”“There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread
""Hay personas en el mundo tan hambrientas que Díos no puede a parecerles a ellos, salvo en la forma de pan
“ “Gandi una volta disse: ci sono persone nel mondo cosi' affamate che Dio puo' apparire a loro solo in forma di pane
"Il y a des gens dans le monde qui sont si affamés que Dieu ne peut leur apparaitre que sous la forme d'un pain.

"هٌاك كثُر هي البشر َتضىروى جىعا فٍ العالن ،حتً إى رحوت هللا ال َوكي أى تظهر لهن إال فٍ شكل خبز"
Mahatma Gandhi

التصريح الصحفي
األهُي العام لوٌظوت إهسام الذولُت َتشرف بتعُُي صاحبت السوى الشُخت روضة بنت زايد آل نهيان هي
اإلهاراث العربُت الوتحذة كسفيرة فىق العادة للنىايا الحسنة فٍ البراهج اإلًساًُت الخاصت بذعن أهذاف
الوٌظوت لذي األهن الوتحذة .

الصىرهي األعلً  :هستشارٌ الٌىاَا الحسٌت لذي السكرتُر العام
الوٌتذبُي لسوى الشُخت فٍ اإلهاراث العربُت الوتحذة  ،هي الُوُي :
سعادة  :فاطوت سُف الشاهسٍ  ،وسعادة  :وسُن هٌذَل
إمسام – المقر الرئيسي ( نيويورك )  1يونيو  /حزيران : 1111
تحقٌقا اللتزاماتها تجاه شعوب العالم وخصوصا لعالم خال من الجوع وسوء التغذٌة عبر (برنامج األمم المتحدة
لأللفٌة األولى) من خالل سبٌرولٌنا والتً أعـلن عنها من قبل مؤتمر األمم المتحدة العالمً لألغذٌة  4791كأفضل
غذاء للمستقبل .
حٌث أن سوء التغذٌة هً السبب الوحٌد المؤدي إلى الكثٌر من األمراض والوفاة على الصعٌد العالمً مع اآلثار
السلبٌة الشدٌدة على البلدان األقل نموا والبلدان النامٌة غٌر الساحلٌة والدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة.
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أصدر األمٌن العام لمنظمة أمسام الدولٌة سعادة رٌمٌجٌو مارادونا قراره بتعٌٌن سمو الشٌخة روضة بنت زايد آل
نهيان بمنصب سفيرة فوق العادة للنوايا الحسنة فً سبٌل دعم أمسام واألهداف اإلنمائٌة اإلنسانٌة فً ألفٌة األمم
المتحدة  ،وفً هذا الصدد قال األمٌن العام مارادونا ٌ :شرفنً أن أتخذ هذه الفرصة ألهن صاحبة السمو الملكً
على هذا التعٌٌن فً هذه المهمة الفرٌدة من نوعها  ،كما ٌسعدنً أن أعبر عن عمٌق إمتنانً إلستعدادها لدعم
مساعً أمسام فً مجال الشؤون االجتماعٌة واألعمال اإلنسانٌة وبث األمل فً جعل سبٌرولٌنا مفتاح الخالص
للقضاء على سوء التغذٌة وتحقٌق األمن الغذائً  ،وسد الفجوة الصحٌة فً وجود شراكات عالمٌة من أجل التنمٌة
المستدامة.
كما أعـرب عن تطلع األمم المتحدة اإلنمائٌة لأللفٌة  ،وإننً أتطلع إلى العمل عن كثب مع سموها الكرٌم وفرٌق
عملها المحترمٌن أمثال سعادة فاطمة سٌف الشامسً مدٌرة المكتب الخاص ووكٌلة أعمال سمو الشٌخة  ،وسعادة
السفٌر وسٌم مندٌل لتحقٌق األفعال الملموسة لهذه األهداف النبٌلة نٌابة عمن هم أقـل حظا .
وبالتالً فقد أصدر األمٌن العام لمنظمة أمسام قراره بتعٌٌن سفراء للنواٌا الحسنة لكل من سعادة  :فاطمة سيف
الشامسي كمستشار خاص للمساعً الحمٌدة  ،وسعادة وسـيم منديل كمستشارخاص باألمٌن العام ومنسق العالقات
الدبلوماسٌة .

!Support IIMSAM Support LIFE
مرك ز أدعم ! IIMSAMال ح ياة أدعم
¡Apoya IIMSAM
!Apoya Vida
!Soutenez IIMSAM Soutenez LA VIE
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