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المؤشرات والتحذيرات العامة للنشاط اإلجرامي أو اإلرهابي
النشاط المشبوه هو أي سلوك مالحظ قد يشير إلى اإلرهاب أو جريمة ذات صلة باإلرهاب.
سلوكيات ومؤشرات االشتباه:

•السلوك الذي يبدو أنه يشير إلى التخطيط لنشاط إرهابي ،مثل وضع مخططات للطرق وتنفيذ السيناريوهات ومراقبة
المنشآت الرئيسية وتوقيت التدفق المروري أو إشارات المرور
•ارتداء مالبس غير مناسبة ،مثل المالبس الفضفاضة أو الثقيلة بما ال يتوافق مع أحوال الطقس في الوقت الراهن
•أي محاوالت للحصول على معلومات حساسة تتعلق بالمرافق األساسية أو اإلجراءات األمنية أو هيئة العاملين
•محاوالت الحصول على اللوازم :المتفجرات أو األسلحة أو الذخيرة أو المواد الكيميائية الخطرة أو غيرها من
المواد التي تُستخدم في أي هجوم
•محاوالت للحصول على معدات الموظفين مثل :المركبات أو زي العمل أو الشارات أو بطاقات الدخول أو
تعريف الهوية الستخدامها في الدخول إلى المرافق األساسية
•وجود مواد مشبوهة يمكن استخدامها لتصنيع المتفجرات أو إخفائها
•مراقبة األماكن أو القيام بتسجيل أشرطة فيديو أو محاوالت التصوير الفوتوغرافي لألهداف
المحتملة (عن طريق تقنية الطائرات التي تعمل بدون طيار “ )”UASمع التركيز على نقاط
الوصول والخصائص األخرى ألي موقع ال يقوم الجمهور في العادة بتصويره (مثل بنية
المبنى والكاميرات األمنية)
•وجود أفراد يبدو أنهم غرباء في مكان العمل أو مؤسسة الشركة أو بالقرب من إحدى
المنشآت الرئيسية
•محاوالت الوصول إلى المناطق الممنوع الوصول إليها أو اختراق/اختبار منظومة
األمن وإجراءات االستجابة في المنشآت الرئيسية
•مالحظة وجود نفس الحافلة وانتظارها لفترات طويلة مع عدم وجود عالقة
واضحة لهذا األمر بمكان العمل أو مؤسسة الشركة (يحتمل أن تكون هذه
الحافلة تقوم بالمراقبة)

اإلبالغ عن أي نشاط مشتبه فيه إلى

الخط الساخن الخاص بالنصائح الواجب اتباعها في
حاالت اإلرهاب في والية نيويورك

جميع المكالمات مجانية وستظل تتمتع بالسرية التامة.
"إذا رأيت شيئًا ،فقُل شيئًا®"(“ ) ”®If You See Something, Say Somethingمستخدمة بتصريح من هيئة النقل الحضري بنيويورك.

أو
الحصول على تطبيق ‘SEE SEND’ APP

