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الحفاظ على االتساق المنطقي في استعراض خطة العمل، ترد التدابير الجديدة، أي ملحوظة: حرصا على 
، بين التدابير القائمة فعال التي يجدر تمديدها. ويشار 6102التدابير التي تقّررت أو التي تطبَّق أول مرة في عام 

 إلى جانب هذه التدابير الجديدة بإشارة النجمة الطباعية )*( لإليضاح.

الكشف عن المسارات المؤدية إلى التطرف والشبكات اإلرهابية في وقت مبكر قدر  -أوال 

 اإلمكان

ضمان توظيف مجموعة العناصر المقّررة سنويا، وتنويع كفاءات الموارد البشرية في دوائر  -1

 االستخبارات المتخصصة لما فيه خدمة مكافحة اإلرهاب.

ازالة الحواج  بيناا، من خالل تنيي  تشارر تعميق االنفتاح في سير عمل دوائر االستخبارات إل -2

جميع المعلومات المتاحة بشأن الشبكات اإلرهابية بين هذه الدوائر. وتوجيه توازيع ماام متابعة 

األهداف المتمثلة في األشخاص المتطرفين بحسب مستوى خطورة الادف وتيسير الكشف عن 

مناجيات جمع المعلومات ، بواسطة تحقيق التكامل بين ة للتطرففيشارات الضعاإل

 االستخباراتية.

إنشاء قس  استخباراتي كامل الصالحيات في مصلحة السجون، تابع للمجموعة الثانية من أجا ة  -*3

 من قانون األمن الداخلي(.  L. 811-4)المادة  االستخبارات

صياغة وتنفيذ مناجية التقيي  والعناية باألشخاص الذين أصبحوا متطرفين في االحتجااز؛  مواصلة -4

وازيادة الجاود المبذولة إلذكاء الوعي والتدريب من أجل تحسين الكشف عن اإلشارات التي تنذر 

 بالميل إلى التطرف.

 فحة التطرف.إعداد برامج للعناية بالمحتج ين بعد خروجا  من الوحدات المخّصصة لمكا -5*

 توظيف مراقبين ومستشارين جدد للتأهيل ومراقبة السلوك في مصلحة السجون. -6

 تع ي  عمل المرشدين اإلسالميين في السجون لتقويض نشر خطاب المتطرفين في السجون. -7

مواصلة تنفيذ خطة تأمين السجون؛ وتطوير كاميرات المراقبة في محيط السجون؛ وازيادة  -8

 ف عن المواد والمنتجات غير المشروعة أو الخطرة.الوسائل التقانية للكش

 تكييف اإلرار التشريعي فيما يخص عمليات تفتيش األشخاص واألمتعة. -*9

 تحقيق ديمومة اآللية الورنية لجمع البالغات ومعالجتاا. -11

استحداث سلّ  للمؤشرات فيما يخص التراجع عن التطرف. -*11



 6102 أيّار/مايو 9 -مادة إعالمية بشأن خطة العمل لمناهضة التطرف واإلرهاب 

 

 

2 

 

 رصد الشبكات اإلرهابية وعرقلة عملها والقضاء عليها -ثانيا 

توجيه تامة العمل مع عصبة إجرامية بتواتر أكبر، لكي تأخذ الجاات القضائية في الحسبان  -*06

 خطورة األفراد المعنيين بصورة أفضل.

سنة سجن،  11سنة إلى  66مدة عدم السماح باإلفراج المشرور عن المجرمين من  تمديد -*01

 وتوفير إمكانية المعاقبة بالحك  المؤبد الحقيقي على األفعال اإلرهابية.

تحسين حماية هوية الشاود على الجرائ  والجنح التي تمثّل أفعاال إرهابية، ولاذا الغرض  -*01

 هوية مستعارة.السماح باستعمال هؤالء الشاود 

صياغة خطة وتنفيذها في غضون عامين لتحسين المستوى التقاني للمنصة الورنية العتراض  -*01

االتصاالت ألغراض قضائية. وستكون للمنصة سمات تشغيلية جديدة وقدرات تقانية تالئ  

التقنيات الخاصة المطبّقة في عمليات التحقيق في مجال اإلرهاب، وقدرات إضافية لفك تشفير 

 فّرة.االتصاالت المش

( اعتبارا من FIJAITاستاالل العمل بالملف القضائي الورني لمرتكبي الجرائ  اإلرهابية ) -*02

 .6102ح يران/يونيو 

 مواصلة انتااج سياسة االعتراض القضائي واإلداري لحرية تنقل األشخاص الخطرين. -01

 .6102اعتبارا من صيف  بدء العمل بنيام ِسجل أسماء المسافرين، بصورة تجريبية، في فرنسا -*01

استحداث نيام ِسجل أسماء المسافرين بحرا أيضا، لتحقيق أمن حركة المسافرين في سفن  -*01

 الرّكاب )ت  التصويت على هذا التدبير في أثناء اقتراح القانون بشأن "االقتصاد األازرق"(.

مكافحة اإلرهاب، ما  تطبيق سياسة المراقبة المناجية لحدود االتحاد األوروبي الخارجية لغرض -61

 دامت تقتضي الضرورة ذلك.

من القانون الخاص بحدود منطقة  61المحافية، وفقا للصالحية المنصوص علياا في المادة  -60

شنغن، على عمليات المراقبة المنسقة للحدود الداخلية لالتحاد األوروبي )البرية وفي الموانئ 

 ك.والمطارات( ما دام تحليل الخطر األمني يبّرر ذل

 تع ير فكرة تصمي  مستندات الاوية والسفر اآلمنة على المستوى األوروبي. -66

، نشر آلية المراقبة والتقيي  لسلوك األشخاص العائدين من الخارج 6102اعتبارا من صيف  -*61

 بعد االشتباه بمشاركتا  في الشبكات الجاادية في الخارج أو محاولة المشاركة فياا.

 تشديد تنيي  استعمال البطاقات المسبقة الدفع أو القابلة للتعبئة. -*61

توسيع صالحيات الوحدة الفرنسية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )تراكفين( ودوائر  -*61

 الجمرك من أجل مكافحة تمويل اإلرهاب.

الوافدة من مواقع عمليات  استحداث جريمة جنائية جديدة ترمي قمع االتّجار بالممتلكات الثقافية -*62

 الجماعات اإلرهابية.

مواصلة تعليق صرف المخّصصات االجتماعية لألشخاص الذين كانوا يستحقوناا حتى اآلن  -61

 وغادروا األراضي الفرنسية للذهاب إلى المنارق الواقعة تحت سيطرة الجااديين.
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 عاقلهمكافحة اإلرهاب من خالل استهداف شبكاته الدولية وم -ثالثا 

، 6101تع ي  الوسائل المخّصصة للدفاع، من خالل تحديث قانون البرمجة العسكرية في عام  -61
 .6102والتدابير اإلضافية التي تقّررت في عام 

 إضعاف القدرات العسكرية للجماعات الجاادية وتدميرها. -61

 تع ي  األنشطة الجارية في الفضاء اإللكتروني. -11

 وضع النشار الدبلوماسي في خدمة درء التطرف. -10

 

 

 زيادة عدد العاملين في منظومة درء التطرف لتقديم العناية الفردية للجمهور -رابعا 

ازيادة القدرات على العناية باألشخاص المتطرفين أو الموجودين في رور التطرف وأسره ،  -*16

 بقدر الضعفين في غضون عامين.

، لتمويل التدابير 6101إلى  6102يورو إضافية لمدة عامين، من عام  مليون 11تعبئة  -*11

 الجديدة الواردة في خطة العمل هذه.

وحدة ورنية، في األمانة العامة للجنة المشتركة بين الوازارات المعنية بدرء الجنوح  إحداث -*11

والتطرف، لتنسيق األنشطة المحلية لمحافيي المحافيات وسلطات الحك  المحلي وشبكات الجاات 

الفاعلة في الجمعيات ودع  هذه األنشطة. ازيادة عدد العاملين في اللجنة المشتركة بين الوازارات 

 نية بدرء الجنوح والتطرف وتنويع كفاءات العاملين الذين يجري توظيفا  فياا.المع

تقدي  اقتراح لسلطات الحك  المحلي وشبكات المرافق العامة الكبرى ليكون لاا تمثيل في اللجنة  -11

 المشتركة بين الوازارات المعنية بدرء الجنوح والتطرف.

بين الوازارات بدون تأخير، بصيغة تعليمات، على  تعمي  دليل درء التطرف الجديد المشترك -*12

 جميع المرافق الالمرك ية لمؤسسات الدولة.

ازيادة قيمة الموارد المحّصصة ألنشطة صندوق اإلعانات العائلية الفرنسي لدع  أسر  -*11

 األشخاص المتطرفين.

ات في الصحة ازيادة القدرات على العناية باألشخاص المتطرفين الذين يعانون من اضطراب -11

 العقلية.

استاالل مرحلة جديدة من خطة درء التطرف ومتابعته المطبّقة داخل نيام التعلي  الورني  -*11

 والمتابعة والتدريب(. -تحديد األفراد المعنيين والتبليغ عنا   -)الوقاية 

 ، وفي التعلي  متابعة تنفيذ خطة مراقبة التعلي  الخاص في المدارس غير المتعاقدة مع وازارة التعلي -11

 المن لي.

تفعيل الج ء الخاص "بالموارنة" في المشاريع التعليمية المحلية من أجل توفير أنشطة ال مناجية،  -10

بالشراكة مع البلديات والجمعيات، مخّصصة لتطوير الحس النقدي والقدرة على تحكي  العقل فيما 

 يخص وسائط اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي.

وحدات تعليمية لدرء التطرف على صغار السن بحسب الفئة العمرية، بمناسبة يوم الدفاع . تعمي  16*

 والموارنة.



 6102 أيّار/مايو 9 -مادة إعالمية بشأن خطة العمل لمناهضة التطرف واإلرهاب 

 

 

4 

 

 . التثقيف بشأن وسائط اإلعالم والمعلومات.11*

عامال إضافيا من أجل تنفيذ ماامه  011تع ي  قس  الحماية القضائية لألحداث من خالل توظيف  -11

 اث.المتعلقة بمعالجة التطرف لدى األحد

درء التطرف في مجال الرياضة من خالل مراقبة النوادي الرياضية ومعلمي الرياضة والتاديد  -*11

 بسحب "الترخيص الرياضي" في حال التحقّق من القيام بسلوك منحرف.

تع ي  التكامل بين الحكومة ومجالس المحافيات فيما يخص حماية القاصرين المعّرضين  -*12

 األسر، من خالل توفير بروتوكول للعمل في جميع المحافيات. لياهرة التطرف ومواكبة

، في "عقد المدينة" الموقّع بين 6102إدراج خطة ألنشطة مناهضة التطرف، قبل نااية عام  -*11

 الحكومة وكل بلدية من البلديات المتعاقدة.

الس المحلية دعوة رؤساء البلديات والمحافيين إلى إقامة شّق خاص بدرء التطرف في المج -*11

 لألمن ومنع الجنوح، أينما يتطلب الوضع ذلك.

تع ي  حشد جميع الجاات الفاعلة، وتبادل التجارب، وتيسير نشر الممارسات الجيدة، من خالل  -*11

عقد لقاء ورني لسلطات الحك  المحلي بشأن تحديات مكافحة التطرف والعناية باألشخاص 

 المتطرفين.

وى المنارق والمحافيات للجاات العاملة في العناية باألشخاص تنيي  أقطاب على مست -*11

 المتطرفين، بواسطة حشد جاود شبكات الجمعيات الكبرى.

تأليف فرق عمل متحركة بين المنارق من أجل تقدي  الدع  للعناية باألشخاص المتطرفين أو  -*10

 الموجودين في رور التطرف.

مرك  إلعادة الدمج والموارنة في كل منطقة من المنارق الفرنسية بحلول نااية عام  إنشاء -*16

، مخّصص الستقبال األشخاص المتطرفين أو الموجودين في رور التطرف مع المبيت 6101

 في المرك .

تع ي  تدريب الجاات الفاعلة الموجودة باحتكاك مع الجماور الذي من شأنه أن يمثّل هدفا  -11

 ت األصولية أو التي تض  أشخاصا متطرفين.للحركا

 

 

تطوير البحوث التطبيقية في مجال الخطاب المضاد وحشد المسلمين في  -خامسا 

 فرنسا بهذا الصدد

إقامة مجلس علمي دائ  معني بالتطرف واإلرهاب، قادر على تولي التنسيق بين شبكة البحوث،  -*11

 ونقل نتائج البحوث إلى التطبيق العملي.

تقدي  الم يد من المنح الجامعية للمدرسين الباحثين العاملين بصفة ملحقين مؤقتين للتعلي   -*11

 والبحوث، ورالب الدكتوراة الذين قد تندرج دراستا  في هذا اإلرار.

تحديد األهداف فيما يخص تطوير البحث اإلجرائي في مجال التطرف وتحليل اليواهر  -*12

اإلرهابية، من خالل إسناد بعض البحوث اإلجرائية إلى المستوى الال مرك ي )رؤساء مديريات 

 التعلي  في المنارق الفرنسية(.
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 .مواكبة المبادرات واستنفار المؤسسات التمثيلية للديانة اإلسالمية -*11

 مواصلة أنشطة رصد نشر الدعاية المتطرفة والحد مناا وعرقلتاا. -11

 مكافحة تقنية فقاعة الترشيح في البحث على اإلنترنت. -*11

لدائرة المعلومات الحكومية، من خالل ض  متخصصين إلياا مديري مجتمعات اإلنترنت  تع ي  فريق -*21

 اإلجرائية.بواسطة إبرام عقود البحوث 

تشجيع المبادرات الخاصة التي تنشر خطابا نقديا للعقائد المتطرفة أو الخطاب المنفتح على المعارف بشأن  -*20

اإلسالم، في إرار مناجي تحت إشراف علمي. توفير الدع  المالي لاذه المبادرات من خالل الصندوق 

 المشترك بين الوازارات لمنع الجنوح.

فاعلة على اإلنترنت في صياغة الخطاب المضاد، مع استاداف أنشطة المنيمات إشراك الجاات ال -*26

اإلرهابية على اإلنترنت تحديدا، وبمساعدة مطّوري البرمجيات والخبراء التابعين للشركات المتخّصصة 

 في المجال الرقمي.

 مراعاة األوضاع الخاصة للنساء المتطرفات في صياغة الخطابات المضادة. -21

 

 

 تحسين حماية المواقع والشبكات المعّرضة للخطر -سادسا 

المحافية على التعادات المقطوعة في إرار "عقد الحماية" الجديد مع القوات المسلحة ما دام الخطر  -21

 اإلرهابي يقتضي ذلك.

 تجديد شرور عمل األسلحة الفرنسية عندما تتدخل في اإلقلي  الورني لحماية السكان. -21

 الموظفين الرفيعي المستوى المعنيين بالدفاع واألمن. تع ي  قدرات شبكة -22

إجراء عمليات التحري بفارق ازمني ضئيل فيما يخص األشخاص العاملين في المان الخاضعة  -*21

 لألنيمة األمنية أو الذين لديا  تراخيص للدخول إلى المنارق الحساسة.

استحداث دائرة ذات اختصاص ورني النطاق  استكمال نيام حماية المواقع النووية المدنية من خالل -*21

 تضطلع "بالقيادة المتخصصة لشؤون األمن النووي".

القيام تدريجيا بتوحيد آليات التحقيق اإلداري لمنح تراخيص الدخول إلى المواقع الحساسة األخرى  -*21

 ة(.)بحسب التعريف القانوني الوارد في قانون الدفاع بشأن األماكن ذات األهمية الحيوي

تع ي  األمن في المواقع الصناعية التي تنطوي على خطر كبير لوقوع حوادث جسيمة )مواقع سيفيسو(  -*11

 تحسبا الرتكاب أعمال تخريبية فياا.

 االستثمار في استحداث تقانات المساعدة في حماية أمن المواقع الحساسة. -*10

تع ي  أمن وسائل النقل عبر السكك الحديدية، وال سيما في محطات القطار الكبيرة ومحطات تقارع  -*16

 خطور القطارات.

 تع ي  األمن البحري عبر تنفيذ المناجيات المتبعة فعال في مجال األمن الجوي. -*11

 إلى تنامي األخطار. المحافية على مستوى تشديد صارم في مجال األمن الجوي، نيرا -11
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و  6102مليون يورو( في غضون عامين ) 11تنفيذ خطة لنشر كاميرات المراقبة في منطقة إيل دو فرانس ) -*11

6101.) 

 
 

معرفة كيفية التصرف في حال وقوع أي اعتداء إرهابي وإبداء قدرة األّمة الفرنسية على  -سابعا 
 المقاومة

تع ي  إذكاء الوعي لدى السكان بواسطة إعادة تصمي  المواقع اإللكترونية الحكومية المتعلقة بالخطر  -*12

، 6102اإلرهابي، وتدشين تطبيق حكومي للاواتف الذكية، قبل استاالل بطولة أم  أوروبا لكرة القدم لعام 

وك الذي يجب اتباعه في المنارق يوفّر المعلومات المفيدة في حالة وقوع اعتداء، وخصوصا التعليمات للسل

 المتضّررة أو المعّرضة للخطر وفي محيط هذه المنارق.

إعادة تقيي  مناجيات عمل قوات التدخل ونشر عناصر متقدمة احتيارية من هذه الوحدات المتخصصة في شبكة  -*11

تغطي األراضي الفرنسية برمتاا. منح جميع قوى األمن السيادية اإلمكانية القانونية للتدخل باستعمال سالحاا 

 في حالة التصدي "للخطر الدامي".

وقع عناصر االحتيار، والشررة البلدية، وشركات األمن الخاصة، وارتباراا إعادة التعريف الدائمة لم -11

 بمنيومة االستجابة السيادية الحكومية.

 تنفيذ خطة عملية لمساعدة المتضّررين بحلول نااية العام. -*11

تع ي  خطط استمرارية العمل الوازاري، لتجنب االنقطاع في عمل الوازارات في  -11

 حال وقوع اعتداء.

 


