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 پروگرام کا ہدف

Seattle Police Department )SPD، سیپول ئڻلیس 
 وںیکارروائ یک سریعوام کا اعتماد بڑھانا اور آف ںیڈپارڻمنٹ) م

 ۔ فراہم کرنا تیشفاف ادهیز ںیم

نفاذ قانون سے متعلق باہمی آفیسرز اور عوام کے ممبران درمیان 
تعامل کی ریکارڈنگ آفیسر کی ذمہ داری اور جرائم کی مؤثر 

 تفتیشات کے لیے قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔
 

 
 دائرۀ کار

الئن، سبھی حلقوں کے یونیفارم والے افسران  -فرنٹ 850 •
 کیمرے پہنیں گے

خصوصی اسلحہ اور  SWATکچھ خصوصی یونڻس  •
حکمت عملی، موڻر سائیکل ڻریفک آفیسرز، وغیره) کیمرے 

 پہنیں گے
گشتی کاریں بدستور ان گشتی کاروں سے منسلک ویڈیو  •

 کیمرے کا استعمال کریں گی۔

 تفصیالت

• SPD  کیمروں، ڈیجیڻل اسڻوریج، اور سافٹ ویئر کے لیے
Axon  (ایکسون) سے رابطہ کررہا ہے 

یسرز اپنے جسم کے اوپری حصے میں یونیفارم والے آف •
 کیمرا پہنیں گے

ویڈیوز کو مرموز کردیا جائے گا اور انہیں نجی، آف سائٹ  •
 سرورز ("کالؤڈ") میں محفوظ طور پر ذخیره کیا جائے گا

ذخیره کرده ویڈیوز فوڻیج تک راست رسائی صرف مجاز  •
SPD اہلکاروں تک محدود ہے 

طور پر یا دوسری خصوصی حاالت میں ویڈیوز کو عوامی  •
ایجنسیوں کو جاری کیا جاسکتا ہے، جس میں ریاستی قانون 

 کے مطابق حساس حصوں کو دھندال کردیا جائے گا
ویڈیو کا اجراء عوام/ذرائع ابالغ کی درخواست کے سبب،  •

استغاثہ میں ثبوت کے طور پر استعمال کرنے، یا تفتیش 
 کے لیے ہوسکتا ہے

 

 سرگزشت

اس میں  –تجرباتی رہنما منصوبہ کے اوائل میں  2015 •
کیمرے کے استعمال کے ضمن میں عوام اور آفیسر کے 

 ردعمل کی پیمائش کی گئی
 2016ایک مسابقتی بولی کی کارروائی کے بعد، دسمبر  •

کے ساتھ کیمرا میڻریلز کے لیے معاہدے پر  Axonمیں 
 دستخط ہوئے

پورے محکمے کے استعمال کے لیے معلومات اکڻھا کرنے  •
تیاری میں، مغربی حلقے کے بائیک آفیسرز کے ساتھ  کی

 کو ہوا 2016تین مہینے کے رہنما پروگرام کا آغاز دسمبر 
(محکمۂ  Department of Justiceمیں،  2017مئی  •

انصاف) کے ساتھ قانونی طور پر پابند کرنے والے معاہدے 
کے جسم پر لگائے جانے  SPDکے حصے کے طور پر، 

ی پالیسی کو ایک فیڈرل جج کے ذریعہ والے ویڈیو کیمرے ک
 منظوری دی گئی

 کمیونڻی کی شمولیت

 یک یونڻیکم ےیکو پروگرام کے ل SPDکونسل نے  یسڻ ئڻلیس
 یاس کارروائ ۔ید تیہدا یک نےیکے دو ادوار انجام د تیشمول

، Seattle Community Police Commission ںیم
ACLU  اورCoalition Ending Gender-Based 

Violence ران کے ممب یونڻیجانب سے کم یک موںیتنظ یسیج
س (ج مباحثے ںیجماعتوں م یبڑ ں،یڻنگیکے ساتھ باقاعده م

اور   )،ایگ ایکے ممبران کو مدعو ک یونڻیکم ادهیسے ز 90 ںیم
 ۔ںیشامل تھ ںیڻنگیم یعوام

  

 موجوده صورتحال

میں پراجکٹ فنڈز  2017نے فروری  کونسل یسڻ ئڻلیس •
 کردیےجاری 

 SPDجاری کرکے  03-2017میئر نے ایگزیکیوڻو آرڈر  •
کو شہری پیمانے پر آفیسر کی تربیت اور جسم پر لگانے 

 والے کیمرے کی تنصیب کا حکم دیا 
کیمروں کو حلقہ بہ حلقہ کی بنیادوں پر درج ذیل نظام  •

 –االوقات کے مطابق نصب کیا جارہا ہے: مغربی حلقہ 
، مشرقی حلقہ 2017اکتوبر  –، شمالی حلقہ 2017ستمبر 

، جنوب 2017دسمبر  –، جنوبی حلقہ 2017نومبر  –
 2018جنوری  –مغربی حلقہ 

 
 

  

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


 آفیسرز کب ریکارڈنگ شروع/ بند کریں گے
 

 ریکارڈنگ کی شروعات
 

 کی کال پر روانہ ہونے پر 911 •
ڻریفک اور معقول شبہ ("ڻیری اسڻاپ") پر روکتے  •

 وقت
 سرگرمی نظر آئےآفیسر کو مجرمانہ  •
 گرفتاری اور ضبطیاں •
گاڑیوں، افراد، یا احاطوں کی تالشیوں اور جانچ  •

 پڑتال کرتے وقت
 مشتبہ نقل و حمل •
 گاڑی کا پیچھا کرتے وقت •
مشتبہ افراد، متاثرین، اور گواه سے سواالت کرتے  •

 وقت
 

 ریکارڈنگ بند
 

گھر کا مکین یا کوئی ایسا شخص جسے اس گھر  •
حق حاصل ہے آفیسر کو کسی نجی  میں رہنے کا

رہائش گاه میں داخل ہونے سے قبل کیمرا بند 
کرنے کو کہتا ہے (تاوقتیکہ کوئی جرم نہ ہورہا 

 ہو یا آفیسر کےپاس وارنٹ نہ ہو)
 آفیسر نے اپنی تفتیش مکمل کرلی ہو •
اس بات کا معمولی امکان ہو کہ آفیسر اس واقعہ  •

 میں کسی شخص سے مزید رابطہ کرے گا
 

 
 

 

 جب آفیسرز ریکارڈ نہ کریں والی صورتحال میں ہوں یا انہیں ریکارڈ کرنے کا صوابدیدی اختیار ہو
 

ریکارڈ نہ کریں (نفاذ قانون سے متعلق راست مقاصد 
 کے عالوه، جیسے کہ کوئی جرم ہورہا ہو)

 
 حاجت خانوں میں •
 جیل میں •
طبی، دماغی صحت، صالح کاری یا معالجاتی  •

 اندرونی حصوں میں سہولیات کے
گھر کا مکین یا کوئی ایسا شخص جسے اس گھر  •

میں رہنے کا حق حاصل ہے آفیسر کو کسی نجی 
رہائش گاه میں داخل ہونے سے قبل کیمرا بند 
کرنے کو کہتا ہے (تاوقتیکہ کوئی جرم نہ ہورہا 

 ہو یا آفیسر کےپاس وارنٹ نہ ہو)
س، پری جب افراد قانونی طور پر اپنی آزادی تقریر، •

انجمن، میل جول، یا مذہبی امور انجام دے رہے 
 ہوں

 
 

آفیسرز کو صوابدیدی اختیار ہے کہ وه ریکارڈ کریں 
 یا نہیں

 
ایسے مناظر جہاں کسی فرد کی رازداری یا وقار  •

کا احترام کسی واقعہ کو ریکارڈ کرنے سے زیاده 
 اہم ہو، جیسے کہ:

o قدرتی موت کے مناظر 
o موت کی اطالع دہی 
o  بچے یا جنسی تشدد کے شکار افراد سے

 انڻرویو
o  ریکارڈ کیے جانے سے متعلق ثقافتی یا

 مذہبی اعتراضات
o  جب جسم پر لگے ویڈیو کیمرے کا

استعمال کسی متاثر فرد یا گواه کے 
 تعاون میں مزاحم یا اسے محدود کرے

 

 


