
 

 

 پرسش و پاسخ

 کنگره بین المللی سلوفود

 

 گره بین المللی چیست؟.کن1

 

( است. که Slow Foodاساسنامه به تفصیل آمده است، نهاد تصمیم گیری سلو فود) 7کنگره بین المللی که وظایف آن در ماده 

شورای بین المللی تصویب می شود. توسط کمیته اجرایی که آیین نامه کنگره را تنظیم می کند تشکیل میشود و متعاقباً توسط 

المللی. های جنبش بینهای انجمن و برنامه فعالیتوظیفه کنگره دارای دو جنبه است: از یک سو بحث، تعریف و تصویب سیاست

 و از سوی دیگر ساختار اداری قانونی سازمان را تعریف کرده و هیأت های مجریه و کنترلی را انتخاب کنند.

 

 برگزار می شود؟ 2022.چرا در سال 2

هشتمین کنگره بین المللی )اولین کنگره فوق العاده( خواهد بود و پنج سال بعد از برگزاری آخرین کنگره در چنگدو  2022کنگره 

برگزار می شود. در چنگدو تصمیم گرفته شده بود به منظور تحریم و یا تائید کارهای انجام شده در طی  2017چین در سال 

مانع از تحقق  19-گیری کوویدبرگزار شود، اما همه2020له و تأیید اجرای این دستور کنگره بعدی در پاییز سال ماموریت سه سا

، کمیته اجرایی تصمیم گرفت که برگذاری کنگره نمی تواند بیشتر 2022شد. در فبروری  2021و  2020آن در هر دو سال 

دد. بدین منظوراین تصمیم هم بر اساس مالحظات فرصت های سیاسی و برگزار گر 2022به تعویق بیافتد و باید در سال  یناز

سازمانی و هم بر اساس الزام به انطباق ساختار )و اساسنامه( سلو فود با قانون جدید موسسات غیر انتفاعی در ایتالیا که اخیرا 

 الزم االجرا شده است گرفته شد.

 

 .کنگره در کجا و چه زمانی برگزار می شود؟3

جوالی برگزار  16)ایتالیا( در مقر دانشگاه علوم گوارش برگزار می شود.این کنگره به تاریخ   Pollenzoبین المللی درکنگره 

جوالی با رای گیری در مورد تعدیل ساختار و اساسنامه، انتخاب هیئت مدیره ، هیئت بازرسان و هیئت داوران ختم  27و بتاریخ 

 میگردد.

 نگره های قبلی است؟.آیا این کنگره هم مانند ک4

خیر. کنگره همیشه شامل یک جلسه فیزیکی با شرکت تعداد زیادی از نمایندگان، به نمایندگی از مناطقی که شبکه سلوفوددر آن 

. ، و غیره(  حضور فعال  دارد بوده استConvivia ،Communities ،Presidia ،Gardensمناطق به اشکال مختلف )

.  کشور از سراسر جهان وجود داشت 85از نمایندگان و ناظران از  شرکت کننده اعمنفر  466 ، 2017چین در سال  کنگرهدر

نمی توان پیش بینی کرد که وضعیت  متأسفانه غیرممکن است ، 2022ر سال برنامه ریزی برای رویدادی با این ماهیت د ولی 

با این حال، بسیار محتمل است که کشورهایی  . همه گیری جهانی کرونا در سال جاری چگونه و قوانین سفر چگونه خواهد بود

حادیه کنند که توسط اتهایی استفاده میدر جهان وجود دارد )به ویژه کشورهایی که توذیع واکسن در آنها محدودتر بوده و از واکسن



 

 

بنابراین فکر کردن در مورد یک  توانند به کشور های عضو این اتحادیه سفر نمایند.اروپا به رسمیت شناخته نشده است( و نمی

فرمول سنتی غیرممکن است: ما نمی خواهیم کنگره ای تشکیل دهیم که فقط نمایندگان ایتالیا بتوانند در آن شرکت کنند، بل میخواهیم 

وپا و تعداد اندکی احتماال از کشورهای دیگر جهان ، به استثنای نمایندگان بسیاری از کشورها که برای حیات نمایند گانی ازار

 جنبش سلوفود اساسی هستند اشتراک نمایند .

 .آیا امکان برگزاری کنگره به صورت آنالین وجود دارد؟5

 وضعیت اضطراری و ا توجه به بیماری همه گیر کروناخیر. این فرمولی است که در اساسنامه سلو فود پیش بینی نشده است.  ب

اساس  تا آن تاریخ امکان برگزاری اجتماعاتی مانند برگزاری این کنگره به  ینبد،  برقرار بودو در ایتالیا چ مار 31تا  که 

صورت آنالین وجود داشت، ولی در اساسنامه مان چین یک شرایطی پیش بینی نگردیده بود. اما بعد از آن تاریخ وضعیت 

برای مان اجازه برگزاری کنگره لذا اساسنامه فعلی  ، اوضاع مانند قبل از همه گیری است و اضطراری تایید نشده و شرایط

 آنالین را نمی دهد.

 .فرمول برگزاری کنگره چیست؟6

خواست شدآن را به صورت آنالین برگزار کرد، واز طرفی برگزار می شد،واز آنجایی که نمی 2022لزوماً کنگره باید در سال 

حل ممکن جا فعالیت داردحذف کرد، لذا تنها راهبرین بود که نمی شودمشارکت و نمایندگی مناطقی را که شبکه سلو فود در آن

 .کاهش تعداد نمایندگان با باالترین سطح ممکن تضمین از نمایندگی بود

سازگار از شرایط شرکت کننده سازماندهی نخواهد شد، ولزوماً با زمینه عدم اطمینان شدید  500این کنگره مانند گذشته با  لذا

نماینده خواهد بود که توسط شبکه ها تفویض صالحیت  50مشتکل از اشتراک  لی بازهم و   است کرونایافته توسط همه گیری 

 گردیده و نمایندگی می نمایند . 

 .نمایندگان چه کسانی هستند؟7

چون معیارهایی  با در نظر داشت  و.  نمودخواهند اشتراک جنبش جهانی سلو فود درکنگره  نماینده منحیث اشتراک کننده 50

 . انتخاب خواهند شدهای فعال فعلی پراکندگی اعضا، جوامع و پروژه

کشور(  30همان معیارهای نمایندگی جغرافیایی )نمایند گان به شناسی نمایند گان بر اساس  و ملزم  بنابراین، کمیته اجرایی تصمیم

ترکیب  از میان دانشگاه علوم گوارش(  ، بنیاد تنوع زیستی و SFYN))و موضوعی ) نمایند گان بومی، شبکه جوانان سلوفودیا

 حفظ کند. شناسائی و را المللی در چنگدو بودشورای بین

این امر با توجه به گسترش شبکه بین المللی و هم به دلیل اینکه معیاری است که قبالً در کنگره قبلی تأیید شده است بسیار مهم 

منعقده  خویش هستند، بلکه افرادی هستند که از کنگره قبلی اطقنه تنها نماینده شبکه در سطح من این نمایند گاندر واقع . است

و در سال های اخیر نقش ارتباطی رادر رابطه با  را دریافت کرده اند (Slow Food) دستور سازماندهی مجدد انجمن چنگدو

برای شناسائی در حقیقیت  ،نقش بازی نموده اندبه کنگره آینده  و پیشنهاد مناطق مختلف داشته و در بازتاب های این ساختارجدید

گردید تا مسیر کنگره را با خواهد ز اواسط اپریل تاجون برگزار ی ا به شکل منطقه یک نشست آنالین نمایند گان اینو انتخاب 

  تخاب نماینده گان را تائید نمایند. نو ا شبکه جهانی مطرح نموده

 



 

 

 .مسیر کنگره چیست؟8

اینکه  با توجه به عدم امکان سازماندهی کنگره مانند قبل، آنچه که مهم است مشارکت قوی در سطح مناطق جهت اطمینان از

 هد بود.یک اساس خواکه  شودگذاشته صداها، ایده هاو پیشنهادات درمسیر کنگره شبکه جهانی سلوفود به اشتراک و نمایندگی 

ینده آالسی تشکیل خواهد شد که در آنها موضوعات و مطالبی که قرار است به کنگره در نتیجه، از اواسط اپریل، جلسات و مج

مورد بحث و بررسی قرار گیرد ارائه شود. همه اعضای شبکه جهانی سلو فود با هدف اطمینان از مشارکت گسترده رهبران و 

 اعضای جنبش از تمام مناطق به این جلسات دعوت خواهند شد.

 های بزرگیکار  Terra Madreنسخه دیجیتالی  بر مبنای، 2021و  2020های م است که در طول سالیادآوری این نکته مه

 Call toبه منظور و حدف بحث روی  هر قاره سطح ای در ها جلسه منطقهکنگره انجام شد: ده و تدارک سازیآمادهبرای 

Action ( و استدالل با همی در مورد آینده جنبشSlow Food Movement)  مشارکتاسناد "راهبردهمانا و گردیدبرگزار 

 می باشد. یندههای فعلی و آ هاو فعالیت مبنای برنامه کهست محصول این نشست ها امناطق مختلف در محلی"

 را به کنگره پیوند می دهد؟ TERRA MADRE.چه چیزی 9

Terra Madre و منصفانه اختصاص دارد. پس از یک  پاکسیاست غذایی خوب،  ابزرگترین رویداد بین المللی است که ب

در  قویو با حضور ، این رویداد ترکیبی گردیدبرگزار  2021-2020در سال که عمدتاً به صورت آنالین ویرایش و بازنگری 

بودند، موضوع  تاب آورهای سال 2021و  2020های اگر سال .شدخواهد بر گزار 2022سپتامبر  26تا  22تورین ایتالیا از 

ها و همچنین ها و اکوسیستمکوهاحیاخاک،  احیا است ، «احیا دوباره»کند را هدایت می Terra Madre 2022که نسخه جدیدی 

از راآن نمادی از شروع مجدد و تولد مجدد است و صداهای مرتبط با غذا کلی رویدادی که هدفیک خواهد بود، در  روابط احیا

المللی شوند: کنگره بینو کنگره در دو زمان مختلف برگزار می Terra Madreبنابراین  آورد.سراسر جهان در تورین گرد هم می

در زندگی  و دو رویداد قویا مرتبط  دو لحظه مهم  این هابا این حال ،  2022سال  در پایان سپتامبر  Terra Madreدر جوالی و 

 تطبیق می دهد، در حالی کهو سازگاری شخص حقوقی را جنبش سلوفود را تعریف  سلو فود باقی می گذارند. کنگره استراتژی 

در مورد موضوعات کنگره و آینده  اتگفتگو و تبادل نظر که م،امیدواری  Terra Madreدر  با حضور تعداد زیادی از نمایندگان

همزمان در تورین برگزار  2012همانطور که قبالً در سال  Terra Madreدر واقع کنگره بین المللی و  ادامه یابد. نسازمان ما

های مختلف به مسائل با رویکردها و روشو  مکمل یکدیگر خواهند بود،  خواهند نمود پیشنهادرا شد، یک چشم انداز منسجم 

پیشنهادات و انتشار گسترده واعتبار بخشیدن به سلو فود به عنوان جنبشی که به لطف  با هدف مشترک ساختن  آینده غذامشابه 

 شبکه خویش به عنوان یک رهبر جهانی در تغییر سیستم غذایی شناخته خواهد شد.

 چیست؟ Call to Actionیا . فراخوان برای اقدام 10

Call to Action   یا”,An Urgent Call to Collective Action“  سندی اساسی برای آینده سلو فود است که از بیانیه چنگدو

تاریخچه سلو فود و کنگره های قبلی تصویب و پیشنهادات آن سرچشمه می گیرد، البته بدون فراموش کردن تمام اسنادی که در 

این سندی است که توسط کمیته اجرایی در سال  شروع می شود. 1989شده است،که از مانیفست تاریخی امضا شده در سال 

به طور گسترده با کل شبکه سلو فود جهت مشارکت برای بهبود  2020به دنبال کنگره چنگدو نوشته شده است و از سال  2019

روزانه استفاده  جریان عملیاتهمکار در  300به اشتراک گذاشته شده است و توسط بیشتر از تصمیم غام و در نهایت اتخاذ ، اد

 می شود.

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/EN_Calltoaction_doc_A4.pdf


 

 

حاوی نوآوری  همچنان کهرا تأیید می کند،  این سازمان سال تاریخ 30این سند ساختار فلسفی و سیاسی ساخته شده در بیش از 

جنبش را نظام مند و اهداف میان مدت و  های که فعالیتاست  یحاوی پیشنهاداتهای مهمی در مقایسه با گذشته است: این سند 

 کند. میبه وضوح تعریف  غذا و کمک به حفافظت جهان بلندمدت را برای تغییر آینده

Call to Action برای  ی همه به غذایی است که برای آنهامینان از دسترسشاهد تمایل جنبش سلو فود برای کار کردن و اط

است. همچنین نشان می دهد که اولویت های کار جنبش عبارتند باشد افرادی که آن را پرورش می دهند و برای کره زمین مفید 

بر بخش بر سیاست ها  تأثیرگذاری -3 . و آموزش، الهام بخشیدن و بسیج شهروندان  -2دفاع از تنوع زیستی و فرهنگی.   -1از: 

 دولتی و خصوصی است. 

 

 پرسش و پاسخ

 پیشنهاد تغییر شخصیت حقوقی سلو فود

 . چرا تغییر شخصیت حقوقی  انجمن بین المللی سلو فود ضروری است؟11

نفر نماینده به نمایندگی از شبکه جهانی سلوفود متعهد شدند  304، 2017المللی منعقده چنگدو در سال در جریان آخرین کنگره بین

 های سازمانی جدیدی را بیابند که به سلو فود این اجازه را بدهد تا جنبشی بازتر و فراگیرتر باشد.که فرمول

(متعهد Slow Food Movement(، تمامی اعضای این حرکت )Organizational Guidelinesدر سند رهنمودهای سازمانی )

خواهد خود  تعالی به پیش رو زمانی فرآیند اصالح انجمن جهانی سلوفود که در کنگره)شدند که یک تغییر ساختاری را آغاز کند، 

هدف ازین تغییر این است که سازمان ما بتواند بهتر  .(ساختار سازمانی جدید رأی دهند شدن نمایندگان در مورد اجرای  رسید که 

این  برسد.به چالش ها و اهداف سیاسی استراتژیک مندرج در سند ارائه و تصویب شده توسط کنگره و تایید شده در بیانیه چنگدو 

مرحله از اصالحات سازمانی برای جنبش که قبالً در چنگدو تحریم شده بود، همزمان بااجرایی شدن قانون جدید ایتالیا )جایی که 

با ایجاد سلوفود درباره  ، بخش غیرانتفاعی را بر اساس معیارهای جدید تنظیم می کند کهمحل اصلی و قانونی سلو فود است( 

 قابل اعمال است. نموده و  صدقنیز چندین تغیر 

 ( ؟Participation Foundation. چرا یک بنیاد مشارکتی )12

ت محالو ، سلو فود متعهد شد که به عنوان تنها روش ممکن حضور در مناطق «راهنماهای سازمانی»در چنگدو با تصویب 

وبین المللی   یاز انجمن در سطح منطقه و ارزیابی اساسنامه ی اشخاص حقوقی که بطور کامل متفاوت  دادن وامکان عضویت

عضویت در پرداخت در واقع نشان داده شده است که عضویت در سلو فود منحصراً از طریق مدل انجمن فراتر رود. از باید اند

به انجمن، فقط کسانی که عضو هستند می توانند این چهارچوب ابزار مؤثری نیست. با  هایی که سلو فود وجود داردهمه زمینه

در هر گوشه را جدیدی  انجمن هاو جوامعکه در سال های اخیر  دیگر هزاران نفرطوریکه طور رسمی بخشی از سلو فود باشند 

به سمت یک شخصیت  و به همین دلیل، الزم است گامی رو به جلو رکت نبوده وحمد نظر این کره زمین ایجاد کرده اند و کنار

همگام و  پرداخته ویاتر همه افراد ممکن را که نه تنها به همکاری با سلو فود حقوقی برداشته شود که امکان مشارکت گسترده

با  ها وهویت و ارزش سلو فود با همان بدهد. اما را مند هستندتر عالقه  به طرق مختلف و گسترده اند وسلو فود بود همسو با

 خواهد ماند. متحدذیری مدیریتی و جمعی بیشتر پ انعطاف

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2017/10/Organizational_Guidelines_EN.pdf


 

 

است. در سیستم حقوقی ایتالیا، این نهاد « Participation Foundation»نهاد حقوقی  پیشنهادی موجود بنیاد مشارکتی  

کردن اهداف اسلو فود را بیان  به نیاز ها و تعقیب های الزم پاسخ دنبال ویژگی بهکه بیش از هر چیز دیگر . غیرانتفاعی است 

در عین حال فراگیر است و رسماً اجازه می دهد تا همه آن اجزای شبکه و جامعه مدنی که امروزه با مدل انجمنی ما   و کندمی

 بپیوندند. به این نهاد کامالً همگون نیست،

 . چه کسی این پروژه تغیر را تایید می کند و چه زمانی ؟13

به تفصیل « پروژه تبدیل انجمن بین المللی سلو فود به بنیاد سلو فود»در سندی به نام  Transformation Projectپروژه تحول یا 

 و پیامدهای سازمانی، اقتصادی و حقوقی را توضیح می دهد. یا تغیر توضیح داده شده است. این سند دالیل تحول

پروژه تغیر در ابتدا توسط نهادهای اداری انجمن تایید شده است، سپس در بخش های مربوطه سپرده شده و در وب سایت سلو 

 در صد از نمایند گان واجد شرایط در کنگره بین المللی سلو فود رای دهند   80فود نشر شد تا برای تصویب این سند تحول حد اقل 

 حقوقی ایتالیایی خواهد بود؟. آیا بنیاد سلو فود یک شخص 14

بلی، دقیقاً همانطور که انجمن جهانی سلوفود امروز یک نهاد ایتالیای است. بنیاد جدید حاصل از تحول، یک نهاد غیرانتفاعی 

 .یک نهاد ایتالیایی خواهد بودخواهد بود که مطابق با مقررات جدید ایتالیا بخش سوم که اخیراً الزم االجرا شده است 

 گردیدو"ثبت ملی واحد بخش سوم" فعال  2021نوامبر  23( از art. 45 of Legislative Decree 117/2017نون جدید)این قا

به آن دسترسی با استفاده از ین موقعیت میخواهد انجمن و این را فراهم ساخت  ثبت سازمان های غیرانتفاعی مستقر در ایتالیا زمینه

 اهداف انجمنی( اب تبطبا ایجاد تغییرات قانونی )به طور خاص مر توام نام ثبتاین قانون اقدام به  با در نظر داشت پیدا نماید و

 کهیک شخصیت حقوقی داشته باشد  که به لطف قانون دهدمی را اجازهاین بنابراین، این تحول به جنبش سلو فود  .خواهد پرداخت

 .اشته باشدبا هنجارهای قانون جدید مطابقت د

 ار و سیستم مدیریتی بنیاد جدید چگونه خواهد بود؟. ساخت15

یاد مجمع، که ینام مجمع عمومی  بنیاد سلو فود یک "بنیاد مشارکتی" با ساختاری بسیار شبیه به انجمن فعلی سلو فود خواهد بود.

نموده و به جلسات خود اشتراک یک مرتبه به این مجمع  سال  4نمایندگان همه اعضای سلو فود از سراسر جهان در هر  میگردد

در مورد برنامه ها و استراتژی های وحفظ  پیش رویباارایه پیشنهادات چهار سال  دارد تا وظیفه . این مجمع  ادامه خواهد داد

 را حفظ خواهد کردبه پردازند. ارزش های که بنیاد جهانی سلو فود 

سال تشکیل جلسه  خواهد داد و نقش خود را درجهت گیری ( حفظ خواهد شد وهر  International Councilشورای بین المللی )

های سیاسی و استراتژیک حفظ خواهد کرد  و منحیث  کتله واحد  و نقطه مرجع برای تعامل بین بنیاد و سازمان های مختلف سلو 

اجرایی فعلی( خواهد  ملی باقی خواهد ماند و مدیریت عملیاتی بنیاد بر عهده هیئت مدیره )معادل کمیتهفود در سطوح محلی و 

 بود.

متشکل که در نهایت، یک هیئت مشورتی )هیئت جدیدی که ساختار انجمن در حال حاضر به آن فکر نمی کند( منصوب خواهد شد

نهادینه کرده اخالقی متمایز کرده و ارزش ها و اصول سلو فود را در خود  ارزش هایخود را به دلیل اقتدار و  استاز افرادی 

 می باشد. اند

 



 

 

 . چه چیزی در قلمرو شبکه سلوفود تغییر خواهد کرد؟16

سازمانی خواهد بود که از طریق شخصیت حقوقی جدید به فعالیت  (Slow Food Foundation) بنیاد سلو فود ، اساسا هیچی

جایگزین اند و همه چیز که دارایی های غیرقابل  (  Conviviaو  Communityگروه های محلی ) های انجمن ادامه خواهد داد.

منحیث قلب و پایگاه جنبش باقی خواهند ماند و فعالیت محلی همچنان عنصر اساس گذار و متحد کننده سلو   بر آن بنا شده است

( که در چنگدو به تصویب رسید، Organizational Guidelinesهمانطور که در دستورالعمل های سازمانی ). فود خواهد بود

به  جمن هاان های که مکان شبیه اشاره شده است، جوامع باید به طور فزاینده ای به گروه های محلی فعاالن تبدیل شوند، نه 

آنها باید در انتخاب عمل برای فعالیت ها و اولویت های خود بسیار  سازماندهی رویدادها برای اعضای خود اختصاص یافته اند.

اما باید متعهد به تحقق و حمایت از کمپین های بزرگی باشند که در سطح جهانی انجام می شود. ساختارهای و نه وابسته  آزاد باشند

ی در جایی که وجود دارند بدون هیچ تغییر اساسی به حیات خود ادامه خواهند داد: توافقنامه همکاری ساالنه که در منطقه ای و مل

با انجمن جهانی سلو فودامضاء گردیده بودبرای تعریف روابط، نقش ها و مسئولیت ها  بین انجمن های ملی و منطقه ای  گذشته

 .شدد نود امضاء خواهسلوفمجددا با  بعد از تائید کنگره بنیاد 

 و اعضای انجمن وجود خواهند داشت؟ CONVIVIA. آیا هنوز هم اعضای 17

  3بند  7 بله، همه اعضای شبکه با تنوعی که دارند، از اشتراک کنندگان بنیاد سلو فود خواهند بود. همانطور که اساسنامه در ماده

افراد، اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی یا خصوصی، ایتالیایی یا خارجی، متشکل از   سلوفود کنندگان در بنیاد کند، شرکتبیان می

و اشکال متفاوت با در  از راه ها به حیات آن اهداف بنیاد،  گذاری ی خواهند بود که با اشتراک های محلی و دفاتر منطقهگروه

 د، کمک کند.نظرداشت  اقداماتی در  مطابقت با آنچه که ساالنه توسط هیئت مدیره تعیین می شو

 . در جایی که انجمن های ملی وجود دارند چه اتفاقی می افتد؟18

آزاد خواهد بود. برای  مورد استفاده تصمیم گیری باره هر نوع در سطح ملی، هر سازمان به اساس شخصیت حقوقی خود در

و یک انجمن ملی  منحیث عضو اعضایودارند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد: را انجمن ها  به شکل کسانی که تصمیم به ماندن 

. انجمن های ملی با بنیاد اسلو فود موافقتنامه خواهند بودگان بنیاد اسلو فود جز اشتراک کننده و همان زمان  مرجع باقی خواهند ماند

 (.بوده استکنون با انجمن سلو فود انجام شده ا ای امضا خواهند کرد )همانطور که تا

 ؟چه خواهد بود . اهداف بنیاد سلو فود19

بر اساس جهت گیری هر چهار سال یک بار توسط کنگره بین المللی و هر سال بر اساس بنیاد طبق روال  همیشگی ، اهداف 

تعیین می شود. این اهداف و ماهیت (  International Council) استراتژیک تعریف شده توسط  شورای بین المللی-سیاسی

 An Urgent Call to همچنین ندای فوری برای اقدام جمعی و  "  Call to Action" فرا خوان به عمل  جنبش به وضوح در

Collective Action  سندی که از روح و ایده های توسعه یافته در طول کنگره چنگدو نشات گرفته است.  . بیان شده است

Call to Action وانند به غذاهایی دسترسی میتسلو فود به گونه ای عمل می کند که همه  ،مأموریت جنبش را مشخص می کند

  بر اساس سه رکن اساسی عمل رااین  کهشد ، باکره زمین مفید و برای  برای پرورش دهند گان ، خود شان داشته باشند که برای 

تأثیرگذاری بر سیاست   -3. ، الهام بخشیدن و بسیج شهروندان زشآمو  -2دفاع از تنوع زیستی و فرهنگی.   -1انجام می دهد: 

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2017/10/Organizational_Guidelines_EN.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/EN_Calltoaction_doc_A4.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/EN_Calltoaction_doc_A4.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/EN_Calltoaction_doc_A4.pdf


 

 

یک در در یک انجمن محلی ، در یک شبکه و باالخره  و یکجایی اتحادبا شیوه را میتوان ها در بخش دولتی و خصوصی. این 

 زیستی باشد .  و قدردانی از تنوع مفکوره بازکه بر اساس ارزش های برادری، همبستگی،  دادشبکه جهانی انجام 

 

 ( .  international@slowfood.itبرای معلومات بیشتر به این آدرس با ما در تماس شوید : )

 تمام اسناد درین جا بارگذاری و قابل دسترس است ) به لنک زیر مراجعه فرمائید( 

 -food-slow-th8congress/-ure/internationalstruct-us/our-https://www.slowfood.com/about

/2022-turin-congress-international 
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