ملحق األخطار

أعمال العنف/
اإلرهاب
ما المقصود بها
يشير اإلرهاب إلى استخدام القوة أو العنف ضد األشخاص أو
الممتلكات بهدف التخويف أو اإلكراه أو طلب دفع فدية .قد يستخدم المهاجم
اإلرهابي األدوات االعتيادية مثل األسلحة النارية والسكاكين وبعض
المركبات أو األسلحة المخصصة ألغراض محددة مثل العبوات الناسفة
المرتجلة أو أسلحة الدمار الشامل مثل المواد الكيميائية السامة أو أجهزة
إطالق اإلشعاع.
إن المهاجم الناشط هو فرد يشترك بفاعلية في قتل األشخاص أو محاولة
قتلهم ،غالبًا في منطقة محصورة ومأهولة بالسكان ،ومن خالل استخدام
األسلحة النارية عاد ًة .قد يمتلك الفرد دوافع إرهابية أو قد ال يمتلكها ،كذلك قد
يكون لديه شركاء أو يكون بمفرده.

المصطلحات األساسية
 Zالنظام االستشاري الوطني حول اإلرهاب ( )NTASهو نظام التحذير من التهديدات
التابع لوزارة األمن الداخلي األمريكية ،والذي يوفر معلومات في الوقت المناسب
حول التهديدات اإلرهابية المؤكدة.
 Zمكان االحتماء يشير إلى اختيار غرفة داخلية صغيرة ال تحتوي على نوافذ أو تحتوي
على بعض النوافذ لالختباء فيها.
 Zإغالق تام يشير إلى تأمين مبنى أو مكان
مادي ضد الدخالء.

ما يجب القيام به

قبل حالة الطوارئ (االستعداد/التخفيف)

سجل في  Fairfax Alertsواحصل على راديو يعمل
❏❏ ّ
بالبطارية أو ذراع التدوير.
❏ ❏كن على دراية بما يدور حولك  -إذا شاهدت ً
شيئا ،فقم
باإلبالغ عنه .اتصل برقم الطوارئ .911
خارجا عن
❏ ❏الحظ سلوك األفراد  -إذا كان أي شيء
ً
المألوف ،فقم باإلبالغ عنه.
مخرجين في أي منشأة تزورها.
❏ ❏حدد أقرب َ
❏ ❏كن على دراية بمبدأ "اركض ،اختبئ ،واجه" أو
"".ALICE
تعرف على برنامج "أوقف
❏ ❏تعلَّم اإلسعافات األولية أو َّ
النزيف" على موقع .BleedingControl.org
❏ ❏راجع قسم "حاالت الطوارئ الطبية" أدناه.

أثناء حالة الطوارئ (عند وصول الشرطة)

❏ ❏أثناء وضع يتضمن هجومًا/إطالق رصاص ً
نشطا:
•تذكر أن المسؤولية األساسية ألولى الجهات المستجيبة
هي إيقاف التهديد  -لذا ابتعد عن طريقهم وال تتوقع
الحصول على مساعدتهم حتى يصبح الوضع آم ًنا.
•إذا رأيت ضباط إنفاذ القانون ،فارفع ذراعيك وافرد
أصابع يديك.
•امتثل لجميع تعليمات ضباط إنفاذ القانون.
•يتولى الضباط مسؤولية إخالء المبنى ولذلك ،سيدخلون
صبورا.
كل غرفة .كن
ً

بعد حالة الطوارئ (التعافي)

❏ ❏ َّ
تلق اإلسعافات األولية البدنية و/أو اإلسعافات األولية
الخاصة بالصحة النفسية ،عند الضرورة.
❏ ❏أبلغ أولى الجهات المستجيبة بأي حاالت طبية.
أثناء حالة الطوارئ (االستجابة)
❏ ❏ال ت ِعق التحقيق المتعلق بإنفاذ القانون.
❏ ❏حدد بسرعة أكثر طريقة مناسبة لحماية حياتك.
❏ ❏تواصل مع العائلة واألصدقاء من خالل الرسائل النصية
❏ ❏أثناء وضع يتضمن هجومًا/إطالق رصاص ً
نشطا:
أو باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
•استخدم المبدأين "اركض ،اختبئ ،واجه" و""ALICE
صورا أو شهدت أي أحداث ،يُرجى إعالم
❏ ❏إذا التقطت
ً
أو أحدهما.
ضباط إنفاذ القانون.
•اضبط هاتفك المحمول على الوضع الصامت وحافظ
❏ ❏قد يتم التعامل معك بوصفك أحد المُشتبه فيهم عند وصول
على هدوئك.
ضباط إنفاذ القانون ً
أوال ،وقد يُطلب منك رفع ذراعيك
•اترك متعلقاتك الشخصية.
والسير بهذه الوضعية .ويتم القيام بهذا بدافع توخي
•ابتعد عن مستوى رؤية المهاجم.
الحذر.
❏ ❏استمع إلى المعلومات الرسمية.

االستجابات الفعالة للعنف:
""Run, Hide, Fight
("اركض ،اختبئ ،واجه")
(www.dhs.gov/options-
consideration-active-shooter)preparedness-video
( RunZ Zاركض) :إذا وُجد مسار للهروب يسهل
الوصول إليه ،فحاول ترك المكان.
( HideZ Zاختبئ) :إذا لم تتمكن من ترك المكان،
فاعثر على مكان لالختباء فيه.
( FightZ Zواجه) :إذا لم تستطع الركض أو
االختباء ،فحاول أن تعطل المهاجم أو تعرقله.
""ALICE
()www.alicetraining.com
ً
متيقظا) :كن واعيًا وتغلب على
( AlertZ Zكن
إنكار الذات واستعد للتصرف.
( LockdownZ Zأحكم التأمين) :إذا لم تتمكن
من ترك المكان ،فأغلق نقاط الدخول إلى الغرفة
التي تختبئ فيها.
( InformZ Zبادر باإلبالغ) :أبلغ عن المعلومات
إذا كان ذلك ممك ًنا ومن اآلمن القيام به.
( CounterZ Zقم بمناوشات) :قم بإثارة ضوضاء
وتحرك وابتعد وشتت االنتباه (قد يختلف هذا عن
"المواجهة").
( EvacuateZ Zغادر المكان) :عندما تشعر
باألمان ،اخرج من منطقة الخطر.

48

| دليل االستجابة المجتمعية لحاالت الطوارئ

