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  االغذذاائي  :  منهھجيیة  االططررقق  االمختلفة  وو  االمشترركة  ااالنتاجج  :مررااحلل  ااالمنن  

لددكتوورر  ة  تاالمقال  االفكررةة  :  هھھھذذهه هھھھا  اا ووضح  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  ,  وو  تأهھھھيیلل  مررااحلل  االتقددمم  االتي  ططوورر
مة  كرريیشنا.  تعتمدد  االددررااساتت  االتي  تناوولتت  ااالمنن  االغذذاائي   يیقق  مجمووعة  عا بشكلل  ررئيیسي  علي  فحصص  وو  تططب

لغيیyyرر  تخصصyyيیة  خyyاللل  نططyyاقق  معyyيینن  مyyنن  االمنyyاططقق  االجغرراافيیyyة  وو  علyyي  مجمووعyyة  مyyنن  االمؤؤشyyررااتت  االعامyyة  اا
قة  علي  تووجهھاتت  وو   ظظررةة  متعم ماتت  وو  ن منن  االمعلوو ثررووةة   قددمتت   متنووعهھ  منن  ااالشخاصص,  تلكك  ااالستنتاجاتت  
تحyyدديیاتت  وو  نططyyاقق  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  علyyي  االمسyyتوويي  االقyyوومي  وو  ااالقليیمyyي  وو  االعyyالمي  .  وو  لقyyدد  قyyددمتت  بحyyووثث  

ططبيیعyyة  ااالمyyنن  يیبب  االنووعيیyyة  ااسyyتنتاجاتت  وو  معلوومyyاتت  تفصyyيیليیة  وو  سyyيیاقيیة  حyyوولل  ااالجنyyاسس  االبشyyرريیة  وو  ااالسyyال
شترركة  االغذذاائي   فة  وو  االم بالططررقق  االمختل خاصص   سمم  اال هھھھذذاا  االق ئي  .   ستوويي  االجزز قددةة  علي  االم االمتددااخلة  وو  االمع

ااالنتاجج  يینتج  عنهھ  كلل  منن  ااالقسامم  االنووعيیة  االتشارركيیة  وو  ااددووااتت  تجميیع  االبيیاناتت  االكميیة  االمشترركة  ااالنتاجج  ,  وو  
يیة  ااالمنن   هھددفف  تقوو برراامج  ب ساتت  وو  اال ططوويیرر  ااوو  تحسيینن  االسيیا عمم  ت حوولل  دد مة   شمووليیة  عا ناتت   قددمم  بيیا تي  ت اال

يیا  ,   في  ااثيیووب ضا  االغذذاائي  .  ااعتمادداا  علي  االتنفيیذذ  االمنساقق  للمنهھجيیة   يیوودد  ,  وو  اايی يیززااتت  وو  االق شة  االمم متت  مناق ت
حyyوولل  ااسyyبابب  ااتخyyاذذ  ااالنتاجيیyyة  االمشyyترركة  كقسyyمم  مشyyترركك  ,  بالتعyyاررضض  مyyع  االعمليیyyاتت  االمشyyترركة  اانعكاسyyاتت  

قة,   ماتت  متعم ااالخرريي.  اانن  ااالستنتاجاتت  تبيینن  االططررقق  االتي  يیمكنن  القسامم  ااالنتاجج  االمشترركك  بهھا  اانن  تقددمم  معلوو
  وو  تنفذذ  بهھا  وو  تحفزز  االمعررفة  االمتووااجددةة  حوولل  االتحدديیاتت  االمعقددةة.  

  ااالمنن  االغذذاائيیبب  ,  ااالمنن  االغذذاائي  ,  االططررقق  االمختلفة  ,  االمنهھجيیة  .  :  مررااحلل  االكلماتت  االررئيیسيیة

  االمقددمة  :-1

,  عنyyددما  تyyمم  تعرريیyyفف    1970اانن  االمعلوومyyاتت  االمتاحyyة  حyyوولل  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  قyyدد  تززاايیyyددتت  بشyyكلل  ررئيیسyyي  منyyذذ  
في  ااالممم   عي   غذذاائي  وو  االززرراا االمفهھوومم  وو  ااددخالهھ  في  مووضووعاتت  االسيیاسة  االددووليیة  .  وو  تقوومم  منظظمة  ااالمنن  اال

	)FAOحددةة  (االمت  	وو  االحكووماتت  بتجميیع  االبيیاناتت  وو  االتقارريیرر  االمنشووررةة  حوولل  ووضعيیة  ااالمنن  االغذذاائي  .  هھھھناكك      
عاتت  ( عنن  االمجا كررةة   حذذيیرر  االمب 	FEWSمباددررااتت  ااخرريي  ,  مثلل  شبكة  اانظظمة  االت  NET  حة قدد  حفززتت  ااتا   ,  (

هھا  .  اانن  اال سانيیة  وو  ااالستجابة  ل كووااررثث  اان حددووثث   يیدد   هھددفف  تحدد قددررةة  علي  االمعلووماتت  حوولل  ااالمنن  االغذذاائي  ب
منن   ستنتج  تجميیع  االبيیاناتت  علي  االمستوويیاتت  االقووميیة  وو  االددووليیة  تتططلبب  مستوويي   قدد  ت تي   قايیيیسس  ,  اال فقق  االم توواا

قايیيیسس  معلووماتت  ررئيیسيیة  وو  هھھھامة  الززمانن  وو  ااماكنن  وو  ااشخاصص  محددددةة  .   يیارر  االم نة  ضمنن  ااخت هھھھناكك  بؤؤرر  معيی
yyائج  غيیyyوورر  نتyyي  ظظهھyyؤؤدديي  االyyا  تyyرر  ,  ممyyي  تظظهھyyتنتاجاتت  االتyyوونن  ااالسyyا  اانن  تكyyزز  يیمكنهھyyددعمم  تحفيیyyهھ  وو  تyyرر  متووقع

سيیة  .   نبب  االررئيی هھھھي  االسيیاساتت  وو  االبرراامج  االتي  تستبعدد  ,  ااوو  تؤؤكدد  علي  االجوواا حة   ناتت  االمتا برر  االبيیا حيیثث  تعت
بيیانyyاتت  ررئيیسyyيیة  لفهھyyمم  االمقyyايیيیسس  وو  االتحyyدديیاتت  وو  ااالتجاهھھھyyاتت  ,  لكنهھyyا  تقyyددمم  نظظyyررةة  محyyددووددةة  حyyوولل  ااالسyyتجاباتت  

  منن  االغذذاائي  كما  يیجبب.  لتقوويیة  ااالاالنظظاميیة  ااالكثرر  تأثيیرراا  علي  االمدديي  االططوويیلل  

تyyمم  تعرريیyyفف  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  بووااسyyططة  منظظمyyة  ااالمyyمم  االمتحyyددةة  علyyي  اانyyهھ  "  االسyyماحح  لكyyلل  االشyyعووبب  ,  فyyي  كyyلل  
يیة   صحيیة  الجلل  االحصوولل  علي  االتغذذ يیة  وو  اال صادديیة  وو  ااالجتماع موواارردد  ااالقت ااالووقاتت  ,  اانن  يیحصلوواا  علي  اال

شططة  وو  صحيیة يیاةة  ن يیة  الجلل  ح يیاززااتت  االغذذاائ جاتهھمم  وو  ااالمت في  باحتيیا تي  ت نة  اال تمم    ".    االكافيیة  وو  ااالم حدديیثا  
يیة  800تقدديیرر  اانن   قصص  االتغذذ منن  ن عانوونن   عدداامم    مليیوونن  شخصص  يی يیاسس  اان برر  تعرريیفف  وو  ق عالمم  .  ال  يیعت حوولل  اال

ااالمyyنن  االغyyذذاائي  اامyyرراا  مباشyyرراا  ,  فهھنyyاكك  االمئyyاتت  مyyنن  االتعرريیفyyاتت  االتyyي  تناوولyyتت  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  ,  وو  مئyyاتت  
سبيیلل  االمؤؤشررااتت  االتي  تفتررضض  كيیفيیة  قيیاسس  ااالمنن  االغذذاائي  .  وو  كبدديیلل  لتعرريیفف  منظظم ة  ااالممم  االمتحددةة  ,  علي  
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االمثالل  ,  قامم  بتررلي  وو  شيیفرردد  بتعرريیفف  اانعدداامم  ااالمنن  االغذذاائي  بانهھ  "تووااجدد  كميیاتت  محددووددةة  منن  االغذذااء  ااوو  قددررةة  
كافي   محددووددةة  ااوو  غيیرر  معلوومة  علي  ااكتسابب  االغذذااء  االمتاحح  بددوونن  سررقتهھ  ,  ااوو  نقصص  االحصوولل  علي  االغذذااء  اال

)  بyyانن  االتعرريیyyفف  يیجyyبب  اانن  2012.  بيینمyyا  يیقتyyررحح  بووليیyyددجج  (االyyذذيي  يیفyyي  باحتيیاجyyاتت  االفyyرردد  فyyي  كyyلل  ااالووقyyاتت  "
  يیتضمنن  علي  ااالكتسابب  االمتكافئ  وو  االثابتت  للغذذااء  لكلل  االشعووبب  .  

هھوومم  .  حيیثث    تقوويیة  ااالمنن  االغذذاائيتهھددفف  االي  ي  تاالسيیاسة  وو  االمماررسة  اال  لقدد  تغيیررتت يیرر  االمف ثلل  لتغ بشكلل  مما
شاء  ااال تاجج  وو  اان يیاددةة  ااالن غذذاائي  ,  اانن  االسيیاسة  االعالميیة  قدد  رركززتت  علي  زز ضمانن  ااالمنن  اال يیاططي  كططررقق  ل حت

شئ   فسس  اال حددثث  ن بددوونن  االترركيیزز  االمكثفف  علي  االططلبب  ااوو  االمؤؤنن  .  وو  كلما  تططوورر  االمفهھوومم  مع  مرروورر  االووقتت,  
ئقق  ااالخرريي  ,  باالضافة   قرر  ,  وو  االعوواا لغمووضهھ  .  بددأأ  ااالمنن  االغذذاائي  في  ااظظهھارر  ااالسئلة  حوولل  االعدداالة  ,  وو  االف

عامم  االي  ااالنتاجج  ,  وو  االتخززيینن  وو  االددعمم  علي  اا عالمي  ل غذذااء  اال مؤؤتمرر  اال في   لي  .  ف ستوويي  االك كانن    1974لم   ,
في   غذذاائي    1983االترركيیزز  منصبب  علي  ااالستقرراارر  وو  ااالتساعع  ,   حددةة  لالمنن  اال ضافتت  منظظمة  ااالممم  االمت ,  اا

في  مفهھوومم   فرردد   كافي  لل لددوولي  علي  اانن  ااالستهھالكك  اال نكك  اا شارر  االب قدد  اا مؤؤتمرر    1986ااالكتسابب  ,  وو  ل في   وو  
  "  آآمنن  وو  غذذاائي  "  مع  ااضافة  ااالمتيیاززااتت  .      1996االغذذااء  االعالمي  لعامم  

تنج  ( باررااجلووفف  وو  ااوو هھا  اانن  تضمنن  ااالمنن  1987رركزز   تي  يیمكن يیة  اال عة  ااالنظظمة  االغذذاائ لي  ططبيی باهھھھهھمم  اا )  اانت
االغyyذذاائي  .  فعلyyي  االمسyyتوويي  االمصyyغرر  ,  رركyyززتت  االمبyyاددررااتت  االسيیاسyyيیة  وو  االنظظاميیyyة  علyyي  ااالشyyخاصص  ,  ططبقyyا  

قرراا في  لحقووقق  ااالنسانن  ,  االتي  تتضمنن  علي  اال هھھھا   تمم  ااقرراارراا تي   يیة  اال يیرر  االززاام يیة  االغ وو    1976ررااتت  ااالمرريیك
اانن  االتyyي  تصyyررحح  بyyانن  كyyلل  شyyخصص  فyyي  االعyyالمم  لyyهھ  االحyyقق  فyyي  االحصyyوولل  علyyي  االنظظyyامم  االغyyذذاائي  االمناسyyبب  .  

يیانن   غذذاائي  تتضمنن  علي  االب لددعمم  ااالمنن  اال ستخددمم   تي  ت غذذااء  ,  وو  اال ااالتفاقيیاتت  االحقووقيیة  االتي  تددعمم  حقووقق  اال
يیة  وو  االعالمي  لحقووقق  ااالنسانن  ,  وو   يیة  للحقووقق  االمددن يیة  االددوول حددةة  لحقووقق  االططفلل  ,  وو  ااالتفاق معاهھھھددةة  ااالممم  االمت

قي  لحقووقق   قانوونن  ااالفرريی يیة  ,  وو  اال يیة  وو  االثقاف صادديیة  وو  ااالجتماع االسيیاسيیة  ,  وو  االمعاهھھھددةة  االددووليیة  للحقووقق  ااالقت
  ااالنسانن  وو  االشعووبب  ,  وو  ااتفاقيیاتت  جنيیفف  وو  االبيیانن  االددوولي  للقضاء  علي  االجووعع  وو  سووء  االتغذذيیة  .

لة  اا هھھھذذهه  االمقا في   فررووعع    نن  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  االمووضحة  هھھھنا   سامم  وو  اال بدداالل  ااالق لي  اا هھددفف  اا ال  ت
جددةة   ناتت  االمتوواا مالل  االبيیا ملل  علي  ااك يیة  تع لكك  االمنهھج فانن  ت االمتووااجددةة  لتقيیيیمم  ااالمنن  االغذذاائي  .  بددال  منن  ذذلكك  ,  

ططوويیرر     كنن  ت لذذلكك  يیم حددددةة  منن  خاللل  تحفيیزز  االمعلووماتت  االسيیاقيیة  وو  االمحددددةة  محليیا   برراامج  االم ساتت  وو  اال االسيیا
برراامج   ساتت  وو  اال منن  االسيیا ططاقق   ااوو  تحفيیززهھھھا  تباعا  .  ففي  ااثيیووبيیا  ,  حيیثث  كانتت  تلكك  االمنهھجيیة  متبعة  ,  يیووجدد  ن
يیا   لكك  االبقا االتي  تهھددفف  بووضووحح  االي  تقوويیة  ااالمنن  االغذذاائي  االقرروويي  ,  ااما  االمززااررعع  فانهھ  يیقوومم  باخذذ  بعضض  منن  ت

قامyyتت  االبيیانyyاتت  االمتاحyyة  بتعرريیyyفف  مشyyارركة  قبyyلل  ااالكتمyyالل  .  ,وو  حyyوواالي  ثلyyثث  كyyلل  االعyyائالتت  ال  تسyyتمرر  فyyي  اال
ملل   منن  االع يیرر   كنن  يیتططلبب  االكث ااالشخاصص  ,  وو  االمجتمعاتت  وو  االمناططقق  االتي  تكافح  ااززمة  ااالمنن  االغذذاائي  ,  وو  ل
الجلل  ضمانن  اانن  تكوونن  تلكك  االسيیاساتت  وو  االبرراامج  مالئمة  ,  وو  فعالة  .  وو  الظظهھارر  ذذلكك  ,  يیتططلبب  االقيیامم  بالكثيیرر  

حدديیاتت  وو  منن  االتحليیالتت  االسيی فررصص  ,  وو  االت قووةة  ,  وو  اال قاطط  اال اقيیة  ,  حيیثث  يیمكنن  الفرراادد  االمجتمع  ددعمم  مفهھوومم  ن
االعوواائyyقق  .  اانن  مررااحyyلل  منهھجيیyyة  ااالمyyنن  االغyyذذاائي    تyyددوورر  حyyوولل  ااددووااتت  تجميیyyع  االبيیانyyاتت  االمشyyترركة  ااالنتyyاجج  ,  وو  

ططبيیعyyة  بyyاالخصص  ااختيیyyارر  االمقyyايیيیسس  االمناسyyبة  وو  االمالئمyyة  ,  وو  االقيیyyامم  بyyذذلكك  يیحفyyزز  االمعررفyyة  بالعمليیyyاتت    وو  اال
مناقشyyاتت  وو  مووضyyووعاتت  غيیyyرر      قyyدد  يینyyتج  عyyنن  االبحyyثث  االمشyyترركك    االغامضyyة  وو  االمتددااخلyyة  لالمyyنن  االغyyذذاائي  .

يیا   في  ااثيیووب يیة   عاتت  االرريیف متووقعهھ  وو  غيیرر  مألووفة  فيیما  يیتعلقق  باالمنن  االغذذاائي  .  علي  سبيیلل  االمثالل  ,  في  االمجتم
لةيیقسمم  هھھھذذاا  االفررعع  ااالجررااءااتت   مدديي  ,  وو  ططوويی مدديي  ,  وو  متووسططة  اال لكك  ااالجررااءااتت    االي  قصيیررةة  اال مدديي  ,  ت اال

سلبا  االتي  يیتخذذهھھھا  ااالشخاصص  لتحفيیزز   ستؤؤثرر   االقددررةة  االتكيیفيیة  بهھددفف  االتغلبب  علي  االصددماتت  وو  ااالززماتت  االتي  
شبا بيینن  هھھھجررةة  اال ما   باطط   كنن  علي  ااالمنن  االغذذاائي.  اانهھا  اايیضا  تووضح  ووجوودد  ااررت غذذاائي  .  وو  يیم بب  وو  ااالمنن  اال

يیدد   هھا  ,  ااوو  تحدد يیتمم  مالحظظت بددوونن  اانن   مرر   قدد  ت تي   يیددةة  ,  وو  اال ستنتاجاتت  جدد للمشارركة  اايیضا  اانن  تددعمم  ظظهھوورر  اا
قررووضض  ااصحابب  االحررفف  االصغيیررةة  .  االهھددفف  منن  تلكك  مناططقق  االبحثث  االتي  يیجبب  اانن  تظظلل  قيیدد  االفحصص  ,  مثلل  
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سب قدديیمم   سة  االمقالة  هھھھوو  تووضيیح  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  وو  ت ستت  ددرراا هھا  ليی يیة  ,  اان كلل  عمل بب  منططقي  ل
  متعمقة  لعمليیة  تنفيیذذهھھھا  ,  ااوو  تقدديیررهھھھا  ااوو  تقيیيیمهھا  .

  مالئمة  مررااحلل  االتقددمم  :-2  

قامم   تي   قددمم  ,  اال حلل  االت جددةة  ,  وو  مرراا يیة  االمتوواا يیفف  االمنهھج مة  وو  تك اانن  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  هھھھوو  مالئ
السyyتاذذ  فyyي  جامعyyة  ددووكك  ذذوو  خلفيیyyة  مررجعيیyyة  بتططوويیررهھھھyyا  كرريیشyyنا  بهھyyددفف  فهھyyمم  دديیناميیكيیyyة  االفقyyرر  .  كرريیشyyنا  ,  اا

ااالشyyخاصص  االفقyyررااء  مyyنن    كمتشyyارركك  تططyyوويیرريي  ,  قyyامم  بابتكyyارر  فررعyyا  سyyيیقددمم  تفسyyيیرراا  متقyyددما  عyyنن  كيیفيیyyة  هھھھyyرربب
كانن  االفقرر,  وو  كيیفف  يیتحوولل  ااالشخاصص  االغيیرر  فقررااء  االي  فقررااء  .   قابالتت  االشخصيیة  ,   ستخدداامم  االم منن  خاللل  اا

اصص  ددااخyyلل  وو  خyyاررجج  مررحلyyة  االفقyyرر  وو  تحدديیyyدد  االعوواامyyلل  كرريیشyyنا  قyyاددرراا  علyyي  تتبyyع  االتقyyددمم  االتyyارريیخي  لالشyyخ
االررئيیسyyيیة  االمتضyyمنة  فyyي  تلyyكك  االعمليیyyاتت  .  ااحyyدد  ااهھھھyyمم  مشyyارركاتت  كرريیشyyنا  للمعررفyyة  هھھھyyي  اانن  ااالررقyyامم  االثابتyyة  
لالشخاصص  االلذذيینن  يیعيیشوونن  في  االفقرر  ال  تووضح  ووجوودد  ثباتت  في  ااالشخاصص  االلذذيینن  يیعيیشوونن  في  االفقرر  ,  حيیثث  

يیتغيیyyرر  فyyي  كyyال  ااالتجyyاهھھھيینن).    %10يیعتبyyرر  اامyyرراا  هھھھامyyا  (حyyوواالي  اانن  االتحyyوولل  ددااخyyلل  ااوو  خyyاررجج  مررحلyyة  االفقyyرر  
بالنسyyyبة  لهھyyyؤؤالء  االلyyyذذيینن  يیتغلبyyyوونن  علyyyي  االفقyyyرر  ,  ووجyyyدد  كرريیشyyyنا  اايیضyyyا  حyyyددوودداا  هھھھامyyyة  فyyyي  ااحتماليیyyyة  تحفيیyyyزز    
قرر   شارر  االف في  اانت قطط   سببب  ف يیة  ال  تت ااالشخاصص  لووضعهھمم  االمالي  ,  مقتررحا  اانن  االتفاووتاتت  االنظظاميیة  وو  االترركيیب

هھھھؤؤالء  ااالشخاصص  ددااخلل  االظظررووفف  االمعيیشيیة  اا يیاررااتت   يیة  وو  ااخت فررصص  ااالحتمال يیدد  اال ضا  تق لفقيیررةة  ,  وو  لكنهھا  اايی
يیاجج  االلذذ مدديي  ااحت قدد  ااووضحتت   ثهھ   تائج  بح شنا  وو  ن يینن  يینجحوونن  في  االتغلبب  علي  االفقرر  االمددقع  .  اانن  عملل  كرريی

جبب    االسيیاسة  وو  ااجررااءااتت  االتددخلل اانن  تعكسس  تلكك  االدديیناميیكيیة  وو  االعووااملل  االمحددددةة  االتي  تسببب  االتغيیررااتت  .  وو  يی
حظظyyة  اانن  تلyyكك  االمقالyyة  تووضyyح  عمyyلل  كرريیشyyنا  ,  بyyالررغمم  مyyنن  اانyyهھ  ال  يیعتبyyرر  ااوولل  مyyنن  اانضyyمم  االyyي  االتقسyyيیمة  مال

يیدد    –االنووعيیة   حوولل  تحدد تددوورر   تي   االكميیة  وو  قددمم  منهھجيیة  مررحليیة  ,  وو  لمم  يیكنن  ااوولل  منن  اانضمم  في  االخالفاتت  اال
  لمنهھجيیة.  هھھھي  ااالكثرر  فاعليیة,  وو  هھھھوو  نفسهھ  ااعتمدد  علي  االددعمم  وو  االتجرربة  االعلميیة  اا  اايي  منن  االمعلووماتت

يیاسس   هھھھوو  مق قرر   قرر  ,  حيیثث  اانن  االف كررةة  االف كا  لف شنا  تفكيی قددمهھا  كرريی تي   يیعتبرر  تأسيیسس  مررااحلل  منهھجيیة  االتقددمم  اال
نهھ    يیفررضض  فكررةةعشوواائي  لمقايیيیسس  محددددةة  خاررجيیا  .  هھھھذذاا  االتفكيیكك  ال   بلل  اا اانن  االفقرر  يیتمم  تحدديیددهه  ووفقا  لحجمهھ  ,  

برراامج   سة  وو   حوولل  سيیا ضميیناتت   هھا  ت فاهھھھيیمم  ب لكك  االم االططرريیقة  االتي  يیتمم  بهھا  قيیاسس  ااشكالهھ  وو  اانووااعهھ  .  لذذلكك  ,  ت
االتططyyوويیرر.  وو  تقyyوومم  االمقyyايیيیسس  االمحyyددددةة  االتyyي  تصyyنفف  ااالشyyخاصص  االلyyذذيینن  يیعيیشyyوونن  فyyي  االفقyyرر  بقيیyyاسس  اانyyهھ  ,  فyyي  

جة  معظظمم  االحاالتت  ,    ال  يیتمم  ااالخذذ  في  اا العتبارر  االفقرر  االنسبي  االذذيي  يیتووااجدد  ددااخلل  تلكك  االمجمووعاتت  .  وو  كنتيی
شترركة   فاهھھھيیمم  االم ططوويیرر  االم هھا  ت تي  يیمكن مع  وو  اال مددةة  علي  االمجت لهھذذاا  ,  يیقددمم  كرريیشنا  ااستخدداامم  االتحقيیقاتت  االمعت
يیمم  بهھددفف  تحدديیدد  االعووااملل  االهھامة  جدداا  ددااخلل  االبيیئاتت  االمعنيیة  .  اانن  ااالنتاجج  االمشترركك  للمقايیيیسس  االتي  تستخددمم  لتقيی

منن   ستخدداامهھا   يیتمم  اا قدد   ناتت   منن  بيیا يیة  ,   ناتت  االنووع يیع  االبيیا يیة  تجم مستوويیاتت  االفقرر  تغيیرر  ططاقة  وو  ااهھھھدداافف  عمل
قوومم  بتووصيیلل  خاللل  االحكووماتت  مثلل   ااستماررااتت  االمررااقبة  ااوو  كططررقق  لززيیاددةة  فررضض  االضرراائبب  ,  االي  مقايیيیسس  ت

  ااالفكارر  وو  ااالهھھھتماماتت  وو  ااالوولوويیاتت  االخاصة  بافرراادد  االمجتمع  .

      :  ستررشادديیةة  ااالاالبيیئ-3

سكانهھا  وو   منن   يیة  االعظظمي   عيیشش  ااالغلب سي  ,  حيیثث  يی شكلل  ااسا عي  ب صادد  االززرراا جا  لالقت يیا  نمووذذ برر  ااثيیووب تعت
مليیyyوونن  شyyخصص  فyyي  االمنyyاططقق  االرريیفيیyyة  وو  يیعمyyلل  نسyyبة  صyyغيیررةة  مyyنهھمم  فyyي  االحيیyyاةة    100يیقyyرربب  عyyددددهھھھمم  مyyنن  

تت  االتووسع  االززررااعي  وو  االززررااعيیة  وو  ترربيیة  االمووااشي  .  بالررغمم  منن  تررااجع  نسبة  ااالستثماررااتت  االهھامة  في  خددما
شبكة   برر   ثاني  ااك نامج   يیةاالبددء  في  عملل  برر يیة    حما نذذ  اافرريیق منن  2005م ثرر   ناكك  ااك يیووبي    14,  فهھ يیوونن  ااث مل
.  لyyمم  يیyyتمم  ااعاقyyة  االعمyyلل  االووقyyائي    نتيیجyyة  نقyyصص    2016وو    2015يیططلبyyوونن  االمسyyاعددااتت  االغذذاائيیyyة  االططاررئyyة  فyyي  

سبقق  حيیثث  كانتت  بيیاناتت  االفحصص  وو  ااالحتيیاجاتت  االمحددددةة  معرروو  -االمعلووماتت   يیرر  م في  تقرر مة   فة  جيیدداا  وو  مقدد
يیووبي  , ساني  ااالث ملل  ااالن يیقق  االع جدد  اانن    2015(  االلجنة  االووططنيیة  لتنسيیقق  ااددااررةة  مخاططرر  االكووااررثث  وو  فرر ).  وو  ن
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لمم خددماتت     ااسبابب  االتأخيیررااتت  محلل  نقاشش  ,  لكنن  كانن  منن  االووااضح  اانن  االسيیاساتت  االمتووااجددةة  ,  وو  االبرراامج  وو  اال
يیاتت  تقللل  منن  قابليیة  االتعررضض  للخططرر  وو  لمم  تقوويي  ااال ططوويیرر  ااالل منن  االغذذاائي  كما  نتمني  .  منن  االمهھمم  اانن  نقوومم  بت

  لضمانن  اانن  تكوونن  االبرراامج  وو  االسيیاساتت  االمتووااجددةة  بالفعلل  فعالة  وو  مناسبة  .

في   بددأأتت   تي   غذذاائي  ,  وو  اال يیا    2013قبلل  صنع  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  اال في  ااثيیووب ملل   في  االع لفف   بددأأ  االمؤؤ   ,
حكووميیyyة  .  وو  حyyددثث  االتنفيیyyذذ  ااالستررشyyادديي  فyyي  منططقyyة  لعyyددةة  ااعyyوواامم  ,  وو  بشyyكلل  ررئيیسyyي  مyyع  االمنظظمyyاتت  االغيیyyرر  

فة   جة  االكثا هھھھا  نتيی تمم  ااختيیارر تي   ووليیتا,  في  االددوولل  االجنووبيیة  ,  حيیثث  تتووااجدد  االجنسيیاتت  وو  االمناططقق  االبشرريیة  ,  اال
االسyyكانيیة  االرريیفيیyyة  االمررتفعyyهھ  بهھyyا  وو  ااررتفyyاعع  نسyyبة  هھھھططyyوولل  ااالمططyyارر  بهھyyا  ,  ممyyا  يیشyyكلل  تحyyدديیاتت  كبيیyyررةة  علyyي  

هھا  .  يیووجدد  االمززااررعيینن  االصغارر,  وو  االمجتم غذذاائي  ب يیة  ااالمنن  اال لي  تقوو عاتت  وو  االمنططقة  االتي  تبحثث  وو  تهھددفف  اا
حدديیاتت  بمنططقة  ووليیتا   ظظررةة  علي  االت قددمم  ن ما    يی لة  ,م في  االددوو يیة  لالررااضي   يیاززااتت  االملك فرردد  لح ااقلل  نصيیبب  لل

مع   سكاني  ,   موو  اال ستمرراارر  االن يیررااثث  وو  اا يیع  االم جة  تووزز ضي  نتيی ئة  ااالرراا ثلل  تجزز لة  م االتي  قدد  تظظهھرر  في  االددوو
ناتت  االمتالحقة  ووجوودد   مستوويیاتت  منخفضة  منن  االتحضرر  .  اانن  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  ,  وو  تجميیع  االبيیا

,  االووقتت  االذذيي  كانتت  فيیهھ  االددوولة  وو  االمنططقة  االخاضعهھ  للددررااسة  باالخصص    2016وو  2015,  قدد  ظظهھرراا  في  عامم  
  تمرر  بحالة  جفافف  صعبة  وو  اانعدداامم  ااالمنن  االغذذاائي  .

حلل هھھھوو  تووضيیح  مرراا يیاتت    االهھددفف  منن  تلكك  االمقالة   سيیرر  االعمل غذذاائي  ,  وو  تف يیة  ااالمنن  اال ممنهھج نن  االمخصصة  
االتyyي  تظظهھyyرر  فyyي  ااثيیووبيیyyا  .  هھھھنyyاكك  عyyدددد  مyyنن  االمنشyyووررااتت  االمتاحyyة  للقyyررااء    خyyاللل  تقyyدديیمم  ااالمثلyyة  ااالستررشyyادديیة

يیذذ  وو   يیة  االتنف حوولل  عمل ضا   االباحثيینن  عنن  االمعلووماتت  ااالكثرر  تفصيیال  حوولل  االمنططقة  االخاضعهھ  للددررااسة  ,  وو  اايی
سة  االنتائج  وو  تأثيیرر  ااالم تي  تخضع  للددرراا ثلة  ااالستررشادديیة  .  ااعترراافا  باختصاررهھھھا  ,  فانن  سيیاقق  هھھھذذهه  االمنططقة  اال

لة   ااالستررشادديیة  تووضح  تططوويیرر  االمنهھجيیة  ,  وو  االبيیئة  االذذيي  تتمم  بهھا  عمليیة  االتنفيیذذ  ,  وو  تقددمم  ااططارراا  مررجعيیا  لالمث
  االتي  تفسرر  تلكك  االعمليیاتت  .

  ااططارر  االعملل  االمنهھجي  :-4

منن  االخططووااتت  ,  وو  يیتمم  تووضيیح  االعمليیاتت  االتي  تتمم  في   سلة   في  سل غذذاائي  باالسفلل   يیة  ااالمنن  اال حلل  منهھج مرراا
هھھھوو   لة   لكك  االمقا منن  ت هھددفف   هھھھا  .  اال شنا  بتططوويیرر قامم  كرريی االتي  تختلفف  بططررقق  ووااضحة  عنن  مررااحلل  االتقددمم  االتي  
يیة,   تقدديیمم  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  ,  حيیثث  اانهھا  ال  تعتبرر  تحليیلل  مقاررني  بيینن  ااثنيینن  منن  االمررااحلل  االمنهھج

  ع  فقطط  مررجعا  سرريیعا  لعملل  كرريیشنا  .وو  اانهھا  ستصن

  خططووااتت  :  6فيیما  يیلي  ,  يیتمم  تقدديیمم  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  منن  خاللل  
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	.تكرراارر  وو  ااالعاددةةاال  -4  
	.  االتصدديیقق  -5  
	االمشارركة  .  -6  

سيیيیرر   يیة  االتيی تمم  ااالنتفاعع  منن  ططررقق  االبحثث  االكمي  وو  االنووعي  في  تلكك  االمنهھجيیة  ,  وو  كالهھھھما  يیعتمدداانن  علي  عمل
سيیاققاالتي   في  اال عي  تنعكسس   سي    االززرراا قافي  وو  االسيیا ماعي  االث تارريیخي  وو  ااالجت ضع  وو  اال سيیاقق  االخا خلل  اال دداا

بللددررااسة  .   حثث  االم قدد  تووصلل  االبا شاطط  االبحثي  ااالوولل  ,  وو  ل بلل  االن حهھ  ق مة  حيیثث  تمم  ااقترراا ظظررةة  عا لي  ن ددئي  اا
سة  .   لذذيي  يیخضع  للددرراا مع  اا يیة  الفرراادد  االمجت للماددةة  االعلميیة  وو  ااستغررقق  ووقتا  لتصبح  متكيیفة  مع  االحيیاةة  االووااقع
ططوورر   يیا  ضمنن  االت في  ااثيیووب ملل   بددئي  بالع حثث  االم قامم  االبا مررةة  ,   عنددما  تمم  تنفيیذذ  مررااحلل  ااالمنن  االغذذاائي  الوولل  
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ناتت  االمعيیشي  ,  وو  برراامج  االحمايیة  ااالجتماعيیة  وو  اانقاصص  نسب ة  االفقرر  ,  مما  يیسمح  بمناقشة  ااددووااتت  تجميیع  االبيیا
شة  .   في  االمناق نددررجج   قدد  ال  ت تي   سيیيیرر  االمشترركة  ااالنتاجج  ,  وو  االعووااملل  االمحليیة  اال يیة  االتيی شافف  عمل تمم  ااكت قدد   ل

باالسyyفلل  .  بيینمyyا  يیووضyyح  ذذلyyكك  تكامyyلل  عمليیyyاتت  تجميیyyع  االبيیانyyاتت    2بشyyكلل  ااكثyyرر  تفصyyيیال  فyyي  االخططyyووةة  ررقyyمم  
شاتت  االمجمووعاتت  االمختلفة  (  االمقابالتت  االشخ ستهھددفةصيیة  االشبهھ  منظظمة  ,  مناق شيیة  )  االم قارريیرر  االمعيی ,  وو  االت

هھھھوو   هھھھذذاا  االتووضيیح   منن   هھددفف   كنن  اال حوو  ااالفضلل  ,  وو  ل هھھھذذهه  االمقالة  لنن  تتحرريي  عنن  كيیفيیة  االقيیامم  بذذلكك  علي  االن
ناتت   يیع  االبيیا قة  لتجم كلل  ططرريی تقدديیمم  االمنهھجيیة  في  نططاقق  محدددد  ,  بيینما  يیمكنن  ااالشاررةة  االي  اافضلل  االمماررساتت  ل

  كلل  ااكثرر  تفصيیال  ددااخلل  االنططاقق  االعلمي  ااالووسع  .بش

  :  ووضع  االسيیاقق  :  1االخططووةة  

يیة  .  حيیثث   نقططة  االبدداايیة  االررئيیسيیة  عباررةة  عنن  مجمووعة  منن  االمقابالتت  االشخصيیة  االشبهھ  منظظمة  لالفرراادد  االمعن
عدداامم   ملل  اان خاصص  بعوواا سيیاقق  اال لة  ,  لووضع  اال يیتمم  ااستخدداامم  ااالسئلة  ,  االتي  سووفف  تتغيیرر  ططبقا  لمنن  يیقوومم  بالمقاب

عة ستتغيیرر  ططبيی غذذاائي.   في  ااالمنن  اال كانن  ,    ااالمنن  االغذذاائي  وو  نقاطط  االقووةة  االتي  تساهھھھمم   قا  للم قابالتت  ووف لكك  االم ت
يیة),  وو   لي  االمحل يیة  اا لكنن  يیجبب  اانن  يیتمم  ااختيیاررهھھھا  بشكلل  هھھھاددفف  وو  اانن  تشملل  مستوويیاتت  مختلفة  للحكوومة  (االقووم
االمنظظماتت  االغيیرر  حكووميیة,  وو  االباحثيینن  االمحليیيینن  وو  عدددد  محدددد  منن  ااالسرر  االمعيیشيیة  االمختاررةة  بشكلل  عشوواائي  

قابالتت  منن  االمنططقة  االخاضعهھ  للددررااسة.  تلكك  االخططووةة  ال   تبيینن  االعدددد  ااالجمالي  للمقابالتت  ,  وو  ال  تووززيیعاتت  االم
قابالتت  ,  بيینن  االمجمووعاتت  االمعنيیة  االمختلفة.   منن  االم قرررر   عدددد  االم مالل  اال هھددفف    ليیسس  االهھددفف  هھھھوو  ااكت كنن  اال وو  ل

سططة   يیتمم  بوواا فة   منن  االمعرر يیة  ااالشباعع   شخصص  .  االووصوولل  لعمل هھھھوو  ااكتسابب  االسالسة  في  االططبيیعة  االمحليیة  لل
قدديیمم  االتووجيیهھ  االمقيیدد  لما   تعنيیهھ  عمليیة  ااالشباعع  ,  وو  معررفة  االتووقيیتت  االمحتملل  للووصوولل  االي  تلكك  االنقططة.  ااثناء  ت

نددهھھھا  علي  1967جالسرر  وو  ستررااووسس  ( كنن  االحصوولل  ع ططة    يیم ناكك  اايي  نق جدد  هھھھ لنن  تتوواا )  لبعضض  االتووجيیهھ  ,  
مددااهھھھا. لي   حثث  اا قدد  يیصلل  االبا ططة   يیددةة  ,  وو  ال  نق يیة  جدد قمم    ووجهھاتت  نظظرر منن  االخططووةة  رر هھددفف   عدداادد    1اال هھھھوو  اا

فة    االمجمووعاتت  االمستهھددفةيینن  بشكلل  كافي  لتسهھيیلل  مناقشاتت  االباحث منن  االمعرر ,  وو  االتي  تتططلبب  مستوويي  باررزز  
وو  اانهھyyا  سyyووفف  تyyددعمم  تططyyوويیرر  االمقyyايیيیسس  االمناسyyبة  للمررااحyyلل  االتyyي  سyyيیتمم  االمررجعيیyyة  لتصyyبح  فعالyyة  وو  مyyؤؤثررةة  ,  

  ااستخدداامهھا  لتقيیيیمم  وو  مقاررنة  ووضع  ااالمنن  االغذذاائي  ددااخلل  وو  بيینن  االمجتمعاتت  .

    :  لفعلياا  االتططوورر  وو  مفاهھھھيیمم  االمجتمع    :    2االخططووةة  ررقمم  

ااعتمyyادداا  علyyي  فررضyyيیة  اانن  االتجرربyyة  االحيیyyة  تقyyددمم  ثyyررووةة  مyyنن  االمعررفyyة  وو  ااالفكyyارر  وو  ااالوولوويیyyاتت  ,  فyyانن  مررااحyyلل  
تاجج.  وو   شترركة  ااالن ناتت  االم يیع  االبيیا كدد  علي  ددوورر  ااددووااتت  تجم شافف  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  تؤؤ سببب  سيیتمم  ااكت

فyyyي  االعمليیyyyة  فااالنتفyyyاعع  مyyyنن  ااالنتyyyاجج  االمشyyyترركك  ,  بyyyددال  مyyyنن  ااالقسyyyامم  االمجتمعيیyyyة  ,  فyyyي  االمناقشyyyة  االتاليیyyyة  .  
االمنططقyyة  االجغرراافيیyyة  االمحyyددددةة  ,  بالتعyyاررضض  مyyع  –ااالستررشyyادديیة  فyyي  ااثيیووبيیyyا  ,  يیررجyyع  االمجتمyyع  االyyي  االحكوومyyة  

يیة  ,  وو  تلكك  االمناقاالمجتمع  االمعتمدد  علي  االهھوويیة,  ااوو  االمماررساتت  االمعيیشيیة  ااوو  االلغة. ستتأثرر  باالسئلة  االبحث شة  
سيیاقاتت  وو   في   يیذذ   يیتمم  االتنف نددما   يیيیمم  ع االمووقع  االبحثي  وو  ااالهھھھدداافف  ,  وو  كلل  هھھھذذاا  سيیتمم  ااالحتيیاجج  االيیهھ  العاددةة  االتق
ستخدداامم   ضا  مالحظظة  اانن  اا جدديیرر  اايی منن  اال حثث.   بيیئاتت  ااخرريي,  وو  الهھھھدداافف  مختلفة  وو  اانعكاسس  ااالهھھھدداافف  قيیدد  االب

يیذذ  با  لكلل  ااالماكنن  وو  ااالووقاتت  ,  ااوو  ااالهھھھدداافف  .  ااالسرر  االمعيیشيیة  كمقيیاسس  قدد  ال  يیكوونن  مناس ستخددمم  االتنف حيیثث  يی
تلyyكك  االمقyyايیيیسس  النهھyyا  تتماشyyي  مyyع  كيیفيیyyة  تصyyميیمم  االسيیاسyyاتت  وو  االبyyرراامج  وو  االخyyددماتت  ,  وو  ذذلyyكك    ااالستررشyyادديي

يیجعyyلل  مyyنن  االسyyهھلل  تحوويیyyلل  االنتyyائج  بشyyكلل  مباشyyرر  االyyي  مناقشyyاتت  صyyانعهھ  للقyyررااررااتت  .  وو  كyyلل  مشyyررووعع  بحثyyي  
  قيیيیمم  االتي  تناسبب  ااالسئلة  االبحثيیة  وو  ااهھھھدداافهھا  .يیحتاجج  االي  تقيیيیمم  ووحددةة  االت

يیة   حلل  منهھج هھھھدداافف  مرراا يیاتت  ,  وو  ددووررهھھھا  وو  اا عنن  االعمل يیجبب  اانن  يیكوونن  لدديي  االمشارركيینن  ووجهھة  نظظرر  ووااضحة  
هھمم   هھددفف  جعل شارركيینن  ب قرراارر  وو  االم ااالمنن  االغذذاائي  .  وو  ضمانن  تلكك  ااالستنتاجاتت  االتي  يیتمم  تقدديیمهھا  لصانعي  اال

مة   منن  عززيی شارركة  ااكثرر  فاعليیة  وو  تأثيیرر  سيیحفزز   يیامم  بالم شارركيینن  للق يیة    –االم ندداا  بحث خرر  ووجوودد  ااج ني  اا بمع
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يیة.   شارركاتت  ااالكادديیم لي  االم شارركيینن  ,  باالضافة  اا قرراارر  وو  االم تتضمنن  بووضووحح  علي  االنشرر  علي  صانعي  اال
,  يیعتبyyرر  ,  وو  االتyyي  مyyنن  االمتووقyyع  اانن  تشyyملل  لقyyاءااتت  لكyyلل  مجمووعyyة    االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفةخyyاللل  مناقشyyاتت  

yyنع  مررااحyyوو  صyyي  هھھھyyددفف  االررئيیسyyدددد  االهھyyي  تحyyلل  االتyyيیح  االعوواامyyع  تووضyyع  ,  مyyددددةة  للمجتمyyذذاائي  محyyنن  االغyyلل  لالم
االعyyائالتت  االتyyي  تنتمyyي  اامyyا  االyyي  مررحلyyة  اانعyyدداامم  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  ,  ااوو  االعyyائالتت  االمتووسyyططة  ااوو  االعyyائالتت  ذذااتت  

اايیضا  تقوومم  تلكك  االمررااحلل  بووضع  مقايیيیسس  تحدددد  تلكك  االعووااملل  .  علي  سبيیلل  االمثالل,    ااالمنن  االغذذاائي  االمضموونن.
االططيیفف  االتحليیلي  ووفقا  لحجمم  ااالررااضي  ,  وو  االممتلكاتت  االفعليیة  ,  وو  حجمم  االممتلكاتت  وو  هھھھكذذاا  ,  وو    يیمكنن  تططوويیرر

  االتي  تشملل  ثالثث  مررااحلل  منن  ووضع  ااالمنن  االغذذاائي  .  

حلل  ااوو  مجمووعاتت  ,  حيیثث   ثالثث  مرراا لي   غذذاائي  اا ططبيیعيیا  سيیكوونن  هھھھناكك  مناقشة  حوولل  مالئمة  تقسيیمم  ااالمنن  اال
هھھھyyوو  ضyyمانن  االترركيیyyزز  علyyي    عمليیyyة  االتسyyهھيیللااوو    عمليیyyة  االتسyyهھيیللسyyيیتووااجدد  هھھھنyyاكك  حyyاالتت  ااسyyتثنائيیة  .  اانن  ددوورر  

ااثناء  ظظهھوورر  تلكك  االخططووةة  مباشررةة  ,  يیمكنن  وو  االططبقاتت  االعامة  لتلكك  االمررااحلل  االثالثث  ,  بددال  منن  ااالستثناءااتت  .  
ناوولل  لل  االي  مناقشة  عامة  تووصتحدديیا  الجلل  اال  ظظهھرراانن  يی قدد  تت ثالل  ,   سبيیلل  االم سبي  .  علي   غذذاائي  االن ااالمنن  اال

سيیة  يیقوومم  اافرراادد   يیة  ررئيی شيیة  كصفاتت  تعرريیف االمجتمع  بتحدديیدد  حجمم  ااالررااضي  وو  اايیضا  عدددد  االممتلكاتت  منن  االما
قدد   غذذاائي.  وو   قارريیرر  ااالمنن  اال ظظمم  ت سططة  مع هھا  بوواا للمجمووعاتت  االثالثث.  تلكك  االمعايیيیرر  هھھھامة  ,  وو  يیتمم  االتحكمم  فيی

  يیتمم  تضميینن  مناقشة  عامة  ,  االتي  تتططلبب  تسهھيیال  فعاال  ,  في  ااالسئلة  االتاليیة  :

	يیارر  ااالكثرر  مالئمة  لالمنن  االغذذاائي  (  بااليیامم  ,  االشهھرر  ,  االنووعع)؟ما  هھھھوو  االمع  •  
	ما  هھھھي  االتعبيیررااتت  االنووعيیة  لالمنن  االغذذاائي  (اايیضا  االعمرر  ,  االقددررةة  ,  االعنصرر)؟  •  
اايي  مyyنن  االمحاصyyيیلل  هھھھyyي  االتyyي  تنمyyوو  بووااسyyططة  االمجمووعyyاتت  االyyثالثث  ؟  هھھھyyلل  تخyyددمم  تلyyكك  االمحاصyyيیلل    •

	ااالغررااضض  االمختلفة؟  
	ا  ااضافيیا  (ااشجارر  االفاكهھة  ,  محاصيیلل  عيینيیة)؟هھھھلل  هھھھناكك  محاصيیلل  معنيیة  تتططلبب  ااهھھھتمام  •  
	هھھھلل  االووصوولل  االي  االبذذوورر  االمتقنة  وو  االخصبة  تختلفف  في  االمررااحلل  االثالثث  ؟  •  
	هھھھلل  هھھھناكك  ااختالفا  في  ووصوولل  االعائالتت  االي  خددماتت  مووسعهھ  /تددرريیباتت  ؟  •  
	هھھھلل  هھھھناكك  ااختالفاتت  في  االكميیة  االمباعهھ  لالسووااقق  وو  االمستهھلكة  بووااسططة  االعائالتت  ؟  •  
	خرريي  (  االمنززلل  االمتقددمم  ,  االرراادديیوو  ,  االهھووااتفف  االنقالة  ,  االكهھررباء)؟ماذذاا  عنن  ااالصوولل  ااال  •  
	ماذذاا  عنن  سيیاقق  مستوويي  االعائالتت  (  عدددد  منن  االعائليینن  لالسررةة  وو  عدددد  االقاددرريینن  علي  االعملل)؟  •  
	هھھھلل  مستوويي  االتعليیمم  االمتووااجدد  في  االعائالتت  يیؤؤثرر  علي  ااالمنن  االغذذاائي  ؟  •  
	ابلل  للررعايیة  االصحيیة  وو  االتعليیمم)؟هھھھلل  االمعايیيیرر  االغيیرر  مباشررةة  متووااجددةة  (االقددررةة  علي  ددفع  مق  •  
	هھھھلل  هھھھناكك  برراامج  تخددمم  اافقرر  اافرراادد  االمجتمع  ,  وو  كيیفف  يیتمم  ااختيیاررهھھھمم؟  •  
	هھھھلل  االهھجررةة  (االمثقفف  وو  االغيیرر  مثقفف  )  مررتبططة  بووضع  ااالمنن  االغذذاائي؟  •  
	ما  هھھھي  اانشططة  االمعيیشة  االغيیرر  ززررااعيیة  االشائعهھ  ,  وو  هھھھلل  يیختلفوونن  ططبقا  للمررحلة  ؟  •  
	؟  منن  يیتلقي  االتحوويیالتت  االماليیة  ؟  هھھھلل  االحصوولل  علي  قررووضض  ااوو  ااقتررااضض  يیختلفف  •  

اامرراا  مكتسبا  ,  وو  ال  يیتمم  ططررحهھمم.  حيیثث  اانن  االهھددفف  منن  ووجوودد  عيینة  منن    تتليیسااالسئلة  باالعلي      مجمووعةاانن  
شافهھا  الجلل   جبب  ااكت تي  يی لة  اال ملل  االمحتم ااالسئلة  هھھھوو  االقاء  االضووء  علي  االططبيیعة  االمتنووعة  وو  االمتغيیررةة  للعوواا
قدد   غذذاائي  ,  ف باالمنن  اال ططة   ملل  االمررتب تططوويیرر  االفحصص  االتفصيیلي  للعائالتت.  وو  النهھ  تمم  مناقشة  وو  عررضض  االعوواا

االمقايیيیسس  االتي  يیتمم  االتعبيیرر  بهھا  عنن  كلل  عاملل  ااوو  يیمكنن    االمجمووعاتت  االمستهھددفةاالمشارركيینن  في    ااكتشفف  اايیضا
كلل   لتت   تي  تناوو قيیاسهھ  بهھا  في  كلل  مررحلة  منن  االمررااحلل  االثالثث  منن  ااالمنن  االغذذاائي  .  ااذذاا  لمم  تكنن  االمناقشاتت  اال

سططة   جهھ  بوواا جبب  اانن  يیت مامم  يی سهھيیللمقيیاسس  ووااضحة  ,فانن  ااالهھھھت يیة  االت فرراادد  اا  عمل لي  ضمانن  اانن  اا قدد  اا مع   لمجت
في  فحصص  االعائالتت.الجلل      مناسبة  بططرريیقةتناوولوواا  في  نقاشهھمم   نهھ   كنن  االتحققق  م االمقيیاسس  االمقتررحح    االذذيي  يیم

تحدديیyyدد  االتحyyدديیاتت  االنظظاميیyyة  ,  وو  االعوواائyyقق  وو  االمسyyبباتت  االمررتبططyyة  بمررااحyyلل  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  ,  يیجyyبب  اانن  يیقyyوومم  
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اتت  (مثyyالل,  مyyاذذاا  يیتسyyببب  فyyي  تالفyyبالططلyyبب  مyyنن  االمشyyارركيینن  ااكتشyyافف  سyyببب  تووااجyyدد  تلyyكك  ااالخ  عمليیyyة  االتسyyهھيیلل
يیاتهھمم   بررااتهھمم  وو  ااوولوو شافف  خ شارركيینن  ااكت كنن  للم ظظهھوورر  نقاطط  االضعفف  وو  ماذذاا  يیقوويي  نقاطط  االقووةة).  وو  منن  ثمم  يیم
يیزز   فررصص  لتحف ستخدداامم  اال كنن  اا قاطط  االضعفف  وو  يیم قاصص  ن في  اان سببب   كنن  اانن  تت تي  يیم النهھا  تررتبطط  بالططررقق  اال

  نقاطط  االقووةة.

yyذذيي  ظظهھyyززااء  االyyي  ااالجyyووذذجي  االثالثyyنيیفف  االنمyyأثيیرر  اانن  االتصyyا  لتyyة  ططبقyyيیالتت  االمعنيیyyلل  االتحلyyهھ  اانن  يیؤؤهھھھyyرر  يیمكن
يیدد  اانن   تمم  تحدد يیا  ,   في  ااثيیووب يیذذ  ااالستررشادديي   االسيیاساتت  وو  االبرراامج  وو  االخددماتت  .  علي  سبيیلل  االمثالل  ,  في  االتنف
يیة  وو   في  االتووسعهھ  االززررااع مددرربيینن  متخصصيینن   خاللل   منن   برر   تددرريیبا  ااك قوونن   ممتلكي  ااالررااضي  االكبيیررةة  يیتل

لل  علي  االمددخالتت  ,  مثلل  ااالنووااعع  االمتنووعهھ  للبذذوورر  االمخصبة  وو  االمحسنة.  لدديیهھمم  االفررصص  ااالكبرر  في  االحصوو
تاجج  فرردد  ,  وو  حجمم  ااالررضض  ,  هھھھذذاا  االمقيیاسس  االمحيیثث  يیتمم  تقيیيیمم   يیة  ااالن في  عمل حددددةة   حلل  االم ااعتمادداا  علي  االمرراا

ايیيیسس  االتي  تحدددد  االمجتمع  علي  تفسيیرر  االمشترركك  ,  مووضحيینن  ااالحتيیاجج  لددمج  معظظمم  االمعايیيیرر.  اايیضا  تقوومم  االمق
منن  اامكان ئددةة   ثرر  فا لدديیوونن  ,  ااك يیة  اانن  تكوونن  ااالنووااعع  االمختلفة  للمقايیيیسس  ,  مثلل  هھھھجررةة  االشبابب  االغيیرر  مثقفيینن  وو  اا

االمقyyyايیيیسس  االمسyyyتخددمة  بشyyyكلل  عyyyامم  ,  مثyyyلل  ممتلكyyyاتت  االماشyyyيیة  ااوو  االمyyyددخالتت  االغذذاائيیyyyة.  اانن  ووجyyyوودد  ثyyyالثث  
يیؤؤدديي  اا ضحة,  وو   يیة  غيیرر  وواا عضض  ااالموورر  االووااقع لي  مجمووعاتت  يینتج  عنهھ  فكررةة  االتبسيیطط  مما  يیجعلل  ب ضا  اا يی

يیددةة  وو   عررضض  االقيیوودد  ,  لكنهھ  اايیضا  يیقددمم  ططررقق  لتحليیلل  ااتجاهھھھاتت  كميیة  بططررقق  مختلفة  ,  محدددديینن  االمقايیيیسس  االجدد
مة   تأثيیرراا  وو  مالئ ثرر   خددماتت  ااك برراامج  وو  اال ساتت  وو  اال يیة  صنع  ووجعلل  االسيیا حوولل  كيیف ظظرر   هھھھكذذاا  يیقددمم  ووجهھة  ن

  (مثلل,  منن  خاللل  تغيیيیرر  االمددخالتت  وو  معايیيیرر  االتددررجج).

ستهھددفةعة  ااالوولي  منن  مناقشاتت  بعدد  ااكتمالل  هھھھذذهه  االمجموو ناتت    االمجمووعاتت  االم يیلل  االبيیا حثث  بتحل سيیقوومم  االبا   ,
وو  تططyyوويیرر  مسyyووددةة  االفحyyصص  ,  االتyyي  ستخصyyصص  االعوواامyyلل  وو  االمقyyايیيیسس  االتyyي  تحyyدددد  كyyلل  مررحلyyة  مyyنن  االمررااحyyلل  

تعليیقاتت  علي  االمسووددةة  لتصفيیة  ااالسئلة  ,    االمجمووعاتت  االمستهھددفةاالثالثث.  ووبعدد  ذذلكك  ,  سيیقددمم  االمشارركيینن  في  
االمصyyططلحاتت  وو  االتررااكيیyyبب  .  تعتبyyرر  عمليیyyة  االتعليیقyyاتت  اامyyرراا  ااساسyyيیا  ,  حتyyي  فyyي  االخططyyووةة  االقليیلyyة    وو  صyyيیاغهھ

ثالل   سبيیلل  االم ااالستخدداامم  ,  االتي  تضمنن  اانن  يیتمم  فهھمم  االمصططلحاتت  االمستخددمة  بووااسططة  اافرراادد  االمجتمع  .  علي  
ماكنن    ,  مقيیاسس  ااالررضض  ااوو  حجمم  االبذذوورر  قدد  يیستخددمانن  نفسس  االمصططلح  ,  لكنهھما  يیمتلكانن  مفاهھھھيیمم  مختلفة في  اا

االمجمووعyyاتت  ااذذاا  تyyمم  تقسyyيیمم  لقyyاءااتت  مناقشyyة  مختلفyyة,  ااوو  مقيیyyاسس  مماثyyلل  قyyدد  يیكyyوونن  لyyهھ  ااسyyماء  محyyددددةة  ااقليیميیyyا.  
يیة    االمستهھددفة شافف  كيیف قايیيیسس  وو  ااكت قدد  تتضمنن  علي  تعرريیفف  االم لي   االي  مجمووعتيینن  ,  فانن  االمجمووعة  ااالوو

ظظهھyyوورر  ااالختالفyyاتت  ,  بيینمyyا  االمجمووعyyة  االثانيیyyة  سyyتقددمم  تعليیقyyاتت  علyyي  ااالسyyئلة  وو  االمصyyططلحاتت  وو  االتررااكيیyyبب  
  االمستخددمة  في  فحصص  االعالئالتت  .

االمجمووعyyاتت  )تسyyهھيیلل  جلسyyاتت  1(ااالنتyyاجج  االمشyyترركك  االyyذذيي  يیحyyدددد  تلyyكك  االمررحلyyة  يیتخyyذذ  شyyكليینن  ررئيیسyyيینن  :  
عائالتت  2لضمانن  اانعكاسس  االمؤؤشررااتت  االمحددددةة  علي  االعووااملل  االهھامة  محليیا  ,  وو  (  االمستهھددفة )صنع  فحصص  لل

االمجمووعyyyاتت  تابعyyyة  جلسyyyاتت  ططبقyyyا  لمعلوومyyyاتت  االمجمووعyyyة  االمكثفyyyة  ,  وو  االتyyyي  يیyyyتمم  تصyyyفيیتهھا  مyyyنن  خyyyاللل  م
بة  وو  بسببب  االددوورر  االذذيي  يیلعبهھ  اال  .  تمم  تسميیة  االقسمم  باالنتاججاالمستهھددفة فة  وو  االتجرر ساهھھھمم  بالمعرر باحثث  ,  االذذيي  يی

االمناقشyyة.  هھھھyyذذاا  االyyددوورر  يیضyyمنن  اانن  يیyyتمم  ااكتشyyافف  ااالمyyوورر  االووااقعيیyyة  اايیضyyا.  علyyي  سyyبيیلل  االمثyyالل,  فyyي  ااالجyyززااء  
عدداامم  االجنووبيیة  الثيیووبيیا  نجدد  اانن  كلل  االعائالتت   تقوومم  بالززررااعهھ  ,  حيیثث  تعتمدد  علي  تلكك  االمحاصيیلل  ااثناء  فتررةة  اان

شاتت  االم في  مناق صيیلل  ااالمنن  االغذذاائي  .   ما  االمحا حوولل  "   تددوورر   تي   ستهھددفة  ,  حتي  ااالسئلة  اال جمووعاتت  االم
هھھھي  االتي  يیتمم  ززررااعتهھا  وو  منن  يیقوومم  بحصددهھھھا"  ال  يیتمم  مناقشتهھا.  بددال  منن  ذذلكك  ,   اانن  عمليیة  االتسهھيیلل  ااوو  االميیسرر  

مة  منن  ت بددوو  ذذااتت  قيی قدد  ال  ت قوومم  بشمووليیتهھا  .  وو  بشكلل  مماثلل  ,  ااالشيیاء  االططبيیعيیة  وو  االتي  يیقوومم  بهھا  اايي  شخصص  
مم  مناقشyyتهھا  .  باالضyyافة  ,  يیقyyوومم  االبyyاحثيینن  بتحليیyyلل  االمعلوومyyاتت  االتyyي  يیyyتمم  تقyyدديیمهھا  فyyي  االمجمووعyyاتت  لكyyي  يیyyت

بهھددفف  صنع  فحصص  للعائالتت  وو  تقارريیرر  عنهھا.  وو  سيیقوومم  االباحثث  اايیضا  باضافة  ااالسئلة  ,    االمستهھددفة  االمختلفة
بيینن   ما   ناء  ااالعوواامم   عائالتت  ااث حالي  لل غذذاائي  اال ما  25وو    10مثلل  مقاررنة  ووضع  ااالمنن  اال لكك    عا مضتت  وو  ذذ
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حثث   سططة  االبا سي  بوواا لتقيیيیمم  االتغيیيیررااتت  االتي  تحددثث  عبرر  االززمنن.  تلكك  االعمليیة  االتحليیليیة  يیتمم  ااددااررتهھا  بشكلل  ررئيی
,  وو  االتyyي  يیyyتمم  تصyyفيیتهھاوو  االتصyyدديیقق  عليیهھyyا  فyyي  متابعyyة  مناقشyyاتت  االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفة.  اانن  ااددااةة  تجميیyyع  

  اافرراادد  االمجتمع  وو  االباحثث.  االبيیاناتت  االنهھائيیة  هھھھي  نتاجج  االمجهھووددااتت  االمتعاوونة  االتي  يیقوومم  بهھا

بعyyضض  االمووااقyyع  سyyووفف  تططلyyبب  مyyنن  االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفة  تضyyميینن  نقyyاطط  ضyyعفف  معيینyyة  متووااجyyددةة  فyyي  
لضyyمانن  مشyyارركة  االجميیyyع  ,  وو  االyyذذيي  قyyدد  يیتضyyمنن  علyyي  االمجتمعyyاتت  ,  مثyyلل  االعنصyyرريیة  وو  ااالقليیyyاتت  االدديینيیyyة  ,  

لككااالقسامم   ثلل  ت في  م حددثث   قددررةة  علي  االت قووةة  وو  اال ضا  مووضووعاتت  اال يیة  وو  اايی ئاتت  وو  ااالووساطط.  اانن    االلغوو االبيی
يیدد  االتووجهھاتت  وو   سمح  بتحدد مع  يی كلل  مجت خلل   االسماحح  بووجوودد  االعدديیدد  منن  مناقشاتت  االمجمووعاتت  االمستهھددفة  دداا
خاللل   منن   هھا   شتهھا  وو  تقيیيیم يیتمم  مناق كنن  اانن   كارر  يیم سهھيیلل  النن  ااالف يیة  االت شجع  عمل ضا  يی قائقق  ,  وو  اايی تأكيیدد  االح

حدد. مع  االوواا قا  مختلفف  االمستمعيینن  ددااخلل  االمجت عدددد  االم قا  ل يیة  ااالمنن  ووف حلل  منهھج فانن  مرراا بالتت  االشخصيیة  ,  
شططة  وو   سيیاقق  ااالن هھا  تووضح   ستهھددفة  ,  وو  لكن منن  االمجمووعاتت  االم جددهه   االغذذاائي  ال  تحدددد  االعدددد  االمططلووبب  توواا
يیة.   باتت  ااالسئلة  االبحث منن  ااجا فاعع   يیة  ااالنت ئاتت  وو  ااالووساطط  وو  كيیف ااهھھھدداافهھا  وو  تقددمم  االسيیاقق  االمررنن  لمختلفف  االبيی

فyyي  االددررااسyyة,  وو  عyyدددد  مناقشyyاتت  االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفة  االمنعقyyددةة  ,    لyyذذلكك  فyyانن  عyyدددد  االمجتمعyyاتت  االمتضyyمنة
ضا يیة    سيیعكسس  اايی حدد  ااالسئلة  االبحث يیددوورر  اا يیا  ااالستررشادديیة  ,   لة  ااثيیووب في  حا يیة  االمعررووضة  .   ااالسئلة  االبحث

لرريي  ,   ليیمم  ,  اا صحيیة  ,  االتع يیة  اال خددماتت  (االررعا حوولل  االمووقع  االجغرراافي  االززررااعي  وو  كيیفيیة  االحصوولل  علي  اال
,  ااالسyyووااقق  االتجارريیyyة  )  ,  حيیyyثث  تyyمم  ااختيیyyارر  ثyyالثث  مجتمعyyاتت  ذذااخyyلل  االمنططقyyة  االجغرراافيیyyة  االتووسyyع  االززررااعyyي  

ستهھددفة   قادد  مجمووعاتت  م تمم  اانع لة  ااالستررشادديیة  ,   في  االحا يیة  .   هھھھدداافف  مقاررن شترركة  الجررااء  اا االززررااعيیة  االم
  منعززلة  لضمانن  اانن  يیشعرر  االمشارركيینن  بالررااحة  في  اابددااء  آآرراائهھمم  ,  وو  اافكاررهھھھمم  وو  تجارربهھمم.

جميیyyع  االبيیانyyاتت  االمشyyترركة  ااالنتyyاجج  ,  االتyyي  سyyووفف  تختلyyفف  مyyا  بyyيینن  االمجتمعyyاتت  وو  ددااخyyلل  نجyyدد  اانن  ااددووااتت  ت
االمجتمعyyاتت  (  بyyاالخصص  ااذذاا  قامyyتت  االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفة  االمنعززلyyة  باسyyتخدداامم  االنyyووعع  ,  وو  االعنصyyرريیة  وو  
االدديیانة),  تقددمم  فررصة  الجررااء  االتحليیلل  االمقاررني  .  وو  سيیختلفف  االتأكيیدد  علي  االعووااملل  وو  االمؤؤشررااتت  االتي  تحدددد  

سمح  ك تي  ت عضض  االمجمووعاتت  ,  وو  اال سططة  ب قع  وو  بوواا عضض  االموواا في  ب لل  مررحلة  منن  مررااحلل  ااالمنن  االغذذاائي  
بتحدديیدد  االططررقق  االمختلفة  االتي  يیتمم  االحفاظظ  بهھا  علي  ااالمنن  االغذذاائي  لمختلفف  ااالشخاصص  ددااخلل  االمجتمعاتت  ,  وو  

لضyyمانن  تلyyكك  هھھھyyي  ااالسyyتنتاجاتت  االهھامyyة,  وو  يیجyyبب  علyyي  االباحyyثث  اانن  يیبyyذذلل  مجهھyyوودداا  هھھھاددفyyا  بyyيینن  االمجتمعاتت.
شكلل   يیددهھھھمم  ب يیتمم  تحدد لمم   لوو   عررضض  تلكك  االعووااملل  بشكلل  مناسبب  ددااخلل  فحووصاتت  وو  تقارريیرر  االعائالتت  ,  حتي  
ووااضyyح  كعوواامyyلل  ددااخyyلل  كyyلل  جلسyyاتت  االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفة.  وو  ااذذاا  تyyمم  تضyyميینن  االتحليیyyلل  االجغرراافyyي  ,  فyyانن  

  ما  يیلي.االفحصص  اايیضا  يیجبب  اانن  يیتضمنن  علي  االمؤؤشرر  االذذيي  سيیددعمهھ,  وو  االذذيي  سيیتمم  مناقشتهھ  بالتفصيیلل  فيی

      :  سرر  االمعيیشيیة:  فحصص  ااال  3  ررقمم    االخططووةة

منن   باستخدداامم  فحصص  ااالسرر  االمعيیشيیة  االمشترركة  ااالنتاجج  ,  يیقوومم  االباحثث  باددااررةة  فحصص  ااالسرر  لعيینة  ووااضحة  
يیة   يیة    –ااالسرر  االمعيیشيیة  في  االمجتمع  بشكلل  ااحصائي  .  وو  سيیتمم  تحدديیدد  االبيیئة  االثقاف ما  ااذذاا  ااالجتماع يیدد   وو  تحدد

تهھ   كنن  اادداارر شيیة  يیم كانن  فحصص  ااالسرر  االمعيی كانن  االفحصص  يیحتاجج  لذذكوورر  اامم  ااناثث  علي  نحوو  مستقلل  ,  ووما  ااذذاا  
اانن  االمؤؤشyyررااتت  االمحyyددددةة  االتyyي  تظظهھyyرر  مyyنن  خyyاللل  بحيیyyثث  يیشyyعرر  كyyلل  اافyyرراادد  ااالسyyرر  بالتررحيیyyبب  بالمشyyارركة.  

ستق شيیة  ,   في  فحصص  ااالسرر  االمعيی ناتت  مناقشاتت  االمجمووعاتت  االمستهھددفة  ,  وو  االتي  تظظهھرر   منن  االبيیا ثررووةة   ددمم  
في   حددددةة   غذذاائي  االم حلل  ااالمنن  اال مادداا  علي  مرراا عاتت  .  وو  ااعت بيینن  االمجتم خلل  وو   بهھددفف  تحليیلل  ااالختالفاتت  دداا
جلسyyاتت  االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفة  ,  يیمكyyنن  اانن  يیyyتمم  تحليیyyلل  نتyyائج  فحyyصص  ااالسyyرر  االمعيیشyyيیة  وو  تصyyنيیفهھا  ططبقyyا  

مي  اا خاللل  للمررااحلل  االمحددددةة  للمجتمع  بهھددفف  تحدديیدد  نووعع  االعائالتت  االتي  تنت منن   يیززهھھھمم   لة  وو  تميی كلل  مررح لي  
  االمووقع  .
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في   ااكدد  بحثث  كرريیشنا  علي  االتغيیررااتت  االتارريیخيیة  االتي  حددثتت  ددااخلل  ااالسرر  وو  االعائالتت  ,  وو  منن  ثمم  تمم  االتحقيیقق  
ماتت   لكك  االمعلوو بع  ت قددررةة  علي  تت باتت  اال تمم  ااث لذذيي  ااسبابب  حددووثهھا  .  وو  قدد   شيیة  ,  وو  اا في  فحصص  ااالسرر  االمعيی

يیارراا  يیمكنن  اانن  يیتمم  تحليیلهھ  بهھددفف  تحدديیدد  االع يیدد  ااخت يیتمم  تحدد كنن  اانن   ائالتت  االتي  مررتت  بتغيیيیرراا  باررززاا  .  لذذلكك  ,  يیم
يیررااتت  علي   لكك  االتغيی عشوواائيیا  لالسرر  للمشارركة  في  االمقابالتت  االشخصيیة  االمتعمقة  وو  االتي  ستكتشفف  ااسبابب  ت
مyyرر  االyyززمنن.  اانن  ااوولوويیyyة  هھھھyyذذاا  االنططyyاقق  قyyدد  يیختلyyفف  ططبقyyا  لنتyyائج  االفحyyصص  .  علyyي  سyyبيیلل  االمثyyالل,  فyyي  االحالyyة  

يیة  ااالستررشادديیة  لل قاطط  االمررجع منن  االن نيینن   منهھجيیة  في  ااثيیووبيیا  كانتت  االتغيیيیررااتت  االططوويیلة  االمدديي  ااقليیة.  ططبقا  الث
يیرراا    25وو    10االتارريیخيیة  االتي  تررجع  لل   مررتت  بتغيی قدد   شيیة   عاما  مضتت  ,  ااالغلبيیة  االعظظمي  منن  ااالسرر  االمعيی

ستنتاجا في  اا شيیووعا   ثرر   في  بسيیططا  ما  بيینن  تلكك  االفتررااتت  االززمنيیة  ,  حيیثث  كانن  االتغيیيیرر  االهھامم  ااالك شنا  .   تت  كرريی
لي  حالة  ااثيیووبيیا  ,  تلكك  ااالسرر  االمعيیشيیة   االتي  يیتووااجدد  بهھا  ااالمنن  االغذذاائي  قدد  مررتت  منن  االسئ  جدداا  ااوو  االمتووسطط  اا

جدداا  ااوو  االمتووسطط    %4ااالفضلل  جدداا  ااوو  االمتووسطط  وو  تتمثلل  بنسبة   منن  ااالفضلل   يیرروواا   فقطط  وو  هھھھؤؤالء  االلذذيینن  تغ
جاتت  االي  ووجوودد  ددررجة  عاليیة  منن  ااالستقرراارر  .  وو  تشيیرر  ااالستنتا%2االي  االسئ  جدداا  ااوو  االمتووسطط  يیمثلوونن  فقطط  

ططبقyyا  لووضyyع  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  االمقyyرررر  مyyا  بyyيینن  تلyyكك  االنقyyاطط  االتارريیخيیyyة  ,  باسyyتخدداامم  االووضyyع  االحyyالي  كمررجعيیyyة  
مقاررنيیyyة  .  لقyyدد  قyyددمتت  االمقyyابالتت  االشخصyyيیة  االتارريیخيیyyة  ووجهھyyة  نظظyyرر  حyyوولل  ااسyyبابب  تلyyكك  االتغيیيیyyررااتت  ,  وو  االتyyي  

يیددةةاالتغيیرر  اااليیجابي  قدد  ااررتبتتماشي  بشكلل  كبيیرر  مع  ااستنتاجاتت  كرريیشنا  :   وو  ,طط  باالنشططة  االغيیرر  ززررااعيیة  االجدد
ططاقق.  وو   سعة  االن لرريي  وواا ززيیاددةة  حجمم  ااالررااضي  وو  االتقددمم  االباررزز  في  االحيیاةة  االمعيیشيیة  ,  مثلل  تقدديیمم  بنيیة  تحتيیة  ل

ناء    ااررتبطط  االتغيیرر  االسلبي مووتت  .ااث بتررااجع  حجمم  ااالررااضي  ,  وو  فقدداانن  ااالررااضي  ,  وو  االططالقق  وو  االمررضض  وو  اال
تلyyكك  االحyyاالتت  االتارريیخيیyyة  لووجهھyyة  نظظyyرر  مميیyyززةة  حyyوولل  كيیفيیyyة  وو  تووقيیyyتت  وو  سyyببب  تغيیyyرر  ووضyyع  ااالمyyنن    ووصyyللت

يیررااتت    قددمم  نتائج  االفحصصوو  تاانهھمم  يیمثلوونن  ااالقليیة  منن  ااالسرر  االمعيیشيیة  .  نجدد  االغذذاائي,   ططاقق  االتغ ظظررةة  علي  ن ن
ش ستنتاجاتت  مناق شيیة  وو  اا يیارر  مؤؤشررااتت  فحصص  ااالسرر  االمعيی يیدد  الخت يیة  تأك ملل  كآل لززمنن  وو  تع مرر  اا اتت  علي  

  االمجمووعاتت  االمستهھددفة  ,  النهھا  تبررزز  ااهھھھميیة  ااسبابب  االتغيیيیرر  االمحددددةة  منن  االمنظظوورر  االتارريیخي  .

عاتت  وو   خلل  االمجتم يیة  ,  دداا في  فحصص  ااالسرر  االمعيیشيیة  ,  منن  االمحتملل  اانن  يیتمم  تقيیيیمم  تأثيیرر  ااالختالفاتت  االجغررااف
مدد  علي   كوونن  االتجمع  االمعت قدد  يی عاتت  ,   يیا.  فيیما  بيینهھا  .  وو  الجلل  االتحليیالتت  ما  بيینن  االمجتم مرراا  كاف مع  اا االمجت

حددددةة,  وو   لكك  صفاتت  م هھا  يیمت كلل  من يیا,  وو   ففي  حالة  ااثيیووبيیا  ,  تمم  ووضع  االمجتمعاتت  في  مناططقق  مميیززةة  جغررااف
يیyyتمم  ااسyyتخدداامم  تجميیyyع  االبيیانyyاتت  مyyنن  خyyاللل  االمجتمyyع  للyyرردد  علyyي  ااالسyyئلة  االبحثيیyyة  االتyyي  تتنyyاوولل  تyyأثيیرر  تلyyكك  

االتحيیززااتت  وو  لمجتمعي  يیددعمم  عمليیة  تحدديیدد  ااالختالفاتت  ططبقا  لمؤؤشررااتت  االمجتمع.  اانن  االتجمع  علي  االمستوويي  اا
ت  –  ةاالرريیفيی  –  ةيینمدداال  اتتاالبرراامج  وو  االتبايین يیة  اال هھاالنائ ضووء  عليی قاء  اال تمم  اال شامبررزز  اي   سططة  ت ).  2006(بوواا

اايیضyyا  قyyدد  يیتمنyyي  االبyyاحثيینن  اانن  يیyyتمم  تجميیyyع  تووززيیعyyاتت  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  وو  ااالتجاهھھھyyاتت  ددااخyyلل  االمجتمعyyاتت  ووفقyyا  
فyyي  شyyرر  االyyذذيي  يیحyyدددد  مووقyyع  ااالسyyرر  االمعيیشyyيیة  ددااخyyلل  االمجتمyyع  .  للمووقyyع  االجغرراافyyي  مyyنن  خyyاللل  تضyyميینن  االمؤؤ

حدد   حدديیا.  اا االمجتمعاتت  االنائيیة  وو  االرريیفيیة  حيیثث  لمم  تكنن  خرراائطط  االمجتمع  متوواافررةة  ,  يیمكنن  اانن  يیصبح  االووضع  ت
كنن   ضا  يیم لكك  ااالددااةة  اايی عالمي  ,  حيیثث  اانن  ت قع  اال ااالقسامم  االتي  تتغلبب  علي  هھھھذذاا  هھھھوو  ااستخدداامم  تقنيیة  تحدديیدد  االموواا

اا  كانyyتت  االتغططيیyyة  االخلوويیyyة  للشyyبكة  ضyyعيیفة.  ااذذاا  تyyمم  تضyyميینن  االبيیانyyاتت  االجغرراافيیyyة  علyyي  اانن  تشyyكلل  تحyyدديیا  ااذذ
يیررااتت   هھا  االتغيی ما  فيی قايیيیسس  ااالخرريي  ,  ب كلل  االم االمستوويي  ااالسرريي  ,  فمنن  ثمم  يیمكنن  اانن  يیتمم  رربطط  ااالستنتاجاتت  ب
شهھ عدددد   ثلل   غذذاائي  ,  م شررةة  لالمنن  اال وورر  االحاددثة  في  ااالمنن  االغذذاائي  علي  مرر  االززمنن,  وو  اايیضا  االمقايیيیسس  االمبا

  –هھھھنyyاكك  تووجyyهھ  للترركيیyyزز  علyyي  االمسyyتوويیاتت  االددقيیقyyة,  للمجتمعyyاتت  االرريیفيیyyة  اانعyyدداامم  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  ااثنyyاء  االعyyامم.  
تقyyددمم  تحلyyيیالتت  تلyyكك  االنائيیyyة  ,  وو  ذذلyyكك  الجyyلل  تحليیyyلل  ااهھھھمyyالل  االمحيیططyyاتت  ااالجتماعيیyyة.    –االمددنيیyyة  وو  االمتططyyووررةة  

مة  ااالنماطط  تفاصيیلل  كثيیررةة  حوولل  تأثيیررااتت  االمستوويي  االمجتمعي  علي  االمووقع  ,  وو  اا ظظرر  هھھھا سيیقددمم  ووجهھة  ن لذذيي  
  حوولل  ااالليیاتت  االمحليیة  للمووقع  االجغرراافي  .

عاتت  في  االحالة  ااالستررشادديیة  الثيیووبيیا  ,   كلل  االمجتم في   لمم  يیكنن  هھھھناكك  ال  خرراائطط  للمجتمع  وو  ال  تغططيیة  خلوويیة  
فرراادد   باحثوونن  وو  اا وو  لمم  يیتمم  تنفيیذذ  عمليیة  االتجميیع  ددااخلل  االمجتمعاتت  منن  خاللل  االمووقع  االجغرراافي.  حيیثث  اانتفع  اال
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جتمyyع  مyyنن  قسyyمم  االبحyyثث  االنyyووعي  االجغرراافyyي  فyyي  االyyرردد  علyyي  ااالسyyئلة  االمحyyددددةة  وو  االتyyي  كانyyتت  بyyددوونن  ررددوودد  االم
ناططقق   يیزز  االم شيیة  .  تتم يیاةة  االمعيی فاظظ  علي  االح صغرر  للح يیة  اال عليیهھا:  عنددما  ااصبحتت  ااحجامم  ااالررااضي  متناهھھھ

شكلة,  حيیثث  ظظلتت هھھھي  االم ضحة    االبحثيیة  بالكثافة  االسكانيیة  االمررتفعهھ  ,  وو  تارريیخيیا  كانتت  تلكك  االنقططة   غيیرر  وواا
عنددما  ااصبح  حجمم  ااالررااضي  صغيیرراا  بشكلل  غيیرر  كافي  ,  وو  ظظلتت  ااالسبابب  االمحددددةة  لسببب  وو  تووقيیتت  حددووثث  
خلل   شيیة  دداا نة  عشوواائيیة  لالسرر  االمعيی تلكك  االتغيیررااتت  غيیرر  ووااضحة.  لالجابة  علي  هھھھذذاا  االسؤؤاالل  ,  تمم  ااختيیارر  عيی

يیيیمم  تووقيیتت  تقسيیمم  ااالررااضي  االمجتمع  ,  وو  تمم  تخططيیطط  خمسيینن  ملكيیة  حوولهھمم  منن  خاللل  مالكيیهھا  .  سمح  ذذلكك  بتق
صيیليیة    النن لكك  ااالستنتاجاتت  االتف قع  ت هھا.    ت كنن  ددعم تووززيیع  االموواارريیثث  قللل  منن  حجمم  ااالررااضي  الحجامم  ال  يیم

هھا   قوومم  ب تي  ت ططررقق  اال هھھھوو  لتووضيیح  اال حالي   ثالل  اال في  نططاقق  هھھھددفف  تلكك  االمقالة,  اانن    االهھددفف  منن  تقدديیمم  هھھھذذاا  االم
تلyyكك  ااالقسyyامم    االمعلوومyyاتت  االخاصyyة  بyyالمووقع  االجغرراافyyي  بتحفيیyyزز  فهھyyمم  مفهھyyوومم  ااالمyyنن  االغyyذذاائي,  وو  كيیفيیyyة  ددمyyج

  االمتنووعة.  

شيیة.  حيیثث  اانن   لمم  يیتمم  تصميیمم  منهھجيیة  مررااحلل  ااالمنن  االغذذاائي  بشكلل  مبسطط  لتحليیلل  نتائج  فحصص  ااالسرر  االمعيی
هھھھذذاا   ستغررااقق   ااالمرر  االهھامم  لالستنتاجاتت  هھھھوو  االعمليیاتت  االمتضمنة  وو  ااالستنتاجاتت  االنووعيیة  ,  وو  ذذلكك  هھھھوو  سببب  اا

,  وو  اايیضyyا  تووضyyيیح  ااهھھھميیyyة  االتجميیyyع  ,  وو    4قyyمم  وو  رر  2للتأكيیyyدد  علyyي  مكوونyyاتت  االخططyyووةة  ررقyyمم    االتووضyyيیح  ووقتyyا
قددمم   هھا  يی كلل  من لبعضض  ,   ملل  بعضهھا  اا يیة  حتي  تك يیة  وو  االكم ناتت  االنووع صميیمم  االبيیا تمم  ت االعمليیاتت  االمشترركة  .  

  تقسيیمم  وو  تأكيیدد  وو  شررحح  االبيیاناتت  ااالخرريي.آآليیاتت  

  :  االتكرراارر  وو  ااالعاددةة:      4االخططووةة  ررقمم  

فyyي  مجتمعyyاتت  ااضyyافيیة  تyyمم  ااختيیاررهھھھyyا  الجyyلل  االددررااسyyة  .  ااذذاا  تyyمم  ووضyyع    3وو  ررقyyمم    2تyyمم  تكyyرراارر  االخططyyووةة  ررقyyمم  
يیة   سيیة  وو  ااالجتماع يیة  وو  االسيیا سيیاقاتت  االتارريیخ لفف  اال هھا  مخت يیة  وو    –االمجتمعاتت  في  مناططقق  مختلفة  وو  ب االثقاف

قمم   نبب  االخططووةة  رر لي  جوواا يیاجج  اا سيیتت  ااالحت ثمم   منن   يیة  ,  ف يیتمم  ااع  1االجغرراافيیة  االززررااع ضا  ل هھا.  اايی تا  اددت في  كل
االحاالتت  ,  االهھددفف  منن  عمليیة  االتكرراارر  هھھھوو  تقدديیمم  بيیاناتت  ااضافيیة  عنن  ااالمنن  االغذذاائي  بهھددفف  ااجررااء  مقاررنة  بيینن  
االمجتمعyyاتت  وو  ددااخلهھyyا  .  فyyي  االحالyyة  االتyyي  يیyyتمم  فيیهھyyا  ططyyررحح  ااسyyئلة  بحثيیyyة  محyyددددةة,  كمyyا  هھھھyyوو  االحyyالل  فyyي  االحالyyة  

عاتت  ااال هھاددفف  للمجتم يیارر  اال كانن  ااالخت يیا  ,   منن  ااالستررشادديیة  الثيیووب نا   سة  يیمكن صبح  مووضع  االددرراا ضافيیة  لت
االتووصyyلل  لنمyyووذذجج  مyyنن  االتجyyارربب  االططبيیعيیyyة  حيیyyثث  يیمكyyنن  مقاررنyyة  حالyyة  االحصyyوولل  علyyي  االخyyددماتت  (االررعايیyyة  
االصyyحيیة  ,  االتعلyyيیمم  ,  االyyرريي  ,  االتووسyyع  االززررااعyyي  ,  ااالسyyووااقق  االتجارريیyyة  )  بحالyyة  عyyددمم  االحصyyوولل  علyyي  تلyyكك  

هھھھyyذذاا  االمثyyالل  نهھجيیyyة  فyyي  ثyyالثث  مجتمعyyاتت  ,  خططyyووااتت  تنفيیyyذذ  االم  1االخyyددماتت.  يیووضyyح  االررسyyمم  االتخططيیططyyي  ررقyyمم  
االباررزز  وو  عدددد  االمجتمعاتت  االمتضمنة  في  االددررااسة  يیجبب  اانن  يیتمم  تحدديیددهھھھمم  بووااسططة  االباحثث  وو  اانن  يیتمم  تصميیمهھ  

    ليیعكسس  ااالسئلة  االبحثيیة  .
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  :  االتصدديیقق  :  5االخططووةة  ررقمم  

بعyyدد  تحليیyyلل  بيیانyyاتت  فحyyصص  ااالسyyرر  االمعيیشyyيیة  ,  ااوو  علyyي  ااالقyyلل  االحصyyوولل  علyyي  ااالسyyتنتاجاتت  ااالووليیyyة  ,  تلyyكك  
سة,   ضعة  للددرراا عاتت  االخا خلل  االمجتم ستهھددفة  دداا االنتائج  يیجبب  اانن  يیتمم  عررضهھا  في  مناقشاتت  االمجمووعاتت  االم

حثث  ااالستن  2باستخدداامم  نفسس  االعدددد  وو  االتررااكيیبب  االمصممة  في  االخططووةة  ررقمم   عررضض  االبا تاجاتت  وو  .  وو  سووفف  يی
صيیلل   سيیسمح  الفرراادد  االمجتمع  بالمشارركة  بتعليیقاتهھمم.  غبب  االعدديیدد  منن  ااالمثلة  ,  سيیتمم  ااثباتت  ااالستنتاجاتت  بتفا
تووضyyيیحيیة  ااضyyافيیة  مقددمyyة  حyyوولل  االسyyيیاقق.  تلyyكك  االعمليیyyة  تقyyوومم  باثبyyاتت  بيیانyyاتت  فحyyصص  ااالسyyرر  االمعيیشyyيیة  .  فyyي  

تي   سببب  ااالمثلة  ااالخرريي  ,  قدد  يیعاررضض  اافرراادد  االمجتمع  تلكك  ااالستنتاجاتت  ,  اال حوولل   مع   يیقق  االمجت سمح  بتعل ت
مع   لكك  االمعاررضة   شكلل  غيیرر  صحيیح.  ت قع  ااووضاعهھمم  ب هھا  لوواا يیة  تجميیع حوولل  كيیف تائج  ,  ااوو   لكك  االن ظظهھوورر  ت
منن   ثررووةة   قددمم   تي  ت ااالستنتاجاتت  ال  تعني  اانن  تلكك  ااالستنتاجاتت  خاططئة  ,  اانهھا  االمناقشة  حوولل  تلكك  االتبايیناتت  اال

يیا  ااالستررشادد لة  ااثيیووب في  حا لة  ,  حيیثث  ووجهھاتت  االنظظرر  االنووعيیة.   تائج  قليی مع  االن عدددد  االتعاررضاتت   كانن   يیة  ,  
تووااجyyدد  هھھھنyyاكك  بعyyضض  االمحاددثyyاتت  االهھاددفyyة  حyyوولل  االنتyyائج  بyyيینن  اافyyرراادد  االمجتمyyع  .  علyyي  سyyبيیلل  االمثyyالل  ,  اافyyرراادد  

	االمقابالتت  االشخصيیة  االفرردديیة  ااالووليیة  

ااددااررةة  االمجمووعاتت  االمكثفة  في  
	االمجتمع  ااالوولل  

	فحصص  االمجتمع  ااالوولل  

االتووززيیع  االجغرراافي  االمخطططط  للمجتمع  
	ااالوولل  

االمتعمقة  للقاءااتت  ااالسرر  في  ااالددااررةة  
	االمجتمع  ااالوولل  

  في  االمكثفة  االمجمووعاتت  ااددااررةة
	ثانياال  االمجتمع  

	االثاني  االمجتمع  فحصص  

  االتووززيیع  االجغرراافي  االتووززيیع
  للمجتمع  االمخطططط  االجغرراافي

	االثاني  

  في  االمكثفة  االمجمووعاتت  ااددااررةة
	لثثاالثا  االمجتمع  

	االثالثث  االمجتمع  فحصص  

  االتووززيیع  االجغرراافي  االتووززيیع
	االثاني  للمجتمع  االمخطططط  االجغرراافي  

  ااالسرر  للقاءااتت  االمتعمقة  ااالددااررةة
	االثالثث  االمجتمع  في  

	مقاررنة  وو  تبايینن  ااالستنتاجاتت  

عررضض  ااستنتاجاتت  االبحثث  لكلل  
	االمجتمعاتت  

  ااالسرر  للقاءااتت  االمتعمقة  ااالددااررةة
	االثاني  االمجتمع  في  
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نة   ندد  مقارر منهھمم,  ع ثرر   كوونن  ااك جتمعهھمم  ااالخرريینن  يیمتل االمجتمع  ااالفقرر  نسبيیا  كانوواا  غيیرر  مددرركيینن  بانن  اافرراادد  م
تت  االممتلكyyاتت,  وو  حجyyمم  ااالررااضyyي  ,  وو  عyyدددد  ااشyyجارر  االفاكهھyyة  نتجyyتت  عyyنن  اانن  ااسyyتنتاجا  ااووضyyاعهھمم  االخاصyyة.

فؤؤ   عددمم  االتك سبابب  ووجوودد   عاتهھمم,  وو  اا خلل  مجتم االمناقشاتت  االتي  تناوولتت  ااالووضاعع  االمختلفة  لالمنن  االغذذاائي  دداا
  ااالجتماعي.

بمتابعyyة  مناقشyyاتت  االمجمووعyyاتت  االمسyyتهھددفة  ,  يیجyyبب  اانن  يیyyتمم  ااعyyاددةة  ززيیyyاررةة    ممتلكyyي  ااالصyyوولل  االمحyyدددديینن  فyyي  
صبح    1االخططووةة  ررقمم   كنن  اانن  ت بهھددفف  مشارركة  االنتائج  وو  االبحثث  عنن  تعليیقاتهھمم  حوولل  االنتائج.  تلكك  االلقاءااتت  يیم

تت  .  ال  يیعتبyyرر  ذذلyyكك  تصyyدديیقا  للبيیانyyاتت  ,  مyyنن  خyyاللل  االمسyyتمعيینن  االلyyذذيینن  لyyمم  يیتووااصyyلوواا  مyyع  عمليیyyة  جمyyع  االبيیانyyا
مقyyابالتت  شخصyyيیة  ,  لكنهھyyا  مناقشyyاتت  تسyyمح  لممتلكyyي  ااالصyyوولل  وو  ااالررااضyyي  باكتسyyابب  ووجهھyyاتت  نظظyyرر  مyyنن  

ساتت   تي  تووجهھ  ااالستنتاجاتت  وو  تسمح  لممتلكي  ااالصوولل  بمشارركة  تجارربهھمم  فيیما  يیتعلقق  بالسيیا وو  االخبررااتت  اال
في   حدددديینن   مالكي  ااالررااضي  وو  ااالصوولل  االم لي   قمم  االمووضووعاتت  االمحددددةة.  باالضافة  اا فانن    1االخططووةة  رر   ,

تمم  ااددااررةة  مجمووعة   يیا,   لة  ااثيیووب في  حا يیددةة.   يیة  االجدد بددعمم  ااالسئلة  االبحث االنتائج  وو  مناقشاتت  االتصدديیقق  قدد  تقوومم  
محددددةة  منن  االمقابالتت  االشخصيیة  بهھددفف  االتووصلل  االي  فهھمم  اافضلل  لططبيیعة  االهھجررةة  االشبابيیة  وو  مجمووعة  ااخرريي  

يیة  بهھددفف  االبحثث  عنن  ااكتسابب  آآررااء  حوولل  تجارربب  االتغيیرر  االمناخي   ماتت  نووع قددمم  معلوو لذذيي  يی عبرر  االززمنن,  وو  اا
كنهھمم   سة,  ل لكك  االددرراا في  ت ضميینهھمم   يیتمم  ت لمم   تي   الكمالل  االبيیاناتت  االجوويیة.  هھھھذذاانن  يیمثالنن  مثاليینن  منن  االعووااملل  اال
كذذاا   قابالتت  االشخصيیة  ,  وو  هھھھ ظظهھرروواا  كمووضووعاتت  ذذااتت  اافضليیة  في  مناقشاتت  االمجمووعاتت  االمستهھددفة  وو  االم

  فيیة.يیتمم  تفسيیرر  عمليیاتت  تجميیع  االبيیاناتت  ااالضا

  :  االمشارركة  :  6االخططووةة  ررقمم  

االخططyyووةة  ااالخيیyyررةة  مyyنن  االمنهھجيیyyة  هھھھyyي  االعمyyلل  ددااخyyلل  االمجتمعyyاتت  وو  مyyا  بعyyددهھھھا  لمشyyارركة  ممتلكyyي  ااالررااضyyي  
عمم  اافضلل   في  دد حثث   خاللل  االبا منن   تي  تظظهھرر   يیاتت  وو  ااالستنتاجاتت  اال كارر  ,  وو  ااالوولوو ستخدداامم  ااالف ضمانن  اا ل

يیة لي  عمل لكك  االخططووةة  ت شكلل  غيیرر  ررسمي.  ت في  االخططووةة    عمليیة  لصنع  االقرراارر  ب كي  ااالررااضي   ررصدد  ممتل
,  لضyyمانن  اانن  يیمتلyyكك  كyyلل  اافyyرراادد  االمجتمyyع  االمعررفyyة  وو  االمهھyyاررااتت  االكافيیyyة  االتyyي  تمكyyنهھمم  مyyنن  االمشyyارركة  5ررقyyمم

االمستمررةة  علي  االمدديي  االططوويیلل  ددااخلل  مجتمعاتهھمم  وو  ما  بعددهھھھا  ,  وو  االحصوولل  علي  ااالددووااتت  ,  وو  ااالستنتاجاتت  
منهھمم منن    وو  االنتائج  وو  اانن  يیصبحوواا  قاددرريینن  علي  ااالنتفاعع   ناكك  مجمووعة  متنووعة   سبة.  هھھھ لة  وو  منا ططررقق  فعا ب

ااالقسyyامم  االتyyي  تحقyyقق  هھھھyyذذاا  االغyyررضض.  لyyمم  يیyyتمم  االتووصyyلل  حتyyي  ااالنن  لتقيیيیمyyاتت  مباشyyررةة  النشyyططة  ااثيیووبيیyyا  كحالyyة  
كي  ااستررشادديیة  ,   ضميینهھا  ,  وو  ل يیتمم  ت حيیثث  تحتاجج  ااالقسامم  االخاصة  بتسهھيیلل  وو  ددعمم  االتغيیررااتت  االفعليیة  االي  اانن  

برر    ال  تتووقفف  بمجرردد  اانتهھاء  االمشررووعع يیة  يیعت سة  للمنهھج فانن  ووصفف  االخططووةة  االسادد لذذلكك,   جة   االبحثي.  كنتيی
ووصyyفا  ااقyyلل  تفصyyيیال  وو  تحدديیyyدداا  النن  ظظهھووررهھھھyyا  سyyيیتغيیرر  بشyyكلل  كبيیyyرر  ططبقyyا  للسyyيیاقاتت  االعالميیyyة  وو  االقووميیyyة  وو  

  االمحليیة.

هھھھدداافا  1985منذذ  ثالثث  عقوودد  مضتت  ,  قامم  بالتززكي  وو  وواالكرر  ( لكك  اا نا  يیمت نهھ  ااحيیا )  بووصفف  االددخيیلل  االددااعمم  با
معمختلفة  ع فرراادد  االمجت هھمم    نن  ااهھھھدداافف  اا عاكسس.  حيیثث  اان جابي  م يیرر  اايی حددااثث  تغ في  اا سببب   قدد  يیت ,  وو  ررحيیلهھمم  

شنا  ( علل  كرريی ما  ف ماتت  2010ااقتررحوواا  ,  ك قددمم  للمعلوو هھھھي  االووصوولل  االمت ئددةة   شارركاتت  فا ثرر  االم حدد  ااك ),  اانن  اا
ال  تتططلyyبب  بالضyyررووررةة  تنفيیyyذذ  مجمووعyyة  مyyنن  ااالنشyyططة  االخاصyyة  ببنyyاء  االقyyددررةة    6االمناسyyبة.  االخططyyووةة    ررقyyمم  

موواارردد  ,  با جددتت  اال ما  توواا ما  وو  ووقت يیاتت.  فايین يیددةة  وو  االتقن مع  ااالددووااتت  االجدد تووظظيیفهھمم  ,  وو  حتي  لتماشي   يیتمم   قدد  
ااالنن  تظظyyلل  االمشyyارركة  االررئيیسyyيیة  االتyyي  تمyyتت  فyyي  مكوونyyاتت  تلyyكك  االمنهھجيیyyة  هھھھyyي  ضyyمانن  اانن  يیمتلyyكك  كyyلل  اافyyرراادد  

ق لة   عضض  ااالمث في  ب هھمم.  ف لكك  االمجتمع  االقددررةة  علي  االتووصلل  للمعلووماتت  بططررقق  مناسبة  وو  مفيیددةة  ل دد  يیتططلبب  ذذ
تررجمة  ,  وو  في  االبعضض  ااالخرر  قدد  يیتططلبب  تضميینن  ددعمم  ووسططاء  االمعررفة  في  االمجتمع  االذذيي  يیتمم  االتفاعلل  معهھ.  
قددررةة   مع  اال فرراادد  االمجت كلل  اا لكك   خاللل  ضمانن  اانن  يیمت اانن  االخططووةة  االساددسة  تعملل  علي  ددفع  االبحثث  لتنفيیذذهه  منن  
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مع  علي  ااالستمرراارر  في  االعملل  االمجتمعي  علي  االمدديي  االبعيیدد,  ااوو  منن  خاللل  ت مع   فرراادد  االمجت مالكك  ووااصلل  اا اال
  ااالخرريینن  االلذذيینن  يیستططيیعوونن  االقيیامم  بهھذذاا  االددوورر  (مثلل  ,  االمنظظماتت  االمجتمعيیة  ).

  

  ااالنعكاسيیة  :  االمشارركة  وو  ااالنتاجج  االمشترركك  :-5

ااالنتفyyاعع  مyyنن  االعمليیyyاتت  االتشyyارركيیة  وو  االغيیyyرر  تشyyارركيیة  يینبyyع  مyyنن  االتجyyارربب  االتyyي  تضyyعهھا  بعyyضض  ااالقسyyامم    
مرراا  االتشارركيیة  علي  عاتقق   شارركة  اا االمتططلباتت  االززمنيیة  وو  االمسئووليیة  االظظالمة  علي  اافرراادد  االمجتمع  .  تعتبرر  االم

هھددفف  ررئيیسيیا  بهھددفف  ف حددددةة  وو  ب ئاتت  االم مع  ,  وو  هھمم  دديیناميیكيیة  االبيی جاتت  االمجت سبة  الحتيیا سامم  االمنا ططوويیرر  ااالق ت
ليیyyة  وو  االتyyي  يیمكyyنن  اانن  تووضyyح  االجوواانyyبب  االمجهھوولyyة  وو  االغامضyyة  وو  ااالقyyلل  تقyyدديیرراا  فyyي  االبيیئyyاتت  االززررااعيیyyة  االمح

يیة  تعملل  اايیضا  علي   ئاتت  االمتناهھھھ يیددااتت  وو  االبيی تسهھيیلل  عمليیة  االددمج  االكبيیررةة  لالختالفاتت  االغيیرر  ملحووظظة  وو  االتعق
جووددةة   االصغرر.  ففي  اامثلة  ااخرريي  ,  مثلل  اانشاء  نظظامم  ددوولي  للططررقق  االسرريیعهھ  ااوو  مجالل  مررااقبة  وو  تنظظيیمم  ددووليیة  ل

صنع  ددفلوو  لعمليیة.  في  هھھھذذاا  االخصووصص,  االميیاهه,  فانن  ااالختالفف  وو  االمشارركة  قدد  يیعمالنن  علي  تقيیيیدد  االمكاسبب  اا
شارركة  االمووسعهھ  2012( ضميینن  االم عددمم  ووجووبب  ت شارركي  ددوورراا  وو   صبح  للتخططيیطط  االت )  حالة  قوويیة  بحيیثث  يی

مووااططنن   شارركة  اال حدددد  م هھا  اانن  ت تي  يیمكن في  كلل  اانشططة  االتنميیة.  وو  بددوونن  ووجوودد  آآليیاتت  مررجعيیة  صحيیحة  ,  اال
حyyددووثث  تفاووتyyاتت  وو  تحفيیyyزز  عمليیyyة  االهھجyyررةة.  االتشyyارركيیة  ,  فyyانن  االتخططyyيیطط  بهھyyذذاا  االشyyكلل  يیمكyyنن  اانن  يیyyؤؤدديي  االyyي  

  االتحدديي  هھھھوو  تحدديیدد  تووقيیتت  وو  مكانن  وو  كيیفيیة  جعلل  االمشارركة  فعالة  وو  مالئمة.

اانن  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  تتضمنن  علي  كلل  منن  االعمليیاتت  االتشارركيیة  وو  االغيیرر  تشارركيیة  .  حيیثث  تنتفع  
شترركك  ,  وو تاجج  االم شارركيیة  وو  ااالن سامم  االت منن  ااالق ستهھددفة   حدددد  محتوويي    االمجمووعاتت  االم تي  ت ااالستنتاجاتت  اال

مع  ال   فرراادد  االمجت شارركيیة  النن  اا ستت  ت يیة  االفحصص  ليی االفحصص  وو  ااختيیارر  االمقابالتت  االشخصيیة  ااالضافيیة.  عمل
باحثيینن  ااذذاا   ساعدديي  اال باحثيینن,  وو  م سططة  اال تتمم  بوواا يیقووموونن  باجررااء  االفحصص.  ااما  االفحصص  وو  اانشططة  االتخططيیطط  

يیة  ,  تططلبب  ااالمرر  .  ففي  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  ,  تع قووةة  االمحل قاطط  اال هھمم  ن تبرر  االمشارركة  اامرراا  هھھھاما  لف
فاعع  من كنن  ااالنت جررااء  فحصص  ااالسرر  وو  االفررصص  ,  وو  االتحدديیاتت  وو  االعوواائقق,  وو  هھھھكذذاا  يیم في  اا شارركة   هھا.  اانن  االم

االمعيیشيیة  يیفررضض  مستوويي  منن  ااالعباء  االززمنيیة,  بررغمم  منن  ضآلة  مكاسبهھا  ,  وو  هھھھكذذاا  يیتمم  تنفيیذذهھھھا  بططرريیقة  غيیرر  
  تشارركيیة.

تyyاجج  االمشyyترركك  ,  كقسyyمم  بحثyyي  ,  بشyyكلل  هھھھyyاددفف.  ططبقyyا  للتجyyارربب  االماضyyيیة  ,  فyyانن  مناقشyyاتت  يیyyتمم  ااختيیyyارر  ااالن
االمجمووعاتت  االمستهھددفة  االتي  تعتمدد  علي  االمجتمع  وو  االمشتقة  منن  االمجتمع  ,  قدد  ال  يیؤؤثرر  علي  االفررووقق  االددقيیقة  
يیة   سيیة  ااوو  ااالجتماع ثلل  االمووضووعاتت  االسيیا هھا,  م يیتمم  تجنب قدد   فبعضض  االمووضووعاتت   هھا.   حثث  عن االتي  يیتمم  االب
لكك,  االمحصوولل   هھھھوو  تووضيیح  ذذ سابقا   كررهه   تمم  ذذ ما   ثالل  ل تذذكرر.  م االثقافيیة,  بيینما  االمووضووعاتت  ااالخرريي  قدد  ال  
لذذيینن   هھھھؤؤالء  اال ثلل,   شة.  وو  بالم في  االمناق لهھ   تمم  تجاهھھھ قدد   مع   في  االمجت غذذاائي   االذذيي  يیعتبرر  هھھھاما  الجلل  ااالمنن  اال

تأثيیرر    يیا  ,وو  بالنسبة  لالخرريینن  ااصبح  اامرراا  ططبيیع  يیمتلكوونن  نظظامم  االرريي  لفتررااتت  ززمنيیة  ططوويیلة  , يیيیمم   تمم  ااهھھھمالل  تق
.  بشكلل  مماثلل,  كانن  للباحثث  معررفة  محددووددةة  ,  حيیثث  عملتت  ااالنحيیاززااتت  وو  االتأكيیددااتت  وو  ووجوودد  االبنيیة  االتحتيیة  

اانن  قسyyمم  ااالنتyyاجج  االمشyyترركك  ااالمyyوورر  االططبيیعيیyyة  علyyي  ددفyyع  عمليیyyة  االبحyyثث  وو  ااالوولوويیyyاتت  االyyي  ااتجاهھھھyyاتت  معيینyyة.  
خذذ  يیمكننا  منن  ااالنتفاعع  منن  نقاطط  االقووةة  وو  تناوولل  االقيیوو غذذاائي  تت يیة  ااالمنن  اال حلل  منهھج دد.  كنتيیجة  لذذلكك,  فانن  مرراا

هھھھي   جة   جدد  اانن  االنتيی شارركك.  وو  ن مع  االم فرراادد  االمجت حثث  وو  اا منن  االبا كلل   قسمم  ااالنتاجج  االمشترركك,  حيیثث  يیشارركك  
سئووليیة   منن  االم االحصوولل  علي  مناقشاتت  ااكثرر  نظظاميیة  ,  بالررغمم  منن  ووجوودد  االمناقشاتت  االتي  تضع  عبئا  كبيیرراا  

	سيیطط  مثقفف  وو  ماهھھھرر.علي  كاهھھھلل  االباحثث  ليیعملل  كوو  
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  االمناقشة  وو  االخالصة  :-6

سيیة,    6تنقسمم  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي  االي   شططة  االررئيی خططووااتت  في  هھھھذذهه  االمقالة  ,  مقددمة  مختصرر  لالن
وو  ااالهھھھyyدداافف  وو  ااالسyyتنتاجاتت.  تعتمyyدد  االمنهھجيیyyة  علyyي  بيیانyyاتت  مجمعyyة  نتyyاجج  ااعyyوواامم  مyyنن  االخبyyررةة  وو  االتجyyارربب  ,  

يیة  ال  ذذااتت  االططبيیعة  االنووعيیة  وو  بشكلل  كبيیرر   لكك  االمنهھج لذذيینن  يینظظموونن  ت باحثيینن  اال االعملل  مع  االمجتمعاتت  .  اانن  اال
يیجyyبب  اانن  يیشyyعرروواا  باالجبyyارر  لضyyمانن  تضyyميینن  كyyلل  مهھمyyة,  وو  اانن  يیyyتمم  تشyyجيیعهھمم  لووضyyع  خططyyووااتت  تحفyyزز  تلyyكك  
االعمليیyyاتت.  ااسyyتلهھامم  فكyyررةة  مررااحyyلل  منهھجيیyyة  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  تنبyyع  مyyنن  مررااحyyلل  كرريیشyyنا  للتقyyددمم,  وو  االتكyyررااررااتت  

يیة  العاددةة    االتاليیة  ستقددمم  ثررووةة  منن قددررتنا  االتجميیع تي  تحفزز   غذذاائي,  وو  اال يیة  ااالمنن  اال هھمم  دديیناميیك ماتت  لف االمعلوو
سمم   منن  ق تي  ظظهھررتت   تائج  اال غذذاائي  .  اانن  االن يیة  ااالمنن  اال هھددفف  تقوو تصميیمم  االسيیاساتت  وو  االبرراامج  وو  االخددماتت  ب
  مررااحyyلل  ااالمyyنن  االغyyذذاائي  تقyyددمم  ووجهھyyاتت  نظظyyرر  مختلفyyة  ,  ااحيیانyyا  ترركyyزز  علyyي  االتحyyدديیاتت  االمحليیyyة,  وو  االعوواائyyقق  وو
كنن  العاددةة   غذذاائي  ,  وو  ل يیيیمم  ااالمنن  اال عاددةة  تق ااالستثناءااتت  .  هھھھذذهه  االمنهھجيیة  لمم  يیتمم  ووضعهھا  العاددةة  تعرريیفف  ااوو  اا
خددماتت.   برراامج  وو  اال نة,  وو  اال ساتت  االمعل ططوويیرر  االسيیا تددعمم  ت تي   ناتت  اال يیع  االبيیا شترركك  الددووااتت  تجم ااالنتاجج  االم

ن يیذذ  برر يیة  لتنف ساعدد    امجمثالل  لهھذذهه  االحالة  ااالستررشادديیة  هھھھوو  تحدديیدد  االمكووناتت  االجددل تي  ت يیة  ,  وو  اال شبكة  االحما
هھھھذذاا  في  شررحح  سببب  عددمم  تأثيیرر  هھھھذذاا  االبررنامج  بالشكلل  االمتووقع. تأثيیرر   يیيیمم   في  تق قتت  قصيیرر   ضاء  وو تمم  ق قدد   وو  

االمثyyالل,  لكننyyا  ووجyyددنا  ااحتماليیyyة  حyyددووثث  بعyyضض  االتغيیyyررااتت  االهھامyyة  فyyي  االسيیاسyyاتت  وو  االبyyرراامج  وو  االخyyددماتت.  وو  
ماتت  وو  ستعملل  االتنفيیذذااتت  ااالضافيیة  لمررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن   منن  االتقيیيی برر   سماحح  بمجمووعة  ااك االغذذاائي  علي  اال

ططة   قددةة  االمررتب حدديیاتت  االمع ما  يیخصص  االت يیة  فيی فة  االمنهھج قددمم  االمعرر مدديي  ت هھمم   هھددفف  ف هھا  ب االتقدديیررااتت  ليیتمم  تحليیل
  بتقوويیة  ااالمنن  االغذذاائي  .

بة  علي  سمم  االمناسبب  في  كلل  االبيیئاتت,  وو  ال  تاالمنهھجيیة  االمووضحة  في  هھھھذذهه  االمقالة  ال  تعتبرر  االق كلل  قوومم  باالجا
قوومم  ااالسئلة  االتي  تددوورر  حوولل  ااالمنن  االغذذاائي  .   يیة    وو  ت مالل  االمنهھج ضافة  باك خاللل  اا منن   جددةة   ناتت  االمتوواا االبيیا

ططررقق  حيیثث  ووجهھاتت  نظظرر  جدديیددةة,   فتح  اال اانهھا  تسدد  االفجووااتت  االمعررفيیة  ما  بيینن  االبيیاناتت  االنووعيیة  وو  االكميیة  ,  وو  ت
قة  ووعمليیة  لددعمم   ناتت  االمتعم يیقق  االبيیا عنن  ططرر برراامج   ساتت  وو  اال سيیاقيیة.  تحسيینن  االسيیا سبة  وو  اال ضا    االمنا وو  اايی

مامم    غيیررتت  مررااحلل  منهھجيیة  ااالمنن  االغذذاائي حوولل  ااالهھھھت تهھ  يیت حدديیاتت  وو  تووجهھاتت  ووجعل ططاقق,  وو  ت يیلل  ن منن  تحل
يیوودد. ناكك  ق جدد  هھھھ جددةة.  حيیثث  يیتوواا برراامج  االمتوواا ساتت  وو  اال يیلل  االسيیا لي  تحل غذذاائي  اا برر    ااالمنن  اال سمم    هھھھذذاا  يیعت االق

حددووددةة  نن  تكثيیفف  للووقتت  وو  االموواارردد,  وو  ستصبح  لالستنتعباررةة  ع قددررةة  م شمووليیة  اجاتت   تائج  اال قدديیمم  االن علي  ت
سة,   ضعة  للددرراا عاتت  االخا ما  يیخصص  االمجتم االعامة.  وو  تقددمم  االبيیاناتت  االكميیة  نتائج  تمثيیليیة  وو  هھھھامة  ااحصائيیا  فيی

قاددرريینن  علي    االتي  تددعمم  وو  تفسرر  مووضووعاتت,  وو  ااوولوويیاتت  ,  وو  اافكارر  وو  تجارربب  اافرراادد  االمجتمع. لنكنن   ما   بيین
محليیة  ,  تظظلل  اامكانيیة  االتووسع  هھھھي  االقيیدد  االمتووااجدد.  لذذلكك  ,  تلكك  االمنهھجيیة  يیجبب  ووصفف  االسيیاساتت  وو  االبرراامج  اال

غذذاائي  ,   باالمنن  اال صة   يیاتت  االضرروورريیة  االخا عة  ااالخرريي  للمنهھج ناتت  االمجم اانن  يیتمم  فهھمهھا  كشئ  تكميیلي  للبيیا
سيیرراا  مح قدديیمم  تف في  ت هھا   كلل  من شابكحيیثث  يیشارركك   قددةة,  وو  االمت حدديیاتت  االمع تي  سنا  للت مع  ااالمنن  ة  اال تددااخلل   ت

	اائي.االغذذ  
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