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Abstract
With regards to urban advancement in African nations,
many reasons or troublesome difficulties have confronted
African nations in the course of recent decades: the
debasement of people in general, urban debacles and
reproduction methodologies, insufficiencies in framework and
fundamental administrations, expanding urban-rustic
lopsidedness, destitution, expanding ruralization of urban
communities and informalization of the economy, developing
wellbeing and natural emergency. As urbanization is
expanding in many nations of the locale, the issue of deficient
framework administrations and the debasement of the urban
condition are gigantic. Subsequently, the general point of this
review is to clarify why, how and to what degree do a few
causes assume an imperative part in affecting the urban
advancement in Africa. This review utilized descriptive
deductive approach in undertaking the research.
Governmental reports, statutes and laws were likewise
hotspots for essential information in this review. Optional
information was fundamentally from scholastic works, for
example, books, diary articles, and theses. The discoveries of
the review demonstrate that the political, economic and social
challenges have added to decay of urban improvement in
Africa. This review gives data and recommendation on how
economical urban improvement in Africa can fill in as an
empowering influence in achieving the coveted auxiliary
change, expanded prosperity and peaceful co-existence.
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هلخص البحث

وفيما يتعلق بالتقدم الحضري في الدول األفريقية ،فقد واجهت الدول األفريقية العديد
من األسباب أو الصعوبات المزعجة في العقود األخيرة :حيث أن تدني مستوى الشعب
بشكل عام ،وإخفاقات المدن ومنهجيات اإلنجاب ،وعدم كفاءة اإلدارات الهيكلية
واألساسية ،وتوسع عدم التوازن بين الريف والحضر .والفاقة والتوسع في ريفية المجتمعات
الحضرية وإضفاء الطابع غير الرسمي على االقتصاد ،وتطوير الرفاهية والطوارئ الطبيعية.
وكنتيجة التساع نطاق التوسع الحضري في العديد من الدول في المنطقة ،فإن مسألة وجود
إدارات هيكلية ضعيفة واالنحطاط في الحالة الحضرية أصبحت هائلة .وبالتالي ،فإن الهدف
العام من هذه المراجعة هو توضيح لماذا وكيف وإلى أي درجة تفترض أن بعض األسباب تعد
جزءاً حتمياً في التأثير على التقدم الحضري في أفريقيا .استخدمت هذه المراجعة المنهج
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الوصفي االستنتاجي في إجراء البحث .وكانت التقارير الحكومية واالنظمة االساسية والقوانين
على حد سواء من النقاط الفاعلة للمعلومات األساسية في هذه المراجعة .وكانت المعلومات
االختيارية وبشكل أساسي من األعمال التعليمية ،على سبيل المثال ،الكتب ،ومقاالت
اليوميات ،واألطروحات .وأوضحت اكتشافات المراجعة أن التحديات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية أدت إلى زيادة الفساد الحضري في أفريقيا .وتقدم هذه المراجعة بيانات
وتوصيات حول كيف يمكن للتحسن الحضري االقتصادي في إفريقيا أن يكون بمثابة تأثير
تمكيني في تحقيق التغيير اإلضافي المرغوب ،واالزدهار الموسع والتعايش السلمي.
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