
5 نصائح لمشاورات عبر 
اإلنترنت تراعي الفوارق 

بين الجنَسْين
أّثر تفّشي وباء فيروس كورونا )COVID-19( بشكل كبير على 

ل إلى المشاورات الرقمية. مناهج بناء السالم وسّرع التحوُّ

ويف الكثري من احلاالت، مت استبدال املشاركة وجهًا لوجه باملشاركة عرب اإلنرتنت. ويف حني أّن هذا قد مّكن 
بشكل واضح من استمرار العمل الضروري أثناء تفّشي الوباء، إال أنه ليس واضحًا كيف سيؤّثر ذلك على النوع 

االجتماعي واإلدماج يف مشاورات بناء السالم.

ومع انتقال املشاورات إىل اإلنرتنت، كان من املهم جدًا أن يحافظ جميع النساء والفتيات والرجال والفتيان 
رة بفعل النزاع على فرصتهم للمشاركة بشكل هادف يف عمليات صنع  املتواجدون يف السياقات املتضرِّ

القرار التي تؤّثر على حياتهم.

تهدف ورقة املساعدة هذه إىل دعم منظمات بناء السالم واخلرباء يف اجملال والشبكات لتصميم مشاورات عرب اإلنرتنت 
بطريقة تخّفف من بعض التحديات الرئيسية املتعّلقة بالنوع االجتماعي والشمولية التي يتفّرد بها عامل اإلنرتنت.

جتّنب االجنرار إلعطاء األولوية للمدعّوين "النخبة” عرب اإلنرتنت
ال يتمّتع كّل َمْن يجب أْن يكون "على طاولة احلوار” بتكنولوجيا وشبكة اتصال قويَتْين.  ●

فتأّكد من أْن تتجاوز املشاركة َمْن هم فقط األكرث أهليًة للتواصل رقميًا لتشمل 
املنظمات اجملتمعية.

اضَمْن أن تشمل املشاركة النساء والرجال من خمتلف الفئات: للناحية االجتماعية  ●
واالقتصادية، كما لناحية االمكانيات واملعّوقات، والعرق، واجلغرافيا، وامليول 

اجلنسية والهوية اجلندرية، والطبقات االجتماعية. فالتقاطع هو األساس.

أدُرس بعناية الديناميات الناجتة عن "مْزج” أصحاب املصلحة
أنُظر كيف ميكن أن تؤّدي زيادة أعداد املشاِركني وتنّوعهم إىل زيادة أوجه التفاوت  ●

يف السلطة، مما يعيق مساهمات األقل سلطة. قم بتعديل قائمة املدعّوين 
لضمان وجود جمال للمساهمة املتكافئة.

وضع قائمة 
دعوات شاملة ١

إيجاد مساحات ٢
آمنة على 

اإلنترنت

ر القدرة الداخلية لضمان أْن يشعر جميع املشاركني باألمان والراحة طوِّ
َضْع قواعد سلوك لتوجيه املشاركني يف سبيل ضمان أْن تكون مشاركتهم شاملة لآلخرين  ●

"املوجودين يف الغرفة”. 
ب موّظفي التيسري على االلتزام بقواعد السلوك، وخلق مساحة شاملة على اإلنرتنت،  ● درِّ

واّتباع تقنيات حماية عرب اإلنرتنت، والتعامل مع السلوكيات امُلعرِتضة أو غري الالئقة عرب 
اإلنرتنت.

ُقْم بإجراء تقييم الحتياجات املساحة اآلمنة مع املشاركني قبل عقد الفعاليات
د موقعًا آمنًا ووقتًا وتاريخًا مناسَبْين مسبقًا وبصورة تعاونية، عند الضرورة. إذا مل يتمّكن  ● حدِّ

ر لهؤالء مساحة آمنة وخاصة  جميع احلاضرين من املشاركة بأمان من "منازلهم”، فوفِّ
ث. للتحدُّ

احَصل على موافقة مستنرية وكاملة من املشاركني لتسجيل اللقاء قبل موعد  ●
املشاورات. 

ر بعناية يف كيفية التعامل مع املواضيع احلّساسة فكِّ
ُخْذ يف عني االعتبار ما إذا كان من اآلمن جلميع املشاركني أن يتحّدثوا عن قضايا حساسة  ●

رين لتوجيه احملادثة  سياسيًا أو ثقافيًا أو شخصيًا. إذا مل يكن ذلك آمنًا، ُقْم بإعداد امليسِّ
بعيدًا عن هذه القضايا.
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مت إعداد ورقة املساعدة هذه كجزء 
من الشراكة إلجراء أبحاث حول السالم 
مة من اململكة  لة مبعونة مقدَّ املموَّ
املتحدة، من حكومة اململكة 
املتحدة حتديدًا. إّن اآلراء الواردة 
يف هذه الورقة ال تعكس بالضرورة 
السياسات الرسمية التي تتبعها 
حكومة اململكة املتحدة.
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معالجة 
"الفجوة الرقمية"

ن البنية التحتية الرقمية مَلْن ليس لديهم وصوٌل إليها أمِّ
َضْع يف احلسبان البنية التحتية املطلوبة للمشاركة بفعالية، مبا يف ذلك: الكهرباء،  ●

والشبكة لالتصال باإلنرتنت، ورصيد الهاتف، واألجهزة مثل الهواتف أو األجهزة اللوحية أو 
أجهزة الكمبيوتر.

لها  م هذه التسهيالت وموِّ قدِّ
ز الثقافة الرقمية والثقة بني جميع املشاركني ● عزِّ
ر التدريب على حمو األمية الرقمية للمشاركني، مع الرتكيز على تشجيع االستيعاب لدى  ● وفِّ

رين  أولئك األقل حّظًا يف الوصول إىل التكنولوجيا الرقمية، مَبْن فيهم النساء وهؤالء املتحدِّ
من اخللفيات االجتماعية واالقتصادية األدنى واملشاركني األكرب سنًا.

اخَتْر منصات التواصل التي تشّجع املشاركة املتساوية 
تواصل مع األشخاص حيثما يتواجدون: استخِدم املنصات املوثوقة  ●

وامُلستخَدمة من ِقَبل املشاركني األقل متكينًا واألقّل قابليًة للتواصل. 
وامَنح األولوية للخيارات التي تستخدم التقنيات األبسط مثل املكاملات 

الهاتفية اجلماعية إذا كان ذلك يتيح مشاركة أكرث إنصافًا.

استِفد من استخدام املمّيزات املدَمجة يف نظام عقد املؤمترات 
عن طريق الفيديو وعّززها لتشجيع التواصل األكرث إنصافًا

ج لوظائف الدردشة، إذ ميكن أن تكون هذه "أداة لتحقيق املساواة”  ● روِّ
بني أولئك الذين يعانون من ضعف يف شبكة االتصال وأولئك الذين ينعمون 

بشبكة اتصال أقوى.
ج "للغرف اجلانبية األصغر” التي ُتفِسح يف اجملال للمحادثة بني أعداد  ● روِّ

أصغر من الناس. فقد تكون هذه الغرف أقّل تخويفًا ِلَمْن لديهم ثقة أقل.
ع عرض النصوص للشرح والرتجمة كّلما أمكن، وانُظر يف اللغة التي  ● شجِّ

سوف توازن يف ظل اختالالت موازين القوى القائمة حاليًا. 

تعزيز المشاركة 
المتساوية والمساهمة 
العادلة من خالل اتخاذ 

القرارات حول المنّصة

تخصيص ميزانية للموظفين لضمان 5
مشاورات تراعي النوع االجتماعي عبر اإلنترنت

أدِرك أّن ضمان الشمولية والسالمة واألمن واملساواة يف املشاركة  ●
باملشاورات عرب اإلنرتنت يتطلب تخطيطًا ونشاطات استثنائَيْين. 

ص وقتًا كافيًا وميزانية كافية من املوارد املالية لتحقيق ذلك. فخصِّ

مالحظة: مت تصميم ورقة املساعدة هذه لتسهيل الشمولية بني 
اجلنَسْين خالل املشاورات عرب اإلنرتنت فيما يتعّلق بالراشدين فقط، إذ 
يتطّلب التعامل مع األطفال أو القاصرين خالل املشاورات عرب اإلنرتنت 
تدابري حماية إضافية تتجاوز نطاق ورقة املساعدة احلالية.


