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

بيان صحفي
وحدة المعلومات العامة -نيويورك –  ٢يوليو ٢٠١٢م
إتفاقية إمسام ووالية تشياباس بالمكسيك خطوة الى األمام في مكافحة سوء
التغذية وعلى نطاق غير مسبوق.
ما يزيد عن الـ  ٤ماليين مكسيكي استفادوا من تنفيذ البرنامج مع نتائجه
الملموسة ،حيث انخفض مؤشر سوء التغذية بالوالية الى %٣

الصف األول :الصورة من اليسار الى اليمين :السيد مجدي مارتينز سليمان من البرنامج
االنمائي لألمم المتحدة بالمكسيك ،مسؤولي منظمة الفاو ،سفير امسام السيد ايمانويل،
والسيدة جيرالدين دي السيرنا مديرة المكتب االقليمي إلمسام بالمكسيك وامريكا الوسطى،
والدكتور سليمان شاموش حلبي خبير االسبيرولينا بإمسام.الصورة اليمين :السيد مجدي
مارتينز يحمل في يده كعكة إمسام المكمل الغذائي وھي مصنوعة من االسبيرولينا ومعه سفير
امسام للنوايا الحسنة اسطورة البوب المغني المكسيكي ايمانويل والسيدة األولى في والية
تشياباس ايزابيل دي اغيليرا سابين ،اليزابيث استورغا مديرة النظام الوطني للتنمية المتكاملة
لألسرة بتشياباس.

السيد مجدي مارتينز ممثل برنامج االمم المتحدة االنمائي خالل توقيع اتفاقية إمسام وتشياباس ولحظة اطالق
البرنامج.

وقعت السيدة األولى في والية تشياباس في المكسيك إيزابيل أغيليرا دي سابين ورئيس
الوكالة االتحادية المكسيكية  -فرع والية تشياباس برنامج )النظام الوطني للتنمية المتكاملة
لألسرة )) (DIFانظر الصورة األولى أعاله( االتفاق المبرم بينھم والمؤسسة الحكومية الدولية
الستخدام الطحالب الدقيقة )االسبيرولينا( ضد سوء التغذية )إمسام( ويتعلق االتفاق بمكافحة
سوء التغذية على نطاق غير مسبوق في والية تشياباس من خالل استخدام االسبيرولينا
كمكمل غذائي في شكل كعكة تحتوي على  ٣جرامات من االسبيرولينا كافية لالستخدام
اليومي.
وقالت السيدة إيزابيل دي أغيليرا سابين،السيدة األولى في والية
تشياباس في المكسيك ورئيس الوكالة الوطنية المكسيكية فرع
والية تشياباس )النظام الوطني للتنمية المتكاملة لألسرة )(DIF
معلقة" :أشكر )إمسام( بموجب ھذا االتفاق على نصحھم لنا
لمكافحة سوء التغذية في والية تشياباس " ،وأضافت " :أدعو
جميع األطفال ،الذين لھم الخبرة في مجال استخدام االنترنت،
بالسعي للحصول على فوائد طحالب "االسبيرولينا ماكس "،لمعرفة ورؤية كم البروتينات التي
تحتويھا والفيتامينات والمعادن التي ال غنى عنھا لتحقيق التنمية ،خصوصا لبناء العقل ".
وأشارت الى أن التوصية باستخدام االسبيرولينا لمكافحة سوء التغذية ولتحقيق التنمية
المستدامة من األمم المتحدة من خالل إمسام ،وذلك ألنه يحتوي على بروتين سھل الھضم
أكثر من اللحم أو فول الصويا ،إضافة الى المعادن )البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم
والزنك والمنغنيز والسيلينيوم والحديد والفوسفور( ،وكذلك الفيتامينات )كل مركبات من
فيتامينات ب ،وفيتامين ھـ( ،لذلك ،في والية تشياباس قمنا بإدراج ھذا الغذاء السوبر في
برنامجنا الغذائي اليومي بوصفه مكمل غذائي عالي القيمة اونقوم بتوفيرھا لألطفال ،والنساء
الحوامل لمكافحة سوء التغذية." .
)ھذا التعليق تمت ترجمته من اللغة االسبانية(.

وعلق األمين العام لـ )إمسام( سعادة السفير ريميجيو مارادونا
قائالً":أنا انتھز ھذه الفرصة ألھنئ السيدة إيزابيل دي اغيليرا
سابين ،السيدة األولى في والية تشياباس ،ورئيس الوكالة
الوطنية المكسيكية  -فرع والية تشياباس )النظام الوطني
المتكامل تنمية األسرة ) ،(DIFبھذا العمل الرائع المتقن الذي
بدأ منذ العام الماضي لقيادتھا البصيرة والدعم المحوري الذي

وأضاف األمين العام قائالً :" :فريق عملنا الرائع يتمثل في مدير المكتب اإلقليمي للمكسيك
وأمريكا الوسطى ،السيدة غيرالدين دي ال سيرنا ھيرنانديز ،التي عملت لتحقيق المستحيل ،و
سفير النوايا الحسنة السيد ايمانويل لجھوده الدؤوبة والدعوة نيابة عن إمسام  ،وقد ساعد
ھذا التحالف بدافع إنساني بحت لعمل الشراكة بين حكومة والية تشياباس وإمسام ،وأخيرا
وليس آخرا لدينا خبير سبيرولينا والدكتور سالومون شاموش حلبي صاحب الجھود الكبيرة
على مر السنين للدفاع عن استخدام سبيرولينا الذي نجحت جھوده وأتت أكلھا اآلن ،كا اشكر
جميع الذين تطوعوا بوقتھم وأولئك الذين قدموا لھذا البرنامج نجاحا باھرا في العالم لمعرفة
ما يمكن يمكن أن يتحقق من خالل النوايا الحسنة الصافية والعزم لجعل ھذا الكوكب الجميل
مكانا أفضل عن طريق القيام بأعمال ملموسة لتلك الفئات األقل حظا".
منھجية التوزيع الشھري حسب البرنامج باللغة االسبانية ،المصدر ).(DIF‐2011
Áreas de atención

Mazapán con concentrado
proteinico y spirulina

28 MMIDH
Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
9 CENAC
Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
17 MMIDH

3,837,831
0
0
0
195,928
5,229
551,160
65,292
0
4,655,440

Cobertura Estatal

Pasta para
sopa con
spirulina
180,302
172,043
38,430
444
838,644
0
0
130,554
242,212
1,602,629

Beneficiarios

197,717
1,425
3,769
440
52,395
1,743
15,310
8,452
17,248
298,499

Programa

Desayunos Escolares
Cocinas Comunitarias
Adultos Mayores
CENAC
Fortalecimiento Nutricional
CAIC
Un Kilo de Ayuda
Centros Asistenciales
Maternidad Segura
Total General
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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

