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 االبتكار في مجال الشخصية المخصصة، وضع السياسات وإجراء البحوث بالتركيز على دور 
 الصحية األفضل الغذائية ) والخياراتالميكروبات المتعايشة مع اإلنسان( الميكروبيوم

 
 لمحة عامة

تبلغ كلفة مجيع أشكال سوء التغذية (نقص التغذية، ونقص املغذيات الدقيقة، والسمنة وسائر األمراض غري املعدية املتصلة 
يف املائة من إمجايل الناتج احمللي، من حيث فقدان اإلنتاجية واإلنفاق  5بالنظام الغذائي)، على االقتصاد العاملي حوايل 

الغذائية الصحية املستدامة ليس يف حتقيق األمن  النظمباشرة. ويف الوقت نفسه، تسهم الرعاية الصحية امل املباشر على
 يف محاية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واحرتامها.أيًضا الغذائي والتغذوي وضمان حياة صحية فحسب، بل 

 
التغذية على حنو أكرب من خالل إظهار منافع دف إىل توسيع نطاق عمل املنظمة يف جمال �       ً                      واستناد ا إىل هذا السياق، إننا 

التعاون بني اخلرباء يف جمال التنوع البيولوجي والتغذية وتكنولوجيا املعلومات يف جمال التغذية الصحية العامة واإلجراءات 
ً      ويرمي هذا احلدث اجلانيب أيض ا إىل  احلكومية للوقاية من األمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائي.  امليكروبيومعرض                        

ً                                                          بصفتها متغري ا جديد ا واعد ا يف املعادلة اليت تربط بني التنوع البيولوجي والنظم الغذائية  املتعايشة مع اإلنسان) امليكروبات(       ً      ً           
 والتغذية والصحة.

 
املناخ والتنوع  مع إدارة الغذائية بالتعاونوينظم هذا احلدث كل من املمثلية الدائمة لدولة إسرائيل وشعبة التغذية والنظم 

 البيولوجي واألراضي واملياه وشعبة تكنولوجيا املعلومات لدى املنظمة.
 

 ألعمالامشروع جدول 
ّ  ديسمبر/كانون األو ل 6، الجمعة  مركز الشيخ زايد |14:00إلى  13:00من الساعة  |               

ّ                           تقد م وجبة غداء خفيفة بعد احلدثس    
 

 افتتاح الحدث
 املدير العام لشؤون الربامج يف املنظمة، نائب Daniel Gustafsonالسيد 

 
 المالحظات االفتتاحية

 السفري واملمثل الدائم لدولة إسرائيل لدى املنظمة Yael Rubinsteinسعادة السيد 
 

ّ  الميس ر      
 املدير العام املساعد إلدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه، منظمة  ،René Castro Salazarالسيد 

 األغذية والزراعة
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 العروض الرئيسية
 ، نائب املدير العام للبحوث، املنظمة الدولية للتنوع البيولوجيStephan Weiseالسيد  •
 ، رئيس خمترب البحوث للميكروبيوم، كلية الطب، جامعة بار إيالن، إسرائيلOmry Korenالسيد  •

 
 المشاركون في النقاش:

التوعية الصحية، جامعة حيفا، ومديرة قسم التغذية يف وزارة الصحة، ، رئيسة قسم Ronit Endeveltالسيدة  •
 إسرائيل

 ، مديرة شعبة التغذية والنظم الغذائية، منظمة األغذية والزراعةAnna Larteyالسيدة  •
 ، رئيسة الفريق املعين بالزراعة الرقمية، منظمة األغذية والزراعةMeng Zengالسيدة  •
 ، رئيس خمترب البحوث للميكروبيوم، كلية الطب، جامعة بار إيالن، إسرائيلOmry Korenالسيد  •
 ، نائب املدير العام للبحوث، املنظمة الدولية للتنوع البيولوجيStephan Weiseالسيد  •

 
 المناقشة

 المالحظات الختامية

 .منظمة األغذية والزراعة، الطبيعية واملوارداملناخ  لشؤوناملدير العام نائب  ،Maria Helena Semedoة السيد
 

 من األسئلة واألجوبة مع اجلمهور.هذا احلدث جمموعة من العروض تليها حلقة نقاش دينامية وجولة  وستتخلل
 


