
التو�صية الأوىل :
اإعادة النظر يف بع�ض الأنظمة ذات العالقة بالأ�رسة وتطويرها مبا يتالءم مع احتياجات الأ�رسة 

اأوقات الأزمات .

التو�صية الثانية :
اأن يتوىل جمل�ض �سوؤون الأ�رسة بالتعاون مع وزارة الإعالم ووزارة الت�سالت تن�سيق اجلهود ملايحقق 

دعم الأ�رس ال�سعودية يف مواجهة التحديات.

التو�صية الثالثة :
اأن تقوم املوؤ�س�سات التعليمية يف جميع مراحلها الدرا�سية عن طريق الأن�سطة واملناهج الدرا�سية بتعزيز دور الأ�رسة، 

والحرتام املتبادل بني اجلن�سني، واملحافظة على اأ�سالة الأ�رسة واأهميتها .

تو�صيات ندوة :
 التحديات التى تواجه الأ�صرة ال�صعودية 
يف ظل التغريات املت�صارعة من جراء
 انت�صار فريو�س كورونا 



التو�صية الرابعة :
الدخل  ذات  الأ�رس  حلماية  املدين   املجتمع  مع  بالتعاون  بالأزمات  خا�سة  اجتماعية  واأنظمة  �سيا�سات  ا�ستحداث 

املحدود .

التو�صية اخلام�صة :
و�سع �سيا�سات واأنظمة ولوائح خا�سة بالتعليم والتعلم والعمل عن بعد حتفظ احلقوق وحتافظ على وقت الأ�رسة .

التو�صية ال�صاد�صة :
مراجعة اأنظمة العمل لتتنا�سب مع العمل عن بعد خا�سة بالن�سبة للن�ساء العامالت ، ول�سيما مع تعدد امل�سوؤوليات 

الأ�رسية والجتماعية امللقاة على عاتقهن .

التو�صية ال�صابعة :
تفعيل دور مراكز الأحياء واجلمعيات اخلريية لدعم الأ�رس ملواجهة الظروف الجتماعية التي قد تطراأ عليها .

التو�صية الثامنة :
التوا�سل  وو�سائل  واملقروءة  وامل�سموعة  املرئية  الإعالم  و�سائل  عرب  املجتمع  فئات  جلميع  الوعي  بث  على  العمل 
الجتماعي للحفاظ على كيان الأ�رسة وعدم تهمي�ض دورها ، ولدرء املحاولت املغر�سة للتغرير بال�سباب والفتيات 

من مدخل احلرية ال�سخ�سية .

التو�صية التا�صعة :
تاأهيل كوادر �سعودية متخ�س�سة يف جمال الأزمات مل�ساعدة ودعم الفئات ال�سعيفة كالأطفال وامل�سنني وذوي 

الإعاقة .

التو�صية العا�صرة :
ي والقر�ض احل�سن بني جميع فئات املجتمع وملختلف الأعمار . العمل على ن�رس ثقافة الدخار الأُ�رسرَ

التو�صية احلادية ع�صرة :
اإن�ساء مراكز لبحوث الأ�رسة ، ودعم البحوث والدر�سات املتعلقة بالأ�رسة ودورها واأهميتها .

التو�صية الثانية ع�صرة :
ي  اخلا�ض بالأمومة والطفولة، والتعاون مع الربامج القائمة . اإن�ساء مراكز �سحية لن�رس الوعي ال�سحي الأُ�رسرَ

التو�صية الثالثة ع�صرة :
ي كالأ�رس املنتجة، واملبادرات ال�سغرية يف املنزل ، كم�رسوعات ا�ستثمارية طويل الأجل . دعم ال�ستثمار الأُ�رسرَ


