
 
 
 
 

 "تحت شعار "ُمتحالفون ضد اإلرهاب

األول لمجلس وزراء دفاع التحالف  االجتماع يفتتح أعمالولي العهد  سمو
 اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

 

ينعقد في  األول لمجلس وزراء دفاع التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب االجتماع •
 الجاري نوفمبر  26الرياض يوم 

تحارب اإلرهاب  محددة مبادرات لتنفيذ مؤسسية منصة سيوفر المركز: "الصالح عبداإلله الفريق •
 "صادر تمويلهمتجفيف إلى جانب  وعسكريا   وا عالميا   ا  فكري

 

آل بن عبدالعزيز  صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان يفتتح :2017نوفمبر  22 -الرياض
 االجتماعوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية أعمال ي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء سعود، ول

األول لمجلس وزراء دفاع التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب، الذي تستضيفه العاصمة السعودية 
تحت شعار  ،2017نوفمبر/تشرين ثاني  26الموافق هجري،  1439ربيع أول  8األحد الرياض يوم 

والوفود الرسمية  الدول األعضاء في التحالف وذلك بمشاركة وزراء الدفاع من، اإلرهاب""ُمتحالفون ضد 
 المعتمدة في المملكة لحضور االجتماع. المرافقة لهم، كما تمت دعوة البعثات الدبلوماسية 

 

العسكري لمحاربة اإلرهاب االستراتيجية العامة للتحالف اإلسالمي  خالل اجتماعه المجلسيستعرض و 
وآليات الحوكمة المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على اإلرهاب ضمن مجاالت 

وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية  يل اإلرهاب،ومحاربة تمو  ة والعسكرية، واإلعالميةعمله الرئيسية الفكري
مع في مجال محاربة اإلرهاب، وبما يتكامل جهود الدول اإلسالمية لتنسيق وتوحيد التي ستقود مسيرة عمله 

 في مجال حفظ األمن والسلم الدوليين. خرى األ دوليةال جهودال



 
 
 
 

الذي بادرت  اإلرهاب لمحاربة العسكري  اإلسالمي التحالف مركز التعريف بدورعمال األجدول  يتضمنو 
 وظفتوقد  .رسالته تحقيقل لتحالفل التنفيذية الذراع بمثابة ليكون المملكة بتأسيسه في العاصمة الرياض 

 اإلسالمية الدول حققتها التي النجاحاتلإلطالع على  المستويات أعلى على الدبلوماسية قنواتها المملكة
مكانات  اإلرهاب، محاربة في الوطني المستوى  على وذلك بهدف االستفادة منها ونشرها بما يالئم ظروف وا 

 الدول األعضاء. 

، األمين العام الصالح بن عثمان عبداإللهال الفريق حول االجتماع األول لمجلس وزراء دفاع التحالف، قو 
اإلنطالقة من كونها تأتي المناسبة أهمية هذه المكلف للتحالف االسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب إن "

من  والمبادرات المقترحاتلتقديم ومناقشة  مؤسسية منصةالتحالف  سيوفر حيثالرسمية لعمليات التحالف، 
 ".  ءاألعضا الدول بين التعاون وتسهيل وتنسيق آليات  خالل ممثلي الدول األعضاء في مركز التحالف.

 وهي األربعة المركز عمل مجاالت ضمن مبادرات لتنفيذاألعضاء  الدولالصالح "ستعمل الفريق وأضاف 
 التي الممارسات أفضل و تبادل باإلضافة إلى الجانب العسكري  اإلرهاب تمويل ومحاربة واإلعالمية الفكرية
  ".اإلرهاب محاربة بهدف المعنية الدولية والمنظمات الداعمة والدول األعضاء الدول تتبناها

إن القائد العسكري للتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب  ،شريف رحيلمن جانبه قال الجنرال 
وخاصة  ،من أكبر تحديات القرن الواحد والعشرين التي تواجه العالمظاهرة التطرف واإلرهاب مواجهة "

عقيدا  وتتطلب الكثير من الموارد، ال زالت الدول اإلسالمية. وفي الوقت الذي تزداد مهمة مجابهة اإلرهاب ت
 . "حقيقية لألمن واالستقرار العالميالمنظمات اإلرهابية توجه تهديدات 

يوفر التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب مظلة عملية لتوحيد جهود الدول اإلسالمية وأضاف: "
. إن تكاتف الدول اإلسالمية وتنسيقها للجهود سيضمن النجاح للتحالف اإلسالمي األعضاء في التحالف

 في مسعاه لمحاربة اإلرهاب".

  www.imctc.orgنترنت: ى زيارة موقعنا على اإلجللمزيد من المعلومات ير 

 إنتهى//...
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