قائمة بتشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية
للفترة من 2016 – 1979
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مجلس اإلدارة ( ) 1982 – 1979
* األعضاء الحكوميون :
 -المملكة األردنية الهاشمية

أصـيل

 -الجمهورية التونسية

احتياط

 -الجمهورية العراقية

أصـيل

 -دولة الكويت

أصـيل

 -الجمهورية اللبنانية

احتياط

 -الجمهورية العربية اليمنية

أصـيل

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /على المقايسى

تونس  /أصـيل

 -السيد  /إبراهيم حافظ

الجماهيرية  /أصـيل

 -السيد  /عقيل الجاسم

الكويت  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /مصطفى عيسى

سوريا  /أصـيل

 -السيد  /فتحى الراغب

فلسطين  /أصـيل

 -السيد  /الهاشمى بنانى

المغرب  /احتياط

 -وقد حل محله السيد  /الشيخ محمد سميح

اليمن الديمقراطى  /احتياط اعتبارا من
مارس  /آذار 1980

( قرار رقم  198م  .ع  7 .مارس  /آذار ) 1979
*****
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مجلس اإلدارة () 1985 – 1982
* األعضاء الحكوميون :
 -دولة اإلمارات العربية المتحدة

أصـيل

 -الجمهورية التونسية

أصـيل

 -المملكة العربية السعودية

أصـيل

 -الجمهورية العراقية

أصيل

 -المملكة األردنية الهاشمية

احتياط

 -جمهورية الصومال الديمقراطية

احتياط

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /على الدجانى

األردن  /أصـيل

 -السيد  /عقيل الجاسم

الكويت  /أصـيل

 -السيد  /على المقايسى

تونس  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /خالد محسن محمود

العراق  /أصـيل

 -السيد  /فتحى الراغب

فلسطين  /أصـيل

 -السيد  /عبد اهلل محمد مرى

الصومال  /احتياط

 وقد حل السيد  /فاضل محمود غريب محل المرحــــوم  /خالد محسن محمود ( عماال /العراق ) اعتبارا من مارس  /آذار . 1983
( قرار رقم  342م  .ع  .د مارس  /آذار ) 1982
( قرار رقم  413م  .ع  .د  11مارس  /آذار ) 1983

*****
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مجلس اإلدارة (  1988 – 1985و ) 1990 – 1988
* األعضاء الحكوميون :
 -دولة اإلمارات العربية المتحدة

أصـيل

 -المملكة العربية السعودية

أصـيل

 -دولة الكويت

أصيل

 -الجمهورية العربية اليمنية

أصـيل

 -منظمة التحرير الفلسطينية

احتياط

 -جمهورية اليمن الديمقراطية

احتياط

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /فضل بشير

السودان  /أصـيل

 -السيد  /عقيل الجاسم

الكويت  /أصـيل

 -السيد  /صائب فوزى باميه

فلسطين  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /سعيد بد عيده

الجزائر  /أصـيل

 -السيد  /فاضل محمود غريب

العراق  /أصـيل

 حل محله السيد  /األخضر محمد األخضر – منذ مارس  /آذار . 1987 وحل محل األخير السيد  /على بلهوشات منذ مارس  /آذار . 1988 -السيد  /حسن بزوى

المغرب  /احتياط

 -حل محله السيد  /عبد القادر أواب

منذ مارس  /آذار 1989

 -1قرار مؤتمر العمل العربى رقم  525م  .ع  .د  13مارس  /آذار ) 1985
 -2أصد ر المددؤتمر وددى دورتد ( )16القددرار رقددم (  ) 1988/711قددرر بموه د تم د
وترة وال ة مجلس اإلدارة لم ة عام أخر نتهى وى مارس  /آذار . 1989
 -3أص د ر المددؤتمر وددى دورت د ( )17القددرار رقددم (  ) 1989/752بتم د وتددرة وال ددة
مجلس اإلدارة لم ة عام أخر نتهى وى مارس  /آذار . 1990
*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 1990مارس  /آذار ) 1993

* األعضاء الحكوميون :
 -جمهورية الجزائر الديمقراطية

أصـيل

 -دولة فلسطين

أصـيل

 -الجمهورية اللبنانية

أصيل

 -جمهورية مصر العربية

أصـيل

 -دولة البحرين

احتياط

 -جمهورية السودان

احتياط

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /د  .عبد الحميد ملكانى

سوريا  /أصيل

 -السيد  /عبد الكريم المصلح

اليمن  /أصيل

 -السيد  /عقيل الجاسم

الكويت  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /خليل أبو خرمة

األردن  /أصـيل

 -السيد  /خير الدين بوصالح

تونس  /أصـيل

 -السيد  /محمد يوسف العزابى

الجماهيرية  /احتياط

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  803م  .ع  .د  18مارس  /آذار ) 1990
*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 1993مارس  /آذار ) 1996
* األعضاء الحكوميون :
 -دولة البحرين

أصـيل

 -الجمهورية العربية السورية

أصـيل

 -دولة فلسطين

أصيل

 -الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

أصـيل

 -الجمهورية اللبنانية

احتياط

 -جمهورية مصر العربية

احتياط

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /شوقى الكبيسى

العراق  /أصـيل

 -السيد  /رشيد بيضون

لبنان  /أصـيل

 -السيد  /على الدجانى

األردن  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /محمد زعاف

الجزائر  /أصـيل

 -السيد  /عبد اهلل أدريس

الجماهيرية  /أصـيل

 -السيد  /تاج السر عابدون

السودان  /احتياط

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  893م  .ع  .د  20لعام ) 1993

*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 1996مارس  /آذار ) 1998

* األعضاء الحكوميون :
 -جمهورية العراق

أصـيل

 -دولة قطر

أصـيل

 -الجماهيرية العظمى

أصيل

 -جمهورية مصر العربية

أصـيل

 -المملكة األردنية الهاشمية

احتياط

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /د  .عبد الحميد ملكانى

سوريا  /أصـيل

 -السيد  /حمدان سيف الربيعى

سلطنة عمان  /أصـيل

 -السيد  /أحمد أبو عبد اهلل

المغرب  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /تاج السر عابدون

السودان  /أصـيل

 -السيد  /مصطفى عيسى

سوريا  /أصـيل

 -السيد  /فاضل محمود غريب

العراق  /احتياط

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1006م  .ع  .د  23لعام ) 1996
*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 1998مارس  /آذار ) 2000

* األعضاء الحكوميون :
 -المملكة األردنية الهاشمية

أصـيل

 -دولة اإلمارات العربية المتحدة

أصـيل

 -المملكة العربية السعودية

أصيل

 -جمهورية السودان

أصـيل

 -جمهورية مصر العربية

احتياط

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /أحمد أبو عبد اهلل

المغرب  /أصـيل

 -السيد  /عبد الكريم المصلح

اليمن  /أصـيل

 -السيد  /محمد عويضة

مصر  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /فاضل محمود غريب

العراق  /أصـيل

 -السيد  /حيدر إبراهيم

فلسطين  /أصـيل

 -السيد  /ثابت الهارون

الكويت  /احتياط

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1073م  .ع  .د  25لعام ) 1998
*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 2000مارس  /آذار ) 2002

* األعضاء الحكوميون :
 -دولة البحرين

أصـيل

 -الجمهورية التونسية

أصـيل

 -الجمهورية العربية السورية

أصيل

 -جمهورية مصر العربية

أصـيل

 -دولة فلسطين

احتياط

* أصحاب األعمال :
السعودية  /أصـيل
السودان  /أصـيل
الجزائر  /احتياط

 السيد  /د  .عبد اهلل صادق دحالن السيد  /عبد اهلل خلف اهلل السيد  /يوسف حبيبى* عمال :

الكويت  /أصـيل
لبنان  /أصـيل
مصر  /احتياط

 السيد  /ثابت الهارون السيد  /ياسر نعمة -السيد  /عبد المنعم العزالى

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1148م  .ع  .د  27مارس  /آذار ) 2000
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 2002مارس  /آذار ) 2004

* األعضاء الحكوميون :
أصـيل
أصـيل
أصيل
أصـيل
احتياط

 الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية دولة قطر* أصحاب األعمال :

األردن  /أصـيل
لبنان  /أصـيل
مصر  /احتياط

 السيد  /عدنان أبو الراغب السيد  /سعيد حماده السيد  /د  .عبد الستار عشرة* عمال :

مصر  /أصـيل
المغرب  /أصـيل
اليمن  /احتياط

 السيد  /السيد محمد راشد السيد  /فاروق شهير -السيد  /يحيى الكحالنى

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1212م  .ع  .د  29لعام ) 2002
*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 2004مارس  /آذار ) 2006

* األعضاء الحكوميون :
أصيال

 -دولة قطر

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى أصيال -جمهورية مصر العربية

أصيال

 -الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

أصيال

 -جمهورية السودان

احتياط

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /سامر الدبس

سوريا  /أصيال

 -السيد  /د .عبد الستار أحمد عشرة

مصر  /أصيال

 -السيد  /اليزيد بهلولى

الجزائر  /احتياط

* عمال :
 -السيد  /مازن المعايطة

األردن  /أصيال

 -السيد  /يحيى محمد الكحالنى

اليمن  /أصيال

 -السيد  /على رمضان

تونس  /احتياط

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1275م  .ع  .د  31لعام ) 2004
*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 2006مارس  /آذار ) 2008
* األعضاء الحكوميون :
 -جمهورية السودان

أصيال

 -الجمهورية العربية السورية

أصيال

 -دولة الكويت

أصيال

 -المملكة المغربية

أصيال

 -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

احتياطيا

* أصحاب األعمال :
 -السيد  /عثمان محمد شريف الريس

( البحرين  /أصيال )

 -السيد  /د .عبد اهلل صادق دحالن

( السعودية  /أصيال )

 -السيد  /سعيد حمادة

( لبنان  /احتياطيا )

* العمال :
 -السيد  /على رمضان

( تونس  /أصيال )

 -السيد  /رحمة بو جمعة

( الجزائر  /أصيال )

 -السيد  /محمد السنوسى العجائبى

(ليبيا  /احتياطيا )

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1327م  .ع  .د  33لعام ) 2006
*****
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 2008مارس  /آذار ) 2010

* األعضاء الحكوميون :

 -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عضوا أصيال

 -سلطنة عُمان

عضوا أصيال

 -جمهورية العراق

عضوا أصيال

 -دولة الكويت

عضوا أصيال
عضوا احتياطيا

 الجمهورية اللبنانية* أصحاب األعمال :

 -السيد  /سعيد حمادة

( الجمهورية اللبنانية /عضوا أصيال )

 السيد  /ناصر أحمد محمد المير ( دولة قطر  /عضوا أصيال ) -السيد  /د  .عبد الستار عشرة ( جمهورية مصر العربية  /عضوا احتياطيا )

* العمال :

 السيد  /محمود مصطفي الزليطني ( الجماهيرية الليبية  /عضوا أصيال ) السيد  /عزت الكنج ( الجمهورية العربية السورية  /عضوا أصيال ) -السيد  /د  .إبراهيم غندور ( جمهورية السودان /عضوا احتياطيا )

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1381م  .ع  .د  35لعام ) 2008
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مجلس اإلدارة ( مارس  /آذار  – 2010مارس  /آذار ) 2012
 األعضاء الحكوميون :
-

عضوا أصيال
عضوا أصيال
عضوا أصيال
عضوا أصيال
عضوا احتياطيا

مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية اللبنانية
جمهورية العراق

 أصحاب األعمال :
 السيد  /عثمان محمد شريف الريس السيد الدكتور  /شفيق رشادى -السيد المهندس  /ناصر المير

( مملكة البحرين  /عضوا أصيال )
( المملكة المغربية  /عضوا أصيال)
( دولة قطر /عضوا احتياطيا)

 العمال :
 السيد  /البروفيسور إبراهيم غندور السيد  /جبار طارش -السيد  /حيدر إبراهيم

( جمهورية السودان  /عضوا أصيال)
( جمهورية العراق  /عضوا أصيال)
( دولة فلسطين /عضوا احتياطيا)

( قرار مؤتمر العمل العربى رقم  1437م  .ع  .د  37لعام ) 2010
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مجلس إدارة منظمة العمل العربية ()2014– 2012

 األعضاء الحكوميون :
-

عضوا أصيال
عضوا أصيال
عضوا أصيال
عضوا أصيال
عضوا احتياطيا

المملكة األردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية العراق
لــيــبــيــا
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 أصحاب األعمال :
( دولة قطر  /عضوا أصيال )
 السيد  /ناصر المير( جمهورية العراق  /عضوا أصيال )
 المهندس  /حسين زنكنة الدكتور  /عبد الستار عشرة (جمهورية مصر العربية /عضوا احتياطيا) العمال :
(دولة فلسطين  /عضوا أصيال)
( دولة الكويت  /عضوا أصيال)
( الجمهورية اللبنانية /عضوا احتياطيا)

 السيد  /حيدر إبراهيم السيد  /فايز المطيرى -السيد  /غسان غصن

( قرار رقم  1491م  .ع  .ع  .د  ، 39أبريل  /نيسان ) 2012
* * *
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مجلس إدارة منظمة العمل العربية ()2016 – 2014

 األعضاء الحكوميون :
 -دولة اإلمارات العربية المتحدة

عضوا أصيال

 -المملكة العربية السعودية

عضوا أصيال

 -جمهورية السودان

عضوا أصيال

 -جمهورية مصر العربية

عضوا أصيال

 -دولة قطر

عضوا احتياطيا

 أصحاب األعمال :
 -السيد  /زياد الحمصى

( األردن  /عضوا أصيال )

 -السيد  /ناصر المير

( دولة قطر  /عضوا أصيال )

 -السيد  /الشيخ عثمان مصطفى

( السودان  /عضوا احتياطيا )

 العمال :
 -السيد  /حسن فقيه

( لبنان  /عضوا أصيال )

 -السيد  /المخاريق الميلودى

( المغرب  /عضوا أصيال )

 -السيد  /جبالى محمد جبالى

( مصر  /عضوا احتياطيا )

 -2توجيه الشكر والتقدير للساادة رئايس وأعضااج مجلاس اإلدارة الساابق للجهاود التاى باذلوها
خالل الدورة المنتهية واليتها .
( قرار رقم  1542م  .ع  .ع  .د  ، 41س تم ر  /أ لول ) 2014

إسالم
ط/هشام
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