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مر �ة معلوما�ة ��ن الموأ

سيتخلل المؤتمر عروض ومناقشات لفرق من الخبراء الفنيين باإلضافة 
إلى فرق من الخبراء الوزاريين بمشاركة مسؤولين وخبراء في مجاالت 
الصحة والتجارة والزراعة لمعالجة المسائل واإلجراءات االستراتيجية 

الرئيسية الخاصة بسالمة األغذية.  وستتمحور المناقشات حول تبادل 
المنظورات والمشاكل المستجدة وأمثلة عن أفضل الممارسات. 

وسوف تشمل الجلسات المواضيعية ما يلي:

عبء األمراض المنقولة باألغذية وفوائد االستثمار في األغذية اآلمنة؛	 

النظم الغذائية اآلمنة والمستدامة في ظّل تسارع تغّير المناخ؛ 	 

العلوم واالبتكار والتحّول الرقمي في خدمة سالمة األغذية؛	 

تمكين المستهلكين الختيار األغذية الصحية ودعم النظم الغذائية 	 
المستدامة.

وسيتناول كّل من هذه المواضيع الرئيسية األربعة خمسة مواضيع 
سيقّدم بشأنها المتحدثون عروًضا مقتضبة خالل المؤتمر وسينشرون 

وثائق بشأنها قبل بدء االجتماع.  وستكون وثائق المعلومات 
األساسية متاحة على الموقع اإللكتروني للمؤتمر: 

https://www.who.int/food-safety/international-food-safety-conference
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•11:30•-•10:00• الساع�ق
�ة  ا��ي �ة �ة

ن
لس�ة الا� الحج

،Ibrahim Assane Mayaki
 المدير التنفيذي، الشراكة الجديدة من أجل 

التنمية أفريقيا )نيباد( —  رئيس المؤتمر

،Josefa Leonel Correia Sacko
مفوضة االتحاد األفريقي لالقتصاد الريفي 

والزراعة

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا،
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

،Tedros Adhanom Ghebreyesus
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

،Roberto Azevêdo
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

،Moussa Faki Mahamat
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

أبي أحمد،
رئيس وزراء أثيوبيا

•13:00•-•12:00• الساع�ق
�ة  ر�ي

ن
ل � �ج
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سوف يعرض الوزراء من مختلف أنحاء العالم 
لوجهات نظرهم بشأن مجموعة واسعة من 

التحديات التي تواجههم في مجال سالمة 
األغذية وسيبحثون في اإلجراءات الكفيلة 

بتحسين سالمة األغذية والتي ستمّهد الطريق 
لعقد الجلسات المواضيعية للمؤتمر.

ميّسر الجلسة:
 Girum Chala، صحافي، شبكة

 China Global Television Network التلفزيونية 
)CGTN(، إثيوبيا
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عالم�ي
Arie Hendrik Havelaar، أستاذ في جامعة 

فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية
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Steven Jaffee، الخبير الرئيسي في االقتصاد 
الزراعي، مجموعة البنك الدولي 

اص•لصال�•سل�سل• طاع•الحف
ق
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Ed Mabaya، مدير، مصرف التنمية األفريقي
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John McDermott، مدير برنامج البحوث بشأن 
 )A4NH( الزراعة من أجل التغذية والصحة

التابع لنظام منظومة الجماعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية، المعهد الدولي 

لبحوث السياسات الغذائية
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Chibundu Ezekiel، كبير الباحثين ما بعد 
الدكتوراه، جامعة بابكوك، نيجيريا 

ميّسر الجلسة:
 Nathan Belete، مدير الممارسات العالمية 

الزراعية، مجموعة البنك الدولي 
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عف �ق
Cristina Tirado-von der Pahlen، مديرة 

المبادرة الدولية للمناخ، جامعة لويوال 
ماريمونت، الواليات المتحدة األمريكية 
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ق
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•والمس�ق م�ف
آ
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�ق �ف ال�إ
• هدا�ف
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Howard-Yana Shapiro، رئيس المسؤولين 
الزراعيين، مؤسسة .Mars Inc، الواليات 

المتحدة األمريكية

دام• •والمس�ق م�ف
آ
•ال� �ي

وا�ف •الح�ي ا�ب
�ق �ف ال�إ

Tim McAllister، باحث عالِم رئيسي، الزراعة 
والصناعة الزراعية الغذائية في كندا 

• م�ف
آ
كل•ا سش •�ب راع•السمك�ي

رف •ال�س�ق �ف �ي
ك�ش �ق

دام ومس�ق
José Miguel Burgos، باحث في جامعة شيلي 

ومدير Sernapesca سابًقا

ل�ق د�ي •ال�ب
عل��ف

أ
•وال� �ق �ي

ا�أ دف •العف ا�ق حب
�ق الم�ف

Eva Maria Binder، رئيسة الباحثين، مجموعة 
ERBER، النمسا

ميّسر الجلسة:
 Abebe Haile-Gabriel، المدير العام المساعد 

والممثل اإلقليمي ألفريقيا، منظمة األغذية 
والزراعة 
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ة
ىي وال� مع الم��ن �ة المحج

Leon Gorris، رئيس شؤون سالمة األغذية، 
االتحاد الدولي لعلم وتكنولوجيا األغذية 

Cris Muyunda، منسق منظمات المجتمع 
المدني، برنامج التنمية الزراعية الشاملة 

ألفريقيا

Samuel Godefroy، أستاذ جامعة الفال، كندا

Laura Fernández Celemín، المديرة العامة 
للمجلس األوروبي لمعلومات الغذاء

Owen Fraser، رئيس االتحاد الدولي 
للماتمعات التحليلية، فرع أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

Greg S. Garrett، مدير سياسات األغذية 
والتمويل ذو الصلة، التحالف العالمي لتحسين 

التغذية

Barbara Kowalcyk، عضو مؤسس والمديرة 
التنفيذية السابقة لمركز البحوث بشأن 

األمراض المنقولة عن طريق األغذية والوقاية 
منها )CFI(، الواليات المتحدة األمريكية 

David Crean، نائب رئيس البحث والتطوير 
شركة .Mars Inc، الواليات المتحدة األمريكية

ميّسر الجلسة:
 Girum Chala، صحافي، شبكة

 China Global Television Network التلفزيونية 
)CGTN(، إثيوبيا

21:30•-•19:30• الساع�ق
Conference Reception

القاعة العامة

سوف ُتعقد جميع الفعاليات في قاعة نيلسون مانديال ما لم ُيذكر خالف ذلك. 

لالطالع على مزيد من المعلومات المحدثة والمفصلة عن برنامج المؤتمر باللغة اإلنكليزية، يرجى زيارة الموقع:
www.who.int/food-safety/international-food-safety-conference

www.who.int/food-safety/international-food-safety-conference
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Juno Thomas، رئيس مركز األمراض الِمعوية، 
المركز الوطني لألمراض المعدية، جنوب 

أفريقيا 

�ق حد�ش •المس�ق �ق �ي
دف عف
أ
•ال� ا�ب

�ق �ف اإ
Aideen McKevitt، أستاذة في جامعة دبلن، 

آيرلندا 

• رف �ي عرف
•ل�ق د�ق د�ي •الحب

�ق ل�ي حل�ي
•ال�ق �ب

مادف •وال�ف �ب سال�ي
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�ق �ي
دف عف
أ
•ال� سل�م�ق

Steven Musser، نائب مدير مركز العمليات 
العلمية، إدارة األغذية والعقاقير، الواليات 

المتحدة األمريكية 
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Kennedy Bomfeh، عالم مختص باألغذية، 
جامعة غانا 

�ي
ا�أ دف ام•العف طف •لل�ف م�ي

ق
ل•الر� حو�ي

ال�ق
Mark Booth، الرئيس التنفيذي، المعايير 

الغذائية في أستراليا ونيوزيلندا

ميّسر الجلسة:
Robert van Gorcom، مدير معهد البحوث في 
مجال سالمة األغذية، جامعة واجننغين ومركز 

البحوث التابع لها، هولندا

13:30•-•11:30• الساع�ق
: ع�ة �ة الرا�ج ع�ي �ي لس�ة الموا�ن الحج
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أ
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Francesco Branca، مدير إدارة التغذية من 
أجل الصحة والتنمية، منظمة الصحة العالمية

د• •عل�•�ع�ي �ف �ي
ق
� �•عدم•ال�ي و�ب
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اطر•وا هم•المحف
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ق
ع� •ال�ق

ّ
ل طف

Barbara Gallani، رئيسة قسم التواصل 
والمشاركة والتعاون في الهيئة األوروبية 

لسالمة األغذية

مهور• •مع•الحب
ارك�ق وا�ل•والمسش ل•ال�ق ع�ي

ف
� �ق

• �ق �ي
دف عف
أ
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ا��ق ل•الحف •المسا�أ �ف
أ
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ق
•العصر•الر� �ي

ف
ها•� ود�ق و�ب

Lynn Frewer، أستاذة في جامعة نيوكاسل، 
المملكة المتحدة 

ل• �ب
أ
•ا •م�ف •السو�ق �ي

ف
ع•�

ف
•الدوا� •م�ف اد�ق

ف
� ال�س�ق

�ق �ي
دف عف
أ
•ال� سل�م�ق

Stephen Mbithi، المستشار الفني والمدير 
التنفيذي السابق التحاد مصّدري المنتجات 

الطازجة في كينيا 

• �ف مك�ي
ل•�ق �ب

أ
•ا •م�ف �ق ول�ي

اطر•المسوأ سش �ق
�ف هلك�ي

المس�ق
Rebecca Berner، مديرة التنمية المؤسسية، 

 ،Consumers International مؤسسة
المكسيك

ميّسرة الجلسة:
Svetlana Akselrod، المديرة العامة 

المساعدة، األمراض غير المعدية والصحة 
العقلية، منظمة الصحة العالمية

•15:30-14:30• الساع�ق
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•16:00-15:30• الساع�ق
�ة  ع�ي �ي لسا�ة الموا�ن ص ��ن الحج ملحن
Ibrahim Assane Mayaki، المدير التنفيذي، 

الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا 
)نيباد( – رئيس المؤتمر

•17:00-16:00• الساع�ق
راء �ج

�ة الحن ر�ي
ن

�ة ل� سش
ة

ا� م�ن
ساء الوكالا�ة  اسا�ة وروأ عو الس�ي �ا�ن

�ة  �ي
الوط�ن

Agarwal Pawan، المدير التنفيذي، هيئة 
سالمة األغذية والوا فات الغذاسية الهند

 Jorge Dal Bianco، مدير
 Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad

DNICA( Agroalimentaria( لسالمة األغذية 
وجودتها، األرجنتين

Sètondji Epiphane Hossou، المدير العام 
 لوكالة األمن الغذائي في بنن

  Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des
ABSSA( Aliments(، بنن

Jallow Zainab، المديرة العامة لهيئة سالمة 
األغذية وجودتها غامبيا

Bernhard Kühnle، المدير العام لسالمة 
األغذية و حة اايوان، الوزارة االتحادية لألغذية 

والزراعة، ألمانيا

Mohammad Mahfuzul Hoque، رئيس هيئة 
سالمة األغذية في بنغالديش، وزارة األغذية 

في بنغالديش

حسين منصور، رسيس الهيئة القومية 
لسالمة الغذاء، وزارة الزراعة واستصالح 

األراسي، جمهورية مصر العربية

Pietro Noè، مدير المديرية العامة لألغذية 
ونظافة األغذية وسالمتها والتغذية، وزارة 

الصحة، إيطاليا

ميّسرة الجلسة:
Mary Lou Valdez، المفوضة المشاركة 

للبرامج الدولية، مكتب البرامج الدولية، إدارة 
األغذية والعقاقير، الواليات المتحدة األمريكية

18:00-17:00• الساع�ق
راء �ج

�ة الحن ر�ي
ن

�ة ل� سش
ة

ا� م�ن
ك�ة ر�ي ما�ة السش طن الم�ن

Jimmy Smith، المدير العام للمعهد الدولي 
لبحوث الثروة الحيوانية

Jean-Philippe Dop، نائب المدير العام 
للشؤون المؤسسية واألنشطة اإلقليمية، 

المنظمة العالمية لصحة الحيوان

Aurelia Patrizia Calabrò، ممثلة ومديرة 
المركز اإلقليمي في إثيوبيا، منظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية

Simeon Ehui، مدير الممارسات العالمية في 
مجالي األغذية والزراعة، مجموعة البنك الدولي

Matthew Hudson، مدير المديرية العامة 
للصحة وسالمة األغذية، المفوضية األوروبية

Stephanie Hochstetter، مديرة التنسيق بين 
الوكاالت التي توجد مقارها في روما، برنامج 

األغذية العالمي

ميّسر الجلسة: 
 Girum Chala، صحافي، شبكة

 China Global Television Network التلفزيونية 
)CGTN(، إثيوبيا

•19:00-18:00• الساع�ق
�ة ام�ي �ة لس�ة الحن الحج

ملخص عن الرسائل الرئيسية الصادرة عن 
فرق الخبراء

بيان أديس أبابا بشأن مستقبل سالمة األغذية

المالحظات الختامية
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سوف تقام المعارض في »البهو ألف« و »البهو دال« في المقر الرئيسي لمفوضية االتحاد األفريقي يومي 12 و 13 فبراير/
شباط 2019 من الساعة 9:00 صباًحا إلى الساعة 19:00 مساًء. وستقوم المنظمات التالية بعرض مواد مبادراتها الخاصة بسالمة 

األغذية وبتبادل ما لديها من مواد إعالمية:

أديس أبابا، 12-13 فبراير/شباط 2019

المؤتمر الدولي األول عن سالمة األغذية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العالمية واالتحاد األفريقي

جنيف، 23-24 أبريل/نيسان 2019

المنتدى الدولي بشأن سالمة األغذية والتجارة المشترك بين منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية 
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