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دولة عضو بالتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يستهلون أعماهلم يف  13ممثلو 

 مركز التحالف اإلسالمي

  

  

الفكري واإلعالمي وحماربة متويل  –خلربات يف اجملاالت األربعة حملاربة اإلرهاب ُيعد املمثلون مبادرات ويتبادلون املعرفة وا

 اإلرهاب والعسكري

 

دولة  ةعشر التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب اليوم بأن ثالث أعلن – ، الرياض2019أبريل  24

 مبقر مركز التحالف اإلسالمي أعماهلمالدائمني للبدء يف  ممثليهاالتحالف قد أرسلت يف من الدول األعضاء 

بالرياض. وتشمل هذه الدول البحرين وبنغالديش وجزر القمر واألردن ولبنان  العسكري حملاربة اإلرهاب

 حدة واليمن. ومالي والنيجر وعمان وفلسطني واململكة العربية السعودية والسودان واإلمارات العربية املت

على إقامة شراكات اسرتاتيجية بني الدول األعضاء والداعمة  اإلسالمي ترتكز مهمة مركز التحالف

يف جمال ربات اخلو املعلوماتدل أفضل املمارسات الدولية وواملنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبا

إلعداد وتطوير املبادرات اليت ميكنهم  ويتوىل ممثلو الدول األعضاء تنسيق كافة اجلهودحماربة اإلرهاب. 

الفكري  اجملال وهي تنفيذها الحقا يف اجملاالت األربعة اليت يركز عليها التحالف اإلسالمي حملاربة اإلرهاب

 . والعسكري وحماربة متويل اإلرهابواإلعالمي 



حممد بن سعيد املغيدي على ذلك بالقول: "نتطلع  /الطيار الركن وقد علق سعادة األمني العام للتحالف اللواء

إىل العمل سويا مع املمثلني املعتمدين للدول األعضاء لتحقيق طموحات أصحاب السمو واملعالي وزراء دفاع 

 .للتحالف اإلسالمي شاملةالعمل على حتقيق األهداف ال فضاًل عنالدول األعضاء يف التحالف اإلسالمي، 

تضاعف هذا العدد يأن  ونتوقعممثال لدول أعضاء  ثالثة عشر فعليا قر مركز التحالفمب يوجد لدينا اليوم

 ". ا العامبنهاية هذ

 يبدور استثنائي بالعمل معا يف هذا التحالف ذ سيقومون مثلنيعم بالثقة بأن املوأضاف سعادته بأنه "مف

يف مبادئه وأهدافه االسرتاتيجية، وينبع ذلك من كونهم ال يدافعون عن األمة اإلسالمية الطبيعة اخلاصة 

 فحسب، بل عن اإلنسانية بوجه عام، ضد خماطر اإلرهاب والتطرف". 

بأن: "رؤية التحالف اإلسالمي قائاًل  ،راحيل شريف، القائد العسكري للتحالف ق الفريق األولمن جانبه عّل

له آلية مجاعية يف التصدي لإلرهاب قادرة على تنسيق وقيادة جهود الدول األعضاء بدرجة يف أن تكون تتمثل 

وأنا على ثقة بأن الطاقات اجلماعية ملمثلي الدول وتعاونهم املستمر سيثمر عن  .عالية من الكفاءة والفعالية

 رهاب". وضع مبادرات على درجة عالية من الفعالية مما يساند جهودنا مجيعا يف حماربة اإل

دولة عضو  إحدى وأربعني يتكون من أن التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب دير بالذكرومن اجل

جهودها الفردية يف احلرب الدولية على اإلرهاب والتطرف العنيف  وتضافر تعمل سويا لتنسيق ومضاعفة

 لسلم الدوليني. واالنضمام يف نهاية املطاف للجهود الدولية األخرى يف حفظ األمن وا

 - انتهى -

للحصول على مزيد من املعلومات أو للرد على االستفسارات يرجى التواصل مع فريق اإلعالم والعالقات العامة 

 media@imctc.orgبالتحالف اإلسالمي على عنوان الربيد اإللكرتوني التالي: 

 


