
والسيدة إيليس أمريكية اجلنسية، وهي تأتي لألونروا وفي جعبتها ثروة 
من اخلبرات اإلدارية العليا في كل من مجال التنمية الدولية والقطاع 

اخلاص.

ومنذ متوز من عام 2008، تبوأت السيدة إيليس منصب املساعد اإلداري 
باإلنابة ملكتب آسيا للوكالة األمريكية لإلمناء الدولي؛ حيث كان ذلك 
الوكالة األمريكية في 24  برامج  املنصب يتطلب منها اإلشراف على 
بلدا متتد من كازاخستان وأفغانستان وحتى ميكرونيزيا وجزر املارشال.

الوكالة  بعثة  مديرة  بوظيفة  إيليس  السيدة  عملت  ذلك،  وقبل 
أوغندا ملدة ثالث سنوات. ومن عام 2003  الدولي في  األمريكية لإلمناء 
بعثة  مدير  نائب  إيليس منصب  السيدة  شغلت   ،2005 عام  وحتى 
املبادارات  الغربية وغزة، ومديرة مكتب  الضفة  األمريكية في  الوكالة 
األعوام 1999  البعثة خالل  العالي في  التعليم  فريق  ورئيسة  اخلاصة 

وحتى 2003.

السيرة الذاتية
مت تعيني السيدة مارغو إيليس مبنصب نائب املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا( في 20 كانون الثاني 2010.

مارغو إيليس
نائب املفوض العام لألونروا

الدولي  لإلمناء  األمريكية  للوكالة  انضمت  قد  إيليس  السيدة  وكانت 
في عام 1987 حيث عملت في منصب ضابط برامج في زميبابوي ونائبة 
جنوب  في  األمريكية  الوكالة  في  اخلاص  القطاع  وحدة  ومدير  ملدير 

أفريقيا.

ملدة  إيليس  السيدة  عملت  العملية،  حياتها  من  سابقة  فترات  وفي 
اخلاص؛ حيث  القطاع  في  وقيادية  وظائف مسؤولة  في  عشر سنوات 
عملت لدى بعض املؤسسات الرائدة مثل شركة فورد موتورز وشركة 
جنرال موتورز ومؤسسة جيه. بيه. مورغان تشيس واجلمعية األمريكية 

لإلدارة.

كلية  من  األعمال  إدارة  في  املاجستير  شهادة  إيليس  السيدة  وحتمل 
في  البكالوريوس  شهادة  إلى  إضافة  كولومبيا  جامعة  في  اإلدارة 

االقتصاد والسياسات العامة من جامعة كورنيل.

عن األونروا
إن ما يقارب من 4,6 مليون الجئ فلسطيني في أقاليم عمل الوكالة اخلمس في األردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية مؤهلون لتلقي اخلدمات اإلنسانية 
وخدمات التنمية البشرية التي تقدمها األونروا، مبا في ذلك التعليم األساسي واملهني والرعاية الصحية وخدمات شبكة األمان االجتماعي وتوفير املساكن والتمويل الصغير والدعم اجملتمعي 
واملساعدة الطارئة.وتعمل األونروا على توظيف ما يقارب من 30,000 موظفا وموظفة، غالبيتهم من الالجئني الفلسطينيني أنفسهم. ويتم متويل عمليات األونروا بالكامل تقريبا من املساعدات 
بلغت قيمة  العام 2009  الوكالة.  وفي  املتكررة ألنشطة  النفقات  دوالر تغطي  2011  ما مقداره 1.23 مليار  للعامني 2010-  لألونروا  العادية  امليزانية  وبلغت  املانحون.  يقدمها  التي  الطوعية 

املناشدات الطارئة في الضفة الغربية وغزة ولبنان 827.4 $ مليون دوالر.


