عناصر سالمة
شخصية يجب
تنفيذها
•تسجيل وترخيص السيارة الساري.
•األضواء والمشاعل المالحية.
•جهاز الطفو الشخصي المعتمد من خفر السواحل األمريكي ()USCG
القابل لالرتداء لكل شخص على متن السفينة.
•طفاية الحريق.
•بوق ،صافرة ،أو جرس.

حماية
NEW YORK

إذا

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

عمل موجات داخل مجتمعك
•شارك هذه الرسالة مع أصدقائك والعائلة.
•تعرف على مناطق السالمة واألمن البحرية في منطقتك.
•شارك في برنامج مراقبة بحري.

البحرية

للمزيد من المعلومات:
وزارة األمن الداخلي األمريكية
()U.S. Department of Homeland Security
www.dhs.gov
خفر السواحل األمريكي
()U.S. Coast Guard
www.uscg.mil
مراقبة المجاري المائية بأمريكا
()America’s Waterway Watch
www.americaswaterwaywatch.org

مكتب مكافحة اإلرهاب
()OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct

Kathy Hochul
ةيلولاا محاك

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 ،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
اآلن يمكنك مشاهدة شيء ما ،وإرسال شيء ما!
تتيح لك "مشاهدة شيء ما ،وإرسال شيء ما" التقاط النشاط المريب
كصورة أو مالحظة مكتوبة ،وإرسال
رأﯾت ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻣﺎ
المعلومات إلى مركز االستخبارات بوالية
 .New Yorkومن هناك ،ستتم مراجعة
المعلومة وإذا كانت ذات صلة ،سيتم إرسالها
إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة .كما يتضمن
التطبيق ،الذي يمكن تنزيله مجا ًنا لمستخدمي
أرﺳل ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻣﺎ
هاتف  iPhoneو ،Androidمعلومات
عن األشياء التي يجب البحث عنها ومتى
تبلغ عن النشاط المريب.
قم بتنزيل التطبيق من الرابط NY.gov/SeeSendNY

وصف السلوك المريب
•من الذي راقبته؟
•ما الذي شاهدته؟ كن محد ًدا.
•أين شاهدته؟
•متى شاهدته؟
•لماذا يبدو مريبًا؟

إذا الحظت نشا ًطا مري ًبا
•ال تتخذ إجرا ًء مباشرً ا.
•ال تواجه الشخص.
•ال تظهر ارتيابك.
•قم بتسجيل أكبر قدر ممكن من التفاصيل.
•قم بإبالغ السلطات المسؤولة في أقرب وقت ممكن.

النشاط المحدد
الذي يجب البحث عنه
•التصوير بالفيديو بجوار بنية تحتية حرجة ذات صلة بالطاقة ،قواعد
عسكرية ،جسور ،وبنية تحتية هامة.
•النشاط المريب أو التسكع حول منشآت الواجهات البحرية.
•اإلجابات المراوغة على أسئلة القوارب الشائعة؛ المحاوالت المتعمدة
لتجنب االتصال باآلخرين أو لفت االنتباه.
•القيام بعمليات غطس بالقرب من الجسور ،األنابيب ،أو البنية التحتية
الحرجة في أوقات استثنائية أو بدون الدعم الطبيعي.
•العتاد المريب أو االفتقار إلى المعدات المناسبة.
•إدراج أغراض غريبة في المجاري المائية بالقرب من الجسور،
األنابيب أو الموارد الرئيسية.
•دخول السيارات إلى مناطق أمن بحري مخصصة (مثال :بجوار
محطات الطاقة النووية ،المطارات ،إلخ) .صيد الحيوانات أو األسماك
في مواقع غير نموذجية.
•عمليات تأجير السفن أو عقود اإليجار المريبة .طلب شخص ما تغيير
الطريق المعتاد أو الرحلة المعتادة للسفينة المؤجرة.
•المبالغ النقدية الكبيروة غير المناسبة ،تمديد إرساء السفينة يوميًا.
•بذل الجهود للحصول على وظيفة في مواقع حساسة أو لدى شركات
خارجية يمكنها الوصول إلى األهداف المحتملة.
•التسجيل المتعمد إلجراءات المغادرة/اإلرساء لتتضمن تحميل وتفريغ
السفن.
•تصوير اإلجراءات األمنية/فحوصات الهوية داخل منشأة مرفأ العبارات.
•استجواب أعضاء الطاقم فيما يتعلق بالجداول ،سعات الركاب ،إجراءات
ومعدات السالمة على متن السفينة ،واالقتراب من مرافق بنية تحتية
حرجة ذات صلة بالجيش والطاقة.
•الطيران بالطائرة بالقرب من العبارات المتحركة والموجودة في منشأة
اإلرساء.
•محاوالت ترك السيارة على متن العبارة والسير على الشاطئ.
•الرحالت المتتالية ذهابًا وإيابًا على نفس العبارة.
•األفراد الذين يسيرون حول السفينة ،مستقلين عن بعضهم البعض ،مع
تدوين مالحظات ظاهرية عن العمليات ويلتقون كمجموعة بعد تسجيل
المالحظات لمقارنتها.

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.

