الشروط العامة
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إن موظفي منظمة األغذية والزراعة وأفراد عائالتهم المباشرين (األزواج ،واآلباء واألمهات ،واألطفال،
واألشقاء وأزواجهم ،بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه) أو األشخاص الذين يعيشون في نفس
منازل هؤالء الموظفين ،سواء ربطتهم عالقة قرابة بهم أم ال ،ليسوا مؤهلين لالشترا

في المسابقات.

وسوف تُحدد األهلية وفقا لتقدير المنظمة وحدها.
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إن شركاء أو أقرباء موظفي المؤسسات الشريكة المعنية في إطالق مسابقات ،وأقرباء لجنة التحكيم ليسوا
مؤهلين للمشاركة في المسابقات.

-3
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تحتفظ المنظمة بحق استبعاد الطلبات التي ال تتفق مع قيم المنظمة ومبادئها التوجيهية.
كما تحتفظ المنظمة بحق التحقق من أهلية أي مشاركة و/أو مشار

(بما في ذل

هوية المشار

وعنوانه) واستبعاد أي مشار يرسل مشاركة ال تتفق مع شروط المسابقات ،بما في ذل هذه الشروط،

وحقوق التأليف والنشر والخصوصية ،أو يعبث بعملية االشترا .
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لن تدفع المنظمة أية رسوم أو أية تكاليف تتعلق بالمشاركة في أي مسابقة أو الستخدام أي مشاركات فيما
يتعلق بالمسابقة.
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ينبغي أال تدرج أي شعارات ،أو عناوين مواقع ،أو أرقام هواتف ،أو طلبات مباشرة تلتمس تبرعات
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لن تكون المنظمة مسؤولة ،وال يمكن تحميلها المسؤولية ،عن المشاركات غير المكتملة ،أو المفقودة ،أو

نقدية ،في أي مادة.

المتأخرة ،أو الموجهة خطأ ،أو غير المقروءة ،أو عن عدم تلقي المشاركات بسبب فشل في النقل أو
عطل فني من أي نوع كان ،بما في ذل  ،ولكن ليس حصرا ،خلل في أي شبكة ،أو أجهزة ،أو برامج،

سواء كانت ناشئة عن المرسل ،أو عن أي خطأ بشري ،أو فقدان/تأخر البيانات المنقولة ،أو أي خطأ أو
خلل آخر.
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بتقديمهم مشاركات في المسابقة ،يوافق المشاركون على أن البيانات الشخصية ،وال سيما االسم والعنوان،
قد تتم معالجتها ،ومشاركتها ،واستخدامها بخالف ذل

ألغراض المسابقة وضمن سياقها ،وأنشطة

المنظمة المؤسسية ،وأية أغراض أخرى محددة في هذه الشروط .كما يمكن أيضا استخدام البيانات من

قبل المنظمة من أجل التحقق من هوية المشار  ،وعنوانه البريدي ،ورقم هاتفه ،أو للتحقق من أهلية
المشار للمشاركة في المسابقة.
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ليس في هذه الشروط العامة أو في أي شروط للمسابقات ،وال في أي أعمال تم القيام بها أو تصريحات
تم اإلدالء بها فيما يتعلق بالمسابقات ،ما يمكن اعتباره تنازال ،صريحا أو ضمنيا ،عن أي من امتيازات

وحصانات المنظمة.

حقوق التأليف والنشر ،والخصوصية
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ين بغي على المشاركين أن يملكوا حقوق تأليف ونشر المواد التي يقدمونها للمسابقة .وإذا كانت المادة
تحتوي على صور لشخص أو أشخاص ،فينبغي على المشاركين أن يحصلوا على إذن من أولئ

1

األشخاص لتقديم موادهم إلى المسابقة ،فضال عن استخدام المواد من قبل المنظمة لألغراض المذكورة
في هذه الشروط العامة.
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يصرح المشار أنه ،على حد أقصى علمه ،ال يمكن ألي طرف ثالث أن يدعي أي حقوق بالنسبة للمواد
المقدمة .كما يؤكد المشار

أيضا أن كل شخص ظاهر في المواد قد منح إذنه بنشر صورته كما هي

مبينة.
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لن تسعى المنظمة للحصول على موافقات إضافية فيما يتعلق باستخدام المواد ،وسوف لن تكون مسؤولة
عن أي ادعاءات أو شكاوى تزعم انتها حقوق الغير.
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تبقى حقوق تأليف ونشر المواد للمشاركين .وبدخولهم في المسابقة ،يمنح المشاركون المنظمة رخصة
غير قابلة للنقض ،ودائمة ،وحصرية في جميع أنحاء العالم ،ألغراض غير تجارية ،وإلعادة إنتاج،
وتوزيع ،وعرض ،وإنشاء أعمال مشتقة من المشاركات (مع ذكر اسم صاحب العمل) فيما يتعلق
بالمسابقة والترويج لعمل المنظمة في ،من بين جملة أمور أخرى:
 موقع المنظمة المؤسسي.www.fao.org : أشرطة الفيديو أو التسجيالت الرقمية المؤسسية لتوضيح عمل المنظمة. مطبوعات ،وكتيبات وملصقات المنظمة. قنوات الوسائط االجتماعية ،بما في ذل الترويج للمسابقة ذاتها. -أي من وسائل اإلعالم األخرى المستخدمة من قبل المنظمة لالتصال.
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