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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الرابعة عشرة
 2019أيلول/سبتمرب  6-3نيودهلي، اهلند، 

 األعمال)ج( من جدول 2البند 
البنود املنبثقة عن برانمج عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات 

 2019-2018لفرتة السنتني 
أنشطة التنسيق يف إطار برانمج هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات 

  2019-2018لفرتة السنتني 

التوصيييات السياسييااية املنبثقيية عيين التعيياوة مييي األ رليية وا يئييات العلمييية   
 كومية الدولية األخرىاحل

 مشروع مقرر مقدم من رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،13-م أ/21، واملقرر 12-م أ/19، واملقرر 11-م أ/23إىل املقرر  إذ يشري 
 ،13-م أ/3، واملقرر 13-م أ/22، واملقرر 13-م أ/19إىل املقرر  وإذ يشري أيضا   
إىل اإلطريريريريريار ايسريريريريرياايي ي يي امليريريريريمل األمريريريريريص املت ريريريريريد  مل ا  ريريريريريمل الت ريريريريري ر  وإذ يشريريريريري  ريريريريري ل  

، وإىل رؤيتري  املتريتقبليمل املتمةلريريمل ت التقليريأ إىل أدم  ريد مرين الت ريري ر/يد ور 2030-2018 لل ريا 
األراضريريريي وع ريريريه متريريريارف والتاث يريريريا مريريرين اطر امل ريريرياف ت املنريريرياطت املتريريري  ر  علريريري   يريريري  املتريريريتو  ، 

يتطريريا ت مريري   طريريمل التنميريريمل املتريريتداممل  ٍل مريرين هريريا ر  يريريد ور األراضريريي  ريرياويتريري   إىل يقيريريت عريريا   ريريا
الرامريريريي إىل يتريريري   الريريريمل  1سريريرييما اهلريريدف ايسريريرياايي ي  ، ضريريريمن نطريريرياا ايي امليريريريمل، وي2030 ل ريريام

النظص اإلي ولوجيريمل املتري  ر ، وم ا  ريمل الت ري ر/يد ور األراضريي، وي إليريإل اإلدار  املتريتداممل ل راضريي، 
  ر يد ور األراضي،واملتامهمل ت يييد أ

ابل مأ الري   اضريطل ب  ري   ياريمل الت اعريأ  ري  ال لريوم والتياسريا   وإذ حييط علما  م  التقدير 
 ،2019-2018لتن ي  أنشطمل التنتيت املدرجمل ت  رانمج عملها ل ا  التنت  
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ابينتهاء من يقرير التقييص املت لت  تد ور األراضي وإصريح ها ويقريرير التقيرييص  وإذ يرّ ب 
ال ريريرياملي املت لريريريت ابلتنريريريوج البيولريريريوجي و ريريريدما  الريريرينظص اإلي ولوجيريريريمل اللريريري ين أعريريريدمها املنريريريرب ا  ريريريومي 

 الدويل لل لوم والتياسا  ت جمال التنوج البيولوجي و دما  النظص اإلي ولوجيمل،
ابينتهريريريرياء مريريريرين املقالريريريريمل الت ليليريريريريمل املت لقريريريريمل  صريريريريح  األراضريريريريي لت قيريريريريت  وإذ ير ريريريريب أيضريريريريا   

ملتريريتداممل الريريد أعريريد ا ال ريريريت الريريدويل امل ريريت ابملريريوارد والتريريا   لريريربانمج األمريريص املت ريريد  أ ريريداف التنميريريمل ا
 للبيامل،

 تريريامهمل  ياريريمل الت اعريريأ  ريري  ال لريريوم والتياسريريا  ت ايسريريت راي ال لمريريي للتقريريرير  وإذ يتريريلّص 
اخلريريريرياه للهياريريريريمل ا  وميريريريريمل الدوليريريريريمل امل نيريريريريمل  تنريريريريري املنريريريريات  شريريريري ن ينريريريريري املنريريريريات، والت ريريريري ر، ويريريريريد ور 
األراضريريريريي، واإلدار  املتريريريريتداممل ل راضريريريريي، واألمريريريرين النريريريري ادي، ويريريريريد قا   ريريريريا ا  الد ياريريريريمل ت الريريريرينظص 

 ضيمل،اإلي ولوجيمل األر 
ابملبريريريريريادر  املشريريريريريا مل  ريريريريري  منظمريريريريريمل األ  يريريريريريمل والإلراعريريريريريمل ل مريريريريريص املت ريريريريريد  وال ريريريريريريت  وإذ ير رّيريريريب 

ا  ومي الدويل التقت امل ت ابلا مل التا   للشرا مل ال امليمل من أجأ الا مل، والو المل الدوليمل للطاملريمل 
 ريمل الا مل الد وضري ب ال ريمل، و يامل الت اعأ    ال لوم والتياسا  لتنظيص الندو  ال امليمل  ش ن ي

من مل مشا مل ل ري ومناملشريمل ا رير امل لومريا  عرين التريد ح  و رياي  اي ت ريار ت جمريال ي ريريمل 
 الا مل واإلدار  ذا  ال لمل ل راضي،

ابلت ريرياون  ريري   ياريريمل الت اعريريأ  ريري  ال لريريوم والتياسريريا  ومبريريادر  املؤ ريريرا  ال امليريريمل  وإذ يتريريلّص 
ت د  للمتتوطنا  البشريريمل، دريدف مواءمريمل مؤ ريرا  األراضريي املت لقمل ابألراضي لربانمج األمص امل

الد وض تها املبادر  لقياس أمن  يا   األراضريي مري  مؤ ريرا  األراضريي املتريتاثدقممل لقيرياس التقريدم 
 احملر  حنو يييد أ ر يد ور األراضي،

 ابلدور ال   يضطل      يامل الت اعريأ  ري  ال لريوم والتياسريا  ت إعريداد وإذ يتلّص أيضا   
 اإلصدار القادم للتومل ا  ال امليمل ل راضي،

وت ايسريريريريتنتاجا  والتوصريريريرييا  الريريريريريوارد   ICCD/COP(14)/CST/4ت الو يقريريريريمل  وملريريريريد نظريريريرير 
  يها،

البلريريريدان األطريريريراف،  تريريريب ايملتضريريرياء، علريريري  إدمريريرياج متريريري لمل يييريريريد أ ريريرير  يشريريري ّ  -1 
ايريريمل التنريريوج يريريد ور األراضريريي ت سياسريريا  و طريريط  يريري  القطاعريريا   طريقريريمل مت املريريمل مريرين أجريريأ م

 يلي: البيولوجي و دما  النظص اإلي ولوجيمل وسبأ ال يش، عن طريت ما
التوعيمل   وادد يييد أ ر يد ور األراضي وي إليإل  همها لت قيريت أ ريداف التنميريمل  )أ( 

 املتتداممل ت ملطاعا  مت دد ؛
ي إليريريإل القريريدرا  وامل ريريارف املؤستريرييمل ت القطاعريريا  ذا  ال ريريلمل و يمريريا  ينهريريا مريرين  )ب( 

 أ ي ميص وين ي  يدا ري يييد أ ر يد ور األراضي عل  ال  يدين الوطت والوطت؛أج
يشريريريري ي  مرا ريريريريإل التنتريريريرييت الوطنيريريريريمل يي امليريريريريمل التنريريريريوج البيولريريريريوجي، واي امليريريريريمل األمريريريريص  )ج( 

املت ريريد  مل ا  ريريمل الت ريري ر، واي امليريريمل األمريريص املت ريريد  اإلطاريريريمل  شريري ن ينريريري املنريريات، و ريري ا املؤستريريا  
يقارير عرين يقيريت أ ريداف التنميريمل املتريتداممل ومرا ريإل التنترييت اخلاصريمل ابيي املريا  الوطنيمل الد يُ د 



ICCD/COP(14)/CST/L.6 

3 GE.19-15264 

البيايمل املت دد  األطراف األ رى ذا  ال لمل، عل  دعص األنشطمل املنتقمل الراميريمل إىل ين يري  يريدا ري 
 يييد أ ر يد ور األراضي؛

امل نيريمل يش ي  املشار مل الواس مل لل ها  صا بمل امل ل مل الد يشمأ املها   )د( 
 يهريريا الشريري وب األصريريليمل وا تم ريريا  احملليريريمل، و ريري ا للاثريريرباء وأصريري اب امل ريريارف   دار  األراضريريي،  ريريا

اآل ريريرين، ت يطريرييط عمليريريمل يييريريد أ ريرير يريريد ور األراضريريي وين يريري  ا ووضريري  التياسريريا  ذا  ال ريريلمل 
 د ف ال مليمل؛

ميريري  األطريريراف علريري  يريريدوين اخلريريربا  والريريدروس املتريريت اد   يمريريا يت ريريأ ج يشريري ّ  -2 
سريريرييما  لحسريريريت ا مل املت لقريريريمل  ت ييريريريد أ ريريرير يريريريد ور األراضريريريي، وي درجريريريا  التتلتريريريأ اهلرمريريريي الريريريةح 

 يدا ري من  يد ور األراضي، وعل  إعداد يقارير  ش هنا؛
األطريريريراف، عنريريريد ايملتضريريرياء، علريريري  القيريريريام، ت إطريريريار  ريريريرا مل مريريري   يشريريري ّ   ريريري ل  -3 

ا  الوطنيريريريمل لتقيريريرييص إم ريرياان  األراضريريريي مريريرين الشريرير اء التقنيريريري  واملريريالي  ذو  ال ريريريلمل،  تطريريريوير القريريدر 
أجريأ ييتريريري ا تيريريارا  يشريري   علريري  يتريري  دارسريا  اسريريتاثدام األراضريريي الريريد يريريدعص يقيريريت يييريريد 

 يلي: أ ر يد ور األراضي، عن طريت ما
دعو  ال ريت الدويل امل ريت ابملريوارد والتريا   لريربانمج األمريص املت ريد  للبياريمل، وال ريريت  )أ( 

التقريريت التريريا   ملر ريريت البياريريمل ال امليريريمل، إىل ال مريريأ مريري   ياريريمل الت اعريريأ  ريري  ال لريريوم ايستشريريار  ال لمريريي و 
والتياسريريا  مريرين أجريريأ وضريري  يوجيهريريا   شريري ن يقيريرييص ورصريريد إم ريرياان  األراضريريي يتريريتند إىل أسريريه 

 علميمل ويتما   م  يوجيها  يييد أ ر يد ور األراضي؛
نريريريوج املريريرينه، يشريريري ي  دمريريريج البيريريرياان  وامل لومريريريا  املوجريريريود  وامل ريريرين مل  تريريريب  )ب( 

ت ذلريري  نظريريص امل ر ريريمل املاثتل ريريمل، ت عمليريريا  يطريرييط اسريريتاثدام األراضريريي علريري   يريري  املتريريتو     ريريا
 الد يدعص يقيت يييد أ ر يد ور األراضي؛

ي إليريريريإل القريريريدرا  الوطنيريريريمل واإلملليميريريريمل،  تريريريب ايملتضريريرياء، علريريري  إجريريريراء يقييمريريريا   )ج( 
ف الشريري وب األصريريليمل وا تم ريريا  احملليريريمل إلم ريرياان  األراضريريي الريريد يراعريريي امل ريريارف ال لميريريمل وم ريريار 

 عل  التواء من أجأ ين ي  يدا ري يييد أ ر يد ور األراضي؛
يشريريري ي  الت ريريريرياون  ريريري  الشريريريريمال واملنريريريوب و يمريريريريا  ريريري   لريريريريدان املنريريريوب والت ريريريرياون  )د( 

الةح ريريي الريري   يريريدعص الت نولوجيريريا وامل ريريارف ال لميريريمل وم ريريارف الشريري وب األصريريليمل وا تم ريريا  احملليريريمل 
 من القدرا  من أجأ يقيت يييد أ ر يد ور األراضي؛ و ري ا

األطراف أيضا ، عند ايملتضاء، عل  يت  إم اان  يقيت يييريد أ رير  يش ّ  -4 
جيريرير   يريريد ور األراضريريي عريرين طريريريت ر ريريط يريريد قا  ايسريريتهحً ر طريريا  منه يريريا  ابألري الريريد يُنريريتج مريريا

 يشمأ: استهح  ، و و ما
مريريا  للتوعيريريمل  تريريبأ ي إليريريإل  وادريريد يقيريريت يييريريد أ ريرير  ريري  وي ريرينيا ويقاسريريص م لو  )أ( 

 يد ور األراضي عن طريت يد قا  وأمناط ودارسا  وي نولوجيا  استهحً وإنتاج متتداممل؛
يشري ي  البلريدان األطريريراف علري  يديريد اسريرياايي يا  يرمريي إىل التقليريريأ إىل أدم  )ب( 

 لنا مل عن يد ور األراضي؛ د من اآلطر ايملت اديمل وايجتماعيمل والبيايمل اخلارجيمل ا
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مت ريريري  املريريريرأ  مريريرين القيريريريام اب تيريريريارا  متريريريتنري   شريريري ن اإلدار  املتريريريتداممل ل راضريريريي  )ج( 
 وأمناط ايستهحً عن طريت الوصول املحدص إىل امل لوما ؛

يوعيريريمل سريري ان املنريرياطت ا ضريريريمل و ريريب  ا ضريريريمل   ي يريريمل ال ريريري أمنريرياط ايسريريتهحً  )د( 
 اذ ملرارا  متتنري   ش ن ايستهحً؛عل  األراضي ددف ييتري اي

يديريريد اسريرياايي يا  ا ريريد مريرين اهلريريدر واخلتريريادر ت األ  يريريمل علريري  امتريريداد سلتريريلمل  )ه( 
 اإلنتاج والتو ي  أب ملها؛

التتريريريليص  ريريريدى أمهيريريريمل وينريريريوج م ريريريارف ودارسريريريا  الشريريري وب األصريريريليمل وا تم ريريريا   )و( 
 الإلراعيمل اإلي ولوجيمل؛احملليمل، و  ل  مراعا  املبادئ واملمارسا  

يش ي    ل املهود ابستمرار مرين أجريأ الت ريّد  يسريتاثراج واسريتاثدام الوملريود  ) ( 
 عل  حنو  ري متتدام ملد يؤد  إىل إ المل النااب  والت  ري عل  ص مل البشر؛

إىل األمانريريريريريمل يريريريريريديد ملادمريريريريريمل الريريريريريدوا   املبا ريريريريرير  و ريريريريريري املبا ريريريريرير  للتريريريريريد ور  يطلريريريريريب -5 
اذج اإل حغ اخلاصمل ابي امليمل األمريص املت ريد  مل ا  ريمل الت ري ر إلدراج يلري  األراضي امل  ور  ت من

الريوارد  ت مر ريت  ري ا املقريرر، علري  حنريو يراعريي ال ريري أمنرياط ويريد قا  ايسريتهحً واإلنترياج وي  ريه 
 املتتو   املاثتل مل للةقمل املريبطمل   أ دا  ؛

ابملريوارد والتريا   لريربانمج  الشر اء التقني  ذو  ال لمل وال ريت الدويل امل ت يدعو -6 
األمص املت د  للبيامل و  ا األمانمل واآلليمل ال امليمل إىل املتامهمل ت دراسمل اخليارا  الراميريمل إىل يتري  
الت ريريريرياون  ريريريري  املبريريريريادرا  الرديتريريريرييمل ذا  ال ريريريريلمل ل صريريريريح  وإعريريريرياد  الت  يريريريريأ، وإىل ييتريريريريري التواصريريريريأ 

ه اجتريرياف يريريد ور األراضريريي، علريري  أن ُيؤ ريري  ت يت لريريت    ريري املنه ريريي  شريري ن ال ريريري  ريري ف التريريدا ري  يمريريا
البيايمل، وإىل يديد اي تياجا  والقدرا  املطلو مل يياذ إجراءا   -ايعتبار النظص ايجتماعيمل 

 حمدد  اهلدف؛
يلريي: )أ( ي إليريإل عمليريمل إعريداد التقريارير ت إطريار  إىل األمانمل أن يريدرس مريا يطلب -7 

مرين  ريحل  ري  م لومريا   شري ن النطرياا امل ريا  ألنشريطمل  اي امليمل األمص املت د  مل ا  مل الت  ر
اإلصريريريريح  وإعريريريرياد  الت  يريريريريأ ذا  ال ريريريريلمل علريريريري  ال ريريريري يدين الريريريريوطت ودون الريريريريوطت و الريريريريمل يقريريريريدمها؛ 
و)ب( يقاسص الدروس املتت اد  والت ارب الناج مل ذا  ال لمل ابلتد ح  الريد ي تريرب األراضريي 

 نظما  اجتماعيمل وإي ولوجيمل مت اململ؛
إىل  ياريريمل الت اعريريأ  ريري  ال لريريوم والتياسريريا ، أن يواصريريأ، ابلت ريرياون  يطلريريب أيضريريا   -8 

الو يريريريت مريريري  األمانريريريمل، اإلسريريريهام ت أعمريريريال األ رملريريريمل واهلياريريريا  ال لميريريريمل األ ريريريرى الريريريد يتنريريرياول متريريري لمل 
الت ريري ر/يد ور األراضريريي وامل ريرياف والت ريرياون م هريريا، ويطلريريب  ريري ل  إىل األمانريريمل أن يواصريريأ  ريري ل 

والت ريرياليا والشريريروط واإلجريريراءا  احملتملريريمل إلملامريريمل عحملريريا  ذا  طريريا    جهود ريريا لتوضريرييف ال وادريريد
 رمسي أملوى م    ف األ رململ واهلياا .
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 املر ق

 دوا ي ادهور األراضي املباشرة وغري املباشرة  

  1املدول 
الييدوا ي البشييرملة املنشييش املباشييرة لتييدهور األراضييي الييواردة يف التقرمليير املتعلييق بتقييييم اييدهور 

وإصالحها والصادر عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسيات يف اياا التنيوع األراضي 
 البيولوجي وخدمات النظم اإلملكولوجية

 إصح ها ذا  ال لمل عمليا  يد ور األراضي أو الدوا   ال رعيمل املبا ر  )البشريمل املنش ( الدوا   املبا ر  )البشريمل املنش ( 
األ ريريريريريري ال إ الريريريريريريمل األ ريريريريريريراج وإ الريريريريريريمل 
 األ رى للنباات  األصليمل

ي تريريريب؛ ي ريريريريريمل الا ريريريريمل؛ ينريريريريري ت نظريريريام املريريريرير ن التريريريريط ي والتتريريريريّرب؛  ي ينطبت
 ين يمل مريد   ش ن املنات

نريريريريريريريريوج املا ريريريريريريريرييمل؛ م ريريريريريريريريدي  ا يريريريريريريريريواان   إدار  املراعي
ابلنتريريريريريبمل إىل املتريريريريريا مل؛ نظريريريريريام ي املريريريريريب؛ 

 ين يمل ي ميليمل؛ ر 

ينري ت حمتوى منري    الا ريمل؛ ينريري ت ي ريمل الا مل؛ انضناط الا مل؛ 
نظريريريريريام املريريريريرير ن التريريريريريط ي والتتريريريريريّرب؛  ريريريريريإلو األنريريريريريواج؛ ينريريريريريري ت نظريريريريريص 

 ا رادت؛ ي املب طنو 
إدار  األراضريريريريريي الإلراعيريريريريريمل وا راجريريريريريريمل 

 الإلراعيمل 
نريريريريريريريريوج احملاصريريريريريريريرييأ؛ إدار  الا ريريريريريريريريمل؛ دورا  
  ريريريريريريريريرياد وإرا ريريريريريريريريريمل؛ أمسريريريريريريريريريد  ومبيريريريريريريريريريدا  

  شريمل ومبيدا  أعشاب؛ ر 

نضريريناط الا ريريمل؛ ينريريري ت حمتريريوى منريري    الا ريريمل؛ و ريرير  ي ريريريمل الا ريريمل؛ ا
املنريري   ؛ متلريريف الا ريريمل وامليريرياف؛ يرسريرييب؛ يلريريو  امليريرياف؛  ريريإلو األنريريواج؛ 

 يت لت  دار  ا راجمل الإلراعيمل( ينري ت نظص ا رادت ) يما
 ةا مل ملط  أ شاب النريااب ، ي املريب،  إدار  النااب  األصليمل واملإلروعمل

يقتريرييص م ريريا  يقنيريريا   راعريريمل النريريااب ؛ 
 للمناطت

ي ريمل الا مل؛ انضناط الا مل؛ ينري ت حمتوى منري    الا ريمل؛ ينريري ت 
نظريريريريريام املريريريريرير ن التريريريريريط ي والتتريريريريريّرب؛ متلريريريريريف امليريريريريرياف والا ريريريريريمل؛ ينريريريريريري ت 

 م وان  األنواج و إلو األنواج
اسريريريريريريريتاثراج املريريريريريريريوارد الطبي يريريريريريريريمل  ريريريريريريريري 

 اخلشبيمل
  ريريريرياد وملريريريريود  شريريريري ؛ صريريريرييد؛   ريريريرياد 

وأعريريريريحف ومنت ريريريريا  طبيريريريريمل أ  يريريريريمل  ريريريريريمل 
 ومنت ا  األ رى

 ينرّيا  ت م وان  األنواج

ينريريرّيا  ت م ريريوان  األنريريواج؛ ي ريريريمل الا ريريمل؛  قريريدان ال تلريريمل األ ياديريريمل  ي ينطبت ينرّي ت نظص ا رادت 
 ريريريريريريوا األري؛  ريريريريريريإلو األنريريريريريريواج؛ ينريريريريريريري ت نظريريريريريريام املريريريريريرير ن التريريريريريريط ي 

 والتتّرب
 ينرّيا  ت م وان  األنواج ي ينطبت األنواج النريبمل النا يمل
ي املب الةانو ؛  ريإلو األنريواج؛ ينريري ت نظريص ا رادريت؛ ينريري ت حمتريوى  ي ينطبت التاثلي عن األراضي

 من    الا مل
نريريريريريريريريريوج امل ريريريريريريريريريدن؛ يقنيريريريريريريريريريا  ايسريريريريريريريريريتاثراج  استاثراج املوارد امل دنيمل

والت ريريريريريرير؛ ي ريريريريريريا امللريريريريريوط ؛ يقتريريريريرييص 
 م ا  للمناطت

 امليافيلو  و تاد الا مل؛ يلو  

البنيريريريريمل الت تيريريريريمل وال ريريريريناعمل والتوّسريريريري  
 ا ضر  

سريريدود و هريريرابء ماديريريمل؛ الطريريرا؛ ي ريريريا 
 امللوط ؛ ر 

 يلو  و تاد الا مل؛ يلو  املياف؛ ملوط  جويمل

هريريريريوا ر جويريريريريمل مل ريريريريوى وينريريريريريا  طويلريريريريمل  ينري املنات 
األجريريريريريريريريريأ ت درجريريريريريريريريريريمل ا ريريريريريريريريريريرار ،  طريريريريريريريريريريول 

 األمطار، م وان  املو

 ي ينطبت
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  2املدول 
الييدوا ي غييري املباشييرة لتييدهور األراضييي اقييددة يف التقرمليير املتعلييق بتقييييم اييدهور األراضييي 
وإصييييالحها والصييييادر عيييين املنييييرب احلكييييومي الييييدويل للعلييييوم والسياسييييات يف ايييياا التنييييوع 

 البيولوجي وخدمات النظم اإلملكولوجية، وعاللة هذه الدوا ي أبهداف التنمية املستدامة

 الدوا   ال رعيمل ر الدوا    ري املبا 
أ ريريريريريريريريداف التنميريريريريريريريريمل املتريريريريريريريريتداممل 

 ذا  ال لمل
النمو الت ا ؛ اهل ر  ) ا ت ذلري  اهل رير   الدوا   الدمينرا يمل

إىل املرا ريريريريريريريإل ا ضريريريريريريريريمل(؛ ال ةا ريريريريريريريمل؛ الا يبريريريريريريريمل 
 ال مريمل

، 5، و4، و3، و2، و1
، 10، و9، و8، و6و
 16، و15، و13، و11و

الطلريريب؛ ال قريرير؛ التتريريويت والت ريريار ؛ التوّسريري   الدوا   ايملت اديمل 
ا ضريريريريريريريريريرير ؛ الت ريريريريريريريريريريني ؛ أسريريريريريريريريريريواا ال مريريريريريريريريريريأ؛ 

 األس ار؛ التمويأ؛ سلًو املتتهل 

، 9، و8، و7، و5، و1
 15، و12، و11، و10و

الت لريريريريريريريريريريرييص؛ م ريريريريريريريريريريريارف الشريريريريريريريريريريري وب األصريريريريريريريريريريريليمل  ال لص وامل ارف والت نولوجيا
ايستةمارا  ت الب ريد وا تم ا  احملليمل؛ 

والتطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوير؛ إم انيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريمل الوصريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريول إىل 
 الت نولوجيا؛ اي ت ار؛ التواصأ والتوعيمل

، 7، و6، و5، و4، و3
، 12، و11، و10، و9و
 16، و15و

التياسريريريمل ال امريريريريمل )التنظيميريريريريمل والقادمريريريريمل علريريريري   املؤستا  وا  ص 
ا ريريريوا إل(؛  قريريريوا املل يريريريمل؛ القريريريانون ال ريريريرت؛ 

يي امليريريريا  الدوليريريريريمل ايعتمريريرياد؛ ايي املريريريا  وا
)الت ريريريريريريريريريريار ، والبياريريريريريريريريريريمل، إ (؛ ا ت اصريريريريريريريريريريا  
املؤستريريا  الرمسيريريمل؛ املؤستريريا   ريريري الرمسيريريمل 

 )رأس املال ايجتماعي( 

، 6، و5، و4، و3، و1
، 10، و9، و8، و7و
 16، و15، و13، و12و

النظريريريريريرير  إىل ال ريريريريريريا ؛ القريريريريريرييص؛ الريريريريريريدين؛ سريريريريريريلًو  الدوا   الةقا يمل
 املتتهل ؛ ا ميمل

، 10و ،5، و4، و3، و2
 16، و15، و13، و12و

    


