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 على أرض الوالیات المتحدةملخص للتھدیدات اإلرھابیة 
الوالیات ف ،على أرض الوالیات المتحدةالمستمر اإلرھابي ھذه النشرة لتسلیط الضوء على التھدید ) DHS( القومي، استخدمت وزارة األمن 2015منذ عام 

یبقى الجمھور الواعي والمتنبھ والملتزم ، وحیاتنا وأسلوب وبالدناألمریكي إرھابیین یسعون لمھاجمة الشعب امعركة أجیال ضد المتحدة منخرطة حالیاً في 
 .اإلرھابیین المحتملین وفي منع الھجمات التعرف علىأفضل مواردنا في 

 المــدة
 )ETظھًرا بالتوقیت الشرقي ( 2:00في الساعة  2019یر ینا 18 :اإلصدار
 )ETوقیت الشرقي (تلظھًرا با 1:00في الساعة  2019 ولییو 18 :االنتھاء

 تم تأخیر نشر التمدید بسبب تأخیر التمویل الفدرالي. ملحوظة:

 تفاصیل إضافیة:
 سبتمبر، حیث تستمر المنظمات اإلرھابیة األجنبیة في استغالل اإلنترنت لتشجیع 11زلنا نواجھ إحدى أخطر بیئات التھدید اإلرھابي منذ ھجمات  ال •

المشتبھ فیھم من اإلرھابیین محلیي المنشأ  ویتزاید اعتماد ،تنفیذ ھجمات إرھابیةلالوطن  بالفعل على أرضأشخاص موجودین أو توجیھ  أو تمكین
 كشف عنھم.لتجنب اللدى طرفّي االتصال؛ على التكنولوجیا، مثل تطبیقات التواصل االجتماعي ذات التشفیر 

الھجوم ات تكتیكبعض ، وقد تضمنت األماكن العامةو المناسبات م الستھدافتحث المجموعات اإلرھابیة من تجندھم على تبني أدوات سھلة االستخدا •
كذلك و ،النصلمستقیمة السكاكین أو الشفرات األسلحة الخفیفة واستخدام و السیارات المستأجرة،استخدام ، بما فیھا استخدام الدھس بالسیارات معینةال

 والعضویة.  یدویة الصنع والمواد السامة المصنعةالمتفجرات استخدام 
ساحات المعارك سعیًا لتكتیكات وتكنولوجیات جدیدة، مثل أنظمة الطیران خبرات المیدانیة في التستخدم بعض المجموعات اإلرھابیة خارج البالد  •

فة إلى استمرار ضاباإل . العدید من ھذه التكنولوجیات متوفرة بسھولة،خارج مناطق النزاعل الكیمیائیة التي یمكن استخدامھا بدون طیار والعوام
 الشحن الجوي، بما في ذلك استخدام المتفجرات المخبأة.اإلرھابیین في استھداف الطیران التجاري و

 تؤدياألفراد في أنحاء العالم على شن ھجمات باستخدام كل الوسائل الممكنة، وقد على تشجیع  وسائل اإلعالم التابعة للمتطرفین العنیفین تعمل •
اإلرھابیین محلیي المنشأ على لتشجیع ي ساحات المعارك وشركائھا في تفكیك اإلرھابیین وھزیمتھم فللوالیات المتحدة  النجاحات المستمرة

رةاالضطالع بأعمال عنف على أرض الوطن بدًال من محاولة السفر خارج البالد للقتال من أجل خسائر   أو ثأًرا لھا. متصوَّ
یھربون من المناطق اإلرھابیة المجربة قد  الخبرة المیدانیةالتدریب ومقاتلین الذین حصلوا على ین من الاإلرھابیاألجانب من إضافة إلى ذلك فإن  •

 . أخرى، بما فیھا الوالیات المتحدة مناطقفي  شن ھجماتبھدف الخاضعة لسیطرة اإلرھابیین 

 اإلرھاب مكافحة في المحلیة المتحدة الوالیات جھود
والشركاء  المحلي المستوىعلى و الوالیة مستوى على للشركاء اإلرشاد توفیر في (FBI) الفدرالي التحقیقات تبومك القومي األمن وزارة تستمر •

 للتھدیدات بتقییم للتزوید الخاص القطاع تواصل دعم القومي األمن وزارة فإن كذلك، الحالیة التھدید بیئة بشأنمن العشائر والشركاء اإلقلیمیین 
النشاطات  مالحظة في الجمھور یستمر قدكما ، األعمال والقائمین على تشغیل تلك أصحاب األعمال التجاریة مع األمنیة التدابیر تنسیقتواصل و

 في المناسبات واألماكن العامة وحولھا.األجھزة األمنیة نشاطات األمنیة و
بھ فیھم من اإلرھابیین تللكشف عن المش یین اآلخریناراتمكتب التحقیقات الفدرالي والشركاء االستخبمع  ةوثیق بطریقة القوميوزارة األمن  تعمل •

وبمكافحة التطرف األصولّي العنیف والتجنید لفحص والتحقق للتعرف على ما یثیر الریبة من المسافرین وشحنات البضائع، ا تعزیزوكھم، وتفكی
 أجانب. اإلرھابي في مجتماعتنا، وبمراقبة التھدیدات التي قد تنشأ، وبعقد شراكات مع شركاء

 بسبب جبارھاتھدف إل أو معینة سكانیة مجموعاتلترویع  تھدف التي والتھدیدات العنف عبمن ملتزمة القوميتظل وزارة األمن  ،وعلى نطاق أوسع •
 .لھویةا أو لعرقا أو لدینا

 تعمل وزارة األمن القومي على تعزیز برنامجھا لتأمین حمایة األھداف غیر المحصنة واألماكن المكتظة المحتملة، بما فیھا المدارس. •
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 أنواع اإلنذارات
 نشــــرة

 .تصف التطورات الحالیة أو التوجھات العامة فیما یخص التھدیدات اإلرھابیة

 تأھبإنذار ال
 .ضد الوالیات المتحدة قيحقیحذر من تھدید إرھابي ی

 وشیكالخطر إنذار ال
 .محدد ووشیك ضد الوالیات المتحدةحقیقي وحذر من تھدید إرھابي ی

 كیف یمكنك تقدیم المساعدة
الدالة على وجود نشاطات تفاصیل محددة بشأن المؤشرات  تقدیمل األفضلھي  ، تلك الجھاتالمریبة النشاطاتیة المحلیة بالجھات األمن تبلغأن  •

 .إرھابیة
 مبادرة اإلبالغ عن النشاطات المریبة في أنحاء البالدجزء من  - درالينیة التابعة لمكتب التحقیقات الفالمكاتب المیداو Fusion Centersأن تبلغ  •

 اإلنترنت. بكةش على النشاطات ذلك في بما تھدید، أي بشأن معلومات تقدم أن أو المریبة النشاطاتب
 .المرتبطة باإلرھاب أو بالنشاطات اإلجرامیة األخرى رف على مؤشرات تخطیط ما قبل التنفیذعالت یةكیفتعلم أن ت •

 مستعداً  كن
 حول عناصر ومواد معینة علىالمفروضة  القیوداستبق و وأسبابھ لتأخیرامواضع  استبق ،ضع خططك مسبقًاو األمنیة لإلجراءات مستعداً  كن •

 .العامة تاالحتفاال وفي بالسكان المأھولة المناطق
خاصة  احتیاجات أي عن معلوماتدائًما  معك ولتحمل، .األمن رجال ومواقع الطوارئ مخارج على ولتتعرف ،الشخصیة سالمتك عن مسؤوالً  كن •

 .الطوارئ عند االتصال بھممن یجب  بیاناتو
 المحلیة األمنیة الحملة خالل من همواردأو  األمن أدوات إلى الوصول یمكنكما إلعداد األعمال التجاریة والموظفین،  أبلغو دربو خططو تواصل •

 .القومي األمن وزارةالتابعة ل

 العاطّ  بق علىا
 اإلنصاتالجمھور على  ونشجع ،معلومات إضافیة أي التعرف علىأي تھدید ینشأ فور  عن حكومة الوالیات المتحدة معلومات إضافیة ستوفر •

 األمن المحلیة. جھاتلمسؤولي السالمة العامة و
 بقائھممع  بكل حریة، لكن واالنضمام إلیھم خرینالعامة وفي االندماج مع اآل المناسباتنحث األمریكیین على االستمرار في السفر وفي حضور  •

 .بمحیطھموعلى درایة  متنبھین
 .إنذارات وتحذیرات بشأن السفر إلى الخارج وزارة الخارجیة تصدر •
 .Ready للحصول على المزید من المعلومات قم بزیارة •

 ً  إذا رأیت شیئاً، فلتقل شیئا
 911أو اتصل بـ  المریبة شاطاتالنبالجھات األمنیة المحلیة  أبلغ

فر المزید اتتو. القومي األمن وزارة وتوزعھا األمنیة التي یواجھھا الوطن والتھدیدات المشكالتمعلومات عن  "النظام القومي لإلنذار باألعمال اإلرھابیة"یوفر 
 . www.twitter.com/dhsgov: األخبار على الھاتف النقال أحدث ىتلقتلو v/advisorieshttp://www.dhs.goمن المعلومات على 

 .بإذن من ھیئة النقل الحضري بوالیة نیویورك) شیئًا، فلتقل یئًاإذا رأیت ش( ™If You See Something Say Somethingشعار  استُخِدم
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