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1 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  تقــــــــــدیـــم

تونس ،  (  دورته الثالثينوافق مؤتمر العمل العربي في

 مقترحالعلى  ) 2003 آذار /   مارس1 - شباط/   فبرایر24

 تكریم رواد  تقدمت به حكومة مملكة البحرین بشأنالذى

العمل العرب في مختلف مجاالت وإختصاصات منظمة 

  .العمل العربية 

مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته  وقد إعتمد

 ،) 2003أیار /  ایو م10 – 8،  بيروت (التاسعة والخمسين 

الئحة تكریم الرواد والتي تتضمن القواعد والمعایير الخاصة 

 بتكریم الرواد واالجراءات الخاصة بالترشيح والتكریم، وبدأ

 لمؤتمر العمل العربي) 31(العمل بها اعتبارًا من الدورة 

، حيث تم تكریم عشرین )  2004 یرا فبر19 -14 دمشق ،(

لعرب من أطراف االنتاج الثالثة مكرما من رواد العمل ا

، وآذلك تم تكریم ثمانية عشرة رائدًا من رواد بالدول العربية

شرم (لمؤتمر العمل العربي ) 34(العمل العربي في الدورة 

  .)2007 مارس 17-10الشيخ، 

 والثالثين السابعةلدورة لعمل العرب ایأتى تكریم رواد او

عایة السامية لجاللة ر العمل العربى المنعقدة تحت الرلمؤتم

بمدینة المنامة حفظه اهللا الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

، تأآيدا  2010آذار / مارس  13 – 6 من بمملكة البحرین

على اعتزاز منظمة العمل العربية وأجهزتها الدستوریة 

من المكرمين من بجهود وإسهامات تلك النماذج المشرفة 

 واختصاصات منظمة لعرب فى مختلف مجاالت ارواد العمل



2 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

 من المؤتمر العام بأطرافه الثالثة ًاالعمل العربية ، وتقدیر

لخدماتهم الجليلة التى قدموها سواء على الصعيد الوطنى أو 

  .القومى أو الدولى 

وأننا على یقين أن دولنا العربية بكل حضاراتها 

وتاریخها العریق قادرة على إفراز النماذج البشریة الخالقة 

عليه من ثقافات وموروثات وقيم أصيلة تعلى من وم لما تق

  .قيمة العمل وشأنه

إن هذا التكریم ما هو إال لمحة من لمحات العرفان 

 ما قدموه سيظل  انوالتقدیر لهؤالء المكرمين وداللة على

باقيا فى نفوس وعقول الحاضرین ، وتأآيدا منا على إعالء 

ة على العمل لدى قيمة العمل وإحياءا ألمل العطاء والمثابر

  .أجيال المستقبل

ونحن إذ نقدم هذا الكتيب الذي یضم موجزًا للسيرة 
عشر رائدًا عربيًا في مجاالت العمل ربعة ألالذاتية 

 بإسم منظمة العمل م لهمفإنه یسعدني أن أتقدالمختلفة 
یات التهنئة والتقدیر آالعربية وباسمي شخصيًا باسمى 

 یمتعهم بموفور الصحة سائًال اهللا العلي القدیر أن
 أن یتغمدهم  فندعو اهللاوالسعادة، أما من رحلوا عنا

  .بواسع رحمته وأن یسكنهم فسيح جناته
  . واهللا ولي التوفيق

 

  أحمد محمد لقمان
المدیر العام لمنظمة العمل العربية



3 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  عيسى بن محمد بن عبد اهللا آل خليفة /  الشيخمعالى 
  البحرین / حكومات 

  

  

  

  

 ).1975 – 1974(دل وزیر الع -
وزیر العمل والشؤون االجتماعية في البحرین  -

)1975 – 1980.( 
شارك في العدید من الندوات والمؤتمرات التي  -

تعنى بالعمل االسالمي الخيري الدولي والعمل 
 . المهني للمحاماة

 . رئيس جمعية االصالح -
 . رئيس جمعية مكافحة التدخين -
 . ة الفكریةعضو المجمع العربي لحمایة الملكي -
 . أمين سر الجمعية الخيریة االسالمية العالمية -
 . اإلسالميةعضو منظمة الدعوة  -
  . عضو مؤسسة آل البيت -

■■■  



4 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  محيي الدین عبد اهللا بهلول / السيد 
  البحرین /  أصحاب أعمال

  

  

  

  

  

المدیر المساعد لغرفة تجارة وصناعة البحرین  -
 .ية مدیر الشؤون االداریة والمال–) سابقًا(

ساهم بالعدید من الجهود في النهوض بقطاع  -
 .العمل على المستویين الوطني والعربي

مثل فریق أصحاب العمل البحرینيين في العدید  -
 .من مؤتمرات العمل العربية والدولية

 أعد دراسات متفرقة في تطویر االمور المالية  -
للغرفة، وقدم العدید من التوصيات والمقترحات 

 .ي مثل الغرفة من خاللهاالى اللجان الت

■■■   



5 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  عبد اهللا بن صادق دحالن  / الدآتور 
  السعودیة/  أصحاب أعمال

  

  

  

  

  
 

 .عضو مجلس الشورى السعودي سابقًا -
أستـاذ بكلية االقتصـاد واإلدارة بجامعـة الملك  -

 .عبد العـزیز سابقًا
أمين عام الغـرفة التجـاریة الصناعية بجـدة لمـدة  -

 . عامًا18
جلس إدارة الغرفة التجاریة الصناعية عضو م -

 .بجدة حاليًا
 .نائب رئيس مجلـس إدارة منظمة العمـل العربيـة -
  .عضـو مجلـس إدارة منظمة العمـل الدوليـة -
نائب رئيس مجلس إدارة منظمة أصحاب  -

 .األعمال الدولية 
رئيس فریق أصحاب االعمال في العدید من  -

 .مؤتمرات العمل العربية
 المؤلفات في مختلف المجاالت له العدید من -

 .االقتصادیة واالجتماعية

■■■  



6 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  مروة االیتوني  / السيدة 
  سوریا /  أصحاب أعمال

  

  

  

  

  

سيدة أعمال وترأس عدد من الشرآات الصناعية   -
ميس للمقبالت الغذائية، مومو للسكاآر، (

 ).االیتوني لتكریر الزیوت النباتية والصابون
ت السوریة من خالل جاتساهمت في الترویج للمن -

تحت شعار (إقامة عدد من المعارض الخارجية 
 .في مصر ولبنان) صنع في سوریا

ساهمت في إقامة عدد من المعارض المحلية التي  -
 .تهم المرأة والصناعة

شارآت في العدید من الفعاليات العربية التي  -
 .تخص الطفل والمرأة العربية

تدخل صناعة أعمال تعمل في مجال الأول سيدة  -
 .في مجلس إدارة غرفة الصناعة في سوریا

 .تم تكریمها بوسام فارس الجدارة الغذائية -
تم تكریمها من قبل حرم رئيس أوغندا عن  -

زراعية (المشاریع المتكاملة التى قدمتها 
 ).وصناعية

ریين ووزیر آرمت من جمعية المغتربين السو -
 آنموذج لمغتربة أفادت المغتربين ومحافظ حماه

 .بعودتهاالوطن 
■■■   



7 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  فاروق ثریا/ السيد 
  سوریا  /  عمال

  

  

  
 
  

  

 .1966عضو في التنظيم النقابي منذ عام  -
 عضو –نائب رئيس االتحاد العام لنقابات العمال  -

/  أمين الشؤون االقتصادیة –المكتب التنفيذي 
 .سابقًا

  . عضو سابق في مجلس الشعب ألربع دورات -
 .القتصادیة العليامثل االتحاد العام في اللجنة ا -
 . عضو لجنة الترشيد في رئاسة مجلس الوزراء -
شارك في العدید من االنشطة والدورات  -

والمؤتمرات والندوات التي نظمتها منظمة العمل 
 .العربية

 
■■■



8 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  یوسف إلياس/ الدآتور 
  العراق / حكومات 

  

  

  

  

مستشار قانوني ، ورئيس قسم ومعاون عميد  -
 .مدة تقارب عشرین عامًامعهد االدارة في بغداد ل

خبير معتمد في منظمة العمل الدولية منذ عام  -
، وساهم في إعداد مشروع تعدیل قانون 1988

 .العمل في اليمن وفي قطر
خبير لدى منظمة العمل العربية وعضو ورئيس  -

لجنة الخبراء القانونيين، آما ساهم في اللجان 
الفنية التي أعدت مشروعات اتفاقيات العمل 

 . العربية
شارك في العدید من مؤتمرات العمل العربية  -

وبخاصة في لجنة تطبيق االتفاقيات وتوصيات 
 .العمل العربية

حوث التي ساهم بها أعد العدید من الدراسات والب -
آمحاضر في العدید من االنشطة والدورات 
التدریبية التي تقيمها منظمتي  العمل العربية 

 .والدولية
له أآثر من عشرین مؤلفًا في مجاالت عمل  -

 .المنظمة المختلفة
 في احتفاالت عيد العلم األولستاذ آرم بلقب األ -

  .في العراق
■■■ 



9 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  علي بن حسن العبدواني/  الدآتور
  سلطنة عمان /  حكومات

  

  

  

  
مستشار وزیر القوى العاملة لتخطيط القوى  -

 . العاملة
مثل سلطنة عمان في مختلف مؤتمرات العمل  -

، ومؤتمرات وزراء العمل  العربية والدولية
والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون 

 . الخليجي
وإنشاء وإدارة المعاهد التدریبية ساهم في تخطيط  -

 .والتقنية
ترأس الفریق البحثي في إعداد تقریر التنمية  -

، وتقریر عن  2003البشریة في سلطنة عمان 
 ).2020 –2000(التشغيل والسياسة السكانية 

ساهم في تطویر االستراتيجيات وسياسات  -
 .التشغيل وتنمية الموارد البشریة

ترأس وشارك في العدید من اللجان المحلية في  -
 .العاملةمجال تخطيط وتنمية القوى 

حاصل على شهادة تقدیر من حكومة سلطنة  -
  . الخدمة المدنية مجهوداته في مجال عمان على

■■■ 



10 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  حسام حجاوي/ السيد 
  فلسطين /  أصحاب أعمال

  

  

  
  

 رئيس المؤسسة المصرفية الفلسطينية -
 أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس -
 عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطيني -
ة صندوق التشغيل والحمایة عضو مجلس إدار -

 االجتماعية الفلسطيني
عضو مجلس إدارة االتحاد العام للصناعات  -

 الفلسطينية
 عضو لجنة السياسات العمالية -
ممثل القطاع الخاص الفلسطيني في منظمتي  -

 العمل العربية والدولية
، شارك في العدید من  رجل أعمال فلسطيني -

ة الدراسات والمؤتمرات والندوات الوطني
 قانون إعدادوالعربية والدولية، آما شارك في 

العمل الفلسطيني ومسودة قانون الصناعة، 
وقانون الغرف التجاریة الصناعية، آما شارك 
في تأسيس وعضویة العدید من الجمعيات، 

 .واالتحادات، واللجان الفلسطينية
■■■ 



11 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  علي بن أحمد االنصاري/  المرحوم

  قطر / حكومات 

  

  
 
  
 
مل والشؤون االجتماعية واالسكان وزیر الع -

 .االسبق في دولة قطر
له دور بارز على الصعيد الوطني حيث أسهم في  -

تطویر وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 .واستكمال اجهزتها

اسهم في إنشاء مرآز التدریب والتأهيل  -
االجتماعيي للمرأة القطریة من أجل تزویدها 

 .نتاجبالمهارات التي تؤهلها للعمل واال
، وله ارز في خدمة منظمة العمل العربيةله دور ب -

اسهاماته المتميزة وخاصة في السنوات التأسيسية 
، وقد شارك في آل االولى من عمر المنظمة

 1972مؤتمرات العمل العربية والدولية منذ عام 
 .1989حتى عام 

وآان له دور ملموس على الساحتين االقليمية  -
ة واحترامًا على والدولية مما أآسبه سمع

 .المستوي العربي والدولي
حاصل على ميدالية االمم المتحدة للسالم عام  -

 –مصر : ، وميداليات ذهبية وفضية من1976
 . باآستان– اسبانيا – ایطاليا –سلطنة عمان 

■■■



12 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  حسين صقر عبد اللطيف / السيد 
  الكویت  /  عمال

  

  

  

  

  

 
 أول رئيس لالتحاد العام لعمال الكویت -
ل رئيس التحاد نقابات العاملين في القطاع او -

 حكومي
یر عام مساعد لمنظمة العمل العربية سابقًا مد -

)1984/1989 ( 
 ترأس المجلس المرآزي التحاد العمال العرب -
 1972ترأس مؤتمر العمل العربي لعام  -
حاصل على وسام االتحاد الدولي لنقابات العمال  -

 العرب
مال اآویت من حاصل على وسام االتحاد العام لع -

 الدرجة االولى

  

■■■   



13 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  مي صعب/  االستاذة
  لبنان / حكومات 

      
  
 
  
 
رئيسة قسم العالقات الخارجية في وزارة العمل  -

 .بلبنان
لها مشارآات واسعة في مؤتمرات عربية ودولية  -

وعدد من اللجان والندوات والحلقات النقاشية 
 .وورش العمل في داخل وخارج لبنان

ید من مؤتمرات العمل العربية، شارآت في العد -
ولجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات وغيرها من 

 .لجان المؤتمر
ساهمت في إعداد مشروع تعدیل قانون العمل  -

 .اللبناني
ساهمت في إعداد مشروعا مرسومات تنظيم  -

الوقایة والسالمة والصحة المهنية في المؤسسات 
 .الخاضعة لقانون العمل وفي البناء

 آتاب تقدیر لالسهام الفعال في حصلت على -
إعداد مشروع تعدیل قانون العمل اللبناني 

 .ومراجعته
وتم تقدیرها لمساهمتها في مشاریع مراسم تتعلق  -

 .بقضایا العمل المختلفة
■■■  



14 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

   شفيق رشادي/  الدآتور
  مغرب ال/  أصحاب أعمال

  

  

  

  

  

النائب االول لرئيس جامعة الغرف التجاریة  -
 ة والصناعة والخدماتالمغربية للتجار

 نائب في البرلمان -
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألقاليم  -

 سطات وبرشيد وبن سليمان
شارك في إعداد وتقدیم مقترحات القوانين آقانون  -

حول الموثقين العصریين، وقترح قانون حول 
أراضي الجموع، ومقترح قانون حول النظام 

 والخدماتاالساسي لغرف التجارة والصناعة 
ترأس فریق أصحاب االعمال المغاربة في  -

 . لمؤتمر العمل العربي36، 35، 34الدورات 
حاصل على شهادة تقدیریة من جامعة الحسن  -

 االول
حاصل على جائزة أحسن وأفضل فاعل في  -

مجال التعاون الدولي للتنمية المستدامة برسم 
االیام االقتصادیة لجهة الشاویة وردیغة لسنة 

2008 

■■■   



15 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  عبد الرازق أفيالل  /السيد 
  المغرب  /  عمال

  

  

  

  

  
 
الكاتب العام السابق لالتحاد العام للشغالين  -

 .بالمغرب
لدفاع عن لآرس حياته على مدى أربعين عامًا  -

 .المصالح االساسية العليا للشغل والشغالين
له تاریخ حافل بالنضاال النقابي على المستوى  -

 .والدوليالوطني والعربي واالفریقي 

 

■■■   



16 )2010 (رواد العمــل العـــربتكریم  ** 

  فوزي السيد  / الدآتورالمرحوم 
  االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  /  عمال

  

  

  

  

  

 .نائب رئيس اللجنة العامة للغزل والنسيج -
انتخب امينًا عامًا لالتحاد الدولي لنقابات العمال  -

، في المؤتمر الرابع 1972 – 1969العرب 
 .لالتحاد

ته في العدید من الیوبذل جهودًا خالل فترة  -
 :المجاالت منها

 .الدفاع عن الحریات النقابية في الوطن العربي -
تشجيع المساعي لقيام اتحادات مهنية عربية في  -

قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، 
 .والبرید والبرق والهاتف

تقویة التعاون بين االتحاد والجامعة العربية  -
یا العمالية والوآاالت المتخصصة لدعم القضا

 .العربية
بذل االتحاد خالل فترة والیته جهودًا مكثفة لدعم  -

نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه في 
االستقالل وإقامة دولته المستقلة على ترابه 
الوطني، من خالل تنظيم عدد من المؤتمرات 

 .والملتقيات الشعبية في الوطن العربي وأوروبا
■■■   


