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 گذاری مایملک معنوی انجمنقرارداد: قرارداد ودیعهسند 

 



 1ماده 

 : نام ودیعه1 بند

 خواهد بود. « ودیعه مایملک معنوی انجمن»نام این ودیعه 

  گذاریودیعه: 2 ندب

هررای انجمررن از طریررق نماینرردگان منرراطق در گررذار کرره انجمررن معتررادان گمنررام اسررت، طبررق نظرخررواهی از گروهطرررف ودیعه

 هرای خردماتینماددارد که تمام نشریات بهبودی، عالئرم تجراری، کنفرانس خدمات جهانی، بدین وسیله مجددا تاکید و بیان می

 میباشد، انتقال و واگذار مینماید ترا آنهرا پذیرودیعها به خدمات جهانی معتادان گمنام که طرف و دیگر مایملک معنوی خود ر

 د. ف آن نگه داری نموده و مدیریت کنهدارا مطابق با این سند ودیعه و ا

 : ماهیت ودیعه3 بند

اری میکنرد کره قابلیرت فسرخ دای دائمری جهرت امرور خیرخواهانره  نگره بره عنروان ودیعرهمایملرک امرانی از  پذیرودیعهطرف 

گذار را داراست و از درامد و سود حاصل از آنها منحصرا جهرت اهرداف خیرخواهانره و آموزشری مشرروح در عهیدتوسط و

های احتمالی ناشی و همچنین جهت پرداخت مخارج و هزینه ی اهداف که در قسمت ذیل آمده است استفاده خواهد نمودبیانیه

 . از مدیریت نمودن ودیعه

 ف ودیعه: هد4 بند

نگهرداری و مردیریت تمرام نشرریات بهبرودی و دیگرر مایملرک معنروی انجمرن معترادان گمنرام بره گرذاری، تنها هدف ایرن ودیعه

ای است که به معتادان کمک کند تا از بیماری اعتیاد بهبود یابند  و این پیام بهبرودی خرود را بره فررد معترادی کره هنروز گونه

 ، منتقل سازند.  NAرد، مطابق با دوازده قدم و دوازده سنت از اعتیاد رنج میب

 : عدم نیاز به ضمانت5 بند

در انجرام وظرایف خرود را  پرذیرودیعهجهت نظارت برر عملکررد  پذیرودیعهگذار حق دریافت ضمانت از طرف طرف ودیعه

 از خود سلب نمود. 

 گذاری: طرفین قرارداد ودیعه2ماده 

هررای خررود از طریررق نماینرردگان منرراطق در کنفرررانس خرردمات جهررانی، طرررف طبررق نظرررات گروهانجمررن معتررادان گمنررام، 

نرام دارد. بره طرور کلری، انجمرن معترادان  پرذیرودیعهطررف معتادان گمنرام  گذار نام دارد. خدمات جهانیواگذارکننده و ودیعه

 گمنام، ذینفع این ودیعه میباشد. 

 شدهگذاریمایملک ودیعه هویت: 3ماده 

و دیگرر مایملرک معنروی انجمرن  حرق چراپ، هرای خردماتی نمادشرامل تمرام نشرریات بهبرودی، عالئرم تجراری، ایملک امرانی م

یی گذار مجاز است گاهاً مایملکی را به این ودیعه اضافه نموده، تغییر داده و یرا از آن حرذف نمایرد. تمرام چیزهرااست. ودیعه

و دیگرر حرق چراپ ، هرای خردماتی نمادن، عالئرم تجراری، ات بهبرودی انجمرکه توسط خدمات جهرانی معترادان گمنرام بره نشرری

گرذاری هسرتند. برا ایرن حرال، جز مایملک معنوی محسوب شده و مشمول مقررات ایرن ودیعهمایملک معنوی اضافه میشوند، 

، بره طرور NA و دیگر منابع خدماتی مصروب کنفررانس خردمات جهرانی NAهای خدماتی در نظر داشته باشید که راهنمانامه

 گذاری نمیباشند. ویژه، مشمول این ودیعه



هر نوع کتاب، کتابچه یا پمفلرت در خصروص معترادان گمنرام اسرت کره در وهلره اول قررار اسرت  نشریات بهبودیمنظور از 

ه از آن دست منابع خدماتیتوزیع شوند. منظور از  NAقرار گیرند و یا در بستر جلسات بهبودی   NAمورد استفاده اعضای 

 مورد استفاده قرار گیرند.  NAمنابعی است که در وهله اول قرار است در بستر هیئت و یا کمیته خدماتی 

 : قوانین کاربردی4ماده 

گرذاری هسرتند، تعیرین میکنرد، و گذاری را که حاکم بر خود ودیعره و طررفین ودیعهگذار، قوانین کاربردی ودیعهطرف ودیعه

 هستند که با شروط سند حاضر در تضاد نباشند. انها در صورتی قابل اجرا 

 5ماده 

  پذیرودیعه: وظایف طرف 1 بند

 در خصوص مدیریت ودیعه، دارای وظایف کلی زیر میباشد:  پذیرودیعهطرف 

گذاری و قانون اساسی کالیفرنیرا مردیریت نمایرد، مگرر اینکره ه را مطابق با سند ودیعهودیع موظف است پذیرودیعهطرف . 1

 یت با سند حاضر است. وسند حاضر مورد دیگری ذکر شده باشد که در این صورت، اول در

گذار دریافت میکند، تبعیت خواهد کرد. با این حرال، اگرر از یک راهنمای کتبی که گاهاً از سوی ودیعه پذیرودیعهطرف . 2

ی در قبال تبعیت از آن را نردارد، مگرر اینکره اهیچ وظیفه پذیرودیعههدف این راهنمای کتبی تغییر دادن ودیعه باشد، طرف 

 این اصالحیه با الزامات اصالح ودیعه که در این سند به آنها اشاره شده، مطابقت داشته باشد. 

 گذار مدیریت نماید. تا ودیعه را صرفا در جهت منافع ذینفع و طرف ودیعهموظف است  پذیرودیعهطرف . 3

 نفع برخورد کند. دون هیچ غرضی با طرف ذیتا بموظف است  پذیرودیعهطرف . 4

جهت منافع شخصی خود و یا هر هردفی کره مررتبط برا ودیعره نباشرد، مایملک امانی  مجاز به استفاده از پذیرودیعه. طرف 5

 ماید. گذار باشد، شرکت نینفع یا ودیعهو به ضرر طرف ذ پذیرودیعهای که به نفع در هر معاملهنمیتواند و  نیست

 را در اختیار گرفته و آنها را کنترل و حفاظت نماید. مایملک امان یتا موظف است  پذیرودیعهرف . ط6

 پربازده استفاده کند. به نحوی مایملک امانی تا از موظف است  پذیرودیعه. طرف 7

ذاری نیسرتند، نگراه گرجدا از دیگر مایملکی کره مشرمول قررارداد ودیعهمایملک امانی را تا موظف است  پذیرودیعهطرف . 8

 اطمینان حاصل نماید. مایملک امانی دارد و از مشخص بودن 

گرذاری اقدامات معقولی را در جهت اجرایی ساختن ادعاهایی که بخشی از قررارداد ودیعهموظف است  پذیرودیعه. طرف 9

 مایملک هستند، انجام دهد. 

هرت دفراع در برابرر انرواع دعراوی کره منجرر بره وارد کرردن تا اقدامات معقرولی را در جموظف است  پذیرودیعه. طرف 10

 انجام دهند.  مایملک امانیخسارت به ودیعه میشوند و نیز پیگیری انواع دعاوی جهت حفظ 

 : تفویض وظایف2 بند

گرذار را بره دیگرران وا پرذیرودیعهمجاز نیست تا انجام اعمالی را که نیاز است خود انجام دهد و یا منصرب  پذیرودیعهطرف 

امرا در مرواقعی کره  ،نماید و یا مدیریت کلری ودیعره را بره نهرادی دیگرر تفرویض نمایرد. دیگرر مروارد را میتروان واگرذار نمرود



موضوعی را به درستی به کرارگزار، کارمنرد و یرا شرخص دیگرری واگرذار نمایرد، خرود وظیفره دارد ترا برر  پذیرودیعهطرف 

 ور معقولی نظارت داشته باشد. واگذار شده به ط ای به آنهاوظیفهکرد شخص یا نهادی که لعم

  پذیرودیعه: میزان احتیاط الزم برای طرف 3 بند

ترا بره اهرداف  بایستی ودیعه را با احتیراط، مهرارت، مالحظره و مجاهردت تحرت شررایط حراکم مردیریت نمایرد پذیرودیعهطرف 

در مقررامی مشررابه و آشررنا بررا چنررین  امالحظرره،؛ همررانطور کرره شخصرری بودیعرره کرره در سررند ودیعرره آمررده اسررت، دسررت یابررد 

  استفاده میکند. ی نهادی با خصوصیات و اهداف مشابه جهت اداره ، از این ویژگیهاموضوعاتی

  پذیرودیعه: اختیارات طرف 4 بند

گذارشده  ا  گذاری؛ اختیارات وادارای اختیارات پیش رو میباشد: اختیارات واگذارشده از سوی سند ودیعه پذیرودیعهطرف 

گذاری این قروانین محردود شرده باشرند؛ و اختیرار انجرام هرر عملری کره طررف قانون، مگر در مواردی که در سند ودیعه سوی

صررورت دهررد، مگررر در مررواردی کرره در سررند  3 تحررت قرروانین احتیرراطی ذکررر شررده در بنرردجهررت اهررداف ودیعرره  پررذیرودیعه

مشروط به انجام وظایفی است که باید در قبال امانرت طررف  پذیرودیعهارات اختیگذاری این اعمال محدود شده باشند. ودیعه

 دارای اختیارات ذیل است: پذیرودیعهگذار انجام دهد. طبق سند حاضر، طرف ذینفع و ودیعه

 گذاری شده؛آوری و حفظ و نگهداری از مایملک ودیعهاختیار جمع. 1

 گذاری شده؛آنها به مایملک ودیعه . اختیار دریافت مایملک اضافی و اضافه نمودن2

 . اختیار مشارکت در انجام هر کاری که به بخشی از ودیعه مربوط باشد و تغییر صورت قانونی آن کار؛3

و اختیررار مرردیریت، کنترررل و تقسرریم سررود و دارایرری حاصررل از تولیررد یررا فررروش  مایملررک امررانی. اختیررار مرردیریت و کنترررل 4

 شده؛ گذاریعهمحصوالت حاصل از مایملک ودی

، عالئرم تجراری و حق چاپ شده، به استثنای گذاریهر مقدار از مایملک ودیعه داشتن اختیار جهت رهن یا وثیقه گذاشتن. 5

 مربوط به ودیعه؛  های خدماتینماد

 . داشتن اختیار جهت بستن قرارداد اجاره، به منظور هر هدفی؛6

در برابرر  پرذیرودیعهدر برابرر هرر گونره خسرارت یرا زیران و بیمره نمرودن  انیمایملک ام. داشتن اختیار جهت بیمه نمودن 7

 مسئولیت شخص ثالث؛

اسررتقراض عاقالنرره وجرروه در راسررتای هررر یررک از اهررداف ودیعرره کرره بررا عوایررد حاصررل از فررروش داشررتن اختیررار جهررت . 8

 از مایملک امانی استرداد میشوند؛محصوالت ناشی 

برای رفع هر گونه ادعایی علیره ودیعره و یرا اعترراض بره آن و یرا حرل و فصرل آن برا  جوه. داشتن اختیار جهت پرداخت و9

ادعرای مطررح شرده  انجام مصالحه، داوری یا هر کار دیگری و داشتن اختیار دیگری جهت چشم پوشی از تمام یا بخشی از

 مربوط به ودیعه؛

، کارکنرران و پررذیرودیعهل خسررارات وارد شررده بررر هررا و جبررران معقررو. داشررتن اختیررار جهررت پرداخررت مالیررات، ارزیابی10

حافظرت از ودیعره بره برار آمرده آوری، نگهرداری و مردیریت و مای کره در جریران جمرعو هرر گونره هزینره ران ودیعرهاکارگز

  باشد؛



 گذاری و دیگرر کرارگزاران،ختیار جهرت اسرتخدام افررادی نظیرر حسرابدار، وکیرل، حسرابرس، مشراوران سررمایها. داشتن 11

باشررند، جهررت مشررورت دادن یررا یرراری رسرراندن برره طرررف  پررذیرودیعهحترری در صررورتیکه  آنهررا مرررتبط یررا وابسررته برره طرررف 

 در انجام وظایف مدیریتی خود؛ پذیرودیعه

برای تسهیل و به انجام رساندن اختیارات خرود  پذیرودیعه. داشتن اختیار جهت فراهم آوردن هر گونه ابزاری که طرف 12

 یاز دارد؛نها نبه آ

. داشتن اختیار جهت پیگیری دعاوی، ادعاها و یا اقدامات و یا دفراع در برابرر آنهرا، جهرت حفاظرت از مایملرک امرانی و 13

حفاظرت از مایملرک امرانی مراجعره »برای انجام وظایف خرود )جهرت مشراهده جزئیرات بره بخرش  پذیرودیعهکمک به طرف 

 «(. نمایید

 ها: محدودیت5 بند

اختیار وام دادن به طرف ذینفع، از محل مایملک امانی و یا عواید حاصل از فرروش محصروالت ناشری از  پذیرودیعهطرف 

مایملک امانی و یا عوایرد حاصرل و همچنین نمیتواند وام مربوط به طرف ذینفع را با گرو قراردادن  مایملک امانی را ندارد

 ضمانت نماید.  از فروش محصوالت ناشی از مایملک امانی

 پذیرودیعهپرداخت غرامت به : 6 بند

بگیر و اعضررای هیئررت، مرراموران و طرررف ودیعرره بایررد ضررمانت کنررد کرره گررذار ، طرررف ودیعهمجرراز بدانرردتررا جررایی کرره قررانون 

رادی میشرود کره )الف( قانون شرکتهای کالیفرنیرا کره شرامل افر 523 بند بگیر و دیگر افراد مشروح درکارکنان طرف ودیعه

، جریمره، تسرویه حسراب و هرر میرزان وجره دیگرری کره داوریاند، در برابرر هرر گونره هزینره، متهایی را داشرتهچنین س   قبال

و  مصرون هسرتندمزبرور آمرده اسرت،  523 بنردحقیقتا و معقوال در ارتباط با هر اقدامی بره برار آمرده باشرد، همرانطور کره در 

یررت مینمایررد، برره شرررط اینکرره شررخص مررورد نظررر یکرری از در برابررر هرگونرره دعرروی مطرررح شررده حما پررذیرودیعههمچنررین از 

، پرریش قسررط هزینرره هررا و بیمرره در مصررونیت ایررن مزبررور برروده یررا باشررد. فراینررد تصررویب 523 بنررد اشررخاص مشررروح در

  تشریح خواهند شد. پذیرودیعههای طرف نامهآیین

)الرف( قرانون  523 بنردافرراد مشرروح در بگیر و دیگر کارکنان طرف ودیعهو و اعضای هیئت، ماموران  پذیرودیعهطرف 

ررمتهایی را کالیفرنیررا،  شرررکتهای اند، در صررورتیکه برره صررورت عمرردی، از روی سررهل داشررتهشررامل افرررادی کرره قرربال چنررین س 

 عملری هرو یا شده گذاری گذار یا ذینفع، مرتکب نقض قوانین ودیعهانگاری، سوء نیت و یا عدم توجه به منافع طرف ودیعه

 ، مشمول تخفیف مجازات نمیشوند.  باشند داده رضایت بدان غلط به گذارودیعه یا و عفینذ طرف که

  پذیرودیعه غیرحزبیفعالیتهای : 7 بند

بیطررف خواهرد برود. هریچ یرک از فعالیتهرای   نبررده و نسربت بره احرزابگرذاری هریچ سرودی در ایرن ودیعه پذیرودیعهطرف 

در هریچ یرک از  پرذیرودیعهنخواهرد برود و طررف  تاثیرگرذاری برر قرانونجهرت  ابع،شامل چاپ یا توزیع من پذیرودیعهطرف 

 ،هیچ اقردامی بررای بره دسرت آوردن رای له یا علیهیا  ،پویشهای سیاسی از جانب هیچ کاندیدی برای رسیدن به سمت دولتی

 مشارکت و دخالت نخواهد نمود. 

 پذیری : فسخ6ماده 

 پذیر خواهد بود. ذار فسخگگذاری از جانب ودیعهاین ودیعه

 گذاریودیعه خاتمه دادن به قرارداد: 7ماده 



 گذاری در شرایط زیر خاتمه میپذیرد:این قرارداد ودیعه

 گذاری محقق شود؛. اهداف قرارداد ودیعه1

 گذاری غیرقانونی باشد؛. اهداف قرارداد ودیعه2

 گذاری غیرممکن شود؛ . تحقق اهداف قرارداد ودیعه3

 گذاری را فسخ کند.ودیعهگذار قرارداد ف ودیعه. طر4

امرور مربروط بره  خاتمره دادن برههمچنران اختیرارات خرود را جهرت  پذیرودیعه، طرف گذاریودیعهقرارداد  در هنگام خاتمه 

برره نحرروی کرره طرررف ، مایملررک امررانی بایررد گررذاریودیعهقرررارداد  ودیعرره، تحررت شرررایطی معقررول داراسررت. در هنگررام خاتمرره 

گرذار اتخراذ نشرود، گذار تعیرین میکنرد بره وی بازگردانرده شروند. در صرورتی کره هریچ تصرمیمی از جانرب طررف ودیعهیعهود

 گذار واگذار خواهند شد. مایملک امانی به ودیعه

 : حوزه قضایی8ماده 

بره طرور انحصراری  گرذاری رادادگاه عالی ایالت کالیفرنیا صالحیت بررسی اقدامات قضرایی مربروط بره امرور داخلری ودیعه

دعرراوی و اقرردامات قضررایی جهررت تعیررین هویررت ودیعرره، دعرراوی و اقرردامات داراسررت و برره طررور همزمرران صررالحیت بررسرری 

و  پذیرودیعهقضایی له یا علیه طلبکاریها و یا بدهکاری های مربوط به ودیعه و دعاوی و اقدامات قضایی مربوط به طرف 

 کالیفرنیا داراست.  گذاریودیعهقانون از  17000شماره  بنداشخاص ثالث را مطابق با 

کالیفرنیا، هریچ حقری جهرت بررسری دعروی در حضرور  گذاریودیعهقانون در خصوص امور داخلی مربوط به ودیعه، طبق 

 هیئت منصفه در نظر گرفته نشده است. 

 : ثبت ودیعه9ماده 

 ده و تمامی تعهدات مربوطه را اجرا خواهد نمود:سند ودیعه را نزد دادستان کل کالیفرنیا ثبت نمو پذیرودیعهطرف 

گرذار بره امضرا رسرید. کرا جروزف مپر  از طررف ودیعهیاین سند توسط ویروین النر ، آر اس آر، در منطقره سران دیگرو ا»

ری برگرر، رئریس هیئرت امنرای سرازمان خردمات جهرانی ، از گاست، سرپرست اجرایی سازمان خدمات جهانی و نیرز مراری ک 

. این سرند توسرط دادسرتان کرل ایالرت کالیفرنیرای آمریکرا در تراریخ یکرم جروالی ذیل سند امضا نمودند پذیرودیعهطرف جانب 

 «. به ثبت رسید 1993

 گذاری مایملک معنوی انجمنقوانین کاربردی: قرارداد ودیعه

 گذاری: پیشینه، اهداف و طرفین قرارداد ودیعه1ماده 

 

 : پیشینه ودیعه1 بند

گذاری مایملک معنوی انجمن در نخستین همایش جهانی معتادان گمنام در تاریخ پنجم نروامبر بنیان قرارداد ودیعهدر حقیقت 

در شهر المیرادا، ایالت کالیفرنیا در آمریکا بنرا شرد. در آن همرایش، انجمرن معترادان گمنرام بره هیئرت خردمات جهرانی  1971

برره عنروان قطررب تمرراس مرکررزی انجمررن، پایگرراه  ترراجهررانی تاسرریس کرررده  ان خررود پیشررنهاد داد تررا یررک دفتررر خردماتپرذیرودیعه

ارائرره خرردمت کنررد. از آن زمرران، دفتررر خرردمات جهررانی برره عنرروان ناشررر مجرراز انجمررن  NAو دفتررر انتشرراراتی  NAاطالعررات 

اصرلی انجمرن، ی خردماتی دار بازوهراودیعه گرفتره و امانرت معتادان گمنام شناخته شده است که مایملک معنوی انجمن را به

 تا به امروز( میباشد.  1976( و کنفرانس خدمات جهانی )از سال 1976ان )تا سال پذیرودیعههیئت خدمات جهانی 



شرناخته شرده اسرت( بره عنروان « خردمات جهرانی معترادان گمنرام»بره عنروان  1998نقش سازمان خدمات جهانی )که از سال 

اند، توصریف شرده اسرت؛ از چراپ اول که بره تصرویب رسریده  NAخدماتی ناشر انجمن در هر یک از کتابچه های راهنمای 

، کره میتروان بره نمونره ذیرل اشراره «NAراهنمرای خردمات جهرانی »تا اخرین چراپ از گرفته NA( »1975 )درخت »کتاب 

 کرد:

تمررام نقررش مهررم دیگررر سررازمان خرردمات جهررانی چرراپ و توزیررع نشررریات اسررت کرره شررامل چرراپ کررردن، انبررارکردن و توزیررع »

 «. نشریات موجود میباشد

، کمیته نشرریات کنفررانس خردمات جهرانی حرق 1982گذاری زمانی تقویت شد که در تاریخ پانزدهم سپتامبر بنیان این ودیعه

ی خراص را محسروب میشرد بره دفترر خردمات جهرانی داد ترا ایرن ودیعره NAای را که کتراب پایره« معتادان گمنام»چاپ کتاب 

 مدیریت نماید. برگزار میشد،  1982پنجم تا نهم ماه مه  ی ازتکنفرانس خدمات جهانی که طی جلسا راهنماییمطابق با 

گررذاری بیشررتر تقویررت شررد زیرررا کرره کنفرررانس خرردمات جهررانی رهنمودهررایی را برررای کمیترره ، بنیرران ایررن ودیعه1988در سررال 

پرس از اینکره کمیتره نشرریات خردمات »سرت: نشریات کنفرانس خدمات جهانی تصویب نمود که بخشری از آن بره ایرن شررح ا

ای خاص را به پایان برساند، آن را به دفتر خدمات جهانی جهت تولید و توزیع واگرذار میکنرد. جهانی کار خود روی نشریه

، ثبرت و غیرره میشرود. سرپس نشرریه مرورد نظرر از طریرق سرازمان خردمات جهرانی بره فرروش حرق چراپ فرایند تولید شامل 

 «. میرسد

ی بررین انجمررن معتررادان گمنررام، کنفرررانس خرردمات جهررانی و دفتررر ، کنفرررانس خرردمات جهررانی رابطرره1991نهایررت در سررال در 

تحکرریم ایررن رابطرره بررا گررذاری برره وجررود آمررده بررود، تحکرریم بخشررید. خرردمات جهررانی را کرره طرری سررالها در خصرروص ایررن ودیعه

 های زیر میسر شد: تصویب طرح

که در گذشته شکل گرفته اند و یا در آینرده بره وجرود  NAلکیت تمام مایملک مادی و معنوی تاکید و تصویب این امر که ما-

آیند در دست سازمان خدمات جهانی میباشد که چنین عنوانی را به طور کلی از جانب انجمن معتادان گمنرام و مطرابق برا می

 تصمیمات کنفرانس خدمات جهانی دریافت کرده است. 

کننرده انحصرراری تمرام نشرریاتی اسررت کره بره تصررویب کنفررانس خرردمات خردمات جهررانی ناشرر و توزیع دفترره تاکیرد برر اینکرر-

اند و شامل تمام کتابها پمفلتها، کتابچه ها و دیگر مایملک مادی و معنوی، طبق نظر انجمرن معترادان گمنرام در جهانی رسیده

 کنفرانس خدمات جهانی میباشد. 

شامل کتاب پایره، بره هیئرت مردیره دفترر خردمات جهرانی داده میشرود و  ،معنوی انجمن مسئولیت حفاظت از مایملک مادی و-

هیئرت مرردیره برا صررالحدید خرود اقررداماتی قرانونی برره عمررل خواهرد آورد تررا از ایرن مایملررک در برابرر هررر شخصری کرره نرراقض 

 گذاری نشریات است، محافظت نماید. ودیعه

 

تغییرر یافرت. در کنفررانس « نماینرده منطقره»بره « نماینرده خردماتی منطقره»، نرام 1997در کنفرانس خدمات جهرانی در سرال 

تغییرر یافرت. « خردمات جهرانی معترادان گمنرام»بره « دفترر خردمات جهرانی»، نرام نهراد قرانونی 1998خدمات جهانی در سال 

ایرن تغییرر نامهرا در  تاریخی،به استثنای متنهای  معتادان گمنام را با نام اعضای هیئت امنا میشناسند. مدیران خدمات جهانی  

 . سند حاضر نیز منعکس شده است

 : اهداف این قوانین2 بند



گذاری مایملک معنوی انجمن را توصیف میکنند. این قوانین مایملرک معنروی این قوانین راه و روش مدیریت قرارداد ودیعه

ابطه برین آنهرا را تبیرین میکننرد. آنهرا همچنرین شده، طرفین قرارداد، حقوق و مسئولیتهای هر یک از طرفین و رگذاریودیعه

دا تعیرین نمرود و نیرز اقرداماتی کره درا سرلب یرا مجر پرذیرودیعههای خاصی که میتوان با آن حقوق و مسئولیتهای طرف روش

 گذاری الزم است، تشریح میکنند. برای تغییر مفاد خاصی از خود سند ودیعه

   : طرفین قرارداد3 بند

هرای ایررن انجمرن از طریری نماینردگان خردماتی منراطی در کنفرران  خرردمات : انجمرن معترادان گمنرام؛ گروهگرذارطررف ودیعه

 جهانی نظرات خود را ابراز نمودند

های خدماتی و تمام دیگر مایملک معنوی انجمن معتادان گمنام در دست نمادنشریات بهبودی، عالئم تجاری،  برحق مالکیت

بره طرور مسرتقیم  NAاسرت. هرر تصرمیم در مرورد مایملرک معنروی  NAی آن گرروه عمرده خود انجمن است کره واحرد جمعری

بره همرین دلیرل، چنرین تصرمیماتی توسرط نماینردگان تراثیر میگرذارد.  NAو بره کرل مجموعره  NAروی هر یک از گروه های 

دین صورت، انجمرن معترادان هستند در کنفرانس خدمات جهانی اتخاذ میشوند. ب NAهای ای که نمایندگان مجاز  گروهمنطقه

ایجراد، تصرویب، برازبینی و از رده خرارج کرردن گذار مایملک معنوی انجمن شناخته شرده و مسرئولیت به عنوان ودیعه مگمنا

خراص و دیگرر مایملرک معنروی را برر عهرده دارد. حقروق و مسرئولیتهای  هرای خردماتینمادتجاری،  منشریات بهبودی، عالئ

 های خدماتی که در حال حاضر در دسترس هستند، تشریح شده است.این قوانین و در کتابچه 3ی گذار در مادهطرف ودیعه

  : خدمات جهانی معتادان گمنام پذیرودیعهطرف 

گذاری مایملک معنوی انجمن، مسئولیت دریافت، در قرارداد ودیعه پذیرودیعهبه عنوان طرف خدمات جهانی معتادان گمنام 

مایملرک کره را  و دیگرر مایملرک معنروی هرای خردماتینماد، عالئرم تجراری، حرق چراپ ظت از مجوزها، ثبت، استفاده و حفا

موظف است تا از مایملک معنوی طروری اسرتفاده کنرد و  پذیرودیعهگذاری شده را تشکیل میدهند، دارا میباشد. طرف ودیعه

ر یدا ذیفعدو و یدا  د  گدذاشده از سوی طرف ودیعه ارائه دستورالعملهاییا استفاده از آن را طوری تنظیم نماید که در راستای 

اید  ودوافی  تشدرید شده   4ی هر مداه  پرذیرودیعهافجمد  متتداها  گمفداا  اشدهو  ودوس و مسداو یتصای خدا  طدر  طور کلد  

 استو

 طرف ذینفع: کل مجموعه انجمن معتادان گمنام 

حقررروق و میباشرررد.  گمنرررام معترررادان انجمرررن مجموعررره لکرررگرررذاری مایملرررک معنررروی انجمرررن، طررررف ذینفرررع در قررررارداد ودیعه

 این قوانین تشریح شده است. 5ی مسئولیتهای خاص طرف ذینفع در ماده

 شدهگذاری: مایملک معنوی ودیعه2ماده   

 

 : دوازده قدم، دوازده سنت 1بند 

ری به آن پیابند است در راستای دوازده گذاگمنام، تمام حقوقی که این قرارداد ودیعه هایالکلیبا خدمات جهانی  طبق توافق

 . است آمده)الف( این قوانین  فهرستقدم و دوازده سنتی است که در انجمن معتادان گمنام مورد استفاده قرار میگیرند و در 

 : دیگر نشریات بهبودی2بند 

بهبرودی کره بره طرور مسرتقیم یرا  گذاری شامل تمام دیگر نشریاتگذار تعیین نموده است، این ودیعههمانطور که طرف ودیعه

اند. بررا ایررن حررال، در نظررر داشررته باشررید کرره پررذیر تولیررد شرردهگررذار، ذینفررع و یررا طرررف ودیعهغیرمسررتقیم توسررط طرررف ودیعه



، بره طرور ویرژه، مشرمول NAو دیگر منابع خدماتی تصویب شده از سوی کنفرانس خدمات جهرانی  NAهای خدماتی کتابچه

 شند. گذاری نمیبااین ودیعه

سرت هر نوع کتاب، کتابچه یا پمفلرت در خصروص معترادان گمنرام اسرت کره در وهلره اول قررار ا نشریات بهبودیمنظور از 

سته از آن د منابع خدماتیتوزیع شوند. منظور از  NAقرار گیرند و یا در بستر جلسات بهبودی   NAمورد استفاده اعضای 

 مورد استفاده قرار گیرند.  NAتر هیئت و یا کمیته خدماتی منابعی است که در وهله اول قرار است در بس

  های خدماتینماد: عالئم تجاری و 3بند 

هررا گررذاری هسررتند، شررامل مرروارد پرریش رو سررهتند ولرری محرردود برره آنکرره مشررمول ایررن ودیعههررای خرردماتی نمادعالئررم تجرراری و 

داخررل دو دایررره قرررار  خرراص سرربکی برراکرره  NAحررروف (؛ Narcotics Anonymous« )معتررادان گمنررام»نررام نمیباشررند: 

انررد؛ الماسرری چهررارگوش کرره داخررل یررک دایررره محصررور اسررت و چهررارگوش آن روی محرریط دایررره ممرراس اسررت؛ و نیررز گرفته

ل و حتری بره شرکهرا و اقتباسها قرانونی ایرن نمادهرا حتری در ترجمره، مالکیرت گرذاریدر این ودیعه. NAلوگوی اصلی گروه 

  د.هد شحفظ خواشده ادغام

  حی چاپ: 4بند 

ه صورت های صوتی و تصویری، چه بها، پمفلتها و نسخهحق چاپ تمام کتابها، کتابچهمالکیت قانونی گذاری در این ودیعه

کیرت مال. ، محفروظ اسرتاندآن رسریده یا نهادهرای قبرل ازمتن اصلی و چه ترجمه، که به تصویب کنفرانس خدمات جهانی و 

هیئتها  اثار ادبی ناتمام، چه به صورت متن اصلی و چه ترجمه، که  توسط کنفرانس خدمات جهانی وحق چاپ تمام قانونی 

  محفوظ است.های آن تولید میشوند، و کمیته

 محفوظ است هاگذاری که حی چاپ آن: ماهیت مالکیت نشریات بهبودی مشمول ودیعه5بند 

گررذار، چرره برره طرررف ودیعه تحررت نظررارتگررذاری هسررتند شررمول ودیعهی ادبرری کرره مشرردهتولیررد تمررامی آثررار جدیررد و یررا بازبینی

فراینرد تولیرد ایرن آثرار، از ابتردا ترا کنفرانس خدمات جهانی خواهد بود.  فرعیکمیته  یاهیئت  و چه از طریقمستقیم صورت 

فررانس خردمات کن فرعیکمیته  یاهیئت  و چه از طریقمستقیم گذار، چه به صورت تحت نظارت مستمر طرف ودیعهانتها، 

 120از  اقلپذیر تقاضای کتبی خرود را مبنری برر اصرالحات پیشرنهادی خرود، حرددر صورتی که طرف ودیعه جهانی میباشد

پذیر این اختیار را میدهد ترا در صرورت لرزوم اصرالحاتی گذار به طرف ودیعهطرف ودیعه روز قبل، به انجمن ارائه نماید،

تری را از مترونی کره شرامل ی دیجیترال یرا الکترونیکری باکیفیرته اعمرال نمایرد و نسرخهشدگذاریجزئی روی اثار ادبی ودیعه

افرررادی کرره در خلررق چنررین آثرراری مشررارکت میکننررد، . 1هسررتند، تولیررد نمایررد NAهایی برره دیگررر منررابع منررابع مکمررل یررا الحاقیرره

حقوق مشرارکت نمروده و از نظرارت طررف پذیر هسرتند کره بره صرورت داوطلبانره و یرا براگذار یا ودیعهکارکنان طرف ودیعه

شررده گذاریی تولیررد و یررا بررازبینی نشررریات بهبررودی ودیعهگررذار آگرراهی کامررل دارنررد. هرریچ یررک از افرررادی کرره در پررروژهودیعه

                                                            
 
 
 
 
 حقیقتا بدین صورت است: 2012. طرح اتخاذ شده در کنفرانس خدمات جهانی 1

اعطای اختیار به هیئت امنا جهت اعمال اصالحات جزئی روی نشریات مصوب انجمن بطوریکه روی معنای اصرلی مترون مصروب انجمرن تراثیری 
نرد. ارجراع بره نشرریات منسروخ و دیگرر تصرحیحات مشرابه در آن مرورد توجره قررار گیر وخ،خطاهای چاپ و حروفچینی، مواخرذ منسرنداشته باشد و 

 روز پیش از چاپ آنها اعالم نماید.  120هیئت امنا بایستی این اصالحات را حداقل ظرف مدت 
 بره هاییقیرهالحا یرا مکمرل منرابع شرامل کره مترونی از تریباکیفیرت الکترونیکری یرا دیجیترال ینسخهاعطای اختیار به هئیت امنا جهت تولید و تصویب 

 روز پیش از اعمال آن اعالم نماید.  120هیئت امنا بایستی این اصالح کیفیت را حداقل ظرف مدت هستند.  NA منابع دیگر

 



مشارکت دارند، هیچ ادعایی در خصوص حق چاپ این نشریات نخواهند داشرت. مالکیرت ایرن مایملرک امرانی بره نرام طررف 

 خواهد شد.  پذیر ثبتودیعه

 گذار: حقوق و مسئولیتهای طرف ودیعه3ماده 

 

 : حقوق و مسئولیتهای کلی 1بند 

از طریق نمایندگان خدماتی مناطق در کنفرانس خدمات جهانی نظرات خرود که های این انجمن گروه وانجمن معتادان گمنام 

در  های پیشرنهادیاصرالحیهتصرویب هرر یرک از  گرذار، دارای اختیرار مطلرق جهرتابراز نمودند، به عنوان طررف ودیعهرا 

گذار و کارگزاران منصوب شده از جانب دوازده قدم و دوازده سنت هستند. طرف ودیعه از NAانجمن  اقتباسهایخصوص 

ها و پمفلتهرای اطالعراتی، از طررف آن، دارای اختیار مطلق جهت نظارت، هدایت و تصویب تولید و اصالح کتابها، کتابچه

گذار و کارگزاران منصوب شده از جانرب آن، دارای اختیرار مطلرق جهرت تولیرد یرا اصرالح ، هستند. طرف ودیعهNAانجمن 

 ، هستند. NA، از طرف انجمن های خدماتی نمادعالئم تجاری و 

 های کنفرانی خدمات جهانی : هیئتها و کمیته2بند 

هرا و گذاری نیز میشود، از طریق هیئتمور مربوط به ودیعهامور خود را که شامل اکنفرانس خدمات جهانی معتادان گمنام 

های هرا و کمیترههای فعلری را منحرل کررده و هیئتهای فرعی به سرانجام میرساند. این کنفرانس میتواند هیئتها و کمیتهکمیته

کنرد. ایرن کنفررانس میتوانرد ها و نوع ترکیب آنهرا را انتخراب این کنفرانس میتواند سرپرست هیئتها و کمیتهجدید تشکیل دهد. 

های فرعری خررود واگررذار نمایرد. بررا ایرن حررال، در تمرام موضرروعات و در هررر بخشری از اختیررارات خرود را برره هئیتهرا و کمیترره

 ها و هیئتها تحت فرمان کنفرانی خدمات جهانی هستند. زمان، این کمیته

ی بین آنهرا و در کنفرانس و رابطه دائمیهای فرعی تهی هر یک از هیئتها و کمیاهداف، عملکرد، اختیارات و ترکیب ویژه

اند، تشرریح شرده اسرت. در های مربوط که به تصرویب کنفررانس خردمات جهرانی رسریدههای و کتابچهکنفرانس در راهنمانامه

تصرویب ی کنفررانس بره از طریق طرحهایی که در جلسات دوسراالنه ی کنفرانسی ویژههاکمیتهکنفرانس، قوانین مربوط به 

 اند، تنظیم میشوند. میرسند و در دستورجلسه کنفرانس ثبت شده

 گذار گذاری توسط ودیعه: اضافه نمودن، اصالح و یا حذف مایملک از قرارداد ودیعه3بند 

گذاری اضافه و یا حرذف نمروده و یرا ماهیرت و محتروای گذار میتواند از طرق زیر مواردی را به قرارداد ودیعهطرف ودیعه

 ها را تغییر دهد: آن

قبل از جلسه دوسراالنه کنفررانس ای آنها، حداقل نود روز از طریق نمایندگان منطقه NAهای . پیشنهادات بایستی بین گروه1

 خدمات جهانی که در آن پیشنهادت مورد بررسی قرار میگیرند، توزیع شود. 

دهی، حضور انها در لیست حضرور و ست قبل از رایای که درجهت تصویب چنین پیشنهادی، دو سوم نمایندگان منطقه. 2

 به پیشنهاد بدهند.  آری غیاب کنفرانس ثبت شده است، بایستی رای

 

 

 



 پذیر: حقوق و مسئولیتهای طرف ودیعه4ماده 

 

  پذیر: هویت طرف ودیعه1بند 

پرذیر اسرت، طررف ودیعه عمرومی همراسرتا برا منرافعخدمات جهانی معتادان گمنام که یک شررکت کالیفرنیرایی غیرانتفراعی و 

  اند.قرار گرفتهوزیر خارجه کالیفرنیا  در اختیارهای آن نامهایینقرارداد مایملک معنوی انجمن محسوب میشود. 

 : مسئولیتهای کلی در قبال مایملک امانی 2بند 

ه طرور ویرژه تولیرد و فرروش و برنی اپذیر در موضع یک امانتردار، حرق کنتررل و اسرتفاده از تمرامی مایملرک امرطرف ودیعه

گرذار تمامی محصوالت حاصل از مایملک امانی را تا زمانی داراست که اقدامات آن مغایر برا دسرتورالعملهای طررف ودیعه

 نباشد. 

 گذار پذیر با ودیعهی امانی ودیعهرابطه: 3بند 

برر نجرام فعالیرت میکنرد و بردین منظرور که در چرارچوب کلیرت انجمرن معترادان گمنرام ااست پذیر نهادی خدماتی طرف ودیعه

پذیر که شامل اعضا، ماموران و کارکنران آن میشرود، پیررو اصرول دوازده سرنت طرف ودیعه .صحه میگذارداهداف انجمن 

 د بود. آمده است، بوده و خواه« ان گمناممعتاد»معتادان گمنام که در کتاب 

گرذار در جلسره کنفررانس خردمات جهرانی تبعیرت وسرط طررف ودیعهپرذیر از طرحهرای اتخاذشرده تطرف ودیعهعالوه بر این، 

این مرورد حتری در گذار را که به مدیریت ودیعه مربوط میباشند، اجرایی خواهد کرد. خواهد نمود و تصمیمات طرف ودیعه

اینکره ربردی ودیعه و یرا سرند ودیعره نیرز صردق میکنرد، بره شررط گذار در خصوص اصالح قوانین کاعهمورد تصمیمات ودی

پذیر در امور مربوط به این قوانین همخوانی داشته باشد. بدین وسیله گواهی میشود که طرف ودیعه 7این تصمیمات با ماده 

 گذار به عنوان یک امانتدار عمل میکند. گذار و از جانب ودیعهودیعه

 پذیر : جبران غرامت طرف ودیعه4بند 

پررذیر انجررام خرردمت میکننررد، برردون دریافررت خسررارات احتمررالی رف ودیعهاعضررای هیئررت و مرراموران شرررکت کرره برره عنرروان طرر

، به آنها بازپس اندمتحمل شدهگذاری هایی را که در زمان خدمت خود در رابطه با این ودیعهخدمت میکنند اما میتوان هزینه

 داد. 

ذیر و یا هر شخص دیگری، هیچگاه پهیچ یک از اعضای هیئت، ماموران، کارکنان و یا دیگر افراد وابسته به طرف ودیعه

به هرر  با این حال، این مفاد مانع از پرداخت دستمزدای نخواهند برد. صل از ودیعه بهرهاحمالی از درامد خالص و یا سود 

  .، نمیشوداندخدمت کردهپذیر اهداف طرف ودیعه بردپیش جهت یک از این افراد که

 : ثبت مایملک امانی 5بند 

شده را چره گذاریودیعه های خدماتینمادتمام اقدامات معقول را انجام خواهد تا حق چاپ، عالئم تجاری و  پذیرطرف ودیعه

انهرا در ایراالت متحرده و دیگرر کشرورهایی کره از ایرن مایملرک  یشردهو یرا ادغام شردهشرده، اقتباسو یرا ترجمهبه شکل اصلی 

نگرراه دارد و ایررن کررار مطررابق بررا مفرراد قررانون ایرراالت متحررده و تمررامی  اسررتفاده کرررده و یررا خواهنررد کرررد، ثبررت نمرروده و محفرروظ

 المللی که قابل اجرا هستند، انجام خواهد پذیرفت. معاهدات حقوق مایملک معنوی بین

 

 



 : تولید، توزیع و فروش محصوالت 6بند 

صروالت ازتولیرد میکنرد و ایرن محمحصوالت حاصل از مایملک امانی را استفاده نموده و تولید و چراپ و بپذیر طرف ودیعه

، پرذیر میتوانرد برا اشرخاص ثالرت در خصروص تولیردیعهد. طررف وعرضره میردارد عامره مرردمرا برای فروش به ذینفع و به 

 وارد توافق شود.  محصوالت حاصل از مایملک امانیتوزیع و فروش 

  ابالغیه یا مجوز نیاز به بدونپذیر : اختیارات طرف ودیعه7بند 

پرذیر میتوانرد گذار دستورالعمل خاصری را بررای طررف دیگرر تنظریم نکررده باشرد، طررف ودیعهتی که طرف ودیعهدر صور

ن،  اتخراذ آگذار و یا دریافت مجوز از تصمیمات ذیل را که مربوط به مدیریت ودیعه است، بدون دادن اطالع قبلی به ودیعه

 نماید: 

ت ناشرری از مایملررک امررانی اختیررار کامررل دارد کرره ایررن مررورد شررامل پررذیر در خصرروص فرررم تولیررد محصرروال. طرررف ودیعه1

 د میشود.سبک حروف، اندازه کاغذ، صحافی، کاور، جوهر و دیگر مواظاهر، طرح، 

امرل کسب و کار مرتبط با ودیعره اختیرار کخشیدن ب استمرارپذیر در خصوص مدیریت تمام امور مربوط به . طرف ودیعه2

 ،معاهرردات، مشخصرات سرراخت، فهرسررت موجرودی و مقرردار تولیرردهرا، مجوزهررا، اردادهررا، اجارهدارد کره ایررن مرورد شررامل قر

 ها و قیمت گذاری محصوالت ناشی از مایملک معنوی میشود. توزیع و بازاریابی خط مشی و برنامه

ار کامرل گرذاری شرده اختیرپذیر در صورت لزوم در خصوص اعمال اصالحات جزئی روی اثار ادبی ودیعه. طرف ودیعه3

 مراجعه نمایید(.  1دارد )به زیرنویس شماره 

 . 2نماید بندی مجددستهدسته بندی، گلچین و بپذیر این اختیار را دارد تا مایملک امانی را . طرف ودیعه4

ل و کرره شررامل منررابع مکمرر بهتررر، ، باکیفیررتجهررت تولیررد نسررخه الکترونیکرری یررا دیجیتررال مایملررک امررانیپررذیر . طرررف ودیعه5

 مراجعه نمایید(.  1د، اختیار کامل خواهد داشت )به زیرنویس شماره های دیگر منابع انجمن میشوحاقیهال

  هاها و مصوبهابالغیهپذیر در خصوص : الزامات طرف ودیعه8بند 

 بندی مجرردد و یررا بهبررود کیفیررت نسررخهسررتهبندی، گلچررین نمررودن، بجزئرری، دسررته برره غیررر از اصررالحاتی کرره شررامل تصررحیحات

ی گررذار را حررداقل نررود روز قبررل از جلسررهپررذیر موظررف اسررت طرررف ودیعهالکترونیکرری مایملررک امررانی میشررود، طرررف ودیعه

مبنرای تغییرر هرر یرک از  کره برر دوساالنه کنفرانس خدمات جهرانی از نیرت خرود در خصروص چراپ یرا تولیرد هرر محصرولی

نه، دست بره گذار در جلسه دوساالی ودیعهاز دریافت تاییدیه پذیر نمیتواند قبلطرف ودیعهمطلع سازد. است، مایملک امانی 

ای کرره درسررت قبررل از تولیررد یررا چرراپ چنررین محصرروالتی بزنررد. برررای تصررویب چنررین پیشررنهادی، دو سرروم نماینرردگان منطقرره

بدهنررد. اگررر  آری رای ،دهرری، حضررور انهررا در لیسررت حضررور و غیرراب کنفرررانس ثبررت شررده اسررت، بایسررتی برره پیشررنهادرای

  فهی مجدهه و یدا  ص دوه کیعیدت فسدخ سدت   فهیس گلچدی  فمدوه س پذیر شدام  تحد ی ات ج اد س هسدت صالحات طرف ودیعها

گرذار را از ای کتبری طررف ودیعهطری ابالغیره رو  و د  120ا کتروفیک  مایملک اماف   اشهس وی موظد  اسدت  دهاو  ا  

 . مراجعه نمایید( 2و  1یرنویس شماره )به ز بخصوص مطلع سازد نیت خود در خصوص چاپ آن آثار  

 

 

                                                            
 حقیقتا بدین صورت است: 2012طرح اتخاذ شده در کنفرانس خدمات جهانی .  2

اقل دهیئت امنا ح بندی مجدد نشریات مصوب انجمن، بدون ایجاد  تغییر در خود متون.چین و بستهبندی، گلاعطای اختیار به هیئت امنا جهت دسته
 روز قبل از چاپ، از انجام این امور پرده خواهد برداشت.  120



 استفاده از درامدها: 9بند 

پررذیر مطررابق بررا انی، طرررف ودیعهو یررا فررروش محصرروالت ناشرری از مایملررک امرر معاهرردات از عوایررد حاصررل از مجوزهررا، 

  میباشد: ارائه میدهد که شامل موارد ذیل است ولی محدود به آنها نخدماتی را دستورالعمل کنفرانس خدمات جهانی 

منررام، خرردمات مرردیریتی، عتررادان گتررادان گمنررام و برره طررور کلرری انجمررن مپررذیر برره کنفرررانس خرردمات جهررانی مع. طرررف ودیعه1

 ارائه خواهد داد.  سازمانی و راهبردی

یدهرد هایی از آنها که جویای درمان اعتیاد خود هسرتند خردمات ارائره مپذیر به هر یک از معتادان و یا گروهطرف ودیعه. 2

را درک کننرد. ایرن دسرته از کمکهرا  اعتیرادی معترادان گمنرام بررای رهرایی ازو به عموم مردم کمک میکند تا اعتیاد و برنامه

 ارتباط مستیم یا غیرمستقیم با معتادان، سازمانها، آژانسها، دولتها و به طور کلی عموم مردم میشود. شامل 

سرازی شرده اسرت، چراپ و یرا بررای کنفررانس خردمات جهرانی نوشرته یرا آماده هایی کره توسرط وپذیر فصرلنامهطرف ودیعه. 3

 توزیع میکند. 

پذیر نمیتواند از درامد حاصل از مایملک امانی جهت مشارکت در هرگونه فعالیرت یرا اسرتفاده از هریرک از طرف ودیعه. 4

ماید؛ هدف اصلی معتادان گمنام انتقال پیام اختیارات خود که در راستای پیشرفت هدف اصلی معتادان گمنام نیست، استفاده ن

 بهبودی به معتادی است که همچنان از اعتیاد رنج میبرد. 

 ودیعهحاصل از درامد خرج نمودن : 10بند 

، ایرن 9و  6، بنرد 4پذیر در مقام یک امانتدار، بایستی درامد حاصل از هر یک از فعالیتهرای مشرروح در مراده طرف ودیعه

 گذاری باشد. سند ودیعه 4، بند 1فظ و مدیریت کند که در راستای پیشرفت اهداف مشروح در ماده قوانین را طوری ح

 : حفاظت از مایملک امانی 11بند 

یند زیر اپذیر از فرطرف ودیعهپذیر موظف و مخیر است تا از مایملک امانی در برابر تخلفات محافظت نماید. طرف ودیعه

 تفاده خواهد نمود: جهت حفاظت از مایملک امانی اس

پذیر از تمامی طرفهای متخلف درخواسرت مینمایرد ترا از تخلفرات طرف ودیعه. قبل از دست زدن به هرگونه اقدام قانونی، 1

 خود دست بکشند. 

 جویای حل تخلف صورت گرفته، قبل از ارائه هرگونه دادخواهی رسمی خواهد بود. پذیر . طرف ودیعه2

 ت، حداقل سه چهارم اعضای هیئت خدمات جهانی معتادان گمنام بایستی این اقدام را تایید نمایند. . قبل از ارائه دادخواس3

کنندگان کنفررانس خردمات جهرانی را طری گزارشری، از نیرت خرود پذیر تمام شرکتئه دادخواست، طرف ودیعهاقبل از ار. 4

مگر اینکه مفراد چنرین گزارشری بره طرور آشرکار مبنی بر ارائه دادخواست علیه تخلف صورت گرفته، مطلع خواهد ساخت، 

دادن اطرالع قبلری در خصروص حفرظ  تضعیف کند. در صورتی کهپذیر را در حفظ موثر مایملک امنی توانایی طرف ودیعه

حکرم اخرذ ، اقردامات متناسربی از قبیرل موجرب شرود کره موفقیرت هرر گونره اقردام قرانونی بره خطرر بیفترد مایملک معنوی امرانی

 دستور توقیف را میتوان بدون اطالع قبلی انجام داد. بازداشت و 

در حرروزه صررالحیت طرررف  ،. زمررانی کرره دادخواسررت ارائرره شررد، حررل و فصررل دادخواسررت صررورت گرفترره علیرره تخلفررات5

 پذیر خواهد بود. ودیعه

 



 ه گزارشات ئپذیر در خصوص ارا: الزامات طرف ودیعه12بند 

گرذار قررار دهرد. ایرن تبری جرامعی از فعالیتهرای خرود را در اختیرار طررف ودیعهگرزارش کهرسراله بایسرتی پذیر طرف ودیعه

و بره کنندگان قررار خواهرد گرفرت گزارش در جلسه دوساالنه کنفرانس خدمات جهانی و یا قبل از آن در اختیار تمرام شررکت

ن گرزارش شرامل مروارد یرد بود. ال دسترسی خواههر یک از اعضای معتادان گمنام قابشده و یا کمتر از آن برای بهای تمام

  ذیل است: 

 گزارش مالی پایان سال در خصوص سال تقویمی گذشته؛. 1

 که بودجه آنها از عواید حاصل از ودیعه در سال گذشته تامین شده است. پذیر . توصیف تمام فعالیتهای طرف ودیعه2

 اند. ریزی شدهبرای چرخه کنفرانس بعدی برنامهپذیر که ی مربوط به فعالیتهای طرف ودیعه. توصیف بودجه و پروژه3

 

گزارش حسابرسی مایملک امانی سال مالی گذشته، پس از تکمیل، در اختیار تمام شرکت کنندگان کنفررانس خردمات جهرانی 

دارای گواهینامه رسمی صورت خواهد گرفرت.  این حسابرسی توسط یک حسابدار  گذار قرار خواهد گرفت. به عنوان ودیعه

های داخلری کره هرر سراله صرورت ند تا فراتر از کنترلپذیر درخواست کگذار میتواند از طرف ودیعهعالوه، طرف ودیعه به

 های اجرایی را مرور نماید. مشی میگیرند، فعالیتها و خط

 : حقوق و مسئولیتهای ذینفع5ماده 

 

  : استفاده انجمن از مایملک امانی 1بند 

در سرندی دیگرر بره  NA هرای خردماتینمادها از حق چاپ، عالئم تجراری و ئتهای خدماتی و کمیته، هیNAهای استفاده گروه

 آمده است. « NAاستفاده داخلی از مایملک معنوی »نام 

 : تاثیر طرف ذینفع روی ودیعه 2بند 

ه کرره در بیشررتر طرررف ذینفررع میتوانررد در تصررمیمات مرروثر بررر ودیعرره از طریررق سرراختار خرردماتی معتررادان گمنررام و همانگونرر

 های خدماتی جدید معتادان گمنام آمده است، مشارکت داشته باشد. کتابچه

 پذیر : بازرسی فعالیتهای طرف ودیعه3بند 

 شرایط بازسی

خدماتی مشابه میتوانند گزارشرها و فعالیتهرای مربروط بره ودیعره را از  یهاای و یا گروههای خدماتی منطقهمیتهکهر یک از 

 نفع به شرط تحقق شرایط ذیل بازرسی نمایند.جانب طرف ذی

 ای یا نهادی مشابه تصویب گردد. . طرح انجام بازرسی روی ودیعه بایستی توسط یک کمیته خدماتی منطقه1

ای که تمایل به بازرسی ودیعه را دارد، بایستی هزینه مشارکت نماینده خود در بازرسی را تقبل ماتی منطقهدکمیته خ هر .2

 پذیر است. یگر هزینه های مربوط به بازرسی بر عهده طرف ودیعهنماید. د

ها و دغدغرهای بایستی درخواستی کتبی در خصوص بازرسی کردن از ودیعه ارائره دهرد کره در آن کمیته خدماتی منطقه. 3

 ی خاصی از فعالیتهای مربوط به ودیعه که جویای بازرسی از آن است، به تفصیل بیان شود. حوزه



 ب تیم بازرسیانتخا

ای که خواستار بازرسی میباشد، دو نفر از اعضای هیئت امنا را برای قرارگرفتن در تریم بازرسری کمیته خدماتی منطقه. 1

 انتخاب میکند. این دو نفر امر بازرسی را تسهیل میکنند. 

ای قرارگررفتن در تریم بازرسری ای که خواستار بازرسی میباشد، یکی از شرکت کنندگان خود را بر. کمیته خدماتی منطقه2

 انتخاب میکند. 

 محدودیتهای بازرسی 

، میترروان هررر ب عرردی از فعالیتهررای طرررف ای واز جانررب طرررف ذینفررعطرری بازرسرری از ودیعرره توسررط کمیترره خرردمات منطقرره

خصری طررف پذیر را شامل تمام گزارشات، بررسری نمرود، بره اسرتثنای اسرناد دارای امتیراز قرانونی کره شرامل اسرناد شودیعه

 پذیر شده ولی محدود به انها نمیباشد. ودیعه

 گزارش بازرسی 

های های تریم کره مررتبط برا دغدغرهاند، گزارشری از یافتره. یکی از دو اعضای تریم بازرسری کره از هیئرت امنرا انتخراب شرده1

 زرسی خواهد بود. های تیم باشده توسط منطقه است، تهیه میکنند. این گزارش شامل چهار مستند از یافتهبیان

 بعدی چاپ خواهد شد. « گزارش کنفرانس»از اصل درخواست بازرسی در  یک کپی. گزارش نهایی همراه با 2

 پذیرو مسئولیتهای طرف ودیعه : لغو و ارجاع مجدد حقوق6ماده 

 

 لغو حقوق و مسئولیتها: 1بند 

 پذیر را لغو و به شخص دیگری واگذار نماید: ودیعه گذار میتواند در شرایط زیر، حقوق و مسئولیتهای طرفطرف ودیعه

. ایرن پرذیر بره کنفررانس خردمات جهرانی تسرلیم شروددادخواستی کتبی جهت لغو حقروق و مسرئولیتهای طررف ودیعهبایستی . 1

  یکی از شرایط ذیل را دارا باشد: دادخواست، جهت بررسی، باید

های خرردماتی کنفرررانس خرردمات جهررانی برره امضررای یررک سرروم کمیترره ی دوسرراالنهایررن دادخواسررت بایسررتی در اخرررین جلسرره-

 اند، برسد؛شده ای که به عنوان شرکت کنندگان دارای حق رای شناختهمنطقه

یا اینکه این دادخواست بره امضرای هیئرت امنرا برسرد و طررح تسرلیم چنرین دادخواسرتی بایسرتی بره تصرویب حرداقل دو سروم  -

 اعضای هیئت امنا برسد. 

ایرن ای از کنفرانس خدمات جهانی مورد بررسری قررار گیررد، ی دوساالنهخواستی در هر جلسهمنظور اینکه چنین داد . به2

برین آن ویکم دسرامبر سرال گذشرته تسرلیم نمرود ترا زمران کرافی بررای توزیرع دادخواست را بایستی بین تاریخ یکم ژوئن تا سری

 کنندگان کنفرانس وجود داشته باشد. شرکت

ی بعدی کنفرانس خدمات جهرانی قررار الذکر، این دادخواست در دستورکار جلسه دوساالنهورت وجود شرایط فوقدر ص. 3

 چاپ خواهد شد. « گزارش دستورکار کنفرانس»های دادخواست کنندگان به همراه خود دادخواست در خواهد گرفت. بیانیه

 

 



 : فرایند لغو حقوق و مسئولیتها 2بند 

 ای بایستی قبل از شروع فرایند لغو، آن را تصیب نمایند. گان منطقهاکثریت نمایند. 1

 ای منصوب خواهد شد که شامل افراد زیر است:ی ویژه. کمیته2

 ای؛الف( چهار نماینده منطقه

 رئیس هیئت امنا و سه عضو از آن که یکی از این افراد رئیس کمیته خواهد بود. ب( 

آتی، دو گردهمایی برگرزار خواهرد کررد ترا از انجمرن بازخوردهرایی را دریافرت کررده  . این کمیته در طی چرخه کنفرانس3

 خواهد آمد. « گزارش کنفرانس»ها در وگزارش این گردهمایی

و گرزارش جلسرات  د داشتنهای مزبور، اعضای این کمیته حداقل در دو جلسه با یکدیگر دیدار خواهدر کنار گردهمایی. 4

 منتشر خواهند نمود. « نسگزارش کنفرا»خود را در 

مربروط بره پیشرنهاد  یتوصریه. این کمیته در پایان تحقیقات خود بایستی گزارشی کتبی تهیه نموده تا همراه با هرر طررح و 5

 قرار گیرد. « گزارش دستورکار کنفرانس»لغو، در 

تاییرد دو سروم مستلزم ت کمیته باشد، پذیر بوده و ناشی از تحقیقا. هر طرحی که مربوط به لغو حقوق و مسئولیتهای ودیعه6

 دهی، حضور انها در لیست حضور و غیاب کنفرانس ثبت شده باشد. ست که درست قبل از رایاینمایندگان منطقه

 دیگری نهادی پذیر بههای طرف ودیعه: واگذاری مجدد مسئولیت3بند 

پرذیر میخواهرد ترا گذار بالفاصله از طررف ودیعههپذیر لغو شود، طرف ودیعدر صورتیکه حقوق و مسئولیتهای طرف ودیعه

گذار برای مدیریت ودیعه انتخاب نموده، گذار و یا هر نهاد دیگری که طرف ودیعهآن حقوق و مسئولیتها را به طرف ودیعه

   دستور تبعیت نماید.پذیر بایستی فورا از این رف ودیعهطواگذار نماید. 

 و سند آن گذاری: اصالح قوانین ودیعه7ماده 

 

 گذاری : اصالح قوانین کاربردی ودیعه1بند 

گیری، حضور آنها ای که درست قبل از رایگذاری با رای مثبت دو سوم از نمایندگان منطقهاصالح قوانین کاربردی ودیعه

 در لیست حضور و غیاب کنفرانس خدمات جهانی ثبت شده است، امکان پذیر میباشد. 

 گذاریه: اصالح سند ودیع2بند 

 گذاری صرفا در شرایط زیر قابل تغییر میباشند:مفاد سند ودیعه

ای در گذاری بایستی به تاییرد اکثریرت نماینردگان منطقرهبرای سند ودیعهاصالحات پیشنهادی  بازبینیهر طرحی مبنی بر . 1

 کنفرانس خدمات جهانی برسد. 

گیرنرد و سرپس ینی و برازخورد قررار میبشرش مراه مرورد براز پس از تصویب این بازبینی، اصالحات پیشرنهادی بره مردت . 2

 قرار گرفته تا پذیرش آنها نهایی شود. « گزارش دستورکار کنفرانس»در  اصالحات پیشنهادی



گررذاری مسررتلزم رای مثبررت دو سرروم از نماینرردگان . هررر طرحرری مبنرری بررر پررذیرش اصررالحات پیشررنهادی برررای سررند ودیعه3

  ثبت شده است.جهانی گیری، حضور آنها در لیست حضور و غیاب کنفرانس خدمات از رایای است که درست قبل منطقه

 

 اندی انجمن معتادان گمنام اتخاذ گردیدهوازده قدم و دوازده سنتی که جهت استفادهفهرست )الف(: د

 

 های گمنام:ی الکلیاعطای مجوز استفاده از دوازده قدم و دوازده سنت به انجمن معتادان گمنام توسط خدمات جهان

 دوازده قدم

 .بود شده اداره غیرقابل مانزندگی و بودیم عاجز اعتیادمان برابر در که کردیم اقرار ما. 1

 .بازگرداند ما به را عقل سالمت تواندمی برتر نیروی یک که رسیدیم باور این به ما. 2

 .بسپاریم کردیم،می درک را او که گونهبدان ،خداوند مراقبت به را مانزندگی و اراده که گرفتیم تصمیم ما. 3

 .کردیم تهیه خود از جستجوگرانه و باکانهبی اخالقی ترازنامه یک ما. 4

 .کردیم اقرار دیگر انسان یک به و خود به خداوند، به را خطاهایمان دقیق چگونگی ما. 5

 .کند برطرف را ما شخصیتی نواقص این کلیه خداوند که کردیم پیدا کامل آمادگی ما. 6

 .کند برطرف را ما اخالقی کمبودهای خواستیم او از فروتنی با ما. 7

 .شدیم هاآن تمام خسارت جبران خواستار و کرده تهیه بودیم زده صدمه هاآن به که کسانی تمام از فهرستی ما. 8

 امرر ایرن اجررای کره مرواردی در گرم کردیم، خسارت جبران افراد این از داشت امکان که جا هر در مستقیم طور به ما. 9

 .بزند لطمه دیگران یا ایشان به

ً  بودیم اشتباه در هرگاه و دادیم ادامه خود شخصی ترازنامه تهیه به ما. 10  .کردیم اقرار آن به سریعا

 فقرط و شرده مکرردیمی درک را او کره گونره بردان خداونرد، برا خود آگاهانه رابطه   ارتقاء خواهان مراقبه و دعا راه از ما. 11

 .شدیم اجرایش قدرت و خود برای او اراده   از آگاهی جویای

 تمرام در را اصرول ایرن و برسرانیم معترادان بره را پیام این کوشیدیم ما ها،قدم این برداشتن از حاصل روحانی بیداری با. 12

 .درآوردیم اجرا به خود زندگی امور

 

 

 

 



 دوازده سنت

 .دارد بستگي  NAوحدت به شخصی یبهبود. گیرد قرار أسر در یبایست ما مشترك منافع. 1

 وجردان در را خرود ممكرن ایگونره بره كره مهربان خداوندی ؛دارد وجود ینهای مرجع یك تنها ما گروه هدف با ارتباط در .2

 .كنندینم حكومت آنها باشند،می ما اعتماد مورد خدمتگزاران فقط ما رهبران. كند بیان گروه

 .است مصرف قطع به تمایل عضویت، الزمه تنها .3

 .بگذارند اثر NA بر كل درو  دیگر گروههای بر كه یموارد باستثناء ،باشد مستقل بایست گروه هر. 4

 .است عذاب در هنوز كه معتادی به پیام رساندن ؛دارد یاصل هدف یك فقط گروه هر .5

 نرام یا كند، گذاریسرمایه آنها در یا و یدتأی را یارجخ سازمان هر یا و مرتبط مؤسسه هیچ نبایست هرگز NA گروه یك .6

NA  سازد منحرف خود اصلی هدف از را ما شهرت، و یملك مالي، مسائل مبادا ؛دهد عاریه آنها به را. 

 .نكند دریافت خارج از كمكی و باشد خود به متكی كامالً  میبایست NA گروه هر. 7

 .كنند استخدام یمخصوص كارمندان توانندمی ما یخدمات مراكز اما بماند، یباق ایغیرحرفه همیشه بایست گمنام معتادان. 8

9 .NA كره دهریم تشركیل هاییكمیتره یرا خردماتی هرایهیئت تروانیمیم امرا شرود، یسرازمانده نبایسرت هرگرز عنروان، این تحت 

 ً  .باشند مسئول كنند،یم خدمت بدانها كه یكسان برابر در مستقیما

 .شود كشانده اجتماعی مباحث به نبایست هرگز NA نام و ندارد یخارج مسائل مورد در ایعقیده هیچ م،گمنا معتادان .10

 سرطح در را خرود شخصری گمنرامی همیشره مرا اسرت نیراز .تبلیر  تا است جاذبه اصل بر بنا ما عمومی روابط یمش خط .11

 .كنیم حفظ فیلم و رادیو مطبوعات،

 .دهیم ترجیح هاشخصیت به را اصول كه است این یادآور همیشه و ماست یهاتسن تمام روحانی اساس ،گمنامی .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توضیحاتی برای مخاطب

 مقدمه

 

چره کسری اسرت  چره کسری  NAنشرریات و لوگوهرای  مالرک هسرتند  NA متعلق برهفقط  NAچه کسی گفته است که نشریات 

مفلتهرای اطالعراتی مرا را چراپ و توزیرع کنرد  برا پرول پرداختری و پ« کتاب روزانره»، «کتاب پایه»، «کتابچه سفید»میتواند 

سرازی میشرود  و اگرر بره اشرتباه اسرتفاده شرود چره بایرد چه کارهایی انجام میشود  ایرن پرول چگونره شفاف NAبرای نشریات 

 گذاری مایملک معنوی انجمن را تشکیل میدهد. بکنیم  پاسخ این سواالت، محتوای قرارداد ودیعه

اجرایی ساختن تصمیماتی است که انجمن معترادان گمنرام طری سرالیان در  ،گذاری مایملک معنوی انجمنداد ودیعههدف قرار

، NAدر مررورد تشررکیل و تصررویب نشررریات  جمررن اتخرراذ نمرروده اسررت. در خصرروص سرروالخصرروص نشررریات و لوگوهررای ان

کسری آنهرا را چراپ میکنرد و برا پرول حاصرل از مالکیت آنها، اینکه چطور و توسط چره کسری میتروان آنهرا را تغییرر داد، چره 

در این سرند جرامع، د. مراجعه نمو گذاری مایملک معنوی انجمن، میتوان به راحتی به قرارداد ودیعهفروش آنها چه باید کرد

خرردمات  یپذیری آن و مسررئولیتهایی بیرران شررده اسررت کرره توسررط کررل انجمررن جهررت حفررظ تمامیررت پیررام منتشرشرردهمشرریخط

 اند. ی آن به وجود امدهانتشارات

انرد و دلیرل آن ترا حردودی ایرن اسرت کره قرانون گرذاری درآمدهها به شکل یک سند قانونی یا همان قرارداد ودیعهاین خط مشی

نحوه مدیریت مایملک معنوی )حق چاپ، عالئم تجاری و دیگرر چیزهرای خلرق شرده از ذهرن و  ،امریکا و معاهده بین المللی

ی میکننررد. از چررارچوب ایررن قرررارداد قررانونی برردین دلیررل اسررتفاده میشررود کرره بررا رابطرره برقرارشررده در رگررذاروح( را قانون

و لوگوهررای آن برایشرران حررائز اهمیررت اسررت،  NAهای خرردماتی آن کرره نشررریات بررین انجمررن و بدنرره ،معتررادان گمنرراممجموعرره 

 همخوانی دارد. 

در برابرر سروء  NAمروز و فردای ما اطمینان دهد کره از مایملرک این است که به اعضای اگذاری هدف این قرارداد ودیعه

اسررتفاده هررر فررردی، شررامل خرردمات جهررانی خررود مررا، محافظررت میشررود. ایررن قرررارداد، مسررئولیتها و اختیررارات خرردمات جهررانی 

گوهرای را شفاف سرازی و محردود مینمایرد. نشرریات و لو ،در خصوص مدیریت این مایملک از جانب انجمن ،معتادان گمنام

NA برا ای تعلق ندارد، اما از جانب کل انجمن معتادان گمنرام، بره امانرت نگراه داشرته میشروند. به هیچ شخص، هیئت یا کمیته

قررارداد بره عنروان یرک سرند قرانونی ثبرت شرده، اطمینران میردهیم کره ایرن خرط مشری هرا را تعیین خط مشی های موثر بر این 

 ی کالیفرنیا تحکیم بخشید. میتوان در صورت لزوم توسط دولت ایالت

 سند ودیعه

نام دارد که در اختیرار دادسرتان کرل کالیفرنیرا قررار گرفتره « گذاریسند ودیعه»گذاری، ودیعه سندنخستین بخش از دو بخش 

، نمایندگان انجمن در کنفرانس خدمات جهانی و خدمات جهرانی معترادان گمنرام را بره NAی بین انجمن این سند رابطهاست. 

 در کالیفرنیا الزم میباشد.  خیرخواهانهن نموده است که جهت ثبت قراردادهای وابسته به امور حوی بیان

 1ماده 

 بینی میشوند؟ ای برای مدیریت ودیعه پیشهای احتمالیچه هزینه

زی در هنگرام ثبرت سراهزینره معمرول پروندهاینها شامل هزینه هایی میشوند که در اصل با انعقاد قررارداد در ارتبراط هسرتند: 

مواردی چون ثبت حق چاپ و عالئم تجاری کاربردی، و نیز دیگر هزینه های  بسطسند ودیعه، دستمزد وکیل جهت ثبت و 

 احتمالی. 

 



 گذاری : طرفین قرارداد ودیعه2ماده 

طبرق روابطری کره گذاری مایملک معنوی انجمن را گذاری به طور مختصر، سه طرف قرارداد ودیعهودیعه این ماده از سند

از طریررق نماینرردگان  NAهررای گروهمعتررادان گمنررام شررکل گرفترره، توصرریف میکنررد. جهررانی طرری سررالها بررین انهررا در خرردمات 

 NAای خود در کنفرانس خدمات جهرانی تصرمیماتی در مرورد تهیره، تصرویب و انتشرار نشرریات از جانرب کرل انجمرن منطقه

شد، نشریات مصوب نزد خدمات جهانی معتادان گمنام به ودیعه گذاشته میشرود  اتخاذ میکنند. زمانی که این تصمیمات اتخاذ

و انتظار میرود که آنها این نشریات را مطابق با دستورالعملهای نمایندگان انجمن منتشر سرازند. ایرن نشرریات بره ایرن جهرت 

ک نمایند. هدف اصلی انجمرن انتقرال اش کمتهیه و چاپ میشوند که به به کل انجمن معتادان گمنام در رسیدن به هدف اصلی

و  NAایرن سرند قرانونی، انجمرن بره کرار رفتره در اصرطالحات  طبرقپیام به معتادی است کره همچنران از اعتیراد رنرج میبررد. 

بره  NAانجمرن و  «پرذیریعهدطررف و» ، خدمات جهانی معترادان گمنرام«گذارطرف ودیعه»ای آن به عنوان نمایندگان منطقه

 به شمار میرود. « ذینفعطرف »طور کلی 

 

 

 : هویت مایملک امانی 3ماده 

 منظور از اصالح یا حذف مایملک چیست؟ 

هرایی از آیتمو یرا حرذف  NAگذار جهت اصرالح نشرریات فعلری منظور از این عبارت، توانایی انجمن به عنوان طرف ودیعه

 هست.  NAی شدهبندی نشریات تصویبدسته

 و دیگر اقالمی از این دست چطور؟ « ایهپ»ی مجلههای قهوه، فنجان

میرز، صرندلی و کامپیوترهرا، همگری مایملرک مرادی شررکت خردمات جهرانی معترادان گمنرام  ،قطعات و قابهاهای قهوه، فنجان

ای تحت قوانین مشروح در محسوب میشوند. با این حال، هر گونه عالئم تجاری نصب شده روی آن مایملک، به طور ویژه

 ملک معنوی قرار دارند. قرارداد مای

 : قوانین کاربردی 4ماده 

گذاری اشاره دارد. آیا این قوانین به نوعی جدا از قرارداد ودیعه هستند؟ ایا آنها توسط این ماده به قوانین کاربردی ودیعه

   انددادستان کل به عنوان بخشی از قرارداد ودیعه ثبت نشده

است، الزم است که شروط خود را بره شرکلی بسریار دقیرق در اینجرا مطررح  انونیچیزهای قاز آنجایی که بحث ما در مورد 

گذاری و قروانین کراربردی سند ودیعه با اسناد مرتبط با آن تفاوت دارد.گذاری یک توافق قانونی است و قرارداد ودیعهکنیم. 

سررند مخاطررب آنهررا متفرراوت اسررت. گررذاری سررر و کررار دارنررد، بررا ایررن حررال، گررذاری، هررر دو، بررا چگررونگی ایررن ودیعهودیعه

ی قرارداد را توصیف میکند، بدین جهت نگارش شده است کره بره دولرت بگروییم مرا پایه و گذاری که چارچوب قانونیودیعه

گرذاری ها قابل درک باشد. قوانین کاربردی ودیعهکه برای دادگاه یمامور مایملک معنوی خود را به ترتیبی رتق و فتق میکن

گرذاری مشرابه ارداد داخلی انجمن ما در مورد جزئیات مدیریت حقیقی ودیعه بره شرمار میرونرد. مرواد سرند ودیعهبه عنوان قر

سرند ها و رهنمودهرای شررکت اسرت. در حالیکره صررفا نامرهگذاری شرکت اسرت و قروانین آن مشرابه ایینمواد قرارداد ودیعه

ین کراربردی نیرز بایسرتی بره اطرالع وی برسرد. بره عرالوه، مراده گذاری بایستی توسط دادستان کرل بره ثبرت برسرد، قروانودیعه

گذاری پیوند میدهد که پس از ثبت سند، قوانین هم از لحاظ قرانونی ردی را طوری به قرارداد ودیعهبچهارم سند، قوانین کار

 االجرا میشوند. گذاری الزمودیعه یبرای تمام طرفها



 پذیر : طرف ودیعه5ماده 

 چیست؟ « دریافت، کنترل و حفظ مایملک»د ششم، منظور از در بند یکم، مور

پرذیر )خردمات جهرانی معترادان گمنرام( موظرف اسرت هرر گونره مایملرک معنروی کره طبرق این بردین معناسرت کره طررف ودیعه

لکیرت خرود نسربت بره اپرذیر مسرپس طررف ودیعهگذاری شروند، از انجمرن دریافرت نمایرد. تصمیم انجمن بایستی مشمول ودیعه

ایملک امانی را به درستی به ثبت میرساند و از آنها با همان شکل و شمایل اصلی خود محافظرت میکنرد و طروری از آنهرا م

گذاری و قوانین آن آمده است و جهت اطمینان از عدم سوء استفاده از مایملک معنوی توسرط استفاده میکند که در سند ودیعه

 . انجام خواهد دادرا اقدامات الزم  ،دیگران

 چیست؟ « پربازده ساختن مایملک امانی»، مورد هفتم، منظور از 1در بخش 

( NAکرل انجمرن  از آنها بهره میبرنرد )یعنریپذیر بایستی مایملک امانی را به شکلی مفید در دسترس کسانی که طرف ودیعه

 قرار دهد. 

ان ه از کارهررایی کرره میترروان برره دیگرررچیسررت؟ چنررد نمونرر« میترروان دیگررر مرروارد را واگررذار نمررود»، منظررور از 2در بخررش 

 واگذار نمود نام ببرید.

برا یرک وکیرل در تمراس میتوانرد  ،محرول کنرد؛ بره عنروان مثرال اناز وظایف خود را به دیگر بخشی پذیر میتواندطرف ودیعه

طررف ل، پرذیر. برا ایرن حراباشد تا حرق چراپ مایملرک امرانی خاصری را ثبرت نمایرد، البتره تحرت نظرارت معقرول طررف ودیعه

میتوانرد وکیلری داشرته  پرذیرطررف ودیعههرگز نمیتواند تمام وظایف مدیریتی خود را به نهادی دیگر واگرذار کنرد.  پذیرودیعه

حساب کردن درامردهای حاصرل از ها باشد. وی میتواند کارمندی استخدام کند تا وظیفه ی منافع او نزد دادگاهباشد که نماینده

د ترا در معرامالت کراری از جانرب وی یروی همچنرین میتوانرد شخصری را منتصرب نماداشته باشرد.  مایملک امانی را به عهده

را برازی کنرد  پرذیرطررف ودیعه خرود   نمیتواند از شخص دیگری بخواهد ترا نقرش   پذیرطرف ودیعهمذاکره نماید. با این حال، 

طررف گرذار میتوانرد تمرام حقروق و مسرئولیتهای ودیعه)یا حداقل به اختیار خود نمیتواند این کار را انجام دهد(. صرفا طررف 

 قوانین کاربردی، مراجعه نمایید(.  6 رفی دیگر واگذار نماید )به ماده را به ط پذیرودیعه

 اید؟ اختیاری به نظر میرسد. چرا این بند را مشمول کردیده 3بند 

ذیر دانسرت و بره هریچ عنروان اختیراری نیسرت. زبران پری طررف ودیعه«سروگند انجرام وظیفره»در واقع میتوان نام این بنرد را 

بررای  در تعریرف راه و روشریتجراربی بسریار و ایالت کالیفرنیا  استاستفاده شده در این بند با دقت بسیار به تحریر درامده 

رف کرره نیرراز اسررت طرر« اسررتاندارد احتیرراط الزم»ای از چنررین بیانیررهبرره طررور مرروثر دارد.  پررذیرطرررف ودیعهپاسررخگو بررودن 

  گذاری کالیفرنیا آمده است.پذیر بدان پایبند باشد، در قوانین ودیعهودیعه

 را نام ببرید؟« اختیارات اعطای شده از سوی قانون اساسی»هایی از ، نمونه4در بند 

رنیرا در کالیف گرذاریودیعهقرانون  16200گذاری، این بنرد نیرز بره طرور مسرتقیم از بنرد همانند بسیاری از بخشهای سند ودیعه

پررذیر را توصرریف دیعهگررذاری گرفترره شررده اسررت. در مرروارد خرراص از دیگررر بنرردهای ایررن قررانون کرره اختیررارات ومررورد ودیعه

 (. 16223-49، 16220-21، 16202، 16201شده است )بندهای  میکنند، استفاده

 سازی نمایید؟ شده را شفاف، ممکن است برخی از اختیارات فهرست4در بند 

ها استفاده شده است به طور قطع برای بیشتر اعضرای مرا ناآشرنا بره نظرر میرسرد، امرا ایرن آیتمقانونی که در این گرچه زبان 

 سازی کنیم: نوع زبان در این نوع از اسناد قانونی بسیار رایج است. ما سعی میکنیم برخی نکات را تا حد ممکن شفاف



  ر داد؟چطور میتوان شکل قانونی کسب و کار را تغیی: 3 آیتم

پذیر )خدمات جهانی معتادان گمنام( همزمان با قررارداد بندی شده است که گویی شرکت طرف ودیعهطوری عبارت آیتماین 

به خدمات جهانی معتادان گمنام این اختیار را میدهد تا کسب و کاری را به پا  3شماره  آیتمودیعه تنظیم مقررات شده است. 

 NAقوانین کاربردی )چاپ، انبارکردن و توزیرع نشرریات  4لیتهای خود را به شرح ماده کند تا بدین صورت حقوق و مسئو

همچنین این اختیار را به خدمات جهانی معتادان گمنام میدهد ترا قروانین کسرب و کرار مربوطره  آیتمو غیره( تحقق بخشد. این 

جهرت کسرب پذیر بر عهرده دارد، الزم باشرد. )ودیعهتحقق مسئولیتهایی که طرف را اصالح کند، البته اگر چنین کاری برای 

 به لغتنامه انتهای این کتابچه مراجعه نمایید(. « شکل قانونی کسب و کار»اطالعات بیشتر در مورد 

 چیست؟ « مدیریت و کنترل»: منظور از 4 آیتم

ا به درستی ثبت و حفظ نمایرد ( را موظف میدارد تا مایملک امانی رخدمات جهانی معتادان گمنامپذیر )طرف ودیعه آیتماین 

 NAساماندهی نماید که این مرورد شرامل حرق چراپ نشرریات و نحوه استفاده و اعطای مجوز در خصوص مایملک امانی را 

پرذیر ایرن اختیرار را میدهرد ترا عوایرد و همچنرین بره طررف ودیعه آیرتمآن میشود. ایرن  های خدماتینمادو ثبت عالئم تجاری و 

م )برا اسرتفاده از عالئر NAز فرروش نشرریات )برا اسرتفاده از حرق چراپ مایملرک امرانی( و یرا یادبودهرای های حاصرل ادارایی

 داشته باشد، مورد استفاده قرار دهد.  NAتجاری مایملک امانی( را به هر نحوی که بیشترین منفعت را برای انجمن 

 ثیقه قرارداد؟ : چطور، به چه کسی و چرا بایستی مایملک امانی را در رهن و و5 آیتم

ن مسررئله اسررت کرره طرررف میباشررد. هرردف از آن معمرروال بیرران ایررگررذاری یکرری از بنرردهای اسررتاندارد در اسررناد ودیعه آیررتمایررن 

ایررن . دارای اختیرار ترام در خصروص مرردیریت مایملرک امرانی، بره ویررژه برا هردف تعامرل بررا نهادهرای مرالی میباشردپرذیر ودیعه

ایرن بردین معناسرت  اسرت. گذاشرتهبه رهرن برای دریافت وام ای است که خانه خود را بخانهاختیار بسیار مشابه توانایی صاح

پذیر میتوانرد از مایملرک امرانی بره عنروان وثیقره بررای دریافرت وام اسرتفاده نمایرد؛ البتره اگرر چنرین کراری بره که طرف ودیعه

انی را کره شرامل نرام همتررین مروارد از مایملرک امرگذاری باشد. با این حال در نظرر داشرته باشرید کره ممنفعت قرارداد ودیعه

 میشود، نمیتوان برای دریافت وام به عنوان وثیقه قرار داد.  NAگوها و حق چاپ نشریات انجمن ما، لو

متکری هیچ چیز در مورد مستثنا ساختن شرکتهای خارجی و یا  آیتم. از چه کسی بایستی پول قرض نمود؟ چرا این 8 آیتم

 ان نمیدارد؟ بودن به خود بی

گرذاری، پرول اسرتقراض نمایرد و از عوایرد حاصرل از پذیر میدهد تا به نام قررارداد ودیعهاین مجوز را به طرف ودیعه 8 آیتم

)با استفاده از عالئم تجاری مایملک امانی(، وام  NA)با استفاده از حق چاپ مایملک امانی( و یا یادبودهای فروش نشریات 

بیشتر کسب و کارها از ادعایی در مورد خود مایملک امانی )حق چاپ و عالئم تجاری( بازپس دهد. دریافتی را بدون هیچ 

نهادی از سوی موسسرات مرالی بهرره میبرنرد. هیئرت امنرا برر ایرن براور اسرت کره ایرن نروع خردمات جرزء شخدمات اعتباری پی

 پول بلکه بهره آن را بازپرداخت میکند. اصل کمکهای خارجی نیستند، زیرا که خدمات جهانی معتادان گمنام نه تنها 

پررذیر ایررن اختیررار را میدهررد تررا در صررورتی کرره هررر گونرره شررکایتی در خصرروص قرررارداد برره طرررف ودیعه آیررتمایررن  :9 آیررتم

گرذاری گذاری شده است، هر گونه اقدام قرانونی علیره آن را حرل و فصرل کنرد و در صرورتی کره بره نفرع قررارداد ودیعهودیعه

 ید. اپذیر میتواند از شکایت خود علیه دیگران در خصوص این قرارداد چشم پوشی نمودیعهباشد، طرف 

  چیست؟ « وظایف مدیریتی»؟ منظور از نیز میشود گزارشاتشامل نویسندگان  آیتمآیا این : 11 آیتم

در ا استخدام کند یرا برا آنهرا پذیر مجوز میدهد تا برای مدیریت امور مربوط به خود ودیعه، افرادی ربه طرف ودیعه آیتماین 

تماس باشد. این چنین وظایف مردیریتی ممکرن اسرت مسرتلزم کمرک گررفتن از وکرال جهرت ثبرت حرق چراپ و عالئرم تجراری، 

کمررک گرررفتن از یررا کمررک گرررفتن از کارکنرران حسررابداری جهررت پیگیررری عوایررد حاصررل از فررروش نشررریات و یادبودهررا و 



فعالیتهرای مربروط بره ودیعره، مکاتبرات مربروط بره ودیعره و یرا شرات الزم در مرورد کارکنان امور مردیریتی جهرت تهیره گزار

گرذاری محفروظ اسرت، باشرد. ارزیابی درخواستها در خصوص چاپ مجردد نشرریاتی کره حرق چراپ آنهرا تحرت قررارداد ودیعه

بره طررف  آیرتمه ایرن میتوان از کارکنان ویراستار جهت تهیه پریش نرویس و یرا ویررایش گزارشرات کمرک دریافرت نمرود؛ البتر

هرای ادبری هیئتهرای کنفررانس پذیر این اختیار را نمیدهد ترا نویسرندگانی را جهرت تهیره پریش نرویس و یرا ویررایش پروژهودیعه

مجروز خررج نمرودن عوایرد حاصرل از فرروش نشرریات و کنرون هیئرت امنرا( اسرتخدام کننرد. اها )و خدمات جهرانی و یرا کمیتره

شان استفاده شده است( برای استخدام کارکنانی محفوظ است و برای فروش آنها از عالئم تجارییادبودها )که حق چاپ آنها 

جهررت ارائرره خرردمات مرردیریتی، سررازمانی و راهبررردی برره کنفرررانس خرردمات جهررانی )و در صررورت لررزوم اسررتخدام تعرردادی 

 قوانین کاربردی آمده است.  1 آیتم، 9، بند 4به تفصیل در ماده  ،نویسنده(

ی انجرام بدانرد در طرول دوره پذیر این اختیار را میدهد ترا هرگونره سرند قرانونی را کره الزمبه طرف ودیعه آیتماین  :12 آیتم

 ی خود امضا نماید. وظیفه

پرذیر ایرن اختیرار را میدهرد ترا در صرورتی کره از وی شرکایتی شرده از خرود دفراع نمایرد و بره طررف ودیعه آیتم: این 13 آیتم

پرذیر مطرح نماید و این کار نه تنها برای حفظ مایملک معنروی بلکره بررای حفرظ طررف ودیعه انعلیه دیگر شکایات خود را

پذیر در چارچوب وظایف خود عمرل میکنرد. در نظرر داشرته باشرید کره مسرئله تا زمانی که طرف ودیعه هاست، البتهبدهیاز 

 قوانین کاربردی بیان شده است.  11، بند 4ه به تفصیل در ماد ،طرح شکایت جهت حفظ نشریات و لوگوهای انجمن

های اولیه را )که شامل کتابهرا و های جدید نمیتوانند بستهین معناست که گروهدچیست؟ ایا این بند ب 5هدف از بند شماره 

اشرته پمفلتهاست( دریافت کنند؟ آیا ایرن بنرد بردین معناسرت کره آنهرا اگرر توانرایی مرالی جهرت پرداخرت هزینره نشرریات را ند

 باشند، نمیتوانند آنها را تهیه کنند؟ 

پرذیر اعطرا شرده، اختیرار دادن وام بره گرذاری کالیفرنیرا، یکری از اختیرارات اسرتانداردی کره بره طررف ودیعهطبق قرانون ودیعه

هررا از طریررق ودیعرره نیسررتیم، بایسررتی ایررن اختیررار را در سررند اگررر مررا خواسررتار اعطررای وامطرررف ذینفررع اسررت. بنررابراین، 

 گذاریمان به طور ویژه محدود کنیم. دیعهو

ایرن بنرد داریرم، محردود نمیسرازد.  گمنام در مورد خدمات رسانی به گروه هراخدمات جهانی معتادان  انتظاراتی که ازاین بند 

منرام هرانی معترادان گخردمات جهای جدید توسط خدمات جهانی معتادان گمنام نمیشرود و های اولیه به گروهمانع از دادن بسته

قوانین کاربردی قرارداد و بره  9، بند 4را برای توزیع ارزان و در صورت لزوم رایگان نشریات محدود نمیسازد )به ماده 

 مراجعه نمایید(.  2شماره  آیتمویژه 

چیست؟ ایا سیاست بیمه هم در کار است؟ ایا خط مشی متفاوتی برای هیئت امنا در نظر  غرامت دادن، منظور از 6در بند 

رضرایت دادن بره »منظرور از که از آنها سخن به میان آمرده مطررح نماییرد.  دیگر افرادیهایی از گرفته شده است؟  نمونه

 هایی را بیان کنید. چیست؟ در صورت امکان نمونه« اشتباه

چ از هریمنظور از غرامت دادن، مصون کردن طرف مقابل از ضرر و خسارات است. منظور از کل این بند این اسرت کره 

اشخاص مطرح شده برای یک خطای ساده در تصمیمات خود حرین انجرام وظرایف تنبیره نخواهنرد شرد، بره شررط اینکره سروء 

ند کرره جهررت اعطررای خرردمات ویررژه برره در ایررن بنررد افرررادی هسررت« دیگررر افررراد»نیترری در ایررن خطررا در کررار نباشررد. منظررور از 

شده است و یا افرادی که با درخواست شرکت خدمات جهرانی، خردماتی مات جهانی معتادان گمنام با آنها قراردادی منعقد خد

، بنرد 5ی داوطلبانه ارائه میکنند. اگر شکایتی علیه هر یک از افراد مزبور در خصوص انجام وظایفشان مطررح شرد،  مراده

 گذار را مستلزم میدارد تا آنها را از زیان شخصی مصون دارد. گذاری طرف ودیعهدیعهوششم سند 

ایرن نروع خراص از مصرونیت را  وای خرود را گسرترش داد ، خدمات جهانی معتادان گمنام پوشش بیمره1992ر اوایل سال د

برای اعضای هیئت امنا )و ماموران آن(، دیگر داوطلبان در کسرب و کارهرای خردماتی جهرانی، کارمنردان سرازمان خردمات 



اد دارند، فراهم آورد. تنها یک خط مشی همه آنها را تحت پوشش جهانی و افرادی که با خدمات جهانی معتادان گمنام قرارد

های خردمات جهرانی معترادان گمنرام ایرین نامره 8در مراده  1987ای از سرال بیمه قرار میدهد. داشتن اختیار برای چنرین بیمره

 تخصیص داده شده است. 

یا هر شخص دیگری کره در انجرام مسرئولیتهایش  در نظر داشته باشید که این بند، اعضای هیئت امنا، ماموران، کارمندان و

اعمالی را با سوء نیت انجام داده، از تنبیه مصون نمیدارد. همچنین این بنرد به طرز توجیه ناپذیری سهل انگاری نموده و یا 

  .، از مجازات مصون نمیداردگذار به غلط بدان رضایت داده باشندنع و یا ودیعهفهر عملی را که طرف ذی

پذیر )خدمات جهانی معتادان گمنام( میتواند از یک شخص شکایت نماید اما نمیتروان از افرراد وابسرته بره ف ودیعهچرا طر

 پذیر بیشتر از طرف ذینفع است؟ پذیر به خاطر اعمالشان شکایت نمود؟ چرا حقوق و حفاظت از طرف ودیعهطرف ودیعه

پرذیر اختیرار میدهنرد ترا شرکایتهایی را ادی هستند که به طرف ودیعهگذاری و قوانین کاربردی دارای مفدر حقیقت سند ودیعه

گرذاری و نیرز یزدهم سرند ودیعهسر آیرتم، بنرد ششرم، 5مطرح نماید )به ماده  NAجهت حفاظت از خود و نشریات و لوگوهای 

شفاف بیران داشرته اسرت کره تا به امروز، انجمن معتادان گمنام به طور ، بند یازدهم قوانین کاربردی مراجعه نمایید(. 4ماده 

خرردمات جهررانی معتررادان گمنررام مسررئول حفاظررت از نشررریات و لوگوهررای انجمررن در برابررر هررر فررردی اسررت کرره آنهررا را تهدیررد 

مینماید، حال این فرد هر که میخواهد باشد. این بند، هدف سنتهای اول و چهارم مرا را در بسرتر حقروق مایملرک معنروی کرل 

حق انجام عملی را نردارد کره بره نفرع خرود  NAهای و هیچ گروهی از گروه NAفردی از اعضای انجمن بازگو میکند: هیچ 

بگرذارد. اگرر قررار برود کره انجمرن بره  NAباشد اما منافع مشترک ما را تضیف کرده و به شکلی جدی تاثیر منفی روی کرل 

هرا ابرر تغییرر و چراپ توسرط اعضرا و گروهپذیر اجازه ندهد تا از نشریاتی که حق چاپ آنها محفوظ اسرت در برطرف ودیعه

ها اینگونه برداشت میکردند کره را از دست میدادیم و دادگاه NAما حق چاپ کتاب پایه و تمام دیگر نشریات محافظت کند، 

 کنترل جمعی خود روی حق چاپ نشریات را از دست داده است.  ،انجمن

ی به اعضا، کارمنردان و پیمانکراران خردمات جهرانی معترادان گمنرام های احتمالحال میخواهیم مسئله شکایات و دادن غرامت

یرا در خردمات جهرانی افرادی که برای هیئت امنرا خردمت میکننرد و  اگر از را تصریح نماییم. دادن غرامت بدین معناست که

صری بره آنهرا نمیرسرد. مرالی شخ رشرکایتی شرود، اطمینران یابنرد کره ضرر هاند، در حین انجام وظیفمعتادان گمنام استخدام شده

رمتها  چنین مصونیاتی برای این افراد در نظر گرفته شده زیرا قابل درک است کره افررادی کره بره جانبرداری از مرا در ایرن س 

متها قررار قرار گرفته اند ممکن است به این مصونیت نیاز پیدا کنند و اینکه انجمن ما بدون حمایت از آنها، آنها را در این س 

کرل انجمرن معترادان بند به آنها حقوقی بیش از طرف ذینفع اعطا نمیکند. به یاد داشرته باشرید کره طررف ذینفرع بره  نمیدهد. این

طرررف  ابرره طررور کلرری هرریچ تعهرردی نرردارد و صرررف NAگررذاری، طرری فعالیتهررای معمررول مربرروط برره ودیعهاشرراره دارد.  گمنررام

اری تنهرا دلیلری کره بررای طررف ذینفرع هریچ مصرونیتی در نظرر گذپذیر دارای چنین تعهداتی است. طبق این سند ودیعهودیعه

 گرفته نشده این است که طرف ذینفع هیچ تعهدی در ارتباط با ودیعه ندارد. 

 چیست؟  7هدف از بند 

مقامات امور مالیاتی با سازمانهایی که در فعالیتهای سیاسی شرکت میکنند به نحوی متفاوت از سازمانهای غیرحزبی رفتار 

هر سازمانی که برا هردف خیرخرواهی یرا منرافع عمرومی فعالیرت کررده و خواسرتار معافیرت مالیراتی میباشرد، د. بنابراین، میکنن

 بایستی چنین مفادی را در سند سازمانی خود داشته باشد. 

 

 

 



 : خاتمه قرارداد7ماده 

 پذیر هستند؟ گذاری تحقیتحت چه شرایطی، اهداف ودیعه

گررذاری های بسرریاری از سررازمانهای غیرانتفرراعی اسررت. هرردف ودیعهنامررهد در مررواد شرررکت یررا ایینایررن مفرراد، مفررادی اسررتاندار

یابد که اعتیاد ناپدید شود و یا عالجی برای آن پیدا شود )البته با تالش و نره بره صرورت اتفراقی(. از طرفری زمانی تحقق می

برسرد کره بررای مثرال، قرانونی بررای ممنوعیرت  گذاری ممکن است در صرورتی غیررممکن بره نظرردیگر، تحقق هدف ودیعه

 شده وضع گردد.  شناختههمکاری با معتادان  

 : حوزه قضایی8ماده 

 چرا کالیفرنیا و نه دیگر ایاالت آمریکا؟ 

تر از ، در کالیفرنیا سرختگیرانهوجود دارند پذیر در قبال ودیعهپذیری طرف ودیعهزیرا استانداردهایی که در مورد مسئولیت

باالترین حد از مصرونیت را گذاری مایملک معنوی انجمن در کالیفرنیا ثبت قرارداد ودیعههر ایالت دیگری در آمریکاست. 

در ایالرت کالیفرنیرا  1977برای انجمن در پی دارد. شرکت خدمات جهانی معتادان گمنام دارای دفاتر عمده بروده و از سرال 

رسرریده اسررت. اگررر سررعی میکررردیم تررا ایررن قرررارداد را در ایررالتی بررا اسررتانداردهای احتیرراطی آسررانتر منعقررد کنرریم، برره ثبررت 

 احتماالسواالتی جدی در این خصوص برای دادستان کل کالیفرنیا پیش می آمد. 

 چرا هیئت منصفه نباید تشکیل شود؟

بررسری امرور  بررای تند و نره قروانین کیفرری، و در دادگراههسر گرذاریودیعهگذاری مشرمول قروانین زیرا که قراردهای ودیعه

گذاری که مشمول قرانون کالیفرنیرا این بیانیه حقوقی در مورد تمام قراردادهای ودیعهاز هیئت منصفه استفاده نمیشود.  ودیعه

 گذاری مایملک معنوی انجمن نیست. هستند صدق میکند و مختص قرارداد ودیعه

 : ثبت ودیعه9ماده 

انرد، یکری از هرا بررای انجرام امرور ودیعره رای دادهای که از جانرب گروهی که ودیعه به تصویب رسید، نمایندگان منطقهزمان

اعضای خود را برای امضای سند از جانب آنها، قبرل از اینکره سرند در اختیرار دادسرتان کرل کالیفرنیرا قررار بگیررد، انتخراب 

  سند انجام داد.ال اصالحات در ر صورت نیاز به اعماید در آینده دمینمایند. همین فرایند را ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 گذاریقوانین کاربردی ودیعه

 

ی برین ها و رهنمودهایی است کره مردیریت ودیعره و رابطرهنامهگذاری در مورد قوانین کاربردی، ایینبخش بعدی سند ودیعه

 کنترل مینماید.  گذاری )انجمن، نمایندگان آن و خدمات جهانی معتادان گمنام( راطرفین ودیعه

 1ماده 

 1بند 

گذاری بیان میردارد کره ایرن روابرط از قبرل برین انجمرن، ی روابط منجر به ودیعهی مستند کوتاهی را دربارهتاریخچهبند یک 

پرررذیران و کنفررررانس خررردمات جهرررانی، پررریش از انعقررراد رسرررمی قررررارداد دفترررر خررردمات جهرررانی، هیئرررت خررردمات جهرررانی ودیعه

 ک انجمن، شکل گرفته بود. گذاری مایملودیعه

 2بند 

 گذاری را به طور خالصه بیان میکند. اهداف کلی قوانین کاربردی ودیعه 2بند 

 3بند 

گرذاری، طررف ودیعهگذاری مایملک معنروی انجمرن را بره اختصرار تعریرف و تبیرین میکنرد: ، سه طرف قرارداد ودیعه3بند 

های کلری را جهرت پیشربرد مشریگرذار خطگرذاری، طررف ودیعههرای ودیعهپذیر و طرف ذینفرع. در تمرام قراردادطرف ودیعه

امرانی را بره گرذار در مردیریت مایملرک پذیر دسرتورالعملهای طررف ودیعهمدیریت مایملک امانی تعیین مینماید. طرف ودیعه

بره نفرع آن مردیریت  گرذاریازد. طرف ذینفرع نیرز فررد یرا گروهری از افرراد اسرت کره قررارداد ودیعهطور مستمر اجرایی میس

گدذار افجمد  متتداها  گمفداا اسدت کد  گدرو  ادای ی  ا  طریدا فمایفدهگا  گدذاریس طدر  وهیت میشود. در این قرارداد ودیعه

پذیر خدهمات جصداف  متتداها  گمفداا اسدت و وهیت   فه؛ طرمیکفای هر کفعرافس خهمات جصاف  فظرات خوه را ا را  مفطو 

گرذاری بسریار مشرابه نقشری اسرت کره اشاره دارد. ما بر این باوریم که نقش این طررفین ودیعه NAطر  ذیفعو    ک  افجم  

برره اسررتثنای تعریررف ایفررا میکردنررد.  NAای، خرردمات جهررانی معتررادان گمنررام و انجمررن از قبررل جهررت توسررعه نماینرردگان منطقرره

هرریچ چیررز جدیررد دیگررری را در ئرره دادیررم، ای اراگررذار برره عنرروان گروهرری از نماینرردگان منطقررهمختصررری کرره از طرررف ودیعه

ایم ترا روابرط خردماتی موجرود در انجمرن م و صررفا سرعی داشرتهیگذاری مایملک معنوی انجمن توصریف نکرردقرارداد ودیعه

  خود را منعکس سازیم. 

 

ه اسرتفاده گذار به روشی بسیار بخصوص تبیین شده است. پشت این نوع زبانی کرفعالیتهای انجمن به عنوان طرف ودیعه

 شده چه چیزی است؟ 

گرذار میشرناختیم. بره گرذاری، در ابتردا خرود کنفررانس خردمات جهرانی را بره عنروان ودیعهگیری قررارداد ودیعهدر هنگام شکل

از سرروی کنفرررانس ایررن اختیررار را داشررتند تررا در رابطرره بررا خرردمات مرروثر بررر کررل انجمررن  NAهررای گروهلحرراظ ترراریخی، 

گررذار در قرررارداد ایررن امررر انجمررن را در موضررع مناسرربی جهررت انجررام فعالیررت برره عنرروان طرررف ودیعهگیری نماینررد و تصررمیم

گرذار دو گذاری مایملک انجمن قرار میداد. با این حال، شناخت خرود کنفررانس خردمات جهرانی بره عنروان طررف ودیعهودیعه

 مشکل در پی داشت:  



، بایستی راهری پیردا گذاری باشدقیقی تمام چیزهای مشمول در ودیعهگذار بایستی مالک حنخست، از آنجایی که طرف ودیعه

 NAگوهررای لررک منصررف )یررا اخالقرری( نشررریات و لوگررذار و در نتیجرره مامیکررردیم تررا خررود انجمررن را برره عنرروان طرررف ودیعه

 بشناسیم. 

 NAهرای برود کره گروه ، انجمن ما به توافق رسریده1992در سال « NAدوازده مفهوم برای خدمات »دوم اینکه با تصویب 

است، ایرن چنرین « مفهوم دوم»ای که در مورد اتخاذ نمایند. برای مثال، در مقاله NAباید به نحوی تصمیماتی موثر بر پیام 

تقیما بره سربایسرتی م NAپیشرنهادات ارائره شرده جهرت تغییرر دوازده قردم، دوازده سرنت، نرام، ماهیرت و یرا هردف »آمرده اسرت: 

ی خدماتی ثبت شده است، یکی از مایملک معنوی مشرمول که یک عالمت تجاری و نشانه NAنام «. دها برستصویب گروه

آنهرا نیرز و  کره حرق چراپ آن محفروظ اسرت تعریرف میکننردنشریاتی  ست. ماهیت و هدف معتادان گمنام راگذاری ااین ودیعه

گیری در مرورد قررارداد جهرانی جهرت تصرمیم اعطای اختیار بره کرل بدنره کنفررانس خردماتگذاری هستند. مشمول این ودیعه

هرای متغایر با روح دوازده سنت ما به نظر میرسید. در این قرارداد بره نحروی یرا گروه ،گذاری مایملک معنوی انجمنودیعه

NA جمعی شناخته میشدند.  گذار  و یا نمایندگان مستقیم آنها باید به عنوان ودیعه 

هرا گروههرر یرک از گذاری مایملک معنروی انجمرن را برین گذار در قرارداد ودیعهودیعه با این حال، نمیتوانیم وظایف طرف

جهرت اینکره هرا اعطرای اختیرار بره هرر یرک از گروهگذار بر کرل انجمرن تراثیر میگرذارد. تقسیم کنیم زیرا که تصمیمات ودیعه

ثیر جدی گذاشته و این مغرایر برا سرنت چهرارم تا NAها و یا کل اقداماتی را به خودی خود انجام دهند، میتوانست روی گروه

گرذار و ها و یا نمایندگان مستقیم انها جهت انجام وظرایف خرود بره عنروان ودیعهما بایستی به نحوی راهی برای گروهما بود. 

 به طور هماهن  پیدا میکردیم تا آنها بتوانند در تصمیماتی که روی همه آنها تاثیر داشت، شرکت نمایند. 

 گذار را اینگونه تعریف کنیم:این نتیجه رسیدیم که طرف ودیعهما به 

 انجمن معتادان گمنام. 1

 های آن. همانطور که گروه2

 ای خودندگان منطقهیا. از طریق نم3

 . میکنند. نظراتشان را در کنفرانس خدمات جهانی ابراز 4

د نظراتشران را در کنفررانس خردمات جهرانی ابرراز ای خرونردگان منطقرهیاهرای آن از طریرق نمانطور که گروهخود انجمن هم

هرای نیز هسرت. گروه NAگوهای بنابراین، مالک منصف نشریات و لوگذار شناخته میشود و ، به عنوان طرف ودیعهمیکنند

NA گررذاری را برره دسررت دارنررد زیرررا کرره ایررن قرررارداد برره طررور مسررتقیم برره منررافع هررر یررک از کنترررل مسررتقیم قرررارداد ودیعه

گیری از جانرب آنهرا در ای توانرایی تصرمیمتاثیر میگذارد. صرفا نمایندگان مستقیم آنها یعنری نماینردگان منطقره NAهای گروه

ای ایرن تصرمیمات را صررفا در بسرتر کنفررانس خردمات گذاری را دارند. الزم است که نمایندگان منطقرهمورد قرارداد ودیعه

 اجرایی میشود. شکلی هماهن  موثر بر کل انجمن، به  و خاص آن تصمیمکه  جهانی اتخاذ نموده تا بتوان اطمینان یافت

 

 2ماده 

، دیگررر NAگررذاری را تبیررین میکنررد: دوازده قرردم و سررنت هررای مشررمول در قرررارداد ودیعهآیتم ،چهررار بخررش نخسررت ایررن مرراده

، برازبینی و نحروه اسرتفاده از گیریگرذاری، شرکل. در سند ودیعهNA، و حق چاپ نشریات NA، نام و نمادهای NAنشریات 

 اند، تنظیم شده است. های که قبال تصویب شدهها همراستا با خط مشیآیتماین 



  مالکیت

پررذیر کرره خرردمات جهررانی معتررادان گمنررام مالکیررت نشررریات مررا برره نررام طرررف ودیعه»یررابیم: جمالترری ایررن چنینرری می 2در مرراده 

آیا این جمله بدین معناسرت کره انجمرن مالرک نشرریات خرود »ضا بپرسند: ممکن است برخی از اع«. میابشد، ثبت خواهد شد

 است.  خیرپاسخ این سوال «. نیست 

دفتر خدمات جهانی ) که اکنون خدمات جهانی معتادان گمنام نام دارد( در اوایل دهه هفتاد میالدی تشکیل شد، از زمانی که 

 3مرانطور کره در بنرد هبا این حال، مالک منصرف نشرریات مرا  حق چاپ نشریات ما ثبت شده است. قانونیبه عنوان مالک 

ماده اول قوانین کاربردی آمده است، خود انجمن میباشد. عالوه بر این، خردمات جهرانی معترادان گمنرام نهرادی کرامال مسرتقل 

نشرریات  ایرن اسرت کره مالکیرت قرانونی 2، بلکه شرکت خدمات جهانی انجمن ما محسوب میشود. منظرور از کرل مراده تنیس

 انجمن به نام شرکت قانونی انجمن ثبت خواهد شد. 

 ی پایه و دیگر یادبودها میشود؟ های قهوه، مجلهآیا این بند شامل فنجان، 3در رابطه با بند 

مشررمول مایملررک امررانی میشرروند. اسررتفاده از ایررن نمادهررا روی  3توصرریف شررده در بنررد  هررای خرردماتینمادعالئررم تجرراری و 

 پذیر خواهد بود. ه، مجله پایه و دیگر یادبودها مشمول قوانین طرف ودیعهفنجانهای قهو

 چیست؟ « ادغام»، منظور از 3در بند 

قررار « NAدرخرت »برا سربکی خراص روی لوگروی  NAامری بسیار رایج است. بررای مثرال، حرروف  NAادغام لوگوهای 

 گرفته است. 

 بیمارستانها و زندانهاست تاثیر میگذارد؟  که مربوط به« دور از دستر »خبرنامه  بر 4ایا بند 

محفروظ نیسرت زیررا کره در کنفررانس هریچ دسرتورالعملی مبنری برر « دور از دسترس»ی در حال حاضر حق چاپ خبر نامه

 محدود کردن تکثیر آن صادر نشده است. 

 : آثاری که حی چاپ آنها محفوظ است5بند 

تعریرف ارائره شرده میدهد. مرا برر ایرن براوریم کره  ارائه NAچاپ نشریات تعریف بسیار خاصی از شروط تولید و حق  5بند 

اران مرورد اعتمراد پذیری خردمتگزورد گمنرامی و مسرئولیتمن ما در مرجهای سابق انجمن و نیز فلسفه انمشیهمراستا با خط

 است. 

ا از انها انتظار داریم ایرن کرار شرکت میکنند، م NAهای خدماتی زمانی که خدمتگزاران مورد اعتماد ما در یکی از پروژه

انتظرار  بره انجمرن مرا خردمت کننرد. همچنرین را برای رسیدن به قدرت، دارایی و پرستیژ انجام ندهند، بلکه بدون خودخواهی

هایی از ابتدا تا انتها داشته داریم که انجمنمان از طریق نمایندگان خود در ساختار خدماتی، نظارت نهایی را بر چنین پروژه

 اشد. ب

ایرا نگرارش نشرریات ایا این بنرد بردین معناسرت کره هریچ یرک از نشرریات نمیتواننرد در خرارج از هیئرت امنرا شرکل بگیرنرد؟ 

 ها، نواحی و یا مناطی ممنوع است؟ توسط افراد، گروه

مرام هیئتهرا و ابتدا در نظر داشرته باشرید کره ایرن بنرد نره فقرط کمیتره نشرریات کنفررانس بلکره تاست.  خیرجواب هر دو سوال، 

ی یرک فررد، در یرک گرروه، ناحیره و یرا منطقره  های خدمات جهانی را شرامل میشرود. بررای مثرال، منرابعی کره در خانرهکمیته

قرار بگیرند،  NAتولید میشوند، تنها مستلزم این امر هستند که بایستی حق چاپ آنها قبل از اینکه در فرایند تشکیل نشریات 

 مثل همیشه، واگذار شود. 



ایا این بند بدین معناسرت کره نرام هریچ یرک از اشخاصری را کره دانرش وسریعی در حروزه خاصری از بهبرودی یرا انجمرن دارنرد 

 نمیتوان چاپ نمود  

چاپ نمیکنیم، اما منظور از این بند، این چیزها نیست. منظور از  NAگرچه ما نام افراد نویسنده را روی کتابها و پمفلتهای 

دارنرد، ایرن کرار را بایرد بررای  NAنشرریات افرادی که مشرارکت برزری یرا کروچکی در کمرک بره خلرق این بند این است که 

پررذیر ثبررت خواهنررد شررد تررا حقرروق کررل انجمررن در هررا برره نررام طرررف ودیعهانجمررن و نرره خودشرران انجررام بدهنررد. حررق چاپ تمنفعرر

، ثبررت شررود. اعضررای خالقرری کرره خصرروص نشررریات حفررظ شررود، نرره اینکرره برره نررام اشخاصرری کرره در پررروژه سررهمی داشررته انررد

میخواهند یک سری منابع بهبودی را خود و با نام خود نگارش و تولیرد کننرد و حرق چراپ آنهرا نیرز محفروظ اسرت، بره شررط 

 و دیگر عالئم تجاری استفاده نکنند، مانعی برای آنها وجود ندارد.  NAاینکه از نام 

ای های نرواحی یرا منطقرهنظارت مستمر دارد، ایا این مورد شامل خبرنامهگذار از ابتدا تا انتها بر نشریات اگر طرف ودیعه

 نیز میشود؟ 

اند. جهرت کسرب اطالعرات تولید شده NAخیر. این مورد فقط شامل مایملک ادبی امانی است، یعنی منابعی که در کل به نام 

خرردمات جهررانی در دسررترس اسررت، کرره در دفتررر « NAهای کتابچرره خبرنامرره»های محلرری، برره بیشررتر در خصرروص خبرنامرره

 مراجعه نمایید. 

 3ماده 

هرای کره گروه NAبه طور واضح بیان شده است: انجمرن  NAدر این ماده نقش انجمن در خلق، تصویب و بازبینی نشریات 

ای در کنفررررانس خررردمات جهرررانی نظررررات خرررود را ابرررراز میکننرررد، در حرررال حاضرررر اختیرررار آن از طریرررق نماینررردگان منطقررره

 را داراست.  NAری تصویب و ویرایش نشریات انحصا

هایی بره آنهرا اشراره شرده اسرت، در اصرل کنفررانس خردمات جهرانی و هیئرت هرا و کمیتره 1که در بنرد  کارگزارانیمنظور از 

 است که کنفرانس خدمات جهانی از طریق آنها امور فرعی خود را انجام میدهد. 

ریات و غیره در خارج از کنفران  خدمات جهانی و خدمات جهانی معتادان طوری نوشته شده است که تولید نش 1ایا بند 

 را شامل نمیشود؟ ها و نواحی( گمنام )برای مثال، گروه

 و از جانرب   خیر. منظور از این بند فقط این است کره منحصررا کنفررانس خردمات جهرانی اختیرار نشرریاتی را دارد کره بررای  

 ارد(، تولید میشوند. )که به کل انجمن اشاره د NAانجمن 

 

 ها، فنجانهای همایش جهانی و غیره(؟ اند )برچسب رویایا در این بند چیزهایی از قلم افتاده

، فنجانهررا( قانونگررذاری نشررده اسررت، بلکرره در مررورد عالئررم تجرراری و هررا )برچسررب روی چیررپ هرراود کاالخیررر. در مررورد خرر

نظرر از  فصرر هراکاالاند، قانونگذاری شده است؛ منظور تمام آن تفاده شدهکه در ساخت آن کاالها اس NA های خدماتینماد

 سازنده آنهاست.  

 در قوانین کاربردی آمده است؟ 2چرا بند 

گیری کلی انجمن ما میباشد و نیرز هیئتهرا و ی تصمیماین بند جهت شفاف سازی رابطه میان کنفرانس خدمات جهانی که بدنه

گرذار )نماینردگان منطقره ای در کنفررانس خردمات جهرانی( در حالیکره طررف ودیعهگذار میباشد. های آن با طرف ودیعهکمیته



نزدیک با هیئت امنا دارد و ای گذار رابطهاختیار مستقیم موضوعات مربوط به مایملک معنوی امانی را دارد، طرف ودیعه

 گذاری تسهیل مینماید. در چارچوب مفاد قرارداد ودیعههیئت امنا امور مربوط به تولید منابع جدید و ویرایش منابع فعلی را 

روز ویررایش نمرود. ایرا ایرن مطلرب درسرت  150را میتوان فقرط طری  NAبه نظر میرسد که کتاب پایه و نشریات بهبودی 

 است؟ 

ه بایستی بره ک نشان داده شدهاین مطلب تصمیم کنفرانس را منعکس میکند. با این حال، در تصمیم دیگری از لحاظ فنی بله. 

 اند، مرور نماید. انجمن تا حد ممکن زمان داد تا منابع جدید یا ویرایش شده را که برای تصویب پیشنهاد شده

 4ماده 

گمنررام را در مرردیریت نشررریات و  ایررن مرراده از قرروانین کرراربردی نقررش، مسررئولیتها و محرردودیتهای خرردمات جهررانی معتررادان

 . گوهای انجمن به تفصیل بیان میکندلو

 ی امانی چیست؟ : منظور از رابطه3بند

پرذیر )خردمات جهرانی معترادان گمنرام( را بیران گذار )نمایندگان انجمرن( و طررف ودیعهی امانی بین طرف ودیعهرابطه 3بند 

میکند. اساسا، منظور از رابطه امانی این است که کسی چیزی را به کرس دیگرر میدهرد ترا از آن مراقبرت کنرد )بررای مثرال، 

حق چاپ( و دستورالعملهای خاصی را برای چگونگی مراقبت از آن بره طررف مقابرل بیران میردارد. ممکرن اسرت بره مررور 

زمان دستورالعملهای دیگری نیز برای مراقب از آن صادر کند و طرف امانتردار ملرزم اسرت ترا از آن دسرتورالعملها تبعیرت 

امرا بره لحراظ قرانونی جرز مایملرک طررف امانتردار بره ثبرت برسرد، نماید. گرچه چیزی که به امانت گذاشرته شرده ممکرن اسرت 

مالک اصلی )در اینجا انجمن( مالکیت منافع مایملرک را بره دسرت دارد و میتوانرد در صرورت تمایرل آن مایملرک را برازپس 

لوگوهرای  جهرت مردیریت و حفاظرت از حرق چراپ وبستاند. این همان رابطه امانی است و با تمهیداتی که در سالهای گذشته 

 توسط خدمات جهانی معتادان گمنام صورت گرفته همخوانی دارد.  NAیات مصوب رنش

 گذاری مغایرت دارد؟ سند ودیعه 5، ماده 4، بند 11 آیتمایا بند چهارم با 

 گرذاری بره وی اعطرا شرده، مغرایرتیپرذیر در خصروص اسرتخدام افرراد کره در سرند ودیعهخیر، این بند با اختیار طرف ودیعه

 بردپیشر جهرت به هرر یرک از ایرن افرراد کره این مفاد مانع از پرداخت دستمزد»ندارد و به طور خاص در آن امده است که: 

 .«، نمیشوداندخدمت کردهپذیر اهداف طرف ودیعه

 ای از مخارج و هزینه ها را نام ببرید. نمونه

مربروط بره رفرت و برگشرت بره جلسرات هیئرت را کره اعضای هیئت امنای خدمات جهانی معتادان گمنام معمروال هزینره هرای 

های رایرج، هزینره تمراس برا ، دریافت میکنند. یکری دیگرر از هزینرههای غذایی و هتل میشودشامل هزینه بلیط هواپیما، وعده

 دفتر هیئت خدمات جهانی معتادان گمنام است که پرداخت میگردد. 

 تری نیاز است؟ ؟ ایا به رهنمودهای خاصاستاد استخدام نویسندگان غیرمعت  ایا منظور از این بند

گرچه در این بند هیچ عباراتی در خصوص منع اسرتخدام نویسرندگان غیرمعتراد توسرط خردمات جهرانی معترادان گمنرام نیامرده 

(. G-3ممنروع نمروده اسرت )بخرش  NAاست، اما رهنمودهای کنفرانس خدمات جهانی استفاده از آنها را در تشکیل نشریات 

 بهتر به نظر میرسد.  NAامر برای پیشبرد اهداف  این

 اول بدین معناست که میتوان لوگوها را در هر زمانی تغییر داد؟  آیتم، ایا 7در رابطه با بند 



کره برا سربک خاصری  NA، طررح حرروف (Narcotics Anonymous، نرام معترادان گمنرام )لوگرواگر منظور شرما از واژه 

هرای نمادپاسخ منفی اسرت. تغییرر در ان عالئرم تجراری و ، است NAره و یا لوگوی اصلی گروه ، الماس داخل داینوشته شده

ی در کنفررانس نظررات خرود را ابرراز میکننرد، اهرای آن از طریرق نماینردگان منطقرهفقط توسط خود انجمن کره گروه خدماتی

 امکان پذیر است. 

 گذاری نشریات را به عهده دارد؟ ر کلی کنترل قیمتپذیر به طواین است که طرف ودیعه 2 آیتمایا منظور از 

بله همینطور است. خدمات جهانی معتادان گمنام، قیمرت فرروش منرابع بره دیگرران را کنتررل مینمایرد. از زمران تشرکیل دفترر 

 مشی استاندارد شده است. تبدیل به یک خط آیتمخدمات جهانی، این 

 مانی محافظت میکند؟ پذیر چگونه از مایملک ا: طرف ودیعه11بند 

این بند فرایند مورد استفاده در محافظت از مایملک معنوی امانی را تبیین میکند. ایرن بنرد بره خردمات جهرانی معترادان گمنرام 

شده را نقرض میکننرد، پاسرخ گذاریودیعه های خدماتینمادبه موقع به اقداماتی که حق چاپ، عالئم تجاری و مجوز میدهد تا 

ای بره گونرهرا از این مشکالت مطلع سازد. این بند همچنین دفتر خدمات جهانی را مخیر میسازد تا مشرکل را دهد و انجمن 

و به شرط اینکه اعضای هیئت امنا نیز موافق باشند، حرل و فصرل کنرد. مفراد  که بیشترین منفعت را برای انجمن داشته باشد

تصرویب  "اقردام بره نقرض کرردن "در خصروص 1991نی سرال همراستا با طرحی است که در کنفرانس خدمات جهرا 11بند 

 شد. 

پنجم، بند یازدهم، بدین معناست که خدمات جهانی معتادان گمنام میتوانرد شرکایتی را تنظریم کنرد و در مرورد اینکره  آیتمآیا 

 ی نکند؟ را به خطر بیندازد، هیچ پرسشی از کنفران  خدمات جهان شاقدام بخصوص موفقیتآیا این شکایت ممکن است 

یرک  از افترد کرهگذاری را کنار هم قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تنها در شرایطی چنین اتفاقی میبله. ما اسناد ودیعه

کنفرانس در باب موضروعی خراص شرکایت شرده باشرد. همچنرین در نظرر داشرته باشرید کره  گانکنندیا چند نفر از خود شرکت

پرذیر در حفرظ مروثر مایملرک امرانی مگر اینکه اقدام افراد مدنظر توانایی طرف ودیعه ،افل شدنباید از دادن اخطاریه قبلی غ

گرذار بره ایرن مشرکوک باشرند کره هریچ گونره ای بره عنروان طررف ودیعهبه طور اشکار تضعیف کند. اگر نمایندگان منطقرهرا 

خردمات جهرانی معترادان گمنرام بخواهنرد کره ای بردون دلیرل خاصری صرادر نشرده اسرت، میتواننرد و الزم اسرت کره از اخطاریه

 اخطاریه خود را به آنها نشان دهد. 

  پذیر به ارائه گزارشات چیست؟ : منظور از الزام طرف ودیعه12بند 

ای که خدمات جهانی معتادان گمنرام بایسرتی در مرورد مسرائل در این بخش دستورالعملهای انجمن برای گزارش جامع ساالنه

ی خرود ارائره دهرد، بیران میکنرد؛ بره ویرژه آن دسرته از امرور مربروط بره نشرریات انجمرن. هردف از ایرن بخرش مالی و فعالیتهرا

پرذیر بایسرتی کرامال در اطمینان بخشیدن در مورد این مسئله اسرت کره خردمات جهرانی معترادان گمنرام بره عنروان طررف ودیعه

 مورد نحوه مدیریت مایملک معنوی انجمن پاسخگو باشد. 

 5ماده 

 دهگرذاری توصریف میکنرد. یکری از بنردهای ایرن مرااشاره دارد، در ودیعه NAن ماده نقش طرف ذینفع را که به کل انجمن ای

 3درخور توجه ویژه است: بند شماره 

 3بند

ع قررارداد فرگرذاری بحرث مینمایرد. بره طرور معمرول، بره طررف ذیناین بند بسیار فراتر از الزامات قانونی معمول برای ودیعه

برا ایرن حرال، در مجموعره پرذیر را بررسری نمایرد. گذاری اجازه داده نمیشود ترا تحرت هرر شررایطی اسرناد طررف ودیعههودیع



را طروری  3معتادان گمنام چنین موردی صردق نمیکنرد، بره ویرژه برا توجره بره سرنت نهرم و مفهروم دوم مرا. بنرابراین، مرا بنرد 

ای میتوانرد هرر منطقرهاسناد خردمات جهرانی معترادان گمنرام داده شرود.  ایم تا به بخشهایی از انجمن مجوز مرورنگارش کرده

بره اسرتثنای اسرناد شخصری بازرسری نمایرد )طبرق قرانون اسرتخدام فردرال را  خردمات جهرانی معترادان گمنرامهر یرک از اسرناد 

توسط عضوی از هیئت امنرا  ایاالت متحده آمریکا، کارفرمایان بایستی این اسناد را کامال محرمانه نگاه دارند(. تیم بازرسی

کننرده بازرسری میباشرد. گرزارش حاصرل از بازرسری بایسرتی رهبری میشود که هدف وی خدمت به عنروان میرانجی یرا کنترل

 ای پخش شود. این روند بازرسی دو فایده دارد:طرفانه باشد و نتایج آن بایستی بین تمام نمایندگان منطقهبی

طرفانره در مرورد تردیردهایی کره دربراره عملکررد نادرسرت خردمات جهرانی معترادان گمنرام در با انجام تحقیقی جامع و بی. 1

 مدیریت ودیعه به وجود آمده، میتوان از شدت بحثها کاست. 

 ای از ابهام را برطرف میکند. زادانه را فراهم میسازد و هر هالهرتباط آا. این بازرسی امکان برقراری 2

 خاصی وجود داشته باشد؟ یدغدغهی بایستی بازرس ای توجیه انجامایا بر

های ای که خواستار بازرسی است، ملزم میباشد ترا دغدغرهسوم، کمیته خدمات منطقه آیتم، در «شرایط بازرسی»در قسمت 

گررذاری کرره خواسررتار بازرسرری آنهررا میباشررد، برره تفصرریل بیرران کنررد. خررود و هررر حرروزه خاصرری از فعالیتهررای مربرروط برره ودیعه

بسیار محردود  های تیم بازرسیگذاری را تسهیل میکند، حتی اگر دغدغهبعاد خاصی از فعالیتهای مربوط به ودیعهبازرسی ا

 باشد. 

 6ماده 

پرذیر دارد. حقیقرت ایرن اسرت کره لغرو ای بره لغرو و واگرذاری مجردد حقروق و مسرئولیتهای ودیعهرویکرردی دومرحلرهاین ماده 

مانی بزرگری محسروب میشرود. چنرین حرکتری تنهرا در صرورتی بایرد رخ دهرد کره پرذیر حرکرت سرازمسئولیتهای طررف ودیعه

پرذیر در انجرام مسرئولیتهای خرود و تنهرا پرس از برازبینی دقیرق وجرود نگرانی برزری و جردی در مرورد توانرایی طررف ودیعه

 داشته باشد. 

 1بند 

وان مشخص نمود که ایا نگرانی بزرگی در مرورد ند لغو مسئولیتها راه و روشی را تببین میکند که با آن میتیمرحله اول فرا

ای بایسرتی بررسری پیشرنهاد لغرو را برا رای مدیریت ودیعره وجرود دارد یرا خیرر. اگرر ایرن چنرین برود، سرپس نماینردگان منطقره

 اکثریت به تصویب برسانند. 

  3و  2بند 

را تبیین میکند. این مرحله تا اتمام یرک چرخره ند لغو مسئولیتها، بررسی حقیقی و لغو و واگذاری مسئولیتها یمرحله دوم فرا

ای کره جهرت بررسری کمیتهکنفرانس طول میکشد تا زمان کافی برای بحث و دریافت بازخورد از انجمن وجود داشته باشد. 

کنندگان کنفرانس خدمات جهانی از سراسر دنیا و عضوی از هیئت امنا به شرکتپیشنهاد لغو به وجود آمده است متشکل از 

پرذیر مسرتلزم تصرویب از سروی دوسروم تصمیم مبنی بر لغو حقروق و ومسرئولیتهای طررف ودیعهعنوان رئیس کمیته میباشد. 

 ای است تا بتوان از اتفاق نظر بیشتر اعضا در مورد این تصمیم مهم اطمینان پیدا کرد. نمایندگان منطقه

 7ماده 

ویررایش قروانین گذاری را تبیین میکند. و از آن مهمتر خود سند ودیعه گذاریقوانین کاربردی ودیعه این ماده فرایند ویرایش

گذاری به زمان بیشتری نیاز دارد و دلیل آن این است که کاربردی را میتوان بدون معطلی انجام داد؛ اما ویرایش سند ودیعه

 . بگیردکافی برای اعمال چنین تغییراتی صورت  یهابررسی



 گذاری چیست؟ ند، تکلیف قرارداد ودیعهاگر ساختار خدماتی تغییر ک

به طور واضح فراینردی را توصریف میکنرد کره میتروان برا آن سرند و قروانین را طروری گذاری قوانین کاربردی ودیعه 7ماده 

 ویرایش نمود که با هر گونه تغییر در ساختار خدماتی همراستا باشد. 

 واژه نامه

A .داوری (Arbitration) : که با ان میتوان اختالفات مدنی را خارج از دادگاه حل و فصل نمرود؛ در راه و روش خاصی

 (9 آیتم، 4، بند 5گذاری، ماده کالیفرنیا قانون مدنی برای آن قانونگذاری میکند )سند ودیعه

B .ضمانت  (Bond) :بخصروص طبرق  ضرمانت میکنرد و اگرر آن عمرل   ای که انجام عملی را که قبال بدان توافق شردهسپرده

 (5 ، بند1گذاری، ماده سند ودیعهشروط تنظیم شده محقق نشود، این ضمانت بازپس داده نمیشود )

C .واگذاری  (Conveyance):  انتقال مایملک )به ویژه ملرک( از یرک شرخص بره شخصری دیگرر، طری عملری قرانونی. در

 ( 2 ، بند1گذاری، ماده دیعهسند ودنیای امروز این عمل تنها با تنظیم سند بین دو فرد زنده صورت میگیرد )

C .حی چاپ (Copyright) : ،اعطای حق انحصاری به یک نویسنده، آهنگساز، طراح و غیره از سوی قرانون جهرت چراپ

  های اثر اصلی.انتشار و فروش کپی

E .رهن یا گرو (Encumber :)گرذاری، هودیع المعامله کردن ملک یا افراد، به خصوص در برابر وام )سرندرهن یا ممنوع

 (5، بند 5؛ و ماده 5 آیتم، 4 ، بند5ماده 

F .ّ( امانیFiduciary :)گرذاری و یرا امرر ای اسرت کره در آن یرک شرخص در یرک قررارداد ودیعهیرک رابطره امرانی رابطره

ای اسرت کره در آن بره شخصری چیرزی داده محرمانه به طرف دیگر وفادار و با او صادق است. اساسا، رابطه امرانی رابطره

ود تا از آن مراقبت نماید )برای مثرال، حرق چراپ( و دسرتورالعملهای خاصری در مرورد چگرونگی مراقبرت از آن نیرز بره شیم

د و طررف گری نیز برای مراقب از آن صادر شروبه عالوه، ممکن است به مرور زمان دستورالعملهای دیوی داده میشود. 

د. گرچه چیزی که به امانرت گذاشرته شرده ممکرن اسرت بره لحراظ قرانونی امانتدار ملزم است تا از آن دستورالعملها تبعیت نمای

مالرک اصرلی )در اینجرا انجمرن( مالکیرت منرافع مایملرک را بره دسرت دارد و  امرا جز مایملک طرف امانتدار بره ثبرت برسرد،

؛ 1، بنرد 1بردی، ماده ؛ قوانین کار4 ، بند5گذاری، ماده ودیعه )سند میتواند در صورت تمایل آن مایملک را بازپس بستاند.

  (10و  2،3، بند 4و ماده 

H . ادغام های خدماتینمادعالئم تجاری و( شدهHybrid trademarks, service marks) : ترکیب یک عالمت تجراری

، 4ه ؛ و مراد3، بنرد 2ی دیگرر )قروانین کراربردی، مراده نشردهشده و یا ثبتو یا نشانه خدماتی ثبت شده با یک یا چند نماد ثبت

 (. 5بند 

I .( غرامرررتIndemnification): سرررازی در برابرررر صررردمه، زیررران و خسرررارت )بررره ویرررژه از طریرررق بیمررره( )سرررندمصون 

 (6 ، بند5گذاری، ماده ودیعه

I .( تخلف، نقضInfringement :) .قروانین شکستن یا نقض قوانین، تعهدات، حقوق، حق چاپ، حق ثبت اختراع و غیره(

 (11، بند 4؛ ماده 1ند ، ب1کاربردی، ماده 

I .ممنوعیت (Injunction :)فانه فرردی دیگرر صرفرایندی قضایی که طی آن فردی که تهدید به تعدی از حقوق قانونی یا من

کرده باشد، از شروع یا ادامه چنین عمل اشتباهی بازداشرته میشرود و یرا از او خواسرته میشرود ترا وضرعیت را بره حالرت قبرل 

 (5 آیتم، 11، بند 1ربردی، ماده بازگرداند )قوانین کا



I .( مایملررک معنررویIntellectual property :) چیزهررای نشررات گرفترره از ذهررن و روح. نرروع مایملررک معنرروی شررامل

 نشریات، عالئم تجاری، حق ثبت اختراع و فرایندهای تولید و دیگر موارد میشود. 

L .( شکل قانونی کسب و کارLegal form of business :)زمانی کره تحرت آن کسرب و کراری توسرط دولرت ثبرت نوع سرا

سررند ی افررراد میشررود. )نیافتهمیشررود. چنررین شررکلی از کسررب و کررار، شررامل شرررکتها، بنیادهررا، شررراکتها و مشررارکت سررازمان

 ( 3 آیتم، 4، بند 5گذاری، ماده ودیعه

P .( سود مالیPecuniary profit:) ( 3، بند 4ردی، ماده پاداش حاصل از یک شکایت قانونی )قوانین کارب 

P .( حسابرسی عملکردPerformance audit :)ها و فرایندهای مدیریتی  )قوانین کاربردی، مشیبررسی موشکافانه خط

 (12و  10، بند 4ماده 

D .( توضرریت تفصرریلیDetail :) افتررد کرره یررک حسررابدار دارای گواهینامرره معتبررر معمررول زمررانی اتفرراق مییررک حسابرسرری

حسابها را مررور کنرد، بیانیره مرالی سراالنه را تهیره کنرد و یکپرارچگی دفراتر و یادداشرتهای مخصروص را تاییرد  استخدام شده،

نماید. در حال حاضرر، ایرن نروع از حسابرسری هرر سراله در خردمات جهرانی معترادان گمنرام صرورت میپرذیرد و نترایح آن در 

 منتشر میگردد. « NAگزارش ساالنه خدمات جهانی »

های مررالی آینررد، خررط مشرریتر اسررت. حسررابدارانی روی کررار میبر تررر و پرهزینررهتر، زمرران، پیچیرردهسرری عملکررردحسابر انجررام

ای پیگیرری میکننرد؛ هرر را از هرر جنبره NAخدمات جهانی معتادان گمنام را مرور میکنند و هر فعالیرت از خردمات جهرانی 

نه و دریافت وجوه. آنها زمانی که کار خود را به اتمرام برسرانند، فعالیتی در ارتباط با به بار آوردن هزینه ها، پرداختن هزی

گزارشی جامع و یک سرری پیشرنهادات در مرورد فراینردهای مرالی خردمات جهرانی همرراه برا سرخنان عرادی و تاییدیره صرادر 

 مینمایند. تا کنون در خدمات جهانی معتادان گمنام حسابرسی عملکرد صورت نگرفته است. 

P .قرارداد دائ( می خیریهPerpetual charitable trust :)سرازی، مسرتمر، پایرا، ابردی واژه دائمی به معنای عدم متوقف

رابطه امانی در ارتباط با مایملکی که با هدفی یک »این گونه تعریف میشود: ای و زمان نامحدود است. یک قرارداد خیریه

قبرال ایرن مایملرک دارای وظرایفی منصرفانه اسرت کره همراسرتا برا  اند و طررف امانتردار درگذاشرته شردهخیرخواهانه به ودیعه 

یرک اهداف خیرخواهانه میباشرد. منظرور از هردف خیرخواهانره دسرتیابی بره اهردافی اسرت کره بره نفرع جامعره یرا ناحیره اسرت. 

وفرادار و گذاری و یا امر محرمانه به طررف دیگرر ای است که در آن یک شخص در یک قرارداد ودیعهرابطه امانی رابطه

 (. 3، بند 1گذاری، ماده با او صادق است )سند ودیعه

P .گذاری کالیفرنیاقانون ودیعه (Probate Code, California :)ها گرذاریای از قانون مدنی کالیفرنیا که برر ودیعهشاخه

 (8گذاری، ماده حاکم است )سند ودیعه

P .( احتیرراطم مالحظررهPrudence:) ترین اقرردام؛ خرررد کرراربردی، ترین و پرمنفعررتترین، عاقالنررهتوانررایی تشررخیص مناسررب

تشخیص کاربردی؛ خردمندی؛ دانش یا مهارت در موضوعی خاص؛ دوراندیشی؛ اینده نگری. در نظر داشرته باشرید کره در 

اثیر میگذارد، ها تگذاری در کالیفرنیا، مفهوم احتیاط و مالحظه که بر مدیریت ودیعهبط به ودیعهتمریر اقدامات دادگاهی سم

 (. 4و  3، بند 5گذاری، ماده منجر به تبیین استانداردهای احتیاطی خاصی شده است )سند ودیعه

R .( تایید کردنRatify :) تایید یا معتبر ساختن یک اقدام، پیمان، قول و قرار و غیره، برا دادن رضرایت، تصرویب کرردن و

؛ مراده 1، بنرد 1)قروانین کراربردی، مراده  ی انجام و یا تنظیم شده اسرت(یا فرمان رسمی )به ویژه تایید کاری که توسط دیگر

 ( 4 آیتم، 11، بند 4



R .( نشریات بهبودیRecovery Literature :)ی از معترادان گمنرام کره هردف از آنهرا در وهلره هر کتاب، کتابچه یا پمفلتر

مررورد اسررتفاده قرررار گیرنررد )سررند  NAتوزیررع در بسررتر جلسررات بهبررودی برررای یررا  NAنخسررت ایررن اسررت کرره توسررط اعضررای 

 (.2، بند 2؛ قوانین کاربردی، ماده  3گذاری، ماده ودیعه

R .( ثبتRegister :)در یرک دفترر ثبرت خراص. همچنرین، وارد کرردن  هوارد نمودن رسمی اسناد، اطالعات، نامهرا و غیرر

؛ قرروانین  9گررذاری، مررادهسررند ودیعه) اطالعررات یررک سررند برره دفتررر ثبررت توسررط شخصرری کرره دارای اختیررار چنررین کرراری اسررت

 (.5، بند 4ماده ؛ 5، بند 2؛ ماده 3، بند 1کاربردی، ماده 

S .( دستور توقیفSeizure Orders:)   دستور دادگاه به توقیف مایملک افراد جهت جبران خسارات وارده به فردی دیگر

 ( 5 آیتم، 11 ، بخش4و یا جلوگیری از احتمال خسارات بیشتر )قوانین کاربردی، ماده 

Sنماد .( های خدماتیService marks :) نشانه یا ابرزاری کره بررای شناسرایی خردمات عرضره شرده اسرتفاده میشروند )ماننرد

 حمل و نقل یا بیمه(

S .( منابع خدماتیService materials :)ه یا دیگر منابعی که هدف اصلی از آنها این  است که در بستر هیئت و یا کتابچ

 (2، بند 2؛ قوانین عملیاتی، ماده 3گذاری، ماده سند ودیعهاستفاده شوند )  NAاتی کمیته خدم

S .( واگذارکنندهSettlor :) .این واژه در فرهن  لغت، اینگونه تعریف شرده اسرت: شخصری کره مرایملکی را واگرذار میکنرد

اسررت، ایررن برردین معناسررت کرره انجمررن،  هگررذاری گفترره میشررود کرره انجمررن معتررادان گمنررام واگذارکننرردزمررانی کرره در سررند ودیعه

مایملررک امررانی را بررر عهررده دارد )سررند  یعرره اسررت و بنررابراین مالکیررت برحررقشررده و خررود ودگذاریتولیدکننررده مایملررک ودیعه

 (. 2گذاری، ماده ودیعه

T .(  مسررئولیت شررخص ثالررThird-party liability:)  در آن مسررئولیتی کرره در ذات یررک ادعررای احتمررالی وجررود دارد کرره

پذیر متهم به واردکردن خسارت نیست و ادعایی در مورد اینکه بره او خسرارتی وارد شرده نردارد؛ برا ایرن حرال، طرف ودیعه

 (. 7 آیتم، 4، بند 5گذاری، ماده در قبال خسارت به دیگران مسئول است )قرارداد ودیعه

T .( عالمت تجاریTrademark :)ت و توسط یک تولیدکننده یا تراجر جهرت تمییرز عالمتی که به طور قانونی ثبت شده اس

کاالهای وی از کاالی مشابه شرکتهای دیگر استفاده میشود. معموال به ابزار یا شکلی متمایز اشاره دارد یا یک نرام فرانتزی 

س شده و یا نقش زده میش ،بندی برای فروشو یا یک نام تجاری، یا نام فرد یا شرکت که روی کاال و یا بسته  ود. پ ر 

 NA# مایملک معنوی 1بولتن 
 2010شده در ماه جوالی ویرایش

 

 NAاستفاده داخلی از مایملک معنوی 

اپ آنهرا محفروظ اسرت و نیرز کره حری چر NAدر باب چراپ مجردد نشرریات بهبرودی  NAای در مورد خط مشی انجمن بیانیه

 NAی شدهو نمادهای خدماتی ثبتهای خدماتی از عالئم تجاری ، هیئتها و کمیتهNAهای گروه یاستفاده

هرای آن از طریرق نماینردگان # مایملک معنوی انجمن توسط انجمن معتادان گمنام به تصویب رسید و در واقرع گروه1بولتن 

نظرات خود را ابرراز کردنرد کره ایرن  1993ای خود در کنفرانس خدمات جهانی، در بیست و هفتم ماه آوریل هخدمات منطق

ویرررایش شررد. ایررن بررولتن  1998و  1997اجرایرری شررد و سررپس در کنفرررانس خرردمات جهررانی  1993اه مرره بررولتن از یکررم مرر

خرردماتی  از  هایکمیترره و و هیئتهررا NA هررایگروه یاسررتفاده های پیشررین در رابطرره بررا مشرریهررا و خطجررایگزین تمررام بولتن

 شده است.  NAی شدهثبت دماتیخ نمادهای و تجاری عالئم از نشریاتی که حق چاپ آنها محفوظ است و نیز



و  NAگذاری مایملک معنوی انجمرن بره تفصریل بیران میکنرد کره خردمات جهرانی معترادان گمنرام چگونره از نرام یعهدقرارداد و

و عالئررم تجرراری و  NAعالئررم تجرراری و نشررریات بهبررودی آن محافظررت کرررده و آنهررا را مرردیریت مینمایررد. ایررن قرررارداد نررام 

های چاپی و الکترونیکری و هرر ها و تمام رسانهبه هر شکلی که باشند در برمیگیرد که شامل ترجمهرا نشریات بهبودی آن 

هرای مایملرک ود کره در آینرده شرکل میگیرنرد. رهنمودهرای دیگرری کره در ایرن برولتن و در دیگرر بولتنشری دیگرری میرسانه

گرذاری مایملرک معنروی ی قررارداد ودیعهاند، ضرمیمههمعنوی توسط انجمن برای استفاده از مایملک معنوی انجمن تنظیم شد

هسرتند. برا پیرروی از  NAی برمبنای مالحظات قرانونی و ترا حردودی برر مبنرای ماهیرت دها تا حدودانجمن هستند. این رهنمو

ه بررای و عالئرم تجراری و نشرریات بهبرودی آن همیشر NAانجمن این اطمینان را به ما خواهرد داد کره نرام  ،ند قدم سادهاین چ

  تحقق هدف اصلی ما در دسترس خواهند بود. 

شرروط منردرج در قررارداد های مایملک معنروی بردان پرداختره نشرده اسرت، تحرت هر موضوعی که به طور خاص در بولتن

هرا بایسرتی بره دفترر خردمات گذاری مایملرک معنروی انجمرن بررسری میشروند. جهرت هرگونره سروال یرا مشرکل در بولتنودیعه

 مراجعه نمود.  NAجهانی 

را مرنعکس میسرازد. اسرتفاده از عالئرم  NAدر خرالل انجمرن  NAاین بولتن، خط مشی موثر برر اسرتفاده از مایملرک معنروی 

مودهرا ، تعهدی جهت تبعیت از این رهنمودهاست. استفاده از آنها اگرر همراسرتا برا ایرن رهنتجاری و نشریات بهبودی انجمن

 اند. # مایملک معنوی به بحثهایی میپردازد که در مورد استفاده از آنها صورت گرفته5لتن نباشد، نادرست تلقی میشود. بو

 

 

 NAهای استفاده توسط گروه

را بیرران میدارنررد. ایررن رهنمودهررا  NAهررای و نشررریات بهبررودی توسررط گروه NAایررن رهنمودهررا اسررتفاده صررحیح از لوگوهررای 

های خدماتی ی نادرست بکار گیرد، پیشنهاد میکند. در کتابچهب از استفادههمچنین معیاری که یک گروه میتواند جهت اجتنا

پیدا نمرود. شرما میتوانیرد قبرل از اسرتفاده  NA، ماهیت، عملکرد و نقش آن در انجمن NAمیتوان توصیفی از گروه  NAفعلی 

 مایید. اند، مرور نها را توصیف کردهاز رهنمودهای ذکر شده در پایین، بخشهایی که این گروه

  NAهای خدماتی استفاده توسط هیئتها و کمیته

گوهرا و اند، میتواننرد از لوتشرکیل شرده NAهرای کره بطرور مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم توسرط گروه  یهایو کمیتهخدماتی  یهیئتها

اسرتفاده  ثبرت شرده باشرند، NAبه نحوی که در این رهنمودها آمرده و مرادامی کره توسرط خردمات جهرانی  NAنشریات بهبودی 

 نمایند. 

 و یا دیگر افراد  NAاستفاده توسط اعضای 

 NAیرا دیگررر افررراد خررارج از  NAملرک معنرروی برره اعضررای یهررای مارهنمودهرای ارائرره شررده در ایررن برولتن و یررا دیگررر بولتن

اسرتفاده از  یا دیگرر افررادی کره خواهران NAاعضای استفاده کنند.  NAمجوز نمیدهند تا از عالئم تجاری و مایملک معنوی 

بایسرتی درخواسرت خرود را کتبرا و مسرتقیما بره خردمات جهرانی  ،عالئم تجاری و نشریات بهبودی با حق چاپ محفروظ هسرتند

NA  .اعالم نمایند 

 NAرهنمودهای استفاده از عالئم تجاری 



که  NA(، حروف Narcotics Anonymousهستند: نام معتادان گمنام ) NAی انجمن شدهاینها برخی از عالئم تجاری ثبت

 که تصویر همگی آنها در پایین آمده است:  NAاند، الماس داخل دایره و لوگوی اصلی گروه با سبک خاصی نوشته شده

 

 

 راهنمای استفاده

ی هدف اصرلی مرا و گمنرامی مرا کره بنیراد معنروی ماسرت، کنندهاستفاده از عالئم تجاری معتادان گمنام بایستی همیشه منعکس

های خدماتی آن نباید از نام و یا عالئم تجاری معتادان گمنرام بره نحروی اسرتفاده کننرد و یا هیئتها و کمیته NAهای روهباشد. گ

 ، مسئولیت قانونی یا مالی به بار آورد. NAبرای انجمن، ساختار خدماتی و یا شرکتی خارج از که 

بره هرر شرکلی مررتبط  NAرا بره هرر شررکتی از  NAه انجمرن عالئم تجاری معتادان گمنام را نباید به نحوی اسرتفاده نمرود کر

 سازد. 

عالئم تجاری معتادان گمنام را نباید در هیچ یک از شعارها، موضروعات و دیگرر منرابع مررتبط برا اجررای قرانون، سیاسرت، 

 پزشکی و مذهب استفاده نمود. 

های دیگررر احترامرری برره حساسرریترنجررش و یررا بیاحتمررال از عالئررم تجرراری معتررادان گمنررام نبایررد برره نحرروی اسررتفاده نمررود کرره 

 را در پی داشته باشد.  NAها و یا کل سازمانها، گروه

 از عالئم تجاری معتادان گمنام نباید به نحوی استفاده نمود که ما را وارد بحثهای عمومی کند. 

 از عالئم تجاری معتادان گمنام نباید روی نشریات بهبودی محلی استفاده نمود. 

  NAمت تجاری مصوب انجمن عال

ی بهبرودی خراص توسرط جهرت نشران دادن ایرن مرورد اسرتفاده میشرود کره یرک نشرریه NA انجمرن مصروب تجاری از عالمت

ای خود در کنفرانس خردمات جهرانی نظررات خرود را ابرراز های آن از طریق نمایندگان منطقهانجمن معتادان گمنام که گروه

 روی دیگر منابع استفاده نمود.  NAنمیتوان از عالمت تجاری مصوب انجمن  اند، تصویب گردیده است.نموده

 

 نشان عالمت تجاری



ای کوچرک را داخرل دایرره( TM( و یرا )Rبایستی حررف برزری )استفاده شود،  NA زمان که قرار بود از عالئم تجاری هر

یرن لوگوهرا عالئمری هسرتند کره تحرت مالکیرت تمرام اقرار داد. برا ایرن کرار نشران میردهیم  NAدر سمت راست عالمت تجاری 

اند. این یکی از روشهایی است که کمک میکند حقروق قرانونی انجمرن در برابرر قانونی بوده و یا به صورت قانونی ثبت شده

 مالکیت عالئم تجاری آن حفظ شود. 

 حفاظت از آثار هنری 

یرک اثرر هنرری اصریل، نقاشری، ک هنرمنرد بخواهرد ترا ی خردماتی از یرو یا هیئرت یرا کمیتره NAهای هر زمان یکی از گروه

بایستی همیشه اطمینران یابرد کره  NAخدماتی  یخلق کند، بدنه NAبا استفاده از عالمت تجاری را طرح و یا صفحه نمایشی 

ار واگرذ NAفرد هنرمند طی سندی حقوق خود در رابطه با اثر هنری را که شامل طرح اولیه اثر میشود، به  بدنره خردماتی 

نفعت انجمن به وجرود مو یا هر اثر هنری دیگری که برای  NAنموده است. با این کار، اطمینان خواهیم یافت که لوگوهای 

 به کار گرفته نمیشود.  NAامده است، بعدا جهت منفعت یک شخص و یا شرکتهای خارج از 

  NAرهنمودهایی برای بازتولید نشریات بهبودی 

عمل میکند. به همین ترتیب، مسئولیت محفروظ  NAناشر تمام نشریات بهبودی مصوب انجمن به عنوان  NAخدمات جهانی 

واگذار شده است. این مسئله به مرا اطمینران میبخشرد  NAنگاه داشتن حق چاپ این منابع از طرف انجمن، به خدمات جهانی 

 یگیرد. که پیام انجمن که در کتابها و پمفلتهای ما امده است، مورد دستکاری قرار نم

این درامد، هزینه است.  NAخدمات جهانی معتادان گمنام به طور عمده وابسته به درامد حاصل از فروش نشریات بهبودی 

را پوشرش  NAهای مربوط به دیگر خدمات ارائه شده بره کنفررانس خردمات جهرانی و کرل انجمرن انتشارات و همچنین هزینه

کره نشرریات بهبرودی را جهرت توزیرع در جلسرات خرود  NAهای از گروه NA خدمات جهانیدرامد ای از میدهد. بخش عمده

خرید نشریات بهبودی مصوب انجمن را راهی برای کمک بره اتحراد  ها،بسیاری از گروهآید. خریداری میکنند، به دست می

 میدانند.  NAو رشد کل 

  NAهای استفاده توسط گروه

تولید نشریات بهبودی مصوب انجمن را بدون دریافت مجوز کتبی از خردمات هیچ کس اختیار بازبه عنوان یک قانون کلی، 

 NAهرای برا توجره بره ماهیرت انجمرن مرا، تجربره نشران میدهرد کره فقرط و فقرط گروهجهانی معتادان گمنام ندارد. با ایرن حرال، 

بررای  NAهرای کره گروهبایستی اختیار بازتولید نشریات بهبودی مصروب انجمرن را در شررایط خراص داشرته باشرند. زمرانی 

بازتولید نشریات بهبودی مصوب انجمن آماده میشوند، بایستی سنت چهارم را مورد بحث قرار دهند و از تمرام رهنمودهرای 

 پایین پیروی کنند: 

تنها زمانی باید نشریات بهبرودی مصروب انجمرن را بازتولیرد کنرد کره نیراز روشرنی بره انجرام چنرین کراری  NAیک گروه . 1

 باشد. داشته 

بازتولید میشوند، صرفا بایستی در میان اعضرای همران  NAهای . نشریات بهبودی مصوب انجمن که توسط یکی از گروه2

 گروه توزیع شوند. چنین منابعی باید همیشه به صورت رایگان عرضه شده و برای کسب درامد فروخته نشوند. 

اند، برره هرریچ عنرروان نبایررد تغییررر یافترره و بازتولیررد شررده NAاز مررتن کتابهررا و پمفلتهررای مصرروب انجمررن کرره توسررط گروهرری . 3

 ویرایش شود. 

 . حق چاپ نشریات بازتولیدشده بایستی به صورت برجسته و به شکل زیر نشان داده شود: 4



}سال اولرین انتشرار ، شررکت خردمات جهرانی معترادان گمنرام. دارای مجروز بررای چراپ مجردد.  حق چاپ محفوظ است »

 «. وق این اثر محفوظ استتمامی حق

 

  NAی شدههای ثبتو کمیتهخدماتی  یاستفاده توسط هیئتها

کره خواهران نقرل قرول و یرا چراپ مجردد بخشرهایی از نشرریات بهبرودی مصروب  NAی شردههای ثبتو کمیترهخدماتی  یهیئتها

شی که میخواهند مجددا چاپ کنند، مشخص تا منبع نقل قول یا بخانجمن هستند بایستی همیشه یادداشتی در اثر باقی بگذارند 

درصد منبع اصلی تجاوز کند. در رابطره برا 25شود. به طور کلی، طول متن نقل قول یا مطلبی که مجدد چاپ شده نباید از 

ای یک فصل یا بخش تجاوز کند. در رابطه برا مقالره %25، متن نقل قول یا مطلبی که مجدد چاپ شده نباید از NAکتابهای 

 ، در صورتی که منبع به طور کامل ذکر شود، کل مقاله را میتوان استفاده نمود. «NAجله راه م»از 

که در اینجا به طور خاص بره آنهرا اشراره نشرده، بره خردمات  NAاستفاده از نام، عالئم تجاری و یا نشریات بهبودی هرگونه 

های مایملک معنوی آمده است، هیچ گونره حرق یرا بولتنجهانی معتادان گمنام مربوط میشود. استفاده از موارد مذکور که در 

 آورد. ای، برای استفاده کننده به وجود نمیعایی در خصوص هیچ یک از عالئم انجمن، تحت هیچ قانون و قاعدهدا

نجمرن گذاری مایملرک معنروی اقوانین کاربردی قرارداد ودیعه 5نام و متن سندی که به مرور آن پرداختیم، در بند اول ماده 
ای هرای آن از طریرق نماینردگان خردماتی منطقرهآمده است. این متن توسط انجمن معترادان گمنرام بره تصرویب رسریده کره گروه

 1993ماه آوریل  27گذاری پمفت اطالعاتی انجمن در گذار قرارداد ودیعهخود در کنفرانس خدمات جهانی به عنوان ودیعه
آوریررل  30هررای نفرررانس خرردمات جهررانی در تاریخای در کوسررط نماینرردگان منطقررهمررتن تنظرررات خررود را ابررراز نمودنررد. ایررن 

 گذار میتواند در آن تغییراتی ایجاد کند.طرف ودیعه اویرایش گردید. صرف 1998آوریل  27و  1997

 به نشانی زیر در ارتباط باشید: NAجهت ثبتنام و یا کسب اطالعات بیشتر با خدمات جهانی 
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 NA# مایملک معنوی 2بولتن   

 2003ویرایش شده در ماه مه 

 

 از عالئم تجاری معتادان گمنام  NAاستفاده اعضای 

 توسط اعضای آن  NAمودهایی در خصوص استفاده از لوگوهای خط مشی و رهن

# مایملررک معنرروی انجمررن تحررت عنرروان 1های بررولتن ایررن بررولتن جهررت پاسررخ برره برخرری سررواالت برره وجررود آمررد کرره در بیانیرره

های ، هیئتهررا و کمیتررهNAهررای در ایررن بررولتن سررخنی از گروهمطرررح شرردند. « NAاسررتفاده داخلرری از از مایملررک معنرروی »

# پمفلتهرای اطالعراتی، از قبرل مجروز اسرتفاده از عالئرم تجراری 1ق برولتن میان نیامده است زیرا که آنها از طریرخدماتی به 

NA  .را دارند 

 ل میباشد: ی ذیشدهثبت های خدماتینمادو  که در این بولتن به آنها اشاره شده است شامل عالئم تجاری NAعالئم تجاری 

http://www.na.org/
http://www.na.org/


 

 عضا استفاده شخصی توسط ا

اسرتفاده  NAاعضایی که تمایل دارند در طرح جواهرات، لباسهای شخصی و یا هر مرورد شخصری دیگرر از عالئرم تجراری 

  NAکه امین مایملک معنروی انجمرن اسرت، مجروز دریافرت نماینرد. اگرر اعضرای  NAابتدا از خدمات جهانی نمایند، بایستی 

میتوانرد بره آنهرا  NAنرد، برا پرذیرش شرش شررط پرایین، خردمات جهرانی محافظرت نمای NAاطمینان بدهند که از عالئرم تجراری 

 مجوز دهد:

خلق کند، بایسرتی از  NAاز یک هنرمند بخواهد که اثری هنری را با استفاده از عالئم تجاری  NAاگر یکی از اعضای . 1

 دریافت نماید.  NAنی و یا خدمات جها NAوی سندی مبنی بر واگذاری حقوق اثر هنری و طرح اولیه ان به خود عضو 

بره کرار رفتره و بررای طراحری  NAی که در تصویرسازی عالئرم تجراری آیتمباید تالش کنند تا مالکیت هر  NA. اعضای 2

 د. نهای شخصی استفاده میشود، حفظ نمایآیتم

ترا  3بیشرتر از بایستی بپذیرند تا اثر هنری بخصوص را روی تعداد محدودی از اقالم مشابه )به طور کلی  NA. اعضای 3

 د. ننباشد( استفاده نموده و آنها را به فروش نگذار

(، در سرمت دارد ) ای کوچرک قررارکره در داخرل دایررهرا  (Rکره حررف برزری ) بایسرتی اطمینران دهنرد NA. اعضرای 4

ت تجرراری راسررت هررر یررک از عالئررم تجرراری مررورد اسررتفاده در اثررر هنررری قرررار دهنررد تررا نشرران دهنررد کرره اسررتفاده از آن عالمرر

 خاص، توسط قانون حفظ شده است. 

# پمفلتهرای اطالعراتی 1کره در برولتن  NAبایستی به طرور کامرل از رهنمودهرای اسرتفاده از عالئرم تجراری  NA. اعضای 5

 توصیف شده، تبعیت کنند. 

ذکور در برولتن ، بره فراینرد مرNAهای مایملک معنوی خدمات جهانی جرا یا تفسیر بولتنا. در صورت هر گونه تضاد در 6

 مراجعه شود. « NAحل اختالفات در انجمن »تحت عنوان  5#

برررای آن درخواسررت مجرروز کرررده بودنررد، انهررا میتواننررد اثررر هنررری را جهررت حفررظ یررا  NAپررس از اتمررام اثررری کرره اعضررای 

 انتقال دهند.  NAکنارگذاشتن به خدمات جهانی 

 

 های خدماتی عمل میکنندتهو یا هیئتها و کمی NAهای اعضایی که از جانب گروه

ا نشران عالئرم تجراری هایی شخصی را بآیتماند تا خواستهاز آنها  هاو کمیته خدماتی یو یا هیئتها NAهای روهگکه  یاعضای

NA  اسررتفاده از نمادهررا توسررط »تولیررد و یررا طراحرری کننررد، از قبررل مجرروز اسررتفاده از نمادهررای انجمررن را طبررق رهنمودهررای

گرروه، هیئرت خردماتی و یرا انرد. # مایملک معنروی آمرده، دریافرت نموده1که در بولتن  «ها و هیئتهای خدماتیها، کمیتهگروه



 NAاز جانب آنها عمل میکنند، بایستی بپذیرند که با تبعیت از شش شرط پرایین، از عالئرم تجراری  NAای که اعضای کمیته

 محافظت میکنند: 

خلق کند، بایسرتی از  NAبخواهد که اثری هنری را با استفاده از عالئم تجاری از یک هنرمند  NAاگر یکی از اعضای . 1

ای از ، گرروه، هیئرت خردماتی و یرا کمیترهNAبه خود عضو  ،وی سندی مبنی بر واگذاری حقوق اثر هنری و طرح اولیه ان

NA  که ناظر است و یا خدمات جهانیNA .دریافت نماید 

بره کرار رفتره و بررای طراحری  NAی که در تصویرسازی عالئرم تجراری آیتملکیت هر باید تالش کنند تا ما NA. اعضای 2

 های شخصی استفاده میشود، حفظ نماید.آیتم

ها ، هیئرت خردماتی و یرا کمیترهNA بایستی بپذیرند تا از اثر هنرری بررای هرکراری خرارج از نظرارت گرروه NA. اعضای 3

ها واگررذار ، هیئررت خرردماتی و یررا کمیتررهNA بایسررتی آن را برره گررروه NAی اسررتفاده ننماینررد. پررس از تکمیررل اثررر هنررری، اعضررا

 نمایند. 

(، در سرمت دارد ) ای کوچرک قررارکره در داخرل دایرره را (Rکره حررف برزری ) بایسرتی اطمینران دهنرد NA. اعضرای 4

از آن عالمررت تجرراری راسررت هررر یررک از عالئررم تجرراری مررورد اسررتفاده در اثررر هنررری قرررار دهنررد تررا نشرران دهنررد کرره اسررتفاده 

 خاص، توسط قانون حفظ شده است. 

# پمفلتهرای اطالعراتی 1کره در برولتن  NAبایستی به طرور کامرل از رهنمودهرای اسرتفاده از عالئرم تجراری  NA. اعضای 5

 توصیف شده، تبعیت کنند. 

ه فراینرد مرذکور در برولتن ، برNAهای مایملک معنوی خدمات جهانی جرا یا تفسیر بولتنا. در صورت هر گونه تضاد در 6

 مراجعه شود.« NAحل اختالفات در انجمن »تحت عنوان  5#

 NAای که ناظر است، نخواهد اثرر هنرری اصرلی را نرزد خرود نگراه دارد، اعضرای ، هیئت خدماتی و یا کمیتهNAاگر گروه 

 منتقل نمایند.  NAبایستی آن را جهت حفظ و یا کنارگذاشتن به خدمات جهانی 

گررذاری مایملررک معنرروی سررند ودیعه 5مرراده  1:1در راسررتای وظررایف آن برره شرررح بنررد  NAتن توسررط خرردماتی جهررانی ایررن بررول

هرای آن از منام که گروهگذاری منتشر شده و توسط انجمن معتادان گقوانین کاربردی ودیعه 4، ماده 7تا  4انجمن و بندهای 
ده اسرت و توسرط اند، تصویب شبیان کرده 1993آوریل  27رانس ای نظرات خود را در کنفندگان خدماتی منطقهطریق نمای

ویررایش شرده اسرت. ایرن  1998اوریرل  27و  1997آوریرل  30در کنفررانس خردمات جهرانی در تراریخ  اینمایندگان منطقره
ت بولتن در هر زمان قابل ویرایش است و جرایگزین تمرام نسرخه هرای قبلری میباشرد. جهرت کسرب اطالعرات بیشرتر، برا خردما

 به نشانی زیر در ارتباط باشید: NAجهانی 
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 NAمایملک معنوی  3Aو  3بولتن 

 2003ویرایش شده در ماه مه 

 

 استفاده از عالئم تجاری معتادان گمنام توسط فروشندگان تجاری 

از ،  NAخدمات جهانی  اعتراض  بدون  ،در صورتی که بخواهند NAفروشندگان تجاری خواهان استفاده از عالئم تجاری 

 این عالئم استفاده کنند، بایستی از یک سری قوانین کلی تبعیت نمایند

فروشرندگانی کره از عالئرم  تن بدین جهت به وجرود آمرد ترا اطالعرات خاصری را در اختیرارخط مشی توصیف شده در این بول

ه اسرتفاده از آنهرا دارنرد، قررار ، نام انجمن، لوگوها، عالئم تجاری و نمادهای خدماتی استفاده میکننرد یرا تمایرل بر NAتجاری 

 دهد. 

 نیاز به مجوزی خاص 

دو نروع هزینره اجرایی شد،  1998ژانویه  31در  که دور مجوز فروشندگیتالش برای به حداقل رساندن تاثیر منفی صدر 

دالر کره غیرر قابرل اسرترداد میباشرد و و حرق الزحمره مجروز  50سراالنه بره مبلر   بررسریبایستی پرداخت شود: حق الزحمره 

واهرد شرد. از تراریخ ه دریافت مجوز اسرترداد خدالر میباشد. اگر درخواست مجوز پذیرفته نشود، حق الزحم 500ساالنه که 

نخواهرد  پذیرفتره توسط خردمات مربروط بره ضربط و پخرشهیچ درخواستی جهت استفاده از عالئم تجاری  1997یکم جوالی 

  شد.

و هرر یرک ی مانند طرح جرواهرات، پوشراک روی هر کاالی NAفروشندگانی که تمایل به بازتولید هر یک از عالئم تجاری 

تدا طی تماس با دفتر خدمات جهانی که دفتر خردماتی انجمرن معترادان گمنرام در سرطح جهرانی از اقالم دیگر دارند، بایستی اب

تقاضرای اسررتفاده از  مفروشرندگان میتواننرد برا اسررتفاده از فررمجروز دریافرت نماینررد.  NAمحسروب میشرود، از خردمات جهررانی 

قابرل اسرترداد میباشرد و و حرق الزحمره دالر کره غیرر  50سراالنه بره مبلر   بررسریحق الزحمه و پرداخت  NAعالئم تجاری 

دارای حرق انحصراری و نامحردود،  NA، تقاضرای خرود را اعرالم نماینرد. خردمات جهرانی دالر میباشد 500مجوز ساالنه که 

 جهت پذیرش یا رد درخواستها میباشد. 

گمنررام نیسررت. مجرروز برره معنررای اجررازه دسترسرری برره رویرردادها و فعالیتهررای معتررادان  NAدریافررت مجرروز از خرردمات جهررانی 

ای گرفتره میشرود. همچنرین، ایرن مجروز بره دسترسی به چنین مرواردی، تصرمیمی اسرت کره تنهرا توسرط کمیتره خردماتی منطقره

در  NAخردمات جهرانی ای یا سیاستهای قیمتگذاری بررای فروشرنده نیسرت. معنای ثبت کسب و کار فروشنده، فعالیتهای پیشه

 انحصاری اعطا نمیکند. هیچ زمینه ای به فروشندگان مجوز 

 الزامات دریافت مجوز 

 بایستی موارد زیر را رعایت کند: NA یک فروشنده برای دریافت مجوز استفاده از عالئم تجاری انجمن

هایی از اقالمی که میخواهد عالئم تجراری را روی آنهرا اسرتفاده کنرد بره . فروشنده بایستی فرم تقاضای تکمیل شده و نمونه1

 تقدیم نماید.  جهت حق الزحمه مجوز ساالنهدالر  500ساالنه و  بررسیحق الزحمه جهت دالر  50 مبل همراه 

 NAتصرویب میشرود. صررفا خردمات جهرانی  NAتوسرط خردمات جهرانی  ،. نوع اسرتفاده خراص فروشرنده از عالئرم تجراری2

 صالحیت تصویب چنین امری را داراست. 



« قروانین فسرخ»و « قوانین فرایند تقاضای کتبی فروشرندگی»، «کلی نحوه استفاده قوانین»که از . فروشنده بایستی بپذیرد 3

 مشروح در این بولتن پمفلت اطالعاتی تبعیت نماید. 

 را هر ساله به روز نماید.  NA. فروشنده بایستی مجوز خود را تمدید نماید و اطالعات خود نزد خدمات جهانی 4

و انجمررن معتررادان گمنررام در برابررر هررر ادعررایی کرره برره جهررت اسررتفاده  NAت جهررانی تررا از خرردما دبپررذیر سررتی. فروشررنده بای5

 صورت لزوم به آنها غرامت دهد. در مطرح شده، دفاع نماید و  NAفروشنده از عالئم تجاری 

 پیمان عدم شکایت 

اسرتفاده از محردود و غیرانحصراری جهرت  یزمجرو NAر محقق شد، فروشرنده از خردمات جهرانی زمانی که پنج شرط مزبو

دریافت کررده کره فهرسرت عالئرم قابرل اسرتفاده برا توجره بره فررم درخواسرت بره وی ارائره میشرود و  NAعالئم تجاری انجمن 

ی مجروز اعطرایی بره وی میباشرد، بررای اعمرالی کره در حروزهتوافق کرده و پیمان میبندد تا از فروشرنده  NAخدمات جهانی 

ه هرر شرخص یرا شررکت دیگرر تخصریص و انتقرال داد. تعهرد بره عردم شرکایت تنهرا ترا شکایت ننماید. این مجوز را نمیتروان بر

شرط یرا هرر یرک از  5شرط مزبور باشد. در صورتی که فروشنده از هر یک از این  5زمانی ادامه دارد که فروشنده تابع 

بدون اخطار و در هر زمران  میتواند تعهد به عدم شکایت خود را NAقوانین کلی نحوه استفاده سرپیجی کند، خدمات جهانی 

 که بخواهد، لغو نماید. 

 قوانین کلی نحوه استفاده

ی هدف اصلی ما و گمنامی ما که بنیاد معنوی ماست، کننده. استفاده از عالئم تجاری معتادان گمنام بایستی همیشه منعکس1

 باشد. 

بره هرر شرکلی  و NAرا بره هرر شررکتی از  NAمرن . عالئم تجاری معتادان گمنرام را نبایرد بره نحروی اسرتفاده نمرود کره انج2

 مرتبط سازد. 

. عالئم تجاری معتادان گمنام را نباید در هیچ یک از شعارها، موضوعات و دیگر منابع مرتبط با اجرای قانون، سیاست، 3

 پزشکی و مذهب استفاده نمود. 

های دیگرر احترامری بره حساسریتال رنجرش و یرا بی. از عالئم تجاری معتادان گمنام نباید به نحروی اسرتفاده نمرود کره احتمر4

 را در پی داشته باشد.  NAها و یا کل سازمانها، گروه

 . از عالئم تجاری معتادان گمنام نباید به نحوی استفاده نمود که ما را وارد بحثهای عمومی کند. 5

خلرق کنرد، بایسرتی از وی سرندی  NAتجراری  اگر فروشنده از یک هنرمند بخواهد که اثری هنری را با استفاده از عالئم. 6

 دریافت نماید.  فروشندهمبنی بر واگذاری حقوق اثر هنری و طرح اولیه ان به خود 

به کار رفته و بررای طراحری کاالهرا  NAی که در تصویرسازی عالئم تجاری آیتم. فروشنده باید تالش کند تا مالکیت هر 7

 استفاده میشود، حفظ نماید.

ای نظررات های آن از طریق نماینردگان خردماتی منطقرهکه گروه NAیق نماید که طبق صالحدید انجمن باید تصدفروشنده . 8

بخواهرد وی از ای معقرول طری اخطاریرهحق دارد تا  NAاند، خدمات جهانی خود را در کنفرانس خدمات جهانی ابراز نموده

راضری نداشرته هریچ اعت NAت مینماید تا به حقوق خردمات جهرانی عالئم تجاری پایان دهد. فروشنده موافقبه استفاده خود از 

 باشد. 



پنبه و غیره(  %100قیراط طال، نقره تمام عیار،  14فروشنده موظف است تا شرح کتبی و کاملی از تمام )برای مثال، . 9

اقالم پیشنهادی را قبل از تولید ای واقعی از ارائه دهد و نمونه NAاند به خدمات جهانی اقالمی که جهت استفاده پیشنهاد شده

این شرح کتبی، حداقل استاندارد کیفیرت بررای فروشرنده و کراالی مخصروص او را قرار دهد.  NAدر اختیار خدمات جهانی 

 نشان خواهد داد. 

مطررح فروشنده در کنار هر نماد، با عالمتهای فدرال، عالمتگذاری میکند که به معنای ثبت میباشد و در قسمت پرایین . 10

 شده است. 

برره نمررایش گذاشررته شررده و یررا برره فررروش میرسررند، مجرروز  NA. فروشررنده بایسررتی در هررر جررایی کرره اقررالم دارای عالئررم 11

 صادر شده، نشان دهد.  NAفروشندگی خود را که از سوی 

 

 

 فرایند درخواست مجوز فروشندگی 

حرق الزحمره جهرت دالر  50ز اقالم خود را به همرراه مبلر  هایی ا. فروشنده بایستی فرم تقاضای کتبی تکمیل شده و نمونه1

بره صرندوق  NAجهت حق الزحمه مجوز ساالنه به خردمات جهرانی دالر  500و  که غیرقابل استرداد میباشد ساالنه بررسی

 واقع در ایاالت متحده امریکا پست نماید.  91409و نشانی ون نایز، کالیفرنیا، کد پستی  9999پستی 

دریافرت تقاضرای فروشرنده را بره صرورت کتبری تاییرد میکنرد. اگرر ایرن درخواسرت تصرویب شرود، بره  NAهانی خدمات ج. 2

 فروشنده یک شماره شناسایی اختصاص داده میشود. 

 ای تا یک سال از تاریخ صدور شماره شناسایی برای فروشنده اعتبار دارد. . هر مصوبه3

نره و یرا توصریفی از کراال کره بره روز رسرانی شرده و یرا بره مروارد قبلری جهت تمدید، فروشنده موظف است هرر گونره نمو. 4

جهرت حرق دالر  500و  کره غیرقابرل اسرترداد میباشرد سراالنه بررسریحق الزحمره جهت دالر  50اضافه شده به همراه مبل  

از مرررور پررس  NA، تسررلیم نمایررد. خرردمات جهررانی خررود را و نیررز ادرس و اطالعررات تمرراس برره روز الزحمرره مجرروز سرراالنه

رضایت از فروشنده در خصوص تبعیت از قوانین کلی نحوه استفاده، تعهد عدم شکایت خود را برای یک سال دیگرر تمدیرد 

 میکند.  

 قوانین فسخ

ای که تخلفرات زیرر غیرانحصاری و نیز تعهد عدم شکایت را برای هر فروشندهو میتواند مجوز محدود  NAخدمات جهانی 

 اید: را انجام دهد، لغو نم

 . در صورتی که فروشنده در تبعیت از هر یک از قوانین کلی نحوه استفاده ناکام بماند. 1

شکایتی دریافت کنرد و پرس از  NAهای ها، هیئتهای خدماتی و کمیتهاز اعضا، گروه NA. در صورتی که خدمات جهانی 2

 ی مزبور صحیح میباشند. است، متوجه شود که شکایتها NAبازرسی که فقط در صالحیت خدمات جهانی 



 . در صورتی که فروشنده استانداردهای کیفیت را که در شرح کتبی کاالی مصوب آمده رعایت نکند. 3

ی فروشرنده، بردون اطرالع بره  شردهمطلع شرود کره نهرادی دیگرر تحرت درخواسرت تصویب NAدر صورتی خدمات جهانی . 4

 عمل میکند.  NAخدمات جهانی 

 آیرتمدود و غیرانحصاری فروشنده باطل شود، فروشنده موظف است تا هر گونره طررح و شرکل و جوز محدر صورتی که م

اند، تسرلیم را به تصرویر میکشرند و جهرت تولیرد کاالهرای خاصری توسرط فروشرنده اسرتفاده شرده NAمشابهی که عالئم تجاری 

 نماید. 

 تغییر خط مشی صدور مجوز برای فروشندگی 

هر زمانی خط مشی خود در رابطه با مجروز فروشرندگی را تغییرر دهرد. بنرابراین، خردمات  حق دارد در NAخدمات جهانی 

حق دارد تمدید مجوز فروشندگی را لغو سازد. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، مجوز اعطرا شرده بره فروشرندگان ترا  NAجهانی 

فروشندگان میتواننرد اقرالم ان آمده است. مربوط به فروشندگ A3#یک روز پس از تاریخ انقضا اعتبار دارد و این در بولتن 

ای که با مجوز قبلی تولید نموده و از تاریخ انقضای مجوز در انبار فروشنده بوده است، تا شش ماه پس از تراریخ شدهذخیره

انقضررای مجرروز برره فررروش برسررانند. کاالهررایی کرره پررس از شررش مرراه هنرروز در انبررار موجررود هسررتند، امحرراء شررده و یررا توسررط 

 نده بخشیده میشوند. فروش

گررذاری مایملررک معنرروی سررند ودیعه 5مرراده  1:1در راسررتای وظررایف آن برره شرررح بنررد  NAایررن بررولتن توسررط خرردماتی جهررانی 

هرای آن از منام که گروهگذاری منتشر شده و توسط انجمن معتادان گقوانین کاربردی ودیعه 4، ماده 7تا  4انجمن و بندهای 
ده اسرت و توسرط اند، تصویب شبیان کرده 1993آوریل  27ای نظرات خود را در کنفرانس نطقهندگان خدماتی مطریق نمای

ویررایش شرده اسرت. ایرن  1998اوریرل  27و  1997آوریرل  30در کنفررانس خردمات جهرانی در تراریخ  اینمایندگان منطقره
کسرب اطالعرات بیشرتر، برا خردمات  بولتن در هر زمان قابل ویرایش است و جرایگزین تمرام نسرخه هرای قبلری میباشرد. جهرت

 به نشانی زیر در ارتباط باشید: NAجهانی 

 9999صندوق پستی 
 ، ایاالت متحده آمریکا91409محله َون نایز ، کالیفرنیا، به کدپستی 

 (818) 773-9999تلفن: 

   www.na.org وبگاه: 
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 NAمایملک معنوی  A3#بولتن 

 فرم تقاضای مجوز برای فروشندگان تجاری

کرد و نشرانی ون نرایز، کالیفرنیرا،  9999بره صرندوق پسرتی  NAتکمیلی و نمونه هرا را بره خردمات جهرانی  تقاضایلطفا فرم 

 واقع در ایاالت متحده امریکا پست نمایید.  91409پستی 

 -------------------ی مربوطه: نام فروشنده

 -----------------نشانی: 

 ------------------شماره تماس  -----------------------فرد برای تماس 

 --------------------ادرس ایمیل و صفحه وب: 

 --------------------------ئم تجاری: توصیف هدف استفاده از عال

اقالمی که قصد فروش انها را دارید، جهت تصرویب توسرط خردمات جهرانی ی های پیش تولیدشدهدیجیتال از نمونه ییعکسها

NA ارسال نمایید. این عکسها در پرونرده شرما نگراه داشرته میشروند و اینهرا بررای فروشرنده مربوطره تنهرا اقالمری هسرتند کره ،

 تصویب قرار میگیرند.  مورد

 rev. 5/03 3#اینجانب، به نمایندگی از فروشنده مربوطه دارای حق امضا از جانرب ایشران میباشرم و یرک نسرخه از برولتن 

و مطالب  امرا دریافت نموده« توسط فروشندگان تجاری NAاستفاده از عالئم تجاری »مایملک معنوی انجمن، تحت عنوان 

ام و موافقت مینمایم تا از تمام الزامات مشروح در ان بولتن تبعیت نمایم که شامل غرامرت دادن دهرا مطالعه و درک نمو ان

 میشود.  NAدر برابر هر ادعایی علیه آن به دلیل استفاده اینجانب از عالئم تجاری  NA انیو دفاع از خدمات جه

 

دالر بره  500کره غیرقابرل اسرترداد میباشرد و مبلر   سراالنه بررسریدالر به عنوان حق الزحمه  50شما بایستی همچنین مبل  

های ژانویه و جوالی درخواسرت مجروز را تنها در ماه NAعنوان حق الزحمه مجوز ساالنه پرداخت نمایید. خدمات جهانی 

 بررسی مینماید. 

 --------------------------تاریخ----------------------------نام و امضای فروشنده مربوطه

 )چاپ نام و عنوان(-----یل شده توسط تکم

 

 

 

 

 

 

 



 NAپاسخ خدمات جهانی 

دریافت و بررسی شده است و اقدامات زیر در پاسخ به درخواست شما  NAاین درخواست توسط شرکت خدمات جهانی 

 صورت گرفته است: 

منقضی خواهد  ------------است که به تصویب رسیده و در تاریخ  --------------هدف شما از استفاده از عالئم تجاری 

 شد.

 ------------عالئم تجاری مورد استفاده: 

 )لطفا از این شماره در تمام مراودات تجاری مربوطه استفاده نمایید(--------------------شماره شناسایی فروشندگی شما: 

 هدف شما از استفاده از عالئم تجاری به دلیل ذیل به تصویب نرسید: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------تاریخ  ----------------از طرف: 

 درخواستهای استفاده از عالئم تجاری –خدمات جهانی معتادان گمنام 

به نمایش  NAدارای عالئم تجاری مجوز فروشندگی شما نیز ضمیمه این نامه است و بایستی آن را در جایی که اقالم 

 گذاشته شده و یا به فروش میرسند، نشان داد. 

 

 NA# مایملک معنوی 4بولتن 

 1997ویرایش شده در ماه ژوئن 

  NAچاپ مجدد نشریات مصوب انجمن 

توسرط اعضرا،  که حری چراپ آنهرا محفروظ اسرت NAخط مشی و رهنمودهای مربوط به چاپ مجدد نشریات مصوب انجمن 

. این بولتن همچنرین چگرونگی پررداختن بره درخواسرت چراپ مجردد نشرریات از NAهای ها، هیئتهای خدماتی و کمیتههگرو

پرذیر در را توصیف میکند. این برولتن توسرط طررف ودیعه NAنیستند و سازمان غیرمرتبط با  NAسوی افرادی که عضو 

  تولید شده است. NAگذاری مایملک معنوی انجمن قرارداد ودیعه

# 1گررذاری مایملررک معنرروی انجمررن و بررولتن های قرررارداد ودیعههرردف از ایررن بررولتن توضرریح بیشررتر در مررورد برخرری بیانیرره

 میباشد. « NAاستفاده داخلی از مایملک معنوی »تحت عنوان  NAمایملک معنوی 

  NAهای الزاماتی برای استفاده از حی چاپ مجدد توسط گروه

# پمفلت اطالعاتی، اختیار بازتولید نشریات بهبودی مصوب انجمن را در شرایط خراص 1 طبق بولتن NAهای صرفا گروه

برای بازتولید نشریات بهبودی مصوب انجمن آماده میشوند، بایسرتی سرنت چهرارم را مرورد  NAهای زمانی که گروهدارند. 

 بحث قرار دهند و از شش رهنمود کلی که در پایین آمده پیروی کنند: 

تنها زمانی باید نشریات بهبرودی مصروب انجمرن را بازتولیرد کنرد کره نیراز روشرنی بره انجرام چنرین کراری  NA . یک گروه1

 داشته باشد. 



بازتولید میشوند، صرفا بایستی در میان اعضرای همران  NAهای مصوب انجمن که توسط یکی از گروه . نشریات بهبودی2

 ت رایگان عرضه شده و برای کسب درامد فروخته نشوند. گروه توزیع شوند. چنین منابعی باید همیشه به صور

اند، برره هرریچ عنرروان نبایررد تغییررر یافترره و بازتولیررد شررده NA. مررتن کتابهررا و پمفلتهررای مصرروب انجمررن کرره توسررط گروهرری از 3

 ویرایش شود. 

 . حق چاپ نشریات بازتولیدشده بایستی به صورت برجسته و به شکل زیر نشان داده شود: 4

 ، شررکت خردمات جهرانی معترادان گمنرام. دارای NAتوسرط خردمات جهرانی  }سال اولین انتشار پ محفوظ است حق چا»

 «. مجوز برای چاپ مجدد. تمامی حقوق این اثر محفوظ است

# پمفلررت اطالعراتی رعایررت شررود، نیرراز برره مجرروز دیگررری نیسررت. 4# و بررولتن 1ترا زمررانی کرره شرررایط منرردرج در بررولتن . 5

 ها خود را در دفتر خدمات جهانی ثبت نام کنند، اما ما آنها را به چنین کاری ترغیب میکنیم. که گروهنیازی نیست 

، بره فراینرد مرذکور در برولتن NAهای مایملک معنوی خدمات جهانی در صورت هر گونه تضاد در اجرا یا تفسیر بولتن. 6

 مراجعه شود.« NAحل اختالفات در انجمن »تحت عنوان  5#

  NAهای اتی برای چاپ مجدد نشریات توسط هیئتهای خدماتی و کمیتهالزام

ای، که خواهان نقرل قرول و یرا چراپ مجردد بخشرهایی از ای و چه ناحیه، چه منطقهNAی شدههای خدماتی ثبتهیئتها و کمیته

اسرتفاده داخلری از » # پمفلت اطالعاتی تحرت عنروان1نشریات بهبودی مصوب انجمن هستند، مجوز این کار را طبق بولتن 

 اند، البته در صورتی که شرایط زیر را رعایت نمایند:دریافت کرده« NAمایملک معنوی 

 همیشه یادداشتی در اثر باقی بگذارند تا منبع نقل قول یا بخشی که میخواهند مجددا چاپ کنند، مشخص شود.. 1

، NAد منبرع اصرلی تجراوز کنرد. در رابطره برا کتابهرای درصر25. طول متن نقل قول یا مطلبی که مجدد چاپ شده نبایرد از 2

 یک فصل یا بخش تجاوز کند. %25متن نقل قول یا مطلبی که مجدد چاپ شده نباید از 

، در صورتی کره منبرع بره طرور کامرل ذکرر شرود، کرل مقالره را میتروان اسرتفاده «NAمجله راه »ای از . در رابطه با مقاله3

 نمود.

 ولیدشده بایستی به صورت برجسته و به شکل زیر نشان داده شود: حق چاپ نشریات بازت. 4

}سال  ، شرکت خدمات جهانی معتادان گمنام. دارای مجوز برای چاپ مجدد. تمامی حقوق این (c)حق چاپ محفوظ است »

 «. اثر محفوظ است

 بایستی توسط دفتر خدمات جهانی به ثبت برسد.  NAهیئت خدماتی و یا کمیته . 5

های فرعری توسرط کمیتره NAای بایستی مسئولیت استفاده از مایملک معنوی ای یا ناحیههیئت خدماتی و کمیته منطقه. هر 6

 خود را بپذیرد. 

، بره فراینرد مرذکور در برولتن NAهای مایملک معنوی خدمات جهانی در صورت هر گونه تضاد در اجرا یا تفسیر بولتن. 7

 مراجعه شود.« NAمن حل اختالفات در انج»تحت عنوان  5#

  NAالزاماتی برای چاپ مجدد نشریات توسط اعضا یا سازمانهای غیرمرتبط با 



 . همیشه یادداشتی در اثر باقی بگذارند تا منبع نقل قول یا بخشی که میخواهند مجددا چاپ کنند، مشخص شود.. 1

، NAصلی تجاوز کند. در رابطه با کتابهای درصد منبع ا25. طول متن نقل قول یا مطلبی که مجدد چاپ شده نباید از 2

 یک فصل یا بخش تجاوز کند. %25متن نقل قول یا مطلبی که مجدد چاپ شده نباید از 

 کامل ذکر شود، کل مقاله را میتوان استفاده نمود. ، در صورتی که منبع «NAمجله راه »ای از . در رابطه با مقاله3

 حرق چراپ محفروظ اسرت »به صورت برجسته و به شکل زیر نشان داده شود:  . حق چاپ نشریات بازتولیدشده بایستی4

 ، شرکت خدمات جهانی معتادان گمنام. دارای مجوز برای چاپ مجدد. تمرامی NA}سال اولین انتشار توسط خدمات جهانی 

 «. حقوق این اثر محفوظ است

،  NAخرردمات جهررانی د آنهررا برره ادرس  بایسررتی قبررل از برراز نشررر نشررریات، درخواسررتی در خصرروص مجرروز چرراپ مجررد. 5

ارسرال نماییرد و در آن  واقرع در ایراالت متحرده امریکرا 91409، محلره ون نرایز، کالیفرنیرا، کرد پسرتی  9999صندوق پستی 

پاسخ چنین درخواستهایی در اسررع وقرت و منابعی که قرار است باز نشر شوند و نیز هدف از باز نشر آنها را شرح دهید. 

احسرراس کنررد کرره  NAداده میشررود. اگررر خرردمات جهررانی  NAروز پررس از دریافررت آنهررا توسررط خرردمات جهررانی  30کمتررر از 

ب است، میتواند از صرالحیت انحصراری خرود در خصروص رد درخواسرت مجروز نامطلوبازنشر منابع کاری نادرست و یا 

 استفاده نماید. 

میشرود، بره  NAیرا بازنشرر بخشری از نشرریات مصروب طرف متقاضی بایستی یک نسخه از مقاله ای کره شرامل نقرل قرول و 

 ارسال نماید.  NAخدمات جهانی 

گرذاری مایملرک معنروی سرند ودیعه 5مراده  1:1در راسرتای وظرایف آن بره شررح بنرد  NAاین بولتن توسرط خردماتی جهرانی  

هرای آن از تادان گمنام که گروهگذاری منتشر شده و توسط انجمن معقوانین کاربردی ودیعه 4، ماده 7تا  4انجمن و بندهای 
اند، تصویب شده اسرت و توسرط بیان کرده 1993آوریل  27ای نظرات خود را در کنفرانس طریق نمایندگان خدماتی منطقه

ویررایش شرده اسرت. ایرن  1998اوریرل  27و  1997آوریرل  30ای در کنفررانس خردمات جهرانی در تراریخ نمایندگان منطقره
ل ویرایش است و جرایگزین تمرام نسرخه هرای قبلری میباشرد. جهرت کسرب اطالعرات بیشرتر، برا خردمات بولتن در هر زمان قاب
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 NA# مایملک معنوی 5بولتن 

 1997ویرایش شده در ماه ژوئن 

 

 

 NAانجمن  در حل اختالفات

هرا، روندی که بایستی در صرورت هرر گونره اخرتالف مررتبط برا اسرتفاده از حری چراپ یرا عالئرم تجراری توسرط اعضرا، گروه

 طی شودای منطقه ای و یا ناحیه هایهیئتهای خدماتی یا کمیته

http://www.na.org/
http://www.na.org/


ت که در این بولتن آمده است، به طور ویژه به این دلیل اتخاذ گردید تا به مشکالتی که ممکن است در اخط مشی حل اختالف

« NAاستفاده داخلی از مایملک معنوی »# مایملک معنوی انجمن، تحت عنوان 1سطح محلی، در هنگام پیاده سازی بولتن 

 مطرح شود، بپردازد. 

در اینجرا « محلی»منظور از م کرد. یث را جلو ببریم، دو اصالح استفاده شده در این بولتن را تعریف خواهقبل از اینکه بح

آن دسررته از « ثبررت شررده»منظررور از اصررطالح ای سرراختار خرردماتی معتررادان گمنررام اسررت. ای و منطقررهسررطح گروهرری، ناحیرره

و چاپ مجدد  NAت جهانی با هدف استفاده از عالئم تجاری ای هستند که در دفتر خدماای یا ناحیههای خدماتی منطقهکمیته

 اند. به ثبت رسیده NAبخشی از نشریات مصوب انجمن 

# پمفلررت 1طبررق بررولتن برره ثبررت برسررد،  NA در دفتررر خرردمات جهررانی ایای یررا ناحیررهتی منطقررهخرردما زمررانی کرره یررک کمیترره

های فرعی خرود تعمریم دهرد. بره دلیرل داشرتن چنرین اختیراری، یتهتا مجوز خود را به کم العاتی، به وی اختیار داده میشوداط

های فرعی خود توسط کمیته NAای بایستی در خصوص استفاده از مایملک معنوی ای یا ناحیهخدماتی منطقه هر یک کمیته

 پاسخگو باشد. 

پریش  NAئرم تجراری یرا اسرتفاده از عال NAاگر اختالفی در سطح محلری در خصروص چراپ مجردد نشرریات مصروب انجمرن 

 بیاید، از فرایند زیر برای حل آن اختالف استفاده میشود: 

 

ای و در اگررر ایررن اخررتالف توسررط یکرری از اعضررا و یررا در سررطح گروهرری بررروز کنررد، بایسررتی در سررطح گروهرری، ناحیرره. 1

 ای حل و فصل شود. صورت لزوم منطقه

 ای حل و فصل شود. ای و یا منطقهح ناحیهای باشد، بایستی در سط. اگر این اختالف در سطح ناحیه2

 ای حل و فصل شود.. اگر این اختالف در سطح منطقه ای باشد، بایستی در سطح منطقه3

 NA. اگر حل این اختالف در سطح محلی ممکن نباشد، بایستی برای کمک گررفتن جهرت حرل اخرتالف برا خردمات جهرانی 4

 تماس گرفت. 

پاسخگوسرت، از ایرن رو بره طرور  NAبه طور قانونی در برابر حفرظ مایملرک معنروی  NA. از انجایی که خدمات جهانی 5

 قانونی مسئولیت داوری نهایی در چنین اختالفاتی را نیز بر عهده دارد. 

میتوانند درخواست رضایت نداشته باشند،  NAهای خدماتی از تصمیم خدمات جهانی ها، هیئتها و کمیته. اگر اعضا، گروه6

 دوساالنه بعدی کنفرانس خدمات جهانی حل و فصل شود.  یاین اختالف در جلسه کنند تا

گرذاری مایملرک معنروی سرند ودیعه 5مراده  1:1در راسرتای وظرایف آن بره شررح بنرد  NAاین بولتن توسرط خردماتی جهرانی  

هرای آن از ادان گمنام که گروهگذاری منتشر شده و توسط انجمن معتقوانین کاربردی ودیعه 4، ماده 7تا  4انجمن و بندهای 
اند، تصویب شده اسرت و توسرط بیان کرده 1993آوریل  27ای نظرات خود را در کنفرانس طریق نمایندگان خدماتی منطقه

ویررایش شرده اسرت. ایرن  1998اوریرل  27و  1997آوریرل  30ای در کنفررانس خردمات جهرانی در تراریخ نمایندگان منطقره
ویرایش است و جرایگزین تمرام نسرخه هرای قبلری میباشرد. جهرت کسرب اطالعرات بیشرتر، برا خردمات  بولتن در هر زمان قابل
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