إذا

ارتبت
فال تقف،

حماية NEW YORK

في شيء ما

أبلغ عن جميع األنشطة المريبة إلى موظ ٍ
ف أو
ضابط شرطة.

صام ًتا

في حالة الطوارئ ،اتبع توجيهات أفراد الفريق.
شارك هذه الرسالة مع أصدقائك والعائلة.

نصائح السالمة

•ال تلمس أو تحرك أي غرض مريب.
•امتنع عن استخدام الهاتف الخلوي أو الالسلكي.
•قم بإخالء المنطقة حتى مسافة آمنة.
•تعرف على المناطق المحيطة.

اإلبالغ عن أي نشاط مريب عبر الخط الساخن الخاص
بالنصائح المتعلقة باإلرهاب الخاص بوالية New York
على 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

الطيران
العام

للحصول على المزيد من المعلومات:

وزارة األمن الداخلي بالواليات المتحدة/إدارة
سالمة النقل (Transportation Security
)Administration, TSA
www.dhs.gov
إدارة النقل الفيدرالية
مراقبة النقل
http://www.fta.dot.gov/

Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct
"إذا ارتبت في شيء ما فال تقف ،صام ًتاا®" مستخدمة بتصريح من هيئة النقل
الحضري بنيويورك.

Kathy Hochul
مكحالا

كيف يمكنك المساعدة في
منع اإلرهاب
• تعرف على األعمال الروتينية.
• كن على دراية بما يدور من حولك.
• خذ ما تسمعه على محمل الجد.
إذا رأيت شي ًئا ما ،فقل شي ًئا!
عبر الخط الساخن الخاص بالنصائح المتعلقة
اإلبالغ عن أي نشاط مريب َ
باإلرهاب الخاص بوالية.1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697)
جميع المكالمات مجانية وستظل سرية للغاية .لإلبالغ عن حاالت طارئة أو
جريمة قائمة ،اتصل بالرقم .911

تعرف على عالمات
اإلرهاب الثمانية
1.1المراقبة :األفراد الذين يقومون بأنشطة التسجيل أو المشاهدة أو
التصوير غير االستثنائي أو المراقبة ،وال سيما بالقرب من البنية
التحتية الحيوية.
2.2طرح األسئلة المريبة :البحث عن معلومات تتعلق بالقوى العاملة
والموظفين ،معلومات محددة عن المنشأة ،بروتوكوالت االستجابة
والتأمين 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
فقدان أفراد في مناطق التأمين.
4.4التمويل :المعامالت المريبة المتضمنة لمبالغ نقدية كبيرة ،إيداعات،
سحوبات ،أو تحويالت للمال؛ تهريب مبالغ نقدية كبيرة؛ االشتباه
في االحتيال المالي؛ بيع سلع مهربة؛ أو األعمال الخيرية المضللة.
5.5اقتناء المستلزمات :شراء ،أو سرقة ،أو فقد ،أو تخزين
المستلزمات الضرورية للهجوم؛ قد تتضمن متفجرات ،أسلحة،
سالئف كيميائية ،أجهزة كمبيوتر ،مخططات ،خرائط ،بطاقات
ً
خططا أمنية ،مواد تدريبية ،إلخ.
هوية مزورة،
6.6األشخاص المريبون في المكان غير المناسب :أشخاص يبدو
عليهم عدم االنتماء ،يظهرون سلوكيات استثنائية أو يمتلكون،
دون تصريح ،زيًا موح ًدا ،أو أوراق اعتماد ،أو سيارات متشابهة/
مسروقة/معاد استخدامها.
7.7التشغيل التجريبي :أفراد يتدربون لهجوم الحق ،لتحديد التوقيت
وطرق الهروب.
8.8نشر األصول :تحديد مواضع المعدات و/أو األشخاص
استعدا ًدا للهجوم.

اآلن يمكنك مشاهدة شيء ما ،وإرسال
شيء ما!
تتيح لك "مشاهدة شيء ما ،وإرسال شيء
ما" تسجيل النشاط المريب كصورة أو
مالحظة مكتوبة ،وإرسال المعلومات إلى
مركز االستخبارات بوالية .New York
ومن هناك ،ستتم مراجعة النصيحة وإذا
كانت ذات صلة ،فسيتم إرسالها إلى وكالة
إنفاذ القانون 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 عبر اإلنترنت على
الرابطwww.NY.gov/SeeSendNY :
أو استخدم هاتفك الذكي إلجراء مسح ضوئي
لرمز االستجابة السريع

وصف السلوك المريب

من الذي راقبته؟
ما الذي شاهدته؟ ُكن مح َّد ًدا.
أين شاهدته؟
متى شاهدته؟
لماذا يبدو مريبًا؟

إذا الحظت نشا ًطا مري ًبا

فال تتخذ إجرا ًء مباشرً ا.
ال تواجه الشخص.
ظهر ارتيابك منه.
ال ُت ِ
سجل أكبر قدر ممكن من التفاصيل.
أبلغ السلطات المعنية في أسرع وقت ممكن.

النشاط المحدد الذي يجب البحث عنه بالمطارات
•التقاط الصور الفوتوغرافية أو تصوير مقاطع الفيديو أو تدوين
المالحظات بالقرب من الجهة البرية ومناطق العمل بمبنى
الركاب (صالة السفر) بما يشمل إنفاذ القانون أو أفراد األمن أو
أنظمة المراقبة
•التعرض ألسئلة من أفراد ال يحملون شارة "المنطقة األمنية ذات
نظام تحديد الهويات ( ")SIDAحول المسائل األمنية المتعلقة
بالمناطق المؤمنة والمعقمة ومناطق العمليات المحظورة بالمطار
•محاولة إخفاء الوجه عن األفراد العاملين بالمطار أو
الكاميرات األمنية
•ارتداء مالبس غير مناسبة للطقس الحالي (مثل ارتداء مالبس ثقيلة
في الصيف مثالً)
•األفراد الذين يقومون بإحضار أغراض غير مألوفة أو يحاولون
إحضارها إلى داخل المنشآت أو حولها
•محاولة التخفي أو ترك بعض األغراض والرحيل بدونها (مثل أمتعة
السفر أو الحقائب أو الصناديق أو العربات الصغيرة أو األجهزة)
•وجود أفراد مجهولين يحاولون ترك بعض األغراض أو األمتعة في
الجانب البري ومناطق العمل بمبنى الركاب
•محاولة الدخول إلى المناطق المحظورة مثل المناطق المؤمنة
والمعقمة ومناطق العمليات المحظورة بالمطار ،سواء سيرً ا على
األقدام أو في إحدى المركبات
•استخالص معلومات حول العمليات أو األفراد العاملين أو األمن
بشكل غير مباشر
•وجود أي مركبة متوقفة بطريق الوصول أو المغادرة مع مالحظة
أنها ال تقوم بتحميل أو تفريغ أي شيء
•أي مركبة غير مسموح لها باالنتظار في مواقف السيارات الخاصة
أو رصيف التحميل أو بالقرب من خط السياج الخاص بالمطار
•األشخاص الذين يتصرفون بغضب أو بطريقة مرتبكة أو يتحاشون
التقاء األعين
•الزيارات المتكررة لمبنى الركاب بدون القيام بأي عمليات شراء أو
الحصول على بطاقة صعود إلى الطائرة

