
إن الوساطة هى عملية بديلة فعالة ومؤثرة لحل 
النزاع حيث قد يختارها مكتب شكاوى الشرطة 

OPCلبعض الشكاوى التى تم تقديمها للوآالة  .
فعند أى نقطة للعملية، فقد يحيل مكتب شكاوى 

 . الشكوى إلى الوساطةOPCالشرطة 
 

تتضّمن هذه العملية إجتماع مباشر سّري بين 
المشتكي والضابط موضع الشكوى وبتوجيه من 

 .طرف ثالث محايد تم تدريبة إلدارة الوساطة
 

إّن هدف الوساطة هو أن يعمل األطراف سويا 
للوصول لقرار يتم اإلتفاق عليه بشكل متبادل 

للشكوى، هذا باإلضافة إلى تطوير زيادة التفاهم  
 .بين الضّباط وأفراد الجمهور

  الوساطة

 :موقع المكتب
 ,14th Street فى OPCيقع مكتب شكاوى الشرطة 

NW فى وسط واشنطن دى سى، فى الوسط الجنوب 
 .I Streets و14th Streetغربى لـ 

 
اإلتجاهات بواسطة السكة الحديد للمترو 

 :والمتروباص
 

 في البناية قبل مخرج OPCتقع مكاتب شكاوى الشرطة 
14th Street من محطة مترو ساحة مكفرسون 

McPherson . ويتم خدمة ساحة
بواسطة المترو األزرق  McPhersonمكفرسون

 .والخطوط البرتقالية
 

 S، 80، و54: بالقرب من طرق متروباص بمافى ذلك
 .X 2، و2

 حكومة مقاطعة آولومبيا
 

 مكتب شكاوى الشرطة
 

 

1400 I Street, NW 
Suite 700 

Washington, DC  20005 
 

 3838-727 (202) :تليفون
 9182-727 (202) :فاآس

 
  ساعة24الخط الساخن المجانى طوال 
(866) 588-0569 

 
www.policecomplaints.dc.gov 

  الوصول للجاليات

زيادة التوعية في آافة أنحاء مقاطعة آولومبيا إن 
عن الوآالة والغرض منها، وآذلك عملية تسجيل 

شكاوى لسؤ تصرف ضّد إدارة شرطة 
 أو ضباط إدارة شرطة MPDميتروبوليتان 

 هو جزء من (DCHAPD)سلطة اإلسكان 
وللمساعدة . OPCرسالة مكتب شكاوى الشرطة 

على زيادة التوعية، فإن  مكتب شكاوى الشرطة 
OPC يدير ويأخذ دورا فى أنشطة الوصول 

للجاليات مما يتيح ألفراد مكتب شكاوى الشرطة 
OPCفى التواصل بالمعلومات عن الوآالة . 

 
 OPCالرجاء االتصال بمكتب شكاوى الشرطة 
إفى حالة إنك أو منظمتك مهتمين بترتيب موعد 
 OPCلمتحدث من مكتب شكاوى شرطة  
لحضور مناسبة، أو إذا رغبت فى الحصول على 
.مواد معلوماتية   



  معلومات الشكوى

يمكن الحصول على نماذج  الشكوى والنشرات 
 :المعلوماتية بواسطة

 
 OPCاإلتصال  بمكتب شكاوى الشرطة  •

 3838-727 (202)على  
 OPCاإلتصال  بمكتب شكاوى الشرطة  •

 24على الخط الساخن المجانى على مدار 
 0569-588-(866)ساعات  

زيارة الموقع اإلليكترونى لمكتب شكاوى  •
 ، OPCالشرطة 

www.policecomplaints.dc.gov 
 MPDزيارة أى قسم شرطة بالمقاطعة  •

 
 :ويمكن تقديم نموذج الشكوى إلى

 
 شخصيا أو بالبريد إلى العنوانالمذآور أعاله •
 9182-727 (202)بالفاآس إلى  •

 .MPDبإرسال النماذج إلى أى قسم شرطة بالمقاطعة 
 

 :رجاء مالحظة
 

إنه ليس من الضروري أن تكون مقيما بمنطقة 
 آولومبيا 

 أو أن تكون مواطنا أمريكيا لتقيدم شكوى
 .OPCإلى مكتب شكاوى الشرطة  

 
 باإلستفسار   OPCال يقوم مكتب شكاوى الشرطة

 آما إنه غير مطلوب  منه اإلبالغ عن  
 .الوضع الشرعى الهجرة ألى شخص

  آيفية تقديم الشكوى

 )OPC(إّن مكتب شكاوى الشرطة 
هو وآالة مستقلة لحكومة مقاطعة آولومبيا حيث يقوم 

 بتقديم منبرا عادال ونزيًه
للنظر وقرار سؤ تصرفات الشرطة وآذلك الشكاوى التى 

 (MPD)يتم تقديمها ضد إدارة شرطة ميتروبوليتان 
  .(DCHAPD)وضباط إدارة شرطة سلطة اإلسكان 

 إن مكتب شكاوى الشرطة لديه السلطة فى إستالم،
والتحقيّق، وتسوية شكاوى سوء تصرفات الشرطة والتى تقدم 

 أو MPDمن قبل الجمهور ضّد إدارة شرطة ميتروبوليتان 
 والتى يتم (DCHAPD)ضباط إدارة شرطة سلطة اإلسكان 

 :الزعم فيها إساءة إستعمال سلطات الشرطة، بما فى ذلك
 

 التحرش؛ •
 إستعمال القوة بدون ضرورة أو قوة مفرطة؛ •
إستعمال لغة أو تصّرفات مهينة، أو ُمحقرة، أو  •

 ُمذلة؛
 معاملة تمييزية؛ •
 ؛ أوOPCاإلنتقام لشكوى تم تقديمها لـ  •

اإلخفاق فى إرتداء أو إظهار التعريف المطلوب أو تعريف 
.نفسه باألسم ورقم الشارة عند طلبها من قبل فرد من الجمهور  

 
آما يجب أن . يجب تقديم الشكاوى بأسرع ما يمكن بعد الواقعة

يكون نموذج  الشكوى موّقعا وآامال عند إستالمها من قبل 
 يوما من 45 وذلك خالل OPCمكتب شكاوى الشرطة 

تاريخ الواقعة وذلك إلتاحة الفرصة لمكتب شكاوى الشرطة  
OPCوأيضا، في الحاالت التى  تشتمل .  من التحقيق فيها

 أن OPCعلى إصابات، فيجب على مكتب شكاوى الشرطة 
يقوم بتوّثيق وتصوير اإلصابات والحصول على أّي سجالت 

 .طبية فورا
 

ويمكن لألشخاص أيضا التقدم بالشكوى مباشرة ضد إدارة 
  أو إدارة شرطة سلطة اإلسكانMPDشرطة ميتروبوليتان 

DCHAPD والتى يشكون فيها  من سوء التصرفات التى تم 
 .وصفها أعاله  أو أّي قضية أخرى تتعلق بالشرطة

.  

  OPCسلطة مكتب شكاوى الشرطة 

بمجرد إستالم نموذج الشكوى المستكمل والموقع، سيتم 
مراجعتها لتحديد ماإذا آان لدى مكتب شكاوى الشرطة 

OPCالصالحية فى التحقيق فيها . 
 

إذا آان األمر آذلك، سيتم تخصيص أحد  •
قد . OPCمحّققي مكتب شكاوى الشرطة 

 OPCيحيل أيضا مكتب شكاوى الشرطة 
 .بعض الشكاوى إلى الوساطة

إذا تم التحرى عن الشكوى، سيقابل المحّقق  •
الشهود، لجمع الوثائق، وإعداد تقريرا يلّخص 

  .التحقيق
إذا أشار التحقيق بأّن هناك سوء تصرف قد  •

حدث من الشرطة، سيتم إحالة الشكوى إلى 
ضابط إستماع مستقل، والذي سيقوم بإصدار 

 .قرار مكتوب
 

  عملية شكوى

يجب تضمين معلومات آافية قدر اإلمكان عند تقديم 
 :شكوى، بما فى ذلك مثل هذه األشياء

 
يوم، وتاريخ، ووقت، والموقع المضبوط  •

 للواقعة
اإلسم، ورقم الشارة، والوصف البدنى ألّي  •

 .ضّباط
 .االسم، والعنوان، وأرقام التليفونات ألّي شهود •
أرقام السيارة أو لوحة الرخصة ألّي سيارات  •

  .إشترآت فى الواقعة
أّي أدلة أخرى مساعدة وذات صلة، بما فى  •

ذلك نسخ بطاقات المرور، أو تقارير الشرطة، 
 .أو صور، أو سجالت طبية

 


