دور أساسي في السالمة العامة
ُتعتبر مشاركة المعلومات والوعي باألوضاع مكونات ال تتجزأ من تأمين
بلدنا ،وواليتنا ،ومجتمعنا .وبأخذ ذلك في االعتبار ،ينبغي أن تكون على
علم بالبرنامج المُصمم ليس فقط لرجال اإلطفاء أو مقدمي الرعاية قبل
المستشفى ،وإنما لجميع سكان نيويورك .إن برنامج حماية New York
هو برنامج هام إلقامة الشراكات بين أفراد المجتمع والشركات
ومتخصصي خدمات الطوارئ مثلك والعمل معًا لتنبيه أفراد الوالية وإنفاذ
القانون المحلي على األنشطة المريبة وأعمال اإلرهاب المحتملة .وأنت
بمثابة عيننا وأذننا على أرض الواقع ،وفي الشوارع ،وأثناء الذهاب إلى
محالت البقالة ،وفي األسواق التجارية ،ولكونك مواط ًنا؛ فيمكنك مساعدتنا
في الوفاء بمسؤوليات السالمة العامة .قد يكون التمييز المبكر للنشاط
اإلرهابي المحتمل واإلبالغ عنه بمثابة خط الدفاع األول ضد من يرتكبون
أعمال اإلرهاب .إذا شهدت أي شيء مريب ،فنحن نحثك على االتصال
بالمكلفين بإنفاذ القانون المحلي أو الخط الساخن لنصائح اإلرهاب الخاص
بوالية  New Yorkعلى الرقم 1-866-SAFE-NYS
(.)1-866-723-3697
توجد ثماني عالمات لإلرهاب ينبغي أن يكون جميع المواطنين على علم
بها ،ال سيما أول المستجيبين .وكجزء من شركة الحريق أو خدمة
اإلسعاف التي تستجيب للحوادث الطارئة بشكل يومي ،قد تكون أول من
يالحظ مواد أو نمط لنشاط يوحي بوجود مخطط إرهابي ،وقد تكون
مكالمتك هي المكالمة الوحيدة لتنبيه المكلفين بإنفاذ القانون قبل وقوع
الحادث .مثل جميع مقدمي خدمات الطوارئ ،يوجد لديك شعور بأنماط
االتصال ،وعندما ال يبدو شيء ما على ما يرام فأنت تعرفه جي ًدا.
وكمتخصص في خدمات الطوارئ ،ينبغي أن تكون على علم بوجود قلق
من إمكانية استفادة األفراد الذين يسعون الرتكاب أعمال إرهاب من
منظمات خدمات الطوارئ للحصول على مواد محددة أو مهارات أو
تدريب للنجاح في نواياهم .كما أن هؤالء األفراد قد يكونون أول
المستجيبين؛ أو قد يتظاهرون بكونهم مسؤولي خدمات الطوارئ للوصول
إلى مواقع محددة وإبداء االنتماء .ولتأمين نفسك ،وشركائك ،والمواطنين،
فإن اليقظة المستمرة أمر ضروري.
مرة أخرى ،يمكن اإلبالغ عن أي عالمة من عالمات النشاط المريب على
مدار اليوم وطوال األسبوع إلى الخط الساخن لنصائح اإلرهاب الخاص
بوالية  New Yorkعلى الرقم 1-866-723-3697
(.)1-866-SAFE-NYS

إذا

رأيت قل

شي ًئا ما شي ًئا ما

حماية NEW YORK
TM

قم باإلبالغ عن أي نشاط مريب إلى
الخط الساخن لمعلومات اإلرهاب الخاص بوالية
 New Yorkعلى الرقم

1-866-SAFE-NYS

1-866-723-3697
من جميع أنحاء والية New York

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
داخل مدينة New York

مكتب مكافحة اإلرهاب
()OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
مكتب منع الحرائق ومكافحتها
()OFFICE OF FIRE PREVENTION AND CONTROL
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A, Floor 2
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/ofpc

الحريق
و
الخدمات الطبية
الطا رئة

تم استهداف أول المستجيبين أثناء الرد على
المكالمات
•ينبغي أن تنتبه أول المستجيبين عند كل مكالمة؛ بدءًا من حوادث
السيارات وحتى مكالمات الوحدات السكنية والشركات واألماكن
العامة.
•عند الوصول إلى حادث من المحتمل أن يكون اصطناعيًا ،ينبغي على
ثان ،بما في ذلك العبوات
المستجيبين العلم باحتمالية وجود هجوم ٍ
الناسفة ،القناصون النشطون ،أو المفجرون.
•فمن يستهدفون أول المستجيبين يتسببون في تأخير الرعاية بالمصابين.
•ينبغي أن يقوم مسؤولو خدمات الطوارئ بمراقبة جميع األشخاص
المتواجدين في مسرح الهجوم بدقة ،بما في ذلك المصابون الكتشاف
التهديدات المحتملة.
•وينبغي أن ينتبه المستجيبون لسلوك المتواجدين في مسرح األحداث،
بما في ذلك أصدقاء وأفراد عائلة المرضى/الضحايا.

ينبغي أن ينتبه مستجيبو الطوارئ لما يلي
•قلة أو عدم وجود أثاث خالف سرير أو مرتبة.
•دالئل الشرطة ،دالئل التدريب التكتيكي ،دالئل الطيران.
•الخرائط ،الصور ،المخططات.
•المواد الكيميائية االستثنائية أو غير ذلك من المواد التي تبدو في غير
موضعها.
•معدات المراقبة ،الكاميرات الثابتة وكاميرات الفيديو ،ونظارات
الرؤية الليلية.
•الذخيرة ،األسلحة ،أو صناديق األسلحة.
•االستفسارات المتعلقة بأنواع معينة من األدوية التي تحملها الخدمات
الطبية الطارئة ( )EMSوآثارها الضارة المحتملة.
•طلبات شراء أو معرفة كيفية شراء أدوية معينة.
•استفسارات عن شراء سيارة طوارئ جديدة ،مستخدمة ،أو خرجت
من الخدمة ،أو كيفية تصدق عالمات سيارات الطوارئ.
•الشخص العدائي ،غير المتعاون أو الذي يظهر الكره للواليات المتحدة
أو السخط عليها.

كيف يمكن لخدمات الطوارئ حماية نفسها من
الخسائر
•ارصد وراقب من يدخل المركز الخاص بك :الموظفين/األعضاء الحاليين
والسابقين ،مسؤولي التوصيل والخدمة ،وما إلى ذلك.
•تحقق من الهوية واطلب من األفراد تحديد الهدف من زيارتهم لقسمك.
•أبلغ أفراد األمن بمنظمتك عن األبواب والنوافذ واألقفال المكسورة في
أقرب وقت ممكن .ينبغي القيام بعمليات اإلصالح في حينها.
•ينبغي عمل ملفات أو نسخ احتياطية من المعلومات وقواعد البيانات
الحساسة والحرجة.
•قم بتخزين وقفل وجرد المفاتيح وبطاقات الدخول والمالبس الرسمية
والشارات والسيارات الخاصة بمنظمتك.
•راقب وأبلغ عن النشاط المريب داخل أو بالقرب من نقاط الدخول إلى/
الخروج من منشأتك ،أماكن وقوف السيارات ،المرائب ،والمنطقة
المتاخمة.
•ينبغي اإلبالغ عن الطرود التي تبدو مريبة للمكلفين بإنفاذ القانون المحلي
لديك .وال تقم بفتحها أو لمسها.
•مزق أو دمر جميع المستندات التي تحتوي على معلومات شخصية أو
تنظيمية حساسة لم تعد في حاجة إليها.
•حافظ على جرد المعدات واألجهزة والبرامج األكثر أهمية لديك.
•قم بتخزين وقفل األشياء الشخصية مثل المحافظ وأكياس النقود والهوية
عند عدم استخدامها.
•تساءل عن االنسحاب غير المبرر من قبل طالب بعد انتهاء برنامج
التدريب أو الشهادة.
•انتبه لألفراد المريبين الذين الحظت تسكعهم بالقرب من سيارات
اإلسعاف المركونة أو أجهزة الحريق أو مداخل المستشفى وغرفة
الطوارئ.
•حقق في فقد المعدات ذات الصلة بسيارات الخدمات الطبية الطارئة:
ويتضمن ذلك المعدات والمستلزمات الطبية ،األدوية ،والمواد الخاضعة
للرقابة ،المالبس الرسمية ،الشارات ،اللوحة (اللوحات) المعدنية للسيارة،
الفتات وقوف السيارات الخاصة ،المصابيح ،صفارات اإلنذار ،وأجهزة
االتصال.

تعرف على األعمال الروتينية.
كن على دراية بما يدور من حولك.
خذ ما تسمعه على محمل الجد.
"إذا رأيت شي ًئا ما ،قل شي ًئا ما"

إذا رأيت شي ًئا ما ،قل شي ًئا ما!
أبلغ عن أي نشاط مريب إلى الخط الساخن لنصائح اإلرهاب الخاص
بوالية  New Yorkعلى الرقم 1-866-SAFE-NYS
( .)1-866-723-3697جميع المكالمات مجانية وستظل
سرية للغاية .لإلبالغ عن حاالت طارئة أو جريمة قائمة،
اتصل بـ.911
اآلن يمكنك مشاهدة شيء ما ،وإرسال شيء ما!
تتيح لك "مشاهدة شيء ما ،وإرسال شيء ما" التقاط النشاط المريب كصورة
أو مالحظة مكتوبة ،وإرسال المعلومات إلى مركز االستخبارات بوالية
 .New Yorkومن هناك ،ستتم مراجعة النصيحة وإذا كانت ذات صلة،
سيتم إرسالها إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة .كما يتضمن التطبيق ،الذي
يمكن تنزيله مجا ًنا لمستخدمي هاتف iPhone
رأﯾت ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻣﺎ
و ،Androidمعلومات عن األشياء التي يجب
البحث عنها ومتى تبلغ عن النشاط المريب.
قم بتنزيل التطبيق من الرابط
أرﺳل ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻣﺎ
NY.gov/SeeSendNY

تعرف على عالمات
اإلرهاب الثمانية
1.1المراقبة :األفراد الذين يقومون بأنشطة التسجيل أو المشاهدة أو التصوير
االستثنائي أو المراقبة ،السيما بالقرب من البنية التحتية الحيوية.
2.2طرح األسئلة المريبة :البحث عن معلومات تتعلق بالقوى العاملة والموظفين،
معلومات محددة عن المنشأة ،بروتوكوالت االستجابة واألمان دون حاجة
واضحة لمعرفة ذلك.
3.3اختبارات األمن :االنتهاكات األمنية أو محاوالت االقتحام كاختبار؛ وقد تتضمن
اإلنذارات الكاذبة المتعددة أو غير المبررة ،و/أو ادعاء أفراد في مناطق األمن
بأنهم مفقودون.
4.4التمويل :المعامالت المريبة المتضمنة لمبالغ نقدية كبيرة ،إيداعات ،سحوبات،
أو تحويالت للمال؛ تهريب مبالغ نقدية كبيرة؛ االشتباه في االحتيال المالي؛ بيع
سلع مزيفة؛ أو األعمال الخيرية المضللة.
5.5اقتناء المستلزمات :شراء ،سرقة ،فقد ،أو تخزين المستلومات الضرورية
للهجوم؛ قد تتضمن متفجرات ،أسلحة ،نذائر كيميائية ،أجهزة كمبيوتر،
مخططات ،خرائط ،بطاقات هوية مزورة ،خطط أمنية ،مواد تدريبية ،إلخ.
6.6األشخاص المريبين في المكان غير المناسب :أشخاص يبدو عليهم عدم
االنتماء ،يظهرون سلوكيات استثنائية أو يمتلكون ،دون تصريح ،مالبس
موحدة ،أوراق اعتماد ،أو سيارات متشابهة/مسروقة/يتم استخدامها ألغراض
أخرى.
7.7التشغيل التجريبي :أفراد يتدربون لهجوم الحق ،لتحديد التوقيت وطرق
الهروب.
8.8نشر األصول :تحديد مواضع المعدات و/أو األشخاص استعدا ًدا للهجوم.

