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 عنوان فارسی مقاله :

پایداری آینده  

یک و بیست قرن در توسعه و زیست محیط بر نوین نگرشی   

 عنوان انگلیسی مقاله :

The Future of Sustainability: 

Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک Wایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Wایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Wایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

7.3 Vision and Expectations 

The challenges ahead demand vision and boldness. Popular support for the 
complex and difficult transitions ahead demand popular support.  This will only 
be realised if ideas connect with heart and emotion. The choices ahead are 
essentially political, and engagement in debate must centre on central 
questions of ethics.   

At the same time, proposal must be realistic.  Win-win solutions are rare.  We 
need to understand how to make trade-offs between goals (between the 
interests of different people, between different environmental outcomes) 
better.   

بخش 7-3 انتظارات

 چالش های پیش رو مستلزم بررسی دقیق  و جسارت است. حامیت مردمی از انتقال پیچیده و دشوار پیش

 رو میستلزم  حامیت مردمی است.این تنها نشان می دهد که  اگر با قلب و احساسات ارتباط برقرار

شود.انتخاب های پیش رو اساسا سیاسی بوده  و مشارکت در بحث باید در عمقسواالت اخالقی باشد

 در هامن زمان، طرح باید واقع بینانه باشد. راه حل های برنده –برنده بسیار متفاوت است. ما نیاز به درک

 چگونگی تعامل  بین اهداف بین منافع افراد مختلف، بین نتایج مختلف زیست محیطی می باشیم.شش

 دهه آینده بسیار مهم می باشد
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