
الطعام الجید 
والنظیف والعادل

للجمیع



سلو فود 
(الطعام البطيء)

 ھي حركة عالمیة تعمل لضمان طعام جید ونظیف وعادل للجمیع.
 

 مھمتنا
نحن شبكة عالمیة من المجتمعات المحلیة والنشطاء الذین یدافعون 
عن التنوع الثقافي والبیولوجي ، ویعززون التثقیف الغذائي وكذلك 

نقل المعارف والمھارات التقلیدیة، ویؤثرون على السیاسات في 
 القطاعین العام والخاص.

 
 ھل یمكننا تغییر العالم من خالل الطعام؟ نؤمن أنھ یمكننا!

 

 لمعرفة المزید

https://www.slowfood.com/about-us/


یعتمد نھجنا على ثالثة مبادئ مترابطة: جیدة ونظیفة وعادلة
 نظیف

 

نحن ندعم النظم الغذائیة المحلیة والمرنة التي تعمل 
على تجدید موارد األرض الثمینة بدالً من استنفاذھا، 

 والتي تحمي جمیع النظم البیئیة والكائنات الحیة.

 جید
 

نحن نؤید الطعام الصحي اللذیذ والمناسب ثقافًیا 
كحق للجمیع: تنوع الناس والثقافات واألماكن 

واألطعمة واألذواق ھي المفتاح للمجتمعات والنظم 
 البیئیة المرنة.

 

 عادلة
 

نحن نساعد في بناء نظام اقتصادي قائم على 
التضامن والتعاون واإلدماج والمساواة ، والتي تفید 

وتمكن جمیع العاملین في مجال األغذیة 
والمستھلكین؛ حیث یكون الجمیع صانع قرار ذو 

 قیمة.
 



شبكة عالمیة من المجموعات 
المحلیة: كونفیفیا والمجتمعات

تنشط سلو فود في جمیع أنحاء العالم بفضل شبكة واسعة من النشطاء 
 المتطوعین، وتعاون وثیق مع الجمعیات والمؤسسات األخرى.

 
تتكون المجتمعات من مجموعات من األشخاص الذین یشاركون قیم سلو 

 فود والذین یجتمعون مًعا للعمل من أجل تحقیق ھدف محدد.
 

كونفیفیا (Convivia) ھي الجزء األھم التنظیمي لألعضاء؛ األشخاص 
الذین یدفعون بشكل فردي رسوم العضویة السنویة و یشاركون بنشاط في 

 حیاة الجمعیات.
 

 2,010 
كونفیفیا سلو فود والمجتمعات

ارقام الشبكات الرئیسیة 
لمجموعات كونفیفیا والمجتمعات 

151
في 2021 

1,172
55

في 2021

→→

838 كونفیفیا 
سلو فود 

مجتمعات 
سلو فود

 في 101 دولة في 111 دولة
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وضعنا الحالي

سكان الریف عرضة لمواجھة 
الجوع والفقر

80%
من التنوع البیولوجي العالمي 
مفقود بسبب الزراعة ونظم 

األغذیة

29%
من الغازات الدفیئة العالمیة 
منبعثة من النظم الغذائیة

70%
من المیاه العذبة تستخدم في 

الزراعة

52%
من أراضي اإلنتاج الزراعي 

تدھورت

7.9
 ملیار شخص

811
ملیون شخص في جمیع 
أنحاء العالم یعانون من 

الجوع

بعض آثار نظام الغذاء على الكوكب

بعض آثار النظام الغذائي على البحر

Source WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., 
Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland. 

50%
من بذور العالم تحت سیطرة 

4 شركات

34%
من مخزون األسماك یتم صیدھا بإفراط

60%
من مخزون األسماك في العالم مستغلة بالكامل

690
 ملیون شخص في 

جمیع أنحاء العالم یعاني 
من نقص في  التغذیة



 
في جمیع أنحاء العالم ، یتم إرشاد النشطاء من خالل ركائز سلو 
 فود لمواصلة العمل من أجل طعام جید ونظیف وعادل للجمیع

 
 

نعمل على 



األولویات واألھداف االستراتیجیة

الدفاع عن التنوع 
 البیولوجي والثقافي

⸺

تثقیف وإلھام 
 وحشد المواطنین

سیاسات التأثیر في 
 القطاعین العام والخاص

⸺ ⸺



یعتمد مستقبلنا كسكان لھذا الكوكب على الحفاظ على الموارد الطبیعیة والحفاظ 
 على التنوع البیولوجي.

 تدافع سلو فود عن التنوع البیولوجي والثقافي ، من خالل:
 

البحث والفھرسة والترویج لتراث التنوع البیولوجي والثقافي المرتبط 
 بالغذاء

 
دعم وتشجیع أولئك الذین یحافظون على التنوع البیولوجي و 

 یعملون كرعاة لألراضي المحلیة
 

 خلق فرص للحوار والتبادل.

 
تدار المشاریع التالیة مباشرة من قبل سلو فود في العدید من البلدان 

 المختلفة ، لكنھا ال تستنفد عمل سلو فود على التنوع البیولوجي.

الدفاع عن التنوع البیولوجي والثقافي
 (ARK OF TASTE) سفینة التذوق 

یرتبط أكبر كتالوج في العالم للتنوع البیولوجي الثقافي والتقلیدي باألغذیة 
 والزراعة.

 (SLOW FOOD PRESIDIA) بریسیدیا سلو فود 
تلتزم مجموعات المنتجین بالحفاظ على تقنیات اإلنتاج والحرف التقلیدیة 

 ونقلھا.

(SLOW FOOD COOKS’ ALLIANCE) تحالف طھاة سلو فود 
شبكة واسعة من الطھاة من جمیع أنحاء العالم توحد قواھا للدفاع عن التنوع 

 البیولوجي الغذائي.

 (SLOW FOOD TRAVEL) سفر سلو فود  
إنھ نموذج یعتمد على تجربة السیاحة حیث یكون للمسافرین لقاء مباشر مع 

 المنتجین والمزارعین.

(SLOW FOOD EARTH MARKETS) أسواق األرض من سلو فود 
 شبكة دولیة من األسواق تعمل وفًقا لمبادئ سلو فود



 عندما تتعلم من خالل الحواس ، من خالل العمل واللعب ، فإنك تفھم العالم. 
 تقوم سلو فود بتثقیف الناس وإلھامھم وحشدھم من خالل:

 
 

تطویر مواد االتصال وإطالق الحمالت لزیادة الوعي بالنظام الغذائي 
 وتغییر السلوك

 
 

تصمیم وتقدیم األنشطة والخبرات التعلیمیة والتدریبیة لتحسین المعرفة 
حول الغذاء - من اإلنتاج إلى االستھالك إلى فقدان الغذاء - والتأثیر على 

 ممارسات الناس وخیاراتھم
 
 

تصمیم وتقدیم األنشطة التعلیمیة والتدریبیة للمھنیین في قطاع 
األغذیة لمكافأة أولئك الذین یقومون بتغییرات إیجابیة في إنتاج األغذیة 

 وتوزیعھا وتسویقھا واستھالكھا وإدارة النفایات.

تثقیف وإلھام وحشد المواطنین
 التدرب من أجل

النشطاء والمنتجون الذین لدیھم ندوات عبر اإلنترنت حول قیاس تأثیر 
المشروع ، ورقمنة األعمال الغذائیة ، واستراتیجیات جمع األموال ، 

 وموظفي شركات تصمیم والمھنیین والمعلمین 
 

 الغذاء والصحة
ترتبط صحة البشر والكوكب ارتباًطا وثیًقا وكیفیة الدفاع عن التنوع 

 البیولوجي ھو حل ممكن لمعالجة أزمة المناخ وسوء التغذیة بجمیع أشكالھا.
 

 الزراعة البطیئة واللحوم البطیئة
مشروع وحملة تھدف إلى رفع مستوى الوعي بین المنتجین المشاركین حول 

عادات االستھالك األفضل و األنظف واألكثر عدالً ، وتشجیع الحد من استھالك 
اللحوم ، وتعزیز عمل المزارعین األسریین والمنتجین الحرفیین الذین یحترمون 

 الرفق بالحیوان.



المناصرة
سیاسات التأثیر في القطاعین العام والخاص

 یتطلب التغییر الحقیقي إطاًرا قانونًیا موجًھا نحو طعام جید ونظیف وعادل.
 

        على المستوى الدولي ، عملت سلو فود على التأثیر في ثالث عملیات سیاسیة 
رئیسیة: اتفاقیة األمم المتحدة للتنوع البیولوجي ، ومؤتمر قمة األمم المتحدة لنظم 

 الغذاء ، الدورة السادسة والعشرین لمؤتمر األطراف (COP26) بشأن تغیر المناخ.
 

        في أوروبا ، قام مكتب بروكسل التابع لمنظمة سلو فود العالمیة بعمل دعوة 
 للتأثیر على السیاسات الغذائیة والزراعیة التي تم الترویج لھا في الصفقة الخضراء.

 
        على الصعید العالمي ، نفذت شبكة سلو فود أنشطة شعبیة وأنشطة دعوة وطنیة.

 
 (UNCBD) اتفاقیة األمم المتحدة بشأن التنوع البیولوجي 

تمت مشاركة ورقة موقف سلو فود بشأن التنوع البیولوجي على القنوات االجتماعیة 
 الرسمیة التفاقیة األمم المتحدة بشأن التنوع البیولوجي.

 مؤتمر قمة األمم المتحدة لنظم الغذاء 
شاركت سلو فود في حمالت عامة وانضمت إلى مؤتمر قمة األمم المتحدة لنظم 

 الغذاء ، الذي ُعقد في الفترة من 25 إلى 28 یونیو 2021.
 

 (COP26) الدورة السادسة والعشرین لمؤتمر األطراف 
حضرت سلو فود ونقلت األعضاء والمواطنین على مستوى العالم من 

 خالل حملة العمل المناخي من سلو فود.
 

 إنقاذ النحل والمزارعین
انضمت سلو فود إلى دائرة المنظمین (COO) للحملة األوروبیة الواسعة التي 
تھدف إلى حظر المبیدات الحشریة ، وتحویل الزراعة ، وإنقاذ النحل والحفاظ 

 على الطبیعة: ECI "إنقاذ النحل والمزارعین".
 

 الكائنات المعدلة وراثًیا وتقنیات تربیة جدیدة للنباتات
تتمتع سلو فود بموقف طویل األمد ضد الكائنات المعدلة وراثًیا نظًرا للمخاطر 
التي تشكلھا على التنوع البیولوجي ، والتھدیدات التي تشكلھا على سبل عیش 

 صغار المزارعین ، وعدم توافقھا مع اإلیكولوجیا الزراعیة.



 
بعض أنشطتنا و فعالیاتنا األكثر أھمیة لترویج طعام جید ونظیف 

 وعادل.
 
 

الفعالیات



 لمعرفة المزید

 
حدث دولي مخصص للطعام الجید والنظیف والعادل وسیاسة 
الطعام. یقام في تورینو، إیطالیا، كل عامین منذ عام 2004 ، 

 وتنظمھ سلو فود و منطقة بیدمونت ومدینة تورینو.
 

تیرا مادري سالوني دل غوستو 
(TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO)

احتفال بالطعام المحلي مع فعالیات على المستوى المحلي یتم 
 تنظیمھا في المجتمعات حول العالم كل عام في 10 دیسمبر.

 

یوم تیرا مادري
 (TERRA MADRE DAY) 

لمعرفة المزید

https://2020.terramadresalonedelgusto.com/
https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/terra-madre-day/


إنھ الیوم الذي تنظم فیھ مجموعة شبكات سلو فود الشبابیة حفالت 
وتحول مخلفات الطعام إلى حساء دیسكو. مناسبة للطھي واألكل 

 والرقص مًعا ، تظھر طریقة ممتعة لحفظ الطعام.

الیوم العالمي لحساء الدیسكو
حدث مخصص للحلیب الخام بجمیع أنواعھ وأشكالھ ، یقام كل 
عامین في مدینة برا، في إیطالیا. لتصبح شوارع المدینة نافذة 

 للمنتجین وأجبانھم.

الجبنة

لمعرفة المزیدلمعرفة المزید

https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/world-disco-soup-day/
https://cheese.slowfood.it/en/


حدث كل سنتین مخصص للصید الحرفي المستدام ، ویعقد كل 
 عامین في جنوة، إیطالیا.

 

السمك البطيء

  لمعرفة المزید

https://slowfish.slowfood.it/en/


 
تم إنشاؤه للتأثیر على أنظمة الغذاء وتعزیز التغییر من خالل 

التعاون مع تضمین المزید من األشخاص في المحادثة. الشبكات 
 الموضوعیة شاملة وتضیف تجارب جدیدة داخل سلو فود. 

 
 

الشبكات الموضوعیة



ائتالف سلو فود للقھوة ھو عبارة عن شبكة مفتوحة - بتمویل مشترك 
من سلو فود ومجموعة الفازا - توحد جمیع المشاركین في سلسلة 

قیمة القھوة ، من المنتجین إلى المستھلكین ، الذین یفكرون ویعملون 
بشكل تعاوني لتحقیق ھدف مشترك: قھوة جیدة ونظیفة وعادلة 

 للجمیع.

ائتالف سلو فود للقھوة
شعوب سلو فود األصلیة ھي شبكة عالمیة من مجتمعات 
السكان األصلیین و المنحدرین من أصل أفریقي تعمل على 

 الدفاع عن حقھم في السیطرة على أراضیھم وطعامھم.

شعوب سلو فود االصلیة 



تعزز شبكة مجتمعات المھاجرین عملیة التكامل االجتماعي 
 والثقافي واالقتصادي للمجتمعات من خالل الغذاء.

شبكة مجتمعات المھاجرین
السمك البطيء عبارة عن تجمع لمجتمعات الصیادین وبائعي 

األسماك والحرفیین والعلماء. المنتجین وعلماء األحیاء والطھاة 
وواضعي السیاسات ، بھدف إعادة اكتشاف سلسلة القیمة وراء 

 األسماك و خلق التآزر.

السمك البطيء



التحدي ھو إعادة ھذا الطعام المھم إلى المائدة ألن البقولیات عنصر 
أساسي في نظام غذائي یساعد الناس على عیش حیاة طویلة 

 وصحیة.

شبكة البقولیات البطیئة
شبكة سلو فود الشبابیة ھي شبكة عالمیة من النشطاء الشباب 

والطالب والمزارعین والحرفیین والعلماء والصحفیین وغیرھم. 
یقوم الناس والمجتمعات المحلیة بتغطیة أعمالھم في مواضیع 

مختلفة. بما في ذلك قضایا مثل ھدر الطعام وتغیر المناخ 
 والسیاسة والظلم االجتماعي.

شبكة سلو فود الشبابیة



 كن جزًءا من التغییر،

 یمكنك المشاركة بطرق عدیدة،

 أنت تستطیع

تابعنا في وسائل 
 التواصل االجتماعي

اقرأ مقاالتنا وابق على 
 اطالع

 تبرع 
 انضم إلینا

شارك في 
 أعمالنا

قم بإنشاء مجتمع سلو فود 
 الخاص بك

محتویات ھذا المنشور ھي المسؤولیة الوحیدة لسلو فود و CINEA لیست مسؤولة 
عن أي استخدام للمعلومات الواردة فیھ.

 قنواتنا

www.slowfood.com 

https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/company/slowfood/
http://www.slowfood.com/
https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/company/slowfood/

