
                        Seattle Police Department  
Body-Worn Video Program  

(የቦዲ ዎርን ቪዲዮ ፕሮግራም) 

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎትን የሚከተለውን ይጎብኙ፡ www.seattle.gov/police/bodyworn 
የዘመነ፡ ዲሴምበር 14, 2017 

 

የፕሮግራም ግብ 

በSeattle Police Department (SPD, ሲያትል ፖሊስ 
ዲፓርትመንት(ኤስ ፒ ዲ) ውስጥ የሕዝብ አመኔታን 
ለመጨመር እና ለባለሥልጣን ድርጊቶች ታላቅ ግልጽነትን 
ለመስጠት።  

በባለሥልጣኖች እና በሕዝብ አባላት መካከል ያለውን መግባባት 
ለመጨመር የተጻፈው ሕግ ለባለሥልጣኖች ተጠያቂነት እና 
ውጤታማ ለሆነ የወንጀል ምርመራዎች ጠቃሚ መረጃ 
ይሰጣል። 
 

መጠኑ 

• 850 የፊት መስመር፣ በሁሉም የከተማ ግዛት ውስጥ የደንብ 
ልብስ የለበሱ በለሥልጣኖች ካሜራዎች አሏቸው። 

• የአንዳንድ የሙያ ክፍሎች (SWAT፣ የሞተረኛ የትራፊክ 
ባለሥልጣኖች ወዘተ) ካሜራዎችን ይይዛሉ። 

• የተቆጣጣሪ መኪናዎች ከቁጥጥር መኪናዎቻቸው ጋር 
የተያያዙትን የቪዲዮ ካሜራዎችን በመጠቀም ይቀጥላሉ። 

ዝርዝሮች 

• SPD ለካሜራዎች፣ ለዲጂታል ማከማቻ፣ እና ለሶፍትዌር 
ከAxon ጋር ኮንትራት እያደረገ ነው  

• የደንብ ልብስ የለበሱ ባለሥልጣኖች በወገብ በላይ 
በሚለብሱት ልብሶቻቸው ላይ ይይዛሉ 

• ቪዲዮዎች ይቀረጹ እና በአስተማማኝ ሁኔታ በግል፣ 
ከኢንተርኔት ውጪ በሆኑ ሰርቨሮች (“the cloud”) ላይ 
ይቀመጣሉ። 

• በተከማቸው የቪዲዮ የጊዜ ርዝመትን በቀጥታ ለማግኘት 
ሥልጣን የተሰጠው ለSPD ሠራተኛ ብቻ ነው። 

• ቪዲዮዎች ለሕዝብ ወይም ሌሎች ኤጄንሲዎች በተወሰኑ 
ሁኔታዎች፣ በእያንዳንዱ የመንግሥት ሕግ የደበዘዘው 
ትኩረት የሚያስፈልግ ጋር ሊለቀቅ ይችላል 

• የቪዲዮው መለቀቅ ከሕዝብ/መገናኛ ብዙኃን ጥያቄ ሊሰጥ፣ 
ለክስ እንደ ማስረጃ፣ ወይም በ ምርመራ አካል ጥቅም ላይ 
ሊውል ይችላል። 

 

ታሪክ 

• በ2015 መጀመሪያ ላይ ለሙከራ የተደረገው - ካሜራን 
ስለመጠቀም የሕዝብ እና የባለሥልጣንን ምላሾችን ለክቷል። 

•  ተወዳዳሪ የሆነ የጨረታ ሂደትን በመከተል፣ ዲሴምበር 
2016 ላይ ለካሜራ ዕቃዎች ከAxon ጋር ኮንትራት ስምምነት 
ተፈራርመናል። 

• ከWest Precinct የሞተረኛ ባለሥልጣኖች ጋር የሦስት- 
ወራት የሙከራ ፕሮግራም በመምሪያው ክፍሉ በሙሉ 
ለመጠቀም መረጃ ለመሰብሰብ ዲሴምበር 2016 ላይ 
ጀምሯል። 

• ሜይ 2017 ላይ፣ የSPD ቦዲ ዎርን የቪዲዮ መምሪያ 
ከDepartment of Justice ጋር እንደ ሕጋዊ የጨረታ 
ስምምነት አካል ተድርጎ በፌዴራል ዳኛ ተረጋግጧል። 

የማኅበረሰብ ተሳትፎ 

የSeattle City Council ለፕሮግራሙ የሁለት ጊዜ ዙር ያለው 
የማኅበረሰብ ተሳትፎ እንዲያዘጋጅ SPD አዟል። ሂደቱም 
ከSeattle Community Police Commission, ACLU, እና 
Coalition Ending Gender-Based Violence) ድርጅቶች 
የማኅበረስብ አባላት ጋር መደበኛ የሆነ ስብሰባዎችን ማድረግ፣ 
ትላልቅ የቡድን ውይይቶችን ማድረግ (ከ90 በላይ የሆኑ 
የማኅበረሰብ መሪዎች ተጋብዘው)፣ እና ሕዝባዊ ስብሰባ 
ማድረግን አካቷል። 
  

የአሁኑ ሁኔታ 

• የSeattle City Council የፕርጄክቱን ገንዘብ በፌብሩዋሪ 
2017 ላይ ለቋል። 

• ካንቲባው የ2017-03 የበላይ ትእዛዝን፣ SPD ከተማ አቀፍ 
የባለሥልጣ ሥልጠና እና በሰውነት የሚያዝ ካሜራ 
ማሰማራትን እንዲጀምር የሚያዘውን ትእዛዝ አስተላልፏል።  

• ካሜራዎች በፖሊስ ጣቢያ ፍላጎት መሰረት፣ በዚህ የጊዜ 
ቀጠሮ ይሰማራል፡ West Precinct – ሴፕቴምበር 2017, 
North Precinct – ኦክቶበር 2017, East Precinct – 
ኖቨምበር 2017, South Precinct – ዲሴምበር 2017, 
Southwest Precinct – ጃንዋሪ 2018 
 

  

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


ባለሥልጣኖች መቅረጽ ሲጀምሩ/ሲይቆሙ 

 

መቅረጽ መጀመር 
 

• በፍጥነት ወደ 911 ጥሪዎች መላክ 
• የትራፊክ እና አሳማኝ የሆነ የሚያስቆሙ 

(“Terry”) ጥርጣሬዎች 
• ባለሥልጣኑ የወንጀል ተግባሮችን ይመለከታል 
• በሕግ ቁጥጥር ሥር ማዋል እና መወረሶች 
• ፍለጋዎች እና የተሽከሪካሪዎች፣ የሰዎች፣ ወይም 

የሕንጻዎች ቆጠራዎች 
• ትራንስፖርትን መጠርጠር 
• የተሽከርካሪ ክትትሎች 
• ጥርጣሬዎቹን፣ ተጠቂዎቹን፣ እና ምስክሮቹን 

መጠየቅ 
 

መቅረጽን ማቆም 
 

• ነዋሪ ወይም በቤት ውስጥ ለመሆን መብት ያለው 
አንድ ሰው ወደ ግል መኖሪያ ቤት ውስጥ 
ከመግባቱ በፊት (ወንጀሉ በሂደት ላይ ካልሆነ 
ወይም በለሥልጣኑ ዋስትና ካለው በስተቀር) 
በለሥልጣኑ ካሜራውን እንድያጠፋ ያዛል። 

• ባለሥልጣኑ ምርመራቸውን ጨርሰዋል 
• ባለሥልጣኑ በክስተቱ ውስጥ የነበሩትን 

ማንኛውንም ሰው ጋር ተጨማሪ ግንኙነት 
ለማድረግ ትንሽ ዕድል ብቻ ይኖረዋል። 

 

 

 

 

ባለሥልጣኑ በማይቀርጽበት ጊዜ ወይም መቅረጽን በሚያቋርጥበት ጊዜ 

 

አይቅረጹ (ቀጥታ የህግ አስገዳጅ ዓላማ፣ ማለትም 
በሂደት ላይ ያለው ወንጀል ካልሆነ በስተቀር) 

 
• በሽንት ቤቶች ውስጥ 
• በእስር ቤቶች ውስጥ 
• በህክምና፣ የአእምሮ የጤና እንክብካቤ፣ 

በማማከር፣ ወይም በህክምና መስጫ መሰረተ 
ልማቶች ውስጥ 

• ነዋሪ ወይም በቤት ውስጥ ለመሆን መብት ያለው 
አንድ ሰው ወደ ግል መኖሪያ ቤት ውስጥ 
ከመግባቱ በፊት (ወንጀሉ በሂደት ላይ ካልሆነ 
ወይም ባለሥልጣኑ ዋስትና ካለው በስተቀር) 
ባለሥልጣኑ ካሜራውን እንድያጠፋ ያዛል። 

• ሰዎች ሕጋዊ በሆነ መንገድ የመናገር፣ የመጻፍ፣ 
የመደራጀት፣ የመሰብሰብ፣ ወይም የሃይማኖቶች 
ነጻነታቸውን መጠቀም አለባቸው 

 
 

ባለሥልጣኖች በመቅረጽ እና ባለመቅረጽ ላይ ስምምነት 
አላቸው 

 
• የግለሰቦችን መብት ማክበር የሚያስፈልጋቸው 

ስፍራዎች ወይም ማንነትን በማክበር መቅረጽ 
የሚያስፈልጋቸው ክስተቶችን ማለትም እንደ፡ 

o የተፈጥሮ የሞት ክስተቶችን 
o የሞት ማስታወቂያዎችን 
o የልጅ ወይም የወሲብ ጥቃት 

የተፈጸመባቸውን የተጠቂ 
ቃለመጠይቆች 

o ባሕላዊ ወይም መቀረጽ ያለባቸው 
የሃይማኖት ተቃውሞች 

o የbody-worn ቪዲዮ አጠቃቀም 
ሲያግድ ወይም የተጠቂ ወይም ምስከር 
ትብብር ውሱን ሲሆን 

 

 


