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 بیان صحفي 

  نجاة رشديفي لبنان  نائبة المنسق الخاص لألمم المتحدة
لبنان في عائالتھمموظفي األمم المتحدة وتلقیح برنامج األمم المتحدة لعن  تعلن  

أبریل  /نیسان 21  
 بیروت، لبنان

 
في لبنان، السیدة نجاة   لألمم المتحدة اإلنسانیةلمنسقة المقیمة ومنسقة الشؤون ا، نائبة المنسق الخاص الیوم  أعلنت 

الّرئیسي في   األمم المتحدة رّ ) من مقAZأسترازینیكا ( -رشدي، عن وصول الدفعة األولى من لقاح أكسفورد 
لقیح برنامج ت ضمنم استخدامھا سیت ، أسترازینیكا من لقاح جرعة 15,000من دّفعة األولى . وتتألف النیویورك

 المعترف بھم في لبنان.  أفراد عائلتھمالمتحدة ووظفي األمم م
 

ھو برنامج یدعمھ الفریق الوطني لألمم  ظومة األمم المتحدة  الخاص بمن  19-  فیروس كوفید ضدّ لقیح  تالبرنامج  إّن  
بشكل التي یتم تنسیقھا قاحات لّ لالوطنیة  توزیعالعملیة ومع خطة التلقیح الوطنیة یتماشى مع و ،المتحدة في لبنان

 . في لبنان الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة العامةمنظمة وثیق مع 
 

، تأمل منظومة األمم المتحدة في لبنان تخفیف العبء بنفسھا إدارتھ  األمم المتحدةتولّى من خالل ھذا اللقاح الذي ت
تنسیق الوثیق مع وزارة  بال  مكافحة انتشار فیروس كوروناإضافیة لمن خالل توفیر لقاحات اللبنانیة الحكومة  نع

 الوطنیین. و  ضمان حمایة وسالمة ورفاھیة موظفیھا الدولیینباإلضافة إلى سعیھا المتواصل إلى الصحة، 
 

واألھلیة  شروط ومعاییر األولویة ستتبع األمم المتحدة الخاصة ب لقیح تعملیة الأوضحت السیدة رشدي أن وقد 
لقوات  اللقاحات ھذه سیتم توفیر وتوجیھات وزارة الصحة العامة. من قبل األمم المتحدة، بما یتماشى مع  المحددة

اختیار  عملیة  ةً إلى أّن  ، مشیرعائالتھمموظفي األمم المتحدة و كافة  لو  )الیونیفیل حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة (
ً وفقتّمت التلقیح راكز م المعلومات كافة تؤكد األمم المتحدة التزامھا بتحمیل وعلیھ،  .وزارةاللمعاییر ومتطلبات  ا

 ."IMPACT" منصة الوطنیةالمن قبل األمم المتحدة، على تم تلقیحھم سیموظفي األمم المتحدة الذین الخاصة ب
 

حتى یتمكنوا ھا األممیین  حمایة موظفیضرورة  في لبنان  اإلنسانیة  الشؤون  المنسقة المقیمة ومنسقة    كّررت   ختاماً،
 . مخدمتھ من بدورھم من حمایة اآلخرین و
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