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 ملخــص
وجھ الخصوص في  لىقمنا في دیسمبر بشرح مرحلة جدیدة في بیئة التھدید العالمي، والتي لھا تداعیات على الوطن، ھذا التقییم األساسي لم یتغیر، ویقلقنا ع

بضعة أیام  تتسنى لنا فرصة، فأحداث أورالندو التي وقعت منذ، والذین یمكنھم الضرب بدون أن ننتبھ أو قبل أن القومیینھذه البیئة تزاید المتطرفین العنیفین 
، سم العطالتتؤكد ذلك؛ وعلیھ فإن زیادة یقظة ووعي الجمھور ال یزال أمر ذو أھمیة قصوى، تمتد ھذه النشرة لخمسة أشھر وسوف ینتھي العمل بھا قبل مو

 وم بإعادة تقییم التھدیدات اإلرھابیة.حینھا سنق

 المــدة
 2016یونیو  15 أصدرت:

 2016نوفمبر  16 تنتھي:

 التفاصیـــل
ارتكاب ھجمات داخل الوالیات ن ین العنیفیلمتطرفل یوحىمخاوفنا من إمكانیة أن  تتضاءللم منذ إصدار النشرة األولى في دیسمبر،  •

 المتحدة.
بالرغم من أنھ لیس لدینا أیة معلومات استخباراتیة محددة وموثوق فیھا في الوقت الراھن عن أي مخطط موضوع من قبل أیة منظمات  •

تنفیذ ھجمات داخل ب - أو حاولوا القیام –إرھابیة لمھاجمة الوطن، فالحقیقة ھي أن أفراد یستوحون أفعالھم من اإلرھابیین قد قاموا 
 الوالیات المتحدة.

على وجھ الخصوص إمكانیة أن یشعر األفراد الذین یستوحون أفعالھم من اإلرھابیین والقومیین من المتطرفین  األمن الوطنيیقلق وزارة  •
 فعالیات أو اماكن عامة أو قد یوحى إلیھم ذلك.الستھداف بالتشجیع  العنیفین

لمھاجمتھا كما رأینا في ھجمات سان برناردینو وباریس سیضع اإلرھابیون في اعتبارھم مجموعة واسعة ومتنوعة من األھداف  •
 وبروكسل، وآخرھا أورالندو.

 إللھام األفراد بارتكاب العنف أو لضمھم لصفوفھم مصدر قلق رئیسي. لإلنترنتال یزال استخدام اإلرھابیین  •
أیضاً في ظل البیئة الحالیة التھدیدات والعنف الموجھین لمجتمعات بعینھا وافراد بعینھم عبر البالد، وذلك بناًء  األمن الوطنيیقلق وزارة  •

 على تصور اآلخرین لدیانة المستھدفین أو قومیتھم أو جنسیتھم أو توجھاتھم الجنسیة.

 جھود حكومة الوالیات المتحدة في مكافحة اإلرھاب
قد یالحظ فوللشركاء المحلیین بشأن زیادة التدابیر األمنیة،  للوالیةالفیدرالي یقدم اإلرشاد التحقیقات ومكتب  الوطني األمنال یزال كل من وزارة  •

رض فھذا واألماكن العامة، وحتى في الفعالیات خالل الشھور القادمة؛ قد یتضمن  كافة المناطق فياألمني الشرطي والجمھور زیادة في التواجد 
 الحقائب، والمزید من فرق الكالب المدربة، باإلضافة إلى استخدام تقنیات الفحص. تفتیشالقیود والمزید من 

ة، كما تقوم الوالیات المتحد واسع النطاق في كلالتھدید ھذا ب، متعلقة صلة باإلرھابوذات  محتملةالفیدرالي في نشاطات تحقیقات یحقق مكتب ال •
 المجتمعي لمواجھة ھذا التھدید المتنامي. التواصلوب األمنالعدید من إجراءات  تنسیقلوالیة بالیة والمحلیة وسلطات االسلطات الفیدر

 أنواع اإلنذارات

 النشــرة
  تصف التطورات الحالیة أو التوجھات العامة فیما یخص التھدیدات اإلرھابیة.
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 حالة تأھب
 تحذر من تھدید إرھابي موثوق منھ ضد الوالیات المتحدة.

 خطر وشیك
 تحذر من تھدید إرھابي محدد وموثوق منھ ووشیك الحدوث ضد الوالیات المتحدة.

 كیف یمكنك تقدیم المساعدة
األقدر على االستجابة، وأن تقدم لھم تفاصیل محددة  األمنأو لمسؤولي  المحلیین األمنلمسؤولي أن تقوم باإلبالغ عن النشاطات المریبة  •

 بشأن المؤشرات اإلرھابیة.
بعة لمكتب المیدانیة التا المكاتبوإلى  Fusion Centersیمكنك أیضاً أن تبلغ عن النشاطات المریبة أو أن تقدم معلومات بشأن أي تھدید إلى  •

 جزء من مبادرة اإلبالغ عن النشاطات المریبة في أنحاء البالد. - الفیدرالي تحقیقاتال
 المرتبطة باإلرھاب أو بالنشاطات اإلجرامیة األخرى. تخطیط ما قبل التنفیذمؤشرات تتعرف على  كیفتعلم  •

 اً كن مستعد
 التأخیر والعناصر الممنوعة أو المحظورة. لتستبقوقم بالتخطیط مسبقاً المشددة إلجراءات األمنیة ل اً كن مستعد •
كما ینبغي علیك األمن، ومواقع أقرب رجال  ئفي األماكن المزدحمة، كن مسؤول عن سالمتك الشخصیة، ولتتعرف على مخارج الطوار •

في جیبك بدالً من إبقائھ في الحقائب أو على الطاوالت بحیث ال تفقده أثناء أي واقعة، ولتحمل معك دائماً بیانات  النقالاإلبقاء على ھاتفك 
 .)مستعد( Ready اإللیكتروني موقعالومعلومات عن أیة احتیاجات خاصة. للمزید قم بزیارة  ئاالتصال في حالة الطوار

 إبق على اطالع
ستقوم حكومة الوالیات المتحدة بتقدیم معلومات إضافیة تخص أي تھدید ینشأ فور تحدید أیة معلومات إضافیة، ونشجع الجمھور على  •

 ین ومسؤولي األمن العام.المحلی األمناالستماع لمسؤولي 
ظین ، لكن مع البقاء متیقكل حریةرین باالستمرار في السفر وفي حضور الفعالیات العامة وفي االندماج مع اآلخنحث األمریكیین على  •

 .بما یحیطھموعلى درایة 
 .دوليوتحذیرات السفر ال إنذارات بإصدار وزارة الدولةتقوم  •

 إذا رأیت شیئاً، فلتقل شیئاً 
 911المحلیة أو اتصل بـ  األمنیة إلى الجھاتقم باإلبالغ عن النشاطات المریبة 

توزیعھا، ب األمن الوطنيوتقوم وزارة یوفر النظام القومي لإلنذار باألعمال اإلرھابیة لألمریكیین معلومات تحذیریة عن التھدیدات األمنیة للوطن، 
، ولتحصل على تحدیثات على ھاتفك النقال: http://www.dhs.gov/advisoriesكما تتوفر المزید من المعلومات على: 

https://twitter.com/dhsgov. 

 بإذن من ھیئة النقل الحضري بوالیة نیویورك ™If You See Something Say Something شعار تم استخدام
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