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برنامج العمل العام الثالث عشر، 2019-2023  
  

يستند برنامج العمل العام الثالث عشر إلى أهداف التنمية المستدامة ويلائم جميع الُبلدان – المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل.
فالصحة ُتعد أمرًا جوهريًا بالنسبة إلى أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا العالم المترابط أصبح دور منظمة الصحة العالمية في

توفير المنافع العامة العالمية التي تساعد على ضمان الصحة للجميع داخل الأوطان وعبر حدودها، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

  

كما أن المكانة الفريدة التي تتمتع بها المنظمة بوصفها منظمة تستند إلى العلم والبّينات وتتولى وضع القواعد والمعايير العالمية
التي يمكن تطبيقها على الصعيد العالمي، ُتكسبها أهمية حيوية في عالم سريع التغّير. وفي إمكان المنظمة أن تحّسِن الصحة في

العالم تحّسُنا عظيمًا خلال السنوات الخمس القادمة. ويتمثل الهدف من برنامج العمل العام الثالث عشر 2023-2019 في اغتنام هذه
الفرصة.

  

وترى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أن الصحة بالغة الأهمية من أجل مستقبل عالمنا. وبعد أن قطعت المنظمة التزامًا بتحقيق
الهدف 3 الذي يدعو جميع الجهات أصحاب المصلحة إلى "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"،

ستتولى قيادة برنامج التغيير الذي يدعم البلدان في بلوغ جميع الغايات المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية المستدامة.
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ويحدد برنامج العمل العام الثالث عشر التوّجه الاستراتيجي للمنظمة ويوضح كيف ستمضي في تنفيذه، ويوفر إطارًا لقياس التقدم
الُمحرز في هذا الجهد. وسيوّجه برنامج العمل العام الثالث عشر التقدم التدريجي في الأولويات الاستراتيجية، وعمليات وضع خطط

التنفيذ والميزانية البرمجية وُأطر النتائج والخطط التشغيلية، في كل ثنائية. وقد روعيت فيه الخطط الاستراتيجية لمكاتب
المنظمة الإقليمية، وُوضع بالتعاون مع المديرين الإقليمّيين. وسيشمل برنامج العمل العام الثالث عشر الفترة 2023-2019 وسيشكل

أساسًا لتعبئة الموارد ووضع الميزانيات البرمجية الخاصة بالثنائيتْين 2021-2020 و2023-2022 كما أنه سيؤثر على الميزانية البرمجية
للثنائية 2019-2018 من خلال إعادة تخصيص الموارد في إطار الصلاحيات المخولة للمدير العام لعام 2019.
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