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بيان سياسة الحكومة للقطاع الصحي: 2024-2022

إي نجا ماتاواكا هوري نو ، تانا كوتو كاتوا

يتمتع قطاع الصحة لدينا بأسس قوية: قوة عاملة ذات مهارات 
عالية ومتفانية، ومجتمعات منخرطة ومتعاطفة، وقدرة على 
العمل يدا بيد إلنجاز المهام عند الحاجة. لكننا نعلم أن هناك 
فرصاً إلجراء تحسينات ونحتاج إلى بناء نظام صحي مستقبلي 

يعمل بشكل أفضل لصالحنا أجمع.

لفترة طويلة جداً، ما بين النتائج الصحية المختلفة، نفس 
المجموعات التي تعاني باستمرار من نقص في الخدمات 

ويتم نسيانها: الماوري، وشعوب المحيط الهادئ، والمعوقون، 
وأولئك الذين يعانون من التمييز على أساس حالتهم الصحية، 

وثقافتهم، وعرقهم، وجنسهم، وهويتهم الجنسية، ومكان 
معيشتهم، ودخلهم، وعوامل أخرى.

يوفر النظام الصحي الجديد الفرصة لمعالجة هذه المشاكل 
طويلة األمد وإنشاء نظام متوافق مع معاهدة وايتانغي، 

ومنصف، ومتماسك ويدور محوره حول العائلة. ومن خالل 
القيام بذلك، سيكون مستدام ومرن وتكلفته معقولة، مما 

يضمن وجوده لألجيال القادمة وقدرته على مواجهة 
التحديات المستقبلية.

 pae ora رؤيتنا بسيطة: أن يتحقق لجميع النيوزيلنديين
)مستقبل صحي(. وهذا يعني أن األشخاص وعوائلهم يعيشون 

لفترة أطول بصحة جيدة، وقد حّسنوا من جودة حياتهم 
وصحتهم، وأنهم جزء من مجتمعات صحية وشاملة ومرنة، 

ويعيشون في بيئات تحافظ على رفاهيتهم. 

يحدد بيان سياسة الحكومة توقعات الحكومة من النظام 
الصحي لوضع الخدمات والمبادرات والشراكات لحماية 

وتعزيز وتحسين الصحة والرفاهية، وتحقيق العدالة ، وتوفير 
مستقبل صحي. 

لن نحقق التغيير بين عشية وضحاها: سيتطلب منا تحقيق 
ذلك الوقت واالستثمار وبأن يتعاون جميع الكيانات واألفراد في 
قطاعنا الصحي معاً. يبدأ بيان سياسة الحكومة المؤقت رحلته 

هذه، من خالل تحديد أولويات الحكومة وتوقعاتها للعامين 
األولين من النظام الذي تم إصالحه.

نرحب بكم

أندرو ليتل، وزير الصحة

يوجه بيان سياسة الحكومة المؤقت النظام 
الصحي الجديد ويحدد األولويات واألهداف 

والتوقعات للنظام الصحي الممول من القطاع العام في 
أوتياروا نيوزيلندا.

ويحدد ما تتوقع الحكومة تقديمه وتحقيقه في إطار 
النظام الصحي، باإلضافة إلى كيفية قياس النجاح 

ومراقبته واإلبالغ عنه. 

يركز بيان سياسة الحكومة المؤقت على عامين - من 
يوليو 2022 إلى يونيو 2024 - ويوفر األسس التجاه 

طويل المدى والنتائج المتوقعة التي ستستغرق المزيد 
من الوقت لتحقيقها.

كما أنه يحدد التوقعات لخطة قطاع الصحة 
النيوزيلندي ، والتي تحدد كيف ستقوم الكيانات الصحية 

المختلفة بتقديم أولويات الحكومة والخدمات الصحية 
لجميع النيوزيلنديين .

يمكن العثور على وثيقة بيان سياسة الحكومة 
المؤقت الكاملة على موقع وزارة الصحة.



األولويات الرئيسية
 يحتوي بيان سياسة الحكومة على ستة مجاالت ذات أولوية لتوجيه النظام الصحي 

وليبين كيفية تقديم خدماته. 

 Te Tiriti o Waitangi تضمين معاهدة وايتانغي
في نظامنا الصحي 

يستطيع الشعب الماوري ممارسة السلطة على صحتهم 
ورفاهيتهم وتحقيق نتائج صحية متكافئة بطرق تمّكن 

الماوري من العيش واالزدهار واالنتعاش كماوري. في النظام 
الُمعدل، قد يبدو هذا كما يلي:

تعزيز القيادة للماوري وصنعهم للقرارات	 

زيادة امكانية الوصول إلى خدمات الماوري والتركيز على العائلة	 

إرساء أسس من شأنها إنجاح النظام الصحي 
المستقبلي

سيتم إنشاء ثقافة وروح جديدة، تستند على معاهدة 
وايتانغي، تعمل على تعزيز التركيز على وقاية وحماية األفراد 

والعائلة وتعزيز رفاهيتهم. في النظام الُمعدل، قد يبدو هذا 
كما يلي:

العمل الجماعي وبالشراكة مع الجاليات والمنظمات األخرى	 

تنعكس أصوات المستهلكين والعوائل والجاليات في النظام - 	 
لتحسين التقدم نحو اإلنصاف في فرص الوصول للخدمات ونحو 

جودة الرعاية والنتائج

الحفاظ على صحة وسالمة األفراد في جالياتهم 

تحظى خدمات الوقاية والدعم والعالج للجاليات باألولوية، 
ويدور محورها حول العائلة، وتكون آمنة ثقافياً وتتناسب مع 
حياة الناس - بالقرب من المكان الذي يعيشون فيه ويعملون 

ويلعبون فيه. في النظام الُمعدل، قد يبدو هذا كما يلي:

تحسين تقديم الخدمات عبر جميع الخدمات الصحية، بما 	 
في ذلك االستجابة والخدمات الرقمية وشبكات المستشفيات 

وتحديد ومعالجة التباين غير المبرر في الرعاية الصحية 

ال يتم تعطيل الخدمات الصحية، ويشعر الناس باألمان في 	 
الحصول على الرعاية

تحقيق العدالة في النتائج الصحية

يتمتع األشخاص الذين لديهم احتياجات ومستويات مختلفة 
من المزايا بإمكانية الوصول إلى مناهج وموارد مختلفة 

للحصول على نتائج صحية متكافئة. في النظام الُمعدل، قد يبدو 
هذا كما يلي:

العمل من أجل المساواة في مجال الصحة والرفاهية	 

االعتراف بحقوق والتزامات الجاليات المحرومة من الخدمات 	 

تطوير القوى العاملة الصحية في المستقبل

تنمية وتطوير قوة عاملة مرنة ومتنوعة ومستدامة يمكنها 
االستجابة الحتياجات األفراد والعائلة وتمثل المجتمعات التي 

تخدمها. في النظام الُمعدل، قد يبدو هذا كما يلي:

 	 te ao Māori خدمات آمنة ثقافياً ترتكز على عالم الماوري
وتعمل ضمن إطاره 

تقليل التأثير على القوى العاملة الصحية، ويتم دعم الموظفين	 

ضمان نظام صحي مستدام ماليا

يتم إدارة الموارد وتخصيصها بطريقة تحقق أفضل المستويات 
الممكنة لصحة السكان وتوفير المساواة لهم ضمن الموارد 

والتمويل المتاحين، اآلن وفي المستقبل. في النظام الُمعدل، قد 
يبدو هذا كما يلي:

يتم إجراء التغيير بطريقة ال تؤثر على استمرارية الرعاية	 

يتم الحفاظ على األولويات والبرامج الحالية	 


