REGULAMENTO DA LINHA DE APOIO À TRADUÇÃO E À EDIÇÃO DE
AUTORES PORTUGUESES E DE LÍNGUA PORTUGUESA NO
ESTRANGEIRO
متابعة لبروتوكول التعاون بين معهد كامويش للتعاون و اللغة-البرتغال المشار إليه الحقا
باالختص ار الت الي (ك امويش ا.ب ).و القي ادة العام ة للكت اب ،لألرش يف والمكتب ات المش ار إليه ا الحق ا
باالختصار التالي ( ،)DGLABالذي يح دد مب ادئ الش راكة من أج ل تعزي ز األه داف المش تركة لتوس يع
االهتمام ب األدب البرتغ الي على ص عيد ع المي ،المعلن عنه ا في ق رار مجلس ال وزراء رقم 70/2016
بتاريخ  22نوفمبر/تشرين الثاني ،تم االتف اق على الالئح ة التالي ة لخ ط دعم واح د للترجم ة و النش ر في
الخ ارج ألعم ال كتبت باللغ ة البرتغالي ة لم ؤلفين برتغ اليين وم ؤلفين من بل دان أفريقي ة ناطق ة باللغ ة
البرتغالية وتيمور الشرقية.
وهك ذا ،وبم وجب أحك ام البن د الث الث من بروتوك ول التع اون الم ذكور أعاله ،فإن ه تم اإلق رار بالالئحة
التالية:

الئحة خط دعم الترجمة والنشر لمؤلفين برتغاليين وللغة البرتغالية في الخارج
الفصل 1
األحكام العامة

المادة 1
موضوع:
تحدد هذه الالئحة األسس المعيارية لخط دعم الترجمة والنشر في الخارج ،المشار إليه الحقا باختصار
()LATE

الفصل 2
المجال
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 )LATE( – 1يهدف إلى الترويج للترجمة والنشر لألعمال المكتوبة باللغة البرتغالية لم ؤلفين برتغ اليين
ومؤلفين من البلدان االفريقية الناطقة بالبرتغالية وتيمور الشرقية من خالل الدعم الم الي والمنح الدراس ية
للمترجمين.
- 2النشر في األراضي البرازيلية ه و موض وع خ ط دعم مح دد للنش ر تك ون في ه المب ادرة واإلدارة من
مسؤولية ال ( )DGLABوف ًقا لرسالتها واختصاصاتها.
- 3إن تدويل اإلنتاج التحريري البرتغالي في مجاالت الرسم ،والقصص المصورة هو موضوع خط دعم
محدد تكون فيه المبادرة واإلدارة من مسؤولية ال ( )DGLABوف ًقا لرسالتها واختصاصاتها.

الفصل 3
األهداف
أهداف ال( )LATEتتمثل في
أ) تحفيز المعرفة والنشر الدولي للتراث الببليوغرافي باللغة البرتغالية ومؤلفيها.
ب) توفير مجموعة من الموارد والمقتنيات للمكتبات البرتغالية أو الدولية أو الكراسي الجامعية أو مراكز
اللغة البرتغالية أو المراكز الثقافية أو الجامعات ،ال سيما تلك ال تي ل ديها بروتوك والت تع اون م ع معه د
كامويش.
ت) ضمان تمثيل المؤلفين واألدباء باللغة البرتغالية في أسواق النشر الدولية.
ث) تنسيق التعريف بالمؤلفين واألعمال األدبية باللغة البرتغالية مع جهات الفعاليات المختصة ،في نط اق
المشاركة في معارض الكتب الدولية والمهرجانات األدبية وغيرها من األحداث العالمية.

الفصل 4
المنتفعون
المنتفع ون المباش رون من ال دعم هم دور النش ر الوطني ة واألجنبي ة ال تي تق دم طلب ات للنش ر ،بأش كال
مطبوعة أو رقمية ،ألعمال تدخل في نطاق ( )LATEموجهة باألساس إلى السوق والقراء في الخارج.
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الفصل 5
األهلية
 )1ألغراض التقديم إلى ( )LATEفإن أعمال الش عر والن ثر والمق االت األدبي ة والمس رح وأدب األطف ال
واليافعين جميعها مؤهلة؛
أ) على أن تكون مكتوبة باللغة البرتغالية لمؤلفين برتغاليين أو لمؤلفين من بلدان أفريقية ناطقة بالبرتغالية
ومن تيمور الشرقية.
ب) على أن تكون مشروع ترجمة مباشرة وكاملة علما وأن كل اللغات المترجم إليها مؤهلة.
ت) مختارات أو ما شابهها ،في أي صنف ،لمؤلف واحد أو أكثر ،سواء ك انت تتواف ق م ع طبع ة أص لية
في البرتغال أم ال.
 )2ليس ت مؤهل ة األعم ال ال تي تط رح ترجم ات ومش اريع نش ر ك انت موض ع دعم م الي من إح دى
المؤسستين أو كلتيهما.
 )3يشير الطلب المترشح إلى عمل أدبي ،ويمكن لكل ناشر تقديم أكثر من ملف واحد سنويًا.
 )4جميع الطلبات المترشحة التي تم توجيهها رسميًا ،وف ًقا للقواعد المعمول بها ،يتم قبولها للتقييم الحقا.

الفصل 6
التعميم
إن تعميم ( )LATEمدعوم من قبل معهد كامويش والقيادة العامة للكتاب ،لألرشيف والمكتبات:
أ) بطريقة مباشرة ،في سياق دولي ،في المعارض التجارية وغيرها من المناسبات.
ب) من خالل شبكات العمل الثقافي الخارجي.
ت) من خالل المنصات وقنوات االتصال الخاصة بهذه الجهات.

الفصل 7
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التمويل
 )1إن ( LATEأو بالعربية خط دعم الترجمة والنشر) مدعوم ماليا من ميزانيات كامويش والقيادة العامة
للكتاب ،لألرشيف والمكتبات.
الفصل 8

التقييم والمداولة
- 1تم تشكيل لجنة فنية لتقييم ومناقشة الطلبات المترشحة ل()LATE
- 2تتك ون اللجن ة الفني ة من عناص ر من معه د ك امويش ،ال( )DGLABوأعض اء من رابط ة الكت اب
البرتغاليين ورابطة اللوزيتانيين الذين يتم تعيينهم سنويا.
- 3مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة  6وضمن الحدود المنصوص عليه ا في ه ذه الم ادة،
فإن كال من كامويش و ( )DGLABمسؤوالن عن تحديد المبالغ المالية التي سيتم تخصيص ها لخ ط ال دعم
هذا.
- 4يجب على اللجن ة الفني ة أوالً تحدي د مجموع ة من األعم ال المرجعي ة لألدب البرتغ الي في مختل ف
المجاالت المؤهلة ،باستثناء المختارات أو ما شابهها ،بهدف المس اهمة في ض مان ،على الم دى الطوي ل،
وجود إصدارات دولية ،ال سيما في اللغات المعتبرة أولية استراتيجيا.
 – 5سيتم تسجيل نتائج ( ،)LATEالتي وافقت عليها اللجنة ،في محضر.
 – 6كل الطلبات المترشحة التي سيتم قبولها سيقع نشرها للعموم.

المادة 2
4

تقديم الترشحات واالختيار
الفصل 9

متطلبات الترشح
 – 1إن ل( )LATEدورة س نوية ،حيث ينتهي الموع د النه ائي لتق ديم الترش حات لك ل س نة في 31
مارس/آذار ،أو يوم العمل التالي ،إذا صادف ذلك التاريخ يوم عطلة عامة أو عطلة نهاية األسبوع.
- 2يمكن تقديم الترشحات على مدار السنة.
- 3ال يمكن نشر األعمال التي هي موضوع التطبيق في تاريخ تقديم الترشحات.
- 4يتم تقديم كل طلب في وقت واحد إلى (كامويش ا .ب .والقيادة العامة للكتاب ،لألرش يف والمكتب ات -
 )- DGLABوإلى عنوان البريد اإللكتروني المشار إليه في إشعار الفتح
- 5يتكون ملف الترشح من استمارة ( )1مقدمة من المؤسسات ويتكون أيضا من
أ) عقد الترجمة
ب) عقد حقوق التأليف والنشر أو وثيقة تشهد على التنازل عن الحقوق من قبل المؤلف.
ت) العقد المتعلق بالحقوق ذات الصلة وهذا عند االقتضاء.
ث) السيرة الذاتية للمترجم (المترجمين).
 )6المعلومات التالية مطلوبة في االستمارة:
أ) تحديد دار النشر المرشحة
ب) تحديد العمل األصلي ،أو األعمال األصلية عندما يتعلق األمر بالمختارات (المؤل ف ،س نة اإلص دار،
الناشر ،عدد الصفحات).
ت) تحديد العمل المراد نشره (العنوان مترجم ،اللغة ،اسم المترجم ،ت اريخ النش ر المتوق ع ،ع دد النس خ،
عدد الصفحات ،الحواشي)
ث) التكلفة اإلجمالية للترجمة والرسوم (سعر لكل صفحة  /سعر لكل سطر)
ج) التكلفة النهائية لإلنتاج (تشمل التصميم والطباعة والورق والتشطيب؛ ال تشمل قيمة الترجمة)
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ح) سعر البيع المقدر للعموم
خ) دعائم أخرى.
الفصل 10

استبعاد الترشح
 )1سيتم استبعاد الترشحات غير المكتملة رسميًا وتلك التي تشير إلى األعمال األدبية غير المؤهلة.
 )2سيتم استبعاد الترشحات التي يصدرها الناشرون بشكل افتراضي فيما يتعلق بالمشاريع المدعوم ة من
قبل إحدى المؤسستين أو كلتيهما.
 )3سيتم إعالم المتقدمين المستبعدين بالبريد اإللكتروني المستخدم إلرسال الترشح.
 )4ال يمنع استبعاد الملف تقديمه في السنوات الالحقة ،إذا كان يفي بمعايير األهلية.
الفصل 11

عملية التقييم
 )1يتم تقييم الطلبات من قبل اللجنة الفنية ،وفقا ألحكام المادة  8من هذه الالئحة.
 )2إن التعريف المتكامل للدعم المالي الذي ينبغي منحه للمترشحين هو من مسؤوليات معه د ك امويش و
(القيادة العامة للكتاب ،لألرشيف والمكتبات) حصريا
 )3يمكن لكل ترشح الحصول على دعم لكل من مكونات التكلفة أو أح د مكوناته ا فق ط (الترجم ة و  /أو
النشر).
 )4أثناء عملية التقييم ،ستؤخذ بعين االعتبار المعايير التالية:
أ) أهمية نسبية لموضوع المترشح في إطار السوق الذي يستهدفه؛
ب) أهمية استراتيجية للغة المترجم إليها؛
ت) ملف مؤسسة النشر؛
ث) السيرة الذاتية للمترجم؛
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ج) مجموعة من األعمال المرجعية (عمال بالفقرة  4من المادة  8من هذه الالئحة).
 – 5يمكن لمعهد كامويش و(للقي ادة العام ة للكت اب ،لألرش يف والمكتب ات) تحدي د أولوي ات اس تراتيجية
بالنسبة إلى سوق النشر ،اللغات المترجم إليها ،أعم ال أدبي ة واألدب اء ذوي األولوي ة اعتم ا ًدا ،على وج ه
الخص وص ،على أه داف التمثي ل الخ ارجي الوط ني ،وإحي اء ذك رى األح داث األدبي ة أو غيره ا أو
المبادرات التي تعتبر مهمة.
 )6في األعمال الشعرية ،قد تعطي اللجنة الفنية األفضلية للطبعات ثنائية اللغة.

المادة الثالثة
التنفيذ
الفصل 12

الدعم المالي:
 )1الغرض من الدعم المالي الذي سيتم منحه هو المساهمة ،بنسبة ناتج ة عن عملي ة التق ييم ،في تك اليف
الترجمة و  /أو تكاليف نشر العمل
 )2يُمنح الدعم في شكل إعانة ويُدفع عن طريق التحويل المصرفي باليورو لفائدة مؤسسة النشر ص احبة
الترشح الموافق عليه.
 )3تبدأ عملية التحويل بعد استالم العقد الموقع من قبل األطراف المعنية
 )4إن (معهد كامويش والقي ادة العام ة للكت اب ،لألرش يف والمكتب ات) هم ا المس ؤوالن عن الم دفوعات
المستحقة المحددة في عملية التقييم.
 )5يشرع (كامويش ا.ب .والقيادة العامة للكتاب ،لألرش يف والمكتب ات )-DGLAB-في دف ع ال دعم ،على
دفعة واحدة ،حتى نهاية العام الذي يشير إليه ملف المترشح.

الفصل 13

منح للمترجمين
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 )1ينص ( LATEاو خط دعم الترجمة والتحرير) على تقديم المنح للمترجمين بموجب الئحة برنامج
فييرا الصادر عن معهد كامويش.
 )2لهذا الغرض ،وفي إطار البرنامج المذكور أعاله ،سيتم اإلعالن عن ما يص ل إلى أرب ع منح دراس ية
سنويًا من قبل كامويش.

الفصل 14

دعم ترجمة ونشر; األعمال المرجعية لألدب البرتغالي
 )1ي وفر( LATEاو خ ط الترجم ة والتحري ر) طريق ة ل دعم ترجم ة وطباع ة األعم ال المرجعي ة لألدب
البرتغالي.
 - 2باإلضافة إلى تقاسم تكاليف الترجمة وتكاليف النشر ،بموجب أحكام المادة  ،12فإن الطريق ة الحالي ة
تنص أي ً
ضا على أحقية كال من (كامويش ا.ب والقيادة العامة للكتاب ،لألرشيف والمكتب ات)- DGLAB -
اقتناء ما ال يقل عن  50نسخة من كل أثر من األعمال المرجعية ال تي ح ددتها اللجن ة الفني ة ،ويتم تق ييم
العدد األقصى وف ًقا لفائدة توزي ع ك ل عم ل م ترجم و منش ور ،م ع مراع اة توزيع ه من قب ل المكتب ات و
الكراسي الجامعية البرتغالية أو األجنبية أو مراكز اللغة البرتغالية أو المراك ز الثقافي ة أو الجامع ات ،م ع
إعطاء األفضلية ألولئك الذين لديهم بروتوكوالت تعاون مع معهد كامويش أو لمناسبات ذات صلة بالعمل
الخارجي ،بما في ذلك االجتماعات الدبلوماسية الثنائية.
الفصل 15

النتائج
- 1سيتم إبالغ النتائج النهائية إلى جميع الناش رين عن طري ق رس ائل البري د اإللك تروني المس تخدمة في
تقديم الترشحات
 – 2سيتم ابالغ مؤسسات النشر ،التي لم تحظ ترشحاتها بالقبول ،عن أسباب اإلقصاء.
 – 3سيتم نشر مجموعة الترشحات ،التي حظيت بالدعم ،على مواقع االنترنات لمعه د ك امويش والقي ادة
العامة للكتاب ،لألرشيف والمكتبات.
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 – 4سيتم نش ر محض ر الجلس ة الفني ة على مواق ع االنترن ات لمعه د ك امويش والقي ادة العام ة للكت اب،
لألرشيف والمكتبات.

الفصل 16

العقد
- 1يُرسل إلى مؤسسات النش ر ،ال تي س يتم دعم ترش حاتها ،عق ًدا يح دد االلتزام ات المتبادل ة لألط راف
المعنية.
 – 2سيتم توقيع العقد بين مؤسسة النشر وممثلين عن معهد ك امويش والقي ادة العام ة للكت اب ،لألرش يف
والمكتبات.
- 3يشمل صياغة العقد ،ما يلي:
أ) التعريف بمؤسسة النشر والشخص المسؤول عن اإلمضاء؛
ب) التعريف ب (معهد كامويش والقيادة العام ة للكت اب ،لألرش يف والمكتب ات) واألش خاص المس ؤولين
عن اإلمضاء؛
ت) العمل المراد دعمه ،المؤلف ،العنوان األصلي ،التوزيع ،تاريخ النشر المتوقع ومقدار الدعم؛
ث) التزامات هيئة التحرير والمؤسسات ،المنصوص عليها في المادة  14من هذه الالئحة؛
ج) فترة الصالحية التي يتم بعدها األخذ بعين االعتبار حالة عدم االمتثال؛
ح) يعتبر العقد ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من العام الذي يلي الترشح.
الفصل 17

اإللتزامات
- 1تلتزم المؤسسات( ،ك امويش ا.ب والقي ادة العام ة للكت اب ،لألرش يف والمكتب ات )DGLAB-بالش روط
التالية:
أ) نشر هذه الالئحة في مواقع االنترنات ل(كامويش ا.ب والقيادة العام ة للكت اب ،لألرش يف و المكتب ات-
)DGLAB؛
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ب) إتاحة استمارات الترشح؛
ت) نشر النتائج كتابيًا ،وإرسال عقد يحدد مقدار وشروط الدعم الممنوح؛
ث) الشروع في دفع المبالغ المتفق عليها ،عند استالم العقد الذي وقعته مؤسسة النشر.
 – 2تلتزم مؤسسة النشر بالشروط التالية:
أ) الشروع في نشر العمل المدعوم ،وفقا ً للعقد ،حتى نهاية السنة التالية لسنة الترشح؛
ب) ذكر الدعم في العمل المدعوم من خالل الختم الت الي – "ب دعم من القي ادة العام ة للكت اب ،لألرش يف
والمكتب ات ( )DGLABوك امويش معه د التع اون واللغ ة-البرتغ ال" ،مص حوبة بش عارات كال من
المؤسستين؛
ت) هذه اإلشارة يمكن كتابتها باللغة البرتغالية أو باللغة المترجم إليها؛
ث) إرس ال خمس نس خ من األعم ال المدعوم ة إلى معه د ك امويش والقي ادة العام ة للكت اب ،لألرش يف
والمكتبات؛
ج) إرسال عشر نسخ من األعمال المدعومة إلى شبكة التدريس في الخارج (الكراس ي الجامعي ة ،مراك ز
اللغة البرتغالية ،القراء) وشبكة المراكز الثقافية ،بناء على طلب من معهد كامويش.
الفصل 18

عدم اإلمتثال
- 1عدم االمتثال غير المبرر لاللتزامات الناتجة عن هذه الالئحة والعقد الموقع يعني إلغاء الدعم الممنوح
واسترداد المبالغ المستلمة.
- 2وقد تتعرض مؤسسة النشر أيضا ً إلى حرمانها من إرسال الترشحات إلى نفس خ ط ال دعم لم دة ثالث
سنوات.

المادة 4
10

األحكام النهائية
الفصل 19

التعديالت
يمكن إج راء بعض التع ديالت على ه ذه الالئح ة باالتف اق بين معه د ك امويش والقي ادة العام ة للكت اب،
لألرشيف والمكتبات ،مع ضرورة تقديم التعديالت المقترح ة ال تي ستخض ع للموافق ة المس بقة من ج انب
أعضاء الحكومة المسؤولين عن الثقافة والشؤون الخارجية.
الفصل 20

الشكوك والتغافالت
يتم تحليل حاالت الشك واإلغفال بشكل مشترك من قبل كامويش والقيادة العامة للكتاب ،لألرشيف
والمكتبات ويمكن دعوة اللجنة الفنية ،بصفة استشارية.
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