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موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین الیحه »
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 مقدمه

 و مقررات در ثبات طريق از كشورها ميان روابط توسعه در مهم ابزارهاي از يكي چندجانبه يا دو هايموافقتنامه انعقاد

 اعتماد جلب و هاهمكاري تقويت براي الزم هايزمينه ايجاد موجب كه است طرفين اقتصادي فعاالن ميان اعتماد ايجاد

 شود.مي خارجي و داخلي گذارانسرمايه

 است چندجانبه هايتوافقنامه از يكي نيز خزر يساحل يهادولت نيب يتجار و ياقتصاد يهمكار موافقتنامه حهيال

 يهايهمكار ميتحك ،دوستانه روابط ميتحك به خزر يايدر يساحل يهادولت ليتما ازجمله مواردي به آن مقدمه در كه

 انيم يتجار و ياقتصاد يهايهمكار گسترش ليتسه و قيتشو طريق از كشورها منافع نيتأم و داريپا توسعه و يامنطقه

 است. شده اشاره خزر يايدر يساحل يكشورها

و مورخ اعالم وصول شده  12/8/1398مورخ مجلس شوراي اسالمي  دهم دورهشايان ذكر است اين اليحه در 

 كليات اين اليحه به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي رسيده است. 5/3/1400

 

 اليحه موضوع .1

 تقديم اسالمي شوراي مجلس به ماده 13 شامل ايموافقتنامه واحده،ماده يك و مقدمه يك ارائه ضمن اليحه، اين طبق

 است. رسيده وزيران هيئت تصويب به 28/01/1398 مورخ جلسه در كه شده

 از مؤثر استفاده به تجاري هايطرف ترغيب همكاري، هايحوزه قبيل از مواردي به مقدمه از پس اليحه اين در

 هايزمينه در تجربه تبادل گذاري؛سرمايه مشترک هايبرنامه و هاپروژه اجراي هايزمينه در ازجمله اقتصادي منابع

 تجاري بخش در آماري اطالعات و قواعد استانداردها، ملي، مقررات خاص؛ اهداف با ويژه و آزاد مناطق توسعه و ايجاد

 نهادهاي تعيين ونچر(؛ )جوينت مشترک گذارهايسرمايه تأسيس ديجيتالي؛ اقتصاد زمينه در همكاري اقتصادي؛ و

 براي نامحدود زماني بازه تعيين امين، عنوان به قزاقستان كشور تعيين اختالفات، حل سازوكار طرف، هر دارصالحيت

 است. شده اشاره ... و اجرا

 ران،يا ياسالم يجمهور جان،يآذربا يجمهور يهادولت موافقتنامه، اين در خزر يساحل يهادولت از منظور

 .شونديم دهينام «هاطرف» پس نيا از كه است ترکمنستان و هيروس ونيفدراس قزاقستان، يجمهور

شايان ذكر است كميسيون اقتصادي با اضافه نمودن يك تبصره به ماده واحده اين اليحه كه در ادامه بدان اشاره 

 شده با كليات اليحه فوق موافقت نموده است.
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  تجاري و اقتصادي هايهمكاري هايموافقتنامه قانوني پيشينه .2

 و ايمنطقه همكاري تحكيم اليحه اين اصلي هدف كه است مشخص اليحه مقدمه در مندرج اهداف و اليحه اين كليات بررسي از

احترام متقابل، عدم  ، عدم استفاده از زور يا تهديد به زور،هادولتاحترام به حاكميت، تماميت ارضي، استقالل، تساوي حاكميت 

 دخالت در امور داخلي يكديگر و ... است.

 صورتبه كشورها ساير و ايران اسالمي جمهوري دولت بين تجاري و اقتصادي همكاري هايموافقتنامه دست اين تصويب اگرچه

 طي كه است تجارت توسعه و تحكيم آن، ارائه از هدف دهدمي نشان موافقتنامه اين مواد بررسي اما نداشته، سابقه تاكنون چندجانبه

 تصويب سابقه بررسي است ذكر شايانهاي مشابه با ساير كشورها پيگيري شده است. هاي اخير در قالب انعقاد موافقتنامهسال

 بيانگر كشورها ساير و ايران اسالمي جمهوري دولت بين گمركي و بازرگاني موافقتنامه ازجمله اقتصادي هايهمكاري هايموافقتنامه

 49 و بازرگاني موافقتنامه 89) موافقتنامه 138 بر بالغ تاكنون اسالمي انقالب از بعد كه ايگونه به هاستموافقتنامه قبيل اين تعدد

 يك از بيش ديگر بعضي با و موافقتنامه يك كشورها برخي با كه شده تصويب كشورها ساير و ايران بين كشور، 69 با گمركي( موافقتنامه

 اثربخشي به مجزا صورتبه است الزم و است شده منعقد مختلف هايدولت در و مختلف هايسال طي گمركي و بازرگاني موافقتنامه

 شود. پرداخته فوق هايموافقتنامه

 

 خزر ساحلي هايدولت و ايران ميان منعقده هايموافقتنامه به نگاهي .3

 كشور با كه ايگونه به است، رسيده تصويب به خزر ساحلي هايدولت و ايران ميان متعددي هايموافقتنامه گذشته، دهه چهار طي

 يا و گمركي بازرگاني، زمينه در موافقتنامه 4 آذربايجان با و موافقتنامه 5 قزاقستان با موافقتنامه، 5 روسيه با موافقتنامه، 6 تركمنستان

 .است شده منعقد تاكنون انقالب از بعد ترجيحي تجارت

 

  موافقتنامه مفاد کليات درخصوص نكاتي .۴

 اقتصادي مبادالت با كشورها براي خصوصبه يكديگر، به نزديك جغرافيايي كشورهاي براي حداقل مناسبي جايگزين گراييمنطقه .1

 و شود تشديد گراييمنطقه موج رسدمي نظربه جهاني تجارت سازمان كاركرد در داده رخ تحوالت به توجه با است. نزديك منافع و

 شود. انجام ايمنطقه هايتوافقنامه طريق از تجارت از بزرگي بخش

 بيشترين و پايين بسيار فوق كشورهاي با تجارت حجم كه است آن از حاكي خزر ساحلي هايدولت با ايران تجارت حجم بررسي .2

 است. روسيه كشور به مربوط فوق كشورهاي ميان در تجارت حجم

 عنوانبه مطالعاتي انجام نيازمند ،تجاري و اقتصادي همكاري موافقتنامه قالب در خزر ساحلي هايدولت با تجارت انجام حال هر به .3

 بناست ديگري اهداف خاطر به صرفاً يا است مكملي تجارت داراي كشورها اين با ايران آيا كه است آن درخصوص پشتيبان اسناد

 گردد. منعقد فوق موافقتنامه

 کشورهاي با منعقده هايموافقتنامه پتانسيل از که است آن از حاکي اخير هايسال طي تجاري حجم اجمالي بررسي .4

 تنهايي به جانبهچند يا دو هايموافقتنامه انعقاد دهدمي نشان تجربه بنابراين است. نگرفته صورت کارآمدي استفاده خزر ساحلي
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 اكمال درجه ازجمله كارشناسي هايبحث به است الزم و شودنمي محسوب كشور دو بين تجارت حجم افزايش براي الزم محرک

  شود. توجه نيز ... و كشور دو ميان تجارت حجم تجاري، شدت و پتانسيل هايشاخص تجاري،

 هايدستگاه ازسوي جامعي بررسي تاكنون گفت توانمي خزر ساحلي كشورهاي با منعقده هايموافقتنامه عملكرد گزارش درخصوص .5

 است. نشده منتشر و انجام كشور خارجي تجارت بر هاتوافقنامه گونهاين منفي يا مثبت آثار برمبني تجارت( توسعه سازمان )مانند متولي

 گونهناي انعقاد كه دكر عنوان توانمي بنابراين است. ناچيز بسيار خزر ساحلي كشورهاي و ايران بين تجارت حجم بررسي ديگر ازسوي

 .اندنشده كشور تجاري ساختار در تغييري به منجر و است نداشته ايعمده سهم و نقش كشور خارجي تجارت توسعه در توافقات
 

 موافقتنامه مواد درخصوص حقوقي نكات .5

  شود:مي اشاره آنها به ذيل در كه است رؤيت قابل موافقتنامه اين مفصل متن در حقوقي هايابهام و هانكته از برخي

 ديموافقتنامه با هايحيهاصال هيموافقتنامه مقرر داشته است كل (11)ماده  نكهيواحده است. با توجه به انكته اول ناظر بر تبصره ماده .1

اشاره  هايهاصالح بيكشورها درخصوص تصو يداخل نداينمودن فر يبه سپر زين ريكنند و ماده اخ يرا ط (13)مندرج در ماده  يبيتصو ندايفر

در متن  باشدميو آنچه مقصود تبصره  ستيحاصل ن ليجز تحص يزيتبصره چ نيا گريد ريندارد. به تعب يضرورت چيواحده هدارد لذا تبصره ماده

 موافقتنامه وجود دارد.

 از بعد دوجانبه، هايموافقتنامه متن اينكه به توجه با است. ويرايشي مشكالت و ابهام داراي فوق موافقنامه متن از بندهايي .2

طور كه اداره همان شوند. مرتفع مذكور ابهامات است الزم شوند،مي محسوب اسالمي شوراي مجلس مصوب قانون منزله به تصويب

 ايهترجم هايرادينارسا بوده و ا اريمتن موافقتنامه بس ،ده استكراشاره  هارادياز ا يبه برخ زين ياسالم يمجلس شورا نيقوان نيكل تدو

( موافقتنامه فوق اين نكته تصريح 13ماده )« 2»رغم اينكه در بند علي د.شوموارد اصالح  نيالزم است تمام ا كه دارد ياديز يو ماهو

حال ايرادهاي فوق شده، ولي با اين تنظيم انگليسي و فارسي تركمني، وسي،ر قزاقي، آذري، هايزبان به اصلي نسخه شده كه يك

 :شودميبه آنها اشاره  ادامهكه در  شودمي دهيدر متن د يمواردمرتفع نشده است. 

 دهنامي «اهفطر»كننده موافقتنامه در متن تحت عنوان منعقد يده است كه كشورهاكربند اول مقدمه عنوان  نكهيبا ا (الف

 متن در مثال عنوانبه. دانهاستفاده كرد يمختلف رينبوده و از تعاب بنديموضوع پا نيموافقتنامه به ا انمترجم اياما مترجم  ،خواهند شد

 .است شده استفاده «هاطرف هايدولت» ريعبت از نوبت چند مقدمه

 شود. ليتبد «يمل»به  ديخود با «هايدولت»موافقتنامه واژه  (4)و  (1)در ماده  (ب

ماده را به شكل مقابل نوشت:  نيصدر ا توانيترجمه شده باشد. م يحيصورت صحبه رسديظر نمنبه  زيموافقتنامه ن (6)ماده  (ج

 «هستند: رزي شرحبه هاصالح طرفيذ يموافقتنامه، نهادها نيا يمنظور اجرابه»

 غامض و مبهم است. اريبس، قرار گرفته زيمجلس ن نيقوان نيطور كه مورد اشاره اداره كل تدوهمان (8)ماده  (د

 يحقوق تيوضع ونيكنوانس ييآماده شده است كه متن نها يموافقتنامه زمان نيمتن ا رسدنظر ميبه (9)درخصوص ماده  (ـه

 دهيرس بيبه تصو زيخزر ن هيشده و در مجلس سه كشور حاش هيمتن ته نيكه هم اكنون ا ينشده بوده درحال هيخزر هنوز ته يايدر

 نيا توانيم ،است انيخزر در جر يايدر رامونياز موضوعات پ يمذاكرات درخصوص برخ نكهيو با ا حيتوض نيت به اياست. با عنا

 عنوان ابهام در گزارش مطرح ساخت. له را بهئمس
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 آن اثربخشي و هاموافقتنامه تصويب فرايند پيرامون نكاتي .6

 تهيه موافقتنامه، موضوع هايدولت ميان اوليه هايهماهنگي انجام از بعد چندجانبه يا دو هايموافقتنامه به مربوط قانوني لوايح الف(

 با مجلس در هاموافقتنامه تكميل و اصالح كه شودمـي مـوجب هادولت اوليه توافقات شوند.مي ارائه مجلس به تصويب براي و شده

 پيشنهادي اصالحات و داده عودت دولت به مذكور اليحه مجدداً  بايد مجلس در آنها اصالح و حك هرگونه براي زيرا شود. روروبه مشكل

 تغييرات كه است محتمل البته گردد. باز مجلس به اليحه صورتبه مجدداً توافق صورت در و شود مطرح قرارداد طرف كشورهاي با

 مرتبط لوايح بررسي در معموالً  دليل همين به شود. مواجه بستبن با موافقتنامه تصويب و نشده پذيرفته مذاكره طرف دولت ازسوي

 برخوردار اساسي هايابهام از موافقتنامه كه صورتي در تنها و شده پرهيز جزئي و كوچك فني مسائل به پرداختن از هاموافقتنامه با

 كند.مي اقدام آن رد يا اصالح به مجلس شود، داخلي مقررات يا تجاري مناسبات در احتمالي چالش به منجر و باشد

 بر نيز محسوسي نظارت نيست، شفاف و روشن لوايح گونهاين قانونگذاري فرايند در مجلس تأثيرگذاري اينكه برعالوه ب(

 كشورهاي و ايران ميان متفاوت هايقالب در موافقتنامه هاده تاكنون پذيرد.نمي صورت تصويب از پس هاموافقتنامه اين عملكرد

 از هاموافقتنامه اين اثربخشي و عملكرد ارائه برمبني گزارشي گونههيچ ولي است، شده تصويب محترم مجلس توسط و منعقد مختلف

 است. نشده ارائه مجلس به تخصصي هايوزارتخانه ديگر و خارجه امور وزارت طرف

 عملكرد نحوه درخصوص نظارت عدم با توأم هاموافقتنامه تعدد برمبني چندجانبه يا دو هايموافقتنامه بر حاكم كنوني شرايط وجود ج(

 و ايمنطقه و جهاني كار تقسيم راستاي در كشور تجاري و صنعتي هاياولويت نبودن مشخص از ناشي توانمي را آنها اثربخشي ميزان و

 دانست. همكاري طرف كشورهاي انتخاب در كشور استراتژي ثبات عدم

 

 گيرينتيجه

 كرد توجه خزر ساحلي هايدولت با تجارت سطح افزايش بر آن ملموس و عملي نتايج و آثار به است الزم موافقتنامه اين تصويب و بررسي در

 با پيشين هايموافقتنامه پتانسيل از که است آن از حاکي خزر ساحلي کشورهاي با ايران تجارت حجم اجمالي بررسي

 محرك تنهايي به چندجانبه يا دو هايموافقتنامه انعقاد ديگر عبارتبهاست  نگرفته صورت کارآمدي استفاده کشورها، اين

 اكمال درجه ازجمله كارشناسي هايبحث به است الزم و شودنمي محسوب کشور دو بين تجارت حجم افزايش براي الزم

  شود. توجه نيز و... كشور دو ميان تجارت حجم تجاري، شدت و پتانسيل هايشاخص تجاري،

 هايدستگاه ازسوي جامعي بررسي تاكنون گفت توانمي خزر ساحلي كشورهاي با منعقده هايموافقتنامه عملكرد گزارش درخصوص

  است. نشده منتشر و انجام كشور خارجي تجارت بر هاتوافقنامه گونهاين آثار برمبني تجارت( توسعه سازمان )مانند متولي

 است داشته ايعمده سهم و نقش کشور خارجي تجارت توسعه در تواندمي زماني توافقات گونهناي انعقاد درمجموع

حال در صورت تصميم ايعلي ندارد. كشور براي ايفايده چندان صورتاين غير در ،دوش كشور تجاري ساختار در تغييري به منجر كه

 مورد تأييد است.مجلس شوراي اسالمي به تصويب اين موافقتنامه محتواي ماده واحده 
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 ارجاع به کميسيون
موافق به 

 شرط اصالح
 شماره ماده موافق مخالف

     ماده واحده 

     تبصره 

 

 مخالف موافق تبصره–ماده 

موافق به 

شرط 

 اصالح

ارجاع به 

 کميسيون
 اظهار نظر کارشناسي

متن 

 اصالحي

هاي ساحلي خزر مشتمل موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت

بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن 

 .شودميداده 

 

  
 

   

اگرچه در بعضي از مواد 

ايرادهاي حقوقي وجود دارد 

اما با توجه به رويه مجلس 

مبني بر عدم ورود به مفاد 

ها كليت ماده موافقتنامه

 واحده مورد تأييد است.

 

( و 125(، يكصدوبيست و پنجم )77: رعايت اصول هفتاد و هفتم )تبصره

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجرا و 139يكصدوسي و نهم )

 هرگونه تغيير، تكميل يا اصالح اين موافقتنامه الزامي است.

 

 

  
 

  

اگرچه محتواي اين تبصره 

تحصيل حاصل است و مفاد 

 آن در موافقتنامه ذكر شده

است اما تصويب آن بالمانع 

 است.

 

 


