
إنهاء   االستعمار   في   قطاع   التعاون   اإلنمائي
الجزء   الثالث   - المستقبل   اآلن   هو: طرق   قابلة   للتنفيذ   نحو   قطاع   تنمية   منزوع  

 االستعمار   
الختتام   الثالثية   حول   إنهاء   االستعمار   في   قطاع   التعاون  

ا    اإلنمائي،   يأخذ   هذا   "الموجز   المستقبلي" الثالث   منظوًر
 استشرافًيا   من   أجل   استكشاف   الطرق   الممكنة   التي  

 تؤدي   إلى   جعل   قطاع   التنمية   منزوع   االستعمار. بناءً   على  
 "نموذج   الجبل   الجليدي" الذي   تم   استخدامه   في   "الموجز  

 المستقبلي" الثاني،   يتضح   أننا   بحاجة   إلى   انتهاج   نهج  
 ذي   شقين   لمعالجة   البقايا   االستعمارية   فيما   يتعلق  

 بما   يلي: 1( طرق   التفكير   والمواقف   والقيم   السائدة  
 التي   تشكل   "الهياكل   العميقة" للتعاون   اإلنمائي   و   2( 

السلوكيات   والممارسات   والسياسات   المرئية   التي   على  
 قمة   جبل   الجليد. نركز   أوالً   على   "الهياكل   العميقة"،   لنقدم  
 للمنظمات   والممارسين   نقطة   انطالق   لرحلة   انعكاسية  

 إلنهاء   االستعمار   في   طرق   التفكير   والمواقف   والقيم. ُيركز   الجزء   الثاني   على   أربعة   أبعاد   للتعاون   اإلنمائي: 1( 
التواصل   2( تعبئة   الموارد   وإعطاء   المنح   3( التخطيط   والرصد   والتقييم   والتعلم   )PMEL( و   4( التنوع   واإلنصاف  

 والشمول،   لتقديم   أمثلة   ُملهمة   لمبادرات   إنهاء   االستعمار   واستخالص   الممارسات   الجيدة. ومن   خالل   مناقشة  
د   "لكيفية   فعل"،   حيث   سيكون   دة،   نأمل   في   إلهام   الممارسين   التخاذ   الفعل   بدالً   من   تقديم   دليل   ُمحدَّ  مبادرات   ُمحدَّ

 لكل   ممارس   ومنظمة   في   نهاية   المطاف   طريقهم   الخاص   نحو   إنهاء   االستعمار.
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تحول

الخوض   تحت   سطح   األحداث   يساعدنا   في   أن   ترى   صورة  
 أكبر   بشأن   كيفية   عمل   النظام   فعلًيا. من   خالل   هذا  
 الفهم،   يمكننا   اتخاذ   خيارات   بشأن   أفضل   الُسُبل  

 للتدخل   إلحداث   التغيير   مثل   تعديل   نماذجنا   العقلية.
سلوكيات   يمكن  

  مالحظتها   
 ما   الذي   حدث

تفاعل
األحداث

أنماط   السلوك

الهيكل   النظامي   الكامن

نموذج   عقلي

االتجاهات،   أو   ما   كان   يحدث  
 مع   مرور   الوقت

ما   هي   القوى   الهيكلية   التي   تساهم   في  
 هذه   األنماط؟

ما   هو   تفكيرنا   الذي   يخلق   األنظمة   ويدعم  
 استمرارها؟

ع توقَّ

التصميم
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كما   تمت   مناقشة   ذلك   في   "الملخصين   المستقبليين" 
السابقين،   فقد   شّكل   المشروع   االستعماري   "الهياكل  

 العميقة" للتعاون   اإلنمائي   وأّثر   على   تفكير   جميع   الجهات   الدولية  
 الفاعلة   في   مجال   التنمية.  1  لذلك   يجب   أن   يهدف   النهج   القوي  

 إلنهاء   االستعمار   إلى   تغيير   العقلية   في   القطاع   بأكمله،   مما  
 سيزيد   أيًضا   من   تأثير   ونجاح   السياسات   والمبادرات   اإلضافية.  2  

في   حين   أن   إنهاء   االستعمار   على   أرض   الواقع   ُيعد   عملية   طويلة،  
 إال   أن   هناك   العديد   من   الخطوات   التي   يمكن   للجهات   الفاعلة  
 والمنظمات   الدولية   في   مجال   التنمية   اتخاذها   بسهولة   لبدء  

 هذه  الرحلة.

ابدأ   بنفسك   -  لمعالجة   البقايا   االستعمارية   والعنصرية  
ل   "الهياكل   العميقة" للقطاع،   يمكننا،    العميقة   الجذور   التي   ُتشكِّ
 بصفتنا   فاعلين   في   قطاع   التنمية،   أن   نبدأ   باالعتراف   بمساهمتنا  

 المحتملة   في   العنصرية   ضمنية   التحيزات   وكيف   تؤثر   هذه  
 التحيزات   على   أفكارنا   ومشاعرنا   وسلوكياتنا.  3  باإلضافة   إلى   ذلك،  

 من   المهم   أن   نفكر   في   جوانب   مختلفة   من   هويتنا،   مثل   العرق  
 والجنس   والوضع   االجتماعي   واالقتصادي   ومستوى   التعليم،  

 لكي   ندرك   االمتيازات   التي   يمنحونها   لنا.  4  في   حين   أن   التفكير  
 في   تحيزات   الفرد   وامتيازاته   سيكون   بال   شك   عملية   غير   ُمريحة،  
 فإنه   يمكن   أيًضا   أن   يخلق   فرًصا   جديدة   لألفراد   لتحديد   العوامل  

 الحالية   التي   تغذي   عدم   المساواة   المنهجية،   واتخاذ   إجراءات   ضد  
 الهياكل  القمعية.  5

تكون   مريحة   مع   كونها   غير   مريحة   - 
 إن   معالجة   العقليات   االستعمارية   ليست   ُمهمة   فردية   فحسب،  

 بل   هي   أيًضا   مسؤولية   منظمات   التنمية. يجب   على   المديرين  
 والمسؤولين   اإلداريين   على   وجه   الخصوص   إفساح   المجال  

 في  جداول   أعمال   موظفيهم   إلجراء   محادثات   هادفة   حول   عواقب  
 االستعمار   فيما   يتعلق   بالتعاون   اإلنمائي   والعرق   والعنصرية. 

ا،   في   حين   أن   المحادثات   االنعكاسية   تشكل   بال   شك   تحدًيا   كبيًر
 فإن   منظمات   التنمية   والممارسين   بحاجة   إلى   احتضان   االنزعاج  
 وإلقاء   نظرة   جيدة   في   المرآة   لتحديد   العناصر   االستعمارية   في  

 عملهم.  6،7  من   المهم   أال   تحدث   مثل   هذه   المحادثات   في   فقاعة  
 شمالية،   ولكن   من   خالل   التعاون   مع   المنظمات   والشركاء  

 الجنوبيين،   الذين   يمكنهم   التعرف   بشكل   أفضل   على   التحيزات  
 والتصورات   االستعمارية. 

الجزء   األول: االنعكاسية   والقصدية: ُمعالجة   طرق   التفكير   والمواقف   والقيم   االستعمارية   

ا   في   مثل   لقد   شرع   المعهد   الدولي   للبيئة   والتنمية   )IIED( مؤخًر
 هذا   الحوار   الداخلي   على   مستوى   المنظمة   - مما   يعكس   اتجاًها  

 متزايًدا   في   الصناعة   - لمعرفة   كيف   تتجلى   العنصرية   في   كتاباتهم  
 المكتوبة.  8  فقد   تطرق   المشاركون   في   المناقشة   إلى   العملية  

 وتأثيرها   اإليجابي   على   إنهاء   االستعمار   المؤسسي: "لقد   شجعت  
 هذه   المناقشة   ]...[ اآلخرين   على   التفكير   بشأن   كيف   أنهم   شاركوا  

 في   الديناميات   العنصرية   ]...[ وفي   استجابةً   للعملية،   يرغب  
 معظم   المشاركين   في   تغيير   أسلوب   كتابتهم   ]...[ لقد   قالوا  

 إن   ]المناقشة[ لديها   القدرة   على   تحريك   المعهد   الدولي   للبيئة  
 والتنمية   )IIED( نحو   إطار   وصوت   سردي   أكثر   راديكالية   وتقدمية ".  9 ]2 [ 

 ضع   في   اعتبارك   األطر   والتعريفات   البديلة  
 للتعاون   اإلنمائي   -  كما   تمت   مناقشة   ذلك   في   "الموجز  

 المستقبلي" األول،   تم   تأطير   التعاون   اإلنمائي   إلى   حد   كبير  
 في   الُمثل   والقيم   الليبرالية   الغربية   لالزدهار   الفردي   والتقدم  

 التكنولوجي   واالقتصادي.  10  ومع   ذلك،   يتطلب   التغيير   الهادف  
 للعقلية   تبني   التنوع   وتضمين   طرق   التفكير   والقيم   واألعراف  

 غير   الغربية   في   تصورنا   للتنمية. يمكن   أن   تكون   فلسفة   أوبونتو  
 األفريقية   نقطة   انطالق   قوية   لتوسيع   تعريفنا   للتنمية،   والتي  

 تدور   حول   فكرة   أن   شخصياتنا   كبشر   تتشكل   فيما   يتعلق  
 باآلخرين.11وفًقا   ألوبونتو،   فإن   التنمية   هي   "عملية   "التمكين  

ن   األفراد   والمجتمعات   من   تحقيق   كامل    المتبادل" التي   ُتمكِّ
 إمكاناتهم   المادية   واالجتماعية   والروحية." 12

قم   بأداء   اختبار
  Implicit    عادة   ما   تكون   تحيزاتنا   غير   واعية   وضمنية. يهدف   مشروع

إلى   تثقيف   الجمهور   حول   التحيز   وتوفير   "ُمختبر   افتراضي" لجمع  
 البيانات   على   اإلنترنت. يمكنك   اكتشاف   انحيازاتك   عن   طريق   أداء     

اختبار    سريع   !
   التحيز   الضمني   - كيف   يؤثر   علينا   وكيف   ندفع   من   خالله   | ميالني  

 فينتشيس   | TEDxFlourCity   )التحيزات   الضمنية   - كيف   تؤثر   علينا  
 وكيف   نكسرها(؛ 

  إزالة االستعمار. اآلن! دليل اإللهام العملي للتعاون الدولي 
العادل، Toekomstwerf Dekoloniseren؛ يقول مؤسس 

PopWorks Africa، ديفيكس: يمكن للمنظمات غير الحكومية 
الدولية المساعدة في تفكيك "النظرة البيضاء" للتنمية، 

)يقول مؤسس PopWorks Africa: يمكن للمنظمات غير الحكومية 
الدولية المساعدة في تفكيك "النظرة البيضاء" للتنمية(

خذ غطسة عميقة
إذا كنت تريد فهم فلسفة أوبونتو بشكل أفضل، فإن مقاطع الفيديو 

التالية ُتعد بمثابة بداية جيدة: 
 أوبونتو - مسودة "أوبونتو"؛ 

 أوبونتو- الشخص هو شخص من خالل أشخاص آخرين: 
TEDxTeAro في Getrude Matshe

تعزيز وجود مساحة أكثر أمانًا
تتطلب المحادثة الُمثمرة حول العرق والعنصرية في التعاون 
اإلنمائي خلق مساحة آمنة تتسم باالحترام والصدق واالنفتاح. 

ر في  هل تفكر منظمتك في إجراء مثل هذه المحادثة؟ إًذا، فكِّ
استخدام طريقة   LARA )استمع، وأكد، واستجب، واطرح أسئلة( 

لخلق مساحة آمنة. 
 كيف تكون مناهًضا للعنصرية في مجال تقديم خدمات المساعدة، 

 محادثة حول العنصرية في قطاع تقديم خدمات المساعدة،
 Aid Re-Imagined. )كيف تكون ُمناهًضا للعنصرية في مجال 

تقديم خدمات المساعدة، محادثة حول العنصرية في قطاع تقديم 
خدمات المساعدة(.
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الجزء   الثاني: رؤى   مفيدة   إلنهاء   االستعمار   في   السياسات   والممارسات   والسلوكيات   في   قطاع   التنمية

في   حين   أن   عندما   ُيصبح   الشخص   ُمناهًضا   للعنصرية   من  
 خالل   معالجة   األفكار   والمواقف   والقيم   االستعمارية   على  

 المستويين   الفردي   والتنظيمي   ُيعد   ذلك   تحول   ضروري،   إال   أنه  
 ال   يكفي   إلنهاء   االستعمار   في   القطاع   تماًما. 13يجب   أن   يقترن  

 التفكير   االنعكاسي   والمحادثات   بأفعال   ملموسة. يناقش   هذا  
 القسم   المبادرات   الواعدة   في   إطار   أربعة   أبعاد   للتعاون   اإلنمائي  

 ويختصر   الممارسات   الجيدة   لدعم   المنظمات   في   جهودها   إلنهاء  
 االستعمار. 

التواصل   في   مجال   التعاون   اإلنمائي
ا   الكلمات   تخلق   عوالم. على   سبيل   المثال،   يلعب   التواصل   دوًر
 مهًما   في   تغيير   مفردات   القطاع   واألشكال   السائدة   للتمثيل  

 ورواية   القصص. يحاول   عدد   متزايد   من   المنظمات   تخليص   لغة  
 التطوير   من   المصطلحات   األبوية   والتكنوقراطية   بينما   تخلق   في  

 نفس   الوقت   مساحة   لتعبيرات   لغوية   أكثر   ثراءً   وتنوًعا.14قامت  
 شركة   ،Bond UK  على   سبيل   المثال،   بنشر"نموذج   اللغة" ،   حيث  

 تعكس   المصطلحات   األفكار   االستعمارية   والعنصرية،   مثل  
 "المستفيدون" و   "العالم   الثالث" و   "األقلمة" و   "ممنوع" من  
 مفردات   Bond  واستبدالها   بمصطلحات   أكثر   كرامة   واحتراًما،  

 مثل   "المجتمعات   التي   نعمل   معها" و   "البلدان   منخفضة   الدخل" 
و   "القيادة   المحلية" على   التوالي. 15  

في   مجال   رواية   القصص   والتمثيل،   تبذل   الصناعة   جهوًدا  
 ملموسة   للتحرك   في   اتجاه   أخالقي،   ووضع   القصص   التي   يتم  

 سردها   في   سياقها   واإلشادة   بقوة   والتزام   أولئك   الذين   شاركوا  
 تجاربهم. على   سبيل   المثال،   لقد   أنشأ   معهد   دراسات   التنمية  

 )IDS( إرشادات   بشأن   المحتوى   األخالقيلضمان   أن   تؤدي  
 الصور   والصوت   والنص   المكتوب   في   تواصلهم   إلى   قصص  

 شاملة   وتمثيلية،   توضح   قوة   ومشاركة   المعنيين. 16  لقد   خطت  
 المنظمة   خطوة   أخرى   إلى   األمام   من   خالل   تطبيق   إرشاداتها  

ا    إلنشاء   هوية   بصرية   جديدة   لمبناها،   والتي   تضم   حالًيا   صوًر
 ولوحات   فنية   متنوعة   وشاملة.17

باإلضافة   إلى   اللغة   والصور   ورواية   القصص،   ُيركز   أسلوب  
 التواصل   العام   في   التعاون   اإلنمائي   على   أخطر   المشكالت  

 واألزمات،   حيث   يتم   التركيز   على   المشاعر   السلبية   مثل   الخوف  
 والشعور   بالذنب.  18  ومع   ذلك،   فإن   نهج   التواصل   هذا   يخاطر  
 بإدامة   الصور   النمطية   الضارة   حول   ُمتلقي   المساعدة   وتقليل  

 حساسية   الجمهور،   مما   ُيقلل   من   احتمالية   اتخاذ   اإلجراءات  
 الالزمة.  19 ولمواجهة   هذا   الخطر،   يقوم   عدد   ُمتزايد   من  

 المؤسسات   بتجربة التواصل   القائم   على   األمل الذي   يعزز  
 االستخدام   االستراتيجي   للصور   اإليجابية   إلظهار   ما   تمثله  

 المنظمة   )بدالً   من   ما   هي   ضده( ويقترح   الحلول   )بدالً   من   توجيه  
 اللوم   والتهديد(.20 

تعبئة   الموارد   وإعطاء   المنح 
كما   تجري   تحوالت   كبيرة   إلنهاء   االستعمار   في   التمويل   ومنح  

 التمويل   والتأكد   من   أنها   تستند   إلى   مبادئ   مثل   المساءلة  
 المتبادلة   و   "ال   شيء   عنا،   بدوننا". 21تنتقل   الصناعة   تدريجًيا   من  

 تقييم   التمويل   وحده   إلى   تقييم   نطاق   أوسع   من   الموارد   ،   بما  
 في   ذلك   المعرفة   السياقية   والتطوع   والشرعية   والوصول   إلى  

   Weالحكومات   المحلية.22تضع   المبادرة   الخيرية   المجتمعية 
   ،   Can Clean Up Our Own Town Foundationالتي   تهدف   إلى  

 تعبئة   المجتمعات   لتنظيف   مدينة   إيغاال،   هذا   التقدير   موضع  

 التنفيذ. وتركز   المؤسسة   في   الوقت   نفسه   على   جمع   األموال  
 وتعبئة   موارد   المجتمع   غير   المالية،   بما   في   ذلك   الوقت   والعمل  

 المرتبطين   بالتطوع،   وإعداد   ُمستلزمات   التنظيف   واألغذية  
 لدعم  جهودها.  23 

كما   تقوم   منظمات   التنمية   حول   العالم   أيًضا   بتجربة   أشكال  
 جديدة   ومبتكرة   لتمويل   المنح   لتحقيق   التحول   المنشود.24 على  

 سبيل   المثال،   ،A Thousand Currents  وهي   منظمة   غير   حكومية  
 تقدم   المنح   مقرها   بالواليات   المتحدة،   لديها    من   القاعدة   إلى  

 القمة،نهًجا   تشاركًيامناالستثمارات   المؤثرة   التي   تم   تطويرها  
 من   خالل   صندوق   Buen Vivir  الخاص   بها.25 وهو   الصندوق،  
 الذي   يدعم   المبادرات   االقتصادية   الشعبية   التي   تقدم   عوائد  
 مالية   وبيئية   واجتماعية،   ويعمل   من   خالل   اجتماع   األعضاء،  

 حيث   يتمتع   المستفيدون   والمستثمرون   بصالحيات   تصويت  
 متساوية.26ُينظر   إلى   المنح   التشاركية،   بهدف   نهائي   يتمثل   في  

 نقل   سلطة   اتخاذ   القرار   المتعلق   بالمنح   إلى   المجتمعات   المتأثرة  
 بقرارات   التمويل،   على   أنها   طريقة   واعدة   أخرى   إلنهاء   االستعمار  

   With and For Girls Fund من   ممارسات   التمويل. 27صندوق 
 التابع   لـ   ،Purposeful  على   سبيل   المثال،   هو   صندوق   مشاركة  
 ذو   جذور   أفريقية   للناشطات   النسويات   الشابات،   ويستند   إلى  

الممارسات   الجيدة   لتعبئة   الموارد   وإعطاء   المنح
للجميع:  إدراك   أن   جميع    الموارد   ،    سواء   كانت   مالية   أو   غير   مالية،  

 يمكن   أن   تساهم   في   التغيير   التحويلي؛   ضمان   أن   يكون   الممولون  
 والمستفيدون    مسؤولين   بشكل   متبادل    تجاه   بعضهم   البعض. 

لمنظمات   التمويل   وإعطاء   المنح:  التأكيد   على    التمويل   طويل  
 األجل   والمرن    ؛   نقل    مهام   العناية   اإلدارية   والواجبة    إلى   الجهات  

 المانحة؛   تطبيق    مناهج   مبتكرة   وتشاركية    لمنح   التمويل؛    شركاء  
 التمويل    بدالً   من   المشاريع. 

بالنسبة   للمنظمات   الشجاعة   التي   ترغب   في   الدخول   في   تمويل  
 تشاركي:  ابدأ   بخطوات   صغيرة؛   فكر   في   التقدم   المحرز   وراجعه  

 بشكل   مستمر؛   التمس   الحصول   على   تعليقات   من   الشركاء؛  
 استشر   اآلخرين   ممن   فعلوا   ذلك. 

 الممارسات   الجيدة   في   التخطيط   والرصد   والتقييم  
 )PMEL(   والتعلم 

 •     إشراك    أعضاء   المجتمع   في   تصميم   وتكييف   طرق   التخطيط  
 والرصد   والتقييم   والتعلم   )PMEL( وجمع   البيانات   وتحليلها  

 واستخدامها.
د   داخلًيا    من   قبل   المجتمع؛  •     قياس   النجاح   والتأثير   على   النحو    الُمحدَّ

 •     ابحث   عن       األصوات   الُمهمشة   وأشركها   للتأكد   من   أن   تصميم  
 وتنفيذ   التخطيط   والرصد   والتقييم   والتعلم   )PMEL( تمثيلي؛
 •     تطبيق    تثليث    المعلومات   ذات   الصلة   لضمان   الموثوقية  

 وتنوع  األصوات.

إنهاء   االستعمار   في   قطاع   التعاون   اإلنمائي
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الجزء   الثاني: رؤى   مفيدة   إلنهاء   االستعمار   في   السياسات   والممارسات   والسلوكيات   في   قطاع   التنمية

 المشروع   تدريًبا   لمدة   10    أيام   على   مهارات   الفيديو   األساسية،  
 وبعد   ذلك   جمع   المشاركون   قصًصا   حول   التغيير   وحرروها   في  
   36 ] 3[ .  AS4Yأربعة   مقاطع،   مما   يدل   على   تأثير   ونتائج   مشروع 

آليات   تعليقات   المستفيدين   )BFM(  هي   طريقة   أخرى   تشاركية  
 للتخطيط   والرصد   والتقييم   والتعلم   )PMEL( تشجع   المشاركين  

 في   المشروع   على   تقديم   مالحظات   مستمرة،   مما   يسمح  
 بتعديل   المشروع   في   الوقت   المناسب.  37  استخدم   صندوق  

 تحدي   المجتمع   المدني   )   ،)CSCFالذي   دعم   أكثر   من   500    مشروع  
 بين   عامي   2000    و   2015،   استخداًما   مكثًفا   لطريقة   آليات   تعليقات  

 المستفيدين   )BFM( وفي   جميع   المشاريع   الُممولة.  38  بالنسبة  
 لمشروع   تم   تدشينه   للحد   من   العنف   بين   أطفال   المدارس   في  

 "Letter Link Boxes"   أوغندا،   قدم   صندوق   تحدي   المجتمع   المدني 
التي   سمحت   لألطفال   بتقديم   مالحظات   حية   لموظفي   المشروع  
 حول   كيفية   تحسين   خدماتهم.  39  لقد   تم   استخدام   نفس   النظام  
 في   نهاية   المشروع   للسماح   لألطفال   بتقييم   البرنامج   وتأثيره. ]3 [ 40 

 )DEI(   التنوع   واإلنصاف   والشمول
ا   ألن   العنصرية   الهيكلية   ال   تزال   منتشرة   في   هذا   القطاع،   نظًر

 فهناك   طلب   متزايد   على   المنظمات   اإلنمائية   التخاذ   تدابير  
 مؤسسية   ومناهضة   للعنصرية   لتعزيز   ثقافات   تنظيمية   أكثر  

 تنوًعا   وإنصاًفا   وشمولية.  42  تستجيب   منظمات   التنمية   بالفعل  
 لهذا   الضغط   وتقوم   بتطوير   وتنفيذ   مجموعة   من   المبادرات  

 والسياسات   الملموسة   المناهضة   للعنصرية. 
وبشكل   أكثر   تحديًدا،   تطلب   منظمات   التنمية   من   موظفيها  

 المشاركة   في    تدريب   على   التحيز   الضمني   والعنصرية  
 المؤسسية    .  43  ومع   ذلك،   يجب   تصميم   هذا   التدريب   وتنفيذه  

 جيًدا   لبدء   التغيير   المؤسسي   ويجب   أال   يكون   مجرد   عالمة   على  
 قائمة   مراجعة   التنوع   واإلنصاف   والشمول   )DEI(. وتعد   شبكة  
   ،People Works Africaوهي   شبكة   من   االستشارات   للسيدات  

 السود،   مثاالً   إيجابياً   في   هذا   الصدد،   من   خالل   سلسلة  
 من   حلقات   العمل   السليمة   والُمصممة   خصيًصا   إلنهاء  

 االستعمار   لمنظمات   التنمية.  44  باإلضافة   إلى   التدريب   على  
 مناهضة   العنصرية   وفي   محاولة   لتعزيز   المزيد   من   المساواة  
 في   الوصول   إلى   الصناعة،   توقفت   العديد   من   المنظمات   عن  

 تقديم   دورات   تدريبية   غير   مدفوعة   األجر   وتحولت   إلى    برامج  
 تدريب   مدفوعة   األجر   ،    بناءً   على   مبادئ   العمل   الداعم.  45  

وقد   أطلقت   ، Palladium International  على   سبيل   المثال،  
   International Development Career Acceleratorبرنامج 

   Internshipالُممول،   والذي   يهدف   إلى   توفير   الخبرة   واإلرشاد  
 وُمقدمة   هادفة   لطالب   التعاون   اإلنمائي   من   ذوي   الخلفيات  

ا،   فيما   يتعلق   بالمبادرات   الرامية   إلى   تعزيز    المحرومة.  46  وأخيًر
 الثقافة   التنظيمية   المناهضة   للعنصرية،   فقد   اتخذ   برنامج   األمم  

 المتحدة   اإلنمائي   إجراءات   ُملهمة   في   سياق   حملة   األمم   المتحدة  

 مبادئ   التضامن   والجماعة. يمتلك   الصندوق   "قاعدة   بيانات  
 مفتوحة   دائًما" يمكن   للناشطين   من   خاللها   تقديم   مقترحاتهم  

 وفًقا   لجدولهم   الزمني   وشروطهم.28 باإلضافة   إلى   نوافذ   التمويل  
 المرنة   جذرًيا،   يستخدم   الصندوق   منهجه   التشاركي   من   خالل  

 اللجنة   االستشارية   العالمية   للفتيات،   حيث   تقرر   الناشطات   من  
 الفتيات   منح   المنح. 29ومن   المثير   لالهتمام   أن   بعض   المنظمات،  

 مثل   ،Mama Cash  ُتطور   أيًضا   نفسها   لتصبح   مقدمة   منح  
 تشاركية   ُمكتملة   األهلية.30

باإلضافة   إلى   المنح   التشاركية،   يطبق   بعض   المانحين   الثنائيين  
 أيًضا    مناهج   التحول   االجتماعي    على   المنح،   بناءً   على   مبادئ  

 مثل   المشاركة   الشعبية   والتمكين   والملكية.  31  تستخدم   أداة  
 سياسة   الحوار   والمعارضة   لوزارة   الخارجية   الهولندية،   على   سبيل  
 المثال،   نهًجا   أكثر   مرونة   وسياًقا   لتعزيز   ملكية   منظمات   المجتمع  

 المدني   في   المشاريع. ]3 [ 32 

)PMEL(   التخطيط   والرصد   والتقييم   والتعلم
لقد   تعرضت   ممارسات   وسياسات   التخطيط   والرصد   والتقييم  

 والتعلم   )PMEL( المهيمنة   النتقادات   شديدة   أيًضا   بسبب  
 مساهمتها   في   ديناميات   القوة   غير   المتكافئة   بين   الشمال  

 والجنوب. نتيجة   لذلك،   تبتكر   منظمات   التنمية   مناهج   تشاركية  
 أكثر   لضمان   مشاركة   المجتمعات   التي   ترغب   في   دعمها   في  

 تصميم   وتنفيذ   أساليبPMEL  .     33  على   الرغم   من   وجود   مجموعة  
 واسعة   من    أساليب   وأدوات   التخطيط   والرصد   والتقييم  

 والتعلم   )PMEL( التشاركية   ،    فإنها   تشترك   جميًعا   في   بعض  
 المبادئ   المشتركة: فهي    من   أسفل   إلى   أعلى    وتبدأ   من   ]3 { 

أولويات   المجتمع   ،    وبالتالي   تعزز    المساءلة   التنازلية.  34 
   EyeOpenerWorks، المزيد   من   األمثلة   المحددة: لقد   قامت

 وهي   منظمة   ُتصمم   وتنفذ   عمليات   المراقبة   والتقييم   اإلبداعية،  
  )PV(   ا   بتسهيل   تدريب   على    منهجية   الفيديو   التشاركي  مؤخًر

 You 4   Agri Skills في   أوغندا   لتقييم   مشروع  AVSI   لمؤسسة
AS4Y((.     35  وقد   قدمت   EyeOpenerWorks  للمشاركين   في  

 الممارسات   الجيدة   في   التخطيط   والرصد   والتقييم  
 )PMEL(   والتعلم 

 •     إشراك    أعضاء   المجتمع   في   تصميم   وتكييف   طرق   التخطيط  
 والرصد   والتقييم   والتعلم   )PMEL( وجمع   البيانات   وتحليلها  

 واستخدامها.
 •     قياس   النجاح   والتأثير   على   النحو    المحدد   داخلًيا    من   قبل   المجتمع ؛

 •     ابحث   عن األصوات   الُمهمشة   وأشركها   للتأكد   من   أن   تصميم  
 وتنفيذ   التخطيط   والرصد   والتقييم   والتعلم   )PMEL( تمثيلي؛

 •     تطبيق    تثليث    المعلومات   ذات   الصلة   لضمان   الموثوقية   وتنوع  
 األصوات.

 ماذا   يعني   التنوع   واإلنصاف   والشمول   في   الواقع؟   
قارن   كبير   مسؤولي   التنوع   بجامعة   ميشيغان   مصطلحات   التنوع  

 واإلنصاف   والشمول   بالجوانب   المختلفة   لحضور   إحدى   الرقصات    41  :
التنوع    هو   المكان   الذي   يتم   فيه   دعوة   الجميع   إلى   الحفلة؛   

التضمين    يعني   أنه   يمكن   ألي   شخص   المساهمة   في   قائمة  
 التشغيل؛   

اإلنصاف    يعني   أن   يحصل   كل   شخص   على   فرصة   للرقص. 

إنهاء   االستعمار   في   قطاع   التعاون   اإلنمائي
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الجزء   الثاني: رؤى   مفيدة   إلنهاء   االستعمار   في   السياسات   والممارسات   والسلوكيات   في   قطاع   التنمية

 أبعاد   للتنمية   - التواصل؛   تعبئة   الموارد   وإعطاء   المنح؛   التخطيط  
 والرصد   والتقييم؛   والتنوع   واإلنصاف   والشمول   - وقدم   أمثلة   على  

 مبادرات   واعدة   إلنهاء   االستعمار   وممارسات   جيدة.
ل   نوًعا   من   بينما   يشير   مصطلح   "األخير" إلى   أن   هذه   الورقة   ُتشكِّ

 االستنتاج   أو   نقطة   النهاية،   إال   أنها   في   الواقع   تهدف   إلى   القيام  
 بالعكس. نأمل   أن   ُتلهم   الثالثية   المعنيين   على   إجراء   محادثات  

 أكثر   صدًقا   وانفتاًحا   حول   إنهاء   االستعمار   في   الصناعة   وأن   تكون  
 بمثابة   نقطة   انطالق   عملية   للمنظمات   والممارسين   التخاذ  

 إجراءات   مناهضة   للعنصرية   وإنهاء   االستعمار.  

 #FightRacism. في   البداية،   نظم   برنامج   األمم   المتحدة   اإلنمائي  
 اجتماًعا   مفتوًحا   وسلسلة   من   المقاالت   إلشراك   موظفيه   في  
 اتخاذ   إجراءات   مشتركة   للمنظمة   لمكافحة   العنصرية.  47  أدت  

 األفكار   الُمكتسبة   خالل   هذه   األحداث   إلى   تشكيل   فريق   ُمؤسسي  
 لمكافحة   العنصرية   والتمييز،   وهو   ُمكلف   بكشف   التحيزات  

 المنهجية   في   المنظمة   ووضع   خطة   عمل   لمكافحة   العنصرية. 48 

الخالصة
يقدم   هذا   "الخطاب   المستقبلي" الثالث   واألخير   في   سلسلة  

 إنهاء   االستعمار   في   قطاع   التعاون   اإلنمائي   إرشادات   عملية  
 ومبادرات   ُملهمة   وممارسات   جيدة   لمساعدة   منظمات   التنمية  

 والموظفين   في   عملية   إنهاء   االستعمار. تناول   الجزء   األول   من  
 هذه   الورقة   "الهياكل   العميقة" للمساعدة   اإلنمائية،   واقترح  

 طرًقا   لمعالجة   اآلثار   االستعمارية   في   العقليات   والمواقف  
 والقيم   السائدة. وتعتمد   الجهود   المبذولة   لتحويل   القطاع   إلى  

 حد   كبير   على   إحداث   تحول   معياري   في   العقلية   بقدر   ما   تعتمد  
 على   إجراءات   ومبادرات   ملموسة   إلنهاء   االستعمار   في   جميع  

ز   الجزء   الثاني   على   أربعة    األبعاد   الهامة   للتعاون   اإلنمائي. لذلك   ركَّ

   DEIممارسة   جيدة   للتنوع   واإلنصاف   والشمول 
 •     اذكر   بوضوح   ما   تمثله   منظمتك    وما   هي   قيمها    وقم   بتطوير  

 سياسة   مكافحة   العنصرية   المالئمة؛
 •     ضمان   أن   تمتد   مبادرات   التنمية   البشرية    إلى   ما   هو   أبعد   من  

 الموارد   البشرية   ؛   
 •      استثمر   في     التدريب   الشامل   واحرص   عليه   ،     التطوير   المهني  

 وإرشاد    الموظفين؛
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هذا   الملخص   المستقبلي   حول   إنهاء   االستعمار   في   قطاع   التعاون   اإلنمائي   هو   نتاج  
 عمل   مركز   Partos Innovation Hub. Partos  هي   الرابطة   التي   تجمع   المعنيين   بالتعاون  
 اإلنمائي   في   هولندا. ُيعد   Partos Innovatie Hub  بيئة   هجينة   يقوم   فيها   مهنيو   التعاون  
 اإلنمائي   باإلبداع   واإللهام   والتعهد   والتعلم   واالبتكار   مًعا   إلحداث   المزيد   من   التأثير. هذا  
 الُموجز   المستقبلي   هو   جزء   تكميلي   لسلسلة   الحوار   حول   "إنهاء   االستعمار   في   قطاع  

   Insitute ofومعهد   الدراسات   االجتماعيةKuno    و  Partos   المساعدات" التي   نظمها 
Social Studies )ISS(. لقد   تم   جمع   نتائج   هذه   السلسلة   من   الحوارات   مًعا   في   هذا  
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