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 تـقـديــــم

 

رقا   قارار (  3002آذار / ماار  )الثالثين العادية أصدر مؤتمر العمل العربي فى دورته : أوال 

بشأن تكري  رواد العمل العرب فى مجاالت عمل منظمة العمل العربية الذى نص ( 7331)

 :على

ميت ةةةج متةةةاال   الموافقةةة ع ةةةق المقتةةةرب اليةةاو بتكةةةريم رواد العمةةةل العةةرب فةةةق -1

وايتصاصا  منظمة العمل العربية وتوتيه الشكر والتقدير لحكومة مم كةة البحةري  

 .لتقديمها هذا المقترب

تك يج المدير العام المكتةب العمةل العربةإ باعةداد دواعةد ومعةايير ايتيةار المرشةحي   -2

ل تكريم وعددهم فةق كةل ةةنة ا والب ةدا  التةق ينتمةو  وليهةا وعر ةها ع ةق مت ة  

 . 2006إلدارة العتمادها والعمل بها بدءاً م  عام ا

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

 ( الئحة تكري  رواد العمل العرب .3002مايو / آيار  70 – 8)بيروت ،  

اإلنتاج الثالثاة بشاأن موافاتاه بمان يوترحاون أر ل مكتب العمل العربي تعميما ملى أطراف ثالثا : 

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

 إلدراجه  رمن قائمة المكرمين في مؤتمر العمل العربي .

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

( للنظر في الترشيحات المودماة مان أطاراف اإلنتااج بشاأن تكاري  00المنظمة في دورته )

  -كل من:بمشاركة ، ورواد العمل العرب 

 (. أصحاب أعمال /  تمهورية العراق ) / ع إ صبيح      المهند  -

 . ( عمال / مم كة البحري  ) / أةامة ة ما  حة    الةيد -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية. المطيريةعادة الةيد / فايز ع إ  -

 رئي  لتنة الحريا  النقابية                   التبالق المراغقالةيد /  -

 ً أصةحاب أعمةال /  تمهوريةة  / ع إ صةبيح  ) المهند انت بت اللجنة في بداية أعمالها :  يامةا

 رئي ا  للجنة . ( العراق
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وبعااد مطااالل مجلاا  اإلدارة فااى دورتااه ألحكااا  الئحااة تكااري  رواد العماال العاارب  وفوااا:  ةادةةةاً 

على توريار اللجناة قارر مجلا  اإلدارة الموافواة  3070/ مار  /  2 – 3( الواهرة 00)

( لمااؤتمر العماال العربااي علااى 64الاادورة ) انعوااادأثناااا  فااى أ ااماا ال ااادة المكاارمينعلااى 

 النحو التالي :

 الصفة تهة الترشيح الوظيفة الدولة االةم م

/ زياد  ةعادة العي   .1

 بهت  محمد الحمصإ

المملكة 

األردنية 

 الهاشمية

عرو مجل  

مدارة غرفة 

صناعة األردن 

ورئي  غرفة 

  صناعة عمان

 

غرفة صناعة 

 األردن

منظمات 

أصحاب 

 أعمال

محمد عبد الت يل   .2

 المرباطإ

مملكة 

 البحرين

 م تشار اإلتحاد

العا  لنوابات 

 عمال البحرين.

  متواعد

  

اإلتحاد الحر 

لنوابات عمال 

 البحرين

منظمات 

 عمال

الجمهورية  / كمال عمرا  الةيد   .3

 التون ية

مدير عا   ابق 

لتفودية الشغل 

والمصالحة 

بوزارة الشؤون 

 االجتماعية

و بير في مجال 

  العالقات المهنية

 

وزارة الشئون 

 االجتماعية

 حكومات

الجمهورية  / محمد يياطالةيد    .6

الجزائرية 

الديموراطية 

 الشعبية

األمين العا  

وزارة العمل ل

والتشغيل 

والرمان 

  جتماعىاال

 

وزارة العمل 

والتشغيل 

والرمان 

 جتماعىاال

 حكومات

 /الةيدة     .5

 ةعيدة نغزة

الجمهورية 

الجزائرية 

الديموراطية 

 الشعبية

رئي ة 

 دراليةينفوالك

العامة للمؤ  ات 

 -الجزائرية 

CGEA  /

رئا ة منظمة 

 بزن ماد

 

درالية ينفوالك

العامة 

للمؤ  ات 

 الجزائرية

منظمات 

أصحاب 

 أعمال
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 الصفة تهة الترشيح الوظيفة الدولة االةم م

الجمهورية  / حة  تمامالةيد    .4

الجزائرية 

الديموراطية 

 الشعبية

رئي  اإلتحاد 

الدولى لنوابات 

العمال العرب 

  األ بق

 

العا   االتحاد

للعمال 

 الجزائريين

منظمات 

 عمال

 /الةيد     .7

 ن ال محمد ر وا 

المملكة 

العربية 

 ال عودية

رئي  اللجنة 

التأ ي ية التحاد 

 اللجان العمالية

  ابوا

اللجنة 

التأ ي ية 

التحاد اللجان 

  العمالية

منظمات 

 عمال

 /الةيد     .8

 محمد شعبا  عزوز

الجمهورية 

العربية 

 ال ورية 

 االتحادرئي  

العا  لنوابات 

   ابوا –العمال 

 

العا   االتحاد

 بات العمالالنو

منظمات 

 عمال

 /الةيد     .9

 كاظم شميق عامر

جمهورية 

 العراق

م تشار بوزارة 

العمل والشؤون 

 - االجتماعية

 بير فى منظمة 

  العمل العربية

 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

 حكومات

 الةيد  / حاتم كاطع   .10

 تبارة حةي  العبودي

جمهورية 

 العراق

عرو المكتب 

 لالتحادالتنفيذي 

العا  لنوابات 

العمال فى 

  العراق

 

االتحاد العا  

لنوابات العمال 

 في العراق

منظمات 

 عمال

الةيد / هاشم ذنو    .11

 ع ق االطرادتق

جمهورية 

 العراق

اتحاد  

الصناعات 

  العراقى

 

منظمات 

أصحاب 

 األعمال

صالح ب   الفا ل  /   .12

 عايل العامري

م تشار الوزير   لطنة ُعمان

 للرعاية

 العمالية

وزارة الووى 

  العاملة

 حكومات

الةيد  / تالل عبد    .13

 الفتاب أحمد ميارزة

رئي  غرفة  دولة فل طين

تجارة جنوب 

 ال ليل

الغرف  اتحاد

التجارية 

الصناعية 

الزراعية 

  الفل طينية

 

 

منظمات 

أصحاب 

 أعمال
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 الصفة تهة الترشيح الوظيفة الدولة االةم م

الةيد  / حةي  ةعادة   .16

 يوةج المال

وكيل وزارة  دولة قطر

العمل والشؤون 

 - االجتماعية

  ابوا

وزارة التنمية 

اإلدارية 

والعمل 

والشؤون 

  االجتماعية

 حكومات

الةيدة / هند صبيح    .15

 براك الصبيح

وزير الشئون  دولة الكويت

االجتماعية 

والعمل ووزير 

الدولة للشئون 

   االقتصادية  ابوا

 

الدولة وزارة 

للشئون 

 االقتصادية

 حكومات

الةيد  / هايج عصام   .14

 ناصر العتمإ

الرئي  األ بق  دولة الكويت

  العا  لالتحاد

 

العا   االتحاد

 لعمال الكويت

منظمات 

 عمال

 الةيد  /    .17

 فؤاد نمر حدرج

الجمهورية 

 اللبنانية

من الصناعيين 

 اللبنانيين األوائل

جمعية 

الصناعيين 

  اللبنانيين

 

منظمات 

أصحاب 

  أعمال

 الدكتور /     .18

 بشارة األةمر

الجمهورية 

 اللبنانية

 االتحادرئي  

 العمالى العا  في

 لبنان

 

العمالى  االتحاد

 العا  في لبنان

منظمات 

 عمال

الةيد  / عامر ةالم    .19

 شنة

وزارة العمل  متواعد دولة ليبيا

 والتأهيل

 

 حكومات

الدكتور / عبد الةتار     .20

 أحمد عشرة

جمهورية 

 مصر العربية

م تشار رئي  

العا   االتحاد

للغرف التجارية 

 المصرية

 

العا   االتحاد

للغرف 

التجارية 

  المصرية

منظمات 

أصحاب 

 أعمال

الةيد  / حةي  داةم    .21

 ع ق متاور

جمهورية 

 مصر العربية

العا   االتحاد متواعد  

لنوابات عمال 

 مصر

 

منظمات 

 عمال

الكوري ولد الةيد  /    .22

 حميتإأ

الجمهورية 

اإل المية 

 الموريتانية

مدير عا  وكالة 

 ااتنمية الكهرب

  الريفية

 

 

العمال  اتحاد

 الموريتانيين

منظمات 

 عمال
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 الصفة تهة الترشيح الوظيفة الدولة االةم م

المرحوم المةتشار /   .23

 ة يما  ع ق أحمد

مدير مدارة  فل طين

التعاون الدولى / 

   ابوا 

 

منظمة العمل 

 العربية

 

المةتشار / حة  عبد   .26

 الحكيم

مدير مدارة  مصر

 اإلعال  /  ابوا 

 

منظمة العمل 

 العربية

 

 

 ً  المؤتمر المودر لتكريم رواد العمل العرب .: األمر معروض ع ق  ةادةا

 

 

 فايز ع إ المطيرى

  العام المدير

 

 عماد




