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تافل أو ما يعني بالعربية “المائدة”،  يّسرني أن أقدم لكم في هذا المنشور عمل ال
 و هي جمعية وطنية لبنوك و مخازن الغذاء، و ألّخص لكم تأثيرها لكونها أكبر

عملية إنقاذ للغذاء في ألمانيا.

 يقوم أكثر من 940 فرع تافل في ألمانيا بالتخفيف من آثار الفقر في هذا
 المجتمع الغني من خالل الحفاظ على الغذاء بشكل أساسي باإلضافة إلى
 مشاريع أخرى ناجحة و مستدامة. حيث يقوم أكثر من 60,000 امرأة و رجل
تافل ممكناً. تافل. فلوال التزام و حيوية هؤالء لما كان عمل ال ل  بإهداء وقتهم ل
تافل نقاط اجتماع و اتصال للعديد من الناس الذين يعيشون على  تمثل ال
تافل  هامش المجتمع أو أولئك الذين يمّرون بظروف طارئة. يجتمع في ال
ثقافات. فتساعد هذه  زبائن و متطّوعون و موّظفون من مختلف األديان و ال
تافل بمساهمة  النقاط على توسيع أفق كل فرد منهم. و في نفس الوقت تقوم ال
بيئة من خالل الحفاظ على الغذاء و الذي يستنفذ إنتاجه  هامة في حماية ال

موارد طبيعية كثيفة.

الة في بناء فّع  إنه ألمر خاّص أن يقوم عشرات اآلالف من البشر بالمساهمة ال
 جسر ما بين الوفرة و النقص. فهم يكرّسون أنفسهم إلنقاذ الغذاء من الهدر و
 اإلسراف و إعطائه لذوي الحاجة. إّنني سعيد جّداًّ لكوني جزءاً من هذه الحركة
اً. نحن نرّحب بأية  الرائعة، و أدعوكم لدعمها بالتّطوع أو بالتبرع أو فكري

مساعدة!

شكراً لكم

يوخن بروهل
رئيس تافل ألمانيا

أعزائي القّراء،
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اً مــن الغذاء الصالح لإلســتهالك ــا كل عــاٍم ثمانيــة عشــر طّن ي هــدر فــي ألمان  ُي
ــن ال ــر الذي ــن البش ــن م ــاك الماليي ــن أن هن ــي حي ــدة. ف ــودة الجي  و ذو الج
ــا ــرق م ــل الف ــى تعدي ــل عل تاف ــل ال ــا. تعم ــه هن ــم من ــى كفايته ــون عل  يحصل
ــة ذات الجــودة ــواد الغذائي ــل الم تاف ــروع ال ــع ف ــض و الحاجــة. تجم ــن الفائ  بي
ــغ ل ــل مب ــاً أو مقاب ــوم بتوزيعهــا مجان ــم تق ــوب، ث ــة مــن العي ي ــدة و الخال  الجي

ــاً. ــاً و اجتماعي ــن مادي ــى المحرومي رمــزي عل

تــزم بالعمــل لديهــا ل ــا. ي ي ــة فــي ألمان ــاً أكثــر مــن 940 تافــل خيري ي  توجــد حال
تافــل أكثر من ــي 60,000 مســاعد و مســاعدة مــن المتطّوعيــن. تدعــم ال  حوال
ــم المــواد اً بتقدي ــاً و ســتمائة ألــف( شــخصاً محتاجــاً ســنوي يــون )مليون  1,6 مل

ــال. ــي 500,000 شــخصاً منهــم مــن الشــباب و األطف ــة لهــم. حوال ي الغذائ

تافــل تســتفيد مــن فكرتهــا. حيــث يحصل ذوي  كل األطــراف المتشــاركة فــي ال
ــوا و ــذ منتج ــن يأخ ــودة، حي ــة ذات الج م ّي ق ــة ال ي ــواد الغذائ ــى الم ــة عل  الحاج
ــاظ ــة و يســاعدون بالحف ــم المســؤولية اإلجتماعي ــى عاتقه ــذاء عل ــوا الغ  بائع

ــي آن واحــد. ــة ف ئ بي ــى ال عل

ــى أســاس التطوع فــي ألمانيا قائمــة عل تافــل هــي إحــدى أكبــر المنظمــات ال  ال
ــال نجــز بم ــل جــداً مــن المشــاريع ُت ي قل ــا بالتبرعــات. فال ــم تمويله ت ــي ي ت  و ال
ــة ــب الحاج ــة بحس ــع الخيري ــة و البضائ ــواد الغذائي ــع الم ــم توزي ت ــة. ي  الدول
ــل و اإلدارة نق ــار و ال ــف اآلج ــل تكالي قاب ــيئ و ُت ــراء أي ش ــم ش ــة. ال يت  اليومي

بــل المتبرعيــن و الراعييــن مــن القطــاع الخــاص.  مــن ق

فكرة التافل

 ال تافل بدون
تبرعات.
ساعدونا
لنساعد. 

www.tafel.de/spenden
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 اإلستدامة

 المواد الغذائية قّيمة، حيث يتطلب إنتاجها موارد كبيرة. نحن نسعى بجد
لتجنب إهدارها و اإلسراف بها.

اإلنسانّية

إمكانياته و النظر عن أصله و  بإحترام بغّض  إنسان محتاج   معاملة كل 
محدودياته – إعتبار كرامته.

)مقتبس من المبادئ العامة لتافل، 2012(

:مبادئنا

 العدالة و التشاركية

لتقدم شخصياً و ثقافياً و  يجب أن يحصل كل إنساٍن على الفرصة ل
إجتماعياً و تعليمياً و مهنياً.

المسؤولية اإلجتماعية

تافل تأخذ مسؤولية إجتماعية من خالل عملها و تذّكر المجتمع  ال
بمسؤوليته تجاه المحتاجين و المهمشين.

 عمل التافل قائٌم على القواعد التوجيهية لجمعية تافل ألمانيا. مهامنا و و أهدافنا،
تحدياتنا و منظورنا مجموعة في أربعة مبادئ رئيسية:

بنية جمعيتنا

12 منظمة إقليمية

 كل منها مندوبة عن مصالح تافل اإلقليمية التابعة لها في الجمعية العليا.

األعضاء: أكثر من 940 بنك غذاء و مخزن تافل

 قاعدتنا القوية مبنية على أكثر من 60,000 مساعد غالبيتهم العظمى من المتطوعين. ُيعتبر المجلس العام الذي يقام مرة كل عامين أعلى هيئة لصناعة القرار لدى التافل.

هيئة اإلشراف الخاصة

تأخذ على عاتقها العمل اإلداري خالل األعوام التي ال يقام فيها المجلس العام إلجتماع األعضاء.

المقر الرئيسي

 المكتب اإلداري الرئيسي يعالج النشاطات الرئيسية
 للجمعية الوطنية و ينّفذ قرارات المجلس اإلداري في
 المواضيع التي تخص: جمع التبرعات و الرعاية،
 العالقات العامة و خدمات العضوية، التمويل و

المحاسبة، و إضافة إلى ذلك الخدمات اللوجستية.

أكاديمية التافل

 تابعة للجمعية الوطنية.
 تقوم أكاديمية التافل بتنظيم

 ندوات لصالح إدارة
 التافل و متطّوعيها. و

 هي مسؤولة عن برنامج
 خدمة التطوع الفدرالية

في التافل.

مجلس اإلدارة

17 شخص متطوع،
 خمس منهم مدراء تنفيذيون، مسؤولون عن

 العمل الجاري.

المجلس اإلستشاري العلمي

 فريٌق من الخبراء الذين يقّدمون النصح و التوصيات
 اإلستراتجية إلى مجلس اإلدارة عن اإلتجاه و التنفيذ

 لعمل الجمعية.

مجلس األوصياء

 إّنه مكّون من الرعاة و الشخصّيات العامة الذين
 يأّدون دورهم كسفراء لتافل و يقومون بترويج فكرة

التافل على الصعيد العام.

45  



في لمحة

> 940
 شبكة التوزيع من منقذي الغذاء منتشرة
ا. فمنذ تأسيس أول ي  في جميع أنحاء ألمان

 تافل عام 1993، فاق عددها ال940
 تافل مع ما يزيد عن 2,000 مقر توزيع.

20,4 2,350
 ثّمة أكثر من 2,350 شاحنة على

ا تقوم ي  الطرقات في جميع أنحاء ألمان
 بالحصول على المواد الغذائية من
 المتاجر و األفران و توزعها على

تافل،. قافلة الشحن ملحقة  مقرات ال
  بسيارات خاصة.

60,000
تافل ال  الشكر الجزيل لمتطوعي ال
 60,000 ، فلوال إالتزامهم لما كان

اً. ا ممكن ي تافل في ألمان ال تفكير ب  مجرد ال
ِهبون وقت فراغهم و طاقتهم لفكرة  هم ي

تافل.  ال

265,000
تافل تنقذ كل عام حوالي  شبكة ال

اً من المواد الغذائية  265.000 طن
 و توزعها على المحتاجين. لذا

 فهي ليست فقط منقذة الغذاء األكثر
 فاعلية فحسب بل و أيضاً التي

اً. تساعد المحتاجين عاجالً حصري

1,6 مليون <
 حوالي 1,6 مليون شخٍص من ذوي الحاجة

تافل. األعداد  يحصلون على دعم من ال
 المتزايدة بكثرة من األطفال و كبار السن في

لقلق بشكل خاص. تافل مثيرة ل  ال

 تعمل تافل المحلية بحسب نماذج مختلفة. بعضها تقوم فقط بتوزيع المواد الغذائية، في حين أن
 بعضها اآلخر تقدم وجبات الطبخ الساخنة، منها ممن تحتوي على دكاٍن للمالبس و لدى البعض

 اآلخر مكتباً لإلستشارات اإلجتماعية. العديد منها تقّدم دورات طبخ لألطفال أو دورات لتعليم اللغة
 األلمانية، و البعض منها تحتوي على مقهى لكبار السن. لذا فهي تشكل نقاط إلتقاء لناس من

 أعمار و خلفيات اجتماعية و ثقافية عديدة. الخدمات التي تقدمها تافل متنوعة كتنوع زبائنها. و
كلها متحدة تحت سقف تافل ألمانيا.

التافل – نظام تنّوع

بعضها تطبخ الطعام و تقدم وجبات أكل ساخنةالعمل األساسي هو توزيع الخضروات و الفواكه.

أو تقدم اإلستشارات اإلجتماعية.بعض منها تحتوي على دكان لأللبسة

مليون
تافل ل  المتطوعون و المتطوعات يتبرعون ل

اً في السنة.  بحوالي 20,4 مليون ساعة وسطي
ية حوالي 180 قيمة المال  هذا يعادل من ال

.مليون يورو في السنة الواحدة
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يوم عادي في التافل
 كيف تصل المواد الغذائية من المتبرعين إلى زبائن التافل في الواقع؟ يتم توزيع التبرعات الكبيرة
 القادمة من المنتجين مباشرة في جميع أنحاء ألمانيا عن طريق المنظمة العليا. أما التبرعات من

 المتاجر الغذائية و محالت الخصم و األفران المحلية فمسؤوليتها تقع على تافل األقرب في المنطقة.
عمل لوجستي متقن!

 تقوم سيارة التافل بجولة على
 المتاجر الغذائية و األفران و

 محالت أًخرى لتحصل على المواد
المتبرع بها.

 يتم جمع المواد الغذائية التي
 ال يمكن بيعها لدى المتبرع و

 التي ال تزال صالحة لألكل. هذه
 على سبيل المثال: الخضروات

 و الفواكه التي لديها عيوب
 في الشكل أو البضائع التي تم

تعليبها بشكل خاطئ.

 كمية األغذية التي ُيحصل عليها
 من التبرعات مختلفة بين الحين
 و اآلخر. فيتوفر أحياناً لزبائن

 التافل مواد أكثر و أحياناً القليل
 بحسب التبرعات. ال تشتري

 تافل أية بضائع إضافية.
 البدء بفحص البضائع.
 التخلص من البضائع

 التالفة.

 يتم توزيع المواد الغذائية على
 المحتاجين لها في نقاط التوزيع.
 قد تكون األغذية مغلفة بأكياس
 جاهزة أو مفتوحة يختار منها

 الزبون مباشرة. األساليب التي
 تتبعها التافل مختلفة و متنوعة.

 بعض التافل تحضر وجبات
 طعام ساخنة لزبائنها.

01

03
02

04

05
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 »إنه جيٌد، أن تقوم بعمل
 أساسي ذو معنى، كإعطاء

للمحتاجين.« الطعام 

،غّزال نوفيد، شباب التافل
 ناشطون من أجل البيئة و تافل كييل 

اإلنسان
 الجمع ما بين اإللتزامين اإلجتماعي و البيئي هي األولوية

 الرئيسية ألولئك ال 60,000 متطوع في التافل. مهنهم
 متنوعة: سائق، مترجمة، داعم لوجستي أو خبيرة تواصل
 إجتماعي، إلخ.. هم يقدمون خبراتهم للتافل بدون مقابل.

 يلتقون بناس من مختلف األعمار و الثقافات، ما يعتبرونه
 إغناء كبير على الصعيد الشخصي. إلتزامهم ال يساعد
 فقط على الحفاظ على الغذاء و توزيعه على من يحتاج
 إليه، بل إنهم يقومون في نفس الوقت بعمل هام لحماية

 البيئة. فإنتاج المواد الغذائية مكلف و يستنفذ موارد
طبيعية كثيفة.

  »تعلمت في التافل أن اإلنسان
 يستطيع أن يشعر باآلخرين، فيتواجد

 في المكان فقط ألجلهم. ال يجب أن
 يكون التبرع كبيراً دائماً، فغالباً ما
 تكفي إيماءة صغيرة إلظهار تأثيٍر

كبير.«

 »إنقاذ الغذاء من اإلنتهاء في القمامة،
 و من ثم تقديم المساعدة ذات المعنى

 إلى المحتاجين و التي تصل إليهم
 مباشرة بدون أي طرق ملتوية – هذا

  المزيج هو ما يجعل التافل رائعا.«
 أتدرياس شيلر، شباب التافل،

تافل بايرويت

 فيال مولر، سائقة لدى تافل
دوسلدورف



  »مهمتي هي مساعدة الالجئين
 بالنجاح في تعلم األلمانية، ليحصلوا
بذلك على فرص أفضل لإلنخراط.«

 فتحي دخان، يدرس اللغة
األلمانية في تافل أرترنر

 »أعمل كمتطوعة لدى خدمة
 التطوع الفدرالية ألنني أوّد أن
 أكون على اتصال مع األلمان.

 أريد أن أتعلم األلمانية و أن
أساعد اآلخرين في نفس الوقت.«

 ناريمان عرب،  متطوعة لدى خدمة
التطوع الفدرالية في تافل شويدت

 ريناته: »نحن بحالة جيدة هنا في ألمانيا. فإن
 كان باإلمكان رد شيئاً ما عن طريق العمل في

 التافل فأنا سعيدة بفعل ذلك. دعك من كم أن
العمل بجانب زمالئي األعزاء أيضاً ممتعاً.«

 إريكا: »عندما ترى الناس الذين يحتسون الشوربة أو
 الذين يحصلون على الخضروات متشكرين لذلك، تذهب

إلى البيت شاعراً برضاً كبيرا.«

ريناته مولنويغ )في اليسار(،
 أريكا تراوب )في اليمين(،
 متطوعتا تافل برغيدورف



ــى تســهيل إنقــاذ الغــذاء ــاً مــع بعــض» يهــدف إل  مشــروع «تافــل المســتقبل، رقمي
ــن ــة م ــواد الغذائي ــن الم ــد م ــاذ المزي ق ــن إن ــتقبالً م ــن مس ــة تمك ــول رقمي ــالل حل ــن خ  م
ــيتم ــد س ــام الجدي ــع النظ ــاً. م ــاً رقمي ــر برنامج ــيتم تطوي ــك س ــة. لذل ــي القمام ــاء ف  اإلنته
ــروع ــذا المش ــز ه ــل. يترك تاف ــروع ال ــن ف ــا بي ــع م ــادل البضائ ب ــة ت ي ــين إمكان ــاً تحس  أيض
ــت   ــى اإلنترن ــج عل ــر برنام ــى تطوي ــنوات عل ــة س ــدة ثالث ــه لم ي ــل عل ــط العم ــذي ُيخطَّ ال
ــة ي ــواد الغذائ ــع الم ــم توزي ــة تنظي ــة رقمن ــار كيفي ب ــم إخت ت ــوف ي  »eco-platform«. س

ــة. ي ــرات تجريب ــى فت ــل عل ــى تاف ــن إل ــن المتبرعي م

ــة إلى فروع ي ثقاف ــا المشــاريع التعليمية ال ي ثقافــة» تجلــب تافــل ألمان  مــع برنامــج «تافــل ال
ــال. يقدم ــة للحــد مــن عواقب مــا يســمى بفقر األطف ال ــوم بذلــك بمســاعدة فّع  تافــل، فهــي تق
ــال و الشــباب مــا بيــن 3 و 18 عامــاً مــن يــة غيــر مدرســية لألطف  البرنامــج مشــاريع ثقاف
ــاون إحــدى ــي كل مشــروع تتع ــة ســيئة. ف ــة و إقتصادي ــي حــاالت إجتماعي ــن ف  المتواجدي
اً ف ــى نائباً مــن المجتمــع المدني لتحقــق «تحال ــاً باإلضافــة إل ي  فــروع تافــل مــع شــريكاً ثقاف
ثقافــي للمشــاريع واســع: رقــص، مســرح، مشــاريع أفــالم، ــم». النطــاق ال ي  مــن أجــل التعل
ــد مــن النشــاطات األخــرى. فاألطفــال و الشــباب يســتطيعون ــى العدي ــة، باإلضافــة إل  كتاب
ــاح و التطــور خــارج نطــاق ضغط التعليم المدرســي، يكتشــفون إمكانياتهــم الذاتية،  اإلنفت

ــى اإلرادة لتقريــر مصيرهم. و يكتســبون عل

ــواد ــة الم ــر و صالحي ــن تحضي ــة ع ــة، معرف ــام جماعي ــات طع ــة، وجب ــة متوازن  تغذي
ــة. يهــدف مشــروع «صنــدوق ــاة صحي ــى نمــوذج حي ــد إل تأكي ال  الغذائيــة، كل ذلــك يحمــل ب
ــوع مــع ــّي و متن ــى فطــور غن ــال و الشــباب مــن الحصــول عل ــى تمكيــن األطف  الطاقــة» إل
ــة. ــة الصحي ــام بالتغذي ــى اإلهتم ــت عل ــس الوق ــي نف ــي المدرســة و تشــجيعهم ف ــم ف  رفاقه
ــن ــاً م ــدارس المتشــاركة يومي ــى الم ــة الطازجــة إل ــيء باألطعم ــدوق مل ــل صن ــم توصي  يت

ــر فطــور جماعــي.  أجــل تحضي

ــاعدة ــاء و مس ــذا إغن ــي. ه ــا الطوع ــي عمله ــن ف ــج الالجئي ــر بدم ــر فأكث ــل أكث ــوم تاف  تق
ــم ــع. يدع ــي المجتم ــراط ف ــدم لإلنخ ق ــئ ال ــن لوط ــدة لالجئي ــة جي ــي إمكاني ــل، و ه تاف  ل
ــى ــز عل ــم التركي ت ــي هــذه المهمــة. ي ــة ف ي ــل المحل ــوع» تاف تن ــي ال ــّوة ف ق  مشــروع «تافل-ال
ــرص ــق ف ــدداً، و خل ــن ج ــاب متطوعي ــبقاً، و إكتس ــدة مس ــوع المتواج ــة التط ي ــة بن  تقوي
ــاءة لحّل ّن ــة و معالجة ب ــى تدريبات تعليمي ــى الحــث عل تفاعــل و التشــارك، باإلضافــة إل ل  ل
ــاءات مــع جمعيــات ق ــة و ل ــوى يتحقــق عــن طريــق نــدوات تعليمي ــذ المحت ي  النزاعــات. تنف

ــن. ــن و الجئي ــات أخــرى و مهاجري و مؤسس

ثقافــي( هــو مشــروع ــوع ال تن ل ــاح تافــل ل ــة إختصــار ل: مقاييــس إنفت  »موتيــف« )باأللماني
ــوع. حيث يتم ثقافــي المتن ــاً متقدمــاً عــن عملهــا اليومــي ال ب  تقــدم تافــل ضمــن نطاقــه تدري
ــي مجــال الهجــرة. ــة ف ال ّع ف ــات األخــرى ال ــع المنظم ــة م ي ــز الشــبكات المحل ــاء و تعزي ن  ب
ــادل. يأتــي فــي المقدمــة ب تفاهــم المت ثقافــات و ال ــاءة بيــن ال ــى الكف  و يــروّج فــي نــدوات عل
ــات ــى التحدي ــب عل ــم التغل ت ــث ي ــن. حي ــن و المهاجري ــع الالجئي  التواصــل الشــخصي م

تافــل. ــاً فــي ال ي ــي معــاً محل  بالتعــاون الفعل

مشاريع
 ال تقوم الجمعية الوطنية لتافل ألمانيا بدعم فروع تافل المحلية فقط في عملهم اليومي فحسب، بل و

 تزّودهم بتمويالت أيضاً من أجل مشاريعهم المحلية. قد تكون هذه المشاريع مخّصصة لألطفال أو لكبار
السن أو برامج اإلندماج. كما يمكن للمتبرّعين تخصيص تبرعاتهم لمشاريعهم المفضلة.

اإلندماج

 :معلومات أكثر عن المشاريع →

الرقمنة

التغذية الصحية

األطفال و الشباب

www.tafel.de/projekte
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 نشاطات المتطوعون الشباب
 لدى التافل متنوعة. هم

 يساهمون بإلتزامهم في حماية
 البيئة و في العدالة اإلجتماعية

و تحقيق مجتمعاً منفتحاً

شباب التافل
 تربط «شباب التافل» ما بين القاصرين و الشباب تحت 30 عاماً الملتزمين
 بتافل المحلية و على الصعيد الوطني. هنا يتبادلون اآلراء عن األفكار و
بيئية، يحددون أولوياتهم و يتعرفون على متطوعين  المشاريع اإلجتماعية ال
يا المتطوعين الشباب في خطواتهم و تعلمهم  آخرين. تدعم منظمة تافل العل

بإنتظام عن إمكانيات المنح و الندوات و اإلجتماعات

ً اإلنضمام محليا

بيئة ال الناس و فعل شيئ من أجل حماية  بمساعدة   هل ترغب أنت أيضاً 
 في نفس الوقت؟ نحن نتطلع إلى الحصول على دعمك. فمع انضمامك لن
بيئة، بل و لنفسك أيضاً. سوف  تقوم فقط بفعل الجميل من أجل اإلنسان و ال
ّيمة، باإلضافة إلى الكثير من المرح. ثّمة العديد  تحصل على تجارب حياة ق
تافل: توزيع الغذاء، في اإلدارة أو في قسم  من اإلمكانيات عن كيفية دعم ال
 المعلوماتية، كمتطوع أو متدرب أو من خالل خدمة التطوع الفدرالية. يومياً،
اً، بإمكانك إعطاء ما أمكن لديك من الوقت بجانب اً أو شهري  مرة أسبوعي

.دراستك أو تدريبك

أصبح جزءاً من شباب التافل

ياً و لكنك لست جزءاً من شباب  هل تريد أن تصبح ناشطاً أو هل تنشط حال
نا بريداً إلكترونياً على تافل بعد؟ أرسل ل  ترّحب info@tafel-jugend.de ال

تافل بأي دعم شباب ال

 هل تريد أن
 تشارك معنا؟

 التافل سيرحب بتعاونك.

www.tafel-jugend.de

.

تافل  معلومات أكثر عن شباب ال
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 أكاديمية التافل هي مصنع المعلومات لدى شبكة التافل. شعارها »شارك المعرفة،
 قوِّ اإلنسان« و مهمتها هو تدريب قيادات و فرق التافل.

 األفكار اإلرشادية لدى األكاديمية هي الفاعلية و الواقعية و القرب من الناس. هي
تدعم بعملها فرق التافل في معاملة الناس المحتاجين و محاربة الهدر في الغذاء.

 نقطة ارتكاز أخرى لألكاديمية هي الربط ما بين المعرفة الهائلة للجيل المؤسس
 لتافل من جهة و أفكار الجيل الشاب الجديدة من ناحية أخرى. يجب تمرير هذه
 المعرفة إلى األجيال القادمة حتى تتمكن التافل و لكونها أقدم و أكبر منظمة من

نوعها في اإلستمرار بمحاربة هدر الغذاء و التخفيف من حدة الفقر.

 أكاديمية التافل مسؤولة عن خدمة التطوع الفدرالية في تافل. هي تقوم بتوجيه
المتطوعين الفدراليين تعليمياً و تقدم المشورة لمواقع خدمة التطوع.

 برنامج أكاديمية التافل مفصلة لما يحتاجه ناشطي التافل. ُتدار الندوات فيها من
قبل خبراء و خبيرات مختصين في مجاالتهم.

التافل أكاديمية 

 أكاديمية التافل تقدم المعلومات لناشطي تافل في جميع أنحاء ألمانيا من أجل األعمال
الخيرية – منها المواد الغذائية و السالمة في العمل و جمع التبرعات و العالقات العامة.

ناشطوا التافل يتواصلون مع بعض و يتعلمون من خبرات بعضهم البعض.

تافل و برنامج الندوات:  ← معلومات إضافية عن أكاديمية ال
www.tafel-akademie.de

ــة ــات الثقافي ــاس و الخلفي ــار و األجن ــع األعم ــن جمي ــاء م ــن للرجــال و النس  يمك
.BFD التعــرف علــى عمــل التافــل عــن طريــق برنامــج خدمة التطــوع اإلتحاديــة 
  متطوعونــا الفدراليــون يشــتغلون مــا بيــن 6 إلــى 21 شــهراً عمليــاً مــع مواضيــع
ــل ــدوام الكام ــام ال ــن إتم ــؤالء المتطوعي ــى ه ــترط عل ــذاء. يش ــدر الغ ــر و ه  الفق
 للتعليــم اإلجبــاري. الخبــرات و الكفــاءات و المهــارات لــدى كل واحــد منهــم
 توضــع فــي أفضــل اســتخدام فــي التافــل. متشــاركي هــذه الخدمــة يجمعــون المــواد
 الغذائيــة، يفرزونهــا و يتواجــدون فــي توزيــع الطعــام بإتصــال مــع زبائــن التافــل،

خدمة التطوع الفدرالية في التافل

 هــم يدعمــون المكتــب بالعمــل اإلداري و جمــع التبرعــات، يتواســطون بالترجمــة
أو يقومــون بالمســاعدة فــي قســم المالبــس.

ــي ــي ف ــي تأت ــة متقدمــة بإنتظــام، و الت ــدوات تعليمي ــادون ن ــا يرت  المتطوعــون هن
ــة ــون خدم ــن 600 شــخص يكمل ــر م ــخصية. أكث ــة الش ــة المعرف ــا تقوي  أولويته
ــة ــع لخدم ــجلين كمواق ــل ُمس ــام. 270 تاف ــل كل ع ــي التاف ــة ف ــوع الفدرالي  التط

ــة. ــوع الفدرالي التط

 لديكم أسئلة عن خدمة التطوع
الفدرالية BFD؟

 نحن نقدم لك المشورة بسرور. نرجو منك أن
 تتصل بنا أو القيام بزيارة مباشرة إلى تافل

األقرب لك.

0 هاتف: 
بريد إلكتروني:

 bdf@tafel-akademie.de
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اإلتصال و اإلستشارة

Tafel Deutschland e. V. – Geschäftsstelle
Germaniastraße 18

12099 Berlin
هاتف  5976-0 200 30 49+ 
اكس 5976-16 200 30 49+ 
 info@tafel.de  بريد إلكتروني 
 www.tafel.de موقع اإلنترنت

حساب البنك من أجل التبرعات
Bank für Sozialwirtschaft 

BLZ: 100 205 00
Konto-Nr.: 111 85 00

BIC: BFSWDE33BER

IBAN: DE63 1002 0500 0001 1185 00

يسعدنا اإلجابة عن استفساراتكم حول عمل التافل

تافل ألمانيا – عنوان المكتب

 لديكم أسئلة عن التبرعات بالنقد أو بالمواد الغذائية، عن تأسيس
تافل جديد أو الدعم كمساعد أو مساعدة؟

أرسل لنا بريداً إلكترونياً على
info@tafel.de

لتحريات  المؤسسة المركزية األلمانية ل
)DZI( اإلجتماعية

! تّصدق: تبرّعاتكم تصل إلى 

تافل األكثر من  هل ترغب في الحصول على بعض المساعدة من إحدى فروع ال
تافل في منطقتك؟ أو تود أن تعرف أكثر  900 في ألمانيا؟ هل ترغب في التبرع ل
  عن اإلمكانية لتصبح متطوعاً لدينا؟ نرجو منك استخدام محرك بحث التافل

www.tafel.de

تافل في منطقتك

 

محرك بحث التافل

 عنوان
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البيانات اإلدارية
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Tafel Deutschland e. V.
Germaniastraße 18 

12099 Berlin
+49 (0)30 200 59 76-0

+49 (0)30 200 59 76-16
info@tafel.de 
www.tafel.de

Kirchhoff Consult AG
Wolfgang Borrs, Nikolaus Urban,  

Oliver Vaccaro, Till Harneit,  
Dagmar Schwelle, Reiner Pfisterer,  

Manfred Daams, Ruben Günther

ا ي تافل ألمان
 عنوان

 هاتف
 فاكس

بريد إلكتروني
موقع اإلنترنت

تصميم
صور


