
قواعد المسابقة

مهم

نظرًا لطبيعة المشاركات مجهولة الهوية، لن نتمكن من إبلاغ أي شخص من المشاركين عما إذا كانت مشاركته ناقصة. ونظرًا لأنه لن تكون هناك طريقة يمكن للشخص من خلالها تصحيحُ أو إلغاء مشاركته بسهولة، فقد لخصنا ما نعتبره أكثر الأسباب احتمالاً للاستبعاد من المشاركة أدناه.

قد تكون أي مشاركة تحتوي على عنصر ليس عملًا أصليًا بالكامل (مع الأصوات التي سجلها المشارك أو المتعاونون المذكورون لديه) محدودة أو محظورة تمامًا من الأهلية. وفي حالة العمل مع آخرين أو استخدام مصادر خارجية، يجب سرد هذه المصادر والإفصاح عنها بشكل كامل في المشاركة. ويمكن فقط استخدام العينات المرخَّصة على أنها مشاع إبداعي صفر (CC0). يُرجى مراجعة القواعد الكاملة للحصول على التفاصيل.

سيتم نشر جميع المشاركات في البداية دون الكشف عن الهوية، لذا يمنح المشارك مؤسسة ويكيميديا الحقَّ في إعادة إنتاج الصوت وأدائه دون إسناد خلال مدة المسابقة. وبعد انتهاء المسابقة، سيتم إلغاء إخفاء هوية جميع المشاركات. وستقوم مؤسسة ويكيميديا بنشر المشاركات التي تحتوي على معلومات إسناد كافية على ويكيميديا كومنز وسيتم ترخيص هذه المشاركات كمشاع إبداعي ShareAlike 4.0.

سيتم إلغاء إخفاء هوية أعمال جميع المتأهلين العشرة وترخيصها كمشاع إبداعي ShareAlike 4.0 قبل إجراء التصويت على ويكيميديا كومنز. وسيتعين على المتأهل الفائز الوحيد التنازلُ عن حقوقه في مشاركته إلى مؤسسة ويكيميديا بحيث يمكننا استخدامها كشعار صوتي. ويجب منح هذا الإذن بالمشاركة عن رضا واقتناع.

يشكّل أي تلاعب مُتصور في عملية المشاركة أو الفرز أو التصويت المجتمعي سببًا للاستبعاد من المشاركة.

رغم أنَّ هذا ليس بديلاً عن قراءة مجموعة القواعد بأكملها، إلًا أنه قد يوفر الوضوح والسياق لمجموعة القواعد الكاملة.

المتطلبات الإبداعية

1. الأصالة. يُشترط امتلاك الحق في استخدام جميع مكونات الشعار الصوتي بسبب: 
أ. أن تكون تسجيلات أصلية، أو
ب. تخضع أي عينات مستخدمة لترخيص المشاع الإبداعي صفر (CC0) أو لا تحمل حقوق نشر نظرًا لأنها ذات ملكية عامة يمكن التحقق منها.

2. التفرّد. على حد علم المشارك، يجب أن يكون الشعار الصوتي فريدًا ومميزًا عن جميع المسارات الموسيقية والتركيبات الصوتية والشعارات الصوتية الأخرى.

3. التعقيد. يجب أن يشتمل الشعار الصوتي على اثنين على الأقل من الطبقات أو الإيقاعات أو الأصوات المتداخلة.

4. عدم تضمين كلمات. يجب ألا يحتوي الشعار الصوتي على أي كلمات منطوقة بأي لغة.

5. ما يصل إلى ثلاث مشاركات. يمكن للمشاركين في المسابقة تحميل ملف صوتي واحد لكل نموذج مشاركة. يمكن للمشاركين تقديم 3 نماذج مشاركة بحد أقصى لكل شخص. 

6. التقديم خلال فترة المشاركة. يجب تحميل المشاركات خلال فترة المشاركة في المسابقة (الأسبوع الذي يبدأ في أو نحو 12 سبتمبر - الأسبوع الذي ينتهي في أو نحو 9 أكتوبر 2022).

7. عدم الإساءة. يجب ألا يحتوي الشعار الصوتي على أي مواد مسيئة أو صريحة. وقد يشمل ذلك الأصوات التي تُشير إلى العنف ضد الآخرين أو المقامرة أو النشاط الجنسي أو السلوك الإجرامي أو تعاطي العقاقير غير المشروعة.

8. الشروط والأحكام. للمشاركة، يجب الموافقة على قواعد المسابقة. 

التفضيلات الإبداعية

نحن ندرك أن الأشخاص المشاركين قد يكون لديهم مستويات مختلفة من الخبرة الفنية أو قد يفتقرون إلى أجهزة معينة. وسيتم النظر في هذه التفضيلات ولكن لن تؤدي إلى الاستبعاد التلقائي من المشاركة.

9. الطول. يجب ألا يقل طول الشعار الصوتي عن ثانية واحدة وألا يزيد عن 4 ثوانٍ. 

10. تنسيق الملف والضغط. يمكن تقديم أنواع الملفات التالية: 
MP3 بمعدل بِت لا يقل عن 192 كيلوبت/ثانية، 
OGG بمعدل بِت لا يقل عن 160 كيلوبت/ثانية، أو 
WAV بعمق بِت لا يقل عن 16 بت. 


الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة

الأهلية. تمثل المشاركة إقرارًا بقراءة هذه القواعد والموافقة عليها.

(أ) الملكية. في حالة اختيار الشعار كفائز، يتم إبرام عقد للتنازل عن جميع الحقوق في المشاركة إلى مؤسسة ويكيميديا. وعند الاختيار، تتم الموافقة على منح مؤسسة ويكيميديا تنازلاً عن حقوق الطبع والنشر وحقوق العلامة التجارية. وعند الاختيار، يتم أيضًا منح ترخيص حصري ودائم وعالمي وغير قابل للإلغاء ومدفوع بالكامل لاستخدام وإعادة إنتاج واستغلال أي ملكية فكرية أخرى أو حقوق ملكية أخرى متعلقة بالشعار ولا يمكن التنازل عنها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق الدعاية. 

(ب) ترخيص المشاع الإبداعي. عند المشاركة، تُمنح مؤسسة ويكيميديا الحق في نسخ المشاركة وأدائها وإنشاء أعمال مشتقة منها للسماح لنا بإدارة المسابقة. يتم منح مؤسسة ويكيميديا الحق في تحميل المشاركة إلى ويكيميديا كومنز وترخيصها بموجب ترخيص إسناد المشاع الإبداعي ShareAlike 4.0 ("CC-SA"). 

(ج) العمل الأصلي. باستثناء أجزاء المشاركة التي يتم إنشاؤها من مصدر مرخص كمشاع إبداعي صفر، يقر المشارك بأنه المؤلف والمالك الأصلي لجميع حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والحقوق المعنوية والدعاية وغيرها من الحقوق الفكرية وحقوق الملكية للشعار المقترح. ويقرّ بأن المشاركة لا تنتهك حقوق أي طرف ثالث.

(د) الإسناد. يقر المشارك بأنه قام بالإسناد إلى جميع المساهمين بالكامل في المشاركة.

(هـ) الاستثناءات والقيود. يجب ألا يقل عمر المشارك عن 13 عامًا. نظرًا لأن الفائزين يجب أن يبرموا عقدًا مع مؤسسة ويكيميديا، فلن يكون المشارك مؤهلًا للفوز إذا كان يخضع لقوانين الولاية القضائية التي لا يجوز لمؤسسة ويكيميديا مزاولة الأعمال فيها (على سبيل المثال، الدول التي تفرض عليها حكومة الولايات المتحدة عقوبات [ https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information ]). يمكن للمشارك المشاركة في دعم المجتمع والتصويت، ولكنه لن يكون مؤهلًا للتأهل للتصفيات أو الفوز بالجائزة.

(و) الاحتفاظ بالبيانات - سيتم حذف البيانات الأولية التي نجمعها أو إخفاء هويتها أو تجميعها في غضون 90 يومًا من إعلان الفائز في المسابقة. يجب مراجعة المبادئ التوجيهية للاحتفاظ بالبيانات لدينا 
[ https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Data_retention_guidelines ] للحصول على مزيد من المعلومات.

النزاعات. 

(أ) اختيار القانون. على الرغم من أننا نأمل ألا يكون هناك نزاع بين المشارك ومؤسسة ويكيميديا، فإننا بحاجة إلى وضع قواعد تحكم كيفية معالجة أي نزاعات قد تنشأ. ويوافق المشارك على أن تخضع المشاركة ونقله للحقوق فيها وأي نزاع ذي صلة لقوانين ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم رفع النزاعات في محكمة مختصة في مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. وعلى الرغم من أنه يجوز لمؤسسة ويكيميديا إنشاء ترجمات لقواعد المسابقة هذه، فإنه في حال تعارض أي قاعدة مترجمة مع القواعد الأصلية المكتوبة باللغة الإنجليزية هذه، تسود القواعد المكتوبة باللغة الإنجليزية.

(ب) الاستبعاد من المشاركة. تحتفظ مؤسسة ويكيميديا بالحق في استبعاد أي مشارك أو فائز تشتبه وحدها في أنه يتلاعب بعملية المشاركة أو يقدم عمدًا مشاركات أكثر مما هو مصرَّح به أو ينتهك هذه القواعد أو قواعد هذا الموقع أو يتصرف بطريقة غير رياضية أو تخريبية.

(ج) الشروط الإضافية. يُرجى مراجعة شروط الاستخدام الخاصة بمؤسسة ويكيميديا [
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use ] لأن هذه السياسة تنطبق على المشاريع التي تستضيفها ويكيميديا والتي سيتم تقديم المشاركات فيها. تصف 
سياسة الخصوصية للمشاريع غير التابعة لويكيميديا لدينا [ https://foundation.wikimedia.org/wiki/Non-
wiki_privacy_policy ] التزامات الخصوصية الخاصة بنا فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية التي يتم تقديمها عبر الموقع. وإذا كانت هناك أي تناقضات بين تلك السياسات وهذه الصفحة، 
تُطبّق الشروط الواردة في هذه الصفحة. وتخضع التعاملات مع المجتمع للمبادئ التوجيهية لمدونة قواعد السلوك العالمية للمؤسسة [ https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct ]

الاختيار والمراجعة

(أ) عدد المشاركات. يمكن للمشاركين في المسابقة تحميل ملف صوتي واحد لكل نموذج مشاركة. يمكن للمشاركين تقديم 3 نماذج مشاركة بحد أقصى لكل شخص. ونحتفظ بالحق في فتح فترة المشاركة مبكرًا أو إغلاقها مبكرًا (بعد إصدار إخطار على صفحة المشاركة).

(ب) الفرز المجتمعي. يمكن منح أعضاء المجتمع أدوات لمراجعة جميع المشاركات الواردة وتصنيفها باستخدام العلامات. وقد تشمل العلامات "التخريب" (على سبيل المثال، مواد مسيئة أو صريحة) و"غير مؤهلة" (على سبيل المثال، تلك التي لا تستوفي معايير المشاركة).

(ج) الفرز من جانب اللجنة. ستقوم لجنة اختيار دولية من المتطوعين من مجتمع ويكيميديا ومحترفي الصوت بوضع قائمة مختصرة من المشاركات. 

(د) العناية الواجبة لتحديد المتأهلين. ستخضع أفضل 10 مشاركات للمراجعة القانونية من جانب أخصائي موسيقى. ويجب إزالة أي مشاركة لا تجتاز عملية العناية الواجبة من أعلى 10 مشاركات، وتُستكمل القائمة بالمشاركة الحادية عشر الأعلى (وهكذا) حتى يجتاز جميع الأشخاص العشرة فحص العناية.

(هـ) التصويت. يمكن الإدلاء فقط بكمية الأصوات المخصصة لكل مصوِّت. يتطلب التصويت على ويكيميديا كومنز وجود حساب على كومنز.

(و) العناية الواجبة لتحديد الفائز. سيتم تقييم الشعارات الحاصلة على أعلى الأصوات من جانب الوكالة الاستشارية MassiveMusic. وستقوم الوكالة بتحليلها بحثًا عن المشكلات القانونية (مثل انتهاك أي علامة تجارية موجودة) والمشكلات الفنية (مثل الملاءمة لإعادة الإنتاج). ويجوز لمؤسسة ويكيميديا، وفقًا لتقديرها الخاص، استبعاد المشاركات بناءً على هذا التحليل. وسيتلقى المشاركون الذين تم استبعاد مشاركاتهم في مرحلة المراجعة هذه شرحًا واضحًا للأساس المنطقي الذي اعتمدت عليه مؤسسة ويكيميديا للاستبعاد من المسابقة. وإذا تم استبعاد أي من المشاركات الأعلى في هذه المرحلة، فإن المشاركة التالية الأعلى ترتيبًا ستحل محل المشاركة المُستبعدة وستخضع للتقييم.

الجوائز

(أ) طبيعة الجوائز. سيحصل الفائز على 2,500 دولار أمريكي نقدًا، ورحلة لحضور جلسة لإضفاء اللمسات الأخيرة على مشاركة الشعار الصوتي الخاص به مع الوكالة الاستشارية للمسابقة MassiveMusic في حال الحاجة إلى إتمام الصوت (3,000 دولار أمريكي إذا كان هناك مؤلف واحد وما يصل إلى 5,000 دولار أمريكي إذا كان هناك مؤلفون متعددون)، وبضائع تحمل الشعار الصوتي لويكيميديا ذات إصدار محدود (50 دولار أمريكي). سيحصل ما يصل إلى 9 متأهلين آخرين على بضائع تحمل الشعار الصوتي لويكيميديا ذات إصدار محدود (50 دولار أمريكي). تبلغ القيمة الإجمالية التقريبية للجائزة 6,550 دولار أمريكي وتصل إلى 8,550 دولار أمريكي للمؤلفين المتعددين). وتُحدّد الجوائز بواقع جائزة واحدة لكل عائلة أو سكان منزل واحد. ولا يجوز للفائزين استبدال الجوائز أو نقلها.

(ب) السفر. يشمل السفر تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا من أقرب محل إقامة للفائز في المطار الرئيسي إلى الموقع الذي سيتم فيه إضفاء اللمسات الأخيرة على الصوت والإقامة الفندقية لمدة ليلتين (مع ما يصل إلى ضيف آخر). وتعتمد القيمة الفعلية لجوائز الرحلات على تقلبات أسعار تذاكر الطيران ونقطة المغادرة. ولن يتم منح أي فرق بين القيمة المذكورة والقيمة الفعلية.
ويجب إكمال السفر بحلول 30 أبريل 2023. ويجب أن يسافر الفائز والضيف على نفس خط سير الرحلة. وتخضع جميع أماكن الإقامة وترتيبات السفر لتقديرنا. وتُطبق بعض تواريخ توقف الحجوزات والقيود.

(ج) المعاملة الضريبية. بمجرد التأكيد على الفوز واستلام الجائزة، يتعين تحمّل المسؤولية عن جميع ضرائب الدخل الفيدرالية والمحلية والخاصة بالولاية، وما شابه ذلك في الولاية القضائية. ويجوز طلب المشورة من أخصائي ضرائب لتحديد النطاق الكامل للالتزام الضريبي. وبالنسبة للفائزين في الولايات المتحدة بجائزة تزيد قيمتها عن 500 دولار أمريكي، سيتم إعداد نموذج 1099 الخاص بدائرة الإيرادات الداخلية باسمهم، مع ذكر قيمة الجائزة، وتقديمها إلى دائرة الإيرادات الداخلية. وسيحصل الفائزون على نسخة من نموذج 1099.

(د) اسم الشركة وعنوانها. تطلب بعض الولايات القضائية من الكيانات التي تُجري المسابقات تقديم عنوان مادي. وفيما يلي العنوان البريدي لمؤسسة ويكيميديا:

Wikimedia Foundation, Inc.
1 Montgomery St Suite 1600, 
San Francisco, CA 94104
الولايات المتحدة الأمريكية

(د) الإعلان عن الفائزين. سيتم الإعلان عن الفائزين علنًا في تاريخ يقع بين 13 فبراير 2023 و30 أبريل 2023. ونحتفظ بالحق في الإعلان عن الفائزين في تاريخ سابق. وسيتم إخطار المتأهل عبر البريد الإلكتروني. وسنحاول إعادة إرسال البريد الإلكتروني المذكور مرتين على الأقل وحتى خمس مرات. وإذا لم يقم أي فائز بالرد على إخطار البريد الإلكتروني في غضون خمسة أيام من إرساله، أو إذا تم إرجاع البريد الإلكتروني على أنه غير قابل للتسليم بعد خمس محاولات، فسيتم تعليق الجائزة حتى يتم التحقق من معلومات الاتصال الجديدة أو نعتبر أن الفائز قد أسقط حقه في الفوز. 

(هـ) التعديل. نحتفظ بالحق في تعديل العرض الترويجي إذا كانت هناك قاعدة أو قصور في الشروط والأحكام من شأنه أن يخلق إجراءات أو نتائج غير عادلة.

(و) حدود المسؤولية. لا تتحمل مؤسسة ويكيميديا وموظفوها ومسؤولوها وأعضاء مجلس إدارتها ومساهموها ووكلاؤها وممثلوها وشركاتها التابعة والفرعية ومستشارو الإعلان والترويج والشؤون القانونية لديها المسؤولية عن: (1) تأخر المشاركات أو فقدانها أو تأجيلها أو تلفها أو توجيهها توجيهًا خاطئًا أو عدم اكتمالها أو عدم قابليتها للقراءة أو عدم إمكانية فهمها؛ أو (2) حالات التعطل أو الفشل أو الصعوبات في الهاتف أو الوسائل الإلكترونية أو الأجهزة أو البرنامج أو الشبكة أو الإنترنت أو الكمبيوتر؛ أو (3) الأخطاء في الإرسال؛ أو (4) أي حالة ناتجة عن أحداث خارجة عن سيطرة مؤسسة ويكيميديا قد تتسبب في تعطيل المسابقة أو إفسادها؛ أو (5) أي إصابات أو خسائر أو أضرار من أي نوع تكون ناجمة عن الجائزة أو ناتجة عن قبول الجائزة أو حيازتها أو استخدامها، أو عن المشاركة في المسابقة؛ أو (6) أي أخطاء طباعة أو أخطاء مطبعية في أي مواد مرتبطة بالمسابقة.

(ح) الحق في الاستبدال. تحتفظ مؤسسة ويكيميديا بالحق في استبدال الجائزة بقيمة مساوية أو أكبر في حالة عدم توافر الجائزة. وتعد الجوائز غير قابلة للاسترداد نقدًا.

جدول زمني نموذجي (خاضع للتغيير)

فترة المشاركة (الأسبوع الذي يبدأ في 12 سبتمبر - الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر 2022)

مرحلة المراجعة (الأسبوع الذي يبدأ من 19 سبتمبر - الأسبوع الذي يبدأ من 21 نوفمبر)
سيقوم أعضاء فريق التحكيم لدينا بمراجعة جميع المشاركات واختيار أفضل عشر مشاركات ستنتقل لمرحلة التصويت لاختيار الفائز. ويتألف فريق التحكيم العالمي لدينا من أعضاء مجتمع ويكيميديا وأخصائي موسيقى وخبراء من وكالة الموسيقى الإبداعية العالمية MassiveMusic. 

التصويت (الأسبوع الذي يبدأ من 28 نوفمبر - الأسبوع الذي يبدأ من 12 ديسمبر)
ستتم دعوة حركة ويكيميديا والجمهور العام للتصويت على ويكيميديا كومنز لاختيار شعارها الصوتي المفضل.

إعلان الفائز (في موعد أقصاه 30 أبريل 2023)
سيتم الإعلان عن المشاركة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات ووافق عليها فريق الشؤون القانونية لدى مؤسسة ويكيميديا، وفقًا لتقديره الخاص، باعتبارها الفائز وتصبح "صوت جميع المعارف البشرية!"

https://soundlogo.wikimedia.org/ar 


