
 هي المنشورة هذه محتويات (USAID) .الدولية للتنمية األمريكية الوكالة خالل من األميركي الشعب دعم بفضل المنشورة هذه تطوير تم"

 ".المتحدة الواليات حكومة أو للتنمية األميركية لةالوكا اراء او نظر وجهة بالضرورة تعكس وال االستشاري، مسؤولية

 
 تمرين:

 منظمة عن عامة لمحة أدناه النص التعليمات: يوفر

بعناية، وبناء على قراءتك، ضع  وهمية. اقرا النص

 الهيكل التنظيمي لهذه المنظمة.

 

بيان الرؤية: مجتمع تتمتع فيه كل النساء واألطفال بالحق 

 في الحياة والحماية والعيش الكريم

وتمكين النساء  بيان المهمة: التخفيف من وطأة المعاناة

حشد قوة عبر واألطفال ضحايا سوء المعاملة في لبنان 

 من المتطوعين وسخاء الجهات المانحة

 

 تعمل المنظمة في المجاالت التالية:• 

o  تقديم المشورة والعالج للنساء واألطفال الذين

 يقعون ضحايا للعنف

o  زيادة الوعي حول حقوق المرأة والطفل

القوانين  لتأييد المناصرةوممارسة الضغط و

 األكثر دعما

متطوع لدعم  1000تضم المنظمة أيضا أكثر من • 

أنشطتها. يقسم المتطوعين إلى فئتين رئيسيتين: 

المتطوعين العامين والمتطوعين المتخصصين. 

المتطوعون العامون هم األشخاص من مختلف الفئات 

العمرية الذين يرغبون في التطوع في المنظمة لمهام 

مثل جمع التبرعات وتوزيع المنشورات والدعم مختلفة )

اإلداري العام(. أما المتطوعون المتخصصون فهم 

األشخاص الذين يملكون مجموعة محددة من المهارات 

التي تستخدم لتلبية االحتياجات المحددة للمنظمة. ويشمل 

 ذلك األطباء والمحامين، والمعالجين وغيرهم.

من خالل أنشطة جمع  ااستمراريتهعلى  المنظمةتحافظ • 

Exercise 

Instructions: Read the below overview of 

a mock organization. Based on your 

reading, develop an organization 

structure for this this organization 

Vision Statement: A society in which every women 

and child attain the right to survival, protection, 

and decent living  

Mission Statement:  Alleviate the suffering and 

empower abused women and children in Lebanon 

by mobilizing the power of volunteers and the 

generosity of donors 

 The organization operates in in the following 

areas: 

o Provide counseling and therapy for 

both women and children who are 

victims of violence 

o Raise awareness on rights of women 

and children and conduct lobbying and 

advocacy for more supportive laws 

 The organization also has over 1000 volunteers 

to support its activities. The volunteers are 

split into 2 major categories, general 

volunteers and specialized volunteers. The 

general volunteers are people of various age 

groups who wish to volunteer in the 

organization for various tasks (e.g. fundraising, 

distribution of leaflets, general admin 

support). Specialized volunteers are people 

who have specific skillsets that they employ 

for the specific needs of the organization. This 

make include Doctors, Lawyers, and therapists 

among others.   

 The NGO sustains itself through fundraising 
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 التبرعات.

 هناك موظفين مخصصين لكتابة العروض في المنظمة.• 

تدعم الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات • 

 العمليات العامة للمنظمة.

 ولها فروعيقع المقر الرئيسي للمنظمة في بيروت • 

في جميع المحافظات في لبنان )جبل لبنان إضافية 

 البقاع، والنبطية، والجنوب(.والشمال و

يعمل كل فرع بشكل مستقل وينسق مع المقر الرئيسي • 

للحصول على التوجيه ووضع السياسات والموافقات على 

 مستوى عال.

 

 

activities.  

 There are dedicated personnel for writing 

proposals in the organization.  

 Human Recourses, Finance and IT support the 

overall operations of the organization. 

 The organization is headquartered in Beirut 

and has 6 branches across the governorates in 

Lebanon (Beirut, Mount Lebanon, North, 

Beqaa, Nabatiye, South). 

 Each branch works independently and liaises 

with HQ for guidance, policy setting and high-

level approvals.  

 

 

 


