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أق��ر  مؤتمر العمل العرب��ي فى دورته الحادي��ة والثالثين 
)تون��س 24 فبراير / ش��باط – 1 م��ارس / آذار 2003( المقترح 
الذى تقدم��ت به حكوم��ة مملكة البحرين بش��أن تكريم  
رواد العم��ل الع��رب ف��ى مختل��ف مج��االت واختصاصات 
منظم��ة العمل العربية يتم ترش��يحهم  م��ن قبل أطراف 

اإلنتاج الثالث ) حكومات – أصحاب أعمال - عمال(.
نص��ت الئح��ة تكري��م رواد العم��ل العرب الت��ي اعتمدت 
م��ن قبل مجل��س إدارة منظمة العمل العربي��ة في دورته 
التاس��عة والخمس��ين )بي��روت، 8-10 ماي��و / 2003( عل��ى 

الشروط التالية:
 —  أن يكون المرشح رائدًا فى مجال اختصاصه، وأسهم 
فى تقديم خدمات جليلة للعمل العربي المش��ترك 
فى مجاالت عمل منظمة العمل العربية ، وفى إثراء 

مجال اختصاصه بما له من فكر وخبرة.
أن يك��ون له إنج��ازات واضح��ة كانت موض��ع تقدير  — 

واعتزاز فى مجال عمل منظمة العمل العربية.
أن يك��ون م��ن الش��خصيات الب��ارزة المش��هود له��ا  — 
بالمش��اركة فى المؤتمرات العربية والدولية ورئاسة 
وعضوي��ة المجال��س واللج��ان الهام��ة س��واء عل��ى  

الصعيد الوطني أو القومي أو الدولي.
من��ذ اعتماد مجل��س إدارة منظم��ة العم��ل العربية في 
دورت��ه التاس��عة والخمس��ين لالئحة التكري��م، تم تكريم 
ال��رواد ألول م��رة ف��ى ال��دورة الحادي��ة والثالثين )دمش��ق،  
14-19 / ش��باط 2004( لتتوال��ى كل ثالث��ة أعوام،حيث تم 
التكري��م في  ال��دورة الرابعة والثالثين )ش��رم الش��يخ، 10-

17 مارس / آذار 2007(، والدورة الس��ابعة والثالثين )مملكة 
البحرين، 6-13 م��ارس آذار 2010(، والدورة األربعين )الجزائر، 

15 - 22 إبريل / نيسان 2013(.  

 حرص��ت منظم��ة العمل العربي��ة منذ ع��ام 2004 على 
تكريم ش��خصيات م��ن قدامى موظف��ي منظمة العمل 
العربي��ة الذين تركوا الخدمة والمش��هود له��م بالكفاءة 

واالنضباط فى العمل
اعتم��د مجل��س إدارة منظمة العمل العربي��ة  فى دورته 
 )2016 آذار   / م��ارس   10-9 الش��يخ،  )ش��رم  العادي��ة   )84(
الكوكبة الخامسة من رواد العمل العرب لنكرمهم وهذا 
التكري��م يمثل لمحة من لمح��ات العرفان على ما قدموه 

ليظل فى نفوسنا وعقولنا جميعًا.
ونح��ن إذ نقدم ه��ذا الكتيب ال��ذي يضم موجزًا للس��يرة 
الذاتي��ة ل� »22« رائدًا عربيًا فى مجاالت العمل المختلفة  فهو 
عرفاًن��ا من منظم��ة العمل العربي��ة وأجهزتها الدس��تورية 
بجهود وإسهامات الرواد وتقديًرا من المؤتمر العام بأطرافه 
الثالث  لجهودهم  وإسهاماتهم المتميزة فى دعم قضايا 
العم��ل والعم��ال  علي صعي��د الوطن العربى وإث��راء العمل 

العربى بما لهم من فكر ورؤية وخبرة .
وإنن��ى عل��ى يقي��ن ب��أن دولن��ا العربي��ة ب��كل حضاراتها 
وتاريخها وقيمها النبيلة القادرة على االستمرار فى تقديم 
نماذج مشرفة لمن أخلصوا فى عملهم وناضلوا فى سبيل 
النهوض بمجتمعاته��م انطالًقا من  ثقافاتها وموروثاتها 
وقيمه��ا العربي��ة األصيلة الت��ى تقدس العم��ل وتعلى من 

قيمته وشأنه.
لجمي��ع  التهنئ��ة  بخال��ص  أتق��دم  ش��خصيًا  وباس��مي 
المكرمين فى هذه الدورة، وإنه من دواعي الوفاء واالعتزاز 
تكري��م ش��خصيات عربية أس��همت ف��ي إث��راء الوطن عبر 

مسيرة مليئة بالعطاءات واإلنجازات المتميزة. 

فايز على المطيري
المدير العام

 لمنظمة العمل العربية  
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السيد /
مازن سليمان عبد النبي المعايطة

 عمــال / المملكـة األردنيـة الهاشمية

مواليد : 1949. —

المؤهل العلمي: بكالوريوس لغة عربية. — 

رئيس االتحاد العام لنقابات عمال األردن. — 

 له خبرة فى العمل النقابي منذ عام 1985. —

 — له خبرة فى مجال التشريعات والقوانين.  

عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. — 

نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية. — 

عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ألكثر من دورة. — 

نائب رئيس المجلس االقتصادى واالجتماعي فى  — 

المملكة األردنية الهاشمية.

عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي لعدة  — 

دورات – رئيس المجلس المركزي التحاد عمال األردن.

مستوى  على  النقابي  العمل  تطوير  فى  أسهم  — 

األردن وعلى المستوى العربي .

أسهم فى تطوير التشريعات االجتماعية كقوانين  — 

العمل والضمان االجتماعي .

حقق العديد من المكاسب للحركة العمالية األردنية. — 

األولى  الدرجة  من  االستقالل  وسام  على  حاصل  — 

والثانية من المملكة األردنية الهاشمية.

السيد /
 كامل صالح الصالح
حكومات / مملكة البحرين

 
مواليد: 1947 —

جامعة القاهرة.  ليسانس حقوق – كلية الحقوق –  —
تدرج في عدد من المناصب الوظيفية بوزارة العمل  — 
والشــئون االجتماعيــة منــذ 1971 - 1978  ســفير 

على الدرجة الممتازة منذ عام )2008-2001( .
سفير فوق العادة لعدد من الدول   شغل منصب  — 
العــام لمجلــس وزراء العمــل والشــؤون  األميــن 
االجتماعيــة بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربية  منذ 1978 – 2001 - رئيس  فريق التخطيط 
االســتراتيجي المشــارك في صياغة رؤيــة البحرين 

للعام  2030 .
لــه خبرة فــي المجــال السياســي والدبلوماســي  — 
والمنظمات والعالقات العربية والدولية والتنسيق 
والتعاون اإلقليمى وإدارة مؤسســات برامج العمل 
القانونيــة  واالستشــارات  المحامــاة   - المشــترك 
تشــريعات وقوانين العمل وتنمية األيدي العاملة  
أنظمــة الرعاية االجتماعية – مؤسســات المجتمع 

المدني والجمعيات والحركة التعاونية.
له إصدارات عديدة من أهمها، إعداد ونشــر الدليل  — 

العربي الخليجي للتصنيف المهني الموحد.
 — إعداد مشروع اإلطار العام للموسوعة التشريعية 

والقانونية في مجال رعاية األسرة والطفولــة
وقــع مذكــرة تفاهــم للتنســيق والتعــاون بيــن  — 
مكتــب العمــل العربــى والمكتــب التنفيذي في 
مختلــف المجــاالت ذات االهتمام المشــترك عام 
1984 - ســعى لتطويــر التعــاون والتنســيق مــع 
مكتــب العمــل العربــي في إطــار تبــادل المعونة 
الفنيــة - ترأس وفد األمانة العامة المشــاركة في 

عشرات المؤتمرات واللقاءات الخليجية والعربية.
 — حاصل على  قالدة الملك وسام البحرين من الدرجة 
األولــى- درع مــن جمعيــة الحكمــة للمتقاعديـــــن  
كرم من وزارة العمل باعتباره الشخصية الرائدة في 
مجال العمل على المستوى الخليجى لعام 2011 .
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السيد /
 محمد أمين عبداهلل محمدي

عمال /  مملكة البحرين

مواليد: 1948. —
لمدة  البحرين  شركة  في  مناصب  عــدة  شغل  — 
والغاز  النفط  دائرة  فى  مسئول  منها:   عامًا،   40

مسئول األمن والحريق والسالمة.
18 — ســنة عضوًا فى جمعية الهالل األحمر البحريني 
واألمين المالي في اللجنة العامة لعمـال البحريــن
 9 — سنوات عضًوا في جمعية مكافحة المدخنين

عضــو مجلــس إدارة االتحــاد العام لنقابــات عمال  — 
البحريــن ورئيــس اللجنة العمالية فى شــركة نفط 
البحريــن الوطنيــة- رئيس لجنة الصحة والســالمة 
المهنية فى اللجنة العامة لعمال البحرين وممثل 
العمال فى مجلس إدارة هيئة التأمين االجتماعي.

طــوال تاريخه النقابى كان لــه مجهودات واضحة   — 
فى خدمة قضايا العمل  داخل الشــركات، صاحب 
مقترح عدم استفادة النقابي من أية منح أو جوائز 
مقابــل عمله حيــث كان أول نقابــي بحريني قام 
بتســليم جميــع المبالــغ التــى منحت لــه مقابل 
عضويتــه فى مجلــس إدارة التأمينات االجتماعية 
التحــاد العمال – شــارك فى العديــد من مؤتمرات 
إلــى جانــب  والدوليــة  العربيــة  العمــل  منظمــة 
المشــاركة فــى العديــد مــن الــدورات التثقيفية 

العمالية داخل البحرين وخارجها. 
حائز على وسام االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. — 

من  مايو  من  األول  فى  العمل  جائزة  على  حائز  — 
اتحاد عمال البحرين.

حائز على الوسام الذهبي من جمعية الهالل األحمر  — 
البحريني.

السيد /
 محمد صالح الشطي

 حكومات / الجمهورية التونسية

مواليد :  1955. —
دراسات عليا للمرحلة الثالثة فى القانون. — 

مســجل فى أطروحة دكتوراه الدولة فى القانون  — 
الخاص.

مدير عام ومكلف بمأمورية بديوان وزير الشــؤون  — 
االجتماعية

 لــه خبرة فى مجال تفتيــش العمل لمدة 35 — عامًا 
واإلشــراف على المفاوضــات الجماعية خاصة منذ 

عام 1995.
إعــداد التقاريــر الدوريــة المتعلقــة بمعايير العمل  — 

العربية. 
المســاهمة فى تطويــر الحــوار االجتماعي الثالثي  — 

وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
المشــاركة فى مؤتمرات العمــل العربية والدولية  — 
العمــل  المتعلقــة بمعاييــر  الملفــات  ومعالجــة 

العربية والدولية.
المشاركة بصفة خبير فى ندوات إقليمية ووطنية  — 
نظمهــا المركــز العربــى إلدارة العمل والتشــغيل 

بتونس.
ترجمة اتفاقيــات وتوصيات العمل العربية بهدف  — 
التعريف بها على أوسع نطاق وكذلك دليل إدارات 

العمل إلى اللغة الفرنسية.
حائز على وسام الشغل الفضي والبرونزي. — 

للقانــون  التونســية  الجمعيــة  درع  علــى  حائــز  — 
االجتماعي.



تكريم رواد العمل العرب - إبريل 2016 -11-تكريم رواد العمل العرب - إبريل 10-2016-

السيد /
 عبد السالم جراد

 عمــال / الجمهورية التونسية

مواليد : 1937. —
األميــن العام لالتحاد النقابي لعمال المغرب العربي منذ 2002 — 

حتى تاريخه.
انتخــب ســنة 2004 — أمينًا عامــًا لالتحاد النقابــي لعمال المغرب 

العربي بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع بتونس.
األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل سابقًا. — 

له خبرة في العمل النقابي منذ عام 1963 — حيث تقلد مسؤولية 
كاتب عام للنقابة األساســية للنقل بصفاقس ثم انتخب سنة 
1969 كاتبًا عامًا للنقابة األساســية للنقــل بتونس وكاتبًا عامًا 

مساعدًا للجامعة العامة للنقل.  
أُنتخب عام 1984 — عضوًا بالمكتب التنفيذي لالتحاد فى المؤتمر 
السادس عشــر وتم تكليفه بمســؤولية النظام الداخلي.  فى 
أبريــل 1989 تم إعادة انتخابه فى المؤتمر االســتثنائي المنعقد 
بسوســة عضــوًا بالمكتــب التنفيــذي لالتحــاد كما تمــت إعادة 
انتخابــه لفترتيــن نيابيتين 1993-1999 أمينًا عامًا مســاعدًا عن 
النظام الداخلــي-  نائب رئيس الكونفيدرالية الدولية للنقابات 
الحــرة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة لهيئتهــا المديرة منذ ســنة 
2000 - 2001 - عضًوا بالمجلس المركزي للكونفيدرالية الدولية 

للنقابات العربية منذ 1991 - 2011.
أســهم فى تطويــر عمل منظمة العمل العربية عبر المشــاريع  — 

والدراسات عن طريق االتحاد العام التونسي للشغل. 
كــرم من قبــل االتحاد العام التونســي، وعــدة منظمات عربية  — 

ودولية وأفريقية بمناسبة انعقاد مؤتمراتها وندواتها. 

السيد /
 عبد المجيد سيدي السعيد

ــة  ــري ــزائ ــج ــة ال ــوري ــه ــم ــج عـــمـــال/ ال

الديمقراطية  الشعبية

مواليد : 1949. —
األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين من  — 

2000 حتى تاريخه.
رئيس االتحاد النقابى لعمال المغرب العربى. — 

أخصائي نفساني -مفتش بيداغوجي.  — 
لــه خبرة فــى العمــل النقابي ونشــاطات مكثفة  — 

وبوجه الخصوص على المستوى الدولي للعمل .
بــدأ مســاره النقابــي منــذ عــام 1966 — حيــث كان 

مندوب الطلبة في الثانوية.
منذ 1974– 2000 — شغل العديد من المناصب النقابية.  

أُنتخــب أمينًا عامًا مســاعدًا لالتحاد العام للعمال  — 
الجزائريين - انتخب عضوًاَ مكلًفا بالتكوين المهني 

باللجنة التنفيذية الفيدرالية للتكوين المهني.
انتخب أمينًا عامًا لالتحاد الوطني للعمال الجزائريين.  — 

عيــن أمينًا عامًا لالتحاد العــام للعمال الجزائريين  — 
بالنيابة )1987( - انتخب نائًبا أول لرئيس المجلس 
الوطنــي واالجتماعي  - انتخــب أمينًا عامًا لالتحاد 
بالعالقــات  مكلًفــا  الجزائرييــن  للعمــال  العــام 
الخارجيــة والهجــرة - أنتخــب عضوًا فــي مجلس 

إدارة مكتب العمل الدولي.
شغل عام 2002 — عضًوا مؤسًسا للمنتدى الثقافي 

األورومتوسطي لعمال المغرب العربى.
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السيد الدكتور /
 عثمان بن عبداهلل التويجري
حكومات/ المملكة العربية السعودية

مواليد : 1944. —

ليسانس حقوق )إجازة في القانون(. — 

مديــر عــام المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء العمل  — 

ووزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية سابقًا.

 — له خبرة فى قوانين العمل. 

 — له خبرة في القضاء العمالى.

 — له خبرة في االستشارات القانونية.

أسهم بتطوير أنظمة منظمة العمل العربية. — 

أســهم فــى تطويــر أنظمــة المكتــب التنفيــذي  — 

لمجلــس وزراء العمل ووزراء الشــؤون االجتماعية 

لدول مجلس التعاون.

أســهم فى تطوير وإعــداد صيغ نظــام العمل ونظام  — 

التأمينات االجتماعية فى المملكة العربية السعودية.

شــارك فــى لجــان النظــم واللوائــح فــى منظمة  — 

العمل العربية.

عضو سابق فى مجلس إدارة منظمة العمل العربية. — 

له مشاركات في لجان النظم واللوائح فى المجلس  — 

التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السيد المهندس / 
محمد بن حمد الماضي

العربية  الــمــمــلــكــة  أعـــمـــال/  أصـــحـــاب 

السعودية

مواليد : 1949. —
ماجســتير هندســة كيميائيــة مــن جامعــة وايو  — 

مينغ عام 1976.
رئيس المؤسســة العامــة للصناعات العســكرية   — 
رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الخليجــي لمنتجــي 

البتروكيماويات والكيماويات »جيكا«. 
زميل كلية لندن إلدارة األعمال. — 

شــغل ســابقًا منصب الرئيــس التنفيــذي ورئيس  — 
مجلس إدارة  شركة )سابك( .

لجامعــة  الدولــي  االستشــاري  المجلــس  عضــو  — 
الملــك عبداهلل للعلوم والتقنية - عضو المجلس 
االستشــاري الدولي لجامعــة الملك فهد للبترول 
والمعــادن - عضــو المجلس االستشــاري لجامعة 

األمير محمد بن فهد. 
أختيــر من قبل كلية الهندســة والعلــوم التطبيقية  — 
بجامعــة )كلــورادو( ضمــن مجموعــة الموهوبين من 
خريجــى الجامعة الــذى قدموا إســهامات مميزة فى 
المجاالت العلمية والصناعية على المستوى العالمي.

شخصية  أختير كأفضل الشخصيات من بين أقوى )40(  —
قيادية نفوذًا على مســتوى العالم فى قطاع صناعة 

البتروكيماويات لألعوام من  2007 إلى 2010.
تــم اختياره  ضمن أكثر 10 — شــخصيات عربية تأثيرًا 

لعام 2013.
للشــخصية  األوســط  الشــرق  جائــزة  علــى  حائــز  — 

التنفيذية لعام 2005.
 — حائــز على جائزة تــراث البتروكيماويــات العالمية 

لعام 2009 .
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السيد /
 عبد الرحمن يوسف حيدوب

 حكومات  / جمهورية السودان

مواليد : 1941. —
جامعــة  وتاريــخ(  )اقتصــاد  آداب  بكالوريــوس  — 
العمــل  دراســات  فــى  دبلــوم   1964 الخرطــوم 
والعالقات الصناعية بمعهد الدراسات االجتماعية 

بالهاي هولندا عام 1976.
رئيس المجلس األعلى لألجور. — 

شــغل منصب وكيل أول وزارة العمــل والتأمينات  — 
االجتماعيــة – وكيــل وزارة القــوى العاملــة وكيل 

وزارة العمل واإلصالح اإلداري.
 — خبير ومستشار لوزارة العمل واإلصالح اإلداري. 

مدير إدارة عالقات العمل. — 
 — مدير إدارة العالقات الدولية )سابقًا(.

خبير لدى منظمة العمل العربية فى مجال إدارة العمل . — 
مــن  العديــد  فــى  الســودان  جمهوريــة  ممثــل  — 
المؤتمــرات الدولية واإلقليمية والمؤتمر الســنوي 
للجنة العمل اإلفريقية ومؤتمر وزراء العمل لدول 

عدم االنحياز.
المشــاركة فــى المؤتمر الخــاص بمتابعــة قرارات  — 

مؤتمر القمة للتنمية االجتماعية. 
 — حائــز علــى شــهادات تقديرية من كل مــن: وزارة 
مجلــس الــوزراء - ووزارة تنميــة المــوارد البشــرية 
والعمل - الصندوق القومى للمعاشات - المجلس 

األعلى لألجور بالسودان.

األستاذة/
 هانم برهان الدين محمد
 حكومات / جمهورية السودان

مواليد : 1955. —

زمالة  بكالوريوس اقتصاد - دبلوم فى التنمية –  —

عليا فى اإلدارة .

وكيل وزارة العمل واإلصالح اإلداري. — 

اإلشراف العام على مسح القوى العاملة . — 

مدير   رئيس اللجنة الوطنية لسياسات التشغيل –  —

عام السالمة والصحة المهنية.  

مدير عام العالقات الخارجية )سابقًا(. — 

بادرت فى اإلسهام بعمل سياسة للتفتيش ووضع  — 

األسس األولى لسياسة التشغيل الوطنية.

عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية.   — 

المســاهمـــة فــى تأســيس رابطــــــة المجالــــس  — 

االقتصادية واالجتماعية.

تنظيــم وإعــداد الملتقــى األول إلطــالق التقريــر  — 

العربى لمعلومات سوق العمل.

ترأست عددًا من المؤتمرات العربية والدولية . — 

منظمة  فى  العمل  وزراء  مؤتمر  فى  المشاركة  — 

التعاون اإلسالمي.
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السيد الدكتور /
 محمد عثمان خلف اهلل

 حكومات / جمهورية السودان

  مواليد :1944 —
جامعــة القاهــرة فــرع  ليســانس قانــون – كليــة الحقــوق –  —

الخرطوم – دكتوراه في القانون  جامعة النيلين الخرطوم.
 — أستاذ القانون المدني وقوانين العمل والتأمينات 
االجتماعية بكلية القانون جامعة النيلين – عميد 

شؤون الطالب بجامعة النيلين 2006-1995.
عضــو لجنــة الخبــراء القانونييــن بمنظمــة العمل  — 
عضــو   –  )2008-2007 اللجنــة  )رئيــس  العربيــة 
المجلس االستشاري بوزارة العمل واإلصالح اإلداري .

 — له خبرة في مجال إعداد وصياغة مجموعة قوانين 
العمل السودانية »قانون العمل الموحد« مستشار 
مســاعد بقســم العقــود واالتفاقيــات الدوليــة - 
مستشار مساعد بوزارة المالية واالقتصاد الوطني  
ممثــل ديــوان النائب العــام في مجلس الســجل 

التجاري – مستشار التطوير واإلصالح الهيكلي.
 — مــن أهــم مؤلفاتــه: االجتهــادات القضائيــة في 
دعــاوي منازعــات العمــل الفرديــة فــى الســودان 
التأمينــات  أنظمــة  فــي  العينيــة  التعويضــات 
االجتماعيــة والضمان االجتماعــي بالوطن العربي 
رعايــة المعوقين في معايير العمل والتشــريعات 

في الدول العربية – قضايا العدالة االجتماعية.
لــه عدة دراســات من أهمها :  الوســيط في شــرح  — 
قوانين العمل والتأمينات االجتماعية 1995 - مؤلف 
مبادئ التعاون »النظرية والتطبيق« 1996«- دراسة 
التعــاون العربي اإلفريقي  في مجال العمل 1992 
دراســة تقويمية لنظام التحكيــم المقرر بموجب 
الئحة التوفيــق والتحكيم  لمركز التحكيم التابع 

التحاد أصحاب العمل السوداني . 
 — شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات واللجان ســواء 
بالمشاركة في المداوالت أو إعداد أوراق العمل والبحوث 

والدراسات على المستوى المحلي واإلقليمي.

السيد /
 مصطفى على عيسى

 عمال / الجمهورية العربية السورية

 مواليد : 1941 —
 — عضــو المكتب التنفيــذي لالتحاد العــام لنقابات 

العمال في سوريا سابقًا.
أمين العالقات العربية والدولية منذ عام 1974. —
عضو مجلس الشعب السوري  منذ عام 1990 - 1998. —

مديــر دائــرة النقل لــدى الشــركة الســورية لنقل  — 
النفط.

أُنتخــب أمين عام ســر نقابة النفــط في محافظة  — 
حمص عام 1968 .

أُُُُنتخــب أميــن الثقافــة والنشــر فــي اتحــاد عمال  — 
المحافظة. 

عضو المجلس المركزي لالتحاد الدولي لنقابات العمال  — 
العــرب  - عضو مجلــس إدارة منظمــة العمل العربية 

عن فريق العمال  1979 – 1982 - 1998 - 2000.
شــارك في اجتماعات االتحاد الدولي لنقابات العمال  — 
العرب على مستوى المؤتمرات والمجالس المركزية. 
شــارك في مؤتمرات العمــل العربية منــذ عام 1974 — 
كما شــارك في عدد من أنشــطة وفعاليــات منظمة 

العمل العربية.
شــارك في مؤتمرات وأنشــطة وفعاليات منظمة  — 

العمل الدولية منذ عام 1974.
نظــم العديــد من الــدورات النقابية داخــل وخارج  — 

القطر العربي السوري.
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الفاضل /
 محمد بن مبارك بن فرج كوفان

 حكومات  /  سلطنة عمان

مواليد : 1957. —
دبلــوم فــى اســتراتيجيات التدريــب مــن معهــد  — 

تورينو في إيطاليا.
مستشار وزير القوى العاملة للتشغيل من 2008 — حتى تاريخه.

مدير عام المديرية العامة بمحافظة ظفار  2008-2005. —
العاملــة  للقــوى  العامــة  المديريــة  عــام  مديــر  — 

بمحافظة الظاهر  2005-2002.
مدير عام الشــؤون االجتماعيــة والعمل والتدريب  — 

المهني بالمنطقة الشرقية 1998 – 2002.
مديــر عــام الشــؤون االجتماعيــة والعمــل 1993 —  
1998 بمحافظة ظفار )وزارة الشــؤون االجتماعية 

والعمل والتدريب المهني( .
مدير عام الشــؤون اإلدارية والمالية 1992 – 1993 — 

)هيئة التدريب المهني(.
مديــر مكتب العمل والتدريب 1991 - 1992 — ) وزارة 
العمل والتدريب المهني(، نائب مدير عام التدريب 
المهنــي 1989 - 1991 )وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمــل - عضو ســابق فــي المجلــس البلدي من 
تاريخ 2000 حتى 2012 ، عضو ســابق في المجلس 

البلدي من 2000 إلى 2015.
المشــاركة فــى العديد مــن االجتماعــات الوزارية  — 

الخليجية ومؤتمرات العمل العربية والدولية.
 — حائز على شهادات تقديرية من الوزارة فى لجان سند.

معالي الدكتور /
 أحمــد عبد السالم حسن  مجــدالنــي

 حكومات / دولة فلسطين

مواليد : 1955. —
دكتوراه في فلسفة االقتصاد – بلغاريا 1987. —

عضو اللجنة التنفيذية رئيس مجلس إدارة هيئة  — 
التقاعد الفلسطينية .

األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني. — 
فلسطين  لدولة  العادة  فوق  المفوض  السفير  — 

لدى رومانيا 2009-2008.
. مستشار  الرئيس الفلسطيني )ياسر عرفات( 2005-2000 —

االقتصاديين  لجمعية  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  — 
التحاد  ــعــام  ال األمــيــن  ــب  ــائ ون الفلسطينيين 

االقتصاديين العرب منذ 2002.
. وزير الدولة لشؤون االستيطان والجدار 2006-2005 —

وزير العمل فى السلطة الفلسطينية 2009 - 2014. —
رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية 2014. —

قدم عدًدا من المؤلفات ودراسات تحليلية وأوراق العمل  — 
منها )تقييم األداء االقتصادى للحكومة العاشرة( .

على  االنتخابى  النظام  )أثر  حول  تحليلية  دراسة  — 
وأعد  الفلسطيني(  التشريعي  المجلس  تركيبة  
دراسة حول  الوطن العربي والتكتالت االقتصادية 

الدولية في عصر العولمة.
وضع كتاب المرجعية العربية للنزاهة والشفافية  — 

فى العالم العربي. 
المشاركة في وضع تقرير التنمية البشرية في فلسطين. —
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السيد /
رشيد سليمان بيضون

 أصحاب أعمال / الجمهورية اللبنانية

مواليد: 1946. —
بكالوريــوس آداب فى العلوم السياســية )الجامعة  — 
دراســات عليــا باألعمــال  األمريكيــة فــى بيــروت( – 
المصرفية  )معهد المصرفين – لندن( دراســات عليا 
في أعمال التأمين )معهد التأمين الملكي – لندن(.

عضو أصيل عن أصحاب العمل في مجلس العمل   — 
التحكيمي الناظر فى خالفات العمل.

صاحب مؤسسة صناعية فى لبنان. — 
. مستشار بمنظمة العمل العربية من 2004-2000 —

. عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية 1996-1993 —
نائــب رئيس مجلس إدارة منظمــة العمل العربية  — 

.1996-1994
عضــو أصيــل بلجنــة الحريــات النقابيــة بمنظمة  — 

العمل العربية 1994-1993.
له خبــرة عملية فى عدة شــركات  منذ 1969 — إلى 

الوقت الحالي.
عميد في مجلس عمداء جمعية الصناعيين 2002. —

ترأس وشارك بعضوية وفود عدة مؤتمرات وندوات  — 
ومعــارض عربية ودوليــة ممثاًل ألصحــاب األعمال 

اللبنانيين والهيئات االقتصادية اللبنانية .
المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية بصفته مستشارًا  — 

ممثاًل  لمنظمة العمل العربية من 2000 - 2004.
حائز على وســام العمــل المذهب من الجمهورية  — 

اللبنانية عام 1993.

السيد /
 بشارة شعيا

عمال/ الجمهورية اللبنانية

مواليد : 1938. —
 — رئيــس اتحــاد نقابــة موظفــي وعمــال الفنــادق 

والمطاعم والتغذية فى لبنان  منذ  1976.
 — عضــو مجلس تنفيذي في االتحاد العمالى العام 

فى لبنان منذ 1980.
عضــو هيئة مكتــب المجلــس التنفيــذي لالتحاد  — 

العمالي العام 1983 – 1998.
 — عضــو  فــي المجلــس األعلــى للتعليــم المهني 

.1997 - 1994
 –  عضــو اللجنــة الفاحصة فــي التعليــم المهني  —

وزارة التربية والتعليم المهني1998 - 2010.
 — عضو في هيئة مكتب المجلس التنفيذي لالتحاد 

العمالي العام منذ 2001.
الوطنيــة  المؤسســة  إدارة  مجلــس  فــي  عضــو  — 

لالستخدام .
 له خبرة فى العمل النقابي منذ عام 1960. —

 — ممثل االتحاد العمالي  العام  في عدة نشــاطات 
عربيــة   – محليــة  مختلفــة  ومؤتمــرات  نــدوات 

وأجنبية.
 — شارك في عدد من دورات  مؤتمرات العمل العربي 

والدولي.
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السيد /
 ناجي محمد الشريف

 عمــال /  دولــة لـيبيـا

مواليد : 1950. —
خريج معهد العلوم اإلدارية والمالية. — 

مستشار الشؤون النقابية باالتحاد العام لعمال ليبيا. — 
رئيس المرصد الليبي لالنتهاكات النقابية - أمين  — 

نقابة المصارف والتأمينات واألعمال المالية. 
له خبرة فى العمل النقابي لمدة ثالثين  عامًا . — 

األمين العام المساعد التحاد المنتجين ببنغازي.  — 
الليبيــة والمســاعدات  الجمعيــة  رئيــس مكتــب  — 
االجتماعية - رئيس قسم شئون األفراد والتفتيش 

بوزارة السياحة.
أحد مؤسسي االتحاد العربي للنقابات -عضو لجنة  — 

العالقات الخارجية بمنظمة االنطالقة للتنمية.
عضو لجنة فض المنازعات - عضو مجلس الصحة  — 

والسالمة المهنية.
المشاركة بالعديد من المؤتمرات والندوات . — 

أشرف على العديد من الدورات لتأهيل النقابيين   — 
حديثى العهد. 

حائــز علــى  وســام مــن دولــة ليبيــا  كرئيس فى  — 
العمل النقابي.

حائز على وسام من الدولة )المواطن الصالح(. — 
حائــز علــى درع تكريــم كأحــد مؤسســى االتحاد  — 

العربي للنقابات.

األستاذة /
سميرة أبو مسلم عبده عثمان

حكومات / جمهورية مصر العربية

مواليد: 1949. —

بكالوريوس  خدمة  اجتماعية. — 

رئيــس اإلدارة المركزيــة للتدريــب المهني وتنمية  — 

الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة سابقًا.

التدريــب المهنــي  خبــرة فــي عالقــات العمــل –  —

االستخدام - داخلي وخارجي – العمال المهاجرين  

المرأة - معايير العمل العربية والدولية.

رئيس لجنة مستويات العمل العربية فى منظمة  — 

العمل العربية.

رئاســة الندوات والــدورات التدريبيــة التي نفذتها  — 

إدارة مســتويات العمــل الدوليــة مــع منظمتــي 

العمل العربية والدولية.

المشــاركة فــى صياغــة قانــون العمل رقــم )12( — 

دســتور  تعديــل  فــى  المشــاركة   -  2002 لســنة 

منظمــة العمل العربية وخاصــة الحريات النقابية 

فــى  المشــاركة   - العربيــة  العمــل  ومســتويات 

مؤتمرات وندوات منظمة العمل العربية.

حائزة على جائزة األم المثالية.  — 

ــعــمــال   — حـــائـــزة عــلــى جـــائـــزة عــالــمــيــة عـــن )ال

المهاجرين(.
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السيد / 
سمير حسن عالم

أصحاب أعمال / جمهورية مصر العربية

مواليد: 1935. —

بكالوريوس كلية التجارة جامعة القاهرة 1956. —

الشركة  إدارة  رئيس مجلس  شغل عدة مناصب:  — 

بجمهورية  التجاريين  نقيب   - للمواسير  الوطنية 

النصر  شركة  رئيس   -  )2015-2005( العربية  مصر 

العامة للمقاوالت - رئيس مجلس إدارة غرفة مواد 

ألصحاب  اإلفريقية  العمل  منظمة  رئيس  البناء- 

األعمال )2007-2005(. 

مجال  فــي  عامًا  خمسين  مــدى  على  خبرة  لــه  — 

اإلنشاءات ومجاالت عالقات العمل المختلفة. 

المشاركة فى االقتراحات والتوصيات الخاصة بقرارات  — 

منظمة العمل العربية ممثاًل ألصحاب األعمال.

عن  الدولية  العمل  منظمة  إدارة  مجلس  عضو  — 

أصحاب األعمال )2008-2012( - المشاركة بالعديد 

من المؤتمرات والندوات - أشرف على  العديد من 

الدورات لتأهيل النقابيين  حديثى العهد.

األولى  الطبقة  من  االستحقاق  وسام  على  حائز  — 

والثانية من جمهورية مصر العربية - وسام فارس 

من ملك بلجيكا - حائز على العديد من شهادات 

واألهلية  الرسمية  الجهات  مختلف  من  التكريم 

والجامعات بجمهورية مصر العربية.

السيد /
إبراهيم قرفة

 عمال / المملكة المغربية

 مواليد : 1943 —
 عضو اللجنة اإلدارية لالتحاد المغربي للشغل  منذ  1970. — 
السكة  لعمال  الوطنية  للجامعة  عامًا  كاتبًا   — 
المغربي  االتحاد  لواء  تحت  المنضوية  الحديدية 

للشغل عام   1975.
للشغل  المغربي  لالتحاد  الوطنية  باألمانة  عضو  — 

عام 1985.
أمينًا وطنيًا في المؤتمرات الموالية إلى اآلن. — 

خالل  للشغل  المغربي  االتحاد  سر  أمين  انتخب  — 
مؤتمره الحادي عشر. عام 2015.

مسئول قطاع النقل الجوي والبري والبحري بكل  — 
أصنافه وفئاته منذ 1985 إلى اآلن.   

االتحاد  النقابي منذ تأسيس  العمل  له خبرة في  — 
المغربي للشغل في عام 1955 ، حيث ساهم في 
والمأجورين  للعمال  االجتماعية  الصناديق  إنشاء 
والتعاضديات  الوطني  الصندوق  رأسها  وعلى 
المغربي  لالتحاد  حقق   - االجتماعية  واألعــمــال 
 61 طول  على  الممتدة  نضاالته  بفضل  للشعل 
العاملة  للطبقة  المكاسب  مــن  الكثير  عامًا 

المغربية وعموم المأجورين في المغرب. 
ساهم  —  – االجتماعية  القوانين  إرساء  في  ساهم 
في تأسيس المجلس االستشاري الذي يعتبر أول 

برلمان في المغرب عام 1957.
الوطنية  الشركات  من  عدد  تأسيس  في  ساهم  — 

الكبرى والمؤسسات العمومية. 
عامًا   — 40 من  ألكثر  للشغل  المغربي  االتحاد  مثل 
في الملتقيات والمؤتمرات والندوات الدولية في 

مختلف أنحاء العالم.
عبر  التكوينية  الـــدورات  من  العديد  في  شــارك  — 

العالم على الصعيد المغاربي والعربي والدولي.
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السيد /
أحمد محمد جمعان

 أصحاب أعمال / الجمهورية اليمنية

مواليد: 1969. —
ماجستير فى إدارة األعمال التنفيذية. — 

مديــر عــام شــركة جمعــان للتجــارة واالســتثمار  — 
رئيس لجنة القطاعات اإلنتاجية فى االتحاد العام 

للغرف التجارية والصناعية.
مدير  لــه خبرة من 1990 إلى اآلن كمدير حســابات  –  —
المبيعات - مدير المشتريات – مدير عام شركة رهام 
للميــاه  نائب المدير العام لشــؤون التجــارة الدولية 
رئيــس لجنة رجــال األعمال الشــباب – رئيس االتحاد 

العام للغرف التجارية والصناعية 2009-2005.
عضو لجنة إقرار نظام االنضباط  لحوكمة الشركات  — 
اليمنيــة وعضو مجلس إدارة عدد من مؤسســات 

القطاع الخاص. 
أســهم فى تطوير مهام وظيفة الموارد البشرية  — 
فى شــركة جمعان للتجارة واالســتثمار باعتبارها 

أهم عنصر من عناصر التنمية واإلنتاج.
لــه إنجازات في إطار عمل منظمــة العمل العربية  — 

في مجال التدريب والتشغيل. 
المشاركة فى مؤتمرات وندوات منظمة العمل العربية. — 

شــارك فى العديد مــن المؤتمرات العربيــة والدولية  — 
لتعزيــز العالقــات التجاريــة اليمنية مــع العديد من 

الدول.

السيد/
زياد فليفل

منظمة العمل العربية

مواليد: 1946. —

بكالوريوس آداب جامعة عين شمس 1977. —

خريج جامعة بولونيا بإيطاليا كلية الهندسة 1968. —

مستشار فى ديوان المدير العام 2008-2000. —

له خبرة فى مجال التخطيط والتعاون الفنى. —

التحق بمنظمة العمل العربية منذ  2008-1978. —

التحــق بإدارة التخطيط والمتابعة والتعاون الفنى  — 

فى 1995.

. التحق بإدارة الحماية االجتماعية فى 1983 —

. التحق بإدارة التنمية البشرية فى 1979 —

لــه دراســات عديدة )حــول هجرة األدمغــة - نظريات  — 

التضامن االجتماعى - دراسة حول المرأة فى تشريعات 

العمل العربية - دراســة حول ظروف وشــروط العمل 

فــى الموانــئ العربية - دراســة حــول رعايــة وتأهيل 

المعاقيــن ليصــدر عنها بعــد مناقشــتها على ثالث 

دورات فى مؤتمر العمل العربى اإلتفاقية رقم 17 .

 — اإلشــراف والمشــاركة علــى عــدد مــن النــدوات  

القطريــة والقوميــة والمؤتمــرات ممثــاًل لمنظمة 

العمل العربية.
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