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ملخص
منذ آخر نشرة للنظام القومي لإلنذار باألعمال اإلرھابیة (NTAS) في یونیو 2016، لم یتغیر تقییمنا األساسي لبیئ�ة التھدی�د الع�المي. م�ا زلن�ا قلق�ین 
حیال المتطرفین العنیفین المحلیین والذین یمكنھم الضرب بدون أن ننتب�ھ أو قب�ل أن تتس�نى لن�ا فرص�ة. األح�داث الت�ي وقع�ت من�ذ آخ�ر نش�رة للنظ�ام 
القومي لإلنذار باألعمال اإلرھابیة (NTAS) تؤكد ذلك. وعلیھ فإن زی�ادة یقظ�ة ووع�ي الجمھ�ور ال ی�زال أم�را ذو أھمی�ة قص�وى. وق�د كان�ت ھ�ذا، 

على سبیل المثال، جزءاً ھاماً من االستجابة السریعة لھجمات سبتمبر اإلرھابیة في مدینة نیویورك ونیو جیرسي. 
ً

المــدة 
أصدرت:  15 نوفمبر 2016 

تنتھي: 15 مایو 2017 

تفاصیـــل إضافیة
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

لم تتضاءل مخاوفنا من إمكانیة أن یوحى للمتطرفین العنیفین بارتكاب ھجمات داخل الوالیات المتحدة. 
وبینما تضغط الوالیات المتحدة على المجموعات التابعة لإلرھابیین في الخارج، فإن محاوالت ھذه المجموعات لتحفیز أو حتى إلدارة 

ھجمات داخل الوالیات المتحدة قد تزداد.
 بالرغم من أنھ لیس لدینا أیة معلومات استخباراتیة محددة وموثوق فیھا في الوقت الراھن عن أي مخطط موضوع من قبل أیة منظمات 

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

تقلق وزارة األمن الوطني على وجھ الخصوص من إمكانیة أن یشعر األفراد الذین یستوحون أفعالھم من اإلرھابیین والمتطرفون العنیفون 
المحلیون بالتشجیع أو التحفیز الستھداف فعالیات أو اماكن عامة. 

وبوفر موسم األعیاد بشكل خاص فرصاً إضافیة للمتطرفین العنیفین الستھداف فعالیات وأماكن عامة حیث یتجمع الناس. 
ال یزال استخدام اإلرھابیین لإلنترنت إللھام األفراد بارتكاب العنف أو لضمھم لصفوفھم مصدر قلق رئیسي. 

تقلق وزارة األمن الوطني أیضاً وفي ظل البیئة الحالیة من التھدیدات والعنف الموجھین لمجتمعات بعینھا وافراد بعینھم في أرجاء البالد، 
وذلك بناًء على تصور اآلخرین لدیانة المستھدفین أو قومیتھم أو جنسیتھم أو توجھاتھم الجنسیة. 

جھود حكومة الوالیات المتحدة في مكافحة اإلرھاب 
• 

• 

تستمر وزارة األمن الوطني ومكتب التحقیقات الفدرالي في توفیر اإلرشاد للشركاء على مستوى الوالیة والمستوى المحلي والقبلي وفي 
المناطق التابعة بشأن بیئة التھدید الحالیة. وكذلك فإن وزارة األمن الوطني تتشارك مع القطاع الخاص لتوفیر تقییمات للتھدید وتنسیق 

اإلجراءات األمنیة المتقدمة مع مالكي الشركات والمسؤولین فیھا. قد یستمر الشعب في مالحظة زیادة في التواجد الشرطي واألمني 
وخاصة حول أماكن احتفاالت األعیاد وغیرھا من التجمعات الكبیرة. 

یحقق مكتب التحقیقات الفیدرالي في نشاطات محتملة وذات صلة باإلرھاب، متعلقة بھذا التھدید واسع النطاق في كل الوالیات المتحدة، 
كما تقوم السلطات الفیدرالیة والمحلیة وسلطات الوالیة بتنسیق العدید من إجراءات األمن وبالتواصل المجتمعي لمواجھة ھذا التھدید 

المتنامي. 
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أنواع اإلنذارات 

نشــــرة 
تصف التطورات الحالیة أو التوجھات العامة فیما یخص التھدیدات اإلرھابیة. 

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 
• 

• 

• 

أن تقوم باإلبالغ عن النشاطات المریبة لمسؤولي األمن المحلیین أو لمسؤولي األمن األقدر على االستجابة، وأن تقدم لھم تفاصیل محددة 
بشأن المؤشرات اإلرھابیة. 

المكاتب المیدانیة التابعة  وإلى Fusion Centers یمكنك أیضاً أن تبلغ عن النشاطات المریبة أو أن تقدم معلومات بشأن أي تھدید إلى
- وھي جزء من مبادرة اإلبالغ عن النشاطات المریبة في أنحاء البالد.  لمكتب التحقیقات الفیدرالي

تعلم كیف تتعرف على مؤشرات تخطیط ما قبل التنفیذ المرتبطة باإلرھاب أو بالنشاطات اإلجرامیة األخرى. 

كن مستعدا ً 
• 
• 

• 
• 

كن مستعداً لإلجراءات األمنیة المشددة وقم بالتخطیط مسبقاً. 
 في األماكن المزدحمة، كن مسؤول عن سالمتك الشخصیة .ولتتعرف على مخارج الطوارئ ومواقع أقرب رجال األمن. ولتحمل معك 

دائماً بیانات االتصال في حالة الطوارئ ومعلومات عن أیة احتیاجات خاصة. 
 واإلبالغ إلعداد الشركات وموظفیھا.التدرب والتخطیط والتواصلنحث مالكي الشركات على

 لوزارة األمن القومي.الحملة األمنیة المحلیة وReadyللمزید من المعلومات زوروا موقع

إبق على اطالع 
• 

• 

• 

ستقوم حكومة الوالیات المتحدة بتقدیم معلومات إضافیة تخص أي تھدید ینشأ فور تحدید أیة معلومات إضافیة. ونشجع الجمھور على 
االستماع لمسؤولي األمن المحلیین ومسؤولي األمن العام. 

نحث األمریكیین على االستمرار في السفر وفي حضور الفعالیات العامة وفي االندماج مع اآلخرین بكل حریة، لكن مع البقاء متیقظین 
وعلى درایة بما یحیطھم. 

.إنذارات وتحذیرات بشأن السفر إلى الخارجتقوم وزارة الخارجیة بإصدار

ً إذا رأیت شیئا، فلتقل شیئا  ً
قم باإلبالغ عن النشاطات المریبة إلى الجھات األمنیة المحلیة أو اتصل بـ 911. 

یوفر النظام القومي لإلنذار باألعمال اإلرھابیة لألمریكیین معلومات عن االمور األمنیة للوطن والتھدیدات وتنشرھا وزارة األمن القومي. تتوفر 
.   www.twitter.com/dhsgov. لتلقي آخر األخبار على الھاتف النقال: www.dhs.gov/advisoriesالمزید من المعلومات على

تم استخدام شعار ™If You See Something Say Something (إذا رأیت شیئاً، فلتقل شیئاً) بإذن من ھیئة النقل الحضري بوالیة نیویورك. 

https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://nsi.ncirc.gov/documents/ISE-SAR_functional_standard_indicators_and_examples_0315.pdf
https://www.dhs.gov/hometown-security#connect
https://www.dhs.gov/hometown-security#plan
https://www.dhs.gov/hometown-security#train
https://www.ready.gov/
https://www.dhs.gov/hometown-security
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html
www.twitter.com/dhsgov
www.dhs.gov/advisories
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