
 مسابقة إعالمية عاملية

 "إلغاء الصور النمطية عن هجرة اليد العاملة"

 الشروط واألحكام

اإلعالمية العاملية "إلغاء الصور النمطية عن هجرة اليد العاملة" على  في املسابقةبمشاركته يوافق املشارك 

 الشروط واألحكام التالية:

 معايير املشاركة (1-1

  
 
 فأكثر. 81للصحفيين املحترفين الذين يبلغون من العمر  هذه املنافسة مفتوحة

ً
 عاما

 0222طولها تجاوز يمقاالت مكتوبة ال ( 8ركة ضمن إحدى الفئتين التاليتين: ايجب أن تقع املواد املش 

 دقائق. 5مدتها عن مقاطع فيديو/وسائط متعددة ال تزيد ( 0كلمة. 

  قبل  .استمارة االشتراك على االنترنتيرجى ملء
ُ
الطلبات املرسلة بالبريد العادي أو البريد لن ت

 االلكتروني.

  مادٍة واحدة فقط.يحق للمشارك تقديم 

  بتوقيت وسط  65:32وينتهي في تمام الساعة  6112أيلول/سبتمبر  11يبدأ موعد تقديم املواد في

 .6112تشرين األول/أكتوبر  51أوروبا في 

 فترة التسجيل أو إلغاء املسابقة في حال عدم استالم  تحتفظ منظمة العمل الدولية بالحق في تمديد

 عدٍد كاف من املواد.

  
ُ
شرت في الفترة  ةداعتبر املال ت

ُ
 إال إذا كانت قد ن

ً
مة مقبولة تشرين  18-0285كانون الثاني/يناير  8املقدَّ

 0282األول/أكتوبر 

  ألن  أو اإلسبانية الفرنسيةترجمٍة أمينة باللغة اإلنكليزية أو ب إرفاقهاشريطة  يمكن تقديم املواد بأي لغٍة

يم.الترجمة إلى إحدى هذه اللغات هي التي ستُ   قَّ

 .
ً
 ونوعا

ً
 إلى شكل املادة على و  ُيعتبر املشتركون مسؤولين عن موادهم شكال

ً
يعلن الحكام قرارهم استنادا

 
ُ
 م بطريقٍة خاطئة.قدَّ شاشة الحاسب. ولن يتحمل املنظمون املسؤولية عن أي مواد ت

  ٍتحتفظ منظمة العمل الدولية بالحق في رفض أي مادة   
 
افترائي أو  ل أو ذات محتوى جارٍح أو مضل

، مبتذل أو يمثل
ً
 جنائية، أو يفض ي إلى مسائلٍة مدنية ،أو يشجع على انتهاج سلوٍك  سلوكا

ً
 ،ُيعتبر جريمة

ٍ من معايير منظمة العمل الدولية. أو ينتهك أي قانوٍن 
 وطني أو دولي أو أي 

 الجوائز (1-6

علن أسماء الفائزين قبيل اليوم العالمي للمهاجرين بتاريخ  (أ
ُ
ول/ديسمبر. ويحصل الفائزون كانون األ  81ت

 على:

ٍ من ادوالر ل 8222بقيمة  جائزة نقدية (8
 لفائزين األربعة )اثنان عن كل فئة(.كل 

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/WCMS_405359/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/WCMS_405359/lang--en/index.htm


0) ٍ سُتعرض املواد األربعة الفائزة على املوقع االلكتروني ملنظمة العمل الدولية  :بمهنيتهم اعتراف 

في ورشات العمل والدورات التدريبية والفعاليات التي  الدوليةمنظمة العمل أن تستخدمها ويمكن 

 تعقدها 
ً
 .مستقبال

منح الجائزة النقدية في غضون ثالثة أشهرٍ  (ب
ُ
من تاريخ انتهاء املسابقة عبر حوالٍة مصرفية. ولهذا  ت

 الغرض، يجب أن يكون للمشاركين )الرابحين( حساب  مصرفي باسمهم.

 بعد املسابقة. الدعايةمائهم وموادهم الرابحة في يوافق الفائزون على استخدام أس (ج

 الجائزة النقدية املمنوحة. عن عن تسديد كل الضرائب املستحقة الرابحون مسؤولون  (د

  (ه
ً
عتبر قرارات تحديد الفائزين قطعية

ُ
 وغير قابلٍة لالستئناف. ت

 لجنة الحكام ومعايير الفوٍزتكوين  –الحكام  (1-5

 
ً
جري منظمة العمل الدولية مراجعة

ُ
 للمواد لتُ ت

ً
إلى لجنة الحكام  حيل أفضل عشر مواد من كل فئٍة أولية وفرزا

حكام. وقرار منظمة العمل الدولية والحكام في ما يخص سائر األمور املتعلقة باملنافسة قطعي   5املكونة من 

مة مع املقدَّ وباإلضافة إلى ضمان توافق املواد  .في أي مرحلة من مراحل املسابقة ولن تجري أي عملية تفاوٍض 

م املواد وفق املعايير التاليةاألخالقيات األساسية للصحافة، ستُ   :قيَّ

 اإلبداع (1

o  وضع املهاجرين والالجئين في سوق فهم مدى إسهام املادة املقدمة في فهم الهجرة من أجل العمل و

 العمل.

o  وحكومات تقديم رأٍي متوازن يعبر عن وجهات نظر شتى أصحاب املصلحة من عماٍل مهاجرين

 وأصحاب عمل ونقابات عمالية.

o  في وجه حماية العمال وإدماجهم في 
ً
تقديم حلوٍل مبتكرة للتغلب على العراقيل التي تقف عائقا

 مقارنة الوضع قبل وبعد سن تشريعاٍت جديدة
ً
أو سياسة جديدة  ،سوق العمل )إذا أمكن مثال

 أو اتفاقية ثنائية، الخ(. ،للهجرة

o  الصور النمطية ورهاب األجانب والتمييز في سوق العمل.املساعدة في محاربة 

o (.للعمال املهاجرين التطرق إلى اآلفاق الجديدة لهجرة اليد العاملة )كاالستقدام العادل 

 الدقة (6

o .جمع مواٍد مستقاة من مصادرها مباشرة 

o املقدمة أو أجزاء  إدراج ترجمٍة أمينة باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية في حال كانت املادة

 منها بلغٍة أخرى.

ٍالحماية (5

o  حماية املجموعات الضعيفة واملصادر وغيرها من املكونات الحساسة للقصة بعدم ذكر معلوماٍت

 غير ضرورية يمكن أن تعرضهم للخطر )ومنها عرض صورهم أو أسمائهم أو أماكن إقامتهم وغيرها(.

o استخدام مصطلحاٍت حقوقية. 

 امللكية الفكرية (1-1



 .تبقى جميع حقوق امللكية الفكرية للمواد املشاركة لصالح املشاركين 

   ي 
 
 غير حصرٍي ال رجعة فيه بموجب هذه الوثيقة العمل الدولية  منح املشاركون منظمة

ً
 عامليا

ً
تصريحا

ٍ من ودون أي رسوٍم باستخدام ونسخ وتعديل ونشر وتوزيع أي مادٍة مشاركة في املسابقة في
أنشطة  أي 

 لعمل الدولية، ومنها الحق في منح تصاريح فرعية.منظمة ا

 حصل على إذٍن  قد يصرح املشارك بأن أي صورٍة أو لقطة تظهر في املادة قد التقطها هو أو أنه

باستخدامها في مادته وبأنه يمكن ملنظمة العمل الدولية استخدام الصور واللقطات على النحو 

ا يصرح املشارك بأن صاحب عمله، عند االقتضاء، قد املنصوص عليه في هذه الشروط واألحكام. كم

 منحه اإلذن بتقدم املادة إلى املسابقة.

  من الشخص أو األشخا ساري املفعول  إذٍن يصرح املشارك بأنه حصل على 
ً
ص الظاهرين في أي مباشرة

كان يصرح املشارك إن كما استخدام تلك الصورة أو اللقطة كجزٍء من املسابقة. بصورٍة أو لقطة 

 أو لقطاٍت 
ً
  سيقدم صورا

 
ثالث بمقتض ى الفقرة السابقة بأنه حصل على تأكيٍد خطي من  التقطها طرف

 و. منحه اإلذن ساري املفعول ذلك الطرف الثالث ب
ً
في جميع الحاالت، يصرح املشارك الذي يقدم صورا

هم بأنه سفاء أنفيها تقديم موافقتهم من تلقليس بمقدور الشخص أو األشخاص الظاهرين  أو لقطاٍت 

ل )كولي األمر أو الوص ي القانوني لذلك الشخص أو األشخاص(  حصل على املوافقة من شخٍص مخوَّ

 
 
 بموجب القوانين النافذة. وأن تلك املوافقة صالحة

  ٍ اللقطات إلى ضمان  وأمن املواد املذكورة ومنها الصور  تسعى منظمة العمل الدولية لدى نشرها ألي 

 بالطريقة التالية: منظمة العمل الدولية/اسم املشارك. ظهور اسم املشارك

  يقدم املشارك النسخة األصلية من املادة املشاركة بدقٍة عالية إذا طلبت منظمة العمل الدولية منه

 ذلك.

 احترام التشريعات وقواعد السلوك املنهي (1-3

 وبقواعد السلوك امل
ً
 تبعة في جمعياتهم أو نقاباتهم املهنية فييتعهد املشاركون بااللتزام بالقوانين النافذة قاطبة

 وضع املواد وتقديمها.ب ما يتعلق

 تسوية النزاعات (1-2

 وال يجوز االستئناف فيها، ُيتوقع من املشارك  (أ
ً
عتبر قطعية

ُ
في ما عدا القرارات املتعلقة بالجوائز والتي ت

نشأ بينهما بموجب هذه ومن منظمة العمل الدولية بذل كافة الجهود املمكنة لحل أي نزاٍع أو خالف ي

 عبر مفاوضاٍت مباشرة غير رسمية. فإذا فشال في حله، 
ً
 بحل يُ املسابقة وديا

ً
التحكيم وفق قواعد قطعيا

 لدى لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي.
ً
تتكون هيئة التحكيم من و  التحكيم السارية حاليا

ٍم وحيد.  
 
 محك

 عن أي ٍ ال ش يء في هذه الشروط واألحكام أو  (ب
ً
من االمتيازات  املسابقة أو يتعلق بها ُيعتبر تنازال

 والحصانات التي تتمتع بها منظمة العمل الدولية.


