
  
  
  

  منظمة العمل العربية

  لمؤتمر العمل العربي) 34(الدورة 
  )2007اذار /مارس 17 – 10 شرم الشيخ،(

  

  
  
  

  تكــــــــریــم
  رواد العمل العرب

في إطار عمل منظمة العمل العربية
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  تقــــــــــدیـــم

 24تونس ، (  دورته الثالثينوافق مؤتمر العمل العربي في

على مقترح تكریم ) 2003 ذار آ/  مارس1 -شباط/ فبرایر

رواد العمل العرب في مختلف مجاالت وإختصاصات منظمة 

  .العمل العربية 

وقد أعد المدیر العام لمنظمة العمل العربية الئحة تكریم 

الرواد والتي تتضمن القواعد والمعایير الخاصة بتكریم الرواد 

لس مجها إعتمدجراءات الخاصة بالترشيح والتكریم، التي واال

إدارة منظمة العمل العربية في دورته التاسعة والخمسين 

وقرر العمل بها اعتبارًا ) 2003أیار /  مایو10 – 8بيروت، (

 19-14دمشق ، ( لمؤتمر العمل العربي) 31(من الدورة 

، حيث تم تكریم عشرین مكرما من رواد العمل ) 2004فبریر

  .ةالعرب من أطراف االنتاج الثالثة بالدول العربي

یأتى تكریم رواد العمل العرب فى الجلسة اإلفتتاحية للدورة و

الرابعة والثالثين لمؤتمر العمل العربى المنعقدة بمدینة شرم 

آذار /  مارس 17-10الشيخ بجمهوریة مصر العربية من 

 ، تحت الرعایة السامية لفخامة الرئيس محمد حسنى 2007

ز منظمة العمل مبارك رئيس الجمهوریة ، تأآيدا على اعتزا

العربية وأجهزتها الدستوریة بجهود وإسهامات تلك النماذج 

من المكرمين من رواد العمل العرب فى مختلف المشرفة 

 من ًامجاالت واختصاصات منظمة العمل العربية ، وتقدیر

المؤتمر العام بأطرافه الثالثة لخدماتهم الجليلة التى 
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  .ومى أو الدولى قدموها سواء على الصعيد الوطنى أو الق

وأننا على یقين أن دولنا العربية بكل حضاراتها وتاریخها 

عليه العریق قادرة على إفراز النماذج البشریة الخالقة لما تقوم 

  .من ثقافات وموروثات وقيم أصيلة تعلى من قيمة العمل وشأنه

إن هذا التكریم ما هو إال لمحة من لمحات العرفان والتقدیر 

 ما قدموه سيظل باقيا فى  انين وداللة علىلهؤالء المكرم

نفوس وعقول الحاضرین ، وتأآيدا منا على إعالء قيمة العمل 

وإحياءا ألمل العطاء والمثابرة على العمل لدى أجيال 

  .ةالمستقبل

ونحن إذ نقدم هذا الكتيب الذي یضم موجزًا للسيرة 

الذاتية لثمانية عشرة رائدًا عربيًا في مجاالت العمل 

 بإسم منظمة العمل م لهمفإنه یسعدني أن أتقدمختلفة ال

العربية وباسمي شخصيًا باسمى ایات التهنئة والتقدیر 

سائًال اهللا العلي القدیر أن یمتعهم بموفور الصحة 

 أن یتغمدهم  فندعو اهللاوالسعادة، أما من رحلوا عنا

  .بواسع رحمته وأن یسكنهم فسيح جناته

  .واهللا ولي التوفيق        
  

  الدآتور إبراهيم قویدر

 المدیر العام لمنظمة العمل العربية
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  أحمد أحمد العماوى/ معالى السيد 

  عد السابق لمنظمة العمل العربيةالمدیر المسا

  

  
  
  
  . مصرى الجنسية  -
األسبق وزیر القوى العاملة والهجرة  -

 ) .2005 -1993( مهوریة مصر العربية بج
 .ال مصر سابقًا العام لنقابات عمرئيس االتحاد -
شارك فى العدید من مؤتمرات العمل العربية  -

 .وترأس بعضها 
 .شارك في العدید من مؤتمرات العمل الدولية -
تولى رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل  -

 . لعدة دورات الدوليةالعربية ومنظمة العمل 
له تاریخ حافل فى مختلف مجاالت العمل  -

على المستوى العربى والدولى آنقابى 
  .وآوزیر للقوى العاملة 

  
  

■■■ 
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  محمد أسعد راجح/ المرحوم 

  .األمين العام السابق لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 

 . مصرى الجنسية  -
األمين العام السابق لالتحاد الدولى لنقابات  -

/ العمال العرب خالل الفترة من إبریل 
آانون األول /  دیسمبر – 1959نيسان 
1965.  

، عربية رائدة آان  نقابية مصریةشخصية -
لها عطاؤها المميز فى مسيرة االتحاد 

 .الدولى لنقابات العمال العرب 
  
  

■■■ 
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  عبد النور عودة حبایبة/ السيد الدآتور 
  أعمال األردن / أصحاب

  

  

  

  

عضو مجلس إدارة غرفــــة صناعــة عمان  -
 -1987(ينًا للصندوق وأمينًا للسر وأم

2000(. 
 و لجنة إدارة نقابة المهندسين األردنيينعض -

)1986 – 1988. (  
مثل أصحاب األعمال فى اللجان الثالثية  -

المختلفة التى تشكلت لدراسة قانون العمل 
 .األردنى وإجراء التعدیالت عليه 

ساهم فى تحدیث وتطویر قانون الضمان  -
 .االجتماعى األردنى 

مثل أصحاب األعمال فى األردن فى مؤتمر  -
 1987( لعمل العربى ومؤتمر العمل الدولى ا

– 2000. (  
شارك فى العدید من لجان منظمة العمل  -

 .العربية والدولية 
شارك فى العدید من ندوات منظمة العمل  -

 .العربية 
حاصل على وسام الكوآب األردنى من جاللة  -

 .1995الملك الحسين عام 

■■■ 
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  س مطر الكعبييخليفة خم/ السيد 
  األمارات/  ل أصحاب أعما

  

  

  

  

عضو مجلس إدارة اتحاد غرفة التجارة  -
 والصناعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  .سابقًا
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة  -

  . سابقًاوزراعة الفجيرة
عضو لجنة العمل العربى المشترك باتحاد  -

غرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد 
 .العربية 

اإلمارات فى مؤتمر بمال مثل أصحاب أع -
 ونائب لرئيس 1983العمل العربى منذ عام 
 .المؤتمر لثالثة مؤتمرات 

مثل أصحاب أعمال اإلمارات فى مؤتمر  -
  .1986العمل الدولى منذ عام 

 .عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية  -
حاصل على اليوبيل الفضى لدولة اإلمارات  -

س فى الریاضة ، واليوبيل الفضى للمجل
الوطنى االتحادى ، وجائزة الصناعة من 

 .غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة 
  

■■■ 
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  حسن محمد زین العابدین/ السيد 
  مملكة البحرین/ أصحاب أعمال 

  

  

  

  
عام نائب أول لرئيس غرفة ) 16(أآثر من  -

 .تجارة وصناعة البحرین 
عامًا عضوًا فى المجلس ) 20(أآثر من  -

 .نى األعلى للتدریب المه
شارك فى وضع الخطط والمرئيات لدور  -

 .أصحاب األعمال فى التنمية االقتصادیة 
نشاطات إبراز له دور وإسهامات فى  -

غرفة تجارة وصناعة البحرین ، والدفاع 
المشارآة فى عن مصالح القطاع الخاص و

 . السياسات االقتصادیة
شارك فى العدید من مؤتمرات منظمة  -

 .العمل العربية 
ى وسام الشيخ عيسى بن سلمان حاصل عل -

 .آل خليفة ، الدرجة الثانية 
  
  

■■■ 
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  محمد آشو/ السيد 
  الجمهوریة التونسية/  حكومات 

  

  

  

  

  

مدیر المرآز العربى إلدارة العمل والتشغيل  -
 .التابع لمنظمة العمل العربية

ارة الشئون بوز) العمل(مدیر عــام الشغل  -
 .)2002 -1984(االجتماعية فى تونس 

شارك ضمن وفد الحكومة التونسية فى آافة  -
دورات مؤتمر العمل العربى، ومؤتمر العمل 

ومثل  ) 2001 – 1986( الدولى خالل الفترة 
 .الحكومة فى العدید من لجان المؤتمرین 

له العدید من الدراسات واألبحاث فى مجاالت  -
، العمل المختلفة وباألخص تشریعات العمل

المفاوضة الجماعية،  ،نىلتدریب المه، االتشغيل
 . وحقوق اإلنسان  والدوليةمعایير العمل العربية

ساهم بشكل متميز فى تعزیز العالقات القائمة  -
على التعاون المثمر بين آل من الجمهوریة 

 .التونسية ومنظمة العمل العربية والدولية  
لى الصنف األعلى من وسام الشغل حاصل ع -

س ـــة الرئيــــخاممن ف)  درجة استثنائية–ذهبى (
 .زین العابدین بن علي / 

  )الصنف الثالث ( حاصل على وسام الجمهوریة  -

■■■   
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  سامية شوبة/ السيدة 
  الجمهوریة التونسية/ حكومات 

  
  
  
  
مدیرة التعاون الدولى والعالقات الخارجية  -

 .بوزارة الشئون االجتماعية والتضامن 
شارآت بانتظام ضمن وفد الحكومة  -

ية فى آافة دورات مؤتمر العمل التونس
  .2003 و 1996العربى ما بين 

شارآت أیضًا بصفة منتظمة  فى مؤتمر  -
 .1987العمل الدولى منذ سنة 

 ساهمت بصفتها مدیرة التعاون الدولى  -
والعالقات الخارجية فى تعزیز وتنمية 

الشراآة بين الجمهوریة عالقات التعاون و
التونسية ومنظمة العمل العربية ومنظمة 

 .العمل الدولية 
الصنف (وسام الجمهوریة حاصلة على  -

 .)الرابع
 .حاصلة على ميدالية الشغل  -

  
   

■■■ 
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  عيسات إیدیر/ الشهيد 
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية/ عمال 

  

  

  

  

  

  

ال أول أمين عام لالتحاد العام للعم -
 .الجزائریين 

مؤسس االتحاد العام لعمال الجزائریين مع  -
نخبة من المواطنين والمناضلين من حزب 
جبهة التحریر والحرآة العمالية بعد 

  .عشریة حافلة من النضال السرى 
عضو دائم فى اللجنة الوطنية للثورة  -

الجزائریة وعمل على تأآيد التزام 
ئریين وإنخراط االتحاد العام للعمال الجزا

 .فى حزب جبهة التحریر الوطنية 
استشهد فى سبيل الدفاع عن الوطن  -

والهویة الجزائریة بعد سلسلة من 
 .ت والتعذیب فى سجون االحتالل االعتقاال

  
  

■■■  
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  محمد بن على الفایز/ معالى السيد 
  المملكة العربية السعودیة/ حكومات 

  

  

  

  

  

  

وزیر الخدمة المدنية بالمملكة العربية  -
  .1999لسعودیة منذ عام ا

 – 1995( الدیوان العام للخدمة المدنية رئيس -
1999. (  

 – 1983( وزیر العمل والشئون االجتماعية  -
1992. (  

مــــحافظ للمؤسسة العامـــة للتأمينات  -
 – 1980(االجتماعـــــية بالـــمرتبة الممتازة 

1983. (  
وآيل وزارة العمل والشئون االجتماعية  -

مجلس إدارة المؤسسة العامة ورئيس 
 . )1980 – 1970( للتأمينات االجتماعية 

حاصل على وشاح الملك عبد العزیز من  -
 .الطبقة الثانية 

  
  

■■■ 
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  حسن محمد على/ السيد 
  جمهوریة السودان/ عمال 

  

  

  

  

  
أول أمين عام لالتحاد العربى للعاملين  -

بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد بعد 
 . م 2000ى عام توحده ف

 1987شارك فى مؤتمرات العمل الدولية منذ  -
 .  م 2003وحتى 

عضو سابق فى البرلمان السودانى فى عدة  -
 .دورات برلمانية ممثال للعمال

تم تكریمه من قبل االتحاد الدولى لنقابات  -
العمال العرب آأحد قيادات العمل النقابى 
العربى إبان احتفال االتحاد العربى بالذآرى 

 . الخمسين لتأسيسه 
حاصل على وسام الخبرة من رئاسة  -

 .الجمهوریة بجمهوریة السودان 
 

  

■■■ 
  



14 )2007 (رواد العمــل العـــربتكریم  **   

  وجيه طه/ السيد 
  الجمهوریة العربية السوریة/ عمال 

  
له تاریخ حافل امتد إلى أربعة عقود من  -

العمال النقابى وشارك فى العدید من 
مؤتمرات العمل العربية والدولية والعدید 

ات والندوات واللجان فى من المؤتمر
مجاالت العمل المختلفة وقد شغل العدید من 

 : المناصب القيادیة العمالية من بينها 
 .مدیر معهد الثقافة العمالية بسوریا  •
عضو المكتب التنفيذى التحاد عمال  •

 .سوریا 
أمين مساعد لالتحاد الدولى لنقابات  •

 .العمال العرب 
 .مستشار فى منظمة العمل العربية  •

  
  

■■■ 
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  حيدر إبراهيم/ السيد 
  دولة فلسطين/ عمال 

  األمين العام لالتحاد العام لعمال فلسطين -
األمين المساعد لالتحاد الدولى لنقابات  -

 )1971 – 1969( العمال العرب 
شارك فى آافة مؤتمرات العمل العربية  -

 .باستثناء 
تم انتخابه نائبًا لرئيس مؤتمر العمل العربى  -

 . لعمال ألآثر من عشر دورات عن فریق ا
شارك فى العدید من دورات مؤتمر العمل  -

 .الدولى
مناضل وطنى فلسطينى وقومى عربى  -

قضى حياته فى خدمة وطنه العربى 
 .وقضيته الفلسطينية

 مع وسام من األخ تقدیرحاصل على رسالة  -
 .القائد معمر القذافى

حاصل على العدید من رسائل التقدیر من  -
 . یاسر عرفاتحل الراالرئيس

مع وسام من  حاصل على رسالة تقدیر -
 .حاد الدولى لنقابات العمال العرباالت

  
■■■ 
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  الجاسم أحمد عقيل/ السيد 
  دولة الكویت/ أصحاب أعمال 

  

  

  

  

  

مدیر عام مساعد غرفة تجارة وصناعة  -
 .الكویت سابقًا 

ساهم فى إنشاء وتطویر إدارة العمل بالغرفة  -
 العمل داخل الكویت لتشرف على جميع أمور

وتتابع وشارك فى أنشطة منظمة العمل 
 .العربية والدولية 

أول من اقترح إنشاء لجنة الرقابة المالية  -
بمنظمة العمل العربية وتولى رئاستها وشارك 

 .فى عضویتها لمرات عدیدة 
شارك فى االجتماعات التمهيدیة إلنشاء  -

منظمة العمل العربية التى بدأت أواخر 
 .ات الستين

 لعدة عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية -
  .دورات

ساهم مساهمة فعالة إبراز دور الغرفة فى آل  -
 .المجاالت الخليجية والعربية  والدولية 

  
  

■■■ 
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  یبغّرالوليم / السيد 
  الجمهوریة اللبنانية/ حكومات  

مدیر العمل والعالقات المهنية فى وزارة  -
  .1997العمل حتى عام 

 .ام وزارة العمل بالوآالة سابقًا  مدیر ع -
قضى ما یقرب من خمسين سنة فى خدمة  -

 .وزارة العمل 
عضو حكومى فى لجان فنية وضعت  -

مشاریع وقوانين ومراسيم فى ميادین العمل 
 .والعالقات المهنية والنقابات 

شارك ضمن وفد الحكومة اللبنانية فى  -
 .العدید من مؤتمرات العمل الدولية

 .ام العمل حاصل على وس -
  
  

■■■ 
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  سالم أحمد جلود/ المرحوم 

  الجماهيریة العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى/ عمال  

األمين العام المساعد لالتحاد العام للمنتجين  -
 . سابقًا –

 سنة فى العمل 42أمضى ما یربو على  -
 .النقابى وفى الدفاع عن حقوق العمال 

 .لنقابى ناضل من أجل حریة العمل ا -
شارك لعدة سنوات فى اجتماعات منظمة  -

 .العمل العربية 
حاصل على وسام الفاتح العظيم من الدرجة  -

 .األولى 
حاصل على وسام العمل النقابى من  -

 .الجماهيریة العظمى 
 

  
  

■■■ 
  
  
  



19 )2007 (رواد العمــل العـــربتكریم  **   

  سعد محمد أحمد/ المرحوم 
  جمهوریة مصر العربية/ حكومات  

  

  

  

  

  

 . مصرى الجنسية  -
 1977(لعاملة والهجرة سابقًا  القوى اوزیر -

– 1986. ( 
 .سابقًارئيس االتحاد العام لنقابات العمال  -
أنشأ الجامعة العمالية فى مصر وتولى  -

 .رئاسة مجلس إداراتها 
مثل عمال مصر فى غالبية المؤتمرات  -

 .العالمية والدولية 
ح وسام الجمهوریة من الطبقة األولى من ُمن -

 .بارك  محمد حسنى م/ فخامة الرئيس 
  
  

■■■ 
  



20 )2007 (رواد العمــل العـــربتكریم  **   

   المحجوب بن صدیق/السيد 
  المملكة المغربية/ عمال  

  
مشهود له فى إطار وسياسي مناضل نقابى  -

 . العمالية المغربيةالحرآة 
مؤسس واالمين العام لالتحاد المغربي ال -

 .للشغل
تم انتخابه أمينًا لنقابة السكة الحدید في عام  -

1948 
 سبيلتعرض للعدید من االعتقاالت في  -

مكافحة االستعمار، حيث إنه اعتبر ان 
العمل النقابي وسيلة لحمایة حقوق العمال 

 .وآذلك لمحاربة االستعمار 
ساهم في تجميع خالیا االستقالل التي أدت  -

الى قيام االتحاد الوطني للقوى الشعبية عام 
 وآان ضمن الهيئة المدیرة لهذا 1959

 .الحزب الجدید
العمل  مؤتمرات شارك في العدید من -

العربية والدولية، ویعد من أقدم النقابيين 
 .العرب

  
  
  
  



21 )2007 (رواد العمــل العـــربتكریم  **   

  فيصل محمد عبد اهللا/ السيد 
  الجمهوریة اليمنية/ عمال  

  

 عمالنائب رئيس االتحاد العام لنقابات  -
 .اليمن 

مناضل نقابى مشهود له فى إطار الحرآة  -
 .اليمنية العمالية 

شارك فى آافة مؤتمرات منظمة العمل  -
 1971ذ تأسيس المنظمة عام  العربية من

 .1995وحتى عام  
 .عضویة  لجنة الحریات النقابيةشارك فى  -
من نشطاء حقوق اإلنسان وعلى وجه  -

 .الخصوص الحقوق والحریات النقابية 
حاصل على وسام مناضلى حرب التحریر  -

أعلى )  مارس 3وسام ( النقابية اليمنية 
 .وسام نقابى یمنى 

  
  

■■■ 
  
  
  


