حماية NEW YORK

إذا

كحام للمزرعة
دورك
ٍ
نتواصل معك لخلق الوعي بالعالمات المحتملة لإلرهاب واألنشطة المريبة.
فموظفو المزرعة من بين الذين هم أكثر عرضة الكتشاف العالمات األولى
للضرر الذي يلحق بالنظام الغذائي .لذا ،نوصيك باإلبالغ عن العالمات
المميزة لألنشطة اإلرهابية المحتملة إلى مشرف المزرعة ،المكلفين بإنفاذ
القانون المحلي ،و/أو إلى الخط الساخن لمعلومات اإلرهاب الخاص بوالية
 New Yorkعلى الرقم 1-866-723-3697
).(1-866-SAFE-NYS
قد يستخدم األشخاص الذين يسعون الرتكاب أعمال اإلرهاب المنظمات
واألعمال التجارية المجتمعية ،ومنها المزارع ،للحصول على مواد كيميائية
محددة ،مواد ،مهارات ،أو التدريب للنجاح في نواياهم .ومن خالل التظاهر
كعمال في أو موردين إلى المزرعة ،يمكن لإلرهابيين الوصول إلى
اإلمدادات الغذائية .وقد يكون اإلمداد الغذائي خاصتنا عرضة للهجوم في
أي مرحلة من رحلته ،بدءًا من المزرعة ،وانتها ًء بطاولة في أحد المطاعم
أو المنازل .حيث يجب العبث بجزء صغير فقط من اإلمدادات الغذائية
لخلق مرض جماعي ،وضرر اقتصادي ونفسي كبير .فالعديد من البكتيريا
النباتية والحيوانية والفيروسات والكائنات الدقيقة الضارة موجودة ويمكنها
التأثير بالسلب على غذائنا.
وقد يكون التمييز المبكر للنشاط اإلرهابي المحتمل واإلبالغ عنه بمثابة خط
الدفاع األول ضد من يهدفون إلى اإلضرار بمواطني والية New York
أو مواردها .قد ال تكون أمثلة النشاط أو السلوك المريب المالحظ من قبل
أعضاء المجتمع جنائيًا ،إال أنها قد تكون غريبة واستثنائية ألنها ال تتفق
مع النمط المعتاد للنشاط اليومي الموجود داخل المجتمع .وال يتمثل الهدف
في الشك في األعمال الروتينية اليومية لألشخاص وطريقة حياتهم ،أو في
االرتياب في أعضاء المجتمع؛ وإنما في توفير مصدر لتمييز تلك األشياء
التي قد ال تندرج بالضرورة ضمن القواعد والمعايير العادية واإلبالغ عنها.
يمكن اإلبالغ عن أي عالمة من عالمات النشاط المريب على مدار اليوم
وطوال األسبوع إلى الخط الساخن لمعلومات اإلرهاب الخاص بوالية
 New Yorkعلى الرقم 1-866-723-3697
(.)1-866-SAFE-NYS

رأيت قل

شي ًئا ما شي ًئا ما

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
وزارة الزراعة واألسواق لوالية NEW YORK
(NEW YORK STATE DEPARTMENT OF
)AGRICULTURE AND MARKETS
10B Airline Drive
Albany, NY 12235
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الزراعة
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كيف يمكنك المساعدة في منع اإلرهاب
• تعرف على األعمال الروتينية.
• كن على دراية بما يدور من حولك.

أبلغ عن العالمات واألعراض المريبة
في الحيوانات

•أعراض أو سلوكيات استثنائية ،أو الوفاة المفاجئة غير المبررة.
•المرض الشديد أو الوفاة في عدد كبير من الحيوانات.
•القراد أو اليرقات االستثنائية.

• خذ ما تسمعه على محمل الجد.

•البثور أو البثور المنفجرة حول الفم أو األنف أو الحلمات أو الحوافر.

إذا رأيت شي ًئا ما ،قل شي ًئا ما!
أبلغ عن أي نشاط مريب إلى الخط الساخن لمعلومات 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

•االضطرابات العصبية التي تمنع الحيوان من النهوض أو السير
بشكل طبيعي.

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 المعلومة وإذا كانت ذات
صلة ،سيتم إرسالها إلى وكالة إنفاذ القانون
رأﯾت ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻣﺎ
المناسبة .كما يتضمن التطبيق ،الذي يمكن
تنزيله مجا ًنا لمستخدمي هاتف  iPhoneو
 ،Androidمعلومات عن األشياء التي يجب
البحث عنها ومتى تبلغ عن النشاط المريب.
قم بتنزيل التطبيق من الرابط
أرﺳل ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻣﺎ
NY.gov/SeeSendNY

معلومات هامة يجب جمعها
•الموقع والوصف الصحيح للنشاط المريب.
•هل كان هناك سالح مُستخدم مثل مسدس أو سكين؟
•هل كانت هناك سيارة مُستخدمة؟ إذا كان األمر كذلك ،فقدم أدق وصف
ممكن بما في ذلك اللون ،العالمة التجارية ،الطراز والشكل .ومن
الضروري أيضًا ذكر اللوحة المعدنية (بما في ذلك الوالية والرقم)،
باإلضافة إلى االتجاه الذي سارت فيه السيارة.
•وصف الشخص (األشخاص) المشارك (المشاركين) ،بما في ذلك
العرق ،السن التقريبي ،االرتفاع والوزن ،وأي وصف آخر يمكن
استخدامه للمساعدة في التعرف عليهم ،مثل اللهجة ،المالبس التي كانوا
يرتدونها ،الوشوم ،الندوب.
•أي معلومات أخرى قد تمكنت من جمعها.

•فقدان الشهية أو غيرها من اضطرابات تناول الطعام.
•االنتفاخ حول العينين والرقبة في الدواجن ،انخفاض إنتاج البيض ،أو
إنتاج الدجاج لبيض رقيق الغالف.
•انخفاض إنتاج اللبن في األبقار الحلوب.
•عدد كبير من الحشرات أو القوارض أو الحيوانات البرية الميتة.
•المرض الحويصلي ،المرض بالبثور ،أو المرض المتسبب في النزيف
بالنسبة للحيوانات المجترة والخيول.
•نفس أعراض المرض الذي يبدو مؤثرً ا على الحيوانات في
عدة مواقع.
ُ
•المرض الذي يظهر بأعراض جديدة لم تعرف من قبل في هذا النوع
من الحيوانات؛ أو المرض الحادث في غير موسمه.

أمثلة األهداف الغذائية والزراعية
•الثروة الحيوانية
•المحاصيل
•الموارد المائية
•أنظمة النقل الغذائية والزراعية

•عمال المزارع
•منتجو الثروة الحيوانية
•معالجو األغذية

األشياء التي يجب على العمال البحث عنها

•األشخاص الذين يطرحون أسئلة محددة عن المنشأة أو أنشطة
المزرعة.
•الصور غير المصرح بها ألنشطة داخل أو حول المنشآت أو المزارع.
•أشخاص غير مخولين ينقلون المواد الكيميائية ،المواد البيولوجية،
اللقاحات ،أو األدوية.
•الكتب ،المستندات ،أو المواقع االلكترونية ذات الصلة بالمواد
الكيميائية ،المواد البيولوجية ،أو األسمدة.
•األشخاص الذين يحاولون استئجار أو اقتراض معدات ذات صلة
بالزراعة لسبب أو غرض غير منطقي.
•عمليات سرقة النشادر الالمائي أو المواد الكيميائية األخرى.
•عمليات سرقة الماشية ،المحاصيل ،المواد الكيميائية واألسمدة ،أو
معدات المزرعة مثل أجهزة الرش.

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 األمان 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.

