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On 6 November 2019,  Mr. Christian Saunders was appointed Acting 
Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) by United Nations 
Secretary-General António Guterres. 

Prior to his appointment to UNRWA,  Mr. Saunders served as the 
Assistant Secretary-General, Office  of Central Support-Services in the 
Department of Management and as the Assistant Secretary-General 
for Supply Chain Management in the Department of Operational 
Support.

Mr. Saunders has over 30 years of experience in international affairs, 
much of it focusing on delivering results and overseeing major reforms 
leading to improved organizational effectiveness and efficiency. From 
2013 to 2017, he served as the Director of the Office of the Under 
Secretary-General for Management, where in addition to his regular 
duties,  in 2014 he was called upon to coordinate the duty of care for 
all staff serving in countries affected by the Ebola virus and in 2015 
to coordinate the deployment of organization’s ERP system - UMOJA- 
across UN Headquarters. He has also served in other senior managerial 
roles, including as Executive Officer for the Department of Safety and 
Security (2009-2013), the Chief of Coordination and Support Service 
in the Office of Information and Communications Technology (2005-
2009) and as the Chief of the Procurement Service (2001-2005). 

Mr. Saunders also has significant humanitarian and field experience, 
and begun his career with the Save The Children Fund (UK) in the 
Sudan and then Mozambique and his United Nations career with 
UNRWA in Gaza. He also served in subsequent postings with UNRWA, 
the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), peacekeeping and the United Nations Population Fund 
(UNFPA).

A graduate of Royal Holloway College, University of London, and the 
University of Wales in the United Kingdom, Mr. Saunders is married 
with three children.

غوتيريس أنطونيو  السيد  قام   ،2019 الثاني  تشرين  من  السادس   في 
السيد كريستيان ساوندرز مفوضا بتعيني  املتحدة  لألمم  العام   األمني 
 عاما باإلنابة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني في

الشرق األدنى ) األونروا

 وقبل تعيينه في األونروا، عمل السيد ساوندرز مساعدا لألمني العام
لألمني ومساعدا  اإلدارية  بالدائرة  املركزي  اإلسناد  خدمات  مكتب   في 

العام إلدارة سلسلة اإلمدادات في دائرة اإلسناد العملياتي

 ويتمتع السيد ساوندرز بخبرة تزيد عن ثالثني عاما في الشؤون الدولية،
اإلصالحات على  واإلشراف  النتائج  حتقيق  على  تركز  منها   والكثير 
 الرئيسة التي تؤدي إلى املزيد من الكفاءة والفعالية التنظيمية. وخالل
 الفترة ما بني عام 2013 وعام 2017، عمل السيد ساوندرز مديرا ملكتب
إلى باإلضافة  استدعائه،  مت  حيث  اإلدارة،  لشؤون  العام  األمني   نائب 
 وظيفته العادية، في عام 2014 للقيام بتنسيق واجب الرعاية لكافة
وفي اإليبوال،  فيروس  جراء  بلدان متضررة  في  يعملون  الذين   املوظفني 
 عام 2015 للقيام بتنسيق عملية نشر نظام تخطيط املوارد املؤسسية
 )أوموجا( في الرئاسة العامة لألمم املتحدة. كما خدم السيد ساوندرز
 أيضا في العديد من األدوار اإلدارية العليا، مبا في ذلك ضابطا تنفيذيا
التنسيقية للخدمات  ورئيسا   )2013-2009( واألمن  السالمة   لدائرة 
 واإلسنادية في مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )2009-2005(

ورئيسا خلدمات املشتريات )2005-2001

 ويتمتع السيد ساوندرز أيضا بخبرات إنسانية وميدانية واسعة، حيث
 بدأ مهامه الوظيفية مع صندوق أنقذوا الطفل البريطاني في السودان
 ثم موزمبيق. واستهل مهامه الوظيفية في األمم املتحدة مع األونروا في
 غزة، حيث عمل فيها بوظائف عدة، ثم عمل لدى املفوضية السامية
وفي السالم  حفظ  قوات  وفي  املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئني   لشؤون 

صندوق األمم املتحدة للسكان

لندن وجامعة امللكية بجامعة   والسيد ساوندرز خريج كلية هولواي 
ويلز في اململكة املتحدة، وهو متزوج ولديه ثالثة أطفال

About UNRWA 

UNRWA is a United Nations agency established by the General Assembly in 1949 and is mandated to provide as-
sistance and protection to a population of some 5.5 million registered Palestine refugees. Its mission is to help 
Palestine refugees in Jordan, Lebanon, Syria, West Bank and the Gaza Strip to achieve their full potential in human 
development, pending a just solution to their plight. UNRWA’s services encompass education, health care, relief and 
social services, camp infrastructure and improvement, and microfinance.

christian saunders 
acting commissioner-general

كريستيان ساوندرز
قائما بأعمال المفوض العام 
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