ماذا يجب أن أفعل اذا كانت هنالك اشارات تدل على التنميط العنصري أثناء التحقق من الهوية
الشخصية دون وجود سبب وجيه سببت االشتباه في الدخول غير القانوني؟
ربما كنت قد الحظت أو حتى شهدت شخصيا ً الموقف التالي:
في عربة القطار ،تتحكم الشرطة االتحادية براكب واحد فقط وال يوجد فرق آخر بين هذا الراكب والركاب اآلخرين باستثناء
السمات الخارجية مثل لون البشرة.
يُسمح للشرطة االتحادية بتنفيذ ما يسمى بالتحقق من الهوية الشخصية دون وجود شبهة للتاكد من منع الناس من دخول البالد
بشكل غير قانوني .ومع ذلك ،اليُسمح لهم انتقاء األشخخا الخذين سيخوخ ون ل مليخة التحقخق بنخا ًء علخى مظهخرهم الخخارجي
والذي ال يتوافق مع السمات األلمانية .وتكمن المشكلة فخي تكخرار الظخاهرة مخرة ب خد مخرة مخن طخرل هخقالء المخراقبين الخذين
يُنفذون عملية المراقبة بنا ًء على السمات الخارجية .هذا هو التنميط ال نصري وهو غير قانوني ومنتشر على نطاق واسع.
ما هو التنميط العنصري؟
يرجع اسختخد مصخطلح التنمخيط ال نصخري ألول مخرة فخي الواليخات المتحخدة األمريكيخة ،ويُقصخد بخا الممارسخة التميي يخة فخي
االعتماد على مظهر الشخص مثخل لخون البشخرة ،السخمات المظهريخة ،النسخب ،االنتمخاء ال رقخيا الخديني ،أو األاخل القخومي؛
ك نصر حاسم في اجراءات الشرطة مثل فحواات المرور ،التحقق من الهويات الشخصية أو التفتيش ،على الرغم من عد
وجود مقشر لوجود نشاط اجرامي.
ماذا يعني التحقق من الهوية الشخصية دون وجود شبهة؟
بموجب (قانون الشرطة االتحادية) ،يُسمح للشرطة االتحادية تنفيذ اجراءات التحقق مخن الهويخة الشخصخية دون وجخود شخبهة
من أجل منع الدخول غير القانوني وأمور أخرى .فهم اليحتاجون الى شخبهة أو سخبب مقكخد .وبنخا ًء علخى ذلخك ،يمكخن التحقخق
من الشخص المتواجد في المناطق التي تسمح بدخول المانيا مثل القطارات أو في منطقة الـ  30كيلومتر على طخول الحخدود،
حتى لو لم يقم بتصرفات مشبوهة.
عن ماذا نتحدث؟
هنالخك حخاالت قانونيخة مختلفخة ءجخراءات التحقخق مخن الهويخة الشخصخية دون وجخود شخبهة وهخي ت تبخر خخار طخار التنمخخيط
ال نصري .ويمكن أن تُنفذ مثل هذه التحقيقات من قبل الشرطة االتحادية أو شرطة الوالية .الوضع م قد نظراً لوجوب وجود
أسس قانونية حاسمة عند التحقق من الهوية الشخصية اضافةً الى شروط أساسية مختلفة تتب ها الشخرطة .يتنخاول هخذا ال ُكتيخب
بشكل حصري اءجراءات التي نفذتها الشرطة االتحادية للتحقق من الهوية الشخصية دون وجود شبهة من أجل منخع دخخول
البالد غير القانوني وفقا ً لـلمادة  22الفقرة 1أ والمادة  23الفقرة  1رقم  3من قانون الشرطة االتحادية.
في هذا ال ُكتيب ،لن تتم مناقشة اجراءات التحقق من الهوية الشخصية مع وجود شبهة كافية أو التورط الواضح في الجريمة.
االحيات شرطة الوالية (مثل التفتيش علخى الحجخاب والتفتخيش فخي المنخاطق الخطخرة أو الجخراعم المت لقخة بنقخل المخخدرات)
ليست موضوع هذا ال ُكتيب.
ما الذي يحدث حتى اآلن؟
في شهر تشرين األول من عا  2012أثناء الشكوى األولخى لشخاب ألمخاني اسختم ت لهخا المحكمخة اءداريخة ال ليخا فخي رينالنخد
باالتينات (  ،)Rhineland-Palatinateكان جليا ً بأن عملية اجراء التحقق من الهوية الشخصية تمت فقط على أسخاس لخون
البشرة مما شكل انتهاك لمبدأ الم املة المتساوية الذي نصّ عليا القانون األساسي المادة  3الفقرة  ،3وعليا فإن هخذا اءجخراء
تميي ي .أثار هذا التقييم االهتما في كافة أنحاء البالد.

فيما يت لق ’بالمتطلب البسيط‘ للحكومة االتحادية في تشرين األول  ،2012ت ّم الت بير عن الخرأي والخذي مفخاده بخأن ’المظهخر
الخارجي لشخص ما قد يكون واحد من عدة م ايير للتحقق مخن الهويخة الشخصخية ] [..علخى الخرغم مخن أنخا الم يخار الوحيخد‘
للتحقق من الهوية الشخصية من قبل الشرطة االتحادية.
التخ ال الخخدعاوى القوخخاعية المت لقخخة بموضخخوع التحقخخق مخخن الهويخخة الشخصخخية دون وجخخود شخخبهة ،عالقخخة منخخذ عخخا  2015ممخخا
يطرح التساؤل فيما اذا كانت اجراءات تنفيذ التحقق من الهوية الشخصية دون وجود شبهة تتفق مع القانون األوروبي.
تقييم األشخاص المتضررين
يشكو األشخا

الذين يتم تصنيفهم بسبب مظهرهم الخارجي ’غير األلماني‘ بأنهم عُرضة لمثل هذه التدابير من الشرطة.

’أنا داعم ًا واحد من ال ينات التي يختارونها‘
عوو في منظمة الالجئين ذاتية التنظيم ’منتدى اوت الالجئين‘
ضافةً الى ذلك ،الحظ هقالء األشخا

بأنهم عادةً هم الوحيدون الذين تطلب منهم الشرطة الت ريف عن أنفسهم.

’نحن أاحاب البشرة الداكنة الوحيدون في المركبة ونحن الوحيدون الذين يتم التحقيق م نا‘
مدعي في قوية تنميط عنصري دعمها مكتب تطبيق ال دالة في المساواة BUG
خالل مثل هذه التحقيقات التميي ية التي تنفذها الشرطة ،يشخ ر المتوخررون بخأنهم م رضخون للخطخر ويُواخمون علخى أنهخم
مجرمين.
تُل المادة  3الفقرة  3من القانون األساسي ضافة الى الم ايير الدولية واالوروبية لحقخوق اءنسخان  ،بوخرورة عخد اجخراء
التحقق من الهوية الشخصية بشكل تميي ي.
وعالوةً على ذلك ،أاخبح التنمخيط ال نصخر م ُتخرل بخا دوليخا ً علخى أنخا مرفخو فخي حقخوق اءنسخان .غيخر أن هخذه الظخاهرة
تحخخدم مخخراراً وتكخخراراً فخخي المانيخخا .ومخخع ذلخخك ،تنكخخر الحكومخخة االتحاديخخة ممارسخخة الشخخرطة االتحاديخخة الجخخراءات التنمخخيط
ال نصري.
األسس القانونية للتحقق من الهوية الشخصية دون وجود شبهة من قبل الشرطة االتحادية
تُ طي المادة  22الفقرة  1أ والمادة  23الفقرة  1من قانون الشرطة االتحادية سلطة التحقق من الهويخة الشخصخية دون وجخود
شبهة لمنع الدخول غير القانوني.
وعليا ،هنالك قاعدتان قانونيتان ت طي الصالحية للشرطة االتحادية لتنفيذ منع الدخول غير القانوني .تسمح المادة  22الفقخرة
 1أ من قانون الشرطة االتحاديخة ،للشخرطة االتحاديخة مخن تفتخيش األشخخا دون وجخود شخبهة ملموسخة فخي المقسسخات التخي
تشهد حركة مرور عبر الحدود مثل محطات السكك الحديدية  ،القطارات والمطارات .هذا ينطبق بشكل خا علخى خطخوط
السخخكك الحديديخخة والقطخخارات كونهخخا منخخاطق يشخختبا بهخخا نظخخراً لموق هخخا وم رفخخة شخخرطة الحخخدود بأنهخخا تسخختخد للخخدخول غيخخر
القانوني.
بموجب المادة  23الفقرة  1رقم  2من قانون الشخرطة االتحاديخة ،يجخو للشخرطة االتحاديخة التحقخق مخن هويخة الشخخص لمنخع
دخول غير مصرح با وذلك ضمن منطقة الـ  30كيلومتر على طول الحدود.
يُفهم من عملية الجمع والتحقق من التفاايل الشخصية والتي من خاللها تصبح هوية الشخص المفحو
عملية التحقق من الهوية الشخصية.
هذا موضع تساؤل ،هل يتماشى ذلك مع م ايير الشروط القانونية االوروبية.

م روفة ،على أنها

ينص القانون على اجراء التفتيش الشخصي؟
كيف
ّ
تُقد المادة  22الفقخرة  1أ والمخادة  23الفقخرة  1مخن قخانون الشخرطة االتحاديخة االلمانيخة اجخراءات مختلفخة للتحقخق مخن الهويخة
الشخصية دون شبهة لمنع الدخول غير القانوني.
بموجب ما تخولا المادة  22الفقرة  1أ من قانون الشخرطة االتحاديخة االلمانيخة يمكخن للشخرطة االتحاديخة بشخكل أساسخي ايقخال
وتوجيا السقال ألي شخخص وذلخك ضخمن سخياق الفحخص األمنخي .أثنخاء االسختجواب يُطلخب مخن الشخخص تقخديم م لوماتخا .ال
ت طخخي الالعحخخة أي حخخد لمحتخخوى االسخختجواب علخخى الخخرغم مخخن أنخخا يجخخب طخخرح األسخخئلة التخخي تت لخخق بكيفيخخة دخخخول الشخخخص
المستجوب الخى المانيخا ومخا اذا كخان هخذا الخدخول غيخر قخانوني .لخذلك قخد تطخرح الشخرطة االتحاديخة أسخئلة تت لخق بخالطريق أو
الوجهة أو من المحتمل أن تنظر في األشياء التي جلبها الشخص الذي يخوع للفحص م ا .ضافةً الى ذلخك ،يجخو للشخرطة
االتحادية أن تطلب بطاقة الهوية تصريح عبور الحدود لتسليمها مثل جوا ات السفر كما ويجو لهم أن يقوموا بالتدقيق.
بموجب المادة  23الفقرة  1رقم  3والفقردة  3من قانون الشرطة االتحادية االلمانية  ،يجو للشخرطة االتحاديخة جمخع هويخات
كل شخص .وخالل هذا التفتيش الشخصي دون وجود شبهة ،على الشخص ذكر اسما ،تاريخ ومكان مخيالده ،عنخوان السخكن
وجنسيتا .لتحديد هوية الشخص ،يجو للشرطة ايقال األشخا وطلب التفاايل الشخصية .وكما يمكن للشرطة أن تطلخب
منهم اظهار األوراق الثبوتية أو تصريح عبور الحدود .في حال عد التمكن من التأكد مخن الهويخة او تصخريح عبخور الحخدود
أو يمكن التأكد منها بصخ وبة بالةخة ،يجخو للشخرطة االتحاديخة أن ت تقخل الشخخص لالسختجواب ،تقتخاده الخى مكتخبهم أو تفتخيش
وسيلة موااالتهم أو ممتلكاتهم التي قد تساعد على تحديد هوياتهم.
يتم حاليا ً تحليل ما اذا كان هذا االجراء سيستمر في ال ديد من الدعاوى القواعية.
ما هو الدليل على وجود التنميط العنصري الذي قد يحدث أثناء التفتيش الشخصي؟
أثناء التفتيش الشخصي ،يجب أن تنتبا الى ما يلي:







هل هنالك أشخا آخرون يتم تفتيشهم أ انك الشخص الوحيد؟
هل هنالك أشخا من ذوي البشرة الداكنة (الملونين)؟
هل طُلب منك اظهار الهوية الشخصية مباشرة أ ت ّم التحقيق م ك أوال؟ً
هل ت ّم سقالك عن بياناتك ثم فُحصت بياناتك مع مرك التفتيش التابع للشرطة؟
هل حدم شيء أثناء الطريق من جانب الشرطة يبدو أنا يُشير الى التنميط ال نصري؟
هل هنالك شبهة م قولة في جريمة ضدك؟

األشخا أو الشخص ذو البشرة الداكنة (الملون) هو مصطلح أُختير من األشخا
مقسسي على أساس انتماعهم ال رقي.

الذين عايشوا التمييخ مباشخرة أو بشخكل

كيف تتصرف أثناء التفتيش الشخصي دون وجود شبهة؟








اعرل في ما اذا كانت الشرطة االتحادية هي الجانب الذي يقو ب ملية التفتيش ا ال ،على سبيل المثال ،انتبا الى ش ار
الشرطة على ال ي الرسمي الذي يرتدونا أو اطلب من المسقلين الت ريخف عخن أنفسخهم وتحديخد هويخاتهم علخى أنهخم مخن
الشرطة االتحادية اذا لم يقوموا بذلك مسبقاً.
اسأل الشرطي عن األسس القانونية التي اعتمد عليها ءجراء التفتيش ود ِّون ذلك.
ابحث عن رقم الخدمة أو اسم الشرطي ودوِّ نه .رجال الشرطة مل مون بت ويدك برقم الخدمة الخا بهم.
اطلب م رفة الةر المقصود من وراء التفتيش
اسخأل عخخن اسخخباب اختيخار الشخخخص أو لمخخاذا افترضخت الشخخرطة بأنخخك قخد دخلخخت الخخبالد دون تصخريح ،شخخريطة أن تكخخون
الشرطة قد أشارت الى أن الدخول غير القانوني هو سبب التفتيش.
كن داعمخا ً ودوداً وهادعخا ً (حتخى لخو وجخدت ذلخك اخ باً) والتكخن ُمسخيئا ً أو مهينخا ً ألحخد حتخى اليختم اتهامخك بإهانخة مسخقول
رسمي.



لديك الحق بتقديم شكوى تأديبية في حال تصرل رجخال الشخرطة بشخكل غيخر العخق .وننصخحك بخأن التصخرّح عخن نيّتخك
لف ل ذلك أما رجال الشرطة.

ما الذي يمكنك فعله بعد التفتيش دون وجود أي سبب محدد؟
اذا ما تولد لديك االنطباع بأن الشرطة االتحادية قد مارست التنميط ال نصخري عليخك أثنخاء التفتخيش ،يمكنخك اتخخاذ الخطخوات
التالية:



انظر حولك وابحث عن شهود محتملين قد شاهدوا أنك ت رضت للتفتيش .تحدم م هم ،ود ِّون اسماءهم وأرقخا هخواتفهم
وعنواينهم – اذا وافقوا على ذلك – واطلب منهم محور أو تقرير لما شاهدوه.
ب د ذلك ،يجب عليك تدوين الحادثة بأسرع وقت وواف الموقف وذكر التفاايل .عليك اءجابة على األسئلة التالية في
تقريرك:
أ .متى حدم ذلك؟
ب .ما هو القطار الذي كنت تركبا (التاريخ ،الوقت ،رقم القطار ،وجهة السفر) وبين أي محطتين ت ّم تفتيشك؟
جـ .من الذي شارك – على التوالي – أو تأثر (األسماء واأو الرقم التسلسلي للمسقولين)؟
د .ما هي األسس القانونية التي استخدمتها الشرطة االتحادية عند تفتيشك؟
هـ .ما هي المبررات التي اعتمدتها الشرطة االتحادية عند اختيارك للتفتيش؟
و .هل طُلب منك اظهار الهوية الشخصية مباشرة أ ت ّم استجوابك قبل ذلك؟
 .ما الذي ت ّم التحدم عنا؟
حـ .باءضافة ليك ،من الذي ت ّم تفتيشا ؟
ط .هخل كخخان هنالخخك شخهود وكخخم كخخان عخدد الخخذين يمكخخن التوااخخل م هخم؟ كخخم عخخدد األشخخا
الحظوا التفتيش؟

اآلخخخرين الخخذين شخخاهدوا أو

اذا كنت ترغب في اتخاذ الم يد من الخطوات ،الرجاء التواال مع مكتب مكافحة التميي المحلي واذكر لهم الحخادم .يمكخن
للمكتب توفير مشورة وتقييم ما اذا كان من المنطقي رفع دعوى قواعية ا ال.
هل تريد رفع دعوى قضائية بسبب التنميط العنصري؟
فخخي حخخال أردت رفخخع دعخخوى قوخخاعية بسخخبب التنمخخيط ال نصخخري وضخخمن سخخياق التفتخخيش الشخصخخي دون وجخخود شخخبهة ،فمخخن
الوروري حصولك على الدعم القانوني المختص .ابحث عن محامي وتأكد من أن الشخهود علخى اسخت داد لخ دالء بشخهاداتهم
في المحكمة .عدا عن ذلك ،يقع عليك عاتق االتصخال بمكتخب تطبيخق المسخاواة فخي الم املخة  BUGلمناقشخة التخدابير الممكنخة
للدعم ومتاب ة الدعوى القواعية.

يمكنك أن تجد م لومات التواال مع  BUGعلى الصفحة 14
ما الذي يجب أن تأخذه بعين االعتبار عند رفع دعوى قضائية؟
يمكن ال عم بأن التفتيش الشخصي التميي ي من الشرطة يُسمى بـ ’استمرار ال مخل التفسخيري‘(هخذه الخدعوى القوخاعية تحخدد
ما اذا كان الف ل الخذي نُفّخذ مخن السخلطات وهخو غيخر قابخل لل كخس ،بموجخب القخانون ا ال) .فقخط ب خد عخدة أشخهر سختُ قد جلسخة
محكمة حيث سيتم سماع أقوال الشهود واسختجوابهم .بمخا أن رفخع دعخوى قوخاعية سخيكلف مخاالً ،مخن األفوخل أن يكخون لخديك

تأمين للنفقات القانونية أو االستفادة مخن مخنح المحكمخة للمسخاعدة القانونيخة .اذا ربحخت القوخية ،سختُةطى التكخاليف مخن طخرل
الشرطة االتحادية .يرجى ال لم بأن اجراءات المحكمة من الدرجة األولى يمكن أن تستةرق أكثر من عا .
ما الهدف من رفع دعوة قضائية؟
في حال كان قرار المحكمة القواعي لصالحك ،يمكنك رفع دعوى قواعية ثانية للحصول على ت ويض.
ضافة الى ذلك ،فإن مثخل هخذا القخرار يُظهخر للمشخرّع أن اللخواعح الخواردة فخي قخانون الشخرطة االتحاديخة فيمخا يت لخق بخالتفتيش
الشخصي دون وجود شبهة تتناقض مع القانون ويجب ااالحها.
عالوةً على ذلك ،يمكن للدعوى القواعية الناجحة أن تشجع األشخا اآلخرين المتوررين من اتخاذ اجراءات قانونية ضد
التحقق من الهوية الشخصية التميي ي ومكافحة التنميط ال نصري الذي تمارسة الشرطة االتحادية.
كيف يمكن لمكتب تطبيق المساواة في المعاملة  BUGدعم الدعاوى القضائية؟
أُسخخس مكتخخب تطبيخخق المسخخاواة فخخي الم املخخة  BUGعخخا  2009ويقخخد المشخخورة القانونيخخة لاشخخخا
التميي من خالل المحاكم.

الخخذين يريخخدون مقاومخخة

تُرك نشاطات مكتب تطبيق المساواة فخي الم املخة علخى الخدعاوى القوخاعية المت لقخة بخالتميي ولهخا قيمخة موخافة ألكبخر عخدد
ممكخخن مخخن األشخخخا والتخخي تُسخخمى بخخـ ’الخخدعاوى القوخخاعية االسخختراتيجية‘ .وعليخخا ،يمكخخن تأسخخيس السخخوابق القوخخاعية التخخي
ستساعد على ياد مستوى الثقة القانونية وتقدي الى الم يد من المساواة في مجتم نا على المدى الطويل.
عدا عن ذلك ،ي مل مكتب تطبيق المساواة في الم املة  BUGوبشكل مكثخف فخي مجخال ال القخات ال امخة العخال األشخخا
اآلخرين المتوررين ب د نجاح الدعوى القواعية حول حقهم في الم املة المتساوية.
ومن أجل تحقيق الثقة القانونيخة لمواجهخة التمييخ علخى المسختويين السياسخي واالجتمخاعي ،يسخ ى مكتخب تطبيخق المسخاواة فخي
الم املة  BUGالتأثير على عمليات انع القرار والسياسين الذين ي ملون في مجال مكافحة التميي .
اذا ما قرر مكتب تطبيق المساواة في الم املة  BUGدعخم دعخوى قوخاعية تت لخق بخالتنميط ال نصخري ،وبالت خاون مخع مكتبنخا
سيتم استشارة محخامي مخختص ليكخون بمثابخة الممثخل القخانوني .سخيقو مكتخب تطبيخق المسخاواة فخي الم املخة  BUGبتحوخير
المدعي وفقا ً للمحامي ليكون مستشاره القانوني في المحكمة .لسوء الحخظ  ،ال يمكخن لمكتخب  BUGتةطيخة النفقخات القانونيخة.
سيكون عليك استخدا تأمين النفقات القانونية أو االستفادة من منح المحكمة للمساعد القنونية .واذا كخان مخن الوخروري ومخن
المتأمل أن يحر تقدما ً ،يمكن توجيا طلب قانوني آخر ب د الدعوى القواعية الفاشلة.
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