
 حصولي على بطاقة الرقم القومي" بفضل تحقيق حلمي في فتح كوافير تمكنت من  : "سعاد مجدي*على لسان 

وتبلغ الدقهلية  المنصورة، محافظةمن المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك" إحدى الفتيات المستفيدات من مبادرة ، سعاد مجدي

  ،زوجهامع  لألسرةأساسية  ةسعاد معيل أصبحت وبعد وفاة والدها، منازلدبلوم تجارة حاصلة على  سعاد .عاًما 23من العمر 

 .وأخواتها ،وشقيقها ،ووالدتها

هيئة األمم ل الجزئيبالتعاون المجلس القومي للمرأة من قبل  2011 في" مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقكتنفيذ تم 

إلى استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات   تهدف المبادرة. المملكة المتحدةحكومة سخي من  بدعموفي مصر المتحدة للمرأة 

  .واالقتصادي والسياسي في المجتمع دورهن االجتماعيمن أداء يتمكن  المتاحة حتىورفع وعيهن حول الخدمات 

 وكان أخي ياسر شعرهمأقوم بتصفيف  أن  وأحب في البيت وفي تربية أخواتي األصغر سنًا"منذ صغري وأنا أساعد والدتي 

تسريحات شعر مختلفة كل مرة حسب أحدث أن أقص له شعره وكان يطلب مني  يتركني واتسن سبخموالذي يصغرني 

أقتنع بأنني  -مع الوقت-ولكنه الحالق،لكي يتمكن من توفير ثمن أفعل ذلك والقصات. في بداية األمر كان يتركني أن الموضة 

 . هذا المجالفي موهوبة 

 . ةزبائن كثيرويصبح لدي كوافيرة  أن أصبححلمي  دائًما كان

من خالل صديقتي التي تقدمت للطلب على استخراج بطاقة لها  مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك" سمعت عن لقد  

قالت لي أن فرع المجلس القومي للمرأة في المنصورة يُعلن عن طريق مندوبات وجمعيات ووحدات  حيث للسماح لها بالزواج 

تم ذهبت للوحدة وقمت بتسجيل بياناتي وبعد أكثر من شهر  أهلية عن استخراج البطاقات للسيدات بالمجان. قررت أن أذهب

   اسابيع استلمت بطاقتي.   3في خالل وواللتقاط صورة البطاقة لمراجعة األوراق  المحلية وفقا للميعاد الذي تم إبالغي به

بعد في سوق العمل.  وإدماجهنومقتنع بأهمية تعليم البنات  وكان زوجي رجل متفتح بعد حصولي على الدبلوم، تزوجت 

على اإلنترنت فيديوهات تعليم مبادئ تصفيف   بالمحفظة، تابعتدائًما أحمل بطاقتي زواجي، كنت أعيش في بيت عائلة وكنت 

يخلق لي وقت فراغ كبير  مما أضاف خبرة كبيرة لموهبتي. كان عمل زوجي وسفره للبحر األحمر  الشعر والتجميل المبسط

 . العمل من المنزل ككوافيرة للفتيات والنساءشجعوني على وكانت صديقاتي ي

ولكنني   البسيط،حلمي تحقيق  لبداية مشروعي وال أمتلك األموال الالزمة  خاصة ألني في بداية األمر ترددت وكنت خائفة

 . لتحويش المالوقمنا بجمعية  وعائلتي تشجعت بعد تفكير وتشجيع من أصدقائي

بعض الديكورات البسيطة  معكبيرة جدًا وكرسي بسيط  ومرآةدت غرفة مناسبة في المنزل وجهزتها باإلضاءة الالزمة جو

بعدما  وأدوات الميك اب "المستحضرات التجميلية" البسيطة غير المكلفة حيث كنت اشتري متطلباتي من أمكان البيع بالجملة. 

أخيًرا تمكنت من تحقيق حلمي البسيط في فتح كوافير لتلك الوظيفة وتص الظروف، تمكنت من شراء الكرسي المخسمحت لي 

أمي كانت سعيدة جدًا وكان لصديقاتي  .1حصولي على بطاقة الرقم القومي بفضل في بيتي ودفعت ثمن أقساط كرسي الزبائن 

بأحدث  بون  اليطو والشابات والشباب إلى الكوافير الكثير من األطفالدور كبير في جلب الزبائن وبسبب موهبتي، كان يحضر 

 . القصات

 ورة أنه يحقق لي الربح وسعيدة باكتسابي زبائن كثيرة. فتحت هذا المشروع منذ ثالث سنوات وأنا اآلن راضية عنه وفخ

، وأن  ن اعتمد على نفسيأعدم االتكال على أحد وتعلمت و وتتعلم كثيًرا. الفتاة، تكتسب ثقتها بنفسها أنه عندما تعمل أدركت 

 ." أرعى أسرتي دائًما

 

 فقًا لرغبتها.  ذلك ظ على هوية المستفيدة، وا* تنويه: تم تغيير االسم للحف

 
 بطاقة رقم قومي سارية إلتمام أي عملية شراء بالتقسيط.  يشترط وجود  1


