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سامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالسيد
لقاء السيد ممثّل
المفوض ال ّ
ّ
رضا بن رابح المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية  :تسليم
متطورة لوزارة الداخلية
تجهيزات
ّ
استقبل السيد رضا بن رابح المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية  ،السيد مازن أبو شنب ،ممثل
المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
ّ
بالجمهورية التونسية ،وذلك بعد ظهر يوم  6فيفري
 7102بمقر وزارة الداخلية.
وإذ تأتي هذه المقابلة في إطار استمرارية التشاور
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
والتعاون بين
ّ
الالجئين والسلطات التونسية بصفة عامة ووزارة
صصت لتسليم عدد من
الداخلية بالخصوص ،فقد ُخ ّ
االت النسخ باالضافة الى حواسيب عالية الجودة ،
المفوضية السامية لألمم
وهي تجهيزات منحتها
ّ
المتحدة لشؤون الالجئين للوزارة الداخلية بتمويل
أوروبي -سويسري ضمن برنامج تعزيز قدرات ادارة
الحدود و االجانب التابعة لوزارة الداخلية.
وأ ّكد الجانبان بمناسبة هذا االجتماع الذي ت ّم بحضور
إطارات سامية للوزارة الداخلية ومسؤولين من مكتب المفوضية بتونس ،على استمرارية التعاون
والتنسيق المشترك واالنتفاع ببرامج تنمية القدرات والخبرات التي توفّرها المفوضية.
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Mr.Ridha Ben Rabah, Director General of International Cooperation at the Ministry Tel : +216 58 335 120
of Interior received Mr. Mazin Abu Shanab, the Representative of UNHCR in
Tunisia on 6 February 2017 at the
headquarters of the Interior Ministry.
This meeting took place in the framework of
the continuous consultation and cooperation
between the High Commissioner of the United
Nations for Refugees (UNHCR) and the
Tunisian authorities in general and the Ministry
of Interior in particular. On this occasion,
UNHCR delivered a number of printers as well
as technologically advanced computers as a
grant to the Interior Ministry, funded by the
European Union and the Swiss cooperation.
This donation is part of the program on
strengthening the capacities of the Ministry’s
border
and
foreigners’
management
Directorate.
During the meeting which has been attended
by high officials from the Tunisian Ministry as
well as senior staff from UNHCR, Mr. Ben
Rabah and Mr Abu Shanab stressed on the importance to pursue the already
existing joint coordination and cooperation and discussed the ways forward to
benefit from capacity-building activities offered by the UNHCR.

