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 (2)قسمت 

 ایبازنمایی رسانه

ای متعادل بین دومین حوزه در  پروژه توسعه ورزش زنان کمیته بین المللی المپیک، به چگونگی بازنمایی رسانه

 .های برای جنبش المپیک به شرح زیر داردپردازد و در سه بخش رهنمونمردان و زنان می

 ای متعادل  بازنمایی رسانه -1

هایی را برای بازنمایی منصفانه و متعادل با  بایست  اصول و دستورالعملالمللی المپیک می بینمدیران کمیته   

  .های ارتباطی تدوین نمایند گیری از کلیه روش بهره

 :اقدامات الزم

 ای این کمیته، خدمات پخش المپیک و  المللی المپیک، عملیات رسانه بخش ارتباطات راهبردی کمیته بین

کنند که میزان آگاهی از مسائل  را تهیه می مردان و زنانابزار ارتباطی بازنمایی  کانال المپیک، نوعی جعبه

را در  ایرسانه های نمایش دستورالعملکند و  ای را افزایش داده، اصولی را تدوین میمربوط به نمایش رسانه

المللی المپیک و  المللی المپیک باید نمایندگانی را از کمیته مطبوعاتی کمیته بین کمیته بین. گیرد بر می

 .های دارای حق پخش دعوت کند تا در تهیه این جعبه ابزار با آنها همکاری نمایند کانال

 بهره گرفته و  ،ابزار ارتباطی از جعبه تا کند ش المپیک را تشویق میالمللی المپیک کلیه ذینفعان جنب کمیته بین

 .ای را به کار گیرندهای بازنمایی رسانه دستورالعمل

 ای این کمیته، خدمات پخش المپیک و  المللی المپیک، عملیات رسانه بخش ارتباطات راهبردی کمیته بین

مشارکت ها در بازیدر تدوین فرهنگ واژگان مختص مردان و زنان شوند تشویق میکانال المپیک همگی 

 . نمایند

 های پایش برای سنجش میزان محتوای  المللی المپیک از مقیاس ای کمیته بین ها و واحدهای رسانه بخش

منتشرشده درخصوص ورزش زنان استفاده خواهند کرد و هر سه ماه یک بار، کیفیت این ارتباطات و پوشش 

المللی المپیک، خدمات پخش المپیک و کانال  بخش ارتباطات راهبردی کمیته بین. شود ایش میاخبار پ

دهند؛ همچنین گزارش خود را در  های مربوطه گزارش می المپیک نتایج را به صورت ساالنه به کمیسیون

 .اختیار کمیسیون زنان و کمیسیون ورزشکاران قرار خواهند داد
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 خود را  تا تعادل در بین نیروهای منابع انسانی ست برنامه جذب و استخدام بایدرگیر می هایتمام بخش

وقت ادامه دهند و گزارش مربوط به جذب نیروهای جدید در این زمینه به صورت ساالنه به  تمام

 .گرددهای مربوطه ارسال می کمیسیون

 ای ویژه  تخدام نیروهای پروژهبایست برنامه جذب و اسالمللی المپیک می بخش عملیات مطبوعاتی کمیته بین

رویدادها / ها ای ورزش زنان را در بازی هر بازی یا رویداد را ادامه دهد تا میزان مشارکت نمایندگان رسانه

 .افزایش یابد

 های المپیک  های برگزارکننده بازی کمیته -2

های المپیک به عنوان بخشی از تعهد خود به رعایت منشور المپیک و حفاظت از برند  های برگزارکننده بازی کمیته

 .سازند های المپیک فراهم می های بازی بخشالمپیک، امکان بازنمایی منصفانه و برابر مردان و زنان را در کلیه 

 :اقدامات الزم

 المللی المپیک باید در قراردادهای خود با شهر میزبان، به صورت ویژه به بازنمایی منصفانه و برابر  کمیته بین

-ها پیگیری میپاریس آغاز شود و در کلیه مراحل بازی 0202این روند از المپیک . اشاره کندمردان و زنان 

که توسط  استتور کار کلیه جلساتی یکی از موارد مهم مندرج در دساین موضوع همچنین باید . گردد

 .دشو المللی المپیک برگزار می کمیسیون هماهنگی کمیته بین

 ها و نیز در رخدادهای حین  های المپیک باید در تولید محتوا جهت ترویج بازی کمیته برگزارکننده بازی

 .ای نمایدای منصفانه و برابر با مردان بازنمایی رسانه بازی، زنان را به گونه

 گیری درخصوص تدوین برنامه زمانی  های المپیک باید در معیارهای تصمیم های برگزارکننده بازی کمیته

 .مسابقات، تعادل جنسیتی را رعایت کنند

 المللی  و زنان کمیته بین ای مردانهای المپیک باید از جعبه ابزار بازنمایی رسانه های برگزارکننده بازی کمیته

های المپیک اطمینان حاصل  از بازنمایی یکپارچه و هماهنگ کلیه حاضران در بازیالمپیک استفاده کند تا 

 .نمایند

 

 

 



3 
 

 وظایف شرکاء  -3

  کمیته . دهدو مورد تاکید قرار میکارگروه نیاز به ارائه تصویر منصفانه و برابر از زنان ورزشکار را تایید

ن هدف و پایش عملکرد ذینفعان جنبش سازوکارهایی را برای رسیدن به ای بایستمیالمللی المپیک  بین

 .در این خصوص اجرا کند ء راالمپیک و شرکا

 :اقدامات الزم

 پروژه آزمایشی  دهحداکثر  ای را برای المللی المپیک بودجه توصیه کارگروه این است که کمیته بین

توسط کمیته ملی المپیک  ارائه شدهای  ملی المپیک تامین کرده و از مدل تحلیل محتوای رسانه  هایکمیتهدر

انجام شوند و دو دوره المپیک  0202تا  0202از سال  بایستمیهای آزمایشی  این پروژه. نیوزیلند بهره بگیرد

زنان ، کمیسیون   به کمیسیون 0202های ملی نیز حداکثر تا دسامبر های مربوط به کمیته یافته. دنرا در بر گیر

های  المللی المپیک و کمیسیون ای کمیته بین پیک، واحد عملیات رسانهالمللی الم ورزشکاران، کمیته بین

ها و دانش خود را در  های ملی المپیک حاضر در این طرح باید یافته کمیته. ارتباطی این کمیته گزارش شوند

 .به اشتراک بگذارند 0202تا  0202در بازه زمانی های ملی المپیک  انجمن کمیتهجلسات کاری 

 نحوه پوشش مسابقات زنان را تعیین کنند ستبایمی المللی المپیک ریابی و تلویزیونی کمیته بینخدمات بازا .

 .ای آتی تقویت شود همچنین بازنمایی حاضران زن المپیک باید به عنوان بخشی از توافقات حقوق رسانه

 های دارای حق پخش  کانالها در پس از بازی  های المپیک در تحلیلای مربوط مخاطبان بازیهای رسانه داده

 .گنجانده و اعالم شود

 این کانال . ها اطمینان حاصل کند کانال المپیک باید به طور مداوم از تعادل جنسیتی در تولید و اجرای برنامه

 .دهد المللی المپیک گزارش می نتایج پایش را به کمیسیون کانال المپیک و کمیسیون زنان کمیته بین

 کانال المپیک اطمینان حاصل کند  در ای بین مردان و زنانتعادل رسانهمپیک باید از اصل المللی ال کمیته بین

را در  و توازن محتویهای ملی المپیک بخواهد تعادل  المللی و کمیته های بین و بدین منظور، باید از فدراسیون

پروژه توسعه بخشی از گزارش  شده باید به عنوان اقدامات انجام. های کانال المپیک رعایت کنند ریزی برنامه

 .المللی المپیک گزارش شوند کمیته بین ورزش زنان

 ای از  ای المپیک  تعداد برابر و منصفانه المللی المپیک باید اطمینان حاصل کند کتابخانه چندرسانه کمیته بین

 .های زنان و مردان را در خود جای داده است ورزش
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 منابع مالی

و در سه  المللی المپیک مربوط به نحوه صرف منابع مالی استعه ورزش زنان کمیته بینسومین حوزه در پروژه توس

های برابر  به المللی و پرداختهای بینهای ملی المپیک و فدراسیونبخش تامین بودجه مورد نیاز، اقدامات کمیته

 شرح زیر تنظیم شده است

 بودجه موردنیاز.1

  خود را به منظور دستیابی به اهداف تعادل جنسیتی در زمین بازی، جنبش المپیک بخشی از بودجه عملیاتی

 .دهد حکمرانی و نیز مدیریت فرایندهای خود اختصاص می

 :اقدامات الزم

 کند پیشنهادهایی درخصوص ها و واحدهای مختلف خود درخواست می المللی المپیک از بخش کمیته بین

های مربوط به تعادل جنسیتی را ارائه دهند تا در بازه  هنحوه تخصیص بودجه عملیاتی جنبش المپیک در پروژ

 .های ویژه را مشخص نمایند بایست بودجه و پروژهها می در این توصیه. اجرا شود 0202تا  0200زمانی 

 المللی المپیک مرور و بررسی  های مربوط در کمیته بین ها عالوه بر آنکه باید توسط کمیسیون این توصیه

 .توسط کمیسیون زنان  و کمیسیون ورزشکاران نیز بررسی گردندبایست شوند، می

 پیگیری باشند و امکان  ای پایش و سنجیده شود که نتایج قابل تخصیص درآمد جنبش المپیک باید به گونه

. المللی المپیک درخصوص تعادل جنسیتی فراهم باشد ها با توجه به اهداف کمیته بین ارزیابی کمی آن

های  المللی المپیک پشتیبانی الزم را در تهیه گزارش این است که بخش مالی کمیته بینپیشنهاد کارگروه 

 .مربوط ارائه دهد

 مشخص و اجرا  0202تا  0200های زنان در بازه زمانی  گرچه نقشه جامع، نحوه تخصیص بودجه به طرح

 0202تا  0202های سال المللی المپیک از برنامه کنونی شود، توصیه کارگروه این است که کمیته بین می

هایی را اجرا کند که حضور زنان به عنوان مقامات فنی ورزشی و مربی را در المپیک زمستانی  استفاده و طرح

 .ها باید شامل اهداف جابجایی، پیگیری و سنجش و ارزیابی باشند این طرح. بیجینگ افزایش دهد 0200

 بر اساس 0200تا  0202کند در بازه زمانی  تشویق میالمللی المپیک را  کارگروه به شدت کمیته بین ،

 .های تعادل جنسیتی را آغاز کند گذاری بر روی طرح های پروژه، سرمایه توصیه
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 المللی های بین های ملی المپیک و فدراسیون کمیته اقدامات.2

ای را المللی بودجه ویژه های بین های ملی المپیک و فدراسیون کارگروه مطلع است که در حال حاضر، برخی کمیته

 .ها نیز، این روش را آغاز کنندکند سایر سازمان دهند و به شدت توصیه می های زنان اختصاص می به برنامه

 :اقدامات الزم

 بایست کنند، می المللی المپیک بودجه دریافت می های ملی المپیک که از سوی کمیته بین آن دسته از کمیته

المللی المپیک یا هر طرح دیگری  های تعادل جنسیتی کمیته بین اجرای توصیهنحوه تخصیص بودجه جهت 

 .در جهت دستیابی به تعادل جنسیتی در سازمان خود را معین کنند

 های دستیابی  ای را به طرحکند از محل درآمد خود، بودجه های ملی المپیک را تشویق می کارگروه، کمیته

 .ن اختصاص دهندشاهایبه تعادل جنسیتی در سازمان

 های تخصیص بودجه را پیش از آنکه در  کند تا گزارش های ملی المپیک را تشویق می کارگروه، کمیته

های زنان و  المللی المپیک درج شوند، با کمیسیون بین گزارش جدید پیگیری تعادل جنسیتی کمیته

 .های ورزشکاران در سطح ملی مرور کنند کمیسیون

 بایست کنند، می المللی المپیک بودجه دریافت می المللی که از سوی کمیته بین ای بینه آن دسته از فدراسیون

المللی المپیک یا هر طرح دیگری  های تعادل جنسیتی کمیته بین نحوه تخصیص بودجه جهت اجرای توصیه

 .در جهت دستیابی به تعادل جنسیتی در سازمان خود را معین کنند

 های دستیابی  ای را به طرحکند از محل درآمد خود، بودجه مللی را تشویق میال های بین کارگروه، فدراسیون

 .به تعادل جنسیتی در سازمانشان اختصاص دهند

 های تخصیص بودجه را پیش از آنکه در  کند تا گزارش المللی را تشویق می های بین کارگروه، فدراسیون

های زن و  یک درج شوند، با کمیسیونالمللی المپ بین گزارش جدید پیگیری تعادل جنسیتی کمیته

 .های ورزشکاران در سطح ملی مرور کنند کمیسیون

 0200تا  0202کند در بازه زمانی  المللی را تشویق می های بین های ملی المپیک و فدراسیون کارگروه، کمیته ،

ها و  این طرح. های تعادل جنسیتی را آغاز کند گذاری بر روی طرح های پروژه، سرمایه بر اساس توصیه

المللی  بایست در گزارش جدید پیگیری برابری جنسیتی کمیته بینها و تخصیص منابع مالی آنها، می برنامه

 .المپیک درج شوند
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 این . های تعادل جنسیتی برگزار شوند شود تعدادی جلسه کاری به منظور تخصیص بودجه و طرح پیشنهاد می

المللی المپیک  های ورزشی باشند و کمیته بین ای سازمان ی و قارها توانند بخشی از جلسات منطقه جلسات می

 .ها حضور یابد نیز در آن

 های برابر پرداخت .3

المللی باید سازوکارهایی را برای رفع نابرابری جنسیتی مبلغ جوایز یا  های بین های ملی المپیک و فدراسیون کمیته

 .سایر موارد پرداختی به ورزشکاران تدوین کنند

 :مات الزماقدا

 های  های ملی المپیک و فدراسیون المللی المپیک با همکاری کمیته کند کمیته بین کارگروه توصیه می

های دقیقی را انجام دهد تا موارد مغایرت مبلغ جوایز یا سایر مبالغ پرداختی به  المللی، بررسی بین

 .ورزشکاران شناسایی شوند

 جایزه در گزارش جدید پیگیری تعادل جنسیتی در کمیته کند نحوه تخصیص مبالغ  کارگروه توصیه می

 .المللی المپیک درج و پیگیری شود بین

 های انتقالی را  المللی، برخی برنامه های بین های ملی المپیک و فدراسیون کند کمیته کارگروه توصیه می

 .برای کاهش شکاف مبالغ پرداختی به مردان و زنان تدوین کنند

 


