
 محمد حسين محمد علي بحر العلوم  سفيرال

 نيويورك  /مم المتحدة العراقيةلجمهورية العراق لدى األالممثل الدائم  

 خبرات العمل / المناصب

الشؤون الدولية والشؤون    وخاصة في مجال  ،اإلتحاديةخبرة كبيرة في العديد من المناصب العليا في الحكومة  
 .الجيوسياسية والدبلوماسية المتعددة األطراف والثنائية مع المعرفة الجوهرية بأساليب وبرامج األمم المتحدة

 .عاًما  35خبرة واسعة في الهندسة واالتصاالت واإلعالم لمدة  

نتقالي العراقي في عام والمجلس اال  2003عمل السفير بحر العلوم مستشارا لمجلس الحكم العراقي في عام  
  تم تعيينه سفيرا في وزارة الخارجية حيث ترأس عدة إدارات في الوزارة وكان مشاركاً   ،2009. وفي عام 2004
  فوق العادة ومفوضاً   تم تعيينه سفيراً   ،2010في مراجعة وإعادة هيكلة سياسات وزارة الخارجية. في عام    رئيسياً 

  2016ر كبير على التحول في العالقات بين العراق والكويت. في عام للعراق لدى دولة الكويت وكان له تأثي
تم تعيين السفير بحر العلوم   ،2017  حزيران . في  ن األمريكيتيعاد السفير بحر العلوم إلى الوزارة كرئيس لدائرة  

 .لتمثيل العراق كمندوب دائم لدى األمم المتحدة في نيويورك

المعنية بنزع المتحدة    لألممتم انتخاب السفير العلوم لرئاسة اللجنة األولى للجمعية العامة    ،2017  ايلولفي  
 .، خالل الدورة الثانية والسبعين للجمعيةالسالح واألمن الدولي

رئيسًا للجنة الرابعة )السياسية الخاصة وإنهاء    بحر العلوم، انتخبت الجمعية العامة السفير  2019  حزيران في  
 .االستعمار(

كما شغل منصب   مرتين،وترأس المجموعة العربية في نيويورك   المتحدة،معية العامة لألمم نائب رئيس الج
 .رئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في نيويورك

رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي السفير  2021  شباط في   عين  كميسر مشارك لقيادة   بحر العلوم، 
ي للمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام  الوزار  عالن الخاصة بصياغة اإلالمشاورات  

 واإلجتماعي.   االقتصادي  المنعقد تحت رعاية المجلس ،2021



لسفير بحر العلوم حاصل على بكالوريوس في اإللكترونيات من الجامعة التكنولوجية في بغداد وماجستير في  ا
  الخيرية،برونيل في لندن. وهو مرتبط بالعديد من المؤسسات التعليمية والجمعيات    األنظمة الرقمية من جامعة

 األشرف.  كما أنه مؤسس معهد العلمين للتعليم العالي للدراسات السياسية في النجف

 في مدينة النجف األشرف بالعراق.   1958ولد السفير بحر العلوم في العاشر من حزيران )يونيو(  

 .أبناءمتزوج ولديه أربعة  


