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 **  تـقـديــــم :

نظراً النتهاء والية لجنة الخبراء القانونيين ، وعمالً بنظام عمل اللجنةة ييةن ن ة    أوال :

 المادة األولى منه على :

ة من خمسة أعضاء يختارهم المؤتتمر العؤام بنؤاء علؤت احتؤراس مجلؤ  نل اللجتشك" 

 ضوء الترشيحات المقدمة من المدير العام لمكتب العمل العربت " . اإلدارة فت

 مع مراعاة اآلتى :

 أن يكونوا من أقطار عربية متعددة . (أ )

 أن يكونوا من الكفاءا  القانونية فى قطاع العمل والعمال . (ب )

" تكؤون مؤدة العضؤوية فؤت اللجنؤة ووفقاً لنص الفقرة األولى من المةادة الاانيةة 

 بلة للتجديد وتحتسب من تاريخ اختيارهم من حبل المتتمر " .ثالثة سنوات حا

 :ثانيا :  اللجنة الحالية 

الجمهوريةة الجزائريةة  –جزائر ال ) ربعيناألأختارها المؤتمر العام فى دورته 

وا  ــةةـ( لمةةدة اةةالن نن 2013أبريةةل / نينةةان  22 – 15 ،الديمقراطيةةة البةةعبية 

 -وذلك علت النحو التالت :(  2016أبريل / نينان  – 2013 أبريل / نينان)

 المملكة العربية النعودية األنتاذ الدكتور/ رزق مقبول الريس -

 جمهورية النودان األنتاذ الدكتور/ ميمد عامان خلف هللا -

 دولــة لـيـبـيــا األنتاذ الدكتور/ عبد الغنى عمرو الرويمض  -

 جمهورية م ر العربية األنتاذ الدكتور/ ميمد عبد الظاهر -

 الجمهورية اللبنانية األنتاذ الدكتور/ ع ام القينى -

وقد قام  اللجنة ببذل جهود مميزة فى مجال النبةاط المعيةارل لمنظمةة العمةل 

موائمتهةا لاالتفاقيا  ال ادرة عن المنظمةة بعض برنامج لمراجعة  ووضع العربية 

كل موضةوعى القةى قبةوال وارتيايةا العربية والدوليةة ببةمع المنتجدا  والمتغيرا  

 .طراف االنتاج الاالاة بالوطن العربي أمن جانب 
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إلى جانةب ضةد دمةاء اللجنة ، وتيقيقا للتوا ل فى أداء عملها ونظرا النتهاء والية  :  ثالثا

علةى مجلةس اادارة فةى دورتةه اقتراح التبةكيل الجديةد وعرضةه تم ، وافكار جديدة 

وحؤؤؤد اتخؤؤؤذ ،  ( 2016 آذار/  مةةةارس، بةةةرم البةةةيد  ) والامةةةانينالرابعةةةة العاديةةةة 

 المجل  بشأنه القرار التالت :

 2016 الموافقة على النادة اآلتية أنةمائهم لعضةوية لجنةة الخبةراء القةانونيين ) -1

– 2012 ) : 

 المملكة العربية النعودية األنتاذ الدكتور / رزق مقبول الريس -

 دولة ليبيا األنتاذ الدكتور/ عبد الغني عمرو الرويمض -

 الجمهورية التوننية األنتاذ / ميمد كبو -

 جمهورية م ر العربية األنتاذة الدكتورة / فاطمة الرزاز -

 الجمهورية اللبنانية األنتاذة الدكتورة / إيمان خزعل -

( لمةةؤتمر العمةةل 43( إلةةى الةةدورة )1إيالةةة األنةةماء الةةواردة فةةى الفقةةرة رقةةم ) -2

( مةع التو ةية بالموافقةة عليهةا لعضةوية لجنةة  2016بريل / نينان أ العربى )

 (. 2012 –  2016 الخبراء القانونيين للفترة مــن )

عمةةالً بنظةةام عمةةل اللجنةةة ومراعةةاة لطبيعةةة عملهةةا وخ و ةةيتها الفنيةةة . وتيقيقةةاً  :  رابعؤؤا

ببةة ن إعةةادة النظةةر فةةى النبةةاط  للتوا ةةل فةةى أداء عمةةل اللجنةةة انجةةاز مةةا بدأتةةه

المعيارل العربى إلى جانب التوزيع الجغرافى العةادل لالنةتفادة مةن تنةوع الخبةرا  

نتفادة من تراكم الخبرة والمعرفة لدل النادة أعضاء اللجنةة االوالتجارب وتكاملها و

 المةوقر تربةيا النةادة الخبةراء المةؤتمر العةامننا نعرض علةى إفالجزئي مع التجديد 

لعضوية لجنة الخبراء القانونيين فى منظمة  الواردة أنماءهم فى قرار مجلس اادارة

/  ابريؤؤل  – 2016/ نيسؤؤان  ابريؤؤل لمؤؤدة ثؤؤالو سؤؤنوات حادمؤؤة )عربيةةة ، العمةةل ال

 . ( 2012نيسان 

والتوجيؤؤه بمؤؤا يؤؤرا   للتفضؤؤل بؤؤالن ر المؤؤتتمر العؤؤام المؤؤوحر: األمؤؤر معؤؤروى علؤؤت  خامسؤؤا

 مناسبا..

 علت المطيريفايز 

 المدير العام
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 ذاتية السيرة ال

 للسيد محمد كشو

 

 الصفة الحالية: -1

 وهو: 4/9/1950السٌد محمد كشو تونسً الجنسٌة من موالٌد 

خبٌر عربً ودولً فً مجال العمل )وباألخص: تشرٌعات العمل، معاٌٌر العمل العربٌة  -

 والمفاوضة الجماعٌة، عالقات العمل، إدارة العمل(. والدولٌة، الحوار االجتماعً

نجاز نشاطات المنظمتٌن إمستشار لدى منظمتً العمل العربٌة والدولٌة )ٌشارك بصفة خبٌر فً  -

 لفائدة الدول العربٌة(.

 

 الشهائد العليا : -2

  1973اإلجازة فً الحقوق )القانون( من كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة بتونس  -

 امعٌة بأربع سنوات(.دراسة ج)

  1976شهادة المرحلة العلٌا ) المرحلة الثالثة ( من المدرسة الوطنٌة لإلدارة بتونس  -

 سنوات بعد اإلجازة( 3)دراسة متخصصة فً العلوم اإلدارٌة مدة 

  1973شهادة األهلٌة لممارسة مهنة المحاماة  -

    1972االخبار بتونس  شهادة األهلٌة لممارسة مهنة الصحافة من معهد الصحافة وعلوم -

 

 المسؤوليات السابقة : -3

العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونس التابع لمنظمـة العمـل العربٌة  وتساهم  للمركزمدٌر سابق  -

    إلى  2002 -2 -1سنة ) من  11ما ٌزٌد عن  ،فٌه الحكومة التونسٌة ومنظمة العمل الدولٌة

31- 5- 2013. ) 

 1/1/1977سـنة ) مـا بـٌن  25موظف سابق بــوزارة الشــنون االجتماعٌــة فـً تونــس طـوال  -

    العدٌــد مــن المســنولٌات وخرهــا وظٌفــة مــدٌر عــام الشــغل )العمــل( فٌهــا ( وتقلــد  31/1/2002و

 ( .2001 - 1984سنة ) 18وذلك مدة 

 ( .  2000 - 1994) سنوات 7فً تونس مدة  عضو بالمجلس االقتصادي واالجتماعً -
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دارة إعضو ممثل لوزارة الشنون االجتماعٌة بمجلس إدارة دٌوان التونسٌٌن بالخارج ثم بمجلس  -

 .( 2001- 1996الوكالة التونسٌة للتشغٌل ) 

ــة االقتصــادٌة  - ــة بوضــع اهــداف مخططـــات التنمٌ ــة المكلهف ــات المهنٌ ــة الشــغل والعالق ــٌس لجن رئ

 .(2001-1988ومتابعة إنجازها ) واالجتماعٌة

عضو ممثل للحكومة التونسٌة بمجلس إدارة منظمة العمل الدولٌة وفً لجانـه طٌلـة سـت سـنوات  -

(1990 – 1996) 

عضو ممثل للحكومة التونسٌة بمجلس إدارة المعهد الـدولً للدراسـات االجتماعٌـة التـابع لمنظمـة  -

 (1996 – 1993العمل الدولٌة )

 (1996 – 1993العمل الدولٌة )منسق المجموعة االفرٌقٌة بمجلس إدارة منظمة  -

االنحٌاز فً مجال التشغٌل والموارد البشرٌة فـً اجتماعاتهـا  مرئٌس مجموعة التنسٌق لبلدان عد -

المنعقدة علـى هـامد دورات مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدولٌـة ودورات مـنتمر العمـل الـدولً 

(1990 – 2000) 

 2011فً الفترة من سبتمبر  RIIFTلعمل رئٌس الشبكة العالمٌة لمنسسات التدرٌب فً مجال ا -

 .2013إلى افرٌل 

 

 تشريعات العمل ومعايير العمل العربية والدولية: في مجالدراسات وبحوث وأنشطة أخرى   -4

ة دراسات وبحوث فً مجال تشرٌعات العمل ومعاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة وباألخص : -  قام بعده

    :"حقوق الفئات الخصوصٌة فً مجال العمل : الطفــل، المـــراة، المعاقـــون "          

سنة  هفً نطـاق سلسلـة " تونـس وحقـوق اإلنسـان "، وتم تحٌٌن 1992كتـاب صـدر سنـة 

الدولٌة فً مجال  العمل ) وهو ٌتضمن دراسة مقارنة بٌن التشرٌع التونسً ومعاٌٌر 1998

  .عمل المراة واألطفال والمعاقٌن (

 "سٌاسات وولٌات تسوٌة المنازعات العمالٌة ودورها فً استقرار عالقات العمل":             

عرض على منتمر العمل العربً فً و تم إعداده بطلب من منظمة العمل العربٌة تقرٌر

درس تشرٌعات العمل العربٌة الل بوهو ٌتناو (2015افرٌل  25-18الكوٌت ) 42الدورة 

 ومعاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة فً مجال تسوٌة المنازعات العمالٌة.

 تم إعددها فً دٌسمبر  :ورقة حول التعددٌة النقابٌة من خالل معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة

 بطلب من منظمة العمل العربٌة وعرضت على مجلس إدارة المنظمة. 2014
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 مة فً الندوات والدورات التدرٌبٌة المنجزة من ال والمحاضرات رقات العملالعدٌد من و مقده

تتناول معاٌٌر هً العمل العربٌة والدولٌة والمركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل و تًمنظم

خص: الحقوق األساسٌة فً العمل، ولٌة حول مختلف قضاٌا العمل وباألالعمل العربٌة والد

طفال، العمل الجبري، الحقوق والحرٌات النقابٌة، األجور، الحوار عمل المراة، عمل األ

لٌة، مصالح اإدارة العمل، تسوٌة المنازعات العموتفتٌد االجتماعً والمفاوضة الجماعٌة، 

   .للعمل الهجرةتشغٌل المعوقٌن،  االستخدام، تشغٌل الشباب، االقتصاد غٌر المنظم،

إدارة األعمـــال المتعلقـــة بتطــوٌر تشرٌعــــات العمـــل فـــً تـــونس  بصـــفته مــدٌر عـــام الشــغل تــولى -

 .  1996و  1994وباألخص مراجعـة مجلـة الشغل )قانون العمل التونسً( سنتً 

ساهـــم بصــفة نشــٌطة فــً النهــوض بالحـــوار االجتماعـــً والمفاوضــة الجماعٌــة فــً تــونس وتــولى  -

ٌة إلبرام ومراجعـة االتفاقٌات المشتركـة فً بالخصـوص إدارة األعمال المتعلقة بالمفاوضات الجماع

ــاوض خــالل  ـــة جـــوالت التف ــا بــٌن  20كاف ــراس اللجنــة المركزٌــة  2001و  1982ســنة ) م ( وت

نت بمناسبة مفاوضات  لإلشراف  1999و  1996،  1993،  1990للمفاوضات ) لجنة ثالثٌة تكوه

 ( .على سٌر التفاوض

( إدارة كافة األعمال المتعلقة  2001 – 1984مة للشغل )تولى طوال فترة تراسه اإلدارة العا -

بمعاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة ) إعداد اجوبـة الحكومة التونسٌة على االستبٌانات الواردة من 

، إعداد التقارٌر الخبراء لكل من المنظمتٌنمنظمتً العمل العربٌة والدولٌة وعلى مالحظـات لجنـة 

ق  المختصة،  اتق علٌها، عرض األدوات على السلطعلٌها وغٌر المصده حول االتفاقٌات المصده

 .… (، مالءمة التشرٌع الوطنً مع المعاٌٌر العربٌة والدولٌةالتصدٌق على االتفاقٌات

 

 

 :ذات عالقة بمعايير العمل العربية والدولية دوليةعربية ومشاركات  -5

سنة  27) اي  2012و  1986 ما بٌنالمنعقدة  شارك فً كافة دورات منتمر العمل الدولً -

  .ضمن وفد الحكومة التونسٌة ثم ضمن وفد منظمة العمل العربٌة (بدون انقطاع

لجنة تطبٌق االتفاقٌات والتوصٌات وانتخب مقررا لهذه اللجنة فً  وتابع فً كل الدورات اعمال

باللغة  وكان له شرف تقدٌم تقرٌر اللجنة فً الجلسة العامة للمنتمر 1989سنة  76الدورة 

 .العربٌة وهً المرة الوحٌدة فً تارٌخ منظمة العمل الدولٌة لحد اآلن

لوفود العربٌة المشاركة فً ل وتقدٌم المساعدةكما تولى كممثل لمنظمة العمل العربٌة التنسٌق 

 اعمال هذه اللجنة.
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سنة  25)اي  2012و  1988ما بٌن  الملتئمة شارك فً كافة دورات منتمر العمل العربً -

السكرتارٌة )ضمن وفد الحكومة التونسٌة ثم ضمن وفد منظمة العمل العربٌة  (دون انقطاعب

لجنة تطبٌق االتفاقٌات والتوصٌات وانتخب رئٌسا لهذه  وتابع فً كل الدورات اعمال .الفنٌة(

 ( . 2001اللجنة فً ست دورات )وخرها دورة افرٌل 

االجتماع ) اجتماعٌن للجان القطاعٌة للمنظمة ةالعمل الدولٌ نظمةتراس بتعٌٌن من مجلس إدارة م -

واالجتماع الرابع للجنة الثالثٌة  1991الثانً للجنة المتناصفة الخاصة برجال التعلٌم فً نوفمبر 

وتلقـى رسالتً شكـر وتقدٌـر من مكتب  (1992الخاصة بصناعة الجلود واألحذٌة فً فٌفري 

  .ن االجتماعٌنالعمل الدولـً للدور الذي بذله إلنجـاح هذٌـ

بدمشـق فً فٌفري  عقدتتراس الندوة العربٌـة حول " معاٌٌر العمل الدولٌـة والعربٌـة " التً ان -

 . والدولٌة العمل العربٌة تًبٌن منظم تنظٌم مشتركب 1993

شارك ضمن لجنة الخبراء المكلهفة من طرف منظمة العمل العربٌة بإعداد مشروع اتفاقٌة العمل  -

 بشأن عمل األحداث. 1996لعام  19العربٌة رقم 

العدٌد من الملتقٌات والندوات والدورات فً منظمة العمل الدولٌة شارك كخبٌر بدعـوة من  -

 ومنها ما ٌلً: التً انجزتها التدرٌبٌة 

  الملتقى اإلقلٌمً رفٌـع المستـوى حـول " الحـوار االجتماعـً شـرط مسبـق للتنمٌـة

 .(1999اكتوبر  22إلى  20ادٌس ابابا من )فـرٌقٌـا " االقتصادٌـة واالجتماعٌـة بإ

  إلى  3الملتقى الدولً حول " ممارسات الحوار االجتماعً " الذي انتظم بهانوفر المانٌا من

 . 2000اكتوبر  5

  نشاطٌن لفائدة وزارة العمل بالمملكة العربٌة السعودٌة : دورة تدرٌبٌة فً مجال الحوار

( وورشــة عمل حول سٌاسات األجور  2012اوت  29 - 27االجتماعً ) الرٌاض، 

 .( 2013فٌفري  18 – 7ودور الحــوار االجتماعــــً ) الرٌاض، 

 المنتمر العربً حول حوكمة اسواق العمل العربٌة فً ظل مجتمع عربً متغٌر          

  .(2013سبتمبر 26-24)شرم الشٌخ 

  عً واألدوار الجدٌدة لتفقدٌة الشغلالحوار االجتما"ورشة تدرٌبٌة لفائدة تونس حول"           

  .(2013كتوبرا 2-1)طبرقة 

  ندوة لفائدة تونس حول حماٌة حقوق العمال المهاجرٌن واالدارة الرشٌدة لهجرة الٌد العاملة

  .(2014سبتمبر 3-1)تونس 
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 6-5)الحمامات  ورشة عمل لفائدة تونس حول النهوض بتشغٌل األشخاص ذوي اإلعاقة 

  .(2015فٌفري 

 ماي  13-10)مسقط  حلقتً عمل لفائدة سلطنة عمان األولى حول تسوٌة المنازعات العمالٌة

( والثانٌة حول تعزٌز الحوار االجتماعً على المستوى الوطنً والقطاعً )مسقط، 2015

 (.2015سبتمبر  14-17

بدعوة من منظمة العمل العربٌة فً العدٌد من الملتقٌات والندوات والدورات  شارك كخبٌر  -

 ومنها ما ٌلً:التً انجزتها التدرٌبٌة 

       "الندوة القومٌة حول "دورالحوار االجتماعً فً ظل التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة

 (. 2014دٌسمبر  17-15)شرم الشٌخ، 

 سبتمبر  3-1جماعٌة بٌن الواقع والمأمول" )شرم الشٌخ، الندوة القومٌة حول "المفاوضة ال

2015.) 

  الدورة التدرٌبٌة لفائدة الكوادر المعنٌة بمعاٌٌر العمل العربٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة

ان،   (.2015اكتوبر  4-3)عمه

  لى إ 26ان من بعمه المنعقدة عنوان "معاٌٌر العمل العربٌة: الواقع والطموح" بالحلقة النقاشٌة

  .2015دٌسمبر  28

  دورات تدرٌبٌة لمفتشً العمل بوزارة العمل والشنون االجتماعٌة بدولة قطر فً الفترة من

 بالدوحة. 2016جانفً  21إلى  10

م العدٌد من األنشطة ) ندوات، دورات  - بصفته مدٌر المركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل ، نظه

 فً الدول العربٌة.  والشركاء االجتماعٌٌن لفائدة وزارات العمل … (تدرٌبٌة، خدمات استشارٌة 

وفً كل  .او وطنٌة وتتعلق بمختلف قضاٌا العمل او اقلٌمٌة هذه األنشطة تكتسً صبغة قومٌة

  .صلةالذات  معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة تقدٌمنشاط ٌتم 

 

 أوسمة وميداليات: -6

ذهبً درجة استثنائٌة ( ٌوم عٌد الشغل                         متحصل على وسام الشغل الصنف األعلى )  -

ة ماي  مها فً مجال العمل فً تونس. 1993غره ٌهمة التً قده  ، تقدٌرا للخدمات الق

متحصل على درع منظمة العمل العربٌة المسند لرواد العمل العرب فً إطار عمل المنظمة                     -

 ( . 2007شرم الشٌخ مارس  –العربً  لمنتمر العمل 34) الدورة 
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 سيرة ذاتية

 الرزازفاطمة / الدكتورة 

 

 االسم: د/ فاطمة محمد احمد الرزاز

 الوظٌفة: استاذ ورئٌس قسم التشرٌعات االجتماعٌة بكلٌة الحقوق جامعة حلوان

 مصرٌة الجنسٌة:

 فرنسا-بارٌس – 11/03/1968تارٌخ ومحل المٌالد: 

 القاهرة –العجوزة  –د جامعة الدول العربٌة  8العنوان: 

  0102554224محمول: 

  elrazazfatma@yahoo.comبرٌد الكترونً: 

                    elrazazfatma@gmail.com 

 :المنهالت العلمٌة

  لية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع  تبعادل ك 1998دكتوراه في القانون المدني عام

 الرسالة م  الجامعات المصرية واألجنبية.

 دراسة مقارنة." –عنوان الرسالة:" نظرية االستخالف الخاص     

  كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد.  1991دبلوم القانون الخاص عام 

  كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد.  1990دبلوم القانون المقارن عام 

  كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد.  1988ليسانس الحقوق عام 

  الخبرات الوظٌفٌة الجامعٌة

  وحتى تاريخه 2015رئيس قسم التشريعات االجتماعية اعتبارا من مايو 

  2015وحتى مايو 2013اعتبارا من مارس وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا. 

  حتععى مععارس  2010وكيععل كليععة الحقععوق لشععئون البيئععة وخدمععة المجتمعع  اعتبععارا مععن اكتععوبر

2013. 

  2011حتى مارس  2009رئيس قسم التشريعات االجتماعية اعتبارا من يناير. 

  حتى تاريخه.     12/2008أستاذ بقسم التشريعات االجتماعية اعتبارا من 

 9/2003ذ مساعد وقائم بإعمال رئيس قسم التشريعات االجتماعية اعتبارا من أستا 

 .12/2008حتى       

mailto:elrazazfatma@yahoo.com
mailto:elrazazfatma@gmail.com
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  9/2003حتى  05/1998مدرس بقسم التشريعات االجتماعية اعتبارا من. 

  05/1998حتى  06/1995مدرس مساعد بقسم التشريعات االجتماعية اعتبارا من. 

 ة للشعئون القانونيعة بالجهعاز المركعزم للمحاسعبات مراج  مسعاعد معم مراجع  بعاةدارة المركزيع

 . 06/1995وحتى تعييني بالجامعة في  7/1989اعتبارا من 

 الخبرات الوظٌفٌة خارج الجامعة 

  مستشار قانوني لعالقات العمل التحاد الصناعات المصرية 

 خبير التشريعات االجتماعية  لمنظمة العمل الدولية 

  الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدينمحكم في لجنة القانون الخاص 

 رئيس إدارة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية 

  2014حتى ديسمبر  2004المستشار القانوني لمنظمة المرأة العربية اعتبارا من يوليو  

  2010حتى مارس  2003المستشار القانونى لشركة ضمان مخاطر االئتمان من يوليو 

 والمنلفات:األبحاث 

 ًاركان عقد العمل بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضع 

 عقد العمل لبعض الوقت 

  1996لسنة  12شرح قانون الطفل وفقا ألحكام القانون 

  2003لسنة  12شرح قانون العمل 

  اثر التكنولوجٌا الحدٌثة على عقد العمل 

  2002لسنة  84القانون التنظٌم القانونً للجمعٌات األهلٌة فً مصر وفقا ألحكام. 

 .استقرار عالقات العمل فً ظل قانون العمل الجدٌد 

 .حماٌة بٌئة العمل وتأمٌن سالمة العامل فً مصر 

 .حقوق صاحب العمل على اختراعات العامل 

 .األجر األدنى للعامل فً قانون العمل المصري 

  2003لسنة  12المسئولٌة شبه الجنائٌة لصاحب العمل فً قانون العمل. 

  .ًتعدٌل عقد العمل فً القانونٌن المصري والفرنس 

  حماٌة المراة العاملة فً االتفاقٌات الدولٌة والقانون المصري 

  ورقة عمل( 2003لسنة  12نحو تعدٌل قانون العمل ( 

  تسوٌة منازعات العمل الجماعٌة 

 ًالحوار االجتماع 
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 السيرة الذاتية

 / إيمان خزعلة الدكتور

 المعلومات الشخصية:

 اسم االب: نمر        اسم االم: امٌنة خزعل                االسم: اٌمان خزعل 

 25انصارٌه                   رقم السجل:  17/1/1975تارٌخ ومكان الوالدة: 

 (            الجنسٌة : لبنانٌة 1الوضع العائلً: متأهلة              عدد االوالد: )

 اللغات : العربٌة، الفرنسٌة واالنكلٌزٌة  .

 /70961 147186الهاتف:  رقم

       275374 01961/ 

 الشهادات االكاديمية:

 ً1992رٌاضٌات، فً العام  -شهادة البكالورٌا القسم الثان. 

 1996الفرع الخامس )صٌدا( فً العام  -االجازة فً الحقوق من الجامعة اللبنانٌة. 

 قانون عام(، بدرجة جٌد جداً، فً العام  الجامعة اللبنانٌة الفرع االول -شهادة الماجستٌر فً الحقوق(

 ،  عن رسالة حملت عنوان )لبنان والمنسسات المالٌة الدولٌة(.2000

  دكتوراه دولة بدرجة جٌد جداً، من المعهد العالً للدكتوراه فً الحقوق والعلوم السٌاسٌة واالدارٌة

لٌة للدٌون الخارجٌة( فً العام الجامعة اللبنانٌة، عن اطروحة بعنوان )االدارة الدو -واالقتصادٌة

2008. 

  مجلس الخدمة المدنٌة،  -خضعت لدورة اعداد من الدرجة العلٌا فً المعهد الوطنً لالدارة واالنماء

 .1999عٌنت على اساسها بوظٌفة مفتد عمل فً وزارة العمل فً العام 

  شهادة تدرٌب من المعهد الوطنً للتدرٌبENA   لً منصب رئٌس ، للتأهل لتو2008فً العام

 مصلحة فً المالك االداري العام.

 المراكز الوظيفية:

  2006رئٌس دائرة التحقٌق وقضاٌا العمل فً وزارة العمل حتى العام. 

  ولغاٌة تارٌخه. 2006رئٌس دائرة العمل فً محافظة جبل لبنان منذ العام 

  2014حتى العام  2000مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكٌمً من العام 

  كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة"مادة جدلٌة التخلف والتنمٌة"،-استاذة متعاقدة فً الجامعة اللبنانٌة 

 و"علم االستراتٌجٌا".
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  كلٌة العلوم السٌاحٌة"مادة التشرٌعات السٌاحٌة".–استاذة متعاقدة فً الجامعة االسالمٌة 

 رٌة(عضو سابق فً  لجنة الحوار اللبنانً الفلسطٌنً )لجنة وزا -

 عضو سابق فً لجنة عمل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان. -

 عضو لجنة تعدٌل قانون العمل  -

 الخبرات المهنية:

 مدرب حول قانون العمل) دورات تدرٌبٌة متخصصة حول قانون العمل(. -

 .Rcepومستشار لمركز تعزٌز العمل والحماٌة االجتماعٌة  عضو منسس -

 فً جنٌف. 2003فً العام المشاركة فً منتمر العمل الدولً  -

 فً دمشق. 2004المشاركة فً منتمر العمل العربً فً العام  -

المكتب  –المشاركة فً ندوة معاٌٌر العمل الدولٌة للقضاة والمحامٌن ، منظمة العمل العربٌة  -

 دمشق . -سورٌا  – 2003االقلٌمً للدول العربٌة تشرٌن االول 

 (.  2008نمٌة والتشغٌل فً قطر )المشاركة فً اعمال المنتدى العربً للت -

 .2009المشاركة فً اعمال منتمر العمل العربً فً االردن  -

 (.2010المشاركة فً اعمال مجلس ادارة منظمة العمل الدولٌة ) -

المشاركة فً اعداد مشارٌع قوانٌن خاصة بالعامالت فً الخدمة المنزلٌة، برعاٌة هٌئات اقلٌمٌة  -

 فً االردن ومصر.

دورات تدرٌبٌة لمحاربة االتجار بالبشر فً االردن وقطر. ومنتمر الرٌادة فً  المشاركة فً -

 العمل الحكومً )دبً(.

 14ولغاٌة  11المشاركة فً ورشة عمل فً المغرب للتدرٌب على برامج التنمٌة والهجرة، من  -

 .2013تشرٌن الثانً 

لغاٌة  2ن اٌطالٌا، م -المشاركة فً ورشة عمل حول الهجرة الشرعٌة، فً تورٌنو -

6/12/2013. 

 .2014اٌلول  21لغاٌة  14مصر من  -المشاركة فً منتمر العمل العربً فً القاهرة -

بروكسل، برعاٌة االتحاد االوروبً  -المشاركة فً منتمر حول الهجرة ومهارات المهاجرٌن -

(ETF) 2015، اٌلول. 

 لٌة حول العمل منها:المشاركة باوراق عمل وادارة جلسات فً منتمرات  وندوات قانونٌة مح -

   منتمر "حق العمل: إشكالٌات وحلول" الذي اقٌم بتموٌل من جمعٌة المساعدات الشعبٌة

 .   ٠٢٥٢شباط  ٥١النروجٌة، بتارٌخ 
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  ٌهة ٌهة بعنوان "واقع عمل الالجئٌن الفلسطٌنٌن بٌن القوانٌن اللهبنان إدارة جلسة فً ندوة قانون

ٌهة مت "والمعاهدات الدول فً  ٠٢٢٢ تشرٌن الثانً/نوفمبر ٠٢بتارٌخ فً ، التً ًنظه

 الكراون بالزا فً بٌروت

  إدارة جلسة وتقدٌم ورقة عمل تقنٌة خالل ورشة عمل حول "مسح  لعمل الالجئٌن

الدراسات التطبٌقٌة الدولٌة، النروج  بمشاركة خبراء من معهد الفلسطٌنٌٌن فً لبنان"

( لتقدٌم ومناقشة IUEDمعة جنٌف )معهد خرٌجً الدرسات التنموٌة فً جا)فافو(، و

عات فً لبنان. ٌهة فً المخٌمات والتجمه  المسوحات الموسعة حول القوى العاملة الفلسطٌنٌ

  المكتب االقلٌمً –إدراة احدى جلسات  الندوة المنظمة من قبل منظمة العمل الدولٌة

رات الضمان اإلجتماعً كحق من حقوق اإلنسان: ما هً الخٌاللدول العربٌة حول"

لة من اإلتحاد األوروبً والتً ًنظمهت فً لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن المقٌمٌن فً لبنان؟ " المموه

 .  ٠٢٥٥حزٌران  ٥

“Social Security as a Human Right: What Options for Palestinian 

Refugees Living in Lebanon?” 

  واإلشراف على إعداد مسح مراجعة للدراسات حول عمل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان

الدراسات المتعلقة بعمل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان، الذي نفهذته لجنة عمل الالجئٌن 

 .٠٢٢٢الفلسطٌنٌٌن فً لبنان مع منظمة العمل الدولٌة فً العام 

  تقدٌم ورقة عمل حول شروط وظروف عمل المراة العربٌة فً بلدان االستقبال فً الندوة

حول عمل المراة العربٌة التً نظمت من قبل  2016اقٌمت فً بٌروت شباط  القومٌة التً

 منظمة العمل العربٌة .

التعاقد كخبٌرة قانونٌة حول قانون العمل وعمل األجانب فً لبنان مع:عدد من منظمات األمم  -

ة اإلنمائً برنامج األمم المتحد المتحدة، )كـمنظمة العمل الدولٌة ،المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة(؛

UNDP وكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى )األونروا(؛ الجامعات، ؛

لة من وزارة  )كـالجامعة اللبنانٌة األمٌركٌة ،مبادرة برنامج الشراكة الشرق األوسطٌة األمٌركً، المموه

 الخارجٌة األمٌركٌة(.

 كتب ومحاضرات مكتوبة

 .  2010لخارجٌة ،دار المحجة البٌضاء ،بٌروت،االدارة الدولٌة للدٌون ا -

 .2015عمل االجانب فً لبنان،نصوص واشكالٌات ،المنشورات الحقوقٌة صادر،بٌروت  -
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محاضرات مكتوبة حول علم االستراتٌجٌا والتشرٌعات السٌاحٌة قدمت فً الجامعة اللبنانٌة  -

 والجامعة االسالمٌة .

 ابحاث ودراسات:

دراسة حول مقترحات للتعدٌالت القانونٌة من اجل توفٌر التغطٌة الصحٌة للعاملٌن من الالجئٌن   -

،وعقدت لمناقشتها ندوة محلٌة بعد UNDPالفلسطٌنٌٌن.قدمت لبرنامج االمم المتحدة االنمائً 

 المتعلق بالضمان االجتماعً لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان. 128صدور القانون 

ٌهة وولٌات إعداد وإدار - ٌهة والمحاور الحقوقٌة األساس ة ورشة تدرٌبٌة عن مهارات التفاوض األساس

وكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشرق  قدمت بطلب من  ، النقاد ذات الصلة

 األدنى )األونروا(.

www.unrwa.org/ar/galleries/photosًالالجئٌن-بٌن-الشباب-لدى-الوساطة-مهارات-تعزٌز-فً-األونروا-ٌدعم-/االتحاداألوروب 

إعداد "مسح للمهن المحظورة على الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان"، للجنة ابحاث سوق العمل  -

 نمٌة )األونروا( وبتموٌل من اإلتحاد األوروبً. والت

-alBilingu-http://mideastdilemma.com/downloads/20151112

Professions%20of%20Restricted%20Access%20for%20Palestine%20Refugees%20in%20Lebanon.pdf 

برنامج زمالة رواد –مع الجامعة اللبنانٌة االمٌركٌة  المشاركة فً إدارة دورة تدرٌبٌة عملٌة -

 الدٌمقراطٌة الممول من الخارجٌة االمٌركٌة .

 االجانب فٌما خص اجازة العمل لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن ،دراسة قانونٌة حول مرسوم تنظٌم عمل  -

 قدمت للجنة متابعة عمل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن.

دراسة قانونٌة حول الثغرات القانونٌة ،تحلٌل مقارن بٌن القوانٌن الوطنٌة واتفاقٌات العمل الدولٌة  -

مع وحدة مكافحة عمل  والعربٌة المتعلقة بعمل االطفال.قدمت لمنظمة العمل العربٌة ضمن اتفاقٌة

 االطفال فً وزارة العمل .

انهاء -الموجبات المتبادلة للعمال واصحاب العمل  –دورات تدرٌبٌة متخصصة فً قانون العمل  -

 شروط عمل االجانب فً لبنان . –عقود العمل 

                        

 

 24/2/2016بٌروت فً                                     

 

http://www.unrwa.org/ar/galleries/photos/الاتحادالأوروبي-يدعم-الأونروا-في-تعزيز-مهارات-الوساطة-لدى-الشباب-بين-اللاجئين
http://mideastdilemma.com/downloads/20151112-Bilingual-Professions%20of%20Restricted%20Access%20for%20Palestine%20Refugees%20in%20Lebanon.pdf
http://mideastdilemma.com/downloads/20151112-Bilingual-Professions%20of%20Restricted%20Access%20for%20Palestine%20Refugees%20in%20Lebanon.pdf

