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دراسة االحتياجات
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مقــدمــة
الحمــد هلل وكفــى والصــاة والســام علــى النبــي المصطفــى ، محمــد بــن عبــداهلل وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اقتفــى  

أمــا بعــد ...
جــاء اإلســام شــامًا لجميــع مناحــي الحيــاة ســاعيًا لصاحهــا والقيــام بحاجاتهــا ، ولــذا جــاءت رســالته عامــة باقيــة 

صالحــة لــكل زمــان ومــكان .
وال يخفــى علــى منصــف أهميــة العمــل التطوعــي ومــا يحققــه لألمــة مــن ســد لبعــض هــذه الحاجــات وتغطيــة لبنــاء 

جوانــب مهمــة فيهــا –  علــى قلــة فــي المــوارد البشــرية والماليــة -  .
وألن أي عامــل فــي مجــال اإلصــاح – مؤسســات أو أفــراد - ال بــد وأن ينطلــق مــن معرفــة دقيقــة لواقــع )طموحــات 
وحاجــات وإمكانــات( المنطقــة التــي يســتهدف إصاحها ، ومــدى أهمية هذه الطموحــات والحاجات واإلمكانــات وإلحاحها، 
وارتبــاط ذلــك بأولويــات المرحلــة القادمــة ، انطاقــاً مــن مكاســب اليــوم ومــا تحقــق مــن إنجــازات واســتصحابها فــي 

بنــاء خطــط المســتقبل واحتياجاته .
ونظــرًا ألهميــة وجــود نمــاذج جاهــزة - منطلقــة مــن الواقــع ومجربــة فــي الميــدان ومتصفــة بالمرونــة والفاعليــة- تســاعد 
علــى التركيــز ويســتفاد مــن مخرجاتهــا ، مــن أجــل ذلــك جــاءت فكــرة )مركــز إبــداع القيــم لاستشــارات والتطويــر( فــي 
ــع  ــد واق ــى تحدي ــل التطوعــي عل ــن بالعم ــن المهتمي ــة تعي ــون أداة منهجي ــات مســاندة ، تك ــم مجموعــة بطاق تصمي
ــاج  ــك بمــدى االحتي ــاط ذل ــا ، وارتب ــي فــي تغطيته ــع الفعل ــاس مســتوى الواق ــا وقي ــة المســتهدفة واحتياجاته المنطق

المســتقبلي لهــا - ضمــن عمليــة تشــاركية - ومــن ثــم رســم خارطــة تحســينية لهــا حســب األولويــات .
شــارك فــي تصميــم هــذه البطاقــات ومراجعتهــا مجموعــة مــن الخبــراء إداريــاً وميدانيــاً ، وأشــرف علــى ذلــك  الدكتــور: 

حســين بــن علــي األشــدق  ، والدكتــور : خيــر اهلل بــن محمــد خيــر طالــب . 
هــذا وقــد بــدأ فــي العمــل بتطبيــق البطاقــات ميدانيــاً فــي بعــض الــدول ، ووجــدت صــدى جيــدًا وآثــارًا إيجابيــة، شــهد 

بهــا الذيــن شــاركوا فــي هــذه الدراســات . 
ومــا نقــوم بــه هنــا هــو منهــج علمــي ُيســتخدم لبلــورة األولويــات واألهــداف التنمويــة للتجمعــات الســكانية وتحديــد 
البرامــج والمشــاريع القــادرة علــى تحقيــق هــذه األهــداف خــال فتــرة زمنيــة معينــة بمــا يتماشــى مــع تطلعــات الســكان 
واألخــذ بعيــن االعتبــار المــوارد المتاحــة والمعوقــات المحتملــة  ، واهلل نســأل أن يوفــق ويســدد للقيــام بواجــب خدمــة 

هــذا الديــن ، وأن يصلــح النيــات .
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تمهيـــد
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تضيــع كثيــر مــن الجهــود ، وتهــدر كثيــر مــن نتائــج المبــادرات والبرامــج والمشــاريع حينمــا يكــون الدافــع 
لتصميمهــا أو دعمهــا قائــم علــى طلــب المســتفيد فقــط دون النظــر إلــى مســتوى أولويــة احتيــاج 

ــة واإللحــاح والتكامــل .  ــزان األهمي المنطقــة إليهــا ووضعهــا فــي مي

وألن مؤسســة عبدالرحمــن بــن صالــح الراجحــي وعائلتــه الخيريــة مؤسســة تعنــى بتطويــر المنظمــات 
والمشــاريع التطوعيــة المتميــزة ، ولتركيــز مشــاريعها علــى المنطقــة الشــرقية .

ــات  ــر لدراســة أولوي ــم لالستشــارات والتطوي ــداع القي ــز إب ــن مرك ــة بي ــاء شــراكة فاعل جــاءت فكــرة بن
ــاج العمــل التطوعــي مؤسســات ومشــاريع فــي مــدن ومحافظــات ومراكــز مختلفــة فــي المنطقــة  احتي

ــا . ــد دعــم هــذه المناطــق والعمــل فيه ــكل مــن يري ــًا ل الشــرقية ، لكــي تكــون مرجع

وكانت البداية في محافظة )حفر الباطن(  عام 1436 هـ
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االنطالقة
تم توقيع وثيقة الشراكة  في يوم األربعاء  04/01 / 1436 هــ الموافق 2015/01/21 م 

بيــن   » مؤسســة عبــد الرحمــن بــن صالــح الراجحــي وعائلتــه الخيريــة «  و  » مركــز إبــداع القيــم لاستشــارات 
والتطويــر «  .

فكرة المشروع 
 دراسة احتياج العمل التطوعي بمحافظة حفر الباطن ومستوى ترتيب أولويات العمل والدعم فيها .

العائد المرجو من المشروع
1-  تحديد احتياجات العمل التطوعي في المحافظة . 

2- تحديد أولويات احتياجات العمل التطوعي في المحافظة .
3- التواصل والتكامل بين المنظمات التطوعية والمهتمين بالعمل التطوعي في المحافظة . 

مكونات المشروع وأدواته
 ورش عمل  –  زيارات ميدانية  –  لقاءات مباشرة  –  تصميم استبانات وتحليلها  -  تصميم تقرير توجيهي

المستهدفون من المشروع
1- جميع المنظمات الخيرية والمشاريع التطوعية القائمة حالياً بالمحافظة .

2- المهتمون بالعمل التطوعي بالمحافظة .
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وقت تنفيذ المشروع ومكانه
محافظة حفر الباطن  ـ في الفترة 1436/04/01- 08/30/ 1436

مخرجات المشروع

ــ كراسة احتياجات المنطقة المرتبطة بالعمل التطوعي .
ــ خريطة أولويات المنطقة المرتبطة بالعمل التطوعي .

خطة عمل المشروع
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أوالً : تحليل بيانات المحافظة 

تم االطالع على مجموعة البيانات المفصح عنها والمرتبطة بالعمل التطوعي بالمحافظة ، من خالل : 
ــ  أسماء المنظمات والمشاريع التطوعية بالمحافظة .

ــ  بيانات الجهات والخدمات التي لها ارتباط بالعمل التطوعي في المحافظة  .
ــ  بيانات السكان بالمحافظة ، وتصنيفاتهم .

وتم قراءتها وتحليلها واستخراج المؤشرات المرتبطة بموجهات العمل التطوعي وأولياته من خالها .
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ثانياً : اللقاءات وورش العمل مع العاملين والمهتمين بالعمل التطوعي بالمحافظة

    تــم عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات المباشــرة وغيــر المباشــرة مــع المعنييــن والمهتميــن وأصحــاب التأثيــر 
البيانــات فــي العمــل التطوعــي بالمحافظــة ، كمــا تــم دعــوة هــؤالء للقــاء والتحــاور فــي ورش عمــل 

ومجموعــات تركيــز جــاءت علــى النحــو التالــي مــن خــال :

اللقاءات : 
اللقاء )1( :  •

ــــ  مــع رئيــس المحاكــم بالمحافظــة فضيلــة الشــيخ ســليمان الثنيــان  ، وحضــره مجموعــة مــن المهتميــن 
بالعمــل التطوعــي بالمحافظــة .

ــ  وقد تم عقد اللقاء صباح يوم االثنين 1436/05/11  .
ــــ  وتركــز النقــاش فــي اللقــاء حــول ) أهميــة المشــروع - التحديــات المتوقعــة لنجــاح المشــروع – آليــات 

تعزيــز نجــاح المشــروع – شــركاء النجــاح بالمشــروع ( .

اللقاء )2( :  •
ـ مــع نخبــة مــن المهتميــن بالعمــل التطوعــي بالمحافظــة شــمل اللقــاء خمــس شــخصيات بــارزة ، علــى 
رأســها األســتاذ / عبــداهلل بــن ســليمان الدبيــان  نائــب مديــر إدارة التعليــم بالمحافظــة ونائــب رئيــس 
جمعيــة تحفيــظ القــرآن ، ونخبــة مــن اللجنــة الطبيــة الخيريــة وجمعيــة تحفيــظ القــرآن وجمعيــة المعاقين .

ـ وقد تم عقد اللقاء مساء يوم االثنين 1436/05/11  .
ــات  ــروع – آلي ــاح المش ــة لنج ــات المتوقع ــروع - التحدي ــة المش ــول )أهمي ــاء ح ــردات اللق ــزت مف ـ وترك

ــروع( . ــاح بالمش ــركاء النج ــروع – ش ــاح المش ــز نج تعزي
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اللقاء )3( :  •
ـ مــع ممثلــي مجلــس شــباب حفــر الباطــن الواقــع تحــت رعايــة إمــارة المحافظــة ، يرأســهم األســتاذ / 

خالــد األشــرم  ،  وقــد حضــر اللقــاء مجموعــة مــن المهتميــن.
ـ وقد تم عقد اللقاء مساء يوم األحد 1436/06/09 .

ـ وقــد دار الحــوار حــول ) آليــات التواصــل مــع المســتفيدين – آليــات التكامــل بيــن المجلــس والمشــروع 
وتنفيــذه لتوصياتــه ( .
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ورش العمل ومجموعات التركيز : 
ـ ورشة العمل الرئيسة )1( :

ـ مع العاملين والمهتمين بالعمل التطوعي بالمحافظة  .
ــى  ــة والنصــف وحت ــن 1 رجــب 1436  مســاء مــن الســاعة الرابع ــوم االثني ــد الورشــة ي ــم عق ــد ت ـ وق

ــر الباطــن . ــدق ســنام وســط حف ــة والنصــف فــي قاعــة فن الســاعة الثامن
ــا  ــة رســميًا لحضــور الورشــة والمشــاركة فيه ــع المنظمــات والمشــاريع التطوعي ــد تــم دعــوة جمي ـ وق

ــة :  ــة الحضــور الشــخصيات التالي ــد شــملت قائم ــادات والصــف األول ، وق بمســتوى القي
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ـ وقــد طــرح فــي الورشــة مجموعــة مفاهيــم ) الحقيبــة مرفقــة ( ، وأديــرت مجموعــة بطاقــات كان أبرزهــا 
البطاقــات الخمــس التالية : 

نموذج )1 ـ أ(  بطاقة تصنيف المستفيدين الحاليين :

نموذج )1 ـ ب( الفئات المنسية أو المغفلة :

نموذج )2( بطاقة قوائم االحتياجات الحالية :

نموذج )3( بطاقة قوائم االحتياجات االستشرافية :

نموذج )4( بطاقة قياس التغطية :

وقد أثمرت الورشة مجموعة من المنتجات المهمة جدًا في بناء الدراسة . 
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ــي ناقشــت مخرجــات ورشــة العمــل الســابقة وأضافــت إليهــا مجموعــة  ــز ، والت •  مجموعــة التركي
أبعــاد أخــرى جــاءت علــى النحــو التالــي :

ـ مع نخبة من مرشحي المنظمات والمهتمين بالعمل التطوعي بالمحافظة  .
ـ وقــد تــم عقــد المجموعــة يــوم الخميــس 10 شــعبان  1436  مســاء مــن الســاعة الرابعــة والنصــف 

وحتــى الســاعة الثامنــة والنصــف فــي قاعــة جمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم وســط حفــر الباطــن .
ـ وقــد تــم طلــب ترشــيح شــخصيات مميــزة مــن المنظمــات والمشــاريع التطوعيــة التــي ســبق وحضــرت 

الورشــة وســاهمت فــي االســتبيانات ، وقــد شــملت القائمــة تســع شــخصيات : 

) جدول 102 ( :

وقــد راجعــت المجموعــة مخرجــات ورشــة العمــل ، وأضافــت مجموعــة مــن النقــاط المهمــة فــي الدراســة، 
مــن أبرزهــا : 

تحديد خصوصيات المحافظة ومميزاتها .   •
تحديد معززات النجاح في العمل التطوعي بالمحافظة .   •

اقتراح منظومة من السياسات المقترحة للعمل التطوعي بالمحافظة .   •
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ثالثًا : االستبيانات مع المستفيدين من العمل التطوعي بالمحافظة

ــة احتياجــات المســتفيدين مــن العمــل التطوعــي   ــم اســتبيان خــاص لدراســة أولوي ــم تصمي ت  •
بالمحافظــة ، انطاقــًا مــن اســتمارة قوائــم االحتياجــات االفتراضيــة المصممــة مــن قبــل المركــز . 

وقــد تــم توزيــع االســتبانات ) إلكترونيــًا و ورقيــًا ( علــى كل منظمــة مشــاركة فــي المشــروع ،   •
وتــم الطلــب مــن الجهــات أن يتــم توزيعهــا علــى مجموعــة مــن مســتفيديها ) 15-10( .

تــم جمــع مــا قدمتــه المنظمــات مــن االســتبانات المعبــأة وعددهــا 50  اســتمارة مــن  6 منظمــات    •
ــي :  ــو التال ــى النح ــا عل ، كان تصنيفه

) جدول 103 ( :
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رابعاً  : تصميم خريطة االحتياجات وأولوياتها

•  وبعد االطالع على جميع المدخالت السابقة التي شملت : 
ـ دراسة بيانات المنطقة . 

ـ دراسة آراء العاملين والمهتمين )ورش العمل ، مجموعة التركيز ، اللقاءات( . 
ـ دراسة آراء المستفيدين . 

تم البدء بتصميم خارطة الطريق الحتياجات المنطقة وترتيب أولوياتها ، والتي شملت  : 
ـ ترتيب أولويات مجاالت االحتياج  .

ـ ترتيب أولويات عناصر االحتياجات . 
ـ توصيات لتغطية االحتياجات . 
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أوالً :  البيانات اإلحصائية

ــ  المرجع للبيانات التالية هو ) دليل الخدمات ( المنطقة الشرقية » إصدار مصلحة اإلحصاءات 
   العامة والمعلومات  ــ الدليل الرابع عشر 1433 -2012 .
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ــة والمرتبطــة  ــام المهم ــن اإلحصــاءات واألرق ــة م ــى مجموع ــات المحافظــة عل    اشــتملت دراســة بيان
بالعمــل التطوعــي مباشــرة أو عــن طريــق اهتمامــات المســتفيدين أو حاجاتهــم أو رغباتهــم أو الخدمــات 

المقدمــة لهــم ، جــاءت علــى النحــو التالــي : 

أوالً : البيانات العامة لسكان المحافظة  )جدول 104( : 

ثانيًا : بيانات سكان المحافظة وارتباطها بالتعليم )جدول 105( :
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ثالثًا : بيانات سكان المحافظة وارتباطها بالتعليم العالي ) جدول 106 ( : 

رابعًا :  الخدمات الصحية ) جدول 107 ( : 

خامسًا  :  المنظمات والمشاريع التطوعية بالمحافظة )جدول 108( :
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ثانيًا : معالم العمل بالمحافظة
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ــة لطبيعــة العمــل التطوعــي بالمحافظــة  ــم التالي كان أهــم مدخــل الســتخراج المعال  •
ــة  ــن ومجموع ــن والمعنيي ــاءات المهتمي ــو لق ــه ه ــتفيدين من ــه والمس ــة ل ــة المحيط والبيئ

ــرواد :  ــع ال ــدت م ــي عق ــز الت التركي

معالم متعلقة بعمل المنظمات والمشاريع التطوعية بالمحافظة : أ - 
وجود شفافية في العمل ومع المستفيد .  .1
وضوح أهداف المنظمات واختصاصاتها .  .2

االهتمام الجيد بالمستفيد ورضاه .  .3
وجود االنسجام والتعاون في العمل وبين المنظمات .  .4

قلة المنافسين في كل اختصاص .  .5
قلة الكوادر المتخصصة .  .6

وجود مجالس إدارة غير عاملة بالمنظمات  .  .7
قلة الموارد المالية للعمل الخيري  .  .8

حب التقليد والمحاكاة .  .9
وجود طاقات تحتاج إلى دعم ومساندة .  .10

ارتباط العمل بشخصيات المجتمعية ) القاضي ( .  .11



معالــم متعلقــة بالبيئــة المحيطــة بعمــل المنظمــات والمشــاريع التطوعيــة بالمحافظــة  ب - 
ــه : وبالمســتفيدين من

وجود التنوع المجتمعي الواسع .  .1
وجود االنفتاح المجتمعي على اآلخر .  .2

سهولة التواصل داخل المحافظة .  .3
نظرة من هم خارج المنطقة للمحافظة ولحجم العمل بالمحافظة .  .4

ضعف البيئة الجاذبة وظيفيًا وسكنى .  .5
وجود بيئات ومساحات متاحة كثيرة الستيعاب الفرص .  .6

كثرة العوائل الفقيرة .  .7
قلة القيود المفروضة على العمل .  .8

سهولة ظهور المشاريع .  .9
قوة اإلعام الداخلي .  .10

انتشار القبلية .  .11
كثرة البدون .  .12

انتشار البادية .  .13
وجود مجموعة من الطاب من أبناء المحافظة يدرسون خارجها.  .14

المحافظة طريق عبور دولي .  .15
البيئة خصبة للتجارة .  .16
سرعة النمو السكاني .  .17

صعوبة الطقس .  .18
تباعد األطراف والضواحي والهجر .  .19

وجود القطاع العسكري .  .20
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    كان أهــم مدخــل الســتخراج المعلومــات التاليــة لطبيعــة العمــل التطوعــي بالمحافظــة والبيئــة 
المحيطــة لــه والمســتفيدين منــه هــو ورش العمــل ولقــاءات المهتميــن والمعنييــن ومجموعــة التركيــز 
التــي عقــدت مــع الــرواد وتحليــل االســتبيانات ، إذ جــاءت منظومــة اآلراء  وساســل المعلومــات لتنظــم 
مجموعــة الجــداول التاليــة ، مبينــة تصنيفــات المســتفيدين من العمل التطوعــي بالمحافظــة  واحتياجاته 

وأولوياتــه ومســتوى التغطيــة التــي حظــي بهــا فــي الواقــع الحالــي والمســتقبل االستشــرافي .
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 تصنيف المستفيدين الحاليين 
) من وجهة نظر المهتمين ( 

التصنيف حسب العمر :
                                                         )جدول 109(
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التصنيف حسب الحالة :
                                                             )جدول 110(
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•  يقصــد بالقوائــم التاليــة : مــا قــام بــه  المهتمــون والمســتفيدون مــن تصنيــف الحتياجاتهــم وكــم 
يســتحق كل احتيــاج منهــا فــي البنــود التاليــة : 

ـ حاجة المستفيد من العمل التطوعي بالمحافظة لهذه المفردة )منظمة أو مشروعاً أو مبادرة(  .
ـ قدرة العمل التطوعي  بالمحافظة )منظمات ومشاريع( على تصميم وتنفيذ هذه المفردة  .

ــذه  ــبيهة ( له ــرافية وش ــات إش ــن وجه ــن ومهتمي ــة ) داعمي ــي بالمحافظ ــل التطوع ــركاء العم ــة ش ـ رغب
ــردة  .  المف

ومجمــوع هــذا االســتحقاق لــكل مفــردة ، ومــن ثــم ترتيــب هــذه االحتياجــات وفــق المجمــوع األعلــى 
ــًا . تنازلي
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) جدول 111 ( 
قوائم االحتياجات الحالية من العمل التطوعي )عام 1436 (

) من وجهة نظر المهتمين ( 
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) جدول 112 ( 
قوائم االحتياجات االستشرافية للعمل التطوعي ) عشر سنوات قادمة (

) من وجهة نظر المهتمين (  
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) جدول 114 ( 
االحتياجات الحالية للمستفيدين بالمحافظة

) من وجهة نظر المستفيدين (  
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) جدول 115 ( 
االحتياجات االستشرافية للمستفيدين بالمحافظة )خالل 10 سنوات القادمة( 

) من وجهة نظر المستفيدين (  



4545



4646

• يقصــد بالجــدول التالــي : رصــد الموجــود حاليــًا مــن منظمــات ومشــاريع بالمحافظــة تقــوم بتقديــم الخدمــات 
الازمــة كمــًا وكيفــًا لتغطيــة هــذه االحتياجــات .

) جدول 113 (  
قياس التغطية الحالية لالحتياج في الواقع التطوعي ) عام 1436( 

)من وجهة نظر المهتمين(  
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أوالً : أولويات االحتياج
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القراءات

ــي  ــا ف ــج مخرجاته ــم نتائ ــا وننظ ــتات جداوله ــع ش ــا أن نجم ــة آن لن ــذه الدراس ــة ه ــي نهاي وف
القــراءات التاليــة ، والتــي مدخلهــا كل مــا ســبق مــن بيانــات ولقــاءات وورش عمــل ومجموعــات 

ــز . تركي

القراءة األولى )الفئات المستفيدة(
أشارت الدراسة إلى أن : 

الفئات التي ينبغي أن يوجه إليها العمل التطوعي مشاريعه بصورة أكبر هي :
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القراءات
القراءة الثانية )أولويات االحتياج والمشاريع(

ــة :  ناتــج جمــع  ــة التالي ــاج منطلقــة مــن المعادل ــة االحتي ــة المحــددة لمــدى أهمي     القيــم التالي
درجــات االحتيــاج الحالــي للمهتميــن ) جــدول 111( يضــاف إليهــا  درجــات االحتيــاج االستشــرافي 
ــدول 114 ( )÷10(  ــتفيدين ) ج ــي للمس ــاج الحال ــا  االحتي ــاف إليه ــدول 112( يض ــن ) ج للمهتمي
ــاج االستشــرافي للمســتفيدين ) جــدول 115 ( )÷10( ينقــص منهــا   يضــاف إليهــا  درجــات االحتي

ــة ) جــدول 113( )×10( ــة الحالي ــة التغطي درج
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) جدول 116 (  
قوائم االحتياجات العالية جدًا :  
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) جدول 117 (  
قوائم االحتياجات العالية :  
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) جدول 118 (  
قوائم االحتياجات المتوسطة :  
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) جدول 119 (  
قوائم االحتياجات المنخفضة :  
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ثانياً : موجهات االحتياج
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   كان أهــم مدخــل الســتخراج المعلومــات التاليــة لمعــززات النجــاح لتغطيــة احتياجــات 
المســتفيدين والمســتهدفين مــن  العمــل التطوعــي بالمحافظــة ، والسياســات المقترحــة لمــن 
ــى بعــض مشــايعه  ــادة العمــل التطوعــي بالمحافظــة أو لدعمــه أو لإلشــراف عل ــادر لقي يب
هــو ورش العمــل ولقــاءات المهتميــن والمعنييــن ومجموعــة التركيــز التــي عقــدت مــع الــرواد 
ــة  ــات لتنظــم مجموع ــة اآلراء  وساســل المعلوم ــاءت منظوم ــل االســتبيانات ، إذ ج وتحلي

النقــاط التاليــة : 
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أ - معــززات النجــاح للمنظمــات والعامليــن فــي العمــل التطوعــي بالمحافظــة لقيــادة تغطيــة 
أولويــات  االحتيــاج :

1. تعزيز ثقافة التطوع ، واستقطاب المتطوعين والمحافظة عليهم .
2. القيام على مبدأ التكامل والتعاون بين الجهات والعاملين في العمل التطوعي .

3. التركيز على التدريب التخصصي والتأهيل النوعي للعاملين في العمل التطوعي .
4. فتح آفاق الشراكة المجتمعية وفك احتكار العمل التطوعي .

5. تقديــر المتميزيــن والمبدعيــن والمحافظــة عليهــم وتوليــد فــرص الســتيعابهم ضمــن مســاحات العمل 
التطوعي.

6. العناية بدراسة احتياجات المستفيدين ، وبناء المشاريع وفقها ، وقياس أثر المشاريع على تغطيتها .
7. بناء مشاريع نوعية ذات جودة عالية وآثار مستدامة .
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السياسات المقترحة لمساندة قيادة تغطية أولويات االحتياج : ب - 

1. البدء بتمتين العمل داخل مدينة حفر الباطن ثم نقل التجارب إلى الضواحي والهجر .
2. االلتزام بالجوانب القانونية والرسمية .

3. تأسيس وتفعيل المجلس التنسيقي للعمل التطوعي واالنطاق من توصياته .
4. التخصص في العمل واإلفادة من المتخصصين .

5. المصداقية مع الجهات الشريكة والمستفيدين .
6. التوثيق المستمر للمناشط واإلنجازات .

7. االهتمام بالجوانب االقتصادية بالمحافظة .

واهلل الموفق ..
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