
  بيان صحفي

  
  األمم المتحدة تشكر بيرو على مساهمتها في حفظ السالم

القوي الذي قدمته بيرو ان بيير الكروا عن تقديره للدعم أعرب وكيل األمين العام لعمليات السالم ج - 2022أكتوبر  12نيويورك في 
وللخدمات والتضحيات التي قدمها أفرادها النظاميين المنتشرين في جميع أنحاء العالم تحت راية لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 

 األمم المتحدة.   

مساهماً ثابتاً منذ ذلك ، وأصبحت 1958أسهمت بيرو ألول مرة بحفظة سالم في عمليات األمم المتحدة عندما نشرت قواتها في لبنان عام 
على قائمة أكبر  48امرأة، إلى خمس بعثات، مما يجعلها في المرتبة  38ألفراد النظاميين، من بينهم من ا 270تقدم بيرو اليوم الحين. 

   مساهم باألفراد النظاميين في عمليات األمم المتحدة للسالم.  

رار في جمهورية أفريقيا  إن أكبر مساهمة لبيرو في قوات حفظ السالم هي في بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستق
  تقوم بأعمال البناء والصيانة.  من حفظة السالم التابعين لها. يعمل أغلبهم في شركة الهندسة البيروفية التي 255الوسطى، حيث يخدم 

تحدة المتكاملة أفاد السيد الكروا بأن "العمل القيم الذي قام به مهندسو بيرو إلصالح وبناء الطرق والجسور ال يمِكّن بعثة األمم الم 
 المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من تنفيذ األنشطة المنوطة بها فحسب، بما في ذلك جهود الحماية، ولكنه

رعاية أيًضا يؤثر بشكل ملموس على حياة المجتمعات المحلية من خالل تعزيز التجارة وتمكين سكان المناطق البعيدة من الوصول إلى ال
  الصحية وإقامة روابط بين بعضهم البعض".

ة؛  كما تساهم بيرو في قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان؛ بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطي
 بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان؛ وقوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي.   

"إن األمم المتحدة تقدر خدمة وتضحيات رجال ونساء بيرو الذين يخدمون في بيئات خطرة وصعبة. يظهر حفظة السالم البيروفيين 
 "نحن ممتنون للغاية لخدمتهم المستمرة".االحتراف والتفاني أينما خدموا. مستوى عاٍل من   

ظة السالم البيروفيين الثمانية الذين فقدوا حياتهم على مر السنين أثناء  وأضاف السيد الكروا: "لن تنسى األمم المتحدة أبًدا تضحيات حف 
 ".1958خدمتهم تحت راية األمم المتحدة منذ عام   

)" والتي تهدف إلى إعادة تركيز عمليات حفظ السالم بواليات  A4Pكما أيدت بيرو مبادرة األمين العام "العمل من أجل حفظ السالم (  
 استهدافًا، وجعل العمليات أقوى وأكثر أمانًا، وحشد الدعم للحلول السياسية وتجهيز القوات وتدريبها بشكل أفضل.أكثر   

   #  #  #  #   

   مالحظة للمحررين:
بعنوان تدير إدارة االتصاالت العالمية التابعة لألمم المتحدة، بالتعاون مع إدارة عمليات السالم، حملة اتصاالت دولية متعددة السنوات 

الخدمة والتضحية". وتعرب الحملة عن امتنان المنظمة العالمية للدول التي تساهم برجالها   -"عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 
  sacrifice-and-https://peacekeeping.un.org/ar/service ونسائها بالزي الرسمي في خدمة بعثات حفظ السالم.

  

كل يوم، يحدثون فرقًا ملموًسا في حياة  ظ السالم التابعة لألمم المتحدة.، خدم أكثر من مليون امرأة ورجل في قوات حف1948منذ عام 
  120إن حفظ السالم هو قوة فريدة من نوعها حيث يعمل الجيش والشرطة من أكثر من  األشخاص األشد ضعفًا في العالم.الماليين من 

دولة جنبا إلى جنب مع الموظفين المدنيين. يأتي حفظة السالم التابعون لألمم المتحدة من ثقافات متنوعة ويتحدثون لغات مختلفة ولكنهم 
 ح من أجل االنتقال من الصراع إلىماية المجتمعات الضعيفة وتقديم الدعم للبلدان التي تكافيشتركون في هدف مشترك وهو ح

حياتهم من أجل قضية  من أفراد حفظ السالم  3,500وبشكل مأساوي يقدم البعض تضحيات جسيمة حيث فقد أكثر من  السالم.
  peacekeeping-is-https://peacekeeping.un.org/ar/what  السالم. 

  
  a4p-peacekeeping-for-ionhttps://peacekeeping.un.org/ar/act  العمل من أجل حفظ السالم: 

   



 استفسارات وسائل اإلعالم في بيرو:   

  مركز األمم المتحدة لإلعالم في ليما
  خوان بابلو كاسابيا بويرو 

  9142-625 (215)+الهاتف: 
juan.casapiaboero@un.org  

 
  

  األمم المتحدة: استفسارات وسائل اإلعالم في مقر 
  إدارة التواصل العالمي (نيويورك): 

       دوجالس كوفمان   

361 9923 917 +1        
coffmand@un.org         

 


