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 راهنمای آشنایی با

 آلیانس
 

  چیست؟ آلیانس

در سراسرِ کشور  ۵۴از  مرکز انتشاراتی ۵۵۰ایست که بیش از حرفه مجموعۀیک  [«آلیانس»از این پس مستقل ] ناشرین المللیاتحادیه بین

 فرانسوی، عربی، ،)انگلیسی شبکه زبانی ۶شد و متشکل از  گذاریپایهبه عنوان یک انجمن  ۲۰۰۲. این اتحادیه در سال گیردرا در برمی جهان

در  آلیانسهای های نشر ملی هستند. فعالیتمراکز انتشاراتی و گروه از آلیانسهای موضوعی است. اعضای گروه و( فارسی و پرتغالی اسپانیایی،

  د.نباشتنوعِ فرهنگی در جهان کتاب، مییعنی  ،تنوع کتابداریجهت ارتقاء و تقویت 

که توسط  ، تجزیه و تحلیل ها و ابزار سنجشهاپژوهشزده است که  تنوع کتابداری ۀرصدخانهمسو با اهدافش دست به تاسیس یک آلیانس 

 اهداف رصدخانه ارزیابی و تقویت ای مورد کنکاش قرار بدهد.با مقامات دولتی و افراد حرفه را هاتا آنشوند گردآوری کرده خودِ آلیانس ایجاد می

  تنوع فرهنگی در جهان کتاب است.

با  های آموزشیالمللی و گارگاههای بیننشستها، ریها و ایجاد همکاجهان در جهتِ تبادل ایده مستقلِ انبه منظور توانمندسازی ناشر آلیانس

 نماید.هایی را تسهیل مینشرِ کتابِ کودکان و نشرِ دیجیتالی( و امکانِ برگزاری چنین نشست ،کند )برای نمونهموضوعات گوناگون را میزبانی می

بر گسترۀ  دیجیتالای که به ویژه در نشر جنبه ،گرددمیها ظرفیت یکدیگر موجبِ ارتقاء کردنِ یکدیگر در تجربیاتسهیمها از طریق این نشست

حق کپی رایت و غیره( برای  )همکاری در نشر، ترجمه ها، انتقالِ  الملی نشرهای بینپروژهاز  آلیانس یافته است. توسعه فضای دیجیتالییک 

 . کندمی پشتیبانیخوانندگان به کتاب  عادالنۀمتون و دسترسی  ترِگستردهگردش 

 

 آلیانسرویدادهای مهم 

های ملیتاسپانیایی در واکنش به ظهور  مرکزِ انتشاراتی)یک کار خالقانه که توسط چهار  ۲۰۰۰سال  در )اسپانیا( خیخُننشست  •

 در آمریکای التین برگذار شد( زبانگوناگونِ اسپانیایی

 .به عنوان اولین مدیر انجمن برگزیده شد که بعداًاتینه گاالند  به همراه انتوسط یک گروه از ناشر آلیانسیجاد پروژه ا •

  (فرهنگی تنوع پیرامون یونسکو جهانی اعالمیه از پس روز چند)  ۲۰۰۱ سال  در نشست پاریس )فرانسه( •

 ۲۰۰۲سال در  ) دفتر مرکزی در پاریس( ۱۹۰۱طبق قانون  «دیگر از نوعی سازیبرای جهانی ناشراناتحادیه انجمن »ایجاد  •

 (ناشرین مستقل هماهنگیِاعالمیه )  ۲۰۰۳سال  در نشست داکار )سنگال( •

 (التین در جهانِمستقل  اناعالمیه ناشر)  ۲۰۰۵سال  درنشست گواداالخارا ) مکزیک(  •

  

http://www.alliance-editeurs.org/-reseaux-linguistiques,017-?lang=en
http://www.alliance-editeurs.org/bibliodiversity?lang=en
http://www.alliance-editeurs.org/the-observatory-what-is-it,1383?lang=fr
http://www.alliance-editeurs.org/-activities,179-?lang=fr
http://alliance-lab.org/
http://www.alliance-editeurs.org/-activities,179-?lang=fr
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/Alliance_Declaration_Dakar_en.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/decla_guadalajara_fr.pdf
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تنوع  ترویجبرای حفظ و  اناعالمیه بین الملی ناشر) ۲۰۰۷سال  ، درمستقل در پاریس ) فرانسه( انناشر لمللیاگرد همایی بین •

 (کتابداری

 ۲۰۰۸سال  در مستقل، انلی ناشرلتغییر نام انجمن به اتحادیه بین الم •

 ۲۰۰۹  سال در [ «ناشرانکمیته »]از این پس  مستقل انالمللی ناشرکمیته بینایجاد  •

-۲۰۱۲نشست اختتامیه در کیپ تاون ) آفریقای جنوبی( سالهای های مقدماتی و نشست -لی ناشرین مستقل لالمگردهمایی بین •

تنوع  راهکار برای پشتیبانی ازپیشنهاد و  ۸۰ ارائۀ و  تقویت تنوع کتابداریو  ترویجمستقل برای  انلی ناشرلالماعالمیه بین) ۲۰۱۴

 (کتابداری

 ۲۰۱۶سال  در ،رصدخانه تنوع کتابداریایجاد  •
 

 اهداف
 :باشندآلیانس به عهده گرفته با اهدافش که در زیر فهرست شده همسو میهایی که ها و پروژهفعالیت

 ؛و یکپارچه ای متحدتحکیم و حمایت از یک شبکه حرفه •

 المللی و کمک به تنظیم حقوق مولفین؛ای و بینملی، منطقه هایدر عرصه های کتابیسیاست از توسعۀحمایت  •

 ؛حق بیان و آزادیبازتایید و دفاع از  •

) نشر دیجیتال، اقتصاد اجتماعی، تجارت  آیندهبا تحوالت و مسائل  هماهنگی هر چه بیشتردر  نوآوریهمکاری و  شرایطتقویت  •

 عادالنه(؛

 ها، اهدای کتاب و ... (؛کتاب) میان کشورهای صادر و واردکننده سازی تبادالتمتعادلمشارکت در  •

 (.های محلیفرهنگی ) ترجمه، نشر مشترک، تجارت عادالنه کتاب، نشر زبانمیانتقویت تبادالت  گسترش و •

 

 آلیانسفرایند تصمیم گیری گروهی در 
های عمومی قبل از نشست .اندجمعی به دست آمده تصمیماتِطیِ  حکمفرما هستند آلیانسها و اصولی که بر ها، قوانین، دستورالعملتمام روش

بار در پردازند. سالی یکبرای تعریف مجدد و تنفیذ مدیریت انجمن به صورت جمعی به مشاوره می آلیانسالمللی( اعضای های بین)گردهمایی

مبنای ها اصوال بر دهند. دستورالعمل این نشستمالقات حضوری انجام می آلیانسدر حضور هیات مدیره و تیم  کمیتۀ ناشرانها، بین گردهمایی

و  کمیتۀ ناشرانها این فرصت را دارند تا درست قبل از گردهمایی کنندهاست که تیم دائمی و هماهنگ انناشر هایپرسشها و انتظارات، دغدغه

 را به بحث و گفتگو بگذارند.  هاآنهمینطور به صورت هرروزه و در طول سال 

نیز مورد  انناشر کمیتۀ ناشران، نشستِمهم در مدیریت در دست کار است قبل از رات یدر مواردی که تصمیمات استراتژیک در ارتباط با تغی

گیرند ، هیات مدیره و تیم تصمیماتشان را میکمیتۀ ناشران آنو پیشنهاداتی که بر مبنای  بگذارندمشاوره قرار میگیرند تا نظراتشان را به اشتراک 

 . نمایندتنظیم 

 

 آلیانسهای مدیریت نشست
 (آلیانس داردکه بستگی به منابع انسانی و مالی  شودیک بار تشکیل می سال ۷ تا ۴المللی ناشرین مستقل )های بینگردهمایی •

 (در سال باریک )ل ]کمیتۀ ناشران[ مستق اننسشت کمیته مستقل ناشر •

 های موضوعیهای گروههای شبکه زبانی و نشستنشست •

 مجمع عمومی )یک نشست در سال(  •

 نشست در سال( ۵تا  ۴های هیات مدیره )تقریبا نشست •
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 نمودار مدیریت
 انتخاب و ارائه شده توسط  =

 بامالقات  =

 مشاوره= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همپیمانانگردهمایی 
سال یک بار  ۱۰، دست کم هر اعضا است. آلیانسد. این گردهمایی صدای نکنرا نمایندگی می آلیانس ،عضو ناشر ۵۵۳ همپیمانان،گردهمایی 

که ها بیشتر تشکیل شود وجود منابع مالی و انسانی حتا ممکن است که این نشست رسانند. در صورتشخصاً در یک جا حضور به هم می

  آورد.را در کنار هم گرد می اناز اعضای مستقیم ناشر %۲۰حداقل 
 

 مستقل انعضو مستقیم ناشر ۹۱  •

 ناشر ۵۴۹مستقل به نمایندگی از  انگروه ناشر ۱۴ •

 ( Fontaine O Livresهای فرانکوفون؛ فروشیالمللی کتاب، مجمع بینآفریقاییهای فرهنگعضو ناظر ) ۳ •

 عضو ۵۵۳در مجموع:  •

 «شمال»کشور از  ۱۶، آسیا، آمریکای التین و خاورمیانه( و آفریقا)  «در حال توسعه»کشور  ۳۸کشور، شامل  ۵۴نمایندگی از  •

 

 : «در حال توسعه هایکشور» 38

همپیمانانگردهمایی   

ناشر مستقل دسته بندی شده در  ۵۰۰

شبکه زبانی ۶  
 

اعضای مستقیم و غیرمستقیم )اعضای 

ای(گروههای جمعی ملی و منطقه  
 

های طرح و اهداف ،مدیریت تعیین

آلیانسعملیاتی   

 
 

های کنندههماهنگ  

های ( شبکهان)ناشر

 زبانی

همپیمانانسخنگوی   

 

 کارمندان دائمی تیم

دستورات و اجرای 

های عملیاتی که به طرح

اند اجماع کلی رسیده  

 هیات مدیره

 داوطلبین، اعضایمتشکل از 

  غیر ناشر 

 و راهکارهابر اجرای موثر نظارت 

 های عملیاتی تیم دائمی طرح

 مجمع عمومی 

از  یمتشکل از اعضای هیات مدیره و افراد

، غیر ناشرنهادهای دیگر  
 

ساالنه و   و عملکردِ  گزارش مالیارزیابی 

 انتخاب اعضای هیات مدیره 
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انگوال، بنین، بورکینا فاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کونگو، ساحل عاج، گابون، گینه بیسائو، اقیانوس هند: الجزیره،  / در آفریقا •
 کوناکری، ماداگاسکار، مالی، موریسری، مراکش، روآندا، سنگال، آفریقای جنوبی، توگو، تونس

 ، هائی تی، مکزیک، پرو، اوروگوئه، ونزوئالواتماال۹در امریکای التین/کارائیب: آرژانتین، برزیل، بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور، گ •

 در آسیا: بنگالدش، هند، اندونزی •

 در خاورمیانه: مصر، ایران، لبنان، سوریه •

 کشور منطقه شمال 1۶

 در اروپا: بلژیک، بلغارستان، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه •

 آمریکا آمریکای شمالی: کانادا، ایاالت متحدهدر  •

 در اقیانوسیه: استرالیا •

   Contrabandos)مکزیک(،  AEMI)هندوستان(،   IPD آلترناتیوِ)آفریقای سیاه(،   Afrilivre ای اینها هستند:ملی و یا منطقه در سطوحِ گروه ۱۴
 Llegir en)آلمان(،   Kurt Wolff Stiftung)ایتالیا(،   FIDAREپرو(، )  EIP)اکوادور(،   EIE)آرژانتین(،  EDINAR)شیلی(،  EDIN)اسپانیا(، 

Catala   ،)اسپانیا(LIBRE  ،)برزیل(REIC  ،)کلمبیا(SWIPS .)سوئیس( 

 

 انعضویت مستقیم و عضویت گروه ناشر

ها نیز از آن استدر کشورشان یک جمع وجود دارد که عضو آلیانس اگر  شود کهخواسته می انکه مقدور باشد، از ناشرتا جایی •
  گروه یا جمعِ ملی به آلیانس بپیوندند.طریق این 

ی در یا به این دلیل که تمایل ندارند عضو گروه) آینددر  آلیانسکه تمایل دارند به صورت انفرادی به عضویت  انیناشر با این وجود •
( انداز این یا گروه در عرصۀ ملی بیرون آمدهیا کاًل  های زیادی در کشورشان وجود دارددلیل که گروهکشورشان باشند یا به این 

 گیرد.. این تقاضا همانند دیگر تقاضاهای عضویت مورد بررسی قرار میخود را ارایه دهندتوانند تقاضا می

های هر فعالیتتوانند به طور جداگانه به عضویت آلیانس در آیند مشروط بر این که گروه یا جمع از یک کشور معین میدو  معموالً •
  کدام ویژه باشد و کارهایشان مکمل یکدیگر باشند.

 

 [«ناشرانکمیته » شده:کوتاه]مستقل  انالمللی ناشرکمیته بین

کننده ها و معاونین هماهنگکنندهاست؛ هماهنگ آلیانسهای زبانی کننده شبکهمعاونین هماهنگها و کنندهدر برگیرنده هماهنگ ناشرانکمیته 
همپیمانان را نمایندگی و مجمع  دهددر آلیانس را تشکیل میبخش مهمی  کمیته آلیانس، ۲۰۱۱ها معرفی میشوند. از سال توسط اعضای شبکه

بر مبنای الهامات و دستور جلسه  .رسانندبه هم میحضور  آلیانسسالی یک مرتبه و در حضور اعضای هیات مدیره و تیم  ناشرانکمیته . کندمی
 کند که تمامی نیازها و انتظارات همپیمانان را مد نظر بگیرد.شود و تالش میریزی میبرنامهاهدافِ آلیانس 

 

 ناشران کمیتهمسئولیت ها و ماموریتهای 

هایی که مجمع عمومی بر سر آن به توافق رسیده باشد، البته در محدودهحوزۀ فعالیتِ آلیانس میتالش در جهت توسعۀ  ناشرانکمیته مسئولیت 
 :گیرندرا نیز در برمیموارد زیر  ،آنهای شود فعالیتهای شبکه زبانی انجام میکنندههایی که توسط هماهنگعالوه بر فعالیت است.

 
 ؛آلیانسنظارت بر مدیریت صحیح  •

ترکیب هیات  بخشبه داده شده است ) آناختیارات که توسط مجمع عمومی به  انتقال مناسبِروز رسانی کردن و نظارت بر به •
 (؛زیر رجوع کنیددر  مجمع عمومیمدیره و 

 بودجه؛ آوریجمع برای هامشارکت فعاالنه در کمپین •

 ها؛و رسانه آلیانسالمللی، شرکای های بیندر برابر سازمان آلیانسنمایندگی کردن  •

 ؛آلیانسفعالیتهای فلسفی و سیاسی  گسترشبه اجرا در آوردن و  های خالقانه برایابداع روش •
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 رنگ است؛کم حضورشان یاه ندارند در آلیانس نمایند و جغرافیایی که زبانیدر مناطق  انخبرنگار نصبِکمک به  •

 ؛آلیانسو یا بین یک عضو و هیات مدیره  آلیانسهای ایجاد شده بین اعضای در نزاع گریمیانجی •

 ؛همپیمانانسازی و ایجاد تسهیالت مجمع آمادهمشارکت در  •

 ها.با دیگر انجمن همکاریمشاوره در ادغام یا  •

 

 :و هیات مدیره دعوت میشود ناشرانکمیتۀ  ساالنۀبه گردهمایی ۀ آلیانس زیر مجموع یا ملی هایمجموعهیک نماینده از اعضای  ۲۰۱۵از سال 
 .خواهد شدنیز دعوت  یک مجموعۀ دیگر های بعداز سال

 

 های زبانیشبکه ۀکنندها و معاونین هماهنگکنندههماهنگ
 (اینجا را کلیک کنید):کننده  کننده ها و معاونین هماهنگهماهنگ آشنایی با
 

 ها:نقش هماهنگ کننده

 اطالعات بین اعضای شبکه و بین اعضا و تیم پاریس؛ درستِگردش  هدایتِو  توانمندسازی •

 یک شبکۀ معین به صورت ساالنه؛ در انبا ناشر های همکاریپروژه تعیین •

 ؛هاستآن تحققِها )انتشارات مشترک، به اشتراک گذاری تجربه( که شبکه خواهان پروژه پیشبرد هدایت •

 بازنگری و دادن مشاوره در تقاضاهای عضویت برای شبکه؛ •

 های شبکه در همکاری با تیم پاریس؛سازماندهی گردهمایی •

 بودجه. آوریهمکاری با تیم پاریس در جمعدر صورت امکان  •
 

کننده، از طریق اجماع و یا بر اساس تقاضای هماهنگ –د نکننده شوند جایگزین هماهنگنتواکه در صورت لزوم می –کننده معاونین هماهنگ
کننده دارد. هماهنگ مانندهایی مسئولیتکننده وظایف و د. معاون هماهنگند انتخاب شونکننده میتوان، همزمان با انتخاب هماهنگگیریرأی

  دهند.شان را به صورت داوطلبانه انجام میوظایف کنندهها و معاونین هماهنگکنندههماهنگ

 

 کننده/ مدت ماموریت:کننده ها و معاونین هماهنگانتخاب هماهنگ

 شوند؛های شبکه زبانی انتخاب مینشستکه  ممکن باشد در طی کننده تا جاییها و معاونین هماهنگکنندههماهنگ •

کننده دو سال است، و پس از تایید اعتبار توسط شبکه )از طریق ایمیل ناشرین ها و معاونین هماهنگکنندهاختیارات هماهنگ زمانِ •
  د تا دو سال دیگر تمدید شود؛نتوانشبکه( می

کننده گیرد و یک هماهنگصورت می انتخابات در شبکه ،گیری(اجماع و یا رایها )از طریق کنندههماهنگ ۀسال ۴در پایان اختیارات  •
را از طریق  این انتخابات توانمی در صورتی که امکانِ گردهمایی فیزیکی وجود نداشته باشد .شودجدید انتخاب می ۀبرای دور

  تری انجام داد.های کامپیوهای مدرن مانند کانالفناوری

 
 

 هیات مدیرهمجمع عمومی و 
 (اینجا را کلیک کنید) ترکیب مجمع عمومی و هیات مدیره:

 
های دانشگاهی، متخصصین سابق، شخصیت انعمومی، ناشر آموزشاعضای مجمع عمومی و هیات مدیره متخصصان کتاب، فرهنگ و 

 هستند. (NGO) نهاد[غیردولتی ]مردمهای سازمانو  فرهنگیمیان
 

 

 

https://www.alliance-editeurs.org/international-committee-of,639?lang=fr
https://www.alliance-editeurs.org/-organization-?lang=en
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  مجمع عمومی

 ها و ماموریت مجمع عمومی:مسئولیت

شود و اگر الزم های مالی انجمن تشکیل میو گزارش هاسال جدید برای اررزیابی سیاستهر سال پیش از پایان اولین دوره  عمومی مجمع

  گذارد.برای هیأِت مدیره را به بحث می اعضا یا مجوز اعضای جدید تمدیدِ باشد شرایط

 

 هیات مدیره

 ت مدیره:أهای هیها و ماموریتمسئولیت

 تا : شوندعمومی تعیین می ها توسط مجمعاین نشستبار نشست انجام میدهد. سال یک ۴ت مدیره هر أهی •

 نظارت داشته باشد؛ تعیین شده همپیمانانو مجمع  مجمع عمومیها دستورالعمل که طیِ  انجمن کارهای بر  •

 های کلی راهنمایی کند؛را در خصوصِ اجرای سیاست تیم دائمی •

 ؛رسانی کندب کارمندان انجمن  کمکذدر ج •

 رت کند.نظا بر مدیریت منابع انسانی انجمن •

 کند.های مدنی اطمینان حاصل میرئیس همچنین از حق نمایندگی انجمن در فعالیت

 تیم دائمی 
 ترکیب:

  .ژولین کارمند تمام وقت است: کلمنس هد، لورنس هیوز و متیو  ۳متشکل از  آلیانستیم دائمی 

 

 ها و ماموریت تیم دائمی:مسئولیت

 ماموریت تیم این است که :

 کمک برساند؛ آلیانسهای زبانی به شبکه •

 ، تامین منابع مالی و ...(پژوهشهای انجمن را مدیریت کند )مدیریت، هدایت، کارکرد و فعالیت •

 .آلیانساجرای اهداف و دستور جلسه  •

 داوطلبین
های در پروژه هاآن باشد.های انجمن میبرنامهکمک به تیم دائمی آلیانس برای اجرای  نفر برای هر سال( ۴تا  ۳داوطلبین )تقریبا وظیفۀ اصلی 

، [Terres Solidairesهمبستگیِ کشورها ] ، مجموعهبرای نمونهکنند: همکاری می آلیانسهایشان و نیازهای مندیخاص، بر مبنای عالقه

 های کتاب، مواد ارتباطاتی و غیره ... .در نمایشگاه جمعیهای غرفه
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 های متداولپرسش
 

 ؟آمددر  آلیانسچگونه میتوان به  عضویت 
 پر شود؛ شدهتنظیم  آلیانستیم دائمی  توسط فرم عضویت کهابتدا باید  •

ها این فُرم را با دیگر اعضای تیم گردد. آنارسال  آلیانسمعاون  یا کننده شبکه زبانی به رئیس وسپس این فرم به هماهنگ •

 مطالعه و بررسی خواهند کرد؛

قرار دارند در خصوص تقاضای / منطقه و یا شبکۀ زبانی  کشور خود که در همان عضو انناشر از طریقِ  تواندمی آلیانس تیم  •

  محلی نیز خواهد بود(؛ انمتقاضی با دیگر ناشر اطالعات دربارۀ ناشرِ)که شاملِ  جدید تحقیق به عمل آورد

رفته منفی باشد، تقاضای عضویت همعضو روی انر واکنِش ناشراگ کنند:کنکاش می تقاضا دربارۀ عضو انِناشر ،در این زمان •

مالحظاتی داشته باشند به ناشر آلیانس  کننده، رئیس و تیمِممتنع باشد و هماهنگ اننیز منتفی خواهد شد. اگر واکنش ناشر

های آلیانس مشارکت پروژهتواند در اگرچه ناشر متقاضی می ،شود که در حال حاضر به آلیانس نپیونددمتقاضی پیشنهاد می

عضو مثبت باشد با  انتا در این رهگذر نسبت به آن شناخت بهتری حاصل شود( و اگر پاسخ و واکنش ناشرداشته باشد )

 شود. تقاضای عضویت نیز موافقت می

رت محلی که به صو انییا معاون رئیس، تیم و در صورت لزوم، ناشر کننده، رئیس وتوسط هماهنگ متقاضیکه یک  زمانی •

اسناد الزم را  ،آلیانس که تیمزمانی د.ارسال خواهد ش آنیک نامه خوشامدگویی به  دمورد مشاوره قرار گرفته اند، تایید شو

به صورت رسمی  هاآندریافت کند عضویت  آلیانسدر وبسایت ( «انناشر» بخش )در متقاضی اینترنتی صفحۀ ساختنبرای 

 .آیددر می
 

های انسانی در شبکه ملموسِو مناسباتِ حفظ ابعاد  خواهانهای زبانی ندارند ولی تمایلی به محدود کردن تعداد اعضای شبکه همپیمانانهرچند 

 المللی ضروری است.ای بینحرفه خوب هر شبکۀبرای عملکرد  آیدهای شخصی بوجود میکه بر اساس شناخت ایجاد اعتماد زیرا - خود هستند

و عملکردِ عملی  های شخصی[]به اصطالح شناخت باید بر اساسِ شناسایی فیزیکی آن اما گسترشتعداد اعضا در هر شبکۀ زبانی محدود نیست 

 برخوردار باشند.« انسانی و عادالنه»از کیفیت  ها و تبادالترابطهثباتی و یا افزایش فشار بر مدیریت شبکه نشود و تا باعثِ بی شبکه صورت گیرد

شبکه  پذیرش آن از اولویت برخوردار است.ای باشد و تقاضای پذیرش عضویت نماید، عضو یک مجموعه ملی یا منطقه ،اگر یک مرکز انتشاراتی

در نتیجه تعداد عضویت مستقیم کمتر و تعداد عضویت غیر  –میدهد  انملی به ناشر جمعیاسپانیایی زبان اولویت عضویت را از طریق شبکه 

های ملی طرح خواهند یا گروه هاهیچ جمعی وجود نداشته باشد، پیشنهاداتی برای ایجاد جمع ر یک کشورد ؛ زمانیکهخواهد بود مستقیم بیشتر

  شد.

: به بدهدداده ای ندارد مورد پوشش قرار نماینده جادر آن آلیانسمناطق جغرافیایی را که در  آلیانس در جدید هایعضویت باید حد امکانتا 

 ( و غیره.cape verdeپرتغالی زبان ) آفریقایعنوان مثال، در اروپا یا در 

 حق عضویت سالیانه چه مقدار است؟ 
 ، در شروعساالنهتعیین می شود.  هاآنتوسط خود  و انبر مبنای ظرفیت مالی ناشر ،سیاست این –است  آزادحق عضویت پرداخت  ۲۰۱۵از سال 

  EFTمبلغ ساالنه را از طریق  توانندمی ناشراناطالعاتی در مورد پرداخت ساالنه حق عضویت منتشر می کند.  آلیانس سال، تیم دائمی هر

تواند . پرداخت این مبلغ حتی به صورت هر دو سال یکبار نیز مینمایندبپردازند و یا در یک گردهمایی با اعضای تیم و یا هیات مدیره پرداخت 

 های مازاد بانکی اجتناب شود.، از پرداخت هزینهنمونهانجام شود تا، به عنوان 

 

 ؟مانان چگونه استساختار همپی
 .اینجا را کلیک کنیدشوند و دارای تنوع نیز میباشند. ساماندهی می شبکه زبانی ۶در  همپیمانان

https://www.alliance-editeurs.org/-reseaux-linguistiques,017-?lang=en
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های زبانی برای تقویت ساختار شبکه ()جوانان، علوم اجتماعی و انسانی، نشر محلی و ملی، نشر دیجیتال و غیره گروههای موضوعیایجاد 

های ها و گردهماییتقویت و گسترش پروژه ،. این سیستممورد توافق قرار گرفت همپیماناندر گردهمایی کیپ تاون توسط  2۰1۴در سال 
 شود.عنوان مثال هزینه مالی ترجمه ها( را شامل میزبانی )به میانای و شبکهمیان

 

 :شونددو دسته تقسیم میاین گروهها اساسا به 

، برای حمایت، تحقیق، تجزیه و تحلیل ... همسو با پنج گروه موجود در رصدخانه تنوع کتابداری موضوعی کاری گروههای •
نشر، اهدای کتاب، مشارکت ویراستاری، نشر به زبانهای محلی و ملی(. در  آزادی: سیاستهای عمومی کتاب، بنگریدرا  اینجا)

جاد خواهند شد: یک گروه کاری درباره صورت تقاضای چندین ناشر، گروههای موضوعی جدید و گروههای کاری ویژه ای
 حمایتی و غیره . هایپروژه ویژه دیگر یک گروه کاریو اروپا، 

های ویراستاری مشترک: گروه ادبیات کودکان، گروه ، با هدف تبادل و اجرای پروژهلیست نشر بر مبتنی کاریگروههای  •
 نشر فمنیستی و غیره.

 

 اعضای ناظر چه کسانی هستند؟ 

با این  ممکن سازد آلیانسهای جمعی انتشاراتی در به جای گروه را ایهای جمعی حرفهاین وضعیت برای این ایجاد شده است تا عضویت گروه
 ای در امر کتاب تقویت شود.هدف که حضور و صدای افراد حرفه

 

 ساالنههای موقتی سازی بودجههای عملیاتی و آمادهطرح
 رسند؟می آلیانسها به دست تیم چگونه پروژه

های شبکه کنندهگیرند: هماهنگکننده مورد مشاوره قرار میها و معاونین هماهنگکنندههای زبانی از طریق هماهنگشبکه •
را در شبکه مربوط به خود و یا دیگر  آنهایی را که تمایل به اجرای ها و فعالیتشوند تا پروژهرا جویا می انمربوطه نظر ناشر

 انجام دهند؛ها دارند شبکه

های موضوعی که در حال حاضر در حال گیرند: برای گروههای موضوعی از طریق افراد مرکزیشان مورد مشاوره قرار میگروه •
 خواهد بود.موثر  ۲۰۱۹ایجاد هستند این اصل مشاوره تنها از سال 

گوش  اناین فرصت را دارند که به ناشر آلیانس ها و تیمکنندهتقاضاهای خاص در سرتاسر سال: در سرتاسر سال، هماهنگ •
دارند را مشخص کنند:  آنهایی را که تمایل به اجرای فرا دهند )چنین تقاضاهایی به پست شبکه ارسال می شوند( و پروژه

شبکه در این تقاضاهای  اند شد. ناشرنگنجانده خواه ،نابع موجود، در طرح عملیاتی سال بعدها همچنین بر اساس ماین پروژه
 د گرفت.نخاص سهیم خواهند شد و اگر بودجه الزم موجود باشد در برنامه ساالنه قرار خواه

بر اساس معیار ذکر  کند.را برای سال تنظیم می برنامۀ عملیخواهد کرد و  وجورجمعپیشنهادات را  آلیانس ، تیمهای مشاورهپروسهبه دنبال این 
)در صورت امکان، با حمایت مالی مستقیم از طرف  لیست خواهند شد دار در سالهای الویتعنوان پروژه ها بهشده در قسمت بعد، برخی از پروژه

(. طرح  عملیاتی و طرح بودجه عملیاتی توسط تیم به انبودجه توسط ناشر آوریبلکه از طریق جمع آن، و یا بدون حمایت مالی از طرف آلیانس
 ی اتحادیه پخش خواهند شد.بین تمام اعضا هاآنو هیات مدیره برای اصالح و تایید ارسال خواهد شد. سپس  ناشرانکمیتۀ 

 

 آلیانسدارایی های موجود در 

بودجه الزم را داشته باشد )اگر چنین نباشد، تقاضاهای ویژه  آلیانسهای پیشنهاد شده الزم است که برای حمایت از پروژه •
با تیم  انخواهد شد؛ هر چند، هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، بنابراین، همکاری ناشر ارسال ءشرکا برایحمایتی 

 (؛برای جذب سرمایه ضروری است آلیانس

 

https://www.alliance-editeurs.org/-the-observatory,315-?lang=en
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های مالی حمایتدر حال حاضر اند. شده محدودتر جهانیبخاطر شرایط نامساعد اقتصاد  آلیانسهای دارایی ۲۰۱۵از سال  •
طریقِ دهد که از را می امکانهای متفاوت این که به شبکه متمرکز شده مدت میان و دراز های متقابلِ فعالیتبیشتر بر 
شدید اعضا  گرایشکننده )به عنوان مثال: رصدخانه تنوع کتابداری(. آنها همچنین منعکس در فواید سهیم شوند پایدارتری

های گوناگون زبانی بسط و گسترش خود را در حوزه هایمراودات و پروژههستند تا  آلیانس المللیشبکه بیناز  بهره بُردنبرای 
 بدهند.

ارتباطات و تبادالت بین اعضا را  جا که ممکن استآنتا  کندتالش می آلیانسدر صورت عدم وجود حمایت مالی مستقیم،  •
بینی موضوعی و غیره(. جذب سرمایه همچنان غیر قابل پیش کاری های، گروهآموزشیهای تسهیل کند )از طریق کارگاه

 برای جذب سرمایه )مالی و حمایت مستقیم( همیشه ضروری خواهد بود.  انبسیج ناشر . از این رو،است

 

 بر دو نوع است: آلیانسعملیاتی ساالنه  برنامۀپروژه های تشکیل دهنده 
سازی، آماده / )زمان تخصیص داده شده برای هماهنگی آلیانس حمایت تیم موردهای بدون بودجه تخصیص داده شده، اما هژپرو /۱

 ها(، به عنوان مثال:تدارک مهارت

 است؛ انهای تحقیقاتی که نیازمند زمان و همکاری از جانب تیم و ناشرحمایت یا پروژه •

 ، اما بدون حمایت مالی؛اندمشخص شده "آلیانس"، که به نام آلیانسهای ترجمه بین اعضای نشر مشترک یا پروژه •

 تواند فعالیت کند.کننده با یک نمایشگاه کتاب میکه تیم به عنوان مذاکرهغرفه گروهی مشترک بین اعضا، جایی •

، که بیانگر عالئق و "آلیانس"های گروهی، با نام را به عنوان پروژه هاآنهستند: این امر  آلیانسعملیاتی  طرح و برنامۀاین پروژه ها بخشی از 
 باشد را مشخص می کند.موضوعات اعضا می

های تنوع ، نشر مشترک، برخی از فعالیتآموزشیهای ها، کارگاهگردهمایی پروژه هایی با بودجه تخصیص داده شده و حمایت تیم: /۲

 کتابداری و غیره.

های مالی(. به ها اولویت بندی شوند )و همچنین حمایت، الزم است که پروژهان، و بر طبق پیشنهادات ناشرآلیانسبا توجه به بودجه محدود 

 این منظور چندین معیار در نظر گرفته میشود:

 (؛بنگریدباشند )اینجا را  آلیانسهای پروژه ها باید منطبق بر گرایشات و اولویت •

 عضو ناشر را دربر بگیرند )چه از یک شبکه زبانی مشابه چه غیر مشابه(؛ ۲باید دست کم ها پروژه •

، همکاری غیر آمادگی، زمان هاپژوهشها حمایت کنند )حمایت از باید متعهد شوند که از تیم در اجرای پروژه انناشر •
 و غیره(. اننقدی از طریق حمایت محلی از ناشر

 اجرای پروژه ها

نداشته باشد، این پروژه همچنان  آنای برای حمایت از بودجه آلیانس وارد همکاری شوند ولی دست کم دو ناشر در یک پروژه اگر •
ای که توسط به عنوان پروژه توانند آن را با عالمت تجاری آلیانسدر صورتی که ناشران بخواهند می و و پیگیری شود آغازتواند می

  گیرد به اجرا در آورند.صورت میاعضای ناشران مستقل آلیانس 

پروژه را به انجام  آن توانندمی اندیگر ناشر هاآناند دست بکشند، در صورت موافقت کرده آغازای که در میانه راه از پروژه اناگر ناشر •
 برسانند.

 گیرند؟چگونه مورد استفاده قرار می آلیانسهای بصری ) لوگو، تصاویر ... ( جلوه

شود حمایت می این انجمنای که توسط برای هر پروژه آلیانستامین بودجه میشوند: استفاده از لوگوی  آلیانسهایی که توسط پروژه •
 ویراستاری و غیره( اجباری است.های ها، پروژه)گردهمایی

، آلیانس، و همینطور ارتقای غیر مستقیم آلیانستامین بودجه نمیشوند: برای تقویت حس تعلق به شبکه  آلیانسهایی که توسط پروژه •
ها به طور هشان استفاده کنند )حتی اگر پروژهایشان و مواد ارتباطیبر روی کتاب آلیانسخواسته شده است که از لوگوی  اناز ناشر

 مستقیم توسط اتحادیه تامین بودجه نشوند(؛ به دو صورت ممکن:

 
o  انتشارات "میشود، به عنوان مثال:  آوردهبه همراه یک زیرنویس  آلیانسلوگویXXX  مستقل  انعضو اتحادیه بین المللی ناشر

 ".کندپشتیبانی می کشور که از تنوع کتابداری ۵۳ناشر مستقل در  ۵۵۰از  ایشبکهاست، 
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o  آلیانسعضو "لوگوی خاص اتحادیه با زیرنویس". 

)گزارشات، مواد حمایتی( که  یاسنادکند: برای تمام های انتشاراتی را بیان میانفرادی و گروه انناشر مواضعِکه  اسنادیتوضیحات و  •

)یا هر تصویری که توسط  آلیانس، استفاده از لوگوی هاستآنهای کننده نظرات و دیدگاهشوند و بیانن انفرادی تولید میراتوسط ناش

( این امر تالشی editeurs.org-mailto:equipe@allianceاست ) آلیانسنیازمند تایید تیم دائمی  (ایجاد  شده باشد آلیانس

  های تأییدنکرده مورد اتهام قرار نگیرد.فعالیت ربخاطآلیانس به طور ناخواسته تا  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحادیه بین المللی

 ناشرین

 مستقل

 کشور در حمایت از تنوع کتابداری ۵۳ناشر مستقل در  ۵۵۰یک شبکه از 

editeurs.org-www.alliance 

Facebook et Twitter 

 

 راه تماس:

 فرانسه –پاریس  ۷۵۰۱۱ –، خیابان سنت سابی ۳۸

 ۶۷ ۷۳ ۱۴ ۴۳ ۱(۰) ۳۳/ + ۶۶ ۷۳ ۱۴ ۴۳ ۱(۰) ۳۳تلفن: +

 (editeurs.org-o:equipe@alliancemailt 

 

 بوک:آدرس فیس

177525962305734/-ind%C3%A9pendants-%C3%A9diteurs-des-internationale-https://www.facebook.com/Alliance 

 :آدرس تویتر

http://www.twitter.com/indpuballiance  

 

 

mailto:equipe@alliance-editeurs.org
http://www.alliance-editeurs.org/
mailto:equipe@alliance-editeurs.org
https://www.facebook.com/Alliance-internationale-des-%C3%A9diteurs-ind%C3%A9pendants-177525962305734/
http://www.twitter.com/indpuballiance

