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.هي رؤية مجتمع متضامن ومسؤول، يقوم على أسس الحرية والعدالة TASSAGHTرؤية

الحد من الفقر والهشاشة والمعاناة بجميع أشكالها في مناطق التدخل؛ و•

.ضمان رفاهية المجتمعات الشريكة من خالل مشاريع التنمية مع وضع مشاركتها ومسؤوليتها في الصدارة•

اعي تقديم المساعدة والمشورة للمجتمعات الريفيةة مةن خةالل جميةع أنةواش ا نشةطة التةي لهةا تةضمير علةى ضةمان رفاههةا ا جتمة•

والمقافي وا قتصادي ؛ 

.تشجيع ودعم جميع المبادرات المحلية المتعلقة بالشراكة الجماعية من خالل خلق موارد مستدامة•

يةةد، ، ا مةةن الاةة ا ي ، التعلةةيم ، الحكةةم الرشةةيد ، الرعةةي ، الصةةحة ، التا يةةة ، محاربةةة ا مةةراا المنقولةةة جنسةةيا  ، اإ

اير المناخ ، تع،ي، قدرات الجهات الفاعلة المحلية ، المياه والصرف الصحي ، المساواة بين الجنسين ، التخفيف من ت

عقةةد الشةةؤون اإنسةةانية ، منةةع نشةةوا الن،اعةةات وادارتهةةا ، المشةةاريع المةةدرة للةةدخل ، البي ةةة ال،راعيةةة ، التسةةويق، و

.الشراكات

TASSAGHT 

.

بتوظيفالرعويةالمناطقفيالمعلوماتلرصد كينظامبتطويرTASSAGHTمنظمةقامت،2013مايوومن 

شركةمعبالشراكةالمحمولةالهواتفوك لكالمحلية،المجتمعاتمستوىعلىوالبياناتالمعلوماتجامعي

Orange MaliومنظمةSNV،وحقوقالمياهومصادربالمراعيالمتعلقةالبياناترصدعلىالنظامه اورك

...،اإنسان



 تظم تب ممتظوظممم تظم تطوظتنممم  تطوظم و   حتم  م   ت1985فم تمممفظ عتمم  ت TASSAGHTتم تتسيم متظمةظم 

 مم مممت8: طو مم  عت تمم ع  MAT-DB-DNICT/DAG/0524: وظع مم تظعتعفمم ت سمم تعيممظ   ت ظموممرتطوتممع   تعبمم 

: حتمظمذتذوكتطو   تتعظمتطوظمةظ تظ ت المتطوس ئ  تطوت و  1988
.الجمعية العامة•

.اللجنة الرقابية•

.اللجنة التنفي ية•
 تمةمم  تطوظمماتظعط تمطوممم مط تمت مم  مت TASSAGHTم  إلضمم ف تىومماتظعمم ع ات ممم تطوتمظ مم تطوظ م مم حتت ممم تظمةظمم 

.طوز  عط تىواتظم نقتطوت  متطو    ت س 
المجتمعةةات ) تب ظمم تطوظمةظمم ت تمم ممات معممنتس ت مم م تظمم تطوع  مم تظمم تطوعممع   ت1988مظمممذتعممسعت  يممنمتممم  ت

أول منظمةة ييةر حتم مذوكت  م   ت77: تحةت رقةمطإلنم ع م  م تمماتطتف بسم ت( والشركاء الفنيون والماليون

متممم تتو  ممم تتمممذةتطإلتف ب ممم تطإلن ع ممم تت ممم تعبممم تحكوميةةةة وطنيةةةة تضسسةةةت فةةةي محافظةةةة يةةةاوو شةةةمال مةةةالي، 

.CADB-Mali، 2008يناير 30بتاريخ 0162/000077
 الت ممتظمذتتسي يمس تو م وحت TASSAGHTم  فتس تظمةظ تىمي م  حت  عتي  ي  حتم  عتت  ف تومع حتمظم تظمةظ 

ع  ات تطوفئمم  تطوظيممتس ف تظمم ت ومممتت   ممقتتمظ مم ت عممع  تظيممت طظ حتظمم ت ممالمتطوظعمم ع اتمطو ممعطظ تطوتمم ت مم مظس تعمم

.طو مو م تمطومنم م تمطوظايي  

  إلضم ف تىوماتظمةف سم تطوم طئظ  تطو م وهتمم  ت تمعمعنتظممةف  ت TASSAGHTموتمف ذت نتس تطوتعغ م  تت م تظمةظم ت

طتظماتم  تممماتظم طعتطويمممط تطوممالضتطوظ ضم  تمظ تمرتتميم قتظاوممتظم تمعمعنتظم70 تع ئ ت   ع  تظمةف  تظتع بم  

(....ظع  ى طع   حتظ  ي   حتط ت      تف تطوتمظ  تمفم   حتمظت     تف تطوتع ئ تطوظوت: ) طئظ  

:ف توظسمع  تظ و تف تطوظ  فة  تطوت و   TASSAGHTتعظمتظمةظ 

،وموبتيوسياو، وتومبوكتو، وكيدال، وميناكاياو ، 

كلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

" تاسةةةةةةةةةةةةةا  "

  تعنةةف  ةةف   ل ةة

:   طار يةةةةةةةةةةةةةةةة 

الترابط



لمناليين العديد من األنشطة، ويتم تنفيذها بدعم منن الشناءاا التينينين وا  TASSAGHTيغطي مجال تدخل منظمة

ة فني وبالتعاون الوثيق مع دولنة منالي، منن خندل خندماتفا الفنينة الدماءلينة واللنحطاة المدحينة وميندمي ال ندما

.اليطاع ال اص المدحي والوطني

منن تطنويا خةناو ةوينة فني دعنم مةنادناة التنمينة المدحينة  TASSAGHTومّكنن  هنذا التجابنة الطويحنة منظمنة

.لحمجتمعاة الشايكة واللحطاة المدحية

برصةةيك كريةةر ظةةد   م ةةك  ي   ةةكت   مسلمعةةال و  ةةةلطال   محليةة     ةةر      TASSAGHTوتحظةةم ظنظمةة 

و ل عك ةك  ظةد وت مد إحكت نقاط  وتها  ف ظعر لها با ريئ    ر ر   و  طريعي   ف ظناطق تةكللها ول ةب بعةك سةن

.  عمل  يها

عةئتفنا بشكل نئيلي من المنح الميدمة من الشناءاا المناليين، واألمنوال التني ينتم ت TASSAGHTتأتي مواند

من ةةل المجتمعاة المدحية، وملاهماة من اللنحطاة المدحينة والدولنة، وءنذل  منن ملناهماة األعنناا ومننذ

.نوياميلانية ةدنها في المتوسط محيان ومائتي محيون فان  سيفا س TASSAGHTتدشد منظمة2016عام 

، االحتاام المتةادل والتشاونعحى  TASSAGHTوفي الشااءة معفا، تعتمد نؤية 

.والشمولية وآلية مشتاءة الت اذ اليااناة



المياا والتعحيم في منطية غاو والملتوى الوطني ؛ : عنو مجموعاة•

عنو مؤسس في تنلييية أعمال المنظماة غيا الدكومية في غاو ؛ •

عنو المجحس الوطني لحمجتمع المدني في مالي ؛•

؛وميناءالحمنظماة غيا الدكومية الوطنية في منطيتي غاوالمواضيعيةعنو في العديد من المجموعاة •

منانوبيحيتنالبيشنةكة : عنو مؤسس ومنيف لحفاع الوطني لمالي لشةكة منظماة المابين في أفاييينا•

(RBM).

:  وع   تظ تععط   تطوتع م تظاتم نت نعتمت ئ  تومتع معتمطو مطعحتظمس  TASSAGHTوتاتةط منظمة 

:علم   مةلوت   وطنف

ينننة عننننو مؤسنننس فننني الشنننةكة اعةحيمينننة الفاع

 BILLITAL :لحمننننابين فنننني اللنننناحل

MAROOBE (RBM)   ومياهننا دون ،

واشنني فنني بونءينننا فاسننو ويجمننع بننين مابنني الم

نغال فنني مننالي والنيجننا ونيجيايننا وبنننين واللننن

.ومونيتانيا وبونءينا فاسو

:علم   مةلوت  إل ليمف

منظمننة Care Maliمنظمننة UNICEFاليونلننيفمنظمننة PAM Internationalمنظمننة الغننذاا العننالمي 

Plan internationalظمةظم ت م يمف  تOxfam GB ، منظمنةLVIA منظمنةAutre Terre – Belgique

SNVظمةظم تتSAVE THE CHILDRENمنظمنة  ACTINF FOR LIFEمنظمنة  USAIDمنظمنة 

دولة مالي، المجتمعناة ، ال ندماة الفنينة الدكومينة مPASP/GIZ, WHH, AMSS, MAG/UNMASظمةظ ت

...وال اصة، واللحطاة المدحية

الشركاء الفنيون واملاليون الرئيسيون خالل السنوات اخلمس املاضية



مةنى خاصا بفنا فني مديننة غناوو، ويننم هنذا المةننى مياهنا الائيلني منع مكاتن  TASSAGHTتمتح  منظمة

، ولنديفا والعاصنمة بامناءو( منوبتي)سنيفان : ولديفا مكات  مجفلو لتمثيحفنا فني ءنل منن المنناطق التالينة. مجفلو

.ودوينتلا، وسيغو، وءيدال، ( تومةكتو)، وجوسي ميناءا: نياط اتصال دائمة في المناطق التالية

.طوع   تظ تطوي  عط تذط تطو فاتطوع  م تمطو عطو  تطوم ع  تطو  عطم   TASSAGHTولدى 

امعنللتواصل
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