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 أفضل ممارسات اإلبالغ عن استخدام القوة، 
والتحقيق بشأنه، ومراجعته

المبدأ الرئيسي: من أجل الخضوع للمساءلة أمام عموم الجمهور وتقييم تطوير سياسة الوكالة واالحتياجات 
التدريبية، يُبلَّغ عن كل استخدام للقوة البدنية وللقوة المميتة، باإلضافة إىل حاالت تصويب أي سالح ناري 

ا ويُراجعها طاقم القيادة مراجعة تخدم أغراًضا معّينة.  تجاه أي شخص داخليًّ

تتحمل الوكاالت أيًضا مهمة اإلبالغ عن بعض استخدامات القوة إىل برنامج بيانات استخدام القوة عىل 
مستوى الوالية )انظر المادة 10.118.030 من RCW( Revised Code of Washington، قانون واشنطن المعدَّل( 

لالطالع عىل متطلبات اإلبالغ(.

اإلبالغ عن استخدام القوة

	)( عىل الضباط إخطار مشرفيهم عىل الفور عقب أي استخدام للقوة البدنية أو القوة المميتة. وينطبق هذا الواجب 1

عىل الضابط الذي استخدم القوة. وعىل هؤالء الضباط الذين شهدوا استخدام القوة أيًضا التأكد من أن أحد 

المشرفين قد أُبِلغ باستخدام القوة. يتضمن واجب إخطار أحد المشرفين عقب أي استخدام للقوة أي شكوى أو 

ادعاء بممارسة القوة غير المعقولة أو المفرطة والذي يُقدِّمه الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة أو آخرون.

	)( صة لحاالت 1 باستثناء استخدامات القوة المميتة، حيثما قد تكون للوكاالت بروتوكوالت لكتابة البالغات مخصَّ

القوة المميتة، فإن الضباط الذين يستخدمون القوة البدنية أو الحاضرين في مسرح األحداث حيثما تُستخَدم 

قوة بدنية، عليهم تقديم بالغ يفيد باستخدام القوة في نهاية نوبة العمل، ما لم يمنع ذلك ظروف تُبرِّر التأخير 

مثل إصابة الضابط. تُوثَّق الظروف المبرِّرة والتي تؤخر تقديم أي بالغ عن استخدام القوة.

يمثِّل تصويب سالح ناري تجاه أي شخص استخدام قوة واجب التبليغ عنه. 	أ1)
التقييد باألغالل الممتثل للقواعد ليس واجب التبليغ عنه، ومع ذلك، يجب عىل الضباط توثيق الحاالت  	ب1)
التي يتسبب فيها وضع األغالل في حدوث ألم، مثل السحجات، أو التمزقات، أو الكدمات، أو اإلصابات 

األخرى التي تنتج من األغالل أو التقييد باألغالل.

	)( محتوى البالغ1

عىل الضباط تقديم حقائق محدَّدة لتفسير قرارهم باستخدام القوة البدنية أو القوة المميتة واستخدام أداة قوة 

أو تكتيك بعينه. وعىل التقارير أن تكون وصفية، وتشرح تفاصيل الحادثة، وتتجنَّب العبارات العامة أو الغامضة 

بالنسبة إىل السلوكيات التي لوحظت مثل "اتّخذ خطوة خلسًة" أو "اتّخذ وقفة قتالية".

تتضمن البالغات عن استخدام القوة المعلومات التالية:

ر سبب التواصل األولي بين الضابط والشخص الذي اسُتخِدمت القوة  ملخص الحادثة الذي يفسِّ 	أ1)
ضده، وتصرفات ذلك الشخص والضابط المؤدية إىل استخدام القوة، وتصرفاتهما خالل استخدام 

القوة، والنوع المحددة للقوة المستخدمة وحجمها؛

جهود وقف التصعيد المستخدمة أو التي تمت محاولة استخدامها، أو أسباب عدم استخدام أو عدم  	ب1)
محاولة استخدام أّي منها؛

السبب وراء كل استخدام للقوة ونوعها، ويتضمن هذا عىل سبيل المثال ال الحصر أي تهديد عىل  	ج1)
الضابط أو شخٍص آخر أو أي أساس يدفع إىل االعتقاد بأن الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة البدنية 

كان مسلَّحًا؛

ما إذا كان من المتاح استخدام خيارات قوة أخرى أو خيارات تكتيكية أخرى من دون قوة؛ 	د1)
الطريقة التي حدَّد بها الضباط هوياتهم؛ 	ه1)

أي تحذير تم تقديمه والوقت الذي تُرك للشخص لالمتثال للتحذير قبل استخدام القوة، أو األسباب  	و1)
وراء عدم توفير أّي منهما؛

أسماء األشخاص المتورطين في الحادثة والضباط الشهود عليها والوكاالت التابعين لها؛ 	ز1)
أسماء ومعلومات اتصال الشهود من المدنيين؛ 	ح1)
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وضع الضابط في وقت الحادثة )أْي كان يرتدي الزي الرسمي أم الزي المدني، والسيارات المستخدمة  	ط1)
كانت تحمل شعار الشرطة أم ال تحمل شعار الشرطة، وما إذا كان بمفرده أم برفقة ضباط آخرين(؛

المعلومات حول الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة بما في ذلك االسم، والعمر، والجنس، واالنتماء  	ي1)
العرقي واإلثني، إن كان معروًفا؛

حجم وبنية الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة بالنسبة إىل حجم وبنية الضابط؛ 	ك1)
أي دليل عىل أن الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة كان يمر بأزمة صحة سلوكية؛ 	ل1)

المعلومات األخرى حول خواص وأحوال الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة، بما في ذلك ما إذا كان  	م1)
الشخص المستهدف سيدة حامالً، أم شخًصا قاصرًا، أم شخًصا بالًغا مستضعًفا، أم بدت عليه عالمات 

اضطراب أم إعاقة، أم كانت إجادته محدودة للغة اإلنجليزية، أم كان معه أطفال؛ 

الحقائق المؤيدة لالحتجاز، أو االعتقال، أو خيار إنفاذ القانون، متى أمكن ذلك؛ 	ن1)
ما إذا ُطلبت موارد احتياطية أو موارد أخرى، وإن ُطِلبت، فوقت وصولها؛ 	س1)

وصف أي إصابات أو شكاوى من إصابات لحقت بالضابط، أو الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة  	ع1)
البدنية، أو الشهود؛

اإلسعافات األولية والمساعدة الطبية التي ُقدِّمت في مسرح األحداث، إن كانت معروفة للضابط؛ 	ف1)
	ص1)إخطار المشرف وما إذا استجاب المشرف لمسرح األحداث أو تمت استشارته قبل الحادثة أو خاللها.

	)( عىل الضباط الذين يستخدمون ECW((electronic control weapon، سالح الصدمات الكهربائية( أيًضا توثيق ما يلي:1

اإلنتاج، والطراز، والرقم التسلسلي لسالح ECW؛ 	أ1)
عدد مرات تنشيط ECW والمدة اإلجمالية لتفريغ الشحنة أو التيار الكهربائي؛ 	ب1)

نوع الوضع المستخدم )المجس أو وضع التشغيل والصعق )Drive-stun( في الظروف االستثنائية(؛ 	ج1)
الموقع الذي المس فيه المجس/ECW الشخص ونوع المالبس، إن كانت موجودة، التي واجهتها  	د1)

المجسات؛

المعلومات الضرورية لتقييم فعالية األسلحة )أي إذا ما المست المجسات الشخص، وإن لم تالمسه،  	ه1)
ا، وما إىل ذلك(. لماذا لم تالمسه، مثل مالبس الشخص السميكة، أو كان الشخص بعيًدا جدًّ

	)( عىل الضباط الشهود تقديم توثيق سردي لمالحظاتهم وأفعالهم. 1

	)( عىل وكاالت إنفاذ القانون تقديم البيانات حول الحوادث التي اسُتخِدمت فيها القوة البدنية والقوة المميتة 1

والتي يطلبها برنامج جمع البيانات عن استخدام القوة عىل مستوى الوالية. )بموجب المادة 10.118.030 من 

 .)RCW قانون

التحقيق في استخدام القوة ومراجعته

	)( بالنسبة إىل الحوادث التي تَنتج عنها الوفاة، أو أذى بدني خطير، أو أذى بدني بالغ، عىل وكاالت إنفاذ القانون 1

أن تتواصل مباشرًة مع Office of Independent Investigations )مكتب التحقيقات المستقلة( وفًقا لإلجراءات 

.)RCW المرساة من جانب المدير )بموجب المادة 43.102.120 من قانون

	)( بالنسبة إىل الحوادث التي تَنتج عنها إصابة أو تقديم شكوى بحدوث إصابة )ليس إزعاًجا مؤقًتا(، أو دخول 1

المستشفى، أو وفاة أحد األشخاص من جراء استخدام الضابط القوة، عىل المشرفين إخطار طاقم القيادة 

المختص عىل الفور.

	)( المشرف الذي استخدم القوة البدنية أو شهد عىل، أو أصدر توجيًها، أو أصدر أمرًا باستخدام القوة البدنية، لن 1

ينفذ مهام ومسؤوليات المشرف المحقق أو المراجع للحادثة. عندما يحدث هذا الموقف، ينبغي تعيين مشرف 

غير متورط في الحادثة لتنفيذ مهام ومسؤوليات المشرف المحقق أو المراجع للحادثة.

	)( مسؤوليات المشرف: التحقيق1

عىل المشرف، عند إخطاره باستخدام القوة البدنية، أن يستجيب فورًا لمسرح األحداث، إن كان ذلك متاًحا 

عىل نحٍو معقول، وأن يجري التحقيق المناسب، إال إذا كان المشرف قد أُخِطر باستخدام القوة البدنية في 

مستوى منخفض. وعىل الرغم من وجوب توثيق ومراجعة القوة البدنية في مستوى منخفض، ليس عىل 
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المشرفين االستجابة لمسرح األحداث إلجراء التحقيق عندما تكون القوة البدنية في مستوى منخفض هي 

القوة الحصرية المستخدمة خالل أي حادثة. 

بالنسبة إىل استخدام قوة بدنية أكبر من القوة البدنية في مستوى منخفض، إذا لم يكن المشرف متاًحا 

لالستجابة فورًا للموقع، فسوف يُوثِّق السبب. 

بالنسبة إىل الحوادث التي ال تتضمن القوة المميتة، يتحمل المشرف مسؤولية ضمان اكتمال الخطوات 

التالية:

تأمين مسرح األحداث وإدارته. 	أ1)
ضمان تلقي جميع األطراف المصابة المساعدة الطبية في الوقت المناسب. 	ب1)

تحديد هوية جميع الضباط الذين تورطوا في الحادثة، وشهدوا عىل الحادثة، أو كانوا في مسرح األحداث  	ج1)
عند وقوعها. مناقشة الظروف العامة للحادثة مع الضباط المتورطين فيها والشاهدين عليها، حسبما 

هو مسموح، وضمان إكمال تقاريرهم بحلول نهاية نوبة عملهم، ما لم يمنعهم عن ذلك حدوث ظرف 

مبرِّر للتأخير مثل إصابة أحد الضباط.

محاولة إجراء مقابلة مع الفرد الذي اسُتخِدمت ضده القوة البدنية بشأن استخدام القوة البدنية  	د1)
وتسجيل المقابلة إن أمكن ذلك في حين احترام ما تكفله له حقوق ميراندا.

تحديد هوية الشهود المدنيين عىل المشرفين عدم احتجاز أو تأخير أي شاهد يرفض البقاء في مسرح  	ه1)
األحداث، ومع ذلك، يُوثَّق الوصف البدني للشاهد، ومعلومات االتصال به، ومحدِّدات الهوية األخرى 

)مثل رخصة القيادة(، إن كانت معروفة، وأي أقوال يُدلي بها الشاهد.
توثيق اإلصابات واإلسعافات األولية المقدَّمة أو المرفوضة. 	و1)

التصوير الفوتوغرافي لجميع اإلصابات أو ادعاءات اإلصابات بما في ذلك المستهدف من استخدام  	ز1)
القوة وأي ضباط لديهم إصابات.

متى كان ذلك عمليًّا، التصوير الفوتوغرافي لمسرح األحداث لتبيان اإلضاءة، والطقس، وتعيين مكان  	ح1)
المركبة، ونقطة التغطية أو المعلومات األخرى ذات الصلة.

إذا كان الضباط يرتدون مالبسهم والكاميرات معلَّقة عليها، فعليهم الحصول عىل مقاطع فيديو لحادثة  	ط1)
استخدام القوة البدنية ومراجعتها.

ضمان أن جميع األدلة المتعلقة باستخدام القوة البدنية يتم فحصها بدقة شديدة، وتجميعها، وتوثيقها.  	ي1)
	( ر الحادثة، بما في ذلك . تحديد أي مقطع فيديو الُتِقَط من جهة خارجية والذي قد يكون صوَّ

كاميرات المراقبة والكاميرات المنزلية المملوكة ملكية خاصة في المنطقة، وتوثيق األماكن، 

ومحاولة استرجاع مقاطع الفيديو. إذا لم تكن قادرًا عىل مشاهدة األدلة أو استرجاعها، فعليك 

توثيق السبب وراء ذلك. في حالة عدم اكتشاف أي أدلة، عليك توثيق عدم اكتشاف أّي منها. 

		( بالنسبة إىل استخدام ECW، عليك تجميع الخراطيش، والمجسات، والموصالت، ونَُسخ من .

.ECW تنزيل بيانات

تحديد هوية العاملين الطبيين الذين أجروا تقييًما للشخص أو الضابط أو قدموا المساعدة الطبية إليه. 	ك1)

يجب اإلبالغ فورًا عن أي سوء سلوك أو أي سلوك جنائي محتمل إىل طاقم القيادة المختص. 	ل1)

	)( مسؤوليات المشرف: المراجعة1

عىل المشرف أن يراجع جميع مستندات الحادثة وأدلتها في الوقت المناسب لضمان اكتمالها،  	أ1)
 ودقتها، ودقة توقيتها. عىل المشرفين توثيق ما هي اإلجراءات التي اتخذوها خالل مراجعتهم 

)مثل مراجعة جميع التقارير المتاحة، أو مقاطع الفيديو المسجَّلة من الوكالة، أو مقاطع الفيديو 
الملتقطة من جهات خارجية، أو أقوال الشهود، أو الصور الفوتوغرافية، أو معلومات أو مالحظات 

التحقيق األخرى(.

عىل المشرف إرجاع التقارير غير المكتملة أو غير الكافية عن استخدام القوة من أجل الحصول عىل  	ب1)
تفاصيل إضافية أو توضيح.
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عىل المشرف إصدار توصية خطية أولية تفيد برأيه عّما إذا كان استخدام القوة ممتثالً لسياسة الوكالة.  	ج1)
عىل المشرفين أيًضا تحديد أي مشكالت تثار من خالل الحادثة وتكون متعلقة بسياسة استخدام القوة، 

والتدريب، والتكتيكات، واإلشراف، والتخطيط والتنسيق، واالختيار من بين خيارات القوة، والمعدات، 

والسلوك واألداء بعد الحادثة، وتوثيق هذه المخاوف والتوصيات.

عىل المشرفين إكمال مراجعة استخدام القوة عىل الفور وتقديم تقييمهم وتقاريرهم عن استخدام القوة  	د1)
ونتائج تحقيقهم في هذا االستخدام للنظر فيها من سلسلة طاقم القيادة المختص. 

	)( مراجعة طاقم القيادة1

يتحمل كل مراجع في سلسلة طاقم القيادة المسؤولية عن ضمان دقة، واكتمال، ودقة توقيت التقارير  	أ1)
عن استخدام القوة والتحقيق في هذا االستخدام. عىل كل مراجع توثيق رأيه وما إذا كان استخدام القوة 

البدنية ممتثالً لسياسة الوكالة وتحديد أي مشكالت تثار من خالل الحادثة وتكون متعلقة بسياسة 

استخدام القوة، أو التدريب، أو التكتيكات، أو المعدات، أو السلوك واألداء بعد الحادثة، وتوثيق 

مخاوفهم وتوصياتهم.

عىل المشرفين أيًضا تحديد أي مشكالت تثار من خالل الحادثة وتكون متعلقة بسياسة استخدام القوة،  	ب1)
والتدريب، والتكتيكات، واإلشراف، والتخطيط والتنسيق، واالختيار من بين خيارات القوة، والمعدات، 

والسلوك واألداء بعد الحادثة، وتوثيق هذه المخاوف والتوصيات.

التأكد من أن أي شكوى من سوء السلوك من جانب الشخص الذي اسُتخِدمت ضده القوة البدنية أو  	ج1)
من فرد آخر تُوثَّق وتخضع للتحقيق وفًقا إلجراءات الشكاوى المّتبعة في الوكالة.

عىل طاقم القيادة إصدار اإلخطارات واإلحاالت المناسبة إذا تبيَّن من مراجعة استخدام القوة وجود  	د1)
 Criminal Justice Training ادعاء بسلوك جنائي أو مخالفة سياسة استخدام القوة بما في ذلك إبالغ

Commission )لجنة التدريب عىل العدالة الجنائية( حسبما تتطلب المادة 43.101.135 من قانون 
. RCW

	)( مراجعة التدريب1

عىل محاضري التدريب في الوكالة مراجعة جميع التقارير عن استخدام القوة لتحديد الميول وتوجيه عملية 

تطوير التدريب في أثناء الخدمة.

	)( التحقيق اإلداري في استخدام القوة المميتة1

عىل نحٍو منفصل ومتمايز من التحقيق الجنائي في حوادث استخدام القوة المميتة التي تورط فيها ضباط 

والذي يجريه مكتب Office of Independent Investigations )مكتب التحقيقات المستقلة( حسبما تحدَّد في 

الباب 43.102  من قانون RCW، أو Independent Investigative Team )فريق التحقيقات المستقل( حسبما 

تحدد في المادة 12-139 من WAC( Washington Administrative Code، قانون واشنطن اإلداري(، عقب 

التحقيق الجنائي، عىل الوكالة المعنية إجراء تحقيق إداري في الوقت المناسب ومراجعة حوادث القوة المميتة 

لتحديد االمتثال لسياسة وإجراءات الوكالة وتحديد احتياجات التدريب. عند اكتمال التحقيق اإلداري، ينبغي 

عىل الوكالة المعنية عقد اجتماع مع Serious Incident Review Board )مجلس مراجعة الحوادث الخطيرة(.

 Serious Incident Review Board
ينبغي عىل كل وكالة إنفاذ قانون اتباع مجلس Serious Incident Review Board لمراجعة الحوادث الخطيرة بما في 

ذلك كل استخدام للقوة المميتة وأي حادثة يموت فيها أي شخص وهو رهن االعتقال. ويتمثَّل الغرض من المراجعة 

في تقييم الحادثة تقييًما موضوعيًّا من أجل )1( التأكد من أن الضباط استخدموا سلطتهم قانونيًّا وبطريقة تتسق مع 

توقعات الوكالة، وتدريبها، وسياستها، و)2( تحديد أي تغييرات مطلوبة في التدريب أو السياسة. 

 Office of Independent ينبغي أن يتم إجراء المراجعة الداخلية باإلضافة إىل أي تحقيقات أخرى يجريها مكتب

Investigations، أو فريق Independent Investigative Team، أو أي كيان آخر خارجي يتمتع باالختصاص القضائي للنظر 
في التحقيق أو تقييم الحادثة. 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135
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يجوز انعقاد مجلس Serious Incident Review Board من أجل مراجعة الظروف المحيطة بأي استخدام للقوة البدنية 

حسبما يتراءى إلدارة الوكالة. 

	)( تشكيل المجلس: 1

متى كان ذلك قابالً للتنفيذ، ينبغي أن يتشكَّل المجلس كحدٍّ أدنى من: 

مدير الوكالة أو َمْن يعيِّنه من الرتب العالية؛ 	أ1)
وعضو أو شخص آخر معيَّن من طاقم القيادة لم يكن متورًطا في الحادثة؛ 	ب1)

وموظفي التدريب؛ 	ج1)
وفرد من المجتمع من الوالية القضائية المحلية وال يكون ضابًطا. 	د1)

	)( نطاق العمل والمسؤوليات1

 Serious Incident Review بعد دراسة جميع األقوال، والمقابالت، والتقارير، واألدلة من الحادثة، يُكلَّف مجلس

Board بمهمة تقييم جميع جوانب الحادثة وإصدار التوصيات من منظور التكتيكات، والتدريب، والسياسة، 
والمعدات. 

تتضمن الجوانب التي ينبغي عىل المجلس دراستها عىل سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

اتّخاذ القرارات التكتيكية، والتي تتضمن االتصاالت والتخطيط، التي سبقت استخدام القوة البدنية؛ 	أ1)
إىل أّي مدى استخدم الضباط تكتيكات وقف التصعيد؛ 	ب1)

فعالية أي رقابة داخل الموقع أو عن بُعد؛ 	ج1)
فعالية االتصاالت الالسلكية )بما في ذلك المرحّل(؛ 	د1)

فعالية وإتاحة المعدات المناسبة؛ 	ه1)
ما إذا كانت السياسة الراهنة وّفرت التوجيه الكافي للضباط المتورطين في الحادثة؛ 	و1)

مدى كفاية التدريب الحالي إلعداد الضباط لمواجهة الظروف الماثلة؛  	ز1)
اتّخاذ القرارات بعد الحادثة بما في ذلك مدى فعالية انتقال الضباط داخل الموقع إىل وضع اإلنقاذ  	ح1)

وتقديمهم اإلسعافات األولية أو تيسيرهم لها؛

التواصل مع متخصصي الرعاية الصحية )مثل EMT( Emergency Medical Technician، فني الطوارئ  	ط1)
الطبية( أو المسعف(؛ 

فعالية التواصل مع أسرة األفراد المصابين إلخبارهم بوقوع الحادثة؛ 	ي1)
األداء الرقابي عقب استخدام القوة، بما في ذلك الحفاظ عىل األدلة وتحديد هوية الشهود؛ 	ك1)

جودة التقارير الصادرة عن الحادثة. 	ل1)
	)( عناصر اإلجراء1

ينبغي أن تكون لدى Review Board عملية رسمية لتوثيق، وتنفيذ، ومراقبة جميع التوصيات وعناصر  	أ1)
اإلجراء الناجمة عن مناقشات المجلس، وتقديم الشفافية إىل عموم الجمهور، متى كان ذلك قابالً 

للتنفيذ. 

في ختام كل اجتماع من اجتماعات Review Board، ينبغي عىل المجلس تعيين أحد األعضاء من أجل  	ب1)
استخالص المعلومات من الضباط المتورطين في الحادثة، والضباط الشهود، أو أي مشرفين في 

 .Review Board مسرح األحداث إزاء جميع المشكالت التي حدَّدها

ينبغي عىل Review Board نقل الدروس المستفادة إىل جميع عاملي الوكالة.  	ج1)
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 عمليات التدقيق المستقلة لحوادث استخدام القوة 
وعملية مراجعة استخدام القوة

ينبغي عىل الوكاالت النظر في أمر إشراك مدقق داخلي لمراجعة حوادث القوة البدنية والمميتة الخطيرة التي تثير 

المخاوف داخليًّا وخارجيًّا. ينبغي عىل الوكاالت أيًضا النظر في أمر إشراك مدقق مستقل بصفة دورية لفحص إىل أي 

ذ سياسات وتوقعات استخدام القوة الصادرة عن الوكالة إزاء استخدام القوة من جانب ضباطها من خالل  مدى تُنفَّ

التدريب وعملية مراجعة استخدام القوة من جانب الوكالة. يجب توثيق النتائج والتوصيات الصادرة عن أي مدققين 

مستقلين في تقرير عام. 

يجب عىل الوكاالت منح المدققين المستقلين الذين يُجرون هذه المراجعة أو الفحص إمكانية الوصول بحرية إىل 

جميع المستندات ذات الصلة. 
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