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در خدمات جھانی  NAچه اتفاقاتی روی ميدھد که ممکن است شما بخواھيد بدانيد....
اميدواريم شما به ارسال اين صفحات از طريق ايميل ادامه دھيد،يا برای اعضای عالقه مند
ھمچنين اعضای کميته ھای خدماتی ناحيه ايی و منطقه ايی خود کپی تھيه نماييد .شما را
برای گرفتن اشتراک الکترونيکی مجله راه  NAو اخبار خدمات جھانی  NAتشويق می
کنيم اين به ما کمک می کند تا با کار آيی بيشتری ارتباط برقرار کرده و ھزينه ھای توزيع را
کنترل نماييم.
ھمايش جھانی :گزارش سی و ششمين ھمايش جھانی  WCNA٣٦ھنوز تکميل نشده
،اصالح مطابقت ھای مربوط به ثبت نام ھنوز ادامه دارد .در حال حاضر رشد انجمن و
فرصت ھای پيش آمده برای روابط عمومی  PRدر برزيل که در نتيجه برگزاری اين
رويداد بوده است را می توان به چشم ديد.
پروژه سنت ھا :مھلت بازبينی و ارسال نقطه نظرات در مورد سنت  ٧الی سنت  ١٠در
تاريخ  ٣١آگوست به پايان رسيده است و مھلت ارسال نقطه نظرات برای سنت ھای  ١١و
 ١٢ھمچنين بخش پايانی کتاب تا تاريخ  ٣٠سپتامبر  ٢٠١٥ادامه خواھد داشت .اکنون روندی
را پيگيری می کنيم که در طی آن کليه مطالب کتاب را جمع آوری کرده تا آنر در گزارش
تاييد شده کنفرانس  CARقرار دھيم از تمام اعضايی که در اين روند مشارکت داشته اند
تشکر ميکنيم.
کارگروه تصميمگيری در کنفرانس خدمات جھانی  : WSCميخواھيم ابزارو منابعی را
ارائه دھيم تا در رای گيری الکترونيکی در کنفرانس خدمات جھانی  WSCبتواند به
گردانندگان کنفرانس کمک کند .کارگروه ھمچنين بدنبال روندی است که در آن بحث و گفتگو
در مورد عقايد و ايده ھا،در کنفرانس ھمچنين ارسال آنھا برای برنامه راھبردی  NAبتواند
بھتر انجام شود.
کارگروه برنامه ريزی آينده :کارگاه نقش فرامنطقه ھا به آدرس WWW.NA.ORG/IDT
در دسترس است،فرامنطقه ھا را تشويق ميکنيم تا در اين کارگاه شرکت کرده و نقطه
نظراتشان را برای مان ارسال نمايند.
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ما برخی از اطالعات پايه در مورد ھر فرامنطقه را گرد آوری کرده و بزودی با شما در
ميان خواھيم گذاشت،ھمچنين به محض آماده شدن گزارش تاييد شده کنفرانس  CARدر
مورد پايداری کنفرانس خدمات جھانی WSCبرنامه معارفه خواھيم داشت.
کارگروه مشارکت رابط ھا :کارگروه بر آوردی برای شرکت کنندگان در کنفرانس ارسال
کرده تا به آنان کمک نمايد که مشارکت خود در نشست رابطين در کنفرانس خدمات جھانی
آتی را تنظيم نمايند .ھمچنين برای روز يکشنبه قبل از افتتاح کنفرانس خدمات جھانی ،
کارگاه ھايی را ايجاد نمايند.
کارگروه گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جھانی WSC
برای گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جھانی  ،٢٠١٦ھشت منطقه تقاضا فرستاده اند.
کارگروه ھريک از اين تقاضا ھا رامورد بررسی قرار داده و به ھمراه توصيه ھای خود
آنرا برای ھيات امنا ارسال خواھد کرد گزارش ھای کارگروه و ھيات امنا بعنوان بخشی از
مطالب در مسير تاييد شده کنفرانس  CATقرارگرفته که در ژانويه  ٢٠١٦به چاپ خواھد
رسيد
پروژه سيستم خدماتی :برای تھيه ديدگاه کلی ھمچنين بحث و گفتگو در مورد فعاليت ھای
اجرای محلی پروژه .ما دو جلسه مجازی برگزار کرديم و در حال برنامه ريزی جھت
برگزاری جلسات بيشتر می باشيم .اميدواريم در اين دوره بتوانيم اصول سيستم خدماتی،
اصول خدمات محلی و اصول حمايت از گروه را به مرحله پيش نويس برسانيم .ھمچنين در
حال برنامه ريزی ھستيم تا مطالبی از اين وبينار ھا شامل ابزار توسعه محلی را برايتان
ارسال کنيم اين مطالب در  WWW.NA.ORG/SERVICESYSTEMدر دسترس
است.
جلسات اينترنتی :اگر شما مايليد به ما بپيونديد ,در مورد فعاليت ھای خدماتی بحث و گفتگو
کرده و راه حل ھايی پيشنھاد دھيد ،لطفا نام ،پست خدماتی و منطقه يا ناحيه خود را برای
رويدادھا به آدرس  EVENTS@NA.ORGارسال نماييد .برای کميته  H&Iو کارکرد
قدم زندانيان به آدرس  HANDL@NA.ORGبرای خدمتگزاران مورد اعتماد روابط
عمومی و اطالع رسانی به  PR@NA.ORGو برای سيستم خدماتی به آدرس
 SERVICESYSTEM@NA.ORGمراجعه و اطالعات خود را ارسال نماييد.
پمفلت ھای خدماتی :ما اين منابع با ارزش را برای گروه ھا و اعضاء برجسته کرده ايم .اين
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WWW.NA.ORG/?ID=SERVICEMAT-SVCپمفلت ھا به آدرس
 PAMPHLETSدر دسترس است.
منابع مالی:اعانات انجمن مان دراين سال مالی ) ٣٠ژوئن  (٢٠١٥برای اولين بار به يک
ميليون دالر رسيده است .ما به تشويق کردن اعضاء ادامه می دھيم تا در کارھای خدمات
جھانی  NAشرکت نموده تا بھبودی را برای تمام معتادان جھان در دسترس قرار دھيم و
چشم اندازمان را به واقعيت تبديل نماييم .شما می توانيد برای ارائه اعانات مالی خود از
طريق  ONLINEبه پورتال  WWW.NA.ORG/CONTRIBOTEمراجعه نماييد
پيوند ھايی که ما را به يکديگر متصل می کند
ھمکاری و ارتباطات،معيارھای اين دور ه کنفرانس :
جلسه ھيات امنا در تاريخ  ٥الی  ٨آگوست  ٢٠١٥در چت ورث کاليفرنيا برگزار شد .جلسه
را روز چھارشنبه ،با بحث و گفتگو در مورد طرح ھای منطقه ايی آغاز کرديم ,بعد از آن
بحث و گفتگو ,برنامه ھای گزارش تاييد شده کنفرانس  ٢٠١٦ CARرا شروع کرديم .بعد از
اين نشست نوبت رسيد به کتاب سنت ھا که تا به امروز پيشرفت خوبی در اين مورد داشته
ايم.جلسه را با به روز شده ھای کار گروه مجازی تصميم گيری در کنفرانس خدمات جھانی
 WSCبه پايان رسانديم.جلسه را برای تکميل کردن برنامه ريزی راھبردی ،در روز  ٥شنبه
ادامه داديم و شما ممکن است به ياد داشته باشيد آخرين بحث و گفتگوی ما در مورد برنامه
يزی راھبردی مربوط می شد به ارزيابی موضوعات شناخته شده در مورد محيط
اطرافمان)داخل و خارج از  ( NAکه به ما کمک اساسی کرده تا بتوانيم فرصت ھايمان را
دنبال کنيم .در اين جلسه سعی کرديم برای اين فرصت ھا ھدف تعيين کرده که اين
خود,ھمفکری تمام انجمن خصوصا آنھايی که در کنفرانس شرکت می کنند را ميطلبد.
جلسه روز جمعه را با کارگروه ھيات امناء آغاز کرده که منجر به تمرين کردن در مورد
ارزشھای عملياتی ھيات امناء شد .پس از آن نوبت به گزارش سی و ششمين ھمايش جھانی
 NAشامل موارد مالی رسيد .جلسه جمعه بعدازظھر صرف شنيدن به روز شده ھايی در
مورد مشارکت رابط ھا ،گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جھانی و برنامه ريزی برای آينده
گروه ھای مجازی گرديد .جلسه روز جمعه را باگزارش کارگروه ھيات امناء در مورد
گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جھانی  NAو بحث و گفتگو در اين مورد به پايان
رسانديم.
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جلسه روز شنبه را با گفتگو در مورد پمفلت روابط عمومی  PRبه نام »پزشکی شدن درمان
اعتياد و سنت سوم  «NAآغاز کزديم،عقايد و مطالب مختلف در مورد محتويات اين پمفلت
روابط عمومی بازبينی شد.
در مورد اندازه ايده آل ھيات امناء )تعداد اعضای ھيات امناء( و ھمچنين محدوديت فقط دو
دوره خدمت برای يک خدمتگزار بعنوان عضوء ھيات امناء و حذف دوره ھای خدماتی
متناوب ،بر روی توصيه ھای گزارش تائيد شده کنفرانس  CARتاکيد خواھيم کرد.
با اينکه رھبری ھيات امناء در سالھای  ٢٠١٥و، ٢٠١٦توافق راه حل ھای مشارکتی برای
سالھای  ٢٠١٥و  ٢٠١٦ھمچنين شناخت نامزدھايی که ھيات امناء اسامی شان را برای پانل
منابع انسانی  HPRخواھد فرستاد،ارتباطات و ھمکاری که ھمگی آنھا مواردی ھستند که به
ما در ايجاد يک دستور کار جاه طلبانه کمک خواھد کرد.
به روز شده ھای مالی:
ما با نرخ شش و يک دھم در ترازنامه در شرايط نسبی خوبی از نظر بدھی و دارايی قرار
داريم.موجودی ما در ترازنامه باالست و به خوبی ذخيره شده است.آنطور که شنيديم در بنادر
سواحل غربی اياالت متحده اعتصاب شده و در طی اين اعتصاب الزم بود که اعضای ما
برای دريافت نشريات بھبودی  ٤تا  ٦ھفته صبر نمايند و ما نمی خواستيم اين اتفاق دوباره
روی دھد.
ما به وجد آمده و احساس خشنودی ميکنيم .ما از اعضاء،مناطق،نواحی و فرامنطقه ھا ،اولين
بار برای سال مالی منتھی به  ٣٠ژوئن  ,٢٠١٥مبلغ يک ميليون دالر اعانه جمع آوری
کرديم.اين اعانات درنزديک شدن به چشم اندازمان و توانمندی در رساندن پيام بھبودی در
سطح جھان کمک خواھد کرد،تقويت اين عقيده که در کتاب پايه به آن تاکيد شده که نياز نيست
معتادی که در جستجوی بھبودی است از ترس اعتياد جان خود را از دست دھد.قدر شناسی و
سپاسگزاری ما از دھان اعضايی از افغانستان،آفريقا،ھائيتی،تايلند و از انجمن در سراسر
جھان بازگويه می شود.
وقتی که اعضاء ،نواحی ومناطق قادرند که چشم انداز جھانی ما را ببينند درک درک خواھند
کرد که ما ھمه يکی ھستيم ،انرژی می گيريم .تشکر صميمانه ما باز می گردد به شما و
ھرکس ديگری که به ما کمک می کند تا بھتر بتوانيم به اعضاء و اعضايی که در آينده به ما
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خواھند پيوست خدمت کنيم.
کارائی،ماندگاری و مسئوليت ھای مالی ھيات امناء:
ما بر روی اين تصميم خود تاکيد خواھيم داشت و در گزارش تائيد شده کنفرانس CAT
توصيه خواھيم کرد که برای تغيير در اساسنامه و طبق تجربه خود ،اندازه ايده آل )تعداد
اعضای ھيات امناء(  ١٥عضوء می باشد .ما فکر ميکنيم اين توصيه منعکس کننده نياز ما به
تامين ماندگاری ھمچنين ارتقاء بحث و گفتگو،مقرون به صرفه کردن ھزينه ھا و کارائی
مباحث در جلسات ھيات امناء خواھد بود.
دو مورد ديگر که قبال گزارش کرده بوديم را دوباره تاکيد می کنيم که می بايستی در
اساسنامه تغيير نمايد .يک مورد حذف شرايط ايجاد دوره خدمتی متناوب برای ھيات امنا
,اگر بيشتر از  ٨عضوء انتخاب شوند و مورد ديگر حذف شرط خدمتی" يک عضوء فقط می
تواند دو دوره متوالی بعنوان عضوء ھيات امناء انتخاب "و به اين شرط خدمتی تبديل شود".
ھر عضوء در طول زندگی خود فقط ميتواند دو دوره بعنوان عضوء ھيات امناء انتخاب
شود".بسياری تمايل دارند که بعنوان عضوء ھيات امناء در دو دوره خدمتی متوالی خدمت
نمايند .اما ما می خواھيم اصل چرخش را در نظر بگيريم و ارزشھای يک خدمتگزار را که
او در حال حاضر مدت  ١٢سال بعنوان يک عضوء ھيات امناء خدمت کرده و منتظر است
تا دوباره در انتخابات شرکت کند و دوباره انتخاب شود.
اگر چه يک خدمتگزار ممکن است ارزش ھای زيادی را به ھيات امناء بياورد اما ما
تشخيص داده ايم دو دوره خدمتی کافی است و اعانه با ارزشی برای يک خدمتگزار محسوب
می شود .در ضمن اصل چرخش الزم است که بخاطر شايستگی ھای معنويش در جائی نشان
داده شود .يکی از اين شايستگی ھای معنوی فروتنی است .خدمت بعنوان عضوء ھيات امناء
يک مسئوليت و امتيازی است که تعداد بسيار کمی از اعضاء فرصت می کنند تا آنرا تجربه
نمايند.
سی و ششمين ھمايش جھانی : NA
اول و ازھمه مھمتر ميخواھيم از کار گروه حمايتی بخاطر فعاليت ھای خستگی ناپذيرشان
برای کمک به برگزاری اين ھمايش تشکر کنيم.آنھا ھر آنچه که از ايشان درخواست می شد
را انجام ميدادند ,حتی بيشتر .ھمچنين ميخواھيم از اعضايی که قبال يا در طی،يا بعد از
ھمايش عضوء خدمتگزار اين ھمايش بوده اند تشکر کنيم .اين اعضاء بيشتر خارج از ريو
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دوژانيرو و از سراسر برزيل بوده اند.
گزارش نھايی سی وششمين ھمايش جھانی  NAھنوز آماده نشده است.در حال حاضر ما
مشغول تطابق ثبت نام ھا و يا باز پرداخت ھای کوچک می باشيم.و در مقايسه با بودجه کلی
مشغول دريافت برخی از تسويه حساب ھای کوچک ھستيم.برای برگزاری ھمايش با دولتی
ھمکاری داشته ايم که آن دولت بعدا تغيير کرده و برنامه ريزی ھای ما ھم تبديل شده به يک
ھدف متحرک که اين باعث می شد تا برنامه ريزی ھايمان مدام با چالش روبرو شود.با
ميزبانی چندين جلسه چند زبانی در اين ھمايش جھانی درس ھای بسياری آموختيم .يکی از
درس ھايی را که آموختيم آن است که مھم نبود چقدر خوب برنامه ريزی کرده ايم ,توانمندی
ھايمان در تجھيز کسانی که به ترجمه نياز داشتند بطور چشم گيری در برنامه ھمايش اثر
گذاشته بود ھمچنين دريافتيم که ھيچ کنترلی بر روی شرايط اقتصادی جھان نداريم.
برزيل رکورد اقتصادی شبيه بحران اقتصادی اياالت متحده در سال  ٢٠٠٨را تجربه می
کرد .اين عدم اطمينان و افزايش قيمت ھا برای حضور در ھمايش ممکن بود موانعی برای
حضور اعضای برزيل در ھمايش ايجاد کرده و آنان را با چالش ھای متفاوتی روبرو نمايد.
نرخ ارز برای اعضای امريکايی دلخواه بود و اين باعث شد تا آنان به موقع خود را به سی و
ششمين ھمايش جھانی  NAبرسانند که در نتيجه ثبت نام شرکت کنندگان ديگر در ھمايش،
در سطح پايين قرار گرفت .ھمچنين ما با اثرات تورم مخارج محل برگزاری ھمايش روبرو
شديم.مبنای قرارداد ما برای استفاده  ١٢ساعت از محل برگزاری ھمايش بوده که ما نياز
داشتيم روزانه بر مبنای  ١٨ساعت از آن استفاده کنيم .قبل از برگزاری ھمايش و در حين
برگزاری آن اقداماتی برای مقرون به صرفه کردن ھزينه ھا انجام داديم.مقدار محصوالتی را
که سفارش داده بوديم کم کرده و استفاده از تھويه محل برگزاری ھمايش را محدود نموديم
چرا که ھر ساعت استفاده از آن  ١١ھزار دالر ھزينه در بر داشت.اعضايی را در اختيار
داشتيم که ھمراه با خودمان بعد و قبل از ھرجلسه،صندلی ھا را جابجا کرده و محل را برای
برگزاری جلسه بعدی آماده می کردند .ھمين امر باعث شد تا از کارکنان محل برگزاری
ھمايش استفاده نکنيم.بخاطر تمايل اين اعضاء خدمتگزار بسيار شاکر ھستيم ما ھرگز از اين
اعضاء درخواست نکرديم به اين روش کمک مان نمايند.
ما از منابع  NAبودجه ای برای ھمايش ھايی که خارج از آمريکای شمالی برگزار می شوند
مانند :بارسلون اسپانيا،کارتا جنداو کلمبيا ،پيش بينی کرده بوديم .اگر چه ھزينه ھای سی و
ششمين ھمايش جھانی  NAبيشتر از آن چيزی بود که پيش بينی کرده بوديم.اگر ثبت
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سفارشھا را مطابقت داده بوديم می توانستيم عدد دقيقی از کمبود بودجه بدست آوريم.
ميخواھيم مدل برنامه ريزی برای ھمايش ھايی که خارج از اياالت متحده برگزار می شوند
را دوباره مورد ارزيابی قرار دھيم.که اين تجربه می تواند برنامه ھای مالی بھتری را برای
ھزينه رويداد ھای دو زبانی ايجاد نمايد .ما قبال ھرگز تعداد  ٣٠٠٠ھدست را توزيع نکرده
بوديم.
در يک تصوير فلسفی بزرگتر ,ميخواھيم در اين مورد بحث کنيم که آيا برگزاری ھمايش
خارج از اياالت متحده می بايستی به عنوان يک رويداد توسعه انجمن نگريسته شود يا اينکه
از آن بعنوان برگزاری رويدادی به حساب آوريم که نه برايمان سود دارد و نه زيان که اين به
نظر نمی رسد جزو واقعيت ھای مان باشد .اما از نگاه مثبت برزيل ھم اکنون رشد خود در
رابطه با وب سايت و خطوط تلفنی کمک رسانی را تجربه می کند .فرامنطقه برزيل به
خصوص مسئول روابط عمومی منطقه ايی برای شرکت در جلسه شورای دولتی مواد مخدر
برزيل دعوت شده است و نھايتا درب زندانھای دولتی برای حضور  NAگشوده شده که اين
در نتيجه توجه آنان به ھمايش جھانی  NAبوده است.
حضور رسانه ھا و بخصوص تلويزيون ملی برزيل به اعتبار  NAکمک کرده است.از سی
و ششمين ھمايش جھانی  NAدر برزيل به بعد شمار اعضاء و اعضای بالقوه فزونی يافته
است.
برای آن دسته از ما که نتوانستيم در آنجا حضور پيدا کنيم .نمونه لذت بخشی از بھبودی عملی
با طعم برزيلی و آمريکای التين بوجود آورده است .برای شما و تمام کسانی که کمک کردند
تا اين رويداد به واقعيت بپيوند آغوشمان را باز می کنيم.
حقوق معنوی دارائی ھای انجمن
صرفا جھت ياد آوری اعالم ميکنيم دو ياداشت را بروی آدرس WWW.NA.ORG/FIPT
قرار داده ايم ھمانگونه که قبال تاکيد کرده ايم ،مورد نشريات اکنون واقعا در جای خودش
قرار ندارد.
اما به نظر می رسد که اين مورد مستقيما مربوط می شود به سنت اول مان و منافع مشترک
. NAکنفرانس بطور واضح تاکيد کرده است که فقط نشريات نوشته شده توسط معتادان و
برای معتادان که از طريق تصميمگيری جھانی و تاييد در کنفرانس خدمات جھانی توليد شده
است ,می بايستی شامل نام  NAباشند و در راستای واگذاری و محول کردن مسئوليت ھا از
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سوی انجمن  ،خدمات جھانی  NAتنھا ناشر و توزيع کننده اين نشريات خواھد بود .ما به
سادگی متوليان دارائی ھای انجمن ھستيم و سعی ميکنيم مسئوليت ھايی را که در موارد
مختلف به عھده مان گذاشته شده است را به انجام رسانيم .نشريات  NAبه ما کمک ميکند تا
بھتر بتوانيم پيام  NAرا به معتادان در عذاب به زبان و فرھنگ خودشان برسانيم.
تمام ما که در بھبودی ھستيم می دانيم که منظور نشريه  NAکمک به معتادان برای بھبود
يافتن است .اين واقعا دردناک است که يک بار ديگر ببينيم نشريات بھبودی زندگی بخش مان
بعنوان يک اسلحه سياسی بکار گرفته می شود.ما به اين باور ادامه می دھيم که اعضای آگاه
ما در مقابل تخلف در حق چاپ نشريات  NAايستادگی کرده و خود را در موقعيت مناسبی
قرار خواھند داد از فرصت ھا برای کمک در اين رابطه استقبال می کنيم.
گزارش دستور کار کنفرانس :٢٠١٦
کادر اداری و اعضای ھيات امناء به ھمراه رابط ھای منطقه در حال ھمکاری برای آماده
سازی گزارش دستور کار کنفرانس  CARمی باشند تا پيشنھادھا را ضميمه دستور کار قرار
دھند .پيشرفت تا به امروز مثبت بوده ما در اين رابطه نمايش ويدئو پاورپوينت را نيز در
نظر گرفته ايم .به نظر می رسد تجارب ما در اين زمينه رويکردی را ارائه دھد که در آن
اعضاء و رابطين دارای ارزش بيشتری خواھند شد.کتاب سنت ھا بعنوان پيش نويس تاييد
شده به دستور کار کنفرانس ارائه خواھد شد ،ما ميخواھيم توصيه ھايی را در دستور کار
قرار دھيم مبنی بر آنکه اعضای ھيات امناء به  ١٥عضوء تقليل يافته و تناوب دوره خدمتی
شان حذف شود و ھمچنين دوره محدودی که يک عضوء ھيات امناءبتواند در طول عمر خود
کانديدای عضويت در ھيات امناء شود .ساعت  ١٠صبح  ١٢دسامبر  ٢٠١٥ما ميزبان اولين
جلسه مجازی برای شرکت کنندگان در کنفرانس خواھيم بود اميدواريم که شما به ما بپيونديد.
عالوه بر گزارش فعاليت ھای مختلف در اين دوره برنامه ای داريم تايک بر آورد را در
دستورکار کنفرانس  CARقرار دھيم اين بر آورددر مورد درخواست رتبه بندی کتاب ھای
بھبودی جديد يا بازبينی نشده،پمفلت ھا ،مطالب خدماتی و اينکه بعنوان يک انجمن می بايستی
چه عناوينی برای بحث وگفتگو داشته باشيم .
قبل از آنکه برآورد در دستور کار کنفرانس قرار گيرد ،پيش نويس بر آورد را برای شرکت
کنندگان در کنفرانس ارسال خواھيم کرد تا آنان نقطه نظرات و بازخورد ھای شان را ارائه
دھند آخرين بر آورد ما درباره نشريات در سال  ٢٠١٠انجام گرفت اين به ما کمک کرد تا
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دريابييم »پاک زيستن« و کتاب سنت ھا به نظر ميرسد نشرياتی ھستند که بيشتر اعضاء به
انھا تمايل دارند.
فکر ميکنيم مشارکت تعداد زيادی از اعضاء در بر آورد نشريات به ما کمک خواھد کرد تا
بفھميم چه نشرياتی يا چه عناوينی از بحث و گفتگو از اھميت زيادی برای شان برخوردار
است در حال حاضر قصد داريم تا اين بر آورد را به صورت اينترنتی نيز انجام دھيم .در
گفتگو ھايمان در رابطه با دستور کار کنفرانس ميخواھيم اين را بدانيد که عنوان انتخاب شده
برای کنفرانس  ٢٠١٦عبارت است از »صداقت،ايمان و خير خواھی« که اميدواريم شرکت
کنندگان در کنفرانس به اندازه ما از آن استقبال نمايند.
مسير تائيد شده کنفرانس :٢٠١٦
مسير تائيد شده کنفرانس  CATشامل برنامه ريزی راھبردی خدمات جھانی ، NAبودجه و
برنامه ھای پروژه ,باضافه نتايج کارگروه مجازی تصميمگيری در کنفرانس خدمات جھانی،
ھمچنين توصيه ھايی برای گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جھانی ,مواردی ھستند که بعدا
ارائه خواھيم داد .ھمانطور که قبال در مجله خبری NAWSآوريل  ٢٠١٥به اعضاء ياد
آوری کرده بوديم در حال حاضر تمام رابطين مناطق اين توانمندی را دارند ,مطالبی که می
خواھند با ساير شرکت کنندگان کنفرانس در ميان بگذارند را می توانند به گزارش کنفرانس
اضافه نمايند .ما مايليم تا يک روش ارسال مطالب به مسير تائيد شده کنفرانس CATرا اعالم
نماييم به اين معنی که رابط ھا يا مناطق می توانند مطالبی که مورد توجه شان است و
ميخواھند با ساير شرکت کنندگان در کنفرانس در ميان بگذارند را می توانند تا  ١٥دسامبر
 ٢٠١٥برايمان ارسال نمايند که مطالب دريافتی با انتشار در مسير تائيد شده کنفرانس CAT
برايشان ارسال خواھد شد.
برنامه ريزی راھبردی:
يک روز را کامال به روند برنامه ريزی راھبردی مان اختصاص داديم .ھمانطور که ھمه ما
می دانيم بيانيه چشم اندازمان و اصول راھنمای خدماتی ،برنامه ريزی راھبردی را شکل
ميدھد.بطور خالصه با بارش افکار در می يابيم که خدمات جھانی  NAآماده است تا چه
کاری را انجام دھد و اينکه چگونه خود را با آن مطاقبت دھيم و برای کسانی که به آنھا
خدمت می کنيم چگونه موثر باشيم.اين تمرين به ما کمک کرد تا تمرکزمان را بر روی
حرکت بسوی فرصت ھای خارج از  NAقراردھيم نھايتا نظرمان به توسعه انجمن در NA
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و ارتباط آن با روابط عمومی معطوف شده است و ميبايستی شفاف سازی کنيم که چه
کسی)، NAWSفرامنطقه ھا،مناطق و غيره (..چه کاری انجام خواھد داد .دريافتيم که توسعه
يک انجمن موثر ،بدون روابط عمومی نخواھيم داشت فھميديم که برای رسيدن به چشم انداز
اعضاء و بدنه ھای خدماتی الزم است برای ھر اليه خدماتی ابزاری تھيه شود تا
خدمتگزاران بتوانند اين چشم انداز را به واقعيت تبديل نمايند .ارتباطات و ھمکاری از
بيشترين اھميت برای موفق بودن برخوردار است .ما بر اين باوريم که نسبت ارتباطات به
ھمکاری مانند نسبت روابط عمومی به توسعه انجمن می باشد.
باز ميگرديم به فرصت ھای داخلی ، NAدريافته ايم که ارتباطات و ھمکاری به ھمراه ايجاد
ابزار ھا و اعانات از ملزومات واجب می باشند .برای ايجاد ارتباط موثر و کار آمد الزم
است ما فن آوری و تفکر در اين مورد که چگونه سعی ميکنيم تا به اعضاء دسترسی داشته
باشيم را مورد توجه قرار دھيم .فرا منطقه ھا ممکن است اليه مطلوبی از خدمات و ھمکاری
باشند جائی که ھمه ما ميتوانيم با يکديگر کا ر کنيم .الزم است ابزار ھا و منابع که فرمت
ھايی با اھداف روشن و قابل دسترس ھستند را ايجاد نماييم .با اعانات بر روی ارتباطات
تمرکز کرده تا اعضای مان بدانند چه اتفاقات مثبتی در رابطه با رشد  NAبه وقوع می
پيوندد ھمچنين اھميت اين مورد که با اعانات چه اتفاقات بيشتری برای برخی از جوامع
محلی که اعضای شان نمی دانند بھبودی امکان پذير است روی خواھد داد.با فرصت ھای
داخلی و خارجی برای دست يابی به اھداف ,ارتباطات و ھمکاری بيشترين اھميت را خواھد
داشت.
در نشست سوم مان که برای اکتبر  ٢٠١٥برنامه ريزی شده ,بر روی اھداف شناخته شده
تاکيد کرده و شروع می کنيم به شناخت اين مورد که چگونه اين اھداف را به مورد اجرا
بگذاريم ,البته ھرگاه که رويکرد ھای خود را بشناسيم الزم است که آنھا را الويت بندی کنيم
.ھمه کارھا را نمی توانيم با ھم انجام دھيم.
پروژه سنت ھا:
در طی سال گذشته پروژه سنت ھا زمينه ھای بسياری را در خود پوشش داده است و ما
صميمانه از تمام کسانی که وقت گذاشتند و در اين روند شرکت کردند تشکر و قدردانی می
نماييم .دوره بازبينی و اعالم نقطه نظرات برای سنت ھفتم الی دھم در  ٣١اوت به پايان رسيد
و مھلت اعالم نقطه نظرات برای سنت ھای يازده و دوازدھم ,ھمچنين بخش پايانی کتاب تا
تاريخ  ٣٠سپتامبر  ٢٠١٥خواھد بود .گروه ھايی از مکانھای متفاوت وجود داشته اند که
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نقطه نظرات خود را بطور مرتب ارسال ميکردند،سطح مشارکت ھا بسيار چشمگير بود .در
اين رابطه برخی ھا بطور متناوب کارگاه برگزار کرده اند و برخی ديگر ھر کاری که
ميتوانسته اند انجام دادند .برخی ديگر توانسته بودند مطالب خود در مورد بحث و گفتگو در
رابطه با افکارشان و در واکنش به مطالب کتاب را برايمان ارسال نمايند .دوباره از کسانی
که برای اصالح اين کتاب وقت گذاشته ومشارکت کرده اند تشکر می کنيم .از شروع پروژه
کتاب سنت ھا يک سير تکاملی مداوم برای ساختار بخشھای مختلف کتاب وجود داشته است.
ما در حال تالش مصرانه برای ايجاد نمونه ای ھستيم تا بتواند بسياری از خواسته ھا و نياز
ھای متنوع انجمن مان را بر آورده سازد.
در طول راه می بايستی تصميم ھای دشواری اتخاذ می کرديم ,پيشنھادھا را بايستی از داخل
نقطه نظرات بسياری که بدستمان رسيده بود جدا کنيم ,جائی که بسياری از اين پيشنھاد ھا با
يکديگر در تناقض بو ده اندو ھر کدام از اين تصميمگيری ھا توسط اين پرسش اتخاذ شده که
برای آشکار شدن روح سنت ھا چه چيزی به ما ياری می رساند؟ و اين کار گروھی چگونه
می تواند بھترين نمونه ممکن از يک نشريه را ارائه دھد؟
بر مبنای عقايد و نقطه نظراتی که از سراسر انجمن دريافت کرده بوديم .ھمانگونه که برای
فرم تائيد شده کتاب پيشرفت داشتيم ,دريافتيم که اصطالحات بيشتری ھم برای محتويات و ھم
برای ساختار کتاب وجود خواھد داشت.بزرگترين چالش ،ساده سازی ساختار بخش ھای
متفاوت کتاب و تا آنجا که ممکن بود کاھش کلی صفحات آن بوده است.کارگروه جلسه نھايی
خودرا اواسط سپتامبر برگزار کرد و به بازبينی ترکيب نھايی نقطه نظرات انجمن ادامه داده
تا فرم تاييد شده را برای دستور کار گزارش تائيد شده کنفرانس  CARدر ماه نوامبر ,اماده
نمايد.
يک بار ديگر سپاس و قدردانی خود را از اعضاء،گروه ھا،کميته ھای نشريات و کارگروه
موقت بازبينی ,به خاطر کار سخت و حمايت شان از پروژه را اعالم ميکنيم.فعاليت ھای شما
بی اندازه در پيشرفت اين پروژه موثر بوده است.
کارگروه ھای مجازی تصميمگيری در کنفرانس:
از آخرين گزارش مان به بعد ،کارگروه تصميم گيری در کنفرانس خدمات جھانی برای
تکميل و اصالح تغييرات به فعاليت شان ادامه می دھد .اخيرا آنان در تاريخ  ١٦الی  ١٨اوت
يک جلسه رو در رو برگزار کرده اند ما جزئيات گزارش اين جلسه را در خبر نامه بعدی
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خدمات جھانی  NAارائه خواھيم داد .ضمنا در اينجا برخی از به روز شده ھا را برايتان
آورده ايم.
آنگونه که در ماه آوريل گزارش شده بود ,کار تھيه برخی از ابزار و اساسنامه ھا يی را برای
گرداننده کنفرانس خدمات جھانی  ،به تائيد رسانديم که اينھا شامل کشيدن کروکی و زمان
برگزار ی جلسات مختلف کنفرانس بوده و فرصتی را پيش بينی کرديم که در آن برای اولين
بار سخنرانان در صف قرار می گيرند .ھمچنين تعداد سخنرانی ھای ھريک از آنان در
جلسات قبلی را اعالم می کنيم ,بخشی از اين صف را در صفحه نمايشگر سالن نشان خواھيم
داد ,ھمچنين محدوديت زمان  ٣دقيقه ای را برای ھر سخنران قائل شده ايم و وسايل ترجمه
ھم مھيا می باشد .در شروع بحث و گفتگو در مورد يک طرح يا پيشنھاد نظر سنجی خواھيم
داشت .اختيار الزم برای متوقف کردن يک صف يا يک گفتگو به گرداننده تفويض شده است.
ما اميدواريم اين رويکرد ھا به ھمراه کارتھای رای گيری الکترونيک باعث پيشرفت روند
رای گيری شده تا بتوانيم زمان بيشتری رابرای انجام گفتگو ھای ھدفمند در مورد
موضوعات مھم کنفرانس اختصاص دھيم  .از وقتيکه کار گروه در ماه سپتامبر جلسات
مجازی ماھانه خود را آغاز کرده تمرکز اصلی شان را بر روی قسمت دوم مسئوليتی که
بعھده گرفته اند قرار داده و يک روند و مکانيسمی برای مورد توجه قرار دادن عقايد تکميل
يافته و ارسال آنھا ,که مبنای بحث و گفتگو بوده را ايجاد کرده اند .اين ثابت شده است که اين
مورد می تواند پر چالش ترين موضوع باشد.در فعاليت ھای ايجاد يک گفتگوی ھدفمند
،کارگروه دسته بندی عقايدی را که به کنفرانس و در کل به خدمات جھانی ارسال شده است
را مورد توجه قرار می دھد .ھمچنين آنان برخی از موضوعات بحث و گفتگو د رکنفرانس
خدمات جھانی را به اين روند اضافه کرده اند .برخی ازاين عناوين بحث و گفتگو در
کنفرانس خدمات جھانی عبارت است از :عقايد خالق،عقايدی برای برنامه ريزی راھبردی
خدمات جھانی  NAھمچنين عقايدی برای موضوعات و عناوين بحث و گفتگو  IDTمی
باشند.
عقايد مربوط به تصميم گيری در کنفرانس خدمات جھانی روند روشن و شفافی دارد که در
کتاب راھنمای خدمات جھانی در  ( GWSNA) NAتوضيح داده شده است .عقايد خالق
ازطريق پيشنھاد ھای پروژه به واقعيت پيوسته که آنھا نيز مانند روند انتخابی عقايد ،برای
شمول در برنامه راھبردی  NAWSنيز در اين راھنمای خدماتی توضيح داده شده است.
عقايدی برای بحث و گفتگو در کنفرانس خدمات جھانی ،برای اينکه گروه اين عقايد را
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خالصه نمايد ھمواره تالش شده و توافق ھايی نيز انجام گرفته تا روند فعلی در مرکز
گزارش تائيد شده کنفرانس  CAPقرار گيرد و ممکن است اين با ارزش باشد که انتخاب اين
عقايد برای بحث و گفتگو قبل از آغاز کنفرانس دراين دوره آماده شود.
عقايدی که از مناطق مختلف آمده است تبديل می شود به بھترين ھويت جديدی که در مجموع
از تک تک عقايد بھتر بوده و قبل از آنکه به بحث و گفتگوگذاشته شود ,جذابيت بيشتری به
آن بخشيده است و آنرا می توان بعنوان يک منبع مراجعه روند بررسی و تحقيق تلقی نمود.
کار گروه برگزاری بر آورد انجمن از جمع آوری اطالعات گوناگون حمايت می کند و
ھمانگونه که قبال گزارش شد  ,برای جمع اوری اطالعات ,ما از برآورد ھا در گزارش تاييد
شده کنفرانس  CARاستفاده خواھيم کرد
کارگروه ھمچنين جمع آوری عناوين بحث و گفتگو در کنفرانس خدمات جھانی را مورد
توجه قرار داده .ھمچنين بدنبال شيوه ھای است که مناطق بتوانند بيشتر در برنامه ريزی
راھبردی مشارکت داشته باشند .اين ھا موضوع ھايی ھستند که ھيات امنا ھم در مورد آنھا
صحبت کرده و ما بدنبال اين ھستيم تا از ترکيب عقايد مختلف ,عقايدی را بعنوان عقايد کار
گروه اعالم نماييم .اين را بعدا گزارش خواھيم کرد.
جلسات مجازی فرصت رسيدن به وجدان گروھی را فراھم نمی کند و اين عقايد مزيت کامل
توسعه يافتگی را ندارد .کار گروه دومين و آخرين جلسه رو در روی خود را به پايان رسانده
که نتايج اين جلسه ھنوز به ھيات امناء گزارش نشده است .گزارش اين جلسه در خبر نامه
بعدی  NAبه اطالع خواھد رسيد.

برنامه ريزی آينده مان
گفتگوھای برنامه ريزی آينده مان ,از کنفرانس قبلی شروع شده  ,در واقع اين يک بحث و
گفتگوی دو شاخه است  .يک شاخه اين گفتگو بر روی نقش فرا منطقه ھا متمرکز شده و
شاخه ديگر تمرکزش بر روی آينده کنفرانس خدمات جھانی می باشد .
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نقش فرا منطقه ھا :
ھمانطور که در شماره قبلی خبر نامه  NAگزارش کرده بوديم  ،تمرکزمان را بر روی نقش
فرا منطقه ھا قرار داده و بھمراه نقطه نظرات مفيدی که از کار گروه ) برنامه ريزی آيندمان
(بدست آورده ايم  ،آنھا را يک پارچه کرده و با ھمين موضوع کارگاھی برگزار کرديم که
شما می توانيد به آدرس  WWW.NA.ORG/IDT:به آن کارگاه دسترسی داشته باشند.
ما اميدواريم که فرا منطقه ھای بيشتری اين کارگاه را انجام داده و نتايج را برايمان ارسال
کنند .از کسانی که در حال حاضر اين کارگاه را انجام داده اند سپاسگزاريم.
نتايج کافی از اين کارگاه ھا در دسترس نداريم تا بتوانيم نوعی از داده ھای ھدفمند را ايجاد
نمائيم .اما اميدواريم تا قبل از برگزاری کنفرانس  ،مطالبی را آماده و گزارش کنيم .
ھمچنين در حال کار کردن بر روی جمع آوری اطالعات پايه ای فرا منطقه ھا ھستيم از فرا
منطقه ھا درخواست کرديم تا اطالعات خود را در مورد اينکه کجا ھستند و جلسات شان بر
روی چه چيز متمرکز شده .و اينکه موارد مالی شان چگونه است و ....را برای مان ارسال
نمايند .در حال جمع آوری اين اطالعات ھستيم  .از فعاليت تمام کسانی که در اينمورد کمک
کرده اند قدردانی می کنيم  .بدنبال آن ھستيم تا اين اطالعات را با کسانی که عالقه مند ھستند
در ميان بگذاريم.

آينده کنفرانس خدمات جھانی
به نظر ميرسد آينده کنفرانس خدمات جھانی مشکل ترين بحث و گفتگويی است که خواھيم
داشت.
و ما بعنوان ھيئت امنا از خود پرسيده ايم که چگونه اين بحث و گفتگو را توسعه بخشيم  .در
مورد ھيئت امنا عقايد مختلفی وجود داشته و ھنوز نتوانستيم در مورد وجدان گروھی به
ديدگاه خوبی دست يابيم  .آنچه که با آن توافق کرده ايم  .اين است  ،ھمانطور که  NAرشد
می کند .مدل فعلی کنفرانس مان کمتر و کمتر ،موثرتر و پايدارتر می شود .بيشتر رابطين که
در کنفرانس خدمات جھانی حضور داشته اند اين مورد را به خوبی درک می کنندNA .در
سراسر جھان رشد می کند و الزم است ما فضای مناسب را برای انجمن ھميشه متنوع خود ،
در دسترس داشته باشيم  .در حال حاضر تصميم گيری برای اين مورد مشکل است و در
مورد اندازه فعلی کنفرانس در حال بحث و گفتگو می باشيم.
ھمواره در حال کار کردن بر روی يک برنامه معرفی در مورد پايداری کنفرانس خدمات
جھانی بوده و اميدواريم آنرا به موقع در دسترس رابطين قرار دھيم تا آنرا بعنوان بخشی از
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گزارش تائيد شده کنفرانس  ،در کارگاه ھا مورد استفاده قرار دھند.
ھمانگونه که قبال گزارش داده بوديم  ،مايليم به بحث و گفتگو در مورد) برنامه ريزی آينده
مان ( در کنفرانس خدمات جھانی آينده  ،ادامه دھيم .بنظر نمی رسد که ما  ،بعنوان يک
انجمن  ،آماده باشيم که  ،بعنوان يک کنفرانس  ،برای دراز مدت تصميم گيری کنيم اما
اميدواريم برنامه معرفی آينده کنفرانس خدمات جھانی  ،به اعضا عالقه مند کمک نمايد تا در
اين موارد ناگھان غافلگير نشوند .ھمچنين اميدواريم با گفتگو در مناطق خود در اين موارد ،
رابطين احساس کنند آماده ھستند و ايده ھايی را در رابطه با آينده مان به ھمراه خواھند آورد
.
مشارکت رابطين
کار گروه مشارکت رابطين از شرکت کنندگان در کنفرانس دعوت کرده تا فرم برآورد
اينترنتی که برای  ٢٠٧نفر از رابطين و علی البدل رابطين فرستاده شده است را تکميل
کرده برايمان ارسال نماييد  .بعد از گذشت  ٥ھفته ما  ٦٨جواب دريافت کرديم  ٢٥ ) .علی
البدل رابط و  ٤٣رابط ( يعنی تا کنون  ٣٢درصد به برآورد اينترنتی فوق جواب داده اند.
ما پرسيده ايم که :
 -١در نقش خودتان به عنوان رابط يا علی البدل رابط  ،بيشترين تغيير در سطوح شخصی
شما چه چيز بوده است ؟ در کجا شخصا موفقيت را تجربه کرده ايد ؟
 -٢جدا از نتايج آرا  ،اميدواريد که چه چيزی را از کنفرانس به منطقه خود ببريد ؟) عقايد
جديد  ،پردازش و اطالعات  ،داستانھای الھام بخش و غيره (
 -٣در مورد ساير مناطق  ،چه چيزی نياز است بدانيد که بتواند به شما کمک کند تا در
کنفرانس  ،بخواھيد برایNAدر کل تصميم گيری نموده و رای دھيد ؟
 -٤شما چه عقيده و نيازھايی برای نشست مشارکت رابطين داريد؟
 -٥اگر شما قبال در کنفرانس خدمات جھانی شرکت کرده ايد  ،دلتان ميخواست چه چيزی
را در مورد کنفرانس می دانستيد؟ قبل از اين که برای اولين بار به آنجا برويد؟
برای کمک به اعضا جديدشرکت کننده در کنفرانس چه پيشنھاد ھائی ارائه ميدھيد تا آنھا
بتوانند خود را برای شرکت در کنفرانس خدمات جھانی آماده نمائيد ؟
 -٦اگر قبال در کنفرانس خدمات جھانی شرکت نداشته ايد  ،فکر می کنيد چه نوع حمايت
و اطالعات از سوی ساير رابطين مناطق برايتان مفيد خواھد بود ؟
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گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات جھانی
به ھمراه اين کار گروه مجازی  ،ما پايبند خط مشی کنفرانس ،آنگونه که در راھنمای
خدمات جھانی در NAآورده شده می باشيم  .برای گرفتن کرسی در کنفرانس خدمات
جھانی  ، ٢٠١٦تا کنون  ٩منطقه در خواست فرستاده اند از اين تعداد  ٨ ،منطقه
اطالعات درخواستی ما را تا تاريخ ضرب العجل يعنی  ٣١جوالی  ،ارسال نمودند.
کار گروه اخيرا در تاريخ ھای اول و بيست و دوم اوت دو جلسه برگزار کرده و دو جلسه
ديگر در تاريخ ھای پنجم و بيست و ششم سپتامبر  ،برگزار خواھد کرد .
روند بررسی ھر يک از درخواست ھا انجام و به ھمراه توصيه ھايی از سوی کار گروه
به جلسه اکتبر ھيئت امنا ارسال خواھد شد  .توصيه ھای ھيئت امنا ھمچنين توصيه ھای
کارگروه بعنوان بخشی از مسير تائيد شده کنفرانس CATبه چاپ رسيده و منتشر خواھد
شد  .کار گروه شامل  ٣نفر رابط از کارگروه مجازی فعلی برنامه ريزی آينده می باشد
که عبارتند از  :سيندی  ،ب از منطقه  OKديو  ،ت از منطقه سان ديگو و گيلھرم  ،ن از
منطقه پرتقال .ران  ،م از اعضاء ھيئت امنا  ،در راس اين کار گروه قرار دارد .
سيستم خدماتی:
در ھمين لحظه که اين مقاله را می خوانيد ما در حال برگزاری دو جلسه مجازی خواھيم
بود.اولين جلسه وبينار مربوط به معرفی عقايد اصلی که از پروژه سيستم خدماتی و جلسه
سوال و جواب منتج شده که در تاريخ  ٢٧اوت ساعت  ٣بعداز ظھر برگزار شد .دومين
جلسه وبينار ھمچنين در ٣سپتامبر در ساعت  ٣بعداز ظھر برگزار شد که موضوع آن در
رابطه با جوامعی است که برخی از عقايد بيرون آمده از پروژه سيستم خدماتی را مورد
آزمون قرار داده و يا به آزمودن آن عالقه نشان می دھند.در اينجا قصد نداريم در مورد
پياده سازی اين عقايد در رابطه با سيستم خدماتی صحبت کنيم بلکه بيشتر گفتگوھای مان
آنست که عقايد را از تابلو ھای نقاشی پياده کرده و آنھا را عملياتی سازيم.مابطور منظم
برنامه مجريان جلسات مجازی را مورد مالحظه قرار ميدھيم .دريافته ايم که اين زمان
ممکن است برای ھمگان مناسب نباشد .اما اين آخرين بار نيست که جلسات مجازی را
برنامه ريزی می کنيم.ما اميدواريم پيشينه  ١٠١برنامه معارفه سيستم خدماتی را در آينده
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نزديک در دسترس قرار دھيم.
ھنوز در حال برنامه ريزی جلسه مجازی ھستيم که تمرکزش روی خدمات روستايی و
بھبودی خواھد بود و آنطور که ما ميدانيم اين يک نياز است .مانند مجريان جلسات وبينار
ما نيز مايليم تا آن دسته از شما که در خدمات ھستيد و در مکان ھايی با اعضاء دور از
دسترس خدمت می کنند,گردھم آورده تا در مورد چالش ھا و موفقيت ھای اين موضوع
با يکديگر گفتگو کنيم .لطفا به آدرس  SERVICESYSTEM@NA.ORGبا ما تماس
گرفته تا بتوانيم اطالعات بيشتری را برايتان ارسال کنيم،از عقايد و افکار شما در رابطه
با چالشھا و راه حل ھای پيشنھادی برای نواحی روستايی استقبال می کنيم.
در حال حاضرمنابع خدمات محلی برای نواحی را جمع آوری کرده که در
 WWW.NA.ORG/?ID=LOCAL-SERVICE-RESOUR-CESدر دسترس
است اينھا شامل يک بخش برای ابزار توسعه محلی مربوط به عقايد مختلف ازپروژه
است .شما را تشويق می کنيم تا به ارسال مطالب خود در اين مورد ادامه دھيد.
در دنيای ھميشه در تغيير ما  ،خدمتگزاران مورد اعتماد نيز تغيير می يابند .خدمتگزاران
مورد اعتماد جديد را ميخواھيم از پمفلت ھای خدماتی آگاه سازيم .ويترينی از آنھا تھيه
کرده و شما را به منابع بيشتری برای گروه ھا وصل خواھيم کرد .اگر چه منظور از
پمفلت ھای خدماتی خواندن آنان در گروه ھای بھبودی نيست اما آنھا بر عناوينی تمرکز
دارند که ممکن است برای اعضای و گروه ھا مفيد باشد .شما را تشويق می کنيم تا اين
پمفلت ھا را بر روی ميز نشريات گروه قرار دھيد.
در اين شماره مجله خبری  NAپمفلت خدماتی »اصول و راھبری در خدمات  « NAرا
برجسته کرده ايم .تاکيد اين پمفلت بر روی اھميت و کارايی رھبری در  NAبوده و در
مورد چگونگی بکارگيری اصول  NAبحث و گفتگو می نمايد ھمينطور در مورد
مھارت ھا و کيفيت ھای رھبران موثر .برای دسترسی به اين منابع به آدرس
مراجعه
WWW.NA.ORG/?ID=SERVICEMAT-SVC-PAMPHLETS
نماييد.
جلسات مجازی:
جلسات مجازی فرصت ھايی را برای تبادل اطالعات و بحث و گفتگو در مورد راه حل
ھايی برای موضوعات معمول ارائه می دھد.
جلسه مجازی بعدی روابط عمومی و  H&Iدر سپتامبر  ٢٠١٥خواھد بود می خواھيم از
کسانی که ھنوز  SIGN UPنکرده اند درخواست کنيم تا به ما بپيوندند عده زيادی برای
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 SIGN UP PRکرده اند ) ١٧٠نفر( عده H&Iکمتر است ) ١٣٠نفر( دوست
داريم اين منابع را با خدمتگزاران مورد اعتماد  PRو h&iدر ميان بگذاريد شايد آنھا به
ما بپيوندند جلسه مجازی نوشتن قدم برای زندانيان دوباره در اکتبر  ٢٠١٥برگزار خواھد
شدبر اين باوريم که کميته خدماتی بيشتری برای نوشتن قدم زندانيان شکل گرفته ومايليم
آنان را نيز به اين روند دعوت کنيم لطفا به آدرس  HANDI@NA.ORG :مراجعه
کرده و آمادگی خود برای پيوستن به جلسه مجازی »نوشتن قدم برای زندانيان« را اعالم
نماييد.
اگر مايليد در ھريک از جلسات مجازی زير شرکت داشته باشيد لطفا نام اطالعات تماس
)آدرس ايميل( پست خدماتی ناحيه و ھمچنين عقايد خود در مورد اينکه دوست داريد چه
عنوانی مورد بحث و گفتگو قرار گيرد را به آدرس ھای ذيل:
برای ھمايش ھا:
EVENTS@NA.ORG
برای بيمارستانھا و زندانھا:
HANDI@NA.ORG
برای روابط عمومی و اطالع رسانی:
PR@NA.ORG
ارسال نماييد.
دستور کار جلسات مجازی باال توسط اعضاء شرکت کننده ايجاد می شود و آنھا چالش
ھای شان در مورد فعاليت ھای خدماتی و عناوينی که مايلند در مورد آنھا چيز ياد بگيرند
را در دستور کار قرار می دھند اينکه چه موقع و چرا و در رابطه با چه موضوعی
 SIGN-UPميکنيد ازاھميت زيادی برخوردار است .به ما بپيونديد.
پانل منابع انسانی:
سالم به ھمگی از طرف پانل منابع انسانی ) ,( HPRما اخيردر دفتر خدمات جھانی برای
برگزاری سومين جلسه رو در روی خود در اين دوره جمع شديم.
جلسه پر مشغله ای برايمان بود و اين را می دانستيم که نزديک به روانه کردن داوطلبان
خدمت در اين دوره ھستيم .طبق معمول برنامه عملياتی پانل منابع انسانی را بازبينی کرده
تا مطمئن شويم روی وظيفه خود مبنی بر اھداف تعيين شده در شروع اين دوره باقی می
مانيم .برای پردازش اطالعات داوطلبان ,برخی از تغييرات نھايی انجام شد .اين شامل
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سواالت در مورد اطالعات کلی ھمچنين جواب به سواالت پرسيده شد که جزء اصلی
گزارش پروفايل کانديدھا است که بعنوان يک منبع برای شرکت کنندگان در کنفرانس
ارسال شده است .رابطين می توانند با مراجعه به اين منبع اطالعات کافی از کانديداھا
بدست آورده تا ھنگام رای گيری در کنفرانس خدمات جھانی بتواند برای شان مفيد باشد.
ما اميدواريم اين تغييرات باعث افزونی ارزش بيشتری به اين منابع باشد.
در مورد طرح کاھش تعداد اعضای ھيات امناء که از  ١٨عضوء به  ١٥عضوءکاھش
پيدا خواھند کرد بحث و گفتگو کرديم و اينکه اين کاھش چگونه بر کار ما موثر خواھد
بود .البته اين روند تا پايان کنفرانس خدمات جھانی  ٢٠١٦موثر نخواھد بود .اگر اين
طرح رای آورد و تصويب شود احتماال بر روند خط مشی رای گيری در کنفرانس
خدمات جھانی اثر گذار خواھد شد .ميخواھيم دريابيم که با اين موقعيت چه رويکردی را
بايستی در پيش گيريم و برگه ھای رای گيری را به کنفرانس ارائه دھيم تا در آن صورت
اعضايی که واجد شرايط بيشتری ھستند بتوانند بعنوان عضوء ھيات امناء انتخاب شوند.
برای انجام مصاحبه ھای اينترنتی که بعدا شروع خواھد شد,در تعدادی از جلسات
آموزشی و آشنا سازی شرکت کرديم .ممکن است بخاطر داشته باشيد که ھدف ما در ارائه
توانمندی به تمام اعضای پانل منابع انسانی برای گوش کردن به مصاحبه ھا ھمچنين
فرصت دادن به ھريک از مصاحبه شوندگان است تا بتوانند در طول مصاحبه سواالت را
در صفحه مانيتور کامپيوتر خود مشاھده نمايند .اميدواريم اين روند بتواند به کانديدھا
کمک نمايد تا روی جواب سواالت متمرکز شوند.
ضرب العجل مھلت ارسال فرم اعضای داوطلب خدمت در خدمات جھانی در تاريخ ٣١
آگوست  ٢٠١٥به پايان رسيده اما مھلت برای ارسال توصيه ھا توسط مناطق،فرامنطقه و
ھيات امناء  RBZتا تاريخ  ٣١اکتبر  ٢٠١٥ادامه دارد.
برای کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمت درسطح جھانی می توانيد به آدرس زير
مراجعه نمايی-INFO WWW.NA.ORG/?ID=HPR .
در حال حاضر  ٩٦٣نفر از اعضای در تاالر جھانی خدمتگزاران ثبت نام کرده اند.
فرمھای شرکت در تاالر جھانی خدمتگزاران در وب سايت مان  WWW.NA.ORGدر
دسترس است ھمچنين می توانيد با تلفن يا نوشتن نامه به دفتر خدمات جھانی در مورد اين
فرم ھا اطالعات کسب نماييد.مانند ھميشه از نقطه نظرات شما استقبال می شود و شما را
تشويق ميکنيم که به آدرس HPR@NA.ORG :با ما تماس بگيريد.
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تقويم:
مھلت ارسال فرم توصيه ھای مناطق ،فرامنطقه و ھيات امناء --------- RBZ
 ٣١اکتبر ٢٠١٥
جلسه مجازی شرکت کنندگان در کنفرانس ساعت  ١٠صبح -------------------
 ١٢دسامبر ٢٠١٥
گزارش انگليسی دستور کار کنفرانس -----------------------------------
دسامبر ٢٠١٥

٢٥

گزارش ترجمه شده دستور کار کنفرانس--------------------------------
 ٢٤دسامبر ٢٠١٥
مطالب مسير تائيد شده کنفرانس ----------------------------- CAR
 ٢٥ژانويه ٢٠١٦
مھلت ارسال گزار ش منطقه --------------------------------------
 ١٥فوريه ٢٠١٦
کنفرانس خدمات جھانی ) NAصداقت،ايمان و خيرخواھی(
 ٣٠-٢٤آوريل ٢٠١٦
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