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 أول ثانوي

علمي ثانوي:  ثاني  

آداب ثاني ثانوي: 

 وانسانيات



يختلف بعض الناس مع القول بأن معّدل نمو السكان هو الذي سيخلق مشاكل خطيرة في المستقبل، معتمدين على حججهم وهي أن         
 المشكلة تتمثل في توزيع الموارد بشكل غيرمنصف.

ان المشكلة تتمّثل في ظاهرة االستهالك، فكلما تطورت المجتمعات تزايد استهالكها وبالتالي تستند موارد قيمة على أشياء ال تعتبر        
 الحياة. والقراء في البلدان غير الصناعية طمن االحتياجات األساسية. ويستهلك المواطن في بلد صناعي خالل شهر ما يكفي الف

ة فتتمّثل في كيفية استعمالنا للموارد، فبالرغم من أن الصناعة والمكننة أدتا الى زيادة اإلنتاجية، فقد سببتا أيضاً ضرراً وأما المشكل      
نمائية األمم المتحدة إلطالق برامجها اإلوقد سعت هيئة  ...دكبيراً للبيئة مع احتياجها الحتياطات الطاقة المحدودة مثل النفط الذي قد ينف

 حدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة. تامج األمم المومنها برن
 5991؛ 83لألمم المتحدة، ص  ةالمجموعة التعليمية األصلي -                                                                               
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