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Chiều ngày 15/11/2016, tại Nha Trang, sau hai ngày làm việc, Hội thảo Quốc tế lần
thứ 8 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển
khu vực”
do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ
trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức đã kết
thúc tốt đẹp.
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

BẾ MẠC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG LẦN THỨ 8

Chiều ngày 15/11/2016, tại Nha Trang, sau hai ngày làm việc với 28
tham luận chính, gần 200 ý kiến thảo luận, và trình bày của nhóm Lãnh đạo trẻ, Hội
thảo Quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông với chủ đề
“Biển Đông: Hợp
tác vì an ninh và phát triển khu vực”
do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS), và Hội
Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

Qua bảy phiên làm việc trong hai ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu đã thảo luận
sôi nổi về bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, những diễn biến gần đây ở Biển
Đông, các khía cạnh pháp lý, kinh tế, an ninh chính trị và lịch sử của tranh chấp
Biển Đông và triển vọng về các giải pháp quản lý và giải quyết tranh chấp trong
khu vực. Đáng chú ý, phiên thảo luận của hải quân và các lực lượng chấp pháp trên
biển các nước trong khu vực đã đem đến những ý tưởng và luận điểm mới tại hội
thảo lần này.
Bên cạnh các phiên làm việc chính, hội thảo dành riêng một phiên thảo luận đặc
biệt cho nhóm nghiên cứu thuộc Chương trình Các lãnh đạo trẻ trình bày các ý
tưởng thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Chương trình này tập hợp các học giả trẻ
đang nghiên cứu về vấn đề Biển Đông tại các trường đại học và trung tâm nghiên
cứu trên thế giới để chuẩn bị thế hệ kế cận tiếp nối và phát triển những ý tưởng
hợp tác ở Biển Đông.

Đánh giá nguồn gốc tranh chấp ở Biển Đông, nhiều học giả đánh giá
tranh chấp trên Biển Đông đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ. Thực tiễn sử dụng biển
trong lịch sử cũng giúp xác định thời điểm hình thành tranh chấp, phân tách các
yêu sách chủ quyền theo từng cấu trúc hay nhóm cấu trúc từ đó có thể có cách tiếp
cận linh hoạt trong giải quyết tranh chấp chủ quyền và thúc đẩy hợp tác bảo tồn
biển. Đặc biệt, đáng chú ý là nghiên cứu về lịch sử đường 9 đoạn của Trung Quốc ở
Biển Đông. Đường 9 đoạn ban đầu chỉ được một cách vẽ đơn giản để tuyên bố chủ
quyền với các đảo chứ không dựa vào bất kỳ luận cứ pháp lý, khoa học nào.
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Về những diễn biến gần đây, các học giả chia sẻ nhận định tình hình
có vẻ hòa dịu hơn
sau phán quyết, song mâu thuẫn trên thực địa
vẫn không thay đổi về bản chất. Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận trước mắt
với một số nước Đông Nam Á để làm dịu các tranh chấp, song thực tế vẫn duy trì,
thậm chí tăng cường sự hiện diện và kiểm soát trên Biển Đông, gồm cả khu vực bãi
cạn Scarborough và quần đảo Trường Sa. Các hoạt động xây dựng và lắp đặt trang
thiết bị phục vụ mục đích quân sự và do thám ở các điểm đảo Chữ Thập, Vành
Khăn, và Subi không giảm tốc độ, cho thấy Trung Quốc không thay đổi mục tiêu dài
hạn là giành toàn quyền kiểm soát Biển Đông. Đó là một nguyên nhân quan trọng
gây ra căng thẳng trong khu vực.

Các học giả cũng cho rằng một số nước tiếp giáp Biển Đông có xu
hướng chuyển dịch gần với Trung Quốc hơn chủ yếu do nhu cầu tập trung phát
triển nội bộ. Tuy nhiên, trên thực tế các nước vẫn lo ngại về các hoạt động của
Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt trong bối cảnh tương lai chính sách Châu Á-Thái
Bình Dương của Mỹ dưới thời tổng thống mới còn chưa rõ ràng. Do vậy, các đại biểu
nhấn mạnh các nước trong khu vực cần thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong
việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông.

Đánh giá khía cạnh kinh tế-chính trị, các học giả nhất trí rằng để
đảm bảo an ninh và ổn định ở Biển Đông, các bên cần thực thi chính sách tự kiềm
chế, giữ nguyên trạng, không thực hiện các hành động đơn phương trên Biển Đông
như quân sự hóa các điểm chiếm đóng hoặc tuyên bố Vùng nhận dạng phòng
không ở Biển Đông.
Các yếu tố như sự phát triển của khoa học công
nghệ, điều chỉnh giá dầu trên thị trường thế giới và các sáng kiến thúc đẩy hợp
tác ở Biển Đông sẽ có tác động lớn tới các nỗ lực giải quyết và quản lý tranh chấp
trên biển trong thời gian tới. Các học giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
thiết lập các cơ chế quản lý xung đột trong các lĩnh vực thường xảy ra tranh chấp ở
Biển Đông là đánh bắt cá, khai thác nguồn lợi khí đốt, và bảo vệ môi trường biển.

Đánh giá về khía cạnh pháp lý, các học giả chia sẻ quan điểm rằng
cục diện pháp lý trên Biển Đông đã bước sang giai đoạn mới sau phán quyết của
Tòa án quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông. Cho dù
luật quốc tế hiện nay không có cơ chế thực thi bắt buộc, phán quyết này có tác
động chính trị và pháp lý to lớn và lâu dài. Phán quyết không chỉ làm sáng tỏ và
thu hẹp phạm vi các vùng biển thực sự có tranh chấp tại Biển Đông, mà còn đánh
giá nhiều hành động trên biển trên Biển Đông trong thời gian qua là không phù hợp
với quy định của Công ước năm 1982 của Liên hợp quốc về luật biển. Phán quyết
cũng gián tiếp nhấn mạnh quyền tự do hàng hải, tự do hàng không trong phần lớn
vùng biển của Biển Đông. Nhiều học giả cũng cho rằng, các kết luận của
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phán quyết mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực lợi ích chung như nghề
cá, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác, các học giả đã
đề xuất nhiều mô hình hợp tác trên Biển Đông. Một số sáng kiến đề xuất phát triển
các cơ chế hợp tác hiện có như hợp tác song phương hoặc ba bên giữa một số bên
ở Biển Đông, hợp tác xây dựng bộ quy tắc phòng ngừa va chạm bất ngờ trên biển
và hợp tác bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Nhiều ý tưởng hợp tác mới như
tổ chức đối thoại giữa lực lượng chấp pháp trên biển của các nước tiếp giáp Biển
Đông, hợp tác giữa các nhà khoa học, xây dựng công viên biển cũng được đề xuất.
Bên cạnh đó, một số học giả cũng đề xuất sử dụng hiệu quả các thể chế của Công
ước Luật Biển như Toà Luật biển quốc tế, Uỷ ban Ranh giới ngoài của thềm lục địa
và Cơ quan quyền lực đáy đại dương để có thêm các tư vấn về việc áp dụng và giải
thích công ước phù hợp với bối cảnh Biển Đông.

Trình bày kết quả thảo luận trước hội thảo, các thành viên của
Chương trình Lãnh đạo trẻ chia sẻ nhiều ý tưởng về cơ hội hợp tác ở Biển Đông dựa
trên việc thúc đẩy lòng tin giữa các nước. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi ý chí
chính trị và cách tiếp cận vừa toàn diện, tổng thể vừa cụ thể để việc xây dựng lòng
tin trở nên thực chất. Trong số các đề xuất của nhóm Lãnh đạo trẻ có các ý tưởng
đáng chú ý như xây dựng mạng lưới Lãnh đạo trẻ chuyên nghiên cứu về Biển Đông
trong khu vực, bảo vệ môi trường biển, tăng cường công tác truyền thông thúc đẩy
hợp tác, và tăng cường khả năng trao đổi giữa các bên ở Biển Đông.

Phát biểu bế mạc, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng nhận định, hội thảo đã
thảo luận sâu nhiều khía cạnh ở Biển Đông, góp phần đạt được những nhận thức
chung về những diễn biến trong khu vực. Tình hình Biển Đông trong thời gian tới có
thể chịu tác động trái chiều từ nhiều khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp, khó
lường ở các khu vực khác trên thế giới. Vì vậy các bên cần có các cách tiếp cận xây
dựng, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng cũng chia sẻ, do thời gian hạn hẹp, một số
khía cạnh quan trọng chưa được thảo luận sâu
.T
uy nhiên,
Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông đã
diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và thực chất và là một nỗ lực có ý
nghĩa nhằm đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định của
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Biển Đông
./.

Nghiên cứu Biển Đông
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