سيرة ذاتية
الحالة المدنية
االسم واللقب  :عيشه فال فرجس
تاريخ ومحل الميالد  1965 :كيفه  /موريتانيا
الجنس :اإلناث
الجنسية  :موريتانية
الحالة العائلية  :متزوجة

الدراسات
التعليم الجامعي :
 ماستر في تسيير السياسة االقتصادية /تقدير جيد (معهد الدراسات والبحوث حول التنمية الدولية فيكلير موفيراه – فرنسا ) 2003/2002
 متريز فى العلوم االقتصادية شعبة التسيير /جامعة نواكشوط( األولي خالل سنوات المتريز األربعة ) 1987ـ1991
التعليم الثانوى :
 باكالوريا شعبة العلوم الطبيعية مزدوجة  /نواكشوط 1986 شهادة ختم الدروس اإلعدادية مزدوجة /نواكشوط 1982التعليم اإلبتدائى :
ـ شهادة الدروس االبتدائية بكيفه 1972ـ1979

إفادات
 المشاركة في ورشة تكوينية حول تقنيات النماذج’ نواكشوط 2004 المشاركة في تكوين حول دمج المرأة في القطاع الريفي المنظم من طرف الهيئة اليابانية للتعاون الفني’طوكيو 2001
 المشاركة في دورة تكوينية حول « التعاون الدولي وتسيير المشاريع » المنظمة من طرف المعهدالدولي لإلدارة العامة بباريس بتاريخ  2000/01/24إلى . 2000/02/18
 المشاركة في ملتقى حول « التسيير السياسي الماكرو االقتصادي» المنظم من طرف صندوق النقدالدولي بتاريخ  24يوليو إلى غاية  14سبتمبر  2000بواشنطن.
 المشاركة في دورة تكوينية حول « البرمجة المالية والسياسيات االقتصادية» المنظمة من طرفصندوق النقد العربي بتاريخ  3إلى  15يونيو  2000أبو ظبي.
 المشاركة في ورشة المصادقة علي اإلستراتجية « المرأة والتنمية » في إطار برنامج لعصابة بتاريخ 25-23ديسمبر . 1999
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 المشاركة في ورشة حول برمجة ميزانية المشاريع االقتصادية المنظمة من طرف ( )GTZمن  1إلى 11ابريل  1997بدكار.
 المشاركة في ورشة المصادقة على التقرير الوطني « المرأة الساحلية »  14إلى  21يوليو 1997 المشاركة في ملتقى حول تقييم وتخطيط ومتابعة المشروعات التنموية المنظم من طرف المعهد العربيللتخطيط  1995/10/21إلى  1995/11/8بالكويت.
ـ المشاركة في ورشة حول نظم الصفقات وطرق السحب ،المنظمة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية
بتاريخ  17إلى  27إبريل .1995

ملخص المسار المهني اإلداري ( تجربة  24سنة)
  :2013-2012وزيرة الشؤون االجتماعية و الطفولة و األسرة  :2013-2011مفتشة عامة للدولة  : 2008كاتبة الدولة المكلفة بتقنيات اإلعالم واالتصال  : 2008 -2005مديرة عامة مساعدة للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب : 2005 – 2000رئيسة مصلحة الدراسات االقتصادية بوزارة الشؤون االقتصادية والتنمية .  :2000 -1992رئيسة قسم قطاع التنمية الريفية في إدارة البرمجة والدراسات بوزارة الشؤوناالقتصادية والتنمية .
 :1992 -اكتتاب في الوظيفة العمومية ( وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية )

ملخص التجربة المهنية اإلدارية
 تنسيق أعمال المجموعات المكلفة بإعداد االستراتجيات و السياسات المتعلقة بترقية المرأة و األسرة والطفولة في إطار تحيين اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر
 استحداث و تنفيذ و متابعة برنامج دعم التعاونيات النسوية على المستوى الوطني من أجل تعزيزاالستقاللية االقتصادية للنساء األكثر هشاشة
 اإلشراف على الو رشات التي تهدف إلى الرفع الجزئي للتحفظ العام على االتفاقية الدولية لمكافحة جميعأشكال التمييز ضد المرأة و تضم هذه الورشات ممثلين عن الهيئات اإلدارية و الفقهاء و الفاعلين في
المجتمع المدني
 المشاركة في العديد من المناصرات الداعمة لترقية المرأة و حماية حقوقها من خالل المطالبة بوضع وتطبيق القوانين الوطنية و الدولية التي تضمن حقوق المرأة و القضاء على جميع أنواع التمييز ضدها ،
نذكر على سبيل المثال المطالب التالية :
 1ـ تطبيق CEDAW
 2ـ تطبيق مدونة األحوال الشخصية التي تمت المصادقة عليها سنة 2001
 3ـ الولوج إلى مراكز صنع القرار
 4ـ مأسسة النوع
 5ـ الولوج إلى فرص التكوين والتشغيل
 6ـ الولوج إلى الخدمات الصحية و التعليمية
 7ـ االستقاللية االقتصادية و السياسية للنساء
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 8ـ مكافحة العنف المؤسس على النوع
 9ـ تجريم االغتصاب
 التنسيق و التشاور مع شبكات النساء على المستوى الوطني و الدولي لضمان وحماية حقوق المرأة المشاركة في إعداد إلطار المرجعي لدراسة حول مراقبة النوع المعد بالتنسيق مع التعاون الفنياأللماني الهادف إلى ضمان احترام النظم والقوانين المعمول بها.
ـ المشاركة في أعمال اللقاء المنظم من طرف منظمة المرأة العربية حول إستراتجية المرأة العربية في
مجال السلم واألمن ,القاهرة 2013
 المشاركة في لقاءات دولية وجهوية علي قضية دمج المرأة ،المنظمة في البلدان التالية  :فرنسا’الواليات المتحدة’ مصر( منظمة المرأة العربية)’ المغرب’ السنغال’ مالي’ السودان’ أثيوبيا ( في نطاق
االتحاد اإلفريقي)’ اليابان...

خبرات أخرى (تجربة  8سنوات)
منذ  :2010رئيسة اللجنة الوطنية للنساء بحزب االتحاد من اجل الجمهورية’ الحزب الحاكم و من خالل
هذه التجربة تم اإلشراف على األنشطة التالية:
 تنسيق حمالت تحسيسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مفهوم السياسة من خالل تغيير العقليات بهدفاالنتقال من سياسة المناسبات والمصالح الضيقة إلى سياسة تخدم مشروع مجتمع.
 توحيد صفوف النساء المناضالت من اجل تعزيز الوحدة النسائية أمام التحديات تأطير و تكوين النساء والشابات بهدف تعزيز قدراتهن السياسية تعزيز الوحدة الوطنية و اللحمة االجتماعية من خالل إشراك جميع الشرائح االجتماعية في حمالتاالنتساب و التنصيب و في جميع األنشطة المتنوعة للحزب
 اإلشراف على تنفيذ برنامج تكوين في اللغات الوطنية يهدف إلى تسهيل التواصل بين شرائح المجتمع ويساهم في جهود األمن والسلم
 قيادة حمالت مناصرة من أجل تحسين إشراك المرأة في مسار التنمية ببلدنا و المساهمة في القضاء عليجميع أنواع التمييز ضد المرأة .و لقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق المكاسب التالية في ما بين - 2010
: 2015
 -1القضاء على التمييز ضد المرأة المتعلق بحق المعاش لذوي المتوفاة من خالل المصادقة على
القانون الذي يقضي على هذا التمييز ()2011
 2ـ تنظيم مسابقات خاصة بالنساء من أجل دمجهن في القطاعات المختلفة بالوظيفة العمومية
 - 3اعتماد إجراءات تمييزية في االكتتاب خاصة في القطاعات التي يالحظ فيها نقص في تمثيل النساء
على سبيل المثال التمييز االيجابي في اكتتاب أساتذة التعليم العالي
 4ـ ولوج النساء إلى سلك القضاء
 - 5تحسين ولوج النساء الى مراكز صنع القرار:ما يقارب ثلث الحقائب الوزارية’  % 23من غرفة
النواب في البرلمان و  35%من المجالس البلدية مع تحسن ملحوظ في تمثيل النساء على مستوى
مختلف الدوائر اإلدارية .
ـ التنسيق واإلشراف على وضع صندوق دعم اجتماعي يتم تمويله من خالل تبرعات مناضال ت الحزب
و يهدف هذا الصندوق إلى تمويل برامج دعم لصالح الفئات الهشة
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ـ المشاركة في لقاءات وطنية ودولية و زيارات تبادل خبرات مع الهيئات المماثلة من األحزاب السياسية
في الدول الشقيقة ( المغرب’ السودان’ الجزائر’ تونس’ السنغال)...
منذ  :2008رئيسة جمعية الصحة الوقائية للمرأة و تهدف هذه الجمعية إلى تحسين الحالة الصحية
للسكان خاصة النساء من خالل الوقاية من األمراض القاتلة و ترسيخ ثقافة الوقاية و قد مكنت هذه التجربة
من القيام باألنشطة التالية:
ـ المساهمة في جهود المناصرة و التحسيس على ضرورة ضمان وحماية الحق في الصحة
ـ اإلشراف على تنفيذ برامج تحسيسية تستهدف الوسط المدرسي ( اعداديات’ ثانويات’ مراكز تكوين
مهني’ جامعات ’)..والوسط المهني و الجمعوي حول المواضيع التالية :الصحة اإلنجابية ( تباعد
الوالدات’ االستشارات الطبية قبل و بعد الوالدة’ مخاطر الزواج المبكر ’)...النظافة’ الوقاية من
سراطان الثدي و عنق الرحم’ السيدا’ أمراض الكبد’ النواسير الوالدية’ مخاطر الخفاض و التدخين
والمستحضرات المبيضة للجلد .مكن تنفيذ هذه البرامج الجمعية من انتخابها كنائب رئاسة رابطة الدول
اإلفريقية لمكافحة السراطان ( الفرع الموريتاني)
ـ تنسيق أنشطة الجمعية المتعلقة بالدعم المباشر للشرائح الفقيرة من خالل  :توزيع المواد الغذائية’
المالبس  ،األدوية و مواكبة المرضى في تكميل إجراءات الولوج للعالج؛ توجيه المستهدفين للخدمات
المتاحة في مجال الصحة
ـ اإلشراف على تعبئة مختلف المتدخلين على برامج الجمعية (الدولة’ الشركاء في التنمية’ المجتمع
المدني’ الشخصيات المؤثرة و المستهدفين)...
ـ المشاركة في لقاءات وطنية و دولية في مجال تدخل الجمعية (فرنسا’ ساحل العاج’ المغرب’ تونس و
السنغال)..

مؤلفات  /تنسيق اعمال /استشارات
ـ تقرير حول النموذج  3 2 1لموريتانيا كآلية لتحيين ومتابعة اإلطار االستراتجي لمكافحة الفقر (2003
)
ـ تقرير حول تقييم عقود االمديونية في إطار التعاون الفرنسي (2003/)C2D
ـ رسالة تخرج حول المديونية الموريتانية ()1991
ـ مذكرات حول التنبؤات االقتصادية في موريتانيا
ـ تقرير حول اإلنجازات واآلفاق المتعلقة بإنجاز خطة عمل للتشغيل في موريتانيا.
ـ تقارير حول مقارنة منهجيات تدخل وكاالت التشغيل في كل من فرنسا ,تونس ,الجزائر ,المغرب,
السنغال.
 إنعاش لقاء نساء مختلف القارات المنظم على هامش المنتدى االجتماعي’ فبراير  2011بداكار المساهمة في تحضير األعمال الدورية للمجموعة االستشارية لموريتانيا المشاركة في أعمال المجموعات المشرفة على متابعة اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر 2001ـ 2015) /مجموعة ترقية المرأة
 إعداد دراسة حول برنامج االستثمار العمومي 2015 – 2010ـ اإلشراف علي جائزة المرأة العربية ألحسن مؤلفة ,القاهرة 2013
 تنسيق حمالت المناصرة من اجل القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة4

 تنسيق و إنعاش حمالت التثقيف الصحي لصالح النساء تقديم محاضرات في لقاءات وطنية ودولية « :مسيرة النساء نحو المساواة من خالل المشاركة فيصنع القرار» (المغرب « ’)2010 /الوظيفة العمومية و النوع في موريتانيا»’ «النوع والرشوة»
 تنسيق أعمال إعداد كتيب لتعليم اللغات الوطنية (الحسانية’ البوالرية’ السوننكية و الولفية) خبيرة استشارية في إعداد التقرير الوطني حول التنمية البشرية المستدامة ( / )2015مجال النوع منسقة حملة النساء لحزب اإلتحاد من اجل الجمهورية خالل االنتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية() 2014 - 2013
 -تنسيق و إنعاش برامج تعزيز قدرات النساء

الحوافز  /الميزات
ـ تجربة غنية في مجال النضال من اجل الدفاع و حماية حقوق المرأة و دمجها الفعلي في مسار التنمية
ـ قدرة عالية على القيادة
ـ قدرة عالية في مجال التنسيق و التنفيذ و المتابعة والتقييم
ـ قدرة عالية في مجال المناصرة
ـ روح الفريق  /قدرة عالية في التشخيص
ـ الطموح وروح المبادرة
ـ اإليثار

القدرات في المعلوماتية
 Windows Word Excel Access StataPower pointـ
ـ استعمال جميع وسائل التواصل االجتماعي

اللغات المنطوقة والمكتوبة
العربية  :جيد الفرنسية  :جيد-اإلنكليزي  :متوسط (معدل  10في اختبار )TOEIC
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