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 الفصل الخامس من كتاب
 جغرافية الحضر : منظور عالمي

 للتحضر والتغيير الحضري اإلقليمي المنظور
 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 

 المقدمة
 المناطق الرئيسية في العالم يتناول هذا الفصل العمليات المتنوعة للتحضر والتغير الحضري في

. في كل منطقة  ضري في ست مناطق عالميةلتغيير الحل ديناميات األخيرةال. سوف ندرس 
نمط التنمية  القوى االقتصادية والديموغرافية الكامنة وراء التغيير الحضري وآثارها على نحدد

 . الحضرية في الحاضر والمستقبل

 أمريكا الشمالية
فاصبح  % 65، زاد عدد سكان الواليات المتحدة بنسبة  1990و  1950بين عامي 

من  النسبةو. نسمة مليون 27.3صل إلى يل % 95كندا بنسبة زاد سكان ومليون ؛  248.7
في الواليات المتحدة  % 82إلى  % 64السكان الذين يعيشون في المراكز الحضرية نمت من 

في  الفترة ، حدثت تغييرات كبيرةهذه . خالل  في كندا % 77إلى  % 61ومن  األمريكية
تضاءلت هيمنة المدن الصناعية الكبرى ذ . ا المختلفةتوزيع السكان واألهمية النسبية للمدن 

. صاحب النمو االقتصادي  ومنافذ البوابة الشرقية القديمة وظهرت هرمية حضرية جديدة معقدة
والتقسيم التقليدية الهياكل المهنية في في أساليب اإلنتاج واالتصاالت والنقل وتعديل  تغيرات

أثر على هيكل واألهمية النسبية توزيع الثروة ، وكل ذلك  عدم انتظاممع تزايد المكاني للعمل ، 
 . ات اإلقليمية والحضريةيالقتصادل
 لتغيير الديموغرافيا

 األساس الديموغرافي للتحول الحضري بعد الحرب العالمية الثانية في الشمال
 -: نتاج مكونين رئيسيين كان منأمريكا 

 ة وحركات الهجرة الداخلية ؛. سلسلة من التحوالت االجتماعية الديمغرافي1
 الخارجية . . الهجرة2

"زواج وازدهار طفل" بين عامي  موجة شهد كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندافقد 
في القتصاد االستهالكي لسكاني الناتج في النمو السريع لساهم التوسع او. 1963 و 1948

حضرية جديدة من خالل  ر أشكااليتطو في زيادة الطلب على المساكن والبناء السكني الجديد
هذه التغيرات الديموغرافية  ذلك ، جاءت . بالتوازي مع واسعة النطاقالالضواحي سكنى 

 معدلف.  األسرة ، وخاصة انتشار وتنوع األسر المعيشيةتكوين تغييرات دراماتيكية مماثلة في 
أقل في  ، وهو 1970و  1950أفراد بين  2.7أفراد إلى  4.0من كان انخفض حجم األسرة 

 مكونة منمن جميع األسر المعيشية  % 20. في الواليات المتحدة أكثر من  لمناطق الحضرية
نصف األسر  . اقل من من األسر المعيشية يرأسها أحد الوالدين % 13شخص واحد فقط و 

ت في ترتيبات . تأثير هذه التحوال بالدم أو الزواجا المعيشية هي أسر عائلية بمعنى أن لها أفراد
والموارد العامة  مساحة السكن واألراضي الحضريةلاستهالك أكبر بكثير  ؤدي الىت المعيشة

معدالت الزيادة الطبيعية في عدد السكان بعد عام في للفرد ولكل أسرة معيشية مع انخفاض 
 .  موحدة عبر القارة ، أصبحت أيًضا أكثر 1963

الحضري وإعادة للنمو  كمحدد أكبراهمية لداخلية تدفقات الهجرة انالت نتيجة لذلك ،  
أمريكا  سكان من % 18 فانفي أي سنة ف. مكانيا لتغيير االجتماعي لمصدر توزيع السكان ، وك

 انتقلممن   % 50أكثر من  تصبح النسبةتهم ، وبعد خمس سنوات ان إقامكامأيغيرون ية الشمال
، فإن إمكانية إعادة  الحراك السكنيية من . مع مثل هذه المستويات العالوغير مكان سكنه 
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 النشاط االقتصادي مرتفع وهذا يساهم في درجة من عدم اليقين بشأن مستقبل توزيع السكان و
 . أنماط االستيطان

لهجرة اأهمية تتعاظم  نتيجة أخرى النخفاض معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان
من  % 20لهجرة في السبعينيات والثمانينيات تمثل كانت تدفقات اوقد .  كعامل في تغير السكان

. بحلول أوائل التسعينات ، كانت  من إجمالي النمو السكاني في كندا % 30الواليات المتحدة و 
أصول وتحولت .  كل عام 200.000رسمي وكندا  امليون مهاجر1.1قبل ستالواليات المتحدة ت

خاصة المكسيك وأمريكا  في الجنوب ،من مصادر راسخة في أوروبا إلى دول  المهاجرين
مليون مولود أجنبي يعيشون 28.4، من  2000ام في عف.  الالتينية )للواليات المتحدة( وآسيا

ولدوا في أمريكا قد  % 51السكان( ،  من مجموع % 10.4في الواليات المتحدة )يمثلون 
ي مناطق أخرى من ف % 8.1في أوروبا والباقي  % 15.3في آسيا ،  % 25.5الالتينية ، 

 .  العالم
مجموع  المولود في أمريكا الوسطى )بما في ذلك المكسيك( تمثل ما يقرب من ثلثي

المولودين من  تقريبا واحد من اثنين الرابع . كما رأينا في الفصل  السكان المولودين في الخارج
السكان  من % 27.5في منطقة حضرية )مقارنة مع ، في الخارج يعيشون في مدينة مركزية 

في مدن مثل  يتركزون لالتينية واآلسيويةا االصول ىسكن ةجغرافيو(. في الداخل  المولودون
إعادة توزيع البيض مع  طويلة األمد لتركيز الحضري للسوداميامي ولوس أنجلوس ، إلى جانب 

في  ايدةمتز)من البلقان( تشير المناطق الحضرية إلى "بلقنة ديمغرافية" .  من الهجرة العالية
 .لمدن ل لتكوين االجتماعيفي ا إلى حد كبيرو ، سكان الواليات المتحدة في مناطق ومدن معينة

المهاجرين  ثقافي عنتميز العديد من السكان المهاجرين الجدد متميزة بشكل واضح وف
 .  األوروبيين في وقت سابق
 التغير اإلقليمي والحضري

نظام المناطق الحضرية في الواليات المتحدة  ، تم توسيع الثالثكما رأينا في الفصل 
 284كان هناك  1990م . بحلول عا تصبح أكثر تعقيًدا في فترة ما بعد الحربل األمريكية

.  من مجموع سكان الواليات المتحدة % 77.5مليون نسمة ، أو  193مع  منطقة حضرية
كونيتيكت -نيو جيرسي-ركنيويو في المدن الكبيرة ، مثل الواليات المتحدةسكان نصف يعيش 

CMSA أثر تنقل السكان على األنماط الحضرية منذ الحرب العالمية  كونها ذات أبعاد ضخمة .
للتدفقات الداخلة ، محددة  وجهة  تنوًعا إقليمًيا ، مع وجود مناطق حضرية معينة أظهرف الثانية

يميل  ذ ذلك الحين. األهم من ذلك ، منها سكان تفقدمن المدن في حين أن البعض اآلخر 
 ، إلى أن يكونوا أصغر سنا )باستثناء هجرة التقاعد( وأفضلالمهاجرون ، في المتوسط 

لسوق لقوة و هذه التدفقات السكانية تنقل أيضا ثروة كبيرة ،ومن غير المهاجرين ، هم المتعلمين 
  دمة من النمو السكانياألجيال القا . كما أنها تحول مواقع ومهارات العمل إلى األماكن المستقبلة

الخارجية  الهجرة )الجمع بين الهجرة مساهمة صافي عقد الثمانينات كانتخالل 
في بيتسبرغ إلى  % 8.9تفاوت النمو في الواليات المتحدة من انخفاض −في والهجرة لداخلية( 

داخلية لهجرة الوبالنسبة لفي فينيكس )واحدة من أسرع مدن العالم نمًوا في العقد(.  % 27.8+
. من حيث  في تامبا % 25.2+ لشيكاغو إلى % 11.1تراوحت المساهمات من −فقد فقط ، 

مسارات الهجرة السابقة  يتبعونفرص العمل و متجذبه معظم المهاجرينفان الهجرة الدولية ، 
في كندا ، استقر ثالثة أرباع جميع المهاجرين الجدد في أكبر ف.  واألقارب التي أنشأها األصدقاء

مناطق حضرية ، وهي تورونتو ومونتلاير وفانكوفر ، بينما في بوابة الواليات المتحدة  ثالثة
مثل نيويورك ولوس انجليس وسان فرانسيسكو والمدن الحدودية من تكساس واجتذب  األمريكية

البنية االجتماعية والطابع في  . لقد تحول هذا التركيز الجنوب الغربي معظم هذه التدفقات
مثل لوس أنجلوس وميامي ، تشكل "األقلية  ، الثقافي للمدن المتلقية ؛ في بعض الحاالت العرقي

 . سكان المدينةمن  الجديدة" أغلبية الوسط
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القطبية  من حيث 1950توصيف أنماط النمو الحضري المتغيرة هذه منذ عام إن 
 ن الشمس والحزامالمتطرفة )في الواليات المتحدة بين الحزام الشمسي وحزام الصقيع أو بي

يحتمل أن  الحزام الناري للواليات الجنوبية وحزام الصدأ الشمالي( مفيد بشكل عام ولكن أيًضا
يمكننا  . ، حيث كان النمو غير متكافئ داخل كل من هاتين المنطقتين الواسعتين كون مضلالي

وفًقا لقواعدها  تسليط المزيد من الضوء على هذه االتجاهات من خالل تجميع المناطق الحضرية
 : . القيام بذلك يحدد عدًدا من العوامل الكامنة وراء النمو الحضري االقتصادية الرئيسية

. كانت المناطق الحضرية األسرع نمواً في الواليات المتحدة األمريكية في الثمانينيات وأوائل 1
 التقاعد وات على أساس يعادة ، والمناطق الحضرية األصغر مع االقتصاد التسعينات ،

 46.9بنسبة  المالحقات الترفيهية )مثل فورت بيرس فلوريدا(. نما عدد سكان هذه المجتمعات
. معظم هذه األماكن  المناطق الحضرية لجميع % 11.9في الثمانينيات ، مقارنة بمتوسط  %

 . موجودة في فلوريدا أو أريزونا أو نيفادا
أماكن أكبر ، تضمنت مراكز التمويل والخدمات  . المجموعة الثانية ، التي عادة ما تكون2

 . المناطق الحضرية في الواليات المتحدة كمراكز "التحكم واإلدارة" لالقتصاد الوطني العاملة
 . خالل الثمانينيات % 14.5في هذه الفئة )مثل نيويورك( نمت بنسبة 

 مقاطعةعواصم أو والية أو  قوميةالة بشكل أساسي في اإلدارة العامة . ثالًثا ، المدن المشارك3
 .الثمانينات  في % 17.5معدل نمو ، أو كمراكز عسكرية أظهرت متوسط 

 التعدين مدن في حين أن فقط في المتوسط  % 1.5. نمت المدن القائمة على التصنيع بنسبة 4
 . على مدى العقدفي المتوسط  % 2بنسبة  هامجتمعاتموارد انخفضت 

لتوسيع الصناعات  راكز خدمة إقليمية )مثل داالس وأتالنتا( أو كمضيفين. نمت مدن أخرى كم5
وادي بالقرب من سولت  ذات التقنية العالية )مثل وادي السيليكون في سان خوسيه ، البرمجيات

 اليك سيتي وكاناتا بالقرب من أوتاوا(.
لمتحدة قد أيًضا إلى أن المناطق الحضرية في الواليات ا 2000يشير تحليل تعداد عام 

المهاجرين خالل التسعينات. من  رتها الدولية والمحليةاتتميز بدرجة جذبها أو خسو تكون كذلك
 1995المهاجرين من الخارج خالل الفترة  اكتسبت أكبر المناطق الحضرية أكبر عدد من

اكتسبت منطقة نيويورك الحضرية ما يقرب من .  لكنها فقدت معظم المهاجرين المحليين 2000
. اكتسبت منطقة لوس  نسمة 874000في نفس الوقت فقد  ليون مهاجر من الخارج ولكن فيم

مهاجر  550.000مهاجر لكنها فقدت  700000أنجلوس ذات الخمس مقاطعات ما يقرب من 
نمط مكاسب الهجرة الكبيرة وخسائر الهجرة الداخلية الكبيرة  . بالنسبة لبعض المدن ، فإن محلي

 . ليست جديدة
، اكتسبت نيويورك ، وهي مدينة ميناء دخول مهاجرين من لخارج  عدة مدى عقودعلى 

. في الواقع ، كانت  أجزاء أخرى من الواليات المتحدة منفقدت أعداًدا كبيرة من المقيمين و
أقل حدة من ذوي الخبرة في أواخر  2000إلى  1995خسائر الهجرة التي تكبدتها نيويورك من 

. في مدن أخرى ، تسارعت معدالت الهجرة الخارجية الصافية في ينيات السبعينيات و الثمان
االتجاه إلى إنشاء مينائي دخول  أدى هذا . لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو خالل التسعينات

السكان إلى المناطق الحضرية  "إعادة توزيع" مراكز لمهاجرين في الساحل الغربي باعتبارهمال
 . خلية للواليات المتحدة األمريكيةسريعة النمو في المناطق الدا

لهجرة ل حضريةأكبر مناطق ال تفسيرين رئيسيين للهجرة الداخلية القوية من ثمة
االنتقال من نسخة من ظاهرة "الطيران األبيض" التي ميزت  أنهاك قد ينظر لها. ية المغناطيس

. في حين أن هذا ال  الخمسينيات والستينيات، وخاصة في  الضواحي الىالمدينة المحلية مركز 
 كما تعكس تحركات السكان في المدن التركيبة العرقية للهجرة الخارجية يزال عامال كامال

 .حضرية لمنطقة اللالتكوين العرقي الشامل و
ذوي المهارات العمال المهاجرين  بازاحةالهجرة الخارجية دور تتعلق الفرضية الثانية ب 

بشكل غير متناسب في أسواق العمل ذات المهارات  تنافسونمناطق المغناطيس الذين ي في األقل
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 ليس وسان فرانسيسكو أن أعلى معدالت الهجرة الخارجيةأنج . أدلة من مدن مثل لوس المتدنية
على العكس  خريجي الكلية ميل المهاجرين يلغين دون شهادة جامعية ، في حين البا كانت من
لى الصعيد الوطني ، المناطق الحضرية التي كسبت جغرافيا ، ع، الهجرة الداخلية .  من ذلك

تقع في  2000 1995من أماكن أخرى في الواليات المتحدة خالل الفترة  معظم المهاجرين
غذت نمو  . يتبع حركة السكان الجدد في هذه المناطق و شرق وغرب كاليفورنيا،  الجنوب

دن مثل فينيكس وأتالنتا والس م الصناعات الجديدة وتوسيع التطورات الحضرية والضواحي في
اجتذبت أعداًدا جديدة من المهاجرين استجابًة لمطالب هذه الهجرة الداخلية  ة. مغناطيس فيغاس

 . العمالة المتدنية المهارات
مثل  ضمن المناطق الحضرية عزز المهاجرون السكان الحضريين األساسيين في المدن

خسائرهم من المهاجرين  موازنةفي بوسطن ، نيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة و
(. الرابع نظر الفصل يإعادة التوطن )احي وأماكن أخرى ، والمساهمة في المحليين إلى الضو
دأ في الحفاظ يستمر الصحيث  المقاطعات األساسية في الغرب األوسطفان في الوقت نفسه ، 

مهاجر محلي خالل  105،000فقدت سانت لويس فقد .  الداخلية اتعلى بعض أكبر الهجر
. وقد نظرت بعض المدن  مهاجر من الخارج 12000من  لكنها تلقت أقل 2000-1995الفترة 

 . لتنشيط األحياء الحضرية المتدهورة في استراتيجيات لجذب المهاجرين
بينما ال يتوجه جميع المهاجرين من الخارج إلى المقاطعات الحضرية األساسية بشكل 

 اسب السكانية في المقاطعات الطرفية بالكامل تقريًبا من الهجرة الداخلية.تحدث المك،  عام
تهيمن الهجرة ، والمقاطعات الحضرية ا طعات النامية والضواحي حيث محليالتفاوت بين المقاف

سمة من  فيها ، وهذهالخارج لتعويض انخفاض عدد السكان  الداخلية تعتمد على الهجرة من
العواصم ، مثل أتالنتا ودنفر ، والعواصم المغناطيسية الى  المحليين سمات مغناطيس المهاجرين

 . نيويورك وواشنطن العاصمة المهاجرة ، مثل
 لتغير الحضري في أمريكا الشماليةمن المرجح أن األنماط المستقبلية للنمو وا

ت . تشير االتجاها االستمرار في عكس المستويات العالية من السكان والتنقل االقتصادي
لنمط الحضري المستقبلي ل الواضحة في التسعينات إلى أنه من بين أهم العوامل األساسية

تغيرات نمط الحياة ، النمو غير المؤكد في  ألمريكا الشمالية هو الهجرة ، شيخوخة السكان ،
واالبتكارات التكنولوجية وتحرير التجارة وزيادة ،  رفاهية الحكومةسياسات الدخل ، مراجعات 

 . نافسة العالميةالم

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
مليون  440بلغ عدد سكان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  1990في عام 

. خالل هذه الفترة تحولت المنطقة من كونها في 1960تضاعف حجمها منذ عام فقد  نسمة
يعيشون في المناطق الحضرية  % 71.4. مع  ريف إلى مناطق الحضرية في الغالب الغالب

لسكان في ثقيل لهناك تركيز و.  في أوروبا لما التحضر مماثلمستوى  ، هذا 1990في عام 
أكثر من كان نسمة  ، معظم البلدان التي لديها أكثر من مليون 1990المدن الكبيرة ، مع عام 

حضر ، مع أكثر تعززت اتجاهات الت 2001في المناطق الحضرية. بحلول عام  انصف سكانه
مستوى ب . ترتبط سرعة التحضر في المنطقة يعيشون في المدن المنطقةسكان من ثالثة أرباع 

النمو  يشتع البرازيل والمكسيك وكولومبيا وجمهورية الدومينيكانفالنمو االقتصادي ، 
من حيث مستوى التحضر يمكننا تحديد  . االقتصادي السريع والمستويات العالية من التحضر

 -: منطقة ثالث مجموعات من الدول في
فنزويال ،  من سكانها في المناطق الحضرية % 80أكثر المناطق تحضرا ، أكثر من  - 1

تقليد طويل من التنمية  والدول الثالث المخروط الجنوبي من األرجنتين وشيلي وأوروغواي مع
سع عشر وأوائل القرن أواخر القرن التا الحضرية على أساس الهجرة السريعة من أوروبا في

ضئيلة للمهاجرين الكتساب األراضي  اقدمت فرص العشرين ، وهيكل ملكية األراضي التي
 . االستيطان في المدنعند  الزراعية ، وبالتالي ضمان حياتهم
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الدول التي  في المناطق الحضرية ، يشمل معظم % 80و  % 50. والثاني ، بما يتراوح بين 2
البرازيل والمكسيك  - 1990و  1950اعية سريعة بين عام شهدت تنمية حضرية وصن

 . بوليفيا وبيرو وترينيداد وتوباغو أيًضا –وكولومبيا وإكوادور والجمهورية الدومينيكية 
 من السكان في المناطق الحضرية ، فتشمل % 50أما الفئة الثالثة ، التي تضم أقل من  -3

 . ي وهايتي وكوستاريكاالدول األقل اكتظاًظا بالسكان مثل باراجوا
مليون نسمة من سكان المدن بما في ذلك  300، كان في المنطقة  1990بحلول عام 
أكبر خمس مدن في العالم )ساو  . المنطقة لديها أيضا اثنين من مليون 10ثالثة مع أكثر من 

ولو هي . ساو با خمسين مدينة كبرى، و إجمالي ثماني مدن في العالممن باولو ومكسيكو سيتي( 
ضمن أكبر اقتصاد في المنطقة ، مع  أكبر مدينة ، مما يعكس دورها االقتصادي المهيمن

الحضر بأكثر من عشرين مرة بين  هاازداد عدد سكان . بينما المنطقة مكسيكو سيتي ثاني أكبر
 يينبل اإلسبان، ومعظم المراكز الحضرية الرئيسية اليوم تأسست من ق 1990و  1900عامي 
ومع ذلك  مثل مكسيكو سيتي و كيتو ، كونها مدن أقدم قبل كولومبيا ، مع بعضها ، يناليوالبرتغ

برزت فالقرن العشرين  ، في البرازيل والمكسيك كان هناك إعادة ترتيب للنظام الحضري في
 .  خاللها العديد من المدن الصغيرة كعقد حضرية بارزة

، في حين كانت بورتو  1958عام البرازيل ، كانت برازيليا من صنع سياسي في  في
القرن . تم إنشاء بيلو هوريزونتي كمدينة جديدة في نهاية 1800عام  غير مهمةمدينة أليغري 

عواصم  ، في حين أن ال فورتاليزا وال كوريتيبا كانت بلدة مهمة قبل أن تصبح التاسع عشر
خلقت  المناطق الحضرية. في المكسيك أيضا ، إعادة هيكلة  الواليات في القرن التاسع عشر

.  سلطة سياسيةا وتجاريو ااقتصاديجديدة بعيدا عن المراكز الراسخة المدن ال ا منهرمي تسلسال
في الواليات المتحدة أكثر  إن إعادة ترتيب النظام الحضري هذا هو أكثر قابلية للمقارنة مع ذلك

 داخلأيضا على الترتيب  تؤثر . قد تكون إعادة الهيكلة مما حدث في دول أخرى في المنطقة
 . لمدنا

 السكانتوزيع بشكل عام ، تعاني جميع المناطق الحضرية الكبرى من المركزية 
الواليات المتحدة  . كما رأينا ، فإن هذه العملية ذهبت أبعد ما تكون في واإلنتاج أثناء نموها

بعض أجزاء أمريكا  واضحة في هيشائًعا ، واساسيا واألمريكية ، حيث تعد الالمركزية أمًرا 
عملية إعادة الهيكلة اإلقليمية التي ب تحضر الضخم في منطقة مكسيكو سيتي. ويرتبط ال الالتينية

. حفز النظام الحضري الموسع وشبكة الطرق المتكاملة  تخلق مدينة ممتدة متعددة المراكز
لفروق بين كسر ا الناس والسلع ورأس المال بين المراكز الحضرية ، وتميل إلى تدفقات

 األنشطة الريفية والحضرية .
  مراكز حضرية صغيرة ومتوسطة

نسبة إال أن في معظم دول أمريكا الالتينية ،  المدن المليونيةعدد أن على الرغم من 
هناك تباينات كبيرة في . ف كبيرة من سكان الحضر يعيشون في المراكز الحضرية غير الكبيرة

المراكز التي يقل عدد سكانها و قتصادية بين المناطق الحضريةالحجم ومعدل النمو والقاعدة اال
التي تضم  اتومراكز الخدم األسواق الصغيرةمدن . وتشمل هذه اآلالف من  عن مليون نسمة

كثر ازدهاًرا ونمًوا سريًعا على مدار البضعة آالف من السكان ، باإلضافة إلى بعض المناطق أ
 -: يرة. تشمل األخ العشرين عاًما الماضية

 . المدن التي خدمت المناطق الزراعية التي تنتج محاصيل عالية القيمة للتصدير )مثل زامورا1
بما إنتاج المحاصيل عالية القيمة ر كبير على مدى في المكسيك(. إن نمط ملكية األرض له تأثي

اج . في حين أن يمكن لعدد من صغار المزارعين مع اإلنت يحفز التنمية الحضرية المحلية
  .المكثف تعزيز التنمية الحضرية المحلية 

التي . على سبيل المثال ، كواوتال في المكسيك  . المدن التي تجتذب أعداًدا كبيرة من السياح2
إلى مدينة يبلغ عدد  1940نسمة في عام  18000من مدينة سوق صغيرة يبلغ عدد سكانها  نمت

 .فيها  أهمية السياحة نتيجة لتزايد 1991في عام  نسمة 120.000سكانها 
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من الصعب التنبؤ بحجم وطبيعة التغيير الحضري في أمريكا الالتينية ألنه يعتمد بشدة 
بالنسبة للبلدان التي تحافظ على النمو االقتصادي السريع ، من ف . على األداء االقتصادي

من المرجح  كبرالأ هيمنة المنطقةفمهما كان األداء االقتصادي ، و . المرجح أن يستمر التحضر
ميزة نسبية. وتشمل هذه  المناطق الحضرية نتيجة ظهور مدن جديدة مع فيها أن تنخفض

التصنيع الموجه  جذب استثمارات جديدة فيالتي ت المراكز الهامة للسياحة ، والمدن بشكل جيد
دان ذات البل . في كثير من عالية القيمة هاصادراتمنتوجات  من زراعة  فادة منهاللتصدير أو لال

الالمركزية في  الدخل المرتفع في أمريكا الالتينية العوامل التي حفزت المناطق الحضرية
كما سيكون لنظم النقل واالتصاالت  أمريكا الشمالية وأوروبا ، بما في ذلك تطوير النوعية الجيدة

 على البنية الحضرية. بين األقاليم تأثير

 أوروبا الغربية
 من السكان فيها % 75رة للغاية ، حيث يعيش أكثر من إن أوروبا الغربية متحض

أصغر  أظهرت منطقة واحدة 1995و  1980. ونتيجة لذلك ، بين عامي  المناطق الحضرية
أمريكا الشمالية ،  . كما في الزيادات في مستوى التحضر في جميع مناطق العالم الرئيسية

تأثير مهم على أسواق اإلسكان  مريةحدثت تغيرات في حجم األسرة وتكوينها وفي البنية الع
في قطاع الخدمات المالية ،  . كان النمو السريع من أهم التغييرات االقتصادية وأنماط االستيطان

استمرار االنخفاض في معظم المدن التي كانت  مما عزز اقتصاد بعض المدن الرئيسية ، و
 . لى الموانئاألنشطة القائمة ع تقليديا متخصصة في الصناعات الثقيلة و

 التغيرات الديموغرافية
مناطق أي من من  نمو سكانيمعدالت لطالما شهد شمال وجنوب وغرب أوروبا أبطأ 

معدالت النمو السكاني خالل العقود ل السنويفي المتوسط  امطرد االعالم ، وكان هناك انخفاض
متوسط كان فيها  1994االتحاد األوروبي في عام  شكلتعشر التي  تاالبلدان االثنو.  األخيرة

 0.37،  % 0.61،  % 0.71انخفض إلى  1960في عام  % 0.96معدل نمو سنوي قدره 
-1985للفترة  % 0.34. كانت الزيادة الطفيفة   في السنوات الخمس المقبلة % 0.27و  %

.  لكل ألف 1.6ل ألفإلى لك 0.5إلى الهجرة الصافية ، التي ارتفعت من  رجع بالكاملت 1990
لخسارة صافية في المدن تساعد معدالت النمو السكاني المنخفضة للغاية في تفسير سبب تعرض 

يمكن أن  نظًرا لوجود مستوى منخفض نسبًيا من صافي الهجرة الخارجيةو .عدد السكان 
في  كوينها ،تغييرات مهمة أيًضا فيما يتعلق بحجم األسرة وت تتجاوز معدل الزيادة الطبيعية

حجم األسرة في أوروبا اآلن . يبلغ متوسط  الطالق والمعاشرة ، وفي مستوى وحاالت اإلنجاب
شخص  األسر على فقطعدد أشخاص . باإلضافة إلى ذلك ، يحتوي أكثر من ربع  3.0أقل من 
ات ثالث زيج من األسر يرأسها الوالد الوحيد ، وحوالي واحد في % 10ما ال يقل عن وواحد ، 

عدد السكان ، مع  وليس في الساكنين . تشير هذه االتجاهات إلى زيادة في عدد تنتهي بالطالق
 . هياكل الهجرة واالستيطان آثار كبيرة على أسواق اإلسكان ،

الطريقة  يظهر تأثير التغيرات الديموغرافية على المدن والنظم الحضرية بوضوح في
الضواحي وعدم بواخر األربعينيات وأوائل الخمسينيات التي ارتبطت بها "طفرة المواليد" في أ

منازل بأسعار معقولة مع حدائق وبيئة الى سعى وال التركيز حيث يصل األزواج إلى بناء األسرة
 . وبالمثل ، مع تقدم السكان في السن ، هجرة التقاعد لعمللالتنقل مسافة  آمنة وممتعة في الداخل

بعيدا عن لمراكز  . يأخذ هذا بشكل عام شكل حركة السكان ذات أهمية متزايدةالضواحي تصبح 
انخفاض أسعار المنازل  أسفل التسلسل الهرمي الحضري ، واالفادة منالى الحضرية الكبرى 

 .  المناطق الريفية لمدن الصغيرة وفي اوبيئات المعيشة األكثر مالءمة 
أوروبا ،  حضري في غربال يوجد اتفاق يذكر حول النمط المستقبلي المحتمل للنمو ال

ظهور اقتصاد فل. هم  توزيع وكيفية العوامل التي تؤثر على السكانببسبب نقص المعرفة وذلك 
 ات الحضرياقتصاد ةهيكليالكبير في  تغيروال أحدث "التخصص المرن"  الذيما بعد الفوردي 

لديها القدرة على التي  التغييرات السياسية المرتبطة باالتحاد األوروبي وإزالة الستار الحديديو
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. الجدل الرئيسي هو ما إذا كانت سوف تؤدي التغييرات  إعادة هيكلة اقتصادية واسعة النطاق
، مع تركيز النشاط االقتصادي ة المحيطالمناطق إلى نمو منطقة أساسية أوروبية على حساب 

وسويسرا إلى من خالل البنلوكس وجنوب غرب ألمانيا  في حزام يمتد من جنوب شرق إنجلترا
. ومع ذلك ، ليست كل األماكن داخل المنطقة المفضلة تزدهر  إيطاليا لومباردي وشمال غرب
مستوى اليوحي البحث على .  هي بالضرورة في وضع غير مؤات هاوليس كل األماكن خارج

ا فيم المنظورو بطبيعتهاتتحدد  اتهاعالق، مختلفة الألماكن لأن الثروات االقتصادية  ""المحلي
 .  الجغرافي الخاص مموقعهزاوية تصاد ورأس المال الدولي من االق يتعلق بعالمية

 أوروبا الشرقية والوسطى
 دول أوروبا الشرقية والوسطى و فان 1989حتى سقوط الستار الحديدي عام 

ن تلك ع بخصائص اقتصادية وسياسية متميزةقد اتسمت اتحد االتحاد السوفياتي السابق 
حقيقة أن . المدن  ثرت على نظامهم االستيطاني وشكلوروبا الغربية ، التي أالموجودة في أ

. بشكل  د طبيعة وموقع االستثمار األكثر إنتاجيةتحدهي التي  اتجاه الحكومة وليس قوى السوق
الخدمات ، وفي كثير من الحاالت كانت حساب للصناعة على  تأعطي عام ، األولوية
التي ينتجها في األماكن التي تختلف عن تلك المواقع ، برى خارج المدن الك الصناعات تقع
 بمنظورغير مربحة  فعدت. أيضا ، تم إبقاء الصناعات قيد التشغيل لفترة طويلة  اقتصاد السوق

في أواخر الثمانينات من القرن الماضي  الغرب ، وذلك حتى التغييرات االقتصادية والسياسية
 .  التصنيع ثار السلبية المترتبة علىتجنبت معظم المراكز الصناعية اآل

يسمح دور محدود لسوق اإلسكان  إلغاء سوق األراضي الحضرية في ظل الشيوعية
أنتجت العقارات السكنية العامة منطًقا مختلًفا  الخاص والمشاريع الخاصة ، وعلى نطاق واسع

كان ،  1989عام (. منذ 8نظر الفصل يتوزيع المناطق الحضرية ) تماًما عن الشكل والمكان
. من المرجح أن يؤدي ذلك إلى  التوجه نحو السوقبات أوروبا الشرقية يفي اقتصاد تحوالهناك 

حجم األنشطة االقتصادية وطبيعتها  تغييرات كبيرة في أنظمة التسوية من خالل التغييرات في
 . وتوزيعها المكاني

 . اوربا الوسطى الهجرة الداخلية والتحول في الشرق والشرق
 كانت الهجرة الداخلية بشكل عام من المناطق األفقر إلى األغنى ومن الريف إلى

لسياسات  من هذه الهجرة اكبير انسب جزء ،1989المناطق الحضرية . في الفترة حتى عام 
. في  الحكومة الرسمية التي شجعت نمو المدن الكبيرة وتوفير القوى العاملة الصناعية الالزمة

المخططين الشيوعيين إلى تطوير المراكز الحضرية أسفل التسلسل الهرمي ى سعالوقت نفسه ، 
، في كثير من األحيان فيما يتعلق بوظيفة اقتصادية معينة  الجديدة مدنالتنمية للحجم عن طريق 

 وعن طريق فرض ضوابط على نمو المدن الكبرى )مثل بودابست(.  )مثل تعدين الفحم( ،
 ريةالتغيرات االقتصادية والحض

الحضر ، وكان النمو طوال الحقبة السوفيتية كانت هناك عالقة قوية بين الصناعية و
. بعد  على السكان والتغير الحضري لسياسات التنمية الصناعية للحكومة المركزية تأثير كبير

 .  التركيز على الصناعة الثقيلة والقطاع العسكري واصلت قيادة ما بعد ستالين 1953عام 
يث وإدخال الصناعات البالستيكية والكيميائية إلى االستثمار في إنتاج النفط والغاز أدى التحد

 1989–1959يشرح سبب دخول العديد من المدن السريعة النمو في الفترة  الطبيعي الذي
 التي لم تكن موجودة Novocheboksarsk. وتشمل هذه المدن مثل  األورال –منطقة الفولجا 

ة والصناعي ةالحضريالتطورات رغم من أن استغالل النفط والغاز حفز . على ال1959في عام 
كما سمحت شبكة متنامية من خطوط  في المناطق المنتجة الطرفية ، مثل سيبيريا وكازاخستان ،

التوسع المستمر للمراكز الصناعية الحضرية الكبرى في  أنابيب النفط والغاز وشبكات الكهرباء
بالمزايا  . كما تم تعزيز تركيز التنمية الحضرية في روسيا األوروبية بلدال األجزاء الغربية من

. عامل  توفير البنية التحتيةو البيئية واالجتماعية العديدة على مستوى الشرق والمستوى العالي
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 (COMECONمع أوروبا الشرقية )من خالل التجارية لروابط لألهمية المتزايدة لإضافي كان 
 . 1970 اصة بعدوأوروبا الغربية ، وخ

 61كان  1989في عام   . تركزت نسبة متزايدة من سكان الحضر في المدن الكبيرة
)مقارنة   أو أكثر 100.000من سكان المناطق الحضرية يعيشون في مدن يبلغ عدد سكانها  %

عام  % 9)مقارنة بنسبة  " يةمليونمدن  يعيشون في " % 22( ، و 1959عام  % 49بنسبة 
الهجرة  ضوابط تقييد نمو أكبر المدن عن طريق  يوضح فشل محاوالت الحكومة (. هذا1959
  : دوًرا رئيسًيا في االقتصاد الموجه لسببينالكبيرة . لعبت المدن  الداخلية

. على عكس  بنية تحتية بأعلى جودة وقوى عاملة ماهرة وأجور منخفضة نسبًيا أوال ، كان لديهم
يادة السوفيتية معدالت األجور والضرائب وتكاليف األراضي اقتصاد السوق ، في الق في

عادة في  تكاليف البنية التحتية لم تكن بالضرورة أعلى في المدن الكبرى ، كما كانت واإليجار و
 .  أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية

ار السياسيين النجاح يعتمد على الوصول إلى صانعي القر الثانية ، في االقتصاد األمر الواقع
. وقد  المراكز اإلداريةوالمسؤولين الحكوميين كما عزز األداء االقتصادي جاذبية  واإلداريين

االتجاه المركزي للتنمية الحضرية وانخفاض مستويات صاحب التحول إلى اقتصاد السوق 
 في بعض المدن . الضواحي انتشارنتيجة الهجرة إلى الغرب وبدايات  التحضر ك

 استشرافا للمستقبل ، فإن التغييرات السياسية واالقتصادية األساسية التي بشرت بها
والتغيير الحضري في  بعيدة المدى على السكان االمرجح أن يكون لتفكك االتحاد السوفياتي آثار

العواصم واألنظمة الحضرية  يتم تعزيز النمو الحضري من خالل ظهورحيث .  المنطقة
من التوسع في نشاط الخدمات  تستفادا . المدن بشكل عام قد ريات الجديدةالوطنية في الجمهو

. على الجانب السلبي ، ارتبطت المدن ارتباًطا  التنمية االقتصادية السوفيتيةسياسات المقيدة ب
قد تواجه التي لحقبة السوفياتية )على سبيل المثال دونيتسك في أوكرانيا( لوثيًقا بالتصنيع الثقيل 

التي أثرت على مدن ومناطق مماثلة في أمريكا الشمالية  اعة والهجرة الخارجيةتراجع الصن
يمثل  . كانت صناعات المدخنة منتشرة على نطاق واسع داخل االقتصاد الموجه أوروبا غربو

سياسات خفض اإلنفاق  . وبالمثل ، تراجع الصناعة تحديا كبيرا للدول المستقلة الجديدة
سوف تؤثر أيضا على اقتصاد المناطق  المجمع العسكري الصناعيالعسكري وإعادة هيكلة 

 . إعادة هيكلة النظام الحضريالصناعية الراسخة وتؤدي إلى 

 آسيا والمحيط الهادئ
 سكان العالم و مليون( 3،186، احتوت آسيا على ثالثة أخماس ) 1990في عام 

كان لدى آسيا  2001ي عام (. ف1990في عام  % 32المناطق الحضرية ) حصةفي زيادة 
العديد من  فيها . كذلك في العالم  من سكان المناطق الحضرية % 46من سكان العالم و  58%

. ومع ذلك 1980لديها أعلى معدالت النمو االقتصادي منذ عام وأكبر مدن العالم وأسرعها نموا 
األغنى في العالم  لمنطقة ، نظرا لتنوع البلدان ، والتي تتراوح منا عن التعميمات هي ، قليلة

 . سكانفي قل الأصغر وأ إلى األكثر فقرا ، ومن األكبر واألكثر اكتظاظا بالسكان إلى
ا تزال مون يعيشون في المناطق الريفية ، مع ما يقرب من ثلثي السكان الذين ال يزال

جزئياً بالمعايير ر تفسالمناطق الحضرية إلى الريفية نسبة ف.  في الغالبريفية قارة آسيا 
كان على الهند والصين تعديل تعريفاتهما  في آسيا ، إذاف.  المستخدمة لتحديد األماكن الحضرية

من دول أوروبا أو أمريكا  في العديد لـ "المراكز الحضرية" إلى تلك المستخدمة بشكل شائع
صبح مئات الماليين من ي عندئذ % 60-50 سيرتفع مستوى التحضر إلىحينها الالتينية ، 

 . احضاريصبحون  ريفيون أولئك الذين ُصنفوا اآلن على أنهم
يمكننا تحديد ثالث مجموعات رئيسية من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفقا 

 -: مستويات التحضر فيهال
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سنغافورة  جموعة األكثر تحضرا تشمل أستراليا ونيوزيلندا واليابان وهونج كونج ،. الم1
ويأتي أكثر من نصف الناتج  . تلعب الزراعة في هذه البلدان دوًرا ثانوًيا في االقتصاد وكوريا

 . المحلي اإلجمالي من قطاع الخدمات
باكستان ، حيث ساهمت وفيجي ووتضم المجموعة الثانية تايلند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين  -2

و  % 30تايالند( يعيش ما بين  الزراعة بأقل من ثلث الناتج المحلي اإلجمالي وحيث )باستثناء
 . من السكان في المناطق الحضرية % 50
ال تزال في  . هؤالء . المجموعة الثالثة تضم الصين وجميع دول جنوب آسيا باستثناء باكستان3

 . الناتج المحلي اإلجماليوفي  ة ، مع الزراعة لها أهمية أكبر في حياتهمالغالب ريفي
الوقت ، على سبيل المثال ، مع  ومع ذلك ، فإن هذه التصنيفات إرشادية بحتة وقابلة للتغيير

. باإلضافة إلى ذلك ،  المجموعة الثانية سرعة النمو االقتصادي في الصين تدفع البالد إلى
أو  2الخصائص الحضرية لدول المجموعة  حاليا االقتصادية وتعرض أجزاء من الهند والصين 

 . 1المجموعة 
 المناطق المتروبولية 

معظم في  كما رأينا ، تميل عملية عدم تركيز السكان إلى التأثير على المناطق األساسية
و السكان داخل عدد انخفاض  ا أو حتىمع معدالت نمو سكاني بطيئة نسبيً فالمناطق الحضرية ، 

في آسيا تم وضع عالمة  . نمو أعلى بكثير في المناطق الخارجيةالمعدالت فان وسط المدينة 
في وسط الثمانينيات من القرن  على هذه العملية في جاكرتا ، حيث سكان المنطقة الحضرية

لسنة ، في حين أن معدالت نمو سكان المناطق في ا % 3.1الماضي ، نما وسط جاكرتا بمعدل 
 19.8و  % 20.9،  % 11.7التي تشكل منطقة العاصمة جاكرتا الكبرى كانت الحضرية 

 مناطق المركزإعادة هيكلة كبرى ل ات األكثر نجاًحايالمدن الرئيسية داخل االقتصادوتواجه . %
ومراكز المؤتمرات والفنادق ومجموعة متنوعة من  تباالمكمباني ، مع تطوير  في المدن

 .  وكذلك مرافق النقل الحديثة المؤسسات الخدمية الداعمة
في المدن األسترالية ف.  المدنمراكز الناس من  تنطوي على إزالةكل هذه االتجاهات 

ياليد وبيرث المماثلة في تزايد مركزية تتضح اتجاهات أد مثل سيدني ، ملبورن ، بريسبان ،
من خالل  جنبا إلى جنب مع تشتت انتقائي للفقر في الضواحي المعرضة للتغيير الهيكلي الثروة

تتناقض إعادة الهيكلة الحضرية مع الصورة  . هذا الشكل من إزالة الصناعة والبطالةعمليات 
األمريكية ، بعد عدة عقود من الطيران  تميز المدن والتي  النمطية "دونات" التي تم توظيفها

 . الى الضواحي  األبيض من القلب الحضري
 بعض من أكبر عمليات الترحيل للناس ، إلفساح المجال للتطورات الحضرية الجديدة ،

في العديد من المدن ، مثل طوكيو وجاكرتا وبانكوك ، امتد  . حدثت في المدن الكبرى في آسيا
 رفت بهاعتطقة الحضرية ، وهو االتجاه الذي غالبا ما إلى ما وراء حدود المن النمو السكاني

تمتد المنطقة الحضرية  الحكومات في تحديد مناطق التخطيط الجديدة )على سبيل المثال ،
النواة المركزية(. بعض التجمعات  كم( من 100ميالً ) 60الممتدة حول بانكوك على بعد 

. هونغ كونغ ، على سبيل المثال ،  الحدود السابقة( الحضرية اآلسيوية تعبر الوطنية القائمة )أو
المنطقة ، وتم نقل جزء كبير من إنتاج التصنيع في هونغ  Zhujiangهي مركز دلتا هونغ كونغ 

ويديرها  ماليين عامل في المصانع الممولة 3جنوب قوانغدونغ ، حيث يعمل حوالي  كونغ إلى
لمنتجين لمركز خدمات ك رت هونغ كونغظهنفسه الوقت . في  رجال األعمال في هونغ كونغ

  .الوطنية  ة الحدودبرابالتصنيع داخل الشركات ع والعاملين
 العوامل الكامنة وراء التغير الحضري في آسيا

يفهم من و يوضح التغيير الحضري في آسيا كيف يجب أن يكون نمو أو تراجع المدن
من ناحية ، والتغيرات االقتصادية أو االجتماعية أو  عالمي على واحدآثار عولمة االقتصاد ال

. على سبيل المثال ، يعود من ناحية اخرى  األخرى السياسية الخاصة بهذه المدينة أو المنطقة
. وبالمثل  الهند إلى موقع داخل االقتصاد العالمي حجم دلهي ونموها السريع إلى دورها كعاصمة
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ى مدى العقود األخيرة لتصبح واحدة من أكبر المدن في تمت زيادة النمو عل ، سكان كراتشي
بنغالديش  من الهند بعد التقسيم ، ثم من 600000من خالل هجرة الالجئين ، بما في ذلك  العالم

على النقيض من . السبعينات و الثمانينات وأفغانستان وإيران في أواخر  عقد السبعيناتخالل 
النظام  داخلبشكل أكبر من خالل دور الدولة ذلك ، تتشكل الديناميكيات الحضرية في سنغافورة 

المدن الكبيرة األخرى في آسيا بين هذين  . معظم كمركز سياسي أو إدارياالقتصادي العالمي 
 .  النقيضين

أكبر ألنها ثاني وألنها العاصمة الوطنية  العالمفي أكبر تجمع حضري  طوكيو هي
الرابع نظر الفصل يالعالمية الثالث البارزة ) واحدة من المدن و ،في العالم  ياقتصادمركز 

الالمركزية من وسط  مواجهة االتجاه نحوفي االقتصاد العالمي طوكيو وقد ساعد دور (. عشر
مكاتب كبرى الشركات الوطنية والدولية ،  خالل الثمانينيات جذبت المدينة العديد منف.  المدينة
تتأثر  . األنشطة الخدمية في المدينة تركيزلمالية اليابانية على تدويل األسواق ا تحرير و وساعد

 . االتجاهات الحضرية في جميع الدول اآلسيوية بشدة باإلجراءات الحكومية
على النمو  تخفيف الضوابط الحكوميةبوذلك كان تغيير السياسة بشكل كبير خالل الثمانينيات ف

الستثمار في المناطق الطرفية. ل جديدةالجهة الحضري في مختلف البلدان وتقليص البرامج المو
الذي اتسم ( 1977-1947لحضارة الماوية )ا. أثناء  كان التغيير األكثر دراماتيكية في الصينو
  -: خصائص رئيسية ةثالثب

 التحضر منخفًضا بسبب ضوابط الهجرة الحكومية ونظام التقنين الغذائي مستوىكان ، أوال 
 )هوكو(.  وتنظيم األسرة

في المناطق الداخلية على حساب المناطق الساحلية  المراكز الصناعية والحضريةتوقيع ،  الثانية
 .  العتبارات األمن القومي، سعيا لتحقيق التوازن المكاني و

 . حضر في بقية العالم بقوى خارجية لم يتأثر الت، منذ أن تم عزل االقتصاد الصيني  ثالثا
حدثت ثالثة تغييرات  1978 بعد إدخال اإلصالحات االقتصادية وسياسة "الباب المفتوح" في

  -: رئيسية في نمط التحضر الصيني
السريعة في الحضرية   -الريفية  ، تغذيه الهجرة تسارع التوسع الحضري  ، معدلأوال 

خالل يرات في نظام تنظيم األسرة والتسعينات. وقد أصبح هذا ممكنا من خالل التغي الثمانينيات
سيطر على الهجرة ، وبواسطة الغذاء ال حيث تمت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ،

الرزق خارج  وأسواق اإلسكان وفرص العمل التي سمحت للناس بالعثور على الخاص المتنامي
 .  النظام الرسمي

، استفادت من  (Zhujiangتا نهر اللؤلؤ )دل والمناطق الساحلية ، بما في ذلك شنغهاي و الثانية ،
، واالستقاللية اإلدارية ، واألهم من ذلك ،  الماليةالحوافز السياسات التفضيلية ، بما في ذلك 

 .  ومناطق التنمية المفتوحة خاصةاقتصادية مناطق تصنيفها على أنها 
لعبت دورا متزايد األهمية في االستثمار المباشر ، ،  ، العوامل الخارجية ، خاصة األجنبيةثالًثا 

 تركز جزء كبير من هذا التوسع الحضري في المدن الكبيرة النمو الحضري . تشكيل التحضر و
، التي تتميز  ما قبل اإلصالحالتحضر لتحولت عملية التحضر ما بعد الماوية إلى وضع ف

 . نمو سكان الحضر بتحقيق نمو صناعي مرتفع دون موازاة

 قياأفري
منذ أوائل الستينيات . ف معظم الدول ذات النمو السكاني األسرع موجودة اآلن في أفريقيا

 تغيرت المدن األفريقية بأربع طرق رئيسية ، عندما حصلت معظم الدول على استقالل رسمي ،
:- 

حين أن أكبر المدن في  .لهذا النمو  . هناك اتجاهان رئيسيان في الحجمها نمت معظم .1
في فالستينات والسبعينات. معدالت النمو السكاني منذ  تراجع التوسع ، و امكانت لديها

الهجرة الحضرية الريفية في فترة ما بعد  لمكون الرئيسي للمدينة الكبيرة وقت كان
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هي اآلن عنصر النمو الرئيسي في العديد  طبيعيةالالزيادة  ل في وقت سابق ،االستقال
 .  من المدن

على األقل بنفس سرعة نمو المدن  تنمو المدن المتوسطة الحجم في العديد من البلدان.  2
 . الكبرىالمدن نظرا لتدهور حالة البنية التحتية والخدمات العامة في  الكبرى ، ربما

 .  نتيجة عدم التوافق بين النمو االقتصادي والحضريور الخدمات والبنية التحتية . إن تده3
كانت منطقة األعمال المركزية .  . كل هذه التغييرات كان لها تأثير كبير على شكل المدينة4
(CBDمحور الحياة الحضرية ، واآلن أصبح مركز الجاذبية ) زيد من تحولت مع انتقال الم

أرخص وأكثر سهولة في الوصول ، يمكن بناء  السكان إلى المحيط الحضري حيث األرض
نظر ي) نادًرا ما يتم تطبيق المواد المتاحة محلًيا ، ولوائح التخطيط الرسميةالمأوى اقتصادًيا 

 (. 25الفصل 
منطقة شبه . ال نزاع الزحف الحضري على المناطق الريفية على حافة المدن يؤدي إلى

تتميز بالضغط على الموارد الطبيعية ،  الحضرية هي منطقة التغيير االقتصادي واالجتماعي
د سكان اعدا . بينما ترتفع والقيود واألنماط المتغيرة الستخدام األراضي العمالةفرص وتغيير 

مصلحة واضحة في  لديهموالحضر الباحثين عن عمل والسكن ومواقع التخلص من النفايات 
غالًبا ما تكون هذه المناطق من أفقر مناطق  سيع المدن في المناطق شبه الحضرية ، من سكانتو

 في . التوسع األفقي للغذاء والوقود والمياه ومواد البناء الطبيعة مواردالمدينة وتعتمد على 
الصرف الصحي  المدينة اإلفريقية التي تضعف البنية التحتية مثل أنابيب المياه والكهرباء

التعليم والصحة والخدمات  لطرق خارج قدرة النظام ويضيف بشكل كبير إلى تكاليفوا
 لخدمةلتوسيع المدن وتراجع الموارد العامة و مزيج من األجهزة الطرفية .  االجتماعية األخرى

 . الحادي والعشرين القرن التحدي الرئيسي لتخطيط وإدارة المدن األفريقية في يمثل
الموازين ،  بعد دراسة األنماط والعمليات الحضرية على المستويين اإلقليمي والعالمي العالمي

 النطاق الوطني. في الفصل التالي نغير مستوى التحليل لفحص النظم الحضرية في
 
 
 
 
 


