Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực
Biển Đông là một khu vực có vị trí rất quan trọng cả về tài nguyên biển và
đường hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nơi có nguy cơ
xảy ra nhiều xung đột, có thể coi là một “điểm nóng” về an ninh và ổn định của
khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ở khu vực này, các tuyên bố chủ quyền của
nhiều quốc gia chồng lấn lên nhau, bao gồm tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc,
Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei khiến cho tình hình rất phức
tạp. Trong lịch sử đã có nhiều đụng độ giữa các quốc gia, thậm chí là cả bằng quân
sự. Trong khu vực, đã có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông
hoặc chí ít là xây dựng lòng tin giữa các bên nhằm kiềm chế xung đột tiềm tàng,
ngăn chặn đụng độ quân sự làm phức tạp thêm tình hình, chủ yếu thông qua
thương lượng, đàm phán. Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất “Biển Đông: Hợp
tác vì an ninh và phát triển ở khu vực” đồng tổ chức bởi Học viện Ngoại giao Việt
Nam và Hội Luật gia Việt Nam tại Hà Nội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu chia
sẻ, thảo luận những quan điểm của mình, đồng thời tăng cường tình hữu nghị giữa
các học giả nghiên cứu về Biển Đông. Ở mức độ cao hơn, hội thảo kiến nghị
những giải pháp, từ góc độ học thuật, đối với những tranh chấp hiện nay ở khu vực
Biển Đông. Nội dung của hội thảo tập trung vào 3 cụm vấn đề chính: (1) Tầm quan
trọng của Biển Đông trong khu vực cũng như trên toàn cầu trong bối cảnh tổng thể
của môi trường quốc tế. (2) Những diễn biến gần đây ở Biển Đông và những hệ lụy
đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. (3) Những phương thức và phương
tiện để duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác ở Biển Đông.
Cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất “Biển Đông: Hợp tác vì
an ninh và phát triển trong khu vực” này tập hợp những tham luận của các học giả
tham dự hội nghị. Bám sát vào nội dung của thảo luận, hầu hết tham luận của các
nhà nghiên cứu được giới thiệu trong cuốn kỷ yếu này tập trung phân tích:

·

Ý nghĩa toàn cầu và khu vực của Biển Đông trong bối cảnh môi trường

quốc tế có nhiều thay đổi.
·

Những diễn biến gần đây ở Biển Đông – hệ lụy đối với hòa bình, ổn định

và hợp tác khu vực.
·

Khuôn khổ hợp tác ở Biển Đông.

·

Kinh nghiệm và triển vọng trong hợp tác ở Biển Đông.

