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به روز رسانی قوانین مصاحبه از راه دور
بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰

هدف
ضوابطی در راستای اجرای عادالنه سیاست مصاحبه مجازی (از راه دور) اصحاب رسانه با ورزشکاران تعریف شده که سازمانها 
ملزم به تبعیت از آن هستند. بدیهی است که طراحی چنین رویکردی تنها بدلیل همه گیری جهانی و محدودیت در دسترسی 
های شخصی به ورزشکاران در طول بازیها وضع گردیده است. علیرغم چنین شرایطی انجام مصاحبه با ورزشکار در صورت 

رعایت ضوابط، امکان پذیر خواهد بود.

محدوده
قوانین مورد اشاره در زمینه مصاحبه مجازی (از راه دور) برای هر یک از سازمانهای خبری (شامل: شبکه دارنده حق پخش 

رسمی، رسانه های مورد تأیید یا غیر از آن) هر کدام از NPC ها (اعم از کمیته ملی پارالمپیک یا یک فدراسیون بین المللی)؛ 
یا دیگر شرکای IPC (مانند: شرکای تجاری) الزم الجرا خواهد بود. 

دسترسی به ورزشکاران
در راستای دسترسی عادالنه و برابر به تمامی ورزشکاران با رعایت حفظ حریم خصوصی شان، ضوابط زیر باید اجرا شود:

الزم است دسترسی  و تنظیم زمان مصاحبه با ورزشکار از مجرای کمیته ها انجام پذیرد؛ 

مصاحبه هم زمان با حضور چند سازمان خبری مجاز شمرده میشود. از سازمانها درخواست داریم در این زمینه از پیش  
هماهنگی های الزم را ترتیب داده و بر این اساس با NPC مربوطه ارتباط برقرار نمایند؛

دهکده بازیها تنها محلی است که ورزشکاران امکان مصاحبه دارند و در سایر اماکن این امر میسر نیست؛ 
پشت زمینه بی رنگ که فاقد هر گونه عالئم تبلیغاتی علنی و قابل رؤیت باشد باید برای انجام مصاحبه مراعات شود؛ 

مادامی که تمرکز بر روی ورزشکار است، وی میتواند کنار پنجره یا در فضای بیرون حضور داشته باشد؛ 
اگر توافق قبلی با کمیته صورت پذیرد، ورزشکار باید با البسه ملی کشور خود برای انجام مصاحبه حاضر شود. 

ضبط مصاحبه
مصاحبه های مجازی (از راه دور) با ابزاری انجام میشود که قابلیت ضبط مصاحبه را به شما میدهد. در صورت اعالم رضایت 

مصاحبه شونده و چنانچه دستورالعملهای ضبط رعایت گردد، مصاحبه کننده می تواند مصاحبه را ضبط کند. 

مقررات ضبط
حداکثر یک بخش ۳۰ ثانیه ای گزیده صوتی یا تصویری از محتوای مصاحبه میتواند برای موارد ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
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نقل قول دقیق گفته های ورزشکار، مقاله، گزارش یا برنامه ای در مورد بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو (برنامه  

تلوزیونی، وبسایتها و شبکه های رسانه های اجتماعی). سازمان های خبری برای اطمینان از انطباق با شرایط استفاده 
از چنین مصاحبه های ضبط شده ای به عنوان بخشی از پوشش رسانه ای خود در بازیها ، باید به قوانین دسترسی به 

اخبار مراجعه کنند؛

استفاده سایر ذینفعان ، از جمله شرکای تجاری با رعایت هرگونه تعهدات الزام آور همچون قراردادهای اسپانسری؛ که  

در این ارتباط میبایست به راهنمای حامیان مالی بازهای پارالمپیک یا راهنمای IPC مراجعه شود.

توجه:  انتشار مصاحبه ضبط شده در جریان بازیها و به هر دلیلی به هیچ وجه مجاز نیست.
گفتنی است کمیته ها و فدراسیونهای بین المللی ممکن است راهنمای تکمیلی در ارتباط با دسترسی به ورزشکارانشان در آینده 

منتشر کنند که میتواند متممی بر ضوابط تعریف شده کنونی باشد.

با تشکر؛
تیم اجرایی رسانه

 


