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 النصوص المعتمدة  

  2021، 109الدورة  -مؤتمـر العمـل الدولـي 

 الديمقراطية واحترام الحقوق األساسيةإلى  عودةالقرار بشأن 
 في ميانمار

 (2021حزيران/ يونيه  19)

 ،2021 لعام 109المنعقد في دورته  لدولية،اإّن المؤتمر العام لمنظمة العمل 

في مجال احترام الحقوق األساسية والديمقراطية وسيادة  التزام منظمة العمل الدولية قديم العهدإذ يذّكر ب
 القانون في ميانمار،

انقالب عسكري في ميانمار وإعالن حالة بتنفيذ وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء إقالة الحكومة المدنية 
الترهيب و ، بما في ذلك االعتقاالت التعسفية واالحتجاز2021فبراير شباط/  1الطوارئ وتطورات أخرى منذ 

حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات  سلميا  من الذين يمارسون والتهديد وأعمال العنف ضد النقابيين وغيرهم 
 ،تدمير المصانع وأماكن العمل األخرىانب ، إلى جوالتجمع السلمي

كانوا يمارسون  شخص حتى اآلن، بمن فيهم نقابيون، ي مئةعرب عن استيائه من وفاة أكثر من ثمانيوإذ 
 ،على االنقالب العسكري ا  حقهم في حرية التجمع السلمي احتجاج

مضايقة وتهديد و ننقابيود لومنازل تعمكاتب بمداهمة الشرطة والجيش من قيام قلق وإذ يساوره بالغ ال
 مشاركتهم فيمن  ثأرا  في قائمة المطلوبين  وإدراج أسمائهم نقابيينقادة  واحتجازوأسرهم  اتالنقابأعضاء 

االنتقال إلى  ومواصلةوالحكم المدني  اإلضرابات والمظاهرات السلمية المطالبة باستعادة النظام الديمقراطي
 سان، بما فيها حقوق العمل،حقوق اإلننتهاكات ووضع حد الالديمقراطية 

شباط/  1في االنقالب العسكري الذي حصل العمل، بعد  أصحابقدرة لالمخاطر الجسيمة وإذ يدرك 
 ،هممنشآت توفير العمل الالئق واستدامةعلى ، 2021فبراير 

جمعيات التعبير ضروري لممارسة حرية تكوين الو حرية التجمع السلمي وحرية الرأي نّ أب وإذ يذّكر
 عليها طوعيا ،ملزمة بالتطبيق الكامل، في القانون والممارسة، لالتفاقيات التي صدقت  األعضاءالدول جميع  أنّ بو

الصراع التي يدور فيها  مناطقال، بما في ذلك في الجبريلعمل إلى االجيش  لجوءوإذ يالحظ بقلق بالغ 
 أنحاء البالد، كافةالصراع في السيما مع تزايد وضد األقليات العرقية، مثل الروهينجا، 

وصعوبة خاصة في المناطق الحدودية،  د،أنحاء البال كافةفي  اإلنساني الوضعتدهور أّن  ا  وإذ يالحظ أيض
 ،للممارسة الفعالة لحقوق العمل وحقوق اإلنسان بشكل عام ا  تهديديشّكل وصول المساعدات اإلنسانية 

الوصول إلى وظائف وفرص وصعوبة وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء تزايد مخاطر النزوح القسري 
 في ذلك الروهينجا،ن ، بمأقليات دينية وإثنيةكسب العيش لألشخاص المنتمين إلى 

الذين يشاركون  ،مجتمع األعمال بما في ذلك ،عن الدعم الكامل للعمال والنقابات وعموم السكان وإذ يعبّر
 لديمقراطية،إلى ا ي احتجاجات وأعمال سلمية للمطالبة بالعودةف
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 يدعو ميانمار إلى القيام بما يلي: .1
 تعديل - استعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا  عند ستعادة النظام الديمقراطي والحكم المدني في ميانمار، وا (أ)

بما يتسق  دون تأخير، وقانون تنظيم العمل عات العماليةانزالخدمة المدنية وقانون تسوية ال قانون موظفي
 ؛ميانمار ( التي صدقت عليها87)رقم  1948وحماية حق التنظيم،  الحرية النقابيةاتفاقية  مع

العمل ومنظماتهم  صحابأووالتهديدات والتخويف من جانب الجيش ضد العمال  االعتداءاتوقف جميع  (ب)
ضد األقليات الدينية  السلمية في أنشطة االحتجاج، كذلك ما يتعلق بمشاركتهمفيبما في ذلك  وعامة السكان،

وسحب أي تهم  تعسفيا   المحتجزينجميع  عناإلفراج الفوري وغير المشروط ومثل الروهينجا،  واإلثنية
 إليهم؛موجهة 

 في العمل؛ الحقوق األساسيةالمبادئ ونتهاك حقوق اإلنسان وضمان استعادة ال وضع حد (ج)

قوقهم في تكوين الجمعيات ممارسة حعلى  العمل وأصحابوضمان قدرة العمال  87احترام االتفاقية رقم  (د)
 ؛العنف واالعتقال واالحتجاز التعسفيين ، بعيدا  عنمناألمن الحرية و في مناخ

 مما يقيّدبعد عزل الحكومة المدنية  إجراءات أو أوامر صادرة أو إجراءات إضافية مفروضة، ةإلغاء أي (ه)
 حرية العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم فيتقيّد تدابير يفرض التجمع السلمي وحرية التعبير و حرية

 أنشطتهم بحرية ودون تهديد بالترهيب أو األذى؛ ممارسة

 المحتاجين.ضمان وصول المساعدات اإلنسانية بأمان ودون عوائق لدعم جميع الناس  )و(

بما في ذلك من خالل األمم المتحدة والهيئات ، ماريوصي الدول األعضاء بدعم استعادة الديمقراطية في ميان .2
 التسليموالمشاركة الثنائية، حسب االقتضاء، مع  متعددة األطراف األخرى والتجمعات والحوارات اإلقليمية

 للنظام الديمقراطي أصحاب العمل في دفع عجلة اإلصالح العاجلت مامنظدور منظمات العمال و بأهمية
 .االنتقال إلى الديمقراطية في ميانماروالحكم المدني ومواصلة 

لمجلس ( 2021مارس آذار/ ) 341الدورة ومقررات تنفيذ هذا القرار من مجلس اإلدارة متابعة  يطلب .3
 مؤتمر العمل الدولي.ل 110 الدورة، ألي اعتبارات أخرى قد تكون لديه، بما في ذلك ما يتعلق باإلدارة


