
1

تارمنای داوطلب

 راهنمای آموزشــی کنشــگران مدین 

حــق اعتراض

تارمنای داوطلب - پائیز ۱۴۰۰

https://davtalab.org


۲

تارمنای داوطلب

فهرست مطالب

۳ ............................................................................................................................................ مقدمه

بخش یکم: تعاریف و انواع اعتراض..................................................................................................... ۶

          تعریف اعتراض...................................................................................................................... ۶

          انواع اعتراض......................................................................................................................... ۶

          تعاریف کلی........................................................................................................................... ۸

بخش دوم: اصول کلی....................................................................................................................... ۱۰

          تعهدات دولت در مورد حق اعتراض......................................................................................... ۱۰

۱۰ ..................................................................................................................           اصل عدم تبعیض

          محدودیت در حق اعتراض....................................................................................................... ۱۱

۱۲ .................................................................................................................           وضعیت اضطراری

۱۲ .....................................................................           وظایف دولت ها و حمایت قانونی از حق اعتراض

۱۳ .................................................................................................... بخش سوم: شناسایی حق اعتراض

          آزادی اعتراض........................................................................................................................ ۱۳

          آزادی انتخاب محل اعتراض..................................................................................................... ۱۳

۱۴ .....................................................................................           آزادی در انتخاب شکل و نحوه اعتراض

          آزادی در انتخاب محتوا یا علت اعتراض.................................................................................... ۱۴

۱۵ ................................................................................................ بخش چهارم: پاسداری از حق اعتراض

          وظایف دولت برای تسهیل حق اعتراض................................................................................... ۱۵

          وظایف دولت برای اتخاذ رویکرد حقوق بشری برای نظارت بر اعتراضات....................................... ۱۵

          وظایف دولت در مورد استفاده از زور علیه معترضان................................................................. ۱۶

۱۷ ...............................................................           وظایف دولت در مورد استفاده از نظارت بر معترضان

۱۸ ....................................           وظایف دولت در مورد توقف و تفتیش، بازداشت یا دستگیری معترضان

۱۹ ....................................................           وظایف دولت در قبال مسئولیت و مجازات در برابر معترضان

بخش پنجم: اجرا............................................................................................................................... ۲۰

۲۰ ............................................................................................................           پاسخگویی و شفافیت

۲۰ ...............................................................................................................           جریان آزاد اطالعات 

۲۱ .....................................................................................................           نظارت و گزارش اعتراضات

منابع............................................................................................................................................... ۲۲



۳

تارمنای داوطلب

مقدمه

ــی و سیاســی، آزادی  ــی حقــوق مدن ــی حقــوق بشــر، میثــاق بین الملل ــه در اعالمیــه جهان  در حقــوق بیــن المــل از جمل

انجمن هــا، آزادی تجمعــات مســالمت آمیــز و آزادی بیــان در رســاله    های گوناگونــی تعریــف شــده اند. ایــن حقــوق، 

باهــم، حــق اعتــراض را در یــک جامعــه شــکل می دهنــد. ســازمان ملــل و ســازوکار   های منطقــه ای آن ماننــد کمیســیون 

هــای منطقــه ایــی حقــوق بشــر آســایی، افریقایــی و..، بــرای تعریــف بهتــر حــق اعتــراض،  اســتاندارد   های بین المللــی را 

در ۱۰ اصــل عمومــی تدویــن کرده انــد تــا  پیشــا، حیــن و پســا از یــک اعتــراض بــه کار گرفتــه شــود. برمبنــای ایــن اصــول، 

وظایــف و مســئولیت هــا دولــت هــا در برابــر حــق اعتــراض تمامــی شــهروندان عبارتنــد از:

حقوق بشر باید بدون تبعیض رعایت شود

بــه  مثابــه نقطــه آغــاز، دولت  هــا بایــد حقــوق انســانی معترضــان را رعایــت و تضمیــن کننــد کــه ایــن حقــوق بــدون هیــچ  

نــوع ممنوعیــت و محدودیــت قانونــی حــول نــژاد، رنــگ پوســت، جنســیت، گرایــش جنســی، زبــان، مذهــب یــا جایــگاه 

اجتماعــی تأمیــن شــود. افــزون بــر آن، وقتــی در متــن قوانیــن محلــی مرتبــط بــا حــق اعتــراض ابهــام وجــود دارد، قوانیــن 

مبهــم بایــد بــه نفــع اجــازۀ برگــزاری اعتراض  هــا تفســیر شــود. بــرای تضمیــن اینکــه حــق اعتــراض به طــور کامــل اعمــال 

می شــود، دولت  هــا بایــد حمایــت الزم و نظــارت کافــی را بــر پلیــس و دیگــر مقام هــای درگیــر در مدیریــت اعتــراض در 

ــدگان  ــد تأمین کنن ــی مانن ــران غیردولت ــال بازیگ ــارۀ اَعم ــن درب ــا هم چنی ــد. دولت  ه ــم کنن ــه ی ســطوح حکومــت فراه هم

خدمــات امنیتــی خصوصــی مســئول اند؛چراکه ایــن افــراد ممکــن اســت اعتراض هــا را از جانــب دولــت مدیریــت کننــد.

هر فردی حق اعتراض دارد

بــر اســاس ایــن اصــل، هــر فــردی حــق مســلم -حقــی کــه ســلب نمی شــود- بــرای مشــارکت در یــک اعتــراض دارد؛ بــه 

ــالح  ــترده از اصط ــیری گس ــه و تفس ــروض گرفت ــز مف ــای صلح آمی ــۀ اعتراض ه ــد هم ــد. بای ــز باش ــه صلح آمی ــرط آنک ش

ــردی  ــچ ف ــد تســهیل شــوند و هی ــا بای ــارۀ معترضــان اعمــال شــود. منظــر و لحــن آرمان هــای اعتراض ه ــز درب صلح آمی

نبایــد بــرای ِصــرف اقــدام در راســتای ســازمان دهی یــا مشــارکت در یــک اعتــراض بــه لحــاظ قضایــی، مدنــی و اجرایــی 

مســئول شــناخته شــود. حــق اعتــراض، حقــی اســت کــه بــرای افــراد بــه کار مــی رود امــا عنصــری جمعــی دارد. وقتــی یــک 

معتــرض یــا گروهــی از معترضــان درگیــر اَعمــال خشــونت آمیز می شــوند، بایــد از اعتــراض کنــار گذاشــته شــوند و بــه 

اعتــراض گســترده تر اجــازۀ اســتمرار داده شــود.

فقط ممنوعیت    های محدودی می تواند اعمال شود

به عنــوان یــک قانــون کلــی، حــق اعتــراض بــه هیچ وجــه نبایــد محــدود شــود. بــه  هرحــال، اَعمــال حــق اعتــراض ممکــن 

ــوع  ــر ن ــت. ه ــد حــق آزادی حرک ــد: مانن ــراض مشــارکت ندارن ــه در اعت ــذارد ک ــر بگ ــری تأثی ــراد دیگ ــر اَعمــال اف اســت ب

ممنوعیــت تحمیلــی بــر یــک اعتــراض بایــد بــا اســتاندارد   های بین المللــی منطبــق باشــد و ممنوعیت  هــا بایــد تــا جــای 

ممکــن محــدود باشــد. هــر ممنوعیــت حــق اعتــراض باید قانونــی، ضــروری، متناســب و بدون تبعیض باشــد. مســئولیت 

ــای  ــرایط و موقعیت ه ــت. در ش ــس اس ــد پلی ــدار مانن ــدگان اقت ــدۀ اعمال کنن ــر عه ــراض ب ــق اعت ــت ح ــه ممنوعی توجی

ــح، مســتقل و  ــد درخصــوص ایــن تصمیــم اعمــال محدودیــت در دادگاه عاجــل، صال وضــع محدودیــت، معترضــان بای

ــرای دفــاع از حقــوق خــود داشته باشــند. ــا اجرایــی ب بی طــرف، حــق احــراز قضایــی ی

دولت  ها باید اعتراض ها را تسهیل کنند

نکتــه ی اساســی در حــق اعتــراض تکلیــف دولت  هــا در تســهیل اعمــال ایــن حــق اســت. بــرای دولت  هــا اجبــار مثبتــی 

ــت  ــد مدیری ــات اساســی را مانن ــد فراهم ســازی خدم ــود دارد. تعه ــراض وج ــج حــق اعت ــن تســهیل و تروی ــرای تضمی ب

ترافیــک، کمک    هــای پزشــکی و خدمــات پاکبانــی در بــر می گیــرد. برگزارکننــدگان اعتــراض هیــچ  نــوع مســئولیتی در قبــال 

ــۀ  ــۀ هزین ــراض« دریافــت شــود. مطالب ــۀ اعت ــا »هزین ــد از آنه ــز نبای ــد و هرگ ــی ندارن ــن خدمات ــا هزینه    هــای چنی ــه ی ارائ

اعتــراض معــادل ایــن اســت کــه دولــت بــرای اعمــال حقــوق انســانی بنیــادی درخواســت هزینــه  کنــد و ایــن امــر هرگــز 

نبایــد مجــاز شــود. به عــالوه، توقــف و بازرســی یــا بازداشــت معترضــان نبایــد خودســرانه باشــد یــا اصــل عــدم تبعیــض 

را نقــض کنــد.
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زور فقط در زمانی اعمال شود که   اجتناب ناپذیر باشد

نیــروی قهــری  نبایــد علیــه معترضــان اســتفاده شــود -چیزهایــی ماننــد دســتگیری یــا کاربــرد ابزارهــای حتــی کمترمرگبــار- 

ــا قانــون بین المللــی باشــد.  ــر باشــد. زور اعمال شــدۀ دولــت بایــد مطابــق ب ــا تأکیــد بســیار- اجتناب ناپذی مگــر اینکــه -ب

ــاهدان  ــراض، ش ــران اعت ــز ناظ ــان و نی ــۀ معترض ــوق هم ــض حق ــدون تبعی ــد ب ــی ملزم ان ــون بین الملل ــا در قان دولت  ه

ــد.  ــزام را نقــض کن ــن ال ــد ای ــد. اعمــال زور می توان ــت و پاســداری کنن ــه شــهروندخبرنگاران- رعای ــگاران را -ازجمل و خبرن

در صــورت اعمــال زور، اصــل قانونی بــودن، دولت  هــا را ملــزم می کنــد مطابــق بــا اســتاندارد   های بین المللــی یــک 

ــد  ــد. به عــالوه، اعمــال زور همــواره بای ــار- تهیــه کنن ــژه زور بالقــوه مرگب ــرای اعمــال زور-به وی ــی ب ــی داخل چارچــوب قانون

ــد  ــا بای ــد. دولت  ه ــونت تر باش ــر  خش ــو  و کمت ــر مداخله ج ــد کمت ــال زور بای ــدا اعم ــد و در ابت ــروری باش ــب و ض متناس

بــرای گــزارش هــر نــوع اتفاقــی در طــول یــک اعتــراض -کــه در آن کاربــرد غیرقانونــی احتمالــی زور رخ می دهــد- فرآینــد 

ــد. ــاد کنن ــدی ایج ــی کارآم گزارش دهــی و بازبین

هرکسی می تواند اعتراض ها را مشاهده، نظارت و ضبط کند

به منظــور تضمیــن پاســخگویی و ترویــج حــق آزادی بیــان و تجمــع، هرکســی از حــق مشــاهده، نظــارت و ثبــت اعتراض هــا 

ــون و  ــات اجــرای قان ــت عملی ــن حــق، ثب ــا نباشــد. ای ــراض باشــد ی ــن اعت برخــوردار اســت؛ چــه خــودش بخشــی از ای

ــاً  ــراض صرف ــک اعت ــزارش ی ــا گ ــت ی ــق ثب ــرد. ح ــم می گی ــما فیل ــه از ش ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــور پلیس ــار مأم ــز رفت نی

بــرای خبرنــگاران مجــاز نیســت؛ شــهروندخبرنگاران یــا اعضــاء عرصــۀ عمومــی بــدون نیــاز بــه مجــوز یــا اجــازه می تواننــد 

ــزارش  ــا گ ــت ی ــی را ثب ــه اعتراض ــرادی ک ــاهدان و اف ــران، ش ــه ناظ ــر علی ــوق بش ــض حق ــد. نق ــت کنن ــا را ثب اعتراض ه

ــون پیگیــری شــود. ــاز از ســوی قان ــد کامــالً موضــوع تحقیــق و در صــورت نی ــد، بای می کنن

جمع آوری اطالعات فردی باید قانونی باشد

رفتــار دولــت و مقام هــای پلیــس، حیــن جمــع آوری و پــردازش اطالعــات شــخصی -ماننــد دســتگاه    های ضبــط، تلویزیــون 

مداربســته و محافظــت مخفــی- بایــد بــا قانــون مصونیــت کامــل در مقابــل مداخله    هــای تصادفــی و غیرقانونــی در حریــم 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــردازش اطالع ــع آوری و پ ــدۀ جم ــت    های تنظیم کنن ــون و سیاس ــد. قان ــت داشته باش ــی مطابق خصوص

اعتراض هــا یــا ســازمان دهندگان و شــرکت کنندگان آنهــا، بایــد آزمون    هــای قانونــی بــودن، ضــرورت و تناســب را شــامل 

ــوع شــود. محدودیت    هــای اعمال شــده  ــد ممن ــر معترضــان بای ــۀ برخــط و برون خــط ب شــوند. نظــارت گســترده و بی روی

بــرای دسترســی یــا بیــان برخــط بایــد ضــروری و متناســب باشــد و ارگانــی مســتقل از هرگونــه نفــوذ سیاســی، تجــاری یــا 

دیگــر بخش هــای غیرمجــاز  بایــد آن هــا را اعمــال کنــد.

هرکسی حق دسترسی به اطالعات دارد

به منظــور آگاهی بخشــی جامــع دربــارۀ حــق اعتــراض و تشــویق بــه توانمندســازی مدنــی عمومــی بایــد دسترســی آســان، 

ــا اعتراض هــا و نیــز سیاســت    های حفاظتــی و راهبرد   هــای مربــوط  ــه اطالعــات مرتبــط ب ــردی ب بی درنــگ، کارآمــد و کارب

ــد  ــردآوری و نگــه داری اطالعــات و مجــوز گردهمایی  هــا وجــود داشته باشــد. قوانیــن تســهیلگری -مانن ــه اعمــال زور، گ ب

ــر ایــن پیش فــرض اســتوار باشــند کــه اطالعــات همیشــه بایــد در  دسترســی- بایــد بــر اصــل آشکارســازی بیشــینه و ب

دســترس و فقــط در شــرایطی اســتثنائی محــدود شــوند. اســتثناءها همیشــه بایــد توجیــه شــوند و صرفــاً بایــد در جایــی 

بــه  کار رونــد کــه آشکارســازی اطالعــات بــه نفــع عمــوم نیســت.

حق اعتراض در عرصه خصوصی

ــز  ــد مراک ــی -مانن ــه خصوص ــا در عرص ــترها، اعتراض ه ــیاری از بس ــی در بس ــه عموم ــدۀ عرص ــازی فزاین ــا خصوصی س ب

خریــد و...- بایــد پابه پــای بهره منــدی کامــل از حــق اعتــراض در عرصــه عمومــی مجــاز باشــد؛ مکان هایــی کــه در دســترس 

عموم انــد یــا  منظــوری عمومــی را بــرآورده مــی  کننــد. بــه  همــان انــدازه کســب وکار ها مســئولیت دارنــد کــه بــه حقــوق 

ــود  ــای خ ــا فعالیت    ه ــب وکار ها ب ــه کس ــت ک ــتلزم آن اس ــر مس ــن ام ــد. ای ــرام بگذارن ــراض- احت ــق اعت ــه ح ــر -ازجمل بش

حقــوق بشــر را نقــض نکننــد یــا در نقــض آن مشــارکت نداشته باشــند. دولت  هــا مکلف انــد ســنجه    های مناســبی بــرای 

پیشــگیری و تحقیــق دربــارۀ نقــض حقــوق بشــر در ایــن کســب وکار ها فراهــم کننــد و جبران    هــای مناســبی را نیــز بــرای 

ــز  ــدگان خدمــات امنیــت خصوصــی و دیگــر عامــالن غیردولتــی نی ــارۀ تأمین کنن ــن درب ــد. ای ــن نقض  هــا در نظــر بگیرن ای

ــد. ــدق می کن ص
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پاسخ گویی و حق جبران

دولت  هــا موظف انــد بــرای افــرادی کــه حقوق شــان در اعتــراض نقــض شده اســت، راه حل    هــای کافــی، کارآمــد و 

ــت  ــد آزادی از بازداش ــی مانن ــد؛ راه حل های ــم کنن ــراض- فراه ــق اعت ــض ح ــه نق ــر -ازجمل ــوق بش ــض حق ــرای نق ــی ب آن

غیرقانونــی یــا دریافــت غرامــت  را بایــد یــک مرجــع صالــح و بی طــرف ماننــد دادگاه تعییــن کنــد. دولت  هــا بایــد اعمــال 

راه حل هــای تعیین شــدۀ مراجــع را تضمیــن کننــد. مســئولیت نقــض حقــوق بشــر بایــد بــه مأمــوران پلیــس و مســئول 

کنتــرل فرماندهــی یــک اعتــراض -زمانــی در اعمــال کنتــرل ناموفــق بوده انــد- گســترش یابــد. غرامت  هــا را بایــد دولــت 

بــه قربانیــان یــا بازمانــدگان فعــل یــا تــرک فعــل منتســب بــه دولــت پرداخــت کنــد کــه مســتلزم نقــض فاحــش قوانیــن 

ــت. ــی اس بین الملل

ــه یکــی از حقــوق بنیادیــن  ــه مثاب ــر حــق اعتــراض ب ــژه در اســناد حقــوق بشــر ب باوجوداینکــه در حقــوق بیــن المــل بوی

شــهروندان تاکیــد شــده اســت امااکثــر حکومــت هــا در سراســر جهــان بویــژه نظــام هــای ایدئولوژیکــی چــون ایــران، بــه 

اعتراضــات بــه عنــوان یــک امــر مزاحــم کــه بایــد کنتــرل شــوند و یــا تهدیــدی کــه بایــد آن را خامــوش و ســرکوب کــرد، 

مــی نگرنــد.

ایــن راهنمــا آموزشــی بــه ســازمانهای جامعــه مدنــی، ســندیکاهها و اتحادیــه هــای کارگــری و مدافعــان حقــوق بشــر و 

فعــاالن جنبــش هــای مدنــی - سیاســی و کارگــری کمــک مــی کنــد تــا در تــالش بــرای تقویــت حــق اعتــراض و پیشــبرد 

حقــوق مدنــی - سیاســی خــود در جامعــه از آن اســتفاده کننــد و دولــت هــا را وادارکننــد کــه تعهــدات و مســئولیتها خــود 

را در برابــر حــق اعتراضــات شــهروندان بپدیزنــد و پاســخگو باشــند.
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بخش یکم: تعاریف و انواع اعتراض

تعریف اعتراض

اعتــراض شــکلی از اقــدام فــردی یــا جمعــی اســت کــه بــا هــدف بیــان ایــده هــا ، دیــدگاه هــا یــا ارزش هــای مخالــف ، 

تقبیــح یــا توجیــه موضوعــی انجــام مــی شــود. ماننــد بیــان نظــرات ، دیدگاههــا یــا دیدگاههــای سیاســی ، اجتماعــی یــا 

فرهنگــی  ؛ ابــراز حمایــت یــا انتقــاد در مــورد یــک گــروه ، حــزب ، یــا خــود دولــت ؛ واکنــش بــه یــک سیاســت یــا نفــی 

یــک مشــکل عمومــی ؛ تأییــد هویــت یــا افزایــش آگاهــی دربــاره وضعیــت تبعیــض و محرومیــت اجتماعــی گروهــی.

حــق اعتــراض عبــارت اســت از اعمــال فــردی و/یــا جمعــی از حقــوق بشــر موجــود و شــناخته شــده جهانــی، از جملــه 

حقــوق آزادی بیــان، آزادی اجتماعــات مســالمت آمیــز و اجتماعــات، حــق مشــارکت در اداره امــور عمومــی، حــق آزادی 

ــک  ــت ی ــم خصوصــی، آزادی و امنی ــی، حری ــی فرهنگــی، حقــوق زندگ ــر، وجــدان و مذهــب، حــق مشــارکت در زندگ فک

فــرد و حــق عــدم تبعیــض. حــق اعتــراض نیــز بــرای تأمیــن تمامــی حقــوق بشــر از جملــه حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و 

فرهنگــی ضــروری اســت.

حــق آزادی بیــان بــا آزادی تجمــع و حــق اعتــراض در ارتبــاط اســت. حــق اعتــراض همچنیــن بــا فعالیــت هــای حقــوق 

بشــری ، از جملــه درخواســت بــرای بــه رســمیت شــناختن ، محافظــت یــا اعمــال حــق ، ارتبــاط قــوی دارد. در بســیاری 

از مــوارد از اعتراضــات بــرای واکنــش بــه اعمــال خشــونت آمیــز ، اخــراج ، مســائل مربــوط بــه کار یــا ســایر رویدادهایــی 

کــه حقــوق را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت ، اســتفاده مــی شــود. اعتراضــات وســیله ای بــرای دســتیابی بــه افزایــش 

ــادی از حقــوق در توســعه مترقــی حقــوق بیــن  آســتانه تضمیــن حقــوق اساســی در ســطح ملــی و گنجانــدن تعــداد زی

الملــل حقــوق بشــر بــوده اســت.

 اعتــراض همچنیــن بــا ترویــج و دفــاع از دموکراســی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. در شــرایطی کــه نظــم نهــادی دموکراتیــک از 

بیــن مــی رود ، اعتــراض بایــد »نــه تنهــا بــا اســتفاده از یــک حــق ، بلکــه بــا رعایــت تعهــد بــرای دفــاع از دموکراســی نیــز 

مطابقــت داشــته باشــد.«

ــا  ــه روش هــای مختلــف و از طریــق اســتراتژی هایی کــه از محکومیــت ت در جوامــع دموکراتیــک، افــراد و عمــوم مــردم ب

ــور  ــه به ط ــازمان هایی ک ــق س ــاختاریافته تر، از طری ــر و س ــکل های نهادی ت ــه ش ــت، و ب ــاوت اس ــتقیم متف ــار مس فش

ــد. ــان می کنن ــود را بی ــات خ ــازماندهی و مطالب ــده اند، س ــیس ش ــمی تأس رس

ــا حمایــت  ــا ترکیبــی از بازیگــران رهبــری ی ــواع مختلــف بازیگــران ی در ایــن راســتا، اعتراضــات ممکــن اســت توســط ان

شــود. جامعــه مدنــی ســازمان یافتــه یــا ســازمان هــای غیردولتــی؛ انجمــن هــای محلــه، هیئــت هــای مذهبــی، مــدارس، 

موسســات تحقیقاتــی؛ اتحادیــه هــای کارگــری و انجمــن هــای حرفــه ای؛ احــزاب سیاســی و جنبش هــای اجتماعــی ایــن 

فرآیندهــای شــکایت و بیــان را در چارچــوب اســتراتژی های خــود بــرای ارتقــای عقایــد و منافــع خــود یــا بــرای دفــاع یــا 

ــازند ــر می س ــوق امکان پذی ــای حق ارتق

گزارشــگران ســازمان ملــل متحــد در ســال هــای اخیــر تظاهــرات، اعتصابــات، تحصــن هــای مســالمت آمیــز را در گــزارش 

هــای خــود بــه عنــوان بخشــی از اعمــال حقــوق تجمــع و تشــکل مســالمت آمیــز گنجانــده انــد. دادگاه هــای عالــی ملــی و 

بین المللــی بــر ایــن باورنــد کــه حــق تجمــع مســالمت آمیز و غیرمســلحانه نبایــد بــه صــورت محــدود تفســیر شــود، زیــرا 

عنصــر اساســی دموکراســی را تشــکیل می دهــد.

انواع اعتراض

فرم ها و اشکال اعتراض را می توان در هفت گروه دسته بندی کرد:

الف( اعتراضات نمادین1 

نمایــش هــای هنــری، نمایشــی و نمادیــن )تئاتــر خیابانــی، رقــص و غیــره( از جملــه اســتفاده از تصاویــر، اشــیا، هنرهــای 

گرافیکــی، اجراهــای موســیقی، یــا نمایشــگاه هــای آوازی/شــنیداری )ســخنرانی، آوازخوانــی و غیــره(. همچنیــن ممکــن 

اســت شــامل تبــادل اطالعــات )طومارهــا، اعالمیــه هــا و غیــره( و تخریــب اشــیاء بــا ارزش نمادیــن یــا سیاســی باشــد.

Symbolic displays  1
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ب( تشریفات و مراسم مذهبی2

ــور  ــه ط ــی ب ــره. همگ ــوت و غی ــا تاب ــب ی ــل صلی ــعرخوانی، حم ــی، ش ــات مذهب ــب خدم ــی در قال ــا راه پیمای ــش ی نیای

مســتقیم بــا نوعــی عمــل مذهبــی یــا معنــوی، اعتقــاد یــا ایدئولــوژی مرتبــط هســتند. رویدادهایــی کــه در آن فعالیــت 

ــا حضــور پاســخ داده مــی شــود.  ــا زور ی ــدرت توســط پلیــس ب ــی اســت، و بن ــز اصل مقــدس تمرک

شــب زنــده داری3: معترضــان در یــک برنامــه کامــال مســالمت آمیــز و خشــونت پرهیــز، در یــک مــکان مشــخص تجمــع 

کــرده و تــا پاســی از شــب یــا تــا صبــح در یــک محــل و گاهــی بــا همــراه داشــتن ســمبل هــا  و نشــانه هــا یــا روشــن کــردن 

شــمع یــا ســرودخوانی، مــی نشــینند.

ــک برنامــه  ــه ی ــرده و آن را ب ــراد برجســته، اســتفاده ک مراســم عــزاداری: گاهــی معترضــان از مراســم هــای عــزاداری اف

ــا حمــل پرچــم و نشــان هــا تبدیــل مــی کننــد. ــا ســر دادن شــعارها ی ــد ســرودها ی اعتراضــی در قالــب خوان

پ( نهادی و متعارف4 

فعالیــت هــای رســمی و نهــادی کــه بــه شــدت وابســته بــه فرآیندهــای رســمی سیاســی و نهادهــای اجتماعــی اســت 

ماننــد: 

کنفرانس های مطبوعاتی5: جهت افشای اطالعات و ارائه مستندات به عموم

ــا کیفــری در مراجــع قضایــی درخصــوص موضــوع مــورد اعتــراض ماننــد  دعــاوی حقوقــی 6: طــرح و پیگیــری حقوقــی ی

اعتــراض و درخواســت لغــو یــک دســتور العمــل یــا آییــن نامــه یــا قانــون یــا پــروژه، ادعــای خســارت و جهــت دریافــت 

ــات و ... مطالب

البــی و مذاکــره 7: معترضــان تــالش مــی کننــد تــا بــا مذاکــره و ارتبــاط بــا مســئوالن دولتــی، نماینــدگان مجلــس، اعضــای 

شــورای شــهر و ســایر افــرادی کــه مــی تواننــد در امــر تصمیــم گیــری یــا سیاســت گــزاری موثــر باشــند، رونــد موجــود را 

بــه نفــع مطالبــات و یــا ایــده هــای اصالحــی خــود تغییــر دهنــد.

ت( تجمع و راه پیمایی8 

راهپیمایــی هــا یــا رژه هــا9: حرکــت دســته جمعــی از یــک مــکان زمانــی بــه مــکان دیگــر. مــکان هــای آغــاز یــا پایــان گاهــی 

اوقــات بــه دالیــل نمادیــن انتخــاب مــی شــوند. وقایعــی کــه بــه شــکل یــک راهپیمایــی شــکل می گیرنــد از نظــر تدارکاتــی 

بــرای پلیــس بســیار دشــوارتر هســتند )حتــی اگــر تــدارکات پلیــس بــرای امنیــت معترضــان باشــد(. راهپیمایــی هــا از 

بزرگتریــن رویدادهــای اعتراضــی هســتند.

پیکــت 10: نوعــی اعتــراض اســت کــه در آن افــراد خــارج و بیــرون از محــل کار یــا مکانــی کــه در حــال برگــزاری رویــدادی 

ــال  ــه در ح ــا برنام ــورد نظــر ی ــه محــل م ــران ب ــه جهــت ممانعــت از ورود دیگ ــن کار ب ــا ای ــد. غالب ســت تجمــع مــی کنن

ــر  ــران غی ــد توســط بازیگ ــری اســتفاده مــی شــود، امــا مــی توان ــات کارگ ــب در اعتصاب ــزاری انجــام مــی شــود. اغل برگ

ــرد. کارگــری مــورد اســتفاده قــرار گی

ــرای  ــک مــکان عمومــی ب ــرق ، تجمــع گروهــی از مــردم در ی ــا  بســیج رعــد و ب ــرق  ی فلــش مــوب 11: جمعیــت رعــد و ب

انجــام اقدامــات مــورد توافــق ، قبــل از پراکنــده شــدن ســریع اســت. از آنجــا کــه ایــن تجمــع معمــوالً از طریــق اینترنــت 

ســازماندهی مــی شــود، اکثــر شــرکت کننــدگان یکدیگــر را نمــی شناســند. ویژگــی ایــن پدیــده، همگرایــی ســریع افــراد 

بــدون آشــنایی یــا پیونــد قبلــی و ســپس پراکنــده شــدن ســریع شــرکت کننــدگان اســت.

Ceremony  2

Vigil  3

Institutional and conventional  4

Press conference  5

Lawsuit  6

Lobbying and negotiation  7

Rally and demonstration  8

March  9

Picket  10

Flash mob  11
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ث( نافرمانی مدنی12

اعتــراض صریــح و روشــی بــدون خشــونت اســت کــه بــرای مقابلــه بــا سیاســت هــای حکومــت یــا دولــت یــا اعتــراض بــه 

قوانینــی کــه ناعادالنــه هســتند بــه کار بــرده مــی شــود کــه مــی توانــد بــه شــکل بــی اعتنایــی بــه قوانیــن، عــدم مشــارکت، 

دور زدن قوانیــن و ...  صــورت گیــرد. ماننــد: عــدم شــرکت در انتخابــات، توقــف در خیابــان هــا و ایجــاد راه بنــدان، نقــض 

دســتورات یــا مقــررات، عبــور از مســیرهای ممنوعــه، خوانــدن ســرودهایی اعتراضــی در ورزشــگاه هــا و ...

تحریم 13: امتناع سازمان یافته از خرید یک محصول یا استفاده از یک خدمات یا امکانات. 

تحصــن 14، محاصــره، اشــغال، بنــر زدن، »کمپینــگ« و غیــره، همــه فعالیــت هــای خاصــی هســتند کــه شــکل تاکتیکــی 

نافرمانــی مدنــی را تشــکیل مــی دهنــد. بــه نوعــی ایــن فعالیــت هــا بــه طــور مســتقیم یــا فنــی قانــون را زیــر پــا مــی 

گذارنــد. ایــن مــوارد معمــوالً بیشــتر مــورد توجــه محققــان، رســانه هــا و مقامــات قــرار مــی گیــرد. 

د( خشونت جمعی15 

خشــونت دســته جمعــی ماننــد هــل دادن، ضربــه زدن، مشــت زدن، آســیب رســاندن به امــوال، پرتــاب اشــیا، تهدیدهای 

کالمــی و غیــره معمــوالً توســط تعــداد کمــی از معترضــان )حتــی ده هــا هــزار نفــر( انجــام مــی شــود. ایــن مــورد بــه نــدرت 

رخ مــی دهــد و بــه نــدرت توســط مــردم یــا ناظــران )بــه ویــژه رســانه هــا( تاییــد مــی شــود. معمــوالً در پاســخ مقامــات 

بــا نیرویــی معــادل یــا قاطــع مواجــه مــی شــود. شــواهد تجربــی کمــی وجــود دارد کــه خشــونت در دســتیابی بــه هــدف 

موفــق مــی شــود.

حملــه 16 توســط گــروه یــا جمــع: حملــه توســط گــروه یــا جمعــی علیــه افــرادی دیگــر بــه دلیــل هویــت یــا عقایــد آنهــا. ماننــد 

حملــه بــه همجنــس گرایان

ــا تخریــب امــوال عمومــی، آتــش زدن ســطل هــای زبالــه، رنــگ پاشــی و ... همــراه  ــا ب وندالیســم  و آشــوبگری17: عمدت

اســت. بســیار متــداول اســت کــه ایــن اقدامــات از ســوی برخــی  افــراد آشــوبگر در اعتراضــات و در کنــار تجمعــات و راه 

پیمایــی هــای مســالمت آمیــز نیــز صــورت بگیــرد.

ذ( اعتراض های آن الین18

اقداماتــی ســت کــه کاربــران اینترنــت در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی در راســتای اعتــراض بــه موضوعــی یــا 

حمایــت یــا بیــان ایــده جمعــی انجــام مــی دهنــد. ماننــد طوفــان هــای توییتــری، هشــتگ ســازی در شــبکه هــای مختلــف 

ماننــد فیســبوک، توییتــر یــا اینســتگرام و...

تعاریف کلی

ــه ایــن ترتیــب، اعتــراض ممکــن  ــا جمعــی دیــدگاه هــا، ارزش هــا، و مخالفــت اســت. ب الــف( اعتــراض بیــان فــردی ی

اســت شــامل مــوارد زیــر باشــد:

اقدامــات فــردی یــا جمعــی و همچنیــن اعتراضــات خودجــوش یــا همزمــان بــه شــیوه، شــکل و مــدت زمــان انتخابــی، از 

جملــه از طریــق اســتفاده از فنــاوری هــای دیجیتــال؛

بیان فردی یا جمعی مربوط به هر علت یا موضوعی؛ 	

اقداماتــی کــه هــر مخاطبــی را هــدف قــرار مــی دهــد، از جملــه مقامــات دولتــی، نهادهــای خصوصــی یــا افــراد، یــا  	

عمــوم مــردم؛

رفتــار یــا بیانــی کــه ممکــن اســت باعــث آزار یــا توهیــن بــه افــرادی شــود کــه مخالــف ایده هــا یــا ادعاهایــی هســتند  	

کــه اعتــراض بــه دنبــال ترویــج آن اســت، یــا رفتــاری کــه موقتــاً مانــع فعالیــت اشــخاص ثالــث می شــود.

Civil disobedience  12

Boycott  13

Strike  14

Collective violence  15

Attack  16

Vandalism  17

Online protests  18
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اقدامات در هر مکان، از جمله مکان های عمومی یا خصوصی، و همچنین آنالین. 	

اقداماتــی کــه شــامل درجــات و روشــهای مختلــف ســازماندهی اســت، از جملــه در مــواردی کــه ســاختار ســازمانی  	

مشــخص، سلســله مراتــب یــا شــکل یــا مــدت اعتــراض از پیــش تعییــن شــده وجــود نــدارد.

ب( اصطــالح اقــدام مســتقیم غیرخشــونت آمیــز یــا نافرمانــی مدنــی بــه تاکتیــک هــا و راهبردهــای مختلــف بــرای ایجــاد 
تغییــر بــا اســتفاده از روش هــای اخــالل هدفمنــد نهادهــا، بازیگــران یــا فرآیندهــا، از طریق ابزارهای مســتقیم و مســالمت 

آمیــز اشــاره دارد.

ــا  ــد ی ــی کن ــن م ــه را تضمی ــرد جامع ــه عملک ــود ک ــی ش ــالق م ــدی اط ــه قواع ــه مجموع ــی ب ــم عموم ــالح نظ پ( اصط
ــر. ــوق بش ــه حق ــرام ب ــه احت ــت، از جمل ــده اس ــا ش ــا بن ــاس آنه ــر اس ــه ب ــه جامع ــی ک ــول اساس ــه اص مجموع

ت( اصطــالح اجــرای قانــون شــامل هــر نیــروی امنیتــی اســت کــه از اختیــارات پلیســی بــه ویــژه اختیــارات دســتگیری، 
بازداشــت و توســل بــه زور بــرای انجــام وظایــف خــود در اجــرای قانــون اســتفاده مــی کنــد. ایــن اصطــالح همچنین شــامل 

پرســنل امنیتــی خصوصــی مــی شــود کــه - بــه طــور اســتثنایی و صریــح - چنیــن اختیاراتــی را از مقامــات ذیصــالح دولــت 

دریافــت مــی کننــد و از طــرف دولــت عمــل مــی کننــد.

ث( واژه زور بــه هــر وســیله فیزیکــی اطــالق می شــود کــه علیــه یــک فــرد بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف اجــرای قانــون، 
بــه ویــژه بــرای رعایــت یــک دســتور، بــه کار مــی رود.

ج( اصطــالح ســالح کمتــر کشــنده بــرای توصیــف ســالحی بــه کار مــی رود کــه بــرای اســتفاده از زور بــدون ایجــاد مــرگ 
یــا صدمــات جــدی بدنــی طراحــی شــده اســت، 

ــرگ  ــال م ــه احتم ــود ک ــالق می ش ــی اط ــا نیروی ــالح ی ــی از س ــه نوع ــنده ب ــروی کش ــا نی ــنده ی ــالح کش ــالح س چ( اصط
ــی می شــود )عمــدی( اســتفاده  ــات جان ــه تلف ــر ب ــه منج ــا آگاهــی روشــن ک ــا ب ــوه کشــنده( ی ــروی بالق آن باالســت )نی

می شــود. اســتفاده مرگبــار از زور(
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بخش دوم: اصول لکی

تعهدات دولت در مورد حق اعتراض

دولت ها موظفند:

 الــف( بــه حــق اعتــراض احتــرام بگذارنــد: آنهــا نبایــد مانــع حــق اعتــراض شــوند یــا ممانعتــی در اجــرای آن ایجــاد نماینــد 

مگــر در حــدی کــه اســتانداردهای حقــوق بیــن المللــی حقــوق بشــر اجــازه مــی دهــد.

 ب( حمایــت از حــق اعتــراض: آنهــا بایــد اقدامــات معقولــی را بــرای حمایــت از کســانی کــه مــی خواهنــد از حــق اعتــراض 

خــود اســتفاده کننــد، انجــام دهنــد، شــامل اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای جلوگیــری از تخلفــات توســط اشــخاص ثالــث اســت.

ج( حــق اعتــراض را بــرآورده کننــد: آنهــا بایــد محیطــی مســاعد بــرای برخــورداری کامــل از حــق اعتــراض ایجــاد کننــد کــه 
شــامل ارائــه راه حــل هــای مؤثــر بــرای جلوگیــری از نقــض حقــوق بشــر اســت کــه در حــق اعتــراض گنجانــده شــده اســت.

ــل  ــوق بشــر غیرقاب ــد حق ــا بای ــت ه ــی خــود، دول ــن داخل ــا( و در قوانی ــا مشــابه آنه ــود )ی ــون اساســی خ ــاد قان  در مف

تقســیم، وابســته و بــه هــم پیوســته منــدرج در حــق اعتــراض را مطابــق بــا قوانیــن بیــن المللــی حقــوق بشــر بــه رســمیت 

بشناســند و بــه آنهــا عمــل کننــد.

و باید شامل موارد زیر باشد:

 الف( حقوق ضروری برای اجرای اعتراضات، به ویژه:

ــه  ــه مرزهــا، چــه ب ــدون توجــه ب ــوع، ب ــد از هــر ن ــان: آزادی جســتجو، دریافــت و انتشــار اطالعــات و عقای حــق آزادی بی

ــری از او. انتخــاب؛ ــر رســانه دیگ ــق ه ــا از طری ــری، ی ــب هن ــی، در قال ــا چاپ ــی ی صــورت شــفاهی، کتب

حق آزادی تجمع: آزادی تجمع عمدی در یک فضا برای یک هدف بیانی مشترک.

حــق آزادی تشــکل: آزادی معاشــرت بــا دیگــران، از جملــه تشــکیل و عضویــت در اتحادیــه هــای کارگــری بــرای حمایــت از 

منافــع فــردی و جمعــی.

 حــق مشــارکت عمومــی: حــق هــر کــس، از جملــه، بــرای شــرکت در اداره امــور عمومی، مســتقیم یــا از طریــق نمایندگانی 

کــه آزادانــه انتخــاب شــده اند.

ب( حقوقی که اغلب هنگام سرکوب اعتراضات نقض می شود، به ویژه:

 حق حیات: حق هرکس که خودسرانه از زندگی خود محروم نشود.

حــق آزادی از شــکنجه، رفتــار غیرانســانی و تحقیرآمیــز: حــق عــدم شــکنجه یــا رفتــار یــا مجــازات ظالمانــه، غیرانســانی یــا 

میز آ تحقیر

ــورد  ــات خــود م ــا مکاتب ــه ی ــواده، خان ــم خصوصــی، خان ــه در حری ــن اســت ک ــر کــس ای ــم خصوصــی: حــق ه حــق حری

مداخلــه خودســرانه یــا غیرقانونــی قــرار نگیــرد و یــا در معــرض تعــرض غیرقانونــی بــه آبــرو و آبــروی خــود قــرار نگیــرد. و 

ــر چنیــن مداخــالت یــا حمالتــی؛ حــق حمایــت قانــون در براب

ــه دالیلــی و  ــا بازداشــت خودســرانه و ســلب نشــدن آزادی جــز ب حــق آزادی و امنیــت شــخص: حــق عــدم بازداشــت ی

طبــق رویــه هایــی کــه قانــون تعییــن مــی کنــد.

اصل عدم تبعیض

دولــت هــا بایــد در قوانیــن خــود و در عمــل تضمیــن کننــد کــه همــه مــی تواننــد از حــق اعتــراض بــه طــور مســاوی و 

بــدون تبعیــض اســتفاده کننــد. دالیلــی ماننــد نــژاد، جنســیت، قومیــت، مذهــب یــا اعتقــاد، معلولیــت، ســن، گرایــش 

جنســی، هویــت جنســی، زبــان، سیاســی یــا ســایر نظــرات، منشــاء ملــی یــا اجتماعــی، ملیــت، دارایــی، تولــد یــا هــر 

وضعیــت دیگــری نمــی بایســت مبنایــی بــرای اعمــال تبعیــض باشــد.

حــق اعتــراض بایــد بــرای همــه افــراد، گــروه هــا، انجمــن هــای ثبــت نشــده و اشــخاص حقوقــی، از جملــه اعضــای گــروه 
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ــدگان، خارجــی هــا،  ــدون تابعیــت، پناهن ــراد ب ــر شــهروند(، اف ــی )غی ــر مل ــراد غی ــاع )شــهروندان(، اف هــای اقلیــت، اتب

پناهجویــان، مهاجــران، گردشــگران و افــراد فاقــد اهلیــت قانونــی تضمیــن شــود.

محدودیت در حق اعتراض

حمایــت از حقــوق بشــر تضمیــن شــده بیــن المللــی بایــد در تمــام اعتراضــات و بــه عنــوان یــک قاعــده اعمــال شــود، و 

هــر محدودیتــی بایــد بــه عنــوان اســتثنا باشــد.

ــم  ــکل، و حری ــی، تش ــان، گردهمای ــوق آزادی بی ــر حق ــی ب ــچ محدودیت ــه هی ــد ک ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــا بای ــت ه دول

ــت: ــه محدودی ــر اینک ــود، مگ ــال ش ــت اعم ــن نیس ــی ممک خصوص

 الــف( توســط قانــون تجویــز شــده اســت )قانونــی(: هــر محدودیتــی بایــد مبنــای رســمی قانونــی داشــته باشــد کــه در 

ــا افــراد بتواننــد پیــش بینــی کننــد کــه آیــا یــک اقــدام خــاص،  ــا دقــت کافــی تدویــن شــده باشــد ت دســترس بــوده و ب

نقــض قانــون اســت یــا خیــر و عواقــب احتمالــی هــر اقدامــی را ارزیابــی کننــد. 

 ب( یــک هــدف مشــروع را دنبــال مــی کنــد: دولــت بایــد نشــان دهــد هــر محدودیتــی دارای هــدف واقعــی و اثــر قابــل 

اثبــات در راســتای پاســداری از یــک هــدف مشــروع یــا حفاظــت از امنیــت ملــی، نظــم عمومــی )نظــم عمومــی(، حفاظــت 

از ســالمت عمومــی یــا اخالقیــات یــا حمایــت از حقــوق و آزادی هــای دیگــران اســت. حقــوق آزادی اجتماعــات و تشــکل 

هــا نیــز ممکــن اســت بــه خاطــر حفــظ امنیــت عمومــی محــدود شــود.

استثنائات:

الــف( اعمــال محدودیــت بــه دلیــل امنیــت ملــی فقــط بــرای محافظــت از موجودیــت یــا تمامیــت ارضــی آن کشــور در 

برابــر اســتفاده یــا تهدیــد زور یــا توانایــی آن بــرای پاســخ بــه اســتفاده یــا تهدیــد بــه زور، خــواه از منبــع خارجــی یــا داخلــی، 

قابــل اســتناد اســت.

ب( نظــم عمومــی فقــط در مــواردی بــرای اعمــال محدودیــت قابــل اســتناد اســت کــه اعتراضــات، تهدیــدی واقعــی و 
بــه انــدازه کافــی جــدی بــرای جامعــه یــا اصــول بنیادینــی کــه جامعــه بــر اســاس آنهــا بنــا شــده اســت، ماننــد احتــرام بــه 

حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون باشــد. اعمــال حــق اعتــراض، اعــم از اعتراضــات خودجــوش، همزمــان و متقابــل، بایــد 

ــرای آن، حتــی در مــواردی کــه اعتــراض  ــه تهدیــدی عملــی ب ــه عنــوان ویژگــی اساســی نظــم عمومــی تلقــی شــود و ن ب

موجــب تشــنج یــا اختــالل شــود.

ج( ســالمت عمومــی تنهــا در صورتــی مــی توانــد در اعتراضــات مــورد اســتناد قــرار گیــرد کــه مبتنــی بــر شــواهد باشــد 
و تهدیــدی جــدی بــرای ســالمتی وجــود داشــته باشــد. تدابیــر بایــد بــه طــور خــاص بــا هــدف پیشــگیری از بیمــاری یــا 

جراحــت، یــا ارائــه مراقبــت از بیمــار و مجــروح باشــد.

د( اخــالق عمومــی تنهــا در صورتــی قابــل اســتناد اســت کــه ایــن محدودیــت بــرای حفــظ احتــرام بــه ارزش هــای بنیــادی 
جامعــه و در عیــن حــال رعایــت جهانــی بــودن حقــوق بشــر، اصــل عــدم تبعیــض، و حاکمیــت قانــون بــه وضــوح ضــروری 

باشــد. بــا توجــه بــه ماهیــت در حــال تکامــل اخــالق، محدودیــت هــا هرگــز نبایــد منحصــراً از یــک نــوع تفکــر نشــأت بگیرند 

و هرگــز نبایــد بــرای توجیــه اعمــال تبعیــض آمیــز، تــداوم تعصــب یــا ترویــج عــدم مــدارا اســتفاده شــوند. 

ــر اســاس حمایــت از حقــوق دیگــران -  ــگام محــدود کــردن اعتراضــات ب ــد همیشــه تعــادل مناســب را هن مقامــات بای

گروه هــا یــا افــراد مختلــف درگیــر در اعتراضــات یــا کســانی کــه در محــل آســیب دیــده زندگــی، کار، یــا تجــارت دارنــد، 

رعایــت کننــد. موازنــه بایــد همیشــه بــه نفــع کســانی باشــد کــه حــق اعتــراض را دارنــد مگــر اینکــه شــواهد قــوی بــرای 

ــا  ــد در نتیجــه مخالفــت افــراد دیگــر ب ــی نبای ــه در ایــن حــق وجــود داشــته باشــد. چنیــن محدودیــت های توجیــه مداخل

اعتراضــات یــا بــه منظــور محــدود کــردن بحــث هــای سیاســی باشــد. تشــنج یــا اختــالل بــه تنهایــی هرگــز دلیلــی بــرای 

محــدود کــردن اعتراضــات نیســت.

امنیــت عمومــی ممکــن اســت بــرای محــدود کــردن حقــوق آزادی تجمــع و تشــکل فقــط در برابــر خطــر مشــخص و واقعــی 

بــرای جــان یــا تمامیــت فیزیکــی افــراد یــا آســیب جــدی بــه امــوال آنهــا مــورد اســتناد قــرار گیــرد.

ج( در تعقیب یک هدف مشروع ضروری و متناسب است:

 محدودیــت در حــق اعتــراض تنهــا در صورتــی ضــروری تلقــی مــی شــود کــه نیــاز شــدید اجتماعــی بــه ایــن محدودیــت 

وجــود داشــته باشــد. طرفــی کــه بــه محدودیــت اســتناد مــی کنــد بایــد ارتبــاط مســتقیم و فــوری بیــن اعتــراض و منافــع 

حمایــت شــده را نشــان دهــد.
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ــرای محافظــت از  ــد حداقــل ابزارهــای محدودکننــده موجــود ب ــد بیــش از حــد گســترده باشــند و بای محدودیــت هــا نبای

هــدف مشــروع باشــند. هــر محدودیتــی بایــد نشــان داده شــود کــه بــا اصــول دموکراتیــک، خــاص و فــردی بــرای دســتیابی 

بــه نتیجــه حفاظتــی خــاص ســازگار اســت.

تمــام اقدامــات اتخــاذ شــده بــرای محــدود کــردن اعتراضاتــی کــه متضمــن وارد کــردن آســیب فیزیکــی بــه خــود هســتند، 

بــه ویــژه اعتراضــات بــه شــکل اعتصــاب غــذا، بایــد کامــالً مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی حقــوق بشــر و حقــوق 

بشردوســتانه بیــن المللــی باشــد. دولــت هــا بایــد اطمینان حاصــل کنند که همه پرســنل پزشــکی درگیــر از اســتانداردهای 

بالینــی و اخالقــی جهانــی بــرای متخصصــان پزشــکی کــه در ایــن مــوارد قابــل اجــرا اســت، پیــروی مــی کننــد. به ویــژه، 

دولت هــا بایــد از توســل بــه زور علیــه کســانی کــه در اعتصــاب غــذا هســتند خــودداری کننــد و روابــط پزشــک و بیمــار 

ــر  ــد ب ــرام گذاشــته شــود و پرســنل پزشــکی بتوانن ــه خواســته های معترضــان احت ــه موجــب آن ب ــد کــه ب را تشــویق کنن

ــرای  ــه نیازهــای فــردی معترضــان پاســخ دهنــد و بــه وظایــف حرفــه ای خــود ب اســاس ارزیابی هــای بالینــی مســتقل ب

ــه  ــواردی ک ــورد م ــد در م ــی طــرف اخــالق پزشــکی بای ــد باشــند. نهادهــای مســتقل و ب ــاه معترضــان پایبن پیشــبرد رف

مســائل پیچیــده ایجــاد مــی شــود مشــورت کننــد.

وضعیت اضطراری

کشــورها فقــط در مــوارد اضطــراری عمومــی کــه حیــات ملــت را تهدیــد مــی کنــد مجازنــد از تعهــدات بیــن المللــی حقــوق 

بشــر عــدول کننــد. هــر گونــه انحــراف بایــد بــه طــور رســمی و قانونــی مطابــق بــا مقــررات ملــی و اســتانداردهای بیــن 

المللــی اعــالم شــود. از ایــن رو، دولــت هــا نبایــد بــرای محــدود کــردن اعتراضــات بــه اعــالم وضعیــت اضطــراری متوســل 

ــی را  ــه آســتانه انحــراف قانون ــدرت باعــث ایجــاد شــرایطی مــی شــود ک ــه ن ــه اعتراضــات ب ــد ک ــرا مــی دانن شــوند، زی

بــرآورده مــی کنــد.

هرگونــه محدودیــت در اعتراضــات در شــرایط اضطــراری بایــد ماهیــت اســتثنایی و موقتــی داشــته باشــد و محــدود بــه 

مــواردی باشــد کــه اکیــداً بــر اســاس مقتضیــات شــرایط الزم اســت و تنهــا زمانــی و تــا زمانــی کــه بــا ســایر تعهــدات 

دولــت مطابقــت نداشــته باشــد. قانــون بیــن المللــی. حتــی در مــواردی کــه شــرایط دیگــر اجــازه انحرافــات اضطــراری را 

مــی دهــد، ماننــد در مــورد بالیــای طبیعــی یــا درگیــری مســلحانه، امــکان محــدود کــردن حــق اعتــراض مطابــق بــا آزمــون 

تعییــن شــده در اصــل 4 بــه طــور کلــی بایــد بــرای رســیدن بــه هــدف الزم کافــی باشــد. هیــچ انحرافــی نبایــد بــا شــرایط 

ضــروری توجیــه شــود.

وظایف دولت ها و حمایت قانونی از حق اعتراض

دولت ها باید از حق اعتراض توسط قانون حمایت کنند، از جمله:

الــف( تصویــب و اجــرای کلیــه معاهــدات بیــن المللــی و منطقــه ای مربــوط بــه حقــوق بشــر، از طریــق الحــاق بــه قوانیــن 

داخلــی آنهــا یــا مــوارد دیگــر؛

ــل  ــت کام ــا رعای ــراض، ب ــق اعت ــت از ح ــرای حمای ــتی ب ــی و سیاس ــی، نظارت ــفاف قانون ــای ش ــاذ چارچوب ه ب( اتخ
ــر جامعــه مدنــی و ســایر ذینفعــان در تمــام  ــا مشــارکت کامــل و مؤث اســتانداردها و بهتریــن شــیوه های بین المللــی و ب

ــن؛ مراحــل تدوی

ج( تأمیــن تدابیــر کافــی در برابــر نقــض حــق اعتــراض و بررســی ســریع، کامــل و مؤثــر صحــت هرگونــه محدودیــت اعمــال 
شــده توســط دادگاه، دیــوان، یــا ســایر نهادهــای مســتقل قضاوتــی. 

د( حصــول اطمینــان از اینکــه راه حــل هایــی موثــر در مــوارد نقــض حــق اعتــراض در دســترس اســت، از جملــه جبــران 
خســارت کافــی از طریــق رونــد حقــوق کیفــری و مدنــی، و همچنیــن اقدامــات پیشــگیرانه و راه حــل هــای غیــر قضایــی.



۱۳

تارمنای داوطلب

بخش سوم: شناسایی حق اعتراض

آزادی اعتراض

هر کس باید از آزادی شرکت در اعتراضات بدون تبعیض برخوردار باشد.

 اطــالع رســانی جهــت برگــزاری اعتراضــی بایــد صرفــا بــه ایــن منظــور باشــد کــه دولــت هــا بتواننــد ترتیبــات الزم را بــرای 

تســهیل اعتراضــات ایجــاد کننــد.

ــد و  ــه کنن ــراض ارائ ــازماندهی اعت ــد س ــر قص ــی ب ــه ای مبن ــه اخطاری ــت ک ــار داش ــد انتظ ــط بای ــدگان فق  از برگزارکنن

ــت. ــراض اس ــق اعت ــال ح ــع اعم ــراض از موان ــزاری اعت ــرای برگ ــوز ب ــت مج درخواس

 مهلت اطالع رسانی باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از برگزاری اعتراضات محدود شود.

اســتثنائات از الزامــات اطــالع رســانی بایــد همیشــه بــرای اعتراضــات خودجــوش در مــواردی کــه اطــالع رســانی قبلــی 

غیرعملــی اســت، مجــاز باشــد. مقامــات دولتــی بایــد همیشــه موظــف بــه حمایــت و تســهیل اعتراضــات خودجــوش 

باشــند تــا زمانــی کــه ماهیــت آنهــا مســالمت آمیــز باشــد.

جهت اطالع رسانی نیز باید به وضوح در قوانین داخلی تصریح  شود:

سازمان یا نهاد مسئول دریافت اعالن ها؛ 	

 اطالعیه هــا را می تــوان بــه هــر وســیله ای ابــالغ کــرد و بایــد محــدود بــه اطالعــات مربــوط بــه زمــان، مــکان و شــکل  	

اعتــراض باشــد و نیــازی بــه افشــای هــدف یــا محتــوای اعتــراض نداشــته باشــد.

مــدت زمــان معیــن و معقولــی کــه در آن ســازمان یــا موسســه مســئول موظــف بــه پاســخگویی اســت: در صــورت  	

عــدم پاســخگویی در مــدت زمــان تعییــن شــده، بایــد فــرض شــود کــه برگزارکننــدگان مــی تواننــد طبــق شــرایط اعــالم 

شــده اقــدام کننــد.

ــه  	 ــه منظــور تســهیل بیــش از یــک اعتــراض در یــک مــکان، از جمل ــد ب فرآیندهــای خاصــی کــه مقامــات مــی توانن

ــد. ــال کنن ــل کــه ممکــن اســت خودجــوش باشــند، را دنب تظاهــرات متقاب

در مــواردی کــه بــرای اعتراضــات همزمــان اطالعیــه داده مــی شــود، یعنــی دو یــا چنــد اعتــراض در یــک مــکان و زمان،  	

تــا آنجــا کــه ممکــن اســت هــر کــدام بایــد تســهیل شــود. در صــورت عــدم وجــود چنیــن امکانــی، بایــد محــل برگــزاری 

در اختیــار کســانی قــرار داده شــود کــه ابتــدا اعالمیــه خــود را ثبــت کــرده انــد.

تعهــد بــه اطــالع رســانی تصمیمــات مربــوط بــه اطالعیــه هــا بــه منظــور اطمینــان از دسترســی عمــوم بــه اطالعــات  	

رویدادهایــی کــه در مــکان هــای عمومــی اتفــاق مــی افتــد.

آزادی انتخاب محل اعتراض

ــر  ــی آن در نظ ــدف بیان ــک ه ــزء الینف ــد ج ــی بای ــکان انتخاب ــد و م ــراض آزاد باش ــل اعت ــاب مح ــد در انتخ ــس بای ــر ک ه

گرفتــه شــود. دولــت هــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه اعتراضــات بــه عنــوان اســتفاده مشــروع از فضــای عمومــی بــه 

رســمیت شــناخته مــی شــود و نســبت بــه ســایر اســتفاده هــا از فضــای عمومــی کمتــر مــورد توجــه قــرار نمــی گیــرد. 

بنابرایــن بایــد:

ــا از نظــر  ــد، ام ــه مالکیــت خصوصــی دارن ــی ک ــه مکان های ــراض در همــه مکان هــای عمومــی. از جمل  الــف( اجــازه اعت

ــرای مقاصــد عمومــی اســتفاده  ــاز اســت و معمــوالً ب ــرای عمــوم ب ــه ب ــی ک ــی مکان های عملکــرد عمومــی هســتند، یعن

ــردی  ــت خصوصــی اســت از نظــر عملک ــه دارای مالکی ــی ک ــا مکان ــه آی ــورد اینک ــری در م ــم گی ــگام تصمی می شــوند. هن

عمومــی اســت یــا خیــر، مقامــات بایــد ماهیــت، موقعیــت جغرافیایــی و کاربــری تاریخــی و واقعــی آن را در نظــر بگیرنــد.

 ب( تــا آنجایــی کــه امــکان دارد اعتراضــات متقابــل از تســهیالت و امکانــات عمومــی برابــر بتواننــد اســتفاده کننــد. بایــد 

اطمینــان حاصــل شــود کــه از اختــالالت احتمالــی ناشــی از اختــالف نظــر یــا تنــش بیــن گــروه هــای مخالــف بــرای توجیــه 

اعمــال محدودیــت در اعتــراض اســتفاده نمــی شــود.

ــکان نیمــه  ــک م ــد ی ــت را بای ــن نظــر، اینترن ــن خــودداری شــود. از ای ــرای اعتراضــات آنالی ــت ب  پ( از اعمــال محدودی
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ــرای مقاصــد عمومــی اســتفاده مــی شــود. ــه طــور معمــول ب ــه ب عمومــی در نظــر گرفــت ک

آزادی در انتخاب شکل و نحوه اعتراض

هر کس باید در انتخاب شکل و نحوه اعتراض، از جمله مدت آن، آزادی داشته باشد.

اقدام مستقیم غیرخشونت آمیز یا اقدامات نافرمانی مدنی باید نوعی اعتراض مشروع تلقی شود.

دولت ها باید از موارد زیر خودداری کنند:

 الف( تعیین محدودیت های زمانی برای مدت اعتراض در مکان های خاص. 

 ب( اعمــال ممنوعیت هــای کلــی بــرای ســاخت و اســتفاده از ســازه های موقــت و اســتفاده از ابزارهایــی کــه پیام هــای 

اعتراضــی را تقویــت می کننــد، بــه ویــژه ابزارهــای دیــداری یــا صوتــی. هــر گونــه محدودیــت بایــد ضــروری و متناســب 

باشــد، بــر اســاس دالیــل بــه رســمیت شــناخته شــده در قوانیــن بیــن المللــی حقــوق بشــر.

 ج( تحمیل الزامات عمومی برای ایستایی اعتراضات.

 د( منــع افــراد از کتمــان هویــت فیزیکــی در اعتراضــات. هــر گونــه محدودیــت در ناشــناس مانــدن در اعتراضــات، چــه 

آنالیــن و چــه آفالیــن، بایــد بــر اســاس ظــن فــردی بــه یــک جــرم جنایــی جــدی توجیــه شــود.

ــه  ــد دسترســی ب ــد. کشــورها بای ــال اســتفاده کنن ــاوری هــای دیجیت ــراض از فن ــازه داده شــود در اعت ــه همــه اج ــد ب بای

فنــاوری هــای دیجیتــال را ترویــج و تســهیل کننــد و نبایــد اســتفاده از آنهــا را در اعتراضــات محــدود کننــد. بــه خصــوص:

  الــف( اقدامــات قطــع دسترســی بــه اینترنــت و ترافیــک تلفــن همــراه، تداخــل بــا هــدف جغرافیایــی یــا فنــاوری خــاص، 

یــا ممانعــت از اتصــال، نبایــد در پاســخ بــه اعتراضــات اعمــال شــود زیــرا اینهــا همیشــه یــک محدودیــت نامتناســب در 

حــق آزادی بیــان اســت. 

  ب( هرگونــه محدودیــت در اســتفاده از فناوری هــای دیجیتــال، از جملــه اینترنــت، رســانه های اجتماعــی و تلفــن 

همــراه، در طــول اعتراضــات بایــد مطابــق بــا مقــررات بیــن المللــی حقــوق بشــر و مشــمول تدابیــر رویــه ای قــوی باشــد.

آزادی در انتخاب محتوا یا علت اعتراض

ــان  ــژه اطمین ــه وی ــد ب ــت هــا بای ــراض خــود آزادی داشــته باشــد.  دول ــت اعت ــا عل ــوا ی ــد در انتخــاب محت هــر کــس بای

ــد کــه: حاصــل کنن

 الــف( هیــچ گاه محدودیتــی بــر حــق اعتــراض صرفــاً بــر اســاس دیــدگاه شــخصی مقامــات در مــورد شایســتگی یــک 

اعتــراض خــاص، اعمــال نمــی شــود.

 ب( انتقــاد از دولــت، مقامــات دولتــی یــا نهادهــا و مؤسســات عمومــی هرگــز بــه خــودی خــود دلیــل کافــی بــرای ایجــاد 

محدودیــت در حــق اعتــراض نیســت.

 اعتراضاتی که به نظر نمی رسد تحریک باشد، شامل مواردی است که:

حمایت از تغییر غیر خشونت آمیز سیاست دولت یا خود دولت؛

انتقــاد یــا توهیــن بــه ملــت، دولــت یــا نمادهــای آن، دولــت، ســازمان ها یــا مقامــات دولتــی آن، یــا یــک ملــت، دولــت 

یــا نمادهــای آن، دولــت، ســازمان ها یــا مقامــات عمومــی یــا ایدئولــوژی آن.

انتقاد از ادیان یا آموزه های دینی یا بیان عقاید یا عقاید مذهبی مخالف که توهین آمیز تلقی می شوند.

ــا تبعیــض علیــه  ــا نشــانه هایی را کــه از لحــاظ تاریخــی ب صرفــاً نشــان ها، یونیفورم هــا، نشــان ها، موســیقی، پرچم هــا ی

گروه هــای خــاص مرتبــط هســتند، نشــان دهیــد، مگــر اینکــه قصــد و احتمــال تحریــک خشــونت قریب الوقــوع را داشــته 

باشند.
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بخش چهارم: پاسداری از حق اعتراض

وظایف دولت برای تسهیل حق اعتراض

دولــت هــا وظیفــه دارنــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه هــر کــس در حــوزه قضایــی آنهــا مــی توانــد از حــق اعتــراض خــود 

اســتفاده کنــد. بــه ویــژه، آنهــا بایــد:

 الــف( تأییــد کننــد کــه حمایت هــای حقــوق بشــر در همــه اعتراض هــا اعمــال می شــود، حتــی در مــواردی کــه اعمــال 

خشــونت آمیز فــردی، پراکنــده یــا گســترده وجــود داشــته باشــد، یــا در جایــی کــه شــرایط ایجــاب می کنــد محدودیت هــای 

خــاص و موقتــی در برخــی از جنبه هــای حــق اعتــراض وجــود داشــته باشــد.

 ب( تدابیــر معقــول و مناســب بــرای تســریع اعتراضــات بــدون تــرس از خشــونت فیزیکــی یــا نقــض حقــوق بشــر توســط 

شــرکت کننــدگان و در عیــن حــال بــه حداقــل رســاندن اختــالل و خطــر بــرای ایمنــی افــرادی کــه تحــت تأثیــر یــک اعتــراض 

خــاص هســتند، اتخــاذ نماینــد. دولت هــا بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در برخــی شــرایط کــه اعتــراض بــر خــالف قوانیــن 

قابــل اجــرا رخ می دهــد، همیشــه نبایــد از اختیــارات اجــرای قانــون اســتفاده شــود و ممکــن اســت عــدم مداخلــه بهتریــن 

ــد. رویکرد باش

 ج( از معترضــان، در کنــار ســایر افــراد، در برابــر هــر گونــه تهدیــد و خشــونت توســط کســانی کــه مایــل بــه جلوگیــری، 

اخــالل یــا ممانعــت از تظاهــرات هســتند، از جملــه عوامــل تحریــک کننــده، و ضــد تظاهــرات کننــدگان، بــه طــور فعــال 

محافظــت کننــد.

 د( اطمینــان حاصــل شــود کــه گروه هــای در معــرض خطــر، بــا توجــه بــه آســیب پذیری های خاصشــان در جریــان 

ــه  ــی ک ــن آن های ــت، و همچنی ــراد دارای معلولی ــا اف ــا، ی ــودکان، اعضــای اقلیت ه ــان، ک ــه زن اعتراضــات خــاص، از جمل

ــده در  ــاذ ش ــات اتخ ــال، اقدام ــن ح ــا ای ــوند. ب ــت می ش ــد، محافظ ــزارش می دهن ــا گ ــد ی ــارت می کنن ــات را نظ اعتراض

ایــن رابطــه نبایــد بــرای تأییــد کلیشــه های مضــر، حفــظ هنجارهــا، ارزش هــا و شــیوه های تبعیض آمیــز یــا محــدود کــردن 

ــد.  ــرای اعمــال حــق اعتــراض خــود مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیرن توانایــی ایــن گروه هــا ب

وظایف دولت برای اتخاذ رویکرد حقوق بشری برای نظارت بر اعتراضات

الــف( مجریــان قانــون و مامــوران انتظامــی بایــد در مدیریــت رویدادهــای اعتراضــی تجربــه داشــته و کامــالً آگاه هســتند 

کــه وظیفــه اصلــی آنهــا تســهیل در اعتراضــات اســت. ایــن امــر بایــد از طریــق تمــام جنبــه هــای آمــوزش، فرآیندهــای 

برنامــه ریــزی و اجــرا و ارزیابــی عملیــات مــورد تاکیــد قــرار گیــرد.

ب( آنهــا بایــد آمــوزش کافــی و ســایر منابــع را دریافــت کننــد. آمــوزش بایــد شــامل اســتانداردهای حقــوق بشــر باشــد 
و شــرایطی را کــه تحــت آن محدودیت هــا اعمــال می شــود، روشــن کنــد: حــدود اختیــارات آنهــا؛ روش هــای درک 

رفتــار جمعیــت؛ و روش هــا و مهــارت هــای مــورد نیــاز بــرای بــه حداقــل رســاندن و کاهــش تنــش هــا، ماننــد مذاکــره و 

میانجیگــری.

ج( بــه دنبــال برقــراری یــا بهبــود گفت وگــو بــا ســازمان دهندگان تظاهــرات بــوده و در صــورت امــکان، بــرای ایجــاد درک 
متقابــل، کاهــش تنــش، ارزیابــی خطــرات احتمالــی و تشــدید درگیــری، و توافــق بــر ســر بهتریــن روش بــرای تســهیل 

اعتــراض باشــند. آنهــا همچنیــن بایــد پــس از یــک رویــداد، بــرای ارزیابــی هــر گونــه مســائلی کــه ممکــن اســت بــه وجــود 

آمــده باشــد، بــا معترضــان مصاحبــه هــای داوطلبانــه انجــام دهنــد.

د( ایجاد ساختارهای فرماندهی مجری قانون روشن و مسئولیت های عملیاتی به خوبی تعریف شده باشد.

ــه منظــور  ــد از اعتراضــات ب ــن و بع ــل، در حی ــا قب ــردم و رســانه ه ــا م ــاط ب ــود ارتب ــا بهب ــاد ی ــرای ایج ــی ب ه( راهبردهای
اطمینــان از دیــدگاه پلیســی عینــی و متعــادل از رویدادهــا و اطمینــان از اینکــه معترضــان و مــردم مــی تواننــد تصمیمــات 

آگاهانــه اتخــاذ کننــد، توســعه دهنــد.

و( اعــداد یــا ســایر شناســه های فــردی را همیشــه بــه وضــوح نشــان دهنــد و از ممانعــت افــراد از خوانــدن آنهــا در طــول 
اعتراضــات خــودداری کننــد. 

تصمیمــات بــرای متفــرق کــردن اعتراضــات بایــد بــه عنــوان آخریــن راه حــل مطابــق بــا اصــول ضــرورت و تناســب اتخــاذ 
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شــود. بــه خصــوص:

الــف( هرگــز نبایــد بــه دلیــل عــدم رعایــت الزامــات اطــالع رســانی قبلــی )در صــورت وجــود چنیــن الزاماتــی(، یــا عــدم 

رعایــت ســایر محدودیــت هــای قبلــی نامشــروع در اعتــراض، دســتور پراکندگــی داده شــود.

ب( اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده توسط افراد در یک اعتراض نباید پراکندگی اعتراض را توجیه کند.

ج( مأمــوران مجــری قانــون بایــد موظــف باشــند دســتورات متفــرق را بــه طــور واضــح ابــالغ و توضیــح دهنــد تــا تــا آنجــا 
کــه ممکــن اســت، درک و موافقــت معترضــان حاصــل شــود. بایــد بــه معترضــان زمــان کافــی بــرای متفــرق شــدن قبــل 

از توســل بــه ابزارهــای قهــری داده شــود.

اســتراتژی هــای کنتــرل جمعیــت کــه بــه طــور موقــت افــراد خاصــی را از آزادی حرکــت محــروم مــی کنــد، بایــد بــه طــور 

اســتثنایی و تنهــا در صورتــی اســتفاده شــود کــه افســران مجــری قانــون دالیــل معقولــی بــرای ایــن بــاور داشــته باشــند 

ــا اختــالالت جــدی در جاهــای دیگــر  ــه تحــت بازداشــت هســتند ممکــن اســت باعــث خشــونت ی ــراد خاصــی ک ــه اف ک

شــوند. چنیــن اســتراتژی هایی فقــط بایــد به عنــوان شــکلی از کنتــرل جمعیــت بســیار محــدود و موقــت، در جایــی کــه 

ــه کامــالً ضــروری اســت، مــورد  ــی ک ــا زمان ــد، و فقــط ت ــوده ان ــد ب ــه همــان هــدف ناکارآم ســایر ابزارهــای دســتیابی ب

اســتفاده قــرار گیرنــد. در مــوارد اســتثنایی کــه مــی تــوان مهــار را اعمــال کــرد، پلیــس بایــد بــا اطمینــان از مــوارد زیــر 

تأثیــر ایــن اقــدام را تعدیــل کنــد:

ــه اطالعــات در مــورد دلیــل، مــدت زمــان پیش بینــی شــده و مســیرهای  الــف( دسترســی آســان معترضــان و مــردم ب

خــروج از هرگونــه محاصــره پلیــس؛

ب( تابلوهای راهنما برای تاسیسات و امکانات اولیه.

ج( دسترســی فــوری بــه خدمــات اضطــراری و همچنیــن ارائــه دهنــدگان دولتــی و غیردولتــی کمــک هــای اولیــه و ســایر 
اشــکال کمــک و مراقبــت.

ــا  ــد و همچنیــن افــراد آســیب پذیر ی ــه دام افتاده ان د( معترضــان غیرخشــونت آمیز و ناظرانــی کــه در نتیجــه اســتراتژی ب
مضطــرب می تواننــد محــل را تــرک کننــد.

وظایف دولت در مورد استفاده از زور علیه معترضان

کشــورها بایــد یــک چارچــوب حقوقــی و سیاســتی داخلــی بــرای اســتفاده از زور توســط مجریــان قانــون اتخــاذ و اجــرا کننــد 

ــا قوانیــن بین المللــی حقــوق بشــر و  ــه طــور کامــل ب ــون ب ــد کــه همــه ســازمان های مجــری قان ــان حاصــل کنن و اطمین

اســتانداردهای مربــوط بــه پلیــس، بــه ویــژه اصــول اساســی ســازمان ملــل در مــورد اســتفاده از زور و ســالح گــرم توســط 

مجریــان قانــون و همچنیــن بهتریــن شــیوه هــا در ایــن زمینــه، ماننــد رهنمودهــای عفــو بیــن الملــل بــرای اســتفاده از زور  

مطابقــت دارد.

دولــت هــا بایــد در قوانیــن داخلــی و در عمــل اطمینــان حاصــل کننــد کــه رویکــرد کلــی بــه اعتراضــات پلیســی هرگــز نبایــد 

بــا خشــونت و/یــا اســتفاده از زور هدایــت شــود. بلکــه بایــد بــر اســاس ایــن اصــل هدایــت شــود کــه اســتفاده از زور علیــه 

معترضــان توســط مجریــان قانــون محــدود اســت. آنهــا بایــد صریحــاً مقــرر کننــد کــه مجریــان قانــون فقــط در شــرایط 

اســتثنایی می تواننــد بــه اســتفاده از زور علیــه معترضــان متوســل شــوند و بایــد فقــط علیــه معترضانــی کــه رفتارهــای 

خشــونت آمیز دارنــد و فقــط در مواقعــی کــه بــه شــدت ضــروری باشــد، و فقــط در تناســب دقیــق بــا مــوارد تهدیــد بــه 

خشــونت اســتفاده شــود. اســتفاده از زور تنهــا در مواقعــی ضــروری تلقــی مــی شــود کــه دیگــر ابزارهــای کاهــش تنــش 

و جلوگیــری از خشــونت بــه کار بــرده شــده موثــر نبــوده باشــد.

مجریــان قانــون بایــد طیــف وســیعی از تجهیــزات کمتــر کشــنده را در اختیــار داشــته باشــند کــه امــکان اســتفاده متفــاوت 

از زور را بــا رعایــت کامــل اصــول ضــرورت و تناســب فراهــم کــرده و تضمیــن مــی کنــد کــه آســیب و صدمــات بــه حداقــل 

مــی رســد. بــه خصــوص:

 الــف( تجهیــزات جدیــد اجــرای قانــون بایــد تنهــا بــر اســاس نیازهــای عملیاتــی و الزامــات فنــی بــه وضــوح تعریــف شــده 

و نــه صرفــاً بــه دلیــل در دســترس بــودن آنهــا در بــازار، بــا هــدف کاهــش میــزان نیــرو مــورد اســتفاده و باعــث توســعه 

ســطح آســیب شــوند.

ــا قوانیــن و اســتانداردهای بیــن   ب( کلیــه تجهیــزات بایــد تحــت آزمایــش کامــل و ارزیابــی مســتقل از نظــر انطبــاق ب

المللــی حقــوق بشــر قــرار گیرنــد.



۱۷

تارمنای داوطلب

ج( در مــواردی کــه اســتفاده از ســالح هــای کــم کشــنده اجتنــاب ناپذیــر اســت، هرگــز نبایــد از آنهــا بــه صــورت کشــنده 
ــون بایــد دســتورالعمل هــای روشــنی در مــورد اســتقرار آنهــا و نحــوه جلوگیــری  اســتفاده شــود و مقامــات مجــری قان

ــژه، اســتفاده از وســایلی کــه دارای تأثیــر  ــد. به وی ــه حداقــل رســاندن آســیب دریافــت کنن از ایجــاد صدمــات جــدی و ب

ــردن  ــده ک ــور پراکن ــه منظ ــر ب ــونت عمومی ت ــرایط خش ــا در ش ــتند، تنه ــیب هس ــاد آس ــاد ایج ــال زی ــخص و احتم نامش

جمعیــت، و تنهــا زمانــی کــه همــه ابزارهــای دیگــر بــرای مهــار خشــونت شکســت خــورده باشــند، قابــل اســتفاده اســت. 

دســتگاه هایی بــا اثــر نامشــخص تنهــا زمانــی می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد کــه بــه معترضــان و ســایرین هشــدار 

داده شــده باشــد کــه از ایــن دســتگاه ها اســتفاده خواهــد شــد، و بــه آنهــا فرصــت داده شــده اســت و بتواننــد متفــرق 

شــوند.

قبــل از اســتفاده از ســالح هــای کشــنده و کــم کشــنده، مقامــات مجــری قانــون بایــد بــا داشــتن زمــان کافــی بــرای رعایــت 

اخطــار، هشــدار واضحــی در مــورد قصــد خــود بــرای انجــام ایــن کار بدهنــد، مگــر اینکــه ایــن امــر باعــث شــود آنهــا یــا 

دیگــران در معــرض خطــر مــرگ یــا آســیب جــدی قــرار بگیرنــد.

مقامــات مجــری قانــون بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه هــر کســی کــه در نتیجــه اســتفاده از زور آســیب دیــده اســت، در 

اولیــن فرصــت ممکــن کمــک هــای پزشــکی فــوری دریافــت مــی کنــد، و بایــد حادثــه را بــه ســرعت بــه مافــوق گــزارش 

دهنــد و اطمینــان حاصــل کننــد کــه بازبینــی موثــر توســط افــراد مســتقل انجــام مــی شــود. 

کشــورها بایــد سیســتمی بــرای نظــارت بــر اســتفاده از زور ایجــاد کننــد کــه مقامــات مجــری قانــون ملــزم باشــند هرگونــه 

توســل بــه اســتفاده از زور را گــزارش کننــد. اســناد مربــوط بــه اســتفاده از زور بایــد در دســترس عمــوم قــرار گیــرد.

افســران مافــوق کــه مــی داننــد -یــا بایــد بداننــد -کــه افســران تحــت فرمــان آنهــا بــه اســتفاده غیرقانونــی از زور متوســل 

شــده انــد، بایــد مســئول هرگونــه تخلفــی باشــند.

وظایف دولت در مورد استفاده از نظارت بر معترضان

اســتفاده از تکنیــک هــای نظارتــی بــی رویــه و بــدون هــدف معترضــان و ســازمان دهنــدگان اعتراضــات، چــه در فضاهــای 

فیزیکــی و چــه از طریــق حــوزه دیجیتــال، بایــد ممنــوع شــود.

مجریــان قانــون فقــط مــی تواننــد  زمانــی معترضــان و ســازمان دهنــدگان را تحــت نظــارت هدفمنــد قــرار دهنــد کــه ظــن 

منطقــی وجــود داشــته باشــد کــه آنهــا درگیــر برنامــه ریــزی بــرای شــرکت در فعالیــت هــای جنایــی و خشــونت آمیــز جــدی 

یــا در شــرف شــرکت در آن هســتند.

هرگونــه اســتفاده از ابزارهــای نظارتــی بایــد توســط دادگاه تأییــد شــود، مــدت زمــان محــدودی داشــته باشــد و بــه روشــی 

انجــام شــود کــه بــرای دســتیابی بــه هــدف خــاص و مشــروع مشــخص شــده مناســب باشــد. نیــاز بــه نظــارت بایــد بــه 

طــور مکــرر مــورد بازبینــی قــرار گیــرد و زمانــی کــه هــدف دیگــر قابــل اجــرا نباشــد، نظــارت بایــد متوقــف شــود. ایــن امــر 

مســتلزم آن اســت کــه دولــت هــا حداقــل بایــد قبــل از انجــام نظــارت، مــوارد زیــر را در برابــر دادگاه هــا و ســایر نهادهــای 

قضائــی مســتقل کــه اجــازه نظــارت را مــی دهنــد، ثابــت کننــد:

الــف( احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه یــک جــرم جــدی یــا تهدیــد خــاص بــرای یــک هــدف مشــروع انجــام شــده یــا خواهــد 

. شد

ب( درجــه باالیــی از احتمــال وجــود دارد کــه شــواهد مرتبــط و بــا اهمیــت بــرای یــک جنایــت جــدی، یــا تهدیــدی خــاص 
بــرای یــک هــدف مشــروع، بــا دسترســی بــه اطالعــات محافظــت شــده مــورد نظــر بــه دســت آیــد.

ج( ســایر اقدامــات کمتــر تهاجمــی تمــام شــده یــا بیهــوده خواهــد بــود، بــه ایــن معنــی کــه تکنیــک مــورد اســتفاده کــم 
تهاجمــی تریــن گزینــه اســت.

د( اطالعاتــی کــه بــه آنهــا دسترســی پیــدا مــی شــود محــدود بــه آنچــه مرتبــط و بــا اهمیــت اســت بــرای یــک جنایــت 
جــدی یــا تهدیــدی خــاص بــرای یــک هــدف مشــروع ادعــا شــده اســت.

ه( هــر گونــه اطالعــات اضافــی جمــع آوری شــده حفــظ نخواهــد شــد، و در عــوض فــورا از بیــن مــی رود یــا بازگردانــده 
مــی شــود.

و( اطالعــات فقــط توســط مرجــع مشــخص شــده قابــل دسترســی اســت و فقــط بــرای هــدف و مــدت زمانــی کــه مجــوز 
داده شــده اســت اســتفاده مــی شــود.
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همــه معترضــان و ســازمان دهندگانــی کــه تحــت نظــارت هســتند بایــد از تصمیمــی کــه اجــازه نظــارت را مــی دهــد بــا 

زمــان و اطالعــات کافــی مطلــع شــوند تــا بتواننــد تصمیــم را بــه چالــش بکشــند یــا بــه دنبــال راه حــل هــای دیگــری باشــند 

و بایــد بــه مطالــب ارائــه شــده در حمایــت از درخواســت مجــوز دسترســی داشــته باشــند. تاخیــر در اطــالع رســانی فقــط 

در شــرایط زیــر قابــل توجیــه اســت:

الــف( اطــالع رســانی بــه طــور جــدی هدفــی را کــه نظــارت بــرای آن مجــاز اســت بــه خطــر مــی انــدازد یــا خطــر قریــب 

الوقــوع خطــری بــرای زندگــی انســان وجــود دارد.

ب( مجــوز بــه تأخیــر انداختــن اطــالع رســانی توســط یــک دادگاه، دادگاه یــا ســایر نهادهــای مســتقل قضاوتــی مســتقل 
و بــی طــرف اعطــا مــی شــود. و

ــی  ــا ســایر نهادهــای مســتقل قضاوت ــک دادگاه مســتقل و بی طــرف، دادگاه، ی ــه توســط ی ــه محــض رفــع خطــر ک ج( ب
ــود. ــالع داده می ش ــیب دیده اط ــراد آس ــه اف ــت، ب ــده اس ــن ش تعیی

تعهــد بــه اطــالع رســانی بــر عهــده دولــت اســت. بــا ایــن حــال، ارائــه دهنــدگان خدمــات ارتباطــی بایــد آزاد باشــند تــا 

ــر ارتباطاتــی کــه تحــت آن هســتند، داوطلبانــه یــا در صــورت درخواســت آگاه کننــد. افــراد را از هرگونــه نظــارت ب

داده هــای شناســایی مربــوط بــه معترضــان یــا ســازمان دهنــدگان کــه از طریــق نظــارت بــه دســت آمــده انــد، نبایــد حفــظ 

یــا بــه اشــتراک گذاشــته شــوند، مگــر اینکــه بــرای تحقیقــات جنایــی در حــال انجــام یــا تعقیــب قضایــی در حــال انتظــار 

ضــروری باشــد.

دولــت هــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه هــر تصمیمــی در مــورد افســران مجــری قانــون کــه از دوربیــن هــای بــدن 

ــر  ــرایط ه ــل  و ش ــور کام ــه ط ــرورت ب ــب و ض ــول تناس ــت اص ــر را تح ــوق بش ــرات حق ــد تأثی ــد بای ــی کنن ــتفاده م اس

موقعیــت را در نظــر بگیرنــد. ذخیــره ســازی و اســتفاده بیشــتر از ضبــط بایــد توســط قانــون تنظیــم شــود و بــا الزامــات 

منــدرج در ایــن اصــول مطابقــت داشــته باشــد.

بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه ضبــط و جمــع آوری تصویــر در مناطــق عمومــی توســط مجریــان قانــون، تلویزیــون مــدار 

بســته )CCTV(، وســایل نقلیــه هوایــی بــدون سرنشــین )UAV( و فنــاوری هــای مرتبــط، کــه بــرای نظــارت بــر انــواع فعالیت 

هــا اســتفاده مــی شــوند، ممکــن اســت حــق را نقــض کنــد. اعتــراض، دولــت هــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه:

الف( استفاده از این تکنیک ها مشمول مقررات سختگیرانه است.

ــل  ــه اطالعیه هــای قاب ــد ک ــان حاصــل کنن ــد، اطمین ــه از فناوری هــای مربوطــه اســتفاده می کنن ــی ک ب( تمــام ارگان های
ــا ممکــن اســت تحــت نظــارت باشــند. ــه آنهــا اطــالع می دهــد کــه نظــارت می شــوند ی ــرای عمــوم ب مشــاهده ب

ج( تصاویــر افــراد قابــل شناســایی کــه توســط ایــن فناوری هــا گرفتــه شــده اند نبایــد نگهــداری یــا بــه اشــتراک گذاشــته 
شــوند، مگــر اینکــه ســوء ظــن منطقــی وجــود داشــته باشــد کــه تصاویــر حــاوی شــواهدی از فعالیــت مجرمانــه هســتند 

یــا مربــوط بــه تحقیقــات در حــال انجــام یــا یــک محاکمــه جنایــی در حــال انتظــار اســت.

د( اســتقرار و تصمیمــات سیاســتی پیرامــون ایــن فنــاوری هــا بایــد بــه طــور دموکراتیــک بــر اســاس اصــل اطالعــات بــاز 
تصمیــم گیــری شــود.

ه( ســرمایه گــذاری در ایــن فنــاوری هــا بایــد تنهــا پــس از بررســی روشــن و سیســتماتیک هزینــه هــا و منافــع مربوطــه 
انجــام شــود. اگــر چنیــن فنــاوری بــه کار گرفتــه شــود، بایــد ممیــزی هــای مســتقل بــرای ردیابــی اســتفاده از آنهــا انجــام 

شــود.

وظایف دولت در مورد توقف و تفتیش، بازداشت یا دستگیری معترضان

ــر  ــون تعییــن می کنــد: ب ــه دالیلــی و طبــق رویه هایــی کــه قان هیچکــس را نبایــد خودســرانه از آزادی محــروم کــرد مگــر ب

ــری از  ــا جلوگی ــکاب جــرم ی ــری از ارت ــرای جلوگی ــه ب ــا در مواقعــی ک ــه شــخص مرتکــب جــرم، ی اســاس ظــن منطقــی ب

ــکاب جــرم ضــروری اســت. در چارچــوب اعتراضــات: ارت

الــف( نبایــد از روش هــای توقــف افــراد و  جســت و جــو اســتفاده انبــوه شــود. هــر گونــه اســتفاده از ایــن روش، از جملــه 

جســتجوی وســایل الکترونیکــی، و دســتگیری و بازداشــت معترضــان بایــد فــردی و مبتنــی بــر مــدرک باشــد.

ب( کلیــه دســتگیری هــا، بازداشــت هــا و محاکمــه هــای بعــدی بایــد مطابــق بــا قواعــد رســمی و ماهــوی حقــوق داخلــی 
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و بیــن المللــی از جملــه اصــل عــدم تبعیــض انجــام شــود.  قوانیــن و اعمــال آنهــا بایــد مناســب، عادالنــه و قابــل پیــش 

بینــی باشــد و بایــد بــا رونــد قانونــی، از جملــه حــق دسترســی بــه وکیــل در تمــام مراحــل دادرســی، مطابقــت داشــته 

باشــد. 

ج( در شــرایطی کــه تعــدادی از افــراد بــه دلیــل رفتــار غیرقانونــی آنهــا در جریــان اعتــراض دســتگیر مــی شــوند، مأمــوران 
اجــرای قانــون بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه:

مشــاهده شــد کــه افــراد دســتگیر شــده درگیــر فعالیــت هــای غیرقانونــی بــوده انــد، نــه اینکــه صرفــاً در یــک منطقــه  	

عمومــی نزدیــک بــه فعالیــت غیرقانونــی هســتند.

حمــل و نقــل، نگهــداری، تغذیــه، اداره و تضمیــن ســالمت و ایمنــی تعــداد زیــادی از بازداشــت شــدگان، مطابــق بــا  	

اســتانداردهای بیــن المللــی حقــوق بشــر اســت.

ــد دارای برنامه هــای  	 ــزرگ ایجــاد می شــود بای ــرای رویدادهــای اعتراضــی ب ــه طــور خــاص ب ــه ب هــر بازداشــتگاهی ک

مدیریــت اضطــراری باشــد کــه توســط نهادهــای پلیســی ایجــاد شــده اســت و دســتورالعمل های خاصــی را در مــورد 

اینکــه چــه چیــزی یــک وضعیــت اضطــراری اســت و چــه اقداماتــی بایــد در هــر ســناریو انجــام شــود ارائــه می دهــد. 

هــر فــردی کــه در چنیــن تأسیســاتی کار مــی کنــد بایــد در مــورد روش هــای اضطــراری آمــوزش ببینــد و اقدامــات الزم 

بــرای اطمینــان از ایمنــی و امنیــت کارکنــان و بازداشــت شــدگان انجــام شــود.

وظایف دولت در قبال مسئولیت و مجازات در برابر معترضان

 اعتــراض و یــا شــرکت در اعتراضــات هرگــز نبايــد بــه خــودي خــود مبنــاي اتهــام جنايــي يــا مشــكوك بــودن بــه دخالــت 

در فعاليــت مجرمانــه باشــد. هــر گونــه دســتگیری پیشــگیرانه بایــد بــر اســاس یــک ســوء ظــن منطقــی مبنــی بــر برنامــه 

ریــزی و اجــرای یــک جــرم جنایــی در حــال انجــام باشــد.

تحریــم هــا و تحمیــل مســئولیت کیفــری و اداری فــردی در مــورد جرایــم ارتکابــی در اعتراضــات بایــد در شــرایط محــدود 

و قانونــی مقــرر شــده و بــر اســاس تصمیــم دادگاه مســتقل و بــی طــرف اعمــال شــود.

مســئولیت بایــد همیشــه شــخصی باشــد، بــه طــوری کــه نــه برگــزار کننــدگان و نــه معترضــان بــر اســاس اعمالــی کــه 

توســط دیگــران مرتکــب شــده انــد، تحــت هیــچ گونــه مجازاتــی قــرار نگیرنــد.

ــات  ــی، خدم ــی کاف ــی و ایمن ــر امنیت ــای تدابی ــه ه ــن هزین ــئول تامی ــد مس ــز نبای ــان هرگ ــدگان و معترض ــازمان دهن س

ــه  ــزم ب ــد مل ــا نبای ــن، آنه ــر ای ــراض باشــند. عــالوه ب ــس از اعت ــه هــای پاکســازی پ ــه و هزین پلیســی و کمــک هــای اولی

ــند. ــات باش ــی در اعتراض ــئولیت عموم ــه مس ــت بیم دریاف
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بخش پنجم: اجرا

پاسخگویی و شفافیت

دولــت هــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه کلیــه فرآیندهــای تصمیــم گیــری مقامــات دولتــی در ارتبــاط بــا اعتراضــات 

شــفاف، قابــل دســترس و مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی اســت. بــه ویــژه، آنهــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد 

کــه معترضــان بــه موقــع از هرگونــه تصمیــم نظارتــی بــا دالیــل موجــه مطلــع مــی شــوند و از طریــق بررســی اداری و/یــا 

قضایــی بــه راه حــل هــای ســریع و مؤثــر متوســل مــی شــوند.

دولــت هــا بایــد در مــورد نقــض حقــوق بشــر کــه در چارچــوب اعتراضــات صــورت مــی گیــرد، تحقیــق، پیگــرد قانونــی 

و پاســخگویی را تضمیــن کننــد. تحقیقــات و تعقیــب قضایــی بایــد مؤثــر، ســریع و توســط نهادهــای مســتقل قضایــی 

ــی، در  ــا انضباط ــری ی ــیدگی های کیف ــق رس ــات را از طری ــر تخلف ــران ب ــا و ناظ ــالن، محرک ه ــد عام ــود و بتوان ــام ش انج

صــورت اقتضــا ، مــورد بازخواســت قــرار دهــد.

دولت هــا بایــد از راه حل هــای قابــل دســترس، مؤثــر و بــدون هزینــه بــرای نقــض حقــوق معترضــان، بــه ویــژه از طریــق 

ــی  ــترداد، عذرخواه ــارات، اس ــامل خس ــد ش ــی توان ــه م ــد ک ــل کنن ــان حاص ــی اطمین ــری و مدن ــوق کیف ــای حق فرآینده

عمومــی، تضمیــن عــدم تکــرار یــا اقدامــات احتیاطــی و همچنیــن اقدامــات جبرانــی توســط نهادهــای حقــوق بشــر و/یــا 

بازرســان باشــند.

دولت ها باید در قوانین خود و در عمل اطمینان حاصل کنند که دست کم:

ــه و  ــه بررســی مســتقل، بی طرفان ــه اســتفاده از زور در جریــان اعتراض هــا منــوط ب  الــف( تکنیک هــای پلیســی و هرگون

ســریع اســت.

ــه تجهیــزات اعــم از ابزارهــای دیجیتــال و نظارتــی کــه در اعتراضــات اســتفاده   ب( اســتفاده از فنــون پلیســی و هرگون

مــی شــود، شــفاف و در معــرض نظــارت عمومــی اســت. دولــت هــا بایــد تحقیقــات مســتقلی را بــرای بررســی، از جملــه 

مــوارد زیــر ایجــاد کننــد:

ادعــای جراحــات ناشــی از اســتفاده از ســالح هــای کــم کشــنده. تحقیقــات بایــد شــامل کارشناســان مســتقل پزشــکی، 

ــورد  ــی در م ــه های ــد و توصی ــزارش دهن ــه و گ ــم کشــنده را مطالع ــه خطــرات ســالح هــای ک ــی باشــد ک علمــی و قضای

مقــررات مؤثــر، اســتقرار قانونــی و اســتفاده از ایــن ســالح هــا بــا هــدف محــدود کــردن روزافــزون اســتفاده از آنهــا ارائــه 

دهنــد.

 اســتفاده از هرگونــه فنــاوری نظارتــی، بــه طــوری کــه عمــوم مــردم بتواننــد نحــوه و دفعــات اســتفاده از آنهــا، توجیهــات 

و ضــرورت و تناســب آن اســتفاده و اینکــه آیــا آنهــا بــرای مقاصــد نادرســت یــا گســترده اســتفاده مــی شــوند را ارزیابــی 

کننــد.

جریان آزاد اطالعات 

 دولــت هــا بایــد جریــان آزاد اطالعــات را از طریــق انــواع رســانه هــا فراهــم کننــد تــا همــه بتواننــد آزادانــه اطالعــات مربــوط 

بــه اعتراضــات را قبــل، در حیــن و بعــد از آن منتشــر و دریافــت کننــد.

 دولت ها باید در قوانین خود و در عمل اطمینان حاصل کنند که دست کم:

ــوط  ــای مرب ــری ه ــم گی ــورد تصمی ــی را در م ــق و جامع ــات دقی ــون اطالع ــان قان ــی و مجری ــات دولت ــه مقام ــف( کلی ال

ــد در صــورت درخواســت،  ــه افشــای اطالعــات هســتند، بای ــد. کســانی کــه موظــف ب ــه مــی دهن ــه اعتراضــات را ارائ ب

ــد. ــرار دهن ــترس ق ــات را در دس اطالع

بــازه زمانــی مشــخص شــده توســط قانــون، تنهــا مشــروط بــه اســتثنائات محــدودی کــه توســط قانــون تجویــز شــده و 

بــرای جلوگیــری از آســیب مشــخص و قابــل شناســایی بــه منافــع مشــروع ضــروری اســت.

ب( اطالعــات کلیــدی، از جملــه قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر رونــد اعتراضــات، بودجــه و گــزارش هــای ارزیابــی بایــد بــه 
صــورت آفالیــن و در قالــب هایــی کــه امــکان دانلــود و اســتفاده مجــدد از داده هــا را آســان مــی کنــد، در دســترس قــرار 

گیــرد.

ج( کلیــه مقامــات دولتــی، از جملــه مجریــان قانــون، کــه در تصمیــم گیــری مربــوط بــه اعتراضــات دخیــل هســتند، بایــد 
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ســوابق ثابــت مربــوط بــه تصمیــم گیــری و اجــرای وظایــف خــود را ایجــاد و نگهــداری کننــد، و اطمینــان حاصــل کننــد کــه 

ایــن امــر بــرای نظــارت عمومــی و مســتقل قابــل دسترســی اســت.

دولــت هــا بایــد از اعمــال تدابیــری کــه گــردش آزاد اطالعــات مربــوط بــه اعتراضــات را از طریــق رســانه هــای پخشــی و 

چاپــی، اینترنــت و ســایر بســترهای ارتباطــی تنظیــم یــا محــدود مــی کنــد، خــودداری کننــد. هرگونــه محدودیــت بایــد بــا 

اســتانداردهای بیــن المللــی مطابقــت داشــته باشــد.

نظارت و گزارش اعتراضات

ــران  ــانه ها و ناظ ــه رس ــط هم ــات را توس ــتقل اعتراض ــارت مس ــزارش و نظ ــه گ ــد و فعاالن ــازه دهن ــد اج ــا بای دولت ه

مســتقل، بــدون اعمــال محدودیت هــای نابجــا بــر فعالیت هــای آن هــا و بــدون مانــع رســمی، تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، 

ــد.« ــهیل کنن ــی، تس ــای جغرافیای ــدون محدودیت ه و ب

دولــت هــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه هیــچ فــردی کــه اقدامــات پلیــس و نقــض حقــوق بشــر در جریــان اعتراضــات 

را مســتند مــی کنــد، بــه دلیــل پوشــش و گــزارش اعتراضــات، بــه طــور خــاص هــدف قــرار نگیــرد. تــالش عمــدی بــرای 

مصــادره، آســیب رســاندن یــا شکســتن تجهیــزات مرتبــط، مــواد چاپــی، فیلــم، صوتــی، بصــری و ســایر مــوارد ضبــط 

شــده بایــد جــرم باشــد و مســئولین بایــد پاســخگو باشــند.

از عکســبرداری یــا فیلمبــرداری از اعتراضــات و فعالیــت هــای مرتبــط توســط رســانه هــا، ناظــران، معترضــان و ســایر 

اشــخاص ثالــث نبایــد جلوگیــری شــود و هرگونــه الــزام بــرای تســلیم فیلــم یــا تصاویــر ضبــط شــده دیجیتالــی یــا فیلــم بــه 

ســازمان هــای مجــری قانــون بایــد مشــمول بررســی قبلــی و مجــوز قضایــی باشــد.

دولــت هــا بایــد برنامــه هایــی را ایجــاد کننــد تــا بــه ناظــران مســتقل تعییــن شــده و آمــوزش دیــده اجــازه دسترســی بــه 

اعتراضــات بــه منظــور مشــاهده، مستندســازی و گــزارش اعتراضــات را بدهنــد. همچنیــن بایــد بــه آنهــا اجــازه داده شــود 

کــه در مجــاورت اعتراضــات پــس از صــدور احــکام پراکندگــی بماننــد و بــه آنهــا اجــازه دسترســی بــه بازداشــتگاه داده شــود 

مگــر اینکــه شــرایط اضطــراری وجــود داشــته باشــد.

ــد  ــت هــا بای ــن پوشــش و نظــارت مســتقل اعتراضــات توســط رســانه هــا و ناظــران مســتقل، دول ــه منظــور تضمی ب

دســت کــم:

الف( از تحمیل الزامات به رسانه ها به منظور اجازه پوشش خبری اعتراضات خودداری کنند.

ب( تــا حــد امــکان ایمنــی خبرنــگاران، کارکنــان رســانه هــا و ناظــران را تضمیــن کنــد، از جملــه بــا اســتفاده از اقدامــات 
حفاظتــی ویــژه. بــا ایــن حــال، نیــاز بــه تضمیــن ایمنــی نبایــد بــه عنــوان بهانــه ای بــرای محــدود کــردن بــی مــورد حقــوق 

آنهــا، بــه ویــژه حقــوق آنهــا بــرای آزادی بیــان، آزادی حرکــت و دسترســی بــه اطالعــات اســتفاده شــود.

ج( بــه طــور کامــل بــه حــق حفاظــت از منابــع در رابطــه بــا اعتراضــات احتــرام بگــذارد. هــر گونــه محدودیــت بایــد مشــمول 
محدودیــت هــای اســتثنایی باشــد کــه مطابــق اســتانداردهای بیــن المللی اســت.

ــه دلیــل نداشــتن  ــون ب ــگاران و ناظــران مســتقل توســط افســران مجــری قان د( اطمینــان حاصــل شــود کــه روزنامــه ن
اعتبــار آنهــا دســتگیر و بازداشــت نمــی شــوند و همچنیــن نبایــد بــه دلیــل عــدم خــروج از منطقــه پــس از صــدور دســتور 

پراکندگــی دســتگیر شــوند، مگــر اینکــه حضــور آنهــا در اقــدام پلیــس تداخــل ایجــاد کنــد.

ــرای افســران مجــری  ه( نقــش، کارکــرد، مســئولیت ها و حقــوق رســانه ها و ناظــران را جــزء الینفــک برنامــه آموزشــی ب
قانــون قــرار دهــد کــه وظایــف پلیــس در اعتراضــات را شــامل می شــود.
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