Sau 2 ngày làm vic tích cc, Hi tho khoa hc quc t v Bin ông ln 6 ã b mc chiu 18/11 ti à Nng vi
3 vn ln c "t hàng" cho các hc gi quc t tip tc nghiên cu, làm rõ

Vi gn 40 tham lun và hn 80 ý kin tho lun xoay quanh ch chính “Hp tác vì an ninh và phát trin trong
khu vc”, các i biu trong nc và quc t ã tho lun làm rõ các nhân t tác ng ti tình hình Bin ông nh vai trò
ca nhà nc, các thc th phi nhà nc, các lc lng quân s và phi quân s, vai trò ca li ích an ninh, kinh t,
môi trng ca các bên i vi din bin tình hình Bin ông gn ây.
ng thi, Hi tho cng tp trung phân tích xu th chuyn ng trong quan h quc t và quan nim khu vc v trt t
hàng hi, trin vng áp dng các khuôn kh pháp lý quc t v các vùng lãnh th, vùng bin, áy bin và vùng tri
gim thiu khác bit và gii quyt các tranh chp ti Bin ông.
Phát biu b mc hi tho, i s ng ình Quý, Giám c Hc vin Ngoi giao nêu rõ, ti hi tho ln này, vn Bin ông ã
c xem xét t nhiu góc khác nhau nh a chính tr, quan h quc t, lut pháp quc t. Nhiu óng góp tâm huyt,
rt có giá tr t các hc gi trong và ngoài khu vc ã c a ra nhm giúp tng cng hiu bit, lòng tin và hp tác vì
hòa bình, n nh và thnh vng chung Bin ông.
“Chúng tôi tin tng các khuyn ngh và ý kin óng góp tâm huyt ó s c chuyn ti các bên hu quan, các c
quan chc nng qua các kênh và con ng khác nhau, bin các mong mun và ý nguyn chung ca chúng
ta thành hin thc” – i s ng ình Quý nói.
ng thi ông nêu lên mt s ch ln và mi ni lên trong quá trình tho lun mà ý kin còn khác nhau vi hy vng
các hc gi s tip tc u t suy ngh góp phn làm rõ và trao i k hn trong thi gian ti.
Theo ó, nhng bin chuyn to ln phm vi toàn cu và khu vc ang tác ng trc tip và gián tip ti nhn thc, li
ích, chin lc và chính sách ca tt c các bên Bin ông, to ra rt nhiu “khong m” trong không gian a chính
tr Bin ông, làm gia tng nghi k và nguy c ri ro tính toán sai lm, nht là sai lm v chin lc, vi các h ly khó
lng.

Do vy, i s ng ình Quý ngh các hc gi tip tc giúp minh bch hóa môi trng chin lc Bin ông; tip tc óng
góp giúp các bên liên quan, nht là các nhà hoch nh chính sách, d lun báo chí nhn thc rõ hn các bin
ng a chin lc mi, các ng lc, li ích và lc lng mi ang tác ng ti tình hình Bin ông hin nay, giúp tránh các
nhn thc cha chính xác, gim thiu các tính toán sai lm và các nguy c tim tàng.

V vn hin trng và cách gi nguyên trng Bin ông, i s ng ình Quý nêu rõ, trong môi trng y bin ng hin
nay, vic gi nguyên trng và kim ch không thc hin các hành vi làm xu thêm tình hình cn c ht sc coi
trng nhm kim soát hu hiu tình hình Bin ông. Vì vy ông bày t hy vng các hc gi tip tc giúp làm rõ hin
trng ó, không chi hin trng ca các thc th trên bin ang có tranh chp mà còn là hin trng môi trng, tài
nguyên.
i s ng ình Quý nhn mnh: “Vic hiu rõ các im này s giúp các quc gia hiu rõ hn xem cn phi gi “nguyên
trng” nào, hp tác ra sao gi nguyên trng ó, và các tác ng sâu rng và lâu dài i vi hòa bình, n nh Bin
ông ca vic phá v nguyên trng này”.
im mu cht th 3 mà i s ng ình Quý ngh các hc gi trong và ngoài nc tip tc u t suy ngh là hiu rõ và
thng nht “lut chi” chung Bin ông. Ti hi tho, các i biu u chia s nhu cu làm làm rõ và thúc y vic tuân th
các nguyên tc, chun mc và lut pháp quc t, coi ó là “lut chi” chung ca các bên Bin ông. Vic tuân th
“lut chi chung” là thc o mc thin chí và trách nhim ca mi bên vi hòa bình, n nh và an ninh chung
Bin ông.
Nhiu hc gi ã cnh báo tác hi và cái giá t ca vic thiu tuân th các nguyên tc và lut chi chung, nht là lut
pháp quc t, k c vi các siêu cng. Cuc hi tho ã dành hai phiên tho lun v các vn pháp lý làm rõ hn,
din gii c th hn theo chiu hng tích cc, xây dng hn các iu khon ca lut pháp quc t, nht là UNCLOS. Tuy
vy còn nhiu ý kin khác nhau, bao gm c quy ch pháp lý ca các thc th Bin ông, cách hiu và áp dng
các quy ch pháp lý ó nhng vùng bin và vùng tri có tranh chp.
Do ó i s ng ình Quý ngh các hc gi tip tc trao i, hp tác, và ng ti các bài vit làm rõ hn các quy ch
pháp lý ó, i chiu vi các hành ng trên thc tin ca tt c các bên có liên quan nhm ch rõ nhng vic làm phù
hp vi lut pháp quc t cn c khuyn khích, và nhng vic làm cha phù hp cn c kim soát tt hn, thm chí phi
ngn chn.
Khng nh hòa bình, n nh và t do hàng hi Bin ông là li ích chung ca các bên liên quan, cng ng quc t
có li ích và trách nhim chung trong vic kim soát, làm gim nhit tranh chp, không các cng thng ây tái
din hoc lp li, i s ng ình Quý bày t: “Vi nhn thc chung mt trt t trên bin da trên các nguyên tc ca pháp
lut, các chun mc ng x c tha nhn rng rãi s góp phn bo m hòa bình, n nh bn vng hn mt trt t da trên sc
mnh, tôi hy vng các cuc tho lun ca chúng ta cng c, xây dng trt t pháp lý s c y mnh thi gian ti!”.
HI CHÂU (infonet.vn)

