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 قواعد المشاركة في مسابقة 

 "2022 الدولية التذكاريةجائزة خالد الخطيب "

(«Khaled Alkhateb International Memorial Award 2022») 

 والتعاريف المصطلحات-1

عدة أشخاص في مجال الصحافة العسكرية واإلنسانية بين ( تنافس)هي منافسة  المسابقة-1.1

مل للمسابقة: األعمال في هذا المجال. االسم الكاأفضل أبرز المشاركين و الكشف عنبهدف 

 Khaled Alkhateb International Memorial») "2022الدولية التذكارية  "جائزة خالد الخطيب

Award 2022») في إطار التحضير يُنفذ  المسابقة تعني أي حدث ، فإنالقواعد. ألغراض هذه

العمل للمشاركة في المسابقة،  مجاالتذلك على سبيل المثال ال الحصر:  للمسابقة وعقدها، بما في

 .، إلخفي المسابقة الفائزين مراسم تكريمعمل لجنة التحكيم، المؤتمرات الصحفية، 

الختيار أفضل  ةمنظمجهة اللجنة التحكيم هي مجموعة من األفراد تمت دعوتهم من قبل ال-2.1

 .مسابقةاألعمال التنافسية ومنح جوائز ال

 القواعد،فرد يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في  هومشارك في المسابقة الأو  المشارك-3.1

 .والذي قدم عمالً للمشاركة في المسابقة بالطريقة المنصوص عليها في القواعد

 التالي:  سماالاإلنترنت تحت  شبكة متاح علىالموقع اإللكتروني هو الالموقع -4.1

.www.award.rt.com 

بصرية على النحو المحدد في هذه القواعد، مقدمة من وو مواد سمعية ية أنصهو مواد  العمل-5.1

وكذلك المواد المنشورة  اإلعالم،أحد المشاركين للمشاركة في المسابقة ونشرت سابقًا في وسائل 

 .ي والمدونات المخصصة للصحافة العسكريةاالجتماعالتواصل شبكات على 

"تي في نوفوستي"،  مستقلةالربحية الغير المؤسسة لمسابقة هي ا المنظمة أو منظم الجهة-6.1

)رقم التسجيل ، 1، المبنى 3، مدينة موسكو، شارع بوروفايا، عقار رقم111020عنوان: الكائنة ب

الفردي لدافع الضرائب رقم التعريف  ،1057746595367الحكومي األساسي 

7704552473.) 

الذي اعترفت لجنة التحكيم بعمله على أنه األفضل  المسابقة،هو أحد المشاركين في  الفائز-7.1

 ة. واحد فئةالفائز بالمركز األول في  فئات، أيفي أحد ال

وني لكترالمنشورة على الموقع االومشاركة في المسابقة القوانين المنظمة لل هي القواعد-8.1

والتي تحدد إجراءات عقد المسابقة والمعايير العامة الختيار األعمال وشروط المشاركة في 

 .إلخ المسابقة،

http://www.award.rt.com/
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 .للفائزينالتي تُمنح الجائزة والرموز التذكارية للمسابقة مرتبة توضح  هي شهادات الجائزة-9.1

إذاعية، برنامج حطة ممطبوعة دورية، منشور شبكي، قناة تلفزيونية، هي وسائل اإلعالم -10.1

نشر شكل آخر من أشكال الأو ، توثيق سينمائيتلفزيوني، برنامج إذاعي، برنامج فيديو، برنامج 

 .(دائم تحت اسم دائم )عنوان يصدر الجماعيةتوزيع الدوري للمعلومات وال

 من أكثر أو مجموعتين بين مسلحة مواجهة فيها تحدث منطقة هي المسلح النزاع منطقة-11.1

 .الخاصة المسلحة والجماعات الحكومية القوات غالبًاوالتي تكون أطرافها  الناس،

 .القواعد من 11 القسم في محددةال المالية هي المكافأة المكافأة-12.1

 الحروب،)قتال ال أعمال تغطية إلى هدفوت الصحافة من فرع هي العسكرية الصحافة-13.1

ً  ،(والدينية العرقية النزاعات اإلرهاب، مكافحة عمليات  تجاهدولة ال سياسةكما تشمل أيضا

 .القتالية عمالاأل أثناء الصحافة

 في وحياته باإلنسان المتعلقة األحداث تغطيو الصحافة من عفر هي اإلنسانية الصحافة-14.1

 .المجتمع

 

 عامة أحكام-2

اإلبداعية  للمنافسةنظمة الم لقواعدبموجب ا يةاالتحادروسيا  لتشريعات وفقًا المسابقة تقام-1.2

 .المفتوحة العامة

 .األشكال من شكل بأي المشاركين دون تحصيل أي اشتراكات مدفوعة من المسابقة تقام-2.2

 ."نصيب يا" مسابقة ليست المنافسةة. فعشوائي بطريقة المسابقة في الفائزين اختياريتم  ال-3.2

 .القواعد على الكاملة المشاركين موافقة وتعني طوعية المسابقة في المشاركة-4.2

 األول النصف خالل القواعد هذه على واحد جانب من تغييرات إجراء ةمنظمجهة اللل يحق-5.2

حيز  التغييراتوتدخل . الموقع على التغييرات هذه نشر مع األعمال، لتقديم المحددة الفترة من

 .نشرها لحظة منالتنفيذ 

 

 المسابقة من الغرض-3

 العسكرية الصحافة مجال في األعمالأفضل و المشاركين أبرزبغرض تحديد  المسابقة تقام-1.3

 .، التي تغطي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانياواإلنسانية
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 المسابقة أهداف-4

، RT Arabic قناة مع والمتعاون سوريا في قضى الذي الخطيب خالد الصحفي ذكرى تخليد-1.4

 .وفاته بعد" الشجاعة" وسامعلى  والذي حصل

 لعاملين في هذا المجال المهني.وا العسكرية الصحافة دعم-2.4

 

 المسابقة في المشاركون-5

 يتمتع بكامل قواه العقلية. بالغًا شخًصا يكون أن يجب المسابقة في المشارك-1.5

 المنتسبين واألشخاص ،ةمنظمجهة الال وممثلي موظفيعلى  المسابقة في المشاركة حظرت-2.5

 آخرين أشخاص أي وممثلي الموظفينعلى  وكذلك والممثلين، الموظفين هؤالء أسر وأفراد ،إليها

 .مسابقةال إجراء أو بتنظيم مباشرة مرتبطين

 فترة على قيود أي دون المشاركين، منمشارك  كل أن المسابقة في المشاركة حقيقة تعني-3.5

 الثالثة لألطراف وكذلك ،ةمنظمجهة اللل يمنح للمشارك، مكافأة أي دفع ودون االستخدام وأساليب

 التي المشارك، صور استخدام على موافقته ،ةمنظمجهة الالمن  ترخيص أو/ة وموافقناء على ب

 ذلك في بما) ةمنظمجهة الال إلى المشارك من مقدمة فيديوفوتوغرافية ومواد  مواد على تحتوي

أُعدّت  أو ةمنظمجهة الال أعدتها التي والفيديو الفوتوغرافية الصور مواد وكذلك ،(المشارك لاعمأ

 على ذلك في بما وإجرائها، للمسابقة التحضير إطار في ثالثة أطراف قبل منناء على طلبها ب

 المؤتمرات المسابقة، في المشاركين مع والفيديو الصور مقابالت: الحصر ال المثال سبيل

جهة لل األخرى األحداث /األخرى واألنشطة المسابقة في الفائزينمراسم تكريم  الصحفية،

 ةمنظمجهة الال طلب على بناءً . المسابقة إطار في ةمنظمجهة اللتابعة للا الثالثة األطراف /ةمنظمال

 للشروط وفقًا صورته الستخدام إضافية كتابية بموافقة ةمنظمجهة الال بتزويد المشارك يتعهد

 .القواعد من البند هذا في عليها المنصوص

ة منظمجهة الال طلب على بناءً  كذلك المسابقة في اً فائز به المعترف المشارك يتعهد -4.5

 نقلأن يو للمشارك والفيديو الفوتوغرافية ريصوتالجلسات و المقابالت إجراء في مجانًا بالمشاركة

 الطبع حقوقمواد الصور والفيديو التي تُعدّ موضوعا ل استخدام في الحق ةمنظمجهة الال إلى

 والفيديو صويرالمشارك أثناء الحوارات وجلسات الت أعدّها التي المجاورة الحقوق أو/و والنشر

وذلك  ،يةاالتحادروسيا  تشريعات بموجب به مسموًحا األشكال من شكل بأي لمشاركبمشاركة ا

المشار إليها  نتائجال في الحصري الحق صالحية فترةكامل  خاللو كله العالم في إقليم أي في

 في المشارك يعطي نفسه، الوقت في. إنشائها تاريخ منوذلك  للمشارك الفكري نشاطأعاله لل
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 االسم /االسم تحديد دون) المجهل الستخداما نشر،ال علىللجهة المنظمة موافقته  أيًضا المسابقة

عديالت ت أي دخالإل وكذلك للمشارك، الفكري للنشاط أعاله المذكورة للنتائج( للمشارك المستعار

 للصوت المنفصل االستخدام على موافقته المشارك يعطي كما. الفكري لنشاطل النتائج هذهعلى 

 التراخيصالجهة المنظمة  منح علىوكذلك  الفكري، للنشاط أعاله المذكورة النتائج في والصورة

 النتائج استخدام عن تقارير تقديم عدم ةمنظمجهة اللل يحقفي الوقت ذاته  .ثالثة ألطراف الفرعية

 .الفكري للنشاط أعاله المشار إليها

 استمرار مشاركة أي وقت أيفي  رفضأن ت في بالحق لمسابقةل الجهة المنظمة حتفظت-5.5

 النتائج تقييم إجراء عند المشارك هذا نتائج د النظر فياستبعاو الطلب وإلغاء المسابقة، في مشارك

جهة ال رأيبحسب  المشارك، هذا كان إذافي حال  األسباب، ذكر ودون الخاص التقديره وفقًا

 الجهة المنظمة حتفظت الرفض، هذا مثل وجود حال في. القواعد هذه متطلبات انتهك قد ،ةمنظمال

 بهذا الشأن.  إخطار أي إرسال أو توضيحات أي تقديم عدم في بالحق

. عليها والموافقة القواعد قراءة المسابقة في للمشاركة عمل تقديم عند المشارك على يجب-6.5

 المحتملين المشاركين جميعة إلى منظمجهة الالجانب  من موجه عام عرض بمثابة هي القواعد

 بمثابة القواعد هذه من 9 القسم في عليها المنصوص لإلجراءات المشارك تنفيذ يعتبر. المسابقة في

 .(العرض قبول) القواعد شروط على الصلة ذي للمشارك المشروطة غير الموافقة

 بسيًطا مجانيًا ترخيًصا ةمنظمجهة الال المشارك يمنح الموقع، على العمل تحميل وقت في -7.5

 حتى للعمل، الحصرية الحقوق مدة وطوال العالم أنحاء جميع في المفعول ساري( حصري غير)

 جزء أي أو العمل استخدام في الثالثة لألطراف الحق ومنح استخدامه من ةمنظمجهة الال تمكنت

 ترجمة، الدوبالج، التوضيحية التسميات العمل؛ معالجة، التوزيع، النسخ: التالية بالطرق منه

 تسلسل، األخرى التقنيةايير المع أو /و الشكل تغيير ؛(أمكن إن) العالم لغات جميع إلى العمل

 السمعية بالمواد يتعلق فيما) العمل إدراج ؛( أمكن إن) العمل تكويد أو /و التوقيت أو /و الصوت

 التلفزيونية البرامج من كجزء واستخدامه( العمل من ثانية 150 عن يزيد ال ماب والبصرية

 األعمال أو الموادوكذلك غيرها من  اإلعالمية، أو/و التحريرية المقاالت أو /و ملفات المركبةوال

 األقمار عبر ذلك في بما الهواء، على العمل بث ؛اطلبه على بناءً  أو ةالمنظم أعدّتها الجهة التي

 السمعية بالمواد يتعلق فيما) اإلرسال إعادة ذلك في بما الكابل، طريق عن أو/و الصناعية

 البصرية السمعية للمواد) للجمهور العمل عرض ؛(العمل من ثانية 150 عن يزيد ال ماب والبصرية

 أو /و الشريط المتحرك أو/و ةمنظمجهة الال شعار لصق ؛(العمل من ثانية 150 عن يزيد ال ماب

 العمل تزويد أو ،ةمنظمجهة الال اختيار حسب األخرىات الجرافيك رسوم أو /و العناوينتترات 

 وضيحات.الت من نوع أي أو التعليقات أو الالحقة الكلمات أو بالمقدمات

 العمل معالجة نتيجة إعدادها تم التي الجديدة ألعمالفي ا الحصري الحقيصبح للجهة المنظمة 

 ة.منظمجهة الال عن نيابة أو بموافقة ثالثة أطراف جانب من أو ةمنظمجهة الال من جانب
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 بما القواعد، من الفقرة هذه في عليه المنصوص العمل استخدام في الحق نقل ةمنظمجهة اللل يحق

 إضافي أجر دفع دون ثالثة أطراف أي إلى الفرعية التراخيص إصدار طريق عن ذلك في

  .للمشارك

 االستخدام في الحقبما في ذلك  العمل، استخدام في ةمنظمجهة الال إلى المنقول الحق يشمل

للقطات  المنفصل االستخدامكذلك و أجزائه، أو /و للعمل والمرئية الصوتية للسلسلة المنفصل

 .العمل استخدام عن تقارير تقديمبعدم  المشارك إذنو ،(أمكن إن) العمل ومقاطع

 ترخيصل قانونيال منحلل الالزمة والصالحيات الحقوق جميعل امتالكه بضمان المشارك يلتزم-8.5

 المخولة، والهيئات المعنية األطراف موافقة ذلك في بما) ةمنظمجهة اللل لعملفي ا حصري غير

 حقوق تأكيد طلب وقت أي في ةمنظمجهة اللل يحق(. به المعمول للقانون وفقًا مطلوبًا ذلك كان إذا

 ة.منظمجهة اللل العمل حقوق منح في المشارك

 بموجب العمل استخدام في ةمنظمجهة الللذي يمنحه ال الحقيمتلك  أنه ويضمن المشارك يعلن-9.5

 ككل العمل أن المشارك يضمن. ثالثة أطراف إلى نقله في الحق ذلك في بما القواعد، من القسم هذا

 أوالحقوق المجاورة  أو والنشر الطبع حقوقوال  الملكية حقوق ينتهك لن أجزائه من جزء أي أو

 ألطراف الحقوق من غيرها وأ التعاقدية الحقوق أو بالممتلكات المتعلقة غير الشخصية الحقوق

 األشخاص موافقات على الحصول تموأنه . التجارية وسمعتهم وكرامتهم بشرفهم يضر ولن ثالثة،

 يضمن. المشارك قبل من صورهم الستخدام العمل من يتجزأ ال جزًءا صورهم تشكل الذين

 ثالثة أطراف من قضائية دعاوى أو /والشكاوى  أو /و مطالبات وجود حال في أنه المشارك

 القواعد، من القسم هذا في عليه المنصوص العمل استخدام في للحق ةمنظمجهة الال حيازة تخاصم

 مسؤولية أي جهة المنظمةال تحملت ال القواعد، لهذه وفقًا المقدمة لضماناتل المشارك انتهاك أو

 وعلى بمفرده دعاوىال أو /والشكاوى  أو /و المطالبات هذه بتسوية المشارك ويلتزم تجاههم،

  .الخاصة نفقته

جهة ال من بموجب تصريح الثالثة األطراف( أو)و ةمنظمجهة الال أن المشارك يضمن-10.5

 حماية عالمة) النشرالطبع و حقوق تحديد دون األعمال استخدام لتقديرهم، وفقًا الحق، لهمة منظمال

 أصحاب عناوين أو /و أسماء وكذلك ،لألعمال( المؤلفين) المؤلف واسم( الحصرية الحقوق

 العمل. في المستخدمة الفكري النشاط لنتائج اآلخرين الحقوق

 .ةيحصح العمل في الواردة والحقائق المعلومات جميعأن  المشارك يضمن-11.5

 حصلقد  المشاركفإن  مؤلفين، عدةبين  مشترًكا إبداعيًا العمل كان إذا أنه المشارك يضمن-12.5

الجهة  الستخدام وكذلك ،باسمه المسابقة في العمل لتقديم منهم الالزمة األذونات جميع على

 .القواعد هذه من 7.5 البند لما نص عليه وفقًاالمنظمة للعمل 
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 المسابقة فئات -6

  ".األعمال الصحفية من مناطق النزاعأفضل  " :1رقم فئةال-1.6

 : المهمة اإلنسانية". أفضل األعمال الصحفية: "2 رقم فئةال -2.6

يحدد في كل فئة فائزان. ووفقا لقرار الجهة المنظمة للمسابقة فإن عدد الفائزين يمكن أن  -3.6

 يزداد. 

فلن يتم تحديد الفائزين في  المسابقة،لمشاركة في اي شروط لم يتم تقديم أعمال تستوففي حال 

 الفئات.

 

 المسابقة مواعيد إجراء -7

 ديسمبر 30إلى  2022يوليو  10في الفترة من  يةاالتحاد اتقام المسابقة على أراضي روسي -1.7

 وتشمل: 2022

محددة ومنشورة على موقع المسابقة على  ال الطلبات للمشاركة في المسابقةفترة إرس -1.1.7

 ./https://award.rt.comالرابط التالي: 

 .2022 ديسمبر لغايةنوفمبر فترة تحديد الفائزين في المسابقة: من  -2.1.7

ي موعد مع الفائز في المسابقة ف ة باالشتراكمنظمجهة الحددها التشروط تسليم الجائزة: -3.1.7

 .2022ديسمبر  31 ولغاية 01من 

سيتم نشرها شكل معلومات عن الفائزين في المسابقة  علىنتائج تحديد الفائزين في المسابقة  -2.7

جهة االجتماعي الخاصة بالالتواصل ، وكذلك على صفحات شبكات لكترونيعلى الموقع اإل

 .2022 ديسمبر 31في موعد أقصاه  ةمنظمال

 

 المشاركة متطلبات األعمال-8

شبكات ال المنشورة في وسائل اإلعالم ولألعم بالنسبة يُسمح بالمشاركة في المسابقة -1.8

 .2022 أكتوبر 31إلى  2022 فبراير 22من خالل الفترة االجتماعي والمدونات التواصل 

 من كل مشارك. فئةال يتم قبول أكثر من عمل واحد في كل  -2.8

 التي حملت اسم:سابقة المسابقة الفي لن تقبل األعمال التي سبق لها المشاركة  -3.8

«Khaled Alkhateb International Memorial Awards». 



7 
 

 الحرب،العمل أثناء وجود المشارك في منطقة نزاع مسلح أو في منطقة ما بعد  إعداديجب -4.8

 أو بجوار أبطال العمل مباشرةً.

 على أراضي جميع دول العالم. إعدادهايتم قبول األعمال التي تم  -5.8

يتم قبول العمل باللغة األصلية. يجب أن تكون جميع األعمال المكتوبة مصحوبة بترجمة  -6.8

باللغة  ةمرجتالفيديو على  بصيغةويجب أن تحتوي جميع األعمال  اإلنجليزية،إلى اللغة 

امل لجميع النصوص الك التفريغ التي تحتوي علىباإلضافة إلى أوراق الحوار  اإلنجليزية،

 (.تفريغ نصيوترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية )مقاطع الحية والمداخالت الصوتية الصوتية وال

 سواء-مشترك أو عمل إبداعي  /نتاج جهود مشتركة و تعتبرأن تتضمن األعمال التي  يجب-7.8

، مع جميع المشاركين و/ أو المؤلفين أسماء -ي بصري سمع ملف كان في صيغة نص أو صيغة

ملفات و/ أو ال لها، وكذلك األجزاء المكونة اوين األعمال ذات الصلة بشكل عامعنتوضيح 

موافقة جميع المؤلفين المشاركين يجب أن تكون هذه األعمال مصحوبة ب .تكوينها درجة فيالم

 .لعملبا

 أال يحتوي العمل على: يجب-8.8

 ؛مشاعر المؤمنين صور أو نصوص تسيء إلى 

  ،؛مخلةنابية، تعابير كلمات ُسباب 

 إباحية؛أو /وواد إثارة م ،صور غير أخالقية 

 بالجنس والعرق والجنسية والمهنة صل ما يت، بما في ذلك ومهينة مسيئةأو /صور فاحشة و

 الشعارات،، ولغة الشخص ورموز الدولة الرسمية )األعالموالفئة االجتماعية والعمر 

 لشعوب؛لالتراث الثقافي )معالم التاريخ والثقافة(  وموضوعات الترانيم(، والرموز الدينية

  طائفية تحريض على الفتنة ال، لإلرهاب والتطرف والفاشية، ترويج إلى العنفدعوة

 ؛والعرقية والدينية وغيرها

 ؛لحةواألسعقاقير للمخدرات والكحول والتدخين وال يةجيصور أو نصوص إعالنية أو ترو 

  ية؛إعالنمعلومات 

 ؛ركين اآلخرين أو األشخاص اآلخرينصور تسيء إلى شرف وكرامة المشا/معلومات 

 عرضها بموجب تشريعات /نشرهاأو يحظر  التشريعات الروسية تنتهك صور/معلومات

 دية.االتحاروسيا 

األعمال التي تنتهك هذه المتطلبات، وكذلك األعمال التي تنتهك حقوق األطراف  تقبل ال-9.8

 .واألحكام األخرى للقواعد الثالثة
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في األعمال المقدمة للمشاركة في  أدبية سرقة /غير قانونيباس اقتحال اكتشاف  في-10.8

بالحق في إخضاع تأليف  ةمنظمجهة الحتفظ الت .المسابقة تبعاد هذه األعمال منالمسابقة، يتم اس

 . تحققإجراءات وأصالة األعمال ألي 

 صحيحة.يجب أن تكون جميع المعلومات والحقائق الواردة في العمل -11.8

روسيا في تشريعات الللقواعد و المقدم العمللجنة التحكيم مدى مطابقة /ةمنظمجهة الال تقرر-12.8

 .وفقًا لتقديرها الخاصية االتحاد

حتفظ بالحق ت ةمنظمجهة الالمسابقة يوافق المشارك على أن الللمشاركة في لعمل ا بإرساله-13.8

روسيا كانت تنتهك قوانين في حال في رفض األعمال المقدمة للمسابقة دون إبداء أي سبب 

القرار  ةمنظمجهة الال. تتخذ غيرها من شروط المسابقةو ،أو ال تفي بمتطلبات القواعدية االتحاد

 . الخاص االعمل المقدم للمسابقة لمتطلبات القواعد وفقًا لتقديرهالخاص بمدى مطابقة 

 

 المسابقة إجراءنظام -9

 :التالية اإلجراءات تنفيذ المشارك على يجب المسابقة في للمشاركة-1.9

 www.award.rt.com: الموقع صفحة على المشاركاستمارة  ملء-1.1.9

 :التالية المتطلبات مع يتوافق وبما التالي بالترتيب للمسابقة العمل تقديم-2.1.9

ينبغي " أفضل األعمال الصحفية من مناطق النزاع  " فئةللمشاركة في  عمل إلرسال-1.2.1.9

 :عليك فعل ما يلي

 بصري سمعي ملفصيغة  المنفذة في لألعمال

 على " جار   حدث تغطية" أو" تقرير صحفي" أو" إخباري تقرير" في صيغة العمل تحميل

 أال يجب ارك.المش حسابفي  youtube.com: دومينال باسم اإلنترنتفي شبكة  موقعال

 مصحوبة تكونعلى أن  لغة بأي الفيديو تحميل يمكن. بايت جيجا 1 الملف حجم يتجاوز

 الملف تنسيق: التالية الفنية بالمتطلبات الفيديو يفي أن يجب. اإلنجليزية اللغةإلى  بترجمة

-MP4الفيديو ترميز ؛- Н.264الصوت ترميز ؛ - AACالثانية فينقاء اللقطات  ؛ 

(FPS) 25-30؛9: 16 بكسل، 720: (االرتفاع إلى العرضاالتجاهات ) ونسبة الدقة ؛ 

 معدل ثانية،/كيلوبت 384: االستريو بت معدل الثانية؛ في تايميجاب 5 -نقل البيانات معدل

 ثانية؛/كيلوبت 512 -( 5.1) الصوت بت

http://www.award.rt.com/
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 على الفيديو رابطوتوضيح  الويب موقع علىناسب الم النموذج تعبئة youtube.com؛ 

 إلى وترجمتهالمعبأ  النموذج في  Wordنسخة من التفريغ النصي للعمل بصيغة تحميل

 ؛(النصية الترجمة تفريغ) اإلنجليزية اللغة

  ًلرسالة بصيغة رقمية ضوئيًا ممسوحة تقديم نسخة يتم الجهة المنظمة طلب على بناء 

: للظروف التالية التأكيدات على تحتوي ها، على أنفي العمل نشر تم التي الوسيلة اإلعالمية

 أكتوبر 31 إلى 2022 فبراير 24 من الوسيلة اإلعالمية في الفترة في العمل نشر تم

منحت ( وجدت إن) للعمل والنشر الطبع حقوق صاحبة الوسيلة اإلعالمية بصفتها ؛2022

 القواعد.  من 7.5البند  في عليه في الحجم المنصوص العمل استخدام في الحق المشارك

 :صيغة نص مكتوب المنفذة في لألعمال

 الموقع بصيغة العمل في النموذج المناسب على تحميل Word  اللغة إلى ترجمتهمع 

 جزًءا العمل يعد كان إذا. كلمة 10000 النص من حيث الحجم يتجاوز أال يجب. اإلنجليزية

 أجزاء؛( خمسة) 5 إلى تصل سلسلة تقديم فيمكن إخبارية، قصة من

 صفحة ل "سكرين برنت" عمل، وللوسيلة اإلعالمية المطبوع لإلصدار صورة التقاط

 المناسب في النموذج تحميلهاو العمل المقالة التي نشر فيها التي تحتوي علىنترنت اال

 الموقع؛  على

 علىلكتروني الشبكي موقع اإلال لصفحة رابط الموقع على في الصيغة المناسبة تحميل 

  ؛العمل فيه نُشر اإلنترنت الذي

  ًلرسالة رقمية بصيغة ضوئيًا ممسوحة نسخة تقديميتم ة منظمجهة الال طلب على بناء 

: للظروف التالية التأكيدات على تحتوي على أن ،هافي العمل نشر تم التي الوسيلة اإلعالمية

 كتوبرأ 31 إلى 2022 فبراير 24 من الوسيلة اإلعالمية في الفترة في العمل نشر تم

منحت ( وجدت إن) للعمل والنشر الطبع حقوق صاحبة الوسيلة اإلعالمية بصفتها ؛2022

 القواعد.  من 7.5البند  في عليه في الحجم المنصوص العمل استخدام في الحق المشارك

ينبغي " فية: المهمة اإلنسانيةاألعمال الصح" أفضل  للمشاركة في فئة عمل إلرسال-2.2.1.9

 :عليك فعل ما يلي

 :بصري سمعي صيغة ملف المنفذة في لألعمال

 في شبكة  موقعالعلى " تقرير صحفي" أو" إخباري تقرير" في صيغة العمل تحميل

 حجم يتجاوز أال يجب ارك.المش حسابفي  youtube.com: دومينال باسم اإلنترنت

ً  كونعلى أن ي لغة بأي الفيديو تحميل يمكن. بايت جيجا 1 الملف  سطرجةب مصحوبا

 الفنية بالمتطلبات الفيديو يفي أن يجب. اإلنجليزية اللغةإلى  )الترجمة السمعية المرئية(

نقاء  ؛AAC - الصوت ترميز ؛Н.264 -الفيديو ترميز ؛MP4- الملف صيغة: التالية

 720: (االرتفاع إلى العرضاالتجاهات ) ونسبة الدقة ؛25-30 (FPS) الثانية فياللقطات 
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 384: االستريو بت معدل الثانية؛ في تايميجاب 5 -نقل البيانات معدل ؛9: 16 بكسل،

 ثانية؛/كيلوبت 512 -( 5.1) الصوت بت معدل ثانية،/كيلوبت

 على الفيديو رابطوتوضيح  الويب موقع علىناسب الم النموذج تعبئة youtube.com؛ 

 إلى وترجمتهالمعبأ  النموذج في  Wordنسخة من التفريغ النصي للعمل بصيغة تحميل

 ؛(النصية الترجمة تفريغ) اإلنجليزية اللغة

  ًلرسالة بصيغة رقمية ضوئيًا ممسوحة نسخةتقديم يتم الجهة المنظمة  طلب على بناء 

: للظروف التالية التأكيدات على تحتوي ها، على أنفي العمل نشر تم التي الوسيلة اإلعالمية

 أكتوبر 31 إلى 2022 فبراير 24 من الوسيلة اإلعالمية في الفترة في العمل نشر تم

منحت ( وجدت إن) للعمل والنشر الطبع حقوق صاحبة الوسيلة اإلعالمية بصفتها ؛2022

 القواعد.  من 7.5البند  في عليه في الحجم المنصوص العمل استخدام في الحق المشارك

 :صيغة نص مكتوب المنفذة في لألعمال

 الموقع بصيغة العمل في النموذج المناسب على تحميل "Word "اللغة إلى مع ترجمته 

 جزًءا العمل يعد كان إذا. كلمة 10000 النص من حيث الحجم يتجاوز أال يجب. اإلنجليزية

 أجزاء؛ 5 إلى تصل سلسلة تقديم فيمكن إخبارية، قصة من

 صفحة ل "سكرين برنت" عمل، وللوسيلة اإلعالمية المطبوع لإلصدار صورة التقاط

 المناسب في النموذج تحميلهاو العمل المقالة التي نشر فيها التي تحتوي علىنترنت اال

 الموقع؛  على

 علىلكتروني الشبكي موقع اإلال لصفحة رابط الموقع على في الصيغة المناسبة تحميل 

  ؛العمل فيه نُشر اإلنترنت الذي

  ًلرسالة بصيغة رقمية ضوئيًا ممسوحة تقديم نسخةيتم الجهة المنظمة  طلب على بناء 

: للظروف التالية التأكيدات على تحتوي ها، على أنفي العمل نشر التي الوسيلة اإلعالمية

 أكتوبر 31 إلى 2022 فبراير 24 من الوسيلة اإلعالمية في الفترة في العمل نشر تم

منحت ( وجدت إن) للعمل والنشر الطبع حقوق صاحبة الوسيلة اإلعالمية بصفتها ؛2022

 القواعد.  من 7.5البند  في عليه في الحجم المنصوص العمل استخدام في الحق المشارك

 أي إجراء يمكن ال العمل تحميل بمجردو. فئة كل في فقط واحد عمل تحميل للمشارك يمكن-2.9

 .عليه تغييرات

 المشارك رمز بموجب التحكيم لجنة تصويت في وتشارك يةتعريف مارقعلى أ األعمالحصل ت-3.9

 اختيار يتم حتى التحكيم لجنة قبل من المشاركين أسماء عن اإلعالن يتم لن. العمل تعريف ورقم

 .الفائزين

 

 األعمال وتقييم المسابقة تحكيم لجنة-10



11 
 

 قائمة نشر يتمو. التحكيم لجنةلالنضمام إلى الصحافة  مجال في بارزين خبراءيتم دعوة -1.10

 .لكترونياإل الموقع على التحكيم لجنة أعضاء

 الشخصي بالرأي مسترشدة المسابقة في الفائزين وتحديد األعمال بتقييم التحكيم لجنة تقوم-2.10

المقاربة ، القيمة األصالة،: التالية للمعايير وفقًا التحكيم، لجنة أعضاء من عضو لكل الخاص

سمح بالتدخل يُ  الو ،أحكامها في مستقلةلجنة التحكيم . المسابقة لفئة لموضوعمطابقة ا ،يةبداعاإل

 .هاعمل في التأثيرأو 

لجنة  قبل من التصويت نظام تحديد يتم. فئة من الفئات كلبشأن  التحكيم لجنة عمل يجري-3.10

 التحكيم.

 .التحكيم لجنة أعضاء أصوات لعدد األقصى الحد هو المسابقة في الفائزين اختيار معيار-4.10

 .فائزأي  تحديد عدم تقرر أن التحكيم للجنة يحق-5.10

 

 

  المسابقة مكافآت قيمة-11

 . *روسي روبل( ألف ئةثمانم) 000 800 المسابقة مكافأةل ةاإلجماليتبلغ القيمة -1.11

 . *روسي روبل( ألف ئتيم) 000 200فئة  كل فيائز األول الفتبلغ قيمة مكافأة –2.11

 الضرائب خصم بعد مكافأةك للفائزين دفعه يتعين الذيالمشار إليه و المالي المبلغ يتم تسليم* 

 االتحادية.ات السارية لروسيا التشريع في عليه المنصوصبحسب الحجم 

 

 بالمسابقة الفوزمكافآت و جوائزنظام ومواعيد تسليم -12

حصر  من تاريخ يوًما 14 يتجاوز ال موعد في بالفائزين لمسابقةل ةمنظمالجهة ال تصلت-1.12

 استالم أجل منتقديمها  نعلى الفائزي يجب التي والمستندات المعلومات بلغهمتو المسابقة نتائج

 مكافأة.وال الجائزة

 معتفاق اال ويتم الفائز، فيه يعيش الذي المكان على بناءً  الجائزة استالم نظام تحديد يتم-2.12

 .المسابقة نتائج إعالن بعد منفصل بشكلبهذا الشأن  الفائز

 غضون في التالية بالبيانات ةمنظمجهة الال تزويد الفائز على يجب مكافأةوال الجائزة الستالم-3.12

رقم  الكامل، االسم) الشخصية والبيانات فوتوغرافية صورة: الفائز تحديد تاريخ من يوًما 14

 اإلقامة،محل  عنوان ،السفر/الهوية الشخصية جواز بيانات لكتروني،اإل البريد عنوان الهاتف،

 البنكي، رقم التعريف الفردي لدافع الضرائب(.  الحساببيانات 

 تقديم تاريخ من يوًما( 50) يتجاوز ال موعد في الفائز حساب إلى مكافأةال قيمة تحويل سيتم-4.12

 هذه البيانات.

 ضروريةتراها  إضافية ومعلومات مستندات الفائزين من طلبت أن ةمنظمجهة اللل يحق-5.12

 .والجائزةمكافأة المنح ل
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 .المقدمةبيانات الدقيق لت أخرى مرة بالفائز االتصال ةمنظمجهة اللل يحق-6.12

جهة ال إخطارعبر  تسليمها قبل وقت أي في الجائزة أو/ومكافأة الرفض  للفائز يجوز-7.12

 على يحتوي خطابإيصال  من التأكدكذلك عبر و ،لكترونياإل البريد طريق عن ة بذلكمنظمال

 اسم على اإلشعار يحتوي أن يجب ة.منظمجهة اللل البريدصندوق  عنوان إلىلرفض با إشعار

 رفض حول ورسالة للفائز السفر/الهوية الشخصية جوازبيانات وسم األب وا األول واالسم العائلة

 . اليد بخط الفائز وتوقيعشعار إلتحرير ا وتاريخ الجائزة أو/ومكافأة ال

جهة لل يحق ،لجائزةا أكثر أو واحد فائز رفض في حال. لالستبدال قابلة غيرالجائزة -8.12

 .الخاص التقديره وفقًاجائزة ال في التصرف ةمنظمال

جهة لل يحق ،مكافأةال أكثر أو واحد فائز رفض في حال .لالستبدال قابلة غير مكافأةال-9.12

 .الخاص التقديره وفقًا مكافأةال في التصرف ةمنظمال

 

 ةمنظمجهة الوال المشارك مسؤولية-13

 ألغراض المشاركين من الواردة الشخصية البيانات سرية لمسابقةل الجهة المنظمة ضمنت-1.13

 القانون لمتطلبات وفقًا القواعد، بموجبا بالتزاماته الوفاء إطار في معالجتها ناوأم المسابقة

 البيانات بشأن" ق.ف.-152 رقمتحت  2006 يوليو 27 بتاريخية الصادر التحادروسيا ال الفيدرالي

 ".الشخصية

 التسجيل عندالتي يتم توضيحها  البيانات دقة لمتطلبات االمتثال عن مسؤولون المشاركون-2.13

 األعمال وترجمات األعمال في الواردة المعلوماتكذلك و ،األعمال وتقديم المسابقة في للمشاركة

 هذه. يمكن للجهة المنظمة، في حال حصول القواعد هذه في المحدد النحو على وأجزائها،

 بمنح التحكيم لجنة قرار وإلغاء المسابقة، في المشاركة حق من المشارك حرمان، االنتهاكات

 .الفائز صفة المشارك

 :عن ةمسؤول غير ةمنظمال الجهة-3.13

 البيانات؛  ونقل االتصال وشبكات الكمبيوتر شبكات تشغيل في الفشل األعطال أو 

 الجهة أ غير مرتبط بخطبسبب  ظهرت الموقع، في حالفي  الفنية توالمشكال الفنية األعطال

 المنظمة؛

 ؛ثالثة أطراف قبل من الموقع صفحات من األعمال وتوزيع نسخ 

 غير مرتبطة أسباب ألي المسابقة في الفائزين بقائمة المسابقة في المشاركين تعريف استحالة 

 ؛ةمنظمجهة البال

 المشاركين من بسبب خطأ الجائزة على للحصول الالزمة مناسب للبياناتفي توقيت غير  االستالم 

إرادة الجهة  عن خارجة أخرى ألسباب أو االتصال، منظمات بسبب خطأ أو المسابقة، في

 المنظمة؛
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 عليها المنصوص بااللتزامات المسابقة في المشاركين )الوفاء في توقيت غير مناسب( وفاء عدم 

 ؛القواعد في

 المحددةالمواعيد المطالبة بها في  عدم حال في أو للجائزة للمكافأة في المسابقة الفائزين استالم عدم 

 منهم؛ الرفض أو عدم استالم القواعد في

  االستالم في توقيت غير مناسب أو عدم االستالم من قبل الفائزين في المسابقة للمكافأة أو الجائزة

في حال تبين أن هذا األمر غير ممكن بسبب الظروف القاهرة والخارجة عن إرادة الجهة المنظمة، 

بما في ذلك الكوارث الطبيعية )الهزات األرضية، والتي ظهرت سواء قبل أو بعد إجراء المسابقة 

(، االعتصامات، األعمال القتالية، وائحالفيضانات، العواصف(، الحرائق، األمراض المعدية )الج

األعمال اإلرهابية، األعمال التخريبية، القيود على الرحالت، اإلجراءات الحظرية والتقييدية 

يات التجارية، العقوبات األخرى، وغيرها من للدول )فرض حظر على التجارة، منع العمل

 اإلجراءات( وغيرها من الظروف القاهرة؛ 

 في بمشاركتهماتصاالً  المسابقة في للمشاركين العقلية أو المعنوية الصدمات صحة،ال، حياةال 

 . المسابقة

 

 

 ختامية أحكام-14

 .مراجعتها أو إرجاعها يتم ال المسابقة في للمشاركة المقدمة األعمال-1.14

 وعمله، نفسه عن قدمها التي البيانات أن على ويوافق المشارك يؤكد القواعد على بالموافقة-2.14

 هذه في موضح هو كما وأجزائه، العمل ترجمات فيو ،العمل في الواردة المعلومات وكذلك

 صحيحة.  القواعد،

 المسابقة في بالمشاركة والمتعلقة تكبدها التي التكاليف جميع دفع على ويوافق المشارك يفهم-3.14

 شبكة إلى بالنفاذ المرتبطة التكاليف الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما) مستقل بشكل

تتحملها الجهة  تكاليفعلى أنها  القواعد في مباشرة إليها المشار التكاليف تلك باستثناء ،(اإلنترنت

 المنظمة.

كل  ية.االتحادروسيا  لقانونيتم حلها وفقا  بالمسابقة المتعلقة الخالفيةمسائل ال جميع-4.14

 في فيها لنظريتم ا والمشاركين ةمنظمجهة الال بين التي يمكن أن تنشأ الخالفات أو النزاعات

 ية.التحادروسيا ال والموضوعي اإلجرائي للقانون وفقًا ةلمنظمقضاء بمقر الجهة اال

 

 الشخصية البيانات-15

 فيوضحة الم الشخصية ببياناتهم ةالمنظمبتزويد الجهة  المسابقة في المشاركون يقوم-1.15

 .(المشاركمارة است ذلك في بما) التسجيل نموذج
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 بالبيانات المتعلقة الخصوصية سياسة شروط المشارك يقبل المسابقة فيته مشاركب-2.15

 بالكامل فيهاذكورة الم المستندات جميع شروطكذلك و الموقع، على المنشورة للمشارك الشخصية

 . استثناءات أو تحفظات أي دونو

 


