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Body-Worn Video Program 

 )برنامج ارتداء كامیرات الفیدیو على الجسم(   

 www.seattle.gov/police/bodywornلمزید من المعلومات، یرجى زیارة: 
 2017دیسمبر،  14تاریخ التحدیث: 

 
 الھدف من البرنامج

 Seattle Police Departmentتحسین ثقة الجمھور في 
SPD)وتوفیر درجة أعلى من الشفافیة في  )، قسم شرطة سیاتل

 اإلجراءات التي یتخذھا الضباط. 

راد بإنفاذ القانون بین الضباط وأفیوفر تسجیل المعامالت المتعلقة 
الجمھور معلومات قیمة ُتستخدم في مساءلة الضباط والتحقیقات 

 الجنائیة الفعالة.
 

 
 النطاق

ضابًطا نظامًیا ممن یتعاملون مع الجمھور  850سیرتدي  •
 مباشرة في جمیع الدوائر الشرطیة كامیرات

، وضباط SWATسیرتدي أفراد بعض الوحدات المتخصصة ( •
 المرور الذین یقودون دراجات ناریة، إلخ) كامیرات

ستواصل سیارات الدوریات استخدام كامیرات الفیدیو الملحقة  •
 بھا.

 التفاصیل

للحصول على الكامیرات،  Axonمع شركة  SPDیتعاقد  •
 ووحدات التخزین الرقمیة، والبرامج 

سیرتدي الضباط النظامیون الكامیرات على الجزء العلوي  •
 من الجذع

سُتشفّر مقاطع الفیدیو وُتخّزن بأمان في خوادم خاصة  •
 خارجیة ("تقنیة السحابة")

یقتصر الوصول المباشر إلى لقطات الفیدیو المخزنة على  •
 المخولین فقط SPDموظفي 

قد ُتنشر مقاطع الفیدیو للجمھور أو لوكاالت أخرى في  •
ظروف خاصة، مع حجب األجزاء الحساسة منھا وفًقا 

 یةلقانون الوال
م، أو إلعالمن الجمھور / اطلب بناًء على لفیدیو ُینشر اقد  •

 تحقیقمن المحاكمة، أو بمثابة جزء في دلیالً مھ استخدال
 

 التاریخ

عمل على قیاس  2015أُطلِق مشروع تجریبي في أوائل عام  •
 ردود فعل الجھمور وضباط الشرطة إزاء استخدام الكامیرات

للحصول على مستلزمات الكامیرات  Axonتم توقیع عقد مع  •
 ، وذلك بعد عملیة طرح مناقصة تنافسیة2016في دیسمبر 

بدأ برنامج تجریبي مدتھ ثالثة أشھر مع الضباط قائدي  •
الدراجات الناریة في دائرة الشرطة الغربیة في دیسمبر 

لجمع المعلومات استعداًدا الستخدامھا على مستوى  2016
 اإلدارة بأكملھا

 SPD، وافق قاض اتحادي على سیاسة 2017في مایو  •
المتعلقة بارتداء كامیرات الفیدیو على الجسم كجزء من 

 Department of Justiceاالتفاقیة الملزمة قانوًنا مع 
 (وزارة العدل)

 مشاركة المجتمع

بإجراء جولتین من  SPDأصدر مجلس مدینة سیاتل توجیھاتھ إلى 
المشاركة المجتمعیة في البرنامج. وشملت العملیة عقد اجتماعات 

 Seattleمنتظمة مع أفراد المجتمع التابعین لمؤسسات مثل 
Community Police Commission و ، ACLU ،

، Coalition Ending Gender-Based Violenceو
مجتمع من قادة ال 90(مع أكثر من  ومناقشات جماعیة كبیرة

 .واجتماعات جماھیریةالمدعوین)، 
  

 الوضع الراھن

تمویالت المشروع في فبرایر سیاتل مدینة مجلس أصدر  •
2017 

، یطالب فیھ 03-2017أصدر العمدة األمر التنفیذي رقم  •
SPD  ببدء تدریب الضباط على مستوى المدینة ونشر

 الكامیرات التي ترتدى على الجسم 
الدوائر الشرطیة تدریجًیا وفًقا للجدول ُتنشر الكامیرات على  •

، الدائرة 2017سبتمبر  -الزمني التالي: الدرائة الغربیة 
، 2017نوفمبر  -، الدائرة الشرقیة 2017أكتوبر  -الشمالیة 

 -، الدائرة الجنوبیة الغربیة 2017دیسمبر  -الدائة الجنوبیة 
 2018ینایر 

 
 

  

http://www.seattle.gov/police/bodyworn


 التسجیلمتى یتعین على ضباط الشرطة بدء / إیقاف 

 

 بدء التسجیل
 

 911لدى توزیعھم على االتصاالت التي ترد لرقم  •
اإلیقاف بسبب االشتباه ألسباب معقولة ("التحري")  •

 وفي المرور
 رؤیة الضابط لنشاط إجرامي •
 االعتقاالت والحجز •
 التفتیش وجرد المركبات أو األماكن أو األفراد •
 نقل المشتبھ بھم •
 المطاردة بالسیارات •
 استجواب المشتبھ بھم والضحایا والشھود •

 

 إیقاف التسجیل
 

عند طلب مقیم أو أي شخص یتمتع بالحق في  •
الوجود بالمنزل من الضابط أن یوقف الكامیرا قبل 
الدخول إلى مسكن خاص (ما لم تقع جریمة أو أن 

 یكون مع الضباط إذن بالتفتیش)
 بعد إكمال الضابط للتحقیق •
بأن الضابط سیتواصل فیما ل ضئیل حتماوجود ا •

 دث المعنيلحافي ص متورط شخأي مع بعد 
 

 

 

 

 متى ال یلجأ الضباط للتسجیل أو تكون لھم السلطة التقدیریة الختیار التسجیل أو عدمھ

 

عدم اللحوء للتسجیل (باستثناء أغراض إنفاذ القانون 
 المباشر، مثل وقوع جریمة)

 
 في المراحیض •
 في السجون •
الداخلیة بالمنشآت الطبیة أو منشآت الصحة األماكن  •

 النفسیة أو االستشارات أو المنشآت العالجیة
عند طلب مقیم أو أي شخص یتمتع بالحق في  •

الوجود بالمنزل من الضابط أن یوقف الكامیرا قبل 
الدخول إلى مسكن خاص (ما لم تقع جریمة أو أن 

 یكون مع الضباط إذن بالتفتیش)
مارسون بشكل قانوني حقھم في األشخاص الذین ی  •

حریة التعبیر عن الرأي أو الصحافة أو تكوین 
 االتحادات أو الجمعیات أو ممارسة الشعائر الدینیة

 
 

یتمتع الضباط بالسلطة التقدیریة الختیار التسجیل أو 
 عدمھ

 
المواقف التي یفوق فیھا احترام خصوصیة الفرد أو  •

 مثل: كرامتھ الحاجة إلى تسجیل األحداث،
o مشاھد الوفاة الطبیعیة 
o إخطارات الوفاة 
o  مقابالت مع أطفال أو ضحایا االعتداء

 الجنسي
o  وجود اعتراضات ثقافیة أو دینیة على

 التسجیل
o  عندما یؤدي استخدام كامیرات الفیدیو

التى ُترتدى على الجسم إلى إعاقة أو 
 تقیید تعاون الضحیة أو الشاھد

 

 


