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إليزابيث راسموسون
مساعد المدير التنفيذي
أصبحت إليزابيث راسموسون مساعد المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي إلدارة الشراكة والحوكمة والدعوة
في أبريل/نيسان  .2013وفي هذا الدور تشرف السيدة راسموسون على أنشطة الشراكات في المنظمة مع
الحكومات ،والمنظمات غير الحكومية ،ووكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها ،والقطاع الخاص،
فضال عن مكاتبنا في كل من أديس أبابا ،وبرلين ،وبروكسل ،وكوبنهاغن ،ودبي ،وجنيف ،ولندن ،ومدريد،
ونيويورك ،وباريس ،وسول ،وطوكيو.
وقبل االنضمام إلى البرنامج كانت السيدة راسموسون أمينا عاما لمجلس الالجئين النرويجي ،وهو أكبر منظمة
إنسانية غير حكومية يعمل فيها  3 000موظف يحمون ويساعدون األشخاص المشردين في عدد من أشد
النزاعات إشكاال في العالم .وكانت مسؤولة عن أنشطة المنظمة في أكثر من  20بلدا.
وقد ُمنحت السيدة راسموسون التي عملت في قطاع العمل اإلنساني لما يزيد عن  20سنة الوسام الفرنسي الرفيع
لجوقة الشرف في سنة  2011عن “جهودها التي ال تكل من أجل تعزيز حقوق الالجئين واألشخاص المشردين
داخليا وعملها المتفاني من أجل مجلس الالجئين النرويجي”.
وتشمل حياتها الوظيفية الواسعة النطاق في مجال الشؤون اإلنسانية مناصب مثل منسق الشؤون اإلنسانية لألمم
المتحدة في أوغندا وكبير المستشارين لنائب المنسق في حاالت الطوارئ ،حيث أسهمت في تحسين فهم مهام
منسقي الشؤون اإلنسانية والمنسقين المقيمين .وعملت أيضا منسقا ميدانيا لألمم المتحدة في أنغوال؛ ومنسقا للجنة
الصليب األحمر الدولية في كولومبيا؛ ونائبا لرئيس بعثة منظمة األمن والتعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك.
وعملت مديرا قطريا مؤقتا لمجلس الالجئين النرويجي في جورجيا ثم ممثال مقيما في جنيف حيث قامت بإنشاء
مركز رصد التشرد الداخلي ،وهو الهيئة الدولية الرئيسية لرصد التشرد الداخلي الناتج عن النزاع على نطاق
العالم .وساعدت في جنيف على تصميم وتنفيذ إصالح الشؤون اإلنسانية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.
والسيدة راسموسون مؤهلة كمنسق مقيم/منسق للشؤون اإلنسانية ،وكعضو في مجمع منسقي الشؤون اإلنسانية.
وقد عملت في نطاق الفريق االستشاري المعني بالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وكعضو في المجلس
االستشاري األعلى إلدارة التنمية الدولية والمعني باستعراض االستجابات اإلنسانية في حاالت الطوارئ.
وتحمل السيدة راسموسون درجة جامعية في العلوم السياسية والقانون الدولي العام واألنثروبولوجيا االجتماعية
من جامعة أوسلو .وهي مواطنة نرويجية ،ومتزوجة من  Gerard Stoudmannمن سويسرا.

