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التمكني

النشاط االقتصاديالتعليم
البقاء عىل قيد الحياة يف 

سن الخامسة
عدد الوالدات التي قام بها 
كادر صحي مدرَّب،

األطفال الذين
 بلغوا الصف الخامس

“مجلس محامي بورما”
ليزيل تشوي1

أكرثية  تواجه  الطبيعية،  بورما  موارد  وفرة 
نتيجة  املعيشية  الظروف  يات  تحدنِّ الشعب 
من  فأكرث  الحكومية.  االقتصادية  اإلدارة  لسوء 
%32 من السكان يعيشون تحت خط الفقر2. 
وقد احتلت بورما املرتبة التصنيفية الـ 132 من 
بني 169 بلًدا بحسب “دليل التنمية البرشية” 
املتحدة  األمم  “برنامج  أصدره  الذي   )HDI(
غياب  وينعكس  هذا،   .20103 لعام  اإلمنايئ” 
ة يف وضع السياسات االقتصادية  املشاركة العامَّ
الناتج  من  فقط   0,5% الحكومة  تخصيص  يف 
ويف  للتعليم4.  و0,9%  للصحة،  القائم  املحيل 
من   60% الحكومة  تنفق  الراهن،  الوقت 
العائدة  األعامل  قطاعات  عىل  مصارفاتها 

للدولة5.

دون  الدميقراطية  املؤسسات  غياب  يُحول 
السياسات  صنع  يف  الة  الفعَّ ة  العامَّ مشاركة 
فإساءة  والبيئية.  واالجتامعية  االقتصادية 
واملرشوعات  مسترٍش؛  أمر  السلطة  استخدام 

1  Burma Lawyers’ Council, Leslie Choi.
2  Economy Watch, Myanmar (Burma) 
Poverty Line, Gini Index, Household 
Income and Consumption, (May 2011), 
<www.economywatch.com/economic-
statistics/Myanmar/Poverty_Line>.
3  UNDP, The Real Wealth of Nations: 
Pathways in Human Development, (New 
York: 2010), <hdr.undp.org/en/statistics>.
4  UN Human Rights Council. Progress 
report of the Special Rapporteur on 
the situation of human rights in 
Myanmar,(Geneva: 10 March 2010).
5  Index mundi, Burma Economy Profile, 
(2010), <www.indexmundi.com/burma/
economy_profile.html>.

املسؤولني  جيوب  مللء  تُستخَدُم  التنموية 
الرسميني العسكريني عىل حساب املواطنني.

باسم  –املعروف  العسكري  النظام  نظَّم  وقد 
 -)SPDC( والتنمية”  للسالم  الدولة  “مجلس 
)نوفمرب(  الثاين  ترشين  يف  وطنية  انتخابات 
إال  سنة-  عرشين  خالل  األوىل  –وهي   2010
أنها اتَّسمت بقوانني انتخاب معيبة ومامرسات 
هيمنته  املذكور  “املجلس”  ويواصل  قمعية. 
عىل الحكومة يف بورما، كام يستمر املسؤولون 
الرسميون يف إساءتهم استخدام سلطاتهم عىل 
النحو الذي يحقق مصالحهم. وهم ال يشعرون 
بأدىن خوف من تبعات مامرساتهم، إذ ال وجود 
يف الوقت الراهن ألينِّ وسائل تجعلهم يخضعون 
عهم عىل املزيد من  ة، مامَّ يشجنِّ للمساءلة العامَّ

االنخراط يف هذه املامرسات.

دستور عام 2008 وانتخابات عام 2010

العسكري  الحكم   2008 عام  دستور  ن  حصَّ
الوطني  الربملان  مقاعد  ربع  تخصيص  بإجازته 
واملناطق  الدولة  مقاعد  ثلث  ص  فيام خصَّ له، 
يعينِّنهم  الذين  العسكر  ملمثيل  الربملانية 
أعضاء  جميع  يعينِّنون  فالعسكر  العام6.  القائد 

6  Constitution of the Republic of 
the Union of Myanmar, (September 2008), 
arts 74, 109, and 141.

وهي   ،)UEC( االتحادية  االنتخابات  لجنة 
حرية  ضامن  عن  املسؤولة  الحكومية  الهيئة 
القوانني  وتنع  هذا،  ونزاهتها7.  االنتخابات 
االنتساب  من  السياسيني  املعتقلني  االنتخابية 
عىل  القيود  تفرض  بل  السياسية،  األحزاب  إىل 
شننِّ هذه األخرية أيَّ أنشطة حملويَّة. ويف ردة 
واملقينِّدة،  دة  املحدنِّ القوانني  هذه  عىل  فعٍل 
 )LND( قاطعت الرابطة الوطنية للدميقراطية
األخرى  الرئيسية  املعارضة  واملجموعات 
االنتخابات ونتائجها الالرشعية8. ومن الطبيعي 
أيًضا،  الفاسدة،  رة  املزوَّ االنتخابات  هذه  أنَّ 
فمن  الناخبني9.  ترهيب  إىل  استناًدا  أُجِريَت 

7  UN General Assembly. 
Situation of human rights in 
Myanmar, (15 September 2010).

8  M. Maung, “Ethnic leaders 
join NLD vote-boycott roadshow,” in 
Mizzima News, (13 October 2010), 
<www.mizzima.com/news/election-
2010-/4442-ethnic-leaders-join-nld-
voteboycott-roadshow.html>.
9  J. Davies, and H. Siddique, 
“Burma election observers report voter 
intimidation,” The Guardian, (8 
November 2010), <www.guardian.co.uk/
world/2010/nov/08/burma-election-voter-
intimidation>.
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ر التنمية املعسكرة هي دامئًا أمر متعذِّ

عزَّرت عقود من الحكم العسكري بيئة سياسية قمعية ومضطهدة تسخر من كل املبادئ الدميقراطية، وتستغل 
ة مبا فيه مصلحة النخبة العسكرية التي ال تكنرُّ أيَّ احرتام لحقوق اإلنسان أو لحكم القانون مهام  املوارد العامَّ
َصُغر. ويعاين شعب البلد املقهور الفاقد كل حقوقه األساسية عواقب سوء اإلدارة االقتصادية وتقويض البيئة 
وتدميها وتخلرُّف التنمية املستدامة. إنَّ بورما يف أشد الحاجة إىل مؤسسات دميقراطية قوية تعزِّز التنمية 

تني. املستدامة واملشاركة واملساءلة العامَّ

BCI = 75 GEI = —
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بالتالعب  تتعلق  التي  تلك  الرئيسية  الشكاوى 
األصوات  جمع  خالل  من  الناخبني  بأصوات 
كان  املناطق،  بعض  ويف  مسبًقا10.  وترتيبها 
مل  إذا  أراضيهم  مبصادرة  دون  يُهدَّ القرويون 
“االتحاد  حزب  الحاكم،  النظام  لحزب  يقرتعوا 

.)USDP( 11”للتضامن والدميقراطية

خالل  من  موقفه  العسكري  النظام  ن  يُحصنِّ
قة الستقالل القضاء12. فلدى  سننِّ القوانني املعونِّ
العليا  املحكمة  قضاة  تعيني  سلطة  الرئيس 
وإقالتهم وفق ما يراه13. فهذه املحكمة ال تارس 
الدستورية.  أو  العسكرية  القضايا  يف  القضاء 
حصانة  يضمن  الدستور  أن  ذلك  إىل  أضف 
أعضاء النظام العسكري الحاكم، مانًعا القضاء 
التي  الحاالت  يف  القوانني  لتنفيذ  ل  التدخُّ من 
ا الفساد املسترشي فيقونِّض  يضلعون فيها14. أمَّ
حامية  عىل  قدرته  عن  فضالً  القضاء،  رشعية 
غري  الحكومة  مسؤويل  فيجعل  األفراد،  حقوق 

قابلني للمساءلة15.

املجتمع  منظامت  تضطلع  البلدان  معظم  يف 
املدين بدوٍر أسايسٍّ يف تعزيز املبادئ الدميقراطية 
وتساهم يف ضامن الشفافية واملساءلة والدفاع 
ا  أمَّ العامة.  واملشاركة  اإلنسان  حقوق  عن 
القمع  تواجه  املنظامت  هذه  فإنَّ  بورما  يف 
مامرسة  من  املنع  أو  والعسف  والتقييد 
مدين  مجتمع  غياب  ففي  املدنية16.  أنشطتها 
حيوي، تارس الزمرة العسكرية الحكم املطلق 

غري الخاضع ألينِّ رقابة أو أي مساءلة.

10  Burma Fund UN Office, 
Burma’s 2010 Elections: A comprehensive 
report, ( January 2011).
11  Ibid.
12  A.U. Htoo, “Analysis of the 
SPDC’s Constitution from the Perspective 
of Human Rights,” in Legal Issues on 
Burma Journal, No. 30 (2008).
13  Constitution of the Republic of 
the Union of Myanmar, (September 2008), 
arts 299, 302, 308, 311, 327, and 334.
14  Ibid., art. 445.
15  US Department of State, 2008 
Country Report on Burma, (Washington 
DC: 25 February 2009), <www.state.
gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eap/119035.
htm>.
16  Human Rights Watch, I Want 
to Help My Own People, (28 April 2010), 
<www.hrw.org/en/reports/2010/04/29/i-
wanthelp-my-own-people-0 >.

ع وجه التنمية املعسكرة املروِّ

املوارد  استغالل  حقوق  الحاكم  الحزب  باع 
باليني  الً  محصنِّ املجاورة،  للبلدان  املحلية 
فوائد  أيَّ  البورمي  الشعب  ير  فلم  الدوالرات، 
اقتصادية من ذلك17. عوًضا عن ذلك، استغلَّت 
الحكومة، يف سعيها إىل تحقيق مصالحها الذاتية 
القرويني  العسكرية،  التنموية  ومرشوعاتها 
انتهاكاتها  خالل  من  وعرَّضتهم  املحليني 

حقوقهم اإلنسانية واإلساءة إليها.

إكراههم  إىل  بانتظام  القرويون  ويتعرَّض  هذا، 
عىل العمل لصالح قطعات الجيش البورمي18. 
 )Yadana( ”مثالً، خالل إنشاء أنبوب غاز “يادانا
يف رشق بورما )وهو مرشوع مشرتك بني رشكتي 
التي  األمريكية  و”أونوكال”  الفرنسية  “توتال” 
استخدم  الحايل(،  الوقت  “شيفرون” يف  تلكها 
املدنيني  الجيش  وقطعات  الحكومة  جنود 
لبناء  وحملها  األشجار  قطع  عىل  فأجربوهم 
العمل  رفض  من  ا  أمَّ عسكرية19.  تحتية  بنية 
إىل  أمره  وانتهى  ب  وُعذنِّ واغتُصب  رُضب  فقد 

القتل20.

17  EarthRights International, 
Energy Insecurity, ( July 2010), <www.
earthrights.org/publication/energy-
insecurity-how-totalchevron-and-pttep-
contribute-human-rights-violations-
financi>.
18  EarthRights International, 
The Human Cost of Energy: Chevron’s 
Continuing Role in Financing Oppression 
and Profiting From Human Rights Abuses 
in Military-Rule Burma, (April 2008), 
<www.earthrights.org/publication/human-
cost-energy-chevron-s-continuing-role-
financingoppression-
and-profiting-human-rig>; UN Human 
Rights Council, Progress report of the 
Special Rapporteur on the situation of 
human rights in Myanmar, (10 March 
2010).
19  R. Sisodia and A. Buncombe, 
“Burmese villagers ‘forced to work on Total 
pipeline,” The Independent, (14 August 
2009), <www.independent.co.uk/news/
world/asia/burmesevillagers-forced-to-
work-on-total-pipeline-1771876.html>.
20  EarthRights International, The 
Human Cost of Energy, op cit, <www.
earthrights.org/publication/human-
cost-energychevron-s-continuing-role-
financing-oppression-andprofiting-human-
rights>.

ومن إساءات استخدام السلطة الشائعة يف ما 
األرايض  مصادرة  الحكومية”  “التنمية  ى  يُسمَّ
تعويًضا  ون  يتلقَّ فالقرويون  واسع.  نطاق  عىل 
عن  تعويض،  أيَّ  ون  يتلقَّ ال  هم  أو  اسميًّا، 
 2010 عام  ففي  املُصاَدرة.  الزراعية  أراضيهم 
من  تقريبًا  آكر   2,500 مساحته  ما  صودر 
األرايض يف بورما الجنوبية وُوزنِّعت عىل رشكات 
يقطنون  الذي  القرويون  أفاد  األخشاب21. كام 
“شوي”  غاز  أنبوب  مرشوع  من  مقربة  عىل 
بورما  يف  الصني  ترعاه  الذي  التنموي   )Shwe(
مبصادرة  قامت  السلطات  أنَّ  عن  الغربية، 

أراضيهم من دون أينِّ تعويض22.

أساسية  بصورة  البورميني  من  العديد  يعتمد 
والعمل  عيشهم.  تحصيل  يف  الزراعة  عىل 
لزراعة  كافيًا  وقتًا  لهم  يرتك  ال  اإلجباري 
كامل  بشكٍل  املصادرة  تحرمهم  فيام  أراضيهم، 
من مصدر عيشهم ودخلهم. باإلضافة إىل ذلك، 
ى  غالبًا ما ترتافق عسكرة املناطق، عرب ما يُسمَّ
مع  شائع،  أمر  وهو  التنموية”،  املرشوعات  بـ 
مزيد من الرضائب غري الرسمية، التي يفرُضها 
ترفع  فلم  املحليني23.  القرويني  عىل  الجنود 
الالأمن  مستوى  من  الفاسدة  املامرسات  هذه 
األبواب  أيًضا،  أوصدت،  بل  وحسب،  الغذايئ 
أمام الفرص التعليمية، حيث مل يعد املزارعون 

قادرين عىل إرسال أوالدهم إىل املدارس.

األثر البيئي

عن  الناجم  املستمر  البيئي  التدهور  يُفاِقُم 

21  S.Y. Naing, “Land Confiscation 
Reported in Dawei Project,” The Irawaddy, 
(15 December 2010), <www.irrawaddy.
org/article.php?art_id=20326>.
22  Mizzima News Group. “Land 
confiscation begins with pipeline project,” 
Mizzima News, (9 November 2009), 
<www.mizzima.com/news/inside-
burma/3023-land-confiscationbegins-
with-pipeline-project.html>.
23  All Arakan Students’ & Youths’ 
Congress, Overview of Land Confiscation 
in Arakan State , ( June 2010) . Available 
from:<www.burmalibrary.org/docs09/
Land_%20Confiscation_in_Arakan-
Overview.pdf>; Karen Human Rights 
Group, Pa’an District: Land confiscation, 
forced labour and extortion undermining 
villagers’ livelihoods, 11 February 
2006. Available from: <www.khrg.org/
khrg2006/khrg06f1.html>.
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واالقتصادي  االجتامعي  األثر  املرشوعات  تلك 
األخشاب  أجل  من  األشجار  فقطع  السلبي. 
بْيَان  الرُّ وتربية  مستدامة،  غري  بطريقة 
الطاقة  توليد  ومرشوعات   )shrimps(
االستخراجية،  الصناعات  الكهرمائية، فضالً عن 
عىل  رها.  وتدمنِّ البيئة  عىل  سلبًا  كلها  تؤثر 
الناجم  واملاء  الهواء  تلوُّث  فإنَّ  املثال،  سبيل 
بني  الفحم  الستخراج  الرشاكة  اتفاقية  عن 
“شان”  والية  يف  والبورمية  الصينية  الرشكات 
بنحو  وتسبَّبت  املياه  مخزونات  طال   )Shan(
2,000 حالة إصابة باألمراض الجلدية24. وهذا 
املرشوع املشرتك هو أكرب املرشوعات التعدينية 
جزء  يف  ويقع  وبورما،  الصني  بني  ما  القامئة 
يستمر يف إطالق  )Sagaing(، وهو  “ساغانغ” 
املواد الكيميائية السامة املتصاعدة من عملية 

التصفية25.

باملرشوعات  املرتبطة  البيئية  املخاطر  ليست 
ويف  املتأثنِّرة26،  للُمْنَجَمَعات  مكشوفة  التنموية 
غياب حكم القانون ليس لدى ضحايا مرشوعات 
الحكومة التنموية مورد قانوين حيوي يحميهم. 
العمل  يجرنِّم  الذي   1/99 الرقم  ذو  فالقرار 
وعندما  ذ27.  يُنفَّ بالكاد  ويحظنِّره  اإلجباري 
اإلكراهي  للعمل  تعرَّضوا  الذين  األفراد  م  يتقدَّ
ومصادرة األرض بالشكاوى، يثأر الحزب الحاكم 
التهم  محاميهم  وإىل  إليهم  ه  وتوجَّ منهم 
هم أحكام استنسابية ويُرسلون إىل  وتُصَدُر بحقنِّ

24  Pa-O Youth Organization, 
Poison Clouds: Lessons from Burma’s largest 
coal project at Tigyit, (2011), <pyo-org.
blogspot.com>.
25  J. Allchin, “China seals biggest 
Burma mining deal,” Democratic Voice of 
Burma, ( July 30 2010), <www.dvb.no/
news/china-seals-biggest-burma-mining-
deal/11015>.
26  EarthRights International, 
China in Burma: The Increasing 
Investment of Chinese Multinational 
Corporations in Burma’s Hydropower, Oil, 
and Natural Gas, and Mining Sectors, 
(September 2007), <www.earthrights.org/
sites/default/files/publications/China-in-
Burma-2007-backgrounder.pdf>.
27  The Government of the Union 
of Myanmar, “Order supplementing Order 
No. 1/99,” in The Ministry of Home 
Affairs, (27 October 2000).

معسكرات العمل28.

فبالرغم  البيئية.  البلد  قوانني  ذ  تُنفَّ وبالطبع ال 
حفظ  أهمية  عىل  الغابات  قانون  تشديد  من 
بني  البلد  خرس  وحاميتها29،  البورمية  الغابات 
غاباته30،  من   20% نحو  و2005   1990 عامي 
زوال  معدل  ازداد  األخرية  السنوات  وخالل 
الغابات. وعىل نحٍو مامثل، وبالرغم من اشرتاط 
 1994 عام  يف  الصادر  ميامنار  مناجم  قانون 
األرايض  مستخِدمي  من  إذن  عىل  الحصول 
السكان  أنَّ  إال  املناجم،  العمل يف  قبل مبارشة 
القرويني ال يُستشارون عمليًّا يف أراضيهم التي 

غالبًا ما يُصار إىل مصادرتها31.

باإلضافة إىل ذلك، ليس مثَّة قانون يشرتط عىل 
املرشوعات  يف  استثامر  عن  الباحثة  الرشكات 
املُْنَجَمَعات  مع  التشاور  بورما  يف  التنموية 
الرشكات  تبادر  عندما  وحتَّى  املتأثنِّرة.  املحلية 
إىل ذلك، تُحرَّف تقوميات األثر البيئي املوضوعة 
بصورة أساسية، مامَّ يؤدنِّي إىل استنتاجات غري 

28  International Trade Union 
Confederation, 2010 Annual Survey of 
violations of trade union rights – Burma, 
(9 June
2010); M. Maung, “Lawyer arrested for 
defending labour activist freed,” Mizzima 
News, (6 March 2010), <www.mizzima.
com/news/inside-burma/3621-lawyer-
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البتَّة32. عىل سبيل املثال، استند تقويم  دقيقة 
الذي  الثالث  البيئي -الذي أجراه الطرف  األثر 
هو رشكة النفط الفرنسية “توتال” يف ما يتعلق 
القرويني  شهادة  إىل  “يادانا”-  غاز  بأنبوب 
بوجود  أُجِريَت  مقابالت  خالل  من  املوظفني 

مسؤويل املخابرات العسكرية.

استنتاجات ختاميَّة
تعزنِّز  التي  القوية  الدميقراطية  املؤسسات  إنَّ 
تنمية  ألينِّ  الزمة  رضورة  هي  الرشيد  الحكم 
القانون  احرتام  وراءه  يجر  وهذا  مستدامة. 
الة  الفعَّ ة  العامَّ واملشاركة  اإلنسان  وحقوق 
والوصول إىل املعرفة واملسؤولية يف إدارة املوارد 

ة واملساءلة عنها. العامَّ

إنَّ املبادئ الدميقراطية يجب أن تُقوَّى يف بورما 
من خالل انتخابات حرة ونزيهة وقضاء مستقل 
يحفظ حكم القانون ويطبنِّقه وميارس املراجعة 
الدستورية عىل جميع املنخرطني املعنيني. كام 
ة يف كل مراحل  ينبغي أن ُتارََس املشاركة العامَّ
الشعب من املساهمة  يتمكَّن  التنمية، بحيث 
يف صنع السياسات االقتصادية وصوغها، ويعي 
املبادرات  الناجم عن  األثر االجتامعي والبيئي 
الالعبني  ملساءلة  بالسلطة  ويتمتَّع  التنموية، 
خرق  أينِّ  ارتكاب  عند  والرشكات  الحكوميني 

للحقوق. 
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