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تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
االجناب الكلى إىل 2.4 طفل لكل سيدة حبلول عام 2030 كهدف عام لالسرتاتيجية 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



يف دراسة مت اجرائها ابلتعاون بني قسم الصحة العامة كلية الطب جامعة املنيا وقسم الصحة العامة   
كلية الطب جامعة اوساكا ابلياابن عن "االساطري حول وسائل تنظيم االسرة احلديثة والتقليدية بني  النساء 
يف صعيد مصر"1 هبدف التعرف على مدى انتشار العديد من األساطري حول وسائل تنظيم االسرة وارتباطها 
ابستخدام السيدات هلا يف صعيد مصر، واجريت الدراسة على عينة من 1212 امرأة مصرية متزوجة ترتاوح 
أعمارهن بني 18 و49 سنة يرتددن على مراكز صحية حضرية وريفية يف حمافظة  املنيا، واظهرت النتائج ان 
حواىل 89 % من السيدات الاليت متت دراستهم لديهم على االقل مفهوم من املفاهيم اخلاطئة عن وسائل 
وأن  السرطان  تسبب  االسرة  تنظيم  أن حبوب  هي  انتشاراً  األكثر  اخلاطئة  املفاهيم  االسرة، وكانت  تنظيم 
اللولب ميكن أن يصل إىل القلب عن طريق اخرتاق الرحم! كانت احتماالت استخدام النساء اللوايت آمن 
بعدد متزايد من األساطري واخلرافات أقل من أي وقت مضى يف استخدام وسائل تنظيم االسرة احلديثة، وال 
سيما حبوب تنظيم االسرة عن طريق الفم، ومع ذلك، كان لديهم احتماالت أعلى الستخدام وسائل تنظيم 
االسرة التقليدية مبا يف ذلك العزل وطرق الرضاعة الطبيعية. ومع ذلك، فإن االستخدام احلايل حلبوب تنظيم 
اللوايت  الفم واللولب أقل بني النساء الاليت لديهن معتقدات مضللة ابملقارنة مع أولئك  االسرة عن طريق 

اليؤمن أبي من األساطري.
وقد بينت هذه الدراسة أن األساطري حول وسائل تنظيم االسرة شائعة يف صعيد مصر وقد يكون هلا   
أتثري كبري على اختيار املرأة واستخدامها ملختلف وسائل منع احلمل، وال ميكن إنكار أن استخدام وسائل 
الثقافة وغريها من  أن  تبني  للمرأة، ومع ذلك، فقد  الصحية  للحالة  ينبغي أن يسرتشد وفقا  تنظيم االسرة 
العوامل غري الطبية تؤدي دورا هاما يف قرار املرأة ابستخدام وسائل تنظيم االسرة يف املناطق املنخفضة الدخل 
واملناطق املتوسطة الدخل، وعلى الرغم من األدلة على أتثري استخدام وسائل تنظيم االسرة – ليس فقط على 
التحكم يف اجتاهات اخلصوبة ولكن أيضا على صحة املرأة، رعاية األسرة واحلياة االجتماعية بشكل عام  اال 
ان اخلرافات حول وسائل تنظيم االسرة ال تزال سائدة يف هذه اجملتمعات وقد تعيق استخدام وسائل منع 
احلمل، واليت بدورها تؤدى إىل خفض الصحة العامة ومعدالت اخلصوبة غري املنضبطة، واليت متثل عقبات أمام 
برامج تنظيم األسرة الفعالة، وخلصت الدراسة اىل ان برامج الصحة اإلجنابية يف حاجة  لدحض األساطري 
واملعتقدات اخلاطئة بشأن وسائل تنظيم االسرة احلديثة، إىل جانب توفري وسائل تنظيم االسرة هذه ابستمرار، 
من خالل محالت االتصال الصحية لتحسني الوعي حول خصائص وسائل تنظيم االسرة احلديثة وتغيري املعايري 
االجتماعية حول استخدامها واوصت الدراسة ايضا اىل تدريب مقدمي خدمات الصحة اإلجنابية على التفاعل 

وسائل منع احلمل بني اخلرافة واحلقيقة

٣
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مقدمـــة



مع املعلومات غري الصحيحة اليت لدى السيدات، وكذلك املشاركة اجملتمعية من خالل جلسات املشورة
واحللقات الدراسية اليت تضم مستخدمي وسائل تنظيم االسرة للمقتنعني هبا وليس لديهم اية مفاهيم خاطئة 

عنها، لتبادل خرباهتم واملساعدة على تبديد األساطري املنتشرة يف جمتمعاهتم.

 تطور استخدام الوسائل احلديثة لتنظيم االسرة ىف مصر:   
وفقا لبياانت املسح الدميوجراىف الصحي 2014 فقد ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم االسرة احلديثة 
بسرعة بني 1988 و2000 مث استقر نسبيا منذ 2003 وأصبح استخدام احلبوب واحلقن أكثر شيوعا يف 

السنوات االخرية بينما اخنفض استخدام اللولب قليال منذ 2008.

هناك فروق واضحة يف استخدام وسائل تنظيم االسرة يف الفرتة من 1988 اىل 2014 وفقا حملل اإلقامة 
الريف فقد وصلت معدالت االستخدام سواء يف  ترتفع معدالت االستخدام يف احلضر عنها يف  حيث 
لبياانت املسح السكاين الصحي مصر عام 2008 حيث بلغت  احلضر او الريف اعلى مستوايهتا وفقا 
(64.3 % يف احلضر و 57.5 % يف الريف) ، ويعترب حضر وريف الوجه القبلي اقل املستوايت استخداما 
مستوى  على  األقل  هي  القبلي  الوجه  ريف  يف  االستخدام  نسب  وان كانت  اجلمهورية  مستوى  على 
التـوايل  علـــى   2014 إىل   1988 مـــــــــــن  الفتـــــرة  فـي  االستــــخــــــدام  نسبــــة  بلغت  حيـــــث  الـجمهــــــــوريــة 
(22.1 - 31.4 - 32.1 - 45.1 - 49.9 - 52.7 - 50.3) ويعد ذلك مؤشرا هاما يف ضرورة 

االهتمام ابلوجه القبلي عموما وريف الوجه القبلي على وجه اخلصوص.

تطور استخدام وسائل تنظيم االسرة حسب حمل اإلقامة :

٤



الصحي  الدميوجراىف  املسح  بياانت  تنظيم االسرة حبسب  لوسائل  احلايل  االستخدام   (2) ويوضح شكل 
حمافظات  ابقي  يف  عنها   %62 البحري  الوجه  حمافظات  يف  االستخدام  نسب  ترتفع  حيث   ،2014
اجلمهورية بينما بلغت نسبة استخدام الوسائل يف  حمافظات الوجه القبلي (49%) وتعترب اقل احملافظات 

استخداما للوسائل على مستوى اجلمهورية.

٥



التطور يف تركيبة الوسائل3

3

ابلنظر اىل شكل (3) تظهر لنا التغريات اليت حدثت يف تركيبة الوسائل يف الفرتة من 1988 اىل 2014، ففي 
عام 1988 كان حواىل 40 % من السيدات يستخدمن احلبوب بينما كان حواىل 42 % يستخدمن اللولب 
وحبلول عام 2008 كان حواىل 60 % يستخدمن اللولب مقارنة بــــ 20 % يستخدمن احلبوب ويتضح أيضا 
التغري النسيب السريع يف استخدام احلقن حيث ان 12 % من املستخدمات يف 2008 مقارنة  مع 5 % يف عام 
1995 يستخدمن احلقن، ويظل اللولب هو الوسيلة املفضلة بني السيدات يف مصر ابلرغم من التحول الواضح 
من اللولب واحلبوب واحلقن حيث اخنفض استخدام اللولب من 60 % اىل 51 % يف الفرتة من 2008 اىل 
2014، وىف الوقت نفسه زادت نسبة املستخدمات للحبوب من 20 % اىل 27 % وأيضا كانت هناك زايدة 
يف نسبة مستخدمات احلقن من 12 % لتصل اىل 15 % يف نفس الفرتة، والغريب أيضا هو االخنفاض الواضح 
يف استخدام الواقي الذكرى يف الفرتة من 1988 اىل 2014 حيث كانت نسبة االستخدام يف عام 1988 حواىل 

6 % مث اخنفضت اىل حواىل 1 % عام 2014.

٦
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ويوضح شكل (4) ان حوايل 42 % من السيدات اليستخدمن حاليا اية وسيلة لتنظيم االسرة يف حني كان من 
بني السيدات املستخدمات حاليا حوايل 30 % يستخدمن اللولب كوسيلة لتنظيم االسرة فيما كانت نسبة 
السيدات الاليت يستخدمن احلبوب حوايل 9 % يف حني كانت حوايل 2 % من السيدات يستخدمن الوسائل 

التقليدية وكانت وسيلة تعقيم املرأة اقل الوسائل استخداما بني السيدات حوايل 1 %.



أسباب التوقف عن االستخدام املرتبطة ابلوسيلة4
وفقا لبياانت املسح الدميوجراىف الصحي 2014 كانت نسبة 45 % من السيدات توقفن عن استخدام احلقن 
توقفن عن  السيدات  27 % من  بينما كانت حواىل  او العتبارات صحية،  اجلانبية  االعراض  وذلك بسبب 
استخدام اللولب لنفس السبب، وحواىل 19 % من مستخدمات احلبوب توقفن لنفس السبب، يف حني كانت 
حواىل 31 % من السيدات توقفن عن الرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم االسرة بسبب رغبتها يف وسيلة اكثر 
فاعلية يف كانت حواىل 24 % منهم توقفن بسبب فشل الوسيلة، حواىل 26 % من مستخدمات الرضاعة 
كوسيلة تنظيم اسرة حتولن الستخدام وسيلة أخرى ، بينما كانت حواىل 20 % من مستخدمات احلبوب حتولن 

اىل استخدام وسيلة أخرى.

أسباب عدم االستخدام املرتبطة ابلوسيلة :

٨

حوايل 35 % من السيدات الاليت ال يرغنب يف استخدام وسيلة تنظيم االسرة كانت ألسباب مرتبطة ابلوسيلة 
وكانت حوايل 21 % من السيدات ال يستخدمن بسبب اعتبارات صحية يف حني كانت حوايل 12 % من 
السيدات ال يرغنب يف االستخدام بسبب اخلوف من االعراض اجلانبية، بينما كانت حوايل 2 % من السيدات 
ال يرغنب يف االستخدام ألسباب أخرى اما لصعوبة احلصول على الوسيلة او  عدم وجود وسيلة متاحة او لعدم 

وجود وسيلة مالئمة او من اخلوف يف التأثري على النشاط.



٩

التسويق االجتماعي لربامج ووسائل تنظيم األسرة5

اجلميع وأبسعار  متناول  االسرة يف  تنظيم  األسرة جيعل وسائل  تنظيم  برامج  االجتماعي يف  التسويق   
التسويق  تقنيات  استخدام  التجارية، مع  الصيدليات واحملالت  مثل  القطاع اخلاص،  منافذ  معقولة من خالل 
التجاري لتحقيق أهداف سلوكية حمددة حيث ان التسويق االجتماعي يهتم ابلعناصر األربعة وهى (املنتج – 
السعر- املكان – التوزيع)، وهو ما يسمى مبزيج التسويق وذلك لتحقيق أقصى استفادة من املنتجات الصحية 
ميكن  اليت  االجتماعي  التسويق  مناذج  من  واسعة  جمموعة  وهناك  املستهدفة،  السكانية  الفئات  بني  احملددة 
االعتماد عليها حيث ان  اختيار النموذج يعتمد على أهداف الربانمج، واجتاه الدولة ، ومستوى االستثمار، 
واإلطار الزمين،  ويعترب التسويق االجتماعي مصمم لسد "الفجوة للوصول إىل أولئك الذين ال يعملون بربامج 
جمانية من القطاع العام أو مع منتجات جتارية عالية الثمن موجهة إىل أغىن القطاعات،  ويف الواقع، ميكن تصميم 

برامج التسويق االجتماعي لتصل أيضاً إىل الفقراء، إذا ما مت دعم أسعار املنتجات بشكل جيد.

ملاذا يعترب التسويق االجتماعي هام وضروري؟
يكتسب التسويق االجتماعي أمهيته ألنه ميكن أن  يستخدم الكثري من الطرق اليت تشجع على استخدام وسائل 
تنظيم االسرة ومنها موانع احلمل عن طريق الفم، والواقي الذكري، وسائل تنظيم االسرة يف حاالت الطوارئ، 
احلقن، وهناك أدلة قوية تبني أتثري برامج التسويق االجتماعي على توافر الواقيات الذكرية، ووسائل تنظيم االسرة  

الفموية، ومنها على سبيل املثال: -
• يف ابكستان، يدعم برانمج التسويق االجتماعي 70 يف املائة من حصة الواقي الذكرى.

• وقد وجدت دراسات أجريت يف بنني ومجهورية الكونغو الدميقراطية وإكوادور أن محالت التسويق االجتماعي 
.Cycle Beads6 زادت من الوعي واملبيعات  ألسلوب األايم القياسية

• ويف بنغالديش، حقق برانمج التسويق االجتماعي جناحا كبريا يف التسويق االجتماعي للحقن.

التسويق االجتماعي يساعد على احلد من الفوارق اجلغرافيـــة واالجتماعية واالقتصــادية يف استخــدام وسائل 
تنظيم االسرة

يساعد التسويق االجتماعي على احلد من التفاواتت اجلغرافية واالجتماعية - االقتصادية يف استخدام تنظيم 
تعليما،  واألقل  والفقريات  الشاابت  النساء  أن  الصحي  الدميوجراىف  املسح  بياانت  أوضحت  األسرة، حيث 
واللوايت يعشن يف املناطق الريفية يواجهن صعوابت يف تلبية احتياجاهتن يف جمال تنظيم األسرة أكثر من نظرائهن 
وان هناك أوجه لعدم املساواة يف مجيع املناطق، وميكن أن تستهدف برامج التسويق االجتماعي هذه الفئات 
اليت ال تقدم هلا اخلدمات. وقد أظهرت حتليالت بياانت املسوح الصحية أن أعدادا كبرية من النساء حيصلن 
على وسائل تنظيم االسرة من مصدر من مصادر القطاع اخلاص حىت بني أفقر الناس يف أفقر البلدان وقد أصبح 

الكثري من هذا الوصول من خالل منافذ القطاع اخلاص ممكنا من خالل برامج التسويق االجتماعي.
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١٠

ما هو األثر من برامج التسويق االجتماعي لوسائل تنظيم االسرة؟

تزيد برامج التسويق االجتماعي من استخدام وسائل تنظيم االسرة حيث اثبتت الدراسات  أن هذه الربامج كان 
هلا أتثري إجيايب على معرفة العمالء بوسائل تنظيم االسرة والوصول إليها وعلى استخدام الواقي الذكري6، حيث 
انه يف حضر مشال اهلند عكست محلة تسويق اجتماعية للواقي الذكرى  استمرت ثالث سنوات  تزايدا مطرداً 
يف إمجايل املبيعات 21 % بنسبة  من إمجايل املبيعات، عالوة على ذلك، أظهرت الدراسات االستقصائية أن ما 
يقرب من 70 %  من الرجال الذين تعرضوا  للحملة أفادوا عن استخدام الواقي الذكرى حاليا مع أزواجهم 

.(PSP-One, 2008) مقارنة بنسبة 50 % فقط من الرجال الذين مل يتعرضوا للحملة
كما تساعد برامج التسويق االجتماعي  أيضا على احلفاظ على مكاسب تنظيم األسرة،  ويف جتربة أجريت يف 
دولة املغرب دخل مشروع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف شراكة مع شركيت ويث وشرينغ  للمستحضرات 
الصيدالنية يف التسعينيات خلفض سعر ماركتني من ماركات تنظيم االسرة الفموية ذات اجلرعة املنخفضة مقابل 
محلة اتصاالت حمدودة زمنياً،  كما عملت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع هؤالء املصنعني إلنشاء "صندوق 
العودة إىل املشروع"  حىت ميكن احلفاظ على األنشطة الرتوجيية بعد خروج دعم الوكالة، وقد أظهرت  نتائج املسح 
الدميوجراىف الصحي ابملغرب أنه بعد بدء برانمج التسويق االجتماعي، حدثت زايدة كبرية يف نسبة النساء يف أفقر 
ثالث شرائح من الثروة ابستخدام موانع احلمل الفموية  (Agha et al., 2005) لدرجة أن الفجوة بني األغنياء 
والفقراء يف استخدام وسائل تنظيم االسرة عن طريق الفم قد تقلصت، عالوة على ذلك، فقد حدثت زايدة يف 
استخدام وسائل تنظيم االسرة حىت بعد انتهاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من دعمها الرتوجيي للحملة. 

    (Agha and Do, 2008)

 فاعلية وصول برامج التسويق االجتماعي يف الوصول اىل الشباب
دول   أربع  أجريت يف  دراسة  اثبتت  فعال حيث  بشكل  الشباب  االجتماعي يف  التسويق  برامج  تؤثر   
(Agha, 2002) نتائج برامج التسويق االجتماعي لوسائل تنظيم االسرة اليت اعتمدت على وسائط اإلعالم 
املراهقني  تنظيم االسرة بني  لزايدة استخدام وسائل  للشباب  املالئمة  اجلماهريي، وتثقيف األقران، واخلدمات 
التدخالت املوجهة إىل املراهقني ميكن أن تكون فعالة يف تغيري املواقف  النتائج أن  واملراهقات  وقد أظهرت 
والسلوك اجلنسي إذا كانت تشمل قنوات اتصال متعددة، وتصل إىل نسبة كبرية من الشباب، وجتعل وسائل 
تنظيم االسرة متاحة على نطاق واسع. ويف الكامريون، على وجه اخلصوص، حيث كان التنفيذ أطول من مدة 
وكان أكثر كثافة منه يف بلدان أخرى، أثبت التدخل فعاليته يف تغيري سلوك استخدام وسائل تنظيم االسرة بني 

الشباب والشاابت.
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النماذج الرئيسية للتسويق االجتماعي لوسائل تنظيم األسرة
املصنعة،  الشركة  ومنوذج  احلكومية،  غري  املنظمات  منوذج  االجتماعي:  للتسويق  رئيسية  مناذج  ثالثة  هناك   
والنماذج املختلطة، ويعتمد نوع النموذج املستخدم على التأثري الصحي وأهداف االستدامة وفيما يلي شرح 

مبسط هلذه النماذج: -

1- منوذج املنظمات غري احلكومية
- يوفر الدعم جلميع العناصر األربعة من املزيج التسويقي (  املنتج – السعر- املكان – التوزيع)، لفرتة      

    طويلة من الزمن.
- هلا أكرب األثر يف زايدة فرص الوصول واحلد من االحتياجات غري امللباة   لتنظيم االسرة بني السكان     

    األكثر فقرا. 
- يعمل بشكل جيد يف اجملتمعات الفقرية، واليت هبا ضعف نظم التوزيع، وضعف نظم الصحة العامة،    

    واخنفاض القدرة على دفع تكاليف تنظيم األسرة.

2- منوذج شركات التصنيع
• يستخدم إعاانت صغرية نسبياً وحمدودة زمنياً لعنصر واحد أو عنصرين فقط  من عناصر املزيج التسويقي وهي 

تقريبا عنصري  التوزيع والسعر، ويعتمد على الشركة التجارية إلدارة املنتج والعالمة التجارية والسعر.
• يعمل بشكل جيد يف البلدان اليت توجد فيها قطاعات كبرية من السكان لديهم القدرة على دفع تكاليف تنظيم 

األسرة وتستهدف أيضا املنتجات اجملانية واملدعومة بشكل فعال لشرائح السكان األكثر فقرا.
• القدرة على التفاوض مع الشركات املصنعة لوسائل تنظيم االسرة إلدخال إصدارات منخفضة السعر وذات 

نوعية جيدة عالوة على القدرة على تسعري وسائل تنظيم االسرة يف السوق.
• له أكرب األثر على زايدة استدامة برانمج تنظيم األسرة وحتسني استهداف متويل اجلهات املاحنة.

3- النموذج املختلط
مزيج من منوذج املنظمات غري احلكومية ومنوذج شركات التصنيع  من أجل حتقيق أفضل لكال اهلدفني وحتقيق 

االستدامة واهداف برانمج تنظيم االسرة ومن اهم صفاته: -
• تدار من قبل منظمة غري حكومية ابلشراكة مع الشركة املصنعة.

• تعمل بشكل جيد يف ظل تواجد جتاري قوي وتوزيع كبري.
• تسويق منتج الشركة املصنعة وتوزيعه بدون أي دعم للسعر.
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• برامج الصحة االجنابية يف حاجة اىل ضرورة تضمني اساليب وطرق جديدة ملنع األساطري واملعتقدات اخلاطئة 
بشأن وسائل تنظيم االسرة احلديثة، إىل جانب توفري وسائل تنظيم االسرة هذه ابستمرار.

املعايري  وتغيري  احلديثة  االسرة  تنظيم  وسائل  الوعي حول خصائص  لتحسني  توعية   اقرتاح محالت  • ضرورة 
االجتماعية اخلاطئة حول استخدامها 

•  تدريب مقدمي خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم االسرة على التفاعل مع املعلومات غري الصحيحة اليت لدى 
السيدات واالستجابة هلا، وكذلك املشاركة اجملتمعية من خالل جلسات املشورة واحللقات النقاشية اليت تضم 
مستخدمي وسائل تنظيم االسرة الراضني لتبادل خرباهتم واملساعدة على تبديد األساطري املنتشرة يف جمتمعاهتم 

احمللية.
• حيتاج النظام الصحي إىل مواصلة جهوده للتصدي للتحدايت املتصلة بنظام الصحة االجنابية وتنظيم االسرة، 
وال ميكن للقطاع الصحي أن يعاجل العديد من هذه املشاكل مبفرده، بل يدعو إىل مسامهات قطاعات اجتماعية 

أخرى.
الدولة، مبا يف ذلك  للتسويق االجتماعي على أهداف الربانمج واجتاه  الثالثة  النماذج  يعتمد تطبيق أاي من   •
مستوى التنمية االقتصادية، وبيئة السياسات، والبنية التحتية للقطاع التجاري، وقدرة واستعداد العمالء على 

الدفع، ومستوى استخدام تنظيم األسرة، واحلاجة غري امللباة.
• ضرورة إجراء البحوث لضمان تصميم وتنفيذ برانمج التسويق االجتماعي املناسب الكتساب نظرة اثقبة على 
اجلمهور املستهدف وتقسيمه، ابإلضافة إىل الرصد والتقييم املستمرين مع التعديالت املتكررة للربامج لضمان 

تنفيذها على الوجه املناسب واألمثل وضمان أكرب أتثري.
• خطة االستدامة حتتاج إىل متويل متعدد السنوات لبناء سوق مستدامة لوسائل تنظيم االسرة حيث ان األموال 
أو إىل زايدات كبرية يف  السوق  أن تؤدي إىل سحب منتجات مدعومة من  املاحنني ميكن  القصرية األجل من 

األسعار.
• من اهم مبادئ النجاح للتسويق االجتماعي لتنظيم االسرة هي: -

• االستفادة من احلمالت الناجحة السابقة واملستمرة.
• البدء ابجملتمعات املستهدفة األكثر احتياجا وسهلة التطبيق.

• الرتكيز على الرسائل اليت تعزز السلوك االجتماعي اإلجيايب وديناميكيات النوع االجتماعي.
• استخدام القنوات اإلعالمية يف مرحلة اختاذ القرار.

• االهتمام بوسائل اإلعالم الشعبية / الرتفيهية.

اخلالصة وأهم  التوصيات
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