
Ordre  
du jour 

08:30 - 09:00 Accueil des participants

09:00 - 09:20

Mots de bienvenue
M. Abderraouf Jemal (Observatoire National de la Migration)
M. Adnen Lassoued  (Institut National de la Statistique)
M. Jean-Pierre Sacaze (Délégation de l’Union européenne)
M. Julien Simon (ICMPD)

09:20 - 09:40 Discours d’ouverture et lancement de l’enquête TUNISA-HIMS
Monsieur le Ministre des Affaires Sociales, M. Mohamed Trabelsi

09:40 - 10:00 Présentation du programme ProGreS Migration Tunisie
Mme Donya Smida (ICMPD)

10:00 - 10:30 L’enquête MED-HIMS (intérêt, pertinence et retombées)
M. Mohamed Kriaa (ICMPD)

10:30 - 11:00 Pause-café

11:00 - 11:30 Présentation de l’enquête MED-HIMS (processus, expériences comparées)
M. Samir Farid (Expert technique MED-HIMS Programme)

11:30 - 12:30 Présentation du processus d’enquête Tunisie HIMS (convention, organes de 
gouvernance, méthodologie, plan de mise en œuvre, état d’avancement)

Mme Nadia Touihri (Institut National de la Statistique)

12:30 - 13:00 Echanges et discussions

13:00 - 13:15 Clôture

13:15 Déjeuner
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استقبال وتسجيل المشاركين08:30 - 09:00

09:20 - 09:00

كلمات اإلفتتاح:
السيد عبد الرؤوف الجمل )مدير عام المرصد الوطني للهجرة(

السيد عدنان االسود )مدير عام المعهد الوطني لإلحصاء(
السيد جون بيار سكاز )ممثل االتحاد االوروبي(

السيد جوليان سيمون )ممثل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة(

09:40 - 09:20
 TUNISIA-HIMS كلمة اإلفتتاح وانطالق المسح

السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون اإلجتماعية 

10:00 - 09:40
ProGreS Migration Tunisie تقديم برنامج

)iCMPD( )السيدة دنيا صميدة )المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

المسح MED-HIMS )لجدوى، االهمية واالنعكاسات(10:00 - 10:30
)iCMPD( )السيد محمد قريعة )المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

استراحة10:30 - 11:00

تقديم مسح MED-HIMS )السياق والتجارب المقارنة(11:00 - 11:30
  )MED-HiMs السيد سمير فريد )خبير دولي في برنامج

تقديم سياق المسح Tunisie HIMS )منهجية  المسح ومخطط التنفيذ واالستبيان وتقدم المشروع(11:30 - 12:30
السيدة نادية الطويهري )المعهد الوطني لإلحصاء(

النقاش وتبادل اآلراء12:30 - 13:00

اختتام الجلسة13:00 - 13:15

استراحة غداء13:15

برنامج اإعالن انطالق م�شروع 
امل�شح الوطـــني للهجـــرة الدولـــّية 
 Tunisia-HIMS واجتماع جلنة القيادة

اخلمي�س ، 10 اأكتوبر 2019
بنزل Mövenpick �شفاف البحرية


