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موثر اقدام می  گذارد. تاثير آينده نسل های و ما زندگی  شرايط روی ماست، روی پيش امروزه که محيطی زيست                    چالش های
 امروز برای نجات فردا چالشی ست که با آن مواجه هستيم.

مهم و الزم ضروری، مبارزه اين از سازی سرنوشت مرحله رسيد، تصويب به ۲۰۱۵ دسامبر ۱۲ که پاريس                    توافقنامه
با مبارزه به بلندپروازانه نگاهی و اراده با دارد نظر در است، رسيده کشور ۱۹۵ تصويب به که جهانی  توافقنامه اين                       می  باشد.
هرچه تا کشورهاست تمامی  توسط آن تصويب خواهان فرانسه و است جريان در آن نهايی تصويب بپردازد. جهانی                     گرمايش

 زودتر مقدمات اجرايی شدن آن فراهم شود.

جمله از مدنی جامعه بسيج و جديد انرژی های به گذر به تعهد اقليمی، تغييرات با سازگاری گلخانه ای، گاز های اثرات                     کاهش
جدی فعاليت فرانسه کشور می  باشد. آينده نسل های حقوق و زمين کره به احترام با پايدار توسعه برای مبارزه در اساسی                       عناصر

 در اين زمينه انجام می  دهد.

درصد ۲ زير آن کنترل برای دما درجه پروازانه بلند هدف به دستيابی جهت گازها انتشار کاهش صدد در پاريس                      توافقنامه
جمله از اقليمی تغييرات تاثير با مقابله برای کشور ها ظرفيت افزايش و تعهدات پيگيری شفاف سيستم تبيين همچنين                    می  باشد.

 اهداف توافقنامه مذکور می  باشد.

نيز ديگر کشور های که است اين خواهان و است رسانده تصويب به را نامه توافق اين که می  باشد صنعتی  کشور اولين                       فرانسه
منجر که گفتگو هايی  در که گرفته شکل ايرانی  مقامات با پرثمری و مستمر گفتگوی راستا همين در برسانند. تصويب به را                       آن

 به تصويب توافقنامه پاريس شد، کامال تعهد خود را به اين مساله نشان داده اند.

نقل و حمل ايجاد می  باشد. مهمی  مقوله شهری توسعه می  باشد، بشر های فعاليت از ناشی  جهانی  گرمايش درصد ۹۵ که                      درحالی
اين در موثر عوامل جمله از بازيافت و جداسازی پسماند، آب، کارآمد مديريت گلخانه ای، گاز های و آلودگی با مبارزه                     ماليم،

 زمينه می  باشند. طراحی جديد شهرها که منشأ ۷۰ درصد خروجی گاز کربنيک می  باشند، در الويت قرار دارد.

کشور به پاريس) در متحد ملل سازمان ۲۰۱۵ اقليم تغيير (کنفرانس COP21 رياست  واگذاری آماده فرانسه که حالی                     در
دانشگاه و پاريس فرانسه انستيتو مشارکت با ايران در فرانسه ايرانشناسی انجمن و ايران در فرانسه سفارت باشد، می                       مراکش

 تربيت مدرس همايشی تحت عنوان "ساخت شهر پايدار (تالقی  نگاه ايرانی  و فرانسوی)" برگزار می  نمايند.



مدنی، جامعه شخصيت های و کارشناسان شهرسازی، عاليرتبه دست اندرکاران مالقات برای شرايطی شدن فراهم بر                عالوه
های حل راه ايجاد و تجربيات تبادل موجب می  طلبد، را مداوم و همگانی بسيج که محيطی زيست فعلی  درشرايط حاضر                      رويداد

  مبتکرانه می  شود.

با اقليمی"، تغييرات مقابل در حل راه ۶۰" عنوان تحت برتران آرتوس يان آثار از عکاسی نمايشگاه همايش، اين حاشيه                      در
 حمايت آژانس توسعه فرانسه از ۱۱ الی ۱۸ مهر در خانه هنرمندان برگزار می  شود.
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