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٢٠٢٠-٠٨-٢٠زكي أنور نسیبة 

العربیة االمارات لجامعة األعلى والرئیس -) ٢٠٢١(الدولة رئیس السمو لصاحب الثقافي المستشار نسیبة أنور زكي 
حتى  2017(المتحدة العربیة اإلمارات حكومة في دولة وزیر  منصبشغل المنصب، ھذا تولیھ قبل -). ٢٠٢٠(المتحدة 

وزیر مساعد ذلك قبل وعمل الدولي. والتعاون الخارجیة وزارة في والعامة الثقافیة الدیبلوماسیة مكتب أسس حیث  )٢٠٢ا
الشئون وزارة في ثقافیًا ومستشارًا ) 2017-2016(المتحدة العربیة اإلمارات بدولة الدولي والتعاون الخارجیة وزارة في 

العربیة اإلمارات دولة في الحكومیة الخدمة في نشط ). ٢٠٢احتى  1975(المتحدة العربیة اإلمارات لدولة الرئاسیة 
) حتى اآلن1968مع حكومة إمارة أبو ظبي (  حتى اآلن)، وقبل ذلك،1971المتحدة منذ إنشائھا في (

سیرة شخصیة

لمحة موجزة

حكومة ومع ، 1971عام تشكیلھا منذ المتحدة العربیة اإلمارات دولة في الحكومیة الخدمة في الناشط نسیبة، أنور زكي بدأ 
إنشاء محفظتھ تشمل اإلمارات. حكومة في دولة كوزیر  2020یولیو في الثانیة والیتھ ، 1968عام منذ ظبي أبو إمارة 

من الدولي بالتعاون ملتزمة تنسیقیة كھیئة الدولي، والتعاون الخارجیة وزارة في والثقافیة العامة الدبلوماسیة مكتب وإدارة 
فھم تعزیز في مھمتھا وتتمثل الخارج. في اإلماراتیة والثقافة للفنون الترویج طریق عن الثقافات بین والتبادل الحوار خالل 

مع الشعوب مستوى وعلى واالقتصادي السیاسي التعاون تعزیز أجل من المتحدة، العربیة اإلمارات وقیم ثقافة وتقارب 
البلدان األخرى.

وكمستشار ) 2017-2016(الدولي والتعاون الخارجیة وزارة في وزیر كمساعد نسیبة عمل الحالي، منصبھ تولیھ قبل 
منذ اآلن). حتى  1975(المتحدة، العربیة اإلمارات لدولة الرئاسیة الشئون وزارة ثم ومن الدولة رئیس دیوان في ثقافي 
آل سلطان بن زاید الشیخ المتحدة العربیة اإلمارات دولة لمؤسس ومستشار شخصي كمترجم أیضًا عمل الستینیات، أواخر 

) حتى اآلن2004نھیان ثم قام بنفس الدور مع خلیفتھ رئیس دولة اإلمارات الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان (

سیرة ذاتیة

رجبي، مدرسة في الثانوي تعلیمھ وأكمل القدس،  جورج،سانت مدرسة في تعلیمھ وتلقى القدس، في نسیبة زكي ولد 
عام االقتصاد في الشرف) مرتبة (مع الماجستیر بدرجة وتخرج كامبریدج بجامعة كوینز بكلیة التحق ثم المتحدة. المملكة 
1967.

الراحلة والدتھ غادرت . 1948عام في إسرائیل دولة قیام إلى أدى الذي الصراع خالل نسیبة عائلة أفراد من العدید نزح 
). 1970(واشنطن في للكویت سفیراً الغصین طلعت شقیقھا وأصبح  1948عام في الرملة من عائلتھا مع الغصین نزھة 
السیاسة في نشطًا ، 1948حرب خالل ساقیھ إحدى فقد وقد ) 1986(المتوفى نسیبة أنور الراحل، نسیبة والد أصبح 

 (الخمسینیات)،والتعلیم والداخلیة الدفاع ذلك في بما األردنیة، الحكومة في الوزاریة المناصب من عددًا وشغل األردنیة، 
 بریطانیافي سفیرًا ثم )، 1961(القدس محافظ منصب شغل كما الشیوخ. مجلس في عین وكذلك للبرلمان وترشح 

)1965.(

والعربیة، البریطانیة المطبوعات من لعدد مستقل كصحفي العمل نسیبة زكي بدأ )، 1967(ظبي أبو في استقر أن بمجرد 
زاید الشیخ مع مقابلة أجرى وقد   .BBC Arabic Service و The Financial Times و The Economist ذلكفي بما 
إلى االنضمام منھ طُلب ذلك بعد اإلنجلیزیة. إلى العربیة من كالمھ مترجما بریطاني، وثائقي فیلم أجل من  1968أبریل في 

دائرة إلى االنتقال ثم )، 1969-1968(حدیثًا المنشأة المدنیة الخدمة ھیئة مع وجیزة لفترة والعمل ظبي، أبو حكومة 
باللغتین ظبي أبو في الصحف أولى تأسیس في ساھم حیث  )،1971-1969(والتوثیق للبحوث كمدیر ظبي أبو في اإلعالم 
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اإلعالم وزارة في العامة والعالقات المعلومات مدیر أصبح ثم ). 1969نیوز ظبي أبو ، 1969(االتحاد واإلنجلیزیة العربیة 
)1975-1972االتحادیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة (

وتطویر تخطیط في وساعد وتلفزیون إذاعة برامج ومنتج اإلنجلیزیة باللغة كمذیع أیضًا عمل اإلعالم، وزارة في عملھ أثناء 
.االعالمیة للحكومة. كما شارك في إعداد وتحریر وترجمة مؤلفاتھا وإصداراتھا االستراتیجیة

دوره استمرار مع مستشارًا الحقًا وأصبح زاید، الشیخ دیوان في الصحفي المكتب مدیر نسیبة زكي أصبح ، 1975عام في 
وكبار للرئیس الحكومیة المذكرات وصیاغة الدولة لرئیس الرسمیة للزیارات التحضیر في شارك للرئیس. شخصي كمترجم 

عدة على أجریت التي المحادثات في وشارك الخارج إلى الرسمیة زیاراتھ معظم في الدولة رئیس رافق كما مساعدیھ. 
.مستویات حكومیة

عائلة نسیبة

.عائلة نسیبة من أقدم العائالت في القدس واألراضي المقدسة

جذور العائلة

الصحابیة شقیق الصامت، بن عبیدة من ینحدرون حیث القدس، في عام  1300من ألكثر االسرة بوجود نسیبة یتفاخر 
من اول  كانواالذین  14الـ القبائل بین األربع القائدات وإحدى العربیة، خزرج بني قبیلة من محاربة وھي كعب، بنت نسیبة 
بعد للقدس سامٍ إسالمي قاضٍ كأول  الخطاب،بن عمر مرافق  الصامت،بن عبیدة عُیِّن (صلعم). الكریم الرسول الى انضم 

.وانیط بھ االلتزام بالحفاظ على صخرة الجلجلة المقدسة نظیفة ،638فتحھا عام 

عائلة حصلت عندما العثماني، العصر حتى القیامة كنیسة مفاتیح في الحصري بالحق احتفظوا فقد العائلیة، للتقالید وفقًا 
أفراد أحد من المفاتیح استالم وعند الكنیسة، أمناء نسیبة عائلة إن یُقال ھذا، یومنا حتى الملكیة. بتقاسم أمر على جودة 

عشیرة جودة، یُقال إن نسیبة یسلمھا إلى حارس كنیسة القیامة في الفجر كل یوم تقریبًا.

الفن والثقافة في الدبلوماسیة

دولة في والتعلیمیة الثقافیة االستراتیجیات تطویر مع تتعامل التي والخاصة العامة الھیئات من العدید في نسیبة زكي عمل 
اإلمارات العربیة المتحدة. 

للسیاحة ظبي أبو ھیئة إدارة مجلس وعضو ) 2012-2006(والتراث للثقافة ظبي أبو ھیئة رئیس نائب منصب شغل 
من العدید تطویر في ساھم الصفة، وبھذه ظبي. أبو في والسیاحة الثقافة دائرة الیوم وھي  )،2016-2012(والثقافة 

اللوفر متحف ذلك في بما الرائدة، ومتاحفھا الثقافیة السعدیات منطقة مثل ظبي، أبو في الكبرى والفنیة الثقافیة المبادرات 
2017أبو ظبي، الذي تم افتتاحھ في عام 

وصحف مجالت في مقاالت إلى باإلضافة أوروبیة لغات عدة إلى والعربي الخلیجي للشعر ترجمات نسیبة منشورات تشمل 
.مختلفة

المتحدة العربیة اإلمارات دولة مؤسس زاید، للشیخ مقربًا رفیقًا كان عشائري زعیم عن العربیة باللغة كتابًا مؤخرًا نشر 
).2019(الشیخ زاید وسالم بن حم ، رفقة عمر ، أبو ظبي 

النشاطات االخرى
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دولة في والتعلیمیة الثقافیة االستراتیجیات تطویر مع تتعامل التي والخاصة العامة الھیئات من العدید في نسیبة زكي عمل 
.اإلمارات العربیة المتحدة

عام في الجامعة تأسیس في ساعد أن بعد ، 2018عام في أبوظبي السوربون جامعة أمناء لمجلس رئیسًا نسیبة تعیین تم 
.)2018-2006 (اول مجلس إدارة لھا  و عمل كعضو في2006

الوقت إلى  2017(إدارتھا على اإلشراف مسؤولیة مع الدبلوماسیة اإلمارات ألكادیمیة اإلداري المجلس في عضو وھو 
)الحاضر

الحاضر)، الوقت إلى  2005(للكتاب زاید الشیخ جائزة ذلك في بما األخرى المجالس من العدید في عضو أیضًا وھو 
أبو جامعة أبو أمناء ومجلس اآلن)، حتى  2009( العربیةبوكر  باسمأیضًا والمعروفة العربیة، للروایة الدولیة والجائزة 

) حتى اآلن2003ظبي (

.2015الختیار الفائزین بمنح رودس االكادیمیة لجامعة اكسفورد منذ عام  یشغل منصب رئیس اللجنة الوطنیة

) - حتى اآلن2018انتخب عضوا في المجلس األعلى لإلدارة في معھد العالم العربي بباریس (

)2020انتخب مؤخرًا في األكادیمیة األمریكیة للفنون والعلوم في واشنطن (

وكذلك )، 2018-2015(لالقتصاد لندن لكلیة التابع األوسط الشرق لمركز االستشاري المجلس رئیس منصب نسیبة شغل 
.)2017-2013في باریس ( Alliance Française عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة

المتحدة العربیة اإلمارات فرع ورئیس )، 2017-1977(ظبي أبو في الفرنسیة الثقافیة الرابطة رئیس منصب شغل كما 
 حتى اآلن). 2008لألصدقاء الدولیین لجمعیة ریتشارد فاغنر (

للموسیقى الكالسیكیة في أبو ظبي ومھرجان مدیة العین للموسیقى.  ساھم في تأسیس برنامج أبو ظبي

تورنتو في خان آغا متحف أمناء مجلس في وعضوًا ) 2017-2014(ألمانیا لیبزغ، في فاغنر لمؤسسة رئیسًا كان 
)2016-2019.(

األوسمة والجوائز

:حصل زكي نسیبة على عدد من الجوائز العربیة والعالمیة منھا

٢٠٢١ وسام االتحاد دولة االمارات العربیة المتحدة  •
 - قمة معھد بیروت2019جائزة التمیز االستثنائي لشخصیة العام  •
     ٢٠١٨جائزة شخصیة العام الثقافیة لمھرجان االمارات لآلداب لسنة •
 ، قمة أبوظبي الثقافیة2017الدبلوماسي الثقافي لعام  •
.2014 من مركز جون كینیدي للفنون واشنطن 2014المیدالیة الذھبیة للفنون  •
2013 المؤسسة األوروبیة للثقافة "جائزة الثقافة األوروبیة العربیة" في لیبزغ •
2013جائزة شخصیة العام الثقافیة لمؤسسة سلطان بن علي العویس في اإلمارات  •
2012 بفرانكفورت "حلقة التسامح" جائزة األكادیمیة األوروبیة للعلوم والفنون  •
)2007جائزة أبوظبي ( •

.2014حصل على درجة الدكتوراه الفخریة في العلوم اإلنسانیة من جامعة القدس العربیة في القدس عام 
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:االوسمة والنیاشین
2015  وسام فیلق الشرف الفرنسي رتبة ضابط •
 CBE (2013) اإلمبراطوریة البریطانیة رتبة قائد وسام •
)2013 (وسام االستحقاق األلماني رتبة قائد •
)2010وسام االستحقاق للثقافة "جلوریا أرتیس" - جمھوریة بولندا ( •
)2008الوسام الفرنسي في اآلداب والفنون رتبة قائد (یولیو   •
)2007وسام أكادیمیات النخلة الثقافیة الفرنسیة رتبة قائد (فبرایر  •

أغسطس  • Grand Officer Star of Italian Solidarity -الكبیر القائد رتبة للتضامن اإلیطالیة النجمة وسام • 
2007)

2007ینایر وسام الشرف الكبیر من الذھب  جمھوریة النمسا  • 
)2001وسام جوقة الشرف الفرنسیة رتبة فارس (مایو   •
)1999وسام االستحقاق اإلسباني من رتبة ضابط (یولیو  •
)1989  رتبة قائد (یولیو CVO –  وسام الفیكتوریون الملكي البریطاني •
)1983 (وسام االستحقاق  اإلیطالي من رتبة قائد •
.)1980وسام االستحقاق الفرنسي من رتبة ضابط (أغسطس  •

).1969 (• وسام االستقالل األردني من رتبة قائد

الحیاة الشخصیة
(مدیرة ودیاال المتحدة) األمم لدى المتحدة العربیة اإلمارات لدولة الدائمة (المندوبة النا أطفال، ثالثة ولھ متزوج نسیبة زكي 

.فن أبو ظبي) وأنور

المنشورات والمقاالت الحدیثة

Recent publications and articles

“Culture in the post-Covid19 time.” LinkedIn. July 19, 2020. 
[In Arabic] “Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak is the icon of hope and giving.” LinkedIn. June 
13, 2020.
“Culture must lie at the heart of our response to the Covid-19 crisis.” The National. May 28, 2020.
“Empowering youth.” December 23, 2019. LinkedIn.
[In Arabic] “The role of the UAE in combating extremism.” LinkedIn. December 19, 2019.
“Abu Dhabi’s museums.” LinkedIn. December 16, 2019. [1] 
[In Arabic] “The efforts of mothers in the Emirates in supporting the empowerment path of Emirati and 
Arab women.” LinkedIn. October 10, 2019.
“Cultural diplomacy in the UAE.” LinkedIn. August 22, 2019.
[In Arabic] “Remembering August 6, 1966.” LinkedIn. August 9, 2019.
[In Arabic] “Policies for shared values: Building tolerant societies.” LinkedIn. June 13, 2019.
“Policies for shared values: building tolerant societies.” LinkedIn. June 13, 2019.
[In Arabic] “Tolerance in the Year of Tolerance.” LinkedIn. April 12, 2019.
[In Arabic] “The United Arab Emirates 1971.” LinkedIn. February 2, 2019.
“The UAE in the eyes of the world 1970.” LinkedIn. February 2, 2019.
[In Arabic] “Sheikh Zayed bin Sultan’s vision of development.” LinkedIn. February 2, 2019.
“Abu Dhabi’s Universal Museums.” LinkedIn. January 27, 2019.

https://www.linkedin.com/pulse/culture-post-covid19-time-zaki-anwar-nusseibeh/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-zaki-anwar-nusseibeh/
https://www.thenational.ae/opinion/comment/culture-must-lie-at-the-heart-of-our-response-to-the-covid-19-crisis-1.1025441
https://www.linkedin.com/pulse/empowering-youth-zaki-anwar-nusseibeh/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-zaki-anwar-nusseibeh/
https://www.linkedin.com/pulse/au-dhabis-museums-zaki-anwar-nusseibeh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaki_Nusseibeh
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-zaki/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-zaki/
https://www.linkedin.com/pulse/cultural-diplomacy-uae-zaki-anwar-nusseibeh/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D9%A1%D9%A9%D9%A6%D9%A6-zaki-anwar-nusseibeh/
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A9-zaki-anwar-nusseibeh/
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