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 المقدمة
يعود  ةالحضرينجو المجتمع تحول كبيرة جدا و امدن، ولكن نمو  قديملمدن تاريخ ل 

(. منذ ذلك الحين ، 3نظر الفصل يالقرن ) في أوائل القرن التاسع عشر ةالصناع عصرإلى 
. لجزء كبير  أمريكا الشماليةأوروبا الغربية وكل من في  أثرت موجتان مختلفتان من السكان

، مما يعكس  المدنحركة السكان من المناطق الريفية إلى ل االتجاه السائد، كان من هذه الفترة 
على الرغم من األدلة على وجود اتجاه و.  اعيالمجتمع الصننتيجة  حضريةمناطق ظهور 

ا يزال التمدن سمة رئيسية للمجتمعات الغربية ملحضرية ، في بعض المناطق ا زيعإعادة التو
سكان الحضر في لل (. على النقيض من نمط الطرد المركزي4نظر الفصل يالمعاصرة )

لنمو الحضري في السيطرة على يستمر ا،  المجتمعات المتقدمة ، والعمليات المركزية للتحضر
 (.23و  21نظر الفصلين ي) ديناميكيات سكان الحضر في العالم الثالث

 من سكان العالم %65 سيكون 2025استمرار هذه االتجاهات يعني أنه بحلول عام  
على ، و االمركزيعلى المستوى الوطني  ستمر عدم تركيز السكاني. في العالم المتقدم ،  حضر

تختلف  . حضريةحياة أنماط ب تتسم "ضواحي"استيطان نمط الحضري المحلي ينتجان المستوى 
مثل إثيوبيا وأوغندا وأفغانستان وكمبوديا ،  دول ،ففي  ، لتنمية الحضرية بين البلدانامستويات 

 لمعظم دول العالم الثالث يالمستقبلالهيكل االجتماعي واالستيطاني بينما ،  التحضر لم تشهد بعد
وسيتميز . عمالقة ا، والعديد منها سيكون مدن ةمدن الرئيسالمن  امتزايد اعدد سيهيمن عليه

التنمية الحضرية ، مبشًرا في  الجزء األول من القرن الحادي والعشرين باستمرار واسع النطاق
  . حضرية مناطقفي  العالمسكان المتزايدة من  الغالبيةعيش تبمستقبل حيث 

حول ما  أساسيةأسئلة شكل يالتحضر والنمو الحضري على هذا النطاق غير المسبوق  
سكان الحضر الإطعام  . كيف سيكون إذا كان هذا الحجم من التنمية الحضرية يمكن أن يستمر

تلبية االحتياجات األساسية ، كيف يمكن ؟ باإلضافة إلى هذه  وإسكانهم وتوظيفهم ورعايتهم
ما  ؟ احترام الذات والتنمية البشريةمن احتياجات النظام  لطلب المتزايد على التنقل والترفيه وا

؟ في  النظم البيئيةو التجمعات السكانية على المستوى المحلي والعالمي هي اآلثار التي ستحدثها
ة نظر مستقبلية للنظر في مشاكل وآفاق المدن وحياة المدينة في هذا الفصل الختامي نعتمد وجه

 . القرن الحادي والعشرين
لمدن ، مع إيالء ستدامة ودراسة التمثيل الغذائي لنناقش مفهوم التنمية الحضرية الم 

من نماذج  ا. نقوم بتقييم عدد الطاقةاستهالك للمشاكل األساسية إلدارة النفايات و اخاص ااهتمام
 . جغرافية المدن وحياة المدينة في األلفية الثالثة الحضري المستقبلي وننظر في الشكل

 
 التنمية الحضرية المستدامة

احتياجات الحاضر  ، التنمية المستدامة هي "التنمية التي تلبي 8كما أشرنا في الفصل  
الخاصة . يقوم هذا المفهوم على  ايال القادمة على تلبية احتياجاتهدون المساس بقدرة األج

 -: المبادئ الثالثة التالية
 ، والتي تتطلب أن تكون األصول الرأسمالية الطبيعية على األقل متساويةالعدالة بين األجيال . 1

االنتباه إلى قدرة األرض على التجدد هذا  . يتطلب أجيال المستقبل الىالحاضر  تنتقل منالقيمة 
. من الناحية المثالية ، يجب أن يورث الجيل  تعافي والحفاظ على اإلنتاجيةال وقدرة أنظمتها على

 . بيئة محسنة في المناطق المتدهورة أو المحرومة اجتماعيا الحالي



  أن يكون االستخدام العادل والمنصف للموارد الحالية ستوجب، التي تالعدالة االجتماعية . 2
ا . بينم في حياة أفضلجميعا طموحهم  االحتياجات األساسية للجميع وإتاحة كل فرصة لتلبية لسد

يكون  في وقتتحولت الكماليات إلى احتياجات ، فقد  الوفرة تزايدببالنسبة لكثير من الناس 
فان . على المستوى العالمي ، ة األساسيالضروريات الفقراء غير قادرين على الحصول على 

 . تلبية احتياجات الفقراء من المستحيل تجعلاألغنياء قد  معيشةمعايير دعم التكاليف البيئية ل
 قبل التلوثعلى السيطرة بضرورة ، والتي تتطلب االعتراف  المسؤولية العابرة للحدود .3

تهجير  . من الناحية المثالية ال ينبغي أن تنطوي آثار النشاط البشري علىعبوره الحدود 
اإلفراط في استغالل لها ال ينبغي  . على المستوى العالمي ، الدول الغنيةجغرافيا  لمشاكل البيئيةا

. على مستوى البيئية والنظم االقليمية ات يموارد المناطق األخرى ، وبالتالي تشويه االقتصاد
من أجل  هار حدودال ينبغي أن تشرد األنشطة عب المدينة ، التكاليف البيئية للمناطق الحضرية

 الحضري . هانمو دعم
هو العالم الذي كان  1992كان العالم المثالي المتوخى في قمة األرض في ريو عام  

. ركز جدول  التنمية المستدامة على جميع المستويات المكانيةمنظمة تحقيق أهداف فيه سيتم 
لمستدامة على المستوى حول تحدي التنمية ا لقمة األرض على اهتمام خاص 21أعمال القرن 

  : يتم التعبير عن استدامة المدن على مستويين، . في هذا االهتمام  الحضري
 من القضايا المتعلقة باالستدامة طويلة األجل لبيئة األرض و ويتضمن مجموعة األول عالمي

التأثير  . مدن العالم ال يمكن أن تستمر في االزدهار إذا اآلثار المترتبة على الحياة الحضرية
يعتمد على الموارد العالمية بمعدالت غير مستدامة  اتهم واستهالك سكانهميالكلي إلنتاج اقتصاد

 .  مستويات تؤدي إلى تغير مناخي ضار ويهدر الترسبات في المصارف العالمية في
 احتمال أن الحياة الحضرية قد تقوض من الداخل بسبب االزدحام ، ويتضمن والثاني محلي

 . اجتماعية واقتصاديةعواقب وليد النفايات وما يصاحبها من التلوث وت
 -: يمكن النظر إلى مفهوم االستدامة الحضرية على أنه يشمل خمسة أبعاد 

سبب ي أن ، قدرة االقتصاد المحلي على الحفاظ على نفسه بدون االستدامة االقتصادية. 1
إنتاجية  تعظيمهذا . يعني  د عليهاعتمإال رجعة فيها لقاعدة الموارد الطبيعية التي  اأضرار

تعظيم األرباح( ولكن فيما  محلي )حضري أو إقليمي( ليس بالقيمة المطلقة )مثلالقتصاد الا
المجتمعات . صعوبة تحقيق االستدامة االقتصادية في ى األربعة اآلخراالبعاد يتعلق باستدامة 

بين المدن ، وبين المدن والمناطق  بسبب العولمة االقتصادية التي تعزز المنافسة الرأسمالية
 . المحيطة بها

الحياة  ، مجموعة من اإلجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين جودةاالستدامة االجتماعية . 2
 هذا . يعني البيئة الطبيعية والمبنية استخدام وتملك، ووالوصول العادل إلى الحقوق وتوزيعها 

 . األساسية هماحتياجاتلحد من الفقر وزيادة تلبية عن طريق ا المعيشة المحليةظروف تحسين 
الضغوط الناجمة عن النفايات  واإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية و االستدامة الطبيعية. 3

رأس المال وتزايد عدم المساواة في و اإلفراط في استغالل الطبيعيةف.  الناتجة عن كل مجتمع
المحيطة بها يعرض المدينة أو المنطقة  في الخاصة بهاالوصول إلى الموارد الطبيعية والحقوق 

 .للخطر  استدامة رأس المال الطبيعي
.  واألنشطة اإلنتاجية اإلنسانحياة ، قدرة البيئة العمرانية المبنية على دعم االستدامة المادية . 4

نتيجة  في المناطق الحضرية في العالم الثالث إن أزمات االستدامة المادية واضحة بشكل خاص
 . السكان و "القدرة االستيعابية" للمدن عدم التوازن بين هجرة

.  في الحكم الحضري ة ومشاركة المجتمع المدني المحلييطاودمقر االستدامة السياسية. 5
 تأثير القوى غير المحلية وقوى السوق في التغيير الحضري تحقيق هذا الهدف قد يقوضه تزايد

مدى ال.  تنظم أداء األبعاد األربعة األخرى لحوكمةلإطار كتعمل االستدامة السياسية ف .
يمكن االحتفاظ  مستدام يعتمد على ما إذا كانالاألداء االقتصادي والطبيعي والمادي  ، االجتماعي



الممارسة ، قد تنشأ  . في الحضري قليملالباألنشطة في حدود القدرة اإليكولوجية للنظام البيئي 
 . لتنمية الحضرية المستدامةل الخاصة لكل من األبعاد الرئيسيةالخالفات بين األهداف 

، والسياسات  فيها نمو السكاننظرا لتنوع المدن من حيث الحجم ومعدالت  
مفهوم التنمية المستدامة بشكل  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ، فمن الصعب تطبيق

 . معظم دول العالم ف االستدامة والتنميةبين أهدا . في معظم المدن هناك تناقضات عامموحد و
استهالك  في لفرد لرأس المال البيئي من حيث نصيب الفرداُتظهر المدن المتقدمة أعلى استخدام 

، انبعاثات  الزراعةنظم الموارد غير المتجددة والضغط على مستجمعات المياه والغابات و
النظم  ن قدرةوالطلب الزائد ع الستراتوسفيرفي وزون غازات األذ غازات الدفيئة واستنفاال

على رأس أقل  اطلب عضتالثالث فإن معظم مدن العالم بالمقابل ، .  متصاص النفاياتال البيئية
إلى المياه اآلمنة والكافية ، والصرف الصحي ، والسكن  سكانها  يفتقرحيث  ، المال البيئي

الرعاية الصحية ، وسبل العيش اآلمنة ، وفي كثير من األحيان ،  الالئق ، والحصول على
 .  الحقوق المدنية والسياسية األساسية

. وكذا استدامتها  تختلف حتما التنميةفان األولويات لكل مدينة والظروف  تحت هذه 
الستدامة إيالء أهمية أكبر  من غير الواقعي توقع سكان مدن العالم الثالث المنكوبين بالفقرف

. عند النظر  لسياسة الخضراء في المجتمعات المتقدمةل نكمؤيديو ، البيئية على المدى الطويل
لألمن البيئي على  ، من الضروري التمييز بين "األجندة الخضراء" في مفهوم الحضر المستدام

بالمشاكل المباشرة للبقاء والنمو في المرتبطة  المدى الطويل و "األجندة البنية" للقضايا البيئية
بالنسبة لنا في العالم النامي ، "الدين البيئي"  ( ،1996ل نواكا )اق. كما  العالم الثالث مدن

مستوى  شباب اليوم حيث يفتقر"الدين االجتماعي" للمستقبل  كما هو عاجال ليس لألجيال القادمة
  عالم الغد . لتعامل معامهارات و يتعليمو يصح

لنمو الحضري ، لكهدف رئيسي حتى في الغرب ، ال يتم قبول التنمية المستدامة  
من الناحية المثالية ، بالنسبة  . الشخصيةاالستهالك أنماط  تقييدخاصة إذا كان ينطوي على 

من الحد  للمدن األكثر ثراء مع مستويات عالية من استخدام الموارد ، يجب أن تكون األولوية
وتحقيق توزيع أكثر  استخدام الوقود األحفوري وتوليد النفايات مع الحفاظ على اقتصاد منتج

تحقيق األهداف في ولوية الأ، تتمثل المدن في  . للفقراء لفوائد المعيشة الحضريةإنصاًفا 
سياق السعي لتقليل الطلب على رأس المال قتصادية والسياسية األساسية في االجتماعية واال

غالبا ما يكون من  . نحن ال نعيش في عالم مثالي ، وأهداف التنمية الحضرية المستدامة بيئيال
مسار  . لقد نظرنا في كل من هذه القضايا فيا الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، إدراكه

من خالل النظر في مفهوم  الحضرية المستدامةالتنمية . هنا نوضح صعوبة تحقيق  الكتاب
 . ائي في المناطق الحضريةالتمثيل الغذ

 
 األيض الحضري

موارد ٪ من 75تخدم أكثر من ٪ فقط من سطح األرض ولكنها تس2تحتل المدن  
( ، فإن معظم المدن الحديثة تنتشر إلى ما هو أبعد 1992. كما يشير وايت وويتني ) االرض 

تمتد ، على سبيل المثال ،  على التحمل ، وتستمد الموارد من أماكن بعيدة . لندن اقدرتهمن 
تتطلب  البريطانيينالسكان من  % 12مع  ، مرة من مساحة سطحها 125البيئية إلى  تهابصم

. ومن الناحية العملية ، فإن هذا التأثير عالمي  ما يعادل كامل األراضي المنتجة في بريطانيا
مروج كانساس ، مزارع الشاي في آسام ، غابات النطاق ، حيث يعتمد على القمح ، من 

غالباً  . باإلضافة إلى توفير الموارد لالستهالك الحضري ، زامبيا و بيألغام زون والنحاساألما
، في شكل  ما تتلقى المناطق المحيطة بالمدن الكثير من النفايات والتلوث من المناطق الحضرية

 . التربة والمياه والهواء الملوثة
. تتدفق  ب المدن الحديثةالسبب الجوهري لهذه المشاكل هو الطبيعة الخطية الستقال 

بشأن أصلها أو حول وجهة النفايات ؛ المدخالت قليل الموارد عبر النظام الحضري بقلق 



في  ج المواد الخام ودمجها ومعالجتها. يتم استخرا غير ذات صلة إلى حد كبير دتع والمخرجات
الطبيعة في   استيعابهاالسلع االستهالكية التي ينتهي بها المطاف على شكل قمامة نادرا ما يتم 

يتم أخذ و.  في الجو بخرةال. يتم استخراج الوقود األحفوري وتنقيته وحرقه وتفريغ أ الحية
معظم أنظمة الصرف الصحي والعناصر الغذائية من األرض حيث يتم حصاد الطعام ، 

 .  الحضرية تصب في األنهار والمياه الساحلية
التمثيل  واالستهالك والتخلص بشكل ملحوظ عنيختلف هذا النموذج الخطي لإلنتاج  

يجدد  الغذائي الدائري في الطبيعة حيث يكون كل ناتج بواسطة كائن حي هو أيًضا مدخالت
يعطل  . في شكله الحالي ، التمثيل الغذائي في المناطق الحضرية ويدعم البيئة المعيشية بأكملها

. مع استمرار التوسع  التنمية الحضرية مةالدورات الطبيعية ، ويعزز الهدر ويقوض هدف استدا
أنظمة مستدامة ذاتية التنظيم ، ليس فقط  الن تكونالمدن  امكانيةما ،  الحضري ، هذا سؤال مهم

. يمكننا فحص هذا السؤال من  مع العالم الخارجي افي عالقته في وظائفها الداخلية ولكن أيًضا
 . يات الحضرية واستهالك الطاقةالقضايا الخاصة بإدارة النفاالى  خالل النظر

 

 إدارة النفايات الحضرية
العالم المتقدم  من القضايا البيئية في المدن عبرلقد درسنا بالفعل مجموعة واسعة  

النقل والمخاطر الطبيعية  والعالم الثالث ، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالسكن والصحة ،
. نركز على  عصبىالضغط ال والجريمة والفقر و وتلوث الهواء والمياه والضوضاء واالزدحام

آفاق تحسين "دائرية" التمثيل الغذائي في المناطق الحضرية  مشكلة إدارة النفايات لتوضيح
 . من أجل مدن أكثر استدامة وتعزيز اإلمكانات

 النفايات الصلبة جمعمتزايدة بخصوص  دن مشاكالتواجه معظم حكومات الم 
الصعوبات والتكاليف  البلدان ذات الدخل المرتفع تركز المشاكل عادة على. في والتخلص منها 

. في البلدان ذات الدخل  األسر والشركات عن ةالمرتفعة للتخلص من حجم النفايات الكبير الناتج
(. في العديد من 26نظر الفصل ي) النفايات جمععملية ب المنخفض ترتبط المشاكل الرئيسية

 . النفايات الصلبةفقط من  %20-10يتم جمع  الحضرية هامراكز
 اقتصادية امواردأو أنها  ، النفايات الحضرية خطراً على الصحة والبيئة عديمكن  

. على الرغم من أدلة على وجود اتجاه لصالح إعادة  يمكن اشتقاق المنتجات القابلة للتسويق منها
لتخلص منها في ل وسيلة رئيسية صحيطمر الالالتدوير ، يبقى إلقاء النفايات الحضرية في مواقع 

. مستوى إعادة  اعاد تدويرهي من النفايات المنزلية %10. في لندن أقل من  المدن الغربية
"اإلنتاج التعافي" هو جزء ال يتجزأ  الم الثالث ، حيثتدوير النفايات أعلى بشكل عام في مدن الع

 . ومع ذلك ، يجب أال نتجاهل األبعاد اإلنسانية للبيئة من االقتصاد الحضري غير الرسمي
 .  اقتصاد التعافي لمدن العالم الثالثستدامة التي أظهرها مال

إعادة استخدام  مستويات عالية منمع لموارد وتوليد النفايات لمستويات استخدام  أقل 
من  ويات المعيشة لنسبة كبيرةمستتدني تدل على عدم كفاية الدخول و النفايات أو إعادة تدويرها

نتيجة  . كما رأينا ، عادة ما تكون المستويات المنخفضة الستخدام المياه للشخص الواحد السكان
  . لى منازلهمعدم حصول الكثير من سكان المدينة على إمدادات المياه عبر األنابيب إ

النفايات تجربة نظم ادارة العالم الثالث عازمة على تكرار  نيبدو أن معظم سلطات مد 
الدور المحتمل ألولئك الذين  اء القليل من االعتبار الحالي أولبلدان المتقدمة وإعطل الصلبة

السلطات سعت بعض  ، . ومع ذلك كسبون لقمة العيش من العناصر القابلة للبيع من النفاياتي
نظام جمع النفايات الصلبة من خالل ف االجتماعية والبيئية في الحضرية إلى الجمع بين األهدا
هم في الواقع  والزبالون و جامعي النفايات  في السابق متبرونهاالعتراف بأن الناس كانوا يع

يب تفيدهم دمجها في خطط إدارة النفايات على مستوى المدينة بأسال ستردونييعيدون التدوير و 
بنجاح  النفايات تعاونيات قدمت عطاءات ابيئة المدينة . في بوغوتا ، شكل ملتقطوتخدم  و

 يات البلدية . نفالبعض عقود جمع 



 طورت باندونغ استراتيجية مبتكرة الستعادة الموارد المتكاملة للنفايات إندونيسية في 
.  مجتمع الزبالينو الحكومية والمحلية على أساس التعاون بين السلطة البلدية والمنظمات غير

من التطورات  اتحقيق عددمن المجتمع  على مدى ثالث سنوات مكن مشروع تجريبي
. الهدف على المدى  نشاط إعادة تدوير النفايات االقتصادية واالجتماعية الهامة على أساس

بشبكة من السماد لعاصمة تمديد النظام ليشمل منطقة ا الطويل )عشر إلى خمسة عشر سنة( هو
تخفيض يتم تسهيل ذلك من خالل المبادرات الحكومية مثل و.  وحدات إعادة التدوير المحلي و
حوافز للصناعات التي تستخدم مواد النفايات المعاد تدويرها والشراء المباشر للسماد و الضرائب

 تؤكد أيضا. مثل هذه المخططات  على سبيل المثال ، لخطط إعادة التحريج الحكومية -
من  الثالث االستنتاج العام أنه في السعي لتحقيق مستويات أعلى من االستدامة في مدن العالم

 . البيئية االجتماعية واالقتصادية واالهداف الضروري تطوير الروابط بين 

 
 استهالك الطاقة

اقم من المرجح أن تتف ها ،استهالك الطاقة في المناطق الحضرية والمشاكل المتعلقة ب 
التلوث  . بالفعل يتعرض العديد من سكان المدن لمستويات غير صحية من مسار القرن في

 مليون شخص في 1،000. على الصعيد العالمي ، يعيش أكثر من  الناتج عن الطاقة
. في  حيث تتجاوز مستويات تلوث الهواء المعايير الصحية الموصى بها مستوطنات حضرية

سكان الحضر يتعرضون لمستويات ضارة من الجسيمات التي من  %28الواليات المتحدة 
من سكان المناطق  %46شخص كل عام ، بينما يعاني  40،000من  الموت المبكر تسبب

مستويات األوزون التي تؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز من  الحضرية في الواليات المتحدة
 في مدن العالم الثالث . أكثر تطرًفا ظروف ال ، التنفسي والقلب واألوعية الدموية

الحد من غلة المحاصيل في اآلثار ،  يمكن أن تكون االنبعاثات الحضرية أيًضا إقليمية 
أدى حصاد الخشب من أجل الوقود من قبل  . في أجزاء من العالم الثالث سالمة الغاباتعدم و

ازات الدفيئة غال. انبعاثات  سكان المدن الفقراء إلى إزالة الغابات حول المناطق الحضرية
. إلى حد كبير  المناخ العالميتغيير في مشكلة تساهم عالم توفير الطاقة لمدن ال عنالناتجة 

الحضر على المستويات المحلية واإلقليمية في لطاقة الستهالك ااآلثار البيئية السلبية  تتجلى
 . الطاقة الطلب علىنمو والعالمية ، و

زيادة استهالك الطاقة العالمي من ما ( 1987المية للبيئة والتنمية )توقعت اللجنة الع 
، مما  2025مليار طن بحلول عام  14إلى  1980عام  مليار طن من الفحم لكل 10يعادل 

ستخدام واالختالفات المليار بافتراض نفس ا 8.2مليار إلى  4.5يسمح بزيادة عدد السكان من 
 الى أن تدعوا أدت  . عدم االستدامة لمثل هذا المستقبل نموا البلدان المتقدمة واألقل بين هفي

سريع تطوير ، وتعليها والمحافظة الطاقة كفاءة اللجنة العالمية إلى مسار جديد يعتمد على 
عميقة على  اكون لها آثارتإن التدابير المطلوبة لتنفيذ هذه االستراتيجية س.  الموارد المتجددة

 .  العالم الثالثفي كل من البلدان المتقدمة و المناطق الحضريةتنمية 
حتى  ، تتطلب احتياجات التنمية استهالًكا إضافًيا للطاقة ، باختصاروبشكل ملحوظ ،  

.  االستخدام النهائي على افتراض تحسينات كبيرة في الكفاءة سواء في إمدادات الطاقة أو في
أكثر من ضعف  التي تستهلك في الوقت الحاضروبالتالي يقع العبء على البلدان المتقدمة ، 
لمساعدة اآلخرين على تطوير استراتيجيات الطاقة  طاقة العالم الثالث ، لتقليل الطلب على الطاقة

المساعدة المالية . والسؤال الرئيسي هو كيف يمكن تحقيق  الحميدة من خالل نقل التكنولوجيا و
 . ذلك في سياق حضري

بين أنظمة الطاقة وهيكل  كامليةتهلكي الطاقة وهناك عالقة تالمدن من كبار مس دتع 
الفصل . من ناحية ، سمحت أسعار الطاقة الحقيقية خالل القرن العشرين بزيادة  البيئة الحضرية

 ىخرأ ومن ناحية.  اطق الحضرية بكثافة متناقصةاألنشطة واالنتشار الخارجي للمنبين  المكاني
، وخاصة بالنسبة  لطاقةللطلب على اهي بحد ذاتها محدد هام ، فإن بنية المناطق الحضرية 



بين أنظمة الطاقة والبنية الحضرية تجري على جميع  . التفاعل للنقل والتدفئة أو تبريد المباني
 -: لمنطقة الحضريةالى االمبنى الفردي  المستويات من

العزل  طاقة تحسينعلى ال. وتشمل التدابير الصغيرة للحفاظ  السكني مستوى الجوار .1
مطالب المستهلكين ،  . شريطة أن يرضي الحراري للمباني والتغيرات في الشكل الحضري

يمكن أن تؤدي الشقق منخفضة االرتفاع  اإلسكان أومدرجات ألشكال المبنية مثل لواتجاه منظم 
األسر من  %85أن  . على الرغم من الحقيقة إلى تخفيضات كبيرة في الطلب على الطاقة

إن قبول هذا الشكل من  تضم أفراًدا عازبين ،  2001ام الجديدة في المملكة المتحدة في ع
سكان المدن األوروبية أكثر راحة بشقة  بشكل عام ، .أشكال المعيشة الحضرية مشروط ثقافياً 

أن  أيضا . يمكن توفير الطاقة أولئك الملتزمين بهدف اإلقامة المنفصلة ألسرة واحدة مما عليه
 ظاهرللم يتحقق من خالل التصميم الشمسي السلبي حيث تحديد الموقع والتوجيه والتخطيط

مصادر ال إلى تدفئة أو تبريد المباني منوتقليل الحاجة  لشمسلاألمثل  كسبلتحقيق ال عمرانيةال
نصف الكرة الشمالي( ، مع  . وتشمل االجراءات تصميم المباني لمواجهة الجنوب )في تقليديةال

نوافذ أكبر نحو الشمس ونوافذ صغيرة في الخلف ، استخدام مواد بناء معينة وزرع أحزمة 
 . حماية من األشجار

تنطوي على استخدام تقنيات  ،  استراتيجية أخرى لتوسيع إنتاج الطاقة في المدينة 
صلبة لنفايات الل الضخمالحجم .  إلى مصادر للطاقة المفيدةالكتلة الحيوية لتحويل النفايات 

د قابلة لالحتراق التي يمكن تغذيتها في المو مليئةالوالسائلة التي تنتجها المناطق الحضرية 
مجموعة متنوعة من أنظمة الحرق ، وفي نفس الوقت تقليل حجم النفايات مع توليد الحرارة 

 . من مورد حضري غير مكلف والكهرباء
عملية  الحفرياتوقود رة المنفصلين عن احتراق توليد الطاقة والحرا مستوى المقاطعة. .2

كهرباء بأقصى كفاءة  تقوم محطات الطاقة التقليدية بتحويل الوقود األساسي إلىحيث .  مسرفة
من مدخالت الطاقة على شكل بخار من  % 60 حاالت، حتى مع أفضل ال %38تبلغ حوالي 

، حيث تنتج  (CHP)رارة والطاقة . الجمع بين مخططات الح غازات المداخن تبريدأبراج 
زيادة كفاءة تحويل و يستخدم لتسخين الفضاء والمياه ،، وخالل عملية توليد الكهرباء  الحرارة

نع الى مصع . تنطبق هذه الميزة تقليل التأثير البيئي أيضاً و %80الوقود األولي إلى حوالي 
CHP مخططات ، وب المباني أيًضاخدم المباني الفردية أو مجموعات من التي تصغير الحجم ال

 .  تخدم الصناعة أو توفر الحرارة لمدن بأكملهالواسعة النطاق 
اسكندنافيا ،  في مطبق (DH)الحضرية المرتبطة بتسخين المنطقة  CHPمخططات  

 %95، أو  75000مع واحدة من أكثر المخططات شموالً في مدينة أودنس ، حيث يتم تسخين 
في المدينة ، والذي يزود المدارس والمستشفيات  CHPمصنع  من المنازل مباشرة من خالل

أنظمة . في السويد ، تعمل أكثر من ثلث السلطات المحلية في  البستنة والصناعة والتجارة و
 . شقق البلد من إجمالي الطلب على الحرارة وتخدم نصف% 30تلبي  التي ، تدفئة المناطق

من  %81، مع  التدفئةالطلب السنوي على % من  80هلسنكي أكثر من في   
، حيث  CHPالكهرباء المستخدمة في المدينة يوفرها مصنع  من %72و المنتجة ، الحرارة 
كوسيلة لزيادة كفاءة . على مستوى المنطقة  CHP / DHخطط مع  التنمية الحضريةارتبطت 

المملكة المتحدة أكثر من في و، أستراليا  الصين ، :اهتمام دول  الموضوع اجتذب،  الطاقة
 . حالًيا عاملةالصغيرة  CHP / DHمن مخططات  300

هو  . واحدة من أكثر التحديات إلحاحا للتنمية الحضرية في المستقبلمستوى متروبوليتان .3
 وسيع رقعةكما رأينا ، تم ت. في المدن العمالقة على وجه الخصوص  تحقيق التنقل المستدام

االعتماد  ( ، و28و  13نظر الفصلين يعلى الطرق )من خالل نمو عدد المركبات  معظم المدن
توفر لهم و خاصة للقادرينراحة السيارات وفرت .  المتزايد على استخدام السيارات الخاصة

. فرص العمل والتطورات السكنية الجديدة  فيومدى العديد من التطورات في تجارة التجزئة ، 
تحويل مستخدمي السيارات إلى وسائل النقل يشير استخدامها إلى أنه سيكون من الصعب للغاية 



لتشغيل  طاقة استخدام خاليا ال . إحدى الوسائل للحد من استهالك الطاقة والتلوث البيئي األخرى
. الماء النقي هو المنتج الثانوي الوحيد لخاليا  السيارات ، وكذلك في المباني السكنية والتجارية

. كما يمكن تشغيل الخاليا باستخدام غاز الميثان الذي يتم  دروجينالهيوقود التي تعمل ب طاقةال
واسع الستخدام ال. بينما من المرجح أن يحدث ا جمعه من أنظمة الصرف الصحي ومدافن البلدية

المدن الثرية والحافالت التي تعمل بخاليا الوقود والدراجات في  النطاق لخاليا الوقود أوالً 
 . المشاكل المتزايدة لمدن العالم الثالث خفيفأيًضا ت البخارية ويمكن للمولدات

. يؤثر الفصل  البيئة المبنية نقل الخاص ارتباًطا وثيًقا ببنيةترتبط الحاجة إلى  ال 
. المتغيرات الرئيسية على  متطلبات الطاقة للنقل الفعلي لألنشطة على احتياجات السفر وبالتالي

ألراضي ، مع انخفاض استخدام ااستخدامات اختالط درجة  النطاق الحضري هي الكثافة و
طريقة واحدة لتقليل احتياجات السفر  . ذات الكثافة الحضرية العالية الطاقة بشكل عام للنقل

لتحقيق نسبيا مركز حضري مضغوط في ز المنازل والوظائف والخدمات تكون في تركي
شير الدراسات ت.  االنتقال والحركة لحاجة إلىمستويات عالية من إمكانية الوصول مع تقليل ا

و  DHإلى أن هذا شكل من أشكال التنمية الموفرة للطاقة الذي يزيد أيًضا من قابلية أنظمة 

CHPا وتنشيطه اقد تساهم أيًضا في إعادة تأهيله في المراكز الحضرية القائمة . تركيز التنمية .
عدم كفاءة واالزدحام  لمركز الحضري ، مشاكللفوق حجم معين  ، اهناك أيضا عيوب لكن

بشأن "اكتظاظ  امخاوفكثافة اعلى . قد يثير تطوير  استخدام الطاقة وفقدان إمكانية الوصول
. كما سنرى الحقا ، طريقة بديلة لتقليل  لمساحات الخضراءل المدن" وفقدان المناطق الحضرية

 "المركزيةمركزية ، أو "لطة الالحضرية هي من خالل التنمية المختالفصل المادي لألنشطة 
 . الوظائف والخدمات واإلسكان لتعزيز درجة كبيرة من االكتفاء الذاتي وزيعت

هو الطريقة التي  االمركزيأو  امركزيلطاقة اتركيز عامل رئيسي في تحديد كفاءة  
إذا كان ارتفاع تكاليف ، فنمط الحياة هذا الى . يشير  يقدر بها الناس التنقل وحرية االختيار

الالمركزي  الحركة الشخصية ، فإن نمط التركيز بشكل فعاليد تقالسياسة  الضوابطالطاقة أو 
.  ألن الناس يميلون إلى استخدام الوظائف والخدمات األقرب إلى المنزل سيكون موفًرا للطاقة

من المرجح أن يكون هذا النمط أكثر ف، حد األدنى سوى ال هال تشكل تكاليف وإذا كان السفر
وغيرها من  من المركزية بسبب الكمية الكبيرة المحتملة للتنقالت المتقاطعة استهالًكا للطاقة

 .  غير العملل رحالت
البلدان ، بما في ذلك المملكة المتحدة  حتى اآلن ، ساد الوضع األخير في كثير من 

تقليل المسافات التي يحتاجها الناس للسفر  . وكذلك السعي إلى ترالياوالواليات المتحدة وأس
سوف تتطلب المناطق أيًضا دوًرا معزًزا بشكل  والتخطيط للتنقل المستدام في المناطق الحضرية

السؤال األساسي هو كيف من المحتمل أن تؤثر هذه العوامل وغيرها  . كبير لوسائل النقل العام
 . المستقبلفى  على شكل المدن

 
 مدينة المستقبل

 و أمل الفالسفةتجديدة من االستيطان كما  إن التحدي متمثل في إنشاء أشكاال 
من األشكال الحضرية الجديدة  . الكثرة قرونمن  الحضر منظريالمعماريين والمخططين و

و باإلضافة  Utopiaالمزيد من  المقترحة تتضمن تصميمات مثالية مثل جمهورية أفالطون ،
 .البريطانية  الجديدة نمجتمع أونيدا في الواليات المتحدة األمريكية والمد إلى البيئات الفعلية مثل

 تبقى الرغبة في تحسين نوعية الحياة الحضرية والتنبؤ بالشكل الحضري المستقبلي  
 االتي:شمل ت معاصرة الرئيسية للمستقبل الحضري. النماذج ال الحضر ةجغرافيفي  اقوي اعنصر

 المدينة الخضراء
كان محورًيا  محليةالرغبة في تخطيط التنمية الحضرية في سياق البيئة الطبيعية ال 

يعتقد أن التخطيط  أيًضا Geddes (1915)(. 8نظر الفصل يلمفهوم هوارد لمدينة الحدائق )
كان الموارد ، وعلى وجه التحديد أن  و ظاهر العمرانيةالحضري يجب أن يقوم على معرفة الم



تأثير السيارة على التوسع جيدس . توقع  لمدينةلتطوير احوض النهر وحدة طبيعية مناسبة 
 شكالً ممتاًزا من االستيطان الحضري يسمح لمحاور الفضاء الطبيعي أنح قترفا الحضري ،

في وقت الحق من قبل ماكارج  ا النهج من "التصميم مع الطبيعة". تم تطوير هذ خترق المدينةي
لمنطقة قبل التنمية الحضرية من أجل للحالة البيئية لالذي دعا إلى فحص مفصل  ( ،1969)

. على عكس هوارد  أقل ضررا بالنظم البيئية الطبيعيةفيها تحديد المناطق التي سيكون التحضر 
. هذا التقليد  ره على الطبيعةتأثي بعد اإلنساني للتنمية الحضرية منكان ماكارج أقل اهتماما بال ،

وتستمر قاعدة الموارد في مفهوم المدينة البيئية التي تقوم  في التخطيط يتماشى مع البيئة الطبيعية
اإلقليمية  مبادئ التكنولوجيا المناسبة ، التنمية االقتصادية المجتمعية ، البيئة االجتماعية ، على

 .مستدامة البيولوجية ، والحركة الخضراء والتنمية ال
 المدينة المتفرقة

جزء من نوع  الترويج للمستوطنات المشتتة أو الالمركزية كبديل للمدن الكبيرة هو 
التنظيم االقتصادي  المدينة الخضراء . تشمل الموضوعات الرئيسية للنموذج المثالي مركزية

على العمل الجماعي ، التركيز سي على مستوى القاعدة الشعبية ، التمكين السياف .والسياسي 
الصناعة ، واستخدام التقنيات  ي المحلي ، بما في ذلك الزراعة وواالعتماد االقتصادي الذات

المناسبة ، وإعادة تدوير وإعادة استخدام المواد ، وقيمة المناطق الطبيعية أو الموارد "الطبيعية" 
 .  كحدود سياسية محتملة

 عالية الكثافة )عائلة واحدة لكل فدان( بلغ موضوع الالمركزية تطرًفا في تقنية 
"exurbia( 1974" الذي اقترحه رايت ، ) الطبيعة ، وتشجيع  ىيكون الناس أقرب إلحيث

 شكل ". سيكون المدينة  الناسك " بدالً من الرغبة في أن تكون جزًءا من 'قطيع'البدوي غريزة "
 . ومبالًغا فيهمستهلًكا للطاقة و ا حضري اتشتتهذا مالمدينة" 

 المدينة المدمجة
 ترتبط مقترحات القرن العشرين بالحياة الحضرية عالية الكثافة بشكل خاص مع 

في موضح  . هذا هو بفضل التقدم التكنولوجي المباني السكنية الشاهقة التي أصبحت ممكنة
( 1969) إيري - سولمدينة ، مليون نسمة   3 ( لمدينة معاصرة1929مخطط لو كوربوزييه )

. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم بناء هذه التصاميم المستقبلية في  ثالثية األبعاد
ر يوفتعالية الكثافة ومتعددة االستخدامات كمدمجة المدينة لاتم اقتراح مفهوم  المستقبل القريب ،

آفاق توفير النقل  تعظمشكل من أشكال التنمية الحضرية التي تقلل من مسافات السفر وو للطاقة
 العام . 

مزايا استهالك الطاقة في المدينة المدمجة ، بحجة أن  كما رأينا ، شكك اآلخرون في 
هناك أيضا  .وقد خفضت أطوال الرحالت واالزدحام في المناطق الحضرية  المركزية الوظائف

لرغم من بعض أنه على ا 4. لقد رأينا في الفصل  جدوى الضغط الحضري ،  مسألة سياسية
.  االمركزي األدلة على إعادة التعمير ، ال يزال االتجاه السكاني الرئيسي في المجتمعات المتقدمة

 وينعكس ذلك في تفضيل نمط الحياة . لطرد المركزي لألنشطة االقتصاديةويدعم ذلك حركة ا
قتراح سية مع ا، مشكلة عملية أسا الطاقة المحتملةمزايا بوضوح ، وعلى الرغم من   

المناطق تنمية يتطلب عكس اتجاه الالمركزية التي تتميز بها  ذلك: إن  يالمدينة المدمجة ه
لعكس  ةالمطلوب . درجة اإلكراه في المجتمعات المتقدمة خالل نصف القرن الماضي الحضرية

سياسيا  ةمقبول كونتهذا االتجاه ، من خالل آليات التخطيط أو الضرائب ، من غير المرجح أن 
. تباين  الخارج وإلى األعلى ولكن نادراً إلى األسفل نحوالمدن  امتدت . في المجتمع الغربي

 . مونتلاير نموذج المدينة المدمجة هو االستفادة من المساحة الجوفية للتوسع الحضري على
مع العالم فوق  األرض واألماكن العامة المتكاملةكم من الممرات تحت  30طورت شبكة 

 األرض .
 
 



 المدينة اإلقليمية
التنمية الحضرية ب من التركيز الالمركزي فيما يتعلقمختلفة  وقد اقترحت أشكاال 
تتألف من سلسلة من المجتمعات  ( عن إنشاء مدينة إقليمية1981. دافع لينش ) المستدامة

محاطة بمساحات كبيرة مفتوحة ومتصلة  عن بعضها البعض ، المتوسطة الحجم المنفصلة
علق على إمكانية وجود مدينة حلقية مع وجود  (1961إلى حد ما ، لينش ) . بالطرق الرئيسية

تم تطويرها حول المناطق الحضرية في أمريكا الشمالية . ي مراكز قوية على حافة المدينة
للمدينة  (Gruen 1973) أن هذا النهج يكمن وراء مفهوم تعرف ،  كما "مجرة المستوطنات"

سكان  لجميعفية لمراكز المدينة متاحة واالجتماعية والثقاجعل الفوائد االقتصادية الذي  الخلوية
وتتكون  نسمة 50000حضرية من خالل تصميم كوكبة من ثالثين مدينة ، لكل منها المنطقة ال

 65000شخص( حول مركز وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها  1900من أحياء أصغر )
نظر يقة مدينة هوارد االجتماعية )منط نموذج مشابه في المفهوم لنسخة مطورة من -نسمة 

  (.9الفصل 
 الشبكة مدن

االقتصادية العابرة للحدود الوطنية التي أدت إلى ظهور "مدن -العمليات السياسية 
نمو  ( أثرت على الشكل الحضري والتنمية على المستوى اإلقليمي مع14الفصل  نظريلعالم" )ا

المدن الكبرى ، كما هو الحال معرفة مكثفة بكز التي تتطلب ربط المرات"مدن الممرات" الذي 
، تم إقامة روابط المركزية . في هذه المناطق الحضرية ذات األنظمة  في ممر لندن كامبريدج

تكون تو . صغيرة ولكنها تنمو وثيقة بين أماكن الوظيفة التكميلية بدالً من مجرد القرب المادي
ات وظيفية يمكن أن توفر عالق تيال ن مدن الممراتشبكة معقدة مبحديثة حضرية تجمعات من 

تشمل راندستاد  . أمثلة على مدن الشبكة هذهبعض منافسيهم  تفوقمزايا ب وموقعية تنافسية شاملة
بينما تمثل منطقة كانساي في  ، Super Malayasiaهوالند وسنغافورة وممر الوسائط المتعددة 

كة قد تتمتع بقدر يدعي بعض المراقبين أن بعض مدن الشب . اليابان حالة مبتكرة بشكل خاص
حجم قابل ، و مركزيةالمدن البداع ، ازدحام أقل وحرية موضعية أكثر من الإو أكبر من التنوع

 . مدن العالمل للمقارنة ،  وأن النموذج قد يكون ذا أهمية خاصة للنمو المستمر
 المعلوماتية نمد

القتصاد  وإزالة الصناعة ونمو خدمة موجهة في المجتمعات المتقدمة ، والعولمة ، 
حولت التطورات في مجال المعلوماتية  يسرها ،قائم على التالعب بالمعرفة والمعلومات التي ي

مدن إعالمية . على سبيل المثال ، في  أو، بعد الصناعية ما مدن العديد من المدن الصناعية إلى 
يتم تقديم الخدمات العامة عبر تقنيات المعلومات. ، العديد من مدن أمريكا الشمالية وأوروبا 

استبدال المكاتب المادية لبعض الخدمات الحكومية مع أكشاك تعمل باللمس بوساطة إلكترونية 
 يمكن أن تقلل من التكاليف وتحسين جودة وتوقيت تسليم المعلومات إلى ، التي في التسوق
 .  المواطنين
. االقتراح بأن تدفقات المعلومات  على الشكل الحضري غامض إن تأثير التليماتية 

تتجاهل حقيقة ، والتدفقات المادية الضارة بالبيئة وكثيفة الطاقة  يمكن أن تحل محلاإللكترونية 
 اتولد مطالب أرخص وأكثر انتشاًرا اتصاالت لمزيد من السفر ، كأشكاللز المعلوماتية يتحف

. يمكن أن تساعد الخدمات الجديدة مثل أنظمة  البضائع سدية للناس وجديدة للحركة الج
ذبية شبكة تجنب السائقين االزدحام وتحسين جا معلومات الطرق وإرشادات الطرق التلقائية

بالنسبة للعديد من األنشطة البشرية ، فإن االتصاالت ليست بديالً  ، . عالوة على ذلك الطرق
. في مدينة المعلومات ، على الرغم من أن استهالك الطاقة قد يتم  لوجهوجها اللقاء  مناسًبا عن

زيادة حيث  تقليلها عن طريق استبدال الحركات المادية إلكترونًيا بشكل جزئي ، على حد سواء
منطقة حضرية أكثر  تؤدي القوة الالمركزية المركبة للسيارات وتكنولوجيا المعلومات إلى

 انتشارا . 



التليماتية تبشر باتجاه نحو شكل متطرف من  المسافة والزمن غاءليرى البعض إ 
تقنيات  أنؤدي حتًما إلى تفكك المدينة . يرى منظرون آخرون ت التي الالمركزية الحضرية

مركزية المدن داخل شبكات االتصاالت العقدّية .  االتصاالت تعزز قوة المدينة من خالل تعزيز
من البعد المادي  بالرغم، وبعيدا عن المدن  تفرقتسوف  بعض األنشطةأن على الرغم من 

 . السيطرة على وظائف النظام األعلى الموجودة في المدينة يبقون تحت
 . قد تعزز تقنيات المعلومات اجتماعًيا إن التأثير االجتماعي للتليماتية هو أيضا ملتبس 

الفئات  المنزل و ى عزل المعوقين ، وداخلالتغيير الحضري التدريجي من خالل التغلب عل
، في  المهمشة ، ولكن من غير المرجح أن يتم استبعاد هؤالء المستبعدين من مجتمع المعلومات

بشكل  مرصده ستغالل أوالحين أن بعض التقنيات )مثل تلفزيون الدائرة المغلقة( قد تستخدم 
اإلنترنت والبريد الحضري عبر العالم أكثر فعالية . حيث يتم ربط المجموعات الثرية بنظام 

يقتصر اآلخرون و اإللكتروني والتسوق عن بعد والخدمات المصرفية عن بعد والعمل عن بعد ،
 . عالميا ةمتاح على غيتوات المعلومات حيث ال توجد خدمة هاتف أساسية

يتم استخدام مساحة ة حيثما المدينة اإلعالمية أكثر اجتماعيمن المرجح أن تصبح   
يتم تقديم نظرة ثاقبة على شكل مدينة إعالمية مستقبلية .  بطرق جديدةمجزأة  مادية وإلكترونية
 الستثمار القائم على االتصاالت في المدن الجديدة للقرن الحادي والعشرين  ،ل من قبل اليابانيين

،  القطب التكنولوجي الوطنيبرنامج والذي يشمل المدن العلمية ، مثل تسوكوبا وكانساي ، 
 أستراليا . -يد أديل فيوالمشاركة في بوليس متعدد الوظائف المخطط 

 المدينة االفتراضية
لبعض "علماء  . بالنسبة المدينة االفتراضية هي امتداد لمفهوم المدينة اإلعالمية 

قيود التفاعل  ية بيئة حضرية مستقبلية محررة منتمثل المدينة االفتراض الفضاء اإللكتروني"
بائس يتميز مستقبل حضري ب. بالنسبة لآلخرين ، تبشر المدينة االفتراضية  لمكانالمرتبط با

. وتستند هذه  بليد رانر والقاضي دريد بنوع من التفكك االجتماعي المصور في أفالم مثل
شكل من الحتمية التكنولوجية التي تتجاهل قوة المجتمع  الرؤى المتطرفة للمدينة المستقبلية على

 .  من االبتكارات في مجال المعلوماتية عمصنال استخدامللتأثير على 
سيتم استخدامها لتعزيز الحياة  أكثر واقعية ، التقدم في االتصاالت السلكية والالسلكية 

 :  الحضرية بطريقتين على األقل
النهج الذي تستخدم فيه تقنيات المعلومات لجذب االستثمار  "تحديد الموقع العالمي"أوالً ، عبر 

بناء مواقع على شبكة اإلنترنت مصممة لتسويق المدن كعقد  داخلي ، كما هو واضح فيال
 وأنشطة التصنيع ولسياحة النخبة وأعمال المؤتمرات ، على سبيل المثال للخدمة المتقدمة

<http // www.city.net  ؛ >/ 
 محاولة للتغلب علىالتليماتية المستخدمة في  ، مع "التطور الداخلي"وثانًيا ، من خالل نهج 

إعادة تنشيط  التفتت االقتصادي واالجتماعي والثقافي للحياة الحضرية المعاصرة ، وبالتالي
من التلفزيون المجتمعي و "األماكن  . هذا سوف يشمل مبادرات تتراوح المحلية في عالم معولم

 . مفي أمستردا Digitale Stad العامة اإللكترونية" إلى المدن االفتراضية مثل
جذب ي الرأسمالية المتقدمة ، االهتمام مع تقدم ثورة المعلوماتية في المجتمعات 
بين المجتمعات  -والمجال السيبراني  ودي بين الفضاء الماديمإلى التفاعل الع الحضر جغرافيي

. بالنسبة  في مدن المستقبل -القائمة على المكان والمجتمعات االفتراضية التي ال مكان لها 
مع واقع تتصادم فكرة المدينة االفتراضية  فإنللغالبية العظمى من سكان الحضر في العالم ، 

. ما  أكثر من مجرد "مساحة للتدفقات" اإللكترونية . عالوة على ذلك ، المدينة الحياة اليومية
صوت من ذوي الخبرة من خالل البصر وال الحضرية –أشير إليه باسم "المدينة الحسية" 

. كما  ببيئة مدينة افتراضية تم استبداله ال يمكن أن يكون -والرائحة والشعور والتفاعل البشري 
جزًءا ال يتجزأ من نمو  باسم المدينة كان والمعروف رأينا ، الكيان االجتماعي المكاني المعقد

 . بقى كذلك في المستقبل المنظوريأن  الحضارة ومن المحتمل



 الحضر ةجغرافي
. يتم  سكان الكوكب ة البيئات المعيشية ألكثر من نصفهي دراس الحضر ةجغرافي 

الحجم الكلي من حقيقة أنه ، مع تطور العديد من  توضيح الطبيعة المتنوعة للبيئات الحضرية في
مدن العالم الثالث مستقبل ما بعد الحداثة ، تسعى معظم  المدن الغربية نحو ما بعد الصناعة ،

 خاصة في كل مجال . هذه االختالفات تولد مشاكال المدينة الصناعية الحديثةلتحقيق خصائص 
خفض الزحف ،  داخل المدينة منتأثير إزالة الصناعة ل. تشمل المدن الغربية التحديات الرئيسية 

، من ناحية  لثالثالعالم امدن .  العمراني ، االزدحام المروري واالستهالك المفرط للطاقة
بما في ذلك أوجه القصور الخطيرة في البنية التحتية  ، تواجه مشاكل تتعلق "بالتضخم" ،أخرى 

. باإلضافة إلى هذه االختالفات ، تشترك جميع مدن العالم في مشاكل  في مواجهة تزايد السكان
  . الفقر والتلوث واالستقطاب االجتماعي بدرجات متفاوتة هي :مشتركة 
قوى اقتصادية واجتماعية ، و القطاعين العام والخاصجغرافية المدن هي نتاج  إن 

 افهمفان ،  لذا . العالمي إلى المحلي وثقافية وسياسية تعمل على مستويات مختلفة من الفضاء
لقوى ا معرفةقوم على يوآفاق مختلف الشعوب واألماكن يجب أن ، للعالم الحضري  كامال

. في هذا الكتاب  الحضر للعالم المعاصر ةجغرافيتكييف  والعمليات الهيكلية التي تعمل في سياق
القوى بينت أهمية العالقة بين وت.  من منظور عالمي الحضر ةجغرافيا مدى تعقيد ناكتشف

تنوع و ية المعاصرة ،في خلق وإعادة إنشاء بيئاتنا الحضر العالمية والمحلية )والمتوسطة(
سية لتقدير األهمية األسا . الحضر ةجغرافيموضوع  األماكن الحضرية والشعوب التي تشكل

 ليس أقلها -نتائج العمليات واألنماط الحضرية ال يمكن المبالغة في تقديرها  صحيح لألسباب و
 . أن مستقبل عالمنا هو مستقبل حضري

 


