
  مشروعكثِق بنفسِك وتأكدي أنه لم يفت األوان أبًدا لبدء  : رسالتي إلى كل امرأة هي"من موقعي هذا: 

 " الخاص 

األعمال الذين  و من صاحبات وأصحاب المشاريع الصغيرة 19لطفلين وصاحبة مشروع صغير وهي واحدة من   رويدا عبد الغفار، أم 

مع هيئة األمم المتحدة   بالتعاون  من قبل المعهد األوروبي للتعاون والتنمية تنظيمهتم   والذي"حضروا تدريب "ابدأ مشروعك الخاص

المشاركين  المشاركات وإلى تزويد يهدف برنامج  و كجزء من  2020نوفمبر   19أكتوبر و 29في الفترة ما بين   للمرأة في مصر 

األفكار التجارية وإجراء دراسات الجدوى والتسويق   كيفية تطوير  مثل ،وتنفيذها بالمهارات الالزمة لتخطيط مشاريع األعمال الناجحة

لقد اثبتت التجارب العالمية والوطنية أن تمكين المرأة من خالل تعزيز الفرص االقتصادية   . ة، من بين أمور أخرىي ن االميز وضع  كيفيةو

من شأنه بناء قدرات المرأة االجتماعية واالقتصادية للتصدي للعنف. يوفر برنامج "مدن وأماكن عامة آمنة " بيئة مواتية للمرأة للوصول  

ا في ذلك من خالل تطوير األماكن العامة لكي تكون أكثر امانًا للمرأة والفتاه وبناء الوعي المجتمعي بشأن  إلى فرص مدرة للدخل، بم

تأثير العنف ضد المرأة. يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وجامعة اإلسكندرية وبالتعاون مع منظمات المجتمع  

 ندا في مصر. المدني وبدعم من سفارة مملكة هول

 .حول التدريب الذي تلقته  ورأيهاتحدثنا إلى رويدا عبد الغفار للتعرف على مشروعها الصغير 

 

األوروبي للتعاون   المعهد :صورة.  2020خالل التدريب في أكتوبر   بكل فخر وسعادة  بعض منتجاتها وهي تعرض رويدة عبد الغفار  

 ليلى خليل  /االقتصادي والتنمية  

كان يشتري لي كتبًا عن الحرف  حيث    داعمي األول  والدي هو  ان وال يزالوك  خاص بالصناعات اليدويةكان لدي دائًما شغف  "

 .أعتقد أن لدي موهبة خاصة تسمح لي بفهم كيفية صنع منتج يدوي بمجرد النظر إليه .اليدوية والفنون

حتى أنني شاركت   ،رسم الزيتي والرسم على الجلدجربت العديد من الفنون والحرف اليدوية، بما في ذلك الفنون المعقدة، مثل اللقد  

 .في مسابقات في جميع أنحاء اإلسكندرية وفزت بمراكز متقدمة في معظم هذه المسابقات



بعد طالقي وعلى الرغم من أنني حصلت على كل الدعم الذي يمكن ألي شخص أن يطلبه من والدّي، طاردني دائًما شعور أنه  

عملت كمدرس لفترة، لكن لم أشعر أن التدريس فجربت وظائف مختلفة،  .  االعتماد على نفسي وأن أكون قدوة ألوالدي  علىيجب  

 .قضيت بعض الوقت في التفكير فيما يمكنني فعله لكسب الدخل وكنت أبحث دائًما عن األفكار واإللهام .يناسبني

بين أقاربي   ةمعروفكنت   .منذ ثالث سنوات خالل حفلة عيد ميالد  أن أبدأ عملي الخاصلي فكرة    عندما خطرتوكانت المفاجأة  

قبلت المهمة،  . اقترحت أختي على صديقتها أن أقوم بعمل زينة عيد ميالد طفلها ،في أحد األيامو بشغفي بالحرف اليدوية والفنون

دي صفحة على وسائل التواصل االجتماعي العائلة إذا كان لإحدى أصدقاء  خالل حفلة عيد الميالد، سألني   .الجميع بالزينة  وأعجب

قد يطلبون خدماتي، لذلك قمت بإنشاء صفحة على وسائل التواصل االجتماعي الالتي    هاحتى يتمكن من مشاركتها مع أصدقائ

 .عملي لإلعالن عن خدماتي، وهكذا بدأت

للتعاون والتنمية، تعلمت كيفية إنشاء العالمة التجارية وتنمية عملي.   األوروبيالمعهد  من خالل تدريب "ابدأ عملك" الذي تلقيته مع

في الواقع، بدأت في البحث عن منظمات يمكنني من  .أيًضا ةجًدا بالتسويق وحتى المدرب نصحني بأن أصبح مدرًب  ة أصبحت شغوفً 

ال أصدق أنني اآلن مدربة في المركز الثقافي في  خاللها تقديم دورات تدريبية مختلفة لنساء أخريات يرغبن في بدء أعمالهن الخاصة و

 .اإلسكندرية

 .  الخاص مشروعكثِق بنفسِك وتأكدي أنه لم يفت األوان أبًدا لبدء : رسالتي إلى كل امرأة هي

"  آمنةماكن عامة أوهيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر في إطار برنامج "مدن والمعهد األوروبي للتعاون والتنمية  يندرج هذا التعاون بين

محافظة اإلسكندرية وبالتعاون مع  وفي اإلسكندرية، والذي تنفذه هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة،  

من أهداف التنمية  1الهدف  بدعم من سفارة مملكة هولندا في مصر. يساهم البرنامج في تحقيق  ،منظمات المجتمع المدني باإلسكندرية

" من خالل تزويد النساء األكثر ضعفًا اجتماعيًا واقتصاديًا بمهارات قابلة  "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ي أ المستدامة: 

من أهداف   5الهدف  يساهم هذا التعاون أيًضا في تحقيق والمالي دون اللجوء إلى آليات مواجهة سلبية.    للتسويق تتيح لهن تحقيق االستقالل 

" من خالل معالجة التحديات القائمة على النوع االجتماعي  ء والفتياتالتنمية المستدامة: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النسا

ين التي غالبًا ما تواجهها النساء األكثر ضعفًا اجتماعيًا واقتصاديًا في السوق ومنحهن أدوات للدفاع عن أنفسهن ضد العنف من خالل التمك

 .االقتصادي
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