
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62/21/2022 الرياض

 الركن/ الطيار اللواء المكلف/ ـ اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف عام أمين ستقبلا

 فضيلة الرياض بمدينة التحالف مقر في 26/12/2022 االثنين اليوم المغيدي، سعيد بن محمد

 ة/السعودي العربية بالمملكة األحكام وتنفيذ السجون على للرقابة المساعد العامة النيابة وكيل

 .له المرافق والوفد الرشود محمد بن فهد

 مجاالت في اإلسالمي التحالف أعمال أهم عن يجازإ لىإ المساعد النيابة وكيل فضيلة واستمع

 المبادرات لتنفيذ اإلسالمي التحالف عليها يقوم التي واالستراتيجيات المختلفة اإلرهاب محاربة

 لمجابهة الجهود كافة وتنسيق المتطرف الفكر محاربة في ودوره اإلرهاب، بمحاربة المعنية

 والعسكرية، اإلرهاب تمويل ومحاربة واإلعالمية الفكرية المبادرات خالل من اإلرهابية لتوجهاتا

 .وتكثيفها التحالف في األعضاء الدول جهود تنسيق مجال في جهوده الى باإلضافة

 اإلصدارات أهم على واطلعوا اإلسالمي التحالف مقر جنبات بين الزائر الوفد تجول ذلك بعد

 المعنية والمستجدات التطورات آخر على أطلعوا كما اإلرهاب، محاربة التبمجا المعنية

 هذا في التحالف عليها يقوم التي والمتابعة والرصد العالم، حول اإلرهابية واألحداث بالجماعات

 .الشأن

 األحكام وتنفيذ السجون على للرقابة المساعد العامة النيابة وكيل ألقى الزيارة هامش وعلى

 الى فيها تطرق وتمويله"، اإلرهاب مكافحة في السعودية العربية المملكة "دور عنوانب محاضرة

 السعودية العربية المملكة عليها عملت التي والوثائق الدولية والمعاهدات االتفاقيات أهم

 محاضرة وتمويله" اإلرهاب مكافحة في السعودية العربية المملكة "دور

  اإلسالمي التحالف دول لممثلي



 

 

 اإلرهاب لمكافحة الوقائية المنهجية لىإ ا  ايض وأشار وتمويله، اإلرهاب ةبمكافح يتعلق فيما

 منهجية فضيلته وأوضح الشأن، هذا في السعودية العربية المملكة تتبعها والتي وتمويله

 في العامة النيابة دور و أنظمتها في تمويله و اإلرهاب تجريم في السعودية العربية المملكة

 ختام في فضيلته وأوصى المحاكمة. و التحقيق مرحلتي في تمويله و اإلرهاب مكافحة

 التعاون لتكثيف اإلسالمي التحالف دول ممثلي قبل من الجهود من مزيد بذل لىإ المحاضرة

 منابع تجفيف على تساعد التي القوانين وتشديد اإلرهاب تمويل محاربة جوانب في الدولي

 ضرورة على مؤكدا   وغيرها، األموال وغسل واألشخاص بالمخدرات كاإلتجار اإلرهاب تمويل

 تمويله. منابع وقطع اإلرهاب محاربة شأنه من ما كل في والتطوير التدريب بمجاالت االهتمام


