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  I. ما هو نشاط تابوري ؟ 

 لفت حيث. هندية أصول إلى تابوري كلمة ترجع

 إلى زياراته إحدى في فريزنسكي جوزيف إنتباه

في  يعيشون األطفال من مجموعة الهند

المحطات والشوارع وكان الناس تطلق عليهم 

 ”. تابوري “اسم 

هؤالء األطفال يجمعون بقايا طعام  كان

المسافرين ثم يجتمعون ويتقاسمون ذلك الطعام 

 .حتى يجد كل واحد ما يأكله

كتب  سفرهعند رجوع جوزيف فريزنسكي من 

 ألطفال آخرين قائال : 

انتم مثل أطفال تابوري في الهند، بالرغم ” 

انكم ال تملكون إال القليل جدا لكنكم تحاولون 

 ”.الصداقة خاٍل من البؤس بناء عالم من

 العالم عبر مختلفة أنحاء من كثيرون أطفال يحلم

 لكل توفر بحياة يحلمون. الفقر من خالية بحياة

 يحلمون. صداقة و سالم من يحتاجه ما شخص

 . الحياة هذه في فرصته على طفل كل يحصل أن

 األطفال مساندة إلى تابوري نشاط يسعى

 .الصعبة حياتهم من بالرغم المتضامنين

 

 

نشاط تابوري هو عبارة عن تيار من الصداقة 

بين األطفال في كل البلدان ومن كل البيئات 

والذين تعاهدوا أينما وجدوا، ان يحصل كل 

يسعى تابوري إلى  .طفل على نفس الفرص

توفير مجال لجميع األطفال من كل الفئات 

 ما .اإلجتماعية لتنمية قدراتهم الفكرية و الحسية

 مساعدة و التكافؤ هو تابوري أطفال يميز

 و التغيير إلى يسعون أطفال. البعض بعضهم

 .عدال أكثر عالم في  يرغبون

 ألنهم ذلك و تابوري مجموعة عن نتحدث

 إلى ينتمون األطفال من مجموعة يشكلون

 مختلفة بلدان من و مختلفة إجتماعية طبقات

 بين يربط جسر عن عبارة فتابوري. العالم عبر

 يد على تابوري نشاط نشأت كانت .األطفال كل

 العالم د.ت.أ منظمة مؤسس فريزنسكي جوزيف

 . الرابع

 داخل وفكري ثقافي نشاط عن عبارة تابوري

 تنتمي ال. األطفال من عدد من مكونة مجموعة

 .حكومي ال و سياسي نشاط المجموعة ألي
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III. مجموعة تابوري تكوين 

مجموعة تابوري إنطالقا من إثنين أو ثالثة أطفال أو أربع. ليس هنالك عدد محدد من األطفال  يمكن نشكيل

لتكوين مجموعة تابوري. يمكن لمنشط تابوري من أن يبدأ بمجموعة صغيرة مبن األطفال كتجربة قبل أن 

ليس  .من األسماء في تطوير عدد الطفال. تختار كل مجموعة إسما لها كالسالم، الصداقة، النجوم أو غيرها

من الضروري التوفر على محل لعقد اللقاء ات أو شراء أدوات مكتبية مكلفة. يمكن أن يتم للقاء في أماكن 

يحاول  بسيطة كالشارع أو مكتبة أو بمنزل أحد األصدقاء أو بأحد أقسام المدرسة أو بإحدى الجمعيات.

ون من خالله عدد أيام و ساعات اللقاء أسبوعيا المنشط بمساعدة األطفال إيجاد جدول يناسب الجميع يحدد

أو شهريا أو على رأس كل أسبوعين. يمكن لعدد باللقاء ات أن تتغير بحسب حسب العطلة المدرسية أو 

خالل السنة. يمكن رفع عدد اللقاء ات خالل العطلة المدرسية و تقليصها خالل فترة الدراسة. يمكن إضافة 

 ت أخرى داخل الجمعيات.نشاط تابوري إلى جانب نشاطا

نشاط تابوري ليس جمعية وال يمكن لجمعية تابوري اإلنتماء إلى منظمة أ.ت.د العالم الرابع وال يمكن 

 لمجموعة تابوري تطلب تبرعات أو إعانات مادية أو غيرها تحت ظل منظمة أ.ت.د العالم الرابع.

 

II. تابوري نشاط مؤطر أو منشط 
أو ثالثة أطفال أو أربع. ليس هنالك عدد محدد من األطفال  يمكن نشكيل مجموعة تابوري إنطالقا من إثنين

لتكوين مجموعة تابوري. يمكن لمنشط تابوري من أن يبدأ بمجموعة صغيرة مبن األطفال كتجربة قبل أن 

ليس  .في تطوير عدد الطفال. تختار كل مجموعة إسما لها كالسالم، الصداقة، النجوم أو غيرها من األسماء

وفر على محل لعقد اللقاء ات أو شراء أدوات مكتبية مكلفة. يمكن أن يتم للقاء في أماكن من الضروري الت

يحاول  بسيطة كالشارع أو مكتبة أو بمنزل أحد األصدقاء أو بأحد أقسام المدرسة أو بإحدى الجمعيات.

لقاء أسبوعيا المنشط بمساعدة األطفال إيجاد جدول يناسب الجميع يحددون من خالله عدد أيام و ساعات ال

أو شهريا أو على رأس كل أسبوعين. يمكن لعدد باللقاء ات أن تتغير بحسب حسب العطلة المدرسية أو 

خالل السنة. يمكن رفع عدد اللقاء ات خالل العطلة المدرسية و تقليصها خالل فترة الدراسة. يمكن إضافة 

ري ليس جمعية وال يمكن لجمعية نشاط تابو نشاط تابوري إلى جانب نشاطات أخرى داخل الجمعيات.

تابوري اإلنتماء إلى منظمة أ.ت.د العالم الرابع وال يمكن لمجموعة تابوري تطلب تبرعات أو إعانات 

 يعلم أو أبا أو شابا يكون أن تابوري لمنشط يمكن مادية أو غيرها تحت ظل منظمة أ.ت.د العالم الرابع.

 من األطفال لمساندة يسعى شخصا تابوري منشط يكون إذ. إجتماعي أو تربوي كمؤطرا يعلم أو كمعلما

 الطفال جانب إلى تابوري منشط يقدمه ما بفضل .األطفال بين الصداقة و السالم بناء و الفقر لمكافحة حوله

 و الصداقة على األطفال حث إلى تسعى األطفال بين  عدة مواضيع حول الحوار و النقاش من جو خلق من

  .بينهم فيما المؤاخاة
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أطلبه منكم اليوم هو في غاية األهمية ال يمكن مساعدة الفقراء اليوم و التخلي عنهم غدا. تتم  ما

 .مساعدتهم في اإللتزام و المتابرة إلى جانبهم

 جوزيف فريزنسكي

  : من هو منشط أو مؤطر تابوري

  هو شخص يعطي من وقته ليساند األطفال من حولهم 

  هو شخص في إصغاء مستمر لتساؤالت و استفسارات األطفال 

 كان مستواه الدراسي أو األسري  هو شخص يحترم كل طفل كيف ما 

  هو شخص يعطي الفرصة لجميع الطفال بدون استثناء للتعبير عن رئيهم بما في ذلك األطفال الذين

 ال يجيدون القراء ة أو الكتابة

 حولهم من منهم أضعف هو من إلى اإلنتباه ضرورة األطفال بين يزرع شخص هو  

 األطفال باقي بين مكانه طفل كل يجد أن يحرص شخص هو 

 حياته في رائدا طفل كل من يجعل شخص هو 

 أو صلح أو تعاوني بعمل األمر تعلق سواء هدفهم إلتمام جاهدا السير إلى األطفال يحث شخص هو 

 .حولهم من أو األطفال بين األعمال من غيرها



5 
 

  V. تابوري أطفال 
يتم بمجموعة تابوري قبول كل طفل تحت موافقة أحد األبوين أو شخص مسؤول عنه. يتراوح سن األطفال بين 

للتفكير  يجتمعونحب مكافحة الفقر و نشر السالم و الصداقة من حولهم.  السادس و الثالث عشر سنة. يجمعهم 

  .فيما بينهم إليجاد سبل القضاء على الفقر و العدوان من حولهم

تمكن رسالة تابوري و التي يتم نشرها على رأس كل شهرين من أن يبقى األطفال على تواصل مع باقي 

مجموعات تابوري عبر العالم. تقوم سكرتارية تابوري من خالل هذه الرسالة من إقتراح مواضيع و نشاطات 

 .فال تحثهم على زرع التعاون و الصداقة من حولهملألط

 

بسويسرا تابوري أطفال من رسم  

 

IV. تابوري سكرتارية 

 و تعليقاتهم عن خاللها من للتعبير مؤطريهم و األطفال يبعثها. األطفال رسائل جميع تابوري سكرتارية تتلقى

 سكرتارية تعمل .حولهم من الطفال يعيشه ما أو يعيشونه ما خاللها من تابوري سكرتارية يقاسمون. أفكارهم

 بأنحاء سنهم في أطفال يعيشه ما ردها خالل من تشاركهم حيت. رسالة كل على اإلجابة و الرد على تابوري

 التواصل مواصلة على الحرص و تابوري مجموعة مؤطري كل مرافقة إلى أيضا تسعى .العالم عبر أخرى

 تابوري أدواة نشر على تابوري سكرتارية تعمل. األطفال مع نشاطه حول إستفساره و تساؤالته عن للرد معه

 مع تابوري نشاطهم تغذية في المؤطرين تساعد التي و تابوري حمالت تابوري كتيبات أو تابوري كرسالة

  .األطفال

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تابوري رسالة

 

 

VI. وسائل تأطير نشاط تابوري  

 رسالة مستمر بشكل نشر تابوري سكرتارية تحاول

 خاللها من تابوري سكرتارية تشارك حيث. تابوري

 مجموعات من مقترحات و أفكار من تتلقاه ما

 سكرتارية تحاول كما. العالم عبر تابوري ألطفال

 مواضيع عرض من الرسالة هذه خالل من تابوري

 مع نشاطهم في تابوري مؤطري لدعم أنشطة و

 .األطفال
 

تابوري  كتيبات

 

 

 نشر الكتيبات هذه خالل من تابوري سكرتارية تحاول

 من بها تتلقى التي و األطفال بعض شجاعة قصص

 مختلف من تتلقاها التي الرسائل مختلف خالل

 و األطفال حياة قصص. العالم عبر تابوري مجموعات

 تكون ما غالبا إذ. المدقع الفقر لمكافحة اليومية شجاعتهم

 يحملون يضلون ولكنهم صعبة جد األطفال هؤالء حياة

 .العالم عبر األطفال من كغيرهم أحالما و األمل

 

تابوري حملة

 

 

 األطفال  المدقع الفقر لمكافحة العالمي باليوم اإلحتفال بمناسبة سنة كل بمشاركة تابوري سكرتارية تقوم

 الفقر على للقضاء طرق عن بينهم فيما للتفكير األطفال دفع إلى خاللها من تسعى حيث. تابوري حملة

 الحملة دارت فقد. حولهم من الفقر لمكافحة أعمال من به يقومون ما لمشاركتها تدعوهم كما. حولهم من

 صنعها القماش من قطع شعار تحت الحملة كانت فقد 2004 سنة في أما ضفائر حول 2002  سنة في

 األطفال تبادلها بذور حول الحملة كانت سنة في و. الفقر مكافحة حول تضامنهم عن للتعبير األطفال

 موضوع حول كانت سنتي في و للصداقة حافلة حول كانت سنتي في و تماثيل حول سنتي في و لزرعها

 .الصداقة عن حقيقية قصص و الدمى شعار تحمل الحملة كانت سنتي في و جميعا لنتعل نحتاجه ما

 بين التجارب تبادل من لتابوري اإللكتروني الموقع يساهم

 مجموعات مختلف بين التجارب تبادل يشكل حيث. األطفال

 .لألطفال غنية ثروة العالم عبر تابوري

 https://ar.tapori.org  تابوريل اإللكتروني الموقع
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  VII. نشاط تابوري ات ء لقا  
 : من طفل لكل يمكن خصب مكانا تابوري نشاط يعد

 مهاراته على اإلنفتاح و ذاته إكتشاف 

 حوله من العدوان و الظلم رفض 

 نفسه في يحمل شخص كل أن على القناعة زرع 

 منها اإلستفادة لآلخرين يمكن قدرات

 العالم لتغيير العمل 

 سالم في العيش و التسامح و الصداقة قيم تثبيت 

 المنافسة و األنانية رفض 

 

 تابوري بنشاط نشأ لشباب شهادات

تابوري

 

 

 اليوم قررا.  تابوري بنشاط صغيرين شاركا الدمقراطية الكونغو جمهورية من شابان إيمانويل و بوب

 :  يقوالن بتابوري تجربتهما عن. كمطرين بتابوري نشاطهما إتمام عمرهما من شابان هم و

 المسؤولية، تحمل و كأخذ عديدة مهارات و مبادئ إكتساب من  تابوري بنشاط صغيرا مشاركتنا مكننا

 طفل كل يكتسب أن على يحرصون المنشطون كان.  الحياة في النبيلة المبادئ من غيرها و التسامح

 كانت التي العالقة كانت. حوله من المجتمع على اإلنفتاح من تمكنه قدرات يكتسب أن و نفسه في الثقة

 على يحثوننا المنشطون كان. أخوة و صداقة عالقة المنشطون مع و بيننا فيما األطفال نحن تجمعنا

 ففي. أحواله عن لإلطمئنان بزيارته نقوم كنا منا، أحد تغيب فإذا .البعض لبعضنا اإلهتمام و اإلنتباه

 . له صديق ال من لكل ا ء أصداقا كنا تابوري

 في جمعها أو األقالم أو القصص كتوزيع:  المجموعة داخل المهام بعض يحملوننا المؤطرون كان

. المسؤولية و بالفخر نحس يجعلنا مما. البعض بعضنا مساعدة أو لتابوري المخصصة الحصة نهاية

 .التغيب عدم و تابوري لحصة الحضور على األطفال حث في تتجال مهمتي كانت فقد

 في نشارك كنا فقد. عدة مهارات إكتساب من تمكننا مختلفة أنشطة علينا يعرضون المنشطون كان

 الراديو عبر إذاعية ببرامج نشارك كنا ما غالبا كأطفال تهمنا إجتماعية مواضيع من تقربنا أنشطة

 .ءنا آرا عن للتعبير

 في يعيشون الذين األشخاص زيارة إلي النشاط هذا يهدف البيوت إلى زيارة إسم يحمل بنشاط نقوم كنا

 إطار في يجب التي األشخاص تحديد في تتجلى األطفال مهمة كانت. المجتمع و الساكنة عن انعزال

 .النشاط هذا

 
 مجموعة تابوري من جمهورية الكونغو الدمقراطية 
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 تابوري بنشاط  إيمانوييل شباب شهادات  

تابوري

 

 

 نشاط إلى انضمامي قبل كنت. المسؤولية تحمل و التعاون و السالم و الصداقة بتابوري شعارنا كان

 لعب تابوري مؤطري أحد علي عرض األيام أحد في و. اآلخرين عن منعزال و منزويا طفال تابوري

 .بنفسي الثقة أستعيد جعلني مما لي محفزا هذا كانت األطفال لعبها بمسرحية األدوار أحد

 أحد أتذكر عدة مبادئ إكتساب من تمكننا مختلفة أنشطة و ألعاب علينا يعرضون المنشطون كان

 المنشطون كنا. اآلخرين آراء إحترام على الحرص و اإلنصات خاللها من تعلمت التي األلعاب

 القدم كرة كانت. جانبا منا كل لينزوي نتخاصم كنا ما فغالبا بيننا فيما نتخاصم أال على يحرصون

 عن التغيب عدم على يحثوننا المؤترون كنا. الفوز أردنا إذا بيننا فيما للحوار نضطر كنا فقد تجمعنا

 على آباؤنا يتعرف أن نحب كنا. المتغيبين األطفال زيارة علط الحرص و تابوري حصص

 .بتابوري المؤطرين

VIII. نشاط تابوري ت ا لقاء و حصص تأطير  

 و أسلوبا مجموعة كل تتبنى.  تابوري ت ا لقاء و حصص تنشيط و إلحياء واحد أسلوب هنالك ليس

 كل على يجب التي األسس بعض هنالك لكن. األطفال يعيشه ما و ظروف و محيط مع يتالئم منهجا

 : إتخاذها تابوري مجموعة

 ت ا لقاء و حصص كل قبل األطفال مع تقديمها سيتم التي األنشطة التحظير على الحرص 

 تابوري

 تابوري لقاء خالل المالحظة و  اإلسغاء على الحرص 

 تابوري لقاء خالل جانبهم إلى المؤطرين و األطفال عاشه ما كل تدوين على الحرص 

 تابوري نشاط تقييم على الحرص  

 من األطفال جانب إلى المجموعة تعيشه ما كل تابوري سكرتارية مشاركة على الحرص 

 .أعمال و شهادات و أنشطة
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  : تابوري نشاط كل قبل المسبق التفكير

 نشاط يعد. إليها الوصول نود التي األهداف معرفة على تابوري نشاطنا في المسبق التفكير يساعد

 األسئلة على اإلجابة المنشطين فعلى لذلك. الطويل المدى على األطفال جانب إلى يقام نشاطا تابوري

 : التالية

 ؟ تابوري نشاط خالل من األطفال مع عليها العمل و التركيز يجب التي المهمة األشياء هي ما 

   ( التعبيير و الكلمة ألخذ الشجاعة يملكون ال األطفال بعض:  مثال) 

 مع يكتسبونها حتى األطفال جانب إلى عليها العمل يجب التي المبادئ و المكتسبات ماهي 

 تقوية إلى المشروع يهدف أو األطفال بين التعاون مدئ ترسيخ إلى المشروع يهدف)  ؟  الوقت

 التعايش من جو خلق و الحي في التوترات تخفيف إلى تابوري نشاط يهدف ،األطفال شخصية

 ( ...السكان بين

 يقدمه أن يمكنه ما لذي و أهميته يكمن فماذا األنشطة من غيره عن تابوري نشاط يميز الذي ما 

 ؟ لألطفال األنشطة من غيره عن تابوري نشاط

 ؟ أهدافنا إلى الوصول في ستساعدنا التي و تابوري نشاطنا في إليها نحتاج التي الوسائل هي ما 

 أو فردية أو جماعية ألعاب أو األطفال مع نشاطنا في تابوري كتيبات إستعمال يمكن) 

 ...(الرسم،

 يعيشه الذي الواقع و المحيط من تابوري نشاط في وسائلنا أساليبنا في اإلستنباط الضروري من 

 . األطفال فيه يرغب مما إنطالقا كذا و. األطفال

 ترتيبها علينا يجب لكن تابوري نشاط خالل من إليها الوصول نود عديدة أهداف تحديد يمكننا 

 في توترات هو مثال المشكل كان إذ)  .األطفال مع لتحقيقها األمد البعيدة و األمد القريبة من

 . ( ناجعة حلول في معا التفكير في األطفال مع الوقت أخذ يجب السكان بين و الحي

  : تابوري نشاط كل قبل المسبق اإلستعداد

 في به القيام نود ما و إليه نحتاج ما بمختلف اإلحاطة من يمكن  إستعدادا تابوري لقاء كل يسبق

 و تابوري لقاء المنشطون يهيء .الظروف أحسن في األطفال مع اللقاء يتم حتى تابوري حصة

 بعض أو مثال تابوري كرسالة األطفال مع  لقائهم في إليها سيحتاجون التي الوسائل يحضرون

 يعيشه ما و محيط مع تتالئم أنشطة حددوها التي أهدافهم إلى الوصول إلى ستساعدهم التي األنشطة

 . األطفال

 يود التي األنشطة و الوسائل بمختلف  االستئناس على تساعده للمنشط ضرورية المرحلة هذه تعد

 .األطفال جانب إلى لقائه في عليها العمل
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   : تابوري نشاط في المالحظة و اإلصغاء ضرورة

 : األطفال مالحظة و إصغاء دقة على تابوري نشاط يرتكز

 ؟ آخرين أطفال عن أو العائلة عن أو المدرسة عن يتحدثون هل 

 التي المصاعب عن المستقبلية أحالمهم و مشاعرهم عن أحالمهم عن يتحدثون هل 

 ؟ تواجههم

 و شباب أو آبائهم أولياء أو األطفال آباء مع الحوار و التحدث للمنشطين حصل هل 

 ؟ األطفال فيه يعيش الذي الحي من أشخاص

    :مقترحات

 نهج لقاء كل في األطفال يعيشه و عليه يعبر ما و المالحظات كل لتدوين تابوري سكرتاية تقترح

 .األشياء هذه جميع تدوين على يساعد كتاب

    : تابوري لقاء كل نهاية عند المعاينة و التقييم

 لحضات كل على للتوقف الوقت باألخذ األطفال مع تابوري لقاء كل نهاية عند المنشطون يقوم

 لتحديدها يمكن. الموالية ات اللقاء عند عليها العمل يجب التي النقط تحديد و معاينة قصد. اللقاء

 : التالية األسئلة على اإلعتماد

 ؟ تابوري نشاط أو لقاء تم كيف 

 ؟ تفاقيها أو تحسينها يجب أو يستحسن التي األمور ماهي  

 أو اليدوية األنشطة عند أو تابوري رسالة حول األطفال عن إنطباعات مالحظة تم هل 

 ؟...األنشطة من غيرها

 ؟ الحي من أو األطفال حياة من نستفيد ماذا  

 : األمثلة بعض

 الجلوس المرة هذه إستطاع حيت تابوري لقاء عند األطفال بين شغب بأعمال يقوم لطفل مثال

 .األطفال بين الكلمة أخذ و التعبيير على يجرأ ال لطفل مثال أو القصة قراءة مدة طيلة بإنصات

 .األطفال مع ات اللقاء تحسسين من المعاينات هذه مختلف تساعد
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    : تابوري لقاء كل نهاية عند المعاينة و التقييم

  تابوري سكتارية مشاركة

 :  األطفال مع يعيشونه ما كل مشاركتها من تابوري مجموعات تابوري سكتارية تحث

 تابوري رسالة حول أفكارهم و أسئلتهم و مالحظاتهم. 

 األطفال رسائل . 

 األطفال يصنعه ما أو اليدوية األطفال إبداعات. 

 العالم عبر تابوري ألتفال أخرى مجموعات إلى توجيهها أو تقديمها يودون ألطفال رسائل. 

 تابوري بلقاء األطفال يعيشه ما و مالحظات من المنشطون يدونه ما. 
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المشروع تحديد في تساعد إستمارة  

 

 :القصير المدى على األهداف

 

 

 

 

 

 : المتوسط المدى على األهداف

 

 

 

 

 

 : البعيد المدى على األهداف
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تابوري سكرتارية مع التواصل  

 رسائل عبر التواصل هذا يتم. مهمة وركيزة تابوري سكرتارية و تابوري منشطي بين التواصل يعد

  .األفكار و التجارب تبادل في التواصل هذا يساعد. السكايب عبر أو إلكترونية أو بريدية

     :الطرفين المستمر التواصل يساعد

 تابوري نشاط خالل األطفال تقدم مراحل عن قرب عن التعرف من تابوري سكرتارية يساعد .

 .األطفال واقع و محيط عن قرب عن التعرف في تابوري سكرتارية يساعد

 في تواجههم التي الصعوبات و أسئلتهم تابوري سكرتارية مشاركة في تابوري منشطي يساعد 

 .األطفال جانب إلى تابوري نشاطهم

 :  من األطفال مع اتهم لقاء من المنشطين مشاركه ما تابوري سكرتارية يساعد

 تابوري رسالة إليها تتطرء التي المواضيع إيجاد على تساعدهم التي األفكار إيجاد.  

 لدعم الوسائل مختلف إلصدار األفكار و المواضيع إيجاد على تساعدهم التي األفكار إيجاد 

 .األطفال جانب إلى عملهم في تابوري منشطي

 

 

  

ما يجب على المنشطين مشاركته مع سكرتارية 

 تابوري

  :  ملخصات عن لقاء ات مع األطفال تحتوي عن

  عن قرب نشاط  يتتبعونشهادات لألطفال أو لآلباء األطفال أو لمنشطي تابوري أو ألشخاص

  .تابوري  مع األطفال كشباب الحي و غيرهم

 المصاعب و العراقيل و النجاحات التي يعيشها المنشطين إلى جانب األطفال. 

 تابوري نشاط خالل األطفال ينجزه و يقوله ما

  : التالية النقط مختلف تحديد مع

 البلد 

 المدينة 

 تابوري مجموعة إسم 

 الشهادات هذه أتار الذي الموضوع  

 الطفل إسم 

 الطفل سن  

 .الطفل عبارات تغيير دون هي كما الشهادات ترسل
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  : التالي البريدي أو اإللكتروني العنوان على ذلك يرسل

 

tapori@tapori.org 

fr.tapori.org 

12, rue Pasteur – 94480 Pierrelaye - France 

  :  فيديوهات أو صوت

 الشائن هو كما تحديد مع تابوري مجموعة عن الفيديوهات أو الصور بعض تابوري لسكريتارية بعث يمكن

 : للشهادات بالنسبة

 البلد 

 المدينة 

 تابوري مجموعة إسم 

 الشهادات هذه أتار الذي الموضوع  

 الطفل إسم 

 الطفل سن 

 .أسفال الممثلة الصور إستعمال حق إستمارة إرسال مع

 

mailto:tapori@tapori.org
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الصورة إستعمال حق منح إستمارة   

 

 

 

 

  : أتعهد السيد أو السيدة

  : أب / أم / ولي أمر الطفل

  : البالغ من العمر

  : إسم تحمل التيعضو بمجموعة تابوري 

  : العنوان

  : الهاتف

 التي الفيديوهات أو الصور بإستعمال تابوري مسكرتارية الحق أعطي إسمم تحمل التي

 :  إطار في ذلك و إبني صورة تحمل

 ربورطاجاتها

  نشراتها

 التربوية مشاريعها

 مجانية بصفة و األجل محدد غير لوقت العالم في

   دفيدي أفالم في

 العنكبوتية الشبكات أو اإللكتوروني تابوري موقع

 عن و الطفل كرامة عن الدفاع و تابوري نشاط لمساندة الصور هذه إستعمال على أوافق

 . عامة بصفة الصداقة

  يوم في                              ثم

 : اإلمضاء
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  تابوري ـ منظمة أ.ت.د العالم الرابع

12, rue Pasteur  - 95480 Pierrelaye – France 

(0033) 1 30 36 22 25 

tapori@tapori.org 

https://ar.tapori.org 

mailto:tapori@tapori.org
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