
About UNRWA
UNRWA is a United Nations agency established by the General Assembly in 1949 and is mandated to provide assistance and protection to a population of some 
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.

Appointed by the Secretary-General in November 2013, Pierre 
Krähenbühl became Commissioner-General of the United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees on 30 
March 2014. As Commissioner-General, he serves at the level 
of Under-Secretary-General. 

A Swiss national born in 1966, Mr. Krähenbühl has 25 years of 
experience in humanitarian, human rights and development work. 

Prior to joining UNRWA, he served as Director of Operations at 
the International Committee of the Red Cross from July 2002 
to January 2014, responsible for the conduct, management 
and supervision of 12,000 ICRC staff working in 80 countries. In 
this position, he directly oversaw that organization’s response 
to conflicts in Afghanistan, Iraq, Syria, Colombia and Libya, 
among others. He led senior-level negotiations with a range of 
governments, armed forces and other groups to secure access 
to conflict-affected populations. 

Mr. Krähenbühl’s experience also includes diverse and 
demanding field assignments in places experiencing profound 
social change and armed conflict, including El Salvador, Peru 
and Bosnia and Herzegovina. The father of three boys, he 
holds an MA in Political Sciences and International Relations 
from the University of Geneva. 

On assuming the post of UNRWA Commissioner-General, Mr. 
Krähenbühl said: “The momentous events across the region are 
having a profound impact on the lives of UNRWA beneficiaries 
who are facing one of the most serious protection crises in 
their history. This presents a challenge which I shall embrace 
with determination, realism and humility.”

 بعد تعيينه من قبل األمني العام لألمم املتحدة في تشرين الثاني من عام 2013، 
أصبح بيير كرينبول املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 
فلسطني في 30 آذار 2014. وبصفته مفوضا عاما لألونروا، فإن السيد كرينبول 

يخدم في منصبه برتبة نائب األمني العام.

 ،1966 عام  مواليد  من  وهو  السويسرية،  اجلنسية  يحمل  كرينبول  والسيد 
ولديه 25 عاما من اخلبرة في العمل في اجملاالت اإلنسانية والتنموية وحقوق 

اإلنسان.

وقبيل انضمامه لألونروا، تبوأ كرينبول منصب مدير عمليات اللجنة الدولية 
 ،2014 عام  من  الثاني  كانون  وحتى   2002 عام  من  متوز  منذ  األحمر  للصليب 
كان خاللها مسؤوال عن إدارة وعن اإلشراف على أداء 12,000 موظفا وموظفة 
يعملون في 80 بلدا. وفي منصبه ذلك، كان السيد كرينبول يضطلع باإلشراف 
وسورية  والعراق  أفغانستان  في  للنزاعات  املنظمة  استجابة  على  مباشرة 
على  مفاوضات  بقيادة  قام  كما  أخرى.  بلدان  جملة  من  وليبيا  وكولومبيا 
مستوى عال مع عدد من احلكومات والقوات املسلحة واجلماعات األخرى من 

أجل تأمني سبل الوصول للسكان في املناطق املتأثرة بالنزاعات.

وتشتمل خبرات السيد كرينبول أيضا مهمات ميدانية متنوعة ومتطلبة في 
تشمل  مسلحة،  نزاعات  ومن  عميقة  اجتماعية  تغييرات  من  تعاني  أماكن 
شهادة  كرينبول  السيد  ويحمل  والهرسك.  والبوسنة  والبيرو  السلفادور 
املاجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية من جامعة جنيف، وهو 

أب لثالثة أوالد.

ولدى اضطالعه مبهام منصب املفوض العام لألونروا، قال السيد كرينبول “إن 
األحداث اجلسيمة التي تشهدها املنطقة لها أثر عميق في حياة املنتفعني 
احلماية خطورة  أزمات  أكثر  من  واحدة  يواجهون  والذين  األونروا  من خدمات 
وبواقعية  بعزم  أواجهه  أن  علي  ينبغي  حتديا  يشكل  هذا  إن  تاريخهم.  في 

وتواضع”.
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وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى


