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 ملف تعريفي

 مملكة أطالنتس الجديدة )أرض الحكمة(
 

 مقدمة

مملكة السالم واإلنسانية والتي استلهمت أفكارها مـ  أهـداا اممـل المتحـدة       ،(أرض الحكمة)مملكة اطالنتس الجديدة 

قاعدة لإلنطالق والذي يقوم بالتحفيذ و التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش   -16السامية متخذة م  الهدا 

ة، وبناء مؤسسـات فعالـة وضاةـعة    فيها أحد م  أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدال

 للوصول إلى عالل أكثر أمنًا . للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات 

 

رؤية حضارية متقدمة تسعى إلى ايجاد حلول مسـتدامة لجميـع القضـايا المهمـة التـي فرةـت        لذلك أنشأنا مملكتنا على

ل في تغير المناخ الناتج عـ  االحتبـاا الحـراري وأسـباب      نفسها كتحد واةح وشامل للبشرية بشكل عام كالتحدي المتمث

، وكذلك تحديات الزيادة المطردة فـي عـدد سـكال العـالل وسـبل      وآليات مواجهت  بطرق فعالة ومبتكرة ضالقة ومستدامة

لتنميـة الشـاملة   ، وتوفير الغذاء الالزم والدواء والحياة الكريمة للجميع دول استثناء م  ضالل تنفيـذ آليـات ا  التغلب عليها

والمستدامة التي تستهدا جميع الدول م  ضالل استثمارات ةخمة ومربحة مع ضدمـة جميـع السـكال بطريقـة تدريجيـة      

ومستدامة للنمو أفقيًا وعموديًا بحيـ  تعمـل علـى التنميـة البشـرية فكريـا وعلميـا و قافًيـا أ نـاء العمـل علـى التنميـة             

تلفة صناعًيا وزراعًيـا وبنـى تحتيـة مسـتدامة قـادرة علـى اسـتيعاي المتغيـرات مـع          االقتصادية والبيئية في جوانبها المخ

وفي نفس الوقت لنقل الدول والمجتمعـات إلـى الحالـة الذكيـة فـي البنـى التحتيـة والبنـى البشـرية           ،التقدم التكنولوجي

بـل   ،نـب علـى جانـب آضـر     لتنسجل مع حالة التطور ما بي  المجتمع والبيئة بشـكل متنـا ل ودول تعـارض فـي مصـالح جا     

مجتمعات مزدهرة اقتصادًيا و قافًيا وعلمًيا تحسبًا لعملية الزيـادة    يبالتوازي بي  البيئة والبنية التحتية والمجتمع لتكو

للحد م  الصـراعات والنزاعـات الناتجـة عـ      وورفاهية  لعيشهل بحرية وكرامةوكب وتمهيدا الطبيعية في عدد سكال الك

 مع الحد م  الفقر والبطالة.التضخل السكاني 
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وهكذا تقدم مملكـة أطالنـتس الجديـدة )أرض الحكمـة( نفسـها كمملكـة عالميـة  ات بعـد إنسـاني شـامل ال يفـرق فـي             

سياساتها التنموية والفكرية والعلمية بي  أي م  شعوي العالل م  حي  العرق أو اللول أو الـدي  ، بـل تسـعى لتحقيـق     

 اإلنسانية في تكوينها وبنيتها.القيل ومنها مملكة تتبنى المبادئ  ،المنفعة العالمية دول تمييز

 

ملكةفكرة انشاء الم  

مـع نخبـة مـ      أرض الحكمـة   -جاءت فكرة تأسـيس   مملكـة اطالنـتس  الجديـدة      لعاللم  رحل المعاناة التي يشهدها ا

، يتمتعـول  السياسيي  المفكري  ورجال االعمال  م  معظل دول العالل وعلى قدر كبير م  المسـؤولية والتعلـيل العـالي   

تحمـل فـي مضـمونها بنـاء معرفـي      هادفة ، متسلحي   برؤًى بالمصداقية والشفافية على مستوى عاٍل م  الحنكة والذكاء

. يبني مجتمعًا متقدمًا حضـاريًا يعنـى بالتنميـة الفرديـة والجماعيـة  ويهـتل ببنـاء اإلنسـال الـذي هـو نـواة            علمي  قافي

 ، بغض النظر ع  المعتقد الديني أو المذهبي و االنتماء العرقي.  النهوض في أي مجتمع

نقلة نوعية نحو التطور المطلوي لتحقيق مفاهيل الدولة الذكيـة   االنتقالوهذا سيخلق واقعا متقدما يمَك  المجتمع م  

بكامل مكوناتها ومرافقها بشكل يجعل منها أنمو جًا عصريا يسعى لتحقيق  القاصي والداني ويكـول مثـااًل يحتـذى فـي     

   تحقق مقياسا دوليا تعتمد علي  الدول في تصنيف تقدمها .يالنهضة والنجاح والتقدم بح

 

بعد االجتماع الكبيـر فـي    2021إطالق مملكة أطالنتس الجديدة )أرض الحكمة( رسمًيا في السادا عشر م  أ سطس تل 

اسطنبول الذي ةل اساطي  المملكة جاللة الملك هارول أيدل ملك مملكة أطالنتس الجديدة ومعالي د. محمـد العبـادي   

 إلنشاء مملكة أطالنتس الجديدة )أرض الحكمة(. رئيس الوزراء، م  ضالل التوقيع على االتفاقية النهائية 
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 رؤية المملكة 

ي السـالم والمسـاواة والعدالـة    يعيش مواطنيـ  وفـق مبـادئ المملكـة السـامية والمتمثلـة فـ        ؛وط  حضاري متقدم :والأ

والحرية واإلضاء والتنمية، معتزي  بهويتهل الوطنية وفخوري  بوطنهل، في بيئة إيجابية وجا بة، تتـوافر فيهـا مقومـات    

 .متكاملة ومحكمةصحية واجتماعية ، ويسندهل بنيال أسري متي  ومنظومتي رعاية جودة الحياة للمواطني 

 

، وةمال إعداد نظام تعليمي متطـور،  ة على توليد فرص عمل متنوعة لمواطني وط   و اقتصاد مزدهر؛ يعزز القدر : انيا

 واستقطاي الكفاءات والمواهب العالمية لإلسهام في تنمية االقتصاد.

 

وط  طموح، حكومت  فاعلة ومواطن  مسؤول؛  و تطوير مستمر لألداء ليكول مواكبًا للتطلعات واآلمال وقادرًا علـى   : الثا

ل  لك اتخا  كل ما هو ممكـ  لتفعيـل معـايير عاليـة مـ  المحاسـبة والمسـاءلة والسـعي إلـى          مواجهة التحديات، ويشم

تحقيق المنجزات والمكتسبات التي ل  تأتي إال بتحمل عبئ المسؤولية الذي يقع كاهل كل م  المواطني  وقطاع امعمال 

 والقطاع  ير الربحي بما يحقق التطلعات واآلمال.

 

بمكانة قيادية إقليمية وريادة دولية عالمية مميزة فـي كثيـر مـ  الجوانـب والمجـاالت ،      جعل المملكة دولة تحظى  :رابعا
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م  ضالل دعل المملكة لتطبيق أهداا التنمية المستدامة فإل المملكة تستشرا الرؤية الوطنية التنمويـة مـ  ضـالل مـا     

 يلي:

، ية احتياجات مواطني المملكة فـي  المسـتقبل  تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلب التنمية االقتصادية: -

 وتأمي  مستوى معيشي مرتفع.

 تطوير وتنمية مواطني المملكة ليتمكنوا م  بناء مجتمع مزدهر قائل على التعايش السلمي. التنمية البشرية: -

عيـة للجميـع، وقـادر علـى     تطوير مجتمع عادل وآم ، مستند على امضالق الحميـدة والرعايـة االجتما   التنمية االجتماعية: -

 التعامل والتفاعل مع المجتمعات امضرى، ولعب دور هام في الشراكة العالمية المستقبلية م  أجل التنمية.

 إدارة البيئة بشكل يضم  االنسجام والتناسق بي  التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة. التنمية البيئية: -

 

 رسالة المملكة  

تحتوي الرسالة العالمية للمملكة على أساا المبادئ والقيل اإلنسانية السامية والتي تدعو فيها إلـى التعـايش والسـالم    

 والتعاول بي  دول العالل وشعوبها في مواجهة التحـديات اإلنسـانية االسـتثنائية المشـتركة، التـي تواجـ  العـالل اجمـع.        

المشاريع التي تفيد وتنفع البشرية جمعاء م   يـر تمييـز، وتسـاهل مسـاهمة مباشـرة فـي تعزيـز اممـ          والمساهمة في 

والسلل واالستقرار الدولي، وبرفع المعاناة والتخفيف مـ  آالم وهمـوم وميسـي النـاا فـي مختلـف بقـاع امرض مـ   يـر          

 استثناءات أيًا كال نوعها أو مجالها.  

 

 مبادئ وقيل المملكة 

 المبادئ والقيل التي تبنتها المملكة بإ نتي عشر مبدأ وقيمة وهي : تتلخص

 .صول االستقالل والسيادة الوطنية وسيادة حقوق اإلنسال (1

 .عدم التدضل وااللتزام بالحياد و المساواة بي  الدول (2

 .التسوية السلمية للمنازعات (3
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 حي الحياة.تنمية المجتمع ودمج أهداا التنمية المستدامة في شتى منا (4

 .الطموح وتطوير الذات (5

 .، ومكافحة اإلرهاي ونبذ العنصريةاحترام جميع امعراق وامديال (6

 .التعاول بي  الشعوي م  أجل تقدم البشرية (7

 لتفوق الرقمي والتقني والعلمي لتحقيق االنجازات الريادية في شتى المجاالت.(ا8

  .الدفاع ع  السالم والقيل االنسانية (9

 .االنفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة (10

 .حفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات (11

 .ترسيخ امضّوة اإلنسانية واحترام الهوية الوطنية (12

 

 أهداا المملكة 

، االقتصـادية واالجتماعيـة   جاالت الوطنيـة وعلـى جميـع الصـعد    تسعى المملكة الى تحيقيق عدد م  االهداا في كافة الم

 والبيئية والتنموية والتعليمية والثقافية والصحية .

 

 أهداا المملكة الوطنية :

 نحاء العالل,أألف إنسال م  جميع مائة /100000ومكانًا للعيش المستقبلي الكثر م  /  جعل المملكة وجهًة -

 نفتاح بي  حضارات االرض قاطبة.المملكة  قافة التنوع واال تتبنى -

 

 أهداا المملكة االقتصادية 

تمكــي  الشــباي فــي المملكــة مــ  ضــالل ضلــق فــرص عمــل وفــرص اقتصــادية جديــدة تســاعدهل فــي تحقيــق كامــل    -

 امكانياتهل.
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 تطوير الوجهة السياحية المستدامة بالكامل م  حي  التصميل والبناء والتشغيل. -

 جهة سياحية عالمية مستقبلية تقدم الدعل  للمملكة كونها احدى مصادر الدضل المتنوعة.تعزيز مكانة المملكة كو -

توفر المملكة بنية تحتيـة بمعـايير عالميـة للمسـتثمري  الـدوليي  فـي قطاعـات الـنف، والغـاز، والتكريـر والصـناعات             -

 البتروكيميائية، وصناعات إنتاج ومعالجة الطاقة والمياه.

 الجديدة التي تسهل في عملية تحويل قطاع الطاقة والرقمنة .تمكي  القطاعات  -

 

 أهداا المملكة االجتماعية  

 ي  في المملكة.تعزيز جودة الحياة للمواطن -

فــي مجال المسـؤولية االجتماعيـة بفاعليـة وقـوة وإبـداع، و لـك مـ  ضـالل الخطـــة           ةيسدعل مساهمة المرأة امطالنت -

، بحيــ  تكـول المـرأة علــى مسـتوى عـاٍل مـ  االعـداد والتـدريب والقـدرة علـى أداء دورهـا             يـذ االستراتيجية وآليات التنف

 كمسؤولة اجتماعيًا.

 تعزيز مشاركة امسرة في التحضير لمستقبل أبنائهل بما في  لك التعليل وتنظيل امسرة . -

 

 أهداا المملكة البيئية والتنموية

 ريادة العالمية في التنمية والتطوير.وةع المملكة في المستقبل على ضارطة ال -

تقديل نمـو ج جديـد لإلنسـانية وتطـوير معـايير جديـدة لحمايـة البيئـة وتحقيـق التنميـة الحضـرية وصـحة المجتمـع               -

 واالستخدام االمثل للتقنيات الحديثة.

ل واحتياجات  مـ  ضـالل   بناء مجتمعات متعددة مصممة لتنسجل مع االنسال واحتياجات  وتضع االلولوية لمعيشة االنسا -

 تطبيق اهداا االمل المتحدة للتنمية المستدامة.

 بأهدافها المستدامة  لتقديل بيئة صحية مستدامة. رب، جمال الطبيعة -

 ( لتوليد الكهرباء.PVاستخدام الطاقة الشمسية م  ضالل التكنولوجيا الكهروةوئية )  -
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 ات االحتباا الحراري  المحافظة على البيئة م  ضالل تقليل انبعاث  از -

  .ة الوقود السائلحالمساهمة في برنامج ازا -

  .المساهمة في ايجاد مزيج الطاقة االمثل -

 .المساهمة في صيا ة مالمح االقتصاد الدائري للكربول -

 استخدام أفضل استراتجيات االستدامة البيئية لتقليل انبعاث الملو ات إلى امرض والمياه والهواء. -

 اللتزام بقواني  وأنظمة المملكة لالستدامة البيئية وامنظمة واالتفاقيات الدولية التي تعتمدها المملكة.ةمال ا -

تطوير ضطة شاملة إلدارة المخلفات مع التركيز على أفضل الممارسات في إعادة التدوير ضـالل مراحـل التصـميل والبنـاء      -

 والعمليات المستقبلية.

 التنوع الحيوي والمشاركة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.تقليل تردي امرض وتحسي   -

تشجيع اضتيار المواد المستدامة التي تحفظ المـوارد الطبيعيـة والتنـوع الحيـوي وتحسـ  الظـروا البيئيـة فـي مرافـق           -

 .مملكةال

 خدام المياه.تحسي  استهالك المياه عبر استعمال المياه المعالجة باستخدام أفضل تقنيات وأنظمة كفاءة است -

وةع حد أدنى م  المتطلبات ةـم   ميثـاق المجتمـع الرئيسـي  إلبـالط المطـوري  والمشـغلي  و يـرهل مـ  أصـحاي            -

 المصلحة بمسؤولياتهل في تحقيق رؤية المملكة لالستدامة البيئية.

 

 أهداا المملكة التعليمية والثقافية

 .اطالق شعار شباي طموح هو فخرنا وأمل مستقبلنا -

 بناء رحلة تعليمية متكاملة. -

 تحسي  تكافؤ فرص الحصول على التعليل . -

 تحسي  ترتيب المؤسسات التعليمية. -

 تحسي  مخرجات التعليل امساسية. -
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 العناية باللغة العربية واالنكليزية . -

 استقطاي المواهب العالمية المناسبة بفاعلية. -

 .سوق العمل المواءمة بي  مخرجات التعليل واحتياجات -

 

 الصحةأهداا المملكة 

 (مجتمع صحي ).ل فعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمعصحي شام نيوطتكوي  نظام  -

 .تقديل ضدمات الصحة اإللكترونية والحلول الرقمية -

تعزيز الوقاية م  إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحـول  و المجتمعي الصحي تعزيز الوعي -

 .على نحو يضر بالصحة وعالج  لك

نظـيل امسـرة   ةمال حصول الجميع على ضدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابيـة، بمـا فـي  لـك ضـدمات ومعلومـات ت       -

 .والتوعية الخاصة ب ، وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية

 .دعل البح  والتطوير في مجال اللقاحات وامدوية لألمراض المعدية و ير المعدية -

 الوطني الصحي القطاعتشجيع وتبني االبتكار في  -

 

 يةسية امطالنتتعزيز الهوية والقيل الوطن

ية هي م  القضايا الرئيسية والمهمة في عمليات البناء والتطور ، منهـا تصـف الصـلة بـي      سإل الهوية الوطنية االطالنت

المواط  والمملكة ، كما إل العولمة ضلقت واقعًا جديدًا داضل مجال إعادة تشكيل الهويـات الوطنيـة اممـر الـذي يسـتلزم      

 ، وهو ما تتبناه حكومة المملكة .يةسام بدور هام في تعزيز الهوية الوطنية امطالنتم  الجامعات والمدارا القي

وتعزيز الهوية الوطنية أيضًا م  ضالل تأصيل قيل االنتماء والوالء الوطني وقيل التسامح ودعل برنـامج تعزيـز الشخصـية     

العالمية والرؤى اإلستشرافية في مجال تعزيز ية كواحد م  أهل البرامج االستراتيجية للمملكة، وعرض التجاري سامطالنت

 الهوية الوطنية واالستفادة م  هذه التجاري.
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ستسعى المملكة إلطالق برنامج تعزيز الهوية الوطنية للمواطني  استنادًا إلى القيل الوطنية و االنسانية، والذي سـيقوي  

ل باتجـاه النجـاح والتميـز ، وكـل مـا يمكـ  أل       الخصائص الشخصية والنفسية التي تقوم على تحفيز المواطني  وتقـوده 

 يكول جيال يتماشى مع توجهات المملكة.

 

 اتفاقية مونتفيديو وانشاء مملكة أطالنتس الجديدة )أرض الحكمة(

ملكـة  اتفاقيـة مونتفيـديو  وانشـاء م    فقد أتتبما أننا نؤم  إيمانًا مطلقًا بأهداا اممل المتحدة وببندها السادا عشر و

 . لأطالنتس الجديدة بشكل متنا 

تتبـع فـي انشـائها بنـود اتفاقيـة مونتيفيـديو حـول حقـوق الـدول          ( أرض الحكمـة )جديـدة  وبمـا أل مملكـة اطالنـتس ال    

واتفـق المجتمعـول فيمـا     ،1933كـانول امول   26وواجباتها هي معاهدة وقعت في مدينة مونتيفيـديو، أورو ـواي ، فـي    

 بينهل على معايير سهلت على الدول التابعة امضرى  ات السيادة المحدودة الحصول على اعتراا رسمي.

 محتويات االتفاقية

، التـي تحـدد المعـايير امربعـة للدولـة التـي        1تحدد االتفاقية تعريف وحقوق وواجبات الدولة. امكثـر شـهرة هـي المـادة     

 المنظمات الدولية على أنها بيال دقيق للقانول الدولي العرفي :اعترفت بها 

المادة امولى نصت ))يجب أل تمتلك الدولة بصفتها شخصية ضاةعة للقانول الدولي المؤهالت التالية: )أ( سكال دائمول 

 ؛ )ي( إقليل محدد ؛ )ج( الحكومة ؛ )د( القدرة على الدضول في عالقات مع الدول امضرى.((

 ا لالتفاقية فقد حددت االتفاقية أربعة عناصر للدولة وهي:ووفق

: أي دولة لكي توجد ال بد لها م  عنصر بشـري، ويشـترأ أل يكـول هـؤالء السـكال دائمـول بمعنـى         السكال الدائمول. 1

هنـاك دول  أنهل ليسوا مجرد أشخاص يأتول لزيارة االقليل. وال عبرة لعدد السكال فهناك دول سكانها بمئات الماليـي  و 

سكانها بعشرات املوا. كما أن  ليس بالضـرورة أل يكـول السـكال فـوق اقلـيل الدولـة فقـد يكـول جـزء مـنهل ضارجهـا            

 كالجئي  مثاًل وهذا ال يؤ ر على عنصر الديمومة. والسكال الدائمول هل شعب الدولة.
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يشمل االقليل البري )اليابسة( والمـاء الـداضلي   : وهو الوعاء الجغرافي الذي تمارا الدولة علي  سيادتها، و اقليل محدد. 2

 territorialالموجود داضل اليابسة، والبحر االقليمي. واستنادًا لعنصر االقليل تباشر الدولة ما يسمى بالسيادة االقليميـة  

sovereignty   ذي يسـتأ ر  ، وللسيادة االقليمية أ ر مانع وجالب، فهو يجلب االضتصاص للدولة بمعنى أن  فـوق االقلـيل الـ

بممارسة الصالحيات هو الدولة صاحبة السيادة، ول  أ ر مانع فال يجوز مية دولة أضرى أل تباشر السيادة في االقليل عوةًا 

 عنها.

 الحظات حول شرأ االقليل:م

  وال يشترأ أل يكول هناك تواصل جغرافي كامل بي  أجزاء االقليل فيكفي أل يكول هناك صورة م  صور التواصـل بـي  

امقاليل المشكلة للدولة. وال عبرة لمقدار مساحة االقليل فهناك مثاًل دول كبيرة المساحة كروسيا ودول صغيرة المسـاحة  

 كالبحري .

 كما يمك  أل تقوم الدولة على اقليل معي  حتى لو كانت حدود االقليل محاًل للنزاع.

 

ة الـثالث للدولـة )التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية( وتـدير       : وهي الهيئة التي تباشر الوظائف القانوني حكومة فعالة. 3

االقليل داضليًا وضارجيًا. وشرأ توفر الحكومة مهل، فهذا يعني أل الشعب قادر أل يحكل نفس  بنفس  أو قـادر أل يمـارا   

 سيادت .

 سؤال :هل يجب أل تتوافر شروأ في الحكومة كأل تكول ديمقراطية مثاًل؟

بمعنى أن  ا ا كانت الحكومة قادرة على أل تبسـ، سـلطتها   ” فعلية الحكومة“نول الدولي يأضذ بفكرة الجواي: ما زال القا

الفعلية على االقليل وأل تباشر وظائف الدولة الثالث وأل تعبر ع  ارادة الدولة فـي اطـار العالقـات الخارجيـة فهـذا كـافي       

 امها لحقوق االنسال.لقيام الدولة. أما ديمقراطية الحكومة فل  عالقة بمدى احتر

 

: وهذا العنصر يمكـ  اعتبـاره متضـمنًا ةـم  العنصـر السـابق بمعنـى أنـ          أهلية الدضول في عالقات مع الدول امضرى. 4

 الجانب الخارجي للحكومة الفعالة القادرة على الدضول بعالقات دولية مع الدول امضرى.
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 أهداا التنمية المستدامةمملكة أطالنتس و

 

 
وستسـاهل   سعى مملكة اطالنتس الجديدة أرض الحكمة إلى تطبيق جميع اهداا اممل المتحدة ، واعدت الخط، لـذلك، ت

 .وبشكل فاعل في تعزيز السالم العالمي و القضاء على الفقر بجميع أشكال  وأبعاده

الجديدة بتطبيق االهداا السبعة عشر في جميـع مـدنها الذكيـة والعمـل علـى تثقيـف جميـع        كما تلتزم مملكة أطالنتس 

 مواطنيها حتى تصبح  قافة اممل المتحدة  قافة شعبية سائدة .

إل مملكة اطالنتس الجديدة عازمة على تقديل يد العول للجميع بدول أي تمييـز ، والحـد مـ  مشـاكل التعلـيل والفقـر ،       

 اخ اهتمامًا ضاصًا ، وتحقيق الرضاء للبشرية جمعاء.وايالء قضية المن

 

لتحقيـق المسـاواه بـي  الجنسـي  وتمكـي       إل مملكة اطالنتس الجديدة  ماةية في  اتخا  الخطوات الالزمـة والعمليـة    

الدراسة االسـتراتيجية   . مع احترام جميع  حقوق اإلنسال ، كما ولدينايسنتالنساء م  أضذ دورهل في مجتمع الحرية االطال

التي بنيت على أساا فهل الواقع المعاصر وإيجاد حلول مستدامة لجميع امزمات ، فقد رأت ممكلة أطالنتس الجديدة أن  

م  ضالل بناء الوعي الجمعي المرتكز على أساا فهل االنسال لطبيعت  وتكوين  وقدرات  وامكانيات  وتوجه  نحو صناعة 

ية واعية ومدركة لآللية الواجب اسـتخدامها لهـذا الغـرض مـ  ضـالل صـقل الشخصـية اإلنسـانية         مستقبل  بطريقة عصر

فكريا وعلميا و قافيا ةم  برنامج استراتيجي تربوي مبني على أسس التنمية البشرية والتحفيـز النفسـي وتـوفير جميـع     
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خلل النظام الدراسي ةم  منهـاج حـدي    ما تتطلب  مراحل التعليل م  ادوات لوجستية وعلمية وفكرية وابحاث ناجعة تت

ومتطور يراعي بالدرجة االولى التركيز على تنمية االنسال نفس  وتطويره وتغذية أفكاره بما يناسب نضوج  ووعيـ  لكـي   

نؤسس انسانا متعلمًا مثقفًا مبادرًا وضالقًا مستقاًل فكريًا ونفسيًا وجسديًا بحي  يتمك  م  معرفة  ات  واكتشاا قدراتـ   

امكانيات  في وقت مبكر لكي تتاح ل  الفرصة لبناء نفس  وبناء مجتمع  ةم  ضارطة الوعي التي يـتل رسـمها فـي  هنـ      و

م  ضالل ما سيتعلم  في مراحل الدراسة االولى والثانية التي بنيناها على اساا أل اإلنسـال هـو جـوهر االسـتثمار وهـو      

 .التي ستبنى عليها أي دولة ويقوم عليها أي مجتمععنوال التنمية المستدامة وهو الركيزة االساسية 

 

وم  هذا المنطلق فإل استراتيجية مملكة اطالنتس الجديدة تراعي بالدرجة االولـى كـل مـا يحتاجـ  االنسـال مـ  علـوم         

انسانية وفكر وفلسفة في تفسير المعنى السامي للحياة بحي  يتل بناء انسال قـوي ومـتمك  ومبـادر يصـنع المسـتحيل      

نفس  ومجتمع  وهذا هو جوهر التنمية المستدامة التـي تقـوم علـى أسـاا تنميـة اإلنسـال ومل تنميـة المـوارد          لخدمة

وحدها ال تكفي دول تنمية اإلنسال نفس  كون  هو م  سيقود عملية التنمية المستدامة وهـو شـعلتها ووقودهـا ، حـي      

بة في تطبيق ما تصبوا اليـ  مـ  مشـاريع تنمويـة تصـنع      يكول واعيا ومدركا لمتطلبات المرحلة فل  تجد الدولة أي صعو

مجتمعًا راقيًا مرفهًا ومتماسكا وقويا ينقل نفس  الى مراحل متقدمة ويضع نفسـ  علـى ضارطـة العـالل كرائـد مـ  رواده       

 .يحمل رسالة التغيير اإليجابي
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 الحكمة(جنسية مملكة أطالنتس الجديدة )أرض 

نسـانية الـذي يفسـر بالعقـل والمنطـق قبـل النصـوص وامحكـام، طرحـت مملكـة اطالنـتس            بمبدأ اإل انطالقًا م  إيماننا

متخـذة مـ  مبـدأ التسـامح والتعدديـة واالحتـرام المتبـادل وتنـوع امديــال          امرضكوكـب  لكـل أبنـاء   الجديـدة جنسـيتها   

حة فسيفسائية تشكل تنوعـا  ، على شكل لوالتي سترتسل في اطالنتس الجديدة والمعتقدات عوامل تعزز امضوة اإلنسانية

قوامهـا اإلضـوة والمحبـة والتسـامح والسـالم والتعـاول علـى ضلـق مجتمـع           عرقيا ودينيا و قافيا قلَّ مثيل  في دول العالل

 متماسك .

اآلل طلبـات المرشـحي  الـرا بي  بـأل يكونـوا       وم  هـذا المنطلـق تسـتقبل مملكـة أطالنـتس الجديـدة )أرض الحكمـة(       

يتمتعول بكامل الحقوق والواجبات في المملكة م  ضـالل حصـولهل علـى جنسـية المملكـة والتـي        ي سنتمواطني  أطال

 شدد القائمول عليها على أل تمنح مجانا.

حتى يسهل الجميع فـي بنـاء الدولـة المدنيـة الحديثـة التـي تعـد ضالصـة الفكـر البشـري االجتمـاعي واإلداري والسياسـي             

ط  قومي ضاص ةم  مكول إقليمي وعالمي عـام فـي تجـانس وتنـا ل عـام يحقـق       الحدي ، والتي يحلل بها الجميع كمو

 الصالح اإلنساني المشترك.

 

 

 

 

 

 

 (رض الحكمةأ)طالنتس الجديدة أالحكل في مملكة نظام والحكومة 

تتـألف الحكومـة   وقيد التأسـيس واإلنشـاء    مملكةال لك كول ووهي  ات سيادة ال مركزية  في هيكليتها, المملكةحكومة 
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 لهذه الوزارات. تبع تيال داراتت واإلالهيئاوالعديد م   راتاالالمركزية لمملكة أطالنتس الجديدة م  عدد م  الوز

 

مبني على أساا مؤسساتي تجتمع في  السلطات الـثالث و  ملكي دستوري ديموقراطي الحكل في المملكة هو نظام نظام 

أ الفصـل بـي  السـلطات الـثالث الـذي  تتخـذه المملكـة كمبـدأ أساسـي لتعزيـز           بإستقاللية تامة ومنفردة مع اعتماد مبـد 

   (القضائيةو التنفيذيةوالتشريعية )م  ضالل السلطات القواعد الديموقراطية لبناء دولة المؤسسات 

القرار وسـ  القـواني  التـي    هي السلطة امساسية في الحكومة ومهمتها التشريع وتعنى بصناعة : السلطة التشريعية -1

، ومراقبـة أداء المسـؤولي  فـي السـلطة     المناقشـة والمداولـة والتصـديق علـى المعاهـدات      ،تلزم كل المجتمـع ومهامهـا  

 و الموافقة على الميزانية العامة للمملكة واالشراا على موارد المملكة. التنفيذية

 

قــوم بتنفيــذ التشــريعات والقــواني  التــي تصــدرها الســلطة  هــي الجهــاز اإلداري فــي الدولــة ت الســلطة التنفيذيــة:  -2

التشريعية ،وهي الحاكل وأعلى سلطة بالمملكة وتتحدد مهامها في إدارة الشؤول الداضلية والخارجيـة للـبالد عـ  طريـق     

ويمثـل  مؤسساتها الوزارية، وتحمل على عاتقها تصدير وتنفيذ القرارات الالزمة للقـواني  الصـادرة للسـلطة التشـريعية     

 هذه السلطة رئيس مجلس الوزراء و الوزراء.

 

، والتأكـد مـ  دسـتورية القـواني  و التـدضل فـي فـض        هي سلطٌة تعنى بتفسير القانول وتطبيقـ   السلطة القضائية: -3

 النزاعات بي  أفراد المجتمع ، وتتولى اإلشراا على على جميع المحاكل .

 

  :الخاص بالمملكة االقليل السيادي

 
، للتواصـل مـع دول   اسـتثمارية متطـورة   مولى على انطالقتها كدولة علميةمملكة اطالنتس الجديدة منذ الساعات اسعت 

استئجار االقليل السـيادي الخـاص بالمملكـة كونـ  أحـد       وأ لغرض شراءفي قارة افريقيا واسيا وأوروبا ، العالل شرقًا و ربًا 

 تمهيدًا إلعتراا دول العالل واممل المتحدة.، ككيال  و سيادة الشروأ الضرورية والالزمة لالعتراا بنا 
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على افتتاح مقر مؤقت للحكومة الالمركزية م  ضـالل التواصـل مـع الحكومـة التركيـة       يةسنتولقد حرصت الحكومة االطال

رئيسي بشـكل  الحصول على الموافقة الرسمية م  الحكومة التركية على فتح المقر ال ما زلنا ننتظرولها فيها لفتح مقرنا 

 .مؤقت في اسطنبول

سنعمل على مد جسور التواصل مـع اممـل المتحـدة والمنظمـات والهيئـات الدوليـة لتمهيـدًا لالعتـراا بنـا علـى            اننأكما 

 الساحة الدولية.

 

 

 

 

 

 

 (طالنتسأ)الذكية المدينة 

ارية إلنشاء مدل  كية في جميـع أنحـاء العـالل    بكل طاقتها االستثم (أرض الحكمة)تتج  حكومة مملكة اطالنتس الجديدة 

بمواصـفات عاليـة حيـ  تكـول صـديقة للبيئـة بهيكليـة        وفق اتفاقيات يتل التوقيع عليها مع الدول التـي تر ـب  بـذلك    

، وتعتمـد علـى الطاقـة النظيفـة     حضارية متطورة و بتكنولوجيا عصرية تحد وبشكل كبير  م  استهالك الوقود امحفـوري 

سهل اسهاما فاعال في الحد م  ظاهرة االحتباا الحراري الذي أصبح شبحا يهدد وجود اإلنسـانية ويهـدد التنـوع    التي ست

 .البيئي ويشكل ضطرًا داهمًا على البيئة الحيوانية والنباتية البرية منها والبحرية

( التـي سـتنتج الكهربـاء    SDG 7ة )على إنشاء العديد م  منشيت الطاقة النظيفـة وبأسـعار معقولـ   كما أل المملكة عازمة 

 ووقود نظيف بسعر تنافسي .

مليـار دوالر أمريكـي و لـك حسـب مسـاحة       15 – 10بـي     الواحـدة  تقدر ميزانية التطوير الخاصة بالمدينـة الذكيـة  كما و

 .المدينة ومرافقها وعدد السكال
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 سياسة مملكة أطالنتس )أرض الحكمة( في بناء المدل الذكية 

 العديد م  الخيارات للبلدال التي تر ب بإنشاء مدل  كية داضل اراةيها : أطالنتس الجديدة أرض الحكمةلدى مملكة 

الحصول على قطعة أرض م  اي دولة إما بشرائها أو اسـتئجارها لمـدة يتفـق عليهـا الطرفـال مقابـل االعتـراا بهـذه          -1

الجديـدة )أرض الحكمـة( حيـ  يـتل تطبيـق دسـتور وقـواني         المدينة الذكية كأرض  ات سيادة تابعة لمملكة أطالنتس 

 المملكة عليها وتعد اقليل تابع للمملكة.

إمكانية الدضول في شراكة مع الحكومة التي ترحب ببناء مدينة  كية على أراةيها ، واقامة مشاريع استثمارية تنفذها  -2

فائدة على الطرفي  ، سُتعتبر  المدينة الذكية منطقة حرة شركات التطوير العقاري والتكنولوجي المحلية ، والتي تعود بال

 ، تطبق فيها القواني  وامنظمة التي تضعها الدولة المضيفة بالتشارك  مع مملكة أطالنتس الجديدة.

 إمكانية االستثمار في الدول التي تر ب بالتعامل معنا وفق قواني  االستثمار الوطنية للدولة المضيفة. -3

 

 

 بناء المدل الذكية للدول المضيفة:مزايا 
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 شخص معظمهل م  مواطني الدولة المضيفة. 100000و  10000تشغيل ما بي   -أ

 تشجيع قطاع االستثمار والمساهمة في إنشاء المدل الذكية في الدول المضيفة. -ي

 التعاقد مع الشركات الوطنية في البلد المضيف لبناء هذه المدل الذكية. -ج

 اقة نظيفة وصديقة للبيئة في هذه المدل الذكية لصالح الدول المضيفة.توفير ط -د

 التشجيع على السياحة في الدولة المضيفة. -هـ

 

 

 

 

 

 

 

 لمملكةالعامة لسياسة ال

بالجوانـب االقتصـادية واإلنسـانية بـداًل مـ        تعنـى و,إل مملكة أطالنتس الجديدة )أرض الحكمـة( تلتـزم بالحيـاد الـدولي    

 . وهـي حول العالل ونبذ العنصرية والكراهية وحماية البيئـة  المحبةإلى نشر السالم و  المملكة الجوانب السياسية، تهدا

 .مد يدها لجميع الدول م  أجل التعاول المشتركت
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ا ال تتدضل ول  تتـدضل فـي الشـؤول الداضليـة مي     على انه صراحةتعل  بكل الجديدة )أرض الحكمة( إل مملكة أطالنتس 

تسمح مي دولة بالتدضل في شؤونها الداضلية وبما أننا نطرح أنفسنا كمملكة للسـالم واالنسـانية فإننـا     دولة كما وأنها ال

  .نتوقع م  كافة دول العالل أل تتعاول معنا في جميع مجاالت التنمية المستدامة

إل مفهوم المملكة ال يقتصر على المكال فحسب، بل هي نم، حياة وتوج  فكري وحضاري و قافي واجتماعي واقتصـادي.  

والحيـاة  وأسـاليب المعيشـة الرتيبـة،    وإنشاء هذا النم، وإدارت  قائل على .. أسلوي متحرر م  قيود المنهجيات القديمـة  

الضنكى والثقافات المنغلقة، والبنى التحتية االقتصادية والبيئية  ير النظيفة  التي تسـاهل فـي التلـوث، مبتعـدي  عـ       

 العقبات والقواني  التي تحد م  تقدم وتطور  البلدال امضرى حول العالل .

حلـل جـريء وطمـوح ضـالق     تعـد  المملكـة  ف، فـي المراحـل االضيـرة مـ  التأسـيس     تمر مملكة اطالنتس الجديدة ل أوحي  

  مستقبل االبتكـار  الذي يطمح ب  الجميع والذي ستجسد في ، فهي انطالقة للتغييرلمستقبل جديد واعد بمستقبل مضيئ

 في الحياة وامعمال واإلستدامة. 

، يرتسـل فيهـا معـالل    وأل تغدو وجهة عالمية نابض بالحياة والحرية والتجاريتخط، المملكة وتعد الجميع ، ببناء وط   

يطمح أل يسهل في لتكول المملكة موطنًا ووجهة مصحاي امحالم الكبيرة، ولكل م   المستقبل الجديد للتطور واالبتكار

 .بناء أنمو ج جديد لحياة مستدامة

، وإعـادة االبتكـار  فـي مفهـوم     تسعى المملكة لتحقيق أهداا تتمثل في تحقيق معيشة استثنائية، وبيئة أعمال مزدهـرة 

االستدامة, وبما ال االستدامة ركيزة أساسية ، تسعى المملكة لتحقيقها مع بنية تحتية داعمة تركز على الطاقة المتجددة 

 والمحافظة البيئة البرية والبحرية.

 

 والعالقات الدبلوماسيةمملكة أطالنتس الجديدة 

 ،  بـدأت مملكـة اطالنـتس الجديـدة منـذ     بما أل الدبلوماسية هي إحدى أدوات التواصل الهامة فـي مجتمعنـا بـي  الـدول    

  إلنشاء عالقات دبلوماسية واقتصادية استثمارية مـع جميـع دول العـالل    اللحظة امولى ، على ارسال الرسائل البروتوكولية

 لفتح مكاتب تمثيل دبلوماسية أو تجارية أو  قافية أو قنصليات فخرية.
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ضـالل اسـتثماراتنا الكبيـرة    معايير التنمية المستدامة لتعمل علـى تنميـة الـدول الفقيـرة والغنيـة علـى حـد سـواء مـ           ب

 المتمثلة في بناء المدل الذكية حول العالل .

دولة ومملكة حول العالل وطلبنا بشكل رسمي فتح مكاتب تمثيل دبلوماسي او قنصـلية   92وقد تل التواصل مع أكثر م  

 المزيد. أو سفارة أو بعثات تجارية للمملكة. وقد حصلنا على بعض النتائج اإليجابية وال زلنا ننتظر

 

 طلباتنا الرسمية التي سلمت إلى وزارة الخارجية في دول العالل()بعض م   
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 مبادرة السالم في اليم 

والتسـامح   في نشر السالم العالمي والمحبـة )أرض الحكمة( إيمانا م  المبادئ التي تقوم عليها مملكة أطالنتس الجديدة 

 بي  جميع سكال العالل, ونبذ العنصرية والكراهية.

مبادرة وطنية إلجراء حوار وطني يشـمل كافـة أطـراا     )ارض الحكمة( اطلقت مملكة أطالنتس الجديدة وم  هذا المنطلق

اا والمصالح الشخصية, مستندة إلى حـق الشـعب اليمنـي فـي     النزاع في اليم  إليقاا نزيف الدم اليمني بعيدا ع  امهد

 الحياة بحرية وسالم.
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 (لممثل السفير الروسي في اليم بشكل رسمي صور م  تسليل المبادرة )

     

 
 (اللقاءات مع المسؤولي  الحكوميي  وتسليمهل المبادرةصور م  )

 

 
 

 
 



 مـملكـة أطـالنتـس الجديدة

أرض الحكمة    

 ملف تـعريفي

 

Page 23 of 24                                                                                                    مملكة السالم واالنسانية -)أرض الحكمة( مملكة أطالنتس الجديدة   

 
 )بنود المبادرة(
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تفتح  راعيها لجميع مواطني العالل ولجميـع دول العـالل   )أرض الحكمة( بناءا على ما تقدم فإل مملكة أطالنتس الجديدة 

م  أجل التعاول في جميع المجاالت واالستفادة م  جميع الخبرات التي تطمح لوةع الحلول البناءة لمشاكل الكوكب وقـد  

ت الجنسية مجانـا لجميـع مـ  يتقـدم بطلـب الجنسـية سـعيا منهـا لتحقيـق          بدات مملكة اطالنتس الجديدة بمنح شهادا

أهدافها النبيلة م  ضالل السعي نحو الحصول على اعتراا دولي وأممي بها كمملكة  ات سيادة بعـد اسـتيفاءها لشـروأ    

 الدولة م  ضالل وجود حكومة وارض وشعب يحق ل  المطالبة بدولت  واالعتراا بها .

 
 

, يرجى زيارة الموقع االلكتروني للمملكة أو التواصـل معنـا عبـر    الجديدة النتسطومات حول مملكة ألمزيد م  المعل
 :البريد االلكتروني

 
 

 الموقع االلكتروني

https://kingdom-of-new-atlantis.com 

 البريد الرسمي

info@kingdom-of-new-atlantis.com 

mofa@kingdom-of-new-atlantis.com 

 

 
 المركزيةالحكومة  ات السيادة ال

 مملكة أطالنتس الجديدة )أرض الحكمة(
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