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المقّدمة 
 (CFFP) من المركز للسیاسة الخارجیة النسویة

أعلنت ألمانیا في أواخر عام 2021 عن نوایاھا بتبني سیاسة خارجیة نسویة. تبعت ھذا اإلعالن وزارة التعاون 
االقتصادي والتنمیة (BMZ- Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit) وأعلنت عن نوایاھا  

بتطویر سیاسة نسویة والتي الواقعة تحت المظلة األوسع للسیاسة الخارجیة النسویة. خالل عملیة تطویر 
السیاسة النسویة، قامت وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة بما یلي: 

استشارات أونالین شملت 400 شخص من الشمال العالمي والجنوب العالمي. 1.

 مؤتمر عالي المستوى شمل تقریباً 100 جھة من الشمال العالمي والجنوب العالمي.  2.

 سلسلة من النقاشات في المجتمع المدني األلماني فقط. 3.

طلب المركز للسیاسة الخارجیة النسویة من ناشطات نسویات في أنحاء العالم النظر بشكل نقدي للعملیة ولتعھد 
ألمانیا بتطویر سیاسة خارجیة نسویة، وتوفیر تحلیل نقدي لممارسات التنمیة األلمانیة الحالیة والماضیة وكذلك 

ل”إستراتیجیة اإلصالح 2030" لوزارة التعاون االقتصادي والتنمیة. ورقة الموقف ھذه ھي ورقة مستقلة 
كتبتھا الرابطة لحقوق المرأة في التنمیة (AWID) وھي منظّمة عالمیة، نسویة داعمة للحركات. ترّكز الورقة 
على التمویل األلماني والممارسات البنیویّة النیو-كولونیالیة في التنمیة، وكذلك تراجع استراتیجیة اإلصالح 

2030 لوزارة التعاون االقتصادي والتنمیة من وجھة نظر نسویّة نقدیة. تتغّذى ھذه الورقة من خبرة منظّمات 
نسویة وناشطات نسویات من سوریا، الیمن، العراق، كوسوفو وأوكرانیا. 



فرصة: التنمیة النسویّة 

یفتح الّسعي األلماني نحو سیاسة تنمیة نسویة الباب لمحادثات عن عّدة مواضیع في غایة األھمیة مثل موازین 
القوى العالمیة، الفشل األوروبي باإلعتراف بدور العرق في خطابھ، المیراث الكولونیالي، اإلقتصاد النیو- 
كولونیالي واإلمبریالیة. ویخلق أیضاً المساحة ألصوات المجتمعات من الجنوب العالمي، خصوصاً للنساء، 

أشخاص من مجتمع المیم عین وأقلیّات أخرى، لتعریف ما تعنیھ التنمیة لنا بشكل مستقل. من المھم أیضاً النظر 
للتوّجھات في ھذه المحادثات، مثالً: ماذا تعني التنمیة، إنھاء اإلستعمار، العدالة والمساواة. من المھم أیضاً 

النظر لطرق التعامل مع الممارسات البنیویّة: من یصنع القرارات؟ من یستطیع الوصول للموارد المادیّة؟ من 
یعّرف التأثیر؟ ما ھي األھداف والمخاطر؟ من مسؤول عن من؟ ھل ھنالك اتفاق على معنى التنمیة وتحسین 

المجتمع؟ 

في سلسلة من المقابالت أُجریت لكتابة ھذه الورقة، وافقت نسویات من سوریا، الیمن، العراق، كوسوفو 
وأوكرانیا (دول ُشملت في استراتیجیة اإلصالح 2030 لوزارة التعاون االقتصادي والتنمیة) بمشاركتنا 

بخبرتھن ووقتھن، والحدیث عن تجربتھن مع التعاون اإلنمائي األلماني، خصوصاً عن التمویل من خالل 
المؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي (GIZ) وقنوات أخرى. طلبنا منھن أیضاً مشاركتنا بوجھات نظرھن عن 
احتیاجات الحركة النسویة في سیاقاتھم السیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة الحالیة وعن تجربتھن في عالم 

التمویل بشكل عام. علینا التنویھ ھنا أنھ من الناحیة المنھجیة كان تركیزنا على توجھات وممارسات وزارة 
التعاون االقتصادي والتنمیة من وجھة نظر المجتمع المدني، لكن التمویل األلماني یشمل أیضاً "المؤسسات 
السیاسیة" وھي مؤسسات ذات صلة باألحزاب السیاسیّة األلمانیة والتي تحصل على التمویل لیس فقط من 

وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة، بل أیضاً من وزارة الخارجیة، وزارة التعلیم (المنح الدراسیة)، إلخ. بشكل 
مشابھ، تحصل جزء من المؤسسات الدینیة (مثل Bread for the World، وكالة اإلغاثة للكنیسة البروتستانتیة، 

أو Misereor، الوكالة الكاثولیكیة) على جزء من تمویلھا من زوارة التعاون االقتصادي والتنمیة باإلضافة 
لمصادر أخرى. یُعرف عن المؤسسات السیاسیة التي تعمل من خالل مكاتب محلیة بأنھا شریكات أفضل 
للناشطات النسویات ومجموعات حقوق النساء ومجتمع المیم عین، وأحیاناً تكون ضمن الممّولین القلیلین 

لمبادرات للعدالة الجندریة في سیاقات معینة. 

مع ذلك، یصدر بوضوح من المقابالت التي أجریناھا مع الناشطات النسویات من سوریا، الیمن، العراق، 
كوسوفو وأوكرانیا، أن طریق ألمانیا لتعاون إنمائي واعي لعدم المساواة في موازین القوى ویحترم حقوق، 

خبرات وقدرات األشخاص ویحترم تعریفھم لمعنى التنمیة بالنسبة لھم- ما زالت طویلة.  



 

"تحتاج النساء حّقاً للتمويل، ما 
نحتاجه هو تمويل أساسي مرن، 

ألنه سيمكننا من بناء حركتنا". 
(جوان مرزا، تحالف أمان، العراق). 

إن ھذه المحادثة لیست جدیدة، ومع ذلك لم تعطي مؤسسات التنمیة األلمانیة أو الدولیة اھتماما كافیاً لألصوات 
التي تنتقد التوجھات النیو-كولونیالیة، اإلستخراجیة، العنصریة والممیزة على أساس الجنس المسیطرة على 

التنمیة.  



 

"يرغب العديد من املانحون بتسيير الحركة 
النسوية حسب رغبتهم لذلك ال يوجد الكثير 
من التمويل األساسي ألنه يعني التنازل عن 

السيطرة. يلمح هذا أيضاً بأن ثقة املمولني 
بمنظمات املجتمع املدني ومنظمات حقوق 

النساء قليلة، ذلك بالرغم من كون هذه 
املنظّمات عاملة حقاً بما يجب عمله وما يجب 
تنميته. هذا أمر حزين وهو جزء من النقاش 

األكبر عن إنهاء اإلستعمار قي التعاون 
اإلنمائي".  

(ستينا ماغنوسون بوور، مكتب البلقان 
الغربي، Kvinna till Kvinna، السويد). 



تم انتقاد فكرة التنمیة، وبحق، لفرضھا سبل مركزیة- أوروبیة ورأسمالیة، وھكذا لتھمیشھا، وتغییبھا وإبطالھا 
لشرعیة العدید من أشكال العیش األخرى في العالم. تطویر استراتیجیة تقاطعیة نسویة جدیدة ھي بمثابة فرصة 

أللمانیا لإلشتراك بھذه المحادثات بشكل صادق، لإلصغاء بشكل عمیق والتخاذ الخطوات الفعلیة لترمیم 
الضرر وانتھاكات حقوق اإلنسان في الماضي والحاضر، وللمساھمة بتغییر أیجابي في العالم. 

ولّد العدد المتزاید من الدول المعنیة بالتوّجھات النسویة للسیاسات الخارجیة والتنمیة العدید من المبادرات 
المثیرة في المجتمع المدني والمنشورات التي تعرض أدوات نظریّة وعملیّة، أُطر للتفكیر وتوصیات سیاسیة. 

یبقى السؤال: ھل ستصغي الدول لھذه التوصیات وتنفذھا؟ 

إننا نعیش في زمن تتبنى فیھ الشركات متعددة الجنسیات والحكومات حقوق النساء والمساواة الجندریة 
والنسویة ألھداف التسویق والتسلیع. تعبّر السیاسة الخارجیة النسویة عن قلقھا من ھذا. ما یزید من شرعیة ھذا 

القلق ھي التناقضات المبدئیة وعدم التوافق في مجاالت السیاسة التي تشمل األسلحة والتجنید، التجارة 
واإلستثمار والھجرة واللجوء. 

"واحدة من املشاكل األكبر التي أراها هي التناقض العظيم بني 
سياسات الشمال العاملي التمويلية وسياساته الخارجية. تُعيد أملانيا 

الالجئني إلى سوريا  لكنها تموّل لها املساعدات اإلنسانية، تبيع 
اململكة املتحدة األسلحة للسعودية التي تقصف اليمن، ولكنها تموّل 

املنظمات النسوية في اليمن". (ل.أ.، سوريا). 

بالنسبة لنا، فان التوّجھ النسوي للسیاسات یعني النظر الى مباني القوى القمعیة بشكل ناقد وشجاع، وتغییر ھذه 
المباني بشكل جذري في أسس مجتمعاتنا واقتصادنا. على النسویة والتقاطعیة ان ال یتحوال لكلمات طنانة خالیة 
من المعنى، بل بأن تعبّر عن اإللتزام المستمر بتفكیك مباني القمع والتمییز من الجذور. یعني ھذا التنازل عن 

تحبیذ حقوق معینة وانتھاك حقوق أخرى بنفس الوقت (من حریة التعبیر عن النفس حتى حریة الحركة). 

ھل یستطیع التعاون اإلنمائي الدولي أن تكون فعالً نسویاً في عالم تنعدم فیھ المساواة؟ ھل یحق للدول التي 
تعنّف النساء واألشخاص الال-معیاریین بشكل یومي (عند سماع أصوات النساء في مراكز الالجئین في ألمانیا، 

یصبح ھذا العنف واضحاً) أن تستخدم مصطلح "النسویة"؟ نستطیع بسھولة اإلجابة "ال"،  



لكننا على ثقة بقدرات القيم واملمارسات واملبادئ 
النسوية أن تقودنا في الطريق الصحيح إلصالح 
الضرر وتوجيه املوارد والقوى ألصحاب الحلول، 

أال وهي الحركات النسوية، حركات حقوق املرأة 
ومجتمع امليم عني وحركات العدالة االجتماعية من 

الجنوب العاملي وألجله.  

تستطیع السیاسة الخارجیة النسویة أن تلعب دوراً مھماً في تحدي التفكیر والممارسات النیو-كولونیالیة 
واإلمبریالیة والذكوریة الواقعة في ُصلب التعاون اإلنمائي األلماني. ھذا التغییر بالتوجھ، والذي ھنالك حاجة 

ماّسة لھ، یرى بالنساء واألشخاص الال-معیاریین من الجنوب العالمي وكالء مستقلین وخبراء في مجتمعاتھم، 
ولیس فقط "مستفیدین" أو "متلقّین". 

الخالصة التي توصلت الیھا وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة من عملیة اإلستشارة مع المجتمع المدني 
تحّدد بشكل واضح أن "سیاسة التنمیة النسویة تتطلب تغییرات بنیویة داخل مؤسسات التعاون اإلنمائي 

األلماني". تعید المقابالت التي أجریت في ھذه الورقة تأكید ھذه النقطة، باإلضافة، سنعرض ھنا وجھة نظر 
ناقدة، وطریق بناءة قدماً.  



 

أین األصوات؟ 

خطت العملیة اإلستشاریة لعام 2022 التي قامت بھا وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة خطوة للتحاور مع 
الناشطات النسویات في العالم، خاصة في الجنوب العالمي. یعتبر ھذا تغییراً مشجعاً ومنعشاً من ناحیة سیاسات 

وممارسات التنمیة األلمانیة، التي یرى بھا المجتمع المدني سیاسات ُمنزلة من األعلى، من مرحلة تقریر 
األولویات وحتى كتابة التقاریر. 

مع ذلك، فان نطاق اإلستشارات التي أُجریت مع المجتمع المدني لیس كافیاً، فقد أُرِسل اإلستفتاء ل-400 
شخص وتم الحوار مع 50 منظّمة فقط. ھنالك مجال للتحّسن وتعلّم الدروس من دول أخرى، فعلى سبیل 

المثال، سبقت سیاسة المساعدات الدولیة النسویة الكندیة استشارات "مع 1500 عضو طاقم من المنظّمات، بما 
یشمل شركاء من 65 دولة وتسعة أحداث حدثت وجھاً لوجھ في كندا". 

نأمل أن تكون ھذه بدایة لحوار مستمر، شامل وواسع النطاق أللمانیا وھو المطلوب لتنفیذ ھذه المھّمة شدیدة 
األھمیة والتي تطمح بالقیام بتغییر البنیوي داخل وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة وبعملیاتھا على السیاقات 

العالمیة السیاسیة، االقتصادیة واإلجتماعیة- الثقافیة المختلفة. بدالً من استشارة واحدة، نشدد على أھمیة 
استمرار المحادثة مع الحركات النسویة كأداة للمسائلة، الرقابة والتقدیر ألي تقّدم ستقوم بھ ألمانیا. 

أین األصوات: "األموال األلمانیة صعبة" 

خالل إجراء المقابالت، سمعنا المرة تلو األخرى أن "األموال األلمانیة صعبة": من العوائق البیروقراطیة 
والشروط غیر المعقولة أحیاناً، حتى الطلبات التعجیزیة في كتابة التقاریر وعدم التواصل مع الوقائع التي 

یعیشھا األشخاص على األرض. مثالً، ھناك توقّع بتعبئة نماذج وكتابة تقاریر ال-نھائیة وتقدیمھا بالموعد حتى 
لو لم تكن الكھرباء متوفّرة. تكّرر ھذا بالنسبة للمانحین األلمان بشكل عام وكذلك بالنسبة لل- GIZ وقنوات 

أخرى تمّرر عبرھا وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة األموال. 

تكون مشكلة عدم المرونة أكثر إلحاحاً في مناطق تشتعل بھا الحروب والنزاعات، عندما یضطر األشخاص 
الذین تتعرض حیاتھم للخطر أیجاد طریقھم بین المتطلبات التي یستحیل تنفیذھا كونھا عدیمة الحساسیة للوقت 

الذي یحتاجھ النشطاء لتنفیذھا. ألمانیا لیست خارجة عن القاعدة في ھذه الحالة، ھذا صراع معروف بین 
المجتمع المدني وغالبیة وكالء التنمیة والممّولین الذین یعیشون في واقع مختلف ولدیھم حس آخر من الزمن: 



"نواجه أحياناً  أسئلة غريبة. لدينا كهرباء ألربع 
ساعات كل يوم ونحتاج الستخدام املوّلدات خالل 

ساعات عمل معينة أو خالل قيامنا بالورشات ويجب 
أن يكون لدينا املال لشراء لوقود للموّلدات. أحياناً ال 

يقتنع املمولون بهذا ألنهم ال يستطيعون تخيّل الحياة 
فقط مع أربع ساعات من الكهرباء كل يوم".  

(أمل نعيم، منظمة توليب، سوريا). 

"في إحدى املرات، قّدمنا طلب ملنحة في شهر نيسان 
وتلقينا الرد في شهر تموز، وعندها اختلفت 

احتياجاتنا تماماً وأصبح األمر غير وارد. ثالثة أشهر 
هي فترة زمنية طويلة جداً خالل الحرب ".  

(يوليا سبوريش، منظمة Girls، أوكرانيا). 



تؤّكد ھذه األمثلة عدم فھم المانحین للوقائع في المجتمعات التي یعملون بھا، وتؤكد ضرورة القیام باالستشارات 
الموسعة والحقیقیة مع المجتمع المدني والتي ال یمكن التنازل عمھا عند العمل على تغییر وتحویل سیاسات 

التنمیة وممارساتھا. اإلحتیاجات األساسیة مثل الكھرباء، كراسي العجالت للنساء ذوي اإلعاقات، الدعم النفسي 
عند الضائقة والمواصالت، ھي أمور ضروریة لیست فقط للعمل، بل للبقاء على قید الحیاة. ُوصفت جمیع ھذه 

التحدیات في المقابالت بأنھا صعبة أو شبھ مستحیلة عند التعامل مع غالبیة الممّولین، بما  

یشمل ألمانیا. وصلت انعكاسات الطلبات شبھ المستحیلة ھذه لدرجة تناُزل بعض الشركاء عن التعامل مع 
األموال األلمانیة ألنھا تضع عوائق ضخمة جداً. 

أین األصوات؟ متابعة المال 

باإلضافة للعوائق اإلداریة، یتم انتقاد ممارسات التمویل األلمانیة لتفضیلھا تمویل منظّمات التنمیة الدولیة على 
منظمات حقوق النساء. في نھایة المطاف، فقط جزء صغیر من میزانیة التنمیة األلمانیة یصل للمجتمع المدني 

والمجموعات التجاریة: %11.6 عام 2021 و 10.7% عام 2022. ھذا الدمج بالمعطیات بین التمویل 
لمنظمات غیر ربحیة والتمویل لمنظمات ربحیة ھو عدیم الفائدة ألنھ یجعل مبلغ التمویل المتاح للمجتمع المدني 
أن ال یكون واضحاً. على أي حال، ال تعكس ھذه النسبة دور المجتمع المدني ومساھمتھ التي تعتبر ذات أھمیة 

قصوى للتنمیة المستدامة، لحقوق اإلنسان والعدالة االقتصادیة واإلجتماعیة. باإلضافة لھذا، فإن نسبة كبیرة من 
التمویل للمجتمع المدني تصل لمنظّمات ألمانیة وشركائھا والتي یتواجد الكثیر منھم في الشمال العالمي، وعلى 

ما یبدو، تصل القلیل من ھذه األموال مباشرة للجنوب العالمي. قلیالً ما یصل التمویل من وزارة التعاون 
االقتصادي والتنمیة الذي یحدث عن طریق ال-GIZ لمنظّمات نسویة، لمنظّمات حقوق النساء و العدالة 

الجندریة، ناھیك عن مجموعات حراكیة وشعبیة. بدالً من تمویل ھؤالء، یفّضلون تمویل منظمات إغاثة دولیة 
تستطیع استیعاب مبالغ كبیرة من المال. لھذا أثر كبیر جداً: 

"شكت 15 أو 16 منظمة في اليمن من نفس األمر. تحصل نفس املنظّمات الكبيرة على 
التمويل طوال الوقت وال يصل أي من التمويل للمنظّمات األصغر، خصوصاً املنظّمات 

النسوية والتي ُشنَّت حرب ضدها". (قبول العبسي، مؤسسة قرار لإلعالم والتنمية 
املستدامة، اليمن). 

"عليِك ترجمة جميع املستندات لإلنجليزية أو األملانية وعليِك الحفاظ على املستندات 
لسبعة أعوام على األقل. نحن منظّمة كبيرة وطاقمنا املالي يبذل جهداً كبيراً، من ممكن 

أن تتخيلي مدى الصعوبة التي تواجهها املنظمات الصغيرة".  

(يوليا سبوريش، منظّمة Girls، أوكرانيا). 



تھدف أطر العمل واإلجراءات الصارمة ھذه لمراقبة المصاریف وتقلیص المخاطر، لكن یظھر من أصوات 
الناشطات النسویات بأنھا تزید نوعاً آخراً من الخطر أللمانیا، وھو الخطر بعدم التأثیر اإلستراتیجي وعدم 

المساھمة بشكل حقیقي بشكل یتوافق مع وقائع األشخاص وخبراتھم لتحسین وتطویر مجتمعاتھم. 

یعني ھذا أن المبادرات األكثر شجاعة في المجتمع المدني والتي تقف على الجبھة للنضال من أجل الدیمقراطیة 
والعدل والمساواة، ھي المبادرات التي تھمَّش ویتم إقصاؤھا، والمؤسسات األكبر والتي تمیل أحیانا ألنظمة 

غیر دیمقراطیة ھي التي یتم تفضیلھا: 

"أوالً، إنهم ال يرونا ، نحن صغيرون جداً بالنسبة لهم. ثانياً، نحن مجموعة غير 
مسّجلة وال ننوي التسجيل وال ترغب أي واحدة من العضوات التسجيل، ألنه سيكون 

لذلك أبعاد أمنية ودعينا نقول ببساطة بأننا ال نغنّي على موّال النظام وال نريد أن 
يؤّثر علينا". (منال حميد، تحالف أمان النسوي، العراق). 

"بما يتعلق بتحّديات املوارد، فانه من الصعب الوصول للصناديق وللمانحني. نعمل 
تقريباً بدون مقابل وهذا سيء جداً. الطريقة للحصول على منحة هي عن طريق 

منّظمات تابعة للنظام مثل األمانة السورية للتنمية وهكذا نستطيع العمل". (مجهولة، 
سوريا). 

یتطلّب التعاون مع منظّمات المجتمع المدني المتنوعة تغییرات بنیویة بأشكال التمویل، وال یعتبر ھذا مستحیالً. 
الشراكة المباشرة مع المنظمات النسویة ومنظمات حقوق النساء والعدالة الجندریة ھي أمر ضروري لتكوین 

استراتیجیة تنمویة نسویة. 

"علينا النظر للتفاصيل الدقيقة وعلينا الحديث عن أشكال التمويل وهذا ما نحاول 
الحديث عنه مع الحكومة األملانية (...) من ما سمعناه من ال- GIZ عندما أجرينا معهم 

مقابلة في املنطقة هنا هو أن أشكال التمويل التي يعملون معها والتي تلّقوها من 
الحكومة األملانية محدودة جداً. هذا يعني أنه يصعب عليهم توريد الخدمات أو صنع 

الشراكات مع مؤسسات لحقوق املرأة. هذا موضوع يجب الحديث مع ال- GIZ عنه 
لتغيير نماذج عملهم وتشجيعهم على الشراكة مع منظمات حقوق املرأة".  

(نيكول فانسوورث، شبكة نساء كوسوفو، كوسوفو). 



أجرت Mama Cash و AWID مؤخراً بحثاً نظرت من خاللھ لنماذج التمویل من المؤسسات الحكومیة، 
وبحثت النماذج التي تحاول إدارة الطلبات اإلداریة وبنفس الوقت التغلّب على العوائق في الطریق لتمویل 

الحركات النسویة على أنواعھا بشكل مباشر. النماذج التي تیّسر وتساھم على التمویل المباشر ھي ما نسمیھ 
"كتل البناء"، والكتلة األولى ھي اإللتزام السیاسي، وھو  التزام القیادات العلیا علناً للمساواة الجندریة والقیم 

النسویة، التعھّد ببناء العالقات مع الحركات النسویة والتعلّم من خبرة الناشطات بھدف بناء جھاز معرفة وفھم 
داخلي، واإلستعداد لتغییر النماذج القائمة. تعرض كتل البناء الالحقة اتجاھاً عملیاً للقیام بھذه التغییرات مثل 
إنشاء شرائح تمویل مختلفة للوصول لسلسلة من المنظّمات  الكبیرة والصغیرة وتمویل صنادیق النساء في 

جمیع أنحاء العالم. تملك الناشطات النسویات والصنادیق النسویة الخبرات، الوصول واألجھزة الالزمة لدعم 
ومرافقة منظمات النساء ومنظمات العدالة الجندریة بما یشمل الحركات الشعبیة، والمجموعات الصغیرة 

والمجموعات الواقعة بخطر. العنصر المھم ھنا ھو التعھّد بوضع الحركات النسویة ومنظّمات حقوق النساء في 
الجنوب العالمي على رأس سلم األولویات، بمكانة أعلى من المجموعات التي ال تتواجد على األرض. تھدف 
الكتلة الثالثة لتصمیم وبرمجة آلیات التمویل، مثالً من خالل بناء تمویل أساسي مرن وطویل األمد، وتمویل 

األمن الشامل، األمانة ورفاھیة النشطاء والطواقم. وأخیراً، تھتم كتلة البناء الرابعة بفھم الحوكمة واإلدارة لیس 
فقط بالمعنى التقني والحیادي، باإلضافة لدعوة النسویات والنشطاء لحقوق المرأة بالمشاركة بعملیة صنع 

القرار، من مرحلة تصمیم البرامج حتى القرار بالنسبة لمعاییر اإلستحقاق وتطویر إجراءات التقاریر المالیة. 

أین األصوات؟ تحویل القوى 

في نھایة المطاف، ال یعني التوجھ النسوي ضم النساء أو التطرق لعدم المساواة الجندریة، بل الشك والتحقیق 
والنظر عمقاً الى مباني القوى بعدسة تقاطعیة. في نطاق التنمیة، یعني ھذا تحویل القوى الجغرافیة- السیاسیة 

واإلقتصادیة بین الشمال العالمي والجنوب العالمي، تغییر الخطابات الملطّخة بالكولونیالیة وإعطاء القوة للنساء 
وللمجموعات المھمشة تاریخیاً- لیس كمتلقیات لإلغاثة والمساعدات، بل كخبیرات، وكیالت وقائدات للتغییر 

في مجتمعاتنا. 

یتطرق ھذا لیس فقط لألطر النظریة والتصریحات السیاسیة، بل ألمور عملیة مثل تقدیم الطلبات والتقاریر. 
مثالً، ال یستطیع األشخاص الذین یعیشون بحالة حرب توفیر وصوالت شراء، لكن تستطیع المنظّمات 

المجتمعیة تطویر طرق ناجعة ومبنیة على الثقة لرصد المصروفات والتقیّد بالشفافیة: 

"على سبيل املثال، ال تستطيع النساء التي تعيش في ميليتوبول إعطائنا وصوالت 
الشراء من الدكاكني أو من السوبر- ماركت ألنها تشتري الطعام أحياناً في األسواق 

والبازارات. نثق بهن ونعطيهن املال وهن يرسلن لنا صورة ملا قمن بشراءه بدالً من 
الوصل أو األوراق من املركز التجاري وغير ذلك. يوافق فقط عدد قليل من املمولني على 

هذا األمر". (أولينا شتريزاك، Posi*ve Women، أوكرانيا). 



كیف سیكون شكل سیاسات وممارسات التنمیة األلمانیة إن كان للنسویات من الجنوب العالمي صوتاً بتصمیم 
التعاون اإلنمائي في دولھن ومناطقھن؟ بالتأكید سیكون شكلھا مختلفاً جداً عما ھو اآلن والذي یشمل قرارات 

أحادیة الجانب، حوارات محدودة بین ألمانیا والمجتمع المدني عن اولویاتھ التنمویة ، ذھاب جزء كبیر من 
الموارد لمؤسسات تابعة للدولة أو للمنظمات الدولیة والبنوك التنمویة بدالً من المنظّمات النسویة القویة 

والمتنوعة، منظمات حقوق المرأة ومنظمات مجتمع المیم عین، حركات العدالة االجتماعیة وحركات المجتمع 
المدني. 

سمعنا آراءاً متنوعة، إیجابیة وسلبیة، عن التجربة والعمل مع ال- GIZ والوكاالت الممّولة من قبل وزارة 
التعاون االقتصادي والتنمیة. عبّرت الكثیر من اآلراء السلبیة عن تجارب ذات طابع استعالئي، نیو-كولونیالي، 

یمیل لسیادة البیض، عدم إحرام وتقدیر خبرات النسویات المحلیات، وتفضیل متطلبات التقاریر على أمان 
ورفاھیة الطواقم، النشطاء، المشاركات وآخرین. عبّرت العدید ِمن َمن أجرینا معھم المقابالت أنھم لیسوا ضد 

التقاریر والشفافیة، بل على العكس، فقد عبّروا عن رغبتھم بتنفیذ المتطلبات وعن تعھّدھم الستخدام الموارد 
بشكل صادق. تكمن المشكلة في كون المتطلبات غیر معقولة وتعیق على الطواقم وعلى رفاھیتھا، عن كونھا 

غیر معقولة نسبة لواقعھم المعاش، وإحباطھا لھدف عملھم الحقیقي. 

تشّدد األمثلة اإلیجابیة على أھمیة التوجھ النسوي الذي تقوم بھ الطواقم، عندما تتوافق مع اإلحتیاجات الفعلیة 
للمجتمع المدني وعندما تستطیع الرد على ھذه اإلحتیاجات في الوقت الصحیح، وبطریقة محترمة، موقوتة 

واستراتیجیة: 

"تعاونت ال- GIZ مع شركة محاماة وأجرت تدريبات 
عن هذه القوانني، قانون حماية البيانات وقانون 

العمل في تركيا. كان هذا النوع من الدعم جيداً جداً. 
لعب األشخاص في الفريق دوراً مهماً جداً. كان 

السوريون واألملان في الفريق نسويون وبذلوا جهوداً 
عظمى قبل أن يأتوا  الينا وحاولوا فعالً تسهيل 

األمور علينا. حدث هذا في تركيا". 

 (مجهولة). 

یُظھر ھذا المثال أنھ ھنالك ممارسات جیدة، لكن تجربة المجتمع المدني العامل مع الوكاالت األلمانیة ھي 
تجربة غیر متوافقة ومتفككة، ألن العاملون في الوكاالت األلمانیة یتلقّون السیاسات من المستویات األعلى منھم 

في وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة، مثل استراتیجیة اإلصالح 2030. 



استراتیجیة 
اإلصالح  

 2030

أللمانیا 
استراتیجیة اإلصالح 2030 لوزارة التعاون االقتصادي والتنمیة ھي نتیجة لعمل الحكومة األلمانیة السابقة 

التي كانت بالسلطة حتى نھایة عام 2021. لیس من الواضح كیف تنوي الحكومة الجدیدة التعامل مع المشاكل 
الجوھریة في اإلستراتیجیة، والتي تعتبر مھمة ضروریة. یعد العنوان الثانوي من االستراتیجیة ب"تفكیر 

جدید- اتجاه جدید"، لكن مع ذلك یظھر بان مباني القوى والمباني الھرمیة القدیمة ما زالت في مكانھا. لنكن 
بمنتھى الوضوح: ال یوجد أي شيء نسوي باإلصالح. 

أحد اإلتجاھات الجدیدة التي الحظناھا ھي إعطاء المزید من القوة للقطاع الخاص. یتماشى ھذا مع استخدامات 
متعددة لمصطلحات نیو-لیبیرالیة التي تعد ب"النجاعة"، "الفعالیة"، "المرونة" والنتائج السریعة وكما ھز 

الحال في القطاع الخاص، ال یوجد أي عالقة بین الوعود والدالئل. 

لنراجع العناصر األساسیة لالستراتیجیة من وجھة نظر نسویة. 

تفتتح االستراتیجیة باستعراض للتحدیات التي تواجھھا اإلنسانیة والكوكب. من المھم التطرق لھذا كي نكشف 
عن العقلیة والفرضیات األیدیولوجیة التي تنتج عنھا العناصر العملیة لالستراتیجیة. تبدأ االستراتیجیة ببحث 
المعطیات الدیمغرافیة والعدد المتزاید لسكان الكرة األرضیة، خصوصاً في الدول المدعّوة "الدول النامیة"، 

وبعدھا تحّدد بعض المشاكل األساسیة مثل الجوع والفقر والتي ال تزال في أولویات عمل التنمیة األلماني. 
األسباب "الكالسیكیة" ھذه لمؤسسات التنمیة ھي صاحبة تاریخ حافل من الفشل باإلعتراف والتطّرق للعناصر 

البنیویة األوسع التي تسبّب الفقر والجوع والستمرارھم. یذكر االستعراض بعض األسباب مثل الصراعات 
والنزوح القسري والتغییر المناخي، یذكر بعدھا العولمة وجھتھا األخرى وھي عدم المساواة و"أوضاع العمل 

المزریة في العدید من سالسل التزوید (...) خصوصاً في أفریقیا".  



ما یثیر االھتمام في ھذا االستعراض ھو ما ینقص منھ. لیس ھنالك أي ذكر في لمباني القوى الدولیة 
والمؤسسات المسؤولة عن مشاكل اإلنسانیة ومشاكل الكوكب. یبدو وكأن االستعراض یجھل كیف صّممت 

الكولونیالیة، وما زالت تصّمم، الوقائع االقتصادیة والسیاسیة بما یشمل الفقر والجوع واإلستخراج الال-نھائي 
واستغالل القوى العاملة والمصادر الطبیعیة. ھنالك ذكر لظروف العمل المزریة في سالسل التزوید وأیضاً 

اعتراف بأنھا مشكلة، في أفریقیا، بینما ال یوجد أي ذكر لقواعد الشركات واألسواق الدولیة التي تبني وتصّمم 
سالسل التزوید ھذه في الشمال العالمي. ال یذكر اإلستعراض اشتراط برامج التعدیالت البنیویة من قبل 

المؤسسات االقتصادیة الدولیة إجبار دول الجنوب العالمي بإضعاف مستویات العمل والحفاظ على البیئة بھدف 
جذب المستثمرین ألن ھذا یرّخص من تكالیف اإلنتاج والعمل. لیس ھنالك أي ذكر لمجموعات اللوبي المحلیة 

والدولیة للقطاع الخاص العاملة ضد مقاییس المسائلة الُملزمة قانونیاً والتي بسببھا تصبح المسائلة بشأن 
انتھاكات حقوق اإلنسان، حقوق العمل والحقوق البیئیة، غیر ممكنة. في الحین ذاتھ، یسیطر القطاع الخاص 

على جزء كبیر من استراتیجیة اإلصالح.  

ببساطة، یعترف اإلصالح بمشاكل حقیقیة، لكنھ ال یذكر أسباب ھذه المشاكل، ولذلك فان الحلول غیر مالئمة 
وتعّزز في نھایة المطاف مباني القوى التي تخلقھا. لننظر الى ھذه العبارة في النص: "إن كان لجمیع 

األشخاص في العالم نفس أنماط اِالستھالك واإلنتاج مثل الدول المتقّدمة، فإننا سنحتاج لكوكبین، لكن لدینا 
كوكبأً واحداً فقط". مع ھذا، ال یوجد أي ذكر في االستراتیجیة بأكملھا، لحكومات الشمال العالمي، الشركات 

الدولیة والمؤسسات االقتصادیة الدولیة والتي یقع علیھا جزءاً كبیرا من المسؤولیة لھذه المشاكل. ال یوجد أي 
ذكر ألھمیة تغییر أنماط اإلستھالك واإلنتاج غیر المستدامة ھذه التي تؤدي لتدمیر كوكبنا. ألمانیا مسؤولة 

تاریخیاً عن إنتاج 4% من ثاني أكسید الكربون في العالم، وھي الیوم في المرتبة 12 عالمیاً في مستوى 
اإلنبعاثات. ال یوجد أي ذكر لمسؤولیة ألمانیا، إن كانت في الماضي أو الحاضر، لتجاه المجتمع الدولي وسكان 

العالم. یقول المركز للسیاسة الخارجیة النسویة: "بدالً من التعدیالت، تقوم ألمانیا بعرض دعمھا االقتصادي 
كبرنامج إغاثة تطّوعي وتتخلص بھذه الطریقة من مسؤولیتھا كقوة مستعمرة سابقاً"، نضیف لھذا كون ألمانیا 

قوة سیاسیة واقتصادیة حالیاً.  

یعود نفس النمط باإلعتراف بالمشاكل ولیس بأسبابھا أیضاً في قسم العناصر العملیة من االستراتیجیة. تعترف 
ألمانیا بأنھ ال یمكن فرض التنمیة وتصّرح أن "الدرب للتنمیة ھو أن یعمل الشركاء بمبادرتھم"، ومع ذلك یبدو 

أن اإلستنتاج من ھذا اإلعتراف خاطئ.  تعید وتكّرر االستراتیجیة أن ألمانیا "تنادي، الیوم أكثر من السابق، 
الدول الشریكة لتوفیر أدلّة قابلة للقیاس كدلیل للتطور والحكم الجید، لحقوق اإلنسان ولمكافحة الفساد". نرید 

جمیعنا أن نرى التطور في جمیع ھذه المجاالت، لكن مبنى القوى الثنائیة ھذا والذي تستطیع ألمانیا من خاللھ 
المطالبة بدالئل على التطور من دول الجنوب العالمي، یكشف عن الفراغ الذي ال یتم بھ المطالبة من ألمانیا 

عرض األدلة وإثبات مساھمتھا لحل ألزمة المناخیة أو فشلھا بإنھاء اإلستعمار. إن تكرار ألمانیا لتوقعاتھا من 
الدول الشریكة التي "تستطیع ویجب علیھا عمل المزید"، یعطي إنطباعاً بأنھا ال تقول ھذا من منطلق یحترم 

استقالل ھذه الدول، بل ألنھا تتصرف مثل البالغ الذي یعلّم األطفال كیف یتصرفون. 

"الدالئل القابلة للقیاس" التي تطلبھا مؤسسات التنمیة األلمانیة لیست بالشرط منطقیة أو استراتیجیة. یظھر من 
المقابالت التي أجریناھا أن الضغط المستمر إلنتاج الدالئل كان بنھایة المطاف لیس فقط بمثابة عبء على 

المجتمع المدني، بل أیضاً عائق أمام صنع التغییر. إن مصیر اآللیات الصارمة وعدیمة المرونة أن تبقى حبراً 
على ورق بدالً من أدوات مفیدة تستطیع الفِرق العمل معھا: 

https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/
https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/
https://www.climatewatchdata.org/countries/DEU?end_year=2019&start_year=1990
https://www.climatewatchdata.org/countries/DEU?end_year=2019&start_year=1990


 
 

انهم يّدعون بأن توجههم نسوي لكنهم بعيدون 
كل البعد عن ذلك. إجراءاتهم بيروقراطية جداً 

ومهلكة، وهم يعتمدون على األدلة وليس على 
الجودة أو التأثير. يهتمون كثيراً بالتفاصيل 

واألرقام أكثر من القيم والتأثير، نماذج 
استجابتهم مهلكة، التواصل مع فريقهم مهلك، 

 GIZ-مطالبهم مهلكة(...) أظن أنه إن أرادت ال
تطوير نفسها كمؤسسة تدعم املنظمات النسوية 
فعالً بدون تبنّي توجه نسوي، عليهم على األقل 

أن يكونوا مرنني. جهازهم على حاله اآلن ال 
يعمل". 

 (مجهولة).



استراتیجیة اإلصالح 2030: قلّة مرونة مخفیّة في الشراكات 

تقوم االستراتیجیة بتصنیف الدول الشریكة لثالثة أصناف. وراء ھذا التصنیف یكمن تفكیر نیو -لیبرالي بحت 
(فّعال، سریع ومرن) لكن یبقى المنطق السیاسي من وراء ھذا التصنیف مجھوالً. الیكم التصنیفات الثالث: 

شراكة ثنائیة األطراف: یشمل تنوع جغرافي و 32 دولة. 1.

شراكة عالمیة: تشمل البرازیل، الھند، اندونیسیا، بیرو، جنوب أفریقیا، فیتنام، الصین. 2.
ھدف ھذه الفئة حمایة البیئة والمناخ باألساس عن طریق القروض وتعزیز صنادیق سوق 

المال". ھذا التصنیف مثیر جداً للقلق ألنھ ال یمكن حمایة البیئة والمناخ عن طریق القروض 
وحلول مبنیة على األسواق. الخطوة األولى ھي تمویل حركات العدالة البیئیة والمناخیة، 
خصوصاً تلك التي تقودھا النساء واألشخاص غیر المعیاریین في أكثر المجتمعات تأثراً 

باألزمة المناخیة. 

شراكة الترابط والسالم: تشمل أفغانستان، تشاد، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، العراق، 3.
لیبیا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوریا والیمن. لیس ھنالك أي شك بأن الحروب 

والتجنّد ھي من المشاكل الكبیرة التي تواجھھا اإلنسانیة، لكن اإلنطباع الذي نأخذه من ھذا 
التصنیف ھو أنھ یھدف لمنع الھجرة ألوروبا. تثیر الجملة "زیادة الدعم لمنظمات التنمیة 

العالمیة" قلقنا، ألنھا ال تأخذ بعین اإلعتبار الدور الحاسم لقیادات المجتمع المدني ببناء 
السالم. 

وصلت ألمانیا لھذا التصنیف بشكل أحادي الجانب بدالً من طریق المشاركة والحوار مع ھذه الدول وشعوبھا. 
على التوجھ التعاوني األلماني أن یؤدي بأن تلعب دورھا كعضوة في المجتمع الدولي وصاحبة مسؤولیات 

سابقة تاریخیة ومسؤولیات حالیة والتي نستطیع ویحق لنا، كأشخاص یعیشون على ھذا الكوكب، أن یكون لنا 
صوت وقوة لتقریر مستقبلنا ومصیرنا. 

من الناحیة التعاونیة، استراتیجیة اإلصالح مبنیة على أربعة أعمدة، وعلى اثنان من ھذه األعمدة یسیطر 
القطاع الخاص. العامود األول ھو ما ذكرناه سابقاً وھو التوقع أمن الدول الشریكة العمل بشكل أفضل، وھو 

یعطي انطباعاً استعالئیاً. العامود الثاني ھو "شراكات إصالحیة" من خاللھا یعطي التعاون اإلنمائي الرسمي 
دوراً أكبر للدول التي تتبع اإلصالحات، لكنھا ال تحدد أي  

إصالحات. العامود الثالث ھو اإلستثمارات الخاصة، "ألن القطاع الخاص ھو القطاع األساسي المنتج للعمل". 
یتجاھل ھذا دور القطاع الخاص بالظلم وعدم المساواة، وعدم وجود آلیات مساءلة ألنواع الضرر المتعددة التي 

یسببھا بما یشمل أخذ الرزق من الناس، استخراج الموارد مما یسبب بالنزوح القسري ولألزمة المناخیة. 
مساواة التنمیة والقطاع الخاص في الجنوب العالمي تتناقض مع التحلیل االقتصادي النسوي الشامل وتوجھات 

العدالة التنمویة. العامود األخیر ھو خلق "الظروف المالئمة للتجارة العادلة" عن طریق "حمالت اإلستدامة 
االجتماعیة والبیئیة" وھذا ال یأخذ بعین اإلعتبار أن ظروف العمل المزریة والضرر البیئي لیست نتیجة مؤسفة 

لسالسل اإلنتاج العالمي، بل أنھا تقع في لب النظام االقتصادي العالمي. 



یبرز ھنا أیضاً عدم ذكر المجتمع المدني، بالرغم من ذكر النیّة بالعمل أكثر مع المجتمع في االستراتیجیة. 
یتوافق ھذا مع انعدام األصوات، الوكالة واالستقاللیة لألشخاص من دول الجنوب العالمي من االستراتیجیة. 

إن عدم المرونة وعدم فھم الوقائع المعاشة من الممكن أن یؤدي للتصّرف بشكل استعالئي وعدیم الحساسیة 
تجاه منظّمات المجتمع المدني،  وعدم اإلكتراث لألمان الجسدي والنفسي للمدافعات عن حقوق اإلنسان 

والمجتمعات التي تواجھ العنف والصدمات النفسیة. 

حتى الممارسات التي تبدو وكأنھا تافھة مثل طلب قائمة أسماء المشتركین في فعالیات مدعومة من قبل 
الممولین األلمان تصبح غیر الئقة في سیاقات تتم بھا مالحقة المدافعین عن حقوق اإلنسان. في نھایة المطاف، 

ال یمكن تبدیل فحص كل بطاقة مواصالت عامة بالثقة الحقیقیة في جوھر أي عالقة وأي تعاون. ھذه حقیقة 
بسیطة تعرفھا المموالت النسویات: 

أصبح من الواضح أن ھدف سیاسة التنمیة النسویة ھو القیام بالتغییرات البنیویة في مؤسسات التنمیة األلمانیة 
وھو أمر بالغ الطموح من جھة، وضروري من الجھة األخرى. من المھم تغییر العقلیة، السیاسة والممارسات. 

إن النسویات ومنظمات حقوق المرأة وحركات العدالة الجندریة على استعداد بعرض خبرتھم لتحقیق ھذا 
الھدف. 

"املفتاح هنا هو الصراحة، ألننا نريد أن 
تستطيع شريكاتنا مشاركتنا أيضاً عند الفشل 
ألننا نتعّلم منه، خصوصاً في مجال املناصرة. 
طاملا كان شركاؤنا صريحون معنا، نستطيع أن 
نكون مرنات جداً والقيام بالتعديالت".  (ستينا 

ماغنوسون بوور، مكتب البلقان الغربي، 
Kvinna till Kvinna، السويد). 



الخالصة: 
 نقاط نسویة للتفكیر 



نأمل بأن تحصل االستشارات والحوارات مستقبالً بین المجتمع المدني ووزارة التعاون االقتصادي والتنمیة 
ونرید عرض قائمة لیست حصریة لخمسة اتجاھات ممكنة الستمرار الحوار: 

اإلعتراف ب"التعاون" في التعاون اإلنمائي: یتطلب التوّجھ التعاوني للتنمیة احترام 1.
صوت ووكالة األشخاص بتعریف التنمیة وما تعني في مجتمعاتھم. ینطبق ھذا بالذات 

على مجتمعات ومجموعات تم تھمیشھا تاریخیاً من صنع القرارات وتقریر مصیرھا. ال 
یمكن أن یكون ھنا نموذجاً واحداً ینطبق على الجمیع، وال أن یكون تصنیف أحادي 

الجانب من األعلى لألسفل تحدده ألمانیا. یجب اإلعتراف والتطرق بشكل مستمر لعدم 
التوازن بالقوى في الماضي والحاضر في "التعاون" اإلنمائي. إن سمعنا النداء لإلبتعاد 
عن عالقات القوى وطرق العمل النیو-كولونیالیة، فإن التعاون اإلنمائي سیشمل العدالة 
التاریخیة والتعویضات والمسائلة متعددة اإلتجاھات بین الدول، وبین الدول والمجتمع 

المدني.  

تحویل الموارد للمجتمع المدني وتقدیره، خصوصاً الحركات النسویة وحركات العدالة 2.
االجتماعیة: أعلنت میزانیة وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة لعام 2022 أن %10.7 

(1319741 ألف یورو)  ُخّصصت ل"المجتمع المدني ومجموعات ومؤسسات تجاریة". 
إن أخرجنا القطاع الخاص والتمویل الذي یبقى بمنظمات اإلغاثة الدولیة، فكم من ھذه 

المیزانیة یصل فعالً لمنظمات وحركات شعبیة، نسویة، وغیر معیاریة؟ مع ذلك، تكون 
ھذه المنظمات عادة في جبھة التغییر في مجتمعاتھم، وھم أول من یتعامل مع األزمات 

والنزاعات في مجتمعاتھم. كیف سیكون شكل األمور إن خصلت الحركات النسویة 
والمجتمع المدني على التقدیر الذي تستحقھ لمساھمتھا بتحسین المجتمع وتغذیة التنمیة 

الدولیة بخبرتھا؟ ألي درجة من سیختلف توزیع الموارد؟ 

نرید أن نشدد ھنا على أھمیة التواصل، التشابك والتضامن عابر الحدود للمنظمات النسویة 
والمجتمع المدني بشكل عام. "قضايانا مشتركة إن كنا نساء فلسطينيات، 

عراقيات، لبنانيات. آمل بتحالف نسوي عابر للحدود في العالم العربي 
ألن أهدافنا متشابهة ووقائعنا متشابهة. والتغيير حتمي". (جوان مرزا، 

تحالف أمان النسائي، العراق). 



اإلنتقال من التعاون المبني على السیطرة للتعاون المبني على الثقة والتفكیر مجدداً 3.
بالمخاطر: یتطلب التعاون والعالقات ذات القیمة مع المجتمع الدولي تغییر في العقلیة. 

یجب عدم رؤیة الشركاء من المجتمع المدني ك"أشخاص ینفذون المشاریع" بل كحامالت 
لشعلة التغییر في مجتمعاتھم والعالم، والذین یستحقون ویحتاجون أكثر من موارد أفضل. 
التمویل األساسي، المرن ومتعدد السنوات والذي تناصر لھ الحركات النسویة ألعوام، ھو 
ضروري للحفاظ على حركات التغییر والعدالة، خصوصاً في زمن ال یخلو من الحركات 
المضادة ومواردھا الال- نھائیة والتي تعمل بشكل عالمي ومحلي. باإلضافة، یجب تغییر 
نماذج التمویل بشكل جذري، بما یشمل إجراءات البرامج والتقاریر والمحاسبة. ھذا أمر 

صعب، لكنھ ممكن وحتى ضروري،  ویتطلب من الممولین التفكیر مجدداّ بالمخاطر 
ومعالجتھا، وتبدیل متطلبات المحاسبة والتقاریر القاسیة والمرھقة ولتي تشّكل عبئاً كبیراً 

على الحركات، (كما قالت واحدة من الناشطات اللواتي أجرینا معھن المقابالت: "قتلت 
التقاریر روح المشروع")، وتبدیلھا بتوجھ مبنى على الثقة. حكمة وخبرة المموالت 

النسویات لتقود الطریق.  

الخروج من فخ الحلول الزائفة النیو-لیبرالي ومن فخ "التمكین االقتصادي للمرأة": 4.
على صانعي القرار أخذ االقتصاد النسوي ونماذجھ وممارساتھ وأجنداتھ لتوزیع الثروات 

من جدید بجدیة ألنھ أكثر اقتصاد یضمن التطور االقتصادي ویضع رفاھیة األشخاص 
والكوكب في المركز. لألسف، سیطرة القطاع الخاص على إصالح وزارة التعاون 

االقتصادي والتنمیة وعلى توزیع الموارد یعكس روح العصر الحالیة لسیطرة الشركات 
على الحكم. توسع االقتصاد المبني على الدیون الذي یُخِضع النساء للدیون بینما تصبح 
البنوك أكثر غنى أصبح یسوَّق ك"تمكین اقتصادي للنساء" و"دمج اقتصادي". تحدي 

الرأسمالیة النیو-لیبرالیة التي تبنتھا استراتیجیة اإلصالح كمبرر للوجود سیكون واحد من 
أكبر التحدیات الستراتیجیة التنمیة النسویة. 

تكاتل السیاسات كجھد وتعّھد مستمر: یشدد الموقف النسوي لسیاسة التنمیة والسیاسات 5.
الخارجیة على أھمیة تكاتل السیاسات، خاصة في المجاالت التي ما زالت بھا النسویة 

والتحلیل الجندري التحویلي مھّمشة أو ال یوجد لھا أي اعتبار، مثل التجارة واإلستثمار، 
السالم واألمن، الھجرة، المناخ وغیرھا. نرید ھنا مدح اإلقتراح الذي عال من مشاورات 
وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة مع المجتمع المدني بتأسیس مجموعة عمل مشتركة 

لوزارة الخارجیة األلمانیة ووزارة التعاون االقتصادي والتنمیة شأنھا السیاسات الخارجیة 
النسویة وسیاسات التنمیة. من المھم الذكر أنھ كي تستطیع مجموعة العمل ھذه تحقیق 
قدرتھا بالكامل، یجب أن یكون ھنالك تمثیل وتأثیر وافر للحركات النسویة والحركات 

للعدالة االجتماعیة من الجنوب العالمي. سیخلق ھذا فرصة ضروریة للوزارتین بالنظر 
لتكاتل السیاسات بشكل مستمر وتوفیر اآللیات للمسائلة في المجتمع المدني والحركات 

النسویة. 



 

تعلم الناشطات النسویات أن عالم آخر ھو أمر ممكن وأن األجھزة التي خلقھا اإلنسان، إن كانت 
اجتماعیة، سیاسیة أو اقتصادیة، لیست ُمنزلة ویمكن تغییرھا. تعتبر سیاسة تنمیة نسویة أللمانیا 

فرصة ثمینة إلحداث تغییر في األنظمة. سننھي بكلمات تواصلنا معھا بشكل عمیق: 

 "في نهاية املطاف، جوهر اإلستدامة هو حياة 
اإلنسان وإن لم تخدمنا األجهزة الحالية، فعلينا 

خلق أجهزة جديدة".  

 Kvinna ،مايا شتاجيك، مكتب البلقان الغربي)
till Kvinna، السويد). 
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