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Đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống giao thương tại châu Á - Thái Bình Dương, Biển Đông đang
ngày càng thu hút sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới bởi các nguồn lực phong phú và tiềm năng
phát triển. Hiện nay, Biển Đông đã trở thành nơi hội tụ về lợi ích chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới.
Tương lai của Biển Đông đang trở thành một bộ phận quan trọng cho tương lai an ninh và ổn định ở Đông Á. Vì lẽ đó, nhu
cầu hợp tác không chỉ đến từ các quốc gia không có chủ quyền mà còn đến từ ngay cả các quốc gia có chủ quyền tại Biển
Đông. Xuất phát từ lợi ích lâu dài, các quốc gia phải tăng cường phụ thuộc lẫn nhau và thắt chặt quan hệ để giảm các mối nguy
về an ninh và củng cố an ninh tại Biển Đông.
Cuốn sách Hợp tác ở Biển Đông - Từ góc nhìn quan hệ quốc tế do PGS.TS. Trần Nam Tiến chủ biên, cung cấp góc
nhìn toàn cảnh về những hoạt động hợp tác để thúc đẩy an ninh và hòa bình trong khu vực, những quan điểm của một số quốc
gia về vấn đề hợp tác Biển Đông bằng cái nhìn đa chiều, từ các chủ thể tham gia quá trình hợp tác cho đến hình thức hợp tác.
Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
Phần I - Sự hiện diện của các cường quốc ở Biển Đông - Lịch sử và hiện tại
Phần II - Vấn đề hợp tác giải quyết xung đột tại Biển Đông hiện nay
Phần III - Vấn đề thể chế hóa trong tranh chấp tại Biển Đông
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

