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ا مةةا تتب التناقي عن قيمةةا امليةةاع من النةةا يةةا  و امليةةاع ع ا القراراا ال ن دتهةةبشةةا ستةةةةةةةةةةةةةة ع اهةةةةةةةةةةةةةتهةةدام ةةا وا   ةةا  عل  ةةا   قيمةةا  تؤثر الطريقةةا ال ن دقةةدر   ةةا   غةةالاةةا

وع ا باملياع كسةةةلنا اقتصةةةادتا  م   1992عام   بياع دبلن ستةةة ع املياع والتنميا املسةةةتداما واملنرو  باهةةةب مااد  دبلن االقتصةةةادتال ع ا هةةةثيل املعار، اعتي  

 ع ا أع ف ب القيما االقتصادتا للمياع أمر م ب ولكنه غقي كاٍ    امتزاتدا   اشناك إجماعا  ب من أعالرغ

 

ا ما تت ثر بالسةةياا العقا ال وا رغرا ال البن أتةة دا فيه    ينتبي تقدتر قيما املياع مسةة لا صةة صةةيا عميقا و ال جتج ال تت تأ من وج اا دير عامليا أوهةة  وغالاا

ا ما ال  2ولكنه تت ثر بقيمنا الش صيا   أو املناف   قرار ست ع املياع م رد عمليا عقالديا ملوازدا التكاليف وال وائدتكوع اتهاذ   وباملعل، غالاا

 

األمن  تتقي   امليةاع ل ةا اثةارشةا ع ا تتةدتةاا امليةاع الكاقير  ال عصةةةةةةةةةةةةةردةا  تت   منيب النةاس ع ا أدنةا بتةاجةا إ ا النمةل من أجةل  قيمةا  إع الطريقةا ال ن دقةدر   ةا  

 قاو املةاي  والنير  ال ا تيةاجةاا الثتةةةةةةةةةةةةةر والال ةا الطاينيةا وجنةل ميةاع التةةةةةةةةةةةةةرا  ال متنةاور ا رمي   وم  ذلةك، فة ع الطري  األف ةةةةةةةةةةةةةل أو األك ي 
ا
بع لتتقي  شة  ال

ا    ا دائما ف ب هةةةةةةةةةثل ات اا الناس أو عدم ات اق ب ستةةةةةةةةة ع سن  السةةةةةةةةةياهةةةةةةةةةاا واألهةةةةةةةةة لا االهةةةةةةةةةتياتي يا، دتتا  إ ا التتقي   ال من أجل  األشدا  للس واضةةةةةةةةة ا

 القيما األهاهيا  م موع 
   

   

 

 ماذا فعلنا؟  .1

 

تقييب املياع والبن كاع يسةةةةةا د  املتةةةةةاركقع امل تمقع باملياع  وشبا يتةةةةةمل األصةةةةة اا البتن ينملوع  ال مراف  املياع والصةةةةةر   ل اهةةةةةتطال قمنا بتطوير وتن يب  

ا   االهةةتطال وقد شةةمل شبا  الصةة ال والنيافا الناما وادارر ال ي ةةاداا وا ر ا  أو هةةياهةةا املياع وا  وكما    ال القطاعاا ذاا الصةةلا  سن  املتةةاركقع  أت ةةا

ا ما تتب اتهاذ القراراا املتنلقا باملياع  لل صةةةةةةةةور ع ا ديرر عاما معل االهةةةةةةةة ، ادير  االهةةةةةةةةتطال  ال شبا    املسةةةةةةةةت ياقع  أدماط  ستةةةةةةةة عتعمار والتمويل،  يث غالاا

  1 رقب  التكل

  

 
، كليا اهةةةتداما املواردمن د أبتاا  – (LWقسةةةب علب الن س، جامنا باا، اململكا املتتدر )  – (CSا رغرافيا، جامنا كامبيتد ، اململكا املتتدر )االدتماجاا األكادتميا للمؤل قع: قسةةةب   1

تعيا عاما قائما ع ا األرض وتركت ع ا التراعا  مؤهةةةةةةسةةةةةةا ب"قسةةةةةةب االقتصةةةةةةاد الري   والال ا واةرتم ، الكليا الري يا  ال اهةةةةةةكتلندا  –  (JMOاألرض والال ا، جامنا ليدز، اململكا املتتدر )

 (KG، إددبير، اململكا املتتدر )"وعلوم ا  يار 
 – 92  – 81الص تاا   –   مطانا جامنا أكس ورد، أكس ورد، اململكا املتتدر ادليل أكس ورد لنلب د س الال ا وا    لل صور ع ا مقدما عاما، ادير فيما ت ال ع ا هثيل املعار: 2

 م   2012الصادر عام  L. Steg, J.I.M. De Grootللمؤل قع:  https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199733026.013.0005للكتلل:  ديام منرفاا الكائناا الرقمياكود 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199733026.013.0005


  ياقعاملست خصائص :1التكل رقب 
 

 
 

 فيها )إشارات م عددة ممكنة( نامناطق العالم التي عمل

 
 

 

 "الدرجة العلمية للمس جيب"ال عليم نظام 

 

 أمريكا الشمالية 

 أمريكا الوس ى والجنوبية ومن قة البحر الكاريبي 

 الوس   سيا آو أوروبا  

شما  أفريقيا  

 األوسط والشرق 

 جنوب وشرق أسيا 

 جنوب أسيا 
جزر املحيط أستراليا و 

 الهادئ 

 جنوب الصحراء الكبرى   ، من قةأفريقيا 



 
 * اإلدارر املتكاملا للموارد املائيا 

 ** بما  ال ذلك إدارر ال ي اداا وا ر ا 

  



  شبا  لألسناد االهةةةتياتي يا ألجندر إدارر املياع النامليا  ت تيضالشةةة صةةةيا تقييب املياع اة اولا األو ا لدراهةةةا الروابي بقع القيب والت  ةةةيالا   اهةةةتطال تمعل  

ا إلدارر  االهةةةةتطال   املياع  شبا ممكن من  موارد أع شناك بال نل قواهةةةةب متةةةةتيكا تمكن النعور عل  ا عبي العقافاا والقطاعاا والسةةةةلناريوشاا اة ددر متليا

ا من القيب ال ن قد تعثن أع االشتماماا وأدماط الت اعل  ور املياع،  ال الواق ، عامليا إ ا  د ما  و  ا إ ا تخالر النير  ال مسةتو  واهة  أسةثيا  در اإلشةارر أت ةا

، أن األصةةة اا البتن يتةةةاركوع بيتةةةاط  ال رةةةن  القرار ستةةة ع  عامل نيقع واة تيفقع لالهةةةتثياشو األور من دوعه بناجا ع ا اراج املسةةةت ياقع   هةةةتطال أع شبا اال 

 ملواطنقع( ادير  السابقا إ ا وج اا  االهتطالعاااملياع ك تج من عمل ب )بلنما اهتندا 

، هةةةنينا إ ا ف ب تصةةةوراا الناس لقيب املياع، أن األشميا ال ن    3 املسةةةت ياوع   ا    ويتمقزعدر أدوا  من القيب الشةةة صةةةيا ال ن تتمل ا    االهةةةتطال شبا قاس  
ا
أوال

ا مةا تتب التناقي عن قيب امليةاع من النةا يةا االقتصةةةةةةةةةةةةةادتةا أو الايميةا أو العقةافيةا   غط  جمي  املصةةةةةةةةةةةةةط ا م مةا للميةاع،  تول  ةا النةاس ملوارد امليةاع  غةالاةا ل ةاا قيمةا

ع ا هةةثيل املعار، لقياس قيب املياع، قمنا بت ةةمقع أهةة لا  ور اهةةتهداماا أو قيب موارد املياع النببا معل   ولكن ال ينط  ا ا رمي  األولويا بن س الطريقا 

منطقةا إتكولوجيةا أو بيميةا  نلي ف  ةا أدوا   "  ا  يوادةاا والناةاتةاا املةائيةاأو موطن  " أو "موائةل  ا تواج املنةارر ا رميلةا"أهةةةةةةةةةةةةةاس اإلدتةا  الترا ال" أو "أمةاكن  

 4"ا  يواداا أو النااتاامنينا من 

ا، قمنا بالتتقي   ال القيب   املااد  الناما ال ن تتكب كي يا اتهاذ القراراا املتنلقا باملياع ا  ارا ب، أن األفكار با  وكمااملتنلقا ثاديا

و ظ أع ومن األمعلا ع ا شبع القيب الك اجر أو ال ناليا واإلدصةةةةةةةةةةةةةا  
ُ
منح األولويا  دن   اشيب تتيى ب اذبيا عاما لاملشبع    وقد ل

ُ
منيب الناس ولكن ا قد ال ت

ا بن س الطريقا  لقياس القيب املتنلقا با  وكما، أخبدا  ال االعتاار "الك اجر االقتصةةةادتا )ا  لور ال ن تقدم أف ةةةل قيما مقابل امل ار(" أو "التةةة افيا  أت ةةةا

 ماا من قال جمي  األطرا  املننيا(" أو "الندالا االجتماعيا )إعطاج األولويا لل قراج وامل متقع(" من بقع أمور أخر  )الورور إ ا جمي  املنلو 

ا، قمنا بقياس القيب الشةةة صةةةيا أو األهةةةاهةةةيا لألصةةة اا
ا
، أن املااد  التوج  يا الناما لل يار ال ن  تةةةمل ولكن ا تت اوز،  االهةةةتطال املسةةةت ياقع  ال شبا    ثالع

املةةيةةةةةةةاع   اتةةهةةةةةةة ستةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع  الةةقةةرار  األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةاوقةةةةةةةد  اذ  الةةقةةيةةب  تةةتةةةةةةة ثةةر  ةة ةةةةةةةبع  مةةةةةةةا  ا  غةةةةةةةالةةاةةةةةةةا واملةة ةةنةةيةةةةةةةا  الشةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةا  الةةقةةراراا  أع  بةةةةةةةاهةةةةةةةةةةةةةةتةةمةةرار  األبةةتةةةةةةةاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             أرةة ةةرا 

ا بالت ارا ا ردتدر أو الرغاا  ال مسةةةةةةاعدر اأخرين أو أع ُتنير إلمن األمعلا ع ا ذلك الاتث عن األماع و  ع ا أن ا داج ا  تب قياهةةةةةة ا من      اأو أع تكوع م تما

 5 خالر عااراا مو در تب تطويرشا واختاارشا من قال عالب الن س االجتما ال شالوم شوارتت ع ا مدار عدر عقود

  

 
عام    ار  ينك، إته غل  ، ك أورتيغا، جيه مارتن  زشةةةةولتسةةةة ن الاتث امليتةةةةور من قال:   يجا الرجو  إ ا:قُ ف، االهةةةةتطال ن اإلطار النيرن البن اهةةةةتيشةةةةد به شبا إذا كنن ترغل  ال منرفا املتيد ع 3

للاتث شو   ديام منرفاا الكائناا الرقميا  –  249 –  241 –  131الصةة تاا:   –امليتةةور  ال م لا االقتصةةاد الاي ن   قاعدر قيما  وكما املياع: منيور متندد التهصةةصةةاا م سننواع:  2017

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.09.009    

ا ع ا أن ةا "خدماا النيةام الاي ن، ادير، ع ا هةةةةةةةةةةةةةثيةل املعةار، 4 ا ما تتب تصةةةةةةةةةةةةةيي  ةا أت ةةةةةةةةةةةةةا (:  2015)عام  خاع   واس  جوردوع  وان  افقيتر أر  و  مارتن أورتيغةاكتوا من قاةل كل من  الاتةث امل  غالاةا

 خدماا النيام الاي ن للمياع: منيور عامل   مطانا جامنا كامبيتد ، كامبيتد ، اململكا املتتدر 

  التطوراا  ال علب الن س االجتما ال الت ريبن )اةرلد:  مارك زادامترر من قال  – دولا 20ت ريثيا  ال  (: املسةةةةةةةلماا  ال متتو  وبييا القيب: تطوراا ديريا واختااراا  م  1992ش  شةةةةةةةوارتت ) 5

https://doi.org/10.1016/S0065-:  ديةةةةام منرفةةةةاا الكةةةةائنةةةةاا الرقميةةةةا  –  65إ ا    1الصةةةةةةةةةةةةة تةةةةاا من    –( املطانةةةةا األكةةةةادتميةةةةا، هةةةةةةةةةةةةةةةةةاع دتيغو، كةةةةالي ورديةةةةا، الوالتةةةةاا املتتةةةةدر األمريكيةةةةا  25  رقب

6-2601(08)60281   

  2012 ال عام  م  كود ن    – غموس دتريقع  عأو   – دتمن وتكوك    – لن لسةةةةةةةا إ        –  فقياهةةةةةةةلوكأ  راموس، م   –  ب رلقع س   –ر  فلتةةةةةةةر   –   دافيد و إ   –   فيكي وأم   – تةةةةةةةلسةةةةةةةيوش        –  شةةةةةةةوارتت ه س  الاتث املكتوا من قال كل من  

الشةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةيةةةةةا وعلب الن س االجتمةةةةةا الوامليتةةةةةةةةةةةةةور  ال    تنقيح ديريةةةةةا القيب ال ردتةةةةةا األهةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةةةةةةةةةةيةةةةةا سننواع:   :  ديةةةةةام منرفةةةةةاا الكةةةةةائنةةةةةاا الرقميةةةةةا  –  688إ ا    663الصةةةةةةةةةةةةة تةةةةةاا من    4النةةةةةدد رقب    103االرةةةةةةةةةةةةةةةةةدار رقب    –  م لةةةةةا 
https://doi.org/10.1037/a0029393  

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.09.009
https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1037/a0029393


كل من كي يا تمكن أع تؤثر ع ا ،    باختصةةةةةةار، يتةةةةةةقي إ ا أع املسةةةةةةتو  األعم  للقيب األهةةةةةةاهةةةةةةيا1  رقب اإلطار امل اشيمن املسةةةةةةتهدم للتتليل  ال التةةةةةةكل ُينرض

القيب مرتاطا    ل بعوبالتا ال، ف ع األدوا  العالثا   ،(2  رقب  تتدتد أولوياا القيب املتنلقا با  وكما والقيب ال ن دهصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةة ا للمياع )ادير األهةةةةةةةةةةة ب  ال التةةةةةةةةةةةكل

ا  إ ا وثيقا
ا
    ان ارتااط

 
ا  ال أذشان ب "   تيسي  مواق ما تمكن أع يسميه املرج    لتك  القيما، كم موعاا من القيب ال ن تربط ا الناس كعقيا

لالهةةةةةةةةةةةةةتهةدامةاا   هةةةةةةةةةةةةةيكوع  رمي  أدوا  القيب العالثةا اثةار ع ا دو  إدارر امليةاع ال ن دود رييا ةا  وكمعةار سسةةةةةةةةةةةةةيي، فة ع أول ةك الةبتن ت  ةةةةةةةةةةةةةلوع إعطةاج األولويةا

ا للقيب األهةة اهةةيا اة تل ا والقيب املتنلقا با  وكما من أول ك البتن ال ت نلوع ذلك  قد تؤدن شبا إ ا ت  ةةيل االقتصةةادتا للمياع قد ينطوع األولويا أت ةةا

 ( اإلطارينبي كال إدارر املياع إلعطاج األولويا لالهتهداماا التراعيا للمياع ع ا االهتهداماا غقي االقتصادتا، ع ا هثيل املعار )ادير األه ب ال ن تر 

، فة دنةا دقتيت  نري  ةا ع ا أن ةا "األدواا  ل ةا ال شةبع املر لةا، ت ةدر تو ةةةةةةةةةةةةةيح مةا أننيةه سناةارر "إدارر امليةاع"  ع ا الرغب من وجود النةدتةد من التنري ةاا اة تل ةا  

ياع( و "املؤهةةةسةةةاا ال ن تتهب ف  ا  امل اقتصةةةادتاااملسةةةتهدما لتتقي  دتي ا منينا" )هةةةياهةةةا املياع( و "لنل القور بقع مهتلف ا ر اا ال اعلا واملنيماا" )

 6  املياع( وكما  )القرار" رن  "  –القرار 

 

  تل ا من القيب وكي يا ارتااط ا سسياها املياع وادارر املياعاةدوا   األ : 2التكل رقب 

 
  

 
 وامليتةةةةةةةةةةةةةور  ال م لةا  2007من قاةل كةل من عةام    اواملكتو   : دتو تو ةةةةةةةةةةةةةيح م ةاشيمنا  وكمةاأدمةاط  :  سننواع  ال ظ أع شةبا التنريف مسةةةةةةةةةةةةةتولا من شةبا النمةل السةةةةةةةةةةةةةةاب   ور "ا  وكمةا" 6

األوروبةةةةيةةةةةةةا الةةةةنةةةةةةةامةةةةةةةا  رقةةةةب    السةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  رقةةةةب    14الةةةةنةةةةةةةدد  رقةةةةب    1اإلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار  الصةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةتةةةةةةةا  مةةةةن  رقةةةةب    1الصةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةتةةةةةةةاا  الصةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةتةةةةةةةا  الةةةةرقةةةةمةةةةيةةةةةةةا  –  20إ ةةةةا  الةةةةكةةةةةةةائةةةةنةةةةةةةاا  مةةةةنةةةةرفةةةةةةةاا  :  دةةةةيةةةةةةةام 
https://doi.org/10.1080/135017606061071406   

 أسس تقييم املياه 

 حوكمة املياه 

https://doi.org/10.1080/135017606061071406


ا،  ال قدمنا وقد   كاع الغرض شنا شو و البن أجريناع، للمتةةةةةاركقع هةةةةةلسةةةةةلا من ا  ياراا االهةةةةةتياتي يا فيما تتنل  ب جندر إدارر املياع النامليا    االهةةةةةتطال أخقيا

 وكما  بالقراراا امللموهةا  ور هةياهةا املياع وديام   االهةتطال  أو اة تصةقع  ال شبا   نيقعمنرفا كي يا ارتااط القيب الشة صةيا الواهةنا للمسةت ياقع امل

، ولكن لب تتب  امل نيقع اة تصةةةةةةةةةقعمن ةةةةةةةةةالا بارزر  ال إدارر املياع و وكما ا وال ن هةةةةةةةةةيدرك ا منيب   االهةةةةةةةةةتطال   ت ةةةةةةةةةمنن املو ةةةةةةةةةوعاا ال ن تب تناول ا  ال  اعاملي

الرقابا والغراماا  دراهةةةةةةةةةةةةا ا  ال هةةةةةةةةةةةةياا القيب: هةةةةةةةةةةةةواج كاع ت ل تقدتب  وافت إت ابيا لجدارر الرشةةةةةةةةةةةةيدر للمياع أو ما إذا كاع ت ل اهةةةةةةةةةةةةتهدام القيادر والياا

مةةا إذا كةةاع  أو    مةةا إذا كةةاع التيكقز ع ا ال نةةدهةةةةةةةةةةةةةةا   ةةل املتةةةةةةةةةةةةةكالا ال يةةدرولوجيةةا أو إعطةةاج األولويةةا لل لور القةةائمةةا ع ا الطاينةةا  أو   لتتقي  النتةةائا املرجور

ا أو   رن هي  فرض رهوم، ع ا هثيل املعار ال ا  صر هلتب توفقي إمداداا املياع اة ليا م ادا

 

 فعلنا ذلك؟ ملاذا  .2

 

املياع" والبن أل ب منيماا املياع  ال جمي  أدتاج النالب   تقييبشو "م   2021لب تكن االشتمام بقيب املاج أكبي من أن وقن مضة .  كاع مو ةو  توم املياع النامل   

لةةةةةبلةةةةةك  ال عةةةةة بةةةةةامليةةةةةاع  تب و ةةةةةةةةةةةةة  األهةةةةةةةةةةةةةةةةةاس                                                                                                                                                                                                                       منيمةةةةةا                                                                                                                        عنةةةةةدمةةةةةا اقتي ةةةةةن  م    2018ام  إلعةةةةةادر النير  ال أهةةةةةةةةةةةةةاةةةةةاا أشميةةةةةا امليةةةةةاع وكي يةةةةةا اتهةةةةةاذ القراراا املتنلقةةةةةا 

طلل  رفي  املستو  املننن باملياع والسالم( خمسا مااد  لتقييب املياع  تاألمب املتتدر وال ري  رفي  املستو  املننن باملياع بقيادر الانك الدو ال )ال ري  النامل  

 ةرموعاا ومصا ح مهتل ا  ال جمي  القراراا ال ن تؤثر ع ا املياع" تثن  ا  و منا أور شبع املااد  "التنر  ع ا القيب املتنددر للمياع  

ال املنتةةةةد   م    2019ماةةةةادرر تقييب امليةةةةاع مم  ال عةةةام  "  كةةةادةةةن  كومةةةا شولنةةةةدا إ ةةةد  القو  الةةةدافنةةةةا ل ةةةةبع النمليةةةةا وأطل  رئلس الوزراج ال ولنةةةةدن مةةةارك روتةةةه

رفي   رفي  املسةةةةةتو  املننن باملياع بقيادر الانك الدو ال )ال ري  النامل   ال ري   االقتصةةةةةادن النامل ، كاهةةةةةت ابا مااشةةةةةرر ملااد  تقييب املياع ا  مسةةةةةا ا  ارةةةةةا ب

املياع" إال أن ا  نتمد اأع ع ا خبير م موعا واهةةةةةةةةنا  تقييبع ا الرغب من أع ا  كوما بدأا بماادرر "(  1  رقب  )ادير اإلطاراملسةةةةةةةةتو  املننن باملياع والسةةةةةةةةالم(  

ا رنوبيا  وشبا يتةةةةةةةمل منيماا القطا  ا  اا واملنيماا غقي ا  كوميا وبنوك  وأمريكيا من التةةةةةةةركاج من أوروبا وأفريقيا واهةةةةةةةيا وكبلك أمريكا التةةةةةةةماليا  

   األخر   التنميا وا رمنياا امل نيا ومناشد الاتث والندتد من ا  كوماا

ف ب القيب املتنةددر للميةاع ومن الةبن قةد  رفي  املسةةةةةةةةةةةةةتو  املننن بةامليةاع والسةةةةةةةةةةةةةالم  ال ري  النةامل   من قاةل  بةاد  ذن بةدج، تتطلةل تن يةب أور ماةدأ لتقييب امليةاع  

بطريقا منهريا مدعوما بالتتليالا اإل صةةةةةةةةائيا    النامل  كل شبع األهةةةةةةةة لااهةةةةةةةةتطالعنا تتت ظ   ا وكيف تمكن أع تؤثر ع ا القراراا املتنلقا باملياع  يغط   

لكنه تبشل إ ا أسند من ذلك، ف ب املياع فقي من النا يا    ، ررةةةةةةةةةةنا ع ا اهةةةةةةةةةةتهدام  نريف واهةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة "القيب املتنددر" والبن تت ةةةةةةةةةةمن  ،نند تصةةةةةةةةةةميمهف

 االقتصادتا أو النقدتا 

  



 املياه ل قييماملبادئ الخمسة   1اإلطار رقم 

 

 التنر  ع ا القيب املتنددر للمياع وتثن  ا ةرموعاا ومصا ح مهتل ا  ال جمي  القراراا ال ن تؤثر ع ا املياع  1

 إجراج جمي  النملياا للتوفي  بقع القيب بطرا منص ا وش افا وشاملا  –  التوفي  بقع القيب وبناج العقا 2

ت منةةةاا امليةةةاع واألن ةةةار ومسةةةةةةةةةةةةةتودعةةةاا امليةةةاع ا روفيةةةا والنيب الايميةةةا املرتاطةةةا   ةةةا وتةةةدفقةةةاا امليةةةاع   مةةةاتةةةا املصةةةةةةةةةةةةةةةادر، بمةةةا  ال ذلةةةك   3

 املستهدما لألجيار ا  اليا واملستقاليا 

 نتيت التنليب والو ال بقع جمي  أصةةةةةةة اا املصةةةةةةةل ا  ور القيما ا روشريا للمياع ودورشا األهةةةةةةةاسةةةةةةة ن  ال    –التعقيف للتمكقع  التنليب و  4

 جمي  جوادل ا  يار 

لتتقي  ال وائد الندتدر املسةتمدر    ةماع االهةتعمار الكا ال  ال املؤهةسةاا والاييا التتتيا واملنلوماا واالبتكار  – االهةتعمار واالبتكار 5

 من املياع وتقليل اة اطر 
 ان هتوكاعتمد شبع الصورر: شركا 
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ا  اللغا  الروهةةةةةةةيا و اللغا  البي غاليا و اللغا  اإلهةةةةةةةااديا و اللغا ال رأسةةةةةةةيا و اللغا اإلد لقزتا و اللغا  للمتةةةةةةةاركقع عبي اإلدتيدن، سسةةةةةةةا  لغاا )كاع االهةةةةةةةتطال  متا ا

  إجابا  488ال إجما   بقع وتب أتةرع ع ا دطاا واهة  لألصة اا امل تمقع باملياع  منم  2021دوفمبي  م إ ا   2021توليو  خالر ال تير من  النربيا( اللغا الصةلنيا و 

ف ب النالقاا املنهريا بقع القيب و / أو ت  ةةةةةيالا   الالغرض من شبع األهةةةةةاليل ويتمعل  إجابا كاملا بتقنياا إ صةةةةةائيا    300، قمنا بتتليل  ع ا االهةةةةةتثياع

 إدارر املياع 

مام أكبي بالن ات  ع ا هثيل املعار، أر را األبتاا السابقا أع املواطنقع البتن تؤيدوع قيب التنتيت البا   بقور أكبي )أن األص اا البتن ينبيوع عن اشت

 ميالشة  ة ن واإلد ازاا(، شب أك ي  
ا
ا التتتيا للمياع، بما  ال ذلك السةدود  إ ا ت  ةيل هةياهةاا املياع ال ن هةتسةاشب  ال التنميا االقتصةادتا  )معل بناج الايي ال

خرين والال ا( ثثن  واةرارن املائيا(  وباملعل، ف ع أول ك البتن تؤيدوع قيب السةةمو البا   أك ي )أن األصةة اا البتن ينبيوع عن اشتمام أكبي باألصةة اا اأ 

 أن ب أك ي مي
ا
 7 كاع ذلك يننن قاور تقليل فرا التنميا االقتصادتاإ ا ت  يل هياهاا املياع ال ن هت يد التوفقي الاي ن،   . لو   ال

عقي من األبتاا عندما تتنارض هةةياهةةاا  نتيت التنميا االقتصةةادتا أو ا   ا  ع ا الال ا، تكوع من األهةة ل تتدتد دور قيب الناس )ومن شنا ملاذا تركت الك

االعتيا  بوجود هلناريوشاا أخر   يث تدتر راأنو القرار أو السعال إ ا التوفي  بقع أشدا   ع ا السلناريوشاا ذاا الادائل الواض ا( ولكن من ا ردتر 

 السياها املت اربا شبع 

املقةةةةةةةةةةةةةح مةا إذا كةادةن شنةاك أدمةاط عةامةا  ال كي يةا تقييب    شةبا االهةةةةةةةةةةةةةتثيةاع أو   بنةاجا ع ا شةبع األفكةار، ذشةل مقةةةةةةةةةةةةةح تقييب امليةاع إ ا أسنةد من ذلةك  اهةةةةةةةةةةةةةتكتةةةةةةةةةةةةةف

( للمياع وكيف تقوموع بتقييب األولوياا اإلهةةةةةةةةةتياتي يا اة تل ا إلدارر املياع )بهال   الا الاييا الناميقع  فراداأل األصةةةةةةةةة اا امل تمقع باملياع )أن للس فقي  

ن  القرار ستةةةةةةةةةةةةة ع امليةاع، لةبا فة ع ف ب قيم ب لةه رةةةةةةةةةةةةةلةا بةالنةالب ا  قيق  ل  ب القراراا ا  ةاليةا  ألن ب يتةةةةةةةةةةةةةاركوع  ال رةةةةةةةةةةةةة  ويتيى شةبا بة شميةاالتتتيةا للميةاع(   

 واملستقاليا ست ع املياع 

  

 
( سننواع: قيما أهةةةةةس تقييب املياع وت ثقيشا ع ا ت  ةةةةةيالا هةةةةةياهةةةةةا املياع وامليتةةةةةور  ال م لا التغقي الاي ن 2018وك  غلينك عام )الاتث املكتوا من قال سةةةةة ن شةةةةةولتز وجيه مارتن أورتيغا  7

   https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.09.015ديام منرفاا الكائناا الرقميا:  – 224إ ا  229الص تاا من  – 53اإلردار رقب  –النامل  

إدارر يتةةةةةةةةور  ال م لا وامل  ف ب وج اا النير الناما  ور ط رر بناج السةةةةةةةةدود: دور القيب   ( سننواع:2019سةةةةةةةة ن شةةةةةةةةولتز وجيه مارتن أورتيغا وك  غلينك عام )والاتث املكتوا من قال كل من 

  https://doi.org/10.1007/s11269-019-02383-9ديام منرفاا الكائناا الرقميا:  – 4700إ ا  4687الص تاا من  14الندد رقب  33اإلردار رقب  – املوارد املائيا

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.09.015
https://doi.org/10.1007/s11269-019-02383-9
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 % 20تقيب  بلنما  من ب تقيموع  ال أوروبا  %40، ل با االهةةةةةةةةةتثياع  مسةةةةةةةةةت يل  300تقييب املياع  ال عدر م االا  وقد اهةةةةةةةةةتتوذا ع ا اراج   اهةةةةةةةةةتطال تتوز  دتائا  

 ( 1  رقب  ال اهيا )ادير التكل %10 ال أفريقيا جنوا الص راج و وا ال من ب تقيموع   %10 ال أمريكا الوهطى وا رنوبيا ومنطقا الاتر الكاريبن و وا ال من ب  

 قيم املياه  1 رقم النتيجة

لدتنا إ ا ثالثا أدوا  مهتل ا: مد  إعطاج املسةةةةةةت ياقع األولويا لالقتصةةةةةةاد أو العقافا أو    ال شبا االهةةةةةةتطال  تمكن تصةةةةةةييف قيب املياع ا  ارةةةةةةا باملسةةةةةةت ياقع

 الال ا 

إ ا املياع ك هةةةةةةةةةاس لجدتا  الترا ال وكمصةةةةةةةةةدر للطاقا املت ددر )الطاقا املائيا( وكمصةةةةةةةةةدر للتنميا االقتصةةةةةةةةةادتا وبدرجا أقل،    تةةةةةةةةةقي  قيم املياه االق صتتتتتتتتاد ة

 سل النلي للناس  ال اةرتمناا الري يا كمصادر لك

ب مار الطاينا  للتةةةةةةةةةنور م  اعتاار املسةةةةةةةةةطتاا املائيا مواق  للرو اديا والتقاليد العقافيا وأماكن   ،برييا املياع كمصةةةةةةةةةدر لل وياتتنل    قيم املياه الثقافية

 ولالهت مام والتسليا 

تةةةةةةةةةةةةةقي   قيم امليتاه البيييتة
ُ
منطقةا إتكولوجيةا أو بيميةا  نلي ف  ةا أدوا  منينةا من  "  املةائيةا ع ا أن ةا موائةل أو موطن ا  يوادةاا والناةاتةاا املةائيةاإ ا األجسةةةةةةةةةةةةةام   

 و تقي إ ا أع الغرض الرئلس ن من ا شو دعب الال اا الطاينيا " ا  يواداا أو النااتاا

نر  با
ُ
هةةةةةةةةب تتليل املكوداا الرئلسةةةةةةةةيا وال ن  نمل ع ا تتدتد عدد وج اا النير اة تل ا  تب تتدتد شبع األدوا  من قيب املياع من خالر تقنيا إ صةةةةةةةةائيا  

 8 ما تتيتل عل  او ) ال شبع ا  الا، ثالثا(   با االهتطال املوجودر بقع املست ياقع ل

 

 قيم املياه االق صاد ة

 

  ميل الناس إلى ال فكير في قيمة املياه 

 من حيث فئات القيم االق صاد ة و /  

 أو القيم الثقافية و / أو القيم البييية.
 قيم املياه الثقافية

 قيم املياه البييية
 

  

 
  3 رقب والنتي ا 2دما  ال النتي ا رقب تب اهتهدام د س الطريقا املسته 8



 امل علقة بالحوكمة قيم املياه  2 رقم النتيجة

  والعاأ   ،: األور قد دطل  عليه منيور الك اجرعارئلسةةةةيع  امنيور عندما تتنل  األمر بتتدتد القيب واملااد  امل ما لتتقي  ا  وكما الرشةةةةيدر للمياع، ف ناك  

 قد دطل  عليه منيور الندالا االجتماعيا 

 وج اا النير، لكن دتائا االهتطال  تي ر أع ال  ور ثنائيا إ ا  د ما شبع النتي ا جدترر باملال يا بقدر ما تمكن تتدتد أن عدد من 

  ينكس منيور الك ةاجر شةبا  من القيم امل علقتة بتالحوكمتة من تلتك التي تركز ععى جعتل حوكمتة امليتاه أكةر كفتاءة وتنتافستتتتتتتتتتتتيتة وفعتاليتة  كون النو  األو   

 ت  ةةةةةةةةةةةةي
ا
لل لور ال ن تقدم أف ةةةةةةةةةةةةل قيما مقابل املار و سةةةةةةةةةةةةعا جاشدر للتتسةةةةةةةةةةةةقع واألداج األف ةةةةةةةةةةةةل واعطاج األولويا لل ناليا، أن  ةةةةةةةةةةةةماع تتقي  األشدا    ال

ا واألغراض ا من شبا النو  أت ا    وبدرجا أقل،  ند قيب الثساطا والقدرر ع ا التكيف والو وت جتجا

من اه مامات بالعدالة االج ماعية، أي إع اء األولوية للفقراء واملهمشتين وتعزيز املستاواة بين الجيستين  النو  الثان  من القيم امل علقة بالحوكمة   ضت 

ا متةةةةةةةاركا أصةةةةةةة اا  ل با االهةةةةةةةتثياع   ف ةةةةةةةل املسةةةةةةةت ياوع وااله مام باح ياجات األجيا  القادمة"الذكور واإلناث"   البتن أعطوا األولويا ل بع القيب أت ةةةةةةةا

ا من األولوياا  القيما الو يدر ال ن تمكن  املصةةةةةةةل ا واملواطنقع  ال  و  كما املياع والتناوع والتةةةةةةة افيا واملسةةةةةةةاجلا  ستةةةةةةةكل عام، تت ةةةةةةةح م موعا مهتل ا جدا

  والت افيا  ت مين ا ستكل منقور  ال أن دو   ال الو وت

جرين ع اشبع النتائا ذاا أشميا خارا،  يث كاع شناك القليل من الاتوا السابقا   نتبي 
ُ
 القيب املتنلقا با  كوما  ال ن أ

 

 الك اجر

 

إلى وجود منظورين رئيستتتتيين حو  القيم التي قد تميك حوكمة املياه  الكفاءة و      تشتتتتير ن ائج االستتتت 

 أو العدالة االج ماعية  /
 ( 3 رقب )أدر  كالشما م موعا واهنا من االعتااراا، ادير املل   / ا ردور 

الةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةدالةةةةةةةةةةا  

 االجتماعيا 
 

  



 األولية أو األولويات اإلستراتيجية لجدو  األعما  العامل  إلدارة املياه ج النماذ  3 رقم النتيجة

 سةةةةةةةةةةةةةن التنةامةل م   : التيكقز ع ا  وشمةا  وجةددةا ثالثةا دمةاذ  أوليةا أو وج ةاا دير متنةاق ةةةةةةةةةةةةةةا من النةا يةا امل ةاشيميةا  ور أولويةاا أجنةدر إدارر امليةاع النةامليةا

 املياع ع ا أهاس السوا النمل م  الطاينا أو إدارر أو   الطاينا

ا رنوا النامل  وتوهةةي  هةةنا دور والبن تت ةةمن إعطاج األولويا لل لور ال ندهةةيا وبناج السةةدود  ال   حستتن ال عامل مع ال بيعة رتكز ععى  النموذج األو   

يالا األخر  من شبا النو  اهةةةتهدام ا  وافت املاليا   تةةةمل الت  ةةةو الرن واالهةةةتعمار  ال الاييا التتتيا إلمداداا املياع و لور منا را املياع ملنا را التلوا  

 وتتسقع املناتقي الايميا واالجتماعيا من خالر املسؤوليا االجتماعيا للتركاا 

املياع  ع ا ا  لور القائما ع ا الطاينا إلدارر مهاطر ال ي ةةةةاداا ومنا را ق ةةةةاتا تلوا    وشبا النموذ  تركت العمل مع ال بيعة  رتكز ععى النموذج الثان   

 املياع وتوفقي الطاقا  من خالر زيادر الو ال وأف ل ممارهاا إدارر األراض ن وتقليل اها الك املياع املنزليا وجنل الرن أك ي ك اجر والتيكقز ع ا تقنياا توفقي

ا وشبا يننن ت  ةةةةةةةةةةيل خصةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةا مراف  املياع والصةةةةةةةةةةر   وبالتا ال تكوع له تركقز مهتلف  إدارة املياه القائمة ععى الستتتتتتتتتوق   ععى   رتكز النموذج الثالث   تماما

تاي بمنار ةا  الصة ال واملدفوعاا مقابل ا  صةور ع ا املياع بقع املسةتهدمقع املنزليقع وتهصةيص  قوا اهةتهدام املياع من خالر أهةواا املياع  كما أده تر 

 رر املياع ستكل عام اإلدارر الناما أو  ريا الورور إ ا املياع، مما تؤدن إ ا منيور متس  إلدا

ا من خالر د س التقنيةا اإل صةةةةةةةةةةةةةةائيةا    دمةاذ   "ع ا الرغب من أع النوعقع األولقع تاةدواع مرتاطقع من النةا يةا امل ةاشيميةا، فقةد تب النعور ع ا العالا جمينةا

 تا املياع )تتليل املكوداا الرئلسيا( وبالتا ال تمكن اعتاار كل من ا دماذ  أوليا تلتقي طريقا منينا للنير  ال ق ا

 

حسن ال عامل مع 

 ال بيعة

 

  العمل وهما حدد املشتتتتتتتتاركون ي ث أولويات إستتتتتتتتتراتيجية لاجندة العاملية إلدارة املياه

 وإدارة املياه القائمة ععى السوق  حسن ال عامل مع ال بيعةمع ال بيعة و 

 

 ( 4 رقب دير املل   / ا ردور ا )لل صور ع ا الت اريل 

 ععى السوق  االع ماد

 العمل مع ال بيعة

 

  



 القيم األساسية باألنماط األصلية أو ال فضي ت حو  األولويات اإلستراتيجيةترتبط   4 رقم النتيجة

النمل م  الطاينا أو إدارر املياع    أو   سةةةةةةةةن التنامل م  الطاينا تتيا  القيب الشةةةةةةةة صةةةةةةةةيا أو األهةةةةةةةةاهةةةةةةةةيا إ ا أن مد  تكوع لد  املسةةةةةةةةت ياقع ت  ةةةةةةةةيل أقو   

 القائما ع ا السوا 

أعالع( ويتنل  تتدتد    3 رقب  القسةةةةةةةةةةةةةبتهتلف األصةةةةةةةةةةةةة اا فيما تتنل  بكي يا إعطاج األولويا للسةةةةةةةةةةةةةمو البا   مقابل قيب التنتيت البا   )كما شو موضةةةةةةةةةةةةةح  ال  

ا بالسةةةةةةةةمو  أو األوليا األولوياا بت  ةةةةةةةةيالا إدارر املياع أو النماذ  األرةةةةةةةةليا   ال ن تدعمون ا  أول ك البتن ي تموع أك ي بالن ات واإلد ازاا والقور )وأقل اشتماما

، أن التدخالا اليتةةةةةةةطا إلدارر   سةةةةةةةن التنامل م  الطاينانموذ   ا أكبي لالبا  ( شب أك ي عر ةةةةةةةا لدعب إدارر املياع القائما ع ا السةةةةةةةوا  كما أن ا تي ر دعما 

ك، ف ع أول ك البتن تتصةةةةةةةةلوع ع ا درجاا أع ا  ال قيب السةةةةةةةةمو البا   شب أك ي املياع من خالر ال ندهةةةةةةةةا أو التنييب أو ا  وافت املاليا  ع ا النكس من ذل

 لنمل م  الطاينا نموذ  اعر ا للتناقي عن دعم ب ل

 

 ال عزيز الذات قيم 

 

   ععى السوق  االع ماد

 حسن ال عامل مع ال بيعة قيم ال عزيز الذات 

 العمل مع ال بيعة قيم السمو الذات 

 

 ترتبط القيم امل علقة بالحوكمة مع النماذج األصلية أو ال فضي ت حو  األولويات اإلستراتيجية  5النتيجة رقم 

ا ب را  ب  ور   سةةةةةةةن التنامل م   ما إذا كاع املسةةةةةةةت ياوع ت  ةةةةةةةلوع الك اجر والقدرر التنافسةةةةةةةيا أو الندالا االجتماعيا واملتةةةةةةةاركا والتةةةةةةة افيا، ترتاي أت ةةةةةةةا

 النمل م  الطاينا أو إدارر املياع القائما ع ا السوا   أو  الطاينا

دوعقع رئلسيقع: إما التيكقز ع ا الك اجر والقدرر التنافسيا أو التيكقز ع ا الندالا االجتماعيا،  كما شو موضح أعالع، قد تنقسب القيب املتنلقا با  وكما إ ا  

 عن ا  وكما التتاركيا والت افا، ع ا الرغب من أده من امل ب االعتيا  ب ع شبع األدوا  ال  ستاند سن  ا الان  
ا
 ف ال

  



ا ربي املنيورين الرئلسةةيقع بالنماذ  األرةةليا ا من املرجح أع تدعب أول ك البتن تقدروع الك اجر  و لعالثا أو ت  ةةيالا إدارر املياع املوضةة ا أعالع  تمكن أت ةةا

من املرجح أع تدعب أول ك البتن تقدروع الندالا االجتماعيا واملتةةةةةاركا و وادارر املياع القائما ع ا السةةةةةوا     سةةةةةن التنامل م  الطايناوالقدرر التنافسةةةةةيا 

  تمار دعم ب إلدارر املياع القائما ع ا السوا النمل م  الطاينا ويقل ا

  شبع النتائا  ال معار جيد ع ا كي يا اأنكاس قيب الناس  ال أدوا  هياها املياع وا  وكما ال ن ترغاوع  ال رييا ا

 

 الكفاءة

 

 حسن ال عامل مع ال بيعة

   ععى السوق  االع ماد الكفاءة

 العمل مع ال بيعة العدالة االج ماعية  

   ععى السوق  االع ماد العدالة االج ماعية  

 

 ترتبط قيم املياه بأنماط أو تفضي ت حو  األولويات اإلستراتيجية  6النتيجة رقم 

النماذ  األرةةةليا أو األولوياا اإلهةةةتياتي يا  ردور أعمار  ترتاي اأراج اة تل ا  ور أشميا القيب االقتصةةةادتا والعقافيا والايميا للمياع ب راج مهتل ا  ور  

 إدارر املياع النامليا 

ري  معقير  االهةةةةتطال م اج ر  وم  ذلك، دتا عن األمر ال تياغال أع تكوع  و   – لقيب املياع م ب عندما تتنل  األمر بالت  ةةةةيالا ع ا إدارر املياع   ردإع منيور ال

 لالشتمام 

، أول ك البتن تول
ا
ا أك ي عر ةا لدعب هةياهةاا املياع ال ن تندر   ال ف ا الطاينا الرئلسةيا  وبالتا ال، ف عأوال   وع أشميا أكبي للقيب االقتصةادتا للمياع شب أت ةا

 تتدتد أولوياا االهتهداماا االقتصادتا للمياع تتواف  م  الرغاا  ال إدارر املياع ب ناليا من خالر التدخالا ال ندهيا والتنييميا 

  



ا، موع قيب املياع االقتصادتا بدرجا عاليا وأول ك البتن تولوع أشميا أقل للقيب العقافيا شب أك ي عر ا لدعب إدارر امل  ثاديا ياع القائما ع ا أول ك البتن تقي 

 متتمل لل دماا التيف  يا  القيب العقافيا  ال األك ي رنوبا أو من غقي املرجح أع تتب تداول ا  ال األهواا، م  اهتثناج إعالسوا  شبا أمر منطق ،  يث 

ا أكبي للن ا، أول ك البتن تقيموع القيب الايميا للمياع بدرجا عاليا وأول ك البتن تصةةةةةةةةةةةةن وع القيب االقتصةةةةةةةةةةةةادتا للمياع تي روع دعما
ا
مل م  هةةةةةةةةةةةةياهةةةةةةةةةةةةاا  ثالع

تن ي تموع باالقتصةةةةةةةةةةاد  وبالتا ال، شناك ات اع م ادع أع  الطاينا  وبالتا ال، شناك سن  ال روا الدقيقا  ال الكي يا ال ن ت ل أع د كر   ا  ال املسةةةةةةةةةةت ياقع الب

 إر ار اشتمام أكبي بالقيب االقتصادتا تتماش . م  ت  يل النمل م  الطاينا 

ا  ملسةةت ياقع )ع ا هةةثيل املعار، ما دو  املنيما ال ن ينملوع   ا والدولا ال ن ينملوع ف  ا(  القدرر ع ا التتقي   ال معل ا  ب دماطقد تتب ربي الت  ةةيالا أت ةةا

ا   . منتصةةةةةةة م   2023ف عام شبع النالقاا تتطلل عينا أكبي من املسةةةةةةةت ياقع من جمي  أدتاج النالب وجمي  أدوا  امل ن  لبلك قرردا إبقاج االهةةةةةةةتطال  متا ا

  ال وقد ده
ا
 عبر هذا الرابط مع زم ئك.    في مشاركة االس رجى االس مرار      الدراهاا املستقالياتار تقدتب تتليل أك ي ت صيال

0JlwMzSR0Ohttps://bathpsychology.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7VAx9  
 

 

 

 

 القيم االق صاد ة 

 

 حسن ال عامل مع ال بيعة

   ععى السوق  االع ماد القيم االق صاد ة 

 العمل مع ال بيعة  القيم االق صاد ة

 العمل مع ال بيعة   البيييةالقيم 

   ععى السوق  االع ماد  الثقافيةالقيم 
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 ؟ذلك ماذا يعني كل .5

 

 ةرموعاا ومصا ح مهتل ا  ال جمي  القراراا ال ن تؤثر ع ا املياع" تثن  ا  و "التنر  ع ا القيب املتنددر للمياع    ال ري  رفي  املستو  املننن باملياعتطلل منا 

باملياع ب دوا  مهتل ا من  إ ا دعب قاعدر اإلثااا ملاشيا شبع القيب املتنددر وكيف تمكن أع تت ثر القراراا املتنلقا  االهةةةةةةةةةتطال شبا وفوا كل شةةةةةةةةة نج، هةةةةةةةةةعا 

ا ع ا أع م تم  املياع النامل  متتد  ال اشتمامه باملوارد املائيا  لكن التقدتر املن يال لكي يا لنل   االهةةةةةةةتطال شبا  القيب ال ن تتمل ا الناس  تقدم    واضةةةةةةة ا
ا
دليال

ا   . اأع   ا  ال إدارر املياع كاع م قودا اهةةةةةةةةتمرار ا  يار ع ا األرض، شناك وج اا أشميا ا  ال املياع ل ا قيما سسةةةةةةةةثل  ا ا جادل اإلجما  النام ع ا أعو القيب دورا

ا  ا مت اربا  شبا ش نج تمكن لندها القيب ع ا املاج أع ت نله مرئيا ا مكملا لان  ا الان  وأ يادا  دير مهتل ا  ور القيما وأ يادا

ايميا(  وم  ذلك، من  القيب الأو    قتصةةةةادتاالقيب االعقافيا أو الالقيب  املياع ) هةةةةلتنر  كل من ينمل  ال شبا اةرار ع ا ثالا وج اا دير رئلسةةةةيا  ور قيما

ا الت كقي فيمةةا إذا كةةادةةن شةةبع القيب تتب تنةةاول ةةا  ال القراراا املتنلقةةا بةةامليةةاع  اقتيت أ ةةد اةرياقع أع شةةبا للس شو ا  ةةار ا وأع القيب الايميةةا  ال   امل ب دائمةةا دائمةةا

 ل ا رد:سن  األ ياع ال تؤخب ع ا متم

مصقي ا  يار ع ا شبا الكوكل  ل با السثل، ف ع قيمته ال ت ا ا شو "ا  يار، كما أنرف ا،  نتمد، قال كل ش نج، ع ا املاج  أن أع ما تتدا للمياع، هيكوع  

إ ا ا  د من توافرشا أو    ااملياع تراا غقي قابل للتصةةةر   رمي  الكائناا ا  يا وال تياغال أل د أو أن دو  أو م موعا من األفراد أع يسةةةتولوا عل  ا ويسةةةنو    ]   [

 املستقاليا لكوكل األرض منر ا لل طر"  الايمياالت ثقي ع ا دوعيا ا، خارا إذا كادن هالما النيب 

ا شةةةنور واضةةةح ب ع تقدتر قيما املياع تت اوز م رد إعطاج قيما للمياع  اقتااس اخر قدمه أ د املتةةةاركقع  ال االهةةةتطال  ولكن شنا  يسةةةلي ال ةةةوج ع ا ك أت ةةةا

 شبا ستكل جيد:

ا مؤشةةةةر ع ا كي يا ف منا ألد سةةةةنا ك صةةةة اا  ال   ودقيب   ا  "من وج ا ديرن الطريقا ال ن در    ا / دقدر  يار، بما  ال ذلك  ياتنا، بدوع  توجد  املياع  ال أت ةةةةا

 ماج  إده جتج أهاس ن من املكوداا الالزما لتتقي  إمكاداتنا الكاملا كثتر " 

املااشةةةةةر للقيب االقتصةةةةةادتا والعقافيا والايميا للمياع ويت ةةةةةمن مااد  النتائا ال ن تورةةةةةلنا إل  ا تدعب معل شبع الرهةةةةةالا  تت اوز تقدتر قيما املياع املسةةةةةتو  

لا ع ا القيب  أوهةةةةةةةةةةةةة  معل الك اجر أو الندالا االجتماعيا )أمعلا ع ا القيب املتنلقا با  كب( أو   . القيب الشةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةيا للسةةةةةةةةةةةةةمو البا   و نتيت الباا )ك مع

  4  رقب األهاهيا(، املوروفا بالنتي ا

يا ولكن  قرار ستةةةةةةةةةةةةة ع امليةاع إ ا إدراك أع شنةاك توقنةاا متنةددر ومت ةةةةةةةةةةةةةاربا  ال سن  األ يةاع إلدارر امليةاع ملنةا رةا االشتمةاماا االجتمةاعتتتةا  رةةةةةةةةةةةةةاأنو ال  الب

ا لتكوع فنالا و  ا   ا  داجأت ةةةةا ا صةةةة صةةةةيا ا تسةةةةاا شبع االختالفاا م  السةةةةعال لتتقي  أهةةةةاس متوازع إلدارر املياع  كما أع    نتبي منا را القيب اة تل ا تتدتا

بةةالنير إ ا التنو   ال قيب   9 الان  بةة ع القيب ال تتغقي إال  ال النطةةاقةةاا التمنيةةا لألجيةةار  تتتاتتطلةةل الت ةةاوض  ال تتغقي قيب النةةاس  ال كعقي من األ يةةاع  قةةد  

م موعا من القيب، ع ا هةةةةةةثيل املعار من خالر الت طقي    لد ال النمل ع ا الت كد من أع السةةةةةةياهةةةةةةاا ل ا رةةةةةةد  األفراد ك مر مسةةةةةةلب به، ف ع التتدن تكمن  

 الدقي  للنتائا 
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 سةةةةةةةةةةةةن التنامل م   البن أجريناع شو األور من دوعه البن ُتالغ عن كي يا اأنكاس وج اا دير القيما اة تل ا شبع  ال إدارر املياع، أن  ال أفكار   االهةةةةةةةةةةةةتطال 

ع ا شبع املواقف  ما ورد أعالع فيما تتنل  بالقيب تنطا   و أو النمل م  الطاينا أو اهةةةةةةتهدام األهةةةةةةواا للتتكب  ال عمليا رةةةةةةن  القرار ستةةةةةة ع املياع   الطاينا

ال ال تمكن التوفي  بين ما ستةةكل كامل   ال ن اتا املطا ، ما  ال السةةياهةةاا ال ن هةةلتب تتقيق ا وما  ال القيب ال ن هةةتننكس   ف  ا، تيل قراراا  السةةياهةةيا أت ةةا

من    رورر م  قيب األصةةةةةةةةةة اا البتن ينادوع هةةةةةةةةةةياهةةةةةةةةةةيا  وم  ذلك، من امل ب أع تدرك أول ك البتن تتهبوع معل شبع القراراا أع النتائا قد ال تتواف  بال ةةةةةةةةةة

  ااثارش

ا إ ا الت ثقي السةةةةةةةةياسةةةةةةةة ن لت من شباو  ، ال تتار النمل من أجل متةةةةةةةةاركا أكبي، بما  ال ذلك أول ك البتن افتقروا تقليدتا
ا
لقيام ببلك،  يتةةةةةةةة  دتي تاع ع ا األقل: أوال

ا ال ت من مراعار قيم ا  ال ترتلااا إدارر املياع  ا  إع املتاركا األكبي للم موعاا امل متا هياهيا ا كما كاع دائما ا م ما  و لكن ا تمكن أع  س ل ذلك  و أمرا
ا
  اادطالق

املياع(، ت ل أع  سةعا اإلدارر ا ريدر للمياع إ ا تتقي    مر  )البن يسةتت  التبكر، ينكس اراج عينا كاقير من األصة اا امل تمقع ب االهةتطال من دتائا شبا 

  القائما ع ا السوا  ائياواهتهدام طرا إدارر املوارد امل  سن التنامل م  الطايناتوازع بقع النمل م  الطاينا و 

ا، شناك  اجا لتيادر الو ال ب ع القراراا املتنلقا باملياع  ال قراراا تتنل  بقيب الناس  سناارر أخر ، قد ي تب الناس ستةةةةةةةةةةدر   بع القراراا، ألع القيب  ال   ثاديا

ا ل ا  وبالتا ال، فمن األشميا بمك اع جنل شبع القيب مرئيا وابالغ اأخرين بما  ال عليه والت كد من  جوشر ما تهل  شوياتنا و يعما أمكن، د  ةةةةل التصةةةةر  وفقا

 أع السياهاا  نكس تنوع ا 

القيب  يث تت اوض األديما   تتواجد أهس

السياهيا اة تل ا ذاا الت  يالا السياهيا 

   اة تل ا والقيب اة تل ا ع ا القراراا

 

حسن ال عامل 

ال بيعةمع   

 العمل مع ال بيعة

اإلدارة القائمة 

 ععى السوق 



 
 ان هتوكاعتمد شبع الصورر: شركا 

 تقد رو شكر 

ا،  شبا  إرةدار تب تمويل شبا النمل من قال  كوما شولندا  تود املؤل وع أع يتةكروا الندتد من املتةاركقع  ال االهةتطال   رنل  دبكر من شؤالج  التقرير ممكنا

املياع   تقييبتةةةارن ملاادرر تنليقاته امل يدر ع ا أقةةة ا هةةةابقا من التقرير وأع ةةةاج اةرلس االهةةةتع ا اإلدالج بهةةةاد ان باشوجا  ع ا هةةةثيل املعار ال ا  صةةةر،  

  ا أوديتةةةةا هةةةةكالأ ، لتنليقام ب ع ا مسةةةةودر أقةةةة  و كارال مولرزادتوا  و لي لسةةةةك   تريماالنو لوراع  تةةةةارلت  و شةةةةقيفقع شةةةةاش   ،  Water@Leedsأع ةةةةاج  كبلك  و 

مارينا توهةةةةةةةي ياع ملراجنا التيجما  وكبلك السةةةةةةةيدر  اتب شةةةةةةةوشةةةةةةةاع ملراجنا التيجماا ال رأسةةةةةةةيا والنربيا كما دتوجه بهالص التةةةةةةةكر للسةةةةةةةيد ، طال االهةةةةةةةت

 اليتر عمليا  ال   التنميا املوارد املائيا ملساعدم اةرلا الدوليا  أع دهص بالتكر  ديس . وال ال رأسيا اللغا مارن فقيته ملراجنا والسيد الروهيا 

  



 وال رق املس خدمة ألساليبامللحق / نظرة عامة ععى ا

 قيم املياه

 ال شبا  (  أشار املست ياوع  1  رقب تب قياس قيب املياع سنترر عنارر تصف االهتهداماا أو القيب اة تل ا للمياع النببا واألن ار والاتقياا )ادير ا ردور 

)م ب إ ا   3إ ا  )غقي م ب(   0)ع ا عكس اراي ( إ ا  1  – تادأ من الرقب  دقاط  9إ ا مد  أشميا كل قيما مائيا باليسةةةةةةةةةةةةةاا ل ب ع ا مقياس مكوع من  االهةةةةةةةةةةةةةتطال 

ا( و  6 إ ا د ما(  ديريا علب الن س عبي العقافاا والقيب النامليا ال ن و ةةنا ا  أشميا(  تب اعتماد مقياس االهةةت ابا شبا من مقةةح قيما   )أع ا 7 ا ا)م ب جدا

  شالوم إ ي شوارتت

 تتليل  ب بييا قيب املياع، أجرينا 
ا
مهطي خط  للقيب   ."ا      اهتهدمنا منيار كاتتر وفتصنا مهطي  فاريماكسللمكوداا الرئلسيا باهتهدام دوراع  ال

اال ت ةةا    ةةا  ال تتليةةل النوامةةل  تتب اهةةةةةةةةةةةةةتهةةدام مهطي ا   ةةةةةةةةةةةةة . لتتةةدتةةد عةةدد النوامةةل ال ن ت ةةل     الةةباتيةةا للنوامةةل أو املكودةةاا الرئلسةةةةةةةةةةةةةيةةا  ال التتليةةل

لتتدتد عدد املكوداا لكل مقياس  تب النير فقي  ال الننارةةةةر ال ن تتتون  "  االهةةةةتكتةةةةافيا أو املكوداا الرئلسةةةةيا لال ت ا    ا  ال تتليل املكوداا الرئلسةةةةيا

 ع ا أن من املكوداا  40ع ا تتميالا ال تقل عن  

ا   باليساا لقيب املياع، اقتيت التتليل ثالثا متملا    أخر  عنارر  تب تتميل ا ع ا مكوع ثقا ال وأربنا  امن من التااتن  أربنا عنارر    %40 60عوامل فسرا منا

من التااتن   %03 17املكوع االقتصةةةةةةادن   وأوضةةةةةةحمن التااتن    %63 32تب تتميل ما ع ا مكوع بي ن  وأوضةةةةةةح املكوع العقا ال  وعنصةةةةةةرين ع ا مكوع اقتصةةةةةةادن

 من التااتن  %75 10املكوع الاي ن  وأوضح

 

 هيكل مكونات قيم املياه كما هو محدد في تحليل املكونات الرئيسية.  1الجدو  رقم 

 

 املكون البيئي  املكون االق صادي املكون الثقافي  قيم املياه 

   82 0  دكوع   تكيل شويتنا، من

   81 0 مواق  للرو ادياا والتقاليد العقافيا

   68 0 ا رمار ساس بللتنو واإل ماكن  أ

   59 0 أماكن للتيفيه والتسليا

  79 0  أرور التنميا االقتصادتا

  78 0  أهس اإلدتا  الترا ال

  73 0  مصادر إدتا  الطاقا الك رومائيا املت ددر

  48 0  مصادر رزا الناس  ال اةرتمناا الري يا

 85 0   والنااتاا املائياموائل ا  يواداا  

 80 0   دعب الال اا الطاينيا

 

 أو أقل   40 0ال ن  ساون تب  ب  جمي  عملياا التتميل  وقد  نكس النقاط عملياا تتميل كل عنصر ع ا املكوع املننن: ملحوظة

  



 القيم امل علقة بالحوكمة

ا ورةةة ن    14قمنا بتقييب القيب املتنلقا با  وكما باهةةةتهدام   إ ا   االهةةةتطال  ال شبا  (  مرر أخر ، أشةةةار املسةةةت ياوع  2 رقب  مااد  إدارر املياع وادارم ا )ادير ا ردور عنصةةةرا

 دقاط كما شو ا  ار باليساا لقيب املياع  9باليساا ل ب ع ا د س مقياس    با  وكمامد  أشميا كل قيما مرتاطا  

 تتليأجرينا مرر أخر   
ا
ا  للمكوداا   ال من التااتن  ثماديا عنارةةةةةةةةةةر تب تتميل ا ع ا مكوع الندالا االجتماعيا وخمسةةةةةةةةةةا    %66 43الرئلسةةةةةةةةةةيا والبن اقتيت عاملقع ت سةةةةةةةةةةراع منا

من التااتن     %45 11 ما تمعل  مكوع الك اجر، كما أوضةةةةةةةةةةةةح  من التااتن  %22 32 ما تمعل  تب تتميل ا ع ا مكوع الك اجر  وأوضةةةةةةةةةةةةح مكوع الندالا االجتماعيا    أخر عنارةةةةةةةةةةةةر  

 عنصر إ ا ال وا د وشو التو يح، تب تتميله بقور متساويا ع ا كال املكودقع وتب اهتانادع  ال التتليالا الال قا وباإل افا إ ا ذلك، ف ع 

 

 هيكل مكونات القيم امل علقة بالحوكمة كما تم تحد دها في تحليل املكونات الرئيسية.  2الجدو  رقم 

 

الحوكمةالقيم امل علقة ب   مكون الكفاءة  مكون العدالة االج ماعية  

  74 0 الندالا االجتماعيا )إعطاج األولويا لل قراج وامل متقع(

  70 0 املساوار بقع ا ريسقع )املتاركا املتساويا للمرأر والرجل  ال رن  القرار( 

  70 0 الندالا بقع األجيار )إعطاج األولويا ال تياجاا األجيار القادما( 

  60 0 ( املننيا الت افيا )الورور إ ا جمي  املنلوماا من قال جمي  األطرا  

  59 0 متاركا أص اا املصل ا )تمكن  رمي  أص اا املصل ا أع تكوع ل ب رأن( 

  55 0 متاركا املواطنقع )القراراا املتنلقا باملياع  نكس ما ت  له املواطنوع( 

  54 0 اأخرين لتتقي  أشدا  متتيكا( التناوع )النمل م  

  48 0 املساجلا )تمكن متاهاا رنا  القرار( 

 80 0  املنافسا )أسعا جاشدتن للتتسقع واألداج األف ل( 

 75 0  الك اجر االقتصادتا )ا  لور ال ن تقدم أف ل قيما مقابل املار( 

 60 0  ( وم  وما الثساطا )قواعد وأديما سسيطا

 59 0  ال ناليا ) ماع تتقي  األشدا  والغاتاا(

 48 0  القدرر ع ا التكيف )التكيف سسرعا م  التتدتاا واليرو  ا ردتدر( 

 47 0 49 0 الو وت )إطار واضح للقواعد واللوائح( 

 

 أو أقل   40 0ال ن  ساون   نكس النقاط عملياا تتميل كل عنصر ع ا املكوع املننن  تب  ب  جمي  عملياا التتميل  :  ملحوظة

  



 القيم الشخصية أو األساسية 

دد دموذ   تتةة  10 دولةةا  ال دمةةاذ  مقطنيةةا وطوليةةا وت ريثيةةا متنوعةةا  80اعتمةةددةةا ع ا دموذ  القيب الةةدائرن الراذةةةةةةةةةةةةةب والةةبن تب دعمةةه  ال بيةةادةةاا من أك ي من  

  السةةةةةةةةةةةةةموندتن تت قزتقع متنامدتن: أده تمكن تنييب القيب ع ا طور سُ  اأت ةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةوارتت القيب كمااد  توج  يا لل يار تت اوز  االا متددر  تقتيت النموذ   

    نتز قيب السةةةةةةةمو البا   رفاشيا اأخرين )ع ا هةةةةةةةثيل املعار، قيب املسةةةةةةةاعدر واملسةةةةةةةؤوليا(، بلنما  نتز اواالد تات مقابل ا      تنتيت البا الالبا   مقابل  

اإلد ةاز(   نتز قيب االد تةات املصةةةةةةةةةةةةةا ح ال كريا والنةاط يةا  ال ات ةاشاا غقي مؤكدر )معةل ا  ريا وال  ةةةةةةةةةةةةةور(،  و قيب التنتيت البا   )ع ا هةةةةةةةةةةةةةثيةل املعةار، القور  

 الو   الراشن )التقاليد واألمن(    ع اا   ابلنما  نتز قيب 

اة تصةةةةر املكوع    ديريا علب الن س عبي العقافاا والقيب النامليا ال ن و ةةةةنا ا شةةةةالوم إ ي شةةةةوارتتقيما قمنا بتقييب القيب الشةةةة صةةةةيا باهةةةةتهدام مقياس 

ا )شةةةوارتت،    21من  مسةةةاعدر األهةةةرر واألرةةةدقاج"( وأرب  قيب و ع ا هةةةثيل املعار "املسةةةاعدر  من ا  (  ت ةةةمنن الننارةةةر خمس قيب للسةةةمو البا   )م  1992عنصةةةرا

بكةةل شةةةةةةةةةةةةة نج    واالشتمةةامع ا هةةةةةةةةةةةةةثيةةل املعةةار "ال  ةةةةةةةةةةةةةور  من ةةا  الد تةةات )لتتقي  أشةةدا  ال رد"( وهةةةةةةةةةةةةةةةن قيب  و ع ا هةةةةةةةةةةةةةثيةةل املعةةار "الن ةةات  من ةةا  )   تنتيت الةةبا لل

إ ا مد  أشميا كل    االهةتطال  ال  وجود م تم  مسةتقر "(  أشةار املسةت ياوع و جتما ال " النيام اال ع ا هةثيل املعار من ا  ل  ا  )لاالهةتكتةا  "( وهةن قيب و 

ا ع ا د س مقياس   دقاط  9قيما باليساا ل ب ص صيا

 النماذج األولية أو األولويات اإلستراتيجية ألجندة إدارة املياه العاملية

ا من الاياداا  ور  وكما املياع وهةةةةي 13قام املسةةةةت ياوع بتقييب  تتناور ق ةةةةيا وا در أوهةةةة  )ادير  من شبع الاياداا ال ن  اهةةةةا ا، م  تصةةةةريتاا  ال زو   زوجا

(  ع ا هةةةةةةةةةةةةةثيةل املعةار، تتة لف أ ةد التوجقع اللةبتن تركتاع ع ا إدارر مهةاطر ال ي ةةةةةةةةةةةةةةادةاا من الناةاراا التةاليةا: "ت ةل أع تركت إدارر مهةاطر  3  رقب  ا رةدور 

 ال كل   زوجقعال ي ةةةةاداا ع ا ا  لور القائما ع ا الطاينا" و "ت ل أع تركت إدارر مهاطر ال ي ةةةةاداا ع ا  لور ال ندهةةةةا املدديا"  لب تتب عرض أك ي من 

 )أواف  ستدر(   4+ إ ا)ال أواف  وال أعارض(  0)ال أواف  ستدر( إ ا  4  – دقاط من 9ر تا  أجاا املست ياوع ع ا جمي  الانود ع ا مقياس مكوع من 

  

 تتليأجرينا مرر أخر  
ا
النامليا وال ن قد دطل  عل  ا "النماذ  األرةةةةليا"  للمكوداا الرئلسةةةةيا ل  ب وج اا النير أو الت  ةةةةيالا املتسةةةةقا ألجندر إدارر املياع  ال

ا  من التااتن  ثماديا عنارةةةةر تب تتميل ا    %15 32تب النعور ع ا ثالثا دماذ  من شبا القايل، أن أع تتليل املكوداا الرئلسةةةةيا اقتيت ثالثا عوامل فسةةةةرا منا

الطاينا وخمسةةةةةةا عنارةةةةةةر متملا ع ا مكوع إدارر املياع املسةةةةةةتند إ ا النمل م  وخمسةةةةةةا عنارةةةةةةر متملا ع ا مكوع   سةةةةةةن التنامل م  الطايناع ا عنصةةةةةةر 

 وتب اهتانادشا  40 0ثماديا بنود كادن  موالم ا أقل من  و  السوا 

  

 
(  2012( وشةةةةةةةوارتت واخروع  )1992شةةةةةةةوارتت )أبتاا  اوادير أت ةةةةةةةا  ، لندع، اململكا املتتدر  روا ليدعلب د س القيب اإلأسةةةةةةةاديا  سننواع:   2016عام    جال ار ماتوالاتث املكتوا من قال  10

 املبكورر أعالع 



 .هيكل مكونات تفضي ت األولويات اإلستراتيجية لجدو  أعما  إدارة املياه العاملية كما تم تحد ده في تحليل املكونات الرئيسية :3الجدو  

 

 النماذ   األولوياا اإلهتياتي يا ألجندر إدارر املياع النامليا 

 
حسن ال عامل مع 

 ال بيعة
ال عامل مع  
 ال بيعة 

اإلدارة القائمة 
 ععى السوق 

   69 0 .الرن   ماتا اإلدتا  الترا ال هنات ل زيادر  

األولويا لتتسةةةةةةةقع تقنياا ت ل أع  نط  اهةةةةةةةتياتي ياا تتسةةةةةةةقع جودر املياع  ال األن ار والاتقياا 

 .منا را املياع
0 60   

   59 0 .ت ل أع تركت إدارر مهاطر ال ي اداا ع ا  لور ال ندها املدديا

ت ةل بنةاج املتيةد من السةةةةةةةةةةةةةدود لتلايةا الطلةل املتزاتةد ع ا الطةاقةا وامليةاع، ال هةةةةةةةةةةةةةيمةا  ال جنوا الكرر  

 .األر يا
0 52   

الاييا التتتيا إلمداداا املياع أولويا قصةةةو  للمسةةةاعدر  ال الورةةةور  ت ل أع تكوع االهةةةتعمار  ال 

 .التامل إ ا املياع
0 52   

   50 0 .ت ل ع ا ا  كوماا إعطاج األولويا لالبتكار وتطوير قوادقع ولوائح جدتدر

لتتسةةةةةةةةةةةةةقع املنةةاتقي   ت ةةل إعطةةاج األولويةةا ملاةةادراا املسةةةةةةةةةةةةةؤوليةةا االجتمةةاعيةةا الطوعيةةا والتةةةةةةةةةةةةةركةةاا

 .االجتماعيا والايميا
0 45   

   44 0 .ت ل أع تتصل التركاا ع ا  وافت ماليا للورور إ ا أشدا  ا  وكما الرشيدر للمياع

    .ت ل  غريب التركاا إذا عرقلن الورور إ ا أشدا  ا  وكما الرشيدر للمياع

  62 0  .الطاينات ل أع تركت إدارر مهاطر ال ي اداا ع ا ا  لور القائما ع ا 

ت ل دعب تقنياا توفقي الطاقا وتوفقي املياع لتقليل ا  اجا إ ا السةةةةةةةةةةةةةدود ا ردتدر، ال هةةةةةةةةةةةةةيما  ال 

 .جنوا الكرر األر يا
 0 61  

ت ل أع  نط  اهةةةةةةةةةةةتياتي ياا تتسةةةةةةةةةةةقع جودر املياع  ال األن ار والاتقياا األولويا العتماد أف ةةةةةةةةةةةل 

 .املمارهاا اإلداريا وزيادر الو ال
 0 58  

ت ل أع تكوع  شري  مستهدم  املياع ع ا ا   ا  ع ا املياع أولويا قصو  للمساعدر  ال 

 .الورور التامل إ ا املياع
 0 49  

  49 0  .ت ل أع تصاح قدرر الرن أك ي ك اجر   ماتا اإلدتا  الترا ال

    .وكالا مركتيامن األف ل اتهاذ القراراا املتنلقا باملياع ع ا املستو  الوطنن من قال 

    .من األف ل اتهاذ القراراا املتنلقا باملياع ع ا أع ا مستو  مت ال ممكن

    .ت ل إعطاج األولويا ألياا القيادر والسيطرر لتتسقع املناتقي االجتماعيا والايميا

    .ت ل ع ا ا  كوماا إعطاج األولويا للتن يب واالمتعار للقوادقع واللوائح القائما

 73 0   .ت ل أع ُتطلل من املستهدمقع املنزليقع الدف  مقابل ا  صور ع ا املياع



 67 0   .ت  ل إدارر خدماا إمداداا املياع والصر  الص ال من قال شركاا خارا

ا ا دائما  66 0 –    .ت ل أع تكوع الورور إ ا املياع لالهتهدام املنز ال م اديا

 59 0 –    .املياع والصر  الص ال من قال ال ي اا النامات  ل إدارر خدماا إمداداا 

 55 0   .ت ل تهصيص  قوا اهتهدام املياع من خالر أهواا املياع

    .ت ل تهصيص  قوا اهتهدام املياع من خالر تراخيص املياع الناما

    .اتهاذ القراراات ل ع ا مدترن املياع االهت ادر ستكل أكبي من املنرفا اة ليا واألرليا عند 

    .ت ل ع ا مدترن املياع االهت ادر ستكل أكبي من املنرفا القائما ع ا النلب عند اتهاذ القراراا

 

 أو أقل  40 0 نكس النقاط عملياا تتميل كل عنصر ع ا املكوع املننن  يتار إ ا أزوا  الننارر بقع قوهقع  تب  ب  جمي  عملياا التتميل من   :ملحوظة
 

  



 الروابط بين القيم األساسية وال فضي ت ألجندة / نماذج حوكمة املياه العاملية

إدارر   –النمل م  الطاينا  –  سةةةةةةةةةةةةن التنامل م  الطاينا ةةةةةةةةةةةةيالا النموذجيا العالثا كنتي ا )أن  أجرينا تتليالا االدتدار، كل من ا باهةةةةةةةةةةةةتهدام أ د الت 

 ( كمتنث اا اا   و االد تات و التنتيت البا    و املياع القائما ع ا السةةةةوا(  ت ةةةةمن كل تتليل القيب الشةةةة صةةةةيا األرب  ذاا التيتلل األع ا )أن السةةةةمو البا    

من خالر قيب  نتيت الباا    سةةةةةةةةةن التنامل م  الطاينادموذ     تب توق  دعب 4  رقب  ذلك االرتااطاا الصةةةةةةةةة ريا موضةةةةةةةةة ا  ال ا ردور متزامنا  النتائا، بما  ال 

البا   واالد تات لب تكن مرتاطا   با النموذ  األرة ال  باليسةاا للنمل م  الطاينا، كاع الدعب أع ا بقع املسةت ياقع   السةمووا   ظ األع ا،  ال  قع أع قيب 

  تب التياؤ  بتن أعطوا أشميةا أكبي للسةةةةةةةةةةةةةمو الةبا   وقيب ا   ظ،  ال  قع لب تي ر قيب التنتيت الةبا   واالد تةات أن روابي م مةا م  شةبا النموذ  األرةةةةةةةةةةةةة الالة

واالد تات مرتاطا   با    بت  ةةةةةةةةةيل إدارر املياع املسةةةةةةةةةتندر إ ا السةةةةةةةةةوا من خالر قيب التنتيت البا   األع ا وقيب التنا ال البا   املنه  ةةةةةةةةةا  لب تكن قيب ا   ظ

 النموذ  األر ال 

 

 االرتباطات وأوزان االنحدار للقيم الشخصية التي ت يبأ باألنماط البدائية.  4رقم الجدو  

 

 r p β [95% CI] p 

      سن التنامل م  الطاينا

 385 0 [ 07 0, 17 0 –] 05 0 –  021 0 13 0 السمو البا   

 001 0>  [ 45 0, 22 0] 33 0 001 0>  46 0   تنتيت البا ال

 950 0 [11 0, 12 0 –] 00 0 003 0 17 0 االد تات 

 001 0>  [ 42 0, 17 0] 29 0 001 0>  42 0 ا   ا 

 001 0>  27 0     نموذ  ال

     النمل م  الطاينا

 001 0>  [ 39 0, 12 0] 25 0 001 0>  34 0 السمو البا   

 141 0 [ 03 0, 23 0 –]01 0 –  552 0 03 0   تنتيت البا ال

 806 0 [ 11 0, 14 0 –] 02 0 –  055 0 11 0 االد تات 

 002 0 [ 36 0, 08 0] 22 0 001 0>  29 0 ا   ا 

 001 0>  15 0     نموذ  ال

     اإلدارر ع ا أهاس السوا 

 001 0>  [ 14 0 – ،40 0 –] 27 0 –  001 0 19 0 –  السمو البا   

 001 0>  [ 39 0, 13 0] 26 0 001 0>  28 0   تنتيت البا ال

 850 0 [ 11 0 ،14 0 –] 01 0 –  988 0 00 0 االد تات 

 092 0 [26 0, 20 0 –] 12 0 074 0 10 0 ا   ا 

 001 0>  14 0     نموذ  ال

 

 األربنا  ال وقن وا د كمتنث قع لكل دتي ا ادتدار  ال ردتاتب إدخار جمي  أدوا  القيب    ملحوظة
 

 

  



 الروابط بين قيم وتفضي ت املياه ألجندة / نماذج حوكمة املياه العاملية

العالثا  النتائا، بما  ال ايميا( تنبئ بالت  ةةةةيالا لألدماط األرةةةةليا القتصةةةةادتا و االعقافيا و الأجرينا تتليالا ادتدار مماثلا م  ثالثا أدوا  من قيب املياع )أن،  

من خالر إدراك قيب اقتصةةةةةةادتا أكبي للمياع ولكن ا لب    سةةةةةةن التنامل م  الطاينا  تب التياؤ بت  ةةةةةةيل  5  رقب  ذلك االرتااطاا الصةةةةةة ريا موضةةةةةة ا  ال ا ردور 

ا اقتصةةةةةادتا وبيميا أكبي  للمياع عن ت  ةةةةةيل أكبي للنمل م  الطاينا،  ال  قع أع  تكن مرتاطا بقيب املياع العقافيا والايميا  أعرا املسةةةةةت ياوع البتن رأوا قيما

صادتا أكبي للمياع وقيب قيب املياع العقافيا لب تكن مرتاطا   با النموذ  األر ال  تب التياؤ بت  يل إدارر املياع املستندر إ ا السوا من خالر إدراك قيب اقت

 وذ  األر ال مياع ثقافيا أقل  لب تكن قيب املياع الايميا مرتاطا   با النم

 

 .أو النماذج األولية االرتباطات وأوزان االنحدار لقيم املياه التي ت يبأ باألنماط البدائية  5الجدو  رقم 

 

     

      سن التنامل م  الطاينا

 280 0 [17 0, 50 0 –] 06 0 007 0 15 0 القيب العقافيا 

 001 0>  [ 57 0, 37 0] 47 0 001 0>  48 0 القيب االقتصادتا

 202 0 [ 40 0, 18 0 –] 07 0 – 809 0 01 0 القيب الايميا

 001 0>  23 0   النموذ  

     النمل م  الطاينا

 714 0 [ 10 0, 14 0 –] 02 0 – 038 0 12 0 القيب العقافيا 

 006 0 [ 27 0, 50 0]16 0 001 0 19 0 القيب االقتصادتا

 001 0>  [ 38 0, 40 0] 26 0 001 0>  27 0 القيب الايميا

 001 0>  10 0   النموذ  

     اإلدارر ع ا أهاس السوا 

 003 0 [ 70 0  –,  32 0  –]  19 0  – 005 0 16 0 – القيب العقافيا 

 011 0 [ 27 0, 04 0] 15 0 099 0 10 0 القيب االقتصادتا

 728 0 [ 10 0, 14 0 –] 02 0 – 179 0 08 0 – القيب الايميا

 002 0 05 0   النموذ  

 

 تب إدخار جمي  أدوا  قيب املياع العالثا  ال وقن وا د كمتنث قع لكل دتي ا ادتدار   ملحوظة

  



 الروابط بين القيم وال فضي ت امل علقة بالحوكمة ألجندة / نماذج حوكمة املياه العاملية

بةا  وكمةا )أن النةدالةا االجتمةاعيةا والك ةاجر( كمتنث قع لألدمةاط األرةةةةةةةةةةةةةليةا العالثةا  لقةد أجرينةا تتليالا ادتةدار ممةاثلةا بمةا  ال ذلةك دوعقع من القيب املتنلقةا  

 سةةةةةةةةةةةةةن التنةامةل م   لك ةاجر ولكن للس النةدالةا االجتمةاعيةا لةدعب  ل  القيب املتوقنةا  6  رقب  النتةائا، بمةا  ال ذلةك االرتاةاطةاا الصةةةةةةةةةةةةة ريةا موضةةةةةةةةةةةةة ةا  ال ا رةدور 

ا، توقنةةن القيب ذاا الصةةةةةةةةةةةةةلةةا بتوكمةةا  النةةدالةةا االجتمةةاعيةةا ولكن للفيمةةا تتنل  بةة   الطاينةةا س الك ةةاجر، توقنةةن القيب ت  ةةةةةةةةةةةةةيالا للنمةةل م  الطاينةةا  أخقيا

ا أكبي إلدارر املياع القائما ع ا السوا   الندالا االجتماعيا ذاا الك اجر األع ا واألدأى دعما

 

 ة.ت يبأ ب فضي ت السياسالتي االرتباطات وأوزان االنحدار لقيم الحوكمة   6الجدو  رقم 

 

     

      سن التنامل م  الطاينا

 941 0 [ 11 0, 12 0 –] 00  008 0 15 0 الندالا االجتماعيا 

 001 0>  [50 0, 27 0] 38  001 0>  38 0 الك اجر 

 001 0>  14 0     النموذ  

         النمل م  الطاينا

 001 0>  [43 0, 20 0] 31  001 0>  36 0 الندالا االجتماعيا 

 083 0 [ 22 0, 10 0 –] 10  001 0>  23 0 الك اجر 

 001 0>  14 0     النموذ  

         اإلدارر ع ا أهاس السوا 

 001 0>  [ 17 0 –, 41 0 –] 29  – 008 0 15 0 – الندالا االجتماعيا 

 001 0>  [45 0, 21 0] 33  001 0>  21 0 الك اجر 

 001 0>  11 0     النموذ  

 

 تب إدخار كال دو ال القيب املرتاطا با  وكما  ال وقن وا د كمتنث قع لكل دتي ا ادتدار  :ملحوظة

 

 العمر والجيس ال حكم في 

قيب املياع أو    اختبيدا ما إذا كاع إدرا  عمر وجيس املتةةاركقع )تقتصةةر ع ا ثناي ( كمتنث قع إ ةةافيقع هةةو  ت سةةر سن  التااتن املوضةةح بالقيب األهةةاهةةيا أو 

 ركقع القيب املتنلقا با  وكما  لب تتغقي جمي  الروابي بقع أدوا  القيب اة تل ا وت  يالا النماذ  األرليا من خالر إدرا  عمر وجيس املتا

  



 مبادرة 

 تقييم

  املياه

 

ا   سةةتهدم ماادرر  تقييبتدعو ماادرر  املياع دراهةةاا ا  الا    تقييباملياع إ ا إعطاج األولويا للمياع  ال رةةن  القرار ل ةةماع أع أنلي  ال عالب مسةةتدام امن مائيا

والتمويل والسةةةةةةةلوك   النمليا لنرض تن يب مااد  األمب املتتدر / الانك الدو ال لتقييب املياع من أجل إ داا  غيقي من يال  ال طريقا تقييب املياع  ال السةةةةةةةياهةةةةةةةا

  همن قاةل رئلس الوزراج ال ولنةدن مةارك روتةم    2019  عةام  امليةاع  ال املنتةد  االقتصةةةةةةةةةةةةةادن النةامل   ال تنةاتر  تقييبوال ةام اأخرين للقيةام بةاملعةل  تب إطالا ماةادرر  

  فيس بوك وتويتر ولينكيد إن وإنس غرام ومتاسنتنا ع ا www.valuingwaterinitiative.orgاملوق  اإللكتيوأ :    رجا زياررملتيد من املنلوماا، تُ 
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