
 

 

 

ي لشباب الشعوب األصلية 
 
جائزة الويبو للتصوير الفوتوغراف

2022-2021والمجتمعات المحلية   

 القواعد

 

 التعريفان .1

الويبو: المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( هي إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. ويبلغ عدد أعضائها  1.1

ي جنيف.  193
 
ي عالمي متوازن وفعال دولة عضوا، ويقع مقرها الرئيسي ف وتتمثل مهمة الويبو بتطوير نظام إيكولوج 

 للملكية الفكرية من شأنه تعزيز االبتكار واإلبداع من أجل تهيئة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. 

 : الفرد الذي مشاركال 2.1
ا
م عمل

ّ
 لهذه القواعد )القواعد(.  يقد

ً
 وفقا

 الغرض  .2

ي إىل مسابقتشثر جائزة الويبو للتصوير  1.2
ي مفتوحة أمام الفوتوغراف 

أفراد الشعوب األصلية والجماعات ة تصوير فوتوغراف 

ي إحدى  الموجودة المحلية
ي الويبو ف 

تغثر المناخ واإلجراءات المناخية: أّمنا األرض ، حول موضوع الدول األعضاء ف 
 المسابقة(. ) بعدساتنا 

وي    ج له و  2.2 تهدف الويبو، عن طريق هذا النشاط، إىل االحتفال بإبداع شباب الشعوب األصلية والجماعات المحلية والثر

ي صورهم. وموضوع جائزة الويبو للتصوير 
وا عنه ف  وتوعيتهم بكيفية استخدام حق المؤلف لحماية إبداعهم الذي عث 

ي هو 
. وتهدف المشاركة إىل تشجيع شباب الشعوب المناخية: أّمنا األرض بعدساتناتغثر المناخ واإلجراءات الفوتوغراف 

 . األصلية والجماعات المحلية عىل التعبثر عن أنفسهم بشأن هذه المسألة ذات األهمية العالمية الهائلة. 

 عامة اتمالحظ  .3

ام بها.  مشاركدخول المسابقة، يقّر المجرد ب 1.3  بأنه قد قرأ هذه القواعد وفهمها وبأنه موافق عىل االلثر 

ي أي وقت 2.3
نشر القواعد كان  ويجوز للويبو تعديل هذه القواعد ف 

ُ
لة، إن وجدت، . وست

ّ
ونية عىل المعد صفحة الويبو اإللكثر

النفاذ فور . وتدخل التعديالت حثر  https://www.wipo.int/tk/ar/youth_prize.htmlالمخصصة عىل الرابط: 

ها، ما لم ُيذكر خالف ذلك.   نشر

3.3  .
ً
 ويكون دخول المسابقة مجانيا

 لما تقتضيه مشاركوستستخدم الويبو جميع المعلومات الشخصية لل 4.3
ً
 . سياسة الخصوصية والبيانات الشخصيةير  وفقا

 . األهلية4

وط التالية:  مشاركفرد أهلية المشاركة بصفة تكون لل 1.4 ي الشر
 إذا كان يستوف 

ي الويبو.   1.1.4
ي إحدى الدول األعضاء ف 

 إىل الشعوب األصلية والجماعات المحلية ف 
ً
 أن يكون الفرد منتميا

ة ال 30أن يكون الفرد ما دون عمر   2.1.4 ي تاري    خ اختتام فثر
 ف 
ً
 . تقديمعاما

ي  18فوق السن القانونية ) مشاركوإذا لم يكن ال 3.1.4
 عىل سبيل المثال(، يجب الحصول عىل إذن للمشاركة ف 

ً
عاما

 .) ي )أو األوصياء القانونيير 
 المسابقة من أحد الوالدين )أو كليهما( أو الوصي القانون 

م الويبو جميع  2.4
ّ
مةيجب أن تتسل

ّ
ي  16:00قبل الساعة  األعمال المقد

ز للويبو ويجو  . 2022يناير  22)بتوقيت جنيف( ف 

 . ي
 تمديد هذا الموعد النهان 

https://www.wipo.int/members/ar/index.html
https://www.wipo.int/members/ar/index.html
https://www.wipo.int/tools/ar/privacy_policy.html
https://www.wipo.int/tools/ar/privacy_policy.html
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 أن  مشاركويجوز لكل   3.4
ا
م عمل

ّ
 واحديقد

ً
 فقط.  ا

 . كثر مش عملم يتقدوال يجوز لشخصير  أو أكثر   4.4

5.4   
 
 ال يؤه

ّ
  همام )المشار إليهم أدناه( وأقرباؤ ل موظفو الويبو والحك

ً
ي المسابقة للمشاركة تباعا

 
 . ف

ي أي مرحلة من مراحل المسابقة، يجوز أن يعتث  غثر مؤهل.  مشاركوإذا لم يمتثل ال  6.4
 
وط، ف  ألحد هذه الشر

لتقديمإجراءات . 5   ا

 أن  مشاركيجب عىل ال 1.5
ا
م عمل

ّ
ة   يقد ومنصة تقديم العمل(. وعن طريق منصة المسابقة ) التقديمكامل قبل اختتام فثر

م. prize.wipo.int-https://youthالمسابقة متاحة عىل الرابط: 
ّ
جميع العنارص  ويجب أن يتضمن العمل المقد

 التالية: 

م باالرتباط مع  صورة واحدة  1.1.5
ّ
 . تغثر المناخ واإلجراءات المناخية: أّمنا األرض بعدساتن موضوعتقد

 المتاحة. تقديم استمارة الاستكمال جميع الحقول المطلوبة عىل يجب و  2.1.5

وط التالية:   3.1.5  ويجب أن تتوافق الصورة مع الشر

ي جائزة منحت و/أو  قدير أال تكون الصورة قد حصلت عىل ا  1.3.1.5
 
. التصوير لل أخرى مسابقة ف ي

 
 فوتوغراف

 هو من أنتج الصورة.  مشاركالمؤلف الوحيد للصورة، أي أن ال هو  مشاركوأن يكون ال  2.3.1.5

ي حقوق الالجميع  مشارككون للوأن ت  3.3.1.5
 
ي الباب واردة ف

 
ي 9لصورة، عىل النحو المشار إليه ف

. فالصور التر

عتث  بالتاىلي غثر مؤهلة. 
ُ
ط وقد ت  قد ال تتماشر مع هذا الشر

ً
ت سابقا شر

ُ
 ن

 وأن تخلو الصورة من أية عالمات مائية أو أية عالمات أخرى شبيهة بها.   4.3.1.5

 . PNGأو  JPEGأو  JPGوأن تكون الصورة بنسق   5.3.1.5

وأن تكون الصورة بأعىل دقة تفاصيل ممكنة. وعىل سبيل المثال، يكون الحد األدن  لعنارص البيكسل:   6.3.1.5

ي  3500
ي  8.5أو  A4أو صفحة  2480ف 

 بوصة.  11ف 

 ويجوز للصورة أن تكون ملونة أو أحادية اللون أو باألبيض واألسود.   7.3.1.5

لكن يجب أن لتباين والمرشحات(. )مثل الضوء واويجوز أن تكون الصورة قد خضعت لتحسينات رقمية   8.3.1.5

ي المائة، دون أي عنارص إضافية، فال تضاف وال تحذف أي
 ةتكون جميع العنارص فوتوغرافية بنسبة مئة ف 

ي أن تضاف إىل الصورة أو تحذف منها 
، عنارص داخل الصورة بطريقة رقمية. وعىل سبيل المثال، ال ينبغ 

 اتص واللوحات والنصوص والصور األخرى والرسومواألشخا كاألشياء  أية عنارص بوسائل رقمّية، 

 والملصقات، وما إىل ذلك. 

تغالية،   4.1.5 ية أو الفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية أو الث  ويجب إرفاق وثيقة واحدة بالعربية أو الصينية أو اإلنكلثر 

 تتضمن جميع العنارص التالية: 

 عنوان الصورة )العنوان(.   1.4.1.5

ها عن مشاعر العن ا مشاركوصف موجز بقلم ال  2.4.1.5  تجاه مشاركرتباط الصورة بالموضوع وكيفية تعبثر

 بنص مكتوب MP4 قكلمة( أو مقطع فيديو بنس  200تجاوز يالموضوع )ال 
ً
 . )القصة( مصحوبا

ة الذاتية(.   200)أقل من  مشارك، بقلم اللمشاركل خلفية الشخصيةالنبذة عن   3.4.1.5  كلمة( )السثر

 )الصورة الشخصية(.  JPEGأو  JPGبنسق  مشاركصورة شخصية واحدة عن ال  4.4.1.5

ي ينتمي إليها، بما  مشاركوصف موجز بقلم ال  5.4.1.5
عن الشعب األصىلي الذي ينتمي إليه أو الجماعة المحلية التر

ي الجماعة )أقل من 
ي ينخرط بها المشارك ف 

ي ذلك الطريقة )الطرق( التر
 (. االنتماءكلمة( )  200ف 

، و و   6.4.1.5 ي
ون  يد اإللكثر يدي، ورقم الهاتف، وفئة السكان األصليير  أو االسم الكامل، وعنوان الث  العنوان الث 

ي ينتمي إليها ال
 . مشارك، والمكان، وبلد المشاركالجماعة المحلية التر

 وتاري    خ ومكان التقاط الصورة.  5.1.5

ا والهاتف النقال. و  6.1.5  اللتقاط الصورة، مثل الحاسوب اللوجي والكامثر
ً
 المعدات المستخدمة عموما

المرشحير  الذي يصلون إىل القائمة النهائية أو من الفائزين المحتملير  تقديم رسالة دعم من طرف يجوز أن ُيطلب من  2.5

ي ينتمون إليها، والممثلة عىل سبيل المثال بمنظمة أو بهيئة تمثيلية أخري، 
الشعوب األصلية أو الجماعات المحلية التر

 ماعة المحلية. إىل ذلك الشعب األصىلي أو تلك الج مشاركللتأكيد عىل انتماء ال

ة الذاتية والصورة الشخصية واال  3.5  ". تقديم"وثائق ال اسمب مجتمعة نتماءيشار إىل الصورة والعنوان والقصة والسثر

 القبول إجراءات. 6

مستستعرض الويبو ال 1.6
ّ
ام المشار إليهم أدناه، ما إذا كان ال عمل المقد

ّ
م  عملوتقرر، بالتشاور مع الحك

ّ
ي جميع المقد

يستوف 

ي هذه القواعد. 
وط المنصوص عليها ف   الشر

https://youth-prize.wipo.int/
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مويكون قرار الويبو بشأن قبول ال  2.6
ّ
.  عمل المقد

ً
 نهائيا

م  3.6
ّ
 ال يمتثل لهذه القواعد.   العملمن المسابقة دون إخطار سابق، إذا كان  ويجوز للويبو أن تقرر إقصاء أي عمل مقد

ي،  عملوُيرفض أي  4.6 ، أو تشهثر ء، أو مؤذ، أو هجومي يحتوي عىل انتهاك، أو تهديد، أو محتوى كاذب، أو مضلل، أو مسي

، أو ينتهك حرمة المقدسات.  ، أو إباجي ي
، أو تحريض   أو بذيء، أو فاحش، أو مشير 

ي و/أو الصور المقبولة عىل أن تنشر لويبو يجوز لو   5.6
ون  ي معرض مامنصة المسابقة موقعها اإللكثر

 
االسم  معدي و/أو ف

تحتفظ الويبو بالسلطة التقديرية الكاملة فيما يتعلق و . يةنامك، حسب االقتضاء واإل وثائق التقديمو  الكامل للمشارك

ا للقواعد الحالية و المقبولة بنشر أي من الصور 
ً
. توقيت ذلك الأو جميعها وفق وستخضع الصور المقبولة للتحكيم  نشر

 
ً
ة التحكيم المحددة وفقا ي الباب  خالل فثر

 
ي الوارد ف

 . 8للجدول الزمت 

ام يوس  6.6
ّ
 من  المشهورين، وهم من المصورين أربعةكون مجموع الحك

ً
، والمجتمعات المحلية صليةاأل شعوب أبناء الدوليا

ي مجال 
 
ة المناسبة ف ، وذوي الخث  ي هم من األشخاص الملمير  بتغثر المناخ و/أو الحفاظ عىل التنوع البيولوج  وغثر

. التحكيم واإلشر  ي
 
 اف عىل مسابقات التصوير الفوتوغراف

ام   7.6
ّ
ي يختارها الحك

  للقائمةوسُيفصح عن الصور التر
ً
ي الباب النهائية، وفقا

 
ي الويبو موقع ، عىل 8للجدول الوارد ف

ون  . اإللكثر

ي و/أو الهاتف. ما سبق سيتم إبالغ المشاركير  بو 
ون  يد اإللكثر  من خالل منصة المنافسة و/أو الث 

ي ا  8.6
 
ي الوارد ف

 للجدول الزمت 
ً
ي الويبو موقع ، عىل 8لباب وسُيعلن عن الفائزين، وفقا

ون  ما سيتم إبالغ المشاركير  بو . اإللكثر

ي و/أو الهاتفسبق 
ون  يد اإللكثر ام كل من . وسيقرر  من خالل منصة المنافسة و/أو الث 

ّ
ي للفائزين. والويبو الحك

 العدد النهان 

ام الصورة الر  9.6
ّ
ي القائمة النهائية. وسيختار الحك

 
 ابحة من بير  الصور الواردة ف

10.6  .
ً
ام نهائيا

ّ
 ويكون قرار الحك

ها عندها بالموضوع تقيّ بحسب الصور  ُيحكم عىلوس  11.6 ي  ه وأثرها العام وأصالتها وتعبثر
ودرجة اإلبداع والتعبثر الفت 

، وجمالها البرصي،   والشخضي
ً
ي من بير  معايثر أخرى. وستؤخذ القصة المشفوعة بكل صورة أيضا
 عير  االعتبار. ف 

افية أو سيحكم عىل الصور عىل أساس محايد من حيث التكنولوجيا   12.6 ي استخدام المعدات االحثر
، أي دون النظر ف 

 الخاصة. 

ي يتمتع بها ال  13.6
ة المهنية التر قّيم الصور عىل أساس الخث 

ُ
أو عىل أساس خلفيته أو مهاراته الكتابية )وذلك فيما  مشاركولن ت

 يخص القصة(. 

 . الجوائز7 

 يحصل مصورو الصور الرابحة عىل واحدة أو أكثر من الجوائز التالية:   1.7

 

مجيات ذات الصلة بقيمة تصل إىل  1.1.7 ي وتراخيص للث 
)للمركز  دوالر أمريكي  3500معدات للتصوير الفوتوغراف 

(، و ريكي دوالر أم 2500األول(، و ي
 ؛)للمركز الثالث( دوالر أمريكي  1500)للمركز الثان 

 

؛ توجيهب و فرص تدريو/أو   2.1.7 ي
ي مجال التصوير الفوتوغراف 

 ف 

 

 أنواع أخرى من التدريب عىل مهارات األعمال الثقافية ومهارات الحياة؛و/أو  3.1.7

 

ها نشر لو/أو  4.1.7 وسائل إعالم أخرى باإلضافة إىل أشكال متعددة من أشكال  عث  لصور عىل موقع الويبو واحتمال نشر

اف والتقدير.   االعثر

 

 لعدد األ و  ،باإلضافة إىل الجوائز المذكورة أعالهو  2.7
ً
مةتبعا

ّ
ام بالتشارك مع الويبو جوز لالواردة، ي عمال المقد

ّ
ار يختا لحك

فية" و  عدد   الفائزين بناءا عىل ذلك. ها عىل طبيعة الجوائز وكيفية توزيعتحديد من "اإلشارات الشر

ي  3.7
ون  يد اإللكثر ي غضون و/أو الهاتف ويتم إخطار الفائزين بالث 

أيام من صدور قرار الحكام. وال تكون الجوائز قابلة  10ف 

ي بلدهم، وأن يتكبدوا مسؤولية تسديدها. 
يبة عىل قيمة الجوائز ف   لإلحالة. ومن الممكن أن يخضع الفائزون إىل رص 

ي 8
 . الجدول الزمت 

 تبذل الويبو قصارى جهدها التباع جدول المسابقة كما هو مبير  أدناه. س

 

 2021أغسطس  12 فتح باب التقديم

 2022يناير  22 إغالق باب التقديم
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ة التحكيم   2022مارس  22إىل  2022يناير  22 فثر

 2022مارس  22 إعالن القائمة النهائية لألعمال

 2022أبريل  22 اإلعالن عن الصور الفائزة

الفكرية9  الملكية   . 

:  مشاركإن ال 1.9  يقّر ويرّصح ويفيد بما يىلي

م إن ال 1.1.9
ّ
 من حقوق المؤلف، أو العالمة التجارية أو األشار التجارية أو التصاميم الصناعية أو عمل المقد

ً
ال ينتهك أيا

ي للشعوب 
 
ي ذلك القانون العرف

 
امات التعاقدية بما ف ة أو االلثر  يحمي المعارف  قد  األصلية الذيالعالمات الممثر 

ي التقليدي، أو أية حقوق أخرى للملكية الفكرية أو حقوق ملكية أخرى ألي 
 
التقليدية و/أو أشكال التعبثر الثقاف

 طرف آخر. 

مالوإن   2.1.9
ّ
ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، األسماء أو  عمل المقد

 
ي الخصوصية، بما ف

 
ال ينتهك حق أي شخص ف

هم من الشخصيات العامة، سواء كانوا أحياء أو الخصائص األخرى  ، أو غثر ي تحدد بعض المشاهثر
 . أمواتالتر

ر بأي شخص أو حيوان  3.1.9 ر أو التهديد بإلحاق رص  ي بيئة خالية من القسوة ودون إلحاق رص 
 
قطت ف

ُ
وإن الصورة قد الت

 أو نبات. 

بيرّ  فيها بشكل قابل للتحديد   4.1.9
ُ
ي الصورة أو ت

 
حدد هويته ف

ُ
قد وافق عىل الظهور عىل النحو الذي يظهر وإن كل فرد ت

خيص الممنوح للويبو  ي الصورة، ولغرض دخول المسابقة وغرض الثر
 
ي الو فيه ف

 
 أدناه.  3.9 بند المشار إليه ف

ي ذلك، عىل استخدام و/أو إظهار   5.1.9
ي حال كان يقتض 

ي قد وافق، ف 
ي المعت 

ّ
وإن الشعب األصىلي أو المجتمع المحىل

ء نفسه عىل استخدام المعارف التقليدية و/أو  ي
ي الصورة.  وينطبق السر

ي التقليدي الواردة ف 
أشكال التعبثر الثقاف 

" شبه و/أو صورة و/أو اسم أي فرد متوف  من أفراد الشعب األصىلي أو الجماعة 1و/أو عرض صور يرد فيها "

 " أي محتوى مقدس أو شي أو حساس. 2المحلية و"

 ات الصلة. ويجب الحصول عىل كل التصاري    ح األخرى ذ  6.1.9

 ، وال تطالب بذلك. التقديموال تتمتع الويبو بملكية حق المؤلف فيما يخص الصور أو وثائق  2.9

 غثر استئثاري وغثر تجاري ومعف  من اإل مشاركيمنح الو  3.9
ً
 عالميا

ً
تبدأ  تاواتون الويبو، بموجب هذه القواعد، ترخيصا

ي العلن وعرضها وتمتد حتر سنتير  بعد اإلعالن عن تقديم صالحيته من تاري    خ ال
الفائزين، الستخدام صورهم وإظهارها ف 

ونسخها وتوزيعها ونقلها إىل الجمهور وبثها وترجمتها وحفظها، وذلك بأي نسق أو وسيلة أو شكل. وال يجوز أن يكون أي 

ي وتكوين الكفاءات بوصفها وكا ويج  لة استخدام من هذا القبيل من طرف الويبو إال ألغراض عملها التعليمي والثر

. وال يجوز للويبو أن تستخدم ةألرشفغراض امتخصصة تابعة لألمم المتحدة )الغرض( وما يرتبط بذلك من استخدام أل 

.  األعمال المقدمةالصور و/أو 
ً
 تجاريا

ً
 استخداما

خيص نفسه المنصوص علمشاركويمنح ال 4.9 ي البند ون الويبو الثر
يطة أن يكون  الستخدام وثائق التقديم 3.9يه ف  شر

 باستخدام صورة الاستخد
ً
نا ي البند مشاركام تلك الوثائق مقثر

 أعاله.  3.9، وذلك للغرض المشار إليه ف 

ي كل مرة تستخدم فيها صورة ال مشاركوستسند الويبو العمل إىل ال 5.9
عىل  مشارك. ويوافق الالتقديمووثائق  مشاركف 

ي أي تبليغ أو نشر أو إعالن عن الم
 الصورة، دون أي تعويض أو إخطار.    و/أو  سابقةاستخدام اسمه والصورة ف 

 بالقدر المعقول لتحول دون المساس بسالمة الصورة.  6.9
ً
ات أو تصويبات أو و وستبذل الويبو جهودا لن تجرى أي تغيثر

ات ال، باستثناء مشاركدون الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من ال التقديمتعديالت عىل الصورة أو وثائق  تغيثر

ستخدم فيها. منطقية عىل الصو ال
ُ
ي ت
 رة لتتماشر مع الوسيلة التر

ستقوم الويبو بإسناد المعارف التقليدية  ،ذلك وإذا طلب المشاركوعند استخدام أو عرض أو نسخ إحدى الصورة،  7.9

 لل
ً
ي الصورة وفقا

ي التقليدي ف 
 أعاله.  5.1.9 بند وأشكال التعبثر الثقاف 

 بأن المعلومات األساسية عن مشاركويحاط ال 8.9
ً
عون عىل دراسة سابقة ويشج  محق المؤلف متاحة عىل منصة الون علما

 .  عملأي تلك المواد قبل تقديم 

ي الوقت المناسب بشأن حق المؤلف واإلدارة الجماعية للحقوق، وكذلك مشاركوسيتاح لل 9.9
ي ف 
ي مجان 

اص  ير  تدريب افثر

ي التقليدي. بشأن العالقة بير  الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبثر الث
 قاف 
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نت خالية من أية   1.10 ي وسعها لتضمن أن تكون منصة المسابقة الخاصة بها وخدماتها عث  اإلنثر
 
مع أن الويبو تبذل كّل ما ف

وسات أو أي منها. وال تتحّمل الويبو أية مسؤولية  وسات حاسوبية، فليس بمقدورها ضمان أن تكون خالية من كل الفثر فثر

ر كيفما قد يسّببه استخدام  منصة المسابقة الخاصة بها.  عن خسارة أو رص 

 . أخر  وال تكون الويبو مسؤولة عن أي استخدام غثر مرصح به للصورة من جانب طرف 2.10

ه عىل أنه تنازل عن أي من االمتيازات  3.10 ي أي قاعدة من هذه القواعد أو ما يرتبط بها ما يمكن اعتباره أو تفسثر
 
وليس ف

ي تتمتع بها الويبو بصفتها منظمة 
 دولية وإحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. والحصانات التر

ي أي وقت 4.10
 
 . كان  ويجوز للويبو إلغاء المسابقة ف

المنازعات11  . 

 
ً
حال أي منازعة ناشئة عن هذه القواعد إىل التحكيم لتسويتها تسوية نهائية عن طريق التحكيم وفقا

ُ
لقواعد التحكيم السارية  ت

ال(. وتكون السلطة المخولة بالتعيير  األمير  العام للمحكمة الدائمة للتحكيم. للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدو
ىلي )أونسيثر

ي جنيف. 
 
 ويكون مكان التحكيم ف

 
 
 
 
 


