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 ديــمـقـت

رقا   قارار (  2003آذار / ماار  )الثالثين العادية دورته  أصدر مؤتمر العمل العربي فى: أوال 

بشأن تكري  رواد العمل العرب فى مجاالت عمل منظمة العمل العربية الذى نص ( 1221)

 :على

ميت ةةةج مجةةةاال   الموافقةةة ى ةةةى المقتةةةرب اليةةاو بتكةةةريم رواد العمةةةل العةةرب فةةةى -1

وايتصاصا  منظمة العمل العربية وتوجيه الشكر والتقدير لحكومة مم كةة البحةرين 

 .لتقديمها هذا المقترب

تك يج المدير العام المكتةب العمةل العربةإ باىةداد دواىةد ومعةايير ايتيةار المرشةحين  -2

ل تكريم وىددهم فةى كةل سةنة ا والب ةدان التةى ينتمةون وليهةا وىر ةها ى ةى مج ة  

 . 2004إلدارة الىتمادها والعمل بها بدءاً من ىام ا

اعتماااد مجلااا  مدارة منظماااة العمااال العربياااة فاااى دورتاااه العادياااة التا اااعة وال م اااون         ثانيةةةاً : 

 ( الئحة تكري  رواد العمل العرب .2003مايو / آيار  10 – 8)بيروت ،  

ج الثالثاة بشاأن موافاتاه بمان يوترحاون أر ل مكتب العمل العربي تعميما ملى أطراف اإلنتاثالثا : 

ترشاايحه للتكااري  راامن رواد العماال العاارب ، وقااد تلوااى المكتااب عااددا  ماان الترشاايحات 

 إلدراجه  رمن قائمة المكرمين في مؤتمر العمل العربي .

التاي شاكلها مجلا  مدارة  الفنياةاجتمعت اللجناة وفوا  للمادة ال ام ة من الئحة تكري  الرواد رابعاً: 

( للنظر في الترشيحات المودماة مان أطاراف اإلنتااج بشاأن تكاري  83منظمة في دورته )ال

  -كل من:بمشاركة ، ورواد العمل العرب 

 ت / جمهورية مصر العربيةحكوما  جمال  رور / ال يدمعالى   -

 المدير العا  لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيرىال يد /   عادة -

 المدير العا  الم اعد          حيدر أبشر / ال يد -

 رئي  لجنة الحريات النوابية          جبالى محمد جبالىال يد /  -

 الجمهورية اللبنانيةعمال /    ح ن فويه/  ال يد -

 المملكة األردنية الهاشمية أصحاب أعمال /   زياد الحمصي       /  يدال  -
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انتيبةةة  ال جنةةةة فةةةإ بدايةةةة أىمالهةةةا معةةةالى السةةةيد / جمةةةال سةةةرور و يةةةر القةةةو  العام ةةةة 

 بجمهورية مصر العربية رئيساً ل جنة .

 ورفعته ولى مج   ودارة منظمة العمل العربية .ودد أىد  ال جنة تقريرها 

شاار  الشاايم ، مااار  / آذار  ) (84) دورتااه العاديااةاعتمااد مجلاا  مدارة المنظمااة فااي : يامسةةاً 

ا فاي ماؤتمر العمال لتكريمه ش صية عربية ثنين وعشرينا بت ميةر اللجنة ي( تور 2012

 وذلك على النحو التالي : العربي

 جهة الترشيح الوظيفة الدولة اإلسم م

ال يد/ مازن  ليمان عبد النباي   .1
 المعايطة

المملكاااااااااااااة 
األردنياااااااااااة 
 الهاشمية

رئي  اإلتحااد العاا  لنواباات 
 عمال األردن

اإلتحااااد العااااا  لنوابااااات 
 عمال االردن

2.  
مملكااااااااااااااااة  ال يد / كامل صالح الصالح

 البحرين
 اااااااافير  اااااااااب  بااااااااوزارة 

 ال ارجية
 وزارة العمل

ال ااايد / محماااد أماااين عباااد     .3
 محمدى

مملكااااااااااااااااة 
 البحرين

االتحااااد الحااار لنواباااات  متواعد
 عمال البحرين

الجمهورياااااة  ال يد/ محمد صالح الشطى  .4
 التون ية

 مدير عا  ومكلف بمأمورية

بااااااديوان وزياااااار الشااااااؤون 
 اإلجتماعية

وزارة الشااااااااااااااااااااااؤون 
 اإلجتماعية

الجمهورياااااة  ال يد/عبد ال ال  جراد  .5
 التون ية

األمين العاا  ال ااب  لحتحااد 
 العا  التون ى للشغل

 

اإلتحااااد العاااا  التون اااى 
 للشغل .    

الجمهورياااااة  ال يد/عبد المجيد  يدى ال عيد  .6
الجزائرياااااااة 
الديموراطياااة 

 الشعبية

 

األمااين العااا  لحتحاااد العااا  
 للعمال الجزائريين

رئااااااااااي  الجمهوريااااااااااة 
الجزائرياااة وزارة العمااال 

 والتشغيل

ال ااااااايد/عثمان بااااااان عباااااااد    .7
 التويجرى

المملكاااااااااااااة 
العربياااااااااااااة 
 ال عودية

الم ااااعد وكيااال وزارة العمااال 
المكتااب التنفيااذ  ماادير عااا  و
العمل ومجلا  مجل  وزراء ل

الشاااااؤون اإلجتماعياااااة وزراء 
بااادول مجلااا  التعااااون لااادول 

  ابوا  ال ليج العربية 

 وزارة العمل
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 جهة الترشيح الوظيفة الدولة اإلسم م

ال يد المهند / محمد بان حماد   .8
 المارى

المملكاااااااااااااة 
العربياااااااااااااة 
 ال عودية

رئاااااي  المؤ  اااااة العاماااااة 
للصااااااااااااناعات الحربيااااااااااااة 
والااارئي  التنفياااذى ال ااااب  

 لشركة  ابك

مجلاااااااااااا  الغاااااااااااارف 
 ال عودية

األ اااتاذة/ ماااان  برماااان الااادين   .9
 محمد

جمهوريااااااااة 
 ال ودان

وكياااااااااااال وزارة العماااااااااااال 
 واإلصالح اإلدارى

وزارة العمااااااااااااااااااااااااااال 
 واإلصالح اإلدارى

ال ااااايد/عبد الااااارحمن يو اااااف   .11
 حيدوب

جمهوريااااااااة 
 ال ودان

الوكياااااال األ ااااااب  للعماااااال 
 وال بير الوطنى

وزارة العمااااااااااااااااااااااااااال 
 واإلصالح اإلدارى

 محمد عثمانالدكتور /   .11

  لف  

جمهوريااااااااة 
 ال ودان

رئاااااااي  لجناااااااة ال باااااااراء 
 الوانونيين  ابوا

وزارة العمااااااااااااااااااااااااااال 
 واإلصالح اإلدارى

الجمهورياااااة  ال يد / مصطفى عي ى  .12
العربياااااااااااااة 

 ال ورية

عراااااو المكتاااااب التنفياااااذى 
 ال اب  لالتحاد

االتحااااد العااااا  لنوابااااات 
 عمال  وريا

ال اايد/ محمااد باان مبااارك فاارج   .13
 كوفان

 ااااااااااااااالطنة 
 عمان

 وزارة الووى العاملة م تشار الوزير للتشغيل

 

دولااااااااااااااااااااة  معالى الدكتور/ أحمد مجدالنى  .14
 فل طين

رئااااي  مجلاااا  مدارة ميئااااة 
 التواعد والمعاشات

 وزارة العمل الفل طينية

الجمهورياااااة  ال يد/ رشيد بيرون  .15
 اللبنانية

صااااحب مؤ  اااة صاااناعية 
 فى لبنان

جمعيااااااااة الصااااااااناعيين 
 اللبنانيين

الجمهورياااااة  بشارة شعياال يد/   .16
 اللبنانية

عراااااااااااو مجلااااااااااا  مدارة 
 المؤ  ة الوطنية لال ت دا 

االتحااااد العاااا  العماااالى 
 فى لبنان

م تشااااار الشااااؤون النوابيااااة  دولة ليبيا ال يد/ ناجى محمد الشريف  .17
 باالتحاد العا  لعمال ليبيا

 اإلتحاد العا  لعمال ليبيا

جمهوريااااااااة  ال يد/  مير عال   .18
مصااااااااااااااااار 

 العربية

رئاااي  لجناااة العمااال باتحااااد 
 الصناعات

اتحااااااااااد الصاااااااااناعات 
 المصرية

األ ااااتاذة/  ااااميرة أبااااو م اااال    .19
 عبدة عثمان

جمهوريااااااااة 
مصااااااااااااااااار 

 العربية

اإلدارة المركزيااااااة  رئااااااي 
وتنمياااااة  للتااااادريب المهناااااى
 الموارد البشرية

 وزارة الووى العاملة
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 جهة الترشيح الوظيفة الدولة اإلسم م

المملكاااااااااااااة  ال يد / مبرامي  قرفه  .21
 المغربية

عرااااااو األمانااااااة الوطنيااااااة 
 لالتحاد المغربى للشغل

 االتحاد المغربى للشغل

الجمهورياااااة  ال يد/ أحمد محمد جمعان  .21
 اليمنية

رئاااااااي  لجناااااااة الزراعاااااااة 
 واأل ماك

اإلتحااااااد العاااااا  للغااااارف 
 التجارية الصناعية اليمنية

الجمهورياااااة  ال يد / زياد فليفل  .22
 اللبنانية

الم تشاااااار الفناااااي باااااديوان 
 المدير العا   ابوا

 منظمة العمل العربية

 

 المؤتمر المودر لتكريم رواد العمل العرب .: األمر معروض ى ى  سادساً 

 

 

 المطير فاي  ى إ 

 العام المدير


