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 رغبة في استكمال أسباب الحكم العادل لوطننا العزيز، وايمانا بدور هذا الوطن في رآب
 القومية العربية وخدمة اإلسالم والمسلمين والسالم العالمي والحضارة االنسانية، وسعيا
 نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على
 المواطنين مزيدا من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة االجتماعية ، ويرسى دعائم

 ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح الجموع،
 وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، نؤكد أن هدفنا األسمى بناء
 دولة عربية إسالمية تطبق العدل كما نزل بالشريعة اإلسالمية السمحه، لخدمة اإلسالم

.والمسلمين لمن أستضعف باألرض دعمًا لهم وواجبًا علينا تجاه كل إنسان
 

ها الشمالي الذي يتماس  تمثل أرض مملكة الجبل األصفر شبه منحرف ضلعه الطويل حُدّ
 مع خط عرض °22 شماال بطول 95 كم، وضلعها الجنوبي طوله 46 كم، ويتراوح طولها من

 الشمال إلى الجنوب ما بين 31كم و26كم ومساحتها 2060 كم مربع؛ وهي المنطقة
 الوحيدة التي يمّر فيها الخط اإلداري لعام 1902م جنوب الحدود السياسية لسنة 1899م

 .المتماّسة مع خط عرض °22 شماًال الذي يعد الحدود بين الجبل األصفر ومصر

 وتبلغ مساحة مملكة الجبل األصفر ُعشَر مساحة مثلث حاليب وهي أرض داخلية،
 Nوالمنطقتان تتماسان في نقطة واحدة.يقع إلى شمال المنطقة جبل طويل 21°57′56″

33°48′05″E ،الذي يبلغ إرتفاعه 459 مترا، وإلى شرقها جبل حجر الزرقا وارتفاعه 662 مترا 
 .(وإلى جنوبها وادي طويل (وتعرف األرض قديمًا باسم خور أبو َبْرد

 وبسبب مطالبة مصر بحدود عام 1899 السياسية المتماسة مع خط عرض °22 شماًال،
 بينما تطالب السودان بإتفاقية الحدود اإلدارية لعام 1902م أدى ذلك أن كال البلدين ال

 تطالب أي منهما بأرض مملكة الجبل األصفر، وال يوجد في القانون الدولي أي أساس يمكُن
 بناًء عليه ألي من الدولتين أن تطالب بكال المنطقتين في الحين ذاته، مما يجعل هذه

 المنطقة هي الوحيدة التي ال تطالب بها أي دولة في العالم، أي ما ُيعرف إصطالحًا باألرض
 المباحة وذل ك باستثناء أرض ماري ِبرد في أنتاركتكا.   وبهذا األساس أعلن الساسه

 المؤسسين للبالد وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الشيخ عبداإلله بن عبداهللاّٰ آل ُوهيب
 تكوين دوله عربية إسالمية ذات ديمقراطية عالية، و تركيزها على حل مشاكل

 المهاجرين والألجئين وعديمي الجنسية واألحواز العرب وغيرهم.. ، من خالل توطينهم
 بأعداد مترتبه ووفق أولويات معينه وتوفير المعيشة الحسنه والعمل لهم والتعليم

 العالي لحل أكبر جزئ من هذه المشكلة التي قد تمثل ٪42 خالل الفترة من 2020م حتى
 2030م – بمشيئة اهللاّٰ تعالى – و ٪74 خالل الفترة الثانية من 2030م وحتى 2040م

 الجبل األصفر أو (رسميًا: مملكة الجبل األصفر) هي دولة عربية إسالمية ذات سيادة تقع
 في الشرق األوسط من شمال شرق القارة األفريقية، حيث يحدها من الشمال جمهورية
 مصر العربية ومن الجنوب جمهورية السودان، وتبلغ مساحتها اإلجمالية 2060 كيلومتر

   .مربع. وجاءت تسمية الجبل األصفر نسبًة إلى أكبر جبل بها

ملك مملكة الجبل األصفر

مملكة الجبل األصفر

  أساس وتاريخ الدوله
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 نظام الحكم هو ملكي دستوري، مبني على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة،
 ويعد السبب الرئيسي في ذلك هو إختيار صاحب الفكرة األصلية للمشروع، والتي عمل

عليه منذ أكثر من 4 سنوات قبل تأسيس البالد في السادس من محرم 1441هـ

 حيث تكون البالد ملكية دستورية، وهي أحد أشكل الملكية السيادية التي تمارس
 سلطاتها وفقا لدستور البالد، في أن الملكية الدستورية ال بد أن يمارس الملك صالحياته

وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن اإلطار القانوني المنصوص لها

 باإلضافة إلى وصفها رمزا واضحا للوحدة الوطنية، حيث يمكن للملك أن يعقد القوى
 الرسمية مثل حل البرلمان أو إعطاء الموافقة الملكية للتشريع في الحاالت التي يبينها

 الدستور. ومع
 ذلك، فإن ممارسة هذه الصالحيات تكون بشكل صارم إلى حد كبير وفقا للمبادئ

الدستورية
 

 ُيشّرع مجلس الشيوخ القوانين ويتخذ القرارات العامة المتعلقة بالضرائب ونفقات
 الدولة. كما أنه يراقب عمل الحكومة والسلطات ويتخذ موقفًا من السياسة الخارجية. وفي

 معظم الحاالت تستند قرارات المجلس إلى أسس هي عبارة عن اقتراحات تقدمها
الحكومة

مة إلى  وتعتبر اللجان النيابية عن مجموعات عمل تقوم بتدقيق كافة االقتراحات الُمقَدّ
 مجلس الشيوخ. وبعد ذلك تقدم اللجنة النيابية اقتراحها إلى أعضاء البرلمان في القاعة
.الرئيسية وتذكر لهم رأيها في كيفية اتخاذ أعضاء المجلس قراراتهم في مختلف القضايا

 تتشكل 15 لجنة نيابية تضم كل واحدة منها 10 عضوًا برلمانيًا. وهؤالء األعضاء موزعون
 بنفس طريقة توزيعهم في مجلس الشيوخ، أي وفق عدد األصوات التي يحصل عليها كل

 عضو في االنتخابات. تتحمل كل لجنة المسؤولية في مجال معين؛ فاللجنة البرلمانية
.لشؤون التعليم مثًال تعمل في االقتراحات المتعلقة بالمدارس

 وال يحق تقديم اقتراحات إلى مجلس الشيوخ إال لمجلس العموم والحكومة وأعضاء مجلس
 الشيوخ والهيئات النيابية المختلفة. تُـدعى االقتراحات التي تقدمها الحكومة (اقتراحات

 حكومية)، أما تلك التي يقدمها أعضاء مجلس الشيوخ فتدعى (اقتراحات نيابية)، أما
 عن ماتصدر من مجلس العموم فتدعى (إقتراحات شعبية). غالبًا ما يكون االقتراح

.النيابي بمثابة اقتراح مضاد القتراح الحكومة

 يمكن لألفراد أو المنظمات أن يحاولوا التأثير من خالل االتصال بأحد أعضاء مجلس
الشيوخ

نظام الحكم بالبالد

دور السلطة التشريعية بالمملكة
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 يستند حق ”الجبل األصفر“ في اإلعتراف بإقامة الدولة على الوفاء بالمعايير المنصوص
 عليها في القانون الدولي من خالل التوقيع على إتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات
 الدول.. في 26 ديسمبر 1933م ، في المؤتمر الدولي السابع للدول األمريكية ، المعروف

 أيًضا بإسم المؤتمر األمريكي السابع ، تم تدوين النظرية التقريرية للدولة ، وأصبحت جزًءا
 مقبوًال من القانون الدولي العرفي بتوقيع إتفاقية مونتيفيديو على حقوق وواجبات
 الدول. الدولة ، كما هي محددة في النظرية التقريرية ، ترى الدولة كشخص في القانون

 الدولي إذا استوفت المعايير المنصوص عليها بهذه اإلتفاقية، وبما أن اتفاقية
 مونتيفيديو ليست سوى إعادة صياغة للقانون الدولي العرفي ، فإن اإلتفاقية نفسها

 لم تقنن إال القواعد والمبادئ القانونية القائمة، وبالتالي فهي ال تنطبق فقط على
 الموقعين على المعاهدة ، ولكن لجميع موضوعات القانون الدولي كذلك. أصبحت

 اإلتفاقية نافذة في 26 ديسمبر 1934م.ولقد التزمت مملكة الجبل األصفر بمعايير الدولة
كما حددتها إتفاقية مونتيفيديو

 منذ أن أعلنت "مملكة الجبل األصفر" قيامها في مطلع العام 1441هـ سعت إلى إنتهاج
 سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة طموحة عنوانها اإلنفتاح والتواصل مع المجتمع

 الدولي وذلك وفق سياسة محدده تهدف إلى تحقيق ركائز السلم واألمن الدوليين وتسعى
 إلى تحقيق مبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسالم، وقد
 كانت الخطوة األولى على الصعيد الدبلوماسي متمثلة في إنشاء وزارة الخارجية لتقوم

 بدورها المنوط بها حيث صدر في شهر محرم من العام ذاته أمر ملكي يقضي بإنشاء وزارة
.للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بمهام الشؤون الخارجية للدولة

وجود الجبل األصفر دوليًا

السياسة الخارجية للمملكة

المبادئ األساسية للسياسية الخارجية الجبلية

إحترام سيادة الدول
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الحفاظ على حسن الجوار 
التمسك بالشرعية الدولية وأسس القانون الدولي 

الحفاظ على األمن والسلم الدوليين
الدعوة الى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية 

العمل على تحقيق أهداف ومبادئ المواثيق الدولية 

-
-
-
-
-
-
-
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 تهدف وزارة الخارجية من خالل بعثاتها وعالقتها مع الدول والمنظمات والشركات بالعالم
 إلى جذب وتشجيع االستثمارات األجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العالقات االقتصادية

الثنائية ومتعددة األطراف

 وتشكل هذه الجهود جوهر الدبلوماسية االقتصادية للمملكة التي تدعم في نهاية
،المطاف االحتياجات طويلة األجل للمملكة

 كما أن وزارة الخارجية وزارة الخارجية تعمل بشكل وثيق مع وكاالت ترويج االستثمار
 والقطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية، ومجالس األعمال، وغيرها من الجهات

.االقتصادية الفاعلة لضمان وجود نتائج ناجحة من خالل الدبلوماسية االقتصادية

أهداف السياسة الخارجية لمملكة الجبل األصفر

الدبلوماسية اإلقتصادية

حماية مصالح البالد السياسية واألمنية والدفاعية بإعتبارها خط الدفاع األول عن البالد

حماية المصالح األفريقية والعربية واإلسالمية

رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج

دعم الجهود الدولية الرامية الى إقرار السلم واألمن الدوليين

اإللتزام بالشرعية والقرارات الدولية

الوساطة في حل الخالفات اإلقليمية والدولية بين األطراف المتنازعة

العمل على تعزيز التعاون والتضامن العربي

تقديم المساعدات اإلنسانية للدول المنكوبة والمحتاجة

العمل على تفعيل الدبلوماسية اإلنسانية والوقائية

تعزيز التواجد الدبلوماسي الجبلي في الخارج

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 في عالمنا اليوم، ساهمت التكنولوجيا المتطورة في تبادل غير مسبوق لألفكار، مما سهل
 بشكل كبير عملية الحوار بين الثقافات والتعليم، وكذلك إمكانية نشر المعلومات غير

 الصحيحة والتي يمكن أن تضر باالستقرار والسالم. وتشمل الدبلوماسية الثقافية
 والعامة، على سبيل المثال ال الحصر، تبادل األفكار والفن واللغة لغرض أكبر وهو صنع

 التفاهم بين األمم والشعوب. كما يدعم الحوار والتعليم والتبادل الثقافي تطوير
التعاون الدولي واالزدهار العالمي

 فهذا ومن الضروري أن تعمل الدول مًعا لبناء الثقة والتفاهم في ما بينها من أجل
 معالجة التحديات العالمية بنجاح. وتساعد الدبلوماسية الثقافية والعامة بالمملكة في
 القضاء على االنقسامات وبناء الثقة بين الدول، وتسمح للمجتمع العالمي بالعمل مًعا

في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ والتطرف والتعليم العام

 إن حكومة "مملكة الجبل األصفر" تشجب وبأشد العبارات اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله،
 وتؤكد التزامها على الدوام ليس بمواجهة والتصدي لإلرهاب فحسب، بل بمحاربة
 األيدولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجهات اإلرهابية بمنتهى

الوحشية

 كما إن خطر اإلرهاب والتطرف تحدى يومي يستهدف استقرار دولنا وأمن مواطينينا
،والمقيمين فيها ويهدد نظامنا السياسي واالقتصادي واالجتماعي

 وهو ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات واألديان، وإن محاربته تستدعي تضافر
 كافة الجهود من مختلف األطراف، إال أن حربنا مع اإلرهاب ليست حربًا عسكرية فقط، ألن
 اإلرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة األوجه، ويتطلب كل وجه أسلوبًا خاصًا لمواجهته، ولهذا
 فإن الجهود المبذولة لتحدي التطرف واإلرهاب يجب أن تعالج كل مرحلة: بدءًا من معالجة

 جذور الراديكالية، إلى مكافحة عمليات التجنيد، ووصوًال إلى المشاركة الفعالة في
المجتمع

 كما أن المملكة تقوم ببناء أفكار وخطط كثيرة لتعزيز التسامح وذلك لمعالجة األسباب
 الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، والتركيز على نشر قيم التسامح
 والتعايش السلمي في البالد وخارجها،  وبث روح التسامح في المجتمع من خالل برامج

 الدولة التعليمية وبرنامج الحوار الوطني الذي يعمل على ترسيخ ثقافة االنفتاح والحوار
الحضاري ونبذ التعصب والتطرف واالنغالق الفكري وكل مظاهر التمييز بين الناس

الدبلوماسية الثقافية

مكافحة اإلرهاب والتطرف

ICCYM@YM-GOV.ORG WWW.MOF-YM.ORG



 يعمل فريق حكومة "مملكة الجبل األصفر" بهدف ورؤية واضحة لدعم ومساندة المملكة،
 لتحقيق رؤيتها وهدفها النبيل، وفق إستراتيجية قانونية وسياسية متوافقة مع
 القانون واألعراف الدولية المتبعة، التي تنص على حقوق اإلنسان والسالم العالمي،

 فبدأت رؤية المملكة تجاه حقوق األنسان، وأهم الحقوق على رأس األولوية حق المواطنة،
 والعيش بسالم، والتعليم واألمن واألمان، وهذا ماتعمل عليه حكومة المملكة لبناء دولة
 متكاملة األركان – بإذن اهللا تعالى -، لهذا فإن المملكة تتمتع بدعم متواصل من بعض

 الشخصيات ورجال األعمال أو بعض الجهات العاملة بالقطاع اإلنساني الدولي أو اإلقليمي،
 كما تعمل الدولة على توفير الموازنة العامة من خالل المبيعات الحكومية، والمنقصات

العامة واإلستثمارات الوطنية واإلكتتاب في المشاريع الخاصة للدولة

الدعم والتمويل

ICCYM@YM-GOV.ORG WWW.MOF-YM.ORG



 أولت حكومة مملكة الجبل األصفر أولوية قصوى لقيم احترام حقوق اإلنسان ، مستمدة
 ذلك من احاكم الشريعة اإلسالمية السمحة التي يكفل الحريات المدنية للجميع،

.ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح

 توفر المملكة للنساء فرصًا متساوية في التعليم والتوظيف، وخدمات خاصة في الرعاية
 الصحية المتعلقة باألمومة والحمل والوالدة، وبرامج الوقاية من السرطان، وتمكين

 النساء، من خالل توفير الخدمات والتسهيالت المقدمة لهن في مجاالت التعليم، والصحة،
 والوظائف، وغيرها، باإلضافة لتوفير، برامج المساعدات االجتماعية، والمالية وغيرها

:لكل من

برامج الدولة

حقوق اإلنسان

حقوق النساء

الـمهجـوراتالمطـلقـاتالنساء األرامل

المواطنات المتزوجات من أجانب، والذين ال يستطيعون كسب لقمة العيش 
ألسباب خارجة عن إرادتهم والتي تعتبر إلزامًا على حكومة المملكة

أهداف برنامج المملكة للتسامح

تعميق قيم التسامح واالنفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خالل التركيز 
على هذه القيم لدى األجيال الجديدة 

ترسيخ مكانة المملكة عاصمة عالمية للتسامح والسالم من خالل،
من المبادرات والمشاريع الكبرى منها المساهمات البحثية

والدراسات االجتماعية المتخصصة في حوار الحضارات

التسامح الثقافي من خالل مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة 
طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز قيم التسامح الثقافي، والديني، واالجتماعي

تعزيز خطاب التسامح، وتقبل اآلخر من خالل مبادرات إعالمية هادفة

-

-

-
-

-

---

-
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 توفر الدولة التعليم المجاني لمواطنيها في المدارس، والكليات، والجامعات الحكومية،
 وتلزم أولياء األمور بإرسال أبنائهم إلى المدارس، وفقًا لما نص على النظام بدستور البالد،

 الذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن توفره الدولة مجانًا في المدارس والمعاهد
 الحكومية، ويكون إلزاميًا لكل من أكمل ست سنوات، ويظل اإللزام قائمًا حتى نهاية

 التعليم لتشمل إلزامية التعليم كافة المراحل حتى المرحلة الثانوية. كما ألزم القانون
 القائمين على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد

التي تحددها وزارة التربية والتعليم

 وحرصًا على تعزيز حقوق األطفال، أقرت حكومة المملكة كافة القوانين التي تشدد على
 حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص الالزمة لتسهيل ذلك، وحمايته

من كل مظاهر اإلهمال واالستغالل، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي

 تولي مملكة الجبل األصفر اهتمامًا كبيرًا في رعاية كبار السن في شتى ميادين الحياة. كما
توفر المساعدات االجتماعية لمواطنيها من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا

 حيث توفر وزارة الشؤون اإلجتماعية خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية،
 وعالج طبيعي للمواطنين من كبار السن من خالل مراكز إيواء المسنين، أو من خالل

برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن

 يحق للمواطنين المتواجدين في المملكة من أصحاب الهمم (ذوي االحتياجات الخاصة)
 الحصول على مساعدات شهرية وفقا للقوانين النافذة، كما يكون لهم األولوية في

 التحرك المروري، وتقديم كافة الخدمات المساندة لهم بشكل كامل في كافة المرافق
العامة والخاصة

 وبشأن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة على أنه ال يجوز أن تكون االحتياجات الخاصة سببًا
 لحرمان صاحب االحتياجات الخاصة من الحصول على الحقوق والخدمات ال سيما في مجال

 الرعاية والخدمات االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية
والترفيهية

 كما تلتزم المملكة بتوفير فرص التوظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من ذوي
 االحتياجات الخاصة في القطاعين العام والخاص. حيث يضمن النظام حق العمل وشغل

الوظائف العامة لهذه الفئة من المجتمع

حقوق األطفال

كبار المواطنين

)أصحاب الهمم (األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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 تولي حكومة مملكة الجبل األصفر أهمية كبيرة لفئة الشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين
 في بناء مستقبل مستدام للبالد – بإذن اهللاّٰ على تحمل المسؤوليات، وتعزيز االبتكار واإلسهام في رفاه المجتمع الجبلي بما يساهم

 وتسعى حكومة المملكة لتعميق الثوابت الشرعية والقيم واألخالق والعادات والسلوكيات
 المشتركة بين الشباب، والتي تسهم في زيادة وعيهم وترسيخ المواطنة بكافة أبعادها،

 كما تلتزم بتعزيز قيم التسامح المشتركة والسالم بين الشعوب، وبمكافحة التطرف
 والممارسات المضللة، كما تلتزم الدولة بتوفير الحياة المناسبة للشباب من األندية

والخدمات التي تقدمها وكالة الشباب بالهيئة العامة للرياضة

 تلتزم حكومة مملكة الجبل األصفر بتوفير التعليم عالي الجودة والكثير من فرص العمل
 من خالل اقتصادها الذي يعتمد على المعرفة، وتوفير سوق توظيف عادلة، وتعمل على

ضمان أن يعيش المواطنون حياة طيبة ومستوى معيشي مرضي

 تطمح المملكة إلى الحفاظ على مجتمع متالحم محافظ على هويته، وذلك ضمن المحاور
 التي تشملها رؤية المملكة، كما تهدف المملكة أيدها اهللا إلى تعزيز بيئة شاملة تضم
 جميع فئات المجتمع، مع الحفاظ على الثقافة والتراث العربي واإلنساني والعادات

الفريدة وترسيخ التالحم االجتماعي واألسري

 تلتزم حكومة المملكة بتقديم مساعدة شهرية إلى الفئات المذكورة أدناه

الشباب

الغير قادرين

الـمسنـونالـمطـلقـاتاألرامل

الطالب المتزوجونالمصابون بالعجز المرضي مجهولو األبويناأليتام

أسر المسجونين

المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب ال يستطيعون كسب قوتهم 
وذلك ألسباب خارجة عن إرادتهم

األسر من ذوي الدخل المحدود والمتدني 

المهجورات من النساءالعاجزون ماديًا 

-

-

-

--

-

--

--

)أصحاب الهمم (المعوقون 

:
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 تهدف المملكة إلى إنشاء برنامج موحد للحوار الوطني يهدف لتعزيز ثقافة الحوار واحترام
 اإلختالف والتّنوع، محافًظة على الوحدة الوطنية، وحماية الرسالة للنسيج المجتمعي، من

خالل التواصل الفاعل، والشراكات المثمرة محّلًيا ودوّلًيا

 حيث يرسخ هذا البرنامج المفاهيم العامة للوحده الوطنية، وينشرها بين أفراد
 المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية وذلك

:من خالل عدد من االهداف، أبرزها

 تلتزم حكومة المملكة بتقديم مساعدة شهرية إلى الفئات المذكورة أدناه

الحوار والوطني وإختالف الثقافات بين مواطني المملكة

ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة 
ويحافظ على الوحدة الوطنية

توحيد إختالف الثقافات بثقافة واحده، تهدف لتكوين مجتمع واعي ومتعايش يتحدث 
لغة واحده ويتبع شريعة واحده

مناقشة القضايا الوطنية من اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية، وتربوية 
وغيرها، وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته

تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات على اإلسهام والمشاركة
في الحوار الوطني

اإلسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطية واالعتدال 

اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع 

وضع رؤى استراتيجية لموضوعات الحوار الوطني 

•

•

•

•

•

•

•
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 تعمل المملكة على إكتساب وتطوير اإلرث العربي وإسالمي الكبير، الذي نراه في عادات
 وتقاليد وسلوكيات شعوب العربية واإلسالمية، واآلثار اإلسالمية والعربية، التي بقيت

 شاهدة على تاريخ األمة. حيث تعمل المملكة على نظام متكامل إلنشاء المتاحف وعمل
.الفعاليات الثقافية للحفاظ على هذا اإلرث لألجيال القادمة

 يعتبر الشعر العربي أو الشعر العربي الفصيح من أكثر صور األدب العربي ثراًء وفصاحة،
 وكان الشعر العربي، الجاهلية، ديوان العرب، وعلمهم الذي لم يكن لهم علم أصح منه.

 واستمر بعد تلك الحقبة فنا أدبيا بارزا إال أنه نوفس من قبل العديد من الفنون األخرى
مثل الخطابة والرسائل وغيرها

 ويعتبر الشعر النبطي أو الشعر البدوي من أكثر صور األدب الشعبي ثراًء، وهو أحد مالمح
 الحياة في الصحراء منذ القرن السادس عشر، وربما من قبل هذا التاريخ بكثير. وفي

 عصور معينة، كان هذا النوع من الشعر يمثل السجل الوحيد لألحداث التاريخية
.والمعاصرة في الدول العربية وشبه الجزيرة العربية قبل تطورها في العصر الحديث

 تقوم المملكة إلى بناء نظام ثقافي يهدف لجعل المملكة كمركز عالمي يشجع الثقافة
 والفنون. وذلك لتكون المملكة في مقدمة الدول من خالل ضم العديد من الفنون واآلداب

 ومهرجانات الفنون المسرحية، وعقد عدد من المعارض الفنية، وتخصيص األحياء
والمتاحف فنية

 تهدف مبادرة صاحب السمو الملكي الشيخ عبداإلله بن عبداهللا آل وهيب، إلعادة التأهيل
 الشامل للمواطنين، بتعزيز اإلطار الثقافي والمعرفي والتعليمي، والرفع من القيم

 األخالقية بالمجتمع، وتعزيزًا لإلرث العربي واإلسالمي بكل فرد من أفراد هذه البالد، مما
يحسن من المعرفة والتطور الثقافي ويجعل المملكة في مقدمة الدول

 وهكذا كان للشعر العربي دور بارز في الحياة األدبية والفكرية والسياسية، والشعر يتطور
 حسب تطور الشعوب العربية واإلسالمية، وحسب عالقاتها بالشعوب األخرى، من فرس
 وروم وبربر وغيرها. وبرزت في الشعر فنون جديدة متطورة، من حيث المضمون، ومن
 حيث األسلوب واللغة، ومن حيث األوزان والقوافي، وما إليها، حيث ظهر إلى جانب شعر

 الوصف، وشعر األطالل، شعر الغزل العذري، والشعر السياسي، والشعر الصوفي، والشعر
االجتماعي والوطني، وشعر الموشحات، والشعر المعاصر الحديث

الثقافة

الشعر العربي والشعبي

الفنون المعاصرة

تشجيع المعرفة

 ،ويتعامل الشعر النبطي مع موضوعات متنوعة كالفروسية، والفخر والثناء
والنصيحة والحكمة، وغيرها

•

•

ICCYM@YM-GOV.ORG WWW.MOF-YM.ORG



 تقوم الدولة ببناء هيكل للحياة اإلقتصادية بالدولة لتوفير معيشة ممتازة للمواطن
 والمقيم، ويساعدها في ذلك موقعها اإلستراتيجي الذي يقع في أقصى شمال شرق

 القارة األفريقية، باإلضافة إلى اإلنفاق الحكومي وسياسات الدولة المتبعه في التنويع
 اإلقتصادي. وتواصل الحكومة جهودها في عمل إقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع

 اإلبتكار، وتعزيز اإلطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.ويعتبر تطوير إقتصاد البالد
 إقتصاد معرفي تنافسي مبني على اإلبتكار وهو إحدى ركائز برنامج التنمية المستدامة

 لرؤية المملكة 2030. وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى أن تكون مملكة الجبل األصفر
 العاصمة االقتصادية، والسياحية، والتجارية ألكثر من 3 مليار نسمة.لذا تواصل الحكومة

 جهودها في إنشاء إقتصاد إسالمي قائم على المعرفة عبر تشجيع اإلبتكار ، وتعزيز
 اإلطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع اإلستثمار األجنبي، ولهذا الغرض وضعت

وفق التالي (KPIs) 15 مؤشرًا لألداء

اإلقتصاد

نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
نسبة صافي تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجمالي 

مؤشر التنافسية العالمي
نسبة المواطنين العاملين من إجمالي القوى العاملة

نسبة تطوير القطاع المالي والمصرفي

نسبة التوطين في القطاع الخاص
نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

مؤشر االبتكار العالمي 

المؤشر العالمي لريادة األعمال والتنمية
نسبة ”عاملي المعرفة“ من إجمالي العاملين في الدولة

نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة التوطين خالل فترة من 2020 حتى 2040.14 – مؤشر سهولة ممارسة األعمال 

مؤشر العمل المشترك 

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
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 تتميز مملكة الجبل األصفر ببيئة إستثمارية، وإقتصادية، قادرة على مواصلة النمو
 اإلقتصادي رغم حاالت الركود التي يشهدها اإلقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة،

  والتراجعات في أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها

 موقعها اإلستراتيجي: حيث تتمتع مملكة الجبل األصفر بموقع إستراتيجي هام بين
 مراكز األعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية.

 كما تعمل مملكة الجبل األصفر على إنشاء شبكة مواصالت برية وجوية ممتازة تساعدها
على اإلتصال مع مختلف دول العالم

 تشهد مسيرة العمل البيئي في العالم تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي. وقد عكست
 هذه التطورات مراحل االهتمام بالقضايا البيئية محليًا ودوليًا من جهة، وتطور النظرة

إلى قيمة الُبعد البيئي في التنمية الشاملة بمملكة الجبل األصفر من جهة أخرى

 وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 لُيمّثل محطة مهمة في هذه المسيرة،
 ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة
 على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية واالقتصادية على المستوى
 المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر

المرتبطة بالمناخ و التكيف مع اثاره

 وتبدأ وزارة البيئة العمل في المرحلة القادمة على تطوير الجهود الوطنية في كافة
 المجاالت ذات الصلة باختصاصاتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة واالرتقاء

 بالمكانة المرموقة لمملكة الجبل األصفر على الصعيدين اإلقليمي والدولي، وذلك من

 تفعيل حماية البيئة في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وتشجيع التنمية
 المستدامة للمصادر الحيوية. زيادة الجودة النوعية لإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي،

.ووضع الخطط المناسبة لتنميتها

 إنشاء مراكز ومختبرات لألبحاث والدراسات التطبيقية والقيام باألبحاث والدراسات
.العلمية الكفيلة بتحقيق أهداف واختصاصات الوزارة

 متابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى اإلقليمي والدولي
 بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. اقتراح التشريعات ووضع الخطط

 واالستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة

 العمل على تشجير األماكن العامة وتفعيل األماكن الزراعة لرفع اإلنتاجية وترطيب
المناخ.تتولى الدولة الحفاظ على البيئة العامه من كافة أشكال التلوث

 مميزات البيئة االقتصادية للمملكة

البيئة

األهداف

•

•

•

•
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 وفقًا ألحصائات وزارة التخطيط واإلقتصاد بالمملكة سوف تتبوأ مملكة الجبل األصفر –
 بمشيئة اهللاّٰ تعالى – المركز التاسع عالميًا كبيئة واعدة ومحفزة لإلستثمار وذلك لألسباب

 التالية:- تتمتع الدولة بقوانين إقتصادية مرنة، وسهولة في ممارسة األعمال.- تنوع
 طرق العمل المالي.- عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير األرباح، أو رأس المال.- مزايا
 المناطق الحرة ، والمناطق اإلقتصادية المتخصصة في البالد باإلضافة لكون المملكة أقل

 دولة بالعالم بنسبة الضرائب.- الكلفة المنافسة للعمالة.- كما أن المملكة ترتبط
 بعالقات وثيقة مع جمعيات ورابطات تجارية ومنظمات دولية وذلك لدعم مركزها الذي

  .يتبنى إقتصاد حر ومفتوح، والعب في التجارة الدولية والتنافسية

 وضعت مملكة الجبل األصفر عدة إستراتيجيات ترمي إلى تعزيز التنمية اإلقتصادية
 واإلجتماعية للدولة، وتنويع مواردها اإلقتصادية، وبناء إقتصاد تنافسي يستند على

  :العلم والمعرفة.- جهات معنية باالقتصاد

 تتبنى مملكة الجبل األصفر استراتيجيات اقتصادية ُمحفزة على التنويع اإلقتصادي،
 والتي ستحققت نجاحًا – إن شاء اهللاّٰ تعالى – في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية

 في اإلقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة،
  .والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة

درجات الحرارة

الشتاء من 13 – °20الربيع من 16 – °27الصيف من 20 – 40°

بيئة اقتصادية واعدة

الغرف التجارية الصناعيةوزارة التجارة والصناعة

الهيئة الوطنيـة للتـداولوزارة الشؤون العقارية

السياسات االقتصادية المحفزة

استراتيجيات التنويع اإلقتصادي

•

••

•
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 في سبتمبر 2015، اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أهداف التنمية المستدامة
 الـ 17 وغاياتها الـ 169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنطلق أهداف التنمية

 المستدامة من األهداف اإلنمائية األلفية الثمانية، والتي تسعى إلى إنهاء الفقر المدقع،
 وتوفير التعليم، وتم اإلتفاق على أن تعمل الدول خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة
 على بذل الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، والتصدي

 لظاهرة تغير المناخ، مع إشراك الجميع بتلك الجهود. لهذا ومن دور المملكة تجاه
 المسؤولية الوطنية واإلجتماعية واإلقتصادية قامت بإطالق برنامج الجبل األصفر

  :للتنمية المستدامة (رؤية المملكة 2030) وتعد أهم البرامج

برنامج الجبل األصفر للتنمية المستدامة (رؤية المملكة 2030

برنامج تطوير القطاع المالي والمصرفي

برنامج اإلنشاء الحكومي

برنامج الحكومة اإللكترونية

صندوق اإلستثمارات الحكومية

برنامج التميز التعليمي

برنامج إدارة األزمات المالية

برنامج التطوير المالحي

برنامج إقتداء (تطوير القطاعات الحكومية وعجلة التنمية اإلدارية واإلقتصادية
(وذلك إقتداءًا بنجاحات لدول أخرى

برنامج الطاقة المتجددة

برنامج التطوير الزراعي

برنامج تصدير وإكتفاء

مشروع التطوير العقاري والمدن السكنية

برنامج المدن اإلعالمية والفنية

برنامج التطوير البحثي والعلمي

برنامج التطوير العسكري

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

(

ICCYM@YM-GOV.ORG WWW.MOF-YM.ORG



 يقوم البنك المركزي بدوره في مراقبة تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا أو
 غسيل األموال. كما أن البنك يستمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية واألجهزة

 الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها
  المحلية واألجنبية.ويراعي البنك توافق المصرفية الوطنية مع النظام اإلسالمي

 تلتزم المملكة ممثلة في البنك المركزي بدعم نشأة القطاع المالي في البالد من خالل
توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفّعالة لتنمية الممارسين في القطاع

 وتهدف إلى ترسيخ الثقة في القطاع من خالل حلول التعلم والتطوير المعترف بها دولًيا
والمتوافقة مع البيئة المحلية والتي تعزز التميز المهني والممارسات األخالقية

 كما تسعى إلى وضع المعايير والشهادات المهنية والمحتوى المخصص الذي يخدم
االحتياجات التعليمية والتدريبية للعاملين وتطورهم المهني في القطاع

 وتطمح المملكة لإلرتقاء  بمستوى قدرات العاملين في القطاع المالي في المجاالت ذات
األولوية من خالل تطوير وتقديم برامج متخصصة لسد الثغرات في المعرفة والجدارات

 وتهدف إلى تعزيز ثقافة استمرارية التعلم وتقوية العالقات مع قادة القطاع والعاملين
 فيه لدعم الجهود الجماعية في تحقيق التنمية المستمرة لرأس المال البشري من خالل

البحوث والفعاليات

 كما تسعى إلى بناء وتفعيل نموذج تشغيل يتسم بالمرونة، ويستجيب الحتياجات
 القطاع والتوجهات الناشئة بأدائه ألدواره المختلفة من خالل نموذج فعال ومستدام مالًيا

 لتقديم الخدمات واالستفادة من التحالفات الدولية مع كبار الشركاء في مجال التعليم
والتطوير في القطاع المالي

 كما تركز على العمل بنظام إقتصادي إسالمي آمن خالي من الشوائب بالتناسق مع نظام
 النزاهه المصرفية في البالد.المدن الصناعية:إنطالقًا من اتباع المملكة أحدث األساليب
 العلمية في التخطيط لقيام نهضة صناعية على أسس علمية ثابتة تشارك في إنماء

 الدخل الوطني لخدمة األجيال المستقبلية – بمشيئة اهللاّٰ تعالى – ، فقد بدأت المملكة وفق
 برنامج المملكة للتنمية المستدامة (رؤية 2030) باالهتمام بالتنمية الصناعية، باعتبار

 الصناعة أحد المصادر األساسية للدخل الوطني، وذلك بفكرة عمل المصانع في مدن
 صناعية تكون بمثابة تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة من

   خدمات وتجهيزات أساسية تراعي فيها شروط البيئة ومتطلبات السالمة، وإيجاد فرص–
 العمل، وتوزيع التنمية على مناطق المملكة بشكل متوازن للحد من اإلستيراد واإلعتماد

 على الصناعات المحلية بالقدر الممكن – بمشيئة اهللاّٰ تعالى

النظام المصرفي

األهداف واإللتزامات

  مشار يع المدن الصناعية بالمملكة

المدينة الصناعية األولى للصناعات المتنوعة
المدينة الصناعية الثانية للصناعات الغذائية والتموينية

  المدينة الصناعية الثالثة للمعامل البيئية

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 صناعة السينما أو صناعة األفالم أو صناعة المسلسالت كما ُتعَرف أيضًا بإسم صناعة
 الصور المتحركة (كرتون) ولكن كما هو متعارف عليه أن صناعة الفن تحتاج

 إلستديوهات تصويرية لهذا وإنطالقًا من رؤية المملكة 2030 فقد درسنا عمل مدينة
 لإلنتاج الفني واإلعالمي على مساحة كبيرة إلنتاج أعمال مصورة أو رسوم متحركة

 ترفيهية تملك استوديوهات خاص بها لصناعة كافة األفالم ثم تعالج من قبل شركات
 اإلنتاج وفق أهداف وضوابط سامية، تنافس بإنتاجيتها المدن السينمائي العالمية

 لتكون أول مدينة من هذا النوع بالشرق األوسط والعالم اإلسالمي بالتعاون مع شركات
عالمية

 تحظى مملكة الجبل األصفر بمساحة مميزة تبلغ حوالي 2060 كيلومتر مربع، وتعد من
 أهم المناطق بسبب موقعها اإلستراتيجي – وهللاّٰ الحمد – ، وتحرص المملكة وفق رؤيتها
 على صناعة وتطوير قطاع النقل وخاصة قطاع الطيران المدني، وتسعى مملكة الجبل

  األصفر أن تكون في مقدمة الدول الرائدة في مجال تطوير المطارات

 ووفقًا لرؤية المملكة فإن الدولة سيكون لديها – بمشيئة اهللاّٰ تعالى – مطارين وهما
 مطار دولي ومطار إقليمي، ويخدم المطار الدولي كافة الرحالت من جميع دول

 العالم،ويخدم المطار اإلقليمي الرحالت من المطارات في الشرق األوسط وشركات الطيران
  .اإلقتصادية لتخفيف الضغط على المطار الدولي

 ونهدف ألن تكون مطارات المملكة محورية عالمية تصل القارات السبع ببعضها البعض –
  بمشيئة اهللاّٰ تعالى

 حيث تكون مطارات المملكة مجهزه لخدمة جميع أنواع رحالت خطوط الطيران المدنية،
 وتتميز بمساحات ومواصفات وتجهيزات ومبان ومرافق وقوى عاملة تؤهله الستيعاب
 وخدمة كافة أنوع الطائرات، باإلضافة إلى خدمة المسافرين بشكل خاص ومن الحركة

 الجوية بشكل عام، ويقدم الخدمات واإلجراءات الالزمة للمسافرين على الرحالت الدولية
 عند القدوم والمغادرة من بينها خدمات الجوازات والجمارك.باإلضافة لتوفير الخدمات
 الرئيسية األخرى مثل:الواي فاي وتبديل العمالت ومركز لألعمال وفندقين األول داخل

 الصالة للترانزيت والثاني في خارج بوابات المطار باإلضافة لوسائل النقل الخاصة
 المجانية داخل المطار مثل عربات الجولف والقطار باإلضافة لتوفير المساجد والمصليات
  باإلضافة لخدمات تأجير السيارات والنقل العام وخدمة اتمام اجراءات السفر من المنزل

  المدينة اإلعالمية

  المدينة اإلعالمية

–
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 قطاع التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع، وله صلة
وطيدة بدفع عجلة االقتصاد الوطني

 يسهم التعليم في تحويل االقتصاد من االعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد
 يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة. تعزز

 منظومة التعليم االعتماد على المصادر اآلمنة والموثوقة، والبرامج والمشروعات المعززة
للفرص االستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية

 يسهم التعليم في تطوير رأس المال البشري، والمساهمة في تحقيق متطلبات وحاجات
 سوق العمل. األهداف:الهدف المتطلع تحقيقه للنظام التعليمي أن ينتج جيال من الطلبة

 معززا بالقيم واألخالق، ومعدا بالمهارات األساسية ذات التخصص بشكل متميز، حيث
 تسعى وزارة التربية والتعليم بالمملكة إلى تنمية المهارات العامة واألساسية لجميع

 طالبها وتعزيز األخالق لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، باإلضافة إلى المهارات
 التخصصية لكل مهنة والتي تغطي جميع المجاالت المهنية لجيل الشباب.   – سبل

 التطوير التعليمي

 بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك
ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني

 االرتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء
المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح اإلبداع

 بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة
ومتكاملة

شمول التعليم لذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم المناسب لكل فئاته

 توفير فرص التعليم قبل االبتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض األطفال
وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم

 عمل الدورات الثقافية والعملية والمهنية المتنوعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء
 لنشر المعرفة.اإلعتماد على نجاحات قطاعات التعليم بالدول األخرى والتعاون من أجل

الصعود بالتعليم للقمة.- سبل البناء اإلداري

 إعادة مفهوم صياغة المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تصقل المواهب وتزود
 بالمهارات وتنتج جيال من الناضجين الطموحين أصحاب القيم واألخالق المقبلين على

الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل واالنتاج

  نظام التعليم العام

  قطاع التعليم وعالقته بتنمية االقتصاد الوطني

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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 التأكيد على االنضباط في النظام التعليمي، والجدية في الممارسة التعليمية، وتفعيل
األنشطة وحضور الملتقيات والفعاليات

 بناء قطاع التعليم ، وصياغة حديثة لمنظومة األنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية
 التي تحكم تطوير المناهج المستمر واللتحاق المعلمين بالسلك التعليمي وتنظيم

عملية اإلشراف التربوي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر

 النظام األمني والعسكري بمملكة الجبل األصفر هو نظام متطور جدا يهدف لتأمين
 الحماية القصوى لكافة المواطنين والمقيمين والعابرين وتتكون هذه القطاعات من:

 وزارة الدفاع – وزارة الحرس الوطني- وزارة الداخلية- الهيئة العامة لحرس الحدود-
 الرئاسة العامة للحرس الملكي، ويكونون تحت مظلة الهيئة العامة لألركان األمنية

 والعسكرية وهي هيئة يترأسها الملك ويدخل في عضويتها الجهات المذكورة ويكون دور
هذه الجهات هو

 رفع كفاءة األداء التشغيلي، وتقليل التكاليف، واالستفادة القصوى من االمكانات
البشرية والموارد والتجهيزات والمباني

 وزارة الدفاع: إعداد وقيادة القوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح وسيادة المملكة
 وحمايتها من أي اعتداء خارجي والعمل مع كافة وزارات الدولة لتحـقــيــق األمــن

 واالســتــقـرار الوطني.وتكلف الوزارة بالتنظيم اإلداري، العملياتي، واللوجستي
المتعلق مباشرة باألمن القومي والقوات المسلحة

 كما تضاف للوزارة اربعة أفرع رئيسية للقوات المسلحة وهي القوات البرية الملكية،
 والقوات الجوية الملكية، والدفاع الجوي الملكي، وإدارة الصواريخ اإلستراتيجية، كما تضم

عدة هيئات تابعة منها رئاسة هيئة األركان المشتركة، ومركز الدفاع الوطني

 ويكون دور وزراة الحرس الوطني: مساندة القوات المسلحة والعمل جنبا إلى جنب مع
 القوات البرية الملكية في الحاالت التي تستدعي ذلك، وأيضا تقوم بتنفذ المهام الحربية

 الصعبة من دون مساندة من القوات المسلحة العتبارها قوه ضاربة، وتعمل وزارة الحرس
 الوطني مع وزارة الدفاع في حالة الحرب مع عدو خارجي، كما تعمل على مساندة الحرس

 الملكي عند الضرورة ومساندة قوى األمن الداخلي عند أختالل األمن الداخلي والسلم األهلي
ومكافحة اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية

 ويكون دور وزارة الداخلية: إدارة المحافظات واألحوال المدنية والجوازات واألمن الداخلي
  لمملكة الجبل األصفر والسالمة العامه وخدمة المواطنين

  النظام األمني والعسكري 

•
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 ويكون دور الحرس الملكي: توفير األمن والحماية للملك والشخصيات الهامة في جميع
 مواقع تواجدها داخل وخارج المملكة، وتوفير األمن والحماية كذلك لضيوف الدولة
 المهمين أثناء زيارتهم للمملكة، كما يقوم الحرس الملكي بعمل أمني مكّثف بوضع

 الخطط األمنية والتنسيق المبكر مع األجهزة األمنية األخرى لتأمين المناسبات واإلحتفاالت
 والمؤتمرات واللقاءات والزيارات الهامة، كما يتدّخل الحرس الملكي في الحاالت التي

 تستدعيها الضرورة واستجابًة لنداء الواجب لمساندة القوات المسلحة أو الحرس الوطني أو
حرس الحدود والعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الداخلية في الحاالت التي تستدعي ذلك

 مراقبة المناطق المسطحات المائية داخل حدود الدولة، والتأكد من التزام المتواجدين
 فيها باألنظمة والتعليمات المنظمة للتواجد في كل منطقة، ومكافحة الجريمة المنظمة

العابرة للحدود في المجال البحري أو النهري واإلرهاب والجرائم األخرى، وضبط المخالفين

مكافحة التهريب والتسلل 

اإلنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية بالقرب من الحدود

التنسيق ومشاركة بقية أفرع القوات العسكرية لحماية حدود المملكة من أي تهديد 
وفق منظومة الدفاع المتكاملة 

حماية حرم الشاطئ والمياه الداخلية والجزر، وحراسة المسطحات
المائية اإلقليمي للمملكة

ضبط األمن في الموانئ والمرافئ، و تأمين المنافذ البرية 

حراسة المرافق البحرية والواجهات البحرية للمرافق الحيوية الساحلية

تفتيش وسائل النقل البرية والبحرية عند اإلشتباه حال تواجدها أو مرورها
بمنطقة الحدود البرية أو المناطق البحرية، وضبط المخالفين 

 القيام بعمليات البحث واإلنقاذ والتنسيق وإدارة الكوارث البحرية
وإرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية والمناطق البحرية وتقديم العون لهم

مالحظة البيئة البحرية أو البرية وإشعار جهات اإلختصاص عن أي أخطار بيئية 
أو تلوث، وضبط المخالفين 

منع أي إحداثات في منطقة الحدود أو ممارسة أي نشاط خالف المصرح به

منع الدخول إلى منطقة الحدود البرية أو التجول فيها أو التواجد 
وضبط المخالفين وتطبيق األنظمة بحقهم
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 مالحظة األعمال واألنشطة على الحدود للدول المقابلة والتأكد من عدم مخالفتها
لإلتفاقيات المبرمة مع الدول المجاورة

 التوعية بالسالمة البحرية ومراقبة إلتزام مزاولي األنشطة البحرية بمتطلبات األمن
والسالمة

جمع وتحليل المعلومات والبيانات الالزمة في تنفيذ المهام 

 التعاون والتنسيق مع الجهات األخرى داخل وخارج المملكة في نطاق ما تنص عليه 
 األنظمة واتفاقيات الحدود وسلطات تنظيم الحدود وما تقضي به المصلحة العامة ضمن

مهام حرس الحدود

 وضع اإلستراتيجيات والخطط الالزمة واستخدام ما يناسب من األسلحة وأنظمة المراقبة
 الحديثة والتجهيزات والوسائط وتأهيل الكوادر البشرية.السياسة الخارجيةتعد مملكة

 الجبل األصفر من دول عدم اإلنحياز وتهدف في سياستها الخارجية إلى الحفاظ على أمنها
 واستقرارها وعلى وضعها في القارة األفريقية والشرق األوسط ونشر السالم العالمي
 وتعزيز التضامن بين الحكومات والدول، وكذلك تحافظ على عالقات جيدة مع الدول

المجاورة

 الفضاء الجوي الذي يعلو أراضي المملكة يخضع تحت سيادة وقوانين مملكة الجبل األصفر
وذلك طبقًا ألحكام معاهدة شيكاغو ومالحقها وماحددته الهيئة الوطنية للطيران المدني

  المجال الجوي

  معلومات عامة 

2060 كيلو مربع مسـاحة الدولـة : 
اللغـة : العربية
: اإلسالم الدين 
العملة : الدرهم

توقيت الجبل األصفر: +02:00
نظام الحكـم: ملكي دستوري

المجلس األعلى: مجلس الشيوخ
المجلس األدنى: مجلس العموم
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  المنافذ والنقل

 (مطار العاصمة (دولي

مطار جنوب العاصمة (إقليمي

(ميناء طويل البري (للنقل البري والشحن البري 

منفذ خور أبو َبْرد الحدودي

منفذ الجبل األصفر الحدودي (مخصص لنقل البضائع والحاويات التجارية واإلستهالكية 

منفذ وادي الطول الحدودي

محطة العاصمة الكبرى للقطارات

محطات المترو الرئيسية – الفرعية

محطات النقل العام للحافالت الرئيسية – الفرعية

(
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