


تكريم رواد العمل العرب





   أصــدر مؤتمــر العمــل العربــي، فــى دورتــه العاديــة الثالثيــن، ) تونــس 24 فبرايــر / شــباط – 1 مــارس / آذار 2003 (، قــرارًا 
بشــأن تكريــم رواد العمــل العــرب فــى مختلــف مجــاالت واختصاصــات منظمــة العمــل العربيــة الذيــن يتــم ترشــيحهم مــن قبــل 

أطــراف اإلنتــاج الثالثــة ) حكومــات - أصحــاب أعمــال  - عمــال ( .
   وقــد اعتمــد مجلــس إدارة منظمــة العمــل العربيــة فــى دورتــه  العاديــة  ) 90 - القاهــرة، 2 - 3 مــارس / آذار 2019 ( الكوكبــة 
السادســة مــن رواد العمــل العــرب المرشــحة أســمائهم مــن قبــل أطــراف اإلنتــاج الثالثــة، كمــا حرصــت منظمــة العمــل العربيــة 
منــذ عــام 2013 علــى تكريــم شــخصيات بــارزة مــن موظفــى مكتــب العمــل العربــي الذيــن تركــوا الخدمــة  والمشــهود لهــم 
بالكفــاءه فــي مجــال اختصاصهــم، وذلــك لتأكيــد اعتــزاز المنظمــة وأجهزتهــا الدســتوریة بجهــود وإســهامات تلــك النمــاذج 
المشــرفة مــن رواد العمــل العــرب فــى مختلــف مجــاالت واختصاصــات منظمــة العمــل العربيــة ، وتقدیــرًا مــن المؤتمــر العــام 

بأطرافــه الثالثــة لخدماتهــم الجليلــة التــى قدموهــا ســواء علــى الصعيــد الوطنــى أو القومــى أو الدولــى
وإننــا علــى یقيــن مــن أن دولنــا العربيــة بــكل حضارتهــا وتاریخهــا العریــق قــادرة دائمــًا علــى إفــراز النمــاذج البشــریة الخالقــة، مــن 
خــالل مــا تذخــر بــه مــن ثقافــات وموروثــات وقيــم أصيلــة تعلــى مــن قيمــة العمــل وشــأنه، وأن هــذا التكریــم مــا هــو إال لمحــة 
مــن لمحــات العرفــان والتقدیــر لهــؤالء المكرميــن وداللــة علــى أن مــا قدمــوه ســيظل باقيــًا فــى نفــوس وعقــول المجتمــع 

ويحيــى األمــل فــي قيمــة الجهــد والعطــاء والمثابــرة علــى العمــل لــدى أجيــال المســتقبل.
   ونحــن إذ نقــدم هــذا الكتيــب، الــذي یضــم موجــزا للســيرة الذاتيــة لـــ ) 24 ( رائــدًا عربيــًا  فــي مجــاالت العمــل المختلفــة، لتكريمهــم فــي 

الــدورة ) 46 ( لمؤتمــر العمــل العربــي، القاهــرة - إبريــل / نيســان 2019، فإنــه لیســعدني أن أتقــدم لهــم باســم منظمــة العمــل العربيــة، 

وباســمي شــخصيا بــأرق آیــات التهنئــة والتقدیــر، ســائال اللــه العلــي القدیــر أن یمتعهــم بموفــور الصحــة والســعادة، أمــا مــن رحلــوا عنــا 

فندعــو اللــه أن یتغمدهــم بواســع رحمتــه، وأن یســكنهم فســيح جناتــه.

فايز علي المطيري
المدير العام لمنظمة العمل العربية



سعادة العين / زياد بهجت محمد الحمصي
أصحاب أعمال / المملكة األردنية الهاشمية

عضو مجلس األعيان األردني .

رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان في 2012، وعضو مجلس إدارة منذ 1987

رئيــس المعهــد األردنــي األوروبــي لتطويــر األعمــال منــذ 2012, وعضــو مجلــس 

أمنــاء المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وعضــو مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي 

لدعــم الحركــة الشــبابية والرياضيــة .

شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة منظمــة العمــل العربيــة، وعضــو لجنــة 

الحريــات النقابيــة، ولجنــة الرقابــة الماليــة، وعضــو مجلــس إدارة مؤسســة الضمــان 

االجتماعــي لعــدة دورات، وممثــل لمنظمــات أصحــاب األعمــال فــي األردن .

أســهم فــى تأســيس شــبكة تســهيل األعمــال – األوروبيــة فــي المملكــة األردنيــة 

الهاشــمية . 

لديــه خبــرة  التواصــل الدائــم فــي مجــاالت: الحــوار االجتماعــي مــع اتحــادات نقابــات  

العمــال، والنقابــات المهنيــة، والحكومــة، وكذلــك المفاوضــات الجماعية .

حائــز علــى تكريميــن مــن جاللــة الملــك عبداللــه الثانــي بمناســبة اليوبيــل الفضــي 

واليوبيــل الذهبــي  لتأســيس غرفــة صناعــة عمــان . 
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السيد / محمد عبد الجليل المرباطي
عمال / مملكة البحرين

عمل في مجال اإللكترونيات وراديو الطيران الجوي.

شــارك فــي تأســيس الحركــة النقابيــة البحرينيــة، وشــغل منصــب مستشــار اتحــاد 

عمــال البحريــن منــذ 2002  .

عضــو االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب، عمــل فــي المجــال النقابــي 

والمؤسســات النقابيــة مــا يقــرب مــن 35 عامــا .

متخصــص فــي الدراســات النقابيــة ، حيــث قــام بإعــداد وتأليــف مجموعــة كبيــرة 

مــن الكتــب العماليــة والدراســات والبحــوث النقابيــة .

شــارك فــي عــدد مــن مؤتمــرات العمــل العربيــة منــذ عــام 1972، والمؤتمــرات 

النقابيــة العربيــة والدوليــة منــذ مطلــع الســبعينيات .

حائز على وسام الحركة النقابية العربية، ودرع الحركة النقابية البحرينية .
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السيد / كمال عمران
حكومات / الجمهورية التونسية

خبير في مجال العمل والعالقات المهنية .

شغل منصب مدير عام سابق لتفقدية الشغل والمصالحة .

تــرأس الجمعيــة التونســية لمتفقــدي الشــغل، مًثــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة 

فــي تونــس باللجنــة المشــتركة التونســية  الجزائريــة المتعلقــة بالعمــل .

خبــرة فــي مجــال قانــون العمــل، تفقــد الشــغل، المصالحــة وتســوية نزاعــات 

. الجماعيــة  العمــل 

أعــد العديــد مــن األعمــال فــي اختصــاص قانــون العمــل، ولــه دور فعــال فــي 

ــي   ــات العمــل والعمــل االجتماعــي والضمــان االجتماع ــة وتســوية نزاع المصالح

شــارك بصفــة ممثــل للحكومــة فــي اللجنــة الثالثيــة التــي تصــورت وأعــدت العقــد 

االجتماعــي فــي الجمهوريــة التونســية، وشــارك ضمــن وفــد الحكومــة التونســية 

فــي العديــد مــن مؤتمــرات منظمتــى العمــل العربيــة والدوليــة .

حصــل علــى  الصنــف الثالــث مــن وســام الجمهوريــة، ووســام الشــغل الذهبــي 

وشــهادات تقديــر مــن  ) مكونــات المجتمــع المدنــي - الجمعيــة التونســية  لتفقــد 

الشــغل - جمعيــات طــب الشــغل بواليــات المنســتير وسوســة وصفاقــص ( .
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السيد / محمد خياط
حكومات / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أمين عام وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي .

أستاذ بالمعهد الوطني للتكوين المهني من 1980 الى 1981.

رئيس مكتب الدراسات بكتابة الدولة للتكوين المهني من 1981 الى 1982.

ــام للعمــل  ــي، ومفتــش ع ــن المهن ــوزارة  التكوي ــام ب شــغل منصــب مفتــش ع

بــوزارة العمــل والتشــغيل والضمــان االجتماعــي .

كلــف بالمصالحــة فــى نزاعــات العمــل ذات المــدى الوطنــي، ورئيــس لجنــة تقييــم 

تنظيــم مفتشــية العمــل وإعــادة تنظيمهــا مــن 2003 الــى 2005 .

كلــف برئاســة اللجنــة الوطنيــة بيــن القطاعــات للوقايــة ومكافحــة عمالــة األطفــال 

مــن 2002 الــى 2009 واللجنــة الثالثيــة إلعــداد العقــد الوطنــي االقتصــادي 

ــة . ــة الجزائري واالجتماعــي فــي الجمهوري

ترأس  لجنة تحضير وتنظيم سير الدورتين ) 32 - 40 ( لمؤتمر العمل العربي.

شــارك فــي مؤتمــرات ومجالــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة، كمــا تــرأس الوفد 

الجزائــري فــي أشــغال لجنــة تطبيــق المعاييــر لمكتــب العمــل الدولــى مــن 2014 

الــى 2018 .
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رئيســة الكونفيدراليــة العامــة للمؤسســات الجزائريــة، ورئيســة جمعيــات أربــاب 

العمــل لــدول البحــر األبيــض المتوســط .

رائــدة أعمــال بــارزة وطنيــًا وإقليميــًا ودوليــًا فــي بعــث حركيــة متجــددة للعمــل 

. االقتصــادي  والنمــو 

مســيرة طويلــة فــى مجموعــة شــركات جزائريــة فــى مجــال المناجــم والخــزف 

العمــل  أربــاب  وتمثيــل  الجمعــوي  العمــل  وخدمــات  واالســتيراد  والتصديــر 

الالئــق  العمــل  وتشــجيع  األعمــال،  رائــدات  الســيدات  تشــجيع  فــي  أســهمت 

. العربيــة   البلــدان  بيــن  االقتصــادي  والتبــادل  واالســتثمار 

شاركت في اجتماعات منظمة العمل العربية والدولية .

عضــو لجنــة الحريــات فــي منظمــة العمــل الدوليــة، ولجنــة تطبيــق المعاييــر، ولجنــة 

الحــوار االجتماعــي، والثالثيــة .

حاصلــة علــى جائــزة تقديريــة فــى إفريقيــا – نيروبــي، وجائــزة تقديريــة للمــرأة 

الرائــدة – أوروبــا .

السيدة / سعيدة نغزة
أصحاب  أعمال /  الجمهورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبية
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التحــق باالتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن منــذ 1969، وســخر كل وقتــه فــي 

رســالة نبيلــة آمــن بهــا وناضــل مــن أجلهــا .

أميــن عــام االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب  مــن 1989 إلــى 2010   

. الجزائــري  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  ونائــب 

عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني .

لــه تاريــخ طويــل فــي النضــال النقابــي العربــي، والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات 

النقابيــة للعمــال العــرب     .

قــام بتعزيــز دور النقابــات العماليــة، ودور االتحــاد الدولي لنقابــات العمال العرب.

ترأس وفد العمال فى المؤتمرات العربية والدولية من 1979 إلى 2010 .

ُكــرم مــن قبــل العديــد مــن االتحــادات العربيــة ) الســودان، البحريــن، نقابــة الوفــاء 

اللبنانيــة ( .

المرحوم/ حسن جمام
عمال / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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السيد/ نضال محمد رضوان
عمال / المملكة العربية السعودية

رئيس اللجنة التأسيسية التحاد اللجان العمالية سابقًا.

أســهم فــي انشــاء اتحــاد العمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وترســيخ مبــدأ 

العمــل النقابــي داخــل منشــآت القطــاع الخــاص بالمملكــة العربيــة الســعودية.

أسهم في مراجعة وتعديل نظام العمل السعودي 

مثــل العمــال العــرب فــي عضويــة المكتــب التنفيــذي للجمعيــة العربيــة للضمــان 

ــى 2019  االجتماعــي مــن 2017 إل

تــرأس وفــد عمــال المملكــة العربيــة الســعودية فــى المؤتمــرات العربيــة والدوليــة 

مــن 1979إلــى 2010.

لمســاهمته  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  العمــل  وزارة  قبــل  مــن  ُكــرم 

فــي إنشــاء لجــان عماليــة، وتقديــم المشــورات فــى أثنــاء عضويتــه للمجلــس 

االستشــاري.
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السيد/ محمد شعبان عزوز
عمال / الجمهوية العربية السورية

ــة الســورية مــن  ــة  العربي ــات العمــال فــي الجمهوري ــاد العــام لنقاب رئيــس االتح

2002 إلــى 2015

رئيس مكتب العمال والفالحين عام 2013 

رئيس  المجلس المركزي لإلتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سابقًا

رئيس إتحاد النقابات العالمي من 2005 إلى 2016

عضو في البرلمان السوري من 2003 إلى 2011

ترأس وفد العمال في المؤتمرات العربية والدولية   

حائز على تكريمات متعددة من منظمات نقابية محلية وعربية
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السيد/ كاظم شمخي عامر
حكومات / جمهورية العراق

مستشار في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

المستشار الثقافي لالتحاد العام لنقابات العمال في العراق حتى 2013

مدير الدراسات والبحوث في مؤسسة الثقافة العمالية

رئيس اللجنة العليا لالنتخابات العمالية في 2010

عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية

عضو في المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية

عضو اللجنة المالية في مؤتمر العمل الدولي 

شارك في إعداد وصياغة تقرير التنمية المستدامة في األمم المتحدة

حائز على وسام التميز الثقافي من األمم المتحدة
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السيد/ هاشم ذنون علي األطراقجي
اصحاب أعمال / جمهورية العراق

رئيس اتحاد الصناعات العراقي من 2006 الى 2010

عضو نقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين 1973

عضو أصيل في لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية سابقًا

عضو اللجنة الوطنية العليا للتشغيل والتدريب المهني

عضو اللجنة الوطنية للتجارة مع السوق األوروبية المشتركة  

عضو اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة الدولية  

عضو لجنة إعداد قانون العمل الجديد

عضو الهيئة اإلستشارية إلتحاد الغرف التجارية

عضو لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل العربية من 2008 الى 2010

13



السيد/ حاجم كاطع جبارة حسين العبودي
عمال / جمهورية العراق

عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات العمال في العراق .

شغل منصب مدير معمل اآلليات في وزارة الزراعة .

شغل منصب رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة وصناعة المواد الغذائية . 

عضو بمحكمة العمل العليا، وعضو لجنة سياسات التشغيل في العراق .

أسهم في بناء الحركة النقابية في العراق

شــارك فــى إصــدار عــدد مــن التشــريعات والقوانيــن لخدمــة العمــال ) قانــون 

العمــل رقــم 37 (  .

شارك في العديد من مؤتمرات العمل العربية . 

منــح لقــب » شــيخ النقابييــن العراقييــن « مــن قبــل الهيئــة العامــة والمجلــس 

المركــزي والمكتــب التنفيــذي لنقابــات العمــال فــي جمهوريــة العــراق تقديــرا 

لخبراته ومهنيته في العمل النقابي على مدى ) 45 ( عامًا .
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السيد/ صالح بن عايل بن خميس العامري
حكومات  / سلطنة عمان

مستشار الوزير للرعاية العمالية من 2008  حتى تاريخه

مفتش عمل، وباحث منازعات عمالية من 1976 إلى 1986                

ــة  ــة المالي ــة العامــة للرعاي ــام المديري ــر ع ــي، ومدي ــف المحل ــرة التوظي ــر دائ مدي

ــة ســابقًا ــوزارة القــوى العامل ب

عضــو ســابق فــي لجنــة دراســة العمالــة الوافــدة والتركيبــة الســكانية  بــدول 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

عضو سابق في لجنة حقوق اإلنسان 

ترأس لجنة الحوار مع سفارات الدول المرسلة للقوى العاملة. 

شــارك فــي العديــد مــن مؤتمــرات العمــل العربيــة والدوليــة،  والعديــد مــن 

الخليجيــة. الوزاريــة  االجتماعــات 

حائز على شهادات تقدير من وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان. 
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السيد/ جالل عبد الفتاح أحمد مخارزة
أصحاب أعمال / دولة فلسطين

مؤسس ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل منذ 2004

أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية

شغل منصب مدير عام االتصاالت

عضو مجلس الحوار األوروبي وعضو مجلس الحوار اإلقتصادي واإلجتماعي

ســاهم فــي تطويــر عمــل اإلتصــاالت فــي دولــة فلســطين وتطويــر عمــل شــركة 

كهربــاء الجنــوب وتطبيــق مبــادىء الحوكمــة.

شــارك فــي وضــع وصياغة ومراجعــة القوانين واألنظمة اإلقتصادية الفلســطينية

شــارك فــي العديــد مــن مؤتمــرات العمــل العربيــة، وممثــاًل للقطــاع الخــاص 

التجاريــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة الغــرف  الفلســطيني واتحــاد 

شارك في إطالق وثيقة الرياض للحماية اإلجتماعية
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السيد/ حسين يوسف المال
حكومات / دولة قطر

وكيــل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بدولــة قطــر فــي 2007 ووكيــل وزارة 

شــؤون الخدمــة المدنيــة واإلســكان فــي 2002

شــارك فــي عضويــة مجالــس إدارات جامعــة قطــر والمجلــس األعلــى للتخطيــط  

والمجلــس األعلــى لشــؤون األســرة، والهيئــة العامــة للتقاعــد والمعاشــات  

أســهم فــي تطويــر العديــد مــن التشــريعات والقوانيــن، وشــارك فــي لجــان 

فنيــة لوضــع قوانيــن فــي مياديــن العمــل والشــؤون االجتماعيــة

عضــو أصيــل فــى مجلــس إدارة منظمــة العمــل العربيــة ســابقًا، شــارك فــي 

العديــد مــن دورات مؤتمــر العمــل الدولــي، تــرأس وفــد دولــة قطــر فــي العديــد 

ــة  ــة والدولي ــة والعربي ــدوات والمؤتمــرات الخليجي مــن االجتماعــات والن

خبــرة فــي مجــاالت التعــاون اإلقليمي والدولــي والمنظمات والعالقــات العربية 

والدوليــة وبرامــج العمــل المشــترك، وتنميــة األيــدي العاملــة، وأنظمــة الرعايــة 

االجتماعيــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وأنظمــة التقاعد، والخدمــة المدنية
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معالي السيدة / هند صبيح براك الصبيح
حكومات / دولة الكويت

وزير الشئون االجتماعية والعمل ووزير دولة للشئون االقتصادية ) 2017 (

وزير الشئون االجتماعية والعمل، ووزير الدولة لشئون التخطيط  والتنمية ) 2013 (

عضــو المجلــس األعلــى للتخطيــط  والتنميــة ) 2012 ( ومديــر عــام اتحــاد الصناعــات 

الكويتيــة ) 2009 ( 

خبــرة فــي إدارة المشــاريع وتكويــن وإدارة فــرق عمــل، وإنشــاء مراكــز المعلومــات 

وإدارة مشــاريع الحاســب اآللــي، وقوانيــن المناقصــات والممارســات، وتقاريــر 

ــة والمحاســبية.  الخدمــة المدني

ــة مصــر  ــت - 44 / 2017 جمهوري ــة الكوي ــدورات 42 / 2015 دول ترأســت أعمــال ال

العربيــة لمؤتمــر العمــل العربــي والــدورة  89 لمجلــس إدارة منظمــة العمــل العربية 

فــي دولــة الكويــت، كمــا شــاركت فــي العديــد مــن الــدورات و كان لمشــاركتها 

إســهامًا  كبيــرًا فــي تطويــر العمــل العربــي المشــترك

رئيس المجموعة العربية المشــاركة في الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي 2016 
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السيد/ هايف عصام ناصر العجمي
عمال / دولة الكويت

تولــى رئاســة االتحــاد العــام لعمــال الكويــت ورئاســة تحريــر مجلــة »العامــل« خــالل 

الفتــرة مــن 1990 - 1992

عضو األمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سابقًا

خبــرة فــي العمــل النقابــي والقضايــا العماليــة علــى الصعيــد الداخلــي والعربــي 

والدولي 

تــرأس وفــد دولــة الكويــت ممثــال لفريــق العمــال فــى مؤتمــرات العمــل العربيــة 

ترأس اللجنة االقتصادية واالجتماعية في  االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب   

ــا  ــي نظمته ــدوات وورش العمــل الت ــد مــن المؤتمــرات والن شــارك فــي العدي

ــدول ــف ال ــة فــي مختل منظمــة العمــل العربي

حائز على وسام االتحاد العام لعمال الكويت عام 1994
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السيد/ فؤاد نمر حدرج
أصحاب أعمال / الجمهورية اللبنانية

رئيــس جمعيــة الفــؤاد للخدمــات التعليميــة منــذ عــام 2000 حتــى تاريخــه، ورئيــس 

مجلــس إدارة شــركة هــاي فاشــون 

رئيس نقابة مصانع أصحاب األلبسة في لبنان منذ عام 1991 حتى تاريخه

المالبــس  قطــاع  ورئيــس  اللبنانييــن،  الصناعييــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو 

  2005 إلــى   1988 مــن  الجاهــزة 

بالجمعيــة  االقتصاديــة  العالقــات  تفعيــل  لجنــة  ورئيــس  إدارة،  مجلــس  عضــو 

ــل  المصريــة - اللبنانيــة لرجــال األعمــال بمصــر منــذ عــام 2000 حتــى تاريخــه، ومًث

أصحــاب األعمــال فــي عــدة دورات فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بجامعة 

الــدول العربيــة    

أســس مستشــفى منشــأة البــكاري الــذي يقــوم باســتقبال وخدمــة آالف مــن أبنــاء 

المنطقــة، وتبــرع بهــا للدولــة لترعاهــا

تــرأس وشــارك منــذ عــام 1985 ممثــاًل ألصحــاب األعمــال البنانييــن فــى عــدة 

مؤتمــرات ونــدوات ومعــارض عربيــة
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السيد الدكتور/ بشارة األسمر
عمال / الجمهورية اللبنانية

رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان من 2017 حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي حتى تاريخه

رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة سابقًا

رئيس نقابة مرفأ بيروت من 1998 حتى تاريخه

رئيس إتحاد المصالح المشتركة

شارك في مؤتمرات العمل العربية والدولية 

حائز على عدة دروع من عدة جهات نقابية
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السيد/ عامر سالم شنة
حكومات / دولة ليبيا

أستاذ محاضر بمعهد الثقافة العمالية 

خبير في مجال التشريعات العمالية والضمان االجتماعي 

له دور كبير في االستشارات القانونية التي تتعلق بالعمل والعمال فى دولة ليبيا

شــغل منصــب رئيــس قســم التفتيــش العمالــي، ومديــر عــام اإلدارة العامــة 

العماليــة  الخدمــات  عــام صنــدوق  والتفتيــش، ومديــر  العماليــة  للعالقــات 

أسهم في وضع نصوص مشروع قانون العمل، ومشروع قانون النقابات

شــارك فــي تضميــن اتفاقيــات منظمــات العمــل بالتشــريعات الليبيــة، ووضــع 

ــات ــق االتفاقي ــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تطبي ــر الت التدابي

شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية والمجالس واللجان 

حائز على شــهادة تكريم وتقدير من وزارة العمل بشــأن الجودة في العمل واألداء 

22



السيد الدكتور / عبد الستار عشرة
أصحاب أعمال  / جمهورية مصر العربية

مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

شغل منصب األمين العام التحاد الغرف التجارية المصرية 

لــه دراســات كثيــرة فــي مجــاالت العمــل ) الحــوار االجتماعــي، الحمايــة االجتماعيــة 

للقطــاع غيــر المنظــم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والحريــات النقابيــة، 

وعمالــة األطفــال ( 

شغل منصب عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية 

عضو لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل العربية 

شــارك فــي المؤتمــرات العربيــة والدوليــة ممثــال عــن وفــد أصحــاب أعمــال 

العربيــة جمهوريــة مصــر 

شارك في لجان الصياغة ألكثر من دورة في مؤتمرات العمل العربية 
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السيد/ حسين قاسم علي مجاور
عمال / جمهورية مصر العربية

شغل منصب رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

عضو مجلس الشعب المصري سابقًا لمدة )21( عامًا 

شغل منصب مدير عام، وعضو مجلس إدارة شركة السويس لألسمنت

أمين عام ومؤسس اتحاد نقابات عمال حوض النيل سابقًا

شغل منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية سابقًا

أسهم فى حل مشاكل العاملين والشركات المتعثرة

شــارك فــي المؤتمــرات العربيــة والدوليــة ممثــال عــن وفــد االتحــاد العــام لنقابــات 

عمــال مصــر

حائز على دروع وأوسمة من مختلف االتحادات العربية والدولية واإلفريقية
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السيد/ الكوري ولد أحميتي
عمال / الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

مدير عام وكالة تنمية الكهربة الريفية

خبير معتمد لدى محاكم موريتانيا في مجالي الترجمة وتشريعات العمل

خبرة في مجال العمل النقابي - العمل البرلماني - تشــريعات العمل – الترجمة

أسهم في قيادة اتحاد العمال الموريتانيين لمدة ) 8 ( سنوات  

أسهم في تأسيس االتحاد المغاربي للعمال في تونس 1982

ــى 1996  ــي مــن 1992 إل ــه فــي البرلمــان الموريتان أســهم مــن خــالل عضويت

فــى اعتمــاد البرلمــان العديــد مــن المقترحــات التــي تخــص التوظيــف، ممــا أدى 

إلــى تعديــل قانــون الوظيفــة العموميــة، وإنشــاء لجنــة خاصــة باالكتتــاب

ــة، ومنظمــة العمــل  ــد مــن مؤتمــرات منظمــة العمــل العربي شــارك فــي العدي

ــة، خاصــة  ــا العربي ــى القضاي ــذي تبن ــا، ال ــاد عمــال إفريقي ــات اتح ــة، ونقاب الدولي

القضيــة الفلســطينية
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المرحوم / سليمان علي أحمد
منظمة العمل العربية

التحق في العمل النقابي منذ عام 1963
األمين العام المساعد لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من 1971 الى 1979
ــة لالتحــاد العــام لعمــال فلســطين فــي القاهــرة مــن 1965  ــة اإلداري عضــو الهيئ

الــى 1969
رئيس اتحاد عمال فلسطين في جمهورية مصر العربية من 1972 الى 1977 

عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد العام لعمال فلسطين من 1969 الى 1980 
عضــو المجلــس الوطنــي الفلســطيني ممثــاًل عــن العمــال مــن عــام 1974 وحتــى 

رحيلــه وعضــو  اتحــاد الكتــاب والصحفييــن الفلســطينيين
التحــق بالعمــل فــي منظمــة العمــل العربيــة  بتاريــخ 1 / 6 / 1980 م وتولــى بهــا 

العديــد مــن المناصــب القياديــة
المنسق العام لمؤتمر العمل العربي من 1985 الى 2003

العربيــة  الترتيبــات وحضــور العديــد مــن مؤتمــرات العمــل  اعــداد  شــارك فــي 
ومؤتمــرات العمــل الدوليــة واجتماعــات لجنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي 

المشــترك
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السيد / حسن عبد الحكيم محمود مصطفى
منظمة العمل العربية

مدير إدارة الثقافة العمالية واإلعالم والتوثيق بمنظمة العمل العربية سابقًا
اإلشــراف علــى مراجعــة وطباعــة مجلــد التصنيــف المهنــي العربــي، موســوعة 
تشــريعات العمــل العربيــة، موســوعة التأمينــات اإلجتماعيــة العربيــة، كذلــك كافــة 
ــذ عــام 1980 وحتــى  ــة من ــق الصــادرة عــن منظمــة العمــل العربي الكتــب والوثائ

عــام 2002
ــة الصياغــة  ــة ولجن ــة لمؤتمــرات العمــل العربي المشــاركة فــى الســكرتارية الفني

ــط ــة المضاب ــة ولجن ــة التنظيمي واللجن
اإلعداد واإلشراف على عقد عدد من الدورات التثقيفية العمالية

اإلشــراف علــى ســير العمــل بالمعهــد العربــى للثقافــة العماليــة وبحــوث العمــل 
فــى الجزائــر

إصدار نشرة أنباء منظمة العمل العربية شهريا
رئيــس قســم اإلعــالم بالمركــز القومــى لدراســات األمــن الصناعــى، اإلتحــاد 

الدولــى لنقابــات العمــال العــرب
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