
 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
لألمم المتحدة في لبنان

السيد دافيد
وايت 

مسؤول الشؤون اإلنسانية
للتخطيط االستراتيجي

انضمت هيلينا إىل مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنان 
يف حزيران/يونيــو 2020 كنائــب لرئيســة المكتــب. بــدأت حياتهــا 
المهنيــة عــام 1993 حيــن انضمــت إىل منظمــة أطبــاء العالــم 
يف أنغــوال. بعدمــا شــغلت عــدة مناصــب يف جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة وكينيــا والبوســنة والهرســك، انضمــت إىل مكتــب 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية عام 1996 ثم تم تعيينها يف أنغوال 
أثنــاء عمليــة التســريح ومــا تالهــا مــن تصاعــد الصــراع. تعمــل 
مــازارو منــذ عــام 2000 مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
يف بورونــدي وكولومبيــا وميانمــار حيــث ترأســت مؤخــًرا فريــق 
التنســيق. حصلــت مــازارو علــى درجــة البكالوريــوس يف علــوم 
المعلومــات والصحافــة (إســبانيا) وماجســتير يف إدارة التنميــة 
الريفيــة (المملكــة المتحــدة). وهــي تجيــد اللغــات اإلنجليزيــة 
والفرنســية والبرتغاليــة باإلضافــة إىل اللغــة اإلســبانية التــي هــي 

لغتها األم.
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تــم تعييــن روزاريــا كرئيســة للمكتــب يف فبرايــر2022. انضمــت إىل مكتــب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية يف عام 2008 حيث غطت العديد من المناصب 
الســورية  واألزمــة  وهايتــي وســوريا  (الســودان  بيئــات معقــدة  اإلداريــة يف 
بأكملهــا وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى) وجنيــف (مــع التركيــز علــى الشــرق 
األوســط). قبــل انضمامهــا إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ، عملــت 
روزاريــا مــع منظمــة أطبــاء بــال حــدود يف تشــاد وســاحل العــاج وبعثــات حفــظ 
الســالم والبعثــات السياســية التابعــة لألمــم المتحــدة (الســودان وجنيــف) 
وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ (األردن). وهــي حاصلــة علــى ماجســتير مــن 
ســاينس بــو باريــس يف التنميــة الدوليــة وماجســتير مــن جامعــة تريســت يف 

الدبلوماسية الدولية.

  

السيدة هيلينا 
مازارو غارسيا

نائب رئيسة المكتب

اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  نايلــة  انضمــت 
كمســاعدة خاصة لنائب المنســق الخاص والمنســق المقيم 
لبنــان.  يف  المتحــدة  لألمــم  اإلنســانية  الشــؤون  ومنســق 
عملــت مؤخــراً يف مؤسســة بيرغــوف يف برليــن ضمــن إدارة 
مشــروع الوســاطة حــول "دعــم الحــوار الوطنــي والمصالحــة 
يف الســودان" ، بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة األلمانيــة. قبــل 
حيــث  اللبنــاين  المــدين  المجتمــع  يف  ناشــطة  كانــت  ذلــك، 
أدارت مشــاريع مختلفة، ال ســيما يف مؤسســة "أديان" حول 
دور الحــوار بيــن األديــان والثقافــات يف المجــال العــام، وغطت 
لبنــان والعديــد مــن البلــدان يف المنطقــة األورو متوســطية. 
نايلــة حائــزة علــى درجــة الماجســتير يف الدراســات األوروبيــة 
والدوليــة المتقدمــة مــن المعهــد األورويب يف نيــس يف فرنســا، 
وعلــى درجــة البكالوريــوس يف إدارة األعمــال واالقتصــاد مــن 

جامعة سيدة اللويزة يف لبنان.

اآلنسة نايلة
حجار

المساعدة الخاصة للمنسقة
المقيمة ومنسقة الشؤون

اإلنسانية لألمم المتحدة
في لبنان

hajjar2@un.org :البريد اإللكتروين

mazarro@un.org :البريد اإللكتروين

انضــم إيمــي إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنــان 
المــدين  والتنســيق  اإلنســانية  المســاعدات  وصــول  لتنســيق 
لألمــم  التابعــة  اإلنســانية  المنظمــات  يف  عمــل  العســكري.   -
المتحــدة ويف عمليــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة. 
وكانــت آخــر بعثاتــه يف أرمينيــا للــرد علــى الحــرب علــى ناغورنــو 
والكاميــرون  وبورونــدي  بنغالديــش  يف  عمــل  كمــا  كارابــاخ. 
وليبيريــا. قبــل ذلــك ، عمــل مــع برنامــج المســاعدات الخارجيــة 
للحكومــة األســترالية يف منطقــة شــمال وجنــوب شــرق آســيا. 
الدوليــة  التنميــة  يف  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل  إيمــي 
الســالم والصــراع مــن جامعــة برادفــورد (المملكــة  ودراســات 
يف  الشــرف)  مرتبــة  (مــع  البكالوريــوس  وشــهادة  المتحــدة) 
العلوم السياســية من الجامعة الوطنية األســترالية. يتابع حالًيا 
أطروحــة دكتــوراه يف العالقــات الدوليــة يف جامعــة ســيدين وكان 

محاضًرا يف السياسة الدولية ودراسات السالم والصراع. 

السيد ايمى
سابا 

منسق الشؤون اإلنسانية
لدعم وصول المساعدات

saba3@un.org :البريد اإللكتروين

إيــرام دزيتــري، مواطــن غــاين، عمــل يف المنظمــات اإلنســانية 
الدوليــة والتنميــة وقطــاع الســالم يف إفريقيــا وآســيا. بيــن عامــي 
لتنســيق  المتحــدة  األمــم  مكتــب  يف  عمــل  و2019،   2016
الشــؤون اإلنســانية يف يانغــون، ميانمــار كمســاعد خبيــر. قبــل 
ذلــك، عمــل كمســؤول مشــروع يف مكتــب اليونيســف الميــداين 
يف غانــا وعمــل أيًضــا مــع منظمــات الســالم مثــل مركــز األمــم 
المتحــدة اإلقليمــي للســالم ونــزع الســالح يف إفريقيــا (المكتــب 
اإلقليمــي ألفريقيــا لمكتــب األمــم المتحدة لشــؤون نزع الســالح، 
ومقره يف لومي، توغو). وهو حاصل على درجة الماجســتير يف 
التنميــة الدوليــة مــن جامعــة إيســت أنجليــا بالمملكــة المتحــدة 

وجامعة أنتويرب يف بلجيكا.

السيد ايرام
دزيتري 

مسؤول الشؤون اإلنسانية

dzitrie@un.org :البريد اإللكتروين
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اآلنسة ماريا روزاريا برونو
رئيسة المكتب

السيد هنري
سيمونان 

مسؤول للشؤون اإلنسانية

يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  انضمامــه  قبــل 
الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  يف  هنــري  عمــل   ،2021 ســبتمبر 
كمســؤول مكتــب جنــوب شــرق آســيا والحًقــا كمســؤول مكتــب 
يف  حكوميــة  غيــر  منظمــة  أيًضــا  أنشــأ  األصدقــاء،  مــع  إيــران. 
األشــخاص  ومســاعدة  االجتماعــي  االندمــاج  لتعزيــز  فرنســا 
يف  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  وهــو  المســتضعفين. 

العلوم السياسية من جامعة   
 (فرنســا) وماجســتير يف االقتصــاد وتقييــم السياســات العامــة 

Science Po من
Sciences Po- Ecole Polytechnique-ENSAE

وهو يتحدث الفرنسية واإلنجليزية والهندية.

henry.simonin@un.org :البريد اإللكتروين

انضم ديفيد إىل مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنان يف 
شــباط/فبراير 2021 كمســؤول الشــؤون اإلنســانية للتخطيــط 
الشــؤون  تنســيق  مكتــب  مــع  ديفيــد  عمــل  االســتراتيجي. 
اإلنســانية منــذ عــام 2014، أوالً كمســؤول الشــؤون اإلنســانية 
يف االســتجابة لســوريا ثــم كمديــر الصنــدوق اإلنســاين يف تركيــا 
مــن 2015 إىل 2017، ثــم شــغل منصــب مديــر الصنــدوق يف 
العراق يف حزيران/يونيو 2017. قبل ذلك، عمل ديفيد كمدير 
قطــري للعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة بمــا يف ذلــك 
منظمــة "كيــر" يف فلســطين المحتلــة وأوكســفام يف ســريالنكا 
وأفغانســتان، والمجلــس النرويجــي لالجئيــن يف الفلبيــن. ديفيــد 
حاصــل علــى درجــة الماجســتير يف التنميــة الدوليــة مــن جامعــة 
ساســكس، معهــد دراســات التنميــة ودرجــة البكالوريــوس يف 

التاريخ.

السيد دافيد
وايت 

مسؤول الشؤون اإلنسانية
للتخطيط االستراتيجي

whited@un.org :البريد اإللكتروين

االســتغالل  مــن  للحمايــة  الــوكاالت  بيــن  جديــد  كمنســق  غــالم  ينضــم 
واالنتهــاك الجنســيين يف لبنــان. يتمتــع غــالم بخبــرة مهنيــة متنوعــة يف 
الحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين واألمــن وإدارة البرامــج. 
ينضــم إلينــا مــن مكتــب صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان يف الصومــال 
حيــث يقــدم الدعــم األمنــي واإلنســاين (الوصــول واإلمــدادات) لــإلدارة / 
المكتــب. لقــد كان نقطــة االتصــال للحمايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك 
حالًيــا  ويعمــل  الماضيــة  الثــالث  الســنوات  مــدى  علــى  الجنســيين 
كرئيــس مشــارك لفريــق العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت للحمايــة مــن 
االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين ومنســق بحكــم األمــر الواقــع للحمايــة 
مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســيين يف الصومــال. باإلضافــة إىل ذلــك ، 
عمــل كرئيــس لمكتــب مقديشــو لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان لفتــرة 
ممتــدة (فبرايــر إىل نوفمبــر 2018) ، ولفتــرة وجيــزة كمنســق لمنطقــة 
المســؤولية عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي يف الصومــال. قبل 
ذلــك ، عمــل يف منظمــة اإلغاثــة الدوليــة كمستشــار إقليمــي ، ورئيــس 
مكتــب / قائــد فريــق لقــوة الســالم الالعنفيــة يف جنــوب الســودان ، وتقلــد 
مناصــب وطنيــة يف األمــم المتحــدة وحكومــة باكســتان. وهــو حاصــل علــى 
درجــة الماجســتير يف العلــوم السياســية ويتابــع حالًيــا درجــة الماجســتير 

الثانية يف ممارسات التنمية العالمية من جامعة هارفارد.

السيد غالم 
غوس

المنسق المشترك بين
الوكاالت للحماية من
االستغالل واالنتهاك
الجنسيين في لبنان

ghulam.ghous@un.org :البريد اإللكتروين

bruno1@un.org :البريد اإللكتروين
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ولــد شــفيق عــام 1991 ، وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير يف 
إدارة األعمــال. عمــل كمحاســب يف مدرســة ، وتــوىل مهــام متعــددة 
بمــا يف ذلــك أقســاط التعليــم ، ونظــام الرواتــب ، والضمــان االجتماعــي 
(CNSS) ، والتســويات المصرفيــة والنقديــة. أثنــاء عملــه كمحاســب 
، قــام أيًضــا بــإدارة حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة 
بالمدرســة حيــث أطلــق حمــالت ناجحــة وأجــرى مســابقات وطبــق 
ميــزات جديــدة لتطويــر الوعــي بالعالمــة التجاريــة. قبــل االنضمــام إىل 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ، عمــل شــفيق كمنســق مشــروع 
يف وكالــة تخطيــط أحــداث ، والتــي أدارت فعاليــات كبيــرة مثــل مؤتمــر 
 ، BIPOD 2021أديــان ، ومنصــة بيــروت الدوليــة لمهرجــان الرقــص
والحدث النهايئ لبرنامج العمل والمشاريع يف لبنانLEEP ، ومنصة 
بيــروت الدوليــة لمهرجــان الرقــصBIPOD 2022 ، وحــدث الترابــط 

.ASTELLASلفريق أستيالس

السيد شفيق
الحالل

مساعد البرامج واالتصال-
الّصندوق اإلنساني للبنان

chafic.elhallal@un.org :البريد اإللكتروين

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
لألمم المتحدة في لبنان

اآلنسة خلود
مهدي 

مسؤولة للشؤون اإلنسانية

يف  لبنــان  يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  خلــود  انضمــت 
حياتهــا  بــدأت  اإلنســانية.  للشــؤون  كمســؤولة   2021 شــباط/فبراير 
كثــر مــن 5 ســنوات حيــث عملــت  المهنيــة مــع المنظمــات الدوليــة منــذ أ
االســتجابة  إطــار  الصلبــة يف  النفايــات  إدارة  بيئيــة يف مشــاريع  كخبيــرة 
اإلنســانية يف لبنــان، ودعــم تنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للنفايــات وبناء قدرات 
الســلطة المحليــة. عملــت خلــود كمديــرة برنامــج الميــاه والصــرف الصحي 
والنظافــة الصحيــة لمــدة عاميــن حيــث قدمــت الدعــم الفنــي لبرامــج ذات 
الصلــة. شــاركت يف قيــادة قطــاع الميــاه يف لبنــان، وعملــت يف االســتجابات 
لألزمــة  االســتجابة  خطــة  (وهــي  لبنــان  يف  القائمــة  الثــالث  اإلنســانية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف لبنــان، وأزمــة كوفيــد 19 واالســتجابة النفجــار 
بيــروت)، كمــا عملــت علــى تطويــر اســتراتيجيات المياه والصرف الصحي 
والنظافــة الصحيــة، وعلــى تنســيق االســتجابة وضمــان إشــراك الشــركاء 
المحلييــن والدولييــن. خلــود حائــزة علــى درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء 
الحيويــة مــن جامعــة القديــس يوســف، وماجســتير يف الهندســة البيئيــة 
مــن الجامعــة اللبنانيــة، ودبلــوم يف الدراســات المعتمــدة- ماجســتير 2 يف 

علوم المياه من جامعة القديس يوسف.

khouloud.mahdi@un.org :البريد اإللكتروين

عمــل كريــغ ســابًقا يف صناديــق التمويــل الوطنيــة المشــتركة 
التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف كل مــن العــراق 
ونيجيريــا، كمــا عمــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنتــدى 
يف  المختلــط  الوطنية/الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
العراق. قبل التحاقه بالقطاع اإلنســاين، عمل كمحلل ومراســل 
الشــرق  بالتركيــز علــى منطقــة  البريطانيــة  الخارجيــة  يف وزارة 

األوسط. لدى كريج اهتمام ناشط بمنطقة الشرق األوسط.

anderson17@un.org :البريد اإللكتروين

السيد كريك 
أندرسون 

مدير قسم التمويل 
الّصندوق اإلنساني للبنان

 

السيدة يندي
غصين 

نائب مدير قسم التمويل
الّصندوق اإلنساني للبنان

انضمــت ينــدي إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنــان 
يف آذار/مــارس 2016 كمســاعدة برامــج بهــدف دعــم صنــدوق 
األمــم  برنامــج  مــع  عملــت  ڏلــك،  قبــل  للطــوارئ.  االســتجابة 
تعبئــة  اســتراتيجية  تنفيــذ  قيــادة  دعــم  يف  اإلنمــايئ  المتحــدة 
المــوارد التــي تــم تطويرهــا للمكتــب الوطنــي، كمــا ســاعدت يف 
تنفيــذ برنامــج الطاقــة والبيئــة، ويف مجــال رصــد وتقييــم وإعــداد 
التقاريــر ذات الصلــة بالمشــاريع الجاريــة. قبــل ذلــك، عملــت 
اليونيــدو  والزراعــة ومــع منظمــة  األغذيــة  مــع منظمــة  ينــدي 
علــى تنفيــذ مشــاريع مختلفــة يف أعقــاب حــرب تموز/يوليــو 
2006. ينــدي حائــزة علــى ماجســتير يف التكنولوجيــا الصناعيــة 
مــن جامعــة القديــس يوســف يف بيــروت، وعلــى ماجســتير يف 
اإلدارة مــن كليــة باريــس لألعمــال، وماجســتير يف إدارة األعمــال 
مــن المدرســة العليــا لألعمــال يف لبنــان، وهــي تجيــد اإلنجليزيــة 

والفرنســية والعربية.

ghossein@un.org :البريد اإللكتروينkhawaja2@un.org :البريد اإللكتروين

السيدة دانا
خواجة 

مسؤولة مالية
الّصندوق اإلنساني للبنان

انضمــت دانــا إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنــان 
لبنــان  لصنــدوق  ماليــة  كمســؤولة   2017 آب/أغســطس  يف 
 Save” اإلنســاين، بعدمــا عملــت يف المكتــب الرئيســي لمنظمــة
مجــال  يف  ســنوات  خمــس  لمــدة  الدوليــة   "The Children
قــدرات  وبنــاء  المانحــة،  الجهــات  وامتثــال  المــايل،  التحليــل 
درجــة  علــى  حائــزة  دانــا  الوطنيــة.  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
الماجســتير يف التمويــل، وعلــى ماجســتير يف إدارة األعمــال مــن 
اإلنجليزيــة  بيــروت، وهــي تجيــد  القديــس يوســف يف  جامعــة 

والفرنسية والعربية.

انضمــت ســاندرا إىل األمــم المتحــدة يف عــام 2015 حيــث عملــت ألكثر 
مــن أربــع ســنوات مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ يف لبنــان لدعــم 
تنفيذ، رصد، وتقييم مختلف المشــاريع يف وزارة الطاقة والمياه. لقد 
عملــت أيًضــا مــع برنامــج األمــم المتحدة للمســتوطنات البشــرية ألكثر 
مــن عاميــن لدعــم البرنامــج يف مهــام مختلفــة. قبــل تجربتهــا مــع األمم 
المتحدة، عملت ألكثر من ست سنوات يف المكاتب الرئيسية لـــبنك 
سوســيتيه جنــرال يف لبنــان. إنضمــت إىل مكتــب تنســيق الشــؤون 
برنامــج يف  2021 كمســاعدة  تمــوز (يوليــو)  لبنــان يف  اإلنســانية يف 

وحدة الّصندوق اإلنساين للبنان. 
ســاندرا حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس يف إدارة األعمــال الدوليــة، 

باإلضافة إىل درجة الماجستير يف اإلدارة من مدرسة 
باريــس العليــا لألعمــال، وماجســتير يف إدارة األعمــال مــن المدرســة 

العليا لألعمال يف لبنان.

السيدة ساندرا
رزق

مساعدة برنامج - الّصندوق
اإلنساني للبنان

sandra.rizk@un.org :البريد اإللكتروين

انضــم جوزيــف إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنــان 
يف آب (أغسطس) 2021.

هذه أول تجربة لجوزيف مع وكالة تابعة لألمم المتحدة.
تكمــن خبرتــه الســابقة يف العمــل يف التدقيــق واإلدارة الماليــة 

غير الهادفة للربح.
جوزيــف حائــز علــى درجــة الماجســتير يف المحاســبة واإلدارة 
الماليــة مــن جامعــة غالســكو، وعلــى شــهادة البكالوريــوس يف 

العلوم المالية والمصرفية من الجامعة اللبنانية األمريكية.

السيد جوزف
رزق هللا  

مساعد مالي - الّصندوق
اإلنساني للبنان

joseph.rizkallah@un.org :البريد اإللكتروين

قبــل انضمامهــا إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، عملــت 
كتابــة  عــن  مســؤولة  كانــت  حيــث  مســاعدة  كباحثــة  جويــل 
الوطنيــة  السياســية  التطــورات  حــول  األســبوعية  التقاريــر 
واإلقليميــة، كمــا ســاهمت يف األبحــاث ويف تنظيــم ورش العمــل 
ســابًقا  جويــل  كانــت  التنســيقية.  واالجتماعــات  والمؤتمــرات 
متدربــة يف البرلمــان األورويب يف بروكســيل ولديهــا أيًضــا خبــرة 

سابقة يف شؤون الالجئين والمجال اإلنساين.
جويــل حائــزة علــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم السياســية 
العربيــة  تجيــد  وهــي  المتوســطية،  األوروبيــة  والدراســات 

واإلنجليزية والفرنسية.

joelle.harfouche@un.org :البريد اإللكتروين

السيدة جويل 
حرفوش 

مساعدة للشؤون 
اإلنسانية

انضــم برنــارد إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنــان يف أيــار/ 
مايــو 2014، قادًمــا مــن المكتــب اإلقليمــي يف عمــان حيــث دعم فريق 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف سوريا.
إىل  برنــارد  انضــم   ،2006 عــام  اللبنانيــة يف  لألزمــة  االســتجابة  أثنــاء 
فريــق عمــل إدارة المعلومــات وبرامــج مكافحــة األلغــام كمســؤول 
عــن نظــام المعلومــات الجغرافيــة. يتمتــع برنــارد بســبع ســنوات مــن 
اإلنســاين،  الســياق  الخرائــط يف  المعلومــات ورســم  إدارة  الخبــرة يف 
ويف الكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ المعقــدة. عمــل يف جنــوب 

السودان وأفغانستان وتشاد وباكستان والصومال وسوريا.
كة بيــن إدارة المعلومات  يتمتــع برنــارد بخبــرة واســعة يف مجــال الشــرا
يف األمــم المتحــدة وبرامــج األعمــال المتعلقــة باأللغــام منــذ أن تــم 
إعارتــه للعمــل يف مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ومفوضيــة األمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة العالمــي. 
برنــارد حاصــل علــى درجــة علميــة متقدمــة يف الهندســة المعماريــة 

ويجيد العربية والفرنسية واإلنجليزية.

السيد برنارد
شديد 

مسؤول إدارة المعلومات

chedidb@un.org :البريد اإللكتروين



UNLebanon @UN_Lebanon

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
لألمم المتحدة في لبنان

انضمــت مــالك إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنــان يف 
حزيران/يونيو 2022 كمساعدة إدارة المعلومات. قبل انضمامها 
إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، عملــت مــع برنامــج األمــم 
إدارة  يف  كمتدربــة  لبنــان  يف  البشــرية  للمســتوطنات  المتحــدة 
المعلومــات والنظــم الجغرافيــة. وهــي تتمتــع بأكثــر مــن خمــس 
سنوات من الخبرة يف مجال األبحاث والعمل على مراقبة نوعية 
الميــاه، وإدارة معلومــات البيئيــة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة يف 
لبنــان واليونــان. حصلــت علــى درجــة الماجســتر يف المعلومــات 
الجغرافية يف االدارة البيئية من المركز الدويل للدراســات الزراعية 
المتوســطية المتقدمة - معهد البحر المتوســط الزراعي يف خانيا، 
المــوارد،  النباتيــة:  البيئــة  باإلضافــة إىل درجــة الماجســتر يف علــم 
مــن  األحيــاء  علــم  يف  الباكلريــوس  ودرجــة  والتطبيقــات  واألمــن 
العربيــة  وتتحــدث  لبنــان  ونشــأت يف  ولــدت  اللبنانيــة.  الجامعــة 

واإلنكليزية بطالقة ولديها معرفة أساسية بالفرنسية.

malak.kanj@un.org :البريد اإللكتروين

اآلنسة مالك 
كنج

مساعدة إلدارة المعلومات
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يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  حســام  انضــم 
شــباط/فبراير 2021، بعدمــا عمــل لحــوايل عشــر ســنوات يف 

شركة بكداش يف مجال النقل.

السيد حسام
الحلو  

سائق

elhelou@un.org :البريد اإللكتروين

يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  حســان  انضــم 
تموز/يوليــو 2015، بعدمــا عمــل مــع برنامــج األغذيــة العالمــي 
البكالوريــوس  لبنــان كســائق. حّســان حاصــل علــى درجــة  يف 
يف إدارة األعمــال مــن الجامعــة العربيــة المفتوحــة، وهــو يجيــد 

العربية واإلنجليزية والفرنسية.

السيد حًسان
درة 
سائق

dorrah@un.org :البريد اإللكتروين

يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  زهيــر  انضــم 
كســائق ضمــن مشــروع  عمــل  بعدمــا   ،2014 نيســان/أبريل 
"عيــش لبنــان" التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ. قبــل 
ذلــك، عمــل يف لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم 
المتحــدة لمــدة ثــالث ســنوات، كمــا عملهــا قبــل ذاك كســاعي 
بريــد يف شــركة "ليبــان بوســت". زهيــر يتحــدث اللغتيــن العربيــة 

واإلنجليزية.

السيد زهير بدر 
سائق

bader1@un.org :البريد اإللكتروين

يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  إيلــي  انضــم 
شــباط/فبراير 2016، بعدمــا عمــل كســائق يف منظمــة الهيئــة 
الطبيــة الدوليــة. قبــل ذلــك، عمــل يف لجنــة التحقيــق الدوليــة 
ســنوات  ثــالث  لمــدة  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  المســتقلة 
المتحــدة،  األمــم  إىل  انضمامــه  وقبــل  وســائق.  كميكانيكــي 
أشــرف إيلــي علــى مجموعــة مــن ميكانيكيــي المركبــات الثقيلــة 
الديــزل  المســؤولين عــن صيانــة وإصــالح وتشــغيل مولــدات 
والشــاحنات يف  والرافعــات  الشــوكية  والرافعــات  الجــر  وآالت 
شــركة وينبيديــرا للطيــران يف مطــار كينشاســا يف الكونغــو. إيلــي 
ميكانيكــي ســيارات يتمتــع بخبــرة واســعة يف صيانــة وتشــغيل 
المركبــات الخفيفــة والثقيلــة، وهــو يتحــدث العربيــة والفرنســية 

واإلنجليزية.

السيد إيلي 
الحاج 

سائق

el-hagee@un.org :البريد اإللكتروين

يف  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  إىل  ديزيريــه  انضمــت 
حزيران/يونيــو 2014، وهــي تجربتهــا األوىل مــع األمــم المتحــدة 
لعــدة  الخــاص كمســاعدة مديــر  القطــاع  إذ عملــت ســابًقا يف 
ســنوات. ديزيريــه حاصلــة علــى ماجســتير يف إدارة المشــاريع 
مــن جامعــة كارديــف متروبوليتــان يف لنــدن وعلــى بكالوريــوس 
يف إدارة األعمــال مــن الجامعــة الحديثــة لألعمــال والعلــوم يف 
ولديهــا  والفرنســية  واإلنجليزيــة  العربيــة  تجيــد  وهــي  بيــروت. 

معرفة أساسية باإلسبانية.

اآلنسة ديزيريه
أبي هاشم 

مساعدة للشؤون اإلدارية،
والتنسيقية، واللوجستية

abihachem@un.org :البريد اإللكتروين

اآلنسة برناديت
دَباك 

مسؤولة إدارة المعلومات

اإلنســانية يف  الشــؤون  برناديــت إىل مكتــب تنســيق  انضمــت 
لبنان يف أيلول/سبتمبر 2018 كمسؤولة إدارة المعلومات. يف 
عام 2020 انضمت مؤقًتا إىل قســم التنســيق يف جنيف لدعم 
تحديد هياكل التنســيق الشــاملة للجنة الدائمة المشــتركة بين 
الــوكاالت. وهــي تتمتــع بأكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة يف 
هندسة المياه وإدارة المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية 
برناديــت  ونيوزيلنــدا وسويســرا.  وماليزيــا  لبنــان وجامايــكا  يف 
حاصلة على ماجســتير مشــترك يف المعلوماتية المائية وإدارة 
الميــاه مــن خمــس جامعــات أوروبيــة مرموقــة، كمــا هــي حائــزة 
علــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة المدنيــة والبيئيــة، وعلــى 
مــن  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  يف  البكالوريــوس  شــهادة 
جامعــة ســيدة اللويــزة يف لبنــان. هــي مواطنــة لبنانيــة – أرمنيــة 

وتجيد العربية والفرنسية واإلنجليزية.

bernadette.dabbak@un.org :البريد اإللكتروين

إنضمــت رنــا إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف لبنــان 
يف كانــون الثاين/ينايــر 2014، كمســؤولة ماليــة وإداريــة. قبــل 
انضمامهــا إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ، عملــت مــع 
إداريــة  كمســاعدة  لبنــان  يف  اإلنمــايئ  المتحــدة  األمــم  برنامــج 
وماليــة يف مشــروع بنــاء الســالم لمــدة ثــالث ســنوات. حصلــت 
علــى بكالوريــوس يف االقتصــاد مــن جامعــة القديــس يوســف 
، وماجســتير يف اإلدارة مــع تخصــص يف الماليــة مــن مدرســة 
باريــس لألعمــال، كمــا هــي حائــزة علــى درجــة الماجســتير الثانية 
مــن المدرســة العليــا لألعمــال يف بيــروت، وهــي تتقــن اللغــات 
العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية. ولــدت رنــا ونشــأت يف لبنــان 

وتتحدث العربية واإلنجليزية والفرنسية بطالقة.

karam2@un.org :البريد اإللكتروين

السيدة رنا كرم 
مسؤولة مالية وإدارية


