اظهارنظر كارشناسي درباره:
«اليحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ
فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه»
مقدمه
اليحه موافقتنامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه توافقنامهاي چندجانبه است كه
در مقدمه آن به اهدافي از جمله شفافتر شدن تجارت بينالملل ،اعمال نظارت مؤثرتر و فراهم كردن محيط امن
مشخصات اليحه
دوره دهم ـ سال سوم

شماره ثبت:
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براي به حداكثر رساندن منافع تجارت اشاره شده است.
منظور از تجارت بدون كاغذ فرامرزي ،تجارت كاال از جمله واردات ،صادرات ،گذر و خدمات مربوطه است كه بر
اساس ارتباطات الكترونيكي از جمله مبادله دادهها و اسناد به صورت الكترونيك انجام ميشود.
كارا يي تجارت خارجي نقش بسيار مهم و كليدي در توسعه اقتصادي هر كشوري ايفا ميكند .زيرا امروزه به
تجارت خارجي به عنوان موتور محرك توسعه نگريسته ميشود .اگر فرايندهاي مربوط به تجارت خارجي بسيار

شماره چاپ:

پيچيده ،زمانبر و هزينهبر باشند ،رشد حجم مبادالت خارجي ،به امري دشوار تبديل ميشود .فقدان تدابير و
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سياستهاي مناسب در اين خصوص ،در نهايت باعث كاهش رقابتپذيري بنگاههايي ميشود كه در بخش تجارت

تاريخ چاپ:

خارجي فعال هستند .كشورهاي مختلف جهت افزايش سرعت و كاهش هزينههاي ناشي از پيچيدگيهاي موجود در
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فرايندهاي تجارت خارجي از فناوري اطالعات و كاهش حجم كاغذ و ...در مراودات خود استفاده كردهاند كه به نتايج

معاونت پژوهشهاي
اقتصادي
دفتر :مطالعات
اقتصادي
ساير دفاتر:
مطالعات حقوقي
مطالعات انرژي ،صنعت
و معدن

قابل توجهي نيز دستيافتهاند.
همان گونه كه در ماده ( )1اليحه فوق بدان اشاره شده هدف اين موافقتنامه ،افزايش تجارت بدون كاغذ
فرامرزي با ميسر ساختن مبادله و شناسايي متقابل دادهها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي و تسهيل
قابليت كاربرد داخلي در بين سامانههاي پنجره واحد ملي و منطقهاي و يا ساير سامانههاي تجارت بدون كاغذ به
منظور مؤثرتر و شفافتر ساختن معامالت تجارت بينالمللي و همچنين بهبود اعمال نظارت است .پنجره واحد به
عنوان ركن اساسي اين هدف ميتواند به عنوان پل ارتباطي بين تجار و نهادهاي مرتبط با امر تجارت در داخل و
خارج از كشور عمل كند.

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
22015862-1

 .1موضوع اليحه
اين اليحه ضمن ارائه يك مادهواحده شامل يك مقدمه و  25ماده است كه در بين لوايح موافقتنامه تصويب شده،

تاريخ انتشار:

موضوعي جديد ميباشد و تاكنون ميان دولت جمهوري اسالمي ايران با ساير كشورها اليحهاي از اين دست به
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تصويب نرسيده است.

در اين اليحه پس از مقدمه توجيهي به مواردي از جمله هدف ،حيطه شمول ،تعاريف ،تفسير ،اصول كلي ،چارچوب سياست ملي،
ميسر ساختن محيط قانوني داخلي و كارگروه تجارت بدون كاغذ ،تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي و توسعه سامانههاي پنجره واحد،
شناسايي متقابل دادهها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي به صورت الكترونيكي ،استانداردهاي بينالمللي براي مبادله دادهها و اسناد
مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي ،ارتباط با ساير اسناد حقوقي كه تجارت بدون كاغذ فرامرزي را ميسر ميسازد ،ترتيبات سازماني،
برنامه اقدام ،برنامههاي آزمايشي و به اشتراك گذاشتن دروس آموخته شده ،ظرفيتسازي ،اجراي اين موافقتنامه چارچوب ،ساير
موافقتنامههاي الزماالجرا ،حلوفصل اختالف ،روش امضا و عضويت ،الزماالجرا شدن ،روش اصالح اين موافقتنامه چارچوب ،قيد تحديد
تعهد ،خروج از عضويت ،تعليق اعتبار ،محدوديتهاي كاربرد ،امين اسناد و ...اشاره شده است.
اين توافقنامه ،مقررات انجام الكترونيكي معامالت مالي ـ تجاري كاال و خدمات ،شامل مبادله اسناد و دادهها ميان  62كشور عضو «كميسيون
اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه» وابسته به سازمان ملل متحد را از طريق ارتباطات و رسانههاي الكترونيكي تنظيم ميكند و از آنجايي كه
ايران عضو پيوسته «كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه» است ،اليحه مورد بحث تهيه و به تأييد رياستجمهوري ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و وزارت امور خارجه رسيده و به مجلس شوراي اسالمي جهت بررسي و تصويب تقديم شده است.
 .2نكاتي كلي پيرامون موافقتنامههاي چندجانبه
الف) لوايح قانوني مربوط به موافقتنامههاي دو يا چندجانبه بعد از انجام هماهنگيهاي اوليه ميان دولتهاي موضوع موافقتنامه،
تهيه شده و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه ميشوند .توافقهاي اوليه دولتها مـوجب مـيشود كه اصالح و تكميل
موافقتنامهها در مجلس با مشكل روبهرو شود .زيرا براي هرگونه حك و اصالح آنها در مجلس ميبايد مجدداً اليحه مذكور به دولت عودت
داده و اصالحات پيشنهادي با كشورها يا سازمانهاي طرف قرارداد مطرح شده و در صورت توافق مجدد ًا به صورت اليحه به مجلس
بازگردد .البته محتمل است كه تغييرات از سوي دولت يا سازمانهاي طرف مذاكره پذيرفته نشده و تصويب موافقتنامه با بنبست مواجه
شود .به همين دليل معموالً در بررسي لوايح مرتبط با موافقتنامهها از پرداختن به مسائل فني كوچك و جزئي پرهيز شده و تنها در
صورتي كه موافقتنامه از ابهامات اساسي برخوردار باشد و منجر به چالش احتمالي در مناسبات تجاري يا مقررات داخلي شود مجلس به
اصالح يا رد آن اقدام ميكند.
ب) عالوه بر اينكه تأثيرگذاري مجلس در فرايند قانونگذاري اين گونه لوايح روشن و شفاف نيست ،نظارت محسوسي نيز بر
عملكرد اين موافقتنامهها پس از تصويب صورت نميپذيرد .تاكنون دهها موافقتنامه در قالبهاي متفاوت ميان ايران و كشورهاي مختلف
منعقد و توسط مجلس محترم تصويب شده است ،ولي هيچگونه گزارشي مبني بر ارائه عملكرد و اثربخشي اين موافقتنامهها از طرف
وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانههاي تخصصي به مجلس ارائه نشده است.
ج) وجود شرايط كنوني حاكم بر موافقتنامههاي دو يا چندجانبه مبني بر تعدد موافقتنامهها توأم با عدم نظارت در خصوص نحوه عملكرد
و ميزان اثربخشي آنها را ميتوان ناشي از مشخص نبودن اولويتهاي صنعتي و تجاري كشور در راستاي تقسيم كار جهاني و منطقهاي،
عدم ثبات استراتژي كشور در انتخاب كشورهاي طرف همكاري و تأثير باالي روابط سياسي بر روابط تجاري و اقتصادي كشور دانست.
د) با عنايت به اينكه مطابق اصول هفتادوهفتم ( )77و يكصدوبيستوپنجم ( )125قانون اساسي كشور ،الزماالجرا شدن موافقتنامههاي
خارجي مستلزم انجام ترتيباتي از جمله اخذ مصوبه از مجلس شوراي اسالمي است ،بنابراين به منظور تأكيد و پرهيز از هرگونه تفسير
متفاوت ،مناسب است همين روند در زمان تغيير مفاد و يا اصالح موافقتنامه نيز مدنظر قرار گيرد .ازاينرو رعايت قانون اساسي در انجام

اصالحات مورد نظر طرفين (موضوع ماده ( )20اين موافقتنامه) نيز ضروري است و ميتوان اين حكم را در قالب يك تبصره به ذيل
مادهواحده اين موافقتنامه الحاق كرد.
هـ) عليرغم اينكه اجرايي شدن تجارت بدون كاغذ ميتواند به ايجاد شفافيت و كاهش هزينههاي تجارت منجر شود ،اما با توجه به اينكه
در اين موافقتنامه مشخص نشده كه او ًال چه اطالعاتي بناست تبادل شود ،ثاني ًا كدام وزارتخانه يا سازمان مسئول تبادل اطالعات است و
ثالثاً با توجه به شرايط فعلي كشور كه امكان تشديد فشار تحريمها وجود دارد ،آيا امضاي موافقتنامه فوق باعث كُند شدن دور زدن
تحريمها نخواهد شد؟ بنابراين تا احراز پاسخ سؤاالت پيشگفته ،اظهارنظر در خصوص پذيرش موافقتنامه ،نفياً و اثبات ًا
امكانپذير نيست و لذا شايسته است ابتدا پاسخ به سؤاالت فوق مشخص شده و آنگاه راجع به كليات اليحه فوق
تصميمگيري شود و تا تحقق اين امر ،تصويب موافقتنامه فوق پيشنهاد نميشود.
و) در راستاي يكپارچهسازي و نظارت بر فرايند تجارت و متمركز شدن تبادل اطالعات تجاري ضروري است كليه مراحل تبادل اطالعات
و دادههاي تجاري ،در يك سامانه واحد و جامع و در بستر سامانه جامع تجارت كه در بند «الف» ماده ( )6قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
بدان اشاره شده ،صورت گيرد كه متولي آن نيز وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميباشد .زيرا در صورت مشخص نشدن متولي اين امر هر
يك از دستگاهها و سازمانهاي دخيل در امر تجارت خارجي به صورت جداگانه و جزيرهاي به تبادل اطالعات با طرف خارجي ميپردازند
و همين امر ميتواند موجب اعالم و انتشار آمارهاي متعدد و بعضاً متناقض شود.
 .3نكات حقوقي اليحه
ـ برخي از مواد موافقتنامه ،مانند ماده ( )24داراي ترجمه روان و واضح نيستند .هرچند زبان فارسي به عنوان زبان داراي اعتبار در موافقتنامه
تلقي نشده است ،لكن جهت درك صحيح و اجراي دقيق موافقتنامه و پرهيز از هرگونه تفسير ناصحيح و ممانعت از بروز هرگونه مشكالت
احتمالي در روند اجراي اين موافقتنامه در آينده بهتر است تا ترجمه روان و صحيح موافقتنامه به مجلس شوراي اسالمي ارائه شود.
ـ الزم است تبصره دوم مادهواحده الحاقي به نحو زير اصالح شود:
«هرگونه اصالح موافقتنامه (موضوع ماده بيستم موافقتنامه) و اجراي ماده ( )12و بند « »6ماده ( )11در خصوص جمهوري اسالمي ايران
منوط به رعايت اصول هفتادوهفتم ( )77و يكصدوبيستوپنجم ( )125قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ميباشد».
ـ الزم است جمله آخر تبصره اول مادهواحده الحاقي به شرح زير اصالح شود:
«اجراي ماده ( )17موافقتنامه در خصوص جمهوري اسالمي ايران حسب مورد منوط به رعايت اصل يكصدوسينهم ( )139قانون
اساسي و قوانين مربوط ميباشد».
جهت تعيين ابعاد حقوقي موافقتنامه در زمينه تبادل اطالعات ،نكات زير نيز الزم به توضيح است:
الف) تبادل اطالعات يكي از اركان مهم اين موافقتنامه است .در بخشي از ماده يكم موافقتنامه ،هدف موافقتنامه افزايش تجارت بدون
كاغذ فرامرزي با ميسر ساختن مبادله و شناسايي متقابل دادهها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي دانسته شده است .ماده
سوم موافقتنامه نيز در تعريف تجارت بدون كاغذ آن را تجارت بر اساس ارتباطات الكترونيكي از جمله مبادله دادهها و اسناد به صورت
الكترونيكي ميداند .بنابراين ميتوان تبادل اطالعات و دادهها را يك ركن اساسي كه باعث ايجاد چنين موافقتنامهاي شده است دانست.
ب) وظايف و مسئوليتهايي در اين موافقتنامه جهت تبادل اطالعات و غيره براي كشورها پيشبيني شده است كه در برخي از موارد
از لحاظ حقوقي تعهد محسوب ميگردد .به عنوان مثال بند « »2ماده ( )5موافقتنامه بيان ميدارد« :طرفها توافق ميكنند كه اجراي
قوانين و مقررات ملي كه موجب اعمال اين اصول در مورد مبادله دادهها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي ميشود ،سطوح

مشترك اطمينان و افزايش قابليت كاربرد داخلي را ايجاد خواهد كرد» .منطوق جمله نشاندهنده يك تعهد حقوقي براي كشور ملحق
شده به اين موافقتنامه است.
ج) زيربناي موافقتنامه حاضر وفق برخي از مواد مانند ماده ( ،)10قواعد حقوق بينالملل عام است .اين موافقتنامه سازگار نمودن
تبادل اطالعات و اسناد را با حقوق بينالملل و مقررات و روشهاي مقبول در سطح بينالمللي به عنوان تعهدي كه كشورها بايد در
راستاي آن تالش نمايند مطرح نموده است.
د) هر نهادي در كشور كه مسئول اجراي موافقتنامه حاضر باشد ناگزير از رعايت مفاد بندهاي «الف»« ،ب» و «ج» است .بنابراين در
كشور بايد سازوكار تبادل اطالعات تجاري در سطوح فراملي به دقت و احتياط طراحي و با نظارت مستمر نهادهاي ذيربط ،مبادله انجام
پذيرد .بر اين اساس الزم است تا تعيين شود ،آيا سازوكار ملي به نحوي است تا تبادل اطالعات در چارچوب ايمن انجام شود يا خير؟
بنابراين تا احراز چنين امري نميتوان در خصوص كليت موافقتنامه اظهارنظر نمود.
 .4مصوبه كميسيون اقتصادي در خصوص اليحه
در راستاي تطبيق موافقتنامه فوق با قانون اساسي و ساير قوانين باالدستي الزم است تبصرههاي ذيل به مادهواحده الحاق شود:
تبصره « »1ـ هرگونه اصالح موافقتنامه موضوع ماده ( )20و اجراي ماده ( )12و بند « »6ماده ( )11موافقتنامه در خصوص جمهوري
اسالمي ايران ،رعايت اصول هفتادوهفتم ( )77و يكصدوبيستوپنجم ( )125قانون اساسي الزامي است.
تبصره « »2ـ در اجراي ماده ( )17موافقتنامه در خصوص جمهوري اسالمي ايران ،رعايت اصل يكصدوسينهم ( )139قانون اساسي
الزامي است.
تبصره « »3ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است تبادل اطالعات تجاري با خارج از كشور را از طريق سامانه نرمافزاري جامع
يكپارچهسازي و نظارت بر فرايند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند «الف» ماده ( )6قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ساماندهي ،مديريت و
نظارت كرده و گزارش ساليانه آن را به كميسيونهاي «امنيت ملي و سياست خارجي» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد .كليه
دستگاههاي اجرايي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند صرف ًا از طريق سامانه مذكور نسبت به تبادل اطالعات با خارج از كشور اقدام نمايند.
نتيجهگيري
 .1عليرغم اينكه اجرايي شدن اين اليحه ميتواند به ايجاد شفافيت و كاهش هزينههاي تجارت منجر شود ،اما با توجه به اينكه در
اين موافقتنامه مشخص نشده كه اوالً بنابر تبادل چه اطالعاتي است ،ثانياً كدام وزارتخانه يا سازمان مسئول تبادل اطالعات است و ثالثاً با
توجه به شرايط فعلي كشور كه امكان تشديد فشار تحريمها وجود دارد ،آيا امضاي موافقتنامه فوق باعث كُند شدن دور زدن تحريمها
نخواهد شد؟ بنابراين تا احراز پاسخ سؤاالت پيشگفته ،اظهارنظر در خصوص پذيرش موافقتنامه ،نفياً و اثباتاً امكانپذير
نيست و لذا شايسته است ابتدا پاسخ به سؤاالت فوق مشخص شده و آنگاه راجع به كليات اليحه فوق تصميمگيري شود و تا
تحقق اين امر ،تصويب موافقتنامه فوق پيشنهاد نميشود.
 .2به منظور حل تعارض اين موافقتنامه با اصول قانون اساسي الزم است كليه تبصرههاي الحاقي مصوبه كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به مادهواحده الحاق شود.
 .3پيشنهاد ميشود اين موافقتنامه جهت بررسي بيشتر ،به كميسيون اصلي ارجاع شود.

