“”There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread
Mahatma Gandhi

نشرة أخبار إمسام الدورية
وحدة المعلومات العامة -نيويورك –  ١١يوليو ٢٠١٢م
شراكة إمسام االستراتيجية في الحملة العالمية لالسبيرولينا)بالھند(  ..دعوة مع
افعال ملموسة

شريط حملة إمسام العالمية لالسبيرولينا
إمسام تعترف بأن الجوع وسوء التغذية عائقان رئيسيان أمام التنمية المستدامة ،وتؤكد
من جديد أن الحد من الجوع ھو الھدف األساسي ورقم ) (١من أھداف األمم المتحدة
اإلنمائية لأللفية.
إمسام مستمرة في مبادرات توزيع اإلسبيرولينا النقاذ الحياة
كما في يوليو ٢٠١٢م ،إتفاقية إمسام لتوزيع االسبيرولينا مع الوكالة االتحادية
المكسيكية  -فرع والية تشياباس برنامج )النظام الوطني للتنمية المتكاملة لألسرة ) (DIFبالمكسيك
خطوة الى األمام في مكافحة سوء التغذية وعلى نطاق غير مسبوق ،حيث ھنالك ما يزيد عن الـ ٤
ماليين مكسيكي استفادوا من تنفيذ البرنامج مع نتائجه الملموسة ،حيث انخفض مؤشر سوء
التغذية بالوالية الى  ،%٣وذلك منذ اطالق البرنامج في اكتوبر ٢٠١١م.

مركز إمسام "صاحب السمو الملكي الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان للتغذية
باالسبيرولينا" في كيسومو بكينيا استقبل ما يزيد عن النصف مليون من الذين يعانون من سوء
التغذية واألمراض ذات الصلة منذ اطالقه في العام ٢٠٠٩م وحتى يوليو ٢٠١٢م بما في ذلك برامج
اإلغاثة الطارئة.
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عينة مختارة من اإليتام بمؤسسة "شجرة المانجو لدعم الثقة لأليتام" بكينيا وبعض األيتام
المسلمين الذين استفادوا من برنامج إمسام الخارجي لالسبيرولينا لاليتام للذين ليست لديھم القدرة
على الوصول لمركز إمسام "صاحب السمو الملكي الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان للتغذية
باالسبيرولينا" والذي حفظ آالف االرواح منذ تأسيسه في العام ٢٠٠٩م.

المقر الرئيسي إلمسام بنيويورك :الصورة من الشمال الى اليمين :السفير شاريار رحيمي ،األمين
العام ريميجيو مارادونا ،المستشار الرئيسي لألمين العام بالھند فيكرانت صاندال ،المستشارة
ومديرة البرامج إيما ھالبيرج خالل توقيع اتفاقية "حملة تعھد االسبيرولينا".

مختبرات ھاش للتقنية الحيوية ،الشريك االستراتيجي إلمسام بالھند قامت بتوزيع ما
يزيد عن الـ  ٢٠٠الف جرعة اسبيرولينا مجانية ،وذلك في اطارالحملة العالمية لالسبيرولينا
بالھند والتي انطلقت يوم  ١٢فبراير  ٢٠١١م ،وتستھدف الحملة توزيع مليون جرعة مجانية
بنھاية العام ٢٠١٢م ،ويرأس الحملة السيد فيكرانت صاندال المستشار الرئيسي لألمين العام بالھند،
كما تم تبني  ١٥٠طفالً من مؤسسة األم تريزا التبشيرية الخيرية بشانديغار بالھند ،وذلك بتوزيع
جرعات اسبيرولينا مجانية لھم ،االسبيرولينا التي اعلن عنھا في مؤتمر األمم المتحدة للغذاء
العالمي للعام  ١٩٧٤م بأنھا افضل غذاء للمستقبل ،وسيتم توزيع جرعات االسبيرولينا لھؤالء
االيتام بشكل منتظم في إطار الحملة العالمية لالسبيرولينا بالھند.

مختبرات ھاش للتكنولوجيا الحيوية ،الشريك االستراتيجي إلمسام :مجمع البحوث ،مزارع
االسبيرولينا ،المختبرات ومراكز االنتاج ،دوسايا – البنجاب – جمھورية الھند.
يوجد طفل ھندي من بين كل  ٣اطفال يعانون من سوء التغذية
المصدر :اليونيسيف
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للمعلومات اإلعالمية وليس للسجالت الرسمية
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إمسام ممولة كليا ً من خالل المساھمات الخيرية لألفراد ،المؤسسات ،األعمال ،والحكومات
للمزيد من المعلومات عن إمسام وعملھا يرجى زيارة الموقعwww.iimsam.org :
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إدعم إمسام  ...إدعم الحياة

