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Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم

تـع ـ ــزي ـ ـ ــز

Advancing مكــان ــة

الدب ـل ــومــاسـي ــة

Diplomacy

اإلمـاراتي ـ ـ ــة

on Behalf of
the

UAE

HE Lana Zaki Nusseibeh, Ambassador and Permanent Representative of the United Arab Emirates to the United Nations.© Permanent Mission of the UAE to the UN.
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in Arab World. She also reflects on the importance of having
her father’s support based on her own childhood experience
and gives practical advice for women who want to pursue a
career in diplomacy.
Your Excellency, you were the first woman to be appointed
UAE Ambassador and Permanent Representative to the
UN in 2013. Prior to that, you helped establish the UAE
Ministry of Foreign Affairs’ Policy Planning Department
in 2009 and served as its first director for three years. How
do you feel about these two remarkable appointments?
My current role serving as the UAE Ambassador to the United
Nations is an honour and a privilege – and a tremendous
responsibility because of the central role that the UN and
other multilateral institutions play in the foreign policy of
the United Arab Emirates. The UN system was created as a
result of the catastrophe of World War II and its aftermath.
Ambassador Nusseibeh delivering her introductory remarks at the Gathering
Storm: Women’s, Children’s and Adolescents’ Health in Climate-Induced
Humanitarian Settings panel organized by the Permanent Missions of the UAE
and Norway to the UN in New York – February 2017. © Permanent Mission of
the UAE to the UN.

ســاهمت فــي رفــع معـ ّـدالت اإللمــام بالقــراءة والكتابة فــي اإلمارات
 كمــا.العربيــة المتحــدة إلــى أعلــى مســتوياتها فــي العالــم العربــي
بنــاء علــى تجاربهــا الخاصــة فــي
تتأمّ ــل فــي أهميــة دعــم الوالــد
ً
 وتســدي نصائــح عمليــة إلــى النســاء الراغبات في،مرحلــة الطفولــة
.شــق مســيرة مهنيــة فــي حقــل العمــل الدبلوماســي

ّ  تـ،ســعادتك
ـم تعيينــك أول امــرأة ســفيرة لإلمــارات العربيــة
.2013 المتحــدة ومندوبــة دائمــة فــي األمــم المتحــدة عــام
 ســاهمت فــي إنشــاء إدارة تخطيــط السياســات،قبــل ذلــك
 وكنــت2009 فــي وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي عــام
 ما شعورك حيال هذين.مديرتها األولى طيلة ثالث سنوات
المنصبيــن الهاميــن؟

ً
حاليــا كســفيرة ومندوبــة دائمــة لدولــة
إن المركــز الــذي أشــغله
ّ
 ومســؤولية،إلــي
بالنســبة
شــرف
المتحــدة
األمــم
لــدى
اإلمــارات
ّ
ً
نظــرا إلــى الــدور المحــوري الــذي تلعبــه األمــم المتحــدة
عظيمــة
ّ
المتعددة األطراف في السياسة الخارجية لإلمارات
والمؤسسات
.العربيــة المتحــدة

Despite the turmoil that some parts of the world – and
particularly the Middle East – have experienced since 1945,
the fact remains that the rules-based international system,
which is based upon the UN Charter, has afforded the world
an unprecedented degree of peace and cooperation among
nation states. The UAE model of moderation and peaceful
coexistence is safeguarded by this international order. As
a result of current challenges to the international order, I
feel that I am serving my country at a historical and critical
turning point for our region and for the world. All of the
UAE’s diplomats therefore feel a sense of deep responsibility
in our assignments. Fulfilling that responsibility is a duty
that I take very seriously in serving my country.
Working with governments everywhere, the UN has achieved
previously unimaginable advances in human development
– the eradication of smallpox, progress towards universal
literacy, a decline in the global infant mortality rate by half
since 1990, the adoption of the Sustainable Development
Goals, and the Paris Climate Accord, to name just a few. The
United Nations is a critical platform for the UAE to pursue
many of its foreign policy goals. This includes not only the
maintenance of peace and security in our region, but the

ُ
لقــد أنشــئ نظــام األمــم المتحــدة لمعالجــة كــوارث الحــرب العالميــة
 وعلــى الرغــم مــن االضطرابــات التــي.الثانيــة والتغلــب علــى آثارهــا
 منذ، ال ســيما منطقة الشــرق األوســط،عاشــتها بعض أجزاء العالم
أن النظــام الدولــي المبنــي علــى القواعــد
ّ  يبقــى واقعـ ًـا،1945 العــام
والقائم على ميثاق األمم المتحدة أسهم في تمتع العالم بمستوى
ّ  وال شـ.غيــر مســبوق مــن الســلم والتعــاون بيــن األمــم
أن نمــوذج
ّ ـك
االعتــدال والتعايــش الســلمي فــي دولــة اإلمــارات مُ صــان بموجــب
 ونتيجــة التحديــات التــي يواجههــا النظــام.هــذا النظــام الدولــي
ّ  أشــعر،الدولــي حاليـ ًـا
أننــي أخــدم بــادي فــي منعطــف تاريخــي تمر
 وهــذا الشــعور بالمســؤولية العميقــة يتشــاركه.بــه منطقتنــا والعالــم
ّ
يخص االلتزامات الملقاة
جميع دبلوماسيي دولة اإلمارات في ما
 واضطالعــي بهــذه المســؤولية واجــب آخــذه علــى،علــى عاتقهــم
.محمــل الجــد فــي خدمــة بــادي
 أحــرزت األمــم المتحــدة،بعملهــا مــع الحكومــات مــن حــول العالــم
ّ
تخيلــه فــي الســابق فــي مجــال التنميــة
تقدمـ ًـا لــم يكــن مــن الممكــن
ّ
ً
ّ
والتقــدم باتجــاه
،بــدءا مــن القضــاء علــى داء الجــدري
،البشــرية
 وخفــض معـ ّـدل وفيات األطفال،تعميــم اإللمــام بالقــراءة والكتابــة
 إلى اعتماد أهداف التنمية،1990 فــي العالــم إلــى النصــف منذ عــام
ّ
وتمثل
. واتفاق باريس للمناخ ضمن جملة أمور أخرى،المستدامة
ً األمــم المتحــدة منبـ
ـرا هامـ ًـا بالنســبة إلــى دولــة اإلمــارات لتحقيــق

Ambassador Nusseibeh delivering the UAE statement at the UN Security Council Open Debate
on Children and Armed Conflict – August 2016. © Permanent Mission of the UAE to the UN.

Ambassador Nusseibeh with HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, and HE Yousef Al Otaiba, Ambassador of the UAE
to the United States, after receiving the UAE Medal of Pride at the Government Excellence Awards for her role in representing the interests of UAE at the United Nations from HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum – January 2017.© Permanent Mission of the UAE to the UN.

سعادة

النــا زكــي نســيبة هــي مبعــث فخــر
واعتــزاز للنســاء ولإلماراتيــات
ً
 هــي. جميعــا
واإلماراتييــن
 وأول،المندوبــة الدائمــة لدولــة اإلمــارات لــدى األمــم المتحــدة
ّ
 وهي تعمل على تمثيل مصالح دولة،تتقلــد هــذا المنصــب
إمــراة
 وتعزيــز عمــل هــذه المنظمــة،اإلمــارات فــي األمــم المتحــدة
 وقضايــا البيئــة، والتعليــم والصحــة،فــي مجــاالت الســلم واألمــن
.وحقــوق اإلنســان

H

er Excellency Lana Zaki Nusseibeh is a source of
pride for all women and all Emiratis. As the UAE’s
first female delegate to the United Nations and
the first woman in this position, she represents the UAE’s
interests and promotes the UN’s work in areas where there
is a need to focus worldwide attention. These include peace
and security, education and health, environmental issues
and human rights.

ُانتخبــت نســيبة العــام الماضــي رئيسـ ًـة للمجلــس التنفيــذي لهيئــة
 لتصبــح أول ممثلــة مــن دول،2017 األمــم المتحــدة للمــرأة للعــام
 وثاني امرأة تشغل،مجلس التعاون الخليجي تتولى هذا الدور
، هــي مناصــرة شــغوفة لحقــوق المرأة.هــذا المركــز علــى اإلطــاق
ً
طفلة في الســابعة يوم
قاومــت التمييــز بيــن الجنســين مــذ كانت
طالبــت بفــرص متســاوية للمشــاركة فــي فريــق كــرة القــدم فــي
 وهــا هــي بعــد مــرور ســنوات علــى ذلــك.مدرســتها فــي أبوظبــي
ً
انطالقا
تواصــل دعمهــا للمــرأة مــن مختلــف المواقع التي تشــغلها
.مــن قاعــدة عملهــا فــي نيويورك

Last year, Nusseibeh was elected President of UN-Women for
2017, becoming the first president of the organisation from the
Gulf Cooperation Council, and the second woman ever to serve
in this position. A strong supporter of women’s rights, she has
opposed gender discrimination since the young age of seven,
demanding equal opportunities at her school’s football team
in Abu Dhabi. Many years later, she continues to champion
for women in the various capacities that she serves from her
base in New York.

ً
 منحها صاحب،المتميزة
تقديرا لها على عملها الب ّناء وإنجازاتها
ّ
 نائــب رئيــس دولــة،الســموّ الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
 ميدالية، وحاكم إمــارة دبي، اإلمــارات ورئيــس مجلــس الــوزراء
 فــي حفــل جائزة محمــد بن راشــد2017 فخــر اإلمــارات فــي عــام
.لــأداء الحكومــي المتميز

In appreciation of her constructive work and accomplishments,
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, awarded
Nusseibeh the UAE Medal of Pride in 2017 at the Government
Excellence Award ceremony.

 تتحـ ّـدث نســيبة عــن القيمة التي،فــي هــذه المقابلــة مــع شــواطئ
،تكتسبها الدول من خالل مشاركتها في برامج األمم المتحدة
وكيــف تســعى هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة لتحقيــق المســاواة
 وتتطــرّ ق إلــى العوامــل التــي،2030 بيــن الجنســين بحلــول عــام

In this interview with Shawati’, Nusseibeh speaks about
the value of engaging with UN platforms for countries, how
UN-Women aims to achieve gender equality by 2030, and the
factors that enabled the UAE to have the highest literacy rates
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issues that underpin sustainable and inclusive societies,
including renewable energy and environmental protection,
the empowerment of women and girls, and harnessing the
enormous potential of young people as a force for good.
Our team of diplomats has established a number of fruitful
relationships between UAE government stakeholders, as well
the private sector and civil society organisations, and their
respective counterparts here in New York. UAE Ministers are
frequent visitors to New York because they know the value of
engaging with UN platforms to advance their policy priorities.
While women are being given more opportunities to play
increasingly important roles at the most senior levels of the
UN, I am not alone in believing that women are still underrepresented across the institution. To address this, I have
joined forces with my female colleagues in leadership roles
across the UN community, and created an informal network
that provides opportunities for women to connect, share
advice, and lobby the UN to measure up to the ambitious
goals it has set for itself to achieve gender parity.
In fact, just recently the Secretary General announced that he
had finally achieved gender parity in his senior management
team, partly in response to the calls of our group. In organising
these efforts, I have the full support of our country’s leadership.
HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation, has been an
unrelenting champion of this goal, becoming one of the first
high-level sponsors from the Middle East of the HeForShe
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العديد من أهدافها في مجال السياسة الخارجية ،والتي التقتصر
على المحافظة على األمن والسلم في منطقتنا فحسب ،بل تمتد
لتشــمل القضايــا التــي تســهم فــي تعزيــز المجتمعــات المســتدامة
والشاملة ،ومنها الطاقة المتجددة وحماية البيئة ،وتمكين النساء
والفتيــات ،واالســتفادة بالحـ ّـد األمثــل مــن القــدرات الهائلــة للشــباب
كقــوة تســهم فــي تحقيــق الخيــر للجميــع.
ـدد مــن
عمــل فريقنــا مــن الدبلوماســيين اإلماراتييــن علــى بنــاء عـ ٍ
العالقــات المثمــرة بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة فــي دولــة
اإلمــارات و منظمــات القطــاع الخاص والمجتمــع المدني ونظرائهم
هنــا فــي نيويــورك .ويزور وزراء دولة اإلمارات نيويورك باســتمرار
إلدراكهــم قيمــة التواصــل مــع برامــج األمــم المتحــدة مــن أجــل
االرتقــاء بأولوياتهــم فــي مجــال السياســات.
وبالرغــم مــن تزايــد الفــرص الممنوحــة للنســاء ألداء أدوار فاعلــة
علــى المســتويات العُ ليــا لألمــم المتحــدة ،إال أننــي لســت الوحيــدة
أن نســبة تمثيــل المــرأة فــي المنظمــة مــا زالــت دون
التــي يعتبــر ّ
المستوى المطلوب .ولتصحيح ذلك ،ضافرت الجهود مع زميالتي
اللواتــي يشــغلن المناصــب القياديــة فــي مجتمــع األمــم المتحــدة
وأنشــأنا شـ ً
ـبكة غير رســمية تتيح للنســاء فرص التواصل ،وتبادل
النصح ،وتحشد الدعم من أجل الضغط على األمم المتحدة لبلوغ
غاياتهــا الطموحــة فــي مجــال تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.
فــي الواقــع ،فقــد أعلــن األميــن العــام مؤخـ ً
ـرا ّ
أنــه تمكــن مــن تحقيق
المســاواة بيــن الجنســين فــي فريــق إدارتــه العليــا ،ويعــود الفضــل
فــي ذلــك جزئيـ ًـا الســتجابته لمطالبــات مــن فريقنــا .وفــي تنســيقي
لهــذه الجهــود ،أحظــى بالدعــم الكامــل مــن قيــادة اإلمارات .فســموّ
الشــيخ عبــدهلل بــن زايــد آل نهيــان ،وزيــر الخارجيــة والتعــاون
الدولــي فــي دولــة اإلمــارات ،أحــد المدافعيــن البارزيــن الذيــن ال
يحيــدون عــن هــذا الهــدف وهــو مــن أوائــل الداعميــن لحملــة “هــو

campaign, the UN’s global campaign to engage men and
boys in the fight for gender equality.
Before I assumed my post in New York, I established the
Ministry’s first Policy Planning Department [PPD] to better
serve our foreign minister’s strategic vision for the UAE’s
foreign policy direction. Our mandate was diverse: we
developed long-term perspectives on political, security,
economic, and cultural developments affecting UAE foreign
policy interests, which range across the globe.
While the objective of the department was to tackle bigpicture, long-term strategic issues, it was not meant to be
;an “ivory tower” absolved from day-to-day political realities
the team worked with other departments to provide all
briefings for the Foreign Minister’s meetings, as well as
drafting speeches, high-level communications, and assisting
with important projects. In addition to this, we managed
’the content development for the annual foreign ministers
retreat–the Sir Bani Yas Forum, supported the UAE’s successful
campaign to gain access to the Schengen visa-free travel area,
and facilitated the UAE’s first participation in the G-20 heads

While women are
being given more
opportunities to play
increasingly important
roles at the most senior
levels of the UN, I am
not alone in believing
that women are still
under-represented
across the institution.

of state summit at the height of the European sovereign debt
crisis – a process to which I served as our Sous-Sherpa.

Ambassador Nusseibeh delivering the welcome remarks at the UAE 46th National Day reception in New York – November 2017. © Permanent Mission of the UAE to the UN.

However, by far the most remarkable aspect of my work at
PPD, and now at the UAE Mission to the UN in New York,
is working with such highly dedicated and talented UAE
diplomats – these young men and women motivate me in
my daily work and I feel privileged to have such a passionate
and committed team.

من أجلها” في منطقة الشرق األوسط  ،وهي حملة عالمية لألمم
المتحدة تهددف إلى إشــراك الرجال والفتيان في جهود تحقيق
المســاواة بيــن الجنســين.
قبــل أن أتبــوّ أ منصبــي فــي نيويــورك ،أنشــأت إدارة تخطيــط
السياسات في وزارة الخارجية آنذاك لخدمة الرؤية االستراتيجية
لوزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي تجــاه السياســة الخارجيــة
لدولــة ا اإلمــارات  .وكانــت نطاقــات اختصاصنــا منوّ عــة ،إذ قمنــا
بتطويــر منظـ ً
ـورا طويــل المــدى اللتطــوّ رات السياســية ،واألمنيــة،
واالقتصاديــة والثقافيــة التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى مصالــح
السياســة الخارجيــة لدولــة اإلمــارات  ،فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وقت تمنح فيه النساء
في
ٍ
ً
مزيـدا من الفرص ألداء أدوار
فاعلة على المستويات العليا
لألمم المتحدة ،لست وحدي
من يعتبر ّ
أن نسبة تمثيل
المرأة في المؤسسة ما زالت
دون المستوى المطلوب .
أن الهــدف مــن إنشــاء هــذه اإلدارة تمثــل فــي
وعلــى الرغــم مــن ّ
معالجــة القضايــا االســتراتيجية علــى المــدى الطويــل  ،لــم يكــن
المقصــود مــن إنشــاء هــذه اإلدارة أن تكــون بمثابــة “بــرج عاجــي”
بعيد عن الواقع السياسي اليومي  ،فقد عمل الفريق بالتنسيق مع
اإلدارات األخــرى مــن أجــل تقديــم معلومــات موجــزة الجتماعــات
وزير الخارجية ،وصياغة الخطابات ،واالتصاالت رفيعة المستوى،
والمســاعدة فــي المشــاريع الهامــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا بــإدارة
إعــداد المحتــوى الخــاص بمنتــدى صيــر بنــي يــاس الســنوي لــوزراء
ّ
وقدمنــا الدعــم لحملــة دولــة اإلمــارات الناجحة للســماح
الخارجيــة،
لمواطنــي دولة اإلمــارات بدخــول  دول منطقة “الشــنغن” مــن
دون الحصــول علــى تأشــيرة مســبقة ،وقمنــا بتيســير المشــاركة
األولــى لدولــة اإلمــارات فــي قمــة مجموعة العشــرين فــي أوج أزمة
الديــون الســيادية األوروبيــة ،وهــي عمليــة توليــت فيهــا المســاعدة
فــي األعمــال التحضيريــة.
ً
أيــا يكــن ،يبقــى الجانــب األهــم مــن عملــي فــي إدارة تخطيــط
السياســات ،وفــي البعثــة الدائمــة لدولــة اإلمــارات فــي نيويــورك
هــو التنســيق مــع دبلوماســيي اإلمــارات الموهوبيــن والمتفانيــن
جـ ً
ـدا فــي عملهــم ،فهــؤالء الدبلوماســيين والدبلوماســيات هــم مــن
يحفزنــي للعمــل وأشــعر بأننــي محظوظــة بالعمــل مــع فريــق علــى
هــذا القــدر مــن الشــغف وااللتــزام.

أخبرينــا عــن العمــل الــذي قمــت بــه فــي العــام  2017كرئيســة
للمجلــس التنفيــذي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.

ً
رئيسة للمجلس التنفيذي
يتم انتخابي
لقد كان لي الشرف في أن ّ
لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي عــام  .2017بصفتــي أول رئيســة
مــن مجلــس التعــاون الخليجــي وثانــي امــرأة تتبــوّ أ هــذا المنصــب،
ُ
لي أن أظهر الدور ذا األولوية الذي تؤديه
كان من دواعي الفخر ّ
النســاء فــي المناصــب القياديــة الرفيعــة وفــي عمليــات صنــع القــرار
فــي دولــة اإلمارات .
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I also travelled to Nepal in 2017 to take part in a joint field visit,
along with my colleagues from the Executive Boards of the
UN Development Programme, the UN Population Fund, the
UN Children’s Fund, the UN Office for Project Services, and
the World Food Programme. During our time in Nepal, we
assessed the UN’s impact on national development priorities
and discussed strategies for cooperation between the UN
system and national authorities.
The Bureau of UN-Women then travelled to India, where I
witnessed the unique and effective tripartite mandate of
UN Women, that is:
;• Delivering on norms
;• Operational response at country and regional levels
• Coordination of the UN System on gender equality.
To see the entire life cycle of women’s empowerment
conducted through a single entity – agile, responsive,
truly alive to the experiences of women in all our varied
contexts throughout the world in this way – is a particular
strength of UN-Women.
This UN-Women-specific field visit to India was so impactful
that the UN-Women Executive Board adopted a decision at
its 2017 Second Regular Session to annualize the visit in
perpetuity, visiting a different country each year. I’m proud

بعــد ذلــك ،ســافر أعضــاء المجلــس التنفيــذي لهيئــة األمــم المتحــدة
للمــرأة إلــى الهنــد ،حيــث شــهدوا التطبيــق الفعــال والمتميــز
للمحــاور األساســية الثالثــة التــي تقــوم عليهــا هيئــة األمــم المتحدة
للمــرأة وهــي:
•تحقيق النتائج مع االلتزام بالقواعد.
•االســتجابة مــن خــال العمليــات التــي تتــم علــى المســتوىين
الوطنــي واإلقليمــي.
•التنســيق علــى مســتوى األمــم المتحــدة فــي مجــال المســاواة
بيــن الجنســين.
أن مشــاهدة الــدورة الكاملــة لتمكيــن المــرأة تدار بهــذه الطريقة من
خــال هيئــة واحــدة فقــط ،نشــطة ،مســتجيبة ،ونابضــة تســتوعب
تجــارب النســاء فــي مختلــف الســياقات العالميــة ،تعتبــر أحد نقاط
قــوة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة التــي ال يُ ســتهان بهــا.
كانــت هــذه الزيــارة الميدانيــة الخاصــة بالمجلــس التنفيــذي لهيئــة
األمــم المتحــدة للمــرأة إلــى الهنــد ذات تأثيــر كبيــر إلــى الحـ ّـد الــذي
جعــل المجلــس التنفيــذي للهيئــة يتخــذ قـ ً
ـرارا فــي جلســته العاديــة
ً
ً
الثانيــة لعــام  2017قدمتــه بــأن يجعــل الزيــارة تقليــدا ســنويا ،إلــى
بلـ ٍـد مختلــف فــي ّ
كل مــرة .وأنــا أفتخــر بهــذه النتيجــة وهــذا القــرار
نظـ ً
ـرا للفائــدة التــي يعــود بهــا علــى الــدول األعضــاء عندمــا تشــهد
قيمــة مــا تقــوم بــه هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة علــى األرض.

مــا مــدى أهميــة ّ
تقلــد النســاء مناصــب حكوميــة بالنســبة إلــى
الدول ،وكيف بمقدور الدول جذب المزيد من النساء للعمل
فــي الشــأن العام؟
يجــدر بالحكومــات أن ُت ّ
مثــل المواطنيــن الذيــن تخدمهــم ،ذلــك

Ambassador Nusseibeh leads the UAE delegation at the opening of the 72nd session of the UN General Assembly – September 2017. © Permanent Mission of the UAE to the UN.

Tell us about the work that you have carried out in 2017
your capacity as the President of the UN-Women Executive
Board.
I was honoured to be elected as President of the UN-Women
Executive Board for 2017. As the first president of the Executive
Board from the Gulf Cooperation Council, and the second
woman ever to serve in this position, it was a privilege to
demonstrate the priority role that women play in senior
leadership and decision-making in the UAE.
The year 2017 proved to be very important for the UN-Women
Executive Board, which governs the entity’s operational
activities and provides overarching policy guidance. We
adopted the Strategic Plan for 2018-2021 and the Integrated
Budget for 2018-2019. Given the sometimes-different views
across the membership, it was not always easy leading those
negotiations, but the outcome was positive and impactful to
UN-Women’s mandate. Importantly, the Strategic Plan has
laid the groundwork for UN-Women’s plan of work for the
next four years, with the goal of achieving gender equality
by 2030 and the gender-responsive implementation of the
entire Sustainable Development Agenda. On the budget, I led
efforts to bolster UN-Women’s ability to achieve its priorities
by reviewing its financing structure, as the mandate of
UN-Women has grown significantly since its inception in
2010. I believe that predictable and sustainable funding is
critical – without this, we will only be paying lip service to
our stated commitments to gender equality and women’s
empowerment around the world.

كان عــام  2017عــام هــام بالنســبة إلــى عمــل المجلــس التنفيــذي
لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،الــذي يرعــى األنشــطة التنفيذيــة
ّ
ويقــدم توجيهــات شــاملة فــي مجــال السياســات ،فقــد
للهيئــة
اعتمدنــا الخطــة االســتراتيجية للفتــرة مــن  2018إلــى 2021
والميزانيــة المتكاملــة لعــام  .2019-2018ونظـ ً
ـرا الختــاف وجهــات
ً
النظــر أحيانـ ًـا بيــن األعضــاء ،لــم يكــن مــن الســهل دائمــا إدارة هــذه
ـن النتيجــة كانــت إيجابيـ ًـة ومؤثــرة فــي ضــوء
المفاوضــات ،ولكـ ّ
المهــام الـــمُ سندة إلــى هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة .فــكان مهمـ ًـا
أن الخطــة االســتراتيجية التــي اعتمدناهــا قــد وضعــت الركيــزة
ّ
األساسية لخطة عمل الهيئة على مدى السنوات األربع المتتالية،
مــع العمــل علــى تحقيــق المســاواة بين الجنســين بحلول عام 2030
ـراع
وتطبيــق كامــل جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة علــى نحـ ٍـو مـ ٍ
ّ
يخــص الميزانيــة ،فقــد قمــت بــإدارة
للمنظــور الجنســاني .وفيمــا
الجهــود مــن أجــل تعزيــز قــدرة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة علــى
تحقيــق أولوياتهــا مــن خــال مراجعــة هيــكل التمويــل ،وذلــك فــي
أن لواليــة الهيئــة منــذ تأسيســها فــي
ضــوء التوســع الملحــوظ بمــا ّ
أن التن ّبؤ بالتمويل واســتدامته أمر حيوي،
عام  .2010وأنا أعتقد ّ
فمــن دونــه ال يمكــن الوفــاء فعليـ ًـا بااللتزامــات والوعــود فــي مجــال
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة حــول العالــم.
كمــا ســافرت إلــى النيبــال فــي عــام  2017للمشــاركة فــي زيــارة
ميدانيــة مشــتركة مــع زمالئــي مــن المجالــس التنفيذيــة لــكل مــن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان،
وصنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة ،ومكتــب األمــم المتحــدة
لخدمــات المشــاريع ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،حيــث قمنــا
بتقييــم أثــر عمــل األمــم المتحــدة علــى أولويــات التنميــة الوطنيــة
وتناقشــنا فــي اســتراتيجيات التعــاون بيــن برامــج األمــم المتحــدة
والســلطات الوطنيــة.

Ambassador Nusseibeh opens the first formal session of the Intergovernmental Negotiations on Security Council Reform as Co-Chair – January 2018. © Permanent Mission of the UAE to the UN.
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– Ambassador Nusseibeh hosts a lunch in honour of the UN Secretary-General’s Envoy on Youth, Jayathma Wickramanayke, and the UN Deputy Secretary-General, Amina J. Mohammed
November 2017.© Permanent Mission of the UAE to the UN.

of that outcome because of the value add for member states
to see UN-Women’s worth on the ground.
How important is it for countries to have women in
government, and how can governments attract more
?women to public service
Governments should represent the populations they serve.
Over 50 per cent of the world’s population are women and
girls, and the UAE knows the importance of investing in
women to maximise their full potential for our country’s
development. The UAE prioritises women’s participation
not just in government, but across all sectors of society,
because our leadership understands that a diverse range of
perspectives leads to more innovative solutions. But it’s also
the smart thing to do: we know that our society will be more
stable, more tolerant, and more prosperous when women are
equally represented throughout all facets of society.
Women comprise more than two-thirds of our public-sector
workforce. We have nine women Ministers – one third of
our Cabinet – with portfolios ranging from international
cooperation, to culture and knowledge development, to youth
affairs. We’ve passed parity in the public sector generally
and are continually increasing the number of women at the
highest levels of government.
To continue attracting women to government, it’s important
to have laws that encourage the promotion and retention of
women. For example, the UAE has a law, passed in 2012, that
mandates women’s participation on government boards. In
2015, our government established a Gender Balance Council

ألن مــا يزيــد عــن  50فــي المئــة مــن ســكان العالــم هــم مــن النســاء
ً
تماما أهمية االستثمار في المرأة
والفتيات ،وتدرك دولة اإلمارات
لالســتفادة مــن قدراتهــا بالحـ ّـد األمثــل بمــا يعــود بالخيــر على تنمية
البــاد ،وتعطــي دولــة اإلمــارات األولويــة لمشــاركة المــرأة ليــس
فــي الحكومــة فحســب ،بــل فــي مختلــف قطاعــات المجتمــع ،وذلــك
ـأن اختــاف وجهــات النظــر مــن شــأنه
انطالقـ ًـا مــن تفهــم القيــادة بـ ّ
ً
ـول أكثــر إبداعيــة .وهــذا تصــرف ذكــي ،فنحــن
أن يــؤدي إلــى حلـ ٍ
ـامحا ،وازدهـ ً
ً
ً
ـارا
ـتقرارا ،وتسـ
أن مجتمعنــا ســيصبح أكثــر اسـ
نعلــم ّ
عندمــا تحصــل المــرأة علــى نســبة تمثيــل متســاوية فــي مختلــف
جوانــب المجتمــع.
ُتشــكل النســاء أكثــر مــن ثلثــي القــوة العاملــة فــي القطــاع العــام.
ونحــن اآلن لدينــا تســع وزيــرات ،أي مــا يعــادل ثلــث عــدد أعضــاء
مجلــس الــوزراء ،يتوليــن حقائــب وزاريــة تتنــوّ ع بيــن التعــاون
الدولــي ،والثقافــة وتنميــة المعرفــة ،وشــؤون الشــباب .وقــد حققنــا
ً
عموما ونعمل باســتمرار
المســاواة بين الجنســين في القطاع العام
علــى زيــادة عــدد النســاء فــي أعلــى المراتــب الحكوميــة.
لالســتمرار في جذب المزيد من النســاء إلى المشــاركة في العمل
ـجع علــى االرتقاء بدور
الحكومــي ،مــن المهــم اســتنباط قوانيــن تشـ ّ
المــرأة والمحافظــة عليهــا .فعلــى ســبيل المثــال ،أصــدرت دولــة
اإلمــارات قانونـ ًـا فــي عــام  2012يُ لــزم بعضويــة المــرأة فــي مجالس
إدارة الهيئات الحكومية .وفي عام  ،2015أنشأت الحكومة مجلس
اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين مــن أجــل اإلشــراف علــى عمليــة
تطبيــق أفضــل الممارســات لضمــان تحقيــق المؤسســات االتحاديــة
ألهدافها في مجال التوازن بين الجنســين ،ومراجعة التشــريعات،
والسياســات والبرامــج تحقيقـ ًـا للتــوازن بيــن الجنســين فــي مــكان
ً
أيضا أن تحصل العائالت على الدعم من خالل
العمل .ومن المهم
تطبيــق سياســات تتعلــق بمنــح إجــازات أمومــة مريحــة لضمــان
ً
بــدال مــن أن تضطــر لالختيــار
عــودة النســاء إلــى ميــدان العمــل
بيــن العمــل واألســرة.
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كبير من
إن مشــاركة المــرأة أمــر تأخــذه دولــة اإلمارات على محمل
ّ
ٍ
 ونبتكــر باســتمرار لتشــجيع ا المســاواة فــي جميــع جوانــب،الجـ ّـد
 ســتبذل دولــة اإلمــارات كل مــا فــي، باإلضافــة إلــى ذلــك.مجتمعنــا
 لكوننا نتبع هذا المسار كاستراتيجية،وسعها لمنح الفرص للمرأة
ً
 والحجــر األســاس،أيضــا
 وألنهــا سياســة خارجيــة ذكيــة،وطنيــة
.لنمــوذج اقتصــادي عالمــي مســتدام

إن دولــة اإلمــارات تتمتــع بأصغــر فجــوة بين الجنســين
ّ يقــال
فــي العالــم العربــي وبأعلــى معـ ّـدالت إلمام بالقــراءة والكتابة
 مــا العوامــل التــي ســاهمت برأيــك فــي تحقيــق.لــدى النســاء
هــذه اإلنجازات؟

مؤســس دولــة اإلمــارات ورئيســها األول المغفــور لــه
لطالمــا كان
ّ
صاحــب الســموّ الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب هلل ثــراه
ً
ـدركا ألهميــة االســتثمار فــي المــرأة من أجل المســاهمة في تنمية
مـ
 وقد دعمت زوجته سموّ الشيخة فاطمة،دولة اإلمارات وتطوّ رها
 رئيســة االتحــاد النســائي العــام وأمّ اإلمــارات [حفظهــا،بنــت مبــارك
 وما زالت، هــذه الرؤيــة مُ دافعـ ًـة عــن تعليــم الفتيان والفتيــات،]هلل
.تواصــل جهودهــا لتهيئــة البيئــة المناســبة لتحقيــق هــذه الرؤيــة
ً منــذ البدايــة
، والنســاء والرجــال يتمتعــون بتكافــؤ فــي الفــرص،إذا
ّ
وهــو مــا أتــاح لدولــة اإلمــارات تحقيــق معــدالت عاليــة مــن حيــث
اإللمــام بالقــراءة والكتابــة فــي أوســاط النســاء والرجــال علــى حـ ّـد
. والعمــل علــى تضييــق الفجــوة بيــن الجنســين باســتمرار،ســواء

Ambassador Nusseibeh in conversation about international norms for cyber-security with HE Radosław Sikorski at Foreign Policy, Emirates Diplomatic Academy, and Harvard University’s
Belfer Center’s Peace Game – November 2017. © Permanent Mission of the UAE to the UN.

ويبحــث فــي مــدى قيــام الهيئــات االتحاديــة بتوفيــر بيئــة داعمــة
.لألمهــات العامــات
 ســاهم التــزام قيــادة دولــة اإلمــارات بمنــح األولويــة،ـكل عــام
ٍ بشـ
ّلمشــاركة المــرأة وتوليهــا المناصــب القياديــة فــي النهوض المســتمر
 إذ.ولكن العمل لم ينته بعد
،بالمــرأة فــي مختلــف جوانــب المجتمع
ّ
ّ أنه ما زال أمامنا الكثير لنحققه لكي تســتمرّ النســاء في
ّ نعلم
تقلد
،أعلــى المراتــب القياديــة فــي مختلــف جوانــب مجتمعاتنــا المحليــة
، بــل فــي القطــاع الخــاص أيضـ ًـا،ليــس فــي القطــاع العــام فحســب
. وفي المؤسسات وسائر المجاالت األخرى،وفي الحقل األكاديمي

 دشنت دولة اإلمارات مكتب اتصال،2016 في أواخر العام
تابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي أبوظبــي مــن أجــل
 مــا.تمكيــن النســاء فــي دولــة اإلمــارات وأرجــاء المنطقــة
ّ نــوع النشــاطات التــي
 ومن الجهات،يركــز عليهــا هذا المكتــب
التــي يتعــاون معهــا؟

ً ُتعتبــر دولــة اإلمــارات داعمـ ًـا أساسـ
ـيا لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
 ويأتــي افتتــاح مكتــب االتصــال،2010 منــذ تأسيســها فــي عــام
.التابــع للهيئــة فــي أبوظبــي كأحــدث مثــال علــى تقويــة شــراكتنا
،ـحي
ّ  بقيــادة مديرتــه األولــى الدكتــورة موزة الشـ،وســيركز المكتــب
 والتمكيــن االقتصــادي، وقضايــا الســلم واألمــن،علــى شــؤون المــرأة
 وكانت دولة اإلمارات قد اســتضافت قمتها.2018 للمرأة في عام
العالميــة األولــى للمــرأة واألمــن والســام فــي ديســمبر مــن عــام
 والــذي يمثــل أكبــر، باالشــتراك مــع االتحــاد النســائي العــام2017
هيئــة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي دولــة اإلمــارات
، بالتنســيق مــع مكتــب االتصــال التابــع لهيئة األمــم المتحدة للمرأة،
 ومنظمة المرأة في األمن،ومركز “تريندز” للبحوث واالستشارات
 وجــاري العمــل علــى تكثيــف هــذه الجهــود ّ من خالل عمل.الدولــي

Overall, the commitment of the UAE’s leadership to prioritizing
women’s participation and leadership has enabled the
continued advancement of women throughout our society,
but we don’t see our work as done yet. We know that we have
to do more to ensure that women continue to rise to leadership
positions throughout all facets of our communities–not only
in the public sector, but also throughout the private sector,
academia, foundations, and all other areas.
In late 2016, the UAE launched a UN-Women Liaison Office
in Abu Dhabi to help empower women in the UAE and
across the region. What kind of activities is this office
focusing on and who is it collaborating with?
The UAE has been a key supporter of UN-Women since its
inception in 2010, and the opening of the UN-Women Liaison
Office in Abu Dhabi is the most recent expansion of our strong
partnership. Under the leadership of the Liaison Office’s first
director, Dr Mouza Al Shehhi, the Office will focus on women,
peace and security and women’s economic empowerment
in 2018. The UAE hosted its first-ever global conference on
women, peace and security in December 2017, in partnership
with the General Women’s Union – the UAE’s largest entity
dedicated to gender equality and women’s empowerment – the
UN-Women Liaison Office, TRENDS Research Advisory, and
Women in International Security. This substantive work will
only continue to grow, as the Liaison Office works towards a
nationwide launch of HeForShe, the UN’s global campaign to
engage men and boys in the fight for gender equality.

جــاء فــي التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين الصــادر عــن
أن منطقة الشرق األوسط
ّ 2017 المنتدى االقتصادي العالمي لعام
وشــمال أفريقيــا ال تــزال تواصــل تقدمهــا مــن ا العــام الماضــي فــي
 إذ نجحــت فــي سـ ّـد أكثــر،مجــال تضييــق الفجــوة بيــن الجنســين
 فــي المئــة مــن إجمالــي الفجــوة بيــن الجنســين للعــام الثانــي60 مــن
 ويص ّنف التقرير دولة اإلمارات كإحدى أفضل الدول.على التوالي
ـجلتها الدولــة علــى
ً
ّ  مُ قــرّ ًا بالتحســينات التــي سـ،أداء فــي المنطقــة
مستوى المساواة بين الجنسين في المناصب الوزارية والمساواة
أن
ّ  كمــا أشــار التقريــر إلــى.فــي األجــور بيــن الوظائــف المتشــابهة
دولــة اإلمــارات تقتــرب مــن سـ ّـد الفجــوة بيــن الجنســين بالكامــل
 ويقــوم مجلــس.علــى المؤشــر الفرعــي الخــاص بالتحصيــل العلمــي
 والذي تأســس بهدف سـ ّـد الفجوة،اإلمارات للتوازن بين الجنســين
 بــدوره فــي قيــاس،بيــن الجنســين فــي مختلــف الهيئــات االتحاديــة
،وتعزيــز التــوازن بيــن الجنســين فــي مختلــف الدوائــر الحكوميــة

ّ
إن مشاركة المرأة أمر
تأخذه اإلمارات العربية
كبير
المتحدة على محمل
ٍ
ّ
 ونعمل على،الجد
من
ً
االبتكار باستمرار تشجيعا
للمساواة في جميع جوانب
.مجتمعنا
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Women’s participation
is something that the
UAE takes very seriously,
and we are constantly
innovating to encourage
parity throughout all
facets of our society.
to oversee the implementation of best practices to ensure
federal institutions achieve gender balance targets, and to
review legislation, policies and programmes to achieve gender
balance in the workplace. It’s also important that families
are supported through generous maternity leave policies to
ensure that women return to the workforce instead of having
to make binary choices between work and family.
Women’s participation is something that the UAE takes very
seriously, and we are constantly innovating to encourage
parity throughout all facets of our society. Moreover, the UAE
will do all that it can to give opportunities to women because
it is our national strategy, because it is smart foreign policy,
and because it is the cornerstone of a more sustainable global
economic model.
The UAE is said to have the smallest gender gap in the
Arab World and the highest literacy rates for women. What
factors do you believe contributed to these achievements?
The late founder and first President of our Nation, HH
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, always understood
the importance of investing in women to contribute to the
development and progress of the UAE. His wife, HH Sheikha
Fatima bint Mubarak, Chairwoman of the General Women’s
Union and Mother of the Nation, supported this vision by
advocating for the education of both boys and girls and she
continues to create an enabling environment to achieve
this vision. So from the very beginning, women and men
were on an equal playing field. This has enabled the UAE to
achieve high literacy rates for both women and men, and to
continually narrow the gender gap.
The World Economic Forum’s 2017 Global Gender Gap Report
notes that the Middle East and North Africa region continues
its progress from last year – closing more than 60 per cent
of its overall gender gap for the second year running. The
Report ranks the UAE as one of the region’s best-performing
countries, recognizing the UAE’s improvement on gender
parity in ministerial positions and wage equality for similar
work, and noting that the UAE is close to fully closing its
gender gap on the Educational Attainment sub-index. The
UAE’s Gender Balance Council – created to close the gender
gap across federal entities–is doing its part to measure and
strengthen gender balance across government departments
and is exploring the extent to which federal entities are
providing a supportive environment for working mothers.
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What I find especially encouraging in this regard is that,
each year, a large number of women and men graduate from
the Emirates Diplomatic Academy. In my role as a member
of the Board of Trustees of that outstanding institution, I
interact with many of these aspiring UAE diplomats, and we
can already see the ways in which these women – and their
male colleagues – contribute to our country’s foreign service
through their creativity, enthusiasm, and professionalism.
While both men and women have to consider the potential
trade-offs between work and family that a career in diplomacy
or politics can involve, I think my own example and the
example of other Emiratis in this field shows that this is a
viable and deeply rewarding career path.

Ambassador Nusseibeh speaking at the International Business Women’s Group
Abu Dhabi’s networking event on the UAE’s strategic global priorities at the
UN – February 2018. © Permanent Mission of the UAE to the UN.

 وتمكنهم من تقديم مساهمات،عليهن بالفائدة
اهتمامهن وتعود
ّ
 ومنهــا مــا،ـن
ـ
بالده
ـة
ـ
مصلح
ـي
ـ
ف
ـب
ـ
يص
ـا
ـ
م
ـا
ـ
منه
،ـة
فرديــة وجماعيـ
ّ
ّ
.ـم أفضــل
ٍ يل ّبــي مصالــح عالـ

ً محفـ
ّ ـزا فــي هــذا المجــال بشــكل خــاص هــو أنــه فــي
ّ
كل عــام
مــا أراه
ٍ
يتخــرّ ج عــدد كبيــر مــن الشــبان والشــابات مــن أكاديميــة اإلمــارات
ً  وبصفتــي عضـ،الدبلوماســية
ـوا فــي مجلــس أمنــاء هــذه المؤسســة
 فأنــا أتعامــل مــع العديــد مــن هــؤالء الدبلوماســيين،المرموقــة
وزمالئهن
،الصاعدين ومن الممكن رؤية ما بمقدور هؤالء النســاء
ّ
 المساهمة به في خدمة سياستنا الخارجية من خالل،من الرجال
.مــا يتميــزون بــه مــن إبــداع وحمــاس ومهنيــة عاليــة
ّ وبالرغــم مــن
ّ  علــى،أنــه ينبغــي للرجــال والنســاء
 التفكير،حد ســواء
فــي التنــازالت المحتملــة المرتبطــة باالختيــار بيــن العمــل واألســرة
 إال أننــي،والتــي قــد يســتلزمها العمــل الدبلوماســي و السياســي
ـاء علــى تجربتــي وتجربــة اإلماراتييــن العامليــن فــي هــذا
ً أرى بنـ
ـي مقـ ّـدر لــه النجــاح ويحقق تطلعات
ّ ،المجــال
ّ أن هــذا المســار المهنـ
.مــن ينتهجونــه

أثناء االحتفال باليوم العالمي للمرأة في األمم المتحدة عام
 شـ ّـددت علــى الــدور الهــام الــذي لعبــه والــدك فــي دعمــه،2017
 كيــف ســاهم ذلــك فــي تحقيقــك.لــك فــي مســيرتك المهنيــة
ألهدافــك المهنية؟

During the UN Observance of International Women's
Day 2017, you emphasized the importance of having your
father’s support for your career. In what way did this help
you accomplish your professional goals?
My father and mother believed in and supported me at all
stages of my education and career. My father moved from
Jerusalem to the UAE in 1967 after graduating from Cambridge
University in the United Kingdom. Forty years later, I would
eventually follow in his footsteps and attend Cambridge
myself. But just as important as the formal education he
encouraged me to attain, was the life he built in Abu Dhabi
that is a living testament for my siblings and me of what
can be achieved in the UAE. At home, the women and men
in my family were treated equally. My brother, who was a lot
younger than my sister and myself, could barely get much
of a word in growing up!
My father supported my ambitions from childhood – even
when they were more unorthodox. I attended the Al Khubairat
School in Abu Dhabi as a child, and I remember announcing
to him – and the school – that since they didn’t have a girl’s
football team, I would be trying out for the boy’s team. I
overrode the school’s objections by pointing to discrimination
– and overrode my father’s by calling out his stated belief in
equality of the sexes. He relented, thinking I wouldn’t make
the team. When I got in, we had a very long discussion where
he tried to dissuade me from taking my place on the team,

 وفي مسيرتي،آمن والداي بي ودعماني في مراحل تعليمي كافة
 فقــد انتقــل والــدي مــن القــدس إلــى دولــة اإلمــارات.المهنيــة أيضـ ًـا
ّ
. بعد تخرّ جه من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة1967 عام
 حــذوت حــذوه فــي نهايــة المطــاف والتحقــت،وبعــد أربعيــن عامـ ًـا
 ولكــن بقــدر أهميــة التعليــم الرســمي الــذي.بكامبريــدج بــدوري
ـم رؤيــة الحيــاة التــي بناهــا
ّ  كان مــن المهـ،ـجعني علــى متابعتــه
ّ شـ
حيــة لــي وإلخوتــي عمّ ــا
ّ فــي أبوظبــي والتــي هــي بمثابــة شــهادة
 كانــت المعاملــة، فــي المنــزل. يمكــن تحقيقــه فــي دولــة اإلمــارات
ً
، وبالــكاد كان شــقيقي.ـاوية بيــن الذكــر واألنثــى فــي عائلتــي
متسـ
ً
. لــه الكلمــة خــال نشــئتنا،األصغــر ســنا بكثيــر منــي ومــن أختــي

ً
 حتــى عندمــا،طفلــة
ســاندني والــدي فــي طموحاتــي مــذ كنــت
 كنــت، عندمــا كنــت صغيــرة.كنــت أطمــح لمــا هــو غيــر تقليــدي
،أقصــد مدرســة الخبيــرات فــي أبوظبــي وأذكــر أننــي أخبرتــه يومـ ًـا
ً
ّ
ّ ،أيضــا
ظــل عــدم وجــود فريــق كــرة
أنــه فــي
وأخبــرت المدرســة
 تجــاوزت. ســأحاول االنضمــام إلــى فريــق الفتيــان،قــدم للفتيــات
 ووقفــت فــي،اعتراضــات المدرســة متهمـ ًـة إياهــا بممارســة التمييــز
.وجــه والــدي قائلـ ًـة إنــه هــو الــذي يؤمــن بالمســاواة بيــن الجنســين

Ambassador Nusseibeh, in her capacity as President of the UN-Women Executive Board for 2017 and Presidents of UN-agency Executive Boards for 2017 at a meeting with the UN SecretaryGeneral, Antonio Guterres – December 2017. ©Permanent Mission of the UAE to the UN.

مكتــب االتصــال علــى إطــاق حملــة “هــو مــن أجلها” على مســتوى
 وهــي الحملــة العالميــة التي تنظمها هيئة األمم المتحدة، المنطقــة
للمــرأة مــن أجــل إشــراك الفتيــان والرجــال فــي جهــود تحقيــق
.المســاواة بيــن الجنســين

مــا النصيحــة التــي تســدينها للشــابات اإلماراتيــات الراغبــات
فــي العمــل فــي مجــال السياســة أو العالقــات الخارجيــة؟

نصيحتــي للشــابات اإلماراتيــات الطموحــات للعمــل فــي مجــال
 حققــي طموحــك! وهــذه:السياســة أو العمــل الدبلوماســي بســيطة
. بــل علــى الرجــال أيضـ ًـا،النصيحــة ال تنطبــق علــى النســاء فحســب
إن كان لديــك الشــغف والرغبــة فــي العمــل فــي مجــال الشــؤون
ّ  وتـ،الدوليــة
ـجعك علــى متابعــة مســيرتك
ّ  فأنــا أشـ،ـود خدمــة بــادك
 وإن تطرّ قنا لألمر.المهنيــة فــي وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي
: أنصــح الشــباب بمــا يلــي،ـكل ملمــوس أكثــر
ٍ بشـ
 ربما من خالل صقل مهاراتهم في اللغات،•تطوير خبرة معينة
األجنبيــة أو التمكــن مــن فهــم التعقيــدات المتصلــة بسياســة أو
قضية معينة
ـكل
ٍ •قــراءة األخبــار وفهمهــا والتحـ ّـدث مــع الخبــراء لإللمــام بشـ
أفضــل بالمواضيــع التــي تهمّ هــم ووضعهــا فــي ســياقها وســط
ً
 ومنطقتنــا علــى،عمومــا
التحديــات التــي يواجههــا العالــم
وجــه الخصــوص
ّ
ّ •التعامل مع
أي فرصة سانحة على أنها فرصة للتعلم
ّ
ـج إبداعــي
ٍ  فالعمــل الدبلوماســي يحتــاج لنهـ،•التحلــي بالتفــاؤل
قائــم علــى اإليجابيــة

Ambassador Nusseibeh with the President of the 72nd Session of the UN General Assembly, HE
Miroslav Lajcák at the first formal session of the Intergovernmental Negotiations on Security
Council Reform as Co-Chair – January 2018.© Permanent Mission of the UAE to the UN.

ســيدات
 حظيــت بشــرف العمــل مــع،خــال مســيرتي المهنيــة
ّ
ً موهوبــات وناجحــات جـ
 فــي البعثة الدائمة لدولة اإلمارات، هنا.ـدا
ُ
 تشــكل النســاء األكثريــة بيــن،لــدى األمــم المتحــدة فــي نيويــورك
الدبلوماســيين اإلماراتييــن وبيــن الموظفيــن المحلييــن والالتــي
ً
 شــديدة التحــدي تســتأثر،يوميــا علــى قضايــا معقــدة
يعملــن

What advice would you give to young Emirati women who
want to pursue a career in politics or foreign relations?
My advice to young Emirati women considering a career in
politics or diplomacy would be simple: Go for it! And that
advice is not just for women, but for men as well. If you have
a passion and drive for international affairs and want to
serve your country, then I would encourage you to pursue a
career at the Ministry of Foreign Affairs and International
Cooperation. More concretely, I would advise young people to:
•

•

•
•

Develop an expertise – perhaps by developing a skill
in foreign languages, or mastering the intricacies of a
particular policy or issue;
Read and absorb the news and talk to experts to better
understand the specific topics that interest you and to
contextualize them amid the challenges the world faces
generally and our region specifically;
Treat every opportunity as a learning opportunity;
Be an optimist – diplomacy requires a creative, can-do
approach.

Over the course of my career, I have had the privilege of
working with hugely talented and accomplished women.
Here at the UAE Permanent Mission to the United Nations
in New York, the majority of our Emirati diplomats, and a
large number of our local staff, are women. Every day they
work on complex, challenging, fascinating, and rewarding
issues, and they’re able to make individual and collective
contributions – both in the interest of their own country,
and in the interests of a better world.
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religions alongside other Emiratis – and I grew up appreciating
Christmas carolling season and Diwali, alongside Eid Al Adha
and the holy month of Ramadan.
My best friend at school was from India, and I spent a great deal
of time with her and her family. We never questioned other
religious or ethnic identities – we just participated in what
were universal elements of any faith: we celebrated festivities
and moments of joy and mourned with them in their times
of loss. In that sense, culture epitomizes the best of what it
means to be human. We were all part of a community in the
UAE that was blessed by its variety and richness.
[Left to Right] Ambassador Nusseibeh presents her credentials as the UAE’s non-resident Ambassador to Grenada, to the Governor General of Grenada, HE Dame Cécile La Grenade – November 2017.
Ambassador Nusseibeh, with the UN-Women Executive Board Bureau for 2017, during her tenure as President of the Board for 2017 – November 2017. © Permanent Mission of the UAE to the UN.

saying I had proven myself and that was enough. I told him
[all of age 7, in my new football shoes] that this was a turning
point in my life where I would find out if he genuinely meant
what he professed to believe that boys and girls are equal and
should be afforded equal opportunities in life.
Needless to say, he didn’t stand in my way, and I proceeded to
take my hard-earned place on the football team. Since then,
Al Khubairat have set up a girl’s football team in response to
the growing demand – and their experience with me.
Then, when I was 10 years old, I was sent to attend boarding
school in the United Kingdom. This was during the 1990 Gulf
crisis, which signalled a tense new era for the Gulf states.
As a result, I spent the majority of my formative years in the
UK, completing secondary school and university, as well as
my post-graduate studies.
Naturally, my educational experience played a role in who I
have become and contributed deeply to my sense of identity
and my appreciation of my own country. Although it was
–often tough growing up so far from home and my parents
and in those days we didn’t have mobile phones – I believe it
was formative in developing character and resilience. It was
also a top-notch education that encouraged critical thinking
and excellence.
My father continued to play a guiding role despite the
distance. I remember countless hours spent during our weekly
phone calls discussing everything from debating tactics in
preparation for our school debate team to the imagery and
meaning of Philip Larkin’s poetry. After guiding me through
a top education, my father told me I was on my own in terms
of finding my career path. I think that helped towards feeling
independent and in charge of my destiny. Rather than having
anything handed to me or pushed on me, I had the opportunity
to prove myself and build my CV step by step.
Having travelled extensively around the world and having
lived in several culturally diverse cities, what comes to
?”your mind when you think of “culture
To me, “culture” means the unique expression of ourselves
and our national identities, as well as the means by which
we express ourselves to other peoples. Growing up in the UAE,
I was surrounded by many nationalities, languages, and

ً
معتقدا ّ
إنني لن ألتحق بالفريق .ولكن عندما فعلت،
تعاطف معي،
خضنــا نقاشـ ًـا طويـ ً
ـا حــاول خاللــه أن يثنينــي عن قــراري في حجز
مــكان لــي بيــن أعضــاء الفريــق ،قائـ ً
ـا لــي إننــي قــد أثبتــت نفســي
كاف .فمــا كان م ّنــي إال أن أجبتــه [وأنــا فــي الســابعة مــن
وهــذا
ٍ
أن تلــك المرحلــة بمثابــة
عمــري ،منتعلـ ًـة حــذاء كــرة القــدم الجديــد] ّ
ً
حقا ما
نقطــة تحــوّ ل فــي حياتــي حيــث ســأتأكد ممــا إذا كان يعنــي
وأن فرصهــم
يدعيــه مــن إيمــان بالمســاواة بيــن الفتيــان والفتيــات
ّ
فــي الحيــاة يجــب أن تكــون متكافئـ ًـة.
غنــي عــن القــول ّ
إنــه لــم يقــف فــي طريقــي ،واتخــذت موقعــي الــذي
اكتســبته بمشــقة بيــن أعضــاء فريــق كــرة القــدم .منــذ ذلــك الحيــن،
أنشــأت مدرســة الخبيــرات فريــق كــرة قــدم للفتيــات اســتجابة
للطلبــات المتزايــدة ،وبعــد تجربتهــا معــي.
وفــي العاشــرة مــن عمــري ،ذهبــت للدراســة في مدرســة داخلية في
المملكــة المتحــدة .كان ذلــك إ ّبــان أزمــة الخليــج فــي العــام ،1990
فــي فتــرة اتســمت بالتوتــر لــدول الخليــج .ونتيجــة ذلــك ،قضيــت
معظــم ســنوات تكويــن شــخصيتي فــي المملكــة المتحــدة ،حيــث
التحقــت بالمدرســة الثانويــة والجامعــة ،وتابعــت دراســات مــا بعــد
التخــرّ ج هنــاك أيضـ ًـا.

What is so unique about the UAE is that anyone can come
to our country from the far corners of the globe and help
contribute to the dream of its leadership of building a stable,
peaceful, and educated society for all. Many people changed
their lives and the destinies of their families by coming and
working in the UAE, and in the pursuit of their hopes and
ambitions, they also contributed to the rich tapestry in our
country that has been woven over my lifetime.
New York City is another one of the world’s great cities of
culture, diversity, and opportunity. It’s not only the cultural
and economic capital of the United States, but a global focal
point as well. And this is why New York is a natural home
for the United Nations. The United Nations was founded in
1945 on the premise that it would save future generations
from “the scourge of war,” as it says in the UN charter. With
Europe and its cities in ruin, New York was a fitting location
offering promise for the fledgling organisation.
And even today – given New York’s rich history, culture, and
wide-ranging demographics – diplomats from across the
countries of the United Nations feel at home here. Despite
coming from all corners of the globe, all feel accepted. In many
ways, like my hometown of Abu Dhabi, New York embodies
the universal themes of tolerance and respect for others that
also underpin the core principles of the UN charter.

.

ً
محاطــة بجنســيات ولغــات وأديــان مختلفــة إلــى جانــب
كنــت
ـب موســم الترانيــم
ـ
أح
ـا
ـ
وأن
ـرت
ـ
وكب
،
ـن
ـ
اإلماراتيي
ـدي
ـ
بل
ـي
ـ
مواطن
ّ
الميالدية والديوالي ،إلى جانب عيد األضحى وعيد الفطر وشــهر
رمضــان المبــارك.
كانــت صديقتــي المقرّ بــة أيــام المدرســة مــن الهنــد ،وقضيــت وقتـ ًـا
ً
كبيــرا برفقتهــا ورفقــة عائلتهــا .لــم نكــن نطــرح أي أســئلة بشــأن
الهويــات الدينيــة أو اإلثنيــة األخــرى ،بــل كنــا نكتفي بالمشــاركة في
االحتفــال بالمبــادئ العالميــة المشــتركة بيــن األديــان  ،فكنــا نحتفــل
ً
معــا باألعيــاد واألوقــات الســعيدة ونتشــارك الحــزن فــي أوقــات
المصــاب .ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن الثقافــة تمثــل أفضــل مــا يعنيــه
أن يكــون المــرء إنســانا  .لقــد ك ّنــا جميعـ ًـا جـ ً
ـزءا مــن بوتقــة المجتمع
ّ
المحلــي اإلماراتــي الزاخــر بالتنــوّ ع والثــراء.
لعـ ّ
أن بمقــدور ّ
أي شــخص أن
ـل أكثــر مــا تنفــرد بــه دولــة اإلمــارات ّ
يُ
يأتــي إلــى بالدنــا مــن مختلــف بقــاع األرض وأن ســهم فــي تحقيــق
حلم قيادة الدولة بشــأن بناء مجتمع قائم على االســتقرار والســلم
والعلــم للجميــع .كثيــرون هــم األشــخاص الذيــن غيــروا مجــرى
حياتهــم ومصيــر عائالتهــم بقدومهــم إلــى دولــة اإلمــارات والعمــل
ً
أيضــا فــي
فيهــا ،وبســعيهم وراء آمالهــم وطموحاتهــم ،ســاهموا
تعزيــز النســيج الغنــي لبالدنــا الــذي حيــك علــى مــدى أيــام حياتــي.
مدينــة نيويــورك هــي مدينــة أخــرى مــن أعظــم مــدن العالــم الغنيــة
بالثقافــة والتنــوّ ع والنابضــة بالفــرص .ال ّ
تمثــل نيويــورك العاصمــة
الثقافيــة واالقتصاديــة للواليــات المتحــدة فحســب ،بــل هــي مركــز
محــوري عالمــي أيضـ ًـا .ولهــذا الســبب ،نيويــورك هــي مقــر منظمــة
األمــم المتحــدة ،التــي تأسســت فــي العــام  1945لكــي تنقذ األجيال
المقبلــة مــن “ويــات الحــرب” وفــق ما جاء في ميثاقها .وفي ّ
ظل
ً
ـيطرا علــى أوروبــا ومدنهــا فــي ذلــك الوقــت،
الدمــار الــذي كان مسـ
بــدت نيويــورك الموقــع األنســب الزاخــر بالوعــود لهــذه المنظمــة
الوليــدة آنــذاك .
وإلى يومنا هذا ،يشعر الدبلوماسيون من مختلف الدول األعضاء
فــي األمــم المتحــدة فــي نيويــورك أنهــم فــي موطنهم ،نظـ ً
ـرا لثرائها
التاريخــي والثقافــي ،وتنــوع ســكانها .ورغــم أنهــم يتوافــدون مــن
مختلــف أنحــاء العالــم ،فإنهــم يعيشــون فــي أجــواء يشــعر فيهــا
ّ
كل منهــم بقبــول اآلخــر لــه  .وتجســد نيويــورك ،بطــرق كثيــرة كمــا
هــو الحــال فــي أبوظبــي ،القيــم العالميــة المتمثلــة فــي التســامح
واحتــرام اآلخــر ،وهــي ذات المُ ُثــل والمبــادىء التــي بُنــي عليهــا
ميثــاق األمــم المتحــدة.

.

ً
ً
فاعال فيما أصبحت
دورا
بطبيعة الحال ،لعبت تجربتي التعليمية
ـس االنتماء لديّ
ـكل كبير في بناء حـ ّ
عليــه فيمــا بعــد ،وســاهمت بشـ ٍ
وتقديــري لبــادي .صحيــح ّ
أنــه مــن الصعــب فــي أغلــب األحيــان أن
تنشــأ بعيـ ً
ـدا عــن المنــزل والوالديــن ،وفــي تلــك األيــام لــم يكــن لدينــا
أن ذلــك ســاهم فــي تنميــة
ـن أعتقــد ّ
هواتــف محمولــة حتــى ،ولكـ ّ
الشــخصية والقــدرة علــى التكيــف .كمــا حصلــت علــى تعليم ممتاز
والتميز.
شــجعني علــى التفكيــر النقــدي
ّ
ـي لــي رغــم بُعــد المســافة،
وقــد واصــل والــدي أداء دوره التوجيهـ ّ
ّ
تعــد أثنــاء
ســاعات طويلــة معــه علــى الهاتــف
وأتذكــر قضــاء
ٍ
محادثاتنــا الهاتفيــة األســبوعية كنــت أتناقــش معــه خاللهــا فــي
كل شــيء ،مــن اســتراتيجيات الحــوار التــي أسـ ّ
ـتعد لتطبيقهــا فــي
فريــق النقــاش فــي المدرســة ،إلــى الصــور والمعانــي التــي تحملهــا
قصائــد فيليــب الركــن .بعــد أن وجهنــي والدي أثنــاء تعليمي العالي
ـي فــي اختيــار مســاري المهنــي .وأعتقد
 ،قــال لــي ّ
أن القــرار يعــود إلـ ّ
أن ذلــك ســاعدني علــى التمتــع باالســتقاللية وتحديــد مســتقبلي،
ّ
وأتــاح لــي الفرصــة ،دون أي مســاعدة ،لكــي أثبــت نفســي وأبنــي
ســيرتي المهنيــة خطـ ً
ـوة بخطــوة.

بمــا أنــك ســافرت كثيـ ً
ـرا مــن حــول العالــم ،وعشــت فــي مــدن
مختلفــة ثقافيـ ًـا ،مــا الــذي يجــول فــي خاطــرك عنــد التفكيــر
فــي “الثقافــة”؟

إلي ،تعني “الثقافة” التعبير عن أنفســنا وهويتنا الوطنية
بالنســبة ّ
بشــكل متفرد لآلخرين .وخالل مرحلة نشــأتي في دولة اإلمارات،
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