
   
 

  اه ـدگ ــدي 
  سازي ترانزيتتجاري براي در آسيا و اقيانوسيه تجارت بدون كاغذ فرامرزيتسهيل  نامهموافقت هايظرفيتموضوع:  968  شماره:

 1401/ 26/02 تاريخ: ايران 

 تهيه و تنظيم: الناز مياندوآبچی، زهرا آقاجانی 

 توضيح اجمالي:
هاي غيرضروري  ها و حذف كنترل بهبود رويه ،ت خارجیتجاربر مترتب ي هاموانع و هزينه كاهش براي  همواره به عنوان رويكردي  تسهيل تجارت فرامرزي،

هاي الملل، بكارگيري فناوري تحوالت ديجيتالی در حوزه تجارت بين   همگام با .  داردالمللی قرار  هاي بين سازمان تاكيد  مورد  بر سر راه عبور كاال از مرزها،  

به عنوان راهكار   نيز  هاي مبادله و اخيرابه منظور كاهش هر چه بيشتر هزينه   تجاري يندهاي  سازي و اتوماسيون فرآاده و ارتباطاتی مدرن براي س  یاطالعات

بر محدوديتاي  موثري  و  اختالالت  با  كوويدمقابله  اپيدمی  از  ناشی  است.    19-هاي  گرفته  قرار  توجه  مورد  جهان  جديدترين در سطح  نتايج  اساس  بر 

كه عالوه بر باالتر بودن آن   است درصد شده    77.42امتياز    كسبوفق به  ، ايران م(2021سازمان ملل )  1جيتال و پايدارتجارت دي   نه تسهيلساال پيمايش  

با امتياز  (،  53.53سبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا )ن اي داشته پيشرفت قابل مالحظه نيز    2019سال  آن در  درصد    64.52در مقايسه 

يت  شفافدرصد(،    100هاي نهادي ) ترتيبات و همكاري به ترتيب عبارتند از:    2021در سال    شاخصاين  ذ شده براي هر يك از اركان  اي اخدرصدهاست.  

 در  چه  اگر   كه  است  ذكر  به  الزمدرصد(.    50)  بدون كاغذ فرامرزي   تجارتدرصد(،    96.3بدون كاغذ )درصد(، تجارت    66.67)  تشريفات اداري درصد(،    80)

گزارشهاارزيابی  اما  ،است  داشته  معيارها  از  برخی  در  اي مالحظه  قابل  بهبود  ايران  وضعيت   2021  سال  گزارش اين   هاي سشنامهپر  بر  مبتنی  اساسا  ي 

  نشان داده شده   عملكرد  بر   مستقيمی  تاثير  معيارها   اجراي   وضعيت   از  افراد  صحيح   استنباط  و  درك  بوده و  ارزيابی  منتخب  تيم   توسط   شده  خوداظهاري 

 .دارد ميدانی هايواقعيت  بادرج شده تفاوت آشكاري  پيشرفت درصد ها،حوزه از  برخی در رسدمی نظر به لذا. دارد

در سطح جهان   يكپارچهالمللی  هاي تامين بين زنجيره تحقق  در مسير  سطح تسهيل تجارت    باالترينرا    تجارت بدون كاغذ فرامرزي   تسهيل  سازمان ملل، 

بوده و عمال محدود  بدون كاغذ    فرامرزي   تجارتفرآيندهاي  ، اجراي  در مرزهااسناد الكترونيكی  از  روزافزون    استفادهعليرغم    ،ن سازمانيابه اعتقاد  .  داندمی 

 50امتياز    اين موضوع در كنار  هاي الكترونيكی با قابليت رديابی گذر كنند.مبتنی بر كاغذ به رويهبايد از فرآيندهاي  اقيانوسيه  ها در سراسر آسيا و  دولت

 است.  مهم، نشانگر لزوم توجه جدي سياستگذاران و متوليان به اين تجارت بدون كاغذ فرامرزي كشورمان در شاخص درصدي 

تسهيل و تسريع تبادل الكترونيكی  با تمركز بر موضوع    2016در سال    2در آسيا و اقيانوسيه   تجارت بدون كاغذ فرامرزي تسهيل    نامهموافقت ،  رابطه  ايندر  

  فرامرزي  دالتمبا  تسهيل  آن  هدف  كه  دهدمی  ارايهرا    چارچوبی   نامه موافقتاين    شكل گرفته است. ورهاي عضو  ونقل( بين كشطالعات تجاري )و حملا

 هاي سيستمو    تجارت  واحد  پنجره  ديجيتال،  گمرك  هاي سيستم   نظير  افزارينرم   هاي سيستم  از  استفاده   و  مناسب   قانونی   و  نهادي   محيط  ايجاد  بواسطه

  چندجانبه   و  دوجانبه  ي هاهمكاري   گيري بر شكل   عضو،  كشورهاي   داخل  در  هاتوانمندي   اين  توسعه  بر  عالوه  چارچوب  اين.  استبندري    مديريت  الكترونيك

  فيليپين،   ن،ايجاآذربعضويت  )  آن  اعضاي   رسيدن  نصاب  حد  به   از  پس  نامه موافقت   اينتاكيد دارد.    فرامرزي   تجارت  اطالعات  الكترونيكی  به منظور تبادل

  سال   از   آن  جدي   اجراي   اما  ، دهستن  آن  به   پيوستن   حال  در  نيز  اسكاپ  ديگر  عضو  چندين  . يافت  رسميت  2021  فوريه  20  در(  چين  و  بنگالدش  ايران،

 .بود خواهد 2022

 را مورد توجه قرار داده است:  موضوعات زير نامهموافقت اين در ارتباط با بحث ترانزيت، 

اسناد  هاداده  الكترونيكی  متقابل  مبادله  و  شناختن  رسميت  به  اهميت   به  نسبت  نامهموافقت   ي اعضا  آگاهی  لزوم •  فاقد   كشورهاي   بين   مخصوصا  ،و 

 ؛كشورها اين از ترانزيت هزينه و  زمان كاهش  بر آن تاثير و ترانزيتی كشورهاي  و دريا به  سیدستر

 كشور   تا  مبدا  كشور  از  جابجايی  مسير  كل  در  كه  طوري   به  ،نامهموافقت   عضو  هاي وركشبين    ترانزيت  الكترونيكی  اسناد  براي   فرامرزي   داده  تبادل •

 شود؛  استفادهترانزيت واحد  نامهضمانت  يك زا و شده انجام گمركی اظهار يكبار  تنها  مقصد،

  به   خود  اعضاي   بين  در  را  كاغذي   اسناد  معادل  الكترونيكی  اسناد  بكارگيري   كه  ترانزيت  و  ونقلحمل  با  مرتبط  معاهدات  ساير  در  كشورها  تاثير عضويت •

 ؛بشناسند رسميت

تجاري   هاي سيستم سازي  پياده اهميت   • واحد  عضو  پنجره  كشورهاي  منظور    در  ترانزيتبه  و  صادرات  واردات،  فرآيندهاي  اين   تسهيل  اتصال  و 

گزارش تسهيل تجارت ديجيتال و  بر اساس    :اي تجارت بدون كاغذ در سطوح دوجانبه، چندجانبه و منطقه  هاي سامانه ها به يكديگر در قالب  سيستم 

حداقل   اما  ،هاي پنجره واحد خود هستندانوسيه در حال كار بر روي سيستم درصد اقتصادهاي آسيا و اقي  70نزديك به  با وجود اينكه  (،  2019پايدار )

 
1 Digital and Sustainable Trade Facilitation 
2 Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and Pacific 



   
 

  اه ـدگ ــدي 
نيز اغلب در مرحله هاي واحد تجاري كشورها با يكديگر  اتصال پنجره رحله طراحی و اجراي آزمايشی قرار دارند.  هنوز در مها  اين سيستم يك سوم از  

 . كندفعاليت می   2018كه از سال  تآن اسمربوط به پنجره واحد آسه آزمايشی بوده و تنها استثنا

و در صورت عضويت كشورهاي واقع شده در سهيل ترانزيت برخوردار است  توجهی براي تهاي قابل  از ظرفيت  نامهموافقت فوق، اين    توضيحاتبر اساس  

 سازي ترانزيت ايفا كند. قق تجاري تحكمك به تواند نقش موثري را در ، می كريدورهاي عبوري از ايران و همكاري نزديك آنها با يكديگرمسير 

  عضو  كشور  150  از  بيش  كه  تجارت  جهانی  سازمان  تجاري   تسهيل   نامهموافقت   اب  مقايسه  در  نامهموافقت   اين  اعضاي   دامنه  كه  شود  نشان  خاطر  بايد  البته

 هاي هزينه  كاهش   وكار،كسب   محيط   بهبود  نظورم   به  تجاري   تسهيل  نامهموافقت   شمول  جهان  معيارهاي   دارد  ضرورت  لذا.  است  محدود  بسيار  هستند،  آن

 .گيرد قرار امر متوليان كار دستور در جدي  طور به صادرات،  توسعه و مبادله

 نكات كليدي: 

اين  گيري همكاريشكل • قالب  در  ديگر كشورها  و  ايران  بين  و چندجانبه  دوجانبه   تسهيلچارچوب    نامهموافقت   قانون  13  ماده   نامه:موافقتهاي 

فرامرزي   تجارت كاغذ    به  و  فرامرزي   تجارت  هاي داده  مبادله  آزمايشی  هاي برنامه   اجراي   بواسطه  تجارت  تسهيل  و  ارتقا  به  ،(1398)مصوب    بدون 

 ادله مب  براي   هايینامه تفاهم   و  هانامه موافقت   انعقاد  بواسطه  بند  اين  تحقق.  پردازدمی  اعضا  ديگر  با  آنها  اجراي   ازآموخته شده    دروس  گذاري اشتراك

 ترغيب   نيازمند   چيز  هر   از  پيش  ايران،  سوي   از  هايیهمكاري   چنين   گيري شكل .  گيردمی   صورت  عضو  كشورهاي   بين  هاداده  اين  چندجانبه   و  دوجانبه

چرا كه    .است  فرامرزي   كاغذ  بدون  تجارت  تسهيل  نامهموافقت   به  پيوستن  براي   كشورعبوري از    كريدورهاي ترانزيتی  ديگر اعضاي   و  منطقه   كشورهاي 

 را امضا نموده است.  نامه بوده و ارمنستان نيز آنتنها آذربايجان عضو رسمی موافقت در منطقه به جز ايران، در حال حاضر 

  مبادله   براي   بستري   ايجاد  منظور  به   الكترونيك  تير   پروژه:  1ک يالكترون  ريتپروژه  با  تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي  نامه  موافقت  يارتباط اجرا •

بين   تير  كنوانسيون  عضو  كشورهاي   در  سيستم  ذينفعان  بين  هاداده مقررات  مهمترين  عنوان  جادهالمللی حملبه  و   انجام  دست  دراي  ونقل  است 

اعضاي  از  در  عالقمند  تعدادي  كنوانسيون  از   . هستند  سيستم  اين  به  خود  گمركی   هاي سامانه  اتصال   حال  اين  بخشی  خود  كه  پروژه  اين  اجراي 

با م  تجارت بدون كاغذ فرامرزي شود، از مصاديق تسهيل  ترانزيت محسوب میسازي  تجاري  نامه مزبور وافقت است كه البته دامنه شمول اعضاي آن 

 . است متفاوت 

ت تجار  تسهيلنامه  قانون موافقت   8و    7مواد  :  اصلی به آن  اجرايی  هايتسريع در تكميل و استقرار سامانه جامع تجارت ايران و پيوستن دستگاه •

ح ملی توسط كشورهاي عضو و در سط  (واحد  پنجرهسيستم    نظير)   كاغذ  بدون  تجارت  هاي سامانه   به كمك  تجارت  تسهيل  به  ،بدون كاغذ فرامرزي 

خصوص در هاي آن به تسريع در تكميل نواقص سامانه جامع تجارت و زيرسامانه   بنابراين  .پرداخته است   در سطح جهانی سپس اتصال آنها به يكديگر  

 ه تجارت فرامرزي مانند گمرك جهت تسهيل فرآيندهاي ترانزيتی ضروري است. حوز

 بدون   تجارت  ملی   سياست  چارچوب  تدوين  به   ،مذكور  نامهموافقت چارچوب    قانون  6  ماده  :تجارت الكترونيک  هو نقشه را  تدوين سند راهبرديلزوم   •

 كشور،   الكترونيك  تجارت  حوزه  در  راهبردي   سند  وجود   عدم  به  توجه  با  .دارد  آن  اهميت  از  نشان  كه  است  كرده  اشاره  عضو  كشورهاي   توسط  كاغذ

است  .گردد  داماق  سندي   چنين   تدوين  به  نسبت  است  ضروري  ذكر  به  فنی    كه   الزم  اين   نامهموافقت كارگروه  تدوين  براي  الگويی  تهيه  حال  در 

  اقيانوسيه،بررسی تجربيات كشورهاي آسيا و  بر  مشتمل    اي اوليه  مطالعه،  2020  كه در همين ارتباط در دسامبر  چارچوب توسط كشورهاي عضو است

 . مراحل تدوين آن منتشر شدت بدون كاغذ و خطوط راهنما و چارچوب پيشنهادي براي سياست ملی تجار ارائه 
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