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 النتائج
إل��ى  2010والتغي��رات المرتبط��ة بالعمال��ة ف��ي الفت��رة م��ن ) ال�دخل (ه�ذا التحلي��ل لنص��يب الف��رد م��ن الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي  

م�ن الن�اتج الع�المي، ولكنه�ا     ) ٪ 48(ت�ي تمث�ل النص�ف تقريًب�ا     من أكبر االقتصادات الحضرية ف�ي الع�الم، وال   لمائتين 2011
 :٪ فقط من سكان العالم و العمالة العالمية، ويكشف التحليل عن النتائج التالية 14تمثل 

 
اقتص�اد ف�ي الع�الم م�ن خ�ارج أمريك�ا الش�مالية         200من االقتصادات األسرع نمًوا ف�ي الع�الم م�ن األكب�ر      المائةفي ) 90(تسعون ➤
من االقتصادات الحضرية األبطأ نمًوا في الواليات المتحدة وأوروبا الغربي�ة   المائةفي  95في المقابل، كان . روبا الغربيةوأو

 .واليابان المتضررة من الزلزال
 

تفوق عديد . لةكل األقاليم العالمية تقريًبا، أنتجت المناطق الحضرية أسهًما غير متناسبة في الزيادات في الناتج القومي والعما في ➤
م��ن المن��اطق الحض��رية ف��ي الوالي��ات المتح��دة عل��ى المع��دل ال��وطني لنم��و ال��دخل بش��كل كبي��ر، ف��ي ح��ين ج��اء أداء من��اطق أخ��رى دون  

 .المستوى إلى حد كبير في نمو العمالة
 

في الدخل تباطأ في  ، ولكن النمو2010إلى  2009تسارع نمو العمالة في حوالي ثالثة أرباع المناطق الحضرية في الفترة من  ➤
  .ثلثي تلك المناطق، ال سيما في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وإقليم أمريكا الالتينية

ع��ن الع��ام الس��ابق ف��ي المن��اطق الحض��رية ف��ي ش��رق أوروب��ا مث��ل   2011حقق��ت مع��دالت ال��دخل والعمال��ة نم��ًوا أس��رع بكثي��ر ف��ي ع��ام 
بم�ا ف�ي ذل�ك هوس�تن،      األمريكي�ة ق الحض�رية ف�ي ش�مال الوالي�ات المتح�دة      بوخارست، وبراغ، ووارس�و، وك�ذلك ف�ي عدي�د م�ن المن�اط      

وانخفضت معدالت النمو بدرج�ة كبي�رة ف�ي المن�اطق الحض�رية ف�ي الص�ين وش�ركائها التج�اريين مث�ل           . وكالغاري، وسياتل، وميلووكي
 .مانيال، وبيرث، وليما

 
وف�ي ح�ين   . 2011أو الدخل بحلول عام /ت ما قبل الركود في العمالة ومستويا المائتينتجاوز أقل من نصف المناطق الحضرية  ➤

حققت تقريًبا جميع المناطق الحضرية النامية في آسيا والمحيط الهادئ وأمريك�ا الالتيني�ة ارتفاع�ات جدي�دة ف�ي ك�ٍل م�ن مع�دالت ال�دخل          
ك�ذلك، س�جلت   . طق الحضرية ف�ي أمريك�ا الش�مالية   ، لم يحقق تلك االرتفاعات سوى منطقة واحدة فقط من المنا2011والعمالة في عام 

مما سجلته خالل فت�رة الرك�ود طويل�ة     2011إلى  2010معظم المناطق الحضرية معدالت أبطأ في نمو العمالة والدخل في الفترة من 
 .2007إلى عام  1993المدى التي امتدت من عام 

 
على النق�يض  و. ت التجارية والمالية داخل بلدانها أقوى أداء لهاالمناطق الحضرية المتخصصة في تجارة السلع والخدما أظهرت ➤

التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اإلدارية، (غير السوقية /من ذلك، سجلت المناطق الحضرية األكثر تركيًزا على الخدمات المحلية
 59وذ التصنيع على النصيب األكبر من نم�و اإلنت�اج ف�ي    واستح. أو أعمال البناء والتشييد نمًوا بطيًئا فقط في العام الماضي) والحكومة

 .، بما في ذلك العديد من المناطق التي ال يمثل التصنيع فيها النشاط األكبر2011إلى  2010منطقة حضرية في الفترة من 
 

لم يغير . ي االقتصادات الحضرية الرائدةفي االقتصاد العالمي، والتي انعكست في تجارب متمايزة ف التقلبالعام األخير في فترة  2011مثَّل عام 
النم�و األخي�ر األق�وى    . التباطؤ في االنتعاش من الصعود المستمر للمن�اطق الحض�رية ذات الس�وق الناش�ئة كمراك�ز لإلنت�اج واالس�تهالك والتج�ارة        

تركيًزا عل�ى الص�ناعات التص�ديرية عالي�ة القيم�ة      نسبًيا في الخدمات التجارية والمالية والصناعة التحويلية يشير إلى أن المناطق الحضرية األكثر 
 .ربما تكون في وضع أفضل لالستجابة للفرص التي يتيحها االنتعاش العالمي والنمو الحضري العالمي في المستقبل


