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الدكتور مهدي  الكفاءة االقتصادية رحيلتنعي شبكة االقتصاديين العراقيين 

 الحافظ

تشرين االول/اوكتوبر من هذا العام رحل عنا زميلنا  1في مساء يوم االحد المصادف 
بالقرب من ذويه مهدي الحافظ في احد مستشفيات مدينة فينا عاصمة النمسا  ورالدكت

 احد المدن االلمانية. ولده خيام المقيم فيالمقيمن هناك و 

الوطنية الفذة هذه الشخصية  نحزن واالسى لفقداوفي الوقت الذي نعبر فيه عن شعورنا بال
والتي ناضلت على مدى عقود من الزمن من اجل النهوض باالقتصاد العراقي وتحقيق 

ة في العراق نعزي ذويه والمجتمع االقتصادي العراقي واالممقراطية يالدمبادئ الحرية و 
العراقية بهذا المصاب الجلل وندعو الى الباري عزَّ وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

 ح جناته ويلهم اهله ومريده بالصبر والسلون. يسسكنه فيو 

لقد كان للراحل حضور ناشط وفعال في الساحة السياسية االقتصادية  العراقية قبل وبعد 
 التي جرت حول القضايا وشارك بمهنية عالية في الحوارات 2003التغيير في عام 
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ومنها الحوار النقدي مع الشبكة حول السياسة النقدية للبنك المركزي  مركزيةالاالقتصادية 
  2012-2011العراقي خالل الفترة 

ذ عبد امساعده االست لنا ته الذاتية التي كتبهاسير  بعض المحطات من وفي التالي نقتبس 
 مشكورا  هنداوي الزهرة ال

  في مدينة الديوانية 1937تموز  3 في الدكتور مهدي احمد حافظ الحافظ ولد

 اواًل: المناصب والمسؤوليات

 ووزير التخطيط والتعاون اإلنمائي  في الدورة الحالية  ضو مجلس النواب العراقيع
، "معهد التقدم للسياسات االنمائية  "ورئيس  في حكومة الدكتور اياد عالوي  األسبق

، من جامعة براغ  في العلوم االقتصادية  Ph D ويحمل درجة دكتوراه دولة
من جامعة  .BSc ، وبكالوريوس علوم في الكيمياءMA وماجستير في علم االجتماع

 بغداد
 2005 – 2003لرئيس االول للهيئة الستراتيجية العادة االعمار في العراق ا . 
  2005 – 2003 "مستقلين تجمع الديموقراطين ال "نائب رئيس   
  2014رئيس السن في مجلس النواب العراقي / الدورة الثالثة      

  :الخبرة وميادين العمل -ثانياً 

 يونيدو  لمستشار الخاص للمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةا  
(NIDO)2000-1999 فيينا   



 

 

 احداث وتقارير اقتصادية
 

 

 3 شبكة االقتصاديين العراقيين تنعي رحيل الكفاءة االقتصادية الدكتور مهدي الحافظ

  الصناعيةالمدير اإلقليمي لمنظمة االمم المتحدة للتنمية UNIDO   في البلدان
 1999-1996(  بيروت ) العراق وسوريا واالردن -العربية

 موظف كبير Senior  لدى اليونيدو ومدير البرنامج الخاص للتنمية الصناعية العربية
  1996-1983 وتشمل العراق

 .خبير لدى منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD  (1980 جنيف-
ثم  -وزير مفوض في البعثة العراقية لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف 1983

  1980-1978 استقال ألسباب سياسية
 1978-1975  خبير في وزارة النفط العراقية بدرجة خاصة . 
  1975-1973 بغداد في استاذ االقتصاد في الجامعة المستنصرية   

 لميةالنشاطات والمنظمات الفكرية والع -ثالثاً   

  2005حائز على جائزة اليونسكو للتنمية المستدامة لعام  
 2007 رئيس المجلس العراقي للثقافة . 
  2003-1998رئيس )الجمعية العربية للبحوث االقتصادية( ومقرها في القاهرة 

  1996االردن منذ عام  -عضو مجلس امناء )منتدى الفكر العربي(، عمان  
 االفريقي( ورئيس فريقها  –لتضامن االسيوي نائب رئيس )منظمة ا  -االقتصادي 

  1980االجتماعي منذ 

 2002رئاسة الوزارة السورية  –ضو المجلس االستشاري لمكافحة البطالة ع   
  1983عضو )منتدى العالم الثالث( / من كبار الباحثين منذ   
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 دورات ئها لعدة من مؤسسي )المنظمة العربية لحقوق االنسان( وعضو مجلس امنا  
 العراقيين  االمين العام )للهيئة االستشارية العراقية( التي ضمت عشرات المثقفين

 واصدرت دراسات كبيرة  ونظمت ندوات حول احوال العراق واثار القمع السياسي
1991  

 المؤلفات واالعمال البحثية -رابعاً :  

 1973 . االستخدامات االقتصادية لعوائد النفط  
 آليات رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية العربية  
 2000 .النفط واالقتصاد العربي 
  1997تقييم تجارب االستقرار االقتصادي والتكييف الهيكلي في البلدان العربية 

Structural Changes and Economic Stabilization     
  1999 االوربية  –افاق الشراكة العربية   
 (  رؤية مستقبلية إلنماء العالم العربي )دراسة لليونسكو. 
  التنوع الحيوي  Biodiversity    مراجعة. )اصدار اليونسكو(.  –والتنمية والعلم

2002  
 مجموعات اوراق داخلية لمنظمتي الـ UNIDO و UNCTAD   ومقاالت كثيرة

لمستدامة والتنمية البشرية لمعالجة شؤون اقتصادية واجتماعية وثقافية والتنمية ا
وحقوق االنسان واالصالحات الديمقراطية، والعولمة وقدم بعضها لندوات عربية 

 .ودولية
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 " 2009 مقاالت في االقتصاد والسياسة "االن والغد     
  2012  آراء ومعالجات جديدة –التنمية البشرية  
 2012 ضاءات على الماضي القريب إ. 
  2012 االملنبؤات 
  2013 .روح العصر ومسارات التحول في العراق 

 

 


