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إنهاء االستعامر للتعاون اإلمنايئ

الجزء الثاين - املخلفات االستعامرية يف التعاون اإلمنايئ املعارص

بناًء عىل املنظور التاريخي للموجز األول ، تتناول هذه الوثيقة الثانية يف ثالثية حول إنهاء االستعامر يف قطاع التنمية الحارض. يستخدم هذا 

املوجز "منوذج الجبل الجليدي" لدراسة كيفية تأثري بقايا املايض االستعامري عىل القطاع اليوم 1 . وفًقا للنموذج ، توجد عند قمة جبل الجليد 

سلوكيات ومامرسات ميكن مالحظتها والتي غالبًا ما تكرر األمناط االستعامرية. عىل سبيل املثال ، تعترب منتجات االتصال واللغة والصور التي 

تستخدمها أبعاًدا ملموسة للتعاون اإلمنايئ. وبالتايل، يسهل تحديد العنارص االستعامرية عىل طول تلك األبعاد. ومع ذلك، فإن هذه الجوانب 

األكرث وضوًحا تطرح السؤال: ما الذي يكمن يف األساس، والذي يحافظ عىل الروابط بني االستعامر والتعاون اإلمنايئ؟ يدفعنا السؤال إىل الغوص 

بعمق تحت سطح مامرسات التنمية للنظر يف العقليات واملواقف والقيم التي تشكل "الهياكل العميقة" التي تسمح للعنارص االستعامرية 

بالبقاء. هذا هو بالضبط ما يهدف هذا املوجز إىل القيام به. سنقوم أوالً بتفكيك العقليات واملواقف والقيم، وبعد ذلك نوجه انتباهنا إىل قمة 

جبل الجليد لفحص العنارص االستعامرية عىل طول أربعة أبعاد: 1( اللغة والصور ؛ 2( املعرفة واملهارات والخربة ؛ 3( جمع األموال والرشاكات ؛ 

و 4( مامرسات املوارد البرشية.
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نظرًا ألن الجذور التاريخية للتعاون اإلمنايئ مرتبطة ارتباطًا وثيًقا باالستعامر ، 

فقد شكل هذا األخري بشكل فعال كيف يفكر الفاعلون يف التنمية الشاملية 

والجنوبية يف القطاع 2 ويضعون أنفسهم فيه. غالبًا ما يشار إليها باسم ` ` النظرة 

البيضاء '' ، تقوم هذه العقلية بتقييم الناس واملجتمعات من خالل عدسة 

التمركز العرقي األبيض، بافرتاض تفوق املعرفة واملامرسة والتقدم الغربيني، 

وتعني ضمنيًا دونية األشخاص واملامرسات واملؤسسات غري البيض. 3 يف جهد 

مفهوم لفصل التعاون اإلمنايئ عن االستعامر وآثاره الضارة، غالبًا ما يتخذ القطاع 

نظرة عمياء لأللوان تأيت يف تناقض حاد مع الطبيعة العنرصية للتنمية. 4 يخلق 

هذا الصدام إمكانية استبعاد األبرياء، ولكن أيًضا يف بعض األحيان، املتعمد 

للمعرفة )املعارف( غري الغربية من التعاون اإلمنايئ. 5 الفاعلون يف هذا القطاع 

- األشخاص الذين يسعون إىل تعزيز اإلدماج واملساواة - غالبًا ما يجهلون هذه 

العنرصية والتمييز املتجذرين بعمق، مام يزيد من صعوبة معالجتها. 

أثرت "النظرة البيضاء" والعقلية واملواقف والقيم التي متثلها أيًضا عىل الناس 

واملجتمعات يف الجنوب العاملي. من الناحية التاريخية، فإن الدونية املفرتضة 

لألشخاص غري الغربيني ومعرفتهم قد أوجدت إحساًسا داخليًا واسع النطاق 

بالدونية العرقية والثقافية والجغرافية - مام يؤدي اليوم إىل تقييم املواقف 

واملعتقدات والخربات واملامرسات الخاصة بالشامل العاملي أكرث من مواقف الفرد 

ومعتقداته وخرباته ومامرساته. 6 كام يدفع الفاعلني يف مجال التنمية يف جنوب 

الكرة األرضية إىل رصاع دائم إلثبات أنفسهم وفكرهم ومهاراتهم. 7 وهكذا، فإن 

"العقلية االستعامرية" تؤثر عىل كال الجانبني. أي أن عقليات الجهات الفاعلة يف 

الجنوب العاملي وكذلك يف شامل العامل تتشكل من خالل اإلرث االستعامري. وكام 

سيظهر فيام ييل، تتجىل هذه العقلية يف عدة أبعاد محددة للتعاون اإلمنايئ.

املظاهر الجزء الثاين: "الهياكل العميقة": العقليات واملواقف والقيم الثاين: غيض من فيض:  الجزء 

التعاون  يف  االستعامر  لبقايا  املرئية 

اإلمنايئ

مالحظة موجزة عن اللغة واملصطلحات:  يستخدم هذا املوجز مجموعتني من املصطلحات: الغرب / غري الغريب والشامل العاملي / الجنوب العاملي. يستخدم الغرب كصفة اللتقاط أشكال املعرفة األوروبية التي نشأت يف 

النهاية من التقاليد الفلسفية األوروبية. يستخدم الغرب، بقدر ما يحمل داللة عىل املركزية األوروبية ، أيًضا اللتقاط القطع األثرية والخطابات والنظريات واأليديولوجيات الناشئة أثناء ومن املرشوع االستعامري. التعاون 

اإلمنايئ، عىل الرغم من صالته باالستعامر، موجود يف فضاء جيوسيايس وزمني مختلف إىل حد كبري، مام يجعل من الغرب / غري الغريب مصطلحات أقل مالءمة. بدالً من ذلك، عند اإلشارة رصاحًة إىل الجهات الفاعلة يف مجال 

التعاون اإلمنايئ واملنظامت والسياسات واملامرسات والسلوكيات الحالية، فإننا نستخدم مصطلحات الشامل العاملي والجنوب العاملي.

اللغة والصور

شكلت األيديولوجيات العنرصية للمرشوع االستعامري اللغة والتفكري 

اللذين سادا يف العقود األوىل من التعاون اإلمنايئ. 8 باملعنى الحريف للكلمة، 

تظهر بقايا االستعامر يف البحث ومامرسة التنمية: يهيمن عليها اإلنجليزية 

أو اإلسبانية أو الفرنسية أو الربتغالية أو الهولندية - أي لغات القوى 

االستعامرية السابقة. تشري هذه "اإلمربيالية اللغوية" املزعومة 9 إىل أن 

املشاركة النشطة يف التعاون التنموي السائد تتطلب إتقان لغة أوروبية 

واحدة عىل األقل. تتشابك العنارص االستعامرية أيًضا يف الكلامت الفعلية 

التي نستخدمها يف التعاون اإلمنايئ. قد تبدو مصطلحات مثل "املجال" و 

"املستفيدون"، عىل سبيل املثال، محايدة، ولكن عند الفحص الدقيق ، تظهر 

قصة مختلفة. يستحرض "الحقل" التخيالت العنرصية املتمثلة يف "استكشاف 

الربية" و "الذهاب إىل مكان خطري إلنقاذ األشخاص الذين ال يتمتعون 

باستقاللية" 10 . وهكذا ، فإن الخيط االستعامري يبقي الجنوب العاملي مقيًدا 
يف وضع الدونية من خالل لغة تبدو محايدة وعادية لنا اليوم. 11

الصور يف االتصال من أجل التعاون اإلمنايئ 

كام أن البقايا االستعامرية يف اللغة والصور قد أفادت اسرتاتيجيات وسياسات 

ومنتجات االتصال. عىل سبيل املثال ، استخدمت حمالت ومنتجات 

االتصال الخاصة باملنظامت غري الحكومية الدولية بشكل تقليدي صورًا غري 

إنسانية ألجساد السود املعاناة ، واملعروفة أيًضا باسم إباحي الفقر، لجمع 

التربعات لجهود اإلغاثة اإلنسانية. 12 أدت األزمة اإلثيوبية عام 1984 والصور 

التي استخدمتها املنظامت غري الحكومية الدولية لجمع التربعات لضحايا 

املجاعة إىل ظهور محادثة غري مريحة ولكنها رضورية حول الفقر اإلباحي 

واالستعارات العنرصية واالستعامرية التي تدميها.

نظرية جبل الجليد
1( سلوكيات اآلخرين التي ميكن مالحظتها، أشياء ميكننا رؤيتها وسامعها وشمها وملسها.

2( طرق العمل "العادية". مثل العقليات واملواقف والقيم. 
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الجزء الثاين: غيض من فيض: املظاهر املرئية لبقايا االستعامر يف التعاون اإلمنايئ

والتعلم  والتقييم  واملراقبة  التخطيط  يف  االستعامرية  البقايا 

 )PMEL(

التنمية يف  الباحثني ومنظامت  ومهارات  قيمة خربة  انخفاض  يتجىل 

املهيمنة يف   PMEL العاملي بشكل ملموس يف مامرسات الجنوب 

القطاع. تم تطوير األخرية وتنفيذها بطريقة من أعىل إىل أسفل، 

الدولية  الحكومية  غري  واملنظامت  الشامليني  املمولني  يقوم  حيث 

بإنشاء عمليات وقوالب ومقاييس وأدوات PMEL صارمة ومعقدة 

. يحدث هذا   20 بالقطاع  الخاصة  باملصطلحات  ، مشبعة  للغاية 

فيها  يتم  التي  املجتمعات  أو معدومة من  قليلة  عادة مع مساهمة 

املجتمعات إىل مجرد متلقني  تلك  يقلل من  ، مام  الربنامج  تنفيذ 

املتوقع  . عند تطوير مامرسات PMEL، من   21 سلبيني للمساعدات 

أن يقوم الرشكاء يف الجنوب العاملي بتنفيذ األدوات واألدوات دون 

لتخليص PMEL من  الوكالة.  أو  االستقاللية  الكثري من  مامرسة 

الحكومية  املنظامت غري  العديد من  القوة هذا، قامت  تناسق  عدم 

. ومع ذلك، فإن مدى   22 التشاريك  الرصد والتقييم  الدولية بتجربة 

إنهاء االستعامر يعتمد إىل حد كبري  البديلة يف  النهج  نجاح هذه 

وتنفيذها.    تفعيلها  كيفية  عىل 

املعرفة واملهارات والخربة

كام تغلغلت العقليات واملواقف االستعامرية وأثرت عىل مجال املعرفة واملهارات 

والخربات. حتى يومنا هذا ، غالبًا ما يتم التقليل من الخربات واملهارات التي 

أظهرها الفاعلون يف الجنوب العاملي وتقليل قيمتها. نتيجة للتفوق املمنوح 

للمعرفة الغربية ، عادة ما يكون الخرباء الشامليون هم من يصممون ويقيمون 

برامج التنمية ، املتجذرة يف القيم الغربية واملحددة باملعايري الغربية. 16 وباملثل، 

يتم تكليف الباحثني من شامل الكرة األرضية عموًما مبهام ذات طبيعة فكرية 

أكرث بينام يتم وضع الباحثني يف الجنوب العاملي يف دور "رشكاء جمع البيانات". 

17 هذا التقسيم غري املتكافئ للمهام ال يشري فقط إىل نقص كبري يف االعرتاف 

مبهارات الخرباء الجنوبيني ؛ كام أنه يجازف باحتواء مساهامت األول أو إسكاته 

أو التقليل منه. 18 تم بلورة االفرتاضات االستعامرية حول املهارات والخربات 

بشكل أكرب يف مامرسات التوظيف والتعاقد: غالبًا ما يتقاىض خرباء التنمية 

الشاملية أجوًرا أكرث من الخرباء الجنوبيني عن نفس الوظيفة - وبالتايل يتم 
تخصيص قيمة نقدية أكرب ملهارات وخربات الشامل. 19

13 أصبحت الصور اإلباحية للفقر غري مقبولة ببطء يف اسرتاتيجيات 

االتصال، والتي تحولت نحو متثيالت أكرث إيجابية ملوضوعاتها. ومع 

ذلك ، فإن التحول نحو الصور اإليجابية قد تعرض أيًضا للنقد بسبب 

طبيعته الجوهرية وغري السياقية. 14 نتيجة للمحادثات املتزايدة حول 

الصور واالستعامر، بدأ يظهر "أسلوب انعكايس" أكرث للتواصل من أجل 

التعاون اإلمنايئ ، حيث ينظر إىل الصور عىل أنها أفعال متثيلية بدالً 

من كونها ادعاءات بالحقيقة. 15 بينام ال يزال هناك الكثري من العمل 

الذي يتعني القيام به إلنهاء االستعامر من االتصاالت من أجل التعاون 

اإلمنايئ، فإن مناذج االتصال املتغرية املوصوفة أعاله هي شهادة عىل 

القطاع الذي يتصارع مع بقايا املستعمرات.  

  اللغة والقوة: اإلمربيالية اللغوية | ما بعد االستعامر

 الفقر االباحية 2.0

 استمتع بالفقر

 إنهاء االستعامر للتعاون اإلمنايئ

 الظلم املعريف

  تحديد سياق الظلم املعريف يف املساعدة: عىل تضارب املصالح 

واالستعامر واملقاومة- الحركات

  نقص متثيل البلدان النامية باحثون يف بحوث التنمية

التمويل والرشاكات

ومام ال يثري الدهشة، أن بقايا املستعمرات متكنت أيًضا من شق طريقها إىل 

متويل التنمية والرشاكات. منذ العقود األوىل للتعاون اإلمنايئ، تدفقت األموال 

واملوارد من العواصم إىل املستعمرات السابقة، وغالبًا ما تخدم املصالح 

االسرتاتيجية لألوىل. ال تزال الروابط االستعامرية القدمية مقلدة يف التمويل ، 

حيث تقدم الحكومات املانحة بشكل غري متناسب مساعدات إمنائية رسمية 

)ODA( للمستعمرات السابقة أكرث من البلدان األخرى. 23 باإلضافة إىل ذلك، 

فإن عقود مشرتيات املساعدة اإلمنائية الرسمية "مقيدة" إىل حد كبري، مام يعود 

بالفائدة عىل الرشكات املوجودة يف البلدان املانحة. 24 وباملثل، يخصص الجزء 

األكرب من متويل التنمية للمنظامت املوجودة يف شامل الكرة األرضية عىل حساب 

املنظامت يف البلدان النامية. 25 

ميكن مالحظة ديناميكية مامثلة ، تتميز بعالقات قوة غري متوازنة ، يف الرشاكات 

بني الشامل والجنوب لتنفيذ مشاريع التنمية. مع استمرار املانحني الشامليني 

يف وضع قواعد اللعبة - صياغة الدعوات لتقديم مقرتحات التمويل، وتحديد 

الجداول الزمنية للمرشوع، وتحديد معايري املراقبة والتقييم 26 - تظل املنظامت 

التي تتخذ من الجنوب مقراً لها تابعة يف رشاكات التنمية مع سلطة محدودة 

لصنع القرار ؛ غالبًا ما تقدم مدخالت قليلة أو معدومة للعملية. 27 

https://www.youtube.com/watch?v=ZapV8dVY2qE
https://www.youtube.com/watch?v=ZapV8dVY2qE
https://www.disruptdevelopment.org/trendcast/povertyporn
https://www.disruptdevelopment.org/trendcast/povertyporn
http://video.enjoypoverty.com/89297991
https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2022/07/Partos-future-brief-communication-in-development-cooperation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xB2QuLx9pMQ
https://social-epistemology.com/2021/02/12/contextualising-epistemic-injustice-in-aid-on-colliding-interests-colonialism-and-counter-movements-susanne-koch/
https://social-epistemology.com/2021/02/12/contextualising-epistemic-injustice-in-aid-on-colliding-interests-colonialism-and-counter-movements-susanne-koch/
https://social-epistemology.com/2021/02/12/contextualising-epistemic-injustice-in-aid-on-colliding-interests-colonialism-and-counter-movements-susanne-koch/
https://social-epistemology.com/2021/02/12/contextualising-epistemic-injustice-in-aid-on-colliding-interests-colonialism-and-counter-movements-susanne-koch/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13504851.2021.1965528
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13504851.2021.1965528
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بقايا املستعمرات يف مامرسات التمويل وتقديم املنح  

تستمر آليات التمويل ومامرسات تقديم املنح يف عكس اختالالت 

القوة االستعامرية: "]F[ الفرص غري املتاحة ]...[ ال تزال تفيد عدًدا 

صغريًا نسبيًا من" املشتبه بهم املعتادين "، أي املنظامت غري الحكومية 

الدولية التي لها عالقات سابقة مع املانحني." 28 إن الوضع محفوف 

باملخاطر بشكل خاص بالنسبة للمنظامت النسائية، ال سيام تلك 

املوجودة يف جنوب الكرة األرضية. بل إنهم مرتبطون أكرث بالبقايا 

االستعامرية ، حيث تقل احتاملية حصول املنظامت التي يسيطر عليها 

الذكور عىل األموال من املانحني الشامليني. ومع ذلك، هناك ما يدعو 

لألمل كام يتضح من عمل صندوق املرأة يف آسيا - وهو مثال رئييس 

عىل كيفية تحدي تدفقات التمويل االستعامرية واألبوية املهيمنة. كام 

أوضحت توليكا رسيفاستافا، املديرة التنفيذية لصندوق املرأة يف آسيا، 

يف مقابلة حول نهج املنظمة إلنهاء االستعامر: “ليس املانح الشاميل 

ولكن ]املنظامت[ النسائية الجنوبية توزع األموال. وهذا يسمح 

لنا بدعم املبادرات النسائية التي غالبًا ما تظل غري مرئية، ومتكني 

املجموعات املحلية، وتقوية أصوات النساء يف األماكن التي هم يف أمس 

الحاجة إليها ". 29 كام بدأت املنظامت األخرى يف تبني مناذج مامثلة ، 

فإن تقديم املنح التشاركية آخذ يف الظهور كبديل واعد إلنهاء االستعامر 

للعمل كاملقاربات املعتادة للتمويل.

   مناذج التمويل االستعامري تعرقل منو الجمعيات الخريية األفريقية

   إنهاء استعامر املعونة رقم 2: محادثة من منظور التعاون اإلمنايئ

   رشاكة أنداد بني أفريقيا وأوروبا: شعار أم حقيقة؟

)DEI( سياسات التنوع واإلنصاف والشمول

يف محاولة لالبتعاد عن املايض االستعامري، وضعت معظم منظامت 

التنمية سياسات تعليم املعرفة ، والتي تركز عادة عىل زيادة التمثيل 

املتنوع يف التوظيف وتعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة. 35 األكرث شيوًعا 

، تشمل مبادرات DEI تدريبات عىل الحساسية ومحادثات عىل غرار 

قاعة املدينة لفهم التحيزات الالواعية واالعتداءات الدقيقة ، ولتعزيز 

املامرسات املناهضة للعنرصية. 36 عىل الرغم من التزام القطاع بالتنوع 

والشمول ، إال أن دراسة استقصائية حديثة أجرتها رشكة Bond موجهة 

إىل األشخاص امللونني العاملني يف مجال التنمية وجدت أن ٪89 من 

املستجيبني مل يشعروا أن مؤسساتهم قد استثمرت حًقا يف

سياسات ومامرسات املوارد البرشية

أخريًا ، نوجه انتباهنا إىل سياسات املوارد البرشية ، وخاصة مامرسات التوظيف 

والتوظيف ، والتي غالبًا ما تنتج وتعزز عدم املساواة العرقية والديناميات 

االستعامرية. التدريب الداخيل يف قطاع التنمية ، عىل سبيل املثال ، والذي 

ميكن أن مينح املهنيني الطموحني قدماً يف الطريق ، عادة ما يكون بدون أجر، 

مام يحرم املرشحني من خلفيات اجتامعية واقتصادية وعرقية متنوعة. 30 عىل 

الرغم من ذلك، فإن التوظيف عىل أساس سنوات من الخربة يف هذا القطاع هو 

مامرسة توظيف شائعة، مام يضع يف وضع غري مواٍت للمرشحني غري القادرين 

عىل اكتساب الخربة بسبب التمييز العنرصي ؛ املرشحني الذين ال يستطيعون 

متابعة تدريب غري مدفوع األجر ؛ وأولئك الذين اضطروا إىل أخذ إجازة للقيام 

مبسؤوليات رعاية. 31 تكشف املامرسات املذكورة أعاله عن تحيز ضمني تجاه 

تعيني موظفني بيض متعلمني يف الغرب، مام يرض بفرص املرشحني ذوي املؤهالت 

املتساوية من اللون أو املقيمني يف الجنوب العاملي من الدخول والتقدم يف 

هذا املجال. 32 ومع ذلك، فإن تحميل منظامت املساعدة املسؤولية عن تحيزها 

العنرصي الضمني يف سياسات التوظيف والتوظيف هو مهمة صعبة، حيث أن 
معظم منظامت التنمية ال تجمع وال تنرش بيانات عن التنوع يف التوظيف. 33 34

 DEI. 37 قد يشري هذا إىل القضايا املحيطة بتنفيذ سياسات التنمية 

البرشية، خاصًة عندما يتم تطبيق تلك السياسات مبعزل عن غريها من 
املجاالت دون تغيريها يف املجاالت األخرى، مثل القيادة. 38

   إجراءات وكالة املساعدة بشأن العدالة العرقية يقول عامل اإلغاثة 

إنه "غري مالئم"

   DEI يف العمل: السياسات واملامرسات التنظيمية & إجراءات

استنتاجات

أظهر هذا املوجز كيف عملت العنارص االستعامرية طريقها عرب ماضينا وإىل 

الحارض، مام أثر عىل قطاع التنمية بطرق معقدة. يدور أقوى مظهر من مظاهر 

االستعامر وأقلها وضوًحا حول عقلياتنا ومواقفنا، التي تشكل `` الهياكل العميقة 

'' وتعكس عالقات القوة االستعامرية املتجذرة بعمق والتي ترسخت عىل مر 

السنني. بدورها، تتفرع هذه "الهياكل العميقة" لتشكيل لغتنا وصورنا ؛ الطريقة 

التي نقدر بها املعرفة والخربة ؛ أمناط التمويل والرشاكة؛ فضال عن مامرسات 

املوارد البرشية املركزية لقطاع التنمية. بالنظر إىل هذه األبعاد األربعة للتعاون 

اإلمنايئ، يتم الكشف عن بعض األمثلة الواضحة عىل االستعامر يف العمل. يف 

الوقت نفسه، كشف هذا الفحص الدقيق أيًضا عن جهود القطاع املتزايدة 

واألكرث منهجية من أجل إنهاء االستعامر، مام يوفر األمل يف املستقبل. يف امللخص 

الثالث واألخري من هذه الثالثية ، سرنكز عىل املبادرات الواعدة إلنهاء االستعامر 

الجارية حاليًا ، واستخالص املامرسات الجيدة والتوجيه العميل، لدعم مامريس 

التنمية واملنظامت يف مساراتهم إلنهاء االستعامر.    

الجزء الثاين: غيض من فيض: املظاهر املرئية لبقايا االستعامر يف التعاون اإلمنايئ

https://news.trust.org/item/20210913184938-tf9lv/
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املراجع

هذا املوجز املستقبيل الخاص بإنهاء االستعامر للتعاون اإلمنايئ من إنتاج مركز بارتوس لإلبداع. متثل بارتوس جهة العضوية للمنظامت 

التي تتخذ من اململكة الهولندية مقرًا لها والعاملة يف التعاون اإلمنايئ. ميثل مركز بارتوس لإلبداع منظومة بيئية مشرتكة يقوم فيها 

املهنيون اإلمنائيون بالتفاعل واإلنشاء واإللهام وااللتزام والعمل واملعرفة واالبتكار مًعا لتحسني قدرتهم عىل استكشاف املستقبل 

وترسيع التغيري داخل أنفسهم ومنظامتهم ويف التعاون اإلمنايئ.   

هذا املوجز املستقبيل متابعة لسلسلة الحوار حول "إنهاء االستعامر للمساعدة" نظمته بارتوس وكوين ومعهد الدراسات االجتامعية. تم 

جمع نتائج سلسلة الحوار املذكورة يف هذا الكتاب.

املؤلفان

مارثا كابازوجلو ويانك جوريس، ذا بروكر

املساهمون

الدكتور/ إميانويل كومي، زميل أبحاث، مركز دراسات السياسات االجتامعية، جامعة غانا.   

بيورن مايس ، يقود عملية إنهاء االستعامر يف تحالف نقابات وحركات املنظامت غري الحكومية 

يف بلجيكا 11.11.11 

جيم تشيك فومونجونج، رئيس إدارة املعرفة يف معهد غرب أفريقيا للمجتمع املدين

التصميم
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حقوق النرش: كل الحقوق محفوظة ألولئك الذين يرغبون يف استمتاع الجميع بعامل أفضل. نتمنى إعادة إصدار هذا املنشور ومشاركته 

عىل أوسع نطاق يف أية صورة وبأية وسيلة. ويف أثناء القيام بذلك، نتمنى ذكر املوجز املستقبيل حول إنهاء االستعامر للتعاون اإلمنايئ – 
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إشارة النارش

  ، .  J،   Seghers، .  D،   Jacobs، .  E،   Ehmke، .  A،   Marriott، .  A،   Parvez Butt، .  F،   Rhodes، .  C،   Man-Kwun، .  M، Lawson ]25[

.http://doi.org/10.21201/2019.3651 .وجوالند ، ر. )21 يناير 2019(. الصالح العام أم الرثوة الخاصة؟ أوكسفام ، .  J، Atienza

]26[ مارتينز ، أ. )مارس 2020(. إعادة تصور حقوق امللكية: معالجة اختالالت القوة بني شامل الكرة األرضية وجنوب الكرة األرضية. 

https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1717172 .135-153 ، )1( 28 النوع االجتامعي والتنمية

]27[ بيج ، شانون. "حان وقت إنهاء االستعامر يف املساعدة: رؤى ودروس من استشارة عاملية ". السالم املبارش ، 10 مايو 2021. 

/https://www.peacedirect.org/publications/timetodecoloniseaid

]S. )2021، Paige ]28  ( "حان وقت إنهاء االستعامر يف املساعدات: رؤى ودروس من استشارة عاملية ". السالم املبارش. تم االسرتجاع 

/https://www.peacedirect.org/publications/timetodecoloniseaid من

]29[ توليكا رسيفاستافا يف جوريس، واي. )2021( "توحيد القوى وتقاسم السلطة. تعاون املجتمع املدين من أجل املستقبل ". 

 https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2021/05/Joining-forces-sharing-power.pdf .20218 بارتوس

]30[ لجنة التنمية الدولية التابعة ملجلس العموم )23 يونيو 2022(. العنرصية يف قطاع املساعدات: التقرير األول للدورة 2022-23. 

https://publications.parictures.uk/pa/cm5803/cmselect/cmintdev/150/summary.html مأخوذ من

]31[ السابق

]L. )2021،   Billing، .  P،   Mafethe، .  L، Bheeroo ]32  (. العنرصية والسلطة والحقيقة: تطوير تجارب امللونني. كفالة. تم االسرتجاع 

https://www.bond.org.uk/resources/racism-power-and-truth من

]33[ لجنة التنمية الدولية التابعة ملجلس العموم )23 يونيو 2022(. العنرصية يف قطاع املساعدات: التقرير األول للدورة 2022-23. 

https://publications.parictures.uk/pa/cm5803/cmselect/cmintdev/150/summary.html مأخوذ من

]34[ ماجومدار ، أ. )18 أغسطس 2020(. الشهادة داخل منظمة أطباء بال حدود: لقد قاومت فكرة أن عرقي ميكن أن يعيقني 

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/first-person2020/08/18/ بشكل كبري. اإلنسانية الجديدة. مأخوذ من

MSF-Amsterdam-aid-institutional-racism

]35[ لجنة التنمية الدولية التابعة ملجلس العموم )23 يونيو 2022(. العنرصية يف قطاع املساعدات: التقرير األول للدورة 2022-23. 

https://publications.parictures.uk/pa/cm5803/cmselect/cmintdev/150/summary.html مأخوذ من

 .Globaldev 36[ بروس-رايبورن ، أ. )9 فرباير 2021(. ملاذا التنوع واإلنصاف والشمول وحده لن يقيض عىل العنرصية البنيوية يف[

https://www.devex.com/news/opinion-why-diversity-equity-and-inclusion-al-  ديفكس. تم االسرتجاع من

one-won-t-dismantle-structural-racism-in-globaldev-98984

]L. )2021،   Billing، .  P،   Mafethe، .  L، Bheeroo ]37  (. العنرصية والسلطة والحقيقة: تطوير تجارب امللونني. كفالة. تم االسرتجاع 

https://www.bond.org.uk/resources/racism-power-and-truth من

 .Globaldev 38[ بروس-رايبورن ، أ. )9 فرباير 2021(. ملاذا التنوع واإلنصاف والشمول وحده لن يقيض عىل العنرصية البنيوية يف[

https://www.devex.com/news/opinion-why-diversity-equity-and-inclusion-al-  ديفكس. تم االسرتجاع من

one-won-t-dismantle-structural-racism-in-globaldev-98984

https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2021/11/Whose-aid-Findings-of-a-dialogue-series-on-the-decolonisation-of-aid.pdf
https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2021/11/Whose-aid-Findings-of-a-dialogue-series-on-the-decolonisation-of-aid.pdf

