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អង្គភាពដ ោះស្រាយវិវាទដៅក្នងុ្ អាា៊ា ន និង្អង្គការពាណិជ្ជក្មម
ពិភពដោក្ 

 
 
ដេចក្តដីផតើម 
 
 ចពំ ោះបណ្តា ររពេសជាពរចើនពៅពលើពីភពពោក បាននគំ្នន សវោះស្សវងព្វើយ៉ា ងណ្តឲ្យររ
ពេសរបសខ់្ លនួមានការរកីចពំរនីពៅពលើវសិយ័ពសដ្ឋកចិច និងររកបពោយសនាិភាពពពញពលញ
ពដ្ើមបឲី្យកាល យខ្ លនួពៅជាសមាជកិមួយពៅកនុងចពំណ្តមបណ្តា ររពេសជាសមាជកិដ្ទេពេៀតរបស់
អងគការ ណិជជកមមពីភពពោក WTO ពដ្ើមបេីេលួបាននវូសារៈររពយជនម៍ួយចនំនួចពំ ោះររ
ពេសរបសព់កួពេ។  េនទឹមនឹងគ្នន ពនោះស្ដ្រ សមាេមនរ៍រជាជាតអិាសុី អាពេេយ ៍ កម៏ានររពេស
ចនំនួ ១១ បានចលូរមួផងស្ដ្រ ពដ្ើមបបីងកលកខណៈងាយស្សលួពៅកនុងការព្វើការវនិិពយេពៅកនុង
តបំនរ់បសខ់្ លនួ។ ប៉ាុស្នា វាកម៏ានផលអវជិ ជមានមួយចនំនួផងស្ដ្រពៅពពលណ្តស្ដ្លមាននវូជំ
ពោោះអវីមួយពកើតព ើង មិនថាស្តពៅកនុងសមាេមនរ៍រជាជាតអិាសុី អាពេេយ ៍ រមួទងំពៅកនុងអងគ
ការ ណិជជកមមពិភពពោកផងស្ដ្រ។ ពោយពមើលព ើញពីភាពលំបាកស្បបពនោះព ើយ ពេើបពៅ
កនុងអងគការ ណិជជកមមពិភពពោក កដ៏្ចូជាពៅកនុងសមាេមនរ៍រជាជាត ិ អាសុី អាពេេយ ៍ បាន
មាននវូយនា និងវ ិ្ កី នុងការពោោះស្សាយនវូជំពោោះពផេងៗគ្នន ។ ពតើវាធាន ឬការពោោះស្សាយនវូវវិាេ
ទងំពនោះរមួមានអវីខ្ លោះ? 
 
ផ្ផនក្ទី១ 

អង្គភាពដ ោះស្រាយវវិាទដៅក្នងុ្អាា៊ា ន 
 

 ពយងតាមពគ្នលការណ៍ស្ដ្លមានស្ចងពៅកនុងរដ្ឋ្ មមនញុ្ញ  អាសា៊ា ន ចពំ ោះបញ្ហា វវិាេ
ស្ដ្លពកើតមានព ើង រដ្ឋជាសមាជិករតូវខ្តិខ្រំរឹងស្ររងពោោះស្សាយពោយសនាិវ ិ្ ឲី្យទនព់ពល
ពវោ តាមរយៈកចិចសនទន ការររឹកាពយបល ់ និងការចរចារ។ ពលើសពីពនោះពៅពេៀត អាសា៊ា ន 
រតូវបពងកើតយនាការពោោះស្សាយវវិាេពលើរេបវ់សិយ័ទនកចិចស ររតបិតាការរបសខ់្ លនួ។ 
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១. ការដ ោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការផសោះផា ការេរំោុះេរំលួ ឬតាមរយៈអនតរការៈី 
រដ្ឋជាសមាជកិទនភាេវីវិាេ អាចរពមពរពៀងគ្នន ពៅពពលណ្តមួយកប៏ាន ពដ្ើមបសី្សវងរកម

ព្ោបាយពោោះស្សាយវវិាេតាមរយៈអនារការ ី ការផេោះផា ឬការសំរោុះសំរលួកនុងពពលពវោកនំត់
ជាកោ់ក ់ ស្ដ្លបានរពមពរពៀងគ្នន ។  មយួវញិពេៀត ភាេទីនវវិាេពនោះ ពសេើសុំររធាន អាសា៊ា ន ឬ
អេគពលខា្កិារ អាសា៊ា ន កនុងតនួេជីាមន្តនាើផលូវការនវូអនារការ ីការផេោះផា ឬការសំរោុះសំរលួ។ 

 

២. ការដ ោះស្រាយវិវាទតាមរយៈលខិិតូបក្រណ៍ពិដេេៗ៖ 
ចពំ ោះបញ្ហា វវិាេស្ដ្លទកេ់ងនិងលិខ្តិបូករណ៍ពិពសសៗរបស ់អាសា៊ា ន រតូវពោោះស្សាយ

តាមរយៈយនាការ និងនីតវិ ិ្ ដី្ចូស្ដ្លមានស្ចងកនុងលិខ្តិបូករណ៍ទងំពនោះ។ ចពំ ោះបញ្ហា វវិាេ
ស្ដ្ល កព់ន័ធពៅនិងការបកស្សាយ ឬការអនវុតាតាមលិខ្តិ អាសា៊ា ន ណ្ត រតវូពោោះស្សាយ
ពោយសនាិវ ិ្  ី ពោយអនពុោមពៅតាមសនធិសញ្ហញ សាីពី មិតាភាព និងកចិចស ររតបិតាកិារពៅ 
អាសុីអាពេេយ ៍និងវធិានទននីតវិ ិ្ រីបស ់សនធិសញ្ហញ ទងំពនោះ។ 

ររសិនពបើមានបេបញ្ហញ តាពិផេងពីពនោះ បញ្ហា វវិាេស្ដ្លទកេ់ងនិងការបកស្សាយ ឬការ
អនវុតាកចិចរពមពរពៀងពសដ្ឋកចិច អាសា៊ា ន រតវូពោោះស្សាយពៅតាមវ ិ្ សីារ អាសា៊ា ន សាីពីយនាការ
ពរងឹង និងការពោោះស្សាយជំពោោះ។ 

 

៣. ការបដង្កើតយនតការដ ោះស្រាយវិវាទៈ 
ពបើសុំមានបេបញ្ហញ តាពិផេងពីពនោះពេ េភូាេទីនវវិាេ អាចផាលក់ាររពមពរពៀងជាឯកកឆនទ 

ពដ្ើមបពីោោះស្សាយវវិាេតាមរយៈ មជឈតាវនិិចឆយ័ និងរតូវបពងកើតព ើងតាមរយៈវវិាេស្ដ្ល កព់ន័ធ
ដ្លក់ារបកស្សាយ ការអនវុតា្ មមនញុ្ញខាងពលើពនោះ ឬលិខ្តិបូករណ៍ អាសា៊ា ន ពផេងពេៀត។ 

 

កនុងករណី វាវាេស្ដ្លពុំអាចពោោះស្សាយបាន បនទ បពី់បានអនវុតានត៍ាមបេបញ្ហញ តាខិាង
ពលើពនោះ វវិាេអាចរតូវោកជ់នូកចិចររជុំកពំលូ អាសា៊ា ន ពដ្ើមបពី្វើពសចកាសំីពរច កនុងពនោះអេគពលខា
្កិារ អាសា៊ា ន ឬអងគភាព អាសា៊ា ន ស្ដ្លេេលួបានការស្តងតាងំ រតូវរតួតពិនិតយកាតររតបិតាិ
តាមភសាុតាងជាកស់្សាង អនសុាសន ៍ឬពសចកាសំីពរច ស្ដ្លពចញពីយនាការពោោះស្សាយវវិាេ អា
សា៊ា ន ព ើយរតូវផាលរ់បាយការណ៍ជនូកចិចររជុំកពំលូ អាសា៊ា ន ឲ្យបានរជាប។ ចពំ ោះរដ្ឋជា
សមាជកិ ស្ដ្លេេលួរងនវូផលប៉ាោះ លព់ោយសារការមិនពគ្នរពជាកស់្សាង ឬអនសុាសន ៍ឬពស
ចកាសំីពរច ពចញពីយនាការពោោះស្សាយវវិាេ អាចពសេើបញ្ហា ពនោះជនូកចិចររជុកំពំលូ អាសា៊ា ន ពដ្ើមប ី
ពសចកាសំីពរច។ 
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ផ្ផនក្ទី២ 
អង្គភាពដ ោះស្រាយវវិាទក្នងុ្អង្គការពាណិជ្ជក្មមពិភពដោក្ WTO 

 

 សមាជកិអងគការ ណិជជកមមពិភពពោក(WTO) បានរពមពរពៀងពលើអនសុារណៈ
ពយេយលស់ាីពីចាប ់ និងនីតវិ ិ្ រីេបរ់េងការពោោះស្សាយវវិាេ ឬអនសុារណៈពយេយលស់ាីពី
ការពោោះស្សាយវវិាេ(DSU)កនុងឆ្ន  ំ 1994។ អនពុោមតាមចាប ់ បានបកស្សាយលំអិតកនុង DSU 
ពៅពពលស្ដ្លរដ្ឋជាភាេមីានវវិាេរវាងគ្នន  រដ្ឋភាេវីវិាេអាចព្វើការពិពរគ្នោះពយបលច់រចាគ្នន  
ពដ្ើមបពីោោះស្សាយជំពោោះ ណិជជកមមស្ដ្លទកេ់ងនឹងរកបខ្ណ័ឌ ទនកចិចរពមពរពៀង។ ររសិនពបើ
ការពោោះស្សាយមនិបានពជាេជយ័ពនោះពេ ពយើងមានេណៈវនិិចឆយ័របស ់ WTO មួយពដ្ើមបពីោោះ
ស្សាយពរឿងកាពីនោះ។  

 ពរៅពីការចរចារវាងេភូាេវីវិាេ រដ្ឋជាភាេវីវិាេអាចស្សវងរកអងគភាពពោោះស្សាយ
វវិាេរបស ់WTO ស្ដ្លរមួមាន រដ្ឋជាភាេេី ី៣ ជាសមាជកិ WTO ព ើយអាចមានការ កព់ន័ធផង
ស្ដ្រពៅនឹងរកុមអងគភាពពោោះស្សាយវវិាេ(DSB)  អងគភាពេេលួបណាឹ ងឧេ ធរណ៍ (the Appellate 
Body) ពលខា្កិារោឋ ន WTO មជឈតករ អនកជនំញការឯករាជយ និងសាា បន័ឯកពេសជាពរចើនពេៀ
ត។ អងគភាពពោោះស្សាយវវិាេរតូវបានបពងកើតព ើងតណំ្តងពអាយសមាជិក WTO ទងំអស ់ព ើយ
អងគភាពពនោះេេលួខ្សុរតូវចពំ ោះការស្ណនកំចិចការទនអនសុារណៈពយេយល ់ សាីពីការពោោះ
ស្សាយវវិាេ(DSU)។ 

 អងគភាពពោោះស្សាយវវិាេ រតូវស្តផាលព់ត័ម៌ានពៅរកុមររកឹា និងេណៈកមមការទន
ការអភវិឌ្ឍណ្តមយួ កព់ន័ធកនុងវវិាេស្ដ្លទកេ់ងនឹងការពរៀបចកំចិចរពមពរពៀងស្ដ្ល កព់ន័ធ។ 
អងគភាពពោោះស្សាយវវិាេរតូវជបួររជុំជាញឹកញាបត់ាមការចាបំាចព់ដ្ើមបបីនាតនួេរីបសខ់្ លនួកនុងរ
យៈពពលពរគ្នងេកុ (Time-frames) ស្ដ្លបានស្បងស្ចកកនុងអនសុារណៈពយេយលព់នោះ។ 

 អងគភាពពោោះស្សាយវវិាេរតូវព្វើពសចកាសំីពរចពោយ កងុសងស់៊ាសុ។ ររសិនជាមិន
មានសមាជកិ ស្ដ្លមានវតាមានកនុងកចិចររជុរំបសអ់ងគភាពពោោះស្សាយវវិាេ ពៅពពលពសចកាី
សពរមចរតវូបានព្វើព ើង បដ្ពិស្ជាផលូវការចពំ ោះពសចកាសីពរមចពនោះពេ DSB រតូវបានចាតេ់កុ
ថាបានសំពរចចតិាពោយ កងុសងស់៊ាសុពលើពរឿងកាដីដ្លបានពសេើសំរាបក់ារពិចារណ្តរបសអ់ងគភា
ព។ 

 



សាកលវិ ទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្ត រ្ វន្ិងវិ ទ្យាសាស្ត រ្ ស្ដ្ឋកិច្ច  មុខវិ ទ្ជាៈ  វន្ីតិសសាន ន្ 
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ដេចក្តេីនន ិា ន 
 

ឆលងតាមរយៈការបកស្សាយ និងពរៀបរាបខ់ាងពលើពនោះ ពយើងសពងកតព ើញថា មិនពៅកនុង
អងគការ ណិជជកមមពិភពពោកពនោះពេ សមាេមនរ៍រជាជាតអិាសុី អាពេេយ ៍ កម៏ានដ្ចូរពបៀប
ទនការពោោះស្សាយនវូវវិាេពផេងៗគ្នន ស្ដ្រ។ ស្ដ្លវធិានទងំពនោះរមួមាន ពៅកនុងសមាេមនរ៍រជា
ជាត ិអាសុី អាពេេយ ៍េពឺេព្វើការពោោះស្សាយនវូវវិាេតាមរយៈ ការផេោះផា ការសំរោុះសំរលួ ឬតាមរ
យៈអនារការ ី តាមរយៈលិខ្តិបូករណ៍ពិពសសៗ និងតាមរយៈការបពងកើតនវូយនាការពោោះស្សាយ
វវិាេជាពដ្ើម។ ចដំណកឯពៅកនុងអងគការ ណិជជកមមពិភពពោកវញិ កម៏ាននវូវធិានមួយចនំនួ
ផងស្ដ្រ ស្ដ្លរមួមាន ភាេទីនវវិាេអាចព្វើការចរចារតាមរយៈរកបខ្ណឌ ទនកចិចរពមពរពៀង និង
តាមរយៈការស្សវងរកនវូភាេេី៣ីពដ្ើមបពី្វើការជយួសំរោុះសំរលួជាពដ្ើម។ 
 

 


