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“

Kanada’nın Québec bölgesindeki Laval Üniversitesi’nde Tarım ve Gıda Bilimleri Fakültesi, Gıda
Bilimleri Bölümü'nde Gıda Risk Analiz ve Mevzuat Politikaları profesörlüğü görevi yapmaktadır.
2015’in güz döneminde Laval Üniversitesine katılmadan önce Dünya Bankası, Uluslararası Gıda
Güvenliği İş Birliği’nde geçici olarak Stratejik Geliştirme görevini üstlenmiştir. Bu kamu-özel
ortaklığı, Godefroy’un liderliğinde global gıda güvenliği kapasitesi oluşturma çalışmalarına rehber
olması amacıyla 2015-2020 stratejik çerçeve planını geliştirmiş ve kabul etmiştir. Dr. Godefroy,
2009-2015 yılları arasında, 10 yılı aşkın bir süre Kanada’nın gıda güvenliği standartlarını belirleyen
Kanada Sağlık Bakanlığı’nda; Gıda Genel Müdürlüğü gıda mevzuatı alanında üst düzey görevler
yürütmüştür. 2011 ile 2014 yılları arasında uluslararası gıda standartlarını oluşturan FAO/WHO
Kodeks Alimentarius Komisyonunda (CAC) Başkan Yardımcılığı yapan Samuel, dönemi sırasında
kuruluşun 2014-19 sürecindeki stratejik planının geliştirilmesine ve fikir birliği ile benimsenmesine
öncülük etti. Dr. Godefroy halen Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelime Örgütü (UNIDO), Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası’nın bir alt kuruluşu olan Global Gıda
Güvenliği İş Birliği (GFSP) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen gıda güvenliği
projeleri de dahil olmak üzere; ulusal ve uluslararası kurum ve komitelere gıda bilimi ve mevzuatı
konusunda danışmanlık vermektedir. Samuel aynı zamanda ulusal gıda otoritelerine de
danışmanlık yapmaktadır. Çin Ulusal Gıda Güvenliği Risk Değerlendirmesi Merkezi (CFSA) ‘ne;
hem ulusal düzeyde “Gıda Standartları Geliştirme takımına” hem de uluslararası düzeyde
danışmanlık vermektedir. 70’in üzerinde bilimsel yayın ve kitap bölümüne yazarlık yapan Samuel,
gıda güvenliği ve beslenme hakkında bilimsel birkaç uluslararası derginin yayın kurullarında görev
yapmaktadır. Analitik Kimya doktora derecesini Pierre et Marie Curie (Paris VI) Üniversitesinden
alan Dr. Godefroy’un yine Pierre et Marie Curie (Paris VI) ve École Nationale Supérieure de Chimie
de Paris’den Kimya, Biyokimya ve Kimya Mühendisliği üzerine diplomaları bulunmaktadır.

”

Samuel Godefroy is a Full Professor of Food Risk Analysis and Regulatory Policies at the Department of Food
Science, Faculty of Agriculture and Food Sciences, University Laval, Québec, Canada. Before Joining «Université
Laval» in the fall of 2015, Dr. Godefroy completed a secondment with the World Bank’s Global Food Safety
Partnership where he led the Strategic Development of this initiative. Under his leadership, this publicprivate
partnership developed and adopted its 2015-2020 strategic framework, to guide its actions in food safety
capacity building globally. Dr. Godefroy assumed senior food regulatory positions at the executive level with
Health Canada for over 10 years, including the position of Director General of Health Canada’s Food Directorate,
the Federal food standard setting organization in Canada from 2009 to 2015. Samuel served as Vice Chair of the
FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (CAC), the international food standard setting body from 2011 to
2014. During his tenure, Samuel led the development and facilitated the adoption by consensus ofthe
organization’s strategic plan for 2014-19. Dr. Godefroy currently serves as a senior food science and regulatory
expert on a number of advisory bodies and committees domestically and internationally, including expert advice
to food safety projects led by international organizations such as the United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO), the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the Global Food
Safety Partnership (GFSP) hosted by the World Bank (GFSP). Samuel also serves as expert adviser to national
food regulatory authorities, including China’s National Centre for Food Safety Risk Assessment (CFSA), where he
supports the “Food Standards Development team”, as well as serves on the International Advisory Committee of
the Centre (CFSA). Samuel authored over 70 scientific publications and book chapters and serves on a number
of international editorial boards of scientific journals related to food safety and nutrition.Dr. Godefroy received
his Ph.D. in Analytical Chemistry from the University of Pierre et Marie Curie (Paris VI). He holds degrees in
Chemistry, Biochemistry and Chemical Engineering from the same University and from the École Nationale
Supérieure de Chimie de Paris, France.

