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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 واألربعون لسادسةا الدورة

 "والتغذية الغذائي األمن في فارق إحداث"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 انتخاب رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي
 

  لجنة األمن الغذائي العالمي بيان من أمين -أوًال 
 عضاء في منظمة األغذية والزراعة)أشر على البوابة الخاصة ب(نُ 

 
ثاين عشـــــــــــر (ج) من جدول األعمال املؤقت للدورة الســـــــــــيجرى انتخاب الرئيس اجلديد للجنة حتت إطار البند  -1

 18إىل  14دهـــا خالل الفرتة من اعقـــانالســــــــــــــــادســــــــــــــــة واألربعني للجنـــة األمن الغـــذائي العـــاملي (اللجنـــة) اليت من املقرر 
 روما. يف 2019أكتوبر/تشرين األول 

 
من املادة الثانية من الالئحة الداخلية للجنة، يوّد أمني اللجنة إبالغ األعضــــــــــــــاء بورود  4وطبقا ألحكام الفقرة  -2

 الرتشيح التايل النتخاب رئيس اللجنة:
 

لدى وكاالت األمم املتحدة يف ململكة تايلند ، وزير (الزراعة)، املمثل الدائم Thanawat Tiensinالســــــيد  •
 .ألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي)روما (منظمة ا

 
من املادة الثانية من الالئحة الداخلية للجنة، ال يُعترب صــــــــاحلاً أي ترشــــــــيح يرد إىل أمني  4وعمال بأحكام الفقرة  -3

أعمال يوما تقومييا قبل موعد افتتاح  30) املمتد على 2019 أيلولســــبتمرب/ 14اللجنة بعد انقضــــاء املوعد النهائي احملدد (
 دورة اللجنة اليت جتريها عملية انتخاب الرئيس.
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 رسالة التقديم والسيرة الذاتية -ثانًيا
 ،THANAWAT TIENSINلسعادة السيد 

 ايلند لدى وكاالت األمم المتحدة في رومالمملكة تالممثل الدائم 
 (منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي)

 
 Christopher Hegadornالسيد 

 يالعامل ئيأمني جلنة األمن الغذا

 منظمة األغذية والزراعة، روما

 املوضوع: تسمية مرشح ملنصب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي

 ،Hegadornالسيد حضرة 

 حتّية طّيبة وبعد،

 
، املمثل الدائم لتايلند Thanawat Tiensinالســـــيد  رت ترشـــــيحمملكة تايلند قرّ غكم بأن حكومة يســـــرين أن أبلّ  

يف روما (منظمة األغذية والزراعة والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي)  لدى وكاالت األمم املتحدة
للجنة  مهية القصـــــوى اليت تليها مملكة تايلندملنصـــــب رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة). وإن هذا القرار يعكس األ

باعتبارها منتدى فريدا متعدد أصــــــــحاب املصــــــــلحة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية على الصــــــــعيد العاملي. وحنن نتشــــــــاطر 
وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما واللجنة على اعتبار أن األمن الغذائي نشــــــــــــــدها كل من األهداف اليت ت

التغذوي يشـــــــــّكل هدفًا قابًال للتحقيق عن طريق التنمية املســـــــــتدامة، مبشـــــــــاركة اجملتمع الدويل واحلكومات واجملتمع املدين و 
مبهامه يف وزارة  يامهق ذات الصــلة باألمن الغذائي أثناء اخلربةما يكفي من  Tiensinوقد اكتســب الســيد  والقطاع اخلاص.

، بفضـــــــــــل Tiensinخالل أدائه مهامه يف روما. وإين واثق من أن الســـــــــــيد  ، وكذلكلتعاونيات ويف بلدان أخرىالزراعة وا
يف  ســــيقود اللجنة فعال بنظرة اســــتشــــرافية فعالة، مبا ســــيؤثر على مســــار التحوالت الكربى يتمتع به من معارف وخربة، ما

يف حتقيق أهداف اللجنة  أيضـاسـياسـات األمن الغذائي اليوم من أجل احلفاظ على األمن الغذائي يف املسـتقبل. وسـيسـهم 
 ا لألمن الغذائي والتغذية للجميع.ا ضمانً باعتبارها املنتدى الدويل واحلكومي الدويل األمشل للعمل معً 

 وجتدون مرفقة طّيه نسخة من سريته الذاتية. 

 وأغتنم هذه الفرصة ألعرب جمدداً عن فائق االحرتام والتقدير. 

 Chalermchai Sreeonمعايل السيد  

 الزراعة والتعاونيات وزير 

 مملكة تايلند 
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 السيرة الذاتية
 Thanawat Tiensinالسيد  

تايلند لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما (منظمة األغذية والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل ملكة املمثل الدائم مل 
 .للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي)

. وحصـــــــــــــل على درجة 1996) يف عام Kasetsartكاســـــــــــــيتســـــــــــــارت (  خترج من كلية الطب البيطري يف جامعة 
األوبئة البيطرية واالقتصــــــــــــاد من جامعة أوترخت، هولندا (منحة دراســــــــــــية من البنك الدويل) يف علم ماجســــــــــــتري علوم يف 

(منحة دراســـــــية من حكومة مملكة تايلند). وكان  من جامعة أوترخت 2011يف عام شـــــــهادة دكتوراه على ، مث 2005 عام
 .2008جامعة والية كولورادو، الواليات املتحدة يف عام  يضا زميل حبوث يفأ

البنة واحدة. جييد التحدث والكتابة والقراءة باللغات التايلندية أب متزوج و  Thanawat Tiensinوالســــــــــــــيد  
 ليزية والالوية.كواإلن

 
 المسؤوليات األخرى في روما

 رئيس اجملموعة اإلقليمية آلسيا 2019

 نائب رئيس الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة 2019

 مقرر اجللسة العامة السابعة جلمعية الشراكة العاملية من أجل الرتبة 2019

 رئيس اجملموعة اإلقليمية آلسيا وعضو يف مكتب هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2019

 عضو يف مكتب جلنة الزراعة 2018-2019

 والصني 77يف مكتب جمموعة الـ  عضو 2008-2019

  بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة نيدورة السادسة واخلمسالعضو يف  2018

 نائب رئيس اجملموعة اإلقليمية آلسيا 2018
 

 الخبرات العملية

نـــد لـــدى وكـــاالت األمم املتحـــدة يف رومـــا (منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة تـــايلملكـــة املمثـــل الـــدائم مل 2018مارس/آذار 
 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي)

 املدير العام املساعد بالنيابة، إدارة تنمية الثروة احليوانية، وزارة الزراعة والتعاونيات يف تايلند 2017-2018

التجارة والســــــياســــــات الدولية املتعلقة بالثروة احليوانية)، إدارة الثروة احليوانية، خبري رفيع املســــــتوى ( 2016-2017
 الزراعة والتعاونيات، تايلند وزارة

بــالثروة احليوانيــة، شــــــــــــــعبــة يف مــا يتعلق ميــة الــدوليــة يرئيس اجملموعــة املعنيــة بــالتجــارة واللوائح التنظ 2012-2016
 الزراعة والتعاونيات، تايلند وزارةة، إدارة الثروة احليوانية، التعاون الدويل يف جمال الثروة احليواني



4 CFS 2019/46/Inf.23 

 

ألبان أصـــحاب احليازات الصـــغرية منتجات منســـق برنامج إقليمي، الربنامج اإلقليمي بشـــأن تنمية  2011-2012
 وبرنامج حليب املدارس يف بنغالديش وميامنار وتايلند

لبيطرية، مكتب مكافحة األمراض واخلدمات البيطرية، مســـــــــؤول بيطري، مركز تطوير علم األوبئة ا 2010-2011
 إدارة الثروة احليوانية

 تايلند لدى االحتاد األورويب، بروكسيل، بلجيكامملكة تدب إىل مكتب الشؤون الزراعية، بعثة من 2002-2003

، مســــــــــــــؤول بيطري ومســــــــــــــاعد فين للمدير العام، مكتب املدير العام وشــــــــــــــعبة مكافحة األمراض 1999-2002
 الثروة احليوانية إدارة

موظف فين مبتدئ، منظمة األغذية والزراعة، املكتب اإلقليمي آلســــــــــــــيا واحمليط اهلادئ، بانكوك،  1998-1999
 تايلند

 ، مقاطعة سوراتثاين، تايلند8لإلقليم  لثروة احليوانيةامكتب مسؤول بيطري،  1996-1998
 

يقدم الدعم الفين إىل الربامج اإلمنائية الدولية بشــــــــــــأن بناء القدرات لتطوير قطاع الثروة احليوانية واخلدمات  أعمال أخرى:
البيطرية، ومراقبة األمراض، وعلم األوبئة البيطرية، وحتليل خماطر األمراض احليوانية العابرة للحدود، والتصــــــــــــــدي حلاالت 

يش عند احلدود، ومســـار أداء اخلدمات البيطرية، وتدابري الصـــحة والصـــحة النباتية، الطوارئ وإعادة التأهيل، واملراقبة والتفت
والقضــايا ذات الصــلة بســالمة األغذية بالنســبة إىل منظمة األغذية والزراعة، ومصــرف التنمية اآلســيوي، واالحتاد األورويب، 

ورية كوريا الشـــــــــــــعبية الدميقراطية، وميامنار، ونيبال، واملنظمة العاملية لصـــــــــــــحة احليوان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مجه
 وبنغالديش، والوس، وإندونيسيا، وتايلند.

 
حماضـــــــر زائر يف جامعات ودورات تدريبية دولية ووطنية (جامعة ليون، وجامعة أوترخت، وجامعة كاســـــــيتســـــــارت، وجامعة 

برنامج التدريب وبرنامج التدريب الوبائي امليداين/ شــــــــيانغ ماي، وجامعة أمري ســــــــونغكال، وجامعة ميامنار للعلوم البيطرية، 
 الوبائي امليداين لألطباء البيطريني).

 
 Emerging Infectious Diseases, Journal ofمراجع لعدد من اجملالت الدولية اليت ختضـــــــع الســـــــتعراض األقران (

Infectious Diseases, Public Health Reports, Avian Diseases, Vaccine, BMC Infectious 
Diseases, Virology Journal, International Journal of Infectious Diseases, PloS ONE, Journal of 

Spatio-temporal Epidemiology, Frontier in Veterinary(وغريها ،. 
 

وثائق مؤمترات، ومقاالت من املطبوعات الدولية اليت خضعت الستعراض األقران، و  50مؤلف ومؤلف مشارك ملا يزيد عن 
 وكتب.

 
مشــــــــــــــرف مشــــــــــــــــارك على طالب مـــاجســــــــــــــتري ودكتوراه (جـــامعـــة ليون، وجـــامعـــة أوترخـــت، وجـــامعـــة شــــــــــــــواللونغكورن 

"Chulalongkorn".(وجامعة كاسيتسارت ، 


