TỪ DOC QUA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DOC TỚI COC –
CON ĐƯỜNG NHỌC NHẰN TRÊN BIỂN ĐÔNG*
Việt Long

Ngày 21 tháng 7 năm 2011, tại Bali –Indonesia, trong khuôn khổ cuộc gặp
cấp cao AMM 44, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được Bản Quy tắc hướng dẫn thực
hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (gọi tắt Quy tắc Hướng
dẫn DOC). Đây được xem là nỗ lực của các bên liên quan trong việc kiềm chế và
quản lý các tranh chấp trên Biển Đông, đang trở nên căng thẳng và thu hút sự quan
tâm đặc biệt của Cộng đồng quốc tế nhất là từ nửa đầu năm 2011. Tổng thư ký
ASEAN, ông Surin Pitsuwan cho rằng thỏa thuận này là một thành tựu ngoại giao
quan trọng, việc áp dụng bản Hướng dẫn sẽ tạo ra tiến trình qua đó đối thoại có thể
phát triển và lòng tin lẫn nhau giữa các bên tranh chấp sẽ được thiết lập. Ngoại
trưởng nước chủ nhà Indonesia cho rằng, cam kết về Quy tắc hướng dẫn thực hiện
DOC sẽ thuyết phục thế giới rằng hai bên có thể tránh được xung đột và giải quyết
tranh chấp bằng con đường hòa bình. Việc kết thúc các quy tắc chứng tỏ rằng các
quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc đã nhận ra những lợi ích chung. Bộ
trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng: “Kết quả này thể hiện
quyết tâm, long tin và khả năng của Trung Quốc và ASEAN cùng nhau thúc đẩy hòa
bình và ổn định trong Biển Nam Trung Hoa bằng việc thực hiện DOC”1.. China Daily
ngày 27/7/2011 viết: "Lần đầu tiên, cơn bão trên Biển Đông trong suốt hai tháng qua
bắt đầu có dấu hiệu dịu lại. Kết quả đáng ca ngợi này đại diện cho cam kết của các
bên liên quan trực tiếp tới tranh chấp để giải quyết vấn đề theo con đường song
phương và trong hòa bình".2 Trợ ly Bộ trưởng Nhà ngoại giao Việt Nam, ông Phạm
Quang Vinh cho rằng "đây là một khởi đầu tốt và có ý nghĩa để chúng ta tiếp tục cùng
nhau đối thoại và hợp tác để thúc đẩy hơn nữa sự ổn định, lòng tin trong khu vực".
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định, bản hướng dẫn là "một bước đi đầu tiên
quan trọng" tiến tới một giải pháp ngoại giao cuối cùng.3
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Không nghi ngờ gì, Bản quy tắc hướng dẫn là một văn bản đạt được đúng lúc,
góp phần làm giảm bớt căng thẳng trên Biển Đông trong những tháng qua. Bản quy
tắc là sự kéo dài của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)
trên con đường khó khăn đi đến một thoả thuận mang tính ràng buộc pháp lý –Bộ
quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) nhưng cũng có thể là một sự trì
hoãn kéo dài tình thế hiện hữu trên Biển Đông. Tất cả tùy thuộc vào sự chủ động, kiên
quyết đấu tranh và thiện chí hợp tác của các bên có quyền lợi ở Biển Đông.
Từ DOC đến Bản Quy tắc hướng dẫn
DOC là văn bản song phương có sự tham gia của nhiều bên đầu tiên của khu
vực trong quản lý và kiềm chế tranh chấp Biển Đông.4 Tranh chấp này được biết đến
như tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc từ đầu thế kỷ, và với các bên tranh
chấp khác trong nửa cuối của thế kỷ XX cho đến nay. Tranh chấp Biển Đông gồm ba
loại: tranh chấp chủ quyền các đảo, tranh chấp phân định biển (phân định biển liên
quan đến các đảo có tranh chấp và phân định biển không liên quan đến tranh chấp chủ
quyền) và tranh chấp về sử dụng và bảo vệ môi trường biển (các quyền tự do hàng
hải, về đặt dây cáp và ống dẫn ngầm, tranh chấp về môi trường biển, về nghiên cứu
khoa học biển). Các tranh chấp này đan xen nhau, phụ thuộc lẫn nhau, chịu ảnh hưởng
quan hệ giữa các siêu cường trong và ngoài khu vực, làm tranh chấp ngày càng phức
tạp, khó giải quyết. Sau hai lần Trung Quốc sử dụng vũ lực năm 1974 và 1988 cùng
sự kiện hợp đồng thăm dò khu vực bãi ngầm Tư Chính giữa Trung Quốc và công ty
Mỹ Crestone nằm trên thềm lục địa Việt Nam năm 1992, ASEAN mới có sáng kiến
ngăn ngừa đầu tiên với Tuyên bố Biển Đông năm 19925. Tuyên bố này lần đầu tiên
kêu gọi các bên tranh chấp cùng ASEAN xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử của các
bên ở Biển Đông (COC) như một biện pháp xây dựng lòng tin của khu vực.6 Việc gia
nhập ASEAN của Việt Nam và vụ đụng độ Mischief (Đá Vành khăn) giữa Philippin
và Trung Quốc trong cùng năm 1995 đã là những chất xúc tác đưa hai quốc gia bị ảnh
hưởng nhiều nhất của sự phô trương sức mạnh quân sự của người láng giềng phương
Bắc buộc phải có những bước đi kiên quyết trong lĩnh vực này. Năm 1996 ASEAN
chính thức thống nhất đề xuất xây dựng văn bản COC cho khu vực. Lúc đầu Trung
Quốc không chấp nhận đàm phán xây dựng một COC với lý do ASEAN và Trung
Quốc đã có Tuyên bố hợp tác hướng tới thế kỷ 21 ký tháng 12/1997 tại Kuala
Lumpur.7 Sau khi tuyên bố đường cơ sở quần đảo Hoàng Sa năm 1996 vi phạm chủ
2

quyền Việt Nam, Trung Quốc thông qua luật đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 1998,
lệnh cấm đánh bắt cá từ năm 1999 nhằm củng cố sự hiện diện của mình ở Biển Đông.
Hành động của Trung Quốc làm các nước khác lo ngại và khởi đầu một cuộc chạy
đua vũ trang và chiếm đóng mới ở Biển Đông. Đài Loan thông qua luật lãnh hải và
vùng tiếp, giáp năm 1998, luật đặc quyền kinh tế và thềm lục địa năm 1999. Malaysia
chiếm thêm Én Đất và Bãi Thám hiểm tháng 6/1999. Việt Nam và Philippin tăng
cường củng cố các vị trí đã chiếm giữ. Bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông lúc đó
buộc các nhà ngoại giao khu vực phải sớm có một giải pháp. Các bộ quy tắc ứng xử
Philippin –Trung Quốc và Philippin –Việt Nam trong năm 1995 là cơ sở để ASEAN
đề nghị Trung Quốc tiến hành đàm phán về một Bộ quy tắc ứng xử chung ASEAN –
Trung Quốc. Thế nhưng các cuộc đàm phán giữa các bên chỉ đi đến một kết quả nửa
đường –Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 2002 sau hơn 2
năm đàm phán và 10 năm nung nấu ý tưởng. Các khó khăn trong xây dựng một Bộ
Quy tắc ứng xử COC như phạm vi áp dụng, quy định về việc không xây dựng các cấu
trúc mới trên những đảo, đá, bãi ngầm hay tính ràng buộc pháp lý đã dễ dàng bị bỏ
qua để đi đến Thỏa thuận tạm hài lòng tất cả các Bên. Không phải là COC như mục
tiêu hướng đến mà là DOC 2002 với hy vọng làm dịu bớt tình hình căng thẳng trên
Biển Đông. Thế nhưng một sản phẩm đẻ non khó có thể làm tranh chấp giảm bớt. Các
bên đều lợi dụng tính lỏng lẻo trong các quy định chung của DOC 2002 nhằm ngụy
biện cho các hoạt động tăng cường hiện diện của mình trên Biển Đông. Hiệp định
thăm dò địa chấn Trung –Phi 2004 là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với nguyên
tắc thông báo cho nhau trong DOC8, đe doạ phá vỡ nền tảng củaTuyên bố về cách
ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002. Sự thay thế Hiệp định này bằng
“Thoả thuận ba bên về tiến hành thăm dò địa chấn biển chung trong khu vực xác định
tại biển Đông”2005, do sự đấu tranh kiên quyết của Việt Nam, cũng chỉ mang lại
bình yên trong thời gian ngắn. Dàn khoan Kantan-03 và tàu nghiên cứu Nam Hải của
Trung Quốc thường xuyên xâm nhập hoạt động trên thềm lục địa đất liền Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục gây sức ép buộc các hãng dầu khí nước ngoài đang có Hợp đồng
thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam phải ngừng công việc.
Thành phố Tam Á bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa được thiết lập cũng như vụ
rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua Hoàng Sa đã làm dấy lên sự biểu lộ bất bình của
người dân Việt Nam vào tháng 12/2007. Đài Loan mở rộng chiếm đóng Bãi Bàn Than
và lên kế hoạch xây đường băng trên đảo Ba Bình. Đề xuất 6 dự án trong khuôn khổ
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DOC 2002 không được thực hiện.9 ASEAN và Trung Quốc bất đồng về nguyên tắc 2
trong dự thảo Hướng dẫn thực hiện DOC.
Tình hình biển Đông thực sự nóng bỏng từ năm 2009 khi vào tháng ba, tàu Mỹ
Impeccable đụng độ với tàu Trung Quốc và vào tháng năm khi Trung Quốc phản đối
việc trình hồ sơ chung ranh giới thềm lục địa Việt Nam –Malayssia và hồ sơ của Việt
Nam về ranh giới thềm lục địa trước thời hạn ngày 13/5/2009 mà Liên hợp quốc ấn
định. Công hàm phản đối của phái đoàn Trung Quốc ngày 7/5/2009 có đính kèm bản
đồ “đường lưỡi bò”yêu sách 80% diện tích Biển Đông trên cái gọi là cơ sở lịch sử.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa bản đồ này ra trước cộng đồng quốc tế. Sau đó,
Trung Quốc áp dụng một loạt biện pháp để xác lập “đường lưỡi bò”trên thực tế. Năm
2010 là sự đối đầu giữa những tuyên bố về “lợi ích cốt lõi”của Trung Quốc và “lợi
ích quốc gia”của Mỹ ở Biển Đông làm Hội nghị ARF 17 tại Hà Nội thêm nóng bỏng.
Đặc biệt, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã buộc tội Mỹ can thiệp và đe nẹt các nước
láng giềng “TQ là nước lớn và các nước khác là nước nhỏ, đó là một sự thực”. Trung
Quốc đơn phương mở rộng thêm thời gian cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 15/5 đến
31/8 hàng năm và tăng cường bắt giữ tàu thuyền của ngư dân Việt Nam, Philippin
đang hoạt động hợp pháp trên Biển Đông. Đỉnh điểm của căng thẳng là vào nửa đầu
năm 2011. Tháng 3/2011 Trung Quốc cản trở hoạt động của tàu địa chất khảo sát bình
thường của Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Rong. Tháng 5/2011 tàu hải giám Trung
Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 và Viking 02 trong vùng biển cách đất liền Việt Nam
120 hải ly. Đây là hành động nghiêm trọng bởi theo Công ước Luật Biển 1982, tại
điều khoản 57 và 76 thì các quốc gia ven biển được quyền có vùng đặc quyền kinh tế
rộng ít nhất 200 hải lý và vùng thềm lục địa ít nhất 200 hải lý và có thể mở rộng ra,
(nếu điều kiện địa chất địa mạo cho phép) 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc 100 hải
lý tính từ đường đẳng sâu 2500m, phù hợp với các quy định của Công ước. Các cuộc
vi phạm này đã dẫn đến những cuộc biểu tình tự phát biểu lộ tinh thần yêu nước giữ
gìn chủ quyền biển đảo của người dân Việt Nam suốt 7 chủ nhật liên tiếp của tháng 67/2011. Những lời trấn an xây dựng tàu sân bay chỉ để huấn luyện không làm ai tin
tưởng. Sự phô trương sức mạnh “cơ bắp”của Trung Quốc với các nước nhỏ và những
đòi hỏi vô lý về đường lưỡi bò đã gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế cũng
như những bất bình trong dân chúng các nước nhỏ và làm tổn hại chính hình ảnh của
Trung Quốc đổi mới trên trường quốc tế. Tình hình căng thẳng trên Biển Đông, xung
đột biên giới Thái Lan –Cămpuchia đã trở thành những thách thức cho ASEAN đang
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trên đường xây dựng một Cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và phồn vinh, đủ sức giải
quyết những vấn đề nội bộ.
Trong một bối cảnh như vậy, việc cần có một thành quả chính trị làm hạ nhiệt
cơn sốt Biển Đông là một đòi hỏi bức bách với các bên. Những điều kiện của 9 năm
trước cho ra đời DOC 2002 dường như lại tái hiện ở mức cao hơn trong việc thông
qua Bản quy tắc hướng dẫn DOC.10 Từ Đối thoại Shangri-la cho đến cuộc họp các Bộ
trưởng quốc phòng ASEAN ADMM+ trong tháng 5/2011 và các cuộc họp SOM
chuẩn bị cho AMM 44 và ARF 18 trong tháng 6/2011, đâu đâu cũng thể hiện yêu cầu
sớm có một bản COC như biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tránh Biển Đông lại nổi
sóng.11 Sáu vòng đàm phán của Nhóm làm việc ASEAN-Trung Quốc về hướng dẫn
thực thi DOC từ 2005 với 20 đề nghị sửa đổi, trao qua đổi lại buộc phải kết thúc.
Trong bối cảnh như vậy, Bản quy tắc hướng dẫn cũng chỉ là một bước đi nhỏ tính từ
thời điểm thông qua DOC 2002 trên con đường đầy gập ghềnh gian khó để đạt được
mục tiêu COC trong năm 2012 nhân dịp kỷ niệm 10 năm DOC 2002. Điều này thể
hiện rõ trong nội dung của Bản quy tắc hướng dẫn so với các nguyên tắc được nêu
trong DOC 2002.
Nội dung Bản Quy tắc hướng đẫn DOC 2002
DOC gồm 10 điểm12 đã được bổ sung thêm bằng Bản Quy tắc hướng dẫn 8
điểm13 nhằm làm rõ thêm những nội dung trong các điểm của DOC. Các điểm này là :
1. Việc thực hiện DOC cần tiến hành từng bước phù hợp với các điều khoản trong
DOC.
2. Các bên tham gia DOC sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và tham vấn theo tinh
thần của DOC.
3. Việc tiến hành các hoạt động hoặc các dự án đã được quy định trong DOC cần
được xác định rõ ràng.
4. Việc tham gia các hoạt động hoặc các dự án cần được thực hiện trên cơ sở tự
nguyện.
5. Các hoạt động ban đầu được cam kết trong phạm vi DOC cần phải là các biện
pháp xây dựng lòng tin.
6. Quyết định thực hiện các biện pháp hoặc các hoạt động cụ thể của DOC cần
dựa trên sự đồng thuận giữa các bên liên quan và tiến tới hiện thực hóa COC.
7. Trong quá trình thực hiện các dự án đã được thỏa thuận, khi cần thiết, sẽ trưng
cầu sự phục vụ của các chuyên gia, các nhân vật kiệt xuất nhằm cung cấp
nguồn lực cụ thể đối với các dự án liên quan.
8. Tiến trình thực hiện các hoạt động và các dự án đã được thỏa thuận trong DOC
sẽ được thông báo hàng năm cho Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - Trung
Quốc.
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Tại cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm làm việc ASEAN –Trung Quốc về thực thi DOC
tổ chức ngày 4-5/8/2005 tại Manila, Philipppin, dự thảo của ASEAN gồm 7 điểm:
1. Việc thực hiện DOC cần tiến hành từng bước phù hợp với các điều khoản
trong DOC.
2. ASEAN sẽ tiếp tục thực tiễn hiện có của mình về tham vấn giữa các thành
viên trước khi gặp Trung Quốc.
3. Việc thực hiện DOC cần được dựa trên các hoạt động hoặc các dự án được
xác định rõ ràng.
4. Việc tham gia các hoạt động hoặc các dự án cần được thực hiện trên cơ sở
tự nguyện.
5. Các hoạt động ban đầu được tiến hành trong phạm vi DOC cần phải là các
biện pháp xây dựng lòng tin.
6. Quyết định thực hiện các biện pháp hoặc các hoạt động cụ thể của DOC
cần dựa trên sự đồng thuận giữa các bên liên quan và tiến tới hiện thực hóa
COC.
7. Trong quá trình thực hiện các dự án đã được thỏa thuận theo DOC, khi cần
thiết, sẽ trưng cầu sự phục vụ của các chuyên gia, các nhân vật kiệt xuất
nhằm cung cấp nguồn lực cụ thể đối với các dự án liên quan.14
Nếu so sánh thì hầu hết các điểm trong Dự thảo ban đầu của ASEAN đều được
hai bên chấp nhận, nhất là các điểm 1, 3, 4, 5, 6, 7. Bản Quy tắc hướng dẫn DOC
2011 chỉ thêm điểm số 8 mới và có thay đổi nội dung của điểm số 2.
Nguyên tắc 2 được đề xuất phù hợp với nguyên tắc đồng thuận trong Hiến
chương của ASEAN15 và tinh thần DOC là văn bản ký kết giữa một bên là ASEAN và
một bên là Trung Quốc. Các nước thành viên ASEAN mong muốn có sự trao đổi
trước thống nhất lập trường của khối trước khi thảo luận với Trung Quốc. Điều 2.2.b
của Hiến chương 2007 quy định ASEAN chia xẻ cam kết và trách nhiệm tập thể đối
với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và điều 2.2.g ASEAN tăng cường
tham vấn đối với các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của khối. Hầu
hết các nước ASEAN, dù có yêu sách chủ quyền hay không, đều có những quyền lợi
trên Biển Đông như quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh, quyền đánh bắt cá, quyền
đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phù hợp với các quy định của Công ước luật biển 1982.
Các Tuyên bố tại các Hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ năm 1992 đều có vấn đề Biển
Đông. Ngày 7/6/2011, Philippin chính thức đưa ra sáng kiến kêu gọi ASEAN và các
nước liên quan đóng góp để chuyển Biển Đông từ một vùng tranh chấp thành một khu
vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác (Zone of Peace, Freedom, Friendship, and
Cooperation - ZoPFF/C)16 Tuy nhiên đề xuất này của ASEAN lại vấp phải lập trường
trái ngược của Trung Quốc. Nếu vào thời điểm ký DOC, Trung Quốc không bình luận
gì về hình thức ký kết văn bản thì trong các cuộc thảo luận về hướng dẫn thực hiện
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DOC, Trung Quốc thể hiện quan điểm DOC là văn bản ký giữa Trung Quốc và từng
nước thành viên ASEAN chứ không phải với một bên là khối ASEAN, bên kia là
Trung Quốc. Tại ARF 17 tổ chức ở Hà Nội năm 2010, chính sách của Trung Quốc đối
với Biển Đông là không quốc tế hóa, không đa phương hóa, giải quyết tranh chấp trên
cơ sở song phương. Trong bối cảnh các bên đều cần có một văn bản chính trị để hạ
nhiệt ở Biển Đông như Bản quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC thì việc tìm ra một
công thức thỏa thiệp là bắt buộc. Nguyên tắc 2 của bản Quy tắc hướng dẫn (“Các bên
tham gia DOC sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và tham vấn theo tinh thần của DOC”) là
một công thức như vậy. ASEAN có thể hiểu các bên ở đây là ASEAN và Trung Quốc.
Ngược lại Trung Quốc có thể giải thích các bên DOC là Trung Quốc và 10 nước
ASEAN và họ có thể đối thoại riêng rẽ với từng nước. Khó khăn lớn nhất trong xác
định chủ thể của DOC và cơ chế làm việc đã không có được sự hướng dẫn thỏa đáng.
Điều này sẽ không thể không ảnh hưởng tới việc thực thi DOC trong tương lai.
ASEAN có thể hài lòng với nội dung thêm ở điểm 8 hướng dẫn báo cáo hàng năm cho
Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - Trung Quốc về tiến trình thực hiện các hoạt động và
các dự án đã được thỏa thuận trong DOC. Điểm 8 Hướng dẫn này không làm thay đổi
thực chất chấp nhận nguyên tắc 2 trong Bản quy tắc hướng dẫn. Đây là một yếu thế
pháp lý trong thực hiện nguyên tắc đồng thuận của ASEAN.17
Điểm thứ hai có thể thấy gọi là Bản quy tắc hướng dẫn DOC nhưng thực chất
là hướng dẫn thực hiện các dự án trong khuôn khổ DOC. Đã có tới 4/8 điểm trong bản
quy tắc có chữ “dự án”nếu không nói là hầu hết 8 điểm đều liên quan đến các dự án.
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chí Dân phát biểu tại Bali, Indonexia, sau khi
bản Quy tắc hướng dẫn được thông qua cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện các dự
án: "Trung Quốc và ASEAN sẽ thực thi đầy đủ và toàn diện DOC và sẽ khởi động các
hoạt động thực thi thông qua các dự án hợp tác". Như đã biết, việc thực hiện DOC ít
nhất có hai mục tiêu đồng thời: tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên tranh chấp
và thúc đẩy để đi đến một Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông mang tính khu
vực (điểm 10 của COC). Trong việc tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau thì các dự án chỉ là
một phần. Cái chính mà DOC phải đạt được là giúp hạn chế các hành động gia tăng
căng thẳng ở Biển Đông. Thỏa thuận DOC đã không cụ thể hóa thế nào là các hành vi
gây phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình ổn định ở khu vực
ngoài quy định không đưa người ra ở tại những đảo, đá, bãi ngầm chưa có người ở...

7

Sau những vụ tàu Bình Minh 02, Vi king 02 bị cắt cáp khi khảo sát trên thềm
lục địa Việt Nam hay các cáo buộc của Philippins về những hoạt động của Trung
Quốc ở Bãi Cỏ rong, vào sâu thềm lục địa của họ, cộng đồng khu vực và thế giới rất
mong muốn Bản quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC sẽ cụ thể hóa thêm những gì DOC
chưa thể hiện. Rất tiếc, các thỏa thuận đạt được phần lớn chỉ tập trung vào các dự án
trong các lĩnh vực phi truyền thống như nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển,
an toàn hàng hải; tìm kiếm cứu nạn; chống tội phạm có tổ chức. Các bên vẫn tiếp tục
được quyền tự giải thích DOC và bản quy tắc hướng dẫn theo cách hiểu của mình.
Điều này cắt nghĩa tại sao chỉ vài ngày sau khi thông qua Bản Quy tắc ứng xử,
Philippin và Trung Quốc lại tiếp tục to tiếng với nhau khi Nhân dân Nhật báo ngày
2/8/2011 cảnh báo một số quốc gia sẽ phải trả giá đắt cho hành động sai lầm đối với
chủ quyền của Trung Quốc sau khi báo Philippine Star đưa tin công binh Philippines
sắp hoàn thành tòa nhà thứ hai trên một hòn đảo tại biển Đông.18 Ngày hôm trước
Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh báo kế hoạch của Philiippines khoan thăm dò ít nhất
hai giếng và tiến hành một loạt các cuộc khảo sát địa chấn vào đầu năm sau trên vùng
biển giàu khí thuộc Bãi Cỏ rong.19
Cũng giống như DOC, Bộ quy tắc hướng dẫn lảng tránh vấn đề phạm vi áp
dụng, dù chỉ là phạm vi cho các dự án hợp tác. Phạm vi áp dụng của DOC được Việt
Nam và ASEAN hiểu bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa những khu vực có tranh
chấp, còn Trung Quốc lại hiểu chỉ bao gồm Trường Sa. Ngày 7/5/20009, với việc
chính thức công bố bản đồ đường lưỡi bò tại Liên hợp quốc, theo Trung Quốc, phạm
vi tranh chấp đồng nghĩa với phạm vi áp dụng DOC, ít nhất là trong phạm vi đường
lưỡi bò nhưng không được nói đến Hoàng Sa đã “thuộc”sự chiếm đóng của họ,
không có gì phải đàm phán hay tranh cãi. Việc xác định phạm vi cho từng dự án được
điều chỉnh bởi các quy tắc 3,4 và 6 với điều kiện các dự án đó phải rõ ràng, phải thông
qua đồng thuận và việc tham gia trên cơ sở tự nguyện. Theo luật pháp và thực tiễn
quốc tế, các dự án như các biện pháp xây dựng lòng tin có thể được tiến hành trên các
khu vực tranh chấp có phạm vi xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên liên quan.
Tại các khu vực không có tranh chấp, các dự án hợp tác phải tuân thủ luật pháp của
nước chủ nhà. Ở Bali, Indonexia tháng 7/2011, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
Dương Khiết Trì tuyên bố duy trì đường đứt khúc 9 đoạn từ năm 1948 thì đồng
nghiệp Philipppin của ông Albert del Rosario than thở, đòi hỏi chủ quyền của Trung
Quốc ở Biển Đông nhiều đến mức nếu đáp ứng đòi hỏi của họ, việc xây dựng một bộ
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quy tắc ứng xử với Trung Quốc trở thành vô ích. Các hoạt động đấu thầu dầu khí của
Philippin và Việt Nam trong tháng 7-8/2011 trên thềm lục địa tính từ đất liền mà các
nước này cho là của họ phù hợp Công ước luật biển 1982 liên tục bị Bắc Kinh cảnh
báo là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Bộ quy tắc hướng dẫn đã không đề cập
đến hướng giải quyết các tranh chấp tương tự như thế nào, dựa trên Công ước luật
biển hay dựa trên các bằng chứng lịch sử mà các bên thi nhau đưa ra và không có một
biểu hiện nhượng bộ. Rõ ràng việc xác định phạm vi triển khai các dự án trong khuôn
khổ DOC sẽ không dễ dàng hơn so với trước khi có Bộ quy tắc hướng dẫn thực hiện
và nếu đạt được thỏa thuận thì việc tiến hành dự án cũng chưa hẳn đã thuận lợi khi
việc tiến hành này là trên cơ sở tự nguyện, nghĩa là có thể tham gia hay rút ra tùy ý ?20
Điểm 7 của Bộ Quy tắc ứng xử là nhằm tăng cường nguồn lực cụ thể đối với
các dự án liên quan. Tuy nhiên nó không cho biết rõ sẽ trưng cầu sự phục vụ của các
chuyên gia, các nhân vật kiệt xuất mang quốc tịch Trung Quốc, các nước ASEAN hay
một nước thứ ba. Ở đây cũng thể hiện sự nhượng bộ hai lập trường của ASEAN và
Trung Quốc về mở rộng hợp tác giữa các bên liên quan trong và ngoài khu vực. Một
dự án liên quan đến an toàn hàng hải hay bảo vệ môi trường biển rõ ràng cần có sự
ủng hộ của không chỉ các nước trong khu vực mà cả các nước ngoài khu vực khi Biển
Đông tập trung nhiều tuyến đường hàng hải quốc tế. Việc quy định không cụ thể có
thể sẽ gây ra những thảo luận triền miên ở cấp chuyên viên, gây ảnh hưởng đến tiến
trình thực hiện các dự án. Bộ quy tắc hướng dẫn cũng như DOC không giải quyết
được dạng tranh chấp thứ ba ở Biển Đông đã bắt đầu bằng những tranh cãi giữa Mỹ
và Trung Quốc về quyền tự do hàng hải, khảo sát khoa học qua vụ tàu Imppeccable
tháng 3/20009, cũng như các tranh luận về lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và lợi ích
quốc gia của Mỹ trước và sau ARF 17 tại Hà Nội tháng 7/2010.
Bộ quy tắc hướng dẫn cũng không có một quy định nào về cơ chế giám sát,
thực thi các hoạt động hay các dự án trong khuôn khổ DOC ngoài quy định điểm 8 về
nghĩa vụ thông báo hàng năm cho cuộc họp cho Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc. Điều này cũng dễ hiểu vì DOC là một văn bản lỏng lẻo, mang tính chính
trị nhiều hơn là ràng buộc pháp lý nên Bản Quy tắc hướng dẫn cũng không thể khắc
phục được tính chất này. Kết quả có thể dự báo là tính hiệu quả của các dự án không
cao do không có một cơ chế hữu hiệu trong giám sát và thúc đẩy tiến trình dự án.
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Bản quy tắc hướng dẫn đề cập duy nhất tới COC, mục tiêu mà khu vực và
quốc tế mong đợi, trong điểm 6, khi khẳng định quyết định tiến hành các hoạt động cụ
thể này là nhằm tiến tới hiện thực hóa COC. Nếu bản quy tắc này được thông qua năm
2005 hay 2006 thì những quy định này có thể có tác động thúc đẩy nhanh hơn quá
trình xây dựng COC và điểm 1: “Việc thực hiện DOC cần tiến hành từng bước”mới
phù hợp. Trong bối cảnh được đặt giữa quyết tâm của ASEAN thông qua COC vào
năm 2012 tại Phnompenh-Campuchia kỷ niệm 10 năm thông qua DOC và tuyên bố
của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Bali, Indonesia tháng 7/2011 về
chân thành thực hiện DOC và chỉ thảo luận xây dựng COC khi các điều kiện đã “chín
muồi”,21thì thời gian thực hiện bản quy tắc hướng dẫn này quá ngắn ngủi, đồng nghĩa
với hiệu quả thấp của nó. Thời điểm tháng 5-6/2011 được đánh giá như một mốc kịch
tính nhất, đe dọa xảy ra xung đột trên Biển Đông tính từ năm 1988. Người ta có thể
đặt câu hỏi vậy tình hình hiện nay đã thực sự chín muồi để xây dựng COC chưa hay
đợi đến bao giờ. Cảnh báo của Ngoại trưởng Trung Quốc làm tăng thêm mức độ hoài
nghi về một bản ASEAN-Trung Quốc COC sẽ được thông qua vào năm sau. Trung
Quốc vẫn dành cho mình quyền chủ động phán xét khi nào thì “chín muồi”để thảo
luận về COC.
Bộ quy tắc hướng dẫn trên con đường từ DOC đến COC
Bộ quy tắc hướng dẫn DOC với những quy định chung chung, không đáp ứng
được mong đợi của cộng đồng quốc tế. Thậm chí nó còn được đánh giá là một thỏa
thuận hời hợt.22 Tuy nhiên, trong bối cảnh một nền hòa bình tồi còn hơn là một cuộc
chiến tranh tốt, nó đáp ứng được mục tiêu của các bên đề ra.
Đối với Trung Quốc, việc thông qua bản quy tắc hướng dẫn bảo đảm: 1)
không mâu thuẫn với chính sách hai không (không đa phương hóa, không quốc tế
hóa) thể hiện trong việc thuyết phục ASEAN điều chỉnh nguyên tắc 2 trong dự thảo;
2) chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế biết rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể dẫn dắt
ASEAN cũng giải quyết “nội bộ”vấn đề tranh chấp Biển Đông không có sự can thiệp
từ bên ngoài; 3) khẳng định vai trò của Trung Quốc trong giải quyết tranh chấp theo
hướng có lợi, chỉ xây dựng COC khi điều kiện đã chín muồi; 4) xoa dịu mâu thuẫn
nội bộ giữa bên chủ chiến dùng vũ lực và bên chủ hòa đàm phán song phương để giải
quyết tranh chấp; 5) không bị ràng buộc gì khi thực hiện các dự án DOC và tạo điều
kiện để đòi hỏi thực hiện “gác tranh chấp cùng khai thác”trên tinh thần hợp tác DOC.
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Thời điểm mà Trung Quốc lựa chọn thông qua tại Bali cũng được quyết định
bởi nhiều yếu tố23: 1) tình hình chính trị quốc tế và khu vực đã có nhiều biến đổi, cấp
cao Đông Á tháng 11/2011 với sự gia nhập của Mỹ và việc Nga, Ấn Độ quan tâm
nhiều hơn đến Đông Nam Á làm Trung Quốc không còn vị trí độc tôn trong quan hệ
với các nước ASEAN; 2) có sự thay đổi vai trò Chủ tịch ASEAN từ các nước có đòi
hỏi chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam hay có quan tâm sâu sắc tới an ninh Biển
Đông như Indonesia sang quốc gia có lợi ích hạn chế hơn trong năm 2012; 3) Năm
2012 đánh dấu 20 năm quan hệ Trung Quốc –ASEAN nhưng hiện nay cả hai bên đều
bối rối khi tranh chấp vượt ra tầm kiểm soát, niềm tin đã bị xói mòn bởi không có sự
phát triển gì trong 9 năm từ khi thông qua DOC. Hai bên đều cần có một dấu ấn mới,
mở đầu một thời kỳ mới; 4) quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Mỹ, yếu tố tác động
đến khu vực, cần có những biểu hiện ôn hòa, xuống thang hơn so với năm trước. Mỹ
đang phải đối phó với những khó khăn kinh tế, nguy cơ vỡ nợ công và Trung Quốc
cũng đang cần môi trường ổn định hơn để phát triển tầu sân bay và trấn áp các cuộc
biểu tình nội bộ. Các phát biểu của chính giới Mỹ và Trung Quốc trước và sau ARF
đều bớt phần căng thẳng, chỉ trích nhau như trước. Thời điểm thông qua bản quy tắc
hướng dẫn 2 ngày trước ARF 18 cũng nhằm tránh khả năng có thêm một ARF giống
như ARF 17 trong đó các nước tập trung phê phán thái độ của Bắc Kinh với tình hình
Biển Đông.
Đối với ASEAN, việc thông qua bản quy tắc hướng dẫn là một thắng lợi chính
trị của ASEAN khi chứng tỏ được ASEAN có khả năng dàn xếp được những tranh
cấp trong khu vực, nhất là khi ngoài vấn đề Biển Đông, ASEAN còn phải đối đầu với
tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia ở đền Preah Vihear cũng như vấn đề
Myanma. ASEAN và Trung Quốc đã tháo ngòi nổ vấn đề lớn nhất - chủ quyền đối với
các vùng lãnh thổ đang có tranh chấp ở Biển Đông bằng cách đồng ý những hướng
dẫn mới để xử lý các tranh chấp24. Đối với ASEAN, việc kéo Trung Quốc vào nói
chuyện về DOC đã là một bước tiến dù chưa đi đến ddwwocj giải pháp mong muốn.25
ASEAN cũng mong muốn có được tiến triển trước lễ kỷ niệm 45 năm của khối vào
2012. Mặc dù nguyên tắc 2 trong dự thảo của ASEAN không đạt được yêu cầu của
ASEAN nhưng nó không ảnh hưởng lớn đến nguyên tắc đồng thuận và tham vấn của
ASEAN. Đây cũng là thắng lợi của Indonesia trong vai trò Chủ tịch ASEAN, thể
hiện vai trò không chỉ có thể lãnh đạo đi đến những giải pháp cho tranh chấp khu vực
mà cả lãnh đạo toàn khối.26 Đó là tiền đề để thực hiện tốt COC, góp phần mang lại
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hòa bình và ổn định cho Biển Đông. Bộ quy tắc hướng dẫn là cơ sở cho niềm tin tình
hình Biển Đông sẽ dịu đi và một tiến trìnhh thảo luận COC có thể bắt đầu.
Đối với các nước ngoài khu vực, việc thông qua Bản quy tắc hướng dẫn cho
thấy ít nhiều vai trò của dư luận quốc tế trong việc ngăn cản những bước đi phiêu lưu
của Trung Quốc, tạo tiền lệ để áp dụng đấu tranh ở các khu vực khác. Đây cũng là cơ
sở đấu tranh tiếp theo trên diễn đàn Đông Á vào cuối năm 2011. Các nước cũng có
dịp thể hiện xu thế đòi hỏi phải giải quyết các tranh chấp biển trên cơ sở luật quốc tế
và đặc biệt Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982: Các tranh chấp biển phải
được giải quyết trên cơ sở các yêu sách từ đất (land features) chứ không phải từ
những đường vẽ tưởng tượng.
Dư luận quốc tế đánh giá tích cực về việc thông qua Bản Quy tắc hướng dẫn
hơn là bình luận về nội dung của nó. Trong khi Trung Quốc “đề cao thắng lợi”,
ASEAN thở phào thì các nước khác cũng bớt e ngại hơn về một khả năng xung đột
khó kiểm soát có thể xảy ra. Đây cũng là dịp để đánh giá những lời nói và việc làm
của Trung Quốc trong thời gian qua. Bản Quy tắc hướng dẫn chỉ là bước đi đầu tiên
thực hiện DOC của Trung QUốc và ASEAN với tư cách toàn khối. Đó là một bước đi
đúng hướng. Song dư luận có quyền đòi hỏi ASEAN và Trung Quốc phải có những
bước đi nhanh hơn, thậm chí là khẩn thiết, tiến đến sớm có một Bộ quy tắc ứng xử
của các bên ở Biển Đông mang tính pháp lý ràng buộc cao.27 Việc triển khai các dự án
sẽ là những biện pháp lòng tin ban đầu để xây dựng lại quan hệ ASEAN – Trung
Quốc đã bị xói mòn phần nào từ 2009. ASEAN và Trung Quốc cần sớm thống nhất về
ba vấn đề lớn nhất trong tiến trình tiến đến COC là làm sao xác định được phạm vi
vùng tranh chấp và không tranh chấp, cụ thể các hành động không được phép và cơ
chế giám sát, giải quyết tranh chấp. Đó là những nội dung thực chất mà ASEAN và
Trung QUốc không thể cứ tránh né, lần lữa. Tương lai của COC phụ thuộc vào sự
Công tâm và Chủ động của các bên, vào tính Công khai lập trường của các bên, vào
Công luận và Công pháp quốc tế. Một công thức 5C cần thiết để có được một COC
chấp nhận được với tất cả các bên.28
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