
ي من اتخاذ خطوات   : "أمامعىل لسان أسماء  تمكنت بعد استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة ب 

ي 
ي وحياة أبناب 

ي حياب 
 
  "مؤثرة ف

طلقة ولديها م    ا،عام    25  تبلغ من العمر   ، إحدى المستفيدات من مبادرة المواطنة المرصية "بطاقتك حقوقك"  ،أمامأسماء  

ي قرية  دتها مع وال  تعيشو  طفالن
 . الفيوم بمحافظةقلمشاه ف 

"بطاقتك حقوقك" تحت قيادة المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة األمم   الوطنية  تنفيذ مبادرة المواطنة المرصية  يتم 

ورفع استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات  المملكة المتحدة. تهدف المبادرة إىل  حكومة  وبدعم من    بمرص   المتحدة للمرأة

ي المجتمع 
 .وعيهن حول الخدمات المتاحة حتى يتمكن من أداء دورهن االجتماعي واالقتصادي والسياسي ف 

ل   تركت الدراسة بعد " .    ا وتزوجت بعده بتدائية  لمرحلة اال استكماىلي  ي  فبعد    ،ا لم يدم الزواج كثي   بسنتي   ث دح  ولدينلإنجاب 

ي للعيش مع وال بعدها  الطالق وذهبت
 . دبى

ي سيدة بسيطةكانت    
ي القرية  تعمل بائعة    وكانت  لم تتعلم القراءة والكتابة  والدبى

وات ف  ورة    وشعرتخرص  كان  مساعدتها و برص 

.  استغاللها يتم    ال   القيام بعملها بشكل أفضل وحتى   تستطيع  القراءة والكتابة حتى تعلم  إقناعها بأهمية    هي قمت بها    خطوة أول  

ي وبالفعل 
  وإدارة أموالها بشكل أفضل.  فك الخطأصبحت اآلن قادرة عىل  و األمية  فصول محو  اىل  انضمت والدبى

ي  
ي كيفية تحسي      التفكي  ثم بدأت ف 

ا بأن  وزيادة دخلنا  معيشتنا  ف  ي يعمل  أ  والد علم 
 مصاريف يقوم بدفع    كبائع متجول وال بناب 

ا  االمجلس القومي للمرأة يقدم مساعدات للسيدات  أن  النفقة بشكل منتظم. وهنا جاءت نصيحة خاىلي حيث علم   ألكير احتياج 

 القومي    الرقم ات  بطاقستخراج  ال 
 
ي استخراج  وذهبت بالفعل اىل فرع المجلس بالفيوم و   ا مجان

ي ف 
  بطاقة الرقم القومي ساعدوب 

ي   . الخاصة ب 

ي من اتخاذ خطوات  تمكنت   ي بعد استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة ب 
ي وحياة أبناب 

ي حيابى
   . مؤثرة ف 

ً
اساعد   نأاستطعت    ،أول

ي عن طريقأ
ي مستقبلهم. ثاني    أيال يواجهوا    حتى هم  استخرج شهادات ميالد ل  بناب 

الحصول عىل قرض   تمكنت من  ،ا صعوبات ف 

وع صغي   إلقامة  مشر
 
ي يمك ي من خاص ب 

ي دون الحاجة نت 
ي ومصاريف ابناب 

 من أي أحد. مساعدة ال طلب إىل التكفل بمصاريف 

ي الريف
   ألنيوجد طلب مرتفع عىل العلف    ،ف 

 
ي القرى يق

بية الماشية.  معظم السيدات ف  ي  فكانت فكر  من بيى
وع  إقامة  هي بى  مشر

ي    صغي  
ي بيتى

ي نتاج العلف  إل ف 
ي وتعبئتها    ة،حبوب مجروش  أو علف مدشوش  شكل    للماشية، ف 

وبالفعل نجحت وبيعها.    شكائر   ف 

ي ذلك و 
."مصدر دخل دائم مما يضمن ىلي ئن قائمة من الزبادي أصبح لف  ي

ي إلعالة عائلتى
 وكاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


