
 

 

 

 

FACTSHEET 

What is the IMCTC 
 
The Islamic Military Counter Terrorism Coalition 
(IMCTC) is a willing coalition of 41 countries that 
forms a Pan-Islamic unified front in the global 
fight against terrorism and violent extremism 

 

  العسكري لمحاربة اإلرهابتعريف التحالف اإلسالمي 
 

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب هو تحالف 
دولة تشكل منظومة إسالمية موحدة لمواجهة  41يضم 

 التطرف العنيف ومحاربة اإلرهاب.
 

Strategic Vision 
 
Allow member countries of this strategic 

Coalition, with the support of peace-loving 

friendly nations and international organizations, 

to coordinate and unite their efforts in the 

ideology, communications, counter terrorist 

financing, and military domains, in order to fight 

all forms of terrorism and extremism and to 

effectively join other international security and 

peacekeeping efforts 

 
 

 الرؤية االستراتيجية
 

أن تكون الدول المشاركة في التحالف اإلسالمي، 
وبمساندة الدول الصديقة المحبة للسالم والمنظمات 

الدولية، قادرة على  تنسيق وتوحيد جهودها في 
المجال الفكري واإلعالمي، ومجال محاربة تمويل 

العسكري لمحاربة جميع  أشكال االرهاب، والمجال 
اإلرهاب والتطرف، واإلسهام بفعالية مع الجهود 

 الدولية األخرى لحفظ السلم واألمن الدوليين.



 

IMCTC Objectives: 

 Strengthen the contribution of Islamic 

countries towards global security and peace, 

complementing international Counter-

Terrorism efforts  

 Reinforce solidarity and collaboration among 

coalition member countries to present a 

unified front against terrorist organizations 

and their attempts to destabilize security and 

distort the image of Islam and Muslims 

 Counter radical ideology in Coalition member 

countries through strategic communication 

campaigns to refute the radical and extremist 

narrative and propaganda 

 Reaffirm the moderate values of Islam and its 

principles of peace, tolerance and 

compassion 

 Combat terrorism financing in collaboration 

with member countries and international CTF 

authorities, to promote compliance with 

international agreements and advance legal, 

regulatory, and operational frameworks 

 Establish strategic partnerships between 

member countries, supporting nations and 

international organizations to share counter 

terrorism information and expertise 

 

  
 األهداف االستراتيجية

الرفع من مستوى مساهمة دول العالم اإلسالمي في  •
الحفاظ على األمن والسلم الدوليين من خالل تقديم قيمة 

 ية لمحاربة اإلرهابمضافة في الجهود الدول
تعزيز التضامن اإلسالمي وروابط التعاون واإلخاء بين  •

الدول اإلسالمية األعضاء في التحالف بما يضمن 
الوقوف صفًا وأحدًا ضد محاوالت الجماعات اإلرهابية 
لزعزعة األمن في الدول األعضاء، أو تشوية صورة 

 وسماحة اإلسالم والمسلمين
نيف ومظاهر الغلو في دول محاربة الفكر المتطرف الع •

التحالف اإلسالمي من خالل حمالت فكرية مضادة تفند 
وتبطل هذا الفكر وبما يساهم في إحباط إرادة قادة وأتباع 

 هذا الفكر
المحافظة على المعتقد اإلسالمي الصحيح ونشر قيم  •

اإلسالم السمحة كالرحمة، والعدل، والسالم، والتعايش 
ظر عن أديانهم ومذاهبهم بين كافة األجناس بغض الن

 وأعراقهم
محاربة تمويل اإلرهاب من خالل التعاون بين الدول  •

اإلسالمية، ومع دول العالم، والشرعية الدولية، لاللتزام 
باالتفاقيات الدولية، وتطوير ُأطر العمل القانونية 

 والتنظيمية والتشغيلية 
تأسيس شراكة تعاون استراتيجية بين دول التحالف  •

اإلسالمي من جهة وبينها وبين دول العالم والمنظمات 
الدولية من جهة أخرى لتبادل الخبرات والمعلومات حول 

 الحرب على اإلرهاب
Brief History 
In December 2015, the Kingdom of Saudi Arabia 
announced the formation of an Islamic Military 
Counter Terrorism Coalition (IMCTC) to form a 
unified Pan-Islamic front against terrorism.  

 

ة عن مرحلة التأسيسلمح  
المملكة العربية السعودية  من مبادرة التحالفبتشكيل  جاء

 محمد األمير الملكي السمو وتم االعالن عنه من صاحب
 المملكة في الدفاع ووزير العهد ولي سعود، آل سلمان بن



 

Chiefs of Staff from Islamic countries met in 
Riyadh in March 2016, and affirmed “their 
determination to intensify efforts in fighting 
terrorism through joint work according to their 
capabilities, based on the desire of each member 
country to participate in operations or programs 
within the IMCTC framework as per its policies 
and procedures, and without compromising the 
sovereignty of the Coalition member countries.”  
They also expressed the importance of activating 
the launch of the IMCTC at a following meeting of 
the Ministers of Defense of Coalition Member 
Countries.  
 

، وذلك 2015 عام من ديسمبر في وذلك السعودية، العربية
 .اإلرهاب في مواجهة بهدف توحيد جهود الدول اإلسالمية

 
 اجتماع في اإلسالمية الدول في األركان هيئات رؤساء أكد
 عزمهم» م،2016 عام من مارس شهر في الرياض في عقد
 العمل خالل من اإلرهاب محاربة في جهودهم تكثيف على

 في وعض دولة كل رغبة على وبناءً  لقدراتهم، وفقاً  المشترك
 التحالف إطار داخل البرامج أو المبادرات، في المشاركة
 لسياسات طبقاً  اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي
جراءات  الدول بسيادة اإلخالل دون ومن دولة، كل وا 
كما أكدوا أهمية تفعيل إنطالقة  .«التحالف في األعضاء

 التحالف من خالل اجتماع لوزراء الدفاع في الدول األعضاء
 

IMCTC Principles:  
1. Legitimacy: Recognize the Pan-Islamic 

legitimacy of the coalition that has the 
respect and support of the international 
community  

2. Localization:  Enable culturally 
appropriate regional and local solutions 
to counter terrorism 

3. Resourcing: Facilitate the contribution of 
member countries to funding of 
initiatives, based on their means 

4. Agility: Operate in a streamlined fashion, 
with the ability to make timely and quick 
decisions 

5. Partnerships: Partner with external CT 
organizations and friendly countries to 
increase impact 

6. Collaboration: Willingness to work 
together to reach common purpose 
deriving joint benefits 

7. Participation: Engage Member countries 
in the Coalition’s planning and decision-
making process 

8. Common Purpose: Align on the Coalition 
mandate and the strategic objectives 

9. Sovereignty: Recognize and protect the 
sovereignty of the Member countries 

النجاح: وعوامل االستراتيجية المحددات  

يستمد التحالف شرعيته من خالل  :الشرعية .1
انضمام أغلبية الدول اإلسالمية، كما يحظى بدعم 

 المجتمع الدولي واحترامه
توظيف الثقافة المحلية لمحاربة : الطابع المحلي .2

اإلرهاب في الدول األعضاء من خالل صياغة 
 حلول إقليمية ومحلية

مشاركة أعضاء التحالف في تمويل  :تأمين الموارد .3
محاربة اإلرهاب حسب إمكاناتها ورغبتها مبادرات 

 في المشاركة
السرعة في اتخاذ القرارات المطلوبة  :الفاعلية .4

ومرونة التحرك لمواجهة المستجدات في الوقت 
 المناسب

بناء الشراكات مع المنظمات الدولية  الشراكة: .5
والدول الداعمة ذات القدرات المتقدمة في مجال 

 محاربة اإلرهاب
التأكيد على مبدأ التنسيق والتعاون فيما : التعاون .6

بين الدول األعضاء  والدول الداعمة والمنظمات 
 الدولية



 

while guarding their national interests 
and sensitive information 

 

َتَشارك الدول األعضاء في التحالف في  :المشاركة .7
 واتخاذ القرار عملية التخطيط

اتفاق الدول األعضاء على  :المشترك الهدف .8
أهمية التحالف والمواءمة بين رؤية التحالف 

 واألهداف االستراتيجية
التأكيد على احترام سيادة الدول األعضاء  :السيادة .9

 واستقاللية قوانينها وأنظمتها
 
IMCTC’s Key Domains and Domain Missions  
 
Ideology Domain 
Launch and sustain a journey to build a better 
tomorrow for generations to come, rooted in a 
consistent and global message that reaffirms the 
Islamic principles, tolerance and compassion, 
[and counter the narrative of violent extremist 
ideology through presenting the true nature of 
Islam and supporting ideological, psychological, 
and social reforms. 
 
Communications Domain 
Develop, produce, and disseminate factual, 
scholarly and engaging content on Coalition-
owned or third-party communication and media 
platforms and channels, with the aim of 
undermining the appeal of violent extremism, 
instilling hope and optimism, and measuring the 
impact on mindsets and behaviors 
 
Counter Terrorist Financing Domain 
In collaboration and coordination with member 
countries’ CTF competent authorities, promote 
best practices, advance legal, regulatory, and 
operational frameworks, and facilitate 
information sharing to support prevention, 
detection, and seizure operations 
 
Military Domain 
When requested, assist in the coordination of 
resourcing and planning of member country 
military CT operations, facilitate the secure 
sharing of military information, and encourage 
military CT capacity and capability building to 
ultimately deter aggression and violence 

 

  :مهمة مجاالت محاربة اإلرهاب
 

 المجال الفكري
عالمية رسالة اإلسالم الخالدة، مع التأكيد على المحافظة على 

المبادئ والقيم اإلسالمية كاالعتدال والتسامح والرحمة، والتصدي 
لنظريات وأطروحات الفكر اإلرهابي من خالل إيضاح حقيقة 
حداث األثر الفكري والنفسي واالجتماعي  اإلسالم الصحيح، وا 

 لتصحيح هذه المفاهيم اإلرهابية المتطرفة
 

 جال اإلعالميالم
نتاج ونشر محتوى تحريري واقعي، وعلمي، وجذاب   تطوير وا 

الستخدامه في  منصات التواصل والقنوات اإلعالمية التابعة 
للتحالف أو من أطراف أخرى، بهدف فضح وهزيمة الدعاية 

اإلعالمية للجماعات المتطرفة، وترسيخ األمل والتفاؤل، وقياس 
 األثر على العقليات والسلوكيات

 
 ربة تمويل اإلرهابالمجال محا

التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل 
اإلرهاب في الدول األعضاء، ترويج أفضل الممارسات، وتطوير 

ُأطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتيسير تبادل 
المعلومات لدعم عمليات الوقاية والكشف والقبض على تمويل 

 اإلرهاب
 

 العسكريالمجال 
المساعدة في تنسيق تأمين الموارد والتخطيط للعمليات العسكرية 

لمحاربة اإلرهاب في الدول األعضاء، وتيسير عمليات تبادل 



 

المعلومات العسكرية بصورة آمنة، وتشجيع الدول األعضاء على  
بناء القدرات العسكرية لمحاربة اإلرهاب من أجل ردع العنف 

 واالعتداءات اإلرهابية
 

IMCTC Member Countries: 
 
1. Islamic Republic of AFGHANISTAN 
2. Kingdom of BAHRAIN 
3. People’s Republic of BANGLADESH 
4. Republic of BENIN 
5. BURKINA-FASO  
6. BRUNEI-DARUSSALAM 
7. Republic of CHAD 
8. Union of The COMOROS 
9. Republic of COTE D'IVOIRE 
10. Republic of DJIBOUTI 
11. Arab Republic of EGYPT 
12. Republic of GABON 
13. Republic of The GAMBIA 
14. Republic of GUINEA 
15. Republic of GUINEA-BISSAU 
16. Hashemite Kingdom of JORDAN 
17. State of KUWAIT 
18. Republic of LEBANON 
19. LIBYA 
20. Republic of MALDIVES 
21. Republic of MALI 
22. MALAYSIA 
23. Kingdom of MOROCCO 
24. Islamic Republic of MAURITANIA 
25. Republic of NIGER 
26. Federal Republic of NIGERIA 
27. Sultanate of OMAN 
28. Islamic Republic of PAKISTAN 
29. State of PALESTINE 
30. Kingdom of SAUDI ARABIA 
31. Republic of SIERRA LEONE 
32. Republic of SOMALIA 
33. Republic of SENEGAL 

 الدول األعضاء: 
 اإلسالمية أفغانستان جمهورية .1
 المتحدة العربية اإلمارات .2
 الهاشمية األردنية المملكة .3
 أوغندا جمهورية .4
 اإلسالمية باكستان جمهورية .5
 البحرين مملكة .6
 بروناي سلطنة .7
 الشعبية بنغالديش جمهورية .8
 بنين جمهورية .9

 فاسو بوركينا .10
 التركية الجمهورية .11
 تشاد جمهورية .12
 التوغولية الجمهورية .13
 التونسية الجمهورية .14
 جيبوتي جمهورية .15
 العاج ساحل جمهورية .16
 السعودية العربية المملكة .17
 السنغال جمهورية .18
 السودان جمهورية .19
 سيراليون جمهورية .20
 الصومال جمهورية .21
 عمان سلطنة .22



 

34. Republic of The SUDAN 
35. Republic of TOGO 
36. Republic of TUNISIA 
37. Republic of TURKEY 
38. Republic of UGANDA 
39. UNITED ARAB EMIRATES 
40. Republic of YEMEN 
41.       State of Qatar  

 الغابون جمهورية .23
 اإلسالمية غامبيا جمهورية .24
 غينيا جمهورية .25
 بيساو غينيا جمهورية .26
 فلسطين دولة .27
 القمري االتحاد .28
 الكويت دولة .29
 .      دولة قطر 30
 اللبنانية الجمهورية .31
 ليبيا دولة .32
 المالديف جمهورية .33
 مالي جمهورية .34
 ماليزيا اتحاد مملكة .35
 العربية مصر جمهورية .36
 المغربية المملكة .37
 الموريتانية اإلسالمية الجمهورية .38
 النيجر جمهورية .39
 االتحادية نيجيريا جمهورية .40
 اليمنية الجمهورية .41

 

 
 

 

Official Name: Inaugural Meeting of the 
IMCTC Ministers of Defense Council  
 
 

 
االجتماع األول لمجلس وزراء دفاع التحالف  الرسمي:االسم 

  اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
 

Official Slogan: “Allied Against Terrorism” :متحالفون ضد اإلرهاب الشعار الرسمي 
 

Official Date and Location: 26th November 2017 
in Riyadh, Saudi Arabia 

 

 –، الرياض 2017نوفمبر  26 والمكان:تاريخ االنعقاد 
 المملكة العربية السعودية 



 

 
 

 


