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Là biển nửa kín, theo , Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc quy định rằng các
quốc gia ven bờ “nên hợp tác với nhau để thực thi các quyền và nghĩa vụ của họ
theo Công ước”. Cụ thể hơn, Công ước hướng dẫn các nước phối hợp quản lý, bảo
tồn, thăm dò và khai thác các nguồn lợi sinh vật của biển” và phối hợp các hoạt
động của họ liên quan đến việc bảo vệ và bảo tồn môi
trường biển”
. Mặc dù vậy, theo
GS. Jon M. Van Dyke
[1]
c
ác nước ven bờ Biển
Đ
ông đã không xây dựng được một tổ chức khu vực hiệu quả
nào
và hợp tác trực tiếp về cơ bản cũng không thành công
.

Nghĩa vụ phải hợp tác ở các vùng biển nửa kín

Biển Đông là một vùng biển nửa kín được điều chỉnh bởi Phần 9, Công ước Luật
Biển của LHQ [2] , trong đó Điều 123 quy định rằng các quốc gia ven bờ “nên hợp
tác với nhau để thực thi các quyền và nghĩa vụ của họ theo Công ước”. Cụ thể hơn,
Công ước hướng dẫn các nước phối hợp quản lý, bảo tồn, thăm dò và khai thác các
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nguồn lợi sinh vật của biển” và phối hợp các hoạt động của họ liên quan đến việc
bảo vệ và bảo tồn môi trường biển” “một cách trực tiếp hoặc thông qua một tổ
chức khu vực phù hợp”. Các nước ven bờ Biển đông đã không xây dựng được một tổ
chức khu vực hiệu quả và hợp tác trực tiếp về cơ bản cũng không thành công. Cơ
quan phối hợp Biển Đông Á (COBSEA) hầu như đã bị vô hiệu hóa và Chương trình
Đối tác về Quản lý môi trường cho các vùng biển ở Đông Á (PEMSEA) chỉ đạt được
những thành công hết sức khiêm tốn. Không có một tổ chức hiệu quả nào để quản
lý các vùng đánh cá chung đã được thành lập.

Các chương trình Biển khu vực của UNEP

Các Chương trình Biển khu vực của UNEP được khởi xướng năm 1974 và hiện tại có
đến 13 chương trình khu vực [3] , trong đó 6 được điều hành trực tiếp bởi UNEP [4] .
UNEP cũng có mối liên hệ đối tác với năm cơ quan môi trường khu vực.
[5]
Các chương trình này hình thành từ nhận thức rằng các vùng biển có nhiều khác
biệt và các hệ sinh thái chung đòi hỏi sự bảo tồn của các cá nhân từ nhiều cách
thức khác nhau, nhưng cũng thừa nhận rằng rất nhiều nguồn gốc gây ô nhiễm có
tính toàn cầu và đòi hỏi phải có các chuẩn mực và cách tiếp cận thống nhất trên
toàn thế giới.
[6]
Mặc dù một vài trong số các chương trình này thành công, nhưng cũng có nhiều
chương trình khác thất bại bởi thiếu quan tâm, tranh chấp chính trị, không có quy
định rõ ràng về nhiệm vụ, và hạn chế về nguồn lực tài chính. Mục tiêu của các
chương trình này thường bị nghi vấn, bởi vì chúng được thành lập chỉ với một
trọng tâm duy nhất trên một lĩnh vực, đó là ô nhiễm, trong khi ngày nay, cái mọi
người quan tâm là các chiến lược quản lý tích hợp, đa lĩnh vực về hải dương và các
vùng ven biển.
[7]

Các chương trình biển khu vực thường bị coi là các tổ chức “nâu” bởi vì trọng tâm
của họ chỉ tập trung vào ô nhiễm, đối nghịch với xu hướng tiếp cận “xanh” hiện
đại, trong đó xem xét tất cả các khía cạnh của các vùng biển thông qua một hệ
thống sinh thái thống nhất. Liệu chúng ta có nên thừa nhận cách tiếp cận mới này
là cần thiết cho tất cả các chương trình biển, và cần phải phát triển các tổ chức với
cách tiếp cận toàn diện và thống nhất, để xử lý các vấn đề nguồn lực và ô nhiễm,
để quản lý một cách phù hợp các vùng biển và ven biển?
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COBESEA

Cơ quan phối hợp về các vùng Biển ở Đông Á (COBSEA) đã được thành lập theo
Chương trình hành động được thông qua năm 1981 và sửa đổi năm 1994. [8] Trang
web của tổ chức này có quan điểm lạc quan rằng: “dù không có công ước khu vực
nào được ký kết, nhưng chương trình đã thúc đẩy sự tuân thủ với các hiệp ước môi
trường và hoạt động dựa trên thiện chí của các quốc gia thành viên”.
[9]
Các quốc gia tham gia tổ chức này là Úc, Căm-pu-chia, Trung Quốc, In-đô-nê-xia,
Ma-lay-xia, Phi-lip-pin, Sing-ga-po, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
[10]

Đọc toàn bộ bản dịch tại đây

GS. Jon M. Van Dyke, Trường Luật William S. Richardson, Đại học Hawaii, Mỹ

Bản gốc tiếng Anh: “Regional Cooperation in the South China Sea”

Bài tham luận tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ ba: "Biển Đông: Hợp tác vì
An ninh và Phát triển trong Khu vực"
do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia đồng tổ chức tại Hà Nội từ 4-5/11/2011.
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http://www.cobsea.org/documents/Meeting_Documents/19COBSEA/New%20Strategi
c%20Direction%20for%20COBSEA%202008-2012.pdf.
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