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ل سهل المنا. 1  

وجود  د من تأكّ يجب الالوساطة.  في تكنولوجياالطرف من أطراف الوساطة بشأن استخدام   جاهزيّة كلّ  من أّكد شخصيًّايجب الت

برنامج . يجب استخدام (كاف   ديّ كافية، عرض نطاق تردّ )أي صوت واضح، إضاءة  ّل األطرافكو اتَصال فعّال لدى الوسيط

ل اصتّ اال تفاصيل تحويتذكيرات  جميع األطرافلجميع األطراف. أرسلوا لمحادثات فيديو مّجانّي، سهل االتّصال وموثوق به 

. قاءد للّ ، وساعتين قبل الوقت المحدّ قبل يومين على األقلّ   

ل مؤهّ . 2  

طرف   على كلّ  تعرض/ البرنامج قبل استخدامه مع أطراف الوساطة ويجب أن يعرض بتجربةتقوم / ة أن يقوم/ الوسيطعلى 

جميع  . يجب إبالغ لهم قبل االجتماع المشترك ، وذلكىرخاأل  طرافدون األأي ، ة على انفراد/ مع الوسيط ة البرنامجتجرب

عبر  وساطة الة التي تصاحب الجوانب األخالقيّ  ة تعلّم/ على الوسيط. يجب لقاءقبل العن التكنولوجيا المستخدمة  األطراف

والقواعد  ، الفيديوعبر وساطة الالتي تنطبق على األطراف في   ،ةلجوانب األخالقيّ التطّرق لو ،روابط أدناه(ال واالفيديو )انظر

.ةاالفتتاحيّ من خالل المحادثة  ة للوساطةاإلطاريّ   

يّ سرّ . 3  

مسبق بعدم  يّ د خطّ على تعهّ   جميع األطرافمن  ي/ احصلبتسجيل الفيديو أو الصوت.  ين/ ك ال تقومبأنّ  ألطرافاي / أبلغ

يتوّجب عليه  عرض مستند أو صورة أثناء الوساطةب أحد األطرافإجراء مثل هذه التسجيالت أو تصوير الشاشة. إذا رغب 

  ي/ أغلق، للّقاءانضمام جميع األطراف ند ع. البريد اإللكترونيّ  هم عبرارسال مشاركة الشاشة بدالً منبذلك بواسطة  القيام

.  ن اآلخرون من االنضمامى ال يتمكّ الغرفة حتّ   

عادل / محايد. 4  

أحد  فصل    ، كما لو كانوا في الغرفة. إذا تمّ مكبّر الصوت منذ بداية اللقاءالفيديو وتشغيل  على جميع المشتركين يجب
أحد   لدىت مقاطعة أو تشويه الصوت . إذا تمّ يتمّكن من االنضمام مّرة أخرى ىاالجتماع حتّ  عليك تعليق، المشتركين

أثناء انقطاع الصوت. من المهم أن   وهبتكرار ما قال ومطالبتهم ،الصوتتجّدد اتّصال  بمجرد  ، مهعالميجب إعندها ف، اطراأل
على  ة. يجب مكالمة هاتفيّ عبر  تمّكن من اجراء اللقاءمن خالل ال ، على سبيل المثالللفيديو يكون لديك دائًما برنامج احتياطيّ 

. أّي عوائق للتأكد من عدم وجود مشتركيناتّصال ال  قبل عشر دقائق من ة القيام باالتّصال بالبرنامج/ الوسيط  

آمن . 5  

م التطبيقات أو ا خداست يجب عدم خالل التشفير من جانب إلى آخر. من آمنة  الفيديوعبر  برامج محادثات جماعيّةيجب استخدام 

 عن شرحتزّودهم بالإيقاف تشغيل هذه الميزة وبإمكانيّة األطراف  تخبرأو  كان،المعن معلومات مشاركة ب البرامج التي تتطلّ 

 تركينمن ظهور جميع المش  وادن. تأكّ ة ال تنتهي أو تتوقف بعد وقت معيّ مكالمة الفيديو الجماعيّ  من أنّ  وادتأكّ ة القيام بذلك. كيفيّ 

ة./ ثوليس فقط المتحدّ على الشاشة  الفيديو عبر  
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