
 

السيرة الذاتية

Ertharin Cousin
السيدة إرثارين كازين

المدير التنفيذي

بدأت إرثارین كازین (Ertharin Cousin) مھام منصبھا بصفتھا المدیر التنفیذي الثاني عشر لبرنامج األغذیة العالمي 
التابع لألمم المتحدة في 5 أبریل/نیسان 2012.

التي ال  المنظمات الوطنية والدولية  وتحمل السيدة كازين معها خبرة تمتد ألكثر من خمس وعشرين سنة من العمل في 
واستراتيجيات  واألغذية،  الجوع،  مكافحة  على  الفترة  تلك  طيلة  ورّكزت  الشركات،  وقيادة  والحكومة،  الربح،  تستهدف 
الصمود. وتوّجه السيدة كازين برنامج األغذية العالمي في تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة حاملة في الوقت نفسه مشعل 

البحث عن حلول طويلة األجل النعدام األمن الغذائي والجوع.

والسیدة كازین التي تمسك بزمام قیادة أكبر منظمة إنسانیة في العالم یعمل فیھا زھاء 500 13 موظف لخدمة ما یقرب من 
90 ملیون مستفید في 80 بلدا في شتى أنحاء العالم، تقوم بدور استثنائي في الدعوة إلى النھوض بحیاة الجوعى في جمیع 

أنحاء العالم، وتسافر كثیرا لزیادة الوعي بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة المزمن.

وُرشِّحت إرثارين كازين في عام 2009 من الرئيس باراك أوباما وأّكد مجلس الشيوخ األمريكي هذا الترشيح لكي تتولى 
منصب سفير الواليات المتحدة لدى وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعة ورئيس بعثة الواليات المتحدة لدى وكاالت 
األمم المتحدة في روما. وقد ساعدت على توجيه السياسة األمريكية والدولية حول بعض أكثر األوضاع دمارا وأكثرها 
تهديدا للحياة في العالم على امتداد ما يقرب من ثالث سنوات قضتها في العمل الدبلوماسي الذي كانت فيه صوت الواليات 
المتحدة الرئيسي في المناداة بالتخفيف من المجاعة وإيجاد حلول للجوع. ونادت بوضع استراتيجيات للمعونة تشمل تحّوال 
من اإلغاثة إلى التنمية، بما في ذلك ما نادت به في أعقاب زلزال 2010 الذي ضرب هايتي، وما طالبت به من برامج 
للزراعة المستدامة التي تمسك بزمامها البلدان، وال سيما في أعقاب فيضانات عام 2010 في باكستان، واستجابة لموجة 

الجفاف التي اجتاحت منطقة القرن األفريقي في عام 2011.

الجنسين  تكافؤ  التعاون وتشجيع  تعزيز  إلى  الدعوة  في  مهم  بدور  في روما،  المتحدة  للواليات  ممثال  وساهمت، بصفتها 
وتعميمه في الوكاالت الثالث المعنية باألغذية والزراعة المتمركزة في روما، وهي منظمة األغذية والزراعة، والصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي. وشاركت خالل فترة عملها بدور نشط في إصالح لجنة األمن الغذائي 
العالمي وتوسيع منبر أصحاب المصلحة المتعددين، والمساعدة على إدخال إطار قائم على النتائج. وتولّت أيضا في عام 

2011 رئاسة جمعية األطراف في المنظمة الدولية لقانون التنمية.

وعملت السيدة كازين مع إدارة رئيس الواليات المتحدة بيل كلينتون لمدة أربع سنوات، بما في ذلك عملها كمسؤولة عن 
االتصال بين البيت األبيض ووزارة الخارجة، وعيّنها البيت األبيض في المجلس الدولي لألغذية والتنمية الزراعية.

وشغلت السيدة كازين منصب نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الرئيسي في منظمة "إطعام أمريكا" (التي كانت 
المتحدة.  الواليات  الجوع في  لمكافحة  أكبر منظمة محلية  الثاني")، وهي  باسم منظمة "الحصاد األمريكي  آنذاك  تُعرف 
وكانت على رأس المنظمة في جهود االستجابة إلعصار كاترينا التي أسفرت عن توزيع مختلف إمدادات اإلغاثة، بما فيها 

األغذية، على المحتاجين في منطقة ساحل الخليج في الواليات المتحدة.

والسيدة كازين لديها خلفية واسعة عن قطاع أغذية التجزئة، حيث تولّت رئاسة االتصاالت الحكومية والشؤون المجتمعية في 
اثنتين من كبريات سالسل متاجر البقالة األمريكية، هما Albertsons Foods و Jewell Foods، وشغلت في أثناء عملها 
مع سلسلة متاجر Albertsons منصب رئيس مؤسسة األعمال التابعة للشركة حيث تولّت إدارة األنشطة الخيرية للمنظمة.

والسیدة كازین من مواطني شیكاغو، وتخرجت من جامعة إلینوي بشیكاغو، ومدرسة القانون بجامعة جورجیا. وقد صدرت 
لھا عدة مؤلفات وألقت العدید من الخطب حول انعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة المزمن. وھي مقیمة في روما بإیطالیا.
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