
 

 

 محمد علي الحكيم
 واألمين التنفيذي لإلسكوا لألمم املتحدة وكيل األمين العام

، عمل األمم المتحدة وبرامجهاب واسعة ومعرفة ،عامًا في مناصب حكومية ودبلوماسية 37خبرة 
الشركات في القطاع الخاص والشراكات والتمويل واإلدارة وعمليات دمج  ةضافًة الى خبرإ

 . التنمية ، وفيهاواستحواذ

 ة في العراقكوميالح ناصبالم

  ارية.وزوعامًا في مناصب حكومية  14خبرة 

بية والدولية في وزارة الخارجية وورألالعربية واالمنظمات و تخطيط السياساتب ات المعنيةداراإلمدير  •
 ( 2010-2006العراقية )

 (2010-2004) المستشار الرفيع المستوى للشؤون االجتماعية واالقتصادية لنائب رئيس الجمهورية •

 ( 2006-2005) الوطني العراقي ولجنة العالقات الخارجيةالمجلس عضو  •

 ( 2005-2004وزير االتصاالت ) •

 ( 2005-2004)ة وكالبالوزير المالية  •

 (2003 سبتمبر/أيلول-مايو/يارأوزارة التخطيط )المشرف على إدارة  •

 (2004أيار/مايو  -2003 يوليو/تموز) نائب األمين العام لمجلس الحكم العراقي •

 الدبلوماسي السلك

اإلشراف على  هتضمنت مهماتوكبرى في وزارة الخارجية، ال اتدارإللومدير عاماً كسفير  12خبرة 
 مع السفارات األجنبية في بغداد. العالقات، وعلى للعراقسفارة  50دبلوماسي في  500أكثر من 

 ( 2017-2013األمم المتحدة، نيويورك ) لدىالمندوب الدائم للعراق السفير/ •

 (2013-2010األمم المتحدة، جنيف ) لدىالمندوب الدائم للعراق السفير/ •

 (2005-2004) العربية الدول جامعة فيوالمعلومات  التصاالتل العرب الوزراء مجلس رئيس •

 :(2010-2006) مدير اإلدارات التالية في وزارة الخارجية •
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 سفارة وقنصلية عراقية 28إدارة الشؤون األوروبية: اإلشراف على  -

األنشطة  علىعراقية في المنطقة العربية، ووقنصلية سفارة  22العربية: اإلشراف على الشؤون إدارة  -
وال سيما  ،ةقومنظمات األمم المتحدة في المنط الحكومية الدوليةمع جامعة الدول العربية والمنظمات 

 والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالميةاإلسكوا 

 دوليةالقضايا الإدارة تخطيط السياسات: اإلشراف على البحث والتطوير والمتابعة بشأن  -

 وكاالتهاالدائمة لدى األمم المتحدة وإدارة المنظمات الدولية: إدارة أنشطة بعثات العراق  -

 (2015) ةالنووياألسلحة رئيس لجنة أوراق التفويض الجتماع مراجعة اتفاق منع انتشار  •

 عضو في مجموعة قواعد السلوك •

األمم  في الفلسطيني العلم رفع بشأن قرارال مقترحترأس اجتماع األمم المتحدة للسفراء العرب وقدَم  •
 العامة  الجمعية اعتمدته الذيالمتحدة 

في الجمعية العامة لألمم المتحدة العراقي  التراث نقاذإ بشأنواليونسكو العتماد قرار  لمانياأعمل مع  •
(2015) 

 المتحدة  األمم

بعثة األمم المتحدة  ، بما في ذلكووكاالتها ومنظماتها المتحدة األممسنوات في العمل مع  عشرخبرة 
   .والصين 77الـ، ومجموعات دولية مثل مجموعة لتقديم المساعدة إلى العراق

 في بما المستدامة، التنمية وأهداف لأللفية اإلنمائية األهداف تنفيذ بشأن المتحدة األمم وكاالتمع  التنسيق •
 بالعراق خاصة برامج وضع ذلك

 بين المساواةوقضايا المرأة مناسبات وأنشطة تتعلق باإلرث الثقافي وحقوق اإلنسان ونزع األلغام و رعاية •
 النزاعات نشوب ومنع اإلرهاب ومكافحة الجنسين

 والشراكات المانحة الجهات

 .المانحة لتوفير الدعم للعراق والجهات عاماً في العمل مع البلدان 14خبرة 

اليابان، وجمهورية كوريا، وأستراليا، ونيوزلندا، والواليات المتحدة األمريكية، وبلدان االتحاد األوروبي،  •
 والكويت

 دائرةمليون دوالر بالتعاون مع  15البعثة األلمانية لدى األمم المتحدة لدعم مشروع لنزع األلغام بقيمة  •
 باأللغام المتعلقة لإلجراءات المتحدة األمم

مليون دوالر إلعادة بناء المدن العراقية بعد  100 أكثر من البعثة اليابانية لدى األمم المتحدة للتعهد بتقديم •
 منها والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيمإخراج 
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البعثة اإليطالية لدى األمم المتحدة لدعم مشاريع رقمنة اإلرث الثقافي العراقي وتدريب الشرطة وترميم  •
 سد الموصل

 الخاص القطاع

 كبيرة لشركاتمدير إدارة، ومؤسس أعمال، ومستشار في الشؤون التكنولوجية ك عاماً  15 خبرة
 . والتسويق والتطوير والبحثوالتطوير التكنولوجي  واالستحواذ الدمج في مجال، وصغيرة ومتوسطة

 والميزانية المالية الشؤون

 القطاعومدير لعدة إدارات حكومية، وفي كوزير في مجال الشؤون المالية وإعداد الميزانية  خبرة
 .الخاص

 ألف 22و رئيسية، ُشعب لثالث السنوية الميزانية وإدارة إعداد لالتصاالت، كوزيرإطار مهماته  في •
 دوالر مليون 400 تبلغ سنوية بميزانية اً متزامن اً عورمش 55 من وأكثر موظف

 مبانيمليون دوالر مع أربع وزارات عراقية إلعادة بناء مدينة النجف: ترميم  50ميزانية بقيمة  إدارة •
 تأهيل وإعادة والنقالة، األرضية الهواتف وخطوط الكهرباء إمدادات إصالحو الكوفة، وجامعة المدارس

 المستشفيات

 والمؤتمرات االجتماعات

الوفود الرسمية العراقية إلى عضو في ك واجتماعات مؤتمرات في المشاركة في عاماً  30 خبرة
 وكان .السفراء لمجموعات واجتماعات اً لجان سأترو االجتماعات الرفيعة المستوى ومؤتمرات القمة.

 .لعراقل المانحين مؤتمرات ذلك في بما المناسبات، من العديدفي  ومحاضراً الرئيسي  المتحدث
 حول بلداً  193مرتين للتحدث أمام دبلوماسيين من  والبحث للتدريب المتحدة األمم معهد اختارهو

 .العامة الجمعية أعمال جدول

 األكاديمي والبحث التعليم

 .سنوات في المجال األكاديمي واألبحاث الجامعية 8خبرة 

في والية  إيسترن نورث ةجامع) البرامج وتطوير والرياضيات اإلدارة مجاالت في جامعي دريست •
  المتحدة االمريكية(ماساشوستس/الواليات 

 ، وأنشطة البحث والتطوير، وبرامج التدريبإقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم الطالب •
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 سياسية وأمنية واقتصادية مواضيعالمحاضرة في معهد بغداد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية حول  •

 اإلشراف على مشاريع أبحاث يعدها دبلوماسيون متدربون •

 في العراق في اللغة العربية قتصاديةاالسياسية وال قضاياالالت عن األمم المتحدة ونشر مقا •

 الشهادات

 كيةيمن جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمرالهندسية  حائز شهادة دكتوراه في اإلدارة •

  من جامعة برمنغهام، المملكة المتحدة ماجستير في العلوم والتكنولوجياشهادة حائز  •

 من الجامعة المستنصرية، العراق بكالوريوس في التربية واإلحصاءشهادة حائز  •

 شخصية معلومات

 1952 عامفي  العراق في لدوُ  •


