
____________________________ 

 05/51/7031تاریخ تصویب :          50/50/7031تاریخ دریافت : 

 7031، زمستان چهارمهای جغرافيای سياسي، سال دوم، شماره مجلّة پژوهش

 

 :تيو امن در توسعه ايمنطقه ياقتصاد يهايهمکارو  يتجار ينقش آزادساز

 )سادک( قايجامعه توسعه جنوب آفر يمطالعه مورد
 

 بيرجند، ايران( ،دانشگاه بيرجند ،علوم سياسیاحمد بخشی) استاديار

Bakhshi@birjand.ac.ir 

 

 چکيده

درایين راسيتا، اصتصياددا ان  .باشيدکشورها و بازیگران سياسيي مي ترین دغدغهعه و امنيت از مهمتوس

پي   باشد. امنيت دهندة توسعه و در  هایتتوا د  يروی سوقمعتقد د که تجارت آزاد بين کشورها مي

ای برای تأمين  يازها و اهيدا  و از بين رفتن  ظام دوصطبي، رو د همگرایي منطقه از فروپاشي شوروی

توجهي ها و مناطق مختلف جغرافيایي تغيير جهت داد و تقویت شد و در عرصه عمل، شمار صابلگروه

 این دوره شکل گرفتند و  شان داد د که صدرت اصتصادی به عنصير ای درهای اصتصادی منطقهاز سازمان

الملليي تبيدیل شيده اسيت. موافقيان در عرصيه بين ميدهنده صدرت سياسي و حتي  ظيامهم تشکيل

 اش غلبيههای  اشي از ا يدازه کوچيب بيازار دا لييزیان بر هاهمگرایي اصتصادی معتقد د که فرصت

 در این راسيتا کشيورها بيه دلييل اصيل و بخشدمياش را سرعت اصتصادی« ميزان یادگيری»کند و مي

را در  گرایييدن، اصيل منطقيهشهای  اشي از جها يپذیریاری و تشابه، به منظور کاهش آسيبهمجو

 صاره آفریقا، عليرغم تميام دا ند.مي "توا مندسازی"ا د. و آن را در راستای اصل دادهدستور کار  ود صرار

منياب   ،ری از کارشناسانکه از  ظر بسيا ها، یکي از مناطق ثروتمند جهان استمشکلات و فراز و  شيب

باشد. کشورهای این صاره هما ند بسياری ضروری ميشدن جها يگرایي و گستردة آن برای توليد منطقه

ه به حداصل رسا ده این پدیدباشند تا آسيب پذیری  ود را از مند ميعلاصه ،از کشورهای در حال توسعه

ا يد و گرفتهر عميده پيشيرفت اصتصيادی در  ظربيزاای را بيه عنيوان یيب ا تيجه، همگرایي منطقهو در

بيابنيد. ایين شان یعني توسعه و رفياه و امنييت اصليهای ، پاسخي به دغدغهدرصدد د تا از این طریق

تياثير آزادسيازی تجياری و همگرایيي اصتصيادی  توصييیي، –پژوهش در  ظر دارد تا با روش تحليلي

 )سادک( مورد بررسيي صيرار دهيد.7توسعه جنوب آفریقا ای را در آفریقا با مطالعه موردی جامعهمنطقه

                                                 
1. Southern African Development Community(SADC) 
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دستيابي به رشد و توسعه، افزایش تجارت درون منطقه ای، ارتقيا سيهم سيادک در تجيارت جهيا ي، 

 باشد.ز دگي و...از  تایج این پژوهش ميتقویت استا داردها و کيیيت 

جامعييه توسييعه جنييوب  ای، امييه تجييارت آزاد، آفریقييا، همگرایييي منطقييهموافقت کلياادي: کلمااا 

 .، توسعه)سادک(آفریقا

 مقدمه

این راسيتا تميام کشيورها باشد. در کشورها و بازیگران سياسي مي ترین دغدغهتوسعه و امنيت از مهم

ایين روشيها ممکين  بر د.ميهای متیاوت به کار این فاکتورها با روشحداکثر تلاش  ود را برای افزایش 

ای و هيای توسيعههای  اشي از آن و یا در چيارچوب کمببندیبلوک است در چارچوب جنگ سرد و

های المللي پول و با ب جها ي، بر اميهالمللي ما ند صندوق بينهای مالي بينهای دیکته شده سازمانبر امه

 ای صورت گيرد. های منطقهدا لي و یا چارچوب

 1511بيه  7353ميورد در سيال  370تعار  از م ين الملليب یو دهاين دارد که تعداد پیآمار  شان از ا 

 85ميورد) حيدود  0353ن تعيداد یيده است که از ايرس 3550مورد در سال  1003و  7333مورد در سال 

و  7305 یهيادر دهه یيگرامنطقه (Shahabi& shikoleslami, 2007: 140).دارد  یات منطقهيدرصد( ماه

 یهياصيرار داشيت و سيازمان جهيان یو اصتصياد يسيايشدن س ير جنگ سرد و دو صطبيتحت تاث 7315

 تجياریو  یاصتصياد یهاگرفت تا هد ميشکل  يتيامن سياسي وشتر با هد  يب هان دههیدر اای منطقه

(Hafeznia & mokhtari & Eftekhari, 2012: 2) از فروپاشي شوروی و از بين رفتن  ظام دوصطبيي،   پ

ها و مناطق مختلف جغرافيایي تغيير جهيت داد و يازها و اهدا  گروهای برای تأمين  رو د همگرایي منطقه

ایين دوره شيکل  ای درهای اصتصيادی منطقيهتقویت شد. در عرصه عمل، شمار صابل توجهي از سيازمان

در عرصيه  ميدهنده صدرت سياسي و حتي  ظاگرفتند. در این دوره، صدرت اصتصادی به عنصر مهم تشکيل

ای در مطالعيات روابي  شد؛ تا جایي که اکنون رفتيار اصتصيادی کشيورها اهمييت ویيژه المللي تبدیلبين

توا د اصتصياد مليي  يود را از درآميدهای صيادرات و الملل پيدا کرده است. امروزه هيچ کشوری  ميبين

حنه  ياز بدا د. همچنين به واسطه تغييرهای شيگرفي کيه در صيالمللي بيمزایای مشارکت در بازرگا ي بين

المللي به وصوع پيوسته، مسئله تنظيم رواب  اصتصادی  ارجي به مرکز دیپلماسي منتقل شيده و اهميتيي بين

های سياسي پيدا کيرده اسيت و کشيورها از طریيق دیپلماسيي اصتصيادی در تلياش بيرای مشابه موضوع

اسيي و کميب بيه المللي برای کسيب  یيوس سيها و امکا ات اصتصادی در صحنه بينگيری از فرصتبهره
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المليل سيهم صابيل باشند. به همين دلييل، تجيارت بينميدستيابي به اهدا  اصتصادی )و مناف  ملي(  ود 

المليل، تجيارت آزادا يه و توجهي از اصتصاد جها ي را به  ود ا تصاص داده و تیکر غالب بر اصتصياد بين

 .(Soliemanpour, 2009:78)بدون ما   کالاها و  دمات بين کشورها است 

ای داشته و آزادسازی بازارهای تجياری در اصتصاد جها ي شده، گسترش تجارت  ارجي جایگاه ویژه

تبدیل شده است. امضای موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت )گات( و تبيدیل آن بيه شدن جها يبه سمبل 

زمان جهيا ي این موضيوع اسيت. رو يد افيزایش اعضيای سيامؤید 7330سازمان تجارت جها ي در سال 

ایجاد وابستگي اصتصاد کشورها به یکيدیگر  این  هاد در برصراری تجارت آزاد وتجارت، بيا گر اهميت  قش

اهش مسائل این راستا ک در.(Behkish,2006:32)شوداصتصاد محسوب ميشدن جها يای از و  ماد برجسته

کيه سيازمان تجيارت جهيا ي در یافته یکي از موضوعات مهميي بيود توسعهو مشکلات کشورهای کمتر

 .(Blesel, 2009: 44)توجه  اصي به آن  مود 7338تا  7330های سال

در مورد اهميت تجارت  ارجي، حتي در تیسير سنتي، آن چنان که توسي  اصتصياددا ان کلاسييب و  

 دهندة توسيعه باشيد.توا د  ييروی سيوقاین است که تجارت  ارجي ميشود،  ظر وکلاسيب تشریح مي

این که دروازة کشيوری بيه   يروی کار و زمين را صبل از الگوی تجارت  ارجي آدام اسميت، وجود مناب 

گيرد. مناب  اضافي برای توليد کالاهایي مازاد کيه بيه صيادرات روی بازارهای جها ي باز شود، میروض مي

ظرفييت موليد ميازاد گير د و بيدین ترتييب تجيارت بيرای یيب ميیابد، مورد استیاده صرارتصاص ميا 

  :ما د. به تعبير اسميتاین صورت بدون استیاده باصي ميکند که در غيرایجاد مي«منیذهایي»

آیيد. هيا حاصيل ميیابد، دو فایده متمایز در آندر ميان تمام مناطقي که تجارت  ارجي گسترش مي"

تقاضایي برایش وجود  دارد، بيه بييرون  ها را که در دا ل هيچجز مازاد توليد مناب   يروی کار و زمين، آن

آورد که در دا ل تقاضایي برای آن وجود دارد. به مواد زاید و کند و در عوض چيزی ميصادر و روا ه مي

ها با چيز دیگيری کيه ممکين اسيت بخشيي از ها هم از طریق مبادله آنبخشد، آنها ارزش مياضافي آن

ها را افزایش دهد. به واسطه تجارت، کوچکي بازار دا ليي ) يا گي( شان را تأمين کند و لذایذ آنهای ياز

شود که تقسيم کار در هر شعبه  اص از فن یا صنعت به بالاترین حد کمال دست یابيد. بيا ما   از آن  مي

تر برای هر صسمت از توليد  يروی کار، که ممکن است از مصر   ا گي فراتر باشيد، گشایش بازار وسي 

ها در بالاترین حد، و افزایش درآميد واصعيي و ها، ا باشت توليد سالا ة آنهای توليدی آنود توا ایيبهب زمينة

که بير موضيوع  این  ظریه براساس (Mir,2008: 891) "کند. آورد و تشویق ميثروت جامعه را، فراهم مي
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تيا کمبودهيای دا ليي را کنيد تجارت آزاد فرصتي برای یب کشور فقيير فيراهم ميکند، توسعه تأکيد مي

اش اصتصادی« ميزان یادگيری»اش غلبه کند، و های  اشي از ا دازه کوچب بازار دا ليبرطر  کند، بر زیان

هيای تیاوت معتقد يد کيه ای از منتقدان ما ند مييردالچند که عده ره(Mir,2008: 893) .را سرعت بخشد

جارت را به  ی  کشورهای پيشرفته فني و صينعتي و مناف   اشي از ت ،موجود در سا تار اصتصادی کشورها

از محققين معتقد د که آثيار مثبيت تجيارت  ای دیگرهمچنين عدهدهد. به ضرر کشورهای فقير جهت مي

های جامعيه المللي کار و تأمين بهينيه  يازمنيدیایجاد تخصص بين آزاد در صورت وجود رصابت کامل، با

هر کشوری به سقف بالاتری از توليد و مصر  برسد و در ضمن  رخ  شود تاباشد، چرا که موجب ميمي

 هایي یا  سبي توليد و مصر  بين کشورها یکسان گردد. مطالعات ا ير بر اهميت آزادسيازی تجياری در 

رشد اصتصادی کشورها  يز تأکيد  موده و ارتباطي صوی بين رشد اصتصيادی و آزادسيازی تجياری را  شيان 

های ا ير و اثر آن بر رشيد اصتصيادی، اهمييت افزون حجم تجارت جها ي طي دههدهد. گسترش روزمي

 (Movahedi, 2006: 173) .ویژه تجارت را برای کليه کشورها آشکار  موده است

گرایي رسد که یکي از ملزومات ورود مناطق گو اگون به جریان جها ي شيدن، منطقيهاکنون به  ظر مي

های سياسي، اصتصادی، فرهنگي در ابتيدا از ین دارد که بسياری از همکاریا است. شواهد تاریخي  شان از

ترین معيار برای تعيين باشد. شاید معرو ميها سطح منطقه شروع شده است و منطقه  قطه شروع فعاليت

مجاورت جغرافيایي باشد؛ براین اساس یب منطقه از مجموعه چنيد کشيور همسيایه تشيکيل  ،یب منطقه

 ,Leenor)کيه در مجياورت جغرافييایي  سيبت بيه یکيدیگر صيرار دار يد. (Moleer, 2002: 5)شيود.مي

ها را بر اساس سطح بالای تعاملات سياسيي، اصتصيادی، توان منطقهمي ؛علاوه بر عامل جغرافيا .(2003:201

ا یيا این تعاملات ممکن است بيدون سيون  يت)هما نيد اتحادهيفرهنگي، امنيتي و  ظامي تعریف کرد؛ البته

 ای( و یا مغرضا ه)هما ند مسابقات تسليحاتي یا جنگ( باشد. های منطقههای امنيتي دستههمکاری

 ينظر یق و مبانيروش تحق

تاثير آزادسازی تجياری و همگرایيي اصتصيادی  ؛تحليلي -این پژوهش در  ظر دارد تا با روش تحليلي 

اگرچيه  )سادک( مورد بررسي صرار دهد. نوب آفریقاای را در آفریقا با مطالعه موردی جامعه توسعه جمنطقه

گرایي  يوین الملل داشته است اما منطقيهتاثير عميقي در اصتصاد کشورها و افزایش تجارت بينشدن جها ي

در طي دو دهة گذشته در  قاط مختلف جهان به رو دی رو به رشد تبدیل شده که منجر به فزو ي تجارت 

ای ا سا ي در درون منطقه شده است. هرچند که عيده –ی جریا ات مالي سازبين کشورهای عضو و روان
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های رسد که کشورها بيرای کياهش هزینيهاما به  ظر مي ،دا ندميشدن جها يگرایي را ما عي در راه منطقه

گرایي به عنوان یيب آلتر يایتو از ا د و از سوی دیگر منطقهن  وع اصدامات زدهایدست بهشدن جها يفوری 

کاری اساسي جهت هباشد و از سوی دیگر سازميشدن جها يیب سو  قشه راه جهت ورود به فرایندهای 

هيای  ظام جها ي بيا بحران که گرایي  شان داده است زما يباشد. منطقهشدن جها يهدایت و تسری  رو د 

اعضای  ود تا حدودی ای برای حمایت از های منطقهشود اتحادیهسياسي، اجتماعي و اصتصادی روبرو مي

شيو د، بيا آن فراینيد  ييز شو د. اما در زما ي که  ظام جها ي از بحران  ارج ميگر ميگرا و حمایتدرون

ایجياد همگرایيي اصتصيادی بيين یکي از عوامل تاثيرگذار بر رواب  تجياری و ،شو د. همجواریهمگرا مي

این  وع  شو د، اثر بندیتقسيم ،بویژه همجوار های موثر،بلوکاست. چنا چه کشورها در صالب زیر کشورها

ی ا يير، دهد. در چند دههشدت تشابه اصتصادی برای تشکيل یب بلوک متمرکز را افزایش مي بندی،بلوک

دور جدیدی از یکپارچگي در اصتصاد جها ي آغاز شده است و رو د اصتصاد جهيا ي بيه سيوی وابسيتگي 

تری ای دارای ابعاد کوچيبهای منطقهجا که همکاریرود. از آنيش ميبيشتر اصتصاد کشورها به یکدیگر پ

کنندگان در آن بيا مشيکلات اصتصيادی و تجياری رسد که شرکتميسبت به اصتصاد جها ي است، به  ظر 

ایين طریيق آور يد تيا ازگرایي روی ميحال توسعه  يز به منطقيهاینب کشورهای دری مواجه باشند. کمتر

ای حل در مقابل مشکلات جها ي حیظ کرده، مسائل تجاری و اصتصادی را در مقياس منطقه اصتصاد  ود را

های  سبي و رصابتي  ود را افزایش دهند. بنابراین، کشورها به د بيال اسيتیاده از و فصل کنند و  هایتاً مزیت

ز یکپيارچگي تجياری، های اصتصادی هستند تا بتوا نيد از منياف   اشيي اهای ترجيحي و اتحادیهموافقتنامه

  (Perasteh, 2006:50)های  اشي از مقياس و ا تقال تکنولوژی بهره جویندصرفه

 هایژگيف، وي، تعاريیراه گمنطق

ایجاد منطقه تجيارت آزاد گرایي فرایندی است که از طریقگرایي باید گیت که، منطقهدر تعریف منطقه

شود در واص  ازی یا تسهيل تجارت در سطح منطقه آغاز ميسها به منظور آزادیا اتحادیه گمرکي بين دولت

گرایي یکي از اشکال کليد آزادسازی تجاری است که در مراحل پيشرفته از همکاری تجياری توسعه منطقه

گرایي بيه عنيوان شود. منطقهگرایي سياسي و امنيتي منتج ميهای اصتصادی و پولي و پ  به همبه همکاری

های احتمالي بيين های موجود یا بحرانآميز برای بحران ده، منجر به ارائه راه حل صلحیب مکا يزم باز دار

گرایي را حتي برای مذاکرات ساز ده این  وع منطقه شود. در حقيقتاعضا شده و موجب تحکيم صلح مي

صاليب  گرایي بير اسياس تجربيه تياریخي درمنطقه (Mosavi. 2009:123)سازدمتقابل بين اعضا فراهم مي
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شيود. ( مطير  مي7335گرایي  يوین )بيه ویيژه پي  از ( و منطقيه7385گرایي صدیم )پيش از دهه منطقه

 7301گيری جامعه اصتصادی اروپا در گرایي پ  از جنگ جها ي دوم در اروپا، به شکل خستين موج منطقه

ایتي، توليدکننيدگان های حميگرایي بود؛ بدین معنيا کيه بيا سياسيتمنجر شد که شا صة اصلي آن درون

گرایي این رویکرد که همان منطقيه مود. تر دا لي را جایگزین توليدکنندگان ارزان بيرون از منطقه ميگران

فریقا، پایگاه صدرتمندی یافيت. اميا تغيييرات آگوس برای گرا بود در جهان سوم  يز، همچون طر  لاتمرکز

گرایي  وین تعامل گرایي  وین شده است.  ظریه منطقهطقهالمللي موجب اهميت منا ير اصتصاد سياسي بين

ای را ميورد بررسيي صيرار هيای اصتصيادی منطقيهو تلاش برای یکپارچه کردن  ظامشدن جها يبين رو د 

گرایي بيه دلييل رشيد ی منطقيهيرگگرایي، مخالیان معتقد د که شکلدهد. در کنار موافقان فرایند منطقهمي

های تجاری است و موجيب تقسييم اصتصياد جهيا ي بيه گرایي و درگيریحمایت ها و فشارهایسياست

گرایي منطقه "جاها گواتي"سازد. بر ي، از جمله های تجاری رصيب شده، تنش بين آ ها را تشدید ميبلوک

گرایي بيه دا ند و جيوز   يای  ييز بيا وجيود اعتقياد بيه گيذر از منطقيهميشدن جها يرا تهدیدی عليه 

گرایي دا د. مخالیان همچنين معتقد د که منطقيهميشدن جها يایي، آن را ما   گسترش فناوری و گرکثرت

ها و صواعد جها ي کاهش داده، موجب  ابرابری در گرایي و پذیرش  رمها را برای چندجا بهتعهدات دولت

سارات کلا ي برای مسير گردد و در کل  ميآزاد سازی اصتصادی در درون منطقه  سبت به بيرون از منطقه 

 کند . ميطبيعي تجارت آزاد فراهم 

 :دا ندميگرایي را شامل موارد زیر  کات مثبت منطقه ؛اما موافقان 

فرهنيگ اجتمياعي ایجاد   ب: ؛رهای توسعه یافته و در حال توسعهفاصلة سنتي بين کشوالف: کاهش  

:  عرض ا دام و افيزایش چا يه ز يي کشيورهای ج؛ برای ورود به عرصه تعاملات جها ي در کشورها لازم

د:  ارتبياط دادن تجيارت درون منطقيه ای بيا تجيارت مذاکرات چندجا به و جها ي؛ کوچب در منطقه و 

 (Mosavi. 2009: 128-129). گذاری فرامرزیتجارت و سرمایه جها ي و بهره مندی طرفين و افزایش

گذاری، بازسازی سيا تار زی تجاری، آزاد شدن سرمایهگرایي اصتصادی با اهدا  افزایش آزادسامنطقه 

های تجاری دو یا اصتصادی کشورها و در  هایت همگرایي اصتصادی در ابتدا از طریق مشارکت در موافقتنامه

های تجارت باشد. طبق تعریف سازمان جها ي تجارت، موافقتنامهميچند جا به درصدد دستيابي به اهدا  

هایي هستند که بين کشورهایي که لزوماً در یب منطقه جغرافيایي  يز صرار  دار د، منعقد مهای، موافقتنامنطقه

های باشد که جهت تسيهيل تجيارت از طریيق موافقتناميهها ميشو د و شامل اصداماتي از جا ب دولتمي
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موافقتناميه دارد کيه گيرد. تحليل سنتي اصتصيادی بييان مييهای گمرکي صورت ميتجارت آزاد یا اتحادیه

کنندگان از دو طریق کياهش ای در  قش شکلي از آزادسازی تجاری، صيمتها را برای مصر تجارت منطقه

( جایگزیني توليد توليدکنندگان  اکارآمد 3شد د هایي که صبلاً بر واردات وض  مي( حذ  تعرفه7دهند: مي

 سازمان جها ي تجيارت،. (Movahedi, 2006:178)دا لي با واردات ارزا تر از درون منطقه ) لق تجارت(

شيرط »آميده و شيرایطي کيه بيا  يام ( گيات 32ای کيه در مياده )  ویژهاین  وع موافقتنامه را تحت شرای

ای موافقتنامه تجارت منطقيه 235حدود  3558باشند، پذیرفته است. تا پایان سال معرو  مي« توا مندسازی

ن در آ ميورد 305مييان بييش از  آن تجارت اعلام شده بود کيه ازبه گات و به د بال آن به سازمان جها ي 

به سکر  لازم .(WTO, 2018)الاجرا هستندلازم موافقت  امه 035 در حال حاضر و (UNCTAD, 2009)زمان

الياجرا، های لازم اميهمورد بود. در ميان موافقت 735این سازمان  این تعداد تا صبل از شروع به کاراست که 

کشيور در آ هيا  355کنند که در مجموع بييش از ای فعاليت مياتحادیه و  هاد تجاری منطقه 25به   زدیب

و  ( ا بسياط بيازار7عبارتنيد از: )عملي تجارت منطقه ای  بر ي از آثار (.UNCTAD, 2017)عضو هستند 

سيالم و  اد رصابيتایجي(0) هيازیاد و کياهش هزینيه ( توليد به مقياس3)اطمينان از بازارهای مصر  دیگر

( تقسييم بيشيتر کيار و 0ایجاد اشتغال و درآمد بيشتر از طریق سرمایه گيذاری)( 2) افزایش کيیيت و تنوع

ای از حيث سيطح همگرایيي های تجارت منطقهموافقتنامه .(Movahedi, 2006: 182)تخصصي شدن امور

 باشند: بندی ميبه شر  سیل صابل تقسيم

ترین سيطح همگرایيي صيرار دار يد و ها در ابتيدایياین  وع موافقتنامه ترجيحی: هاي تجار ( موافقتنامه1

دهنيد. ای( را بيين  ودشيان کياهش ميتحت آن کشيورهای عضيو موا ي  تجياری )معمولياً تعرفيه

شود کيه کشيورهای در حيال توسيعه بيه بازارهيای های تجارت ترجيحي معمولاً باعث ميموافقتنامه

 ,Nematolahi)تری  ایيل شيو دند و بنابراین به توسيعه اصتصيادی گسيتردهصادراتي بزرگتر دست یاب

2012:14). 
باشند که بيه موجيب آ هيا موا ي  تجياری ترتيبات دارای رفتار متقابل مي( موافقتنامه منطقه تجاري آزاد: 2

اری این حيال، هير عضيو موا ي  تجيشود. باها( بين کشورهای عضو از ميان برداشته مي)معمولاً تعرفه

  ارجي  ود را در برابر کشورهای غيرعضو  واهد داشت. 
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باشد. در یب اتحادیيه گمرکيي، سطح بعدی همگرایي اصتصادی، اتحادیه گمرکي مي ( اتحاديه گمرکی:3

ای  يارجي مشيترک( را در پييش کليه اعضا یب سياست مشترک تجارت  ارجي )یعني رژیم تعرفه

 گير د. مي

بالاتر همگرایي، بازار مشترک است که در آن کشورهای عضو متعهد به کاهش در سطح  بازار مشترک: (4

های تجاری در صبال غيراعضا بوده و تعرفه گمرکيي محدودیت تجاری بين اعضا و افزایش محدودیت

گير د، اما  قل و ا تقيال آزادا يه ميهای یکسان گمرکي را  يز در پيرا بين  ود حذ   موده و سياست

 کنند. ) يروی کار و سرمایه( را  يز تسهيل مي عوامل توليد

کنند تا پيول واحيدی را بيه اتحادیه پولي، بازار مشترکي است که در آن اعضا توافق مي: ( اتحاديه پولی5

 را  ام برد.  و فرا ب سيیت در غرب آفریقا توان دلار کارایيب شرصيمي جریان ا داز د، مثلاً

تيرین سيطح همگرایيي را این موافقتناميه کيه عيالي:اديه اقتصادي و پولی(اتحاديه کامل اقتصادي )اتح( 1

های اصتصادی هماهنگي توس  یب اداره مرکزی تعيين و دربردارد، یب اتحادیه پولي است که سياست

یب  مو ه عيني اتحادیيه کاميل اصتصيادی اسيت کيه در آن پيول  EU))شود. اتحادیه اروپایي ابلاغ مي

توان گیت که برای برصيراری ميبه طورکلي  .(Movahedi, 2006: 186)جریان داردواحدی )یورو(  يز 

گرایي باید همگرایي از طریق ارزشها؛ بازیگران و یا همگرایي به عنوان مبادلات بين کل و اجزان با منطقه

 فزایش  یوس سياسي روی دهد.ای؛ توسعه و پيشرفت و ااهدا  افزایش امنيت منطقه

 
 ثر نجا  آزاد بر وابستگی متقابل و فرآيند جهانی شدنا -1نمودار 

(Merabi, 2006: 85) 

 قايدر آفر ياقتصاد يیگرانقش منطقه

الملليي، صيارة آفریقيا دارای اسيتعداد بيالقوة های بينهيای رسيمي سيازمانبراساس شواهد و گزارش

درصيد از  70ل کشيت، ميليون هکتار زمين صابي 781وجود  .های اصتصادی استچشمگيری برای فعاليت
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ن صاره از  ظير مسياحت و ای ن گیتار است.ای ن صاره، مؤیدای درصد از مرات  د يا در 30های جهان و جنگل

هیيتم از  ارد  یير، یيبييليب میي جمعيت، دومين صارة بزرگ جهان پ  از آسياست و با جمعيتي حيدود

ن ای باشد؛اترین بازگشت سرمایه در جهان مين صاره دارای بالای جمعيت جهان را در  ود جای داده است.

ميزان چهار برابر کشورهای گروه هشت، دو برابر کشيورهای صيارة آسييا و دوسيوم بيشيتر از کشيورهای 

دليل دارا بيودن منياب  معيد ي ها پيش بهاز صرنآفریقا  (.African Union, 2004: 6-8) آمریکای لاتين است

ن موضوع اهميت بيشتری پيدا کرده است. ای های ا ير،بوده است. در سال غني و بکر مورد توجه اروپایيان

ترین مواد معيد ي شود. عمده صوص اروپا و آمریکا صادر ميصسمت اعظم توليدات معد ي به  ارج، به

درصد  28ن صاره ای های صيمتي، آلياژهای آهن، م  و صل ، فسیات و... .ا د از: فلزات و سنگآفریقا عبارت

درصيد  33درصيد فسيیات،  30درصيد طليا،  33درصد کباليت،  00درصد کروم،  21الماس و پلاتينيوم، 

ا يد از: کنگيو، باشيد. منياطق عميدة تولييدات معيد ي عبارتدرصد منگنز جهان را دارا مي 30اورا يوم و 

ایير و تيو  . آفریقا، مغيرب، الجزغرب  زیمبابوه، آفریقای جنوبي، کشورهای جنوب آفریقا، سواحل گينه،

ن صرار است: منگنز، طلا، الماس، صل  و  یيت در  يجریيه، ای  يز ازقا یغرب آفرشده در مواد معد ي استخراج

ن منطقه دارای س ایر وسيعي از بوکسيت است. در شمال غيرب آفریقيا ای سنگ آهن در سيرالئون و ليبریا.

ر دو مادة معد ي در مغرب، صحرا، الجزایير دو مادة معد ي مهم فسیات و سنگ آهن وجود دارد. س ایر ه

های ا يير، اسييتخراج  یيت  ييز بيه توليييدات معيد ي آفریقيا اضيافه شييده و تيو   صيرار دارد. در دهيه

 .(Bakhshi, 2009: 34)است
 

سهم جهانی آفریقا از تولیدات جهانی مواد معدنی)درصد(
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 (2212برآورد سال ) سهم آفريقا از توليدا  معدنی جهان -2نمودار

( De Villiers, 2013: 93) 
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)بيه جيز  درآمد آفریقای زیر صيحراترین صادرکنندگان مواد معد ي است. اما مدهن صاره از عای اگرچه

 یباشيند بيراميبر وردار  یيبالا ین کشورها از ا تلا  درآمدین است و ایيار پايا دک و بس چند کشور(

، معيادل درآميد ر صيحرایيز یقيایکشيور آفر 23 يجم  درآمد  ا الص مل 3573مثال براساس آمار سال 

راث ييو م از جنيگ سيرد ي اشي بيا مشيکلات اسيتقلال  از پي یيقایآفر یبود. کشورها يجنوب یقایآفر

 غافل ما د د.  يت ا سا ي، رشد و امنتوسعه يعنی يگرفتار شد د و عملا از دغدغه اصل یتعمارسا

 دهه چند تحولات رد هصارن ای. دارای فراز و  شيب فراوا ي بوده است آفریقا هصار زي  جها ي در تجارت

سيهم آفریقيا از طوری کيه ری بوده است بهجایگاه  ود در مبادلات تجاد و افول ی وسان شد شاهد ا ير،

 (Moyo, 2007: 41) 7335در دهيه  به کمتر از دو درصد 7305جها ي در دهه  درصد صادرات 1بيش از 

ده يرسي 3573درصيد در سيال  0/0حيدود  ش بيهیافيزا يد بيا ا يدکیيافيت اميا در هيزاره جدیکياهش 

 .(UNICA, 2014: Xii)است

 ایمنطقيه یهاهیدر اتحاد يسابقه طولا  ین دارايمناب  گسترده و همچن یدارا قاینکه صاره آفرایبا وجود 

د به یقا )شایآفر يمال یرا از آن  ود کند. بازارها يدر اصتصاد جها  يگاه  وبیاست هنوز  توا سته است جا

تعداد  نیشترير صحرا بیز یقایباشد. آفري م يجها  ی( همگرا و هماهنگ با بازارهايجنوب یقایآفر ینااستث

درصيد  25باشد و در حدود يمرا دارا  ن در جهانیيپا يدرآمد سرا ه و شا ص توسعه ا سا  یکشور دارا

درصد از  05تا  30ن يره بن صاای یو سهم فقرا هستندب دلار در روز یدرآمد کمتر از  یت آن داراياز جمع

تجيارت  و غال و اسيتعمارن صاره به زمان اشيای شدن اصتصاد یاهيدهد. حاشيل ميجهان را تشک یکل فقرا

ن اییر کشيورهاکثا ،پ  از استقلالهرچند که است.  ين باصراث آيز ميگردد که پ  از استعمار  يبرده برم

د يد هيم یش فقر گردیو افزا ياسيس يثباتي، بیاصتصادغل   یهااستي، سیصاره متهم به حکومت استبداد

ن صاره را ای ديت توليظرف يدمين اپای گردد.يدز برمایو یو ایاچ. يدمين فقر به اپای ن عاملیشتريز بياکنون  

 به شدت کاهش داده است.

ورها را سيالا ه شيا ص آزادی اصتصيادی کشيکه  ،بنياد هری تيج وابسته به مجله وال استریت ژور ال

ده شا ص شامل تجارت، بودجه، د الت کشور جهان و 718آمار ) 3572سال در گزارش  .کندبرآورد مي

هيا، حقيوق گذاری  ارجي، با کيداری و تيامين ميالي، دسيتمزدها و صيمتدولت، سياست پولي، سرمایه

ا ارزش عددی شيا ص را ب آزادی اصتصادی و بازار سياه به عنوان معيارهایمالکيت فکری، تنظيم مقررات 
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در مورد مطالعه صرار گرفته است( کشورهای مورد مطالعيه را  صرار دارد 755آزادی اصتصادی که بين صیر و 

 است:  کردهبندی پنج گروه به شر  زیر دسته

واص  اسيت.  755و  85ن گروه بين ایارزش عددی شا ص آزادی اصتصادی :1: اصتصادهای آزاد7گروه 

 ن گروه صرار  دارد. ایدر ورهای مورد مطالعه در صاره آفریقاهيچ اصتصادی از کش

 3/13و  15ن گيروه بيين ایارزش عددی شيا ص آزادی اصتصيادی:  2: اصتصادهای عمدتاً آزاد3گروه 

 د. ن گروه صرار داریدر ا 13 و 0/11 بوتسوا ا با شا ص و  یمور یهاکشوراست. 

است.  3/13و  15ن گروه بين ایی شا ص آزادی اصتصادیارزش عدد : 3: اصتصادهای  سبتاً آزاد0گروه 

دماغيه عبارتنيداز:  ن گيروه صيرار دار يد کيه بيه ترتييبایشش کشور از اصتصادهای صاره آفریقا در

 (. 2/15) ايزامب(، 1/17) ماداگاسکار(، 0/13)آفریقای جنوبي (3/12غنا) (،1/12)روا دا (،7/11)سبز

 3/03و  05ن گروه بيين ایارزش عددی شا ص آزادی اصتصادی : 4اد: اصتصادهای عمدتاً غيرآز2گروه 

کشور از اصتصادهای صاره آفریقا از جمليه  31گير د. ن طبقه جای ميایکشور جهان در 15است که 

کامرون،  يجر، سنگال، زامبيا، کنيا، ساحل عياج، گامبييا، غنيا و گينيه ا، يبي ام تو  ،الجزایر، مغرب، 

و رتبيه  3/03با ارزش عيددی  اوگا دا ،ن کشورهاای ار د. بهترین وضعيت را ازن گروه جای دایدر

 در جهان کسب کرده است.  37

ن گيروه بيين ایارزش عددی شيا ص آزادی اصتصيادی :5آزاد یا سرکوب شده: اصتصادهای غير0گروه 

رش اصتصادهای ن گزاایکشور مطابق 77است. از بقيه اصتصادهای صاره آفریقا به تعداد  3/23صیر و 

 شيده  یل عيدم اطلاعيات رتبيه بنيديين صياره بيه دلیيا یه کشورهايباشند و بقميسرکوب شده 

رین درجه آزادی اصتصيادی که بالاتن صاره یاکشور  از دهبه سکر است که  ملاز. (Miller, 2014:4)ا د

و ا، اوگا يدا ييار، زامبماداگاسک آفریقای جنوبي،روا دا، غنا،  دماغه سبز، موری ، بوتسوا ا،)دار د را 

از سياسيت پيولي،  عمومياًباشيند کيه مييقيا یپنج کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفر ، اميبيا( 

تری از دیگير کشيورها یافتهریزی و بخش  يارجي توسيعهبا کداری، عدم د الت دولت، بودجه

 بر وردار د، 

                                                 
1. Free 

2. Mostly Free 

3. Moderately 

4. Mostly Unfree 

5. Repressed 
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شيود کيه مي گيری تيجه3573و  3552،  3555، 7330، 7335، 7385ی هامطابق اطلاعات آماری سال

ميلييارد دليار بيوده کيه در سيال  2/31و  735، به ترتيب 7385کل صادرات و واردات صاره آفریقا در سال 

ای را شاهد بوده و در رشد صابل ملاحظه 3552و  3555 دورهشود، اما در دو تحول  اصي دیده  مي 7335

. برابير رسييد 51/3و  88/7و حيدود ميليارد  0/733و  1/330به ترتيب به و واردات  صادرات 3552سال 

متوس  سهم صادرات ده است. يارد دلار رسيليم 083و  125به 3573سا ل  ین رصم برایلازم به سکر است ا

 71/3و  0/3بيه  7385درصيد در سيال  10/2و  3/0و واردات صاره آفریقا از صادرات و واردات جها ي از 

 7/0ش به حدود یافزا يبا ا دک 3573اهش یافت که در سال يش از  صف کبه بیعني  3552درصد در سال 

ل یيدر اوا آهنگ رشد تجيارت در صياره آفریقياکه که گویای آن است  . (AFDB, 2014: 39)ديرس 0/0و 

آهنگ رشد تجارت جها ي بوده  )در هر دو منطقه شمال آفریقا و زیر صحرا( به مراتب کمتر ازدیهزاره جد

اصتصياد بيا  يل بحيران جهيا يبعد به دل یدر سالها ین مازاد تجاریا، (Hossini& homan,2009:74)است

ده یيگرد يشتر از متوس  جها يدر دو سال گذشته ب آن مثبت بوده است و ياما رو د کل ، وسان مواجه شد

 ود  در سراسر جهان را از آن ین سرعت رشد تجاری، رکورد بالاتر3573قا در سال یآفر کهیبه طور ،است

قيا یزان رشد صادرات صاره آفريم ان،ين مید. از ايدرصد رس 3.0ن منطقه به یا یزان رشد حجم تجاريکرد، م

ارزش تجارت  سهم از ، بالاترینآ ردوره دو همچنين، در طول .  (WTO, 2013:24)ديدرصد رس 77.0به 

 سياد، -نياس، ساکو سادک،به ای واص  در صاره آفریقا به ترتيب های اصتصاد منطقهدرون گروهي در تشکل

در سراسر جهان از سيال  رصم رشد د متذکر شد کهین  کته را بایا .تعلق دارد 1اس و کومسا یا يسي سی ا

کيه  ید، به طيوريرس 3558 ین حد بعد از بحران اصنصادین تریيبه  ود گرفت و به پا يرصم کاهش 3571

 WTO)افتیکاهش  31/3و  3571،3/3، در سال کاهش يبا ا دکبا جهان  قایسهم صادرات و واردات آفر

Statistical Review, 2017: 20). 

، هنوز هم آفریقا یکي از مناطق ثروتمند جهان باصي ن صارهیا یهابيمشکلات و فراز و  ش عليرغم تمام

 هما طور که در مقدمهضروری است. شدن جها يگرایي و ما ده است و مناب  گستردة آن برای توليد منطقه

داشته است.  گرایي، تاثيرات گسترده بر اصتصاد جها يو منطقهشدن جها يدر دهة اول صرن بيستم، سکر شد، 

و  ن فرایند جيدا  گيه داردای را از مند است تا  ودعلاصه ،آفریقا، ما ند بسياری از کشورهای در حال توسعه

از زميان  ن صيارهای ،یيهمگرا یهاشا ص براساس. ده به حداصل برسا دین پدای  ود را از یریب پذيا آسی

                                                 
1. SADC ,ECOWAS    ، CEN- SAD , ECCAS, COMESA    
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از کشورهای این صياره  بوده است و یامنطقه یين همگرایشتريب یدارا ،تا کنون 7315استقلال از اوایل دهة 

 یاصتصياد یييهمگرا یها بر رون سازهایشتريا د. برا شکل داده یا هاد منطقه 355از  شيب ،آن زمان تاکنون

 .ا دتهشد دايتاک

شيرفت يب ابيزار عميده پیيرا بيه عنيوان  یامنطقه یي، همگرایيقایآفر یز جنگ سرد، کشورهاپ  ا

نيه تعهيد يقيا، زمیآفر ی  جامعه اصتصيادي( با تاس7337ا د، معاهدة آبوجا )در سال در  ظر گرفته یاصتصاد

  د.ین صاره را تدارک دای یاصتصاد یيهمگرا یقا برایآفر
 

 آفريقا صاديمهم ترين نهادهاي اقت -1 جدول

 اعضا هدف ويژه
شروع  تاريخ

 فعاليت

حوزه فعاليت و 
 نوع خدما 

 نام سازمان نوع

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

 ليبي، موریتا ي، مغرب، تو   ،الجزایر
فوریه  71

7383 

 ، دمات ،کالا
 ،سرمایه گذاری

 مهاجرت

منطقه 
آزاد 

 تجاری

 اتحادیه
مغرب 

 (UMA)عربي

 بازار مشترک

جمهوری دمکراتيب کنگو،  برو دی، کومور،
جيبوتي، مصر، اریتره، اتيوبي، کنيا، 

، روا دا، يبيلمالاوی، موری ،  ماداگاسکار،
اوگا دا، زامبيا،  سيشل، سودان، سوازیلند،

 زیمبابوه

دسامبر  8
7332 

 ، دمات ،کالا
 ،سرمایه گذاری

 مهاجرت

منطقه 
آزاد 

 تجاری

بازار مشترک شرق 
 و جنوب آفریقا
(COMESA 

ه آزاد منطق
تجاری و 

همگرایي در 
 هابعضي بخش

بنين، بورکينافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، 
چاد، ساحل عاج، جيبوتي، مصر، اریتره، 
گامبيا، ليبي، مالي، مغرب،  يجر،  يجریه، 

 سنگال، سومالي، سودان، توگو، تو  

فوریه  2
7338 

 ، دمات ،کالا
 ،سرمایه گذاری

 مهاجرت

منطقه 
آزاد 

 تجاری

دیه کشورهای اتحا
 ساحل و صحرا

(CEN-SAD) 

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

آ گولا، برو دی، کامرون، جمهوری افریقای 
مرکزی، چاد، کنگو، جمهوری دمکراتيب 

کنگو، گينه استوایي، گابن، سائوتومه و 
 پر سيپ، روا دا

جولای  7
3551 

 ، دمات ،کالا
 ،سرمایه گذاری

 مهاجرت

منطقه 
آزاد 

 تجاری

صادی اتحادیه اصت
کشورهای مرکز 

 آفریقا
(ECCAS) 

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

بنين، بورکينافاسو، دماغه سبز، ساحل عاج، 
گامبيا، غنا، گينه، گينه بيسائو، ليبریا، مالي،  يجر، 

  يجریه، سنگال، سيرالئون، توگو

جولای  32
7330 

 ، دمات ،کالا
 ،سرمایه گذاری

 مهاجرت

منطقه 
آزاد 

 تجاری

ی اتحادیه اصتصاد
کشورهای غرب 

 آفریقا
(ECOWAS) 

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

جيبوتي، اریتره، اتيوپي، کنيا، سومالي، سودان، 
 اوگا دا

 وامبر  30
7331 

کالا،  دمات، 
سرمایه گذاری، 

 مهاجرت

منطقه 
آزاد 

 تجاری

سازمان بين الدولي 
حاکميت برای 

 توسعه
(IGAD) 
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 1ادامه جدول 

 اعضا هدف ويژه
تاريخ شروع 

 ليتفعا

حوزه فعاليت و نوع 
 خدما 

 نام سازمان نوع

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

آ گولا، بوتسوا ا، جمهوری دمکراتيب 
کنگو، لسوتو، مالاوی، موری ، موزامبيب، 
 اميبيا، سيشل، آفریقای جنوبي، سوازیلند، 

 تا زا يا، زامبيا ، زیمبابوه

سپتامبر  7
3555 

کالا،  دمات، سرمایه 
 گذاری، مهاجرت

طقه من
آزاد 

 تجاری

جامعه توسعه 
 جنوب آفریقا
(SADC) 

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، 
 کنگو، گينه استوایي، گابن

ژوین  32
7333 

کالا،  دمات، سرمایه 
 گذاری، مهاجرت

اتحادیه 
 گمرکي

جامعه اصتصادی و 
 پولي مرکز آفریقا
(CEMAC) 

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

 ، تا زا يا، اوگا دا، روا دا، برو دی،کنيا
جولای  1

3555 

کالا،  دمات، سرمایه 
 گذاری، مهاجرت

اتحادیه 
 گمرکي

 جامعه شرق آفریقا
(EAC) 

اتحادیه 
 گمرکي

بوتسوا ا، لسوتو،  اميبيا، افریقای جنوبي، 
 سوازیلند

جولای  70
3552 

کالا،  دمات، سرمایه 
 گذاری، مهاجرت

اتحادیه 
 گمرکي

گمرکي اتحادیه 
 جنوب آفریقا
(SACU) 

اتحادیه کامل 
 اصتصادی

بنين، بورکينافاسو، ساحل عاج، گينه 
 بيسائو، مالي،  بيجر، سنگال، توگو

ژا ویه  75
7332 

 هماهنگي صا ون تجاری
اتحادیه 
 گمرکي

اتحادیه اصتصادی و 
 پولي غرب افریقا
(UEMOA) 

UNCTAD, 2009: 10 
  

 
  قايآفر ايمنطقه يسازمانها یپراکندگ - 3نمودار

UNCTAD,2009: 72 
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 ECOWAS قایغرب آفر یکشورها یجامعه اصتصاد IGAD ين الدوليت بيسازمان توسعه حاکم

 WMAZ قایغرب افر يمنطقه پول EAC قایجامعه شرق آفر

 CFA- Franc Zone یايفرا ب س يمنطقه پول IOC ا وس هنديون اصيسيکم

 UMEOA قایغرب آفر یو اصتصاد يه پولیاتحاد COMESA قایبازار مشترک شرق و جنوب آفر

 CEMAC قایمرکز آفر یکشورها یجامعه اصتصاد CMA مشترک يمنطقه پول

 ECCAS قایمرکز آفر یکشورها یه اصتصادیاتحاد SACU قایجنوب آفر يه گمرکیاتحاد

 UMA يه مغرب عربیاتحاد SADC قا یجنوب آفر جامعه توسعه

 CEN-CAD ل و صحرااتحادیه کشورهای ساح   

 

گيری اسيت. بيرای مثيال اتحادیية ای در سایر مناطق افریقا  يز در حال شکلهای منطقههمچنين سازه

های  ارجي و کميسيون مشترک و بسياری از عناصر اصتصادی و پولي در غرب آفریقا در  ظر دارد تا تعرفه

يیا که در حال حاضر موجود است( بيه اجيرا سيستم اروپایي را در آ جا)واحد پول مشترک به  ام فرا ب س

هيای درآورد. همچنين اعضای جامعه شرق افریقا )یعني کنيا، اوگا دا و جمهوری متحدة تا زا يا(  يز تلياش

ا د و برو دی و روا دا را  يز به جدیدی را برای تشکيل اتحادیة اصتصادی و پولي یا پول مشترک آغاز  موده

عضيو)برو دی، کوميور، جمهيوری  73بيا  بازار مشترک شرق و جنوب آفریقاا د. عضویت  ود درآورده

دمکراتيب کنگو، جيبوتي، مصر، اریتره، اتيوبي، کنيا، ماداگاسکار، مالاوی، ميوری ، ليبيي، روا يدا، سيشيل، 

 ایجيادای در آفریقاست که بيا هيد  ترین تشکل منطقهسودان، سوازیلند، اوگا دا، زامبيا و زیمبابوه( بزرگ

 تيجيه . (Blesel & anuoku, 2009:128) های  ارجي مشترک تشکيل شده استگمرکي و تعرفه اتحادیة

 درصيد 00.2بيه  7330درصد در سال  73.0تجارت درون صاره ای در آفریقا از  که این تحولات منجر شد

 ي اصتصياد و رشيد تحولات  اشي از رشد اصتصادی در صاره به همراه بحران جها رسيد، اما با 3550در سال 

 درصد کاهش یافت. که این کياهش 77.0به  3577سری  تجارت آفریقا با  ارج از صاره این سطح در سال 

درصد تجارت سادک  18، 3577تا  3551بيشتر از مناطق شمال، غرب و شرق بود تا جنوب، زیرا در دوره 

رفت. لازم به سکر است این رصم برای آسييا در هميين گميوابسته به  ودش صورت ای منطقهبا مجموعه 

 UNCTAD, 2013: 2) درصيد بيوده اسيت. 15درصيد و اروپيا،  37درصيد، آمریکيای لياتين  05دوره 

&Zarenda, 2013: 5) 
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 از کل صادرا  جهانی ايدرصد صادرا  درون منطقه -2 جدول

 درصد رشد 2224-2229 1692-1692 منطقه

 00.20 8.18 0.08 آفریقا

 -73.10 3.20 3.87 شمال آفریقا

 713.32 77.27 2.58 آفریقای زیرصحرا

 71.77 78.02 70.31 کشورهای در حال توسعه آمریکا

 771.38 20.02 37.51 کشورهای در حال توسعه آسيا

 23.27 03.85 31.12 کشورهای توسعه یافته آمریکا

 71.21 17.08 17.38 کشورهای توسعه یافته اروپا

UNCTAD, 2009: 23 
 

-7313صحرا در دو دوره  ریز یقایدر آفر ایدرون منطقهرشد صادرات  3براساس آمار جدول شماره

 -بيوده اسيت  يقا که منیيی سبت به رشد شمال آفر -درصد بوده است  32/713 ، 3552-3551و  7315

تيوان از تحقيق اهيدا  مييال مثي یدارد. برا یاصتصاد یيگراو منطقه ایمنطقه یرات سازما هاي شان از تاث

بيه جيز در  قيایشيمال آفر یاست که کشورها ين در حالای. اد کردی در جنوب صحرا ایمنطقه یسازما ها

ر بيه ييا  یدر سيالها يبييو ل باشند و تنها مصيرميعضو   ایدر چند سازمان منطقه يه مغرب عربیاتحاد

  ا د.مدهت کومسا درآیعضو

ای ي شدن، رهبران آفریقایي به طور مداوم بير گسيترش همگرایيي منطقيههای جها با توجه به چالش

ن موضيوع ایي جاد بازار مشترک برای کالاها،  دمات، سرمایه و کار و هماهنگي صوا ين تاکيد دار د.ای شامل

ای طوليا ي در صياره، سيطح تجيارت بيين باعث توسعه و پيشرفت گردیده است. عليرغم همگرایي منطقه

صيادرات  ایدر سطح منطقه 3551تا  3552زما ي  دیگر مناطق پایين است. در دورةبا ر مقایسه ای دمنطقه

درصيد(  73ن سهم برای آفریقای زیير صيحرا )در حيدود ای. درصد بوده است 1/3درصد و واردات  1/8

ه ن سهم  سيبت بيای اگرچه. (UNCTAD, 2009:3)درصد( بوده است 0بيشتر از شمال آفریقا )در حدود 

سهم  ،7315ایم. در اوایل دهة در سالهای ا ير بوده آن دیگر مناطق کمتر بوده است اما شاهد رشد تدریجي

این سهم  7385د. از آن زمان تا اواس  دهة درصد رسي 3/3به  7318ثابت بود اما در سال  ایمبادلات منطقه

ن رو د پ  از آن در یو ا ب گرفتتا حدودی شتا 7335و دهة  85در  يمة دوم دهة اما  رشد ا دک داشت

 .(0جدول شماره )  ب به دا کرديادامه پ درصد72تا  75ن يب دیهزاره جد
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 ون دلار(يلي) م2224-2212قا يقاره آفراي منطقهتجار  درون  -3جدول 
 یدرصد از تجار  درون گروه یتجار  درون گروه قايتجار  قاره آفر

 سهم از صادرا  از واردا  سهم صادرا  واردا  صادرا  واردا  سال

3552 353311 330288 31001 30025 70.1 75.0 

3550 321727 050173 00127 05572 70.1 3.8 

3551 385025 010130 08703 08800 70.1 75.1 

3551 002015 033100 28237 23833 70.1 75.1 

3558 220822 033357 08155 08102 70.3 77.7 

3553 255718 015037 02318 00571 70.1 72.8 

3575 217280 280020 12130 12517 72.5 70.3 

3577 007711 151131 13373 18027 73.1 73.3 

3573 083818 125183 12031 80387 73.8 70.5 

African Statistical yearbook, 2014: 37 
  

 یهياسيازمان در 3570 و 3573 ین سالهايدر ب ز تداوم رشد راي،  2ن رو د بر اساس جدول شماره یا

سيازمان  قيا ویقا، فق  در منطقيه جامعيه شيرق آفریآفردر صاره  که یبه طور ،دهدميقا  شان یآفرای منطقه

  .میابوده ای منطقهیگاد( شاهد کاهش رشد تجارت درون ) اين الدوليت بيتوسعه حاکم

 

 1669-2215 قاره آفريقا بين سالهاياي منطقهتجار  درون  -4جدول 

 زمان منطقه ايسا
 سهم در کل تجار  آفريقا

2222-1669 2229-2221 2211-2222 2212 2215 

 CEN- SAD( 3.0 75.5 75.3 8.1 75.2)جامعه کشورهای ساحل وصحرا

 71.1 70.0 70.0 1.1 77.1 (COMESA)شرق و جنوب آفریقا بازار مشترک

 32.5 31.5 30.7 73.1 78.7 (EAC)جامعه شرق آفریقا

 70.1 72.1 72.3 70.2 73.7 (ECOWAS)ه اصتصادی کشورهای غرب آفریقااتحادی

 71.0 70.7 72.0 72.2 73 (IGAD)اتحادیه بين الدولي توسعه

 02.3 71.7 71.2 71.0 73.0 (SADC)جامعه توسعه جنوب آفریقا

 8.0 1.1 3.0 8.3 75.0 (ECCAS)جامعه اصتصادی کشورهای مرکز آفریقا

 2.3 2.5 0.5 0.7 0.2 (AMU)اتحادیه مغرب عربي

Economic Development in Africa 2013: 20 & African Development Outlook, 2018: 16 
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 )سادک(قايجامعه توسعه جنوب آفر

کيه در سيال  يه گمرکیون اتحاديوا سبه کن 7883و به سال  يقا طولا یدر جنوب آفر یيگراسابقه منطقه

 ن منطقيه بيهایي ني. همچني(Lee,2003: 2گيردد )يبرم ،ل شدیقا تبدیرجنوب آف يه گمرکیبه اتحاد 7313

BLNS کنیيرا   جياد ای دهایي ه،یين اتحادایي در کنيارلند( معرو  است. یا و سوازيبي)بوتسوا ا، لسوتو،  ام

مطير  شيد   ي  مقيدم یل کشورهايو همزمان با تشک 7312در سال ، قایتوسعه جنوب آفر یهایهمکار

(Tavares,2009:56) یاصتصاد يکشور به منظور کاهش وابستگ 77توس  ن سازمان ای 7313 یولاو در ج 

)آ گولا، ، ده کشور عضو کنیرا  7333آگوست  71د. در ی  گرديتاس يجنوب یقاید در آفریم آپارتایبه رژ

  جامعة توسعه يتاس صا ون مبابوه(یا و زيا، زامبيلند، تا زا یا، سوزايبيب،  امي، موزامبیبوتسوا ا ، لسوتو، مالاو

ب ييدمکرات ی، جمهيور7330  در سال یبه امضا رسا د د. مور يجنوب یقایآفررا به همراه قا یجنوب آفر

ن ایيرش ماداگاسيکار درینيد پيذیز فراي  3550در سال  وستند.ين جم  پایبه 7331ل در سال يشيکنگو و س

 .(Rossouw, 2017:1) افتیش یکشور افزا 70آن به  یجامعه شروع شد و اعضا

م یيه رژييه علیيو عميدتاً اتحاد ياسييقا، سیجنوب آفر یهایت کنیرا   همکارين دهة از فعاليدر اول

ن اساس هيد  عميده کياهش ای بربود.  يتيو امن ياسيو معطو  به مسائل س يجنوب یقاید در آفریآپارتا

بود. هرچند که  يعه صابل دسترسو توس یامنطقه یهایق همکاریبود که از طر يجنوب یقایبه آفر يوابستگ

ت ید و عضيویيان آپارتایيبيا پاو  7335متمرکز شد. اما عملا در دهية  یها بر امور اصتصادتلاش 85در دهة

 يو موضيوعات ن سازمان صرار گرفيتایتیدر اولو یاصتصاد یهایموضوع توسعه و همکار يجنوب یقایآفر

ميردم  يت ز يدگيیيا داردها و کتت اسیهش فقر، تقوحذ  و کا یبه توسعه و رشد اصتصاد يابيما ند دست

اصتصياد  یو آزادسياز یو رفي  موا ي  تجيار یامنطقه یيق همگرایقا مبارزه با مشکلات از طریجنوب آفر

و  یتيوان بيه همکيارميين جامعه ای از مصوبات. آن صرار گرفت یهامنطقه در دستور اجلاس یکشورها

، تجيارت و یگذارهیت سيرمایيق تقویيو منياف  متقابيل از طر یابيربر توازن، بر يگسترده متک یيهمگرا

 ي، اجتماعياسيستم سيس یبرصرار ،يمل یآزاد کار ا جات و کالاها و  دمات در درون مرزها یهاتيفعال

و  ير  ميودن آ هيا، گسيترش دموکراسيیپيذاصتصياد و رصابت ی، ارزشهايت بخش  صوصیمشترک، تقو

 یييو حذ  فقر و همگرا ين حقوق بشر، مشارکت عمومين و تضميصوا مطلوب احترام به  یدارحکومت

 ,Lewis) ام برد ه صلح و ثباتیگر در سایکدیبا  يو ز دگ یت به منظور ادامه همکاري، صلح، امنیامنطقه

کشيور بوتسيوا ا،  0ز وجيود دارد کيه ييقا  یجنوب آفر يه گمرکیاتحاد ،منطقهن ای ن دريهمچن. (3 :2002
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 یقيایق آفریي يود را از طر یدر آن عضو د که صادرات کالاها يجنوب یقایلند و آفریوازسبا و يلسوتو،  ام

و در حيال ظهيور  یاصدرت منطقه یهاز از فرصتيسادک   یکشورها ن ميان،ایدهند. دريم جنوبي ا جام

در مورد منطقيه آزاد  7333ه اروپا در سال ین کشور با اتحادای که یبه طور ا داستیاده کرده يجنوب یقایآفر

 امه بر ن توافقاییرگذار است، امضايتاث یرويب  ی يجنوب یقاینکه آفرایليگیتگو کرده است. به دل یتجار

و  یاهيدا  اصتصياد یدر راسيتا. (Lewis,2002: 1)رگذار بيوده اسيتيتاث یامنطقه یرو د ابتکارات تجار

 3555د و از سال يبه امضان رس 7331ر سال د سادک یپروتکل تجار ،يسازمان تجارت جها  یهااستيس

 از جمليه یاصتصياد یيي  همگرایتسير یبرا 3550ر را در سال یز یهابر امه ،ن مجموعهای د.یگرد یياجرا

 عضيو، یدر کشيورها یت توسيعه اصتصيادیيتقو ،یتجار یق آزادسازیاز طر یامنطقهنيت تجارت بیتقو

 ،سيادک منطقة یب رسا د. بر اساس پروتکل تجاریبه تصو یارجاد منطقه آزاد تجای ودر مناب   یي ودکیا

 بيه صيیر 3573ز تا سيال ي  يو مابق لغو3558تا سال  یادرصد از کالاها در تجارت درون منطقه 80تعرفه 

در  را يه گمرکيیياتحاد ، و3558سيال  را در یمنطقيه آزاد تجيار هین اتحادیا. (Sandrey, 2013:2) ديرس

در سيال  يه پيولیيو اتحاد یجاد با ب مرکيزای ،3570ل بازار مشترک در سال يتشک جاد کرد.یا 3575سال

 ,Maringwa) اسيتبيوده  هیين اتحادیيا یهابر امهاز  3535 در سال ایو رواج پول مشترک منطقه 3571

2009: 7 & SADC, 2018). 

 یهاانیز جرت ایمشترک و حما ياسيبه مناف  س يقا، شکل دهیهد  عمدة جامعة توسعه جنوب آفر

ن اهيدا  ایبه يابيد دستي، کلیباشد. منطقة آزاد تجاريعضو م ین کشورهايو تجارت آزاد ب یگذارهیسرما

بيا جمعييت در  ارد دليارييليم 115يبيیتقر به ارزش یابازار منطقه سادک، ،3573براساس آمار سال . است

از  .(Sandrey, 2013:16&17)ار داردييدرصد را در ا ت 0.0با متوس   ميليون و رشد اصتصادی 380حدود 

ای افيزایش یافتيه اسيت، در ميورد دموکراسي ا تخابي به طور صابيل ملاحظيه در منطقة سادک، 7383سال 

و  گيری محور توسعه اصتصادی مؤثر اسيتهای درآمد سرا ه و توسعه ا سا ي در شکلشا صه دموکراسي؛

)سيشيل، موری  بوتسوا ا، آفریقای جنوبي،  اميبييا، کشور  1، تنها 3555سادک در سال  یاز مجموع اعضا

در حاليکه براسياس  (Breytenbach, 2002: 95)ا ددلار بوده 555/7و سوازیلند( دارای در آمد سرا ه بالای 

 ,UNCTAD) این ليسيت اضيافه گردیيده اسيتا  ييز بيهيي،کشور آ گولا ، لسيوتو و زامب3570آمار سال 

 (0)جدول شماره .(2014
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 1669-2212 ين سالهايسادک ب يسه درآمد سرانه کشورهايمقا -5 جدول

 کشور

توليد ناخالص 

 داخلی

 د دلار ()ميليار

 جمعيت
درآمد سرانه براساس توليد 

 ناخالص داخلی)دلار(
 روند

درآمد سرانه براساس 

توليد ناخالص 

 داخلی)دلار(

 روند
رتبه 

 منطقه

   7331 3555  3575 3573   

 1 شیافزا 0151 2033 کاهش  325 175 35 757 آ گولا 

 2 افزایش  1535 1802 افزایش  055/0 0535 3 78 بوتسوا ا

 72 شیافزا 018 337 کاهش  775 728 18 71 ج. د. کنگو 

 8 شیافزا 3751 7820 کاهش  025 115 3/3 0/3 لسوتو 

 70 شیافزا 227 270 کاهش 302 332 33 75 ماداگاسکار

 70 کاهش 307 020 رييتغبدون 715 715 70 8 مالاوی

 3 افزایش  8800 1013 افزایش  855/0 085/0 0/7 77 موری 

 73 افزایش  011 038 افزایش  375 85 32 70 موزامبيب 

 1 افزایش  1512 0373 افزایش  05/3 555/3 0/3 73  اميبيا

 7 افزایش  77325 75820 افزایش  075/1 301/1 581/5 7/7 شليس

 0 افزایش  1072 1710 کاهش  35/0 715/0 07 258 وبي آفریقای جن

 0 افزایش 1077 1733 کاهش  335/7 011/7 3/7 2 سوازیلند

 77 افزایش  100 000 افزایش  385 735 28 32 تا زا يا

 3 افزایش  7210 7330 کاهش  055 255 0/70 73 زامبيا 

 75 افزایش 317 110 کاهش  285 025 70 75 زیمبابوه 

  2/380 1/101   جم

Breytenbach, 2002: 95 & fact sheet, 2014. 

 

 2 ،7330تيا  7335ن سيال يسادک ب یاتجارت درون منطقه، یيمنطقه گرا یهااستيدر چارچوب س 

ن ای ليدلافته است. یش یافزا 3550تا  3555 ین سالهايبرابر ب 3ش از ين رصم باینيافت همچنیش یبرابر افزا

د بيود کيه بيا یپ  از آپارتا یامنطقه یرواب  اصتصاد یساز یاز عاد ي اش 7335ه اول دهة ميش در  یافزا

بيه  یشتريشتاب ب یتجار یز آزادسازيشد و پ  از آن   يعمل یان سازه منطقهایبه يجنوب یقایورود آفر

ا ه ش درآمد سيریر افزايشاهد رشد چشمگ 3573که در سال  یبه طور. (Metzger,2008:13) ود گرفت 

قيا، یجامعة توسعه جنيوب آفر يد  ا الص دا ليتول 3553در سال م. ین جامعه بودیعضو ا یدر کشورها

بيه ب دهيه، یکمتر از  ن رصم دریو ا (Rakotonjanov and Ramilison, 2007:42)ارد دلار بود يليم 7/331
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 258ن مقيدار یياز ا ست کها ین  کته ضرورید، هر چند ایارد دلار بالغ گرديليم 101 يعنیحدود سه برابر 

درصيد  13طقه،  مایندة نکه به عنوان بزرگترین اصتصاد ماست  يجنوب یقایمتعلق به آفر یيارد آن به تنهايليم

ب ييباشيند کيه بيه ترتميا و بوتسوا ا ياد آ گولا، تا زا یبا فاصله ز یبعد رده وباشد این مجموعه مياز بازار

سييه یمقا. (Sandrey, 2013:16&17)توليييد  ا ييالص دا لييي هسييتندارد دلييار ييليم 78و  32، 757 یدارا

 یييرسيد همگرامييکه به  ظر  دارد ش درآمد سرا ه مردمیسکر شده در جدول فوق،  شان از افزا یهاسال

 یهاان جنگ سرد و جنگید، پایآپارتا ياز فروپاش يت  اشي، به همراه امني، تجارت درون گروهیمنطقه ا

و  یامنطقيه یييهمگرات يوضيع 1شيماره  ولموثر بوده است. در جددرآمد سرا ه  رشد مثبت در يوکالت

 شيان از رشيد  . آمار ایين جيدولرات آورده شده استييبه همراه رو د تغ یادرون منطقه یمبادلات تجار

ز ين رو د  یکه ايدرصد دارد در حال 75.3به  7.1از رصم  7333تا  7385سالهای  نای بيدرون منطقه یتجار

برابيری) تغييير 8.0رشيد  ده است. که  ود  شان ازيرس 70.3، به 3558تاکنون ادامه داشته است و در سال 

 و این رصم سالا ه رو به رشد بوده است.. (WTO, 2013, 6) ( دارد70.3به  7.1مثبت از 
 

 ()درصد1692-2213  )صادرا  و واردا (اي سادک درون منطقه تجار رشد روند  -9جدول 
1692 1695 1662 1665 1666 2223 2229 2213 2215 

7.1 2.1 0.7 3.3 75.3 75.1 70.3 71.0 73.0 

Behar & Edwards, 2010: 7 & African Statistical yearbook, 2014: 31& African Development Outlook, 

2018: 16 

  

گذار است. ایين کشيور ر يار پرر گ و تاثيبس يجنوب یقایعملکرد سازمان سادک،  قش آفر يدر بررس

که زما ي عامل  اامني در منطقه بود به عامل امنيت و برصراری صيلح در منطقيه تبيدیل شيد و در فعالييت 

ی  ود را از امنيت به سمت توسعه تغيير داد.  وع ایدئولوژی سياسيي و هابا ي شرکت کرد و فعاليتصلح

را  سبت به آفریقای جنوبي عوض کيرد بيه  المللهویت  اشي از آن  گرش کشورهای همسایه و  ظام بين

الملل  واسيتار اییيای  قيش بيشيتری از سيوی آفریقيای جنيوبي طوری که کشورهای منطقه و  ظام بين

وپليتيب جنگ کاهش یافت و جای  ود را به ژئوپليتيب صلح، همگرایي یگردید د. امّا پ  ازمدتي ایده ژ

الت شهرو دان در سياست  ارجي داد و بافتار امنييت با سياست جهان، مذاکرات در دا ل و همچنين د 

ای به شدت از سا تار منازعه به رژیم امنيتي تغيير یافت. دیگر سا تارهایي ما نيد کشيورهای  ي  منطقه

ای و حتي سازمان وحدت آفریقا فلسیه وجودی  ود را از دسيت داد يد مقدم و کنیرا   همکاری منطقه
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بایست به فراموشي سپرده شو د و یا اینکيه بيرای آن کيارویژه ها، یا ميازهدر  تيجه با شرای  جدید این س

الملل  واستار اییای  قش این کشور جدیدی تعریف گردد. با هویت جدید، کشورهای همسایه و  ظام بين

ای و های منطقيهدر منطقه و جهان گردید د. با توجه به این  وع تغيير، آفریقای جنوبي به عضویت سازمان

، اولویت امنيت محور را به سياست توسعه یدئولوژیر اييو تغ یتوان اصتصاد با المللي در آمد و توا ستبين

 .(Sariolgalam,bakhshi, sajjadpour, 2006:35)محور تغيير دهد

  

SADCدرصد از صادرات جهانی 
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 (2211) یجهان سادک در صادرا  يسهم کشورها -4نمودار 

Sandrey, 2013:4 
 

 یين کشور به تنهيایا کهیبه طور ای داردی جنوبي در این بلوک منطقه شان از  قش آفریقافوق  مودار 

درصد صادرات و  07باشد، کشور آ گولا با ميدرصد از واردات منطقه را دارا  08و  درصد از صادرات 21

تياثير  ت،ين وضيعیيدرصد صرار دار د. ا 0ر یگر زید یدرصد واردات در رتبه دوم صرار دارد و کشورها77

  .دهددر فرایند همگرایي و توسعه  شان مي را ينوبج یقایافر

در جيدول وجيود دارد،  يو هم پوشيا  یيهمگراای منطقه یهاگر سازمانیو د سادک ین کشورهايب

ای  شان داده شده است. به طيوری کيه تميام های منطقهمانپوشا ي سادک با دیگر ساز، ميزان هم1شماره 

باشند و از طرفي اکثير اعضيا سيادک آفریقا، عضو این سازمان ميکشورهای عضو اتحادیه گمرکي جنوب 

ها باعث شده است که در اجلاس باشند. این  وع همگرایيعضو بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا  يز مي

ای برای ایجادمنطقه آزاد تجاری بيه توافيق کشور عضو این سه سازمان منطقه 31 ، در روا دا3575ژوین 1
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در ژوها سبورگ شروع شده است و صرار شد تيا سيال  3577ن یي شدن آن در اجلاس ژوبرسند و عمليات

 اتحادیه کامل اصتصادی توس  کشورهای عضو محقق گردد. 3535
 

 يامنطقه يهاگر سازمانيسادک در د يت کشورهايت عضويوضع -2جدول 

 کشور
جامعه توسعه جنوب 

 آفريقا

اتحاديه گمرکی جنوب 

 آفريقا

رق بازار مشترک ش

 و جنوب

جامعه اقتصادي شرق 

 آفريقا

  #  # آ گولا

   # # بوتسوا ا

  #  # ج.د.کنگو

   # # لسوتو

  #  # ماداگاسکار

  #  # مالاوی

  #  # موری 

    # موزامبيب

  # # #  اميبيا

  #  # سيشيل

   # # آفریقای جنوبي

  # # # سوازیلند

 #   # تا زا يا
  #  # زامبيا

  #  # ابوهزیمب

Reef: SADC: 2018 
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 (یجنوب يقاي) راند آفر2224-2229روند تجار  منطقه سادک  -5 نمودار

Western Cape and Sadc, 2010: 1 
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ش از يبي 3550تيا  3555 ین سالهايدهد که صادرات سادک بمي شان فوق  یو  مودارهاجداول  آمار

 ده استيرس 3550ارد در سال يليم 770به  3555ارد در سال يليم 05ست و از رصم درصدرشد داشته ا 755

(Maringwa, 2009: 13) .ده اسيتيارد دلار رسيليم 375به  3577ن رصم در سال یاست که ا ين در حالیا 

(Sandrey, 2013:4) .در سيال درصد و 720 ،3558تا  3552 ین سالهايب ایون منطقهرن تجارت ديهمچن 

 ته است.شدرصد رشد دا 31سبت به سال صبل از آن   3553

سيهم سيادک در  ،نای علاوه بررا تجربه کرده است.  یدرصد 0ر رشد يدر طول دهه ا  که یبه طور 

از  درصيد 3.7، بيه 3570و در سيال  درصيد 7.1بيه  یبراساس ارزش دلار 3558در سال  يتجارت جها 

ه درصييد بييود 7.0 ،7335ن رصييم براسيياس آمييار یييا اسييت کييه ين در حييالایيي .ديرسيي يتجييارت جهييا 

حضيور  هما طور که سکر شيد.  (Behar&Edwards,2010:3,AfricanStatisticalyearbook,2014)است

و همچنين رشد و توسعه منطقيه ميوثر اسيت بيه طيوری کيه بيا اراده  آفریقای جنوبي در رو د همگرایي

. هرچند که وزن سياسي و اصتصادی )هژميو ي( به  ود گرفت کارگزاران سياسي این کشور شتاب بيشتری

اميا  توا د تاثيرات منیي  يز داشته باشد.این کشور از دیدگاه بسياری از کارشناسان در کنار تاثيرات مثبت، مي

رواب  متقابل سيودمند، ميدل  و بهره کشا ه يرگيدو مدل چ انياز م يجنوب یقایکارشناسان معتقد د که آفر

 ,Hentee)  واهد داشت يرا در پای منطقه، مناف  يامر در کنار مناف  مل نیاست که ا را ا تخاب کرده يدوم

2012:302). 
 یرو ایمنطقيه یهاسيازمان گریسه با دیدر مقا منطقه سادک ي سب یدهد که آزاد سازميآمارها  شان 

 .صد بوده استدر 35در حدود  ي رخ صادرات جها  3558مثال در سال  یبراداشته است.  یشتريشتاب ب

 شيان از  ،ن رصيمای درصد بوده است.05قا یجنوب آفر يه گمرکیسادک و اتحاد ین رصم براایکه يدر حال

ن تجارت درون جامعه يهمچن (Behar & Edwards, 2010: 4)دارد 7335 سبت به دهه  یتجار یآزادساز

تيا  7335سيادک از سيال  وندر در مثال سهم صادرات ی. براداشته است يرشد صابل توجه 7385از سال 

 3573و در سيال  73.7به  3.3ش داشت و از رصم یافزا 3558ز در سال ين رصم  ای د ویسه برابر گرد 7330

 Behar & Edwards, 2010: 6) .افيتیش یافزادرصد 73.0به  3570و در  71.0به  3570، در سال  70به 

& African Statistical yearbook, 2014: 37 & African Development Outlook, 2017: 16) 
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 گيرينتيجه

ای داشيته و آزادسيازی بازارهيای تجياری بيه سيمبل امروزه گسترش تجارت  ارجي جایگاه ویيژه

عينييت افزایش توليد  ا الص ملي و درآمد سيرا ه  درتبدیل شده است که  تایج حاصل از آن شدن جها ي

ی هياهای کمتر توسعه یافتيه و همچنيين شکسيت بر اميهمسائل و مشکلات کشور ،. در این راستایابدمي

علاوه بير کشيورها، سيازمان ه است تا باعث گردیدای های توسعهتعدیل سا تاری و موفقيت ا دک کمب

تجارت جها ي  يز در راستای ایده  اص  ود یعني جها ي شدن. موضوع آزادسازی اصتصاد را در دسيتور 

توسعه با توجه به سطح توسعه و آميادگي بيرای تغيييرات. فراینيد کار  ود صرار دهد. کشورهای در حال 

کنند. از دیيدگاه ایين ميابل آن مقاومت قدا ند و حتي در مرا به ضرر  ود ميشدن جها يالحاق فوری به 

گرایي اسيت و گروه از کشورها، یکي از ملزومات ورود مناطق گو اگون به جریان جهيا ي شيدن، منطقيه

ها بيه منظيور ایجاد منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکي بين دولتکه از طریق  فرایندی یعنيگرایي منطقه

 شود سازی یا تسهيل تجارت در سطح منطقه آغاز ميآزاد

منياب  که ها، هنوز هم یکي از مناطق ثروتمند جهان است مشکلات و فراز و  شيبصاره آفریقا عليرغم  

ضروری است. کشورهای این صياره هما نيد بسيياری از شدن جها يي و گرایگستردة آن برای توليد منطقه

در  ،این پدیده به حيداصل برسيا د باشند تا آسيب پذیری  ود را ازميمند علاصه ،کشورهای در حال توسعه

ا يد. منطقيه جنيوب ای را به عنوان یب ابزار عمده پيشرفت اصتصادی در  ظير گرفته تيجه، همگرایي منطقه

باشد. بيه طيوری کيه سيابقه ایين  يوع مياصتصادی ای ی منطقههادارای سابقه طولا ي در همکاری آفریقا.

تيرین گيردد و مهمميسال پيش و زمان تاسي  کنیوا سيون اتحادیه گمرکي بر 735به بيش از ها همکاری

 باشد.ای آن جامعه توسعه جنوب آفریقا ميسازمان منطقه

این اساس هد  بر طو  به مسائل سياسي و امنيتي بود. معتشکيل، دهة در اولين اهدا  این سازمان  

ای و توسعه صابل دسترسيي های منطقهکاهش وابستگي به آفریقای جنوبي بود که از طریق همکاریعمده، 

های اصتصيادی و با پایان آپارتاید و عضویت آفریقای جنوبي موضوع توسعه و همکاری 7335بود. در دهة 

حذ  و کاهش  ،این سازمان صرار گرفت و موضوعاتي ما ند دستيابي به توسعه و رشد اصتصادی در اولویت

ای فقر، تقویت استا داردها و کيیيت ز دگي مردم جنوب آفریقا مبارزه با مشکلات از طریق همگرایي منطقه

رفيت. ایين هيای آن صيرار گو رف  موا   تجاری و آزادسازی اصتصاد کشورهای منطقيه در دسيتور اجلاس

در  را های سازمان تجارت جها ي، پروتکل تجياری سيادکسازمان در راستای اهدا  اصتصادی و سياست
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های زیر را در سال این مجموعه بر امه مود. اجرایي   ير آن را 3555و از سال  ا يدبه امضان رس 7331سال 

 ای از طریق آزادسيازی تجياری،همنطقتقویت تجارت بين :برای تسری  همگرایي اصتصادی از جمله 3550

ایجاد منطقه آزاد تجياری بيه تصيویب  تقویت توسعه اصتصادی در کشورهای عضو،  ودکیایي در مناب  و

 .رسا د

 315 شان از رشيد  ،3570تا  7335ای بين سال تجارت درون منطقه دهد کهمي شان  عملکرد سادک 

 3570ر  قاط جهان از سال یما ند سا قایصاره افر يجرغم کاهش تجارت  ارين رو د علیکه ا دارد، یدرصد

گرایيي منطقيهو  ایسازی رواب  اصتصادی منطقهاین افزایش  اشي از عادیدليل  به شدت ادامه دارد تاکنون

ای عملي شد و پ  از آن  يز آزادسيازی این سازه منطقه پ  از آپارتاید بود که با ورود آفریقای جنوبي به

ای این سازمان منطقيهدهد که صادرات ميآمار تجاری سادک  شان  شتری به  ود گرفت.تجاری شتاب بي

بيه  3555ميلييارد در سيال  05درصد رشد داشته است و از رصم  355بيش از  3577تا  3555بين سالهای 

 3570سيهم سيادک در تجيارت جهيا ي در سيال  ،این رسيده است. علاوه بر 3577ميليارد در سال  375

 رسيد.  (7335درصد در سال  7.0از تجارت جها ي ) در مقایسه با  درصد 3.7س ارزش دلاری به براسا

شتاب بيشيتری داشيته  این صاره، ایهای منطقهسازی  سبي منطقه سادک در مقایسه با دیگر سازمانآزاد

ین رصيم ادرصد بوده است در حالي که 35 رخ صادرات جها ي در حدود  3570است. برای مثال در سال 

ایين رصيم  شيان از آزادسيازی تجياری  درصد بوده است.05برای سادک و اتحادیه گمرکي جنوب آفریقا 

همچنين جامعة توسعه جنوب آفریقا)سادک( و بازار مشيترک شيرق و جنيوب  دارد. 7335 سبت به دهه 

ميذاکرات طوليا ي  با توجه به همپوشا ي اعضيا و اهيدا . اصتصادی شرق آفریقا، آفریقا )کومسا( و جامعة

 0ایين  کشيور از 31 مایندگان  3577ا د که بالا ره در ژوئن تهداشایجاد یب منطقه آزاد تجاری برایمدت 

های تقویيت زیير سيا تتاسي  منطقه آزاد تجياری،  مرحله  خست همگرایي را با هد  ،بلوک تجاری

اعليام  3535شيترک را تيا سيال ولي میب منطقه ميالي و پي توسعه و بسيج مناب  و طي مراحل برای ایجاد

و رشد بهتر این منطقه  سبت به دیگر مناطق حکایت  ای. هر چند که آمارها از همگرایي مثبت منطقهکرد د

مرهون آفریقای جنوبي و وزن اصتصادی و ها ضروری است که بيشتر این موفقيت يز دارد اما سکر این  کته 

اثيرات منیيي و  ،این کشور ياری از کارشناسان در کنار  قش مثبتامری که بس ،باشدسياسي این کشور مي

بيا مقایسيه سياسيت ایين  ا د. هر چند کيهآفریقای جنوبي را  يز  اطر  شان سا تهبهره برداری هژمو يب 

توان این اطمينان را داشت که اراده کارگزاران این کشور بر رشيد مي ،کشور در دوران آپارتاید و پ  از آن



         770...                      ای درهای اصتصادی منطقه قش آزادسازی تجاری و همکاری                   سال دوم          

 

برپيا ای توان بهشت را در دریای متلاطم منطقيهميمنطقه شکل گرفته است زیرا آ ان معتقد د که  و توسعه 

 از رشد و توسعه دست یابند.ای باید تمام منطقه به درجه همزمان کرد و

 یقدردان 

ضمن تشکر از  ویسندگان کتاب و مقاله که در این  وشته ميورد اسيتیاده  دا دمي گار ده بر  ود لازم  

د ييجهيت تول قيایآفرپژوهشگران حوزه مطالعيات  سبت به  ود را  یمراتب سپاسگزار، صرار گرفته است

  د.یات در کشور ابراز  مايو ادب يعلم یمحتوا
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