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المبادئ التوجیھیة لوسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي الصادرة عن اللجنة 
 األولمبیة الدولیة

 2022دورة األلعاب األولمبیة الشتویة الرابعة والعشرون، بكین  
) على تبادل خبراتھم مع أصدقائھم وأسرتھم ومؤیدیھم عبر وسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي وعلى الحفاظ على  األلعاب األولمبیةفي بكین (  2022یتم تشجیع الریاضیین واألفراد المعتمدین للمشاركة في دورة األلعاب األولمبیة الشتویة الرابعة والعشرین لعام  

 وفي ھذا السیاق، إن جمیع الریاضیین واألفراد المعتمدین: اب األولمبیة.  ذكرى حضورھم في األلع
 

  یمكنھم:
 

  ال یمكنھم: 
 

  التقاط الصور الفوتوغرافیة (باستخدام معدات غیر احترافیة) في األلعاب األولمبیة؛ 

  التواصل مواقع  على  الشخصیة  حساباتھم  على  الفوتوغرافیة  الصور  ومشاركة 

 االجتماعي أو على موقع الویب الخاص بھم؛

  وتسجیل الصوت/الفیدیو (باستخدام معدات غیر احترافیة) في األلعاب األولمبیة؛ 

  ومشاركة التسجیالت الصوتیة/تسجیالت الفیدیو على حساباتھم الشخصیة على مواقع

بھم. الخاص  الویب  موقع  أو  االجتماعي  في   التواصل  تسجیالت  على  یشتمل  وھذا 

  مناطق المشاھدین والقرى األولمبیة (باستثناء المناطق المحظورة).

   المنافسة میدان  في  التسجیالت  مشاركة  یمكن  ال  ذلك،  أو مع  الخاصة  المناطق  أو 

 المناطق المحظورة. 

 
 یرجى احترام حقوق األشخاص اآلخرین والعملیات اآلمنة والسلسة لأللعاب األولمبیة. 

   :مشاركة أي تسجیالت صوتیة/فیدیو للمناطق التالیة 
o "أي المناطق المستخدمة في المسابقات أو االحتفاالت الریاضیة (بما في ذلك مراسم االفتتاح والختام ومناطق التدریب والممارسة)؛ میدان المنافسة " 
o " أي المناطق المعتمدة غیر العامة المصممة عموًما لدعم عملیات األلعاب األولمبیة، بما في ذلك المناطق المخصصة للریاضیین المناطق الخاصةأو "

بین فقط؛و   المدّرِ
o  ومحطة مراقبة تعاطي المنّشطات ومركز اللیاقة البدنیة وقاعات الطعام ومركز    19-أي العیادة الشاملة وعیادة مرضى كوفید  "المناطق المحظورة"أو

 التجمیع والمناطق السكنیة لفرق أولمبیة أخرى.

 في األلعاب األولمبیة ألغراض تجاریة أو ترویجیة (بخالف ما ھو منصوص علیھ    مشاركة أي صور فوتوغرافیة و/أو تسجیالت صوتیة/فیدیو تم التقاطھاو

 " الصادرة عن اللجنة األولمبیة الدولیة، على سبیل المثال في ما یتعلق بجھات البث الرسمیة والجھات الراعیة)؛نالفرص التجاریة للمشاركی في وثیقة "

 ات راعیة ومشاركة أي صور فوتوغرافیة و/أو تسجیالت صوتیة/فیدیو تم التقاطھا في األلعاب األولمبیة في ما یتعلق بأي رسائل شكر موجھة إلى أي جھ

 شخصیة أو جھات خارجیة أخرى غیر راعیة لأللعاب األولمبیة؛ 

 قع الویب  ومشاركة أي صور فوتوغرافیة و/أو تسجیالت صوتیة/مرئیة تم التقاطھا في األلعاب األولمبیة على حسابات مواقع التواصل االجتماعي أو موا

 الخاصة باآلخرین؛ 

 لك العمل بالنیابة عن أي مؤسسة والعمل بصفة صحفیین أو مراسلین أو بأي صفة إعالمیة أخرى ذات صلة أثناء وجودھم في األلعاب األولمبیة، بما في ذ

 إعالمیة. 

 
لفوتوغرافیة و/أو التسجیالت الصوتیة/المرئیة التي تؤخذ في األلعاب األولمبیة  أو شروط اعتمادھا أو أي مبادئ توجیھیة إضافیة صادرة عن اللجنة األولمبیة الوطنیة المعنیة، سیُطلب من الشخص المعني أن یزیل الصور ا وفي حال عدم التقید بھذه المبادئ التوجیھیة

  ا التبعات المترتبة عن ذلك بموجب القوانین المعمول بھا.تدابیر أو اإلجراءات من قبل اللجنة األولمبیة الدولیة أو (عند االقتضاء) اللجنة األولمبیة الوطنیة ذات الصلة.  ویجوز أن تنطبق أیضً ویجوز اتخاذ مزید من ال من حسابھ أو موقعھ فوًرا عند الطلب.

https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2021/04/Beijing-2022-Commercial-Opportunities-for-Athletes-Illustrative-GuidelinesFINAL.pdf

