
 

 

 

ي أوتياروا نيوزيلندا 
اتيجية لألمن القومي ف 

 أول استر

 ومرونة
ً
 من أجل أمة أكثر أمنا

اتنا كدولة   لقد تغتر شأننا وختر

ي الهجوم   تقرير اللجنة الملكية  قدم
للتحقيق ف 

ي عىل  ش اإلرهابر توصية   44مسجدي كرايستشتر
 . قبلتها الحكومة من حيث المبدأ 

ي  وأكد 
التقرير عىل الحاجة إىل قيادة وتوجيهأقوى ف 

ي ذلك التوصية بإنشاء وكالة 
، بما ف  مجال األمن القومي

. كما سلط الضوء عىل أهمية   جديدة لألمن القومي
اتخاذ القرار الخاضع للمساءلة، وزيادة النقاش العام 

. حول قض  ايا األمن القومي

اللجنة الملكية   تتمثل إحدى طرق تنفيذ هدف تقرير
 . اتيجية األمن القومي

ي استر
 للتحقيق ف 

ي وحجمنا الصغتر يحمينا 
لم يعد بعدنا الجغراف 

ي كانا عليها من قبل. تواجه نيوزيلندا 
بالطريقة التر

ايدة، ونحن بحاجة إىل التحرك   تحديات أمنية متر 
 لتحديد هذه ا

ً
لتهديدات ومنعها والتخفيف من مبكرا

 حدتها. 

اتيجية األمن القومي عىل تحقيق ذلك 
ستساعدنا إستر

 
ً
 . ومرونة وخلق نيوزيلندا أكتر أمنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 نريد آرائكم حول األمن القومي 

ي 
 
اتيجية لألمن القومي ف تعمل الحكومة عىل أول اسثر

 نيوزيلندا.   أوتياروا

ي تطوير هذه   من أجل
 
اتيجية،  المساعدة ف اإلسثر

نريد سماع آرائكم وأفكاركم حول نهجنا طويل األمد 
 .  لألمن القومي

 ما هو األمن القومي ولماذا هو مهم 

مفهوم األمن القومي لنيوزيلندا عىل حماية   يركز
من التهديدات المغرضة من أولئك الذين قد  نيوزيلندا

ي  
يلحقون األذى بنا. يساهم األمن القومي ف 

، ويتضمن العمل عىل تحديد  سالمة النيوزيلنديير 
ي تؤثر عىل   التهديدات

التر
والتخفيف من حدتها   والنيوزيلنديير    نيوزيلندا

ي ذلك: 
 والتصدي لها، بما ف 

 اإلرهاب والتطرف العنيف بشتر أنواعه  •

ي ديمقراطيتنا )عىل سبيل   •
تدخل دولة أخرى ف 

 عىل عملية 
ً
المثال من خالل التأثتر رسا

 االنتخابات وقرارات التصويت(

ي تؤثر عىل شبكات  •
ونية التر الحوادث اإللكتر

الكمبيوتر الهامة )عىل سبيل المثال،  
الوصول إىل الحسابات المرصفية أو   فقدان

 تعطيل إمدادات الطاقة(   استخراج البيانات أو

 بالفرص المتاحة لنا للعمل  
ً
يتعلق األمن القومي أيضا

 لتعزيز مصالح األ 
ً
 لنيوزيلندا.   من القومي معا

  

 

 

.   

 



 

 

اتيجية  لديك فرصة لتشكيل أول استر
 لألمن القومي 

اتيجية    عىل تقديم مالحظات حول اإلستر
ً
ستكون قادرا

من خالل عملية التقديم  2022سبتمتر  30حتر 
نت.  ي واالجتماع عتر اإلنتر

وب   اإللكتر

سمعناه بالفعل من ستعتمد مالحظاتك عىل ما 
ة األخرى بشأن  الجمهور من خالل المشاركات األختر
ي ذلك إحاطة رؤى األمن القومي  

، بما ف  األمن القومي
 طويلة األجل. 

اتيجية األمن القومي تنفيذ اإلصالحات 
ستواصل استر

ي السياسة. 
ي أوىص بها تقرير الهيئة الملكية ف 

 التر

اتيجية  بحلول نتوقع أن يتم االنتهاء من االستر
 . 2023منتصف عام 

 

 

 

 

 

 لحماية أمننا القومي وتعزيزه 
ً
 نعمل معا

اتيجية عىل تهديدات  كز اإلستر   -األمن القومي ستر
ي المستقبل. 

 سواء اآلن أو ف 

، وتحدد التحديات   وستحدد مصالح أمننا القومي
األمنية الحالية والمستقبلية، وتصف المجاالت ذات 

 األولوية إلصالح النظام واالستثمار. 

كاء   اتيجية خطة لكيفية العمل مع رسر ستضع اإلستر
ي والمجتمعات والقطاع الخاص 

معاهدة وايتانغ 
ك . والشر  اء الدوليير 

اتيجية عىل:   ستعمل االستر

نيوزيلندا عىل اتخاذ خيارات األمن   ضمان قدرة •
 القومي المناسبة لألمة 

اف بدور   • ي واالعتر
ام بمعاهدة وايتانغ  انعكاس االلتر 

ي األمن القومي 
 الماوري ف 

ابط العميق بير   • إدراك أهمية المحيط الهادئ والتر
 نيوزيلندا والمنطقة 

 فرصة إلجراء محادثة يعد تطوير 
ً
اتيجية أيضا االستر

ي تدعم ذلك. 
 عامة حول األمن القومي والهياكل التر

 

 كيفية معرفة المزيد 

اتيجية   يمكنك العثور عىل معلومات حول االستر
نت عىل الموقع  وكيفية التقديم عتر اإلنتر

ي لديوان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء
وب   - اإللكتر

 . National Security Strategy 

لمزيد من المعلومات حول رد الحكومة عىل تقرير  
لجنة التحقيق الملكية، ُيرجر االطالع عىل اللجنة 

ي عىل  ي الهجوم اإلرهابر
الملكية للتحقيق ف 

ش | ديوان رئيس الوزراء  مسجدي كرايستشتر
 ( DPMCومجلس الوزراء )
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