
السيرة الذاتية 

املعلومات الشخصية: 
االسم الكامل :                     منصور عياد العتيبي

تاريخ ومكان الوالدة:           9 ديسمبر 1966 – الكويت 
الحالة االجتماعية :            متزوج وله ثالث أوالد

اللغات :                           العربية واالنجليزية
الـوظـيفة :                         الــتحق بــوزارة الــخارجــية فــي دولــة الــكويــت فــي شهــر نــوفــمبر 

من عام 1989

التعليم : 
حـصل عـلى شـهادة  بـكالـوريـوس فـي الـعلوم الـسياسـية واإلدارة الـعامـة مـن جـامـعة الـكويـت – 

عام 1989
الخبرة العلمية : 

21/12/2022  - إلى اآلن      نائب وزير خارجية  دولة الكويت.
3/8/ 2022 – 20/12/2022      ســـــــفير فـــــــوق الـــــــعادة مـــــــفوض لـــــــدولـــــــة الـــــــكويـــــــت لـــــــدى روســـــــيا 

االتحادية.
2010 2/8/2022 -                 مــــــندوب دائــــــم لــــــدولــــــة الــــــكويــــــت لــــــدى األمــــــم املتحــــــدة فــــــي 

نيويورك
                                        سفير غير مقيم لدى كومنويلث البهاما

                                        سفير غير مقيم لدى كوستاريكا
2007-2010                      وزيــــــر مــــــفوض ومــــــديــــــر إدارة املــــــنظمات الــــــدولــــــية فــــــي وزارة 

الخارجية الكويت
2004-2006                     مســتشار ونــائــب املــندوب الــدائــم – وفــد دولــة الــكويــت الــدائــم 

لدى األمم املتحدة-   نيويورك
2001-2003                   ســـكرتـــير أول- وفـــد دولـــة الـــكويـــت الـــدائـــم لـــدى األمـــم املتحـــدة- 

نيويورك
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1996-2001            ســـــكرتـــــير ثـــــانـــــي - وفـــــد دولـــــة الـــــكويـــــت الـــــدائـــــم لـــــدى األمـــــم املتحـــــدة- 
نيويورك

1993-1996           سكرتير ثالث - وفد دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة- نيويورك
1992-1993            مـــلحق دبـــلومـــاســـي - وفـــد دولـــة الـــكويـــت الـــدائـــم لـــدى األمـــم املتحـــدة- 

نيويورك
1990-1991     مــــلحق دبــــلومــــاســــي – ســــفارة دولــــة الــــكويــــت  فــــي الــــريــــاض- املــــملكة 

العربية السعودية
1989-1990     ملحق دبلوماسي – قسم العالم العربي، وزارة الخارجية- الكويت

الخبرة : 
 2022-2010

مـــــندوب دائـــــم لـــــدولـــــة الـــــكويـــــت لـــــدى األمـــــم املتحـــــدة فـــــي نـــــيويـــــورك، اســـــتمر فـــــي املـــــشاركـــــة فـــــي 
االجــتماعــات الــعديــدة واملــؤتــمرات واملــحافــل الــدولــية داخــل إطــار عــمل األمــم املتحــدة وخــارجــه. 
حــضر اجــتماعــات حــركــة عــدم االنــحياز الــوزاريــة ،مــؤتــمر ريــو+20، مــؤتــمرات املــانــحني رفــيعة 

املستوى بشأن سوريا، باإلضافة إلى اجتماعات وبرامج مجلس االمن ذات الصلة.
مثل دول الكويت في مجلس االمن 2019-2018 

مـــثل الـــكويـــت فـــي عـــدد مـــن بـــرامـــج الـــزيـــارات الـــخاصـــة بـــدعـــوة مـــن الـــدول مـــثل اســـترالـــيا، جـــزر 
البهاما، فنزويال، اليابان، إيطاليا، تايالند، هولندا، جورجيا، البرتغال والصني.

نــظم بــرنــامــج زيــارة خــاصــة لــعدد مــن الــسفراء لــدى األمــم املتحــدة لــزيــارة الــكويــت تــماشــيا مــع 
حملة ترشيح الكويت للمجلس االقتصادي واالجتماعي للفترة 2015-2013.

نـظم عـدة فـعالـيات ثـقافـية وتـثقيفية، ومـعارض وحـفالت اسـتقبال، ومـآدب غـذاء تـماشـيا مـع حـملة 
تـــــرشـــــيح  الـــــكويـــــت للمجـــــلس االقـــــتصادي واالجـــــتماعـــــي لـــــلفترة 2013-2015 وملجـــــلس االمـــــن 

للفترة 2019-2018.
 2010-2007

وزيـر مـفوض ومـديـر إدارة املـنظمات الـدولـية فـي وزارة خـارجـية دولـة الـكويـت، خـدم لـفترة عـامـني 
ونــــصف  مــــديــــرا الدارة املــــنظمات الــــدولــــية، خــــالل هــــذه الــــفترة شــــارك فــــي عــــدة مــــؤتــــمرات عــــلى 
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مســــــتوى الــــــقمة وعــــــلى املســــــتوى الــــــوزاري وفــــــي مــــــؤتــــــمرات واجــــــتماعــــــات عــــــلى مســــــتوى كــــــبار 
املـسؤولـني، نـظمتها كـل مـن : مـنظمة املـؤتـمر اإلسـالمـي، حـركـة عـدم االنـحياز ومـنتدى املسـتقبل 

ملنطقة الشرق األوسط املوسع وشمال افريقيا، وكذلك مؤتمر الدول املجاورة للعراق.
 2007-1992

خـــالل الخـــمسة عشـــر عـــامـــا الـــتي قـــضاهـــا كـــعضو فـــي وفـــد دولـــة الـــكويـــت الـــدائـــم لـــدى األمـــم 
املتحـدة، حـضر دورات الجـمعية الـعامـة، مـنذ الـدورة الـسادسـة واألربـعني وحـتى الـدورة الـحاديـة 
والســــتني، ومــــثل دولــــة الــــكويــــت فــــي عــــدة لــــجان مــــنها: الــــلجنة األولــــى (املــــعنية بــــنزع الســــالح)، 
الــلجنة  الــرابــعة (املــعنية بــاملــسائــل الــسياســية الــخاصــة وإنــهاء االســتعمار)، الــلجنة الــخامــسة 

(املعنية بالشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية).
عام 2002

احــتل مــنصب نــائــب رئــيس لــجنة املــسائــل الــسياســية الــخاصــة وإنــهاء االســتعمار خــالل الــدورة 
السابعة والخمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة.

املهمات الخاصة : 
فبراير 2018 ويونيو 2019             رئيس مجلس االمن التابع لألمم املتحدة

يوليو – أغسطس 2017                شارك في ورشة عمل مجلس االمن في بكني بالصني
فـــــبرايـــــر 2016                             شـــــارك فـــــي مـــــؤتـــــمر دعـــــم ســـــوريـــــا فـــــي لـــــندن بـــــاملـــــملكة 

املتحدة
فــبرايــر 2016                             شــارك فــي االجــتماع رفــيع املســتوى املــعني بــالســالم، 

والعدالة والتنمية في هولندا.
مـارس 2015                             شـارك فـي مـؤتـمر الـكويـت الـثالـث لـإلعـالن عـن الـتبرعـات 

اإلنسانية
مايو 2014                               شارك في املؤتمر الوزاري لحركة عدم االنحياز 

يـنايـر 2014                              شـارك فـي مـؤتـمر الـكويـت الـثانـي لـإلعـالن عـن الـتبرعـات 
اإلنسانية

يــــنايــــر – فــــبرايــــر 2013               شــــارك فــــي املــــؤتــــمر  األول رفــــيع املســــتوى لــــإلعــــالن عــــن 
التبرعات لسوريا في الكويت

نــــوفــــمبر 2012                               شــــارك فــــي جــــولــــة املــــفاوضــــات األولــــى بــــني الــــكويــــت 
وكوستاريكا بشأن تشجيع االستثمارات 
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                                                     وحمايتها    املتبادلة في كوستاريكا.
يونيو 2012                             شارك في مؤتمر ريو+20 في البرازيل

مــايــو   2012                             شــارك فــي املــؤتــمر  الــوزاري لحــركــة عــدم االنــحياز فــي 
شرم الشيخ، مصر

نـوفـمبر 2010                           قـدم أوراق اعـتماده كـسفير غـير مـقيم لـدولـة الـكويـت لـدى 
كومنولث البهاما

يـــنايـــر 2010                               قـــدم أوراق اعـــتماده كـــسفير غـــير مـــقيم لـــدولـــة الـــكويـــت 
لدى كوستاريكا

نـــوفـــمبر 2009                           شـــارك فـــي الـــقمة الـــتي عـــقدت بـــمناســـبة حـــلول الـــذكـــرى 
الخامسة والعشرون للجنة الدائمة

                                                     لــــلتعاون االقــــتصادي والــــتجاري ملــــنظمة املــــؤتــــمر 
اإلسالمي، إسطنبول- تركيا.

يــولــيو 2009                            شــارك فــي قــمة دول حــركــة دول عــدم االنــحياز الــخامــسة 
عشر في شرم الشيخ –مصر

أبـــريـــل 2009                             شـــارك فـــي االجـــتماع الـــوزاري الـــتنسيقي لـــدول حـــركـــة 
عدم االنحياز، هافانا- كوبا

مـــايـــو 2009                             شـــارك فـــي الـــقمة الـــسنويـــة الـــسادســـة والـــثالثـــني ملجـــلس 
وزراء خارجية منظمة املؤتمر 

                                                  اإلســـــــــالمـــــــــي،   دمـــــــــشق – الجـــــــــمهوريـــــــــة الـــــــــعربـــــــــية 
السورية.

فـبرايـر 2009                         شـارك فـي االجـتماع الـوزاري حـول إصـالح مجـلس األمـن 
التابع لألمم املتحدة، روما – 

                                                 إيطاليا
ديـسمبر 2008                 شـارك فـي مـؤتـمر املـتابـعة الـدولـي حـول الـتمويـل مـن اجـل الـتنمية 

وذلك ملراجعة تنفيذ  
                                وفاق  مونتيري، الدوحة – قطر.

أكـتوبـر 2008                   شـارك فـي االجـتماع الـوزاري الـخامـس ملـنتدى املسـتقبل ملـنطقة 
الشرق األوسط املوسع  
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                                وشمال   إفريقيا، أبو ظبي – االمارات العربية املتحدة.
يوليو 2008                    شارك في االجتماع الوزاري (الخامس عشر) لدول حركة عدم 

االنحياز، طهران –  
                                            جمهورية إيران اإلسالمية.

يـــونـــيو  2008                     شـــارك فـــي الـــقمة الـــسنويـــة (الـــخامـــسة والـــثالثـــني) ملجـــلس وزراء 
خارجية دول منظمة  

                                 املؤتمر  اإلسالمي كمباال- أوغندا.
مـارس 2008                        شـارك فـي قـمة مـنظمة املـؤتـمر اإلسـالمـي (الـحاديـة عشـر)، 

داكار – السنغال
أبـــريـــل 2005                         شـــارك فـــي مـــؤتـــمر املـــنطقة الـــخالـــية مـــن األســـلحة الـــنوويـــة، 

مدينة املكسيك – املكسيك
أغســـــطس 2004                 شـــــارك فـــــي االجـــــتماع الـــــوزاري لـــــدول حـــــركـــــة عـــــدم االنـــــحياز، 

دربان – جنوب أفريقيا.
أبــريــل – نــوفــمبر 2002      شــارك فــي عــملية ســتوكــهولــم ملــراجــعة وتحســني تــنفيذ الــعقوبــات، 

ستوكهولم السويد

املــشاركــة فــي الــقمم واملؤتــمرات والــدورات الــخاصــة الــتي نــظمتها األمــم 
املتحدة : 

قمة مراجعة األلفية- االجتماع رفيع املستوى- نيويورك 2005 -
مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية – نيويورك 2005. -
الــــــدورة الــــــخامــــــسة والعشــــــرون املــــــعنية "بــــــتنفيذ نــــــتائــــــج مــــــؤتــــــمر األمــــــم املتحــــــدة -

للمستوطنات البشرية (املونل 2)" –نيويورك 2001 
الـــدورة الـــسادســـة والعشـــرون حـــول "مـــشكلة فـــيروس  نـــقص املـــناعـــة البشـــريـــة / -

االيدز" نيويورك  
أغسطس 2001                                     

القمة األلفية – نيويورك 2000 -
مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية – نيويورك 2000  -
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الدورة التاسعة عشرة "قمة األرض+5" – نيويورك 1997 -
الذكرى الخمسني لتأسيس األمم املتحدة – نيويورك 1995 -

املؤلفات 
فـــي عـــام 2009 قـــام الـــسيد مـــنصور الـــعتيبي بـــتألـــيف كـــتابـــني، وهـــما نـــتيجة تجـــميع  وتـــوثـــيق 
الـــسنوات الـــتي قـــضايـــا فـــي الـــعمل الـــدبـــلومـــاســـي لـــدى وفـــد دولـــة الـــكويـــت الـــدائـــم لـــدى األمـــم 
املتحـدة فـي نـيويـورك عـن قـضية دولـة الـكويـت  فـي األمـم املتحـدة ومـواقـف الـدول مـن الـقرارات 

املتخذة في هذا الشأن.
قضية الكويت في الجمعية العامة (2001-1990) 1.
مجــــلس االمــــن فــــي مــــواجــــهة الــــعدوان الــــعراقــــي عــــلى دولــــة الــــكويــــت وتــــداعــــياتــــه 2.

 (2008-1990)
بـعد عـضويـة الـكويـت فـي مجـلس االمـن 2018 – 2019 قـام الـسيد مـنصور الـعتيبي بـتألـيف 
كـــــتاب عـــــام 2021 عـــــن دور الـــــكويـــــت فـــــي املجـــــلس، ســـــلط الـــــضوء عـــــن مـــــبادرات ومـــــساهـــــمات 

الكويت في عمل مجلس األمن.
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