
September 2015  CFS 2015/42/Inf.19 Rev.1 

  

وهي مبادرة من منظمة األغذية (، QR) يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 والزراعة 

ويمكن االطالع على وثائق  البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.للتقليل إلى أدنى حد من أثرها 
 أخرى 

 www.fao.orgعلى موقع المنظمة 

 

 

 A                            

 

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 الدورة الثانية واألربعون
 

 األمن الغذائي والتغذية" فيإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12، إيطاليا، روما

 انتخاب رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي

 

 لجنة األمن الغذائي العالمي أمينةبيان من  -أولا 
 )نشر على البوابة الخاصة باألعضاء في منظمة األغذية والزراعة(

 
)أ( )اللجنة( ضمن إطار البند الثامن يندرج انتخاب رئيس جديد للجنة األمن الغذائي العالمي 

من جدول األعمال التفصيلي المؤقت للدورة الثانية واألربعين للجنة التي من المقرر أن تُعقد خالل 
 في روما.  2015أكتوبر/تشرين األول  15إلى  12الفترة من 

 
اللجنة اإلبالغ  ةوّد أمينتمن المادة الثانية من الالئحة الداخلية للجنة،  4وعمالً بأحكام الفقرة  

 الترشيح التالي النتخاب رئيس للجنة:عن استالم 
 

، سفيرة جمهورية السودان لدى إيطاليا والممثلة صانرقأميرة داوود حسن سعادة السيدة  
 الدائمة لجمهورية السودان لدى وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعة في روما.

 
ال يُعتبر صالحاً أي لجنة، من المادة الثانية من الالئحة الداخلية ل 4وعمالً بأحكام الفقرة  

 الممتدة على (2015سبتمبر/أيلول  12مهلة )الاللجنة بعد انقضاء  أمينةترشيح للمرشحين يرد إلى 
موعد افتتاح دورة لجنة األمن الغذائي العالمي التي تجري فيها عملية انتخاب  قبليوماً تقويمياً  30

 الرئيس.
 

 رسالة التقديم والسيرة الذاتية -ثانياا 
 ، سفيرة جمهورية السودان لدىقرناصلسعادة السيدة 

 إيطاليا والممثلة الدائمة لدى منظمة األغذية والزراعة 
 

 ،noteuF  arobeDإلى السيدة 
 (اللجنةالعالمي ) يأمينة لجنة األمن الغذائ

 منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، روما 
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 المحترمة، arobeDالسيدة 

 تحيّة طيّبة وبعد،
 

جمهورية السودان ترشيح سعادة السيدة أميرة داوود حسن  مةيسّرني إبالغكم بقرار حكو 
، سفيرة جمهورية السودان لدى إيطاليا والممثلة الدائمة لدى منظمة األغذية والزراعة قرناص

 الغذائي العالمي )اللجنة(.  األمنلتولي منصب رئيسة لجنة 
 

نابع من األهمية الكبرى التي توليها جمهورية قرناص وإّن قرار ترشيح سعادة السفيرة  
السودان للجنة األمن الغذائي العالمي باعتبارها منبراً فريداً من نوعه ألصحاب المصلحة من أجل 

 السعي إلى تحقيق األمن الغذائي والتغذية في العالم أجمع. 
 

ن الغذائي. وقد من كبار الدبلوماسيين المتمّرسين في شؤون األمقرناص وسعادة السفيرة  
اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال خالل توليها مهامها في مقّر وزارة الخارجية وفي روما على 

 حد سواء. 
 

سوف تقود اللجنة بنظرة استشرافية فّعالة قرناص وإننا لعلى أتّم الثقة من أّن سعادة السفيرة  
الغذائي الراهنة بما يوطّد األمن وستُحدث أثراً في مسار التحوالت الكبرى في سياسات األمن 

 الغذائي في المستقبل. 
 

 وتجدون مرفقة طيّه نسخة من سيرتها الذاتية.  
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 معالي البروفيسور ابراهيم أحمد عبد العزيز غندور
 وزير الخارجية

 جمهورية السودان 
 

 قرناصسعادة السيدة أميرة داوود حسن 
 سفيرة جمهورية السودان لدى إيطاليا 

 لة الدائمة لدى وكاالت األمم المتحدة لألغذية والزراعةالممث
  روما

 
في سنة  اآلداب. حائزة على شهادة ماجستير في اآلداب، كلية مخريجة جامعة الخرطو 
من جامعة الخرطوم. وحازت  1996شهادة دراسات عليا في العالقات الدولية في سنة وعلى  1984

 Diplôme Supérieur de Relationsعلى "شهادة عليا في العالقات الدولية" ) 1999في سنة 

Internationalesفي باريس، فرنسا.  ( من المعهد الدولي لإلدارة العامة 
 

اللغات العربية تتكلم تين. وهي بنوأّم ل متزوجةقرناص سعادة السيدة أميرة داوود  
 . وتتقن قراءتها وكتابتها واإلنكليزية والفرنسية

 
: محاضرة في جامعة الملك سعود في الرياض، 1993فبراير/شباط  – 1989سبتمبر/أيلول  

 المملكة العربية السعودية. 
 

 . الخارجية كمستشارة: انضّمت إلى وزارة 1996 
 

: عملت في إدارات المنظمات الدولية، والشؤون األفريقية، وحقوق اإلنسان، 1996-2000 
 والمرأة والطفل، والمراسم، والشؤون القنصلية، والبيئة والموارد الطبيعية. 

 
: تّم انتدابها إلى المقر الرئيسي لألمم المتحدة في 2007يونيو/حزيران  – 2000مايو/أيار  

 نيويورك، إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات.
 

ارة البيئة والموارد الطبيعية، : مديرة إد2011أكتوبر/تشرين األول  – 2007أغسطس/آب  
 وزارة الخارجية، السودان. 

 
في إيطاليا وقّدمت  السودانرة لجمهورية ي: جرى تعيينها سف2011أكتوبر/تشرين األول  

، رئيس الجمهورية (Giorgio Napolitano) جيورجيو نابوليتانو أوراق اعتمادها إلى فخامة السيد
 . 2012يناير/كانون الثاني  17اإليطالية في 

 
لدى منظمة األغذية والزراعة  لجمهورية السودانمندوبة دائمة : 2012مارس/آذار  

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي. 
 

: رئيسة لجنة اإلعالم والثقافة في مجموعة سفراء البلدان 2014منذ نوفمبر/تشرين الثاني  
 . دى رئاسة الجمهورية اإليطاليةلاألفريقية 

 
 رئيسة المجموعة اإلقليمية للشرق األدنى في الفاو.: 2015منذ يناير/كانون الثاني  
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  منصب نائب رئيس وفد السودان الذي قاد المفاوضات بين  قرناصتولت سعادة السفيرة
في بون  2009والصين حول تغير المناخ كرئيسة للمجموعة طوال سنة  77مجموعة الـ

 وبرشلونة وبانكوك وتيانجين وكوبنهاغن. 

 2008السلك الدبلوماسي من مارس/آذار  أعضاء تولت رئاسة االتحاد السوداني لزوجات 
 . 2011حتى سبتمبر/أيلول 

  في سبيل تعزيز دور المرأة في عملية السالم في السودان قرناص عملت سعادة السفيرة
وكانت بشكل خاص صاحبة المبادرة إلشراك المرأة في "المبادرة الهولندية لمشاركة 

 .1977المرأة في عملية السالم في السودان" في سنة 

  شاركت في مؤتمرات حول العالم: في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والشرق
 دنى وأمريكا الشمالية. األ

 .أولت عناية خاصة للمشاريع الزراعية الصغيرة لألمن الغذائي في بالدها 

  هي ناشطة في اتحادات المجتمع المدني خاصة في مجاالت البيئة وتمكين المرأة والمساعدة
 اإلنسانية.

 .تولت رئاسة لجنة تحسين السلوكيات في والية الخرطوم 

 " النشرة الخضراء" والمسؤولة عن تحريرها وهي نشرة تسعى كانت صاحبة فكرة إصدار
إلى زيادة التوعية والفهم للقضايا البيئية ولتأثيرها على الزراعة واألمن الغذائي والصحة 

 واألمن وما إلى ذلك، في وزارة الخارجية.


