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تنفيذي ملخص 

ملخص تنفيذي
طة مجتمع سياتل والمشاركة المجتمعية لجنة �رش

طة سياتل )SPD( بعد أن  صالح إدارة �رش مريكية )DOJ( الإ
أ

ي عام 2012 أبرمت مدينة سياتل اتفاقية تسوية مع وزارة العدل اال
�ف

طة سياتل.  دعت اتفاقية التسوية إىل إنشاء لجنة  أبلغت وزارة العدل عن نمط أو ممارسة انتهاكات للدستور بواسطة  إدارة �رش
ة من وجهات نظر المجتمع ومكلف�يف بتقديم مدخالت المجتمع  ي يمثل أعضائها مجموعة كب�ي

ال�رت  ،)CPC( طة مجتمع سياتل �رش
اك مجتمعات سياتل المحلية  طة المجتمع مسؤولة عن إ�رش صالح.  لجنة �رش حات االإ طة ومق�رت بخصوص عملية إصالح إدارة ال�رش

طة.  ي تحس�يف خدمات ال�رش
المتنوعة لفهم وتمثيل وجهات نظرهم، ولمنحهم صوتا وحصة �ف

 

طة المجتمع  اك المجتمع بواسطة لجنة �رش �رش تم إجراء أول نشاط الإ
اك  ك�يف الرئيسي لجهود إ�رش خالل شهر أكتوبر 2013.  كان ال�رت

المجتمع هو الحصول عىل ردود فعل لتوصيات مسودة سياسة 
 ، طة الخالية من التح�يف طة المجتمع المتعلقة بال�رش لجنة �رش
يقاف واالحتجاز، واستخدام القوة، وتسجيالت الفيديو  واالإ

ي تقرير لجنة 
داخل السيارة.  كانت ردود الفعل هذه مضمنة �ف

طة المجتمع عن توصياتها بخصوص السياسة الصادرة يوم  �رش
سعت لجنة  ي عام 2013، 

اك �ف �رش 15 نوفم� 2013 أثناء االإ
صالح  طة المجتمع أيضا إىل وجهات نظر المجتمع عن عملية االإ �رش

طة،  طة المجتمع، والتجارب مع ال�رش بشكل عام، ودور لجنة �رش
ي المستقبل.

نشطة المشاركة المجتمعية �ف
أ

والتوجيهات ال

كان مستوى المشاركة المجتمعية عظيما.  أعرب أولئك الذين شاركوا 
ي أن تتاح لهم الفرص 

ة �ف عن تقدير كب�ي لطلب مشاركتهم ورغبة كب�ي
ي المناقشات الجارية.  ومع ذلك، قدم ضيق وقت 

ي المستقبل �ف
�ف

يكة  العملية العديد من التحديات ومنعت بعض المنظمات ال�رش
ي 

ي أيضا �ف
طار الزم�ف الهامة والشعب من المشاركة الكاملة.  ساهم االإ

وجود بعض الشكوك بأن ردود فعل المجتمع سوف تؤثر بطريقة 
ي تعتمدها إدارة 

صالحات النهائية ال�رت مجدية عىل السياسات واالإ
طة سياتل.  �رش
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كائها وداعميها أك�رش  طة المجتمع و�رش ت لجنة �رش خالل شهر أكتوبر 2013، أح�ف
ي المجتمع إىل أك�رش من 150 اجتماع. 

من 3400 عضو �ف

Fall 2013

Connecting our communities and 
the Seattle Police Department
The 2010 shooting death by Seattle police of First Nations woodcarver John T. Williams, 
and a series of other serious incidents involving police and people of color, ignited 
public concern about excessive use of force and bias in the Seattle Police Department 
(SPD). After a federal investigation, the City of Seattle signed a settlement agreement 
with the U.S. Department of Justice (DOJ) to reform SPD practices. A memorandum of 
understanding details the work to be done and also mandated the establishment of the 
Seattle Community Police Commission (CPC) to provide community input on the SPD 
reform process and reform proposals. Policy changes will be made to ensure that police 
services in Seattle comply with the Constitution, and the laws of Washington and the 
United States. In addition to recommending changes in police practices, the CPC will also 
assess the need to improve the City’s police accountability system and work to promote 
public confidence in SPD. 

The CPC is reaching out broadly to the people of Seattle to discuss needed reforms. During 
October 2013, in meetings throughout the city with Seattle residents, the CPC wants to 
hear what it will take to improve trust and respect between the community and SPD, and 
to understand how SPD can improve its relations with community members. The CPC 
also wants to learn if policy recommendations under consideration make sense and if any 
changes should be made to them.

Commissioners
The CPC consists of 15 members appointed by 
the Mayor and confirmed by the City Council. 
Members represent the diversity of Seattle 
and include people from communities of color, 
ethnic and faith communities, immigrant 
communities, the urban Indian community, the 
lesbian/gay/bisexual/transgender community, 
civil rights advocates, the business community, 

CPC members:
Claudia D’Allegri

Lisa Daugaard, Co-Chair

Bill Hobson

Jay Hollingsworth

Kate Joncas

Joseph Kessler

Diane Narasaki, Co-Chair

Tina Podlodowski

Marcel Purnell

Jennifer Shaw

Kevin Stuckey

Rev. Harriett Walden

Rev. Aaron Williams
(Currently there are 

two vacancies on the 
commission)

True 
public 
safety 

can only 
happen 

when the 
community 

and police
work

together.

Our city. Our safety. Our police. Better together.

individuals familiar with the challenges faced 
by those with mental illness or substance 
abuse issues, and youth. One member is 
from the Seattle Police Officers Guild and 
one is from the Seattle Police Management 
Association. CPC members live or work in all 
five Seattle police precincts.

CPC members:

Claudia D’Allegri

Lisa Daugaard, Co-Chair

Bill Hobson

Jay Hollingsworth

Kate Joncas

Joseph Kessler

Diane Narasaki, Co-Chair

Tina Podlodowski

Marcel Purnell

Jennifer Shaw

Kevin Stuckey

Rev. Harriett Walden

Rev. Aaron Williams 

 

Who is participating?
The CPC will arrange meetings with a wide range of community and faith organizations, 
neighborhood and youth groups, and with key partner agencies to talk about possible 
reforms. Many discussions will be sponsored by community partners engaged by the CPC to 
gather critical insight from communities particularly affected by police practices. Meaningful 
conversations with Seattle’s diverse communities and institutional stakeholders are essential. 

CPC and partners in reform
 

Creating change that will endure

Members of the CPC were appointed by the Mayor and confirmed by 
the City Council. They represent the diversity of Seattle and include 
people from communities of color, ethnic and faith communities, 
immigrant communities, the urban Indian community, the lesbian/gay/
bisexual/transgender community, civil rights advocates, the business 
community, individuals familiar with the challenges faced by those with 
mental illness or substance abuse issues, and youth. One member 
is from the Seattle Police Officers Guild and one is from the Seattle 
Police Management Association. CPC members live or work in all five 
Seattle police precincts.

The CPC works closely with other agencies to promote reform, develop 
policy recommendations and ensure accountability. Key partners 
include SPD and other agencies and departments of the City of 
Seattle, the Court-appointed Monitor who oversees the settlement 
agreement, and the DOJ. The CPC works independently of its partners 
and will incorporate community perspectives in its final policy 
recommendations. 

Our community
The CPC needs your help to create a stronger, safer and more 
connected community. All Seattle residents who have a stake in 
better policing are invited to share their thoughts about improving SPD 
practices and their ideas on how to build trust between Seattle’s 
diverse communities and SPD.

What do we want to change?
The City of Seattle established the Community Police Commission (CPC) to provide 
community input on proposed Seattle Police Department (SPD) reforms. The CPC was 
mandated under a memorandum of understanding between the City and the U.S. 
Department of Justice (DOJ) which details work to be done over three years to ensure 
bias-free policing and address the past use of excessive force.

The CPC plays a key role in the reform efforts. The CPC’s charge is to represent a 
broad range of community perspectives and to reach out and engage communities 
directly, to get critical feedback, and to then recommend changes to SPD policies and 
practices. It gives community members a voice and stake in the reform process.

The CPC is depending on community involvement over the long haul—community 
perspective is needed in the short-term on suggested changes, but we also need to 
know if changes SPD makes really work. CPC will foster that dialogue over time which 
CPC believes will also build trust and strengthen community-police relations.      

CPC recommendations are intended to:

and the United States
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Community Police Commission Questionnaire  
Thank you for taking the time to complete this questionnaire about the Seattle Police Department and ways to 
help the police better serve our community. Your answers will be held in strictest confidence. 
!
!
1. First, please indicate whether you agree or disagree with the following statements. 
!
! !
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2. For each item, please indicate how often you think Seattle Police officers do these things. 
!
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How do 
we create 
change?

True public safety can only happen when 

the community and police work together. 

600 Fourth Avenue, Seattle, WA 98104

Our city. Our safety. Our police. Better together.

Your voice will 

be heard, and it will 

make a difference!

The Commission is committed to effective, fair policing.

www.seattle.gov/policecommission

How to be involved:

Sign up for CPC’s email listserv at 

OCPC@seattle.gov.

Go online to CPC’s website at www.

seattle.gov/policecommission:

Find information about CPC 

meetings which are open to the 

public and review meeting minutes. 

Review materials about proposed 

policy changes.

Complete an online questionnaire 

about how to improve SPD 

practices and community relations.

Comment or provide suggestions for 

topics or issues that the CPC should 

look into (or mail comments and 

suggestions to PO Box 94749, Seattle, 

WA 98124-4749).

Contact us to have CPC representatives 

meet with your group, or to offer ideas 

for how we can better reach community 

members.

Contact us

Seattle Community Police Commission

OCPC@seattle.gov, 206-233-2664 

www.seattle.gov/policecommission

600 Fourth Avenue, Seattle, WA 98104

Nuestra ciudad. Nuestra seguridad. Nuestra policía.  Mejor juntos.

Escucharemos su  

opinión y esta  

marcará la diferencia.

La Comisión está comprometida con una vigilancia policial 

eficaz y justa.

www.seattle.gov/policecommission

Cómo involucrarse:

Inscríbase en nuestro servidor de listas 

de la CPC en OCPC@seattle.gov.

Ingrese al sitio web de la CPC en  

www.seattle.gov/policecommission:

Obtenga información sobre las 

reuniones abiertas al público de la 

CPC y revise las minutas de  

las reuniones. 

Revise los materiales relacionados  

con cambios propuestos para el  

plan de acción policial.

Complete nuestro cuestionario  

en línea sobre cómo mejorar las 

prácticas del SPD y las relaciones  

con la comunidad.

Realice comentarios o envíe sugerencias 

relacionadas con temas o problemas 

que la CPC debería investigar (o envíe su 

comentario o sugerencia por correo a  

PO Box 94749, Seattle, WA 98124-4749).

Comuníquese con nosotros para solicitar 

que un representante de la CPC se reúna 

con su grupo o para sugerir ideas  acerca de 

cómo podemos mejorar nuestra llegada a los 

miembros de la comunidad.

Comuníquese con nosotros

Comisión de Policía de la Comunidad de 

Seattle OCPC@seattle.gov, o 206-233-2664 

www.seattle.gov/policecommission

¿Cómo 
creamos un 
cambio? 
La verdadera seguridad pública solo es posible  

cuando la comunidad y la policía trabajan en conjunto. 

Spanish
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CPC

www.seattle.gov/policecommission

OCPC@seattle.gov CPC

CPC www.seattle.gov/

policecommission

CPC

SPD

CPC

.)

CPC
CPC

OCPC@seattle.gov, 206-233-2664 

www.seattle.gov/policecommission

 

Korean
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600 Fourth Avenue, Seattle, WA 98104   

 
  

 

www.seattle.gov/policecommission

 OCPC@seattle.gov. 
 CPC 

CPC  www.seattle.
gov/policecommission:

 CPC 

SPD

CPC 

O Box 94749, Seattle, WA 
98124-4749

 CPC 

OCPC@seattle.gov, 206-233-2664 
www.seattle.gov/policecommission

 
 

  

Simplified Chinese

SPCbrochure090513_SCH.indd   2-3
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600 Fourth Avenue, Seattle, WA 98104
Magaaladena, Ammaankena. Boliiskena,  Waan isku fiicanahay.

Waa la maqli doonaa 
codkaada, waxayna ku  
yeelan doontaa saamayn!

Guddiga waxaa dhab ka ah in ay si wanaagsan u qabato 
hawsha boliiska iyo in ay dhowrto cadaaladda.

www.seattle.gov/policecommission

Sida looga qeybgalo:

Isku qor liiska emailka CPS, booga 
internetka OCPC@seattle.gov.

Gal internetka, bogga CPC  
www.seattle.gov/policecommission:

Hel macluumaad ku saabsan shirarka 
CPC ee u furan dadweynaha iyo fiiri 
qoraalada laga sameyay shirarka. 

Fiiri qoraalada laga sameyay talooyinka 
laga soo jeediyay isbaddalada.

Dhamaystir su’aalaha internetka ee ku 
saabsan sida loo hagaajiyo dhaqanka 
SPD iyo xariirka bulshada.

Faalo ka bixi ama talo ka soo jeedi 
mowduucyada ama arrimaha loo 
baahan yahay in CPC fiiriso  
(ama boostada ku soo dir faalada iyo 
talooyinka: PO Box 94749, Seattle, WA 
98124-4749).

Nala soo xariir is wakiilada CPC ula kulmaan 
kooxdaada, ama si aad u soo jeedisid fikrado 
ku saabsan sida wanaagsan ee loola xariiri 
karo xubnaha bulshada.

Nala soo xariir
Guddiga Boliiska Bulshada Seattle
OCPC@seattle.gov, 206-233-2664 
www.seattle.gov/policecommission

 

Sidee ayaan 
u samaynaa  
isbaddal?
Dhab ahaan, ammaanka dadweynaha waxaa la 
heli karaa oo keliya marka bulshada iyo boliiska 
wada shaqeyaan.

Somali
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www.seattle.gov/policecommission

OCPC@seattle.gov. 
CPC

CPC www.seattle.gov/policecommission:

CPC

 SPD 

CPC 

PO Box 94749, Seattle, WA 98124-4749

CPC 

OCPC@seattle.gov, 206-233-2664 www.seattle.gov/policecommission
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Traditional Chinese
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600 Fourth Avenue, Seattle, WA 98104

Ating lungsod. Ating kaligtasan. Ating pulisya. Mas maganda kung sama-sama.

Pakikinggan ang iyong  boses, at gagawa  ito ng pagbabago!

Naninindigan ang Komisyon sa mahusay at patas  na pagpupulisya.

www.seattle.gov/policecommission

Paano sumali:
Mag-sign up sa email listserv ng CPC sa OCPC@seattle.gov.
Mag-online sa website ng CPC sa www.seattle.gov/policecommission:Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga pagpupulong ng CPC na bukas sa publiko at suriin ang mga katitikan ng pagpupulong. 
Suriin ang mga materyales tungkol sa mga ipinapanukalang pagbabago sa patakaran.
Sagutan ang isang online questionnaire tungkol sa kung paano papaghusayin ang mga kasanayan at ugnayan sa komunidad ng SPD.

Magkomento o magbigay ng mga suhestiyon para sa mga paksa o isyu na dapat siyasatin ng CPC (o magpadala ng mga komento at suhestiyon sa PO Box 94749, Seattle, WA 98124-4749).Makipag-ugnay sa amin upang makipagpulong ang mga kinatawan ng CPC sa iyong pangkat, o upang mag-alok ng mga ideya kung paano namin mas mahusay na maabot ang mga miyembro ng komunidad.

Makipag-ugnay sa aminSeattle Community Police CommissionOCPC@seattle.gov, 206-233-2664 www.seattle.gov/policecommission

Paano tayo 
gagawa ng  
pagbabago?
 Maaari lang mangyari ang totong kaligtasan ng publiko kapag magtutulungan ang komunidad at ang pulisya. 

Tagalog
SPCbrochure090513_TL.indd   2-3
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600 Fourth Avenue, Seattle, WA 98104

Thành phố của chúng ta. Sự an toàn của chúng ta. Cảnh sát của chúng ta.  Cùng nhau tiến bộ.

Chúng tôi sẽ lắng nghe ý  kiến của quý vị, và điều này  sẽ làm nên sự khác biệt!

Hội Đồng cam kết kiểm soát có hiệu quả, công bằng.

www.seattle.gov/policecommission

Cách tham gia:
Đăng ký nhận email listserv của chúng 
tôi tại địa chỉ OCPC@seattle.gov.Truy cập trực tuyến trang web của 

chúng tôi tại địa chỉ www.seattle.
gov/policecommission:Tìm thông tin về các cuộc họp CPC sẽ 

được tổ chức trong cộng đồng và xem 
xét biên bản cuộc họp. Xem xét tài liệu về những đề xuất thay 

đổi chính sách.
Hoàn tất bảng câu hỏi trực tuyến của 
chúng tôi về cách cải thiện hoạt động 
của SPD và mối quan hệ cộng đồng.

Nêu ý kiến đóng góp hoặc đề xuất về 
những chủ đề hoặc vấn đề mà CPC nên 
xem xét (hoặc gửi thư đóng góp và đề xuất 
qua đường bưu điện đến PO Box 94749, 
Seattle, WA 98124-4749).Liên hệ với chúng tôi để đề nghị các đại 

diện CPC gặp gỡ với nhóm của quý vị, hoặc 
để đề xuất ý kiến về cách chúng tôi có thể 
tiếp cận các cộng đồng tốt hơn.

Liên hệ chúng tôiHội Đồng Cảnh Sát Cộng Đồng Seattle
OCPC@seattle.gov, 206-233-2664 
www.seattle.gov/policecommission

 

Làm thế nào chúng ta tạo  nên sự thay đổi?
Công chúng chỉ có thể thật sự an toàn khi 
cộng đồng và cảnh sát cùng phối hợp làm 
việc với nhau.

Vietnamese
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صالح سوف تعتمد  ي عملية االإ
أوضح المشاركون أن الثقة العامة �ف

ي النهاية عىل أدلة ملموسة للتقدم.  هناك حاجة إىل إجراء حوار 
�ف

مستمر مع المجتمع وينبغي أن يتضمن تقارير عن التقدم الذي 
ي ذلك إىل أي مدى أدمجت السياسات المعتمدة 

تم إحرازه، بما �ف
طة المجتمع، ومعلومات عن كيفية تأث�ي مدخالت  توصيات لجنة �رش

صالح بصفة عامة،  المجتمع عىل السياسات النهائية وحهود االإ
طة، ونتائج االستطالع  وبيانات تتبع ممارسات ال�رش

 

السنوي للمجتمع.

 يعتقد المشاركون أيضا أن الجمهور 
 يتشوق إىل معلومات عن حقوقهم، 

 وكيفية تقديم الشكاوي، وكيف 
طة،  يعمل نظام مساءلة ال�رش

 

صالح. وعملية االإ

طة المجتمع  سوف تواصل لجنة �رش

 

 الحصول عىل وجهات نظر المجتمع 
 من خالل رعاية فرص للحوار عن سبل 
طة  تحس�يف العالقات المجتمعية بال�رش

 

 وتقديم وجهات نظر المجتمع بشأن 
مسائل سياسية محددة. 

ي عام 2013 استفادت مجموعات 
�ف

 

طة المجتمع من  عمل سياسة لجنة �رش

 

 التعاون والمساعدة الفنية من 
ي ذلك، 

شخاص، بما �ف
أ

الكث�ي من اال

 

 وزارة العدل، ومكتب المدعي العام 
طة  بالواليات المتحدة، وفريق مراقبة �رش

 

 سياتل، ومكتب المدعي العام لمدينة 
طة سياتل  سياتل، وإدارة �رش

 

 )وخاصة فريق االمتثال، والتدقيق، 

وموظفي السياسات والمراجعات(، ولجنة والية واشنطون لتدريب 
العدالة االجتماعية، ومكتب مراجع المساءلة المهنية، ولجنة 

ي المستقبل أثناء 
نسان بسياتل.  نحن نتطلع إىل التعاون �ف حقوق االإ

مواصلتنا لعملنا.
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طة المجتمع جهودا خاصة لدعوة أعضاء من هذه  بذلت لجنة �رش
المجتمعات الممثلة تمثيال ناقصا لتقديم وجهات نظرهم بشأن 
ي منتديات آمنة من خالل التعاقد مع 13 

طة �ف إصالح إدارة ال�رش
ة ويصعب الوصول إليهم،  منظمة اجتماعية تخدم السكان مبا�رش

ي 
ي النهاية شاركت أك�رش من 100 منظمة �ف

.  و�ف اك الكث�ي وإ�رش

 

اك.  �رش جهود االإ

كائها وداعميها أك�رش من 3400  طة المجتمع و�رش ت لجنة �رش أح�ف

ي المجتمع إىل أك�رش من 150 اجتماع.  وتم تلقي ردود فعل 
عضو �ف

كمية ونوعية – أكمل المشاركون أك�رش من 3000 استطالع، وقام 
ي تم تحديدها أثناء حوارات 

المي�ون بتوثيق المواضع الرئيسية ال�رت
ي ح�يف أن معظم االستطالعات تم إكمالها باللغة 

االجتماعات.  و�ف
ية، إال أنه تم ترجمة 464 استطالع إىل لغات أخرى غ�ي  االنجل�يف

ية. اللغة االنجل�يف

نتائج االستطالع

 ، طة المجتمع لتسهيل مشاركة أك�رب تم تصميم استطالع لجنة �رش
راء 

آ
ي ال

ولم تكن مصممة أو تدار بطريقة تؤدي إىل تمثيل إحصا�أ
ي سياتل.  من أجل 

المجتمع لجميع الذين يعيشون أو يعملون �ف
ي استطالع 

سئلة �ف
أ

ضمان إمكانية المقارنة، كان هناك العديد من اال
ي 

ي استطالع المجتمع ال�رت
ي �ف

طة المجتمع مماثلة لتلك ال�رت لجنة �رش
ف  ي من قبل المراقب الفيدراىلي الذي ي�رش ي العام الما�ف

كلف بها �ف
طة سياتل.  سأل استطالع لجنة  صالح �رش عىل اتفاقية التسوية الإ
طة المجتمع أسئلة إضافية وحصل عىل مزيد من المعلومات  �رش
.  يقدم استطالع المراقب، والذي  الديموغرافية عن المستجيب�يف

ية عن طريق الهاتف، معلومات مفيدة  تم إجراؤه  باللغة االنجل�يف
ولمحة عامة عن آراء سكان سياتل ككل.  ومع ذلك، اعتقدت لجنة 

ورة تقديم سبل أخرى لضمان الوصول العادل  طة المجتمع ب�ف �رش
شخاص الذين لم يكن لهم صوتا بصورة تقليدية، والذين لديهم 

أ
لال

طة للحصول عىل صورة أك�رش  ة من ممارسات ال�رش مخاوف كب�ي
إكتماال عن مواقف المجتمع.  ولهذا السبب تم تقديم استطالعات 

ي اجتماعات 
طة المجتمع بلغات متعددة، وإجراؤها �ف لجنة �رش

ي مجتمعات مهمشة وتم استضافتها بواسطة قادة مجتمع 
مي�ة �ف

شخاص 
أ

موثوق بهم.  تم إبالء عناية خاصة لتلقي مدخالت من اال
المصاب�يف بمرض عقىلي أو إعاقات أخرى.  ووافق المراقب عىل أن 

ي توف�ي 
طة المجتمع سوف تكون ذات قيمة �ف نتائج استطالع لجنة �رش

طة سياتل.  ساس الكامل لمواقف المجتمع عن إدارة �رش
أ

اال

الديموغرافيات

ي هدفها للوصول إىل العديد من 
طة المجتمع �ف نجحت لجنة �رش

شخاص الممثل�يف تمثيال ناقصا.  أكمل إثنان وسبعون بالمائة 
أ

اال
)%72( من االستطالعات أشخاص قاموا بتعريف أنفسهم 

شخاص الذين 
أ

ف اللجنة بأن المصطلح “اال بأن لهم لون.  )تع�رت
لهم لون” له دالالت مختلفة ولكن المقصود به هنا هو وصف 

 ، شخاص، الذين عىل الرغم من أنهم يختلفوا إىل حد كب�ي
أ

اال
(.  تحدد أك�رش من  ولكنهم ال يمكن تعريفهم بأنهم قوقازي�يف

 

.  اث�ف ع�رش بالمائة )12%(   %24 بأنهم مهاجرين أو الجئ�يف

ن 18 و 25 عاما، و  كانوا أقل من سن 18 عاما، %18 كانوا �ربي
.  كان االنقسام ب�يف الذكور  %23 كان عمرهم 56 عاما أو أك�رش

 ،) ناث متساوي بشكل عام )%49 و %48 عىل التواىلي واالإ

 

وتحدد %1 بأنهم متحول�يف جنسيا، تحدد حواىلي %16 بأنهم 
، أو مثليات، أو ازدواجي الجنس. مثلي�يف

اك المجتمع لعام 2013  عملية إ�رش
ي عملية 

خرين �ف
آ

طة وممثىلي نقابتهم، وأصحاب المصلحة الرئيسي�يف اال طة المجتمع إىل وجهات نظر عامة الشعب، وضباط ال�رش سعت لجنة �رش
ي سياتل الذين كان لهم عالقات مضطربة تاريخيا مع إدارة 

صالح، ولكن كان المفوضون يهتمون بصفة خاصة بمعرفة وجهات نظر أولئك �ف االإ
ي عملية صنع السياسات.    

طة سياتل، والذين كانوا غ�ي ممثل�يف بصفة تقليدية �ف �رش

تنفيذي ملخص 
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ي المعاملة
المساواة �ف

طة سياتل  ال تعتقد الغالبية العظمى )%68( بأن إدارة �رش
شخاص من أجناس وأعراق مختلفة بالتساوي و 65% 

أ
تعامل اال

طة سياتل تخدم جميع مناطق سياتل  لا يعتقدون أن إدارة �رش
طة سياتل ال تعامل  عىل حد سواء.  يعتقد الثلث�يف أو أك�رش أن �رش

دين أو الذين لهم سجالت جنائية بطريقة  شخاص الم�رش
أ

اال
خرين.  يعنقد أك�رش من %50 بأن الذين عندهم 

آ
جيدة مثل اال

أمراض عقلية أو مشاكل تتعلق بالكحول أو المخدرات، والشباب، 
ق أوسطي ال يتم معاملتهم عىل قدم  والمسلم�يف أو من أصل �رش

المساواة، وال يعتقد أك�رش من %40 بأنه يتم معاملة أعضاء 
مجتمع المثلي�يف والمثليات والمتحول�يف جنسيا والمزدوج�يف جنسيا 

خرين.
آ

بطريقة جيدة مثل اال

ي مجموعة من 
طة تنخرط �ف يعتقد المستجيب�يف بصفة عامة بأن ال�رش

حيان أو بطريقة متكررة إىل حد ما.  
أ

ي كث�ي من اال
جراءات السلبية �ف االإ

شخاص بطريقة مختلفة بسبب 
أ

كانت أعىل النتائج تتعلق بمعاملة اال
عرقهم – %73، التنميط العن�ي – %69، واستخدام قوة بدنية 

مفرطة – %60.  كل السلوكيات السلبية المتبقية ما عدا إثن�يف 
سجلت أك�رش من 50%.

طة سياتل وعملية المساءلة التفاعل مع إدارة �رش

طة سياتل،  تقدم ما يقرب من ثلث المستجيب�يف بشكاوي إىل إدارة �رش
طة  ومن هؤالء %57 كانوا غ�ي راض�يف عن كيفية تعامل إدارة �رش
ف )%64( كان لهم، أو  سياتل مع الشكاوي.  ما يقرب من الثلث�ي

طة سياتل، ومن  لفرد من أفراد أ�تهم تجربة شخصية مع إدارة �رش
هؤالء قام %60 بتقييم التجربة بأنها سلبية.  سأل سؤال مفتوح 
طة سياتل بالتعليق واستجاب  هؤالء الذين لهم تجربة مع إدارة �رش

%71 بشكل كامل.  تم ترم�يف ما يقرب من نصف )48%( 
التعليقات بأن بها مشاعر سلبية.  أعربت معظم التعليقات عن 
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طة  ي إدارة �رش
ون اجتماعات المجتمع ما يحتاج إىل تغي�ي �ف شخاص الذين يح�ف

أ
حدد اال

سياتل، وعرضوا أفكارا وحلوال، وقدموا ردود فعل عىل مسودة توصيات سياسة لجنة 
طة المجتمع. �رش

طة عدواني�يف بدنيا أو لفظيا )%14(، فظ/عدم  مخاوف بأن ال�رش
طة )12%(.   ام )%13(، ومخاوف بشأن تمي�يف ال�رش االح�رت

ي تهدف إىل تحس�يف أداء إدارة 
السياسات ال�ت

 

طة سياتل  �رش

طة سياتل.   شمل االستطالع أيضا سؤال عن سبل تحس�يف أداء �رش
قدم العديد من هذه المجاالت ردود فعل محددة للعنارص الواردة 
ة  طة المجتمع.  تعتقد نسبة كب�ي ي مسودة توصيات سياسة لجنة �رش

�ف
 جدا )%75 إىل %88( بأن هذه الخطوات قد، أو سوف 

تحدث فرقا.  

النتائج الشاملة

ي االستطالع أبلغوا عن وجهات نظر 
عىل الرغم من أن المشارك�يف �ف

طة درجات عالية  طة، ولكنهم أعطوا ال�رش سلبية عديدة عن ال�رش
نسبيا بشكل عام للحفاظ عىل أمن الناس، والقيام بعمل جيد 

ام.  باختصار، عىل الرغم  يخدم أحيائهم، ومعاملة الناس باح�رت
ي القيام بوظائفهم 

طة فعالة �ف من أن المستجيب�يف يعتقدوا بأن ال�رش
ي المجتمع ككل، إال أن عدد كب�ي من المستجيب�يف الذين أكملوا 

�ف
شخاص 

أ
طة سياتل تعامل بعض اال االستطالع  يعتقد بأن إدارة �رش

ي 
طة سياتل ينخرطوا �ف بطريقة غ�ي متساوية، وأن ضباط إدارة �رش

العديد من السلوكيات السلبية

الموضوعات الرئيسية من اجتماعات المجتمع

ون اجتماعات المجتمع ما يحتاج إىل  شخاص الذين يح�ف
أ

حدد اال
طة سياتل، وعرضوا أفكارا وحلوال، وقدموا ردود  ي إدارة �رش

تغي�ي �ف
طة المجتمع.  كانت  فعل عىل مسودة توصيات سياسة لجنة �رش

ت خالل االجتماعات تتفق مع نتائج  ي أث�ي
الموضوعات الرئيسية ال�رت

طة سياتل بسبب اعتقاد  االستطالع.  هناك عدم ثقة عميق بإدارة �رش
، ويقوموا  طة يظهرون تح�يف الناس وتجاربهم بأن بعض ضباط ال�رش
ورية ويتجنبوا  بإيقاف الناس بدون عدل، ويستخدموا قوة غ�ي رصف
التدقيق بعدم تشغيل تسجيالت الفيديو بالسيارة بشكل صحيح. 

االنحياز

عن طريق  طة تظهر تح�يف وا االجتماعات بأن ال�رش يعتقد الذين ح�ف
خرى، 

أ
التنميط وعدم فهم والتسامح مع الثقافات والعادات اال

ام،  ي ذلك الفظاظة، وعدم االح�رت
خرى بما �ف

أ
والسلوكيات اال

طة ال يستجيبوا لبعض  والتخويف والبلطجة.  يعتقدوا بأن ال�رش
حياء خدمة أقل – إما بسبب تح�يف 

أ
ضحايا الجرائم وتتلقى بعض اال

ة.  كان هناك  فردي أو ممارسات مؤسسية تؤدي إىل نتائج متح�يف
تأييد قوي لتوظيف المزيد من الضباط من خلفيات متنوعة وتكليف 

زمات( 
أ

ي اال
كفاءات ثقافية فعالة وتدريبات أخرى )أي التدخل �ف

شخاص 
أ

تقدم للضباط مهارات هامة للتعامل مع العديد من اال
.  هناك أيضا دعم قوي لنظام مساءلة قوي لتتبع  المختلف�يف

ي إدارة 
ي الحد من التح�يف �ف

الشكاوي، وجمع البيانات وقياس النجاح �ف
طة  طة سياتل.  كان هناك دعم كب�ي لتوصيات سياسة لجنة �رش �رش
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.  كان هناك دعم كب�ي  طة خالية من التح�يف المجتمع بخصوص �رش
 ، طة خالية من التح�يف طة المجتمع الخاصة ب�رش لتوصيات لجنة �رش
ح البعض أ، هناك حاجة إىل عن� تعليم ح�رت يعرف أفراد  واق�رت
ي تقديم شكاوي خاصة بالتح�يف وعن كيفية 

المجتمع حقوقهم �ف

 

عمل عملية التحقيق المتعلقة بها. 

يقاف واالحتجاز االإ

يعتقد الكث�ي أنه يتم إيقاف بعض الناس بدون عدل بسبب 

 

، والجهل عن  خرى، والتح�يف
أ

التميط العن�ي والتنميطات اال
سباب أخرى غ�ي صالحة.  

أ
العادات، والخلفيات الجنائية أو ال

طة قد ال يكونوا يفهموا حدود سلطتهم  يعتقدوا أن ضباط ال�رش
يقاف، وال يعرف العديد من أفراد المجتمع  الخاصة باالحتجاز واالإ

ي هذه الحاالت.  يعتقدوا أن هناك حاجة ماسة لتثقيف 
حقوقهم �ف

اماتهم  عامة الشعب، وتدريب الضباط فيما يخص حقوقهم وال�رتف
ي هذا المجال، وربما توف�ي أدوات لعامة الشعب الستخدامها 

�ف
عند إيقافهم.  عىل الرغم من أن كث�ي من المشارك�يف كانوا ايجابي�يف 
طة المجتمع – لتوضيح قواعد  بخصوص توصيات سياسة لجنة �رش

ن التوصيات لم تعالج 
أ

يقاف – أعرب العديد عن قلقهم ال االإ
طة الخالية  ي سياسة ال�رش

المشكلة بالكامل.  كما هو منصوص عليه �ف
طة المجتمع، كان هناك دعم لتوثيق وتتبع  من التح�يف للجنة �رش

يقافات لتحديد أنماط المعاملة الغ�ي متناسبة للذين تقوم  االإ
طة بإيقافهم.   ال�رش

استخدام القوة

حيان 
أ

ي كث�ي من اال
طة تستخدم القوة �ف هناك قلق كب�ي بأن ال�رش

عندما ال تكون الزمة، وأحيانا يفاقموا الحاالت باللجوء إىل البلطجة 
أو سوء المعاملة.  استشهد العديد بتجارب شخصية أو بمعرفة 

حيان تتعلق 
أ

ي كث�ي من اال
ي مجتمعاتهم.  كانت الحلول �ف

المشكلة �ف
فراد الذين ال يتجاوبوا، وتهدئة 

أ
بتدريب الضباط للتعامل مع اال

الحاالت وتثقيف عامة الشعب عن قواعد استخدام القوة وعن 
اتيجيات  ح أيضا عدد من االس�رت بالغ عن الحوادث.  واق�رت كيفية االإ
ون بأن  لتوظيف الضباط وتوف�ي دعم مستمرللضباط.  علق الكث�ي

حة معقدة وأنه إذا تم تبسيط  طة سياتل المق�رت سياسة إدارة �رش
السياسات وجعلها أوضح فسوف يساعد ذلك كال من الضباط 

طة سياتل المتعلقة  وعامة الشعب.  أيد المشاركون سياسة إدارة �رش
ي معظم حاالت استخدام القوة، عىل 

بالغ عن والتحقيق �ف باالإ
بالغ عن حوادث  الرغم من أن البعض يعتقد أنه ينبغي أيضا االإ
استخدام القوة البسيطة والتحقيق فيها.  قدم المشاركون عدة 

ي ذلك أنه يجب أن تحدد 
توصيات إضافية للسياسات، بما �ف

ي يجب أن تستخدم 
السياسة معاي�ي الستخدام القوة والتهدئة ال�رت

. ي
ي تنطوي عىل عصيان مد�ف

ي الحاالت ال�رت
�ف
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ي السيارة
تسجيالت الفيديو �ف

طة  أعرب أعضاء المجتمع عن تشكك كب�ي بخصوص استخدام ال�رش
ي السيارة.  يفضل العديد سلطة تقديرية 

لتسجيالت الفيديو �ف
 ، ات بصفة أك�رب ي للكام�ي

محدودة جدا للضباط )التشغيل التلقا�أ
ات طوال الوقت(.  تم تأكيد  ن تعمل الكام�ي

أ
مع بعض الدعم ال

ليات اليدوية 
آ

ورة تثقيف المجتمع لضمان أن الشعب يفهم اال رصف
طة.   ي توثيق إجراءات ال�رش

والتلقائية للتسجيل، وكذلك حقوقهم �ف
أعرب العديد عن الدعم لنظام فعال للمساءلة لضمان االمتثال 

طة  لسياسات التسجيل.  كما أيد معظمهم توصيات لجنة �رش
المجتمع، ويعتقدوا أن التسجيالت المتسقة، والموثوق بها هي من 

شخاص 
أ

ح بعض اال أفضل مصالح كال من الضباط والشعب.  اق�رت
ات الجسم، وخاصة  طة سياتل إىل قيمة كام�ي أن تنظر إدارة �رش

للضباط الذين يستخدمون سيارات الدورية، وبينما هم يريدون 
إتاحة التسجيالت، أعرب الكث�ي عن قلقهم بشأن حق الخصوصية، 

طة يجب أن يعالجوا هذه القضية الصعبة. ويعتقدوا أن ال�رش

ي المستقبل
أفكار للتغي�ي �ف

عىل الرغم من االنتقادات، تبادل المشاركون العديد من المالحظات 
حوا العديد من  طة سياتل واق�رت يجابية عن ضباط إدارة �رش االإ

ام  يجابية، واالح�رت التحسينات.  ذكر بعض المشارك�يف التفاعالت االإ
طة سياتل.  وأشار آخرون إىل  الذي حصلوا عليه من ضباط إدارة �رش
دارة بأكملها، وحدد  ” يمكنه تشويه سمعة االإ أ

أن ضابط واحد “س�ي
ي سلطات قضائية أخرى تشوه بدون 

البعض سوء سلوك ضباط �ف
طة سياتل.  تحدث عدد من الشباب  عدل سمعة ضباط إدارة �رش

عن ضباط يثقوا بهم وكان لهم معهم تجارب جيدة – ومن خالل 
ام وأثبتوا أنهم يهتموا،  ت�فاتهم أظهر هؤالء الضباط االح�رت

ي يواجهها 
وعرضوا المساعدة، وكانوا ينتسبون إىل التحديات ال�رت

هؤالء الشباب.  تكرر موضوع رئيسي مرارا وتكرارا عن حاجة الضباط 
ي سياتل.  كان هناك 

إىل تكوين عالقات مع المجتمعات المتنوعة �ف
طة ببدء عالقات أفضل  احات عن كيفية قيام ال�رش العديد من االق�رت

ي يخدموها.  يجب أن تحسن هذه العالقات 
مع المجتمعات ال�رت

ي ال تقدم بفعالية من بعض القنوات 
االتصاالت والعالقات ال�رت

الرسمية الموجودة اليوم.

الحالة الراهنة والخطوات التالية لعام 2014

اك المجتمع تقرير إ�رش

اك المجتمع للجنة  سوف يتم إصدار تقرير عن نتائج إ�رش
طة المجتمع لعام 2013 إىل أطراف اتفاقية التسوية،  �رش

ة ومسؤولية لسالمة  وإىل جهات أخرى لها اهتمامات كب�ي
فراد 

أ
ي ذلك المنظمات واال

طة سياتل، بما �ف الشعب ومساءلة �رش
جراء اتصاالتها.  طة المجتمع معهم الإ كت لجنة �رش الذين اش�رت

مراجعة السياسات المعتمدة

وافقت المحكمة بالفعل عىل سياسة جديدة الستخدام 
طة خالية  طة سياتل وسياسات نهائية عن �رش دارة �رش القوة الإ
يقاف، واالحتجاز وسوف يتم الموافقة عىل  ، واالإ من التح�يف

ي مطلع عام 2014.  سوف 
ي السيارة �ف

تسجيالت الفيديو �ف
طة المجتمع السياسات المعتمدة، وتقييم  تراجع لجنة �رش
طة  ي أوصت بها لجنة �رش

حكام الرئيسية ال�رت
أ

مدى إدراج اال
ي 

حكام �ف
أ

المجتمع، وتقديم تقرير إىل المجتمع عن اال
حكام مع توصيات 

أ
السياسات النهائية، وكيفية تقارن هذه اال

ة. خ�ي
أ

طة المجتمع وعملية عمل السياسات اال لجنة �رش
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ساسية لتدريب إدارة 
أ

مراجعة وتوصيات بشأن السياسات اال
طة سياتل �رش

ي عام 2014 توصيات 
طة المجتمع �ف سوف تقدم لجنة �رش

 

بشأن المناهج التدريبية والموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالتدريب 
 ، طة من التح�يف ي ذلك خلو ال�رش

ي العديد من المجاالت بما �ف
�ف

زمات.  تختلف 
أ

ي اال
يقاف، واالحتجاز، واستخدام القوة والتدخل �ف واالإ

طة المجتمع، سوف يتم تسليم  المواعيد النهائية لتوصيات لجنة �رش
 . ي

ها خالل الربع الثا�ف ول من العام وغ�ي
أ

بعضها خالل الربع اال

ي 
نماط �ف

أ
تحليل البيانات والتوصيات بخصوص اال

 

نفاذ إجراءات االإ

طة  طة، سوف تشارك إدارة �رش وفقا للسياسة الجديدة بعدم تح�يف ال�رش
ي يحدث فيها 

طة المجتمع لتحديد المجاالت ال�رت سياتل مع لجنة �رش
صل 

أ
انفاذ غ�ي متناسب فيما يتعلق ببعض الجماعات العرقية أو اال

القومي وأين يمكن لبعض الممارسات الفعالة المساوية أن تسفر عن 
طة  نتائج غ�ي متناسبة.  سوف يحلل الباحث�يف الذين يعملوا مع لجنة �رش

يقافات،  طة سياتل بخصوص االعتقاالت، واالإ المجتمع بيانات �رش
وع.  واالحتجازات، والمخالفات، واستخدام القوة لدعم هذا الم�رش

طة سياتل مراجعة وتوصيات بشأن مساءلة إدارة �رش

طة المجتمع بمراجعة نظام مساءلة  سوف تقوم أيضا لجنة �رش
ي ذلك السياسات، وتكوين وعمليات مكتب 

طة سياتل، بما �ف إدارة �رش
ي هذا المجال 

المساءلة المهنية )OPA(.  تتوقع أن تقدم توصيات �ف
طة المجتمع السياسات  بحلول 30 أبريل.  سوف تراجع لجنة �رش
ي أوصت بها 

حكام الرئيسية ال�رت
أ

المعتمدة، وتقييم مدى إدراج اال
طة المجتمع، وتقديم تقرير للمجتمع عن أحكام السياسات  لجنة �رش
طة المجتمع  حكام بتوصيات لجنة �رش

أ
النهائية، وكيف تقارن هذه اال

ة.    خ�ي
أ

وبعملية صنع السياسات اال

حكام الرئيسية 
أ

طة المجتمع السياسات المعتمدة، وتقييم مدى إدراج اال سوف تراجع لجنة �رش
ي السياسات 

حكام �ف
أ

طة المجتمع، وتقديم تقرير إىل المجتمع عن اال ي أوصت بها لجنة �رش
ال�رت

طة المجتمع وعملية عمل  حكام مع توصيات لجنة �رش
أ

النهائية، وكيفية تقارن هذه اال
ة. خ�ي

أ
السياسات اال

طة سياتل مراجعة وتوصيات بشأن مشاركة إدارة �رش

بالغ عن مبادرات التوعية  طة المجتمع مسؤولة أيضا عن االإ لجنة �رش
دارة  اتيجيات يمكن لالإ ح اس�رت طة سياتل وقد تق�رت دارة �رش االجتماعية الإ
ي 

استخدامها لزيادة ثقة الشعب.  لم يتم بعد إنشاء الجدول الزم�ف
لهذا العمل خالل عام 2014.

اك  مجموعة عمل إ�رش

 

المجتمع

  Claudia D’Allegri and
Kate Joncas, Co-chairs

Jay Hollingsworth

Diane Narasaki

Rev. Harriett Walden
 

 مجموعة عمل عدم 
طة تح�يف ال�رش

  Jay Hollingsworth and
  ,Rev. Harriett Walden

Co-chairs

Claudia D’Allegri

Lisa Daugaard

Marcel Purnell

يقاف  مجموعة عمل االإ

 

واالحتجاز

 Bill Hobson and 
Jennifer Shaw, Co-chairs

Lisa Daugaard

Kate Joncas

Joseph Kessler

Kevin Stuckey

Rev. Aaron Williams
 

 مجموعة عمل استخدام 
القوة

 Joseph Kessler and 
  ,Rev. Aaron Williams

Co-chairs

Jay Hollingsworth

Kate Joncas

Jennifer Shaw

Kevin Stuckey

Rev. Harriett Walden

أعضاء مجموعات العمل






