
  

  
  
  

  منظمة العمل العربية
  
  
  

  تكـــــــريم
  رواد العمل العرب

  فى إطار عمل منظمة العمل العربية
  لمؤتمر العمل العربى) 31(الدورة 
  )14/2/2004, دمشق ( 

  

  

  

 
 



  رواد العمل العرب    2

  تقديـــــــــم

وافق مؤتمر العمل العربى فى دورته الثالثين لعام 
 على مقترح تكريم رواد العمل العرب فى مختلف 2003

  .مجاالت واختصاصات منظمة العمل العربية 

وآلف المؤتمر المدير العام لمنظمة العمل العربية 
, بإعداد قواعد ومعايير اختيار المرشحين للتكريم 

والبلدان التى ينتمون إليها , وعددهم فى آل سنة 
وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها والعمل بها بدءا 

   .2004من عام 

لعمل العرب آل من أسهم بدور بارز ويقصد برواد ا
فى إثراء العمل العربى بكافة مجاالته سواء على الصعيد 

  .الوطنى أو القومى أو العالمى 

ونصت الئحة تكريم رواد العمل العرب التى اعتمدها 
مجلس إدارة المنظمة فى دورته التاسعة والخمسين 

على أنه يشترط  ) 2003آيار /  مايو 10 – 8, بيروت (
ى من يتم ترشيحه للتكريم توافر عدد من األسس من ف

  :أبرزها 

واسهم فى , أن يكون رائدا فى مجال اختصاصه  -
تقديم خدمات جليلة للعمل العربى المشترك فى 
مجاالت عمل المنظمة وفى إثراء مجال اختصاصه 

  .بما له من فكر وخبرة 
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أن تكون له إنجازات واضحة آانت موضع تقدير  -
 .ال عمل المنظمة واعتزاز فى مج

أن يكون من الشخصيات البارزة المشهود لها  -
بالمشارآة فى المؤتمرات العربية والدولية ورئاسة 
وعضوية المجالس واللجان الهامة سواء على 

 .الصعيد الوطنى أو القومى أو الدولى 

أن يكون ذا آفاءة علمية وعملية فى مجال  -
 وصاحب دور بارز وملموس فى أنشطة, اختصاصه
  .المنظمة 

ونحن إذ نقدم هذا الكتيب الذى يضم موجزا للسيرة 
الذاتية لعشرين رائدا عربيا فى مجاالت العمل والعمال 
فإنه يسعدنى باسم منظمة العمل العربية وباسمى شخصيا 
أن أتقدم إليهم بخالص التهنئة سائال اهللا العلى القدير أن 

ا عنا أما من رحلو, يمتعهم بموفور الصحة والسعادة 
فأننا ندعو اهللا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم 

  .فسيح جناته 

  واهللا ولى التوفيق

  الدآتور إبراهيم قويدر

  المدير العام لمنظمة العمل العربية

  2004شباط / فبراير , القاهرة 
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 املديرون العامون السابقون
 ملنظمة العمل العربية

 
طيب /   املرحوم الدآتور -1

 :احلضريى 
املدير العام السابق ملنظمة العمل 

 العربية
 )1972 – 1979(  

 :اهلامشى بناىن /   املرحوم -2
املدير العام السابق ملنظمة العمل 

 العربية
 )1980 – 1990(  

بكر حممود /   معاىل السيد -3
 :رسول 

املدير العام السابق ملنظمة العمل 
 العربية

 )1990 – 1999(  

* * *  
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 فتحى آامل/ املرحوم 
أول أمني عام لالحتاد الدوىل لنقابات 

 العمال العرب

  مصرى الجنسية -

 .أول أمين عام لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب -

شخصية نقابية مصرية وعربية رائدة آان لها  -

عطاؤها المميز فى تجسيد آيان االتحاد الدولى 

لنقابات العمال العرب فى سنواته األولى عقب أعالن 

 آى يسهم هذا االتحاد بفاعلية فى 1956يامه عام ق

الدفاع عن القضايا العربية العمالية والقومية طوال 

 ..مسيرته النضالية 

* * *  
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 على طاهر الدجاىن/ معاىل السيد 
اململكة األردنية / أصحاب أعمال 

 اهلامشية

مؤسس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة  -
  .1951عربية عام والزراعة للبالد ال

  .1960 – 1954مدير غرفة تجارة عمان  -

 – 1962مؤسس غرفة صناعة عمان ومديرها  -
1982. 

  .1967 – 1963نائب فى مجلس النواب األردنى  -

  .1965وزير النقل فى حكومة األردن  -

  .1998 – 1988مستشار غرفة صناعة عمان  -

مؤسس مساعد لمعهد الثقافية العمالية ومؤسسة  -
 المهنى فى األردن وعضو مجلس اإلدارة التدريب

 .لمدة خمس سنوات 

ممثل أصيل ألصحاب األعمال فى منظمة العمل  -
 وعضو مجلس إدارتها حتى عام 1972العربية عام 

1985.  

ممثل أصيل ألصحاب األعمال فى منظمة العمل  -
 .الدولية وعضو مناوب فى مجلس إدارتها 

* * *  
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 احلبيب عاشور/ املرحوم 
  اجلمهورية التونسية/عمال 

, قاد العديد من المعارك ضد االستعمار الفرنسى  -

وآون المجموعات المسلحة لخوض حرب العصابات 

 .ضده 

نظم العديد من االضرابات من اجل االستقالل  -

 .والحربة

قضى فى السجون والمنافى خالل الحقبة  -

االستعمارية سنوات طويلة حيث أعتقل وحوآم عديد 

 .المرات 

االتحاد العام التونسى للشغل وأمينه العام مؤسس  -

 .لسنوات طويلة 

تقلد منصب نائب رئيس االتحاد العالمى للنقابات  -

 إلى 1963الحرة وعضو هيئته التنفيذية من عام 

  .1989عام 

 .حضر العديد من مؤتمرات العمل العربية  -

* * *  
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 عبد احلق بن محودة/ الشهيد 
اجلمهورية اجلزائرية / عمال 

 الدميقراطية الشعبية

تدرج فى مناصب نقابية من أمين فرع نقابى إلى  -

أمين عام اتحاد محلى إلى أمين اتحاد والئى لوالية 

 .قسنطينة

تقلد منصب مدير مدرسة تطبيقية لتكوين المكونين  -

 .فى قطاع التربية 

األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين خالل  -

  .1997ه عام  وحتى اغتيال1990الفترة 

تقلد منصب رئيس االتحاد النقابى لعمال المغرب  -

 .العربى 

 .حضر العديد من مؤتمرات العمل العربية  -

* * *  
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عبد الرمحن بن عبد / معاىل السيد 
 اهللا أبا اخليل

 اململكة العربية السعودية/ حكومات 

مدير عام وزارة المالية واالقتصاد الوطنى عــام  -

 . هـ 1379

منتدب لشرآة األسمنت العربية المحدودة فى عضو  -

 .جدة 

 . هـ 1381وزير العمل والشئون االجتماعية عام  -

سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر  -

 . هـ 1407 – 1396العربية خالل الفترة 

مدير عام مؤسسة المدينة الصحفية خالل الفترة  -

 . هـ 1410 – 1407

* * *  

  

  

  

  

  

 يم حممد أمحدإبراه/ السيد
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 مجهورية السودان/ أصحاب أعمال 

المدير التنفيذى التحاد عام أصحاب العمـــل  -

   ) .1979 – 1965( السودانى 

عضو أصيل بمجلــس إدارة مكــــتب العمـــــل  -

  ) .1979 – 1965( الدولى 

عضو أصيل فى وفد السودان لمؤتمرات العمل  -

  ) .1978 – 1965( العربية 

 المؤتمرات األفريقية لمنظمة العمل عضو أصيل فى -

  ) .1978 – 1969( الدولية 

عضـــو اللجـــان االستشارية لمنظمــــة العمــل  -

  ) .1977 – 1964( الدولية 

عضو المكتب التنفيذى لمجموعة منظمات أصحاب  -

 – 1969( األعمال األفارقة فى وسط وشرق أفريقيا 

1979. (  

 – 1979( العربية مدير عام مساعد منظمة العمل  -

1985. (  

* * *  
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 تاج السر حممد عابدون/ السيد
  مجهورية السودان/ عمال 

 .أمين عام نقابة عمال مشروع الجزيرة  -

أمين العالقات الخارجية باالتحاد العام لنقابات عمال  -

  ) .1992 – 1972( السودان 

 1992( رئيس االتحاد العام لنقابات عمال السودان  -

– 2001. (  

 .ئيس لجنة العمل بالمجلس الوطنى ر -

 .عضو بالبرلمان لمدة أربع دورات  -

 .نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية األفريقية  -

 .عضو المجلس العام لالتحاد العالمى للنقابات  -

 1973شارك فى مؤتمرات العمل العربية من عام  -

  .2001وحتى عام 

لعربية عضو هيئـــة الرقابة الماليــــة بمنظمة العمل ا -

 )1979 – 1992. (  

  ) .1997 – 1992( عضو مجلس إدارة المنظمة  -

* * *  
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 حييى اهلندى/ السيد الدآتور
اجلمهورية العربية / أصحاب أعمال 

 السورية

 – 1945( رئيس جمعية تعليم األميين خالل الفترة  -

 .أمى ) 5000(علم فيها حوالى  ) 1949

ة السل السورية لعدة عضو إدارى فى جمعية مكافح -

 .سنوات 

عضو إدارى فى جمعية مشفى المواساة السورية  -

 .بدمشق لعدة سنوات 

  ) .2001 – 1989( رئيس غرفة صناعة دمشق  -

الرئيس الفخرى لغرفة صناعة دمشق حاليا اعتبارا  -

  .2001من عام 

 – 1990( ممثل سوريا فى منظمة العمل الدولية  -

2001. (  

د غرفة التجارة والزراعة ممثل سوريا فى اتحا -

  ) .2001 – 1990( العربية واإلسالمية 

ساهم مساهمة فعالة فى العديد من نشاطات منظمة  -

 .العمل العربية 

* * *  
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 آوثر صيداوى/ السيدة
  اجلمهورية العربية السورية/ عمال 

مديرة لفرع المصرف التجارى السورى منذ عام  -

1963.  

التجارة والتأمين عضوة فى نقابة عمال المصارف و -

 .بدمشق 

 .عضوة فى مجلس اتحاد عمال دمشق  -

عضوة فى المجلس العام لالتحاد العام لنقابات العمال  -

 .فى الجمهورية العربية السورية 

عضوة لجنة المرأة العاملة فى االتحاد الدولى لنقابات  -

 .العمال العرب 

رئيسة لجنة المرأة العاملة فى االتحاد الدولى لنقابات  -

  .لعمال العرب ا

* * *  

  

 
 
 



  رواد العمل العرب    14

سعود بن سامل بن عبد اهللا / الشيخ 
 هبوان املخيىن

  سلطنة عمان/ أصحاب أعمال 

 .رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود بهوان  -

أنشأ دائرة التعمين وشئون الموظفين قبل سنوات  -

طويلة من أجل إعطاء دفعة لجهود التعمين فى 

 .سلطنة عمان 

د من إجراءات تحسين يهتم بالتدريب ويتخذ العدي -

 .اإلنتاجية والفاعلية لدى الموظفين العمانيين 

 مرآز تدريب خاص بهدف تدريب 1988أنشأ عام  -

ويتبع التدريب داخل القاعات , الموظفين العمانيين 

الدراسية تدريب على رأس العمل لفترة عامين 

تقريبا حيث يمر الموظف بأربع مستويات من الكفاءة 

يام بكل العمل المطلوب بشكل حتى يتمكن من الق

 .فعال

حصلت مجموعة سعود بهوان على جائزة مجلس  -

  .2000التعاون الخليجى عام 

 2002حصلت المجموعة على جائزة خاصة عام  -

قدمها معالى وزير القوى العاملة تكريما لجهودها 

  .المتميزة فى مجال التعمين 

* * *  
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 حممد حممود صباح/ السيد
  طنيدولة فلس/ حكومات 

مدير عام دائرة العمل والتنظيم الشعبى بمنظمة  -

  .1969التحرير الفلسطينية من عام 

 .وآيل وزارة العمل فى دولة فلسطين  -

المشارآة فى مؤتمرات العمل العربية منذ عام  -

1972. 

المشارآة فى مؤتمرات العمل الدولية منذ عام  -

1977. 

عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة تسع  -

 .نوات ورئيس المجلس لدورتين س

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمؤتمر العمل العربى  -

 .ونائب رئيسها ألآثر من عشرين عاما 

رئيس هيئة االستئناف اإلدارى بمنظمة العمل  -

 .العربية

شارك فى أعمال العديد من مؤتمرات العمل  -

, ومؤتمرات عمل دول عدم االنحياز , األفريقية

ومؤتمرات الضمان , إلسالمية ومؤتمرات العمل ا

  .االجتماعى فى جنيف

* * *  
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 معروف سويد/ املرحوم
  اجلمهورية اللبنانية/ حكومات 

من مؤسسى وزارة العمل التى آانت من مصالح  -

  .1946وزارة االقتصاد منذ عام 

تدرج فى الوظائف الرسمية حتى أصبح رئيسا  -

ثم , لديوان وزارة العمل حتى إحالته إلى التقاعد 

  .17/7/2003مستشارا للوزارة حتى وفاته فى 

عضو المجلس االستشارى للمنظمة العربية للتربية  -

 .والثقافة والعلوم 

عضو لجنة المتابعة ومجلس إدارة منظمة العمل  -

 .العربية 

عضو المكتب التنفيذى لالتحاد الدولى لرعاية  -

 .األطفال فى جنيف 

 .شارك فى آافة مؤتمرات العمل العربية  -

شارك فى مؤتمرات العمل الدولية خالل الفترة  -

1966 – 2001.  

 فهو آاتب وناقد 1936بدأ عمله اإلعالمى منذ عام  -

 .وشاعر 
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 مروان نصر/ املرحوم
  اجلمهورية اللبنانية/ أصحاب أعمال 

رئيس دائرة الصناعة فى وزارة االقتصاد اللبنانية  -

  .1952 – 1942خالل الفترة 

يذى لجمعية الصناعيين اللبنانيين األمين العام التنف -

  .1986 – 1952خالل الفترة 

متقاعد للشئون الدولية والعمل بجمعية / مستشار  -

  .1995 – 1986الصناعيين اللبنانيين خالل الفترة 

رئيس وفد أصحاب األعمال اللبنانى للعديد من  -

 .مؤتمرات العمل العربية والدولية 

ى لمدة أربعين عضو مجلس إدارة مكتب العمل الدول -

 .عاما متتالية 

نائب رئيس مؤتمر العمل الدولى عن أصحاب  -

 .األعمال لدورتين 

 .رئيس لجنة التعاون الفنى لمؤتمر العمل الدولى  -

عضو مجلس إدارة مرآز التدريب الدولى فى تورينو  -

 .التابع لمنظمة العمل الدولية 

* * *  
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 على حممد خليفة التليسى/ السيد
ريية العربية الليبية اجلماه/ عمال 

  الشعبية االشرتاآية العظمى

 .من مؤسسى النقابات بالجماهيرية العظمى  -

 .األمين العام للنقابة العامة للتبغ والكبريت  -

شارك فى العديد من التظاهرات قبل ثورة الفاتح وتم  -

 .سجنه واعتقاله عدة مرات 

من النقابيين الذين ساهموا فى عدم تفريغ البواخر  -

 .يكية خالل أزمة الباخرة آليوباترا األمر

المشارآة فى العديد من المؤتمرات النقابية منذ عام  -

1960.  

المشارآة فى جميع المؤتمرات التى نظمتها منظمة  -

 .العمل العربية 

إيقاف حرآة النقل ومقاطعة المصالح األمريكية أثناء  -

  .1967حرب عام 

* * *  
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 حممد عبد اللطيف سالمة/ السيد
  مجهورية مصر العربية/ ال عم

 .أول رئيس لالتحاد العام لنقابات عمال مصر  -

 .وزير العمل األسبق خالل فترة الستينيات  -

تم فى عهد توليه الوزارة إعداد مشروع الميثاق  -

العربى للعمل ومشروع دستور منظمة العمل العربية 

وتقدم بهما باسم مصر التى ترأس وفدها إلى , 

راء العمل العرب الذى عقد فى المؤتمر األول لوز

   .1965آانون الثانى / بغداد فى يناير

* * *  
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عادل / السيد الدآتور مهندس 
 جزارين

  مجهورية مصر العربية/ أصحاب أعمال 

عمل بالتدريس بقسم السيارات بكلية الهندسة جامعة  -

  .1957 إلى 1952اإلسكندرية من 

  .1959تى عام عمل بوزارة الصناعة منذ إنشائها ح -

تولى عدة مناصب بشرآة النصر للسيارات حتى  -

 واستمر فيها حتى عام 1967أصبح رئيسا لها عام 

1984.  

تولى رئاسة الهيئة العامة للصناعـــــات  -

  ) .1986 – 1984( الهندســـــــية 

شغل فى الوقت نفسه رئاسة اتحاد الصناعات  -

  .1989 حتى 1982المصرية من 

 وحتى األن رئاسة وعضوية مجالس تولى بعد ذلك -

 .إدارة عدة شرآات صناعية 

حاصل على وســــام االستحـــقاق مــن الطبقة األولى  -

  . أوسمة أخرى من إيطاليا وبولندا ورومانيا 4و 

* * *  

  



  21رواد العمل العرب      

 حممد األمني الفشتاىل/ السيد
 اململكة املغربية/ عمال 

 التحق باالتحاد المغربى للشغل وعين 1957فى عام  -

 .رئيسا لتحرير جريدة الطليعة لسان حال االتحاد 

 انتخب عضوا فى األمانة الوطنية 1963عام  وفى

 .لالتحاد 

 عين ممثال لالتحاد المغربى للشغل فى 1964فى عام  -

 .االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 

 انتخب أمينا مساعدا لالتحاد الدولى 1965فى عام  -

 .لنقابات العمال العرب 

 مؤسس للجنة الدولية للتضامن مع عمال عضو -

واللجنة الدولية للتضامن ) 1958( وشعب الجزائر 

واللجنة الدولية ) 1962( مع عمال وشعب عدن 

 ) .1967(للتضامن مع عمال وشعب فلسطين 

ألقى عدة محاضرات فى فرنسا حول العمل العربى  -

 .والقضية الفلسطينية 

لقاءات بين المساهمة فى العديد من الندوات وال -

القيادات النقابية العربية والقيادات النقابية األوروبية 

 .واألفريقية للتعريف بالقضايا العربية 

* * * 


