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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل 

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

 

 

  

 

A 

 المجلس

 الدورة السادسة والخمسون بعد المائة

 2017أبريل/نيسان  28-24روما، 

 تعيين نائب المدير العام )العمليات( 

 Laurent Thomasالسيرة الذاتية للسيد 

 

  

 موجز
من الالئحة العامة للمنظمة وعقب صدور اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة  40من املادة  1عماًل بأحكام الفقرة 

ملنصب نائب املدير العام للعمليات، اختار املدير العام  2016ديسمرب/كانون األول  19بتاريخ  IRC 3790رقم 
 بصفته املرشح األنسب لشغل هذا املنصب.  Laurent Thomasالسيد 

 .Laurent Thomasوقد أرفقت طّيه السرية الذاتية للسيد 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

  إّن اجمللس مدعو إىل تأكيد هذا التعيني.
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 السيرة الذاتية

 
Laurent THOMAS :االسم 

 :ةالجنسي   فرنسية

 تاريخ الميالد: عاًما( 57) 1959نوفمرب/تشرين الثاين  13

 لغات األمم المتحدة: اإلنكليزية )يتقنها( والفرنسية )اللغة األم(

، جامعة باريس العاشرة -شهادة ماجستري يف جغرافيا التنمية )شهادة دراسات معّمقة( 
 .1990نانتري، فرنسا.  جامعة

ألوىل، جامعة باريس ا -شهادة ماجستري يف التنمية الزراعية )شهادة دراسات عليا معّمقة( 
 .1989جامعة بانتيون سوربون، فرنسا. 

للدراسات العليا يف  ISTOMشهادة يف التنمية الزراعية الدولية / الزراعة االستوائية، جامعة 
 .1982التنمية الزراعية الدولية، لوهافر، فرنسا. 

 التحصيل العلمي:

 
 الخبرة المهنية:

املدير العام املساعد، املسؤول بالنيابة، مكتب نائب املدير العام  :2017 منظمة األغذية والزراعة
 )العمليات(، منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا

املدير العام املساعد، إدارة التعاون التقين وإدارة الربنامج، منظمة  :  2016 
 األغذية والزراعة، روما، إيطاليا

املدير العام املساعد، إدارة التعاون التقين، منظمة األغذية والزراعة،  :2011-2015 
 روما، إيطاليا

(، شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل، منظمة 2-مدير )مد :2008-2011 
 األغذية والزراعة، روما، إيطاليا

 دائرة الالمركزية، منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا(، 1-رئيس )مد :2004-2008 
(، دائرة برامج الطوارئ اخلاصة، منظمة األغذية والزراعة، 1-رئيس )مد :2002-2004 

 روما، إيطاليا
(، إدارة عمليات اإلغاثة اخلاصة، 5-كبري املسؤولني عن العمليات )ف :1999-2002 

 طاليامنظمة األغذية والزراعة، روما، إي
(، إدارة عمليات اإلغاثة اخلاصة، منظمة 4-مسؤول العمليات )ف :1994-1999 

 األغذية والزراعة، روما، إيطاليا
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(، مشروع اإلرشاد الريفي يف 4-خبري يف البحوث واإلرشاد )ف :1990-1994 

مقاطعة هويال، مشروع مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 
 اإلمنائي، لوبانغو، أنغوالاألمم املتحدة 

مركز التعاون الدولي 
للبحوث الزراعية من أجل 

 التنمية

بحوث املركز الدويل للباحث يف نظم الزراعة، إدارة النظم الزراعية،  :1990
 ، مونبلييه، فرنسا(CIRAD) الزراعية من أجل التنمية

المعهد الدولي للبحوث 
يم مجال التعل والتدريب في

 والتنمية

 يةاملعهد الدويل للبحوث والتدريب يف جمال التعليم والتنممستشار،  :1988-1989
(IRFED)باريس، فرنسا ، 

 مشروع البحوث الريفية يف منطقةمدير املشروع/خبري زراعي، " :1985-1988 
تعليم جمال ال املعهد الدويل للبحوث والتدريب يف"، تومبايل

 ، غينيا بيساووالتنمية/التعاون الفرنسي، كابوكسانك
االتحاد الفرنسي للمتطوعين 
من أجل التنمية/االتحاد 

 األوروبي

متطوّع )خبري زراعي(، مشروع التنمية الزراعية املتكاملة يف   :1983-1985
 االحتاد الفرنسي للمتطوعني من أجل التنميةكوينادوغو، 

(AFVP/) االحتاد األورويب، كاباال، سرياليون 
 


