السيرة الذاتية
ضَ٘ اىشٞد ّاصر اىَحَس األحَس اىجاتر اىَثارك اىصثاح
رئيس مجلس وزراء دولة الكويت ( ) 2011 – 2006

البٌـــــانات الشــــــخصٌــــــة
االضٌ

ّاصر اىَحَس األحَس اىجاتر اىَثارك اىصثاح.

ذارٝد اىَٞالز

 22زٝطَثر .ً1940

اىحاىح االجرَاػٞح

ٍرسٗج ٗىٔ اتْاُ.

الـخبرات العـلمٌـــة
1959 - 1955

شٖازج اىرؼي ٌٞاىؼاٍح ٍِ اىََينح اىَرحسج ( ) G.C.E.
)(Ordinary level - 8 O level
)(Advanced level - 6 A level

1960 - 1959

شٖازج اىستيً٘ اىؼيٞا ف ٜاىيغح اىفرّطٞح.

1964

تناى٘ر٘ٝش ف ٜاىطٞاضح ٗاالقرصاز -جاٍؼح جْٞف -ض٘ٝطرا.

اىـيــغـــــاخ

اىؼرتٞح  -اىفرّطٞح  -اإلّجيٞسٝح  -تؼض اىفارضٞح.
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الـخبرات العـملٌـــة
 15أغسطس 1964

سكرتٌر ثالث  -وزارة الخارجٌة.

 2أكتوبر 1964

التحك بالوفد الدائم لدولة الكوٌت -منظمة األمم المتحدة -نٌوٌورن.

ٌ 1ونٌو 1965

الدٌوان العام  -وزارة الخارجٌة.

 5دٌسمبر1965

سفٌر فوق العادة وزٌرا مفوضا – وزارة الخارجٌة.

 16دٌسمبر1965

أول مندوب دائم لدولة الكوٌت  -المكتب األوروبً لهٌئة األمم
المتحدة  -جنٌف  -االتحاد السوٌسري.

أبرٌل 1966

افتتح أول مبنى للمندوبٌة الدائمة فً جنٌف.

ٌونٌو 1966

أول لنصل عام لدولة الكوٌت لدى االتحاد السوٌسري – جنٌف.

 6أكتوبر 1968

سفٌرا فوق العادة مفوضا لدى إٌران.

1971

سفٌرا محاال لدى أفغانستان.

1979 - 1975

عمٌد السلن الدبلوماسً فً إٌران.

1979 - 1975

عمٌد السلن الدبلوماسً فً أفغانستان.

 22ماٌو 1979

نمل إلى الدٌوان العام بوزارة الخارجٌة.

1985 - 1979

وكٌال لوزارة اإلعالم.

1988 - 1985

وزٌرا لإلعالم.
رئٌس المجلس الوطنً للثمافة و الفنون و اآلداب.
وزٌرا للشؤون االجتماعٌة والعمل.

ٌونٌو  -1990أبرٌل 1991

وزٌر الدولة للشؤون الخارجٌة.

2006 – 1991

وزٌرا لشؤون الدٌوان األمٌري.

فبراٌر  -2006نوفمبر
2011
 7فبراٌر2006

رئـٌسا ً لمجــلس الــوزراء.

1990 - 1988

صدور األمر األمٌري بتعٌٌنه رئـٌسا لمجــلس الــوزراء.
صــدور أمر أمــٌري بتكلٌفه بتشكٌل الوزارة رلم " "22فً تارٌخ
دولة الكوٌت .
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 8فبراٌر 2006

صــدور األمــر األمــٌري بـأن تكـون مخاطبــة رئٌس مجلس الوزراء
كالتالً :سمـو الشٌــخ نـاصر الدمحم األحمد الصباح ،رئٌس مجلس
الوزراء.

ٌ 2ولٌو 2006

صدور األمر األمٌري بإعادة تعٌٌنه رئٌسا لمجلس الوزراء.
صدور أمر أمٌري بتكلٌفه بتشكٌل الوزارة رلم " "23فً تارٌخ دولة
الكوٌت.

 6مارس 2007

صدور األمر األمٌري بإعادة تعٌٌنه رئٌسا لمجلس الوزراء.
صدور أمر أمٌري بتكلٌفه بتشكٌل الوزارة رلم " "24فً تارٌخ دولة
الكوٌت.
صدور األمر األمٌري بإعادة تعٌٌنه رئٌسا لمجلس الوزراء.
صدور أمر أمٌري بتكلٌفه بتشكٌل الوزارة رلم " "25فً تارٌخ دولة
الكوٌت.
صدور األمر األمٌري بإعادة تعٌٌنه رئٌسا لمجلس الوزراء.
صدور أمر أمٌري بتكلٌفه بتشكٌل الوزارة رلم " "26فً تارٌخ دولة
الكوٌت.
صدور األمر األمٌري بإعادة تعٌٌنه رئٌسا لمجلس الوزراء.
صدور أمر أمٌري بتكلٌفه بتشكٌل الوزارة رلم " "27فً تارٌخ دولة
الكوٌت.
صدور األمر األمٌري بإعادة تعٌٌنه رئٌسا لمجلس الوزراء.
صدور أمر أمٌري بتكلٌفه بتشكٌل الوزارة رلم " "28فً تارٌخ دولة
الكوٌت.

20ماٌو 2008
 17دٌسمبر 2008
 20ماٌو 2009
 5ابرٌل 2011

أنشـــــطة أخـــــــرى
أصغر عمٌد للسلن الدبلوماسً فً العالم خالل عمله كسفٌر فً إٌران.
أغسطس 1990

تولى مهمة اإلشراف على اإلعالم الكوٌتً فً األشهر األولى من
اإلحتالل و لام بتشغٌل أول إذاعة كوٌتٌة فً المنفى.

أغسطس 1990

أول صوت كوٌتً من اإلذاعة أٌام الغزو أذاع عبارة "هنا الكوٌت".

أكتوبر 1990

صاحب لرار إصدار جرٌدة صوت الكوٌت الٌومٌة الناطمة باسم
الشعب الكوٌتً.
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سبتمبر /أكتوبر 1990

مثل المغفور له صاحب السمو أمٌر البالد الراحل الشٌخ جابر األحمد
الجابر الصباح (طٌب هللا ثراه) فً عدد من المناسبات الدولٌة و
مبعوثا من سموه لدى عدد من لادة و زعماء دول العالم.

نوفمبر1990

مثل المغفور له صاحب السمو أمٌر البالد الراحل الشٌخ جابر األحمد
الجابر الصباح (طٌب هللا ثراه) لدى تتوٌج إمبراطور الٌابان.

ٌ 12ونٌو 1999

مثل المغفور له صاحب السمو أمٌر البالد الراحل الشٌخ جابر األحمد
الجابر الصباح (طٌب هللا ثراه) فً االحتفال الخاص بمناســبة مرور
مائة عـام على اتفــالٌة الصــدالة بٌن الكوٌت و المملكة المتحدة.

 11أكتوبر2000

افتتح نٌابة عن المغفور له صاحب السمو أمٌر البالد الراحل الشٌخ
جابر األحمد الجابر الصباح (طٌب هللا ثراه) جــناح دولة الكــوٌت فً
كلـــٌة برٌـطـانٌا الــــملكٌة البــحـــرٌة فً دراموث – دٌفون ,جنوب
غرب إنجلترا.
الضٌف الرئٌسً لمأدبة اإلفطار التً ألامها فخامة الرئٌس جورج
دبلٌو بوش بمناسبة شهر رمضان المبارن.

 17سبتمبر 2008
 25سبتمبر 2008

 22سبتمبر 2009
 8دٌسمبر 2009
 16دٌسمبر 2009
 18دٌسمبر 2009
 20سبتمبر 2010
 19ماٌو 2012

ترأس سموه المائدة المستدٌرة و الجلسة العامة التً ألٌمت بعنوان
"التربٌة و الصحة" بممر األمم المتحدة فً نٌوٌورن وبمشاركة فخامة
رئٌس جمهورٌة سلوفٌنٌا.
ترأس سموه المائدة المستدٌرة الثانٌة المنبثمة عن لمة "التغٌر المناخً"
بممر األمم المتحدة فً نٌوٌورن وبمشاركة فخامة رئٌس جمهورٌة
فنلندا.
أول رئٌس مجلس وزراء كوٌتً ٌرتمً منصة مجلس األمة للرد على
استجواب ممدم إلٌه من أحد أعضاء المجلس .
حصل سموه على دعم األغلبٌة البرلمانٌة فً التصوٌت الذي تم بشأن
كتاب عدم التعاون الممدم من بعض أعضاء مجلس األمة عمب
استجواب سموه .
ترأس وفد دولة الكوٌت المشارن فً الممة الخامسة عشرة لألمم
المتحدة حول التغٌر المناخً ممثال لحضرة صاحب السمو أمٌر البالد
المفدى  ،حفظه هللا ورعاه .
ترأس سموه المائدة المستدٌرة الثانٌة حول التعلٌم والصحة بممر األمم
المتحدة فً نٌوٌورن.
مثل حضرة صاحب السمو الشٌخ صباح األحمد الجابر الصباح أمٌر
البالد المفدى  ،حفظه هللا ورعاه ،لحضور احتفاالت الذكرى الستٌن
عاما على تولً صاحبة الجاللة الملكة الٌزابٌث الثانٌة عرش المملكة
المتحدة لبرٌطانٌا العظمى واٌرلندا الشمالٌة.
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 21سبتمبر 2012

 27-25مارس 2015

لام سموه بافتتاح برنامجه فً جامعة درهام بالمملكة المتحدة (مواجهة
التحدٌات السٌاسٌة بالشرق األوسط) حٌث لامت الجامعة بإطالق اسم
سموه على الكرسً العلمً الذي ٌرأسه البروفسور أنوش احتشامً
عرفانا لرعاٌة سموه لهذا البرنامج االكادٌمً.
مثل حضرة صاحب السمو الشٌخ صباح األحمد الجابر الصباح أمٌر
البالد المفدى  ،حفظه هللا ورعاه ،لحضور مراسم تشٌٌع رئٌس
وزراء جمهورٌة سنغافورة السابك  /لً كوان ٌون.

المـــــؤتمــــــرات
1988 - 1979

ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد ىؼسج ٍؤذَراخ ى٘زراء اإلػالً اىؼرب.

1990 - 1988

ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد ىؼسج ٍؤذَراخ ى٘زراء اىشؤُٗ االجرَاػٞح
ٗاىؼَو اىؼرب.
ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد ىؼسج ٍؤذَراخ ىَْظَح اىؼَو اىسٗى – ٜجْٞف .

 27 - 19ضثرَثر 2008

ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد اىَشارك ف ٜأػَاه اىسٗرج ( )63ىيجَؼٞح
اىؼاٍح ىألٌٍ اىَرحسج فّ٘ٝ٘ٞ ٜرك.

 28 - 18ضثرَثر 2009

ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد اىَشارك ف ٜأػَاه اىسٗرج ( )64ىيجَؼٞح
اىؼاٍح ىألٌٍ اىَرحسج فّ٘ٝ٘ٞ ٜرك.
ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد اىَشارك ف ٜأػَاه ٍؤذَر أطراف ٍؼإسج
ذغٞر اىَْاخ ف ٜم٘تْٖاجِ – ٍَينح اىسَّارك.
ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد اىَشارك ف ٜأػَاه اىسٗرج ( )65ىيجَؼٞح
اىؼاٍح ىألٌٍ اىَرحسج فّ٘ٝ٘ٞ ٜرك.
ذرأش ٗفس زٗىح اىن٘ٝد اىَشارك ف ٜأػَاه اىسٗرج ( )66ىيجَؼٞح
اىؼاٍح ىألٌٍ اىَرحسج فّ٘ٝ٘ٞ ٜرك.

 18 - 16زٝطَثر2009
 25 - 15ضثرَثر 2010
 25 - 16ضثرَثر 2011

اللجـــــــــان
رئٞص ىجْح اإلػالً اىثررٗىٗ - ٜزارج اإلػالً.
ْٝاٝر 2002

رئٞص اىيجْح اىؼيٞا ىالحرفاه تؼ٘زج اىَغف٘ر ىٔ صاحة اىطَ٘ أٍٞر
اىثالز اىراحو اىشٞد جاتر األحَس اىجاتر اىصثاح طٞة هللا ثرآ ضاىَا
ٍؼاف ٍِ ٚرحيح اىؼالج ف ٜاىرارج.
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عضـــــوٌـــة الجمــــــعٌات والهـــــــٌئات
اىرئٞص اىفرر ٛىجَؼٞح ٕ٘اج اىطٞاراخ اىرارٝرٞح.
اىرئٞص اىفرر ٛىيْاز ٛاىن٘ٝر ٜاىرٝاض ٜىيطٞاراخ ٗاىسراجاخ اىْارٝح.
اىرئٞص اىفرر ٛىَرحف اىطٞاراخ اىرارٝرٞح.
ػض٘ ف ٜاىؼسٝس ٍِ جَؼٞاخ اىصساقح اىن٘ٝرٞح اىسٗىٞح.

مســـاهمــات اكـــادٌمٌــة
ٍارش 2010

صاحة ذثرع مرض ٜاىشٞد ّاصر تِ دمحم اىصثاح ف ٜاىؼالقاخ اىسٗىٞح
ٗاىطٞاضٞح ٗاألٍِ االقي – َٜٞجاٍؼح زرٕاً – اىََينح اىَرحسج.

األوسمـــــــة
ّ٘فَثر 1968

ٗضاً اإلٍثراط٘رٝح اىفارضٞح ٍِ اىسرجح األٗى ٍِ ٚشآ إٝراُ.

1984

ٗضاً اىفارش ٍِ ػَسج تارٝص اىطٞس /جاك شٞراك.

 15أغططص 1993

ٗضاً األرجـْر ٍِ ِٞاىسرجح األٗى ٍِ ٚفراٍح رئــٞص اىــجَٖ٘رٝح
اىطٞسٍْ /ؼٌ مارى٘ش.

 7أمر٘تر1994

ٗضاً اىفارش ٍِ اىسرجح األٗى ٍِ ٚفراٍح رئٞص جَٖ٘رٝح اىطْغاه
اىطٞس /ػثسٓ ض٘ٞف.
شٖازج ذقسٝر ٍِ اىسرجح اىََرازج ٍْ -ظَح اىَؤذَر اإلضالٍ.ٜ

ّ٘ 3فَثر 1996
 16ضثرَثر 1997

اى٘ضاً األمثر ٍِ طثقح أضس فْيْسا ٍِ فراٍح رئٞص جَٖ٘رٝح فْيْسا
اىطٞسٍ /ارذ ٜإرطار.ٙ
ٗضاً (اىسّثقح اىفضٞح) ٍِ ػَٞس ٍسْٝح في٘رّص  -إٝطاىٞا ٕٗ٘ ٍِ ارفغ
أٗضـَح اىَسْٝح ٗشىل ف ٜاحرـــفاالخ شمر ٙذأضـٞص جـــَؼٞح اىصــــساقح
اىن٘ٝرٞح  -اإلٝطاىٞح.

2006 ّ٘ٞ٘ٝ 17

ٗضاً اىشرف ٍِ االذحاز اىؼرت ٜىيَحارت ِٞاىقسٍاء ٗضحاٝا اىحرب،
ذقسٝرا ىحٖ٘زٓ ٗأػَاىٔ اىجيٞيح ٍِ أجو اىَحارت ِٞاىقسٍاء فٗ ٜطْٔ ٗأٍرٔ
– اىجَٖ٘رٝح اىؼرتٞح اىط٘رٝح.

 12ضثرَثر 2006

ٗضاً ج٘قح اىشرف ترذثح ضاتظ مثٞر ٍِ اىسرجح األٗى ٍِ ٚفراٍح
اىطٞس /جاك شٞراك رئٞص جَٖ٘رٝح فرّطا قاً ترقيٞسٓ ٍؼاى ٜرئٞص
اى٘زراء اىفرّط ٜاىطٞس /زٍْٗٞل زٗفٞيثاُ ف ٜقصر ٍاذٍْ ُ٘ٞقر رئاضح
ٗزراء فرّطا.

ّ٘ 15فَثر 2005
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ْٝ 28اٝر 2007
ْٝ 29اٝر 2007
 9أترٝو 2007
ٍ 30ا2007 ٘ٝ
 13زٝطَثر 2007
ٍ 27ا2008 ٘ٝ
 19ضثرَثر 2008

ٗضاً االضرحقاق ٍِ أٍٞر زٗىح قطر ضَ٘ اىشٞد /حَس تِ ذيٞفح آه ثاّ.ٜ
ٗضاً اإلذحاز ٍِ رئٞص زٗىح اإلٍاراخ اىؼرتٞح اىَرحسج ضَ٘ اىشٞد/
ذيٞفح تِ زاٝس تِ ضيطاُ آه ّٖٞاُ.
اى٘ضاً "األمثر ٍِ ّٞشاُ االضرحقاق اى٘طْ ٍِ "ٜفراٍح رئٞص جَٖ٘رٝح
اىطْغاه اىطٞس /ػثس هللا ٗاز.
ٗضاً االضرحقاق ٍِ اىسرجح األٗى ٍِ ٚفراٍح رئٞص جَٖ٘رٝح اّسّٗٞطٞا
اىطٞس /ض٘ضٞي٘ تاٍثْج .ّٕ٘٘ٝ٘٘ٝ
ذطيٌ ّطرح ٍِ ٍفراح ٍسْٝح ذٞراّا تجَٖ٘رٝح أىثاّٞا تَْاضثح زٝارذٔ
اىرضَٞح.
ٗشاح اٍر االضرحقاق اىَسّ ٍِ ٜصاحة اىجالىح اىَيل ذ٘اُ مارى٘ش
االٗه ػإو اضثاّٞا.
ٍٞساىٞح اىرئٞص ٍِ جاٍؼح ج٘رج ٗاشْطِ ذنرَٝا ىَطٞرذٔ ف ٜذسٍح تيسٓ
ٗ أتْاء شؼثٔ – اى٘الٝاخ اىَرحسج األٍرٝنٞح.

ٌ 16ولٌو 2009

وسام جولة الشرف برتبة ضابط كبٌر من فخامة رئٌس جمهورٌة بنٌن
الدكتور بونً ٌاًٌ.

ٌ 19ولٌو 2009

وسام جولة الشرف برتبة كومندور من رئٌس جمهورٌة جٌبوتً
إسماعٌل عمر جٌلٌه.
وسام العائلة المالكة من الدرجة األولى من جاللة ملن مملكة سوازٌالند
مسواتً الثالث.
وسام االستحماق الوطنً األكبر من فخامة رئٌس الجمهورٌة الفرنسٌة
نٌكوال ساركوزي وهو أرفع وسام فً فرنسا.

ٌ 23ولٌو 2009
 16ابرٌل 2010
ٌ 26ولٌو 2010

مفتاح مدٌنة سانتٌاغو بجمهورٌة شٌلً من عمدة المدٌنة تمدٌرا لدور
سموه فً توطٌد العاللات التشٌلٌة الكوٌتٌة.

 26نوفمبر 2011

وسام المواطنة الفخرٌة لمدٌنة تٌرانا من رئٌس بلدٌة تٌرانا بجمهورٌة
سموه فً تعزٌز العاللات وتنمٌتها
ألبانٌا السٌد لولزٌم باشا ،تمدٌرا ً لدور ّ
فً شتى المجاالت بٌن الكوٌت وجمهورٌة ألبانٌا.

 22ماٌو 2014

درجة الدكتوراه الفخرٌة (  )Ph.D honoris causaمن جامعة روما
اإلٌطالٌة فً مجال النظم المانونٌة الممارنة والعاللات الدولٌة.

 23ماٌو 2014

وسام سٌغٌلوم ماغنوم من جامعة بولونٌا اإلٌطالٌة وهو أرفع وسام
سموه المتمٌزة فً مجال دعم الحوار بٌن
أكادٌمً تمدٌرا ً لجهود ّ
الحضارات وتعزٌز التواصل الثمافً والسٌاسً بٌن شعوب العالم.
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ٌ 14ناٌر 2015

صورة طبك األصل من وثٌمة "العهدة العمرٌة" وهً كتاب كتبه الخلٌفة
عمر بن الخطاب ألهل إٌلٌاء (المدس) عندما فتحها المسلمون عام 638
للمٌالد ،أمنهم فٌه على كنائسهم وممتلكاتهم ،ولد اعتبرت العهدة العمرٌة
واحدة من أهم وألدم الوثائك فً تنظٌم العاللة بٌن األدٌان ،ولد أهداها
لسموه البطرٌرن ٌ /وحنا العاشر الٌازجً ،بطرٌرن أنطاكٌة وسائر
المشرق للروم األرثوذكس ،تمدٌرا ً لدور وجهود سموه فً دعم الحوار
بٌن الحضارات.

 25مارس 2015

الوسام الشرفً لالتحاد العربً للمحاربٌن المدماء وضحاٌا الحرب ،من
لبل الجمعٌة العمومٌة لالتحاد فً دورة انعمادها الخامسة والعشرٌن التً
سموه وأعماله
ُ
ع ِمدت بالمملكة المغربٌة الشمٌمة ،وذلن تمدٌرا ً لجهود ّ
الجلٌلة من أجل المحاربٌن المدماء فً وطنه وأمته العربٌة.

 25نوفمبر 2016

مٌدالٌة "  "Schola Genevensis 1559من جامعة جنٌف –
 1964ومرور
سموه منها عام
االتحاد السوٌسري ،بمناسبة ّ
تخرج ّ
خمسٌن عاما ً على العاللات الكوٌتٌة  -السوٌسرٌة.
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