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تحت  2018 آذار 15في  عقدبمناسبة الذكرى األولى لمؤتمر روما الوزاري الثاني الذي 

 أشار، لبنان ورئاسة األمم المتحدة وحكومة إيطاليا من أجل رعاية مجموعة الدعم الدولية

بتقوية  استمرار أهمية التزام لبنان إلىش بيالمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان يان كو

وأشاد  .في هذا الصددأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي  إلىو ،سيادتهو استقرارهوأمنه 

لبنان في جهوده ها تجاه عن التزام تدولة التي شاركت في روما وأعرب أربعينبالواحد و

لقوات المسلحة اتنمية قدرات ل الخمسية لتعزيز مؤسساته األمنية على أساس خطط لبنان

 األمن الداخلي. ىوقواللبنانية 

 

"بعد  قال السيد كوبيش: ،االشادة التي عبر عنها المجتمعين في روما العام الماضي ا  مكرر

قوى القوات المسلحة اللبنانية وقادة كل من والدستوريون ووزراء  قادةالإجراء مناقشات مع 

، بشأن التحديات حتى اآلنخالل فترة وجودي القصيرة في البلد األمن العام و األمن الداخلي

ضمان أمن البلد وحدوده على  بتصميمهمالمهنية و كفاءتهملتقدم المحرز، أُعجبت باألمنية وا

 .  " هسكانو

 

 ،(2018) 2433( و 2017) 2373 ،(2006) 1701في إطار قرارات مجلس األمن و

 ،بالتنسيق الوثيق مع قوات اليونيفيل ،لمتحدة في لبنانيرحب مكتب المنسق الخاص لألمم ا

لتوسيع وتعزيز وجود الدولة  حتى اآلن اللبنانية تخذتها الحكومةالخطوات التي ابجميع 

ي للجيش اللبنان فوج نموذجيانتشار  من أجل، بما في ذلك اللبنانية في جميع أنحاء أراضيها

وردد السيد  .لبنانيةبحرية  مسلحةالبناء التدريجي لقوات في منطقة عمليات قوات اليونيفيل و

نانية هي القوات المسلحة الشرعية بيان روما المشترك بأن القوات المسلحة اللب شكوبي

وأشاد السيد  ، كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف.لبنانلالوحيدة 

ألفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني على طول الحدود  الصلب باالنتشار شكوبي

 لبنان شالسيد كوبي شجعو. عالمة مهمة لتوسيع سلطة الدولة لذي هوا الشمالية والشرقية،

على استئناف المباحثات حول و في جميع أنحاء أراضيهمواصلة هذه الجهود على 

القوات المسلحة  دعمالدول األعضاء على مواصلة  استراتيجية وطنية للدفاع. كما حث

  . وقوات األمن الداخلياللبنانية 

 



 
 

 

 

حدة بالخطوات التي اتخذها لبنان نحو زيادة احترام حقوق اإلنسان األمم المتترحب 

 1325األمن، وفقا  لقرار مجلس األمن  ىوقو اللبنانيةومشاركة المرأة في القوات المسلحة 

يمثل "قال السيد كوبيش:  . ( بشأن المرأة والسالم واألمن كما تم التعهد به في روما2000)

لقواعد  الداخلي األمن ى، وتنفيذ الجيش اللبناني وقوةياألمن ىقوالازدياد مشاركة المرأة في 

السلوك، خطوات مهمة نحو مزيد من االحترام لحقوق اإلنسان والمساءلة كما هو الحال في 

آللية الوقائية الوطنية  بما في ذلكالوطنية لحقوق اإلنسان،  الهيئةالتعيينات األخيرة ألعضاء 

 . "فعالةن تصبح لى أتطلع إاأنا و .من التعذيب

 

حترم فيها حقوق اإلنسان وسيادة القانون يأن "بيئة أمنية قوية ومستدامة  شوالحظ السيد كوبي

ستسهم في بناء الثقة الالزمة لزيادة االستثمار االقتصادي والتنمية الطويلة األجل لبلد أكثر 

 ا ".ازدهارواستقرارا  
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