös nyilatkozatot adott ki a találkozó 

után, hogy ezzel is mutassák, nem tűrik Kína „agresszív” viselkedését a térségben. 

Forrás: Can Japan afford Suga’s military spending promise to Biden? 

Xi Jinping kínai elnök nyitóbeszédet mondott a 2021-es Boao Fórumon 

Xinhua, 2021. április 20. 

A Boao Ázsia Fórum 2021 az ázsiai kontinens legmeghatározóbb gazdasági fóruma, amelynek 

nyitónapjára április 20-án került sor. A nyitóbeszédében Xi Jinping elmondta, hogy Kína 

továbbra is folytatja az együttműködést és a munkát a többi résztvevővel a BRI 

kezdeményezés sikeressé tételére. A Világbank jelentésére hivatkozva elmondta, hogy a BRI 

2030-ig 7,6 millió embert emelhet ki a mélyszegénységből. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Kína kiterjeszti az egészségügyi együttműködést a fertőző betegségek leküzdésében, a 

közegészségügyben, a hagyományos orvoslásban és más területeken az élet közös védelme 

érdekében és szorosabb partnerséget ígér a zöld fejlődésben is. 

Forrás: 习近平在博鳌亚洲论坛 2021年年会开幕式上发表主旨演讲 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/19/c_139890448.htm
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3130139/can-japan-afford-sugas-military-spending-promise-biden
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-04/20/c_1127350817.htm
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Kína és a mesterséges intelligencia 

Sara Hsu, The Diplomat, 2021. április 19. 

Az Egyesült Államok mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetbiztonsági bizottsága 

nemrégiben közzétett jelentése szerint Kína az Egyesült Államok stratégiai versenytársa lett 

ezen a területen. A jelentés Kínát a mesterséges intelligencia vezetőjeként írja le, amit a 

jelentés készítői fenyegetésnek tekintenek több szempontból is. Először is, az AI növeli a 

Kínából érkező esetleges kibertámadások jelentette veszélyt. Másodszor, Kína a mesterséges 

intelligencia felhasználásával ellensúlyozni tudja az Egyesült Államok katonai fölényét egyfajta 

„intelligens háború” megvalósításával. Harmadszor pedig Kínát nagyban segíteni tudja a 

mesterséges intelligencia nemzeti hírszerzés területén való felhasználásban. 

Forrás: China and Artificial Intelligence 

Xi Jinping és Vlagyimir Putyin gratuláló üzenet küldött a két ország pártja 

közötti párbeszéd 9. ülésére 

Dave Makichuk, 2021. április 20. 

Kína és Oroszország vezetője is gratulációját fejezte ki az ülés összehívása kapcsán. Xi Jinping 

levelében úgy fogalmazott, hogy 2021 a "kínai-orosz jószomszédi, baráti és együttműködési 

szerződés" aláírásának 20. évfordulója, valamint a Kínai Kommunista Párt és az Egységes 

Oroszország Párt közötti kapcsolatok megteremtésének 20. évfordulója. Leírja, hogy az elmúlt 

20 évben Kína és Oroszország generációkon át vitte tovább a barátság fogalmát és új alapokra 

helyezte a nemzetközi kapcsolatok alapelveit, szoros és átfogó stratégiai együttműködést 

folytatott, és modellt teremtett a mai nagyhatalmak közötti kapcsolatokról. A két fél hosszú 

távú intézkedéseket hajtott végre, amelyek megszilárdították Kína és Oroszország közötti 

politikai és stratégiai kölcsönös bizalmat, és elősegítették a két ország közötti együttműködést. 

Forrás: 习近平同俄罗斯总统普京分别向中俄执政党对话机制第九次会议致贺信 

Xi Jinping telefonon egyeztetett Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 

szaúdi koronaherceggel 

FMPRC, 2021. április 20. 

2021. április 20-án Xi Jinping kínai elnök telefonon keresete fel a szaúdi koronaherceget 

melynek során egyetértettek abban, hogy Kína és Szaúd-Arábia átfogó stratégiai partnerek. Xi 

Jinping megjegyezte, hogy az elmúlt években a kétoldalú kapcsolatok átfogó fejlődésen 

mentek keresztül, a politikai kölcsönös bizalom egyre mélyebbé vált, és a különböző 

területeken való együttműködés folyamatosan bővült. Mohammed megbízható jó testvérnek 

és Szaúd-Arábia fontos stratégiai partnerének nevezte Kínát, és elmondta, hogy országa kész 

együttműködni Kínával a barátság és a kölcsönös bizalom elmélyítésében olyan területeken, 

mint az energia, a gazdaság, a kereskedelem, a Szaúd-Arábia Vízió 2030 és a BRI kapcsán. 

Forrás: Xi Jinping Speaks with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman bin 

Abdulaziz Al Saud on the Phone 

https://thediplomat.com/2021/04/china-and-artificial-intelligence/
http://www.81.cn/yw/2021-04/20/content_10025478.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1870416.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1870416.shtml
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Az Egyesült Államokba irányuló mongol export serkentése 

MNB.mn, 2021. április 23. 

A mongol-amerikai csoport társelnökei április 22-én újra benyújtották az amerikai 

képviselőházhoz a „harmadik szomszéd” kereskedelemösztönzési törvényjavaslatot. A 

törvény célja, hogy vámmentességet kapjanak a mongol textilipari termékek az amerikai 

piacon, ami fontos lenne Mongólia gazdasági fejlődésének támogatásához, több munkahely 

létrehozásához, az export diverzifikálásához, valamint a mongol-amerikai kereskedelmi és 

gazdasági együttműködés bővítéséhez. A „harmadik szomszéd” kereskedelemösztönzési 

törvény tervezetét korábban 2018-ban és 2019-ben nyújtották be a kongresszusnak. Az 

Egyesült Államok 116. kongresszusán a törvénytervezet mindkét ház mintegy 100 tagjának 

támogatását megkapta. Az Egyesült Államok már több ízben fejezte ki támogatását Mongólia 

demokráciáját, fejlődését, valamint a mongol-amerikai kapcsolatokat és együttműködést 

illetően. Például az Egyesült Államok képviselőháza 2020 decemberében, a szenátus pedig 

2021. április 15-én határozatot fogadott el "A mongol-amerikai stratégiai partnerség 

megerősítése" címmel. 

Forrás: АНУ-ын Конгресст "Гуравдагч хөршийн худалдааг дэмжих тухай хууль"-ийн 

төслийг дахин өргөн барив  

Kína katonai költségvetése: még nincs ok az aggodalomra 

James Char, East Asia Forum, 2021. április 22. 

Kína 13. Nemzeti Népi Kongresszusán 2021 márciusában a vezetés 6,8%-os növekedést 

irányzott elő a következő évre a nemzetvédelmi kiadások tekintetében, ami 210 milliárd 

dolláros kiadást fog jelenteni a kormányzatnak. 2000 óta Kína a GDP 1,3%-át fordítja katonai 

kiadásokra, ami a gazdaság fejlődése miatt arról tanúskodik, hogy a haderő fokozatosan 

növekvő forrásokból gazdálkodhat. Egyesek szerint Kína alapvetően a haderőfejlesztésre 

koncentrál és elsősorban az USA-val való háború esetleges kitörésére készül, de valójában a 

kínai haderő csupán a reformokat próbálja meg végrehajtani és a humánerőforrásra kíván a 

korábbiaknál többet költeni. (A SIPRI becslése szerint csupán 2019-ben a veteránokra 21,4 

milliárd dollárt fordított a kínai állam). 

Forrás: China’s military budget: no need for alarm yet 

 

 

 

 

http://www.mnb.mn/i/234204
http://www.mnb.mn/i/234204
https://www.eastasiaforum.org/2021/04/22/chinas-military-budget-no-need-for-alarm-yet/
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Megfigyelők szerint Ausztrália súlyos következményekkel nézhet szembe 

amiért ésszerűtlenül provokálta Kínát a BRI egyezményekkel kapcsolatban 

Global Times, 2021. április 22. 

Az ausztrál szövetségi kormány a nemzetközösségi vétó törvény alapján törölte azt a BRI részét 

képező megállapodást, amelyet korábban Viktória állam kötött Kínával, arra hivatkozva, hogy 

az sérti Ausztrália külpolitikai érdekeit. Kínai elemzők szerint ezzel a lépésével Canberra 

átnyúlt Viktória állam feje felett és egy olyan keretmegállapodást érvénytelenített, amely 

mindkét fél számára jelentős gazdasági előnyökkel járt volna. Kína és Ausztrália között az 

utóbbi időben egyre feszültebb lett a viszony, köszönhetően az ausztrál kormány Kína-ellenes 

lépéseinek, amelyek várhatóan előbb-utóbb Peking reagálását is ki fogják váltani, nehéz 

helyzetbe sodorva az ausztrál gazdasági szereplőket. 

Forrás: Australia faces serious consequences for unreasonable provocation against China over 

BRI deals: observer 

A Kínáról történő leválás nem a helyes út, figyelmeztet Németország 

Sabine Siebold, The Jakarta Post, 2021. április 22. 

A német külügyminiszter Heiko Maas kínai kollégájával Wang Yi-vel folytatott virtuális 

találkozóján kijelentette, hogy a nézetkülönbségek ellenére az Európai Uniónak együtt kell 

működnie Kínával és nem választhatja az izolacionista megközelítést. Amint fogalmazott, Kína 

partner, versenytárs és rendszerszintű rivális egyszerre, ezért a fenntartható kommunikációs 

csatornák megőrzésére kell törekedni, a leválás a rossz irányt jelentene. A kínai 

külügyminiszter egyetértését fejezte ki és a Németország-Kína kapcsolatok szilárdságát 

méltatta, miközben a globális ipari és utánpótlási láncok stabilitásának megőrzésére hívta fel 

a figyelmet. 

Forrás: De-coupling from China would be the wrong way to go, Germany warns 

 

 

 

 

https://www.globaltimes.cn/page/202104/1221766.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202104/1221766.shtml
https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/22/de-coupling-from-china-would-be-the-wrong-way-to-go-germany-warns.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/22/de-coupling-from-china-would-be-the-wrong-way-to-go-germany-warns.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/22/de-coupling-from-china-would-be-the-wrong-way-to-go-germany-warns.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/22/de-coupling-from-china-would-be-the-wrong-way-to-go-germany-warns.html
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 Dél-Ázsia 

McKenzie tábornok: Nem biztos, hogy az afgán hadsereg ki tud tartani az 

amerikai csapatok kivonása után 

Tolo News, 2021. április 23. 

A közel-keleti amerikai haderőért felelős tábornok, Kenneth McKenzie csütörtökön 

aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az afgán hadsereg összeomolhat, miután az Egyesült 

Államok és a nemzetközi csapatok elhagyják Afganisztánt. Elmondta, hogy aggódik amiatt, 

hogy az afgán hadsereg nem fog tudni kitartani az amerikai csapatok távozása után. Kenneth 

McKenzie tábornok észrevételeit azután közölte, hogy Joe Biden amerikai elnök április 14-én 

bejelentette, hogy szeptember 11-ig kivonnak minden amerikai katonát Afganisztánból. 

McKenzie az afgán légierőt tartja a leggyengébb pontnak, úgy gondolja, hogy amerikai 

támogatás nélkül az afgán légierő sérülékennyé válik. Véleménye szerint az afgán erők az évek 

során hozzászoktak az Egyesült Államok és más nemzetek katonáinak támogatásához. 

Forrás: Afghan Military May Not ‘Hold On’ after US Leaves: Gen. McKenzie 

Az Egyesült Királyság „fenntartja a jogot”, hogy csapatait visszaküldje 

Afganisztánba, ha a terrorizmus újra növekedni kezd 

Afghanistan Times, 2021. április 21. 

Az Egyesült Királyság fegyveres erőinek parlamenti államtitkára, James Heappey „nyitva 

hagyta az ajtót” az afganisztáni katonai fellépés számára, ha olyan terrorista elemek teret 

nyernek, melyek veszélyt jelentenek az Egyesült Királyságra vagy a szövetségesek érdekeire, 

illetve kész légierő-támogatást biztosítani az afgán hadseregnek a jövőben is. Heappey azt is 

javasolta, hogy vizsgálják felül Nagy-Britannia katonai szerepvállalását az országban. 

Körülbelül 750 fős brit katonai nem harci személyzet tartózkodik jelenleg az országban a 

NATO-misszió keretében, de várhatóan szeptember 11-ig a többi idegen katonai erővel együtt 

kivonulnak az országból. Heappey így reagált arra, hogy már idén kivonulnak a nemzetközi 

csapatok: „Mint minden más afganisztáni veterán, amikor a NATO múlt heti döntéséről 

értesültem, nem tudtam nem feltenni magamnak a kérdést: vajon megérte mindez?” Azt 

reméli, hogy Afganisztánban sikeres politikai eredmény születik. 

Forrás: UK ‘reserving right’ to return to Afghanistan if terrorism grows 

 

 

 

 

 

 

https://tolonews.com/afghanistan-171645
http://www.afghanistantimes.af/uk-reserving-right-to-return-to-afghanistan-if-terrorism-grows/
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Az afganisztáni hadierő kivonása után is tervez hadi jelenlétet a régióban 

Amerika 

Afghanistan Times, 2021. április 21. 

Az amerikai közel-keleti erőkért felelős tábornok, Kenneth McKenzie szerdán azt mondta, 

hogy a szeptember 11-ig kivonuló 3500 amerikai katona egy része valószínűleg a régióban 

marad. „Természetesen ez nem jelent olyan mértékű kiadást, mint amit a mostani afganisztáni 

jelenlét követel, de még van pár dolog, amit azért meg kell tennünk ott” – fogalmazott 

McKenzie. Elmondta, hogy az Egyesült Államok folytatja a terrorizmusellenes műveleteket 

Afganisztánban, de Kínát és Oroszországot tartja a Védelmi Minisztérium a legsürgetőbb 

fenyegetésnek. Továbbra sem világos, hogy az Egyesült Államok a régióban hol állomásoztatja 

majd csapatait az afganisztáni terrorelhárítási műveletekhez. Joe Biden elnök adminisztrációja 

nem kötött megállapodást a szomszédos országokkal az amerikai erők állomásoztatásáról. Ez 

akadályozhatja Washington azon képességét, hogy a kivonulást követően légicsapásokat és 

megfigyelési műveleteket hajtson végre Afganisztánban. 

Forrás: US Commander: Some troops to remain in region after Afghanistan withdrawal 

Elhalasztották a törökországi afgán békekonferenciát 

Afghanistan Times, 2021. április 21. 

Elhalasztják az április 24-re tervezett afgán békekonferenciát. A török külügyminiszter, Mevlut 

Cavusoglu szerdán bejelentette, hogy a halasztásról az Egyesült Államokkal és az ENSZ-szel, 

valamint Katarral folytatott konzultáció után döntöttek. A konferencia új időpontját a 

ramadánt lezáró eid ünnep után tervezik kitűzni. A külügyminiszter azzal indokolta a lépést, 

hogy a tálibok részvétele nélkül nem látják értelmét a békekonferencia lefolytatásának. A 

tálibok egy hete bejelentették, hogy addig nem vesznek részt konferencián, amíg az amerikai 

csapatok Afganisztánban vannak. A fegyveres csoport ragaszkodik ahhoz, hogy Washington 

május 1-jéig vonja ki katonáit, ahogy erről az Egyesült Államok korábbi elnökével, Donald 

Trumppal tavaly békeszerződésben megállapodtak. Törökország ezután felszólította őket, 

hogy vegyenek részt a konferencián, de ők egyértelműen nemet mondtak. Az afgánok civilek 

tartanak egy újabb véres tálib offenzívától. 

Forrás: Turkey conference on Afghan peace postponed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanistantimes.af/us-commander-some-troops-to-remain-in-region-after-afghanistan-withdrawal/
http://www.afghanistantimes.af/turkey-conference-on-afghan-peace-postponed/
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Az Egyesült Királyság a Maldív-szigeteken történő befektetések 

előmozdításának lehetőségeit vizsgálja  

Avas.mv, 2021. április 21. 

Ranil Jayawardena, az Egyesült Királyság nemzetközi kereskedelemért felelős helyettes 

államtitkára kijelentette, hogy az Egyesült Királyság vizsgálja, a Maldív-szigetekkel való halipari 

kereskedelem lehetőségeit, a Maldív-szigetek halászatába történő beruházások serkentését. 

Ugyan a halászat a célzott ágazat, olyan más területen is fokozni szeretnék az együttműködést, 

mint az egyéb élelmiszergyártás, az oktatás, a hadászat, környezettudományok. Miuvaan 

Mohamed, a Maldív-szigetek Külügyminisztériumának kommunikációs igazgatója 

megjegyezte, hogy az Egyesült Királyságba exportált maldív haltermékeket 20 százalékos 

adóval terhelik. A két kormány tárgyalni fog a vám csökkentéséről. Ez az első lépés az Egyesült 

Államokba távozó halexport volumenének növeléséhez. 

Forrás: UK exploring options to promote increased trade, investment in the Maldives 

Kínai stratégiai versenytervezet: szorosabb kapcsolatok India és Amerika 

között 

The Times of India, 2021. április 21. 

Az amerikai szenátus 21:1 arányban megszavazta a Kínai stratégiai versenytervezetet, 

melynek következtében soha nem tapasztalt mértékben felértékelődik a QUAD szerepe. A 

QUAD – teljes nevén a Négyoldalú biztonsági párbeszéd – az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt 

és Ausztráliát foglalja magában, és azzal a ki nem mondott céllal hozták létre 2007-ben, hogy 

Kína gazdasági előretörésből fakadó geopolitikai befolyását ellensúlyozzák. Az Egyesült 

Államok sürgeti Indiát, hogy határozza meg azokat a területeket, melyekben India felveheti a 

versenyt Kínával, és nevezze meg, milyen támogatásra lenne szüksége az Egyesült Államoktól. 

Edward Markey szenátor javasolta azt a kiegészítést a versenytervezetben, hogy egy QUAD-

munkacsoportot hozzanak létre a három partnerországgal való szorosabb és hatékonyabb 

együttműködés érdekében. 

Forrás: Senate committee approves China strategic competition bill; backs enhanced security 

ties with India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avas.mv/en/98911
https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/senate-committee-approves-china-strategic-competition-bill-backs-enhanced-security-ties-with-india/articleshow/82193067.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/senate-committee-approves-china-strategic-competition-bill-backs-enhanced-security-ties-with-india/articleshow/82193067.cms
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Az Egyesült Királyság meghívja Indiát, hogy vegyen részt a G7 külügyminiszteri 

találkozón vendég nemzetként 

Geeta Mohan, India Today, 2021. április 21. 

Indiát meghívták, hogy csatlakozzon a G7 külügyminiszteri találkozójának egyes részeihez 

Nagy-Britanniában – közölte az indiai Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatal kedden. 

Jaishankar külügyminiszter valószínűleg képviseli Indiát a találkozón. Két év alatt ez lesz az első 

személyes, nem online G7-külügyminiszteri találkozó, és Londonban fogják megrendezni. 

Dominic Raab brit külügyminiszter meghívta Indiát, Ausztráliát, a Koreai Köztársaságot, Dél-

Afrikát, valamint a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) elnökét és főtitkárát is, 

hogy csatlakozzanak vendégként a G7-ek idei kül- és fejlesztési minisztereinek találkozójához. 

„Részvételük szélesebb körű tapasztalatokat és földrajzi reprezentációt eredményez, és 

bizonyítja az indiai-csendes-óceáni térség fontosságát" – nyilatkozott Dominic Raab. A 

találkozó a tervek szerint Londonban Covid-biztos módon május 3. és május 5. között lesz 

megtartva. 

Forrás: UK invites India as guest nation to first in-person G7 meeting of foreign ministers in 

two years 

Jaishankar külügyminiszter vakcinaexportról, Kínáról és a QUAD-ról 

Geeta Mohan, India Today, 2021. április 20. 

Jaishankar indiai külügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy azok, akik megkérdőjelezik a India 

Covid-19-vakcina exportját, "rövidlátó", "felelőtlen" és "nem komoly" emberek. Ugyanakkor 

azt is hozzátette, hogy alapvetően megértést tapasztal India helyzetével kapcsolatban. Az 

indiai vakcinagyártók igyekeznek eleget tenni a megkötött szerződésekben foglaltaknak, de a 

járványhelyzet olyan fordulatot vett Indiában, hogy jelenleg minden erőforrásukat saját 

magukra kell összpontosítaniuk. A QUAD-csoporttal kapcsolatban kiemelte, hogy ez nem 

jelent szövetségi rendszert, minden ilyen kezdeményezéstől India elhatárolódna, A QUAD 

egyszerűen egy hasonlóan gondolkodó és azonos érdekeket követő országok (USA, India, 

Ausztrália, Japán) együttműködése bizonyos területeken. Az indiai-kínai kapcsolatokról azt 

nyilatkozta a külügyminiszter, hogy ugyan az elmúlt negyven évben nem sikerült Indiának és 

Kínának határvitáikat rendezni, de béke és nyugalom volt jellemző, mivel mind a két fél 

feltételezte, hogy a másik nem fogja katonai erővel fenyegetni, és ez így is volt a tavalyi évi 

kínai provokációig, amikor Kína hatalmas haderőt csoportosított a határhoz.  

Forrás: Those questioning India's Covid vaccine exports 'short-sighted', 'irresponsible': 

External Affairs Minister Jaishankar 

 
  

https://www.indiatoday.in/india/story/uk-invites-india-as-guest-nation-to-first-in-person-g7-meeting-of-foreign-ministers-in-two-years-1793528-2021-04-21
https://www.indiatoday.in/india/story/uk-invites-india-as-guest-nation-to-first-in-person-g7-meeting-of-foreign-ministers-in-two-years-1793528-2021-04-21
https://www.indiatoday.in/india/story/questions-on-india-covid-vaccine-exports-short-sighted-irresponsible-external-affairs-minister-jaishankar-1792860-2021-04-20
https://www.indiatoday.in/india/story/questions-on-india-covid-vaccine-exports-short-sighted-irresponsible-external-affairs-minister-jaishankar-1792860-2021-04-20
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Délkelet-Ázsia 

Kilátások a „Globális Britannia” számára Délkelet-Ázsiában 

Nono Suoneto – Frederik Wist, The Diplomat, 2021. április 20. 

A múlt héten az Egyesült Királyság külügyminisztere Dominic Raab Indonéziába és Brunei-be 

is ellátogatott, hogy szorosabb kereskedelmi és biztonsági kapcsolatokat építsen ki az említett 

délkelet-ázsiai országokkal. A Brexitet követően a „Globális Britannia” stratégiának 

megfelelően London igyekszik megerősíteni a gazdasági, politikai és biztonsági jelenlétét a 

térségben. Összességében az Egyesült Királyság számára bőven kínálkozik lehetőség a 

nagyobb világpolitikai szerep felvállalására, nagy kérdés, hogy az ország erre mennyire áll 

készen és mekkora mértékben lesz képes megbízható partnere lenni az ASEAN államoknak. 

Forrás: The Prospects for ‘Global Britain’ in Southeast Asia 

A mianmari puccs ellenfelei nemzeti egységkormányt jelentettek be 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. április 19. 

Április 16-án a katonai juntával szembenálló politikai erők a demokrácia helyreállítása 

érdekében nemzeti egységkormányt hoztak létre Mianmarban, hogy ennek segítségével a 

külföld támogatását is megszerezzék azzal a rezsimmel szemben, ami már több mint 700 

ember haláláért felelős. Az egységkormány Aung San Suu Kyi és pártja a Nemzeti Liga a 

Demokráciáért köré csoportosult, miközben az ellenzéki vezetők mellett a kisebbségi 

mozgalmak is képviseltetik magukat. Az esemény azt jelzi, hogy elhúzódó politikai küzdelemre 

lehet számítani Mianmarban, a külföldi országok pedig immáron választhatnak, hogy melyik 

kormányt hajlandóak elismerni az ország legitim vezetőjének. 

Forrás: Myanmar Coup Opponents Announce National Unity Government 

Boao Forum: A Covid-19 közös ügyet szolgáltatott a világnak az összefogásra, 

mondta Halimah elnök 

Tham Yuen-C, The Straits Times, 2021. április 20. 

Szingapúr elnöke Halimah Jacob a Boao Forum-on elhangzott keddi előadásában arról beszélt, 

hogy a koronavírus járvány megfelelő indokot szolgáltatott arra, hogy összefogjanak az egyes 

országok, emellett a multilaterális intézmények növekvő jelentőségére hívta fel a figyelmet. 

Véleménye szerint a járvány számos negatív következménye mellett pozitívum, hogy a 

digitalizációs erőfeszítések felgyorsultak a világban. A nemzetközi intézmények 

meggyengülése közben viszont új multilaterális partnerségek megszületése is megvalósult, 

amelyre legjobb példa a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség. 

Forrás: Boao Forum: Covid-19 has given world a common cause to band together, says 

President Halimah 

 

 

https://thediplomat.com/2021/04/the-prospects-for-global-britain-in-southeast-asia/
https://thediplomat.com/2021/04/myanmar-coup-opponents-announce-national-unity-government/
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/covid-19-has-given-the-world-a-common-cause-to-band-together-says-president
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/covid-19-has-given-the-world-a-common-cause-to-band-together-says-president
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A Mianmart érintő válságtanácskozás teszt az ASEAN számára: Thaiföld 

AT Contributor, Asia Times, 2021. április 22. 

A hétvégén megrendezésre kerülő Mianmarral kapcsolatos ASEAN csúcsértekezlet a szervezet 

hitele és egysége szempontjából is komoly teszt lesz Thaiföld szerint. A thai miniszterelnök, 

Prayut Chan-o-cha azonban a Covid-19 elleni védekezésre hivatkozva nem lesz jelen a 

szombaton kezdődő megbeszéléseken, országát a külügyminiszter fogja képviselni. Egyes 

körökben már olyan vélemények is napvilágot láttak, melyek Mianmar kizárását követelik az 

ASEAN-ból, ezért nagy kérdés, hogy a válságtanácskozáson – ahol a mianmari junta vezetője 

Min Aung Hlaing is részt vesz – a szervezet képes lesz-e hatékony választ adni az egyre növekvő 

elvárásokra a krízis tekintetében. 

Forrás: Myanmar crisis summit a test for ASEAN: Thailand 

Mi okozza a pénzügyi aktivitás megélénkülését Délkelet-Ázsia technológiai 

szektorában? 

James Guild, The Diplomat, 2021. április 21. 

Az utóbbi időben számos délkelet-ázsiai technológiai vállalat jelentett be nagy horderejű 

pénzügyi döntéseket, mint például a szállítással foglalkozó indonéz Gojek, amely egyesülni fog 

az e-kereskedelemből ismert Tokopédiával. Az egyes vállalatok között éles a verseny, ezért 

lépéseikkel általában a riválisaikat próbálják meg hátrányos helyzetbe hozni. A digitális 

kereskedelem a régióban rohamosan fejlődik, egyes kutatások szerint a piac összértéke 2025-

re el fogja érni a 240 milliárd dollárt, melyből Indonézia 100 milliárd dollárral részesül. A 

pozitívumok mellett azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a túlzott pénzügyi innovációnak 

káros következményei is lehetnek. 

Forrás: What’s Driving the Flurry of Financial Activity in Southeast Asia’s Tech Sector? 

Brunei kemény évnek néz elébe az ASEAN elnökeként 

Moez Hayat, East Asia Forum, 2021. április 20. 

Brunei számára az ASEAN elnökeként jól kezdődött az év. A szultanátus alapvetően a Covid-

19 megállítására és a pandémia utáni jövőre kívánt fókuszálni, melyhez megfelelő alapot 

képezett a járvány elleni sikeres hazai védekezés. A regionális stabilitás megőrzése sem tűnt 

nehéz feladatnak, ekkor azonban bekövetkezett a mianmari államcsíny, amely mindent 

megváltoztatott. Brunei azóta rendkívüli aktivitást mutat a konfliktus kezelése érdekében, de 

a helyzete korántsem egyszerű. Az ASEAN lényegében két táborra szakadt, Brunei-nek pedig 

konszenzust és egységet kellene teremtenie, miközben az érintett felek tárgyalóasztalhoz 

ültetése sem ígérkezik könnyű feladatnak Mianmarban. 

Forrás: Brunei faces a tough year as ASEAN Chair 

 

 

https://asiatimes.com/2021/04/myanmar-crisis-summit-a-test-for-asean-thailand/
https://asiatimes.com/2021/04/myanmar-crisis-summit-a-test-for-asean-thailand/
https://thediplomat.com/2021/04/whats-driving-the-flurry-of-financial-activity-in-southeast-asias-tech-sector/
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Az Egyesült Államok és India repülőgépet, valamint mentőhajókat küld, hogy 

segítsenek Indonéziának a tengeralattjáró keresésében 

AFP, The Straits Times, 2021. április 23. 

Az Egyesült Államok csütörtökön bejelentette, hogy repülőgépekkel siet az indonéz 

haditengerészet segítségére, annak érdekében, hogy mielőbb megtalálják a szerdán Balitól 

északra eltűnt KRI Nanggala-402 tengeralattjárót. India szintén küldött egy a tengeralattjárók 

mentésére specializálódott hajót, amely 1000 méteres mélységig képes meghatározni egy 

tengeralattjáró hollétét. Az 1981-ben szolgálatba lépett, német gyártmányú 

tengeralattjárónak 53 fővel a fedélzetén veszett nyoma, az idő azonban sürgeti a 

mentőcsapatokat, ugyanis szombat reggelig van elegendő oxigén a legénység számára, így ha 

elhúzódik a mentés, az katasztrófával végződhet. 

Forrás: US, India send aircraft and rescue vessels to aid in Indonesia submarine search 

  

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-sends-aircraft-to-aid-in-indonesia-submarine-search
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Közel-Kelet 

Öt országhoz köthető az egyiptomi export egyharmada (A nem olajexport 6% 

-os növekedést ért el 2021 első negyedévében) 

 .Al Arabiya, 2021. április 18 ,العربية

Nevin Jameh, az egyiptomi kereskedelmi és ipari miniszter bejelentette, hogy az egyiptomi 

"nem olajhoz köthető" export 2021 első negyedévében figyelemre méltó, 6% -os növekedést 

ért el, ami 7,438 milliárd dollárt jelent, szemben a 2020 azonos időszakához képest elért 

mintegy 6,99 milliárd dollárral. Jameh sajtónyilatkozatában kiemelte és méltatta Egyiptom 

kormányának erőfeszítéseit a koronavírus-járvány okozta válság alatti exporttevékenységet 

illetően, ami hozzájárult az exportpiacok megőrzéséhez is. Ismail Jaber, az Általános Export- 

és Importellenőrzési Szervezet elnöke kifejtette, hogy öt olyan ország van, amelynek piacai az 

összes egyiptomi export 30,6% -át adják: Törökország 504 millió dollárt, az Egyesült Államok 

498 milliót, Szaúd-Arábia 456 milliót, Olaszország 447 milliót, Málta pedig 375 millió dollárt. 

Forrás: ٥ دول  تستحوذ عل  ثلث الصادرات المرصية ..تعرف عليها 

Szaúd-Arábia célja, hogy 3 éven belül 68 céget vigyen a tőzsdére 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. április 18. 

A szaúdi tőkepiaci hatóság közölte, hogy három éven belül (2021-től 2023-ig) 68 új cég 

jegyzékbe vételét célozza meg, ezáltal 270-re emelné a tőzsdén jegyzett cégek számát. A 2021 

és 2023 közötti stratégiai terv vasárnap kiadott jelentésében a hatóság kijelentette, hogy 

ebben az évben 20, 2022-ben 24, 2023-ban pedig szintén 24 céget kíván tőzsdére vinni. A 

szaúdi tőzsde a régió legnagyobbja, piaci értéke 2,5 trillió dollár, és 202 vállalatot foglal 

magában 20 különböző szektorban. 

Forrás:  البورصة خالل ٣ سنوات   
كة ف   السعودية تستهدف إدراج ٦٨ شر

Izrael és Görögország 1,65 milliárd dolláros védelmi megállapodást ír alá 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. április 18. 

Vasárnap Izrael és Görögország 1,65 milliárd dollár értékű védelmi megállapodást írt alá, ami 

magában foglal egy nemzetközi központ létrehozását Görögországban a légierő kiképzésére. 

Az "Elbit Systems" társaság 20 évig vállalja a projekt megvalósítását és üzemeltetését, de a 

projekt elindításának dátumát nem közölték. Annyit biztosan tudni lehet, hogy felépítik, 

felszerelik és működtetik a görög légierő kiképző központját, amiben az izraeli fél aktív 

közreműködő lesz. 

Forrás: إشائيل واليونان توقعان صفقة دفاعية بـ ١,٦٥ مليار دوالر 

 

 

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/04/17/5-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-68-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/2212686
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-165-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2212549
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Az Egyesült Királyság hadihajói májusban a Fekete-tenger felé indulnak az 

Ukrajna és Oroszország közötti feszültség növekedése miatt 

Hürriyet Daily News, 2021. április 18. 

Az Ukrajna és Oroszország közötti növekvő feszültség közepette bejelentették, hogy brit 

hadihajók májusban a Fekete-tenger felé hajóznak. E lépéssel a britek az Ukrajnával és NATO-

szövetségeseikkel való szolidaritásukat akarják kifejezni. Időközben több orosz hadihajó is 

áthaladt az Isztambul-szoroson április 17-én. Amint nő a feszültség a régióban, Emmanuel 

Macron francia elnök szerint a nemzetközi közösségnek világos "vörös vonalakat" kell húznia 

Oroszországgal szemben, hozzátéve, hogy az országoknak készeknek kell lenniük szankciók 

bevezetésére is „elfogadhatatlan viselkedés” esetén. 

Forrás: UK warships to sail for Black Sea in May as Ukraine-Russia tensions rise 

"Egy övezet egy út"... Kína kiterjeszti befolyását a Közel-Keleten 

 .Al Jazeera, 2021. április 18 ,الجزيرة

Kína jelenleg azon dolgozik, hogy növelje gazdasági, stratégiai és diplomáciai részvételét a 

Közel-Keleten. Mahwish Kayani írónő szerint Kína az "Egy övezet egy út" projekten keresztül 

új piacok, valamint olyan globális ellátási láncok elérésére törekszik, amelyek segítségével 

képesek lesznek fenntartható gazdasági növekedést és társadalmi stabilitást biztosítani. Kína 

az elmúlt években fokozta részvételét a Közel-Keleten, és baráti kapcsolatokat épített ki 

számos országgal, gyakran egymással konfliktusban álló országokkal is. A Közel-Kelet Kína 

számára az egyik legfontosabb régió, mivel 3 fontos kontinens, Európa, Afrika és Ázsia 

kereszteződésében található. Mindezeken túl a régióban található az a négy stratégiailag 

rendkívül fontos tengeri csatorna is (Boszporusz, Dardanellák, Bab al-Mandab, Hormuz-

szoros), amelyeken keresztül a kínai kereskedelem nagy része áthalad. Ezenkívül ez a régió 

adja Kína olajimportjának több mint 40% -át, valamint az LNG fő szállítója is. Az írónő úgy véli, 

hogy Kína a szövetségek helyett a partnerség diplomáciáját követi és elmondja, hogy egy új 

korszak kezdetének lehetünk tanúi. 

Forrás:  ق األوسط    الشر
 مبادرة الحزام والطريق .. الصي    توسع  نفوذها ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hurriyetdailynews.com/uk-warships-to-sail-for-black-sea-in-may-as-ukraine-russia-tensions-rise-164042
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/18/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9
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Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja 2022 közepéig meghosszabbítja a 

stimuláló intézkedéseket a gazdasági fellendülés érdekében 

Al Arabiya English, 2021. április 20. 

Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja kedden közölte, hogy 2022 közepéig 

meghosszabbítja a tavaly bevezetett ösztönző intézkedéseket a koronavírus-válság 

gazdaságra gyakorolt negatív hatásának enyhítésére. A Nemzetközi Valutaalap becslései 

szerint az Egyesült Arab Emírségek gazdasága 5,9 százalékos visszaesést szenvedett el tavaly, 

mivel az olyan létfontosságú ágazatoknak, mint az idegenforgalom és a légiközlekedés, súlyos 

károkat okoztak a COVID-19 járvány miatt bevezetett korlátozások. Az IMF szerint viszont 

ebben az évben már növekedés várható. Kedden, Dubaj legnagyobb bankja, az Emirates NBD 

12 százalékos növekedést könyvelhetett el az első negyedévben. 

Forrás: UAE central bank extends stimulus measures to mid-2022 to drive economic 

recovery  

Sinopec: Kína szerződést nyert az iraki Mansuriya gázmező fejlesztésére 

ق األوسط الشر , Asharq Al-Awsat, 2021. április 20. 

Az iraki olajminisztérium ma (kedden) közölte, hogy a kínai "Sinopec" nyerte el a jogot az irak-

iráni határ közelében lévő iraki Mansuriya gázmező fejlesztésére. Tavaly Irak felmondta a 

török kőolaj-társaság (TPAO) által vezetett csoporttal aláírt szerződést a mansuriya-i terület 

fejlesztésére, és úgy döntött, hogy nemzetközi energetikai vállalatokat bíz meg a munkálatok 

befejezésével. 

Forrás: «للغاز   
 سينوبك «الصينية تفوز بعقد لتطوير حقل المنصورية العراف 

Egyiptom és Törökország: Çavuşoğlu megerősíti, hogy országa jobb 

kapcsolatokat fog kialakítani Egyiptommal, és hogy a Muszlim Testvériség 

„nem terrorista” 

عرب    س   ب    ب    , BBC Arabic, 2021. április 21. 

Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter megerősítette, hogy országa folytatni fogja az 

Egyiptommal fenntartott kapcsolatok normalizálása érdekében tett lépéseket, és hogy május 

elején találkozót tartanak az országok külügyminiszter-helyettesei. Másrészt Çavuşoğlu 

hangsúlyozta, hogy a Muszlim Testvériség egy "politikai mozgalom", amely választásokon 

keresztül igyekszik hatalomra kerülni, és nem sorolható a terroristaszervezetek közé. 

Forrás: مرص  وتركيا :تشاووش  أوغلو يؤكد أن بالده ستقيم عالقات أفضل مع مرص وأن جماعة اإلخوان "ليست 

 "إرهابية

 

 

 

https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/04/20/UAE-central-bank-extends-stimulus-measures-to-mid-2022-to-drive-economic-recovery-
https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/04/20/UAE-central-bank-extends-stimulus-measures-to-mid-2022-to-drive-economic-recovery-
https://aawsat.com/home/article/2929866/%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%83%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://aawsat.com/home/article/2929866/%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%83%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56815399
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56815399
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Háború Szíriában: Oroszország 200 fegyverest ölt meg légicsapásokban 

Palmüra közelében 

عرب    س   ب    ب    , BBC Arabic, 2021. április 19. 

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy legalább 200 fegyveressel végeztek egy 

légicsapás-sorozatban, amelyet egy "terrorista bázison" hajtottak végre a szíriai Palmüra város 

északkeleti részén. A minisztérium szerint megsemmisítettek két bunkert és több mint húsz 

nehézgéppuskával felfegyverzett kisteherautót, valamint nagy mennyiségű lőszert és 

robbanószerkezetek gyártására szolgáló felszereléseket. A minisztériumi jelentés szerint a 

Palmüra északkeleti részén létrehozott bázisról számos támadást indítottak több különböző 

célpont felé és fegyveresek kiképzésére is felhasználták a helyet. A minisztérium nyilatkozata 

nem tért ki arra, hogy mikor semmisítették meg a terroristák a bázisát, és azt sem közölték, 

hogy a fegyveresek mely csoporthoz tartoztak. 

Forrás:  غارات جوية قرب مدينة تدمر   
   سوريا :روسيا تعلن "مقتل ٢٠٠ مسلح "ف 

 الحرب ف 

Oroszország bejelentette, hogy megállapodást kötöttek a vakcinájuk 

egyiptomi előállításáról 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. április 22. 

Az Orosz Közvetlen Beruházási Alap megállapodott az egyiptomi Minapharm céggel, hogy 

évente 40 millió adagot gyártanak a Sputnik V-ből Kairóban. Az Alap elnöke megerősítette: ez 

az első partnerségünk a Közel-Keleten. A gyártás a kairói Minapharm biotechnológiai 

létesítményében fog történni, és globálisan akarják forgalmazni az oltóanyagot. Az oroszok 

kihangsúlyozták, hogy oltóanyaguk rendkívül hatékony és hozzájárul a koronavírus járvány 

elleni küzdelemhez, valamint már 61 országban megtörtént a Sputnik V regisztrációja. 

Forrás:  روسيا تعلن عن اتفاق إلنتاج لقاحها ف   مرص 

Megállapodás az Európai Bankkal Egyiptom legnagyobb magánszektorbeli 

naperőműjének beindításáról 

االهرام بوابة , AlAhramGate, 2021. április 22. 

A magánszektor legnagyobb naperőművének megnyitását tervezik Egyiptomban. A 

megállapodás értéke 114 millió dollár és a fejlesztési partnerek között van az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (36 millió dollárral), az OPEC Nemzetközi Fejlesztési Alap (18 

millió dollárral), az Afrikai Fejlesztési Bank (17,8 millió dollárral), a Zöld Klíma Alap (23,8 millió 

dollárral) és az Arab Bank (18 millió dollárral) is. A szakértők szerint a beruházás jelentősen 

növeli a magánszektor részvételét az egyiptomi energiaszektorban. Egyiptom célja, hogy 

megszilárdítsa a nemzetközi partnerségeket annak érdekében, hogy az ország pozíciói 

megerősödjenek, és hogy megteremtsék a lehetőséget egy zöld gazdaság modell térnyerése 

előtt. 

Forrás:  مرص   
 اتفاقية مع البنك األوروب    لتدشي    أكب   محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ف 

  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56810522
https://m.youm7.com/story/2021/4/22/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/5291135
https://gate.ahram.org.eg/News/2698817.aspx
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió országainak vállalkozásai csatlakoznak a 2025-ös 

stratégia végrehajtásához 

Kazinform, 2021. április 17. 

Az ülésen a tanácsadó bizottság tagjai megvitatták az Eurázsiai Gazdasági Bizottság és az üzleti 

vállalkozások közötti kölcsönhatás javításának, valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) 

üzleti közösségének a 2025-ös stratégia végrehajtásában való részvételének kérdéseit. Az 

elmúlt évben előrelépés történt az állami (önkormányzati) közbeszerzésekbe történő felvétel 

kérdésében, amelyet öt éve nem oldottak meg. A Bizottság az Eurázsiai Unió országaival 

együtt kidolgozta és jóváhagyta az egyes árutípusok közbeszerzési célú származási országának 

meghatározására vonatkozó szabályokat. Az ehhez megfelelő forrásokat már 2021. február 1-

jén elkülönítették. A megbeszélés résztvevőinek bemutatták a Bizottság által az EAEU-

államokban működő kiskereskedelmi láncok és gyártók interakciójáról kidolgozott gyakorlati 

kódexet és az EAEU-n belüli, határokon átnyúló adatforgalom szabályozásáról szóló 

nemzetközi szerződés tervezetét is. Fontolóra vették a "BRICK PAY" fizetési és elszámolási 

rendszer létrehozására irányuló digitális kezdeményezést, valamint az EAEU egységes 

piacának kialakulásának néhány szempontját a gyógyszerek területén. A Tanács ülésén részt 

vettek az EGK miniszterei, az EAEU Üzleti Tanácsának Elnökségének tagjai, az uniós országok 

üzleti közösségének képviselői. 

Forrás: Бизнес стран ЕАЭС подключится к реализации Стратегии-2025 

Oroszország iskolákat épít Kirgizisztánban 

EurAsia Daily, 2021. április 19.  

Oroszország és Kirgizisztán közösen hajtanak végre egy projektet kirgizisztáni orosz oktatással 

rendelkező és orosz oktatási normák szerint működő iskolák építésére. Erről tárgyalt Szergej 

Kravcov orosz oktatási miniszter és Almazbek Beishenaliev kirgiz oktatási miniszter. A két 

miniszter megvitatta a kirgiz orosz nyelvű oktatási normákat, valamint felülvizsgálta a két 

ország közötti oktatási és tudományos megállapodások kiszélesítésének a lehetőségét. 

Kirgizisztánban orosz támogatással kilenc oktatási intézmény épül fel. Biskek kifejezte azon 

kívánságát, hogy az iskoláknak természettudományi profiljuk legyen. A megállapodást 

kétoldalú munkacsoport készíti elő. A miniszterek megvitatták az "Orosz tanár külföldön" 

projektet is, amelynek keretében Oroszországból érkező tanárok már Kirgizisztánban 

dolgoznak. 

Forrás: Россия построит школы в Киргизии 

 

 

 

https://www.inform.kz/ru/biznes-stran-eaes-podklyuchitsya-k-realizacii-strategii-2025_a3777453
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/19/rossiya-postroit-shkoly-v-kirgizii
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A kormány jóváhagyja az Északi-sark fejlesztési stratégiájának végrehajtására 

vonatkozó tervet 

Ria Novosztyi 2021. április 19.  

Az orosz kormány cselekvési tervet hagyott jóvá az északi-sarkvidék fejlesztési stratégiájának 

végrehajtására. A terv összesen 268 kitűzött célt tartalmaz. Az első lépések 2021-2022 között 

valósulnak meg. Bizonyos intézkedéseket, például a jégtörő flotta megújításához és kutatási 

bázis fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket későbbre halasztották. A fő hangsúlyt az 

emberek életminőségének javítására helyezik. E célból javítani fogják az itt élők orvosi 

ellátásának színvonalát, és az egészségügyi szervezetek megkapják a szükséges szállítást, 

beleértve a repülést is. Ezen túlmenően a tervek szerint támogatni fogják az Északi-sarkvidékre 

költöző egészségügyi dolgozókat, és javaslatokat fognak kidolgozni a csúcstechnológiai orvosi 

ellátás biztosítására. Javaslatot tesznek az áruk távoli területekre történő zavartalan 

szállításához, a városi környezet fejlesztésére vonatkozó szabványok kidolgozásához, 

figyelembe véve az Északi-sark éghajlati adottságait. A dokumentum rendelkezik a 

murmanszki repülőtér rekonstrukciójáról, a Naryan-Mar - Usinsk autópálya megépítéséről, a 

Pevek és Sabetta tengeri kikötők bővítéséről. A cselekvési tervet a sarkvidéki övezet 2035-ig 

tartó fejlesztési stratégiájának, valamint az északi-sarkvidéki állampolitika alapjainak 

folytatásaként fogadták el, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök 2020-ban. hagyott jóvá.  

Forrás: Правительство утвердило план по реализации стратегии развития Арктики 

Az örmény parlament ratifikálta az Eurázsiai Gazdasági Unió és Szerbia közötti 

szabadkereskedelmi megállapodást 

Ritmeurasia, 2021. április 19. 

A megállapodást még 2019 októberében írták alá. A dokumentum összehangolja a kétoldalú 

kapcsolatokat Szerbiával és az Eurázsiai Unió többi országával. Jelenleg Örményország és 

Szerbia közötti kereskedelmi forgalom továbbra is kicsi a logisztikai nehézségek miatt. Ennek 

ellenére a padlóburkolatokat, valamint a hűtő- és fűtőberendezéseket jelentős mennyiségben 

importálják Szerbiából Örményországba. Jelenleg Szerbia exportja Örményországba pedig alig 

több mint kétmillió dollárt tesz ki évente, míg Örményországé mintegy 120 ezer dollár évente. 

Örményország számára a szerződés ratifikálása elsősorban a külkerekedelem szempontjából 

fontos. Jereván azt várja, hogy a külkereskedelmi értéke minimum háromszorosára emelkedik 

az elkövetkező években.  

Forrás: Парламент Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС и 

Сербии 

 

 

 

 

https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html?in=t
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-19--parlament-armenii-ratificiroval-soglashenie-o-svobodnoj-torgovle-eaes-i-serbii-54268
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-19--parlament-armenii-ratificiroval-soglashenie-o-svobodnoj-torgovle-eaes-i-serbii-54268
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Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság miniszterei több mint 40 találkozót tartanak 

az Eurázsiai Gazdasági Unió országainak üzleti képviselőivel 

Ritmeurasia, 2021. április 19. 

(EGK) miniszterei 2021-ben több mint 40 találkozót terveznek megtartani. Ezt az EGK 

igazgatóságának elnöke, Mihail Mjasznikovics jelentette be a bizottság moszkvai ülésén. A 

megbeszélés során megvitatták az EGK és az üzleti vállalkozások kölcsönhatásának kérdéseit, 

valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió 2025-ig tartó integrációs stratégiai irányait. Ezenkívül 

előrelépések történtek az állami (önkormányzati) közbeszerzésekbe történő felvétel 

kérdésében. Mjasznikovics elmondta, hogy az EGK az Eurázsiai Unió országaival együtt 

kidolgozta és jóváhagyta az egyes árutípusok közbeszerzési célú országok meghatározására 

vonatkozó szabályokat. Ezek a szabályok előírják a gazdasági unió országainak az ipari 

termékek nyilvántartásba vételének a menetét. Ez segíti majd elő az „Eurasia product” márka 

létrehozását. Ezenkívül még fontolóra vették a BRICS Pay-t és a gyógyszerek egységes piacának 

a lehetőségét. 

Forrás: Министры ЕЭК проведут более 40 встреч с представителями бизнеса в странах 

ЕАЭС 

Türkmenisztán és Afganisztán megvitatták a TAPI építésével kapcsolatos 

munka előrehaladását 

Central Asia, 2021. április 19.  

Türkmenisztán-Afganisztán-Pakisztán-India (TAPI) transznacionális gázvezeték építésével, 

előrehaladásával kapcsolatban egyeztetett Türkmenisztán képviselőinek találkozóján az 

Afganisztán Nemzetbiztonsági Tanácsának helyettes titkára. Erről a Türkmenisztán 

külügyminisztériuma számolt be. A felek megvitatták a 2021 augusztus végén a két állam 

vezetője nevében tartandó intézkedések végrehajtását. A találkozó keretében sor került a 

TAPI gázvezeték afgán szakaszának biztonságát biztosító koncepció aláírására. A türkmén 

részről Turkmengaz állami konszern képviselője és Türkmenisztán afganisztáni nagykövete 

részt vett a tárgyalásokon. A biztonsági koncepció aláírása fontos lépés a TAPI gázvezeték-

projekt időben történő megvalósításában. 

Forrás: Туркменистан и Афганистан обсудили прогресс работ в строительстве ТАПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-19--ministry-eek-provedut-bolee-40-vstrech-s-predstaviteljami-biznesa-v-stranah-eaes-54274
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-19--ministry-eek-provedut-bolee-40-vstrech-s-predstaviteljami-biznesa-v-stranah-eaes-54274
http://centralasia.media/news:1696580/?f=cp
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Tádzsikisztán és Oroszország megvitatták a munkaerő migrációval kapcsolatos 

kérdéseket 

Tass 2021. április 20.  

Tádzsikisztán és Oroszország küldöttsége megbeszélést folytatott egymással a munkaerő 

migráció kérdésében. Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes és Shahnoza Nodiri, 

tádzsik lakossági munkaügyi, migrációs és foglalkoztatási miniszterhelyettes Dusanbéban 

egyeztettek a mindkét fél számára igen fontos kérdésben. Számos közös együttműködési 

tervet sikerült megvitatniuk a feleknek. Köztük Tádzsikisztán és Oroszország között létrejött 

megállapodás tervezetét a tadzsik állampolgárok Orosz Föderációban való tartózkodásának 

helyzetéről és az orosz állampolgárok Tádzsikisztánban való tartózkodásának eljárásáról. 

Továbbá a megbeszélés során a felek megvitatták a munkamigránsok jogainak és érdekeinek 

védelmét és a munkások Oroszországban történő nyilvántartásának menetét. A minisztérium 

szerint a felek megjegyezték a munkaerő migrációs folyamatok jövőbeni szabályozásában.  

Forrás: Таджикистан и Россия обсудили вопросы, связанные с трудовой миграцией 

Oroszország kész részt venni atomerőmű építésében Kazahsztánban – 

kazahsztáni orosz nagykövet 

Interfax, 2021. április 20.  

Oroszország kész részt venni az első kazahsztáni atomerőmű megépítésében - mondta 

Alekszej Borodavkin, Kazahsztán orosz nagykövete. Oroszország és Kazahsztán közötti 

együttműködés az atomenergia békés felhasználása terén jól halad. Az Orosz Föderáció kész 

részt venni az első orosz tervezésű atomerőmű megépítésében Kazahsztánban mondta 

Borodavkin. Korábban, 2021 februárjában a nagykövet már bejelentette, hogy a Rosatom 

állami vállalat kész vállalni egy atomerőmű építését Kazahsztánban. Figyelembe véve az előre 

jelzett villamosenergia hiányt, az atomerőmű megépítése különösen sürgető téma Kazahsztán 

számára. A kazah energiaügyi minisztérium arról számolt be, hogy a kérdésben még nem 

született döntés. Ugyanakkor az oroszon kívül más reaktortechnológiákat is tanulmányoznak. 

2019 tavaszán Vlagyimir Putyin, orosz elnök a Kassym-Zhomart Tokayev kazah elnökkel 

folytatott tárgyalások során már javaslatot tett egy atomerőmű építésére. 

Forrás: Россия готова участвовать в строительстве АЭС в Казахстане - посол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11192559
http://interfax.az/view/832722
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Az Eurázsiai Gazdasági Unió piacán 2023-ra az kőolaj és kőolajtermékek 

kereskedelmének szabálymódosítását tervezik  

Interfax, 2021. április 21. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) nyilvános vitára bocsátotta az EGK Tanács és a 

Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács (SEEC) határozattervezetét az Eurázsiai Gazdasági Unió 

közös kőolaj- és kőolajtermék piacának kialakulásának második szakaszába való áttéréséről. A 

SEEC határozattervezetéből következik, hogy az Unió tagállamainak 2024. január 1-ig 

nemzetközi megállapodást kell elfogadniuk az Eurázsiai Gazdasági Unió kőolaj és 

kőolajtermékeinek közös piacának kialakításáról. 2023. január 1-ig tervezik elkészíteni az 

kőolaj kereskedelmére vonatkozó szabálytervezetet és a tőzsdei kereskedelem szabályait. 

Mindkét dokumentum a közös piacokról szóló nemzetközi megállapodás melléklete lesz. Az 

Eurázsiai Legfelsőbb Gazdasági Tanács még 2018-ban hagyta jóvá a kőolajtermék közös 

piacának kialakítását. E terv szerint a közös piacok létrehozásának második szakasza 2021-től 

2024-ig tart. A harmadik és egyben utolsó szakasznak 2025-ben be kell befejeződnie az unió 

közös kőolajtermékeinek piacának létrehozásával. 

Forrás: Правила торговли нефтью и нефтепродуктами на рынке ЕАЭС планируется 

разработать к 2023г 

Putyin: Az Eurázsiai Uniós projektek célja a polgárok jólétének növelése 

Sputnik, 2021. április 21. 
Vlagyimir Putyin orosz elnök az Eurázsiai Gazdasági Unió közlekedési és logisztikai folyosóinak 

a fejlesztéséről beszélt. Az elnök a Szövetségi Közgyűléshez intézett éves beszédében 

megjegyezte, hogy Oroszország Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában és Európában a 

kölcsönös tisztelet alapján építi kapcsolatait. "Folyamatosan és kiemelt alapon bővítjük a 

kapcsolatot a Sanghaji Együttműködési Szervezet országaival, a BRICS-szel, a Független 

Államok Közösségével. Az EAEU-n belüli közös projektjeink célja a gazdaság növekedésének 

biztosítása és az állampolgárok jóléte. Érdekes területek már megjelennek a közlekedési és 

logisztikai folyosók fejlesztése során. Biztos vagyok benne, hogy ezek egy nagy eurázsiai 

partnerség megbízható infrastrukturális kereteivé válnak. Mindezek nem spekulatív 

geopolitikai konstrukciók, hanem pusztán alkalmazott eszközök a nemzeti fejlesztési 

problémák megoldására "-zárta beszédét Vlagyimir Putyin. 

Forrás: Путин: проекты ЕАЭС нацелены на рост благосостояния граждан 

 

 

 

 

 

 

 

https://interfax.by/news/biznes/businesses/1295436/
https://interfax.by/news/biznes/businesses/1295436/
https://ru.sputnik.kg/Radio/20210421/1052214783/vladimir-putin-eaehs-razvitie-sotrudnichestvo-proekty-blagosostoyanie.html
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Megbízható pajzs: 27 évvel ezelőtt hatályba lépett a FÁK-országok kollektív 

biztonsági szerződése 

Mir 24, 2021. április 21. 

27 évvel ezelőtt, 1994. április 20-án lépett hatályba a Független Államok Közösségének 

kollektív biztonsági szerződése. A megállapodást 1993. május 15-én írták alá Taskentben hat 

FÁK-állam: Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán 

vezetői. 1993-ban Azerbajdzsán, Grúzia és Fehéroroszország is részese lett a szerződésnek, 

ami minden tagállamban 1994. április 20-án lépett hatályba. 2002. május 14-én ez a szerződés 

átalakult a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetévé. Ezenkívül ma is működő szervezet 

központjában tárgyalásokat folytattak a közös gyakorlatok megszervezéséről és 

lebonyolításáról. Így 2021-ben a közép-ázsiai régióban a "Combat Brotherhood-2021" 

operatív-stratégiai gyakorlat keretében négy közös gyakorlatot terveznek. A Tádzsik 

Köztársaság területén a "Poisk-2021" felderítő erőkkel és eszközökkel, valamint az "Echelon-

2021" tárgyi és technikai támogatási formációkkal. Valamint közös gyakorlatot szerveznek a 

Collective Rapiddal. A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezet "Interaction-2021" 

reakcióereje.  

Forrás: Надежный щит: 27 лет назад вступил в силу Договор о коллективной 

безопасности государств СНГ 

Putyin és Lukasenko Moszkvában tárgyaltak 

Ria Novoszti, 2021. április 22. 

Moszkvában véget értek az Oroszország és Fehéroroszország közötti négy órán át tartó 

tárgyalás közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Elmondása szerint az államfők 

megvitatták a gazdaság kétoldalú együttműködését. A megbeszélések főleg ipari 

együttműködéssel kapcsolatban folytak. Ezen felül összefoglalták az elmúlt időszakban 

kormányzati szinten elvégzett munka eredményeit. Az orosz elnök a tárgyalások megkezdése 

előtt megjegyezte, hogy Lukasenkóval számos kényes kérdést kell megvitatnia. A belorusz 

vezető viszont pontosította ezen a kijelentésen. Szerinte Moszkva és Minszk között 26-27 

integrációs folyamat(kártya) már sikeresen tisztázásra került. és még két vagy három nagyon 

komoly gazdasági jellegű programról kell egyeztetni. 

Forrás: В Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко 

 

 

 

 

https://mir24.tv/news/16456629/nadezhnyi-shchit-27-let-nazad-vstupil-v-silu-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti-gosudarstv-sng
https://mir24.tv/news/16456629/nadezhnyi-shchit-27-let-nazad-vstupil-v-silu-dogovor-o-kollektivnoi-bezopasnosti-gosudarstv-sng
https://ria.ru/20210422/lukashenko-1729554566.html
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Tádzsikisztán és Üzbegisztán új vasútvonal építését tervezi 

Sputnik, 2021. április 23. 

Dusanbében lezárultak a tárgyalások Tádzsikisztán és Üzbegisztán közlekedési 

minisztériumainak képviselői között. A megbeszélés során a felek megvitatták az a közlekedési 

fejlesztések lehetőségét. Főként egy új vasútvonal építésével kapcsolatos kérdések merültek 

fel a Penjikent (Tádzsikisztán) - Bulungu / Dzhamboy (Üzbegisztán) szakaszon. A tárgyalók 

különös figyelmet fordítottak a Bekobodtól Istiklolig tartó szakasz villamosításának kérdéseire. 

Ezen a vasúti szakaszon a tranzitforgalom növelésének lehetőségeit is figyelembe vették. A 

tanácskozáson megvitatták a kétoldalú együttműködés kérdéseit a nemzetközi közúti szállítás 

területén az Üzbegisztán - Tádzsikisztán - Kína közlekedési folyosó fejlesztésének és a 

Hashtyak - Bekobod határátkelőhely helyreállításának témáit érintve. 

Forrás: Таджикистан и Узбекистан хотят построить новую железную дорогу 

 

 

https://tj.sputniknews.ru/20210423/tajikistan-uzbekista-stroitelstvo-zheleznaya-doroga-1038983649.html

