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 .VIمكلفة ابملهام التالية :

 نقطة إتصال :اعداد التقرير الوطين حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة (وزارة التنمية واإلستثماروالتعاون الدويل).
 عضو يف جلنة متابعة مدى حتقيق أهداف التنمية املستدامة أجندا ( 2030مقرر). ممثلة عن وزارة الفالحة واملوارد املائية الصيد البحري ابملنتدى الوطين للهدف الرابع للتنمية املستدامة،( ODD4وزارة الرتبية).
 متثيل اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية ضمن برانمج التعاون مع األمم املتحدة":املياه يف العامل الذينريده".
املسامهة يف مشروع "املساعدة التحضريية للتعداد العام األول للفالحة" " TCP/TUN/3503بدعم منمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وذلك من خالل متابعة أعمال اخلرباء وحتديد املنهجية ووضع أسس هذا
التعداد وخاصة أشرفت على مجع القائمات اإلمسية للفالحني املتوفرة لدى خمتلف اهلياكل لالستفادة منها
والتأكيد على ضرورة البناء على ما هو موجود.
 إعداد برانمج جدولة التعداد العام األول للفالحة والصيد البحري. مكلفة إبعداد اجللسات والتقارير وحفظ الواثئق الفنية واإلدارية اخلاصة ابلتعداد العام األول للفالحة والصيدالبحري.
 عضو يف جلنة اإلتصال واإلعالم اخلاصة ابملشروع الكتاب السنوي لإلحصاءات الفالحية :حيتوي هذا الكتاب على مجلة اإلحصاءات اليت أجنزهتا اإلدارة العامةللدراسات والتنمية الفالحية ابلتعاون مع وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل واملعهد الوطين لإلحصاء
والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وخمتلف اهلياكل اإلدارية التابعة لوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري،
خالل العشرية األخرية  .وتتعلق هذه اإلحصاءات ابملوارد املائية والتعليم والتكوين والتشغيل واملؤشرات
االقتصادية ومستلزمات اإلنتاج واستعماالت األراضي الفالحية واإلنتاج الفالحي والصيد البحري والتجارة
الداخلية والتجارة اخلارجية واألسعار
 اإلستقصاء حول متابعة املوسم الفالحي :تربية املاشية. املؤشرات الفالحية اخلاصة ابملعهد الوطين لإلحصاء. االستمارة السنوية .Eurostat اإلستبيان اخلاص ابلتقرير اإلقتصادي العريب املوحد. -الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية.
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 -إعداد برانمج جدولة التعداد العام األول للفالحة والصيد البحري.

 .VIIالدورات التكوينية :

 املشاركة يف دورة تدريبية حول تكوين خرباء يف استخدام نظام أخذ القرار(SDG6 )SDG -PSSيف إطار مشروع "املاء يف العامل الذي نريد" .بتاريخ  13ماي .2019
 -املشاركة يف دورة تدريبية حول "التطورات احلديثة يف االستقصاءات الزراعية :االستشعار عن بعد وتطبيق

نظم املعلومات اجلغرافية" ابهلند من  11إىل  31مارس .2019
 املشاركة يف دورة تدريبية حول "تقدير كلفة إنتاج املنتجات الفالحية " ،بتونس ،خالل الفرتة املمتدة بني 29أكتوبر و 01نوفمرب .2018
 املشاركة يف دورة تدريبية حول "طرق إجناز املسوحات ومعاجلة البياانت اإلحصائية ابستعمال الربجمياتاإللكرتونية" ،بتونس ،خالل الفرتة املمتدة بني  08و  12أكتوبر .2018
 املشاركة يف الدورة التدريبية اإلقليمية حول "منهجية إعداد بياانت الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةوالسمكية" ،اليت أشرفت على تنظيمها املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،خالل الفرتة املمتدة بني  18و 20
جويلية  ،2018بتونس.
 املشاركة يف الدورة التدريبية حول "منهجية إعداد االستقصاءات يف اجملال الفالحي" ،بتونس ،خاللالفرتة املمتدة بني  02و  06مارس .2018
 املشاركة يف دورة تدريبية حول "التخطيط اإلسرتاتيجي" ،بتونس ،خالل الفرتة املمتدة بني  17و19جانفي .2018
 املشاركة يف دورة تدريبية حول "تقنيات إدارة املنتدايت" بقمرت  -تونس ،خالل الفرتة املمتدة بني 11و  13أفريل .2017
 املشاركة يف دورة تدريبية حول "املناهج اإلحصائية لتصنيف املستغالت الفالحية" ،بتونس ،خالل الفرتةاملمتدة بني  13و  16مارس .2017
 املشاركة يف دورة تدريبية عملية حول "منهجية إعداد االستبياانت ومجع البياانت اإلحصائية وحتليلهاوإعداد األمنذجة" ،بتونس ،خالل الفرتة املمتدة بني  30جانفي و  02فيفري .2017
 املشاركة يف دورة تدريبية عملية حول استخدام " ،"Excel Avancéبتونس ،خالل الفرتة املمتدةبني 10و  12نوفمرب .2015
 املشاركة يف الدورة التدريبية القومية حول "املسوحات واإلحصاءات الزراعية" ،اليت أشرفت على تنظيمهااملنظمة العربية للتنمية الزراعية ،خالل الفرتة املمتدة بني  6و10سبتمرب  ،2015ابخلرطوم/مجهورية
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السودان.
 اإلشراف على تكوين جمموعة من اإلطارات التابعة للوزارة حول "حتليل املعطيات املخربية ابستعمال برجمية ،"SPSSخالل الفرتة املمتدة بني 9و  13جويلية . 2015
 املشاركة يف دورة تكوينية حول ختطيط وتنظيم نظم املعلومات. املشاركة يف دورة تكوينية حول نظام املرجعية واإلحداثيات (املفاهيم والتطبيقات). املشاركة يف دورة تكوينية حول مبادئ رسم اخلرائط. املشاركة يف دورة تكوينية حول الرتقيم اجلغرايف للضور ضمن نظم اجلغرفة الرقمية. املشاركة يف دورة تكوينية حول قاعدة بياانت إستعمال األراضي. املشاركة يف دورة تكوينية حول الصور اجلوية و املكانية. املشاركة يف دورة تكوينية حول هندسة الصور الفضائية. املشاركة يف دورة تكوينية حول التحليل الفضائي. املشاركة يف دورة تكوينية حول إستعمال برجمية .ARCGIS املشاركة يف دورة تكوينية حول إستعمال  GPSلتحديد املواقع والدقة. -املشاركة يف دورة تكوينية حول إستعمال برجمية .QGIS

 .VIIIامللتقيات :

 -املشاركة يف ورشة  AVANTIحول تقييم قدرات الوزارة ملتابعة أهداف التنمية املستدامة ODD

يومي 3و 4أفريل .2019
 -املشاركة يف اليوم دراسي حول رصد اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة ومؤ ّشراته وسبل قياس مدى

حت ّققه وذلك ابلشراكة بني األلكسو وزارة الرتبية ابجلمهورية التونسية بتاريخ  30أفريل  2019مبقر
األلكسو.

 املشاركة يف اليوم العاملي للمرتولوجيا بتاريخ  25ديسمرب .2018 املشاركة يف حوار وطين إقليمي حول "أفاق وحتدايت التنمية املستدامة بشمال إفريقيا" الذي نظمتهوزارة الشؤون احمللية والبيئة ابلتعاون مع سكراترية هيئة املوارد الدولية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،بتاريخ
 12ديسمرب  2018بنزل الباالص بقمرت.
 املشاركة يف ورشة عمل شبه إقليمية حول "تنفيذ خارطة الطريق للهدف الرابع للتنميةاملستدامة( ،")ODD4الذي نظمه مكتب اليونسكو ابلرابط يوم  20سبتمرب  2018بنزل قرطاج طلسو
بقمرت.
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 املشاركة بتقدمي مداخلة حول "نظام اإلحصاءات الفالحية" يف اليوم الدراسي الذي نظمه املعهد الوطينللبحوث الزراعية بتونس حول "األنظمة املعلوماتية والتحليل اإلسرتاتيجي" ،بتاريخ  14ديسمرب 2017
مبقر املدرسة الوطنية لإلدارة.
 املشاركة يف ملتقى املديرين العامني لألجهزة اإلحصائية للبلدان اإلفريقية بتونس خالل الفرتة من  10إىل 12ديسمرب  2014مبشاركة وفود عن البلدان اإلفريقية و ممثلني عن منظمات دولية حيث خصصت هذه
الدورة لربانمج دعم إحصائيات القطاع الفالحي واألمن الغذائي يف القارة اإلفريقية.

