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 سيرة ذاتية
 

 الحالة المدنية 
 

 فال فرجس هللقب : عيشاو االسم

 موريتانيا  /كيفه  1965تاريخ ومحل الميالد : 

 الجنس: اإلناث 

  موريتانية الجنسية :

 الحالة العائلية : متزوجة 

 

  الدراسات
 

 : يالتعليم الجامع

 في  ث حول التنمية الدوليةو)معهد الدراسات والبح / تقدير جيداالقتصادية ةير السياسيتس ماستر في - 

 2002/2003 فرنسا ( –موفيراه  كلير   

  نواكشوطجامعة  /رشعبة التسيي  االقتصاديةمتريز فى العلوم  -

 1991ـ1987 خالل سنوات المتريز األربعة ( ) األولي

 التعليم الثانوى :

  1986 نواكشوط / الطبيعية مزدوجة باكالوريا شعبة العلوم - 

    1982  نواكشوط /عدادية مزدوجةإلاختم الدروس شهادة  - 

 :  التعليم اإلبتدائى 

 1979ـ1972بكيفه  االبتدائية شهادة الدروسـ  

 

 إفادات

 
  2004نواكشوط ’ المشاركة في ورشة تكوينية حول تقنيات النماذج -

’ المشاركة في تكوين حول دمج المرأة في القطاع الريفي المنظم من طرف الهيئة اليابانية للتعاون الفني -

  2001طوكيو 

 هدالمنظمة من طرف المع «التعاون الدولي وتسيير المشاريع » المشاركة في دورة تكوينية حول  -

 .  18/02/2000إلى  24/01/2000بباريس بتاريخ  الدولي لإلدارة العامة

المنظم من طرف صندوق النقد « و االقتصاديرالتسيير السياسي الماك» تقى حول المشاركة في مل -

 بواشنطن.            2000سبتمبر  14يوليو إلى غاية  24الدولي بتاريخ 

 من طرف ةالمنظم« لبرمجة المالية والسياسيات االقتصاديةا» حول  يةالمشاركة في دورة تكوين -

 .يأبو ظب 2000يونيو  15إلى  3بتاريخ  لعربيا صندوق النقد

في إطار برنامج لعصابة بتاريخ « المرأة والتنمية »  المشاركة في ورشة المصادقة علي اإلستراتجية -

  . 1999ديسمبر  23-25
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إلى  1( من GTZميزانية المشاريع االقتصادية المنظمة من طرف )المشاركة في ورشة حول برمجة  -

 بدكار. 1997ابريل  11

 1997يوليو  21إلى  14« المرأة الساحلية » المشاركة في ورشة المصادقة على التقرير الوطني  -

ملتقى حول تقييم وتخطيط ومتابعة المشروعات التنموية المنظم من طرف المعهد العربي  المشاركة في -

 بالكويت.  8/11/1995إلى  21/10/1995للتخطيط 

ـ المشاركة في ورشة حول نظم الصفقات وطرق السحب، المنظمة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية 

 .  1995 إبريل 27إلى  17بتاريخ 

   

 سنة(  24) تجربة  اإلداريملخص المسار المهني  
 

 وزيرة الشؤون االجتماعية و الطفولة و األسرة  :2012-2013 -

 مفتشة عامة للدولة :2011-2013 -

   واالتصال: كاتبة الدولة المكلفة بتقنيات اإلعالم  2008 -

 لترقية تشغيل الشباب للوكالة الوطنية: مديرة عامة مساعدة  2008 -2005 -

 والتنمية . االقتصاديةبوزارة الشؤون  االقتصاديةرئيسة مصلحة الدراسات  : 2005 – 2000-

الريفية في إدارة البرمجة والدراسات بوزارة الشؤون   رئيسة قسم قطاع التنمية :2000 -1992 -

 االقتصادية والتنمية .

 والتنمية ( االقتصاديةالشؤون ) وزارة  في الوظيفة العمومية اكتتاب :1992 -

 

 اإلداريةملخص التجربة المهنية 
 

ألسرة و االستراتجيات و السياسات المتعلقة بترقية المرأة و ا عدادإبتنسيق أعمال المجموعات المكلفة  -

 جي لمكافحة الفقرياإلطار االسترات نتحييالطفولة في إطار 

التعاونيات النسوية على المستوى الوطني من أجل تعزيز برنامج دعم استحداث و تنفيذ و متابعة  -

 اللية االقتصادية للنساء األكثر هشاشة قاالست

للتحفظ العام على االتفاقية الدولية لمكافحة جميع  ئيدف إلى الرفع الجزالتي ته تالو رشاعلى  اإلشراف -

ت اإلدارية و الفقهاء و الفاعلين في ئايممثلين عن اله ترشاالوو تضم هذه  ضد المرأة أشكال التمييز

 المجتمع المدني 

و  المطالبة بوضعمن خالل  ها حماية حقوقلترقية المرأة و  صرات الداعمةاالمن من العديد مشاركة فيال -

 ،التمييز ضدها  أنواعجميع  على و القضاءتطبيق القوانين الوطنية و الدولية التي تضمن حقوق المرأة 

  : المطالب التالية المثالنذكر على سبيل 

 CEDAW تطبيق ـ 1

 2001عليها سنة ية التي تمت المصادقة صمدونة األحوال الشختطبيق  ـ 2

  مراكز صنع القرار إلىالولوج  ـ 3

  مأسسة النوعـ  4

 تشغيلالالتكوين وفرص  إلىولوج الـ  5

 الخدمات الصحية و التعليمية إلىالولوج ـ  6

 االقتصادية و السياسية للنساء    الليةقالستـ ا 7
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 مكافحة العنف المؤسس على النوع ـ  8

   االغتصابتجريم ـ  9

 ضمان وحماية حقوق المرأةلتوى الوطني و الدولي سمع شبكات النساء على الم التنسيق و التشاور -

 نيلفالمعد بالتنسيق مع التعاون ا مراقبة النوع حوللدراسة  المرجعيطار إل عدادإ في مشاركةال -

 .القوانين المعمول بهاوضمان احترام النظم  إلى الهادف األلماني

ـ المشاركة في أعمال اللقاء المنظم من طرف منظمة المرأة  العربية حول إستراتجية المرأة العربية في 

 2013مجال السلم واألمن, القاهرة 

’ فرنسا البلدان التالية : في ،المنظمة علي قضية دمج المرأةجهوية ودولية  ات اءلقالمشاركة في  -

وبيا ) في نطاق يأث’ السودان’ يمال’ السنغال’ المغرب’ المرأة العربية( ة) منظممصر’ حدةتالواليات الم

 ...اليابان(’ اإلفريقياالتحاد 

 

 سنوات( 8تجربة )خبرات أخرى 
 

الحزب الحاكم و من خالل  ’االتحاد من اجل الجمهوريةب حزبللنساء  ة الوطنيةنرئيسة اللج :2010ذ من 

 :التالية األنشطةلى ع اإلشراف التجربة تم ههذ

بهدف  من خالل تغيير العقليات نوعية في مفهوم السياسة ةتحقيق نقل إلىتنسيق حمالت تحسيسية تهدف  -

 .سياسة تخدم مشروع مجتمع إلىضيقة المصالح المناسبات والاالنتقال من سياسة 

 التحديات مامأتوحيد صفوف النساء المناضالت من اجل تعزيز الوحدة النسائية  -

 النساء والشابات بهدف تعزيز قدراتهن السياسيةتأطير و تكوين  -

و اللحمة االجتماعية من خالل إشراك جميع الشرائح االجتماعية في حمالت   الوطنية الوحدةتعزيز  -

 ألنشطة المتنوعة للحزباالنتساب و التنصيب و في جميع ا

تسهيل التواصل بين شرائح المجتمع و  إلىتكوين في اللغات الوطنية يهدف اإلشراف على تنفيذ برنامج  -

 السلمجهود األمن و ييساهم ف

من أجل تحسين إشراك المرأة في مسار التنمية ببلدنا و المساهمة في القضاء علي  قيادة حمالت مناصرة -

 - 2010  جميع أنواع التمييز ضد المرأة. و لقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق المكاسب التالية في ما بين 

2015  :  

مصادقة على على التمييز ضد المرأة المتعلق بحق المعاش لذوي المتوفاة من خالل ال القضاء -1

 (2011)القانون الذي يقضي على هذا التمييز 

   تنظيم مسابقات خاصة بالنساء من أجل دمجهن في القطاعات المختلفة بالوظيفة العموميةـ  2

في االكتتاب خاصة في القطاعات التي يالحظ فيها نقص في تمثيل النساء  يةتمييز إجراءات اعتماد - 3

 التمييز االيجابي في اكتتاب أساتذة التعليم العالي المثالعلى سبيل 

 سلك القضاء  إلىولوج النساء ـ  4

% من غرفة  23’ :ما يقارب ثلث الحقائب الوزاريةتحسين ولوج النساء الى مراكز صنع القرار - 5

 مع تحسن ملحوظ في تمثيل النساء على مستوى من المجالس البلدية 35النواب في البرلمان و %

 . اإلداريةالدوائر  مختلف

حزب ال تبرعات مناضال ت من خاللالتنسيق واإلشراف على وضع صندوق دعم اجتماعي يتم تمويله ـ  

  الفئات الهشة لصالح رامج دعمب تمويل إلىو يهدف هذا الصندوق 
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السياسية  األحزابوطنية ودولية و زيارات تبادل خبرات مع الهيئات المماثلة من  لقاءاتالمشاركة في ـ 

 ( السنغال...’ تونس’ الجزائر’ السودان’ في الدول الشقيقة ) المغرب

 

ة الصحية تحسين الحال إلىهذه الجمعية  و تهدف رئيسة جمعية الصحة الوقائية للمرأة  :2008 منذ 

و ترسيخ ثقافة الوقاية و قد مكنت هذه التجربة  القاتلةمراض األ الوقاية من للسكان خاصة النساء من خالل

  :من القيام باألنشطة التالية

 الحق في الصحة وحماية  رورة ضمانالمساهمة في جهود المناصرة و التحسيس على ضـ 

مراكز تكوين ’ ثانويات ’اعدادياتتحسيسية تستهدف الوسط المدرسي )   تنفيذ برامج اإلشراف علىـ 

) تباعد الصحة اإلنجابية  :حول المواضيع التالية  ويوالوسط المهني و الجمع’ ..(اتامعج’ مهني

الوقاية من ’ النظافة’ مخاطر الزواج المبكر...(’ قبل و بعد الوالدة  طبيةال االستشارات’ الوالدات

خين دالتمخاطر الخفاض و ’ النواسير الوالدية’ مراض الكبدأ’ السيدا’ طان الثدي و عنق الرحمراس

الدول الجمعية من انتخابها كنائب رئاسة رابطة  تحضرات المبيضة للجلد. مكن تنفيذ هذه البرامجسوالم

 راطان ) الفرع الموريتاني(اإلفريقية لمكافحة الس

’ توزيع المواد الغذائية : من خالل للشرائح الفقيرة الجمعية المتعلقة بالدعم المباشر أنشطةتنسيق ـ 

الولوج للعالج؛ توجيه المستهدفين للخدمات  إجراءاتة و مواكبة المرضى في تكميل األدوي ، المالبس

 المتاحة في مجال الصحة

المجتمع ’ الشركاء في التنمية’ )الدولة اإلشراف على تعبئة مختلف المتدخلين على برامج الجمعيةـ 

 (و المستهدفين... الشخصيات المؤثرة’ المدني

تونس و ’ المغرب’ ساحل العاج’ و دولية في مجال تدخل الجمعية )فرنسا ات وطنيةءالمشاركة في لقاـ 

  (السنغال..

 

 استشارات تنسيق اعمال/ /مؤلفات 
 

 2003لمكافحة الفقر ) االستراتجيين ومتابعة اإلطار يلموريتانيا كآلية لتح  3 2 1تقرير حول النموذج ـ 

) 

  2003/(C2Dالتعاون الفرنسي  )تقرير حول تقييم عقود االمديونية في إطار ـ 

 ( 1991رسالة تخرج حول المديونية الموريتانية )ـ 

 االقتصادية في موريتانيا مذكرات حول التنبؤاتـ 

 . لتشغيل في موريتانيالبإنجاز خطة عمل  ةق المتعلقفاجازات واآلاإلنتقرير حول ـ 

فرنسا, تونس, الجزائر, المغرب,  ات تدخل وكاالت التشغيل في كل منتقارير حول مقارنة منهجيـ 

 السنغال.

 بداكار   2011فبراير  ’ إنعاش لقاء نساء مختلف القارات المنظم على هامش المنتدى االجتماعي -

 الدورية للمجموعة االستشارية لموريتانيا  األعمالالمساهمة في تحضير  -

 2015ـ  2001االستراتيجي لمكافحة الفقر اإلطارالمشاركة في أعمال المجموعات المشرفة على متابعة  -

 مجموعة ترقية المرأة (/

 2015 – 2010 دراسة حول برنامج االستثمار العمومي  إعداد -

 2013ألحسن مؤلفة, القاهرة ـ اإلشراف علي جائزة المرأة العربية 

 ء على جميع أنواع التمييز ضد المرأةتنسيق حمالت المناصرة من اجل القضا -
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 حمالت التثقيف الصحي لصالح النساء إنعاشتنسيق و  -

من خالل المشاركة في  المساواة نحو مسيرة النساء» وطنية ودولية:  لقاءاتفي محاضرات  تقديم -

 «النوع والرشوة»’ «الوظيفة العمومية و النوع في موريتانيا » (’2010 )المغرب/ «صنع القرار

 و الولفية( السوننكية’ الريةوالب’ )الحسانية كتيب لتعليم اللغات الوطنية إعداد أعمالتنسيق  -

 مجال النوع / (2015) التقرير الوطني حول التنمية البشرية المستدامة إعدادفي خبيرة استشارية  -

 الرئاسيةاالنتخابات التشريعية والبلدية وخالل  اإلتحاد من اجل الجمهورية   حزبمنسقة حملة النساء  ل -

(2013 - 2014  ) 

   برامج تعزيز قدرات النساء إنعاشتنسيق و  -

 

 الميزات /الحوافز 

 
 و دمجها الفعلي في مسار التنميةتجربة غنية في مجال النضال من اجل الدفاع و حماية حقوق المرأة ـ 

 قدرة عالية على القيادةـ 

 والتقييم قدرة عالية في مجال التنسيق و التنفيذ و المتابعةـ 

 المناصرة مجال قدرة عالية فيـ 

  التشخيص قدرة عالية في روح الفريق /ـ 

 وروح المبادرة   الطموحـ 

 اإليثارـ 

 

 القدرات في المعلوماتية

 

- Windows  

- Word  

-Excel   

- Access  

Stata  - 

Power point  ـ 

 جميع وسائل التواصل االجتماعي استعمال  ـ 

 

  المنطوقة والمكتوبةاللغات 
 

 العربية   :   جيد   -

 جيد   الفرنسية :  - 

 ( TOEICفي اختبار  10)معدل اإلنكليزي :   متوسط  -

 


