مشاركة تونس في المهام األممية

هشاركح القىاخ الوسلحح الرىنسٍح فً ههام حفظ السالم تالعالن :
عبهًذ رىَظ ،يُز حصىنهب ػهً االعزمالل فٍ  20يبسط  1956وثذاَخ يٍ عُخ  ،1960فٍ
( 16يهًخ ) أو رحذ ساَخ اإلرحبد
انؼذَذ يٍ يهبو حفظ انغالو ثبنؼبنى ،عىاء رحذ ساَخ األيى انًزحذح
اإلفشَمٍ ( 4يهبو).

حىصلح هشاركح القىاخ الوسلحح الرىنسٍح فً ههام حفظ السالم تالعالن
جوهىرٌّح الكىنغى الدٌوقزاطٍح :
 هشاركح أولى :جىَهُخ  - 1960جىَهُخ :1961
 حجن الوشاركح :فُهك ػغكشٌ لىايه  2261ػغكشٌ.
 الوهوـح :حًبَخ انًطبس ويمش انجشنًبٌ ويؤعغبد حكىيُخ أخشي ورحمُك األيٍ ثًُطمخ
"."KASSAI
 هشاركح ثانٍح  :جبَفٍ  - 1962يبسط .1963
 حجن الوشاركح :فُهك لىايه  1100ػغكشٌ.
 الوهوـح :رؤيٍُ ػىدح انالجئٍُ وحًبَخ انًخًُبد ثـ "ELISABETHVILLE".
 هشاركح ثالثح ) : (MONUCيُز يبٌ .2000
 حجن الوشاركح :يجًىػخ ػغكشَخ لىايهب  464ػغكشَب اَزهذ يهبيهب وػبدد إنً أسض انىطٍُ
خالل شهش جىَهُخ  ،2010وحبنُب  23ضبثطب يالحظب ػغكشَب ).(MONUSCO
 الوهوح  :رؤيٍُ يمش لُبدح ثؼثخ األيى انًزحذح وانًُشآد األيًُخ وحشاعخ يمش انهّجُخ انؼغكشَخ
انًشزشكخ ثكُشبعب ورمذَى اإلعُبد انطجٍ ألفشاد انًهًخ وحًبَخ انشخصُبد انشعًُخ وخفشهب .
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الصحزاء الغزتٍح ):(MINURSO
 سثروثز  1991جىاى1997
 حجن الوشاركح 46 :ضبثطب يالحظب ػغكشَب.
 الوهوـح :يشالجخ ولف إطالق انُبس واَغحبة انمىاد انًزُبصػخ ورحمُك أيٍ انصحشاوٍَُ أثُبء
ػًهُخ االعزفزبء
كوثىدٌا ):(UNTAC
 جىاى –  1992أوخ .1997
 حجن الوشاركح:
حجن الوشاركح :فُهك ػغكشٌ لىايه  1026ػغكشٌ.
 الوهوـح :حًبَخ األفشاد وانًُشآد األيًُخ وخفش انالجئٍُ وانًشبسكخ فٍ إػبدح إػًبس انجالد .
الصىهال)(ONUSOM
 دٌسوثز  1992-جىاى . 1994
 حجن الوشاركح :حجى انًشبسكخ :يجًىػخ ػغكشَخ لىايهب  280ػغكشٌ.
 الوهوـح :رؤيٍُ انمبػذح انهّىجغزُكُخ نهمىح يزؼذدح انجُغُبد ثًىلذَشُى ورمذَى انخذيبد انصحُخ
نهًىاطٍُُ.
جوهىرٌح جنىب إفزٌقٍا)(MONUAS
 فٍفزي  1994 -هاي1995.
 حجن الوشاركح :يالحظبٌ ػغكشَبٌ.
 الوهوـح :يشالجخ عُش ػًهُبد االَزخبثبد وػًهُخ فشص انُزبئج .
رونـــدا:
 هشاركح أولى رحذ ساَخ االرحبد اإلفشَمٍ :عجزًجش  - 1993جىَهُخ . 1994
 حجن الوشاركح :وحذح ػغكشَخ لىايهب  60فشدا.
 الوهوـح :يشالجخ ولف إطالق انُبس وَضع عالح األطشاف انًزُبصػخ .
 هشاركح ثانٍح (MINUAR):عجزًجش  1 - 1994دَغًجش .1995
 حجن الوشاركح :فُهك ػغكشٌ لىايه  860فشد.
 الوهوـح :يشالجخ ولف إطالق انُبس وَضع انغالح ورغهُم ػىدح انالجئٍُ وػًم انًُظًبد
اإلَغبَُخ.
تـىرنـدي:
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هشاركح أولى رحذ ساَخ االرحبد اإلفشَمٍ عجزًجش  - 1993أود .1996
حجن الوشاركح 16 :يالحظب ػغكشَب.
الوهوـح :يشالجخ ولف إطالق انُبس ،انًغبهًخ فٍ إػبدح انثمخ ثٍُ انحكىيخ وانشؼت ويغبػذح
انالجئٍُ ورغهُم ػًم انًُظًبد اإلَغبَُخ .
هشاركح ثانٍح :
 ضًٍ االرحبد اإلفشَمٍ :فُفشٌ  -2002دَغًجش ،2004 ضًٍ األيى انًزحذح  (ONUB):دَغًجش  -2004دَغًجش 2006حجن الوشاركح 20 :يالحظب ػغكشَب.
الوهوـح :يشالجخ ولف إطالق انُبس ورغهُم االرصبل ثٍُ األطشاف انًزُبصػخ .

 هشاركح ثالثح :يُز فُفشٌ  – 2007دَغًجش .2009

 حجن الوشاركح :ضبثظ يشالت ػغكشٌ نذي اإلرحبد اإلفشَمٍ ويغزشبس ػغكشٌ أول نذي يكزت
األيى انًزحذح.
 الوهوـح :يشالجخ ولف إطالق انُبس.
هاٌرً)(MINUHA
 دَغًجش  - 1994يبسط .1995
 حجن الوشاركح 2 :يالحظٍُ ػغكشٍَُ .
 الوهوـح :رفمذ انمىاد األيًُخ ويشالجخ رُفُز يهبيهب ورمذَى رمبسَش إنً األيٍُ انؼبو نأليى انًزحذح .
جزر القوىر (ذحد راٌح االذحاد اإلفزٌقً)
 نىفوثز  1997 -جىاى1999.
 حجن الوشاركح  8 :ػغكشٍَُ (ضبثظ فٍ خطخ آيش يالحظٍُ ػغكشٍَُ و
ػغكشٍَُ).
 الوهوـح :يشالجخ انىضغ انؼغكشٌ.

 7يالحظٍُ

ألثانٍا)(MINUK
 جىَهُخ 2000-أود .2008
 حجن الوشاركح 8 :ضجبط ( 6يالحظٍُ ػغكشٍَُ  2ضجبط أسكبٌ).
 الوهوـح :رحمُك االرصبل ثٍُ انًغؤونٍُ انًذٍَُُ وانمُبدح انؼغكشَخ ويشالجخ ولف إطالق انُبس .
الكىخ دٌفىار ):(ONUCI
 هنذ ( 20جىاى  (2003يزىاصهخ.
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حجن الوشاركح 10 :ضبثظ ( 7يالحظٍُ ػغكشٍَُ و 3ضجّبط أسكبٌ).
الوهوـح :يشالجخ ولف إطالق انُبس ورحمُك اإلرصبل ثٍُ انًغؤونٍُ انًذٍَُُ وانؼغكشٍَُ
وانًغبهًخ فٍ إػبدح انثمخ ثٍُ األطشاف انًزُبصػخ.

جوهىرٌح إفزٌقٍا الىسطى والرشاد ): (MINURCAT
 عجزًجش  – 2008دَغًجش .2010
 حجن الوشاركح 7 :ضجبط إرصبل.
 الوهوـح :إػبدح انظشوف األيُُخ انضشوسَخ نؼىدح انالجئٍُ وانًزششدٍَ ثغجت انُضاػبد داخم
انًُطمخ.
هكرة األهن الورحدج لغزب إفزٌقٍا السنغال ): (UNOWA




يبسط  – 2009يبسط .2011
حجن الوشاركح :ضبثظ يغزشبس ػغكشٌ.
الوهوـح :إَجبد حهىل نهُضاػبد وانزىلٍ يُهب ،دػى األيٍ واالعزمشاس ثًُطمخ غشة إفشَمُب ويٍ
رنك ثبنخصىص انُضاػبد انحذودَخ انمبئًخ ثٍُ دول انًُطمخ يُهب انُضاع انحذودٌ ثٍُ َُجُشَب
وانكبيشوٌ.

هكرة إذصال اإلذحاد اإلفزٌقً تجوهىرٌح إفزٌقٍا الىسطى (تانقً)
 أود  – 2010دَغًجش 2011
 حجن الوشاركح :ضبثظ يغزشبس ػغكشٌ.
 الوهوـح :دػى يغبس رؼضَض األيٍ وإػبدح األػًبس ثهزا انجهذ فٍ فزشح يب ثؼذ انُضاع .
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