
  بيان صحفي

  األمم المتحدة تشكر سيرا ليون على مساهمتها في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم

أعرب وكيل األمين العام لعمليات السالم جان بيير الكروا عن تقديره للدعم  القوي الذي قدمته سيرا  - 2022أكتوبر  19نيويورك في 
التابعة لألمم المتحدة وللخدمات والتضحيات التي قدمها أفرادها النظاميين المنتشرين في جميع أنحاء العالم  ليون لعمليات حفظ السالم 

 تحت راية األمم المتحدة.  

بدأت مشاركة سيراليون في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في أوائل الستينيات عندما نشرت حفظة سالم في عملية األمم  
لبعثة األمم المتحدة لتحقيق من خالل توفير ضباط شرطة   2004). وعادت إلى حفظ السالم في عام ONUCلكونغو (المتحدة في ا

   ).MINUSTAHاالستقرار في هايتي (  

    عمليات حفظ سالم تابعة لألمم المتحدة. 9امرأة، إلى  43من األفراد النظاميين، من بينهم  67تقدم سيراليون اليوم   

من حفظة السالم التابعين لها،  28) حيث يخدم حاليًا UNMISSانتشار لسيراليون مع بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان (إّن أكبر 
امرأة. كما توفر األفراد النظاميين لقوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي، وبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد   27من بينهم 
ستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقوة لتحقيق اال

مساعدة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي، وبعثة األمم المتحدة ل
ومكتب األمم المتحدة للدعم في الصومال. كما شاركت سابقًا في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في ليبيريا ونيبال  الصومال، 

 وتيمور الشرقية وغرب إفريقيا واليمن.   

-1998لحفظ السالم ( أفاد السيد الكروا بأّن: "سيراليون هي واحدة من الدول القليلة التي استضافت في السابق عمليات األمم المتحدة 
  )، والتي تنشر اآلن بكل فخر قواتها لحفظ السالم في بلدان أخرى تحتاج إلى دعم دولي".2005

  تشكل النساء ما يقرب من ثلثين حفظة السالم السيراليونيين المشاركين حاليًا في عمليات السالم التابعة لألمم المتحدة. 

خدمة حفظة السالم السيراليونيين الذين يعملون في بعض أكثر البيئات السياسية واألمنية هشاشة  قال السيد الكروا "إن األمم المتحدة تقدر
من زمالئهم الذين فقدوا حياتهم أثناء خدمة قضية السالم تحت راية األمم المتحدة. عالوة على ذلك، نشكر   41في العالم. كما نحيي ذكرى 

 فوفنا من خالل استراتيجية التكافؤ بين الجنسين الموحدة لألمم المتحدة ".سيراليون على جهودها لزيادة عدد النساء في ص  

، والتي تهدف إلى تعزيز حفظ السالم من خالل واليات أكثر  "(A4Pكما أيدت سيراليون مبادرة األمين العام "العمل من أجل حفظ السالم ( 
 بًا، ومن خالل حشد الدعم للحلول السياسية. استهدافًا، وعمليات أقوى وأكثر أمانًا، وقوات أفضل تجهيًزا وتدري  

  #  #  #  ##   

  
 مالحظة للمحررين:  

  
ن تدير إدارة االتصاالت العالمية التابعة لألمم المتحدة، بالتعاون مع إدارة عمليات السالم، حملة اتصاالت دولية متعددة السنوات بعنوا 

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 للخدمة في بعثات حفظ السالم.  

  

ل يوم، يحدثون فرقًا ملموًسا في حياة  ، خدم أكثر من مليون امرأة ورجل في قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة. ك1948منذ 
  120إن حفظ السالم هو قوة فريدة من نوعها حيث يعمل الجيش والشرطة من أكثر من  الماليين من األشخاص األكثر ضعفًا في العالم.

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

حياتهم من أجل قضية  من أفراد حفظ السالم   4100وبشكل مأساوي يقدم البعض تضحيات جسيمة حيث فقد أكثر من  السالم.
  peacekeeping-is-g.un.org/ar/whathttps://peacekeepin السالم. 

  
  a4p-peacekeeping-for-https://peacekeeping.un.org/ar/action العمل من أجل حفظ السالم:

   



 

 استفسارات وسائل اإلعالم في سيرا ليون:  
  مكتب المنسق المقيم، مسؤول االتصال والدعوة:  

   عثمان سنكوح 
309 68909 232+                                                                                                                         

sankoh0@un.org         

 
  استفسارات وسائل اإلعالم في مقر األمم المتحدة: 

  إدارة التواصل العالمي (نيويورك): 
       دوجالس كوفمان   

361 9932 917 +1        
coffmand@un.org         

 
 إدارة عمليات السالم  

 اوانا رالوكا توباال   

topala@un.org   

 

  جنوب السودان:استفسارات وسائل اإلعالم في 
  مكتب المتحدث الرسمي باسم بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان

spokesperson@un.org-unmiss  
 


