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 الشروط العامة

 ،واألطفال ،واألمهات واآلباء ،األزواج) المباشرين عائالتهم أفرادو والزراعة األغذية منظمة موظفيإن  -1
 نفس في يعيشون الذين األشخاص أو( فيه يعيشون الذي المكان عن النظر بغض ،همأزواجو واألشقاء
. المسابقات في شترا لال مؤهلين ليسوا ،ربطتهم عالقة قرابة بهم أم ال سواء الموظفين، هؤالء منازل

  .اوحده منظمةال لتقدير وفقا هليةاأل حددُتوسوف 

 ليسوا التحكيم لجنةوأقرباء  مسابقات، إطالق في المعنية ةشريكال المؤسسات أقرباء موظفي أو شركاءإن  -2
  .ي المسابقاتفركة اللمش مؤهلين

  .التوجيهية هامبادئو لمنظمةا قيم مع تتفق ال التي الطلبات استبعاد حقب منظمةال حتفظت -3

 المشار  هوية ذل  في بما) مشار  أو/ومشاركة  أي أهلية من التحقق حقب منظمةال تحتفظ ماك -4
 ،شروطال هذه ذل  في بما ،المسابقات تتفق مع شروط ال مشاركة يرسل مشار  أي واستبعاد( وعنوانه

  .االشترا  عمليةب يعبث أو والخصوصية، والنشر التأليف حقوقو

 فيما مشاركات أي الستخدام أو مسابقة أي في المشاركةتتعلق ب تكاليف ةأي وأ رسوم ةأي المنظمة ن تدفعل -5
  .المسابقةب يتعلق

 س تبرعاتلتمت مباشرة طلباتأو  اتف،وه أرقام وأ مواقع، عناوين وأ شعارات،أي تدرج  بغي أالين -6
  .مادة أي في ،نقدية

 أو المفقودة، أو المكتملة، غير المشاركات عن المسؤولية، تحميلها يمكن وال مسؤولة، المنظمة تكونلن  -7
 أو النقل في فشل بسبب المشاركات تلقي عدم عن أو المقروءة، غير أو خطأ، الموجهة أو المتأخرة،

 برامج، أو أجهزة، أو شبكة، أي في خلل حصرا، ليس ولكن ذل ، في بما ،كان نوع أي من فني عطل
 أو خطأ أي أو المنقولة، البيانات تأخر/فقدان أو بشري، خطأ أي عن أو المرسل، عن ناشئة كانت سواء
  .آخر خلل

 والعنوان، االسم سيما وال الشخصية، البيانات أن على المشاركون يوافق المسابقة، في مشاركات قديمهمبت -8
 وأنشطة سياقها، وضمن المسابقة ألغراض ذل  بخالف واستخدامها ومشاركتها، معالجتها، تتم قد

 من البيانات استخدام أيضا يمكن كما. الشروط هذه في محددة أخرى أغراض وأية المؤسسية، المنظمة
 أهلية من للتحقق أو هاتفه، ورقم البريدي، وعنوانه المشار ، هوية من التحقق أجل من المنظمة قبل

  .المسابقة في للمشاركة المشار 

 تصريحات أو تم القيام بها أعمال في أي وال للمسابقات، شروط أي في أو العامة الشروط هذه س فييل -9
 امتيازات من أي عن ضمنيا، أو صريحا تنازال، ما يمكن اعتباره بالمسابقات، يتعلق تم اإلدالء بها فيما

  .المنظمة وحصانات

 والخصوصية والنشر، التأليف حقوق

وإذا كانت المادة . بغي على المشاركين أن يملكوا حقوق تأليف ونشر المواد التي يقدمونها للمسابقةين -11
تحتوي على صور لشخص أو أشخاص، فينبغي على المشاركين أن يحصلوا على إذن من أولئ  



 

2 

المواد من قبل المنظمة لألغراض المذكورة األشخاص لتقديم موادهم إلى المسابقة، فضال عن استخدام 
   .في هذه الشروط العامة

 لموادل بالنسبة حقوق أي يدعي أن ثالث طرف ألي  يمكنال ،على حد أقصى علمه ،أنه المشار  صرحي -11
 هي كما صورته بنشر هإذن منحقد  المواد في ظاهر شخص كل أن أيضا المشار  يؤكد كما .المقدمة
 .ةمبين

 مسؤولة تكون لن وسوف المواد، استخدامب ما يتعلقفي إضافية موافقاتللحصول على  منظمةال سعىتن ل -12
 .الغير حقوق انتها  تزعم وىاشك أو اتادعاء أي عن

 رخصةالمشاركون المنظمة  منحي المسابقة، في همدخولوب. للمشاركين ادولما نشرو تأليف حقوقتبقى  -13
 ،نتاجعادة إإلو تجارية، غير ألغراض العالم، أنحاء جميع في حصريةو ،ةدائمو ،للنقض ةقابل غير

 يتعلق مافي( صاحب العمل اسم ذكر مع) المشاركات من مشتقة أعمال وإنشاء ،وعرض ،وتوزيع
 :أخرى أمور جملة بين من في، المنظمة عملل الترويجو المسابقةب

   .www.fao.org: مؤسسيال المنظمةموقع  -

  .عمل المنظمة لتوضيحالمؤسسية  الرقميةالتسجيالت  الفيديو أوأشرطة  -
  .المنظمة وملصقات كتيباتو ،طبوعاتم -
  .هاذات لمسابقةل الترويج بما في ذل  االجتماعية، الوسائط واتقن -
 .لالتصال منظمةال خرى المستخدمة من قبلاأل عالممن وسائل اإلأي  -

 

 


