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Ambassador Lana Nusseibeh presented her credentials as Ambassador 
and Permanent Representative of the United Arab Emirates to the 
United Nations in New York in September 2013. In December 2021, 
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan issued a 
Federal Decree granting her the rank of Minister. In February 2021, she 
was appointed Assistant Minister for Political Affairs. She also presented 
her credentials as non-resident Ambassador of the UAE to Grenada in 
November 2017. 

Ambassador Nusseibeh served as Co-Chair of the Intergovernmental 
Negotiations on Security Council Reform for three sessions of the UN General Assembly from 
2017 to 2020. She previously served as Vice-President of the General Assembly for the 72nd 
session. She has also served as President of the UN Women Executive Board in 2017, as Co-
facilitator of the Ad Hoc Working Group on the Revitalization of the UN General Assembly for the 
71st session of the General Assembly, and as Co-facilitator for the overall review of the 
implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society (WSIS) in 2015. 

Alongside the Permanent Representative of the United Kingdom, Ambassador Nusseibeh Co-
Chairs the Friends of the Future of the UN (FFUN), a small group of Permanent Representatives 
who convene regularly for briefings and unscripted, substantive discussions on the most pressing 
issues affecting the future of the organization. In 2017, she was awarded the UAE Prime Minister's 
Government Excellence Award (the UAE Medal of Pride).   

Prior to her appointment as Permanent Representative to the UN, Ambassador Nusseibeh served 
in several capacities within the UAE Ministry of Foreign Affairs, establishing the Ministry’s Policy 
Planning Department in 2009 and serving as its first Director for three years. During this time, she 
was also the UAE Deputy Sherpa at the G20 Leaders’ Summit under the Presidency of France in 
2011. From 2010 – 2011, she also served as the UAE Co-Special Envoy to Afghanistan and 
Pakistan. Previously, she was the Head of the International Renewable Energy Agency (IRENA) 
Campaign Task Force at the Ministry of Foreign Affairs, and Director of Research and 
Communications for the Ministry of State for Federal National Council Affairs. 

Ambassador Nusseibeh received an MA (Cantab) and BA (Hons) in History from the University 
of Cambridge in the United Kingdom, and an MA with Distinction in Israeli and Jewish Diaspora 
Studies from the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London in 2003. 

She is a member of the Board of Trustees of the Emirates Diplomatic Academy, Treasurer on the 
Board of Directors of Security Council Report (SCR), and serves on the Advisory Board of The 
London School of Economics’ Middle East Centre. 

 

 

 



 السيرة الذاتية 
 

 النا نسيبة  معالي 

 مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية 

 السفيرة واملندوبة الدائمة 

 لإلمارات العربية املتحدة لدى األمم املتحدة 

 السفيرة غير املقيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة في غرينادا 
 
 

أوراق    معاليقدمت   نسيبة  املتحدة النا  األمم  لدى  إلمارات  لدولة  دائمة  ومندوبة  كسفيرة  اعتمادها 

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه .  2013بنيويورك في سبتمبر  

 بمنح السفير فوق العادة مفوض معالي النا زكي نسيبة درجة "وزير".   2021في ديسمبر  هللا،  
ً
 اتحاديا

ً
 مرسوما

كما .  ، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية2021عقب تعيينها في فبراير  وذلك  

  .2017قدمت أوراق اعتمادها كسفيرة غير مقيمة لدولة اإلمارات في غرينادا في نوفمبر 

من    منصب الرئيس املشارك للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصالح مجلس األمن  ،نسيبة  معالي  وتولت

 منصب نائب رئيس الجمعية العامة    .2020-2017عام  
ً
  .لدورة الثانية والسبعين في اوكانت قد شغلت سابقا

عام   في  للمرأة  املتحدة  األمم  لهيئة  التنفيذي  املجلس  رئاسة  تولت  أعمال    وميسر   ،2017كما  لتنشيط  املخصص  العامل  للفريق  الدورة مشارك 

(  WSISجمعية العامة لألمم املتحدة، وميسر مشارك لعملية االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات )الحادية والسبعين لل

 .2015في عام 

املتحدةو   نسيبة  معالي  وتترأس للمملكة  الدائم  )  ،املندوب  املتحدة  األمم  مستقبل  أصدقاء  املندوبين  FFUNمجموعة  من  صغيرة  مجموعة  وهي   ،)

كذلك   مستقبل املؤسسة.  فيالتي تؤثر    امللحةن القضايا  أبش  ،لتبادل اإلحاطات واملناقشات غير املسجلة  ،بشكل دوري  يجتمعون الذين    الدائمين  

ت معاليها ُمنحت
ُ
 )ميدالية فخر اإلمارات(.   2017ميز لعام جائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي امل

في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ِإذ أنشأت إدارة    عدة  نسيبة مناصب  معاليوقبل تعيينها مندوبة دائمة لدولة االمارات لدى األمم املتحدة، تولت  

نائب منسق دولة اإلمارات في  منصب    شغلت خالل تلك الفترةملدة ثالث سنوات. كما    ، والتي تولت إدارتها2009تخطيط السياسات بالوزارة عام  

خالل الفترة    أفغانستان وباكستان   لدىكمبعوث خاص مشارك لدولة اإلمارات  و .  2011مؤتمر قمة قادة مجموعة العشرين الذي ترأسته فرنسا عام  

  . كما تولت  2011- 2010
ً
وزارة الخارجية والتعاون  في    ،(IRENAالوكالة الدولية للطاقة املتجددة )  استضافة   ةرئاسة فريق العمل املعني بحملسابقا

 وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي. في الدولي، وعملت كُمديرة للُبحوث واالتصاالت 

شهادة املاجستير  و نسيبة على شهادتي املاجستير والبكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في التاريخ من جامعة كامبردج باململكة املتحدة،   معاليوحصلت 

 . 2003( بجامعة لندن عام SOASمن كلية الدراسات الشرقية واألفريقية ) ،واليهود  ين اإلسرائيلي بمجتمعات املهاجرينفي الِدراسات املعنية بامتياز 

 عضوية مجلس أمناء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، وأمين صندوق مجلس إدارة تقرير مجلس األمن )  معاليهاوتشغل  
ً
( وهي عضو في SCRحاليا

 (. LSEاملجلس االستشاري ملركز الشرق األوسط في كلية لندن لالقتصاد )

 


