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اليوم المنسق الخاص لألمم المتحدة في  نوهني، للجيش اللبنا نوالسبعوالعيد الرابع بمناسبة 

على  الحفاظللقوات المسلحة اللبنانية في الملتزمة  المهنيةلبنان السيد يان كوبيش بالجهود 

 وبسط سلطة الدولة.  وفي أراضيه، وسالمة لبنان وحدوده وشعبه، وسيادته أمن

 

ً الوطنية واقصى الب": وقال السيد كوبيش محدودة، لعب الجيش  ردمواتضحيات واحيانا

عدم من خطر اإلرهاب وااللغام و في الحفاظ على سالمة لبنان وشعبه هائالً اللبناني دوراً 

 ." ، بما في ذلك على الحدودداخلية أو خارجيةتهديدات االستقرار أو 

 

لجيش اللبناني من جميع المجتمعات الذي يحظى به ا الواضحوفي إشارة الى االحترام 

ً  ، قال المنسق الخاص أن المؤسسة العسكرية تلعباللبنانية ً دوراً  أيضا  في تعزيز أساسيا

 . والتعايش المدني للسالم ةكحارس الوحدة الوطنية وحماية

 

 لسلطة الدائم للبسط حاسمة كأداةجهود القوات المسلحة اللبنانية، ب ورحب المنسق الخاص

وتدريجياً  لبنان الشمالية والشرقيةد على طول حدو، بما في ذلك من خالل انتشارها الدولة

الحدود  عندلجيش اللبناني ل وحداتقمت مؤخًرا بزيارة . وقال السيد كوبيش: "في الجنوب

 من أساسي بدعم الحدود، ضبطالشرقية وأعجبت بالخطوات المهمة التي اتخذت لتعزيز 

 ."الدوليين الشركاء
 

بين القوات المسلحة اللبنانية المهني كما اشار المنسق الخاص الى التعاون والتنسيق 

ً واليونيفيل في جنوب لب على  وشجع، االخيرفي اجتماع مجلس االمن  نان، الذي نوقش أيضا

 .بأكمله 1701 قرارال تطبيق لضمان الخطوات من مزيد اتخاذ

 

، أكد السيد كوبيش على 2018آذار  في عقدلمؤتمر روما الوزاري الثاني الذي عة وفي متاب

المجتمع الدولي باستمرار الدعم للقوات المسلحة اللبنانية إما من خالل االمم المتحدة وام التز

ثنائية مع  اتفاقياتأو من خالل  وآليات تنسيق أخرى مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

 من واسعة مجموعة مع وكذلكاجتماعاتي في مجلس االمن  في. وقال: "لمست الدول المانحة

ً  تقديراً  والدفاع األمن مجاالت في للبنان ستراتيجييناإل الشركاء لدور القوات مشتركا

 ." للجيش والتزام باستمرار الدعمالمسلحة اللبنانية ومسؤولياتها وانجازاتها 



 
 

 

 

 المسلحة، القوات في المرأة مشاركة لزيادة المتخذة بالخطواترحب السيد كوبيش وختاماً، 

 هذا في التقدم من مزيد إحراز على وشجع اإلنسان حقوق معايير احترام ضمانل وكذلك

 .المجال
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