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املوضوعية
وفقــا ملنظمتــي الصليب/الهــال األحمــر، تعنــي املوضوعيــة العمــل 

بــدون متيــز عــى أســاس الجنســية، العــرق، املعتقــد الدينــي، الطبقة 

أو األراء السياســية. عــى العكــس، فــإن الخدمــات يجــب أن تكــون 

قامئــة عــى اإلحتياجــات. عــى ســبيل املثــال، فيــا لــو ســقط برميــل 

ــن،  ــاء ســكني مــيء باملســيحيني، الســنة أو العلوي متفجــر عــى بن

لتكــون محايــد اً وغــر متحيــز يجــب عــى موثــق حقــوق االنســان 

ــى  ــة واحــدة ع ــز عــى مجموع ــا وال يرك ــع الضحاي ــل جمي أن يقاب

حســاب أخــرى.

املوضوعية والنزاهة مقابل الحياد
يجــب عــدم الخلــط بــني املوضوعيــة والحيــاد. الحيــاد يعنــي أن ال 

يوجــد جانــب أو رأي يجــب التعبــر عنــه أو اتخــاذه. إنــه مــن املهــم 

للعاملــني يف املجــال االنســاين أن يكونــوا حياديــن ونزيهــني معــاً يك 

يتمكنــوا مــن العمــل بــدون تضــارب. أمــا ناشــطي حقــوق االنســان 

ــوق  ــي حق ــن موثق ــد م ــروط، فالعدي ــم ذات ال ــع عليه ــا يق ف

ــاكات  ــعرون باالنته ــم يش ــال النه ــذا املج ــون يف ه ــان ينخرط االنس

التــي تحــدث حولهــم. اذا انتقــدت االســد أو جبهــة النــرة إليذائيم 

ــرورة أن تخــر  ــس بال ــادك ســيتآكل، لكــن لي ــإن حي ــني، ف املدني

موضوعيتــك طاملــا انــك مســتمر بتوثيــق إنتهــاكات جميــع أطــراف 

النــزاع مبوضوعيــة.

كيف تكون موضوعيا
اتبع معاير حقوق االنسان واملبادئ التوجيهية	 

اســـتخدم التوثيق للدفاع عن املبادئ وليـــس االيديولوجيات 	 

السياسية واملواقف 

اســـتخدم لغة موضوعيـــة: مثال تعبر شـــهيد أو فطيســـة 	 

يســـتخدم لتمجيـــد جانـــب وتحقـــر جانب آخـــر. هكذا 

تظهـــر هـــذه التعبرات املسيســـة التحيز وتخفض مســـتوى 

عية ضو ملو ا

كـــن موثوقاً ودقيقـــاً؛ األكاذيـــب وحتى املبالغـــات الصغرة 	 

العمل ســـمعة  تشوه 

أنشأ منهجية أو سياسة واضحة للتوثيق واتبعها	 

عـــزز التوثيق من خـــال جمع ومقارنة مجموعـــات مختلفة 	 

من البيانـــات و املعلومات

استفد من مصادر متنوعة من املعلومات	 

عني موظفني موضوعيني ينحدرون من خلفيات متنوعة	 

اجمـــع كل أنـــواع الوثائق بغـــض النظر عن الطـــرف الجاين 	 

أو الضحيـــة. اذا أردت التخصـــص يف نوع معـــني من التوثيق 

)انتهـــاكات حقـــوق األطفال أو املـــرأة أو االنتهـــاكات بحق 

األكـــراد أو األقليات( فكـــن واضحاً و شـــفافاً يف ذلك
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يجـــب أن تكون متســـقاً، اســـتخدم ذات 

اللغـــة واملعايـــر يف جميـــع توثيقاتك

ال تخلـــص إىل قـــرارات قانونيـــة، مثال وصـــف انتهاك معني 	 

بأنه »جرمية ضد اإلنســـانية« أو توصف شـــخص ك »مجرم« 

يظهر تحيـــزاً. اســـتخدم مصطلحات مثل حادثة، مشـــتبه به 

ذلك. من  بـــدال  أو طرف 

دوافع وأسباب البقاء عى املوضوعية	 

املصداقية والســـمعة املوضوعيـــة هي املبـــدأ الرئييس دولياً 	 

لتوثيـــق حقوق االنســـان، للصحافة، وحتـــى للمنظات التي 

تختـــص – باملنـــارصة. مـــن خال تطويـــر الســـمعة لتكون 

موضوعيـــاً، فـــإن التوثيقـــات التـــي تجمعها ســـتكون أكرث 

مصداقية وســـوف يؤخـــذ عملك بجديـــة أكرث.

معاير مشـــددة للعدالة من املحتمل أن تســـتخدم التوثيقات 	 

مســـتقبا يف املحاكـــات أو لجـــان تقيص الحقائـــق، ولكن 

فقط إن - كانـــت موضوعية ونزيهة. تشـــرط املحاكم معاير 

متشـــددة لتقبل األدلة، لذلـــك فإن اتباع أفضل املارســـات 

مثـــل املوضوعية ميكن أن يزيـــد من تأثر عملك باملســـتقبل.

األصول املرعيـــة اإلجراء تتطلب االجـــراءات القضائية العادلة 	 

املوضوعيـــة. عرب وصف األشـــخاص كمجرمـــني، فأنت تقوم - 

بالحكـــم عليهم قبل أن تكـــون املحكمة قـــادرة عى املوازنة 

بني األدلة والتوصـــل لقرار عادل. كأعضـــاء يف مجتمع حقوق 

االنســـان، فـــإن األصول املرعيـــة االجراء هي القيمـــة الهامة 

التـــي يجـــب أن نتمســـك بها من أجل أن تشـــكل ســـابقة 

. مســـتقبا  القضايئ  للعمل  جيدة 

العمل العبثـــي: التوثيق عمـــل صعب وخطـــر للغاية، فإن 	 

انحيازك ســـيعرض كل هذ العمل الشـــاق لخطـــر الرفض أو 

االستخدام. عدم 

التمســـك بجـــودة التوثيـــق – اإلفتقـــار للموضوعية يقوض 	 

التوثيق. جـــودة 

مقاربة تركز عىل الضحايا:
 كوننـــا موضوعيني ال يعنـــي تجاهل الضحايا. يجـــب عى موثقي 

حقـــوق اإلنســـان أن يحافظوا عى حساســـية حـــول احتياجات 

الضحايا. بعـــض الضحايا ال يريـــدون الكام وال ميكنـــك إجبارهم 

عى ذلك. ولكـــن إذا رغبوا بالـــكام، فإن موافقتهـــم مطلوبة من 

أجل التقـــاط الصور، أو اســـتخدام معلوماتهم الشـــخصية. يجب 

عليك أيضاً أن تـــرح لهم كل املخاطر والفوائد وأســـباب التوثيق 

بـــدون تقديم أي وعـــود لهـــم. واذا كانوا قد تعرضـــوا لصدمات 

نفســـية خطرة حاول أيضـــاً أن تضعهـــم عى إتصـــال بخدمات 

الدعـــم إن كان ذلك ممكن. 

األمر ليس بتلك السهولة:
 تعـــرض الجميـــع للـــرر نتيجة املـــآيس، وفقد كثر مـــن الناس 

أحبائهـــم. لذلك من الصعـــب أن تضع الكراهية الشـــخصية جانباً 

وتبقـــى موضوعيـــاً. قد يضغط عليـــك البعض اآلخـــر لتكون أكرث 

قســـوة اتجاه جانـــب أكرث من اآلخـــر. لكن عى املـــدى الطويل، 

البقـــاء موضوعياً لـــه فوائد أكـــرب. يف نهاية املطـــاف، يجب عى 

الحقائـــق أن تكـــون قادرة عـــى التحدث عن نفســـها، لذلك ركز 

عـــى جمـــع كل الحقائق من خـــال توثيق عـــايل الجودة.
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