
 مسابقة إعالمية عالمية:

 "وضع تقارير مالئمة عن هجرة اليد العاملة"

 الشروط واألحكام

اليد هجرة عن مالئمة تقارير "وضع العالمية اإلعالمية المسابقة في دخوله بمجرد المشارك               يوافق
 العاملة" على الشروط واألحكام التالية:

 معايير القبول

الذين1) المتعددة اإلعالمية والوسائط البث مجال في العاملين الصحفيين أمام مفتوحٌة             المسابقة
 يبلغ عمرهم 18 عامًا فما فوق.

الموقع:2) على اإلنترنت على االشتراك استمارة ملء المشارك على يتيعن المسابقة،             لدخول
فيديو ملفات أي أو بريدية طلباٍت أي ُتقبل لن .www.ilo.org/migrationcompetition          

 ُترسل بالبريد اإللكتروني.

 يحق لكل مشارٍك أو فريٍق المشاركة بمادتين كحد أقصى.3)

الخامسة4) فيالساعة ويغلق 2015 األول/أكتوبر تشرين 1 في المسابقة في التسجيل باب               يفتح
 مساًء بتوقيت وسط أوروبا في 1 كانون األول/ديسمبر 2015.

حتى5) أو المسابقة انتهاء وموعد التسجيل فترة تمديد في بالحق الدولية العمل منظمة               تحتفظ
 إلغائها في حال لم تحصل على عدٍد كاف من المواد النوعية.

كانون6) من واألول 2014 حزيران/يونيو من األول بين ُنشرت قد المواد تكون أن               يجب
 األول/ديسمبر 2015 للتأهل للمشاركة.

أو7) اإلنكليزية باللغة منها جزٍء وألي لها دقيقة ترجمٍة إرفاق مع لغة، بأي المواد إرسال                 يمكن
 الفرنسية أو اإلسبانية إن كانت بلغٍة مغايرة ألن الترجمة هي التي سُتقيَّم.

 يوجد فئتان للمشاركة: الصحفيون المحترفون والصحفيون الهواة.8)

هيئة9) إلى استنادًا قراراتهم القضاة ويتخذ موادهم. وهيئة نوعية عن مسؤولون             المشاركون
بطريقٍة م ُتقدَّ مواٍد أي عن المسؤولية المنظمون يتحمل ولن الكمبيوتر. شاشة على المادة               ظهور

 خاطئة.

ينطوي10) أو مؤذ، محتواها يكون (1 مادة: أي إقصاء في بالحق الدولية العمل منظمة                تحتفظ
أو مبتذل، أو افترائي، أو تشهيري، أو مزعج، أو مسيء، أو مضلِّل، أو كاذب، أو تهديد،                  على
سلوكًا تشجع أو تشكل أمورًا تحوي (2 مدنِّس. أو إباحي، أو تحريضي، أو فاضح، أو                 فاحش،
دولية أو وطنية قوانين أي تنتهك أو مدنية، مسؤولية إلى تؤدي أو جنائية، جريمٍة بمثابة                 ُيعتبر

 أو معايير منظمة العمل الدولية.
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 الجوائز

للمهاجرين.1) العالمي اليوم يصادف الذي األول/ديسمبر كانون 18 في الفائَزين اسما             ُيعلن
 ويحصل الفائَزين على:

فئة1) من واحد ورابٌح المحترفين الصحفيين فئة من واحد رابٌح نقدية:يحصل              جائزة
 الصحفيين الهواة على 1000 دوالر.

التواصل2) ومواقع الدولية العمل منظمة موقع على الرابحان المهني:سيظهر            التقدير
والفعاليات التدريبية والدورات العمل ورشات في بهما وسُيستعان بها، الخاصة            االجتماعي

 التي تعقدها منظمة العمل الدولية في المستقبل.

مصرفية.2) حوالٍة عبر المسابقة انتهاء تاريخ من أشهر ثالثة غضون في النقدية الجائزة               ُتمنح
 ولهذا الغرض، يجب أن يكون لكل مشارٍك حساٌب مصرفي باسمه.

انتهاء3) عقب الدعاية ألغراض الفائزتان ومادتيهما اسميهما استخدام على الرابحان            يوافق
 المسابقة.

 الفائزان مسؤوالن عن دفع جميع الضرائب المستحقة على الجائزة النقدية.4)

 ُتعتبر قرارات تحديد الفائَزين قطعيًة وغير قابلٍة لالستئناف.5)

 القضاة: تشكيل اللجنة والمبادئ التوجيهية للتحكيم

عشر أفضل قضاة خمسة من نة مكوَّ لجنٌة ُتقيِّم ثم أولية، بصورٍة المواد الدولية العمل منظمة                 تفحص
المتعلقة األمور جميع بشأن والقضاة الدولية العمل منظمة قرار وُيعتبر الفئتين. من كلٍّ في                مواد
اتساق ضمان إلى وباإلضافة مرحلة. أي في ذلك بشأن مراسالت إجراء يتم ولن قطعيًا                بالمسابقة
الوسائط وتقارير التلفزيونية التحقيقات سُتقيَّم للصحافة، األساسية األخالقيات مع المسابقة            مواد

 المتعددة وفق المعايير التالية:

 اإلبداع❖

oالتصدي في ويساعد أفضل بصورٍة العاملة اليد هجرة قضايا فهم في التقرير يسهم               أن
 للصور النمطية عنها.

 الدقة❖

o.أن يكون محتوى التقرير قد ُجمع باستخدام مصادر مباشرة متى أمكن 

oباللغة منها جزٍء ألي أو لها دقيقة ترجمٍة إرفاق مع لغة، بأي المواد إرسال                يمكن
 اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية إن كانت بلغٍة مغايرة.

 الحماية❖



oالحساسة والمكونات والمصادر الضعيفة للفئات التقرير حماية لضمان جهوٌد ُتبذل            أن
خالل من بضرٍر تتسبب أن يمكن ضرورية غير معلوماٍت تقديم بعدم للقصة              األخرى

 مثًال عرض صوٍر أو ذكر أسماء أو مواقع، الخ.

o.أن يستخدم التقرير منهجيًة قائمة على الحقوق 

 الملكية الفكرية

إن1) عالية بدقٍة المادة من األصلية النسخة ذلك منه الدولية العمل منظمة طلبت إذا المشارك                 يقدم
 أمكن.

على2) حصل أنه أو بنفسه التقطها قد مادته في موجودة لقطة أو صورٍة أي بأن المشارك                  يصرح
هو كما واللقطات الصور تلك استخدام الدولية العمل لمنظمة يمكن وأنه فيها، باستخدامها               إذٍن
على حصل بأنه االقتضاء عند المشارك بعلم كما واألحكام. الشروط هذه في عليه               منصوص

 تصريٍح من صاحب عمله للمشاركة بتلك اللقطات في المسابقة.

الظاهرين3) (األشخاص) الشخص من المفعول سارية موافقٍة على حصل بأنه المشارك             يصرح
ال (األشخاص) الشخص هذا كان وإذا المسابقة. هذه في الستخدامها لقطة أو صورٍة أي                في
من تصريٍح على حصل قد بأنه المشارك يصرح نفسه، تلقاء من موافقته إلبداء باألهلية                يتمتع
التصريح هذا وأن القانونيين) األوصياء أو األهل (مثل بذلك المخول (األشخاص)             الشخص

 ساري المفعول وفق القوانين النافذة.

أي4) ودون تغييرها يمكن وال ودائمة حصرية غير رخصًة الدولية العمل منظمة المشارك               َيمنح
أو تغيير أو بث أو تمثيل أو نسخ أو استخدام أجل من كليًا الباطن من منحها ويمكن                   أتعاب
منظمة أنشطة في المسابقة هذه إطار في مت ُقدِّ لقطة أو صورٍة أي توزيع أو نشر أو                  تعديل
لضمان تسعى فإنها اللقطات، أو الصور تلك الدولية العمل منظمة َنشرت وإذا الدولية.               العمل

 ظهور اسم المشارك فيها على النحو التالي: منظمة العمل الدولية/اسم المشارك.

 تسوية النزاعات

أو1) نزاٍع أي لحل الممكنة الجهود جميع الدولية العمل ومنظمة المشارك يبذل أن المتوقع                من
ما (باستثناء رسمية غير مباشرة مفاوضاٍت عبر وديًا المسابقة هذه بموجب بينهما ينشأ               خالف
ُيحل لم فإذا لالستئناف). قابلٍة وغير قطعيٌة ألنها الفائَزين بتحديد الخاصة بالقرارات              يتعلق
الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة تحكيم قواعد وفق التحكيم إلى ُيحال وديًا،               نزاعهما

 (األونسيترال) المعمول بها حاليًا. وتتكون هيئة التحكيم من محكم وحيد.

من2) أيٍّ عن تنازًال ُيعتبر بها يتعلق أو المسابقة أو واألحكام الشروط هذه في شيء                 ال
 االمتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة العمل الدولية.


