إرشادات ايكودر ( )ICODRللوساطة عبر محادثات جماعيّة بالفيديو
 .1سهل المنال
يجب التأ ّكد شخصيًّا من جاهزيّة ك ّل طرف من أطراف الوساطة بشأن استخدام التكنولوجيا في الوساطة .يجب التأ ّكد من وجود
ي كاف) .يجب استخدام برنامج
ات َصال ف ّعال لدى الوسيط وك ّل األطراف (أي صوت واضح ،إضاءة كافية ،عرض نطاق تر ّدد ّ
ي ،سهل االتّصال وموثوق به لجميع األطراف .أرسلوا لجميع األطراف تذكيرات تحوي تفاصيل االتّصال
محادثات فيديو مجّان ّ
ّ
قبل يومين على األق ّل ،وساعتين قبل الوقت المح ّدد للقاء.
 .2مؤ ّهل
على الوسيط/ة أن يقوم/تقوم بتجربة البرنامج قبل استخدامه مع أطراف الوساطة ويجب أن يعرض/تعرض على ك ّل طرف
تجربة البرنامج مع الوسيط/ة على انفراد ،أي دون األطراف األخرى ،وذلك قبل االجتماع المشترك لهم .يجب إبالغ جميع
األطراف عن التكنولوجيا المستخدمة قبل اللقاء .يجب على الوسيط/ة تعلّم الجوانب األخالقيّة التي تصاحب الوساطة عبر
التطرق للجوانب األخالقيّة ،التي تنطبق على األطراف في الوساطة عبر الفيديو ،والقواعد
الفيديو (انظروا الروابط أدناه) ،و
ّ
اإلطاريّة للوساطة من خالل المحادثة االفتتاحيّة.
ي
ّ .3
سر ّ
أبلغ/ي األطراف بأ ّنك ال تقوم/ين بتسجيل الفيديو أو الصوت .احصل/ي من جميع األطراف على تع ّهد خ ّ
ي مسبق بعدم
ط ّ
إجراء مثل هذه التسجيالت أو تصوير الشاشة .إذا رغب أحد األطراف بعرض مستند أو صورة أثناء الوساطة يتوجّب عليه
ي .عند انضمام جميع األطراف للّقاء ،أغلق/ي
القيام بذلك بواسطة مشاركة الشاشة بدالً من ارسالهم عبر البريد اإللكترون ّ
الغرفة حت ّى ال يتم ّكن اآلخرون من االنضمام.
 .4عادل  /محايد
يجب على جميع المشتركين تشغيل الفيديو ومكبّر الصوت منذ بداية اللقاء ،كما لو كانوا في الغرفة .إذا ت ّم فصل أحد
مرة أخرى .إذا ت ّمت مقاطعة أو تشويه الصوت لدى أحد
المشتركين ،عليك تعليق االجتماع حت ّى يتم ّكن من االنضمام ّ
األطراف ،عندها يجب إعالمهم ،بمجرد تجدّد اتّصال الصوت ،ومطالبتهم بتكرار ما قالوه أثناء انقطاع الصوت .من المهم أن
ي للفيديو ،على سبيل المثال من خالل التم ّكن من اجراء اللقاء عبر مكالمة هاتفيّة .يجب على
يكون لديك دائ ًما برنامج احتياط ّ
ي عوائق.
الوسيط/ة القيام باالتّصال بالبرنامج قبل عشر دقائق من اتّصال المشتركين للتأكد من عدم وجود أ ّ
 .5آمن
يجب استخدام برامج محادثات جماعيّة عبر الفيديو آمنة من خالل التشفير من جانب إلى آخر .يجب عدم استخدام التطبيقات أو
تزودهم بالشرح عن
البرامج التي تتطلّب مشاركة معلومات عن المكان ،أو تخبر األطراف بإمكانيّة إيقاف تشغيل هذه الميزة و ّ
كيفيّة القيام بذلك .تأ ّكدوا من ّ
أن مكالمة الفيديو الجماعيّة ال تنتهي أو تتوقف بعد وقت معيّن .تأ ّكدوا من ظهور جميع المشتركين
/
عبر الفيديو على الشاشة وليس فقط المتح ّدث ة.
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