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"ھناك كثير من البشر يتضورون جوعا في العالم ،حتى إن رحمة ﷲ ال يمكن أن تظھر لھم إال في شكل خبز"
المھاتما غاندي
>><<

خبر صحفي
)امسام( تستكشف سبل التعاون مع )الس بالماس دي غران كانارياس( ومملكة اسبانيا للقضاء
على سوء التغذية وتأمين األھداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة من خالل سبيرولينا

مع الي الس فير م انيش أوبريت ي م ع الس يد غونزال و إزكيي ردو والس يدة أي ج ي فالي دو م ن معھ د )آي س ي ت ي( ف ي ك ل م ن معھ د ج زر الكن اري
للتكنولوجيا ومختبر النفايات والصحة النباتية بأسبانيا.

مقر )امسام( الرئيس بنيويورك ،في الرابع من سبتمبر 2010
تحقيق ا ً لطم وح المنظم ة نح و ع الم خ ال م ن س وء التغذي ة ع ن طري ق س بيرولينا ،ق ام مع الي الس فير م انيش أوبريت ي رئ يس تيس ير التكنولوجي ا
والتطوير المؤسسي للمنظمة ،والمبعوث الخاص لألمين العام لـ)امسام( معالي السفير ريميجيو مارادونا ،قام بزيارة إلى )الس بالم اس دي غ ران
كانارياس( بمملكة أس بانيا .وكان ت أس بانيا م ن أوائ ل ال دول األعض اء الت ي ب ادرت إل ى تبن ي قض ية )امس ام( ودع م واليتھ ا وتعھ داتھا نح و جع ل

سبيرولينا حجر الزاوية في القضاء على سوء التغذية وتحقيق األمن الغذائي وتض ييق الفج وة الص حية ف ي الع الم م ع إعط اء أولوي ة خاص ة لل دول
النامية واألقل نموا وكذلك البلدان غير الساحلية والجزر الصغيرة النامية.
وسعيا ً من أج ل تحقي ق أھ داف األم م المتح دة اإلنمائي ة لأللفي ة تق وم )امس ام( ب إبرام اتفاقي ات تع اون مش ترك م ع ع دد م ن المؤسس ات ذات الص لة
للمساعدة في تعميم استخدام سبيرولينا في جميع أنحاء العالم ،وتشمل ھذه المؤسسات كل من معھد الكن اري للتكنولوجي ا ،افريم ار ،معھ د الكان اري
للعلوم البحرية ،البنك الوطني للطحالب  ،المركز الجامعي للتعاون الدولي  ،جامعة دي الس بالماس دي غران كناريا.
وسيقوم كل من مركز اللوجستيات اإلنسانية للصليب األحمر والھالل األحمر في الس بالماس وميناء الس بالم اس بادخ ال الس بيرولينا إل ى جھ ود
اإلغاثة اإلنسانية ،لتصير الجزيرة مركزا إقليميا يساعد تقديم اإلغاثة إلى غرب أفريقيا وغيرھا من أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن سبيرولينا قد أعلن عنھا من قبل مؤتمر األمم المتحدة العالمي لألغذية لعام  1974كأفض ل غ ذاء للمس تقبل وتحم ل إمكان ات ھائل ة
ستساھم في تأمين أھداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية لكل شعوب العالم.

وصرح معالي السفير ريميجيو م .ماردونا ،األمين العام لمنظمة )امسام( قائالً) :أغتنم ھذه الفرصة لتھنئة الس بالماس دي غران كناريا ومملكة
اسبانيا لمبادرتھم للمساعدة في قضية )امسام( في الوقت الذي أثرت فيه أزمة الغ ذاء العالمي ة عل ى أكث ر م ن ملي ار ش خص وترك ت المالي ين عل ى
عتبة الموت ،وھذه المبادرة جديرة بالمضاھاة من قبل الدول األخرى األعضاء في األمم المتحدة(.

وأضاف :إن المعركة ض د س وء تغذي ة يج ب أن تتض من جھ دا جماعي ا ً ،وأث ق أن تب ادل المعرف ة بينن ا وب ين ك ل م ن معھ د الكن اري للتكنولوجي ا،
افريمار ،معھد الكاناري للعلوم البحرية ،البنك الوطني للطحال ب ،المرك ز الج امعي للتع اون ال دولي  ،جامع ة دي الس بالم اس دي غ ران كناري ا،
ستلعب دورا محوريا في نشر فوائد علم الطحالب وتكنولوجيته الحيوية من أجل تحسين الوضع الغذائي للبش رية؛ ف ي ح ين أن التع اون م ن مرك ز
اللوجس تيات اإلنس انية للص ليب األحم ر والھ الل األحم ر ف ي الس بالم اس ومين اء الس بالم اس س وف يس اعد )امس ام( ف ي تق ديم اإلغاث ة لم ن ھ م
أكثراحتياجا ً.
وأنني في غاية االمتنان لزميلي معالي السفير قصي علي الشيخ الذي لعب دورا محوريا ً في تسھيل الزيارة الت ي ق ام بھ ا مع الي الس فير أوبريت ي
لمملكة اسبانيا.
معا ً يمكننا أن نحقق الكثير ،وليس لدي أي شك في أن التعاون بين )امس ام( و)الس بالم اس دي غ ران كاناري اس( ومملك ة اس بانيا ل ن يس اعد فق ط
على خلق قدرات دائمة وتنمية القدرات على المستوى الشعبي؛ بل سيساعد أيضا ً في إثراء رأس المال البشري في جميع أنحاء العالم.

دعمـكم لـ)امسام( ...دعــ ٌم
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