نوفمبر 2021

المبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي الصادرة عن اللجنة
األولمبية الدولية
دورة األلعاب األولمبية الشتوية الرابعة والعشرون ،بكين 2022
يتم تشجيع الرياضيين واألفراد المعتمدين للمشاركة في دورة األلعاب األولمبية الشتوية الرابعة والعشرين لعام  2022في بكين (األلعاب األولمبية ) على تبادل خبراتهم مع أصدقائهم وأسرتهم ومؤيديهم عبر وسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي وعلى الحفاظ على
ذكرى حضورهم في األلعاب األولمبية .وفي هذا السياق ،إن جميع الرياضيين واألفراد المعتمدين:

يمكنهم:
▪

التقاط الصور الفوتوغرافية (باستخدام معدات غير احترافية) في األلعاب األولمبية؛

▪

ال يمكنهم:
▪

ومشاركة الصور الفوتوغرافية على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل

o

"ميدان المنافسة " أي المناطق المستخدمة في المسابقات أو االحتفاالت الرياضية (بما في ذلك مراسم االفتتاح والختام ومناطق التدريب والممارسة)؛

االجتماعي أو على موقع الويب الخاص بهم؛

o

أو "المناطق الخاصة" أي المناطق المعتمدة غير العامة المصممة عمو ًما لدعم عمليات األلعاب األولمبية ،بما في ذلك المناطق المخصصة للرياضيين

▪

وتسجيل الصوت/الفيديو (باستخدام معدات غير احترافية) في األلعاب األولمبية؛

▪

ومشاركة التسجيالت الصوتية/تسجيالت الفيديو على حساباتهم الشخصية على مواقع

المدربين فقط؛
و ِّ
o

التواصل االجتماعي أو موقع الويب الخاص بهم .وهذا يشتمل على تسجيالت في
مناطق المشاهدين والقرى األولمبية (باستثناء المناطق المحظورة).
▪

مشاركة أي تسجيالت صوتية/فيديو للمناطق التالية:

التجميع والمناطق السكنية لفرق أولمبية أخرى.
▪

مع ذلك ،ال يمكن مشاركة التسجيالت في ميدان المنافسة أو المناطق الخاصة أو
المناطق المحظورة.

أو "المناطق المحظورة" أي العيادة الشاملة وعيادة مرضى كوفيد 19-ومحطة مراقبة تعاطي المنشطات ومركز اللياقة البدنية وقاعات الطعام ومركز
ومشاركة أي صور فوتوغرافية و/أو تسجيالت صوتية/فيديو تم التقاطها في األلعاب األولمبية ألغراض تجارية أو ترويجية (بخالف ما هو منصوص عليه
في وثيقة "الفرص التجارية للمشاركين" الصادرة عن اللجنة األولمبية الدولية ،على سبيل المثال في ما يتعلق بجهات البث الرسمية والجهات الراعية)؛

▪

ومشاركة أي صور فوتوغرافية و/أو تسجيالت صوتية/فيديو تم التقاطها في األلعاب األولمبية في ما يتعلق بأي رسائل شكر موجهة إلى أي جهات راعية
شخصية أو جهات خارجية أخرى غير راعية لأللعاب األولمبية؛

يرجى احترام حقوق األشخاص اآلخرين والعمليات اآلمنة والسلسة لأللعاب األولمبية.

▪

ومشاركة أي صور فوتوغرافية و/أو تسجيالت صوتية/مرئية تم التقاطها في األلعاب األولمبية على حسابات مواقع التواصل االجتماعي أو مواقع الويب
الخاصة باآلخرين؛

▪

والعمل بصفة صحفيين أو مراسلين أو بأي صفة إعالمية أخرى ذات صلة أثناء وجودهم في األلعاب األولمبية ،بما في ذلك العمل بالنيابة عن أي مؤسسة
إعالمية.

وفي حال عدم التقيد بهذه المبادئ التوجيهيةأو شروط اعتمادها أو أي مبادئ توجيهية إضافية صادرة عن اللجنة األولمبية الوطنية المعنية ،سيُطلب من الشخص المعني أن يزيل الصور الفوتوغرافية و/أو التسجيالت الصوتية/المرئية التي تؤخذ في األلعاب األولمبية
ضا التبعات المترتبة عن ذلك بموجب القوانين المعمول بها.
فورا عند الطلب .ويجوز اتخاذ مزيد من التدابير أو اإلجراءات من قبل اللجنة األولمبية الدولية أو (عند االقتضاء) اللجنة األولمبية الوطنية ذات الصلة .ويجوز أن تنطبق أي ً
من حسابه أو موقعه ً

