Biển Đông: Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp
‘’Biển Đông: Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp’’ được biên soạn
trên cơ sở tập hợp tham luận của các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế
lần thứ tư “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” do Học
viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.
Cuốn sách gồm 3 chương: Chương một: Những đánh giá về diễn biến tình hình
Biển Đông- cung cấp những nhận định đa chiều của các học giả về những phát
triển mới trong tranh chấp Biển Đông. Chương hai:Các vấn đề pháp lý quốc tế ở
Biển Đông - tập trung vào những vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay trên phương
diện pháp lý trong bối cảnh cạnh tranh tài nguyên và tình trạng ô nhiễm có xu
hướng tăng lên.Chương ba:Hợp tác, quản lý và giải quyết tranh chấp trên Biển Đôn
- đánh giá các điều kiện, thách thức, cơ hội cho việc hợp tác quản lý Biển Đông và
thảo luận một số mô hình cụ thể.
Các bài viết của các học giả trong cuốn sách đều chỉ ra những nguồn gốc của
căng thẳng Biển Đông thời gian gần đây, phân tích đa chiều các khía cạnh chính
trị, pháp lý của vấn đề, đồng thời nỗ lực đề xuất những lĩnh vực mà các quốc gia
liên quan cần nhanh chóng triển khai hợp tác để giảm thiểu khả năng mâu thuẫn
lan ra thành xung đột, đối đầu. Phần lớn các tác giả đều thống nhất rằng vẫn tồn tại
những lợi ích chung ở Biển Đông, vẫn còn không gian rộng mở cho hợp tác những
điều quan trọng là các quốc gia phải thể hiện ý chí chính trị hướng đến việc dàn
xếp hòa bình tranh chấp, đạt được một kết quả cùng có lợi cho tất cả các bên thay
vì bị chi phối bởi tình cảm dân tộc và những toan tính vị kỷ. Chỉ khi đó, Biển Đông
mới có thể tiếp tục là không gian phát triển hòa bình, thịnh vượng - không chỉ cho
thế hệ hôm nay mà còn các thế hệ tương lai. Cuốn sách là nguồn tham khảo hữu
ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về vấn đề Biển Đông.

