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ي  مسابقة الف�ديو للشباب
وم �ف و ي ب �� ل ل�ي ا عا ل ة  ا �� مل ل ل

م  عا ل ة  فك�� ل  2022ا
 
 

لقواعد  ا
 
 
 

 التعار�ف -1
 

 193ال��بو المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو) �ي إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. وتضم : ال��بو 1-1
ي جن�ف، س���ا. 

ي عال�ي  دولة عضوا� و�قع مقرها الرئ��ي �ف ي ق�ادة تط��ر نظام إ�كولو�ب
وتتمثل مهمة ال��بو �ف

اع من أجل تهيئة مستقبل أفضل وأ��� استدامة متوازن وفعال للمل��ة الفك��ة من شأنه تع��ز االبتكار واإلبد
 للجميع. 

ي عام  اليوم العال�ي للمل��ة الفك��ة:  2-1
ي ال��بو 2000�ف

وهو تار�ــــخ دخول  -أب��ل  26يوم ، حّددت الدول األعضاء �ف
ي عام 

ف النفاذ �ف . لفك��ةاليوم العال�ي للمل��ة الفك��ة بهدف إذكاء فهم الجمهور للمل��ة ا - 1970اتفاق�ة ال��بو ح�ي
 ، ف ي جميع أنحاء العالم  يتيحومنذ ذلك الحني

اليوم العال�ي للمل��ة الفك��ة فرصة ف��دة كل سنة لمشاركة اآلخ��ن �ف
ي ازدهار الموس��ت والفنون 

ي �ساهم بها المل��ة الفك��ة �ف ي ال��ف�ة الىت
ي النظر �ف

ي الذي  وق�ادة�ف االبتكار التكنولو�ب
 �ساعد ع� بناء عالمنا. 

بموجب القواعد  مساهماتهمالذين �قدمون  ،بصفتهم الشخص�ة ،أو مجموعة األفراد  األفراد  : (المشاركون)المشارك  3-1
 الحال�ة (القواعد). 

https://wipd2022-من خالل الرابط التا�ي [ مسابقة: �مكن ز�ارة المنصة المخصصة للمسابقةمنصة ال 4-1
/prize.wipo.int[ . 

ي الرابط التا�ي [المساهمة 5-1
ون�ة ال: الف�ديو المقّدم والوثائق المرتبطة به ع� النحو الموّضح �ف صفحة اإلل��ت

 . ]للمسابقة
 

 الهدف -2
 

أو  األفراد ) إ� مسابقة ف�ديو مفتوحة أمام المسابقة( 2022�ش�ي مسابقة الف�ديو لليوم العال�ي للمل��ة الفك��ة لعام  1-2
ف مستقبً� أفضل " التا�ي  �شأن الموض�ع ،بصفتهم الشخص�ة ،مجموعة األفراد  نحن شباب ومبتكرون. فلننب

 ". المل��ة الفك��ةباستخدام 
ي صفوف استثارة الو�ي ال��بو إ� االحتفاء ب�بداع الشباب وتع��زە، و تهدف  ومن خالل المسابقة، 2-2

 �ف
�
، خصوصا

 الجمهور 
�
ف ورواد األعمال من �شأن ، األصغر سنا ف والمبدعني عني ف المخ�ت ي �مكن بها للمل��ة الفك��ة تمكني الط��قة الىت

ي بناء مستقبل أفضل. 
 تحقيق طموحاتهم �ف

 

https://wipd2022-prize.wipo.int/?language=ar_AR
https://wipd2022-prize.wipo.int/?language=ar_AR
https://wipd2022-prize.wipo.int/?language=ar_AR
https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/2022/video-prize.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/2022/video-prize.html
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 قواعد عامة -3
 

ي المسابقة 1-3
ي المشاركة �ف ام بها.  تعىف ف  أن المشارك (المشاركون) قد قرأوا هذە القواعد وفهموها ووافقوا ع� االل�ت

ي أي وقت. و  2-3
و��ي وسُتن�ش أي تعد�الت ع� هذە القواعد ع� منصة المسابقة.  �جوز لل��بو تعد�ل هذە القواعد �ف

ها هذە   . ، ما لم ُينص ع� خالف ذلكالتعد�الت فور ��ش

ف و  3-3 ي المشاركة  �مكن للمشاركني
.  �ف

�
 المسابقة مجانا

ف بموجب  4-3 ي المنظمة.  س�اسة الخصوص�ة والب�انات الشخص�ةوستستخدم ال��بو المعلومات الشخص�ة للمشاركني
 �ف

 

 األهل�ة -4
 

ي ما ��ي 
 معاي�ي األهل�ة: يرد �ف

اوح أن  1-4 ف عمر المشارك ي�ت ي  25و 18بني
 �ف

�
ي االموعد ( 2022مارس  20عاما

قد ُ�طلب من و  ). لتقد�م المساهمات لنهائئ
ف تقد�م وث�قة رسم�ة  . طلبها ، عند تثبت عمرهم المشاركني

 (بتوق�ت وسط أورو�ا).  23:59الساعة  ،2022مارس  20بحلول المساهمات جب أن تتسلم ال��بو جميع و� 2-4
وُ�سمح بتقد�م مساهمة واحدة  األصدقاء وتقد�م مساهمة جماع�ة. اهمة فرد�ة، أو االنضمام إ� �مكن تقد�م مسو   3-4

 . مجموعةفقط ل�ل فرد بصفته الشخص�ة أو ل�ل 
قبلال و  4-4

ُ
ف وأي شخص مشاركة  ت ي ال��بو أو وكالئها وأفراد أ�هم المق��ني

 رتبط بط��قة أخرى بتنظ�م المسابقة. يموظ�ف
ي هذە القواعد، و  5-4

غ�ي  باعتبارها المساهمة سُتسحب ف�ذا أخل المشارك (المشاركون) بأحد المتطلبات الواردة �ف
 . ةمؤهل

 
  تقد�م المساهمةعمل�ة  -5

 

 األهل�ة، إضافة إ� معاي�ي 

وط التال�ة ي المساهمة ال�ش
 : �جب أن �ستو�ف

 
ف جب أن يتعلق الف�ديو بموض�ع "� 1-5 ، وأن "مستقبً� أفضل باستخدام المل��ة الفك��ةنحن شباب ومبتكرون. فلننب

ي 
وط التال�ة: �ستو�ف  ال�ش

 
 �كون مقطع الف�ديو  5-1-1

ّ
 �جب أ�

�
ي مسابقة أخرى.  معروفا

 و/أو حائزا� ع� جائزة �ف
لمقطع الف�ديو، أي إنه من  ونالوح�د ونالمؤلف مه ،المشاركة اتو المجموعأ ،ونالمشاركو�جب أن �كون  5-1-2

 المجموعة المشاركة.  إنتاج المشارك أو 
ي الف�ديو (انظر القسم  باصحأهم ، المشاركة اتو المجموعأ ون،المشاركو�جب أن �كون  5-1-3

جميع الحقوق �ف
 �كون ) وقد حصلوا ع� إذن باستخدام أي محتوى لطرف ثالث قد يتضمنه مقطع الف�ديو. 9

ّ
ف أ� و�تعني

�ش مقطع الف�ديو 
ُ
نتقد �  . من قبل ع� اإلن�ت

 �حتوي 5-1-4
ّ

 عالمات مائ�ة أو أي عالمات أخرى مماثلة. ع� مقطع الف�ديو  و�جب أ�
ف و  MP4�جب أن �كون الف�ديو بنسق و  5-1-5 اوح مدته بني  ثان�ة.  90-30أن ت�ت
ي بأي من اللغات التالو  5-1-6

�ة أو �جوز أن تحتوي مقاطع الف�ديو ع� �د صوئت ف �ة: الع���ة أو الصين�ة أو اإلنجل�ي
تغال�ة أو الروس�ة أو اإلسبان�ة.   الفر�س�ة أو ال�ابان�ة أو ال�ب

ي مصح��ة بنص و  5-1-7
ي تحتوي ع� �د صوئت ف أن تكون مقاطع الف�ديو الىت  . ل�د هذا ال�تعني

https://www.wipo.int/tools/ar/privacy_policy.html
https://www.wipo.int/tools/ar/privacy_policy.html
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ي  ملء�جب تقد�م المشاركة ع� منصة المسابقة عن ط��ق و  2-5

ي المتاحة المساهمة  استمارةجميع الحقول المطل��ة �ف
�ف

] :  كما هو موضح ع� المنصة.   الوثائقوتحم�ل  ،]prize.wipo.int-https://wipd2022الرابط التا�ي
 

 القبول/عمل�ة التص��ت -6
 

 ال��بو المساهمة من أجل التأ�د من امتثالها للقواعد الحال�ة.  عرضتستس 1-6

ي ف�ما يتعلق بأهل�ة المساهمات. و  2-6
 قرار ال��بو نهائئ

 لقواعد الحال�ة. متثل لتال  ت المساهمةإذا كان ،أي مساهمة من المسابقة دون إشعار مسبق استبعاد قد تقرر ال��بو و  3-6

فض 4-6  محتوى �مثل تتضمن  مساهمات أي وس�تُ
�
 محتوى  أو  أو تهد�دا�  انتها�ا

�
  أو مضل�ً  كاذبا

�
 أو مضا�ق أو مسيئا

�
  أو  ا

�
هجوم�ا

  أو 
�
�ا   أو �شه�ي

�
 بذيئا

�
 أو فاضح أو فاحشا

�
 أو تح��ض� ا

�
 أو إباح� ا

�
 أو  ا

�
 . تدن�س�ا

شباب الومجموعة  اليوم العال�ي للمل��ة الفك��ةالمؤهلة من خالل ف��ق  �شأن المساهمات ال��بو وس�صدر حكم  5-6
ي قائمة مقطع ف�ديو  20وضع أفضل سيُ و . التابعة لليوم العال�ي للمل��ة الفك��ة

سيتم الحكم ع� مقاطع و . التصف�ة�ف
 
�
امها بالموض�ع، والتعب�ي عن الف�ديو وفقا ف ف أمور أخرى. هلمدى ال�ت  ، واألصالة، واإلبداع، والجاذب�ة المرئ�ة، من بني

. التصف�ة وسُيبلغ المشاركون الموجودة مقاطعهم ع� قائمة  6-6 ي
وئف �د اإلل��ت  عن ط��ق ال�ب

ي قائمة  7-6
ي ف�ما �خص مقاطع الف�ديو الموضوعة �ف

 . التصف�ةوقرار ال��بو نهائئ

ي قائمة  وستن�ش  8-6
وج لها ع�ب منصات أخرى ذات التصف�ة ال��بو مقاطع الف�ديو الموضوعة �ف ع� منصة المسابقة وس�يُ

 ). 8صلة (انظر: القسم 

ف  9-6 ي قائمة التصف�ةوقد ُ�طلب من المشاركني
ع� منصات وسائل التواصل  هم��ش مقاطع الموضوعة مساهماتهم �ف

 . WIPDYouthVideos#و IP&Youth#و WIPD# : االجتما�ي الخاصة بهم باستخدام الهاشتاغات التال�ة

ي قائمة  10-6
 10تحد�د أفضل من أجل  مسابقةلتص��ت عام ع� منصة الالتصف�ة وستخضع مقاطع الف�ديو الموضوعة �ف

 مقاطع. 

ة س�فوز بالمسابقة و  11-6 مقاطع الف�ديو الخاصة بهم. ع� ع� أ��ب عدد من األصوات الحاصلون المشاركون الع�ش
ون�ة صفحة الالفائ��ن ع� وسُ�علن عن  وج  ،مسابقةمنصة الو  الخاصة باليوم العال�ي للمل��ة الفك��ةاإلل��ت وس�يُ

 ). 8ع� منصات أخرى ذات صلة (انظر القسم هم ل
 

 الجوائز -7
 

 الجوائز التال�ة: سيتل�ت الفائزون  1-7
 

 بعملة أخرى).  ذلك فرنك س���ي كحد أق� (أو ما �عادل 5000الجائزة األو�: معدات رقم�ة بق�مة  7-1-1
 بعملة أخرى).  ذلك أو ما �عادلفرنك س���ي كحد أق� ( 3000معدات رقم�ة بق�مة  الجائزة الثان�ة:  7-1-2
 بعملة أخرى).  ذلك أو ما �عادلفرنك س���ي كحد أق� ( 1000الجائزة الثالثة: معدات رقم�ة بق�مة  7-1-3
ي 7-1-4 ي �ختارها الفائزون الثالثة األوائل ن�ابة عنهم.  وستش�ت  ال��بو المعدات الرقم�ة الىت
 وستح�ف مقاطع الف�ديو الع�ش األو� بفرص تدر�ب�ة تقدمها أ�اد�م�ة ال��بو.  7-1-5
 . التصف�ةقائمة وضع عن تفاص�ل هذە الجوائز عند  وسُ�علن 7-1-6

 
ي مع  التواصلسيتم و  2-7

وئف �د اإلل��ت ي حالة الفائ��ن الثالثة األوائل، من أجل الفائ��ن ع�ب ال�ب
من أجل منح الجوائز، و�ف

ي يرغبون فيها.  تتحمل ال��بو تكال�ف شحن الجوائز إ� و الجوائز غ�ي قابلة للتح��ل. و اخت�ار المعدات الرقم�ة الىت

https://wipd2022-prize.wipo.int/?language=ar_AR
https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/index.html
https://wipd2022-prize.wipo.int/?language=ar_AR
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ائب �سد�د  �ةالفائزون مسؤول�تحمل و الفائ��ن الثالثة األوائل.  ي ذلك ال�ف
أي نفقات أخرى متعلقة بالجائزة، بما �ف

ي 
ي حالة عدم إمكان�ة و. بلدهم�ف

ي  التواصل مع�ف
الفائز أو عدم أهليته، �فقد الفائز جائزته وتحتفظ ال��بو بالحق �ف

ي المسابقة. تقد�م ال
 جائزة ألي مشارك آخر �ف

 

ي  -8  الجدول الزمىف
 

ف أدناە:  أق�ستبذل ال��بو  ي للمسابقة ع� النحو المبني  جهدها من أجل اتباع الجدول الزمىف
 

 2022يناير  17 فتح باب تقد�م المساهمات
بتوق�ت وسط  23:59الساعة  ،2022مارس  20 تار�ــــخ انتهاء تقد�م المساهمات

 أورو�ا
ف بقبول المساهمةإبالغ   عند استالم المساهمة المشاركني

�ن  ة الحكم من أجل تحد�د مقاطع الف�ديو الع�ش ف�ت
ي ستنتقل إ� قائمة   التصف�ةالىت

 2022مارس  14-30

ي ��ش مقاطع الف�ديو الموجودة 
التصف�ة قائمة  �ف

و�دا�ة التص��ت العام من أجل تحد�د مقاطع الف�ديو 
 المسابقةالع�ش األو� ع� منصة 

 2022أب��ل  12

 بتوق�ت وسط أورو�ا 23:59الساعة  2022أب��ل  22 ع� منصة المسابقة نها�ة التص��ت العام

 2022أب��ل  26 اإلعالن عن مقاطع الف�ديو الفائزة
 

 المل��ة الفك��ة -9
 

1-9  : ف المشاركون و�ضمنون و�ع��ون عما ��ي  �ع�ت

تجاري أو تصم�م � أو  ةتجار�ة أو براء ةأو عالممؤلف ال من حقوقحق أي المساهمة ال تنتهك أن  9-1-1
ام تعاقدي أو أي  ف ة أو ال�ت ف خرى األ مل��ة الخرى أو حقوق األ فك��ة المل��ة الحقوق حق من صنا�ي أو عالمات مم�ي

 ألي طرف ثالث. 

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�، تال أن المساهمة و  9-1-2
نتهك حقوق الخصوص�ة ألي شخص، بما �ف

ي تحدد المشاه�ي أو الشخص�ات العامة األخرى،  ع� ق�د الح�اة أو سواء أ�انوا األسماء أو الخصائص األخرى الىت
 . ف  متوفني

ي بيئة خال�ة من القسوة دون ُس قد أن الف�ديو و  9-1-3
ر بجل �ف أو ، أو نباتأي شخص أو حيوان إلحاق �ف

ر  التهد�د   . ب�لحاق هذا ال�ف

ي الف�ديو أو �مكن التعّرف عل�ه ف�ه قد منح موافقته ع� المشاركة كما هو ظاهر فرد أي أن و  9-1-4
محدد �ف

ي الف�ديو 
ي  ضاغر أل  ،�ف

 قد المسابقة، و  المشاركة �ف
�
خ�ص لل��بو وفقا  أدناە.  3-9للبند  تم منح ال�ت

 األذونات األخرى ذات الصلة. جميع �جب الحصول ع� وأنه  9-1-5

ي مقاطع الف�ديو ال��بو مل��ة أي حق من حقوق المؤلف كتسب تال و  2-9
 . بمل��ة هذا الحق طالبتوال ، �ف

ي هذە  و�المشاركة 3-9
 �ف

�
  المسابقة، �منح المشاركون لل��بو ترخ�صا

�
وال �خضع ألي غ�ي ح�ي وغ�ي تجاري  عالم�ا

جمهور و�ثه وترجمته وتخ��نه ال ونقله إ�وعرضه واستنساخه وتوز�عه  مقطع الف�ديو  استخدامإتاوة من أجل 
أغراض من أجل ال��بو  جهة�كون أي استخدام من هذا القب�ل من و�جب أن أو شكل.  واسطة�سق أو بأي 
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و�ــــج و�ناء القدرات   ،بصفتها وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة (الغرض)فحسب، وذلك التعل�م وال�ت
 . المساهماتال �جوز لل��بو االستفادة التجار�ة من و  . ذات الصلة ألرش�فااستخدامات من أجل و 

خ�ص و  4-9 ي البند ه نفس�منح المشاركون ال��بو ال�ت
ذات الصلة ع�  الوثائقاستخدام من أجل  3-9المشار إل�ه �ف

ي 
ف �ف ون�ة للمسابقةالالنحو المبني ط استخدام هذە  ،صفحة اإلل��ت الذي قّدمه ف�ديو النب اإ� جالوثائق ��ش

ي ول، ونالمشارك
ف �ف  . أعالە 3-9البند لغرض المبني

). المساهمة تأل�ف ال��بو  وستسند  5-9 ف استخدام ال��بو ورضاە ب تهو�عرب المشارك عن موافقإ� المشارك (المشاركني
ي أي 

 . المسابقة و/أو الف�ديو، دون أي تع��ض أو إشعار يتعلق بأو منشور أو إعالن  بالغالسمه وشبهه �ف

دخل لن و عدم المساس �سالمة الف�ديو. من أجل معقولة  ا� جهودال��بو ستبذل و  6-9
ُ
ات أو تعد�الت أو ت أي تغي�ي

ات المعقولة ع� كتاب�ة موافقة  الحصول ع� دون المساهمة ع� تبد�الت  مسبقة من المشارك، باستثناء التغي�ي
ي �ُ   . ستخدم بها مقطع الف�ديو الوس�لة الىت

ف المشاركمن  ر�ب �ُ و  7-9   ني
�
، المسابقةبأن المعلومات األساس�ة عن حق المؤلف متاحة ع� منصة اإلحاطة علما

  وُ�شجع
�
 . تقد�م المساهمةتلك المواد قبل  االطالع ع� ع� المشاركون أ�ضا

 
 األحكام الختام�ة -10

 

ي  1-10 ي ذلك مقاطع الف�ديو الخاصة ينتجها ال ُ�سمح ألي مشارك استخدام اسم ال��بو أو شعارها ع� المواد الىت
، بما �ف

ي مسبق من ال��بو. الحصول ع� به، دون   إذن كتائب

نت من أي المسابقة ضمان خلو منصة من أجل جهدها أق� ال��بو تبذل ع� الرغم من أن و  2-10 والخدمات ع�ب اإلن�ت
وسات  وسات جميع المن  ها تضمن خلو  ل�س بوسعها أنف، ات ضارةبرمج�أو ف�ي مج�أو الف�ي ال��بو و . ات الضارة�ب

ر مهما كان نوعه   . الخاصة بها المسابقة  منصةعن استخدام ينجم ل�ست مسؤولة عن أي خسارة أو �ف

 ح به من قبل طرف ثالث لمقاطع الف�ديو. مسؤولة أي استخدام غ�ي م�ّ ال��بو  تتحمللن و  3-10

ي المستقبلو  4-10
ام �ف ف ي أي وقت دون أي ال�ت

 . �جوز لل��بو إلغاء المسابقة �ف

ي هذە و  5-10
ء �ف ي

ە بمثابة تنازل عن أي امت�ازات وحصانات ممنالقواعد ال �ش وحة لل��بو بصفتها �جوز اعتبارە أو تفس�ي
 منظمة دول�ة و�حدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. 

  أي خالف يتعلق بهذە القواعد  ُ�حالو  6-10
�
لقواعد تحك�م  إ� التحك�م لتس��ته �س��ة نهائ�ة عن ط��ق التحك�م وفقا

الا ف  السار�ة ألو�سي�ت ي ذلك الحني
ف و . �ف ف العام للمحكمة �ي السلطة المخولة بالتعيني  الدائمة للتحك�م. األمني

ي جن�ف، س���ا. 
 و�جري التحك�م �ف

https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/2022/video-prize.html
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