Greg Vines
المرشح لمنصب المدير العام
لمنظمة العمل الدولية

يتمتع السيد جريج فاينز باحترام كبير
وبمهارات استثنائية في القيادة
وبناء توافق اآلراء ،ولديه عقود
من الخبرة في العمل مع الحكومات
والعمال وأصحاب األعمال في جميع
أنحاء منطقة آسيا والباسيفيك ،على
المستوى الدولي وفي الشبكات
متعددة األطراف.
السيد جريج موظف حكومي
دولي ذو خبرة عالية ،وخبير في
المفاوضات الدبلوماسية ولديه
فهم عميق لقضايا االستخدام
وعالقات العمل.
بصفته نائب المدير العام لمنظمة
العمل الدولية ( )ILOلإلدارة واإلصالح،
قاد السيد جريج تنفيذ برنامج إصالح
طموح عزز تقوية أسلوب اإلدارة
واألنظمة الحديثة .أرست قيادته
أسسا قوية أصبح من خاللها في
ً
مركز فريد لقيادة منظمة العمل
الدولية ( )ILOفي بناء مستقبل
عمل شامل ومستدام يتسم
بالمرونة للجميع.

في منظمة العمل الدولية ،كان السيد
جريج:
•
•
•
•

نائب المدير العام لإلدارة واإلصالح
رئيس مجلس اإلدارة

المنسق اإلقليمي لمجموعة آسيا
والباسيفيك

ترأس العديد من اللجان اإلشرافية في
مؤتمرات العمل الدولية والمنتديات
اإلخرى للمنظمة

•

عضو حكومي في لجنة الحريات النقابية

•

مفوض حكومي

•

ممثل دولة عضو من كبار المانحين للمنظمة

المؤهالت العلمية
•
•
•
•
•

بكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف)
من جامعة تسمانيا
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة موناش

الوساطة في قانون ملبورن،
جامعة ملبورن

دبلوم دراسات عليا في الممارسة القانونية،
كلية نيو ساوث ويلز للقانون
البرنامج التنفيذي في عالقات العمل،
جامعة هارفارد

•

برنامج الزمالء التنفيذيين ،المدرسة
األسترالية النيوزيلندية للحكومة

•

اللغات :اإلنجليزية بطالقة  ،معرفة
أساسيات اللغة الفرنسية

•

مواطن أسترالي

تم ترشيحه من قبل الحكومة األسترالية | gregvinesILO.gov.au

الخبرة العملية

نائب المدير العام لإلدارة واإلصالح ،منظمة العمل
الدولية ،سويسرا - 2012 ،حتى اآلن
•

مسؤول عن تخطيط وتنفيذ سياسات البرامج
واإلدارة وتحقيق األهداف.

•

تعامل مع كبار ممثلي الحكومات ومنظمات
العمال وأصحاب العمل.

•

ممثل منظمة العمل الدولية ( )ILOعبر منظومة
األمم المتحدة ( )UNوالنظام متعدد األطراف.

•

قاد مبادرات منظمة العمل الدولية بتمثيلها
الثالثي لمواجهة الـ COVID-19وتطوير اإلعالن
المئوي لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل
العمل  -الوثيقة التوجيهية لمنظمة العمل
الدولية للقرن القادم.

•

قاد إصالحات داخلية كبيرة في منظمة العمل
الدولية ،وتحسين تقديم الخدمات وزيادة تنوع
معالم التوظيف.

•

عضو ،اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى التابعة
لألمم المتحدة  - 2012 ،حتى اآلن
•

•

الرئيس المشارك ،فريق عمل األمم المتحدة
لمستقبل العمل 2020 ،إلى الوقت الحاضر
•

•

نجح في الدعوة إلصالح مكان العمل
وتحسين الممارسات التشغيلية واإلدارية
وسياسات التحرش الجنسي داخل منظومة
األمم المتحدة.

قام بتطوير إصالحات لسياسات وممارسات
التوظيف على مستوى منظومة األمم
المتحدة.

عضو اللجنة االستشارية  ،الصندوق
االستئماني متعدد الشركاء لالستجابة
والتعافي من  COVID-19التابع لألمم
المتحدة  2020 ،حتى اآلن
•

وضع منظمة العمل الدولية وخبرتها في
موقع أساسي الستجابة األطراف المتعددة
للفيروس.

وزير (العمل) ،البعثة األسترالية الدائمة لدى األمم
المتحدة ،سويسرا2009-2012 ،

•
•

رئيس ،لجنة مؤتمر العمل الدولي المعنية بالمبادئ
والحقوق األساسية في العمل؛ اللجنة الخاصة
المعنية بميانمار؛ لجنة أوراق اعتماد مؤتمر العمل
الدولي واللجان اإلشرافية واجتماعات الخبراء.

•

عضو ،لجنة الحريات النقابية

رئيس ،فريق الخدمة المدنية في تيمور ليشتي ،تيمور
ليشتي2008-2009 ،
•

بدعوة من رئيس وزراء تيمور ليشتي قام بإصالح
وتطوير اإلدارة العامة .وشمل ذلك تصميم وتنفيذ
تشريعات جديدة ،وإنشاء لجنة مستقلة للخدمة
المدنية.

•

مثل رئيس الوزراء في إدارة تنسيق شركاء التنمية.

مفوض معايير القطاع العام ،حكومة فيكتوريا ،أستراليا،
2005-2009
•

قدم إطار أخالقي على مستوى النظام وخطة عمل
للتنوع ومدونات سلوك للموظفين ومديري السلطات
العامة.

•

أشرف على سياسة األخالق والنزاهة والتوظيف
للقطاع العام في والية فيكتوريا ( 230.000عامل).

•

قاد المساومة في مكان العمل في القطاع العام،
وإصالح سياسات العالقات الصناعية في القطاعين
العام والخاص ،وإدماجها في استراتيجية التنمية
االقتصادية للدولة.

نائب أمين ،وزارة االبتكار والصناعة والتنمية اإلقليمية،
حكومة فيكتوريا ،أستراليا2003-2005 ،

•
•

•

•

التقاضي بنجاح في واحدة من أولى قضايا المساواة
في األجور في أستراليا والتي اعترفت بالوضع
المهني ألمناء المكتبات

•

•

•

•

•

قاد بعثة رفيعة المستوى إلى ميانمار وترأس
اللجنة الخاصة المعنية بميانمار في مؤتمر
العمل الدولي.

مسؤول عن سياسة وترتيبات التوظيف لما يقرب
من  25000عامل

•

رئيس ،مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،
2011-2012

•

رئيس ،اللجنة االستشارية لكلية إدارة األعمال
واالقتصاد بجامعة موناش

أجرى مراجعة كاملة لتشريعات وممارسات التوظيف
في القطاع العام للدولة.

•

سهل التفاعل الثنائي والمتعدد األطراف بين
الحكومات األجنبية وأصحاب العمل والنقابات
ومع وكاالت األمم المتحدة.

منظم اجتماعات ،المجالس االستشارية الثالثية
للمنظمين والبناء والتصنيع

مفوض خدمات الدولة ،حكومة تسمانيا ،أستراليا،
2000-2003

مثل الحكومة األسترالية في منظمة العمل
الدولية ومجموعة من المنتديات المتعددة
األطراف التي تتناول قضايا العمل واالستخدام،
بما في ذلك االجتماعات الوزارية لمجموعات
الـ G20وغيرها من اإلجتماعات الوزارية.

قاد المفاوضات وتنفيذ إصالحات مجلس
اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي.

المنسق اإلقليمي ،المجموعة اإلقليمية آسيا
والباسيفيك (2009-2011 ،)ASPAG

أدوار قيادية لنقابات العمال ،اتحاد الخدمات العامة
بالوالية ،أستراليا1984-1999 ،

رئيس ،مجلس التجارة والعمل في تسمانيا

عضو ،المجلس األسترالي للنقابات العمالية

ممثل صاحب العمل ،هيئة كهرباء الوالية في فيكتوريا،
أستراليا1980-1984 ،
•

ممثل صاحب عمل رئيسي في مفاوضات مكان
العمل وإجراءات المحكمة ،بما في ذلك مشاريع
إنشاء محطات توليد الكهرباء الرئيسية ونقلها.
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