
 

 

 



 توضیح:
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از اعضای در حال انجام میباشد و به خاطر ضرورت و اعالم نی

 صورت گرفت  ت جهانیبا خدماکه ی هنگطقه با هماشورای من

 مورد را باین کتا موقتا میتوانند اعضای شورای منطقه 

 .ندقرار دهاستفاده 

ت توسط خدما بدهی است که چاپ این نشریه و هر نشریه

 .جهانی پس از تایید ترجمه آن امکان پذیر میباشد
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 بیانیۀ اهداف کنفرانس خدمات جهانی

را به گرد هم  NAتمامی اجزاء خدمات جهانی  NAکنفرانس خدمات جهانی جهت پیشبرد منافع مشترک 

ان توسط برگزاری رویدادهایی در سراسر جه NAآورد. هدف کنفرانس خدمات جهانی ایجاد اتحاد در می

 است، که در آن:

 برد هایی که باعث پیششرکت کنندگان بتوانند از پیشنهادات و اجماع نظر انجمن در رابطه با طرح

 شود، آگاه شوند.می NAانداز خدمات جهانی چشم

  که بر روی انجمن بتواند از طریق تبادل تجربه، نیرو و امید نظر جامع خود را در رابطه با مسائلی

 معتادان گمنام در کل تاثیر دارند، اعالم کند.

 های خدمات جهانی ابزاری در دسترس گروهها باشد، تا بتوانند بر فعالیتNA  نظارت داشته و آن را

 راهنمایی کنند.

  شرکت کنندگان اطمینان حاصل کنند که اجزاء مختلف خدمات جهانیNA  در نهایت در برابر

 گروهها مسئول باشند.

 های ما موثر هستند، لذت ببرندشرکت کنندگان از نشاط خدمت ایثارگرانه و آگاهی از این که تالش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

این راهنما در رابطه با خط مشی خدمات جهانی معتادان گمنام است که توسط کنفرانس خدمات جهانی 

گر گردد تا انعکاسر به روز میتهیه گردیده است. راهنمای خدمات جهانی معتادان گمنام بطور مستم

گردد. این راهنما از طریق مصوبات کنفرانس در هر دوره باشد و برای شرکت کنندگان در کنفرانس ارسال می

 باشد.خدمات جهانی جهت فروش در دسترس همگان می

 

 2018-2020 کنفرانس چرخه به مربوط یها خیتار

 2018-2020 کنفرانس چرخه مورد در که ریز یها خیتار از یستیباکنندگان کنفرانس  و شرکت ها منطقه

 :کنند کسب یآگاه است،

روز قبل از هر سه ماهه مد نظر،  45)هر سه ماه یکبار؛ لطفا حداقل  سفر درخواستارائه  یبرا ها خیتار

 درخواست خود را ارائه نمایید(

 های ژانویه تا مارس نوامبر برای ماه 15

 ل تا ژوئنهای اوری فوریه برای ماه 15

 های جوالی تا سپتامبر مه برای ماه 15

 های اکتبر تا دسامبر آگوست برای ماه 15

 

 2018سپتامبر  2اگوست تا  30همایش جهانی معتادان گمنام: 

 

ای  کننده پایان مهلت برای ارائه درخواست مناطق در خصوص به رسمیت شناخته شدن به عنوان شرکت

 2019آوریل  1: 2020جدید در کنفرانس جهانی 

در  2019اگوست  30آگوست تحویل داده شده و تا  1ها بایستی تا  ای: طرح های منطقه مهلت ارسال طرح

های خود را هرچه  فُرم گزارش دستورکار کنفرانس ثبت شده باشند. از تمامی مناطق خواهشمند است طرح

 زودتر ارسال نمایند. 

 2019سپتامبر  30ار گرفتن در فرآیند منابع انسانی ارسال درخواست برای کاندید شدن جهت قرمهلت 

 در دسترس است. 2019نوامبر  26گزارش دستورکار کنفرانس به انگلیسی از تاریخ 

 در دسترس است. 2019دسامبر  26ترجمه گزارش دستورکار کنفرانس از 



 ند.گیر در دسترس قرار می 2020ژانویه  26منابع مربوط به پیگیری مصوبات کنفرانس از 

 2020فوریه  15ای:  مهلت ارائه گزارش منطقه

 2020فوریه  15مهلت ارائه منابع نوشتاری مناطق جهت گنجاندن در گزارش کنفرانس: 

های مربوط به پیگیری مصوبات  های مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس و طرح طرح  مهلت ارسال اصالحیه

 2020آوریل  16کنفرانس: 

 2020مه  2آوریل تا  26:  2020س خدمات جهانی تاریخ برگزاری کنفران

های مربوط به  پایان مهلت پست منابع مدنظر به همراه منابع مربوط به پیگیری مصوبات کنفرانس، تاریخ

های خدمات جهانی معتادان گمنام و مکان برگزاری آنها شامل هفته روابط عمومی و روزهای مختص  فعالیت

شده در خصوص خدمات  های تعیین ارهای اعضای کنفرانس و دیگر مهلتبه حمایت مالی و خدمات، وبین

به اطالع اعضا رسانده  www.na.org/conferenceجهانی در طول چرخه کنفرانس از طریق وبگاه 

 ود.ش شود. در طول چرخه کنفرانس، اطالعات الزم در این وبگاه بارگذاری می می

 رویدادهای ساالنه:

 دسامبر 1روز راهنما  

 ژوئنهفته روابط عمومی هفته اول 

 می 1روز خدمت 

 :2018-2020 کنفرانس چرخه در امنا ئتیه جلسات به مربوط یها خیتار

 2018 ژوئن 30-27

  NAدر همایش جهانی  2018ستامبر  2آگوست تا  30

 2019فوریه   6-9

 2019مه  1-4

 2019جوالی  24-27

 2019اکتبر  2-5

 2020ژانویه  15-18

 2020مارس  4-7

 :2018-2020 کنفرانس چرخه در کنفرانس کنندگان شرکت ینارهایوب

 های گفتمانسرفصل موضوعات یده شکل جلسه: آرام انوسیاق وقت به صبح 11 ساعت، 2018 یجوال 21

http://www.na.org/conference


 صبح به وقت اقیانوس آرام 11، ساعت 2018اکتبر  6

 صبح به وقت اقیانوس آرام 11 ، ساعت2018دسامبر  8

 صبح به وقت اقیانوس آرام 11، ساعت 2019فوریه  9

 شود( )تاریخ دقیق بعدا تعیین می 2019آوریل 

 شود( )تاریخ دقیق بعدا تعیین می 2019ژوئن 

 شود( )تاریخ دقیق بعدا تعیین می 2019اگوست 

 شود( )تاریخ دقیق بعدا تعیین می 2019اکتبر 

 شود( ریخ دقیق بعدا تعیین می)تا 2019دسامبر 

 شود( )تاریخ دقیق بعدا تعیین می 2020فوریه 

 شود( )تاریخ دقیق بعدا تعیین می 2020مارس یا آوریل 

 

روز  های این کتابچه راهنما به بحث شد، بسیاری از بخش 2018همانطور که در کنفرانس خدمات جهانی 

یستند. تالش ما بر این بوده است تا تصمیمات اتخاذشده ن NAهای فعلی  کننده فعالیت نبوده و دیگر منعکس

نویس بگنجانیم و در آینده اصالحات بیشتری روی این  را در این پیش 2018در کنفرانس خدمات جهانی 

 2020ها و پیگیری مصوبات کنفرانس  های مربوط به سفر و بودجه کتابچه راهنما به خصوص در بخش

 صورت دهیم. 

 

قرارداد "ندی که ممکن است برای شرکت کنندگان در کنفرانس جالب توجه باشد دیگر خط مشی یا س

است. دیگر نشریات جالب توجه، شامل: گزارش دستور کار کنفرانس،  "گذاری مایملک معنوی انجمنودیعه

 است. NAگزارش کنفرانس، خبرنامه خدمات جهانی و گزارش سالیانۀ خدمات جهانی 

گیرد ودرصورت درخواست به اعضاء ارائه کنندگان در کنفرانس قرار میشرکت تمامی موارد فوق در اختیار

در دسترس هستند. اگر در رابطه با موارد فوق یا  www.na.orgخواهد شد. این مطالب نیز اکثراً در سایت 

نی و یا از طریق هر مطلب دیگری سئوال دارید، لطفاً یا از طریق دفتر خدمات جها

worldboard@na.org .با هیئت امناء تماس بگیرید 

 

http://www.na.org/
mailto:worldboard@na.org
mailto:worldboard@na.org


 

 

 ساختار خدماتی معتادان گمنام

توضیح مختصری در رابطۀ با ساختار خدماتی معتادان گمنام در زیر ارائه گردیده است. توضیحات بیشتری 

راهنمای "های شهری، مناطق و غیره در کتاب روهها، نواحی، کمیتهدربارۀ خدمت در سطح محلی شامل: گ

 موجود است. "خدمات محلی معتادان گمنام

  NAگروه 

های محلی و غیر تشریفاتی معتادان در حال بهبودی است. آنها بنیان و اساس آییگردهم NAگروههای 

است، تشکیل  NAندن پیام بهبودی هستند. گروهها در راستای هدف اصلی ما که رسا NAساختار خدماتی 

هایشان باید نشأت گرفته از این هدف باشد. برگزاری جلسات معتادان گمنام فعالیت اند و تمام تالششده

کند، به دانند اداره میاست. گروه امور داخلی خود را به هر نحو که اعضاء آن صالح می NAاصلی یک گروه 

باشد و تاثیر منفی بر دیگر گروهها و کل  NAارچوب دوازده سنت هایش در چهشرط آن که اعمال و تصمیم

را به سطوح  NAدر کل، گروهها مسئولیت اجرای خدمات  NAنداشته باشد. جهت اداره امور  NAانجمن 

شوند تا از طرف گروه در کنند. نمایندگان خدماتی گروهها انتخاب میدیگر ساختار خدماتی تفویض می

 منطقه شرکت کنند.شورای ناحیه و مجمع 

 شورای خدمات ناحیه

شود. شورای ناحیه از: نمایندگان بین محلی در آن رتق و فتق می NAشورای ناحیه مکانی است که مسائل 

های فرعی و رابطین دار(، مسئولین کمیتهگروه، مسئولین اداری )گرداننده، نایب گرداننده، منشی و خزانه

های فرعی و ود. شورای ناحیه خود مسئولین اداری، مسئولین کمیتهشناحیه در شورای منطقه تشکیل می

 کند.اش را انتخاب میرابطین منطقه

 های خدماتی شهریکمیته

های فرعی در شهری است که در آن بیش از یک شورای یک کمیته شهری مسئول هماهنگ کردن کمیته

بطور موثر  NAکند و کمک کند تا پیام بهبودی خدمات ناحیه وجود دارد، تا بتواند از دوباره کاری جلوگیری 

شان باز است رسانده شود. ارائه خدمات مستقیم در سطح شهر از طریق کمیته شهری، شوراهای ناحیه دست

 تا از گروهها بهتر حمایت کنند.

 شورای خدمات منطقه

وجود در نواحی و شورای منطقه به وجود آمده تا باعث گردد، ائتالف و گردهم آمدن تجارب و منابع م

شود از اعضائی که نواحی عضو کند، میسر گردد. شورای منطقه تشکیل میگروههایی که به آنها خدمت می

کنند. شورای اند. اعضاء شورای منطقه از بین خود مسئولین منطقه را انتخاب میآن منطقه انتخاب کرده

گان بین گروه و اعضاء شورای منطقه، مسائل کند که در آن نمایندهای را برگزار میخدمات منطقه، مجمع



 

 

مختلف خدماتی از جمله مسائلی را که شاید بخواهند در کنفرانس خدمات جهانی مطرح گردد را به بحث و 

گذارند. نمایندگان منطقه منطقه جهت شرکت در کنفرانس خدمات جهانی توسط نمایندگان گفتگو می

 گردندشورای خدمات منطقه انتخاب می گروهها در مجمع و یا توسط اعضاء شورا در

 ای شوراهای فرامنطقه

بتوانند  NAها جلسات خدماتی جهت مشارکت و امور اداری هستند، تا از آن طریق جوامع مختلف فرامنطقه

ای در  با یکدیگر رابطه داشته، همکاری و رشد کنند. در موارد بسیاری خدمات جهانی با شوراهای فرامنطقه

کنیم تا گزارش کتبی خود را به کنفرانس خدمات جهانی ارائه ها را تشویق میما فرامنطقه تعامل هستند.

های خود را در صحن کنفرانس نشان دهند و های ویدیویی کوتاهی از فعالیتنمایند و در صورت امکان کلیپ

ت ارتقاء ارتباط، کنندگان در کنفرانس قرار دهند. جهای از آن را در اختیار شرکتپس از کنفرانس نسخه

شود گیرد و از آنها درخواست میها قرار میهای مربوط به کنفرانس در اختیار فرامنطقهنگاریگزارشات و نامه

تا یک نسخه از گزارشات جلسه خود را در اختیار خدمات جهانی بگذارند. خدمات جهانی بطور معمول در 

ی نیز هزینه شرکت بعضی افراد در جلسه فرامنطقه را کند و در مواردای مختلف شرکت میجلسات فرامنطقه

ها یک اولویت مهم است. جهت ارائه خدمات موثرتر بپردازد. حفظ ارتباط موثر بین خدمات جهانی و فرامنطقه

ها را به عهده  ریزی و برگزاری کارگاهها باید به صورت مشترک برنامهبه انجمن، خدمات جهانی و فرامنطقه

هایی در راه ای و فعالیترسانی به افراد حرفهطور به یکدیگر در ارائه خدماتی مانند اطالعگیرند و همین

 در یکرس فاقداجتماع  ایاز دو منطقه  شیب ایکه شامل دو  یا فرامنطقه یشوراهاتوسعه انجمن کمک کنند. 

  .کنند اعزام یجهان خدمات کنفرانس به را یا فرامنطقه یا ندهینما توانند یم هستند، یا سطح فرامنطقه

  NAانداز خدماتی چشم                                                     

این زمینۀ مشترک ما متعهدانه  های معتادان گمنام برخاسته از هدف اصلی گروههای ماست. برتمام تالش

 فشاریم.پای می

 ای است که در آن:انداز ما آیندهچشم

 ،چه زن چه مرد، این امکان را دارد تا پیام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود  هر معتادی در جهان

 ای را در پیش گیرد.تجربه کند، و زندگی تازه

 تک اعضاء با شوقی برخاسته از موهبت بهبودی، در کارهای خدماتی طعم رشد و شکوفایی تک

 چشند.معنوی را می

 های خدماتی ی ما، هیاتبه منظور کمک به گروهها در انتقال پیام بهبودNA  در سراسر جهان، شانه

 کنند.یاری تالش میبه شانه یکدیگر با روحیۀ اتحاد و هم

 ای معتبر برای بهبودی، به رسمیت و اعتبار جهانی دست یافته است.معتادان گمنام در مقام برنامه 



 

 

ه تمامی متکی است بر های خدماتی ماست، که خود بصداقت، اعتماد و نیت خیر زیربنای تمام کوشش

 راهنمایی نیرویی برتر و مهربان.

  NAخدمات جهانی 

در کل سروکار دارد و  NAمنظور از خدمات جهانی، آن دسته از خدماتی است که با مشکالت و نیازهای 

NA کند. اهداف اصلی خدمات جهانی ما ایجاد ارتباط، همکاری، به اعضاء و گروههای خود و جامعه ارائه می

دهیم تا گروهها و اعضاء ما بتوانند در رساندن پیام ئه اطالعات و راهنمای است. ما این خدمات را ارائه میارا

تر عمل کنند و برنامۀ بهبودی ما در دسترس معتادان بیشتری قرار گیرد. اگرچه تمام اجزاء بهبودی موفق

پذیرند، اما فقط در این سطح است که یگذارند و از آن تاثیر مدر کل تاثیر می NAساختار خدماتی بر روی 

 اند. گیرد، به وجود آمدههای خدماتی الزم جهت پرداختن به مشکالتی که کل انجمن را دربر میبدنه

 کنفرانس خدمات جهانی

بخش نهایی ساختار خدماتی، کنفرانس خدمات جهانی است. کنفرانس سیستم عصبی انجمن ما به حساب 

-آیند. برخالف دیگر بدنهمکانی است که در آن کل خدمات جهانی ما گرد هم می آید. کنفرانس زمان ومی

کنفرانس یک موجودیت نیست بلکه یک رویداد است. زیرا هر دو سال یکبار نمایندگان  NAهای خدماتی در 

آیند تا به مسائل مهم انجمن مناطق، اعضاء هیئت امناء و مدیر اجرایی دفتر خدمات جهانی گردهم می

طور تعریف تادان گمنام در کل رسیدگی کنند. هدف کنفرانس خدمات حمایت از انجمن در کل و همینمع

 وجدان گروه معتادان گمنام و عمل بر طبق آن است.  

 هیئت امناء

هدف هیئت امناء انجمن معتادان گمنام، این است که به استمرار و رشد معتادان گمنام کمک کند. هیئت 

است و در عین حالیکه حمایت الزم جهت رساندن پیام را  NAع اصلی در خدمت انجمن امناء به عنوان منب

-کند، از این امر که خدمات ارائه شده از بهترین سطح کیفیت برخوردار باشد نیز اطمینان حاصل میارائه می

بر عملیات  کند که این امر شامل نظارتهای خدمات جهانی را مدیریت مینماید. هیئت امناء کلیه فعالیت

 شود.رسانی به انجمن، یعنی دفتر خدمات جهانی نیز میمرکز اصلی خدمات

 دفتر خدمات جهانی

رسانی ماست، این است که رهنمودهای کنفرانس خدمات هدف دفتر خدمات جهانی که مرکز اصلی خدمات

وهها و اعضاء به اجرا در ، خدمات آن، گرNAجهانی را در رابطه با حفظ اطالعات و برقراری ارتباط با انجمن 

های خدماتی، چاپ و کمیته NAنگاری با گروههای آورد. دفتر خدمات جهانی از طریق حفظ ارتباطات و نامه

های معتادان گمنام در پی دستیابی به این و توزیع نشریات تائید شده وحفظ و نگهداری آرشیو و پرونده

 هدف است.



 

 

 نماینده منطقه 

کند. از یک طرف نماینده عمل می NAمحلی و خدمات جهانی  NAوان رابط بین نماینده منطقه به عن

رساند و از های در دست اقدام در خدمات جهانی را به اطالع منطقه میمنطقه اطالعات کافی دربارۀ پروژه

. طی دورۀ گذاردها را در اختیار خدمات جهانی میانداز منطقه را در رابطه با این پروژهطرف دیگر نظر و چشم

خدمت خود، نماینده باید در جلسات کنفرانس خدمات جهانی حضوری فعال داشته باشد و در طی این دوره 

که نماینده توسط مجمع منطقه یا شورای منطقه انتخاب گردیده و در برابر آن پاسخگو است نباید فقط به 

ر مجمع منطقه یا توسط شورای منطقه بری ساده عمل کند. نماینده توسط نمایندگان گروهها دعنوان پیغام

در کل عمل کند و تنها به عنوان مدافع و حامی نظرات منطقه خود  NAشود تا در راستای منافع انتخاب می

 نباشند.

البدل نیز در البدل نماینده منطقه همکاری نزدیک دارد. مانند نماینده منطقه، علینماینده منطقه با علی

کند و نظر او را دربارۀ امور البدل خود مشورت میدارد. نماینده اغلب با علیشورای منطقه حضور کامل 

تواند در البدل نیز میکند. علیشود و او را در انجام وظایف و کارهایش سهیم میخدمات جهانی جویا می

نس جلسات کنفرانس خدمات جهانی به همراه نماینده منطقه شرکت کند، اگرچه هر منطقه در جلسۀ کنفرا

گردد. حضور در صحن کنفرانس فقط محدود خدمات جهانی فقط یک شرکت کننده و یک رای محسوب می

 البدل نماینده برای هر منطقه.شود، یک نماینده و یک علیبه دو نفر می

 یا فرامنطقه ندگانینما

 یا امنطقهفر ندگانیطرح راجع به نما نیکنندگان کنفرانس چند ، شرکت2018 یجهان خدمات کنفرانس در

هایی که شامل دو یا چند اجتماع یا منطقه فاقد کرسی در کنفرانس  در نتیجه، فرامنطقهنمودند.  بیتصو

ای را  البدل نماینده فرامنطقه ای و علی ای فرامنطقه خدمات جهانی بودند، این امکان را پیدا کردند تا نماینده

 شود.  دجه و حق رای داده میای بو به کنفرانس بفرستند. به این نماینده فرامنطقه

کنفرانس خدمات جهانی دو نهاد دیگر را به وجود آورده تا به او در انجام وظایفش کمک کنند، اگرچه 

 این دو نهاد در جلسه کنفرانس حق رای ندارند: گاننمایند

-کمک می که مسئول برگزاری فرآیند انتخابات است و به کنفرانس خدمات جهانی پانل منابع انسانیاول 

کند تا انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد خود را بر اساس اصول، توانایی و تجربه انجام دهد و کمک کند تا 

اعضاء از سراسر جهان بتوانند برای خدمت کاندیدا شوند، بدون اینکه نیاز باشد شخصاً در کنفرانس حضور 

ود آورد تا خدمات جهانی بتواند از منابع شان بررسی شود، و در ضمن فرصت مناسبی بوج یابند تا شرایط

 جمعی و انبوه انجمن توسط این فرآیند شناخته شده و سازمان یافته استفاده کند.

های مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات  که تصمیمات و بحث کمک  گردانندگانیدوم 

ها نیز  کنند و شاید در دیگر زماندگی میکنفرانس را در حین کنفرانس خدمات جهانی مدیریت و گردانن



 

 

گردانندگان در صورت لزوم  یعنی در زمان گرفتن تصمیمات یا نظرسنجی کتبی به کمک آنها نیاز باشد. کمک

 آورند.  های الزم را جهت آمادگی برای شرکت در جلسه کنفرانس به عمل میبا هیئت امناء هماهنگی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 دمات جهانیبیانیۀ اهداف کنفرانس خ

-را به گرد هم می NAتمامی اجزاء خدمات جهانی  NAکنفرانس خدمات جهانی جهت پیشبرد منافع مشترک 

در سراسر جهان توسط برگزاری رویدادهایی است، که  NAآورد. هدف کنفرانس خدمات جهانی ایجاد اتحاد در 

 در آن:

  برد هایی که باعث پیشرابطه با طرحشرکت کنندگان بتوانند از پیشنهادات و اجماع نظر انجمن در

 شود، آگاه شوند.می NAانداز خدمات جهانی چشم

  انجمن بتواند از طریق تبادل تجربه، نیرو و امید نظر جامع خود را در رابطه با مسائلی که بر روی معتادان

 گمنام در کل تاثیر دارند، اعالم کند.

  های خدمات جهانی فعالیتابزاری در دسترس گروهها باشد، تا بتوانند برNA  نظارت داشته و آن را

 راهنمایی کنند.

  شرکت کنندگان اطمینان حاصل کنند که اجزاء مختلف خدمات جهانیNA  در نهایت در برابر گروهها

 مسئول باشند.

 های ما موثر هستند، لذت ببرندشرکت کنندگان از نشاط خدمت ایثارگرانه و آگاهی از این که تالش 

 خدمات جهانی کنفرانس

هیچ جا در ساختار  "بستگی دارد NAمنافع مشترک ما بایست در راس قرار گیرد، بهبودی شخصی به وحدت "

گیری از دوازده سنت و خدماتی ما این سنت بهتر از جلسه کنفرانس خدمات جهانی مشهود نیست. توسط بهره

رسد و دربارۀ مسائل و مواردی که بر ش میدر کل به گو NAمفهوم، کنفرانس مکانی در ساختار است که ندای 

ای از مناطق نیست و گردد. کنفرانس خدمات جهانی، فقط مجموعهگذارند، بیان میانجمن جهانی ما تاثیر می

ای برای ارتباط و اتحاد کنفرانس وسیله بلکهگردد. اش نمیاش فقط شامل اجزاء تشکیل دهندهعالقه و نگرانی

 اش، منافع مشترک ماست.است که دستور کار جلسه ایانجمن است، مجموعه

های مختلف است و همین طور اقدامات کنفرانس در راستای خدمات رسانی به اعضائی متنوع با زبان و فرهنگ

در سراسر جهان وجود دارد. کنفرانس در  NAهای که بر سر راه خدمات رسانی موثر به گروههای بررسی چالش

 گیرد.کند و زمان حال و آیندۀ انجمن را در نظر میکار می در کل NAراستای منافع 

معتادان گمنام، یک برنامۀ جهت نجات زندگی است. اعضاء اولیه ما، رویا یک انجمن جهانی از معتادان را هنگامی 

در سر داشتند که فقط یک گروه و یک جلسه در دنیا وجود داشت. آنها ساختار خدمات جهانی را در همان زمان 

شکیل دادند تا کمک کند پیام به معتادان در همه جا رسانده شود، زمانی که معتادان گمنام فقط در یک کشور ت

وجود داشت و توسط یک زبان و یک فرهنگ مشترک متحد بود. ایمان و اعتماد تزلزل ناپذیر آنها نسبت به 

کنفرانس خدمات جهانی را در سال  شان بود، باعث گردید تامعتادان گمنام، که زاییدۀ تجربه بهبودی شخصی

خورشیدی( به وجود آورند. این اعضاء که رویای یک روز بهتر برای همۀ معتادان در  1355میالدی ) 1976



 

 

هرجا را داشتند، ماموریت خود با گردهم آوردن چند گروه که در آن زمان وجود داشتند و تبدیل آنها به انجمنی 

وقتی معتاد شدی، تا  "دانستند که این دروغ قدیمی که تجربه شخصی خود می متحد، آغاز نمودند. آنها از طریق

کنیم، اعضاء اولیه زحمات زیادی کشیدند تا از استمرار و رشد مرده است و ما بهبود پیدا می "مانی.ابد آلوده می

NA  .در همه جا اطمینان حاصل کنند 

رانس خدمات جهانی، انجمن ما در یک زمان و یک مکان انداز ادامه دارد. در هر جلسۀ دوساالنۀ کنفاین چشم

آید تا با یکدیگر تجربه، نیرو و امید خود را به مشارکت گذارد. هدف نیز همان رسیدگی به خاص به گرد هم می

ای برای زندگی اند که راه تازهمسائل مشترک کسانی است که در انجمن حضور دارند و آن قدر خوش شانس بوده

برد هدف اصلی یعنی: رساندن پیام به معتاد در حال عذاب تر از آن افزایش تالش خود برای پیشو مهمپیدا کنند 

 است.

 جلسات کنفرانس خدمات جهانی

گردد. عموماً این جلسات در هفته آخر ماه آوریل و جلسات کنفرانس خدمات جهانی هر دو سال یک بار برگزار می

ای به همراه  ای و فرامنطقه شود. نمایندگان منطقهخدمات جهانی تشکیل میدر محدوده هفتاد و پنج مایلی دفتر 

کنند تا به مسائل مهم در رابطه با انجمن اعضاء هیئت امناء و مدیر اجرایی خدمات جهانی با یکدیگر مالقات می

حداکثر دو نفر  معتادان گمنام در کل بپردازند. در ضمن در جلسات کنفرانس اعضائی از طرف پنل منابع انسانی و

کنند. هزینه کلیه این شرکت کنندگان برای حضور یک از کمک گردانندگان کنفرانس خدمات جهانی شرکت می

 گردد.ای در جلسه پرداخت میهفته

ای و  اند: نمایندگان منطقهکنندگان در کنفرانس به این شکل تعریف گردیدهگیری، شرکتدر راستای تصمیم

توانند در کلیه جلسات اداری کنفرانس ای می ای و فرامنطقه هیئت امناء. نمایندگان منطقهای و اعضاء  فرامنطقه

گیری مربوط به  رای دهند و پیشنهاد یا طرح ارائه دهند. اعضاء هیئت امناء در طول جلسات بحث و تصمیم

حی ارائه کنند. مدیر توانند پیشنهاد یا طر گزارش دستورکار کنفرانس حق رای ندارند، اما در کلیه جلسات می

.)توجه: نمودار در  اجرایی خدمات جهانی در جلسات کنفرانس حق رای یا حق ارائه پیشنهاد یا طرح را ندارند.

و  شنهاداتیموضوعات )پ در مورد هر کدام ازو  کندیم ستیدر کنفرانس را ل یجلسات مختلف ادار 8صفحه 

 (گیری میشود میتصم طرحها( 

اری یک جلسه موثر کنفرانس این است که تمامی شرکت کنندگان با آمادگی کامل در نکته اساسی جهت برگز

آور است، که دلیل جلسه حضور یابند. مقدار مطالب و اطالعاتی که باید قبل از جلسه خوانده و درک شود دلهره

لسه، گزارش دستور آن بخاطر فرآیندی است که از دو سال پیش و کنفرانس قبلی آغار گردیده. از ماهها قبل از ج

گردد، که شامل مسائل و عناوینی است که باید در جلسه آتی مورد بررسی کار جلسه کنفرانس انتشار و توزیع می

گیرد. مسئولیت قرار گیرند. دیگر مطالب مهم نیز قبل از برگزاری جلسه در دسترس شرکت کنندگان قرار می

الذکر در جلسه آمادگی کامل و آشنایی کافی با مطالب فوقتمامی شرکت کنندگان در کنفرانس این است که با 

 کنفرانس حضور یابند.



 

 

شود. قبل از اگرچه دستور کار در هر کنفرانسی متفاوت است اما جلسات خاصی در همۀ آنها برگزار و تکرار می

کنندگان با گردد که هدف آن آشنا ساختن شرکت آغاز هفته کنفرانس، جلسه آشنایی و آشنا سازی برگزار می

-ریزی شده در طول هفته است تا فرآیندی که در کنفرانس اجرا میهدف و منظور از برگزاری هر جلسه برنامه

گردد تا به شرکت کنندگان کمک گردد را بهتر درک نمایند. این جلسه از روی عمد بصورت غیر رسمی برگزار می

شوند را داشته باشند و همین طور منابعی که رو میکند احساس راحتی بیشتری با آنچه در طی هفته با آن روب

تواند به ایشان کمک کند را شناسایی نمایند. نیمه دوم این جلسه به آشنایی بیشتر شرکت کنندگان که از می

اند، اختصاص یافته تا آنها با یکدیگر بیشتر احساس راحتی کنند و بتوانند با یکدیگر سراسر دنیا گرد هم آمده

 ایند.همکاری نم

شود و به آنها آمد گفته میاند، خوشاند و کرسی گرفتهدر این جلسه به مناطقی که تازه به کنفرانس ملحق شده

ها و رشدشان را به کنفرانس ارائه کنند. خدمات جهانی گیرد تا صحبت کنند و گزارش فعالیتفرصتی تعلق می

زاری هرچه بهتر جلسات در طول هفته را ارائه نیز اطالعات الزم جهت کمک به شرکت کنندگان را جهت برگ

 کند.می

گردد که بر روی توسعه انجمن، روابط عمومی و موارد جاری دیگر در انجمن در طی هفته جلساتی برگزار می

تمرکز دارد. در هر کنفرانس زمانی جهت بحث در گروه بزرگ، بحث در گروههای کوچک، نمایش پاور پوینت به 

یابد. در ضمن در طول هفته، زمانی جهت انتخابات، گزارش پنل گیری اختصاص میعات و تصمیمهمراه ارائه اطال

شود تا با نمایش ها نیز درخواست میشود. از فرا منطقهنیروی انسانی و گزارش خدمات جهانی در نظر گرفته می

الزم در مورد وقت در نظر گرفته های خود، کنفرانس را در جریان امور بگذارند. جزئیات کلیپی کوتاه از فعالیت

 رسد.ها میشده و ضرب االجل مربوطه قبل از کنفرانس به اطالع فرامنطقه

کند تا خدمات جهانی اطالعات بیشتری از کارها و تالشهای گیرد، کمک میهایی که در طول هفته شکل میبحث

بحث و گفتگوها، تصمیمات قطعی و رسمی  ها و نواحی به دست آورد. به همراه اینخدماتی در مناطق، فرامنطقه

ها از رای گرفتن معمولی به اجماع تغییر یافته گیریشود. از آنجا که تصمیمنیز در چند جلسه کنفرانس گرفته می

گیری در کنفرانس افزایش و ارتقاء یافته است. ما در این کتاب بطور مختصر آن است، طرزکار و مکانیسم تصمیم

، البته با در نظر گرفتن اینکه ما هنوز هم در حال رشد و تحول هستیم و در هر کنفرانس دهیمرا توضیح می

 دهد. تغییراتی در نحوۀ انجام کارها رخ می

 

 شود گیری در کنفرانس اتخاذ می چه تصمیماتی در هر جلسه تصمیم

 

 ها و تصمیمات مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس:  بحث

 ها و اصالحاتی شامل: طرح



 

 

 هایی برای استفاده در کنفرانس خدمات جهانی دستورالعمل 

 های کنفرانس پیشین جلسه تصویب صورت 

 های گزارش دستورکار کنفرانس طرح 

 های گزارش دستورکار کنفرانس  اصالحیه 

 ها و تصمیمات مربوط به پیگیری مصوبات کنفرانس  بحث

 شود اما محدود به آنها نیست: می مصوبات کنفرانس شامل موارد زیر پیگیری به مربوط های طرح

  بودجه خدمات جهانیNA  

 ها برنامه پروژه 

 گیری بر سر هر درخواستی مبنی بر دریافت کرسی )شامل هر پیشنهادی که به کنفرانس خدمات  تصمیم

 جهانی ارائه شده است(

 بازبینی خط شوند، از قبیل تصویب  های هیئت امنا که مشمول پیگیری مصوبات کنفرانس می بیشتر طرح

 .NAمشی کنفرانس یا دیگر تغییرات در راهنمای خدمات جهانی 

 های هر یک از موارد فوق. اصالحیه 

 انتخابات

 2018طرح زیر در کنفرانس خدمات جهانی . گیرد می صورت کتبی گیری رای طریق از گیری تصمیم انتخابات، در

 تصویب شد:

 گیری را با خواندن از روی لیست توزیع  های رای برگه تایید این مسئله که کنفرانس خدمات جهانی دیگر

های کنونی، در منابع پیگیری مصوبات کنفرانس  کند. زبان جایگزین برای خط مشی آوری نمی و جمع

 شود.  کنندگان رسانده می به اطالع شرکت 2020

 متفرقه جلسات

گیری کتبی در مورد برخی مسائل  رایتوان در حین دیگر جلسات هفته، تصمیماتی گرفت یا به  در کنفرانس می

گذاری مایملک معنوی انجمن در کنفرانس خدمات  پاسخ داد، همانطور که این اتفاق در مورد قرارداد ودیعه

 افتاد.  2018جهانی 

 شنبه روز در «جدید ایده» پیشنهاد بندی جمع

گیری  رتی که نیاز به هرگونه تصمیمهای جدید، البته در صو های روز جمعه در مورد ایده بحث از ناشی تصمیماتی

 باشد. 



 

 

 جلو به رو حرکت

 تصمیماتی که ممکن است در طول هفته برگزاری کنفرانس اتخاذ شوند، شامل:

 های گفتمانسرفصل 

 فرایندهای مستمر در کنفرانس 

 هایی برای چرخه آتی کارگروه 

 .مسائلی که در طول هفته در مورد آنها بحث شد 

 شوند.  از تصمیماتی است که در این جلسه گرفته میاینها تنها چند مثال 

 جهانی خدمات کنفرانس در گیری تصمیم

طول جلسات مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس و همچنین در طول جلسه  در ما

ظه از هفته در صورت توانند در هر لح کنندگان می گیریم. شرکت انتخابات و روز اختتامیه کنفرانس تصمیماتی می

 تمایل تصمیماتی را اتخاذ کنند. 

گیری در مورد هر فرآیند جدیدی در  گیری در مورد گزارش دستورکار کنفرانس با تصمیم جلسه بحث و تصمیم

شود. جلسات  ی جلسه گذشته تصویب می جلسه شود. سپس صورت خصوص کنفرانس خدمات جهانی، آغاز می

گیری  های جدید قبل از جلسه بحث و تصمیم رد مسائل انجمن و ایده برای پروژهگیری در مو سخنرانی و تصمیم

 شوند. در مورد گزارش دستورکار کنفرانس برگزار می

گیری در مورد گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس، در  در طول جلسه بحث و تصمیم

 شود.  اع استفاده میگیری بر اساس اجم کنفرانس خدمات جهانی از شیوه تصمیم

 

 

 گیری بر اساس اجماعتصمیم

جذب  یموجود را به گونه ا یها دهیخالقانه باشد که ا اریبس ندیفرا کیتواند  یم تصمیم گیری بر اساس اجماع 

اما در  دارد شتریب یزمان بند کینیاز به  نیو بهتر باشد. ا یاصل شنهادیمتفاوت از پ یزیآن چ جهیکند که نت یم

 دادن است. یمؤثرتر از رأ ندیفرآ کی تینها

فرآیند تصمیم گیری در کنفرانس بر اساس اجماع است. اجماع به معنی رضایت کل گروه است، به این معنی که 

تمامی اعضاء تمایل دارند تا تصمیمی پیگیری شود و نه فقط اکثریت یا تعدادی منتخب از نمایندگان. به جای 

دهد تا یک مخالف تنها سد راه یک انه اجماع که به طور معمول اجازه میگیراستفاده از یک فرآیند سخت

کند که بر اساس گیری بر اساس اجماع استفاده میپیشنهاد گردد، کنفرانس خدمات جهانی از نوعی تصمیم

احترام به نظرات تمامی شرکت کنندگان است، که البته لزوماً به این معنی نیست که تصمیم نهایی بر اساس 



 

 

% یا بیش 80شود، حمایت جمعی به معنای حمایت  کثریت مطلق خواهد بود. همانطور که بعدا توضیح داده میا

% از اعضاست. )لغت انگلیسی که به اجماع ترجمه گردیده، برگرفته از لغتی التین است به معنی فکر و 80از 

داند و هیچ ی جزئی از حقیقت را میاحساس کردن به همراه یکدیگر(. اجماع بر پایۀ این باور است که هر شخص

شویم که باور داشته باشیم خودمان از همه شود که همه چیز را بداند ) اگرچه همه ما وسوسه میکسی پیدا نمی

ای به توافق برسد. بدین وسیله است دهد تا بر سر مسئلهدانیم(. فرآیند اجماع کاریست که گروه انجام میبهتر می

-دهیم که هرگز به تنهایی نمیبه کمک همدیگر ما کاری را انجام می"گوئیم: که میکه ما این حرف خود 

 رسانیم.  را به اثبات می "توانستیم

ای برای انجمن کنفرانس وسیله"گونه که در باال ذکر شد این مسئله اساس و ذات برگزاری کنفرانس است. همان

برای اینکه  "ع مشترک ما دستور کار تمامی جلسات است.جهت برقراری ارتباط و ایجاد اتحاد: مکانی که مناف

کنفرانس تصمیماتی بگیرد که در خدمت انجمن جهانی ما باشد، الزم است که تمامی نقطه نظرات شنیده شود، 

تمام عناصر کند که حتی اگر بعضی از آنها چیزی نباشد که دلخواه شخص ماست. مفهوم نهم به ما یادآوری می
 های خود در نظر داشته باشند.مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیریساختار خدماتی 

تعهد ما به ایجاد فرآیند اجماع به جای رای گیری رسمی، نشان دهندۀ کیفیت بهتر تصمیمات کنفرانس است. 

-ر به اجراء در میپذیرند بهتشود که پذیرش بیشتر شود و شرکت کنندگان تصمیماتی را که میاجماع باعث می

گیرد دهد که تنها تصمیماتی مورد پذیرش، هضم و استفاده انجمن قرار مینشان می . تاریخچۀ کنفرانسآوردند

 که در خدمت انجمن باشد.

گردد. اگرچه اکثر وقت کنفرانس صرف ایجاد اجماع در مورد مسائل و موارد مهم برای انجمن و خدمات جهانی می

مرحله نیدن و احترام گذاشتن به همه نقطه نظرات است، اما لزوماً به این معنی نیست که الزمه ایجاد اجماع ش

شان در رابطه با موضوع مشارکت گفتگو تبدیل به یک جلسه مشارکت شود که همگان بخواهند در مورد احساس

ایت کنند حتی کنند. بلکه سعی در رسیدن به زمینۀ مشترکی است، که همه شرکت کنندگان بتوانند از آن حم

خواهند. بحث و گفتگوی کافی به زمان نیاز دارد، و ممکن اگر آن زمینۀ مشترک دقیقاً چیزی نباشد که آنها می

است در جلسه کنفرانس یا بصورت پنل یا گروههای کوچک نیز انجام شود. به هر شکلی که این بحث و گفتگو 

ی موضوع اصلی تمرکز داشته باشند و همین طور به انجام شود، به تعهد شرکت کنندگان نیاز است تا بر رو

گردانندگان ماهر نیاز است تا گروه را به تمرکز داشتن تشویق کند و آن را به سمت ایجاد اجماع راهنمایی نماید. 

منافع و نتیجه این فرآیند، درک بهتر موضوع پیشنهاد، توافق بین شرکت کنندگان جهت حرکت به جلو و در 

الح طرح در دست بررسی جهت شفاف ساختن برداشت گروه از طرح در دست اقدام است. زمانی صورت لزوم، اص

کند که آیا کسی مخالفتی دارد. اگر مخالفتی شود، گرداننده سئوال میگیری آماده میکه گروه جهت تصمیم

از بحث و پردازد. فقط پس گیری میکند و سپس به تصمیموجود داشت، گروه در مورد مخالفت صحبت می

گیرد تا تصمیم گرفته شده رسمیت یابد. در گفتگوی کافی و ایجاد اجماع است که کنفرانس رای نهایی را می

گیرد و در گیری نهایی در جلسه رسمی پیشنهادات معوقه یا جلسه اداری جدید صورت میمورد پیشنهادات، رای

گردد صورت از جلسه رسمی اداری برگزار می گیری نهایی در جلسات بحث و گفتگو که قبلمورد طرحها، رای



 

 

شود کسی مخالفتی دارد گرفته شود. اگر مخالفت آل این است که تصمیم پس از اینکه سئوال میپذیرند. ایدهمی

 ها وجود داشته باشد، به فرآیندی رسمی نیاز است تا کنفرانس تصمیم خود را بگیرد و آن را مشخص سازد. 

یشنهادات معوقه در کنفرانس بررسی پیشنهاداتی است که در گزارش دستور کار هدف از برگزاری جلسه پ

گردند، اند. بندهای که از طرف دفتر خدمات جهانی در گزارش دستور کار کنفرانس ذکر میکنفرانس ذکر گردیده

فاصله آن با  های است که در کنفرانس قبلی یا در حین دوسالها و ورودیهای طوالنی و دادهاصوالً نتیجه بحث

اند. پس از برگزاری این جلسه و هنگام ورود به جلسه کنفرانس، معموالً بدنه کنفرانس جدید مطرح گردیده

گردد. گیری است. جلسه پیشنهادات معوقه در اوایل هفته برگزاری کنفرانس برگزار میکنفرانس آماده تصمیم

حد اعلی و اوج کارهای انجام شده ظرف چرخۀ دو بندهای که در گزارش دستور کار کنفرانس گنجانده شده، 

به دهد تا باقی هفته را ساله کنفرانس قبلی است و نهایی کردن و به سرانجام رساندن آنها به کنفرانس اجازه می

بپردازند و برگزاری جلسه جهت ایجاد چهارچوبی برای کارهای زیادی که باید در چرخه دوساله  بحث و گفتگو

 ند.آینده انجام شو

گردد تا برآورد شود آیا به بحث و گفتگو نیاز است تا بدنه هریک از موضوعات، ابتدا توسط کنفرانس بررسی می

خدماتی در رابطه با آن موضوع تصمیم بگیرد، اگر آری تا چه حد و زمان. اگر به نظر رسد که نیازی به بحث و 

تا اگر کسی صحبتی دارد تا با  شود داده می تیگفتگو نیست، کنفرانس به موضوع بعدی خواهد پراخت.سپس فرص

کنفرانس در میان بگذارد، این کار را انجام دهد. اگر کنفرانس نیاز به گفتگو داشته باشد، یا جلسه را به گروههای 

و زیربنایی موضوع و بدنه  نماید تا به خواستۀ مورد نظر ، یا بر روی موضوع تمرکز میکند کوچک تقسیم می

 ده پی ببرد. پیشنهاد دهن

 

 اجماع نظر یابیارز و ها هیاصالح و ها طرح یمعرف

گردد، گرداننده جلسه طی یک نظرسنجی سطح اولیه حمایت از طرح را  ای ارائه می زمانی که طرح یا اصالحیه

 سنجد.  می

ای  الحیهپس از نظرسنجی اولیه و قبل از بحث در مورد آن طرح، در کنفرانس باید تصمیمات در مورد هرگونه اص

 در خصوص طرح گرفته شود، مگر اینکه موارد استثنایی نظیر موارد پایین رخ دهد.

کنندگان دارای حق رای یا بیشتر موافقت خود را اعالم کنند  % شرکت80شود که  گیری می اجماع این گونه اندازه

 م کنند )مخالفت جمعی(کنندگان دارای حق رای یا بیشتر مخالفت خود را اعال % شرکت80)حمایت جمعی( یا 

 

 کنندگان، بدون در  شرکت لیدر صورت تما تواند یبا طرح، کنفرانس م یصورت مخالفت جمع در

 . ردیبگ میطرح تصم یبرا یا هیاصالح چینظرگرفتن ه

 کند تا در مورد طرح نظر  گرداننده جلسه حداکثر دو عضو را که جزء مخالفان طرح نیستند، انتخاب می

 بدهند. 

  دهد.  را صورت می نظرسنجیداننده برای بار دوم گر سپس 



 

 

o یابد و طرح با شکست مواجه  ها خاتمه می اگر رای جمعی همچنان مخالفت با طرح بود، بحث

گیری نهایی کنفرانس به اطالع  گردانندگان جلسه این مسئله را در زمان تصمیم شود. کمک می

 رسانند.  کنندگان می شرکت

 کنندگان، در مورد  توان در صورت تمایل شرکت و به رو شد، در کنفرانس میاگر طرح با حمایت جمعی ر

 گیری نمود.  ای بحث و تصمیم طرح بدون هیچ اصالحیه

 کند تا در مورد طرح نظر  گرداننده جلسه حداکثر دو عضو را که جزء حامیان طرح نیستند، انتخاب می

 بدهند. 

  دهد.  میگرداننده برای بار دوم نظرسنجی را صورت  سپس 

o شود.  یابد و طرح تصویب می ها خاتمه می اگر رای جمعی همچنان حمایت از طرح بود، بحث

گیری نهایی کنفرانس به اطالع  گردانندگان جلسه این مسئله را در زمان تصمیم کمک

 رسانند.  کنندگان می شرکت

 کنند؛  گرداننده  دق میها نیز ص فرایندهای این چنینی در زمان حمایت یا مخالفت جمعی از اصالحیه

کند تا در مورد اصالحیه نظر  جلسه حداکثر دو عضو را که جزء نظردهندگان جمعی نیستند، انتخاب می

دهد. اگر همان نظر جمعی اولیه حاصل  گرداننده برای بار دوم نظرسنجی را صورت می بدهند. سپس 

 شود، تصمیمی در مورد اصالحیه اتخاذ خواهد شد. 

 رو به رو شود، 80% و کمتر از 20جی اولیه یا ثانویه، طرح یا اصالحیه با حمایت بیش از اگر در نظرسن %

 سازد.  گرداننده جلسه امکان بحث در مورد طرح یا اصالحیه را فراهم می

 

 وگوها گفت تیریمد

کار گیری در مورد گزارش دستور بحث و تصمیماستفاده در تمام جلسات  یبرا یفعل یکردهایرو ریبخش ز در

ها و  کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس آمده است. این رویکردها به منزله ابزاری برای کمک به بحث

 ها. وگوها هستند، نه خط مشی یا ابزاری برای محدودکردن بحث گفت

 ها را مدیریت کند: تواند با استفاده از رویکردهای زیر بحث گرداننده جلسه می

 ظرسنجی در اواسط جلسه، هرگونه تغییر در حمایت از طرح یا پیشنهاد تواند طی ن گرداننده جلسه می

 ارائه شده را جویا شود. 

 تواند  یابد یا اینکه می تواند اعالم کند که جلسه پس از سخنرانی فرد خاصی پایان می گرداننده جلسه می

 ها خاتمه دهد. به بحث

o نجش میزان حمایت از تصمیم تواند برای س در صورت هر گونه مخالفت، گرداننده جلسه می

 گیری کند. برای تصویب تصمیم گرداننده جلسه به رای دوسوم اعضا نیاز است.  خود، رای



 

 

 های خود ادامه  تواند حداکثر تا دو دقیقه دیگر به صحبت با صالحدید گرداننده جلسه، هر عضوی می

ها  چون ترجمه شفاهی بحثگرداننده و به دالیلی هم دهد. اختصاص زمانی بیش از این به رای کمک

 بستگی دارد.

 

 یریگ میتصم آستانه

گیری از  ها برای رای ها یا پیشنهادها و درخواست تمام تصمیمات در کنفرانس خدمات جهانی شامل تغییر در طرح

ای )به استثنای انتخابات کنفرانس خدمات  طریق خواندن نام اعضا از روی فهرست یا دیگر تصمیمات مرحله

ستلزم رای مثبت دوسوم اکثریت حاضر برای تصویب است. روند انتخابات بعدا به تفصیل بیان خواهد جهانی( م

 شد. 

 

  ینظرسنج

خدماتی پیشنهاد دهنده پی برد، که این نظرسنجی را بدنه  تر به منظورتواند کمک کند تا به نظرسنجی می

جهانی از اصطالحات زیر جهت اعالم نتیجه گرداننده کنفرانس خدمات توان به طرق مختلف انجام داد. کمک  می

 کند: نظرسنجی استفاده می

 حمایت به اتفاق آرا

 درصدی یا بیشتر( 80حمایت جمعی )حمایت 

 حمایت قوی )حمایت دوسوم اکثریت(

 حمایت )حمایت اکثریت(

 مخالفت )کمتر از حمایت اکثریت(

 مخالفت قوی )حمایت کمتر از یک سوم(

 درصدی یا کمتر( 20مخالفت جمعی )حمایت 

  مخالفت به اتفاق آرا 

تا مشخص شود که آیا واقعاً به بحث و گفتگوی بیشتر نیاز هست؟ و یا اگر گفتگو در کند  نظرسنجی کمک می

کند تا تعیین کند که آیا بدنه خدماتی آماده تصمیم گرفتن هست  جریان است، موارد مهم را منظم و تنظیم می

 ور نیست، بلکه ابزاری ساده است جهت کمک به ایجاد فرآیند اجماع.آ این تصمیمات الزام یا خیر.

 نیاز است. « حمایت قوی»الزم به ذکر است که برای تصویب هر چیزی حداقل به 

اگر دربارۀ اصالحیه یا طرحی در طی هفته به اندازه کافی صحبت شده باشد، کنفرانس ممکن است تصمیم بگیرد 

یشتری نشود. به عنوان بدنه خدماتی که هر دو سال یکبار جلسه دارد، مهم است که دیگر در آن مورد گفتگوی ب

ها به پایان  ها یا اصالحیهگیری نیز برسد. زمانی که بحث و گفتگو دربارۀ هر یک از طرحتا کنفرانس به تصمیم

 شود. گیری تصمیم گرفته میرسد، در آن رابطه از طریق رایمی



 

 

  ی ریگ میتصم

دمات جهانی تصمیم گرفته شد تا دیگر جلسات اداری رسمی با روند پارلمانی برگزار نشوند. در کنفرانس خ

گیری در مورد گزارش دستورکار کنفرانس و  ها در جلسات بحث و تصمیم ها یا اصالحیه تصمیم در مورد طرح

 گیرد.  پیگیری مصوبات کنفرانس صورت می

 

 آن در رایز باشد داشته یمنف ریتاث تواندیم اغلب یرسم یریگیرا طورنیهم و رابرتز نظم یبرقرار نیقوان

 یریگمیتصم ندیفرآ کنفرانس در که است لیدل نیهم به. دارد وجود "غلط" و "درست" ای "بازنده" و "برنده"

 احترام م،یهست قائل مانمشترک منافع یبرا ما که یتیاهم به رایز. است یریگیرا بر مقدم و بهتر اجماع براساس

تا با  میکنیم توافق که یهازمان در یحت شود،یم قائل ارزش کنندگان شرکت همه نظرات هقطن یبرا و گذاردیم

 . میموافق نباش گریکدی

شود گوش فرا دهد و با ذهنی  کشند تا واقعا به انچه گفته می ای را به چالش می کننده در طول هفته، هر شرکت

طح جهانی برای خدمت به انجمن مناسب هستند و اغلب تسلیم آن چیزی باز درنظر گیرد که چه کارهایی در س

کننده، آنچه نیاز است احترام، صبوری و اعتماد است. اما  شوند که به منفعت انجمن است. با بیش از یکصد شرکت

ایی ه وپنج کنفرانس داریم درس ای که از بیش از بیست بخش است و تجربه هایمان نتیجه دانیم که تالش ما می

بخش است و چه کارهایی نیست، به ما داده است. پایبندی به  زیادی در مورد اینکه چه کارهایی نتیجه

گیری بر اساس اجماع، بخشی از روشی معنوی است که با آن خداوند عزیز را به اثرگذاری در تصمیماتمان  تصمیم

 کنیم.  دعوت می

 

 (CAR)دستور کار کنفرانس مربوط به  یریگ میبحث و تصم

مندرج در  پیشنهادات یدر کنفرانس ، بررس دستور کار کنفرانسمربوط به  یریگ میاز جلسه بحث و تصم هدف

 دستورکارکه در گزارش  یاست. موارد پیشنهادات نیکنفرانس و هرگونه اصالح در مورد ا دستور کارگزارش 

و در کل چرخه  یر کنفرانس قبلد یطوالن یبحث و بررس جهیآل نت دهیا به طور شوند ، یکنفرانس ظاهر م

ارسال شود.  WSCده روز قبل از روز افتتاح  دیبا پیشنهادات نی. هر گونه اصالح در مورد امیباشند کنفرانس

 یحاصل م نانیاطم WSC گردانندگاناست.  یبررس ندیآمنوط به فر CATو  CAR پیشنهاداتاصالحات در 

معموالً  ه، بدن رانس. پس از ورود به کنفگذارد یوام م ریخ یا هبل یرا به رأ آنروشن است و  هیکنند که اصالح

هفته کنفرانس رخ  لیدر اوا دستور کار کنفرانسمربوط به  یریگ میاست. جلسه بحث و تصم یریگ میآماده تصم

 یامکان را م نیکردن آنها به کنفرانس ا ییاست و نها یاوج کار از چرخه قبل CARدهد. موارد موجود در  یم

چرخه کنفرانس  یاز کار را برا یعمده ا بخشکند که  یسپر یهفته را با داشتن مباحث و جلسات هیکه بق دهد

 به وجود خواهد آورد. یبعد

 

 



 

 

  ینظرسنج

کند. این نظرسنجی غیررسمی محسوب  نظرسنجی، موضع یک بدنه خاص در مورد موضوعی خاص را ارزیابی می

 شود.  ای نظرسنجی می کبار در مورد طرح یا اصالحیهها بیش از ی شود. معموال در طول بحث می

 

 گیری یرا

 . کند یم یریگ میتصم یا مسئله مورد در خاص یا بدنه که افتد یم اتفاق یزمان یریگ یرا

 

 

 پیگیری مصوبات کنفرانسدر مورد  یریگ میو تصم بحث

ایی است که در مورد منابع ه پیگیری مصوبات کنفرانس، بررسی طرحمورد  درگیری  هدف جلسه بحث و تصمیم

مربوط به پیگیری مصوبات کنفرانس هستند. در طول این جلسه، تصمیماتی در خصوص این موارد گرفته 

ها؛ درخواست کرسی شامل هر طرحی  و برنامه پروژه NAهایی برای تصویب بودجه خدمات جهانی  شود: طرح می

های هیئت امنا که مشمول منابع  ه شده باشد؛ بیشتر طرحکه طی ذه روز از افتتاحیه کنفرانس خدمات جهانی ارائ

شوند، مانند تصویب منابع خدماتی، بازبینی خط مشی کنفرانس، یا دیگر تغییرات  پیگیری مصوبات کنفرانس می

ها بایستی ده روز قبل  های مذکور. اصالحیه طرح ای در مورد طرح ؛ هر اصالحیه NAدر راهنمای خدمات جهانی 

های گزارش دستورکار کنفرانس و  های مربوط به طرح تاحیه کنفرانس خدمات جهانی ارائه شود. اصالحیهاز روز افت

گردانندگان کنقرانس خدمات جهانی اطمینان خواهند  شوند. کمک پیگیری مصوبات کنفرانس به دقت بررسی می

 تصویب نمود. گیری اری/خیر آنها را  توان با رای ها شفاف بوده و می یافت که این اصالحیه

 

 «دیجد یها دهیا ارائه» شنهادیپ مورد در ییها بحث

در قسمت زیر آمده است. در روز  #29فرایندهایی اتخاذ شد که در طرح  2018در کنفرانس خدمات جهانی 

را اتخاذ کردند که طبق آن جلسات رسمی پیشنهادات جدید در  #53کنندگان طرح  اختتامیه کنفرانس، شرکت

های جدید در چرخه کنفرانس  آتی حذف خواهد شد و تصویب شد که فرایند بحث در مورد ایده های کنفرانس

در منابع پیگیری  2020بررسی خواهد شد و فرایندی پیشنهادی برای استفاده در کنفرانس  2020-2018

 مصوبات کنفرانس نقل خواهد شد. 

 

 #29 طرح

رویکردهای زیر برای جلسه پیشنهادات جدید ارائه  ،2018تنها برای بکارگیری در کنفرانس خدمات جهانی 

 شود: می



 

 

استفاده « پیشنهاد جدید»تمام کسانی که پیشنهادات جدیدی دارند، برای ارائه پیشنهاد خود از فرم  .1

 شود:  کنند. این فرم شامل اطالعات زیر می می

a. دهنده پیشنهاد ارائه 

b. موضوع اصلی پیشنهاد 

c. خود پیشنهاد 

d. دستیابی به چه چیزی است؟ )یعنی طرح یک پروژه، بحث در مورد یک  هدف از این پیشنهاد

و  2020موضوع، ابزارهای جدید، تبدیل ایده به طرحی مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس 

)... 

e. کنند. هر گونه منابع متنی که به بحث در مورد موضوع پیشنهاد کمک می 

ارشنبه )در هفته کنفرانس( است. ظهر روز چه 12ساعت  د،یجد شنهادیارسال فرم پ مهلت .2

 شده ارائه شنهاداتیپ تمام یگرداور بهامنا  ئتیه سیو رئ یگردانندگان کنفرانس خدمات جهان کمک

 اکنندگان کنفرانس هستند. آنه به شرکت شنهاداتیپ ییو مسئول ارائه فهرست نها داشت خواهند نظارت

 نیچن حاضر حال در که)همانطور  کنند یبند دسته دارند، که یمضمون اساس بر را شنهاداتیپ توانند یم

 (.ردیگیم صورت یکار

کنندگان  شرکت انیمربوط به آنها چهارشنبه عصر م یو نظرسنج دیجد شنهاداتیپ یمحتو بسته .3

 خواهد شد.  عیکنفرانس توز

a. شود تا فرم نظرسنجی را تکمیل کند و پیشنهادات یا  ای درخواست می کننده از هر شرکت

که مایل به بحث در مورد آنها هستند، عالمت کنار گزینه بله مشخص نمایند.  موضوعاتی

توانند به تمام پیشنهادات با انتخاب گزینه بله یا خیر رای دهند یا اینکه به  کنندگان می شرکت

 خواهند رای دهند.  هیچ پیشنهادی رای ندهند یا به هر تعداد پیشنهادی که می

b. شنبه است. پیشنهادت جدید، ظهر پنج مهلت تکمیل و تحویل نظرسنجی 

کنندگان کنفرانس خواهد  شنبه به اطالع شرکت بندی خواهد شد و عصر پنج . نتایج نظرسنجی فهرست4

 رسید. 

a. های کوچک  پیشنهادات یا موضوعاتی که بیشترین رای اری را کسب کنند، برای بحث در گروه

های کوچک را  وضوعات بحث در گروهشوند. ما رضایت اعضای کنفرانس در خصوص م معرفی می

 شویم.  جویا می

b. جلسه  تمام پیشنهاداتی که ارائه شدند ولی در مورد آنها بحثی صورت نگرفت، ضمیمه صورت

 کنفرانس خدمات جهانی خواهند شد. 

 ای در روز جمعه صورت خواهد گرفت.  دقیقه 90. بحث در مورد پیشنهادات جدید در جلساتی 5

a. کنیم تا پیشنهادات  های کوچک، در قالب گروهی بزرگ با یکدیگر دیدار می وهقبل از بحث در گر

را مرور کرده و بسته به موضوعات و نتایج مورد انتظار به یک چارچوب برسیم تا فهم مشترکی از 

 فرایندها و اهداف پیدا کنیم. 



 

 

b. ی، دو اتاق برای ا پنج اتاق برای این جلسات وجود خواهد داشت: دو اتاق برای نمایندگان منطقه

 زبان.  کنندگان اسپانیایی علی البدل نمانیدگان منطقه ای و یکی برای شرکت

c. های کوچک و  شود، زمان کافی برای بحث در گروه ای که در اتاق جلسات برگزار می در هر جلسه

بزرگ در مورد موضوعی خاص اختصاص داده شده است. از اعضای هر جلسه تقاضا خواهد شد تا 

 ها به توافق برسند و این نتایج را به کنفرانس گزارش دهند.  د نتایج بحثدر مور

d. نتایج جلسه برای بررسی در جلسه صبح شنبه گرداوری خواند شد . 

 های کوچک )صبح شنبه( های بزرگ پس ار جلسات بحث گروه . تشکیل گروه6

a. وگویی در مورد اینکه  شد و گفت گزارشی از نکاتی که در جلسه با آنها توافق یا مخالفت شد، تهیه خواهد

های  هایی در قالب گروه چطور این مسائل را پیش ببریم، ترتیب خواهیم داد. شاید الزم باشد باز هم بحث

 کوچک یا بزرگ شکل گیرد. 

b.  کنفرانس در مورد پیشنهادات یا موضوعاتی که با «حرکت رو به جلو»چه در این جلسه و چه در جلسه ،

 گیرد  به رو شدند ولی در مورد آنها بحثی نشد، تصمیم می گیری رو حمایت چشم

 )بعداز ظهر شنبه(« حرکت رو به جلو». جلسه 7

a. ای که از فرایند پیشنهادات جدید به دست آمده و نیاز به رای نهایی دارد، بررسی خواهد شد.  هر نتیجه 

b. و نیاز به رای نهایی دارد،  هایی در طی هفته کنفرانس است هر گونه مسئله دیگری که ناشی از فعالیت

 بررسی خواهد شد. 

 

 #53 طرح

، جلسه اداری رسمی حذف خواهد گمنام معتادان یجهان خدمات یراهنما کتاب یبعد نسخهدر  طبق این طرح،

های جدید، همچنان در  برای بحث در مورد ایده 2018شد. فرایند استفاده شده در کنفرانس خدمات جهانی 

خواهد داشت. طرحی در منابع پیگیری مصوبات کنفرانس برای مشخص کرد کلیت این  چرخه کنفرانس ادامه

 ارائه خواهد گردید.  2020فرایند ذکر خواهد شد و در اغاز کنفرانس خدمات جهانی 

 بر آن ریتاث به و کند مرور را هفته یط در خود ماتیتصم کنفرانس تا است مناسب یفرصت کنفرانس، آخر روز

 یدرک با کنفرانس در کنندگانشرکت تا کندیم کمک جلسه نیا. ندیبب را کنفرانس ندهیآ لدوسا چرخه یرو

 یکنفرانس فعل گر،یرو در جلسات دو سال د شیو مسائل پ ندهیدو سال آ یهاچالش رو، شیپ یکارها از مشترک

 را ترک کنند.  

 

 چرخۀ دو سالۀ مابین دو کنفرانس

رتباطات است، تا گفتگو و دیالوگ موثری بین اجزاء خدمات جهانی که اساس چرخۀ دو ساله کنفرانس ایجاد ا

های نو، حضور فعاالنه و فرصتی شود، صورت پذیرد. ارتباطی که ایدهشامل نمایندگان منطقه و کل انجمن نیز می



 

 

ید اطالعات کند تا به ایجاد اجماع و افزایش اتحاد کمک کند. اگر بخواهیم موفق شویم بابرای گفتگو را تشویق می

 صادقانه و به راحتی بین دو طرف به گردش در آید. مسئولیت ایجاد ارتباط درست متوجه همۀ ما است.

کند. این مسئله ارتباط بین دو جلسه کنفرانس، شرکت کنندگان را برای حضور آگاهانه در جلسه بعدی آماده می

تر باشد. فاصلۀ بین دو کنفرانس، ، مهمشودحتی ممکن است از زمانی که در خود جلسات کنفرانس صرف می

شوند. ارتباطات در این زمانی است که کارهایی که در کنفرانس قبلی تائید شده توسط خدمات جهانی انجام می

های جدید و شرکت در ها در مورد پروژهها، دریافت دادهپذیرد: گزارشچرخۀ دو ساله به سه شکل انجام می

 ویدادها.کارگاههای جهانی و دیگر ر

گزارش کنفرانس، خبرنامه خدمات جهانی معتادان گمنام، گزارش دستور کار کنفرانس و گزارش ساالنۀ خدمات 

اینها جهت ارائه اطالعات  شوند.های هستند که توسط خدمات جهانی منتشر میهمگی گاهنامه NAجهانی 

ئید شده کنفرانس خدمات جهانی، پاسخگویی های تاهای جاری خدمات جهانی، به روز نمودن پروژهدربارۀ فعالیت

شوند. مالی و موارد در پیش رو و مسائل مهم برای شرکت کنندگان در کنفرانس و انجمن در کل تهیه می

های با چنین گاهنامهخدمات جهانی هم اند.)مشخصات این نشریات در انتهای همین فصل توضیح داده شده

 ها(.رسانی به زندانو نشریه مخصوص پیام NAد، مانند: مجله راه سازتمرکز بیشتر بر انجمن منتشر می

دهند، بلکه بازخوردی است که گردد، نه تنها اطالعاتی است که انتقال میچیزی که باعث توفیق این انتشارات می

  کنند.ها و پیشنهادات دریافت میاز طرف نماینده و اعضاء دیگر انجمن دربارۀ اطالعات، ایده

کند، کمک الذکر از انجمن دریافت میایی که اعضاء هیئت امناء هنگام سفر یا از طریق بازخوردهای فوقهایده

نماید تا آنها بتوانند جلسات خود را بر آن اساس تشکیل دهند. هیئت امناء در حد فاصل دو جلسه کنفرانس، می

فرآیند "های بعدی نماید. در بخشح میکند و آنها را ارزیابی و اصالهای پیشنهاد شده بحث میبر روی ایده

ها که بین افراد، گروهها، گردد که روشی است جهت ایجاد ارتباط در مورد ایدهتوصیف می "های جدیدپروژه

گردد. ارسال پیام به هیئت امناء های خدماتی و هیئت امناء در چرخه دوساله ما بین دو کنفرانس ایجاد میکمیته

ای جهت ایجاد ارتباط باشد. هیئت امناء کلیۀ تواند گزینهنیز می worldboard@na.orgاز طریق ایمیل 

کنندگان در های خود را در ارتباط با آنها به شرکتکند و توصیهها و پیشنهادات را بررسی میها، طرحایده

آیند و نیاز به های دریافتی، در زمرۀ خدمات عادی به حساب میدهنماید. تعداد زیادی از ایکنفرانس ارائه می

تواند آنها را انجام ای خاص از کنفرانس میاقدامی از طرف کنفرانس ندارند و هیئت امناء بدون درخواست پروژه

ی ارائه ها نیز قبل از اقدام الزم است تا به صورت پیشنهاد به کنفرانس خدمات جهاندهد، اما تعدادی از ایده

  گردند.

گردد، خدمات جهانی به سختی تالش به غیر از ارتباطاتی که از طریق ارائه گزارش و دریافت بازخورد برقرار می

در سراسر جهان داشته باشد.  NAهای خدماتی و جوامع کند تا در صورت امکان نیز تماس رو در رو با بدنهمی

انجمن را در چرخۀ دو سالۀ بین دو کنفرانس در نقاط مختلف خدمات جهانی کارگاههایی در رابطۀ با توسعه 

ها، کارگاههای مربوط به گزارش تائید شده کنفرانس و کند و در ضمن در جلسات فرامنطقهریزی و اجرا میبرنامه

 کند تا خدمات جهانی دربارۀ مسائلنماید. این کارگاهها و سفرها کمک میدیگر رویدادهای انجمن حضور پیدا می

کند تا جوامع محلی نیز دربارۀ کار و و مشکالت انجمن خبرهای دست اول داشته باشد و در عوض کمک می
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فعالیت خدمات جهانی اطالعات بیشتری کسب کنند. از این طریق است که تبادل ایده و گفتگویی واقعی و 

عملی در نحوۀ استفاده از گردد جهت آموزش، ارائه تجربه گبرد. در ضمن فرصتی فراهم میصادقانه شکل می

ابزارهای انجمن، مدلسازی کارگاههای موضوعات گفتمان و خیلی چیزهای دیگر. دستور جلسات اصلی متفاوت 

ها آماده گردند تا اهداف، انتظارات و مسائل به آل این است که با هماهنگی نمایندگان یا فرامنطقههستند و ایده

 ا در کارگاهها مورد بررسی قرار گیرند.  بینانه شناسایی شوند تای واقعگونه

هایشان را به آخرین لحظه قبل از تهیه گزارش دستورکار کنفرانس به تعویق اندازند. نمایندگان نباید ارائه ایده

استفاده از پیشنهاد منطقه جهت پیشبرد یک ایده، روش موثری جهت به بحث گذاشتن آن ایده نیست و به 

ا بعنوان یک پروژه حداقل برای دو سال به تعویق خواهد انداخت. کنفرانس بارها رای احتمال زیاد بررسی آن ر

گرفته است که مسائل مربوط تولید نشریات، چیپ و سکه در دستور کار کنفرانس قرار نگیرد و در کنفرانس 

ل گردد. پیشنهاد گیری نشود. این گونه مسائل باید مستقیم به هیئت امناء ارسامطرح نگردد و دربارۀ آن تصمیم

گونه ای فقط زمانی قابل استفاده است که تمامی راهها استفاده گردیده باشند و نتیجه نگرفته باشند. همانمنطقه

که قبالً گفته شد، کنفرانس زمانی قادر به رسیدن به بهترین تصمیم خود است که بحث کافی بر روی ایدۀ مورد 

 دهد.  چرخۀ دو ساله کنفرانس رخ می نظر صورت گرفته باشد. این اتفاق در بین

شرکت کنندگان کنفرانس داریم؛ وبینارهایی برای یک تاالر گفتگو چند روش موثر جهت ارائه ایده وجود دارد: ما 

-های انجمن شرکت میآییکنندگان کنفرانس داریم؛ اعضاء هیئت امناء در بسیاری از جلسات و گردهم شرکت

توانید مورد خود را با کل هیئت امناء توان بصورت شخصی تماس گرفت یا میمیکنند؛ با اعضاء هیئت امناء 

خواهید سئواالت خود را با کارمندان دفتر خدمات جهانی مطرح توانید هر زمان که میمطرح کنید. همچنین می

شود. نیاز است شتر میکنید. به وجود آوردن اجماع نیاز به ایجاد ارتباط دارد و تاثیر آن با شرکت و ارتباط فعال بی

تا شرکت کنندگان در کنفرانس در چرخۀ دوسالۀ بین کنفرانس فعال و در تماس باشند تا سیستم اجماع به 

ها را از طریق بحث و گفتگوی مستمر ساخت و رشد داد، و هیئت امناء نیز در حد توان ایدهخوبی اجرا شود. می

 توان به شرکت کنندگان کمک خواهد کرد.

ای پروژه ای تصویب شده که شامل  راهبردهای زیر  دو چرخه متوالی، در کنفرانس خدمات جهانی برنامه به مدت

 است:

 وگوها،  گیری، پروتکل گفت کارایی جلسه کنفرانس خدمات جهانی با اصالح مداوم فرایند تصمیم بهبود

 راهبردهای رسیدن به اجماع و استفاده مناسب از زمان در طی هفته. 

 وگو در مورد  برد مسائل و گفت ارایی زمان مابین جلسات با کار کردن روی فرایندهایی برای پیشبهبود ک

 ها بین جلسات کنفرانس. ایده

های این فرایندها در وبینارها در طول چرخه کنفرانس  هایی در مورد چالش ها و ایده ما همچنان گزارشی از بحث

 مربوط به پبگیری مصوبات کنفرانس خواهد آمد.  دهیم. هر یک از نظرات ما در منابع ارائه می

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 کنفرانس خدمات جهانی نشریات

. گرچه هر یک تولید میکند گوناگونی را مختلفی نشریاتارتباطات مکتوب مکرر و منظم با اعضا، برقراری  برای NAخدمات جهانی 

طریق تماس با دفتر خدمات جهانی یا مراجعه به وبسایت  توانند از از این انتشارات، فهرست توزیع خاصی دارند، همه اعضا می

www.na.org ای از این منابع دست پیدا کنند.  به نسخه 

 

 خبرنامه خدمات جهانی

دمات جهانی این شود. خبرنامه خ پذیر است که چند بار در سال منتشر می خبرنامه خدمات جهانی در واقع گزارشی کوتاه و ترجمه

ی چند  طور منظم ارائه دهند. این خبرنامه یژه پس از جلسات خود، به و سازد تا گزارشات را، به امکان را برای هیئت امنا فراهم می

 شود.  کنندگان کنفرانس توزیع می زبانه بین نواحی، مناطق و شرکت

 

 NAگزارش ساالنه خدمات جهانی 

شود. این  های خدمات جهانی در خصوص سال مالی پیشین ارائه می ای از فعالیت خالصه، NAدر گزارش ساالنه خدمات جهانی 

هایی است که خدمات جهانی در آن سال مالی دریافت کرده است. این  کمک شده و تمام  سی برهای مالی حسا گزارش شامل صورت

کنندگان کنفرانس  در دسترس مناطق و شرکت و شدهها منتشر گزارش تقریبا در اواخر سال تقویمی، به محض تکمیل حسابرسی

 گیرد.  قرار می

 گزارش کنفرانس

های خدمات  شود. این گزارش اطالعاتی در مورد فعالیت گزارش کنفرانس درست قبل از هر کنفرانس خدمات جهانی منتشر می

ن گزارشات شامل اطالعاتی درباره وضعیت دهد تا آنها را برای جلسه دوساالنه آماده سازد. ای کنندگان کنفرانس می جهانی به شرکت

رو بوده است.  به هایی است که خدمات جهانی با آنها رو فقیتهای بزرگ، پیشنهاداتی برای اقدامات جدید و مشکالت و مو پروژه

ش و بازبینی توانند مقاالتی برای چاپ در این گزارش بنویسند. این مقاالت از سوی هیئت امنا ویرای ای نیز می نمایندگان منطقه

 ن دسترسی داشت.  آتوان به  نیز می www.na.orgکنندگان توزیع شده و از وبسایت  شوند. این گزارش بین همه شرکت می

شوند. که در صورت تمایل، نسخه کاغذی آنها نیز موجود  به صورت آنالین ارائه میگزارش کنفرانس به همراه ای  گزارشات منطقه

گنجانند؛ اطالعاتی نظیر شمار  دهند و اطالعاتی در مورد منطقه خود در آن می ای را ارائه می منطقهنمایندگان، گزارشات  است.

های خدماتی  ها، فعالیت ها و بیمارستان های زندان های انجام شده برای برقراری روابط عمومی، شمار پنل ها، تالش جلسات و گروه

ای دیگر یا خدمات جهانی سودمند باشد. این  ای که شاید برای منطقه بههای پیش روی منطقه و هر تجر منطقه و نواحی، چالش

شود تا قبل از پایان  اطالعات برای هدف کلی و ماموریت کنفرانس خدمات جهانی حائز اهمیت است و از همه نمایندگان دعوت می

شود تا گزارشات کتبی خود را جهت  وت مینیز دعو مناطق فاقد کرسی ای  مهلت، گزارشات خود را تحویل دهند. از شورای فرامنطقه

 ده دیگران ارائه دهد. فااست

 گزارش دستورکار کنفرانس

شوند.  روز قبل از افتتاحیه کنفرانس توزیع می 120شده ان حداقل  روز و نسخه ترجمه 150گزارش دستورکار کنفرانس حداقل 

های ارائه شده  گزارشات و طرح ،مانند پیشنهادات رکاردستوهای مهمی از گزارش  میزان منابع ترجمه شده متغیر است؛ اما بخش

هایی است که از انجمن خواسته شده تا آنها  شوند. این گزارش شامل پیشنهادات و طرح قبل از کنفرانس به چندین زبان ترجمه می

البدل نماینده منطقه و  ، علیدهنده کنندگان رای را بررسی کند و وجدان گروهی شکل دهد. یک نسخه از گزارش به هر یک از شرکت

http://www.na.org/
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های بیشتری را از دفتر خدمات جهانی خریداری کنند. مبلغ  توانند نسخه می NAشود. اعضای  آدرس ایمیل هر منطقه ارسال می

ای  نامه شامل لغت همجنین پرداختی برای این گزارشات، بسته به هزینه تولید و توزیع آنها متغیر است. گزارش دستورکار کنفرانس

 ساده نیز هست. 

هایی از  گیری در انجمن است؛ مانند گزارشات، پیشنهادات و طرح گزارش دستورکار کنفرانس شامل مواردی جهت بحث و تصمیم

ای در بخش خاصی از گزارش و با حروف یا رقم خاصی  های منطقه سوی هیئت امنا و هر طرحی که از سوی مناطق ارائه گردد )طرح

تا در گزارش دستورکار کنفرانس  روز قبل از افتتاحیه کنفرانس تحویل داده شوند 240ای بایستی  های منطقه گیرند(. طرح قرار می

کلمه( هدف از طرح، نتایج آن و  250ها دارای قصد و هدفی هستند  و مناطق باید به طور خالصه )در حدود  . همه طرحقرار گیرند

کند تا انجمن  کنفرانس را توضیح دهند. هیئت امنا نیز نظراتی را ذکر می ای ارائه شده در گزارش دستورکار های منطقه طرح

 اطالعات کافی برای پرداختن به ایده آنها در دسترس داشته باشد. 

ای  تواند شامل خالصه کند. این گزارش می مالی هر طرح ذکر می جنبههیئت امنا در گزارش دستورکار کنفرانس، اظهاراتی در مورد 

شوند، در فرمی نوشته  شوند. منابعی که برای تصویب به انجمن ارائه می یی باشد که در نهایت به ارائه طرح منتهی میاز رویدادها

شوند؛ این فرم تغییرات مفهومی دخیل در تایید و حمایت از این فرایند را  گیری به شکل بله یا خیر تصویب می شده و طی رای

 شوند.  کنند و مشمول فرم تصویب می سوی هیئت امنا به انجمن راه پیدا می شده از سازد. فقط منابع تصویب مشخص می

های  شوند و در صدد تغییر، اصالح یا حذف خط مشی هایی که برای ارائه در گزارش دستورکار کنفرانس ارسال می تمامی طرح

هایی باشند که در صدد اصالح  مشی هایی از آن خط ها یا بخش کنفرانس خدمات جهانی هستند، بایستی دربردارنده آن خط مشی

 دهد، مسئول فراهم آوردن چنین اطالعاتی نیز هست.  عالوه، کسی که طرح را پیشنهاد می آنها هستند. به

ای دارید، قبل از پایان مهلت  ای در هر منطقه کنیم تا هر ایده کند. ما از شما دعوت می از هیچ کمکی دریغ نمی NAخدمات جهانی 

کنندگان پیدا خواهیم کرد. این تنها  ها به شرکت هایی برای توزیع این ایده ار کنفرانس با ما به اشتراک بگذارید. ما راهگزارش دستورک

رسد که بیشتر اعضا از  وگو در انجمن ترغیب کنیم، زیرا این گونه به نظر می به مباحثه و گفت راتوانیم با آن افراد  راهی است که می

 کنند.  گیری درخصوص موضوعات استفاده می نس عمدتا برای تصمیمگزارش دستورکار کنفرا

ارائه دهد، بایستی قبل از  2020ای تمایل داشته باشد تا طرحی را برای ثبت در گزارش دستورکار کنفرانس در سال  اگر منطقه

د. طرحی که برای ثبت در گزارش ، اقدام کند و از خط مشی فعلی کنفرانس که در زیر بیان شده، پیروی نمایشده ی تعیینها مهلت

 ها را دارد: شود، این ویژگی دستورکار ارائه می

 کند که سعی در دستیابی به چه چیزی دارد. به روشنی بیان می 

 شود. گیری اعضا به صورت بلی/خیر تصویب یا رد می مفاد یا نتایج طرح روشن است و با تصمیم 

 تی به آنها وارد است، شناسایی کرده است.های کنفرانس که ایرادا طراح آن تمامی خط مشی 

کند. گفتنی است  های ارائه شده در گزارش دستورکار کنفرانس حمایت کرده و کار طراحان را آسان می از طرح NAخدمات جهانی 

رکار ها اغلب برای ثبت در گزارش مستلزم تغییراتی هستند. مناطقی که تمایل دارند طرحی برای ثبت در گزارش دستو که طرح

 هایشان باشند. کنفرانس ارائه دهند، ممکن است خواهان بررسی فرایندی برای تغییرات الزم در طرح

ای تمدید شود تا به فرایند تغییر کمکی کرده باشند؛ اما به عقیده ما،  های منطقه اند که مهلت تحویل طرح برخی پیشنهاد داده

ای کلیدی برای فرایندی موفقیت آمیز است و ما نیز در حد توان  مسئله ،روابط مشکل اصلی مهلت ارائه نیست. ما معتقدیم که بهبود

ایم تا در هر زمانی در چرخه به نمایندگان کمک کنیم تا طرح خود را بیافرینند و نگران مهلت  کنیم. ما آماده خود به انها کمک می



 

 

های خود را حتی زودتر از بقیه  ه نمایندگان بایستی طرحای بدین معناست ک های منطقه تحویل آن نباشند. تمدید مهلت ارائه طرح

 های تعیین شده فعلی سر جای خود باقی هستند.  ارائه دهند؛ بنابراین مهلت

 پیگیری مصوبات کنفرانس

پیگیری مصوبات کنفرانس شامل منابع مختلفی است که مشمول گزارش دستورکار کنفرانس نیستند و بایستی در کنفرانس خدمات 

ها بازخورد از اعضا و  ی پیش رو بررسی شوند. پیشنهاد پیگیری مصوبات بیش از ده سال پیش مطرح شد و در نتیجه سالچهان

شد در گزارش دستورکار بازبینی کنند، شکل گرفت. پیگیری مصوبات مستقل  ها در خصوص نوع مسائلی که از آنها خواسته می گروه

های راهنما یا راهنمای خدمات که برای کمیته یا  آورد تا منابعی مانند کتابچه ا فراهم میاز گزارش دستورکار کنفرانس، این امکان ر

کنندگان توزیع شوند و نمایندگان مناطق زمان  شوند، به طور مستقیم نود روز قبل از کنفرانس بین شرکت هیئت امنا ارسال می

هایی که متناسب با جامعه محلی انهاست. هر جامعه محلی  اههایی در این خصوص داشته باشند؛ کارگ کافی برای برگزاری کارگاه

شان را چطور هدایت کنند. طبق یک اصل اساسی  ای تواند برای خود مشخص کند که منابع چطور بازبینی شوند و نماینده منطقه می

معطوف به برگزاری جلسات و های ما آزادانه توجه خود را  شود که اعضا و گروه در پیگیری مصوبات کنفرانس، این عمل موجب می

 شود، بپذیرند. انتقال پیام بهبودی کنند، بدون اینکه مجبور باشند هر تصمیمی که در هر سطحی از انجمن برایشان گرفته می

رسند این است که نشان دهند چطور اصول برگرفته از فلسفه اصلی  هدف از تمام منابعی که به تصویب کنفرانس یا هیئت امنا می

NA سازی کنند. ممکن است هیئت امنا تصمیم بگیرد برخی تغییرات عمده در منابع  نابع مصوب انجمن را در عمل پیادهو م

شوند. در  خدماتی مصوب کنفرانس، در گزارش دستورکار کنفرانس مطرح شوند؛ اما باز هم آن منابع مصوب کنفرانس محسوب می

« راهنمای خدمات محلی معتادان گمنام»و « کتابچه گروه»، «معتادان گمنامراهنمای خدمات جهانی »گذشته چنین اتفاقاتی برای 

هایی در خصوص چرخه پیش  نامهر، بNAافتاده است. در پیگیری مصوبات کنفرانس معموال بودجه پیشنهادی برای خدمات جهانی 

به کنفرانس خدمات جهانی بررسی  رو، درخواست کرسی، پیشنهاداتی از سوی هیئت امنا و دیگر منابع خدماتی یا منابع مربوط

 شوند. می



 

 

 کنفرانس خدمات جهانیدر واحدهای خدماتی 

 خارجی هیئت امنا اساسنامه

دهند.  ها و پیشرفت داخلی این هیئت ارائه می ت بیشتری درباره فعالیتاهیئت امنا دارای یک سری نشریات داخلی است که جزئی

تواند در دسترس همه قرار گیرد. هیئت  پذیر است و می هیئت اصالحاین که از سوی  نشریات داخلی هیئت امنا به منزله سندی است

 اساسنامههای مطرح شده در  نامه خط مشی کند و در این آیین نامه داخلی عمل می امنا همچنین به صورت قانونی تحت آیین

 پذیر است.  امکان خارجی فقط از سوی کنفرانس خدمات جهانی اساسنامهاند. اصالح  خارجی منعکس شده

 

 ماموریت هیئت امنا

ت الزم از انتشار پیام ما، منبعی اصلی مایماموریت هیئت امنا کمک به استمرار و رشد انجمن معتادان گمنام است. این هیئت با ح

برخوردار  های صورت گرفته بایستی از باالترین کیفیت ممکن شود و در نظر دارد که خدمات و حمایت محسوب می NAبرای انجمن 

 باشند. 

 

 گویی بیانیه پاسخ

تر، این هیئت در برابر کنفرانس خدمات جهانی و  شود. به بیان دقیق هیئت امنا، هیئت خدماتی کنفرانس خدمات جهانی محسوب می

ار هایی مسئولیت نهایی و اختی آمده است، گروه مفهوم دومهمان طور که در  و پاسخگوست.در نهایت ساختار خدماتی مسئول 

مات جهانی از درا بر عهده دارند. در راستای اصل تفویض اختیارات که در مفهوم سوم آمده است، کنفرانس خ NAتمامی خدمات 

 کند.  ها، مسئولیت فراهم آوردن خدماتی موثر را به هیئت امنا واگذار می جانب گروه

 

 هدف هیئت امنا

 هدف هیئت امنا این است که:

 برند، انتقال دهند. انی که هنوز از بیماری اعتیاد رنج میپیام بهبودی را به معتاد 

 کنند فرصتی برای بهبودی از اعتیاد فراهم سازند، حمایت کنند. از انجمن معتادان گمنام که تالش می 

 های خدمات جهانی  بر تمام فعالیتNA  که شامل مرکز خدمات اصلی انجمن یا همان دفتر خدمات انجمن است، نظارت

 کنند.

  برند و جویای بهبودی هستند، خدمات عرضه کنند و کمک کنند تا آگاهی عموم  هایی که از اعتیاد رنج می افراد یا گروهبه

مردم درباره اعتیاد و برنامه معتادان گمنام برای بهبودی افزایش یابد. چنین کمکی شامل ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با 

 ها و عموم مردم است.  ها، دولت ها، نمایندگی معتادان، سازمان



 

 

 شوند و فقط در راه  شده در هیچ فعالیتی استفاده نمی گذاری یک از امکانات برگرفته از مایملک ودیعه د که هیچناطمینان یاب

 شوند. هدف اصلی معتادان گمنام یعنی انتقال پیام به معتادی که هنوز در عذاب است، استفاده می

 ای مدیریت کند که مطابق با روح دوازده سنت  مات جهانی را به ودیعه گرفته و به گونههای خد درامد انجمن از راه فعالیت

 و دوازده مفهوم در انجمن معتادان گمنام باشد.

  ،حفظ حقوق انجمن در کنترل، استفاده، تکثیر و فروش انحصاری خود و نیز استفاده از تمامی مایملک معنوی، لوگوها

ها یا دیگر مایملک معنوی و مادی کنفرانس خدمات جهانی یا انجمن معتادان  اپ، آرمعالئم تجاری، منابع دارای حق چ

 گمنام، به طوری که مطابق با خواسته کنفرانس خدمات جهانی باشد.

  کنترل و مدیریت تولیدات و چاپ و ساخت یا تکثیر انحصاری مایملک، یا مجوز تولید، چاپ یا ساخت مایملک انجمن

 پیشنهاد فروش این مایملک به انجمن و عموم مردم.   معتادان گمنام و نیز

 

 وظایف کلی

تواند ماموریت خود را انجام داده و مطابق با اهداف  ای است که ماهیت اجرایی دارد و به همین ترتیب می وظایف هیئت امنا به گونه

 اند از: کنفرانس خدمات جهانی عمل نماید. وظایف کلی هیئت امنا عبارت

 های خدمات جهانی مطلع سازد.  ول گنجانده شده در مفهوم هشتم، اعضا را از تمامی فعالیتمطابق با اص 

 .بر عملکرد مرکز خدمات اصلی انجمن یعنی دفتر خدمات جهانی نظارت داشته باشد 

 های الزم برای برگزاری موفق همایش جهانی را مدیریت کند.  فعالیت 

 گذاری مایملک معنوی انجمن، به ودیعه نگاه دارد.  دیعهمایملک معنوی انجمن را مطابق با قرارداد و 

 .از تمامی جلسات خدمات جهانی حمایت کرده و آنها را مدیریت نماید 

 بندی نماید. ریزی کرده و آنها را بودجه ها، برنامه برای ارائه خدمات اساسی و پیشرفت پروژه 

 باشد. های مربوط به بودجه خدمات جهانی، پاسخگو در برابر مسئولیت 

 .اعضایی را برای رشد و تکمیل پروژه انتخاب نماید 

  .بر چگونگی تعامل انجمن و ساختار خدماتی با جامعه نظارت کند 

 ها نظارت کند.  ها و ترجمه به روند رشد نشریات جدید، فصلنامه 

 نماید. تهیه و ابزاری را برای توزیع آنها در انجمن تعیین و تایید ،هایی را در خصوص خدمات پمفلت 

 ها مطرح کند و در صورت لزوم گزارش وضعیت تهیه نماید. ها و مفاهیم موضوعات و سواالت فلسفی در مورد سنت 



 

 

  در زمانی که کنفرانس خدمات جهانی در حال برگزاری نیست، تصمیمات الزم را برای خدمات جهانیNA  بگیرد و

 ه باشد.هایی که در کنفرانس قبلی مطرح شده، آگا همیشه از اولویت

 

 عضویت

شده از  اعضای انتخاب .اند % اعضای کنفرانس انتخاب شده60هیئت امنا حداکثر متشکل از پانزده عضو است که از سوی حداقل 

گیری در کنفرانس خدمات جهانی هستند. با این  گیری در خصوص هیئت و رای  سوی کنفرانس دارای حقوق یکسانی همچون رای

های  شوند و نیز آیتم ها ارسال می نند در مورد منابعی که برای ارائه در گزارش دستورکار کنفرانس به گروهتوا حال، اعضای هیئت نمی

 عوقه در کنفرانس رای دهند. مربوط به پیشنهادات م

 

 شرایط عضویت

مفهوم چهارم بیان  هایی نظیر فروتنی، صداقت، قابل اعتماد بودن و پایبندی قوی به داشتن ارتباطات باز که در در کنار مشخصه

های الزم برای  ها و تجربه های زیر نیز برای کاندید و انتخاب شدن در هیئت امنا ضروری هستند. اینها همان مهارت ، ویژگیهشد

های زیر را نداشته باشد. موارد زیر، الزامات قطعی نیستند؛ بلکه بیانی از  عملکرد بهینه در هیئت هستند. شاید یک فرد تمامی ویژگی

 اند از: ها عبارت کنند به بهترین شکل به انجمن خدمت کنند. این ویژگی هایی هستند که به اعضای هیئت امنا کمک می ویژگی

 داشتن سابقه در انجام اموری به صورت مستقل و تیمی 

 شخصی  انداز کنفرانس جهانی که همان داشتن انجمنی جهانی است که در قالب خدمات جهانی یا تجربه آشنایی با چشم

 تجلی یافته است و پایبندی به آن

 آشنایی با ساختار خدماتی معتادان گمنام 

 های اجرایی داشتن مهارت 

 بینی وضعیت مالی ها و پیش داشتن تجربه در توسعه برنامه 

 دارای مهارت در سازماندهی و ارتباطات 

 دات دیگر برای عضویت در هیئت امناداشتن توانایی در اختصاص زمان کافی به شرکت در جلسات، سفرها و اجرای تعه 

  سنت و مفهومقدمآشنایی دقیق با دوازده ، 

 

 سابقه پاکی

 شان گذشته باشد.  سال از دوره پاکی 10تمام اعضای هیئت امنا باید حداقل 

 



 

 

 دوره عضویت

 توانند بیش از دو دوره انتخاب شوند. دوره عضویت، شش ساله است. اعضا نمی

 

 گیری حدنصاب و تصمیم

 نتخابات داخلی و برکناری اعضاا

شده هیئت امنا برابر است با نصف تمام اعضا به اضافه  ریزی حدنصاب اعضا برای جلسات مدون و برنامه گیری: حد نصاب و تصمیم

نفر است(. هیئت امنا برای اجماع  8کرسی در هیئت امنا است، حدنصاب افراد برای شرکت در جلسات  15یک نفر )برای مثال اگر 

 گیری کنند. کنند؛ اما اجماع مستلزم حداقلی از کل اعضاست تا برای هیئت تصمیم تالش می

دهنده در کمیته اجرایی  تمام اعضای هیئت امنا حق مشارکت تمام و کمال دارند. تمام اعضای رایمشارکت و انتخابات داخلی: 

 هیئت امنا مستلزم رای اکثریت است. شوند. انتخاب شدن در هر سمتی در هیئت، از سوی هیئت امنا انتخاب می

توان با دوسوم رای اکثریت  توان با دوسوم رای اکثریت از هیئت امنا برکنار کرد. به عالوه، در کنفرانس می اعضا را میبرکناری اعضا: 

 ، از هیئت امنا خواست تا به دالیل زیر عضوی را برکنار سازد:

 هشرکت نکردن در حداقل دو جلسه طی دوازده ما .1

 عود اعتیاد با تشخیص انجمن معتادان گمنام .2

 طی دوره خدمت در هیئت امنا ،یا جرم معادل تبه کاریمحکوم شدن به  .3

 نداشتن سالمت عقلی طبق حکم نهایی دادگاه .4

 دستبرد به وجوه خدمات جهانی معتادان گمنام .5

 مربوط به سازمانها  ایالتی وانینطبق ق امنا ئتیعضو ه کیرفتار  یمربوط به استانداردها یقانون فینقض وظا .6

 

تواند به سمت قبلی خود بازگردد. اعضای  زمانی که عضوی از هیئت امنا برکنار شد، تنها با تصمیم کنفرانس خدمات جهانی می

 ها را ندارند، مگر اینکه از سوی کنفرانی خدمات جهانی به سمت قبلی خود بازگردند.  برکنارشده حق حضور و مشارکت در فعالیت

تواند این جای خالی را پر  ر صورت وجود کرسی خالی در هیئت امنا به دلیل برکناری عضوی یا به هر دلیل دیگر، هیئت امنا نمید

های خالی تا زمان انتخابات کنفرانس  نماید. فقط کنفرانس خدمات جهانی امکان انتخاب اعضای هیئت امنا را دارد و تمام کرسی

 همچنان خالی خواهند بود.

 

 ختار داخلی هیئت امناسا



 

 

ها در هر  ها و کمیته رساند. شمار و نوع کارگروه هایش به انجام می ها و کارگروه های خود را با کمک کمیته هیئت امنا بیشتر فعالیت

 NAچرخه کنفرانس متغیر بوده و به میزان نیاز به انها بستگی دارد. کمیته اجرایی همیشه برای مدیریت منسجم خدمات جهانی 

 فعالیت دارد.

 

 پاسخگویی

ها باید پاسخگوی هیئت امنا باشند. مطابق با مفهوم پنجم، هیئت امنا نیز مستقیماً در برابر کنفرانس خدمات  ها و کارگروه کمیته

 های خدمات جهانی، هر گروه پاسخگوی گروه دیگری است. تلیجهانی پاسخگوست. بدین ترتیب در طول فعا

 

 ترکیب کمیته و کارگروه

شوند. شمار و سِمت اعضایی که  ها گماشته می ها یا کمیته عضای هیئت امنا از سوی کمیته اجرایی و با تصویب هیئت، درکارگروها

هایی که به انها محول شده و در  اند به پروژه متگزاران جهانی انتخاب شدهدهیئت امنایی نیستند و از سوی هیئت امنا از تاالر خ

 انی است، بستگی دارد.اولویت کنفرانس خدمات جه

 

 کمیته اجرایی

 کمیته اجرایی متشکل از اعضای زیر است:

 هیئت امنا گرداننده 

 هیئت امنا نایب گرداننده 

 دار هیئت امنا خزانه 

 هیئت امنا منشی 

  مدیر اجرایی دفتر جدمات جهانی 

اند. مدیر اجرایی دفتر خدمات جهانی را در رس را مطابق با قوانین به تایید می اعضاو  انجمن کمیته اجرایی وظایفوظایف کلی: 

نماید. مسئول تعامل با مدیر اجرایی در فاصله بین جلسات هیئت  هایش هدایت نموده و عملکرد ساالنه وی را بازبینی می فعالیت

ات الزم برای ای برگزار نکند، تصمیم است. در برابر امور اجرایی کلی در خدمات جهانی، پاسخگوست. زمانی که هیئت امنا جلسه

 هایی را که در جلسه قبلی هیئت به آنها پرداخته شده، در نظر دارد. شود و همیشه اولویت در آنجا گرفته می NAجهانی  تخدما

شوند )به استثنای مدیر اجرایی دفتر خدمات  رای حداکثری هیئت امنا انتخاب می کمیته اجرایی بااعضای انتخاب و برکناری: 

 را با دو سوم رای اکثریت برکنار سازد. اعضایشتواند  می جهانی(. هیئت امنا

 



 

 

 دفتر خدمات جهانی

ها و توزیع اطالعات  ترین بخش ساختار خدماتی ما، دفتر خدمات جهانی است. این دفتر نقطه اصلی تماس توان گفت که پرمشغله می

 است.

ی پراکنده ما را به انجمنی واحد و منسجم وصل نماید. این ها و اعضا ترین وظایف دفتر خدمات جهانی این است که گروه یکی از مهم

و از طریق  NAهای ما، مجله راه  ها، نواحی  و مناطق ما در تماس است. این تماس از طریق فصلنامه دفتر از نزدیک با گروه

های فعلی دارای  ان، گروههای جدید در سراسر جه نمایندگانی در ساختار خدماتی ما استمرار دارد؛ دفتر خدمات جهانی به گروه

نماید.  کنند، کمک شایانی می کنند و نیز افرادی که به تنهایی فعالیت می ، اعضایی که بسیار سفر میزندانهاهای  مشکلی خاص، گروه

ارش ها و افرادی بوده که تجربه خود را به دفتر خدمات جهانی گز گذاری تجربیات دیگر گروه ها ذاتا از نوع به اشتراک این کمک

 ها و اعضای انجمن. و دیگر گروه که دنیال کمک گرفتن هستنداند و برقراری تماس بین افراد  داده

گذاری  ای برای به اشتراک سازد. این مجله زمینه المللی انجمن است، منتشر می را که مجله بین NAمجله راه  ،دفتر خدمات جهانی

سازد. کارکنان دفتر خدمات  مات و اطالعاتی درباره خدمات جهانی فراهم میمسائلی در خصوص بهبود معتادان گمنام، واحدها، خد

 کنند. ن مجله را تنظیم و ویرایش میآجهانی و کارگروه ویراستاری انتخاب شده از سوی هیئت امنا، 

وجود است. این وظیفه مهم دیگر دفتر خدمات جهانی نشر و توزیع نشریات است که شامل چاپ، نگهداری و توزیع تمامی نشریات م

دفتر یک خبرنامه فصلی، تعداد زیادی فصلنامه، تمامی منابع کنفرانس خدمات جهانی و نشریاتی جدید به زبان انگلیسی و دیگر 

گذاریم. دفتر خدمات جهانی برای منتشر  کند. همچنین ما راهنماهایی را به ویژه در اختیار اعضای تازه وارد می ها منتشر می زبان

 ین منابع نیاز به حمایت مالی دارد. کردن همه ا

شده است.  برای فراهم آوردن ارتباطات، هماهنگی، اطالعات و راهنمایی، در دفتر خدمات جهانی فایلهای زیادی از مکاتبات بایگانی

های  ر یک از گروهیلی از تمام مکاتبات با هاهایی است که دفتر دریافت کرده یا از دفتر ارسال شده است؛ ف ها شامل نامه این فایل

NAای، اعضای  ؛ سندی از تمامی راهنماهایی که مخصوص تازه واردان است؛ نام، آدرس و شماره تلفن تمامی نمایندگان منطقه

آنها. در کنار این  خدمتگزرانمی و وهای خدمات عم ای و خدمتگزاران مورد اعتماد گروه و نیز آدرس تمامی کمیته کمیته منطقه

دارد. این آرشیوها شامل اسناد مربوط، مقاالت  نزد خود نگاه می NA، دفتر خدمات جهانی آرشیوی از سابقه ها و اسناد فایل

هایی از مکان اصلی جلسات و غیره است. ثبت چنین اسنادی ضروری است چون به وسیله آنها از اشتباهات  ها، عکس روزنامه

 کنیم. کنیم و به انجمن خود خدمت می ثبت می NAهای  گیریم؛ ارتباط خود را با تمام بخش مان عبرت می گذشته

ترین کارهای دفتر خدمات جهانی مقابله با نقض گمنامی است. به خاطر ماهیتی که انجمن ما دارد، هیچ بخشی از  یکی از سخت

مال عام از حالت گمنامی ؛ زیرا این برخالف اصول اولیه ماست. زمانی که افراد در به اعضا سخت بگیردتواند  ساختار خدماتی ما نمی

مورد نظر توضیح   کنیم تا به فرد، گروه یا رسانه گیرد. ما سعی می شوند، دفتر خدمات جهانی نقشی آموزشی به خود می خارج می

ای به بار  طور بالقوه مشکالت عدیده تواند به بین عموم می نهای ماست و این نوع شناخته شد دهیم که چنین اقداماتی نقض سنت

توانیم سعی کنیم تا جلوی تکرار چنین  کردن نیست. ما فقط می نجا هرگز جای تنبیهآاندازد.  د که حیات انجمن ما را به خطر میآور

 مشکالتی را بگیریم.

های دریافتی  ن صحبت خواهیم نمود، در خصوص روابط عمومی است. بیشتر ایمیلآوظیفه نهایی دفتر خدمات جهانی، که در مورد 

های مربوط به مواد مخدر است. خط مشی ما  ها و دیگر برنامه ها، نمایندگی درخواست برای اطالعاتی در خصوص شخصیتما از نوع 



 

 

کنیم که دادن اطالعات و ارجاع به افراد در حیطه وظایف ما نیست.  پاسخ به هر یک از این سواالت است؛ با این حال، تاکید می

اند. ما با افراد خارج از انجمن رابطه همکاری و دوستانه داریم؛ اما  خاصی در آن فعالبرنامه ما از اصولی تشکیل شده و افراد 

 های ما مشخص شده است، ما باید برای ادامه حیات انجمن از بیرون فاصله بگیریم و گمنام باشیم.  طور که در سنت همان

رشد، برای رفع نیازهای خود بخش خدماتی ما  وبهدفتر خدمات جهانی، مرکز خدماتی اصلی انجمن ماست. ما به عنوان انجمنی ر

 عمل کند.   NAبایستی به کارامدترین و موثرترین شکل ممکن در راستای اصول معنوی برنامه 

های خدمات جهانی و نیز دفتر خدمات جهانی نظارت  هیئت امنای خدمات جهانی معتادان گمنام، به طور مستقیم بر تمام فعالیت

نی معتادان گمنام، نوعی انجمن رسمی و غیرانتفاعی است که مطابق با قوانین ایالت کالیفرنیا و دولت فدرال کند. خدمات جها می

نامه، هدف و ارتباط خدمات جهانی معتادان گمنام با کنفرانس  های خاصی از آیین کند. در بخش ایاالت متحده آمریکا عمل می

ها همچنین حق کنفرانس خدمات جهانی در خصوص ارائه  نامه این آیینو دوازده سنت ما بیان شده است.  NAخدمات جهانی 

 شناسند.  پیشنهادات خاص برای عملکرد کلی هیئت امنا را به رسمیت می

 

 خارجی پنل منابع انسانی اساسنامه

یات بیشتری در مورد شود تا جزئ داخلی استفاده میهای  اساسنامهو همچنین از یک سری  ها اساسنامهدر پنل منابع انسانی از این 

تواند  انسانی میمنابع ها و پیشرفت داخلی و نیز معیاری برای انتخاب کاندیدهای کنفرانس خدمات جهانی به دست آید. پنل  فعالیت

 یتواند با اقدامات خارجی را فقط کنفرانس خدمات جهانی می های اساسنامهداخلی و فرایند انتخاب کاندیدها را اصالح کند.  اساسنامه

 اصالح نماید. 

 

 بیانیه همکاری و پاسخگویی

پنل منابع انسانی باید در برابر کنفرانس خدمات جهانی پاسخگو باشد. زمانی که کنفرانس خدمات جهانی در حال برگزاری نیست، 

نا ارتباط و هیئت ام با کند تا کند. پنل منابع انسانی سعی می نظارت می NAهای خدمات جهانی  هیئت امنا بر تمامی فعالیت

 همکاری موثری داشته باشد. 

 

 هدف پنل منابع انسانی

شان، آنها را به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد  است که مهارت، استعداد و تجربه NAهدف پنل منابع انسانی، شناسایی اعضایی از 

ها به کنفرانس خدمات جهانی  اندیدترین ک مسئول ارسال فهرستی از باصالحیت ،سازد. پنل واجد صالحیت می NAخدمات جهانی 

کند.  انسانی همچنین تاالر خدمتگزاران جهانی را مدیریت می منابعرست در آنجا بررسی و افراد انتخاب شوند. پنل هاست تا این ف

 NAی خواهند به عنوان خدمتگزار مورد اعتماد خدمات جهان طور بالقوه می این تاالر منبعی برای شناسایی افرادی است که به

 است. NAهای بالقوه خدمات جهانی   ها و ماموریت های هیئت امنا، کارگروه فعالیت کنند و همچنین شناسایی پروژه

 



 

 

 وظایف کلی

ترین کاندیدها و معرفی آنها  سازی برای فرایند انتخاب کاندیدهاست که منجر به شناسایی باصالحیت وظیفه پنل منابع انسانی زمینه

کند تا  همکاری می NAهای خدمات جهانی  شود. در همین راستا، پنل منابع انسانی با تمامی بخش هانی میبه کنفرانس خدمات ج

های انتخاب شده از سوی کنفرانس آگاه  های الزم برای موفقیت در انجام پست ها، استعدادها و تجربه افراد را از تعریف فعلی مهارت

 سازد. 

کند تا اطالعات  در سراسر جهان استفاده میNA برای ارتباط با اعضای  NAخدمات جهانی  انتشارات گستردهاز پنل منابع انسانی 

های پنل و مهلت کاندیدشدن برای پستهای مختلف، بروز باشد. این پنل پذیرای دریافت هرگونه بازخورد در  تلیاعضا در مورد فعا

 هایشان است. خصوص هر بخش از فعالیت

 کند: بررسی کاندیدها این گونه عمل میانسانی در فرایند  منابع پنل

 ترین آنها را برای  کند تا باصالحیت اطالعات اعضایی از تاالر خدمتگزاران جهانی که قابلیت کاندیدشدن را دارند، بررسی می

 فعالیت کنند.  NAانتخابات معرفی کند و این افراد به عنوان خدمتگزاران بااعتماد خدمات جهانی 

 توانند اسامی اعضایی را برای بررسی در پنل منابع  که میرا الر خدمتگزاران جهانی و بدنه خدماتی اعضای باصالحیت تا

های الزم  ها، استعدادها و تجربه و هیئت امنا( بفرستند از تعریف فعلی مهارت NAهای  ، فرامنطقهNAانسانی )مناطق 

 انی مطلع سازند. سجهانی و عضو پنل منابع ان گرداننده کنفرانس خدمت برای خدمت به عنوان عضو هیئت امنا، کمک

 اند و پس از هر بررسی اولیه دیگری،  های بالقوه که دوره پاکی الزم را برای هر سمتی گذرانده مصاحبه با تمامی کاندید

 اند. یا هیئت امنا معرفی شده NA، فرامنطقه NAها به مناطق  برای بررسی مستقل صالحیت

 در هیئت امنا، پنل منابع انسانی و عضویت ترین کاندیدها به کنفرانس خدمات جهانی، برای  تارائه فهرستی از باصالحی

گرداننده کنفرانس. در این فهرستی که با هدف انتخاب اعضا از سوی کنفرانس خدمات جهانی تهیه  خدمت به عنوان کمک

 شود، بایستی برای هر کرسی خالی تا حداکثر دو کاندید معرفی شود.  می

 اندن جلسه انتخابات در کنفرانس خدمات جهانیگرد 

 کنندگان در خصوص فرایند کاندیدشدن، بدون فاش  حضور مستمر در طول جلسه کنفرانس برای پاسخ به سواالت شرکت

 کردن هویت اعضای تاالر، کاندیدهای بالقوه، نامزدها و اطالعات آنها.

 

 عضویت و مشارکت

شوند. گرچه  تشکیل شده است که با رای حداکثری کنفرانس خدمات جهانی انتخاب می عضوچهارپنل منابع انسانی از حداکثر 

شوند، آنها حق شرکت در کنفرانس خدمات جهانی را فراتر از نقشی که برایشان تعریف  اعضای پنل از سوی کنفرانس انتخاب می

 رانس شرکت کنند.وگو و سخنرانی کنف شود تا در جلسات گفت شده، ندارند. اغلب از انها دعوت می

 



 

 

 شرایط عضویت

هایی نظیر فروتنی، صداقت، قابل اعتماد بودن و پایبندی قوی به داشتن ارتباطات باز که در مفهوم چهارم بیان شد،  در کنار مشخصه

 های زیر نیز برای کاندید و انتخاب شدن در پنل منابع انسانی ضروری هستند: ویژگی

 ای که در تاالر خدمتگزاران جهانی حفظ شده و طی فرایند انتخاب کاندید فاش شده  نهتوانایی نگهداری از اطالعات محرما

 است.

 داشتن سابقه در انجام امور به صورت مستقل و تیمی 

 آشنایی با ساختار خدماتی معتادان گمنام 

 دارای مهارت در سازماندهی و ارتباطات 

  اجرای تعهدات دیگر برای عضویت در پنل منابع انسانیداشتن توانایی در اختصاص زمان کافی به شرکت در جلسات و 

  سنت و مفهومقدمآشنایی دقیق با دوازده ، 

 

 سابقه پاکی

 شان گذشته باشد. سال از سابقه پاکی 8تمامی اعضای پنل منابع انسانی باید حداقل 

 

 ها دوره

 توانند در دو دوره متوالی خدمت کنند. پنل میدوره خدمت در پنل منابع انسانی برابر با دو چرخه کنفرانس است. اعضای پنل ن

های مربوط به خدمتگزاران مورد اعتماد  است، برای هیچ یک از سِمت ش رو به اتمامخدمت را که  از خودش   تواند عضوی نمی

 توانند برای کاندیدشدن اقدام کنند.  کاندید کند. اعضا زمانی که از پنل خارج شدند، می NAخدمات جهانی 

 

 گیری، مدیریت پنل و برکناری اعضا متصمی

گیری بر عهده حداقل  تالش پنل منابع انسانی باید در جهت اجماع باشد. زمانی که نیاز به رای داشته باشند، تصمیمگیری:  تصمیم

 اکثریت اعضا در پنل است.

دمات جهانی به عنوان رابط پنل منابع پنل منابع انسانی، مدیر پنل را انتخاب خواهد کرد. مدیر پنل در کنفرانس خمدیریت پنل: 

 در تعامل خواهد بود. NAانسانی عمل خواهد کرد و با هیئت امنا و کارکنان خدمات جهانی 

توان به دالیل زیر  توان با دو سوم رای اکثریت پنل و با توافق هیئت امنا برکنار نمود. اعضا را می اعضای پنل را میبرکناری اعضا: 

 یل زیر( برکنار نمود:)اما نه فقط به دال



 

 

 شرکت نکردن در حداقل دو جلسه طی دوازده ماه .1

 عود اعتیاد با تشخیص انجمن معتادان گمنام .2

 دستبرد به وجوه خدمات جهانی معتادان گمنام .3

 .تواند به سمت قبلی خود بازگردد زمانی که عضوی از پنل منابع انسانی برکنار شد، تنها با تصمیم کنفرانس خدمات جهانی می

 تاالر خدمتگزاران جهانی

 ناست که مشتاق و واجد شرایط برای کاندیدشد NAتاالر خدمتگزاران جهانی پایگاه داده یا گردآوری اطالعات در مورد اعضایی از 

تماد و های بالقوه برای سِمت خدمتگزاران مورد اع تاالر خدمتگزاران جهانی به عنوان منبعی برای شناسایی کاندید از توان هستند. می

استفاده نمود. اعضایی از تاالر خدمتگزاران جهانی که  NAهای بالقوه خدمات جهانی  ها و ماموریت های هیئت امنا، کارگروه نیز پروژه

اند، از سوی پنل منابع انسانی مورد ارزیابی قرار  عالقه نشان داده NAبه خدمت به عنوان خدمتگزار مورد اعتماد خدمات جهانی 

 ها بر پایه موارد زیر خواهد بود:  ه طور کلی، این ارزیابیگیرند. ب می

 آمیز وظایف مربوط های الزم برای انجام موفقیت ها، استعدادها و تجربه مهارت .1

 NAتجربه فعالیت در خدمات جهانی  .2

 NAسابقه کلی خدمت و بهبودی در  .3

 NAهانی های خدمات ج نیاز به برقراری تعادل بین دو اصل چرخش و تداوم در فعالیت .4

 سطح بلوغ، شخصیت، صداقت و ثبات .5

 سابقه تعهد به وظایف .6

 سطح تفاوت فرد کاندید از دیگر کاندیدهای هم .7

 

های خدمات  ها و ماموریت های هیئت امنا، کارگروه مند به خدمت در پروژه صالحیت اعضای تاالر خدمتگزاران جهانی را که عالقه

ها شامل جستجو  ترین اعضا برای این ماموریت شود. فرایند شناسایی باصالحیت یهستند، از سوی هیئت امنا بررسی م NAجهانی 

گیرد. هیئت امنا برای انجام  ها صورت می در تاالر خدمتگزاران جهانی است که با در نظر داشتن معیار خاصی برای انجام ماموریت

ای نیز برای شناسایی  ؛ بلکه ممکن است از نمایندگان منطقهکند هایش فقط به تاالر خدمتگزاران جهانی اکتفا نمی ها و ماموریت پروژه

 کاندیدهای بالقوه درخواست کمک کند. 

 

 دوره پاکی

 شان گذشته باشد. سال از دوره پاکی 5اعضای تاالر خدمتگزاران جهانی بایستی حداقل 

 



 

 

 عضویت در تاالر خدمتگزاران جهانی

جهانی را پر کنند و به پنل منابع انسانی تحویل دهند تا بتوانند به تاالر راه پیدا  بایستی فرم اطالعاتی تاالر خدمتگزاران NAاعضای 

ترین اطالعات ممکن، الزم است اعضای تاالر حداقل یک بار در هر سه سال، اطالعات خود را  برای ثبت درست شکنند. در جهت تال

اند، تماس گرفته شده و از آنها  انی به روز رسانی نکردهبه روز رسانی کنند. با اعضایی که اطالعات خود را طی آن محدوده زم

روز از این درخواست، اقدام به بروز رسانی  60شود تا صحت اطالعات خود را تایید کنند. هر عضوی از تاالر که طی  درخواست می

تواند  برکنار شده باشد، می اطالعات خود نکند، از تاالر خدمتگزاران جهانی برکنار خواهد شد. هر عضوی که از خدمت در تاالر

 اطالعات خود را در هر زمان دیگری به پنل مجدداً تحویل دهد.

 

 شرایط عضویت در تاالر خدمتگزاران جهانی

شده است. با این حال،  دو شرط اولیه برای عضویت در تاالر خدمتگزاران جهانی، گذراندن دوره پاکی الزم و ارائه فرم اطالعاتی تکمیل

ریتها در سطح وها و مام هاست که داشتن مهارت، استعداد و تجربه الزم برای انجام فعالیت مدت NAبدانید انجمن  الزم است که

تواند  های زیر نیز می داند. در کنار این اولویت برتر، در نظر داشتن توصیه جهانی را اولویت برتر برای عضویت اعضا در تاالر جهانی می

 تگزاران جهانی مفید واقع شود.برای ورود اعضا به تاالر خدم

آنها را کاندیدی بالقوه برای خدمت به عنوان خدمتگزار با اعتماد خدمات جهانی  انسانی،پنل منابع  ،که تمایل دارند NAاعضایی از 

العه کنند. این راهنما ذکر شده را مط در نظر بگیرد، بایستی ابتدا برای ارزیابی خود فهرست باال و تمام وظایف و شرایطی که در

که قبال با آنجا همکاری داشتند، در میان بگذارند و عالقه  NAشود تا تمایالت خود را با اعضای کمیته  همچنین به اعضا توصیه می

 خود برای ورود به تاالر خدمتگزاران جهانی را بهتر ارزیابی کنند. 

دانند،  های خدمات جهانی می ها و ماموریت یئت امنا، کارگروههای ه ای برای انجام پروژه که خود را کاندید بالقوه  NAاعضایی از 

 طلبد. های خاصی را می ای وظایف و صالحیت هژارزیابی را امری چالش برانگیز تلقی کنند زیرا هر پرو-شاید خود

 خط مشی اداری تاالر خدمتگزاران جهانی

شود.  مام اطالعات تاالر کامالً به صورت محرمانه نگهداری میکند. از ت تاالر خدمتگزاران جهانی را پنل منابع انسانی مدیریت می

افزایش عضویت موثر اعضایی از تاالر خدمتگزاران جهانی که مهارت، استعداد و تجربه آنها متناسب با نیازهای فعلی هر یک از 

 مهم دیگر است.ها در سطح جهانی است، در اولویت اول قرار دارد. حفظ اطالعات صحیح تاالر نیز اولویت  سِمت

، از تاالر خدمتگزاران جهانی کمک NAهای خدمات جهانی  ها و ماموریت ها، کارگروه ریزی در خصوص پروژه هیئت امنا برای برنامه

ن دسترسی دارد. پنل منابع انسانی طی فرایند انتخاب کاندیدها، اطالعاتی در مورد اعضایی که مهارت و تجربه الزم آگیرد و به  می

 دهد. ئه میراها و ماموریت خدمات جهانی را دارند، به هیئت امنا ا های هیئت امنا، کارگروه وژهبرای پر

 

 گردانندگان کنفرانس خدمات جهانی کمک



 

 

شوند.  گردانندگان کنفرانس خدمات جهانی دو نفر از اعضا هستند که با رای حداکثری کنفرانس خدمات جهانی انتخاب می کمک

 گیری در مورد گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس جلسات بحث و تصمیمدیریت گردانندگان، م هدف کمک

شان گذشته باشد. دوره خدمت آنها برابر با  گردانندگان کنفرانس خدمات جهانی بایستی حداقل هشت سال از دوره پاکی است. کمک

اننده باشند. آنها بایستی در برابر کنفرانس خدمات جهانی پاسخگو گرد توانند دو دوره متوالی کمک دو چرخه کنفرانس است؛ اما نمی

 باشند.

 گردانندگان کنفرانس خدمات جهانی: وظایف کمک

  گیری در مورد گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس جلسات بحث و تصمیممدیریت  

 اگیری در دیگر جلسات کنفرانس، به درخواست هیئت امن کمک به تصمیم 

 در خصوص جلسه کنفرانسن ت امنا در صورت ضرورت، برای آماده شدئبرقراری ارتباط با هی 

 

 گردانندگی: های الزم برای کمک صالحیت

 داشتن توانایی الزم برای مدیریت جلسات اداری  .1

 آشنایی کامل با خط مشی و چگونگی فعالیت در کنفرانس خدمات جهانی .2

 های سازمانی اثبات شده مهارت .3

 های موجود در خدمات جهانی نکردن همزمان در سایر سِمتخدمت  .4

 ، سنت و مفهوم معتادان گمنامقدمآشنایی کامل با دوازده  .5



 

 

 کنفرانس  خط مشی

 اساسنامهاصالحیه 

خدمات جهانی در هر زمان اصالح  ستوان مطابق با دو سوم رای اکثریت اعضای کنفران راهنمای خدمات جهانی معتادان گمنام را می

 د. نمو

 کنفرانس خدمات جهانی اساسنامه اجرایی

 گردد. می اختتامیه کنفرانس توزیع پس ازکنندگان، در خالل نود روز  ای از وقایع کنفرانس بین شرکت خالصه .1

 .شود های ارائه شده به هیئت امنا، هدف طرح از سوی طراح ذکر می در طرح .2

کند. این بودجه فقط  در جلسه کنفراس را تامین می  قهکنفرانس خدمات جهانی بودجه حضور یک نماینده از هر منط .3

اند، مشمول این  شود. همه مناطقی که در یکی از سه کنفرانس گذشته شرکت کرده شامل هزینه سفر، اقامت و خوراک می

 شوند.  خط مشی می

ارای کرسی ولی در ای د ای که شامل دو یا چند منطقه یا اجتماعی هستند که در سطح فرامنطقه هر شورای فرامنطقه .4

ای را به نمایندگی از آن مناطق و جوامع به  تواند یک نماینده فرامنطقه کنفرانس خدمات جهانی فاقد کرسی هستند، می

ای در زمان شرکت در کنفرانس به  کنفرانس خدمات جهانی اعزام کند. بودجه اختصاص داده شده به نمایندگان فرامنطقه

 های سفر، اقامت و خوراک است. ست. این بودجه تنها شامل هزینهای ا اندازه نمایندگان منطقه

توانند از راه دور  توانند در کنفرانس خدمات جهانی شرکت کنند، می کنندگانی که به دلیل مشکالت ویزا نمی شرکت .5

 کنندگان حاضر در کنفرانس برابر است.   کنندگان با شرکت مشارکت داشته باشند. حقوق اینگونه از شرکت

 

 فرایند انتخابات در کنفرانس خدمات جهانی

 

 کاندیدها

گردانندگی کنفرانس خدمات جهانی در بسته  های موجود در هیئت امنا، پنل منابع انسانی و کمک اطالعاتی در مورد پُست .1

 شود.  کنندگان کنفرانس عرضه می راهنما به شرکت

کند.  انندگی، عضویت در پنل و هیئت امنا معرفی میگرد پنل منابع انسانی کاندیدهای باصالحیت را برای پست کمک .2

 کاندیدهای معرفی شده از سوی پنل نیازی به تایید ندارند. 

توانند نامزدی  کنندگان کنفرانس می توانند نامزد معرفی کنند. همچنین، شرکت ها نیز می به جز پنل منابع انسانی، منطقه .3

 معرفی کرده یا از نامزدی رسماً حمایت کنند.  

 کننده دیگری در کنفرانس این کاندیدها را تایید و حمایت کند.  الف( الزم است که شرکت



 

 

کنندگان رسمی آن مناطق در کنفرانس، فرم نامزدی آنها را  ای الزم است که شرکت ب( در خصوص کاندیدهای منطقه

 امضا کنند. 

 ای حاضر شود. مگر زمانی که به عنوان نماینده منطقهتواند نامزدی را معرفی یا تایید کند،  البدل نماینده  نمی ج( علی

 د( تمامی کاندیدها باید فرم نامزدی خود را به دست داشته باشند.

 اند کاندید شوند، باید فرم نامزدی را امضا نمایند. ه( اشخاصی که پذیرفته

کند تا اطمینان حاصل کند که  می )در انتهای کنفرانس( بررسی های نامزدی را پنل منابع انسانی تمامی اطالعات و فرم .4

اند و نامزدی آنها را تایید کند. نامزدهایی که شرایط الزم برای  نامزدها دوره پاکی مورد نظر برای آن سِمت را گذرانده

 شوند. سِمت خاصی نداشته باشند، از لیست حذف می

 در زمان انتخابات حضور داشته باشند.اند، نیازی نیست که  های بخش خدمات جهانی نامزد شده افرادی که برای پست .5

 های اطالعات و نامزدی مربوط به تاالر خدمتگزاران جهانی فرم

 فرم اطالعات و نامزدی مربوط به تاالر خدمتگزاران جهانی باید به طور جداگانه تکمیل شده و تحویل گردد. .1

از جلسه کنفرانس با آدرس دفتر خدمات  توان فرم اطالعات و نامزدی مربوط به تاالر خدمتگزاران جهانی را پیش می .2

 جهانی برای پنل ایمیل یا فکس نمود. 

های اطالعات و نامزدی را که  اند، تمامی فرم اعضای مشخصی از دفتر خدمات جهانی که پشت میز انتخاب کاندیدها نشسته .3

 گیرند. به جلسه کنفرانس اورده شده است، تحویل می

کنندگان  ان مهلت دریافت انها در بسته راهنمای کنفرانس خدمات جهانی برای شرکتها و پای مدت زمان تحویل این فرم .4

 مشخص شده است. 

تهیه  NA ،www.na.orgتوان از دفتر خدمات جهانی یا وبسایت خدمات جهانی  های بیشتری از این نوع را می فرم .5

 توان تکثیر نمود؛ اما نباید تغییر داد. ها را می کرد. این فرم

گیرد؛ این اسناد گزارش استانداردی از هر یک از  کنندگان کنفرانس قرار می ندیدها در دسترس هریک از شرکترزومه کا .6

 دهند. نامزدهای معرفی شده از سوی پنل ارائه می

های کاری تنظیم شده است، در طول کنفرانس بین  بسته اطالعاتی تمامی کاندیدهای واجد شرایط که بر اساس پست .7

 شود. دهنده توزیع می ایکنندگان ر شرکت

گرداننده کنفرانس تحویل داده شود  اگر ایرادی به یک کاندید وارد است، باید به صورت کتبی نوشته شده و به کمک .8

 )رجوع کنید به: به چالش کشیدن کاندیدها(

 

 انتخابات



 

 

گرداننده کنفرانس، قبل از  فهرستی از کاندیدها برای عضویت در هیئت امنا، پنل منابع انسانی و خدمت به عنوان کمک .1

 شود. و تاییدکننده کاندیدها نیز می یانتخابات به بخش مربوط پست خواهد شد. در صورت لزوم این فهرست شامل معرف

 روز و ساعت برگزاری انتخاب در دستورکار کنفرانس مشخص شده و در بسته راهنما نیز ذکر شده است. .2

 برگه رای: .3

 خواهد شد.  سه برگه جدا از هم توزیعالف( 

 گیری رنگ خاصی دارد. ب( هر برگه رای

 گیری اسامی کاندیدهای هیئت امنا فهرست شده است. ج( در یک برگه رای

 گیری اسامی کاندیدهای پنل منابع انسانی فهرست شده است. د( در یک برگه رای

 ی فهرست شده است.گردانندگی در کنفرانس خدمات جهان گیری اسامی کاندیدهای کمک ه( در یک برگه رای

 شود. انتخابات بدون گفتن هیچ مقدمه یا سوال و جوابی آغاز می .4

 گیری: رای .5

 خواهند، رای دهند. توانند به هر تعداد کاندیدی که می دهندگان می الف( رای

ا های موجود در هیئت امن % اکثریت را کسب کنند، برای خدمت در پست60ب( کاندیدهای هیئت امنا که رای بالغ بر 

 شوند.  انتخاب می

های موجود در پنل  % اکثریت را کسب کنند، برای خدمت در پست50ج( کاندیدهای پنل منابع انسانی که رای بالغ بر 

 شوند.  منابع انسانی انتخاب می

گرداننده  % اکثریت را کسب کنند، برای خدمت به عنوان کمک50گردانندگی که رای بالغ بر  د( نامزدهای پست کمک

 شوند. رانس خدمات جهانی انتخاب میکنف

گردانندگی را پر کنند، همان اکثریت ذکر شده در باال باید در  های خالی پنل و کمک ه( اگر در کنفرانس بخواهند پست

طول دوره خدمت خود را  ،گردانندگان، به ترتیب، پس از انتخاب گیری شرکت کنند؛ اعضای پنل منابع انسانی و کمک رای

 د نمود.مشخص خواهن

 نتایج: .6

 گردد.  گیری جمع آوری می های رای االف( برگه

 های رای است، تصویب شد: آوری برگه طرح زیر که مربوط به توزیع و جمع 2018نکته: در کنفرانس خدمات جهانی 

، توزیع های انتخابات را با خواندن نام اعضا از روی فهرست : طبق این طرح، کنفرانس خدمات جهانی دیگر برگه#57طرح 

، بعدا به 2020های فعلی، در منابع مربوط به پیگیری مصوبات  کند. زبان جایگزین برای خط مشی اوری نمی و جمع

 کنندگان اعالم خواهد شد.  شرکت



 

 

گیری خالی از اسم نامزدها  های رای شود. برگه ب( نتایج بر حسب شمارش کلی آرای اخذ شده برای هر پست، محاسبه می

های رای گیری که بازگردانده  شوند. برگه ه رای ندادن به هیچ نامزدی است، در شمارش کل آرا محاسبه میدهند که نشان

 گذارند.  اند، نشان دهنده شرکت نکردن در انتخابات هستند و بر شمارش کل ارای الزم برای انتخاب تاثیری نمی نشده

 نهایی باید بازگردانده شوند.آوری رای  ج( اطالعات مربوط به تمام کاندیدها در زمان جمع

 د( در اولین فرصت، نتایج انتخابات اعالم خواهد شد.

 

 به چالش کشیدن کاندیدها

تواند نگرانی خود از عدم صداقت یک کاندید و تاثیر آن را بر عملکرد موثر وی در صورت انتخاب  دهنده می طی این مرحله، رای

 کنندگان کنفرانس باشد. تشدن، ذکر کند. فرد معترض بایستی یکی از شرک

هدف از این خط مشی حفظ تمامیت فرایند انتخابات با اشاره مستقیم به مشکالت مربوط به نامزد مورد نظر در انجام درست 

 وظایفش است. فرایند به چالش کشیدن نامزدها از قرار زیر است:

دهد. این فرم  دانندگان کنفرانس تحویل میگر را تکمیل کرده و به یکی از کمک« فرم درخواست کمک»کننده  فرد شرکت .1

 بایستی قبل از مهلت مشخص شده در دستورکار کنفرانس خدمات جهانی و بسته راهنما، تحویل داده شود.

گردانندگان کنفرانس  اگر قبل از زمان مشخص شده انتخابات، فرصت کافی برای حل مشکل وجود نداشت، یکی از کمک .2

 درخواست کند تا انتخابات را تا زمان حل مسئله به تعویق بیاندازند.تواند از اعضای کنفرانس  می

کند تا یک عضو از پنل منابع انسانی و یک عضو از هیئت امنا و یک نماینده  گرداننده کنفرانس درخواست می کمک .3

گر، درخواست فرد  گری برای حل مسئله مشارکت کنند. این هیئت میانجی البدل نماینده در امر میانجی ای یا علی منطقه

هایش و نیز ارزیابی اقدامات صحیح  وگو در مورد نگرانی کنند و با او برای شفافیت مسئله و گفت معترض را بررسی می

 کنند. مالقات می

گیرد تا او را از مسئله باخبر سازد و پاسخ وی را دریافت کند تا دست به  گر با کاندید مورد نظر تماس می هیئت میانجی .4

 ستی بزند.اقدام در

ای به  گر جلسه اگر مسئله، ارائه اطالعات نادرست بوده و اندیشیدن تدابیری برای حل موضوع ضروری باشد، اعضای میانجی .5

دهند تا مسئله رفع و رجوع شود. شاید عضوی از  ی یا حضوری بین فرد معترض و کاندید مورد نظر ترتیب مینصورت تلف

داننده این جلسه انتخاب کنند. این عضو ترجیحاً کسی است که سابقه کمک در حل گر را به عنوان گر این هیئت میانجی

 چنین مسائلی را دارد.

خواهد تا از  خواهد که از این چالش کنار بکشد یا از فرد کاندید می گر یا از فرد معترض می در نهایت، هیئت میانجی .6

حلی  کشاند تا راه ن هیئت مسئله را به صحن کنفرانس مینشینی کند. اگر در عمل توافقی صورت نگرفت، ای انتخابات عقب

 برای آن یافت شود.

 



 

 

 کنفرانس اعطای کرسی به مناطق جدید درمعیارهای 

تمدید شد، این خط مشی  2012کنندگان جدید، تا کنفرانس  ، خط مشی به رسمیت شناخته شرکت2008زمانی که در کنفرانس 

، اعضای کنفرانس خواهان ادامه این تمدید تا چرخه 2012غیر رسمی سال کتبی و  از راهنمای کنونی حذف شد. در نظر سنجی

هیچ تصمیم رسمی در مورد این  2016و  2014سال  یها . در کنفرانس2014بعدی کنفرانس شدند؛ یعنی تا کنفرانس سال 

یان داشت. خط مشی ذکر شده خدمات جهانی جر سوگوهایی در کنفرانس راجع به آینده کنفران خط مشی گرفته نشد گرچه گفت

 گردد. برمی 2008در این راهنما همان است که به سال 

ای که دارای دو یا چند منطقه فاقد کرسی در کنفرانس  برای اعطای کرسی به نمایندگان فرامنطقه 2018با تصمیم کنفرانس 

 ود آید. ها به وج خدمات جهانی هستند، نیاز است معیاری برای به رسمیت شناختن فرامنطقه

 برای دستیابی به اطالعات بیشتر با هیئت امنا تماس بگیرید.

کننده رسمی  تواند پس از حداقل سه سال خدمت در بدنه خدماتی، تقاضا کند تا به عنوان شرکت یک منطقه جدید می .1

بدنه خدماتی اند، بایستی حداقل سه سال در  کنفرانس شناخته شود. مناطق جدیدی که از دل مناطق فعلی شکل گرفته

 سابقه فعالیت داشته باشند.

مناطق جدید باید مطابق با مرزهای جغرافیایی تعیین شده عمل کنند؛ یعنی مرزهای ایالتی، محلی، استانی و کشوری.  .2

ای که از دل منطقه فعلی شکل گرفته  مگر اینکه شرایط خاصی داشته باشند که آنها را از این امر مستثنی کند. منطقه

تواند با نشان دادن اینکه شرایط الزم را برای جداشدن از منطقه فعلی دارد، در کنفرانس حاضر شود. گاهی  است، می

شود. این  آید که منجر به تشکیل مناطق چندگانه می اوقات، شرایطی در تامین خدمات محلی در مناطق فعلی به وجود می

افتد که مانعی  اد یا تنوع زبانی و آداب و رسوم اتفاق میهای جغرافیایی زی ، فاصلهNAشرایط به خاطر افزایش جمعیت 

 برای ارتباط مستقیم و موثر کمیته خدماتی و انجمن هستند.

ای به هیئت امنا حداقل یک سال قبل از کنفرانس  تواند با ارائه تعهدنامه ای که چنین معیارهایی را داراست، می منطقه .3

 ت رسمی در کنفرانس بیان دارد.خدمات جهانی، درخواست خود را برای به شرک

خواهد تا اطالعاتی در مورد سابقه فعلی و پیشین خود در  هیئت امنا پس از دریافت این تقاضانامه، از منطقه مورد نظر می .4

 سازد. منطقه را از نوع اطالعاتی که باید تحویل دهد، آگاه می ،ای ارائه دهد. هیئت امنا تامین خدمات منطقه

دل منطقه فعلی شکل گرفته باشد، این منطقه جدید بایستی اطالعاتی در مورد شرایط خاصی که باعث  ای از اگر منطقه .5

ای جدید  گیری برای ایجاد منطقه ای از فرایند تصمیم ای جدید بیافتند، فراهم سازد و خالصه شده به فکر تشکیل منطقه

که فکر کند صدایش در منطقه پیشین در کنفرانس به ارائه دهد. منطقه جدید باید بیان دارد که چه شرایطی باعث شده 

 رسد.  گوش نمی

 شود: سواالت زیر نیز از تمامی مناطق پرسیده می .6

 کنندگان کنفرانس باشید؟ خواهید یکی از شرکت چرا می 



 

 

  آیا معتقدید که صدای جامعه NA رسد؟ اگر معتقدید،  شما در حال حاضر در کنفرانس خدمات جهانی به گوش نمی

 چرا؟

  آیا معتقدید که جامعه شما به اندازه کافی تجربه بهبودی و خدمات درNA  را برای کمک موثر به فرایند

 گیری جهانی در خصوص انجمن را دارد؟ اگر چنین است، لطفا توضیح دهید.  تصمیم

  آیا مشارکت در کنفرانس تاثیری روی جامعه محلیNA .شما خواهد داشت؟ اگر چنین است، توضیح دهید 

 کند که در کنفرانس فعلی وجود ندارد؟ آیا معتقدید که منطقه شما ارزشی به کنفرانس اضافه می 

ای( به شکل یک  کنندگان کنفرانس )اعضای هیئت امنا و نمایندگان منطقه هیئت امنا با همکاری گروهی از شرکت .7

صوص کسب هر گونه اطالعات بیشتری در کنند و به طور مستقیم با منطقه در خ کارگروه، اطالعات دریافتی را بررسی می

ارتباطند. تعامالت میان هیئت امنا، کارگروهش و منطقه تا زمانی ادامه دارد که هیئت امنا تمام اطالعات مورد نیاز را 

هایی در خصوص کنفرانس پیش رو  اوری کرده باشد. هیئت امنا با کمک کارگروهش گزارشی نهایی، شامل توصیه جمع

کند و  کنندگان کنفرانس برسد، رویت می د. منطقه متقاضی این گزارش را قبل از اینکه به اطالع شرکتتهیه خواهد کر

تواند هر اطالعات دیگری را که به نظرش برای بررسی در کنفرانس مهم است، به گزارش اضافه کند. سپس گزارشی از  می

گیری هر  شود. به دلیل ماهیت پیچیده شکل یع میکنندگان توز این اطالعات قبل از کنفرانس خدمات جهانی بین شرکت

 شوند.  منطقه، تقاضاها به جای اینکه با معیارهایی قراردادی بررسی شوند، یک به یک بررسی می

به عنوان یک شود. برای به رسمیت شناخته شدن  پس از ارائه اطالعات به کنفرانس، تقاضا در آنجا بررسی می .8

 کنفرانس، گیری در خصوص منابع پیگیری مصوبات ی از شما در جلسه بحث و تصمیمحکنفرانس بایستی طر کننده شرکت

ها در کنفرانسی که تقاضایشان در آن بررسی  با رای دو سوم اعضای کنفرانس تصویب شود. نیازی نیست که منطقه

 ای برای حضور آنها نیز در نظر گرفته نشده است. شود، حضور یابند و بودجه می

ای جدید به مناطق فعلی، در زمان اختتامیه کنفرانسی که این امر را تایید کرده است، اجرایی خواهد  قهاضافه شدن منط .9

ای که به تازگی به رسمیت شناخته شده است، به طور خودکار از بودجه شرکت در  شد. پس از تایید، نماینده منطقه

 مند خواهد شد. کنفرانس بعدی بهره

 

 انجمنجهانی خدمات  بندی اساسنامه بودجه

 های  های روزمره و متغیر. منظور از روزمره، آن دسته از فعالیت شود: فعالیت ها بودجه تامین می برای دو نوع از فعالیت

 شوند که هر  روز در حال انجام شدن هستند.   خدمات جهانی است که مستقیماً به اموری مربوط می

 شود. این پروژه از سوی کنفرانس  ریزی می بندی دقیقی برنامه زمان هر پروژه جدید و متغیر خدمات جهانی، با بودجه و

کنند مگر  بندی نمی ه جدیدی را اولویتژکنندگان کنفرانس هیچ پرو شود. شرکت بندی و تصویب می خدمات جهانی اولویت

اند، به  جهانی طراحی شده هایی که برای امور روزمره خدمات باشند. پروژه  بندی آن را نیز تعیین کرده اینکه بودجه و زمان

 شوند.  ئه نمیاشوند، اما به منظور اولویت بندی و تصویب ار کنفرانس گزارش می



 

 

 هایی که برای  های سیستم تامین خدمات خود را بهتر منعکس کنیم، بایستی برای تمام آیتم برای اینکه واقعیت

 .کاری کارکناناند، براورد هزینه شود؛ مثال برای ساعت  بندی ارائه شده بودجه

 شود.  بندی، تدابیری برای سرمایه ذخیره نیز اندیشیده می در بودجه 

 شود: بندی، سه نوع سرمایه تعیین می در فرایند بودجه 

های خدمات جهانی است که ماهیت تکرارشدن  ها مختص آن دسته از فعالیت سرمایهاین سرمایه عملیاتی ثابت:  .1

 کنند. ودجوی دیگر تغییر اساسی نمیدارند و از یک سال بودجوی تا سال ب

های خدمات جهانی که متغیر هستند  ها و پروژه های مختص آن دسته از فعالیت سرمایه عملیاتی متغیر: سرمایه .2

هایی است که از  کنند. این مورد شامل آن دسته از آیتم و از یک سال بودجوی تا سال بودجوی دیگر تغییر می

 اند.  دی شدهبن سوی کنفرانس جهانی اولویت

ها در  شود. این سرمایه مالی فعلی یا آینده کنار گذاشته می نیازهایای که برای  سرمایه ذخیره: آن سرمایه .3

ریزی شده از وجوه  هایی نیز به استفاده برنامه شوند. سرمایه مدت و بلندمدت نگهداری می حساب اندوخته کوتاه

ها،  ها، افزایش ارزش دارایی نثی سازی اثر کاهش بهای داراییشوند. این امر به منظور خ نقد اختصاص داده می

پذیر دارد و نیز تامین منابع مالی الزم برای مدیریت موثر مایملک  کسب هر دارایی ثابتی که ارزش استهالک

 گذاری مایملک معنوی انجمن آمده است. معنوی است که در قرارداد ودیعه

 ژوئن است. 30منام، جهانی معتادان گت پایان سال مالی خدما 

 هایی برای فرم ارائه  ایدهتوان از انجمن یا خود هیئت امنا ارائه نمود )رجوع کنید به:  های جدید را می های پروژه طرح

بندی و  دجهوهاست که شامل ب ریزی برای پروژه ایف هیئت امنا برنامهظاز و در ضمیمه ب(. یکیهای خدمات جهانی  پروژه

کنند به کنفرانس گزارش  هایی را که دریافت می های آتی متغیر است. هیئت امنا تمامی ایده ژهبندی تمامی پرو زمان

کنند. هیئت تصمیم  بندی نهایی، برای کنفرانس مطرح می ها را برای بحث بیشتر و اولویت دهند و برخی از این ایده می

ها قبل از  کند. این ایتم ریزی می ی آنها برنامهیافتنی هستند و برا ها مطلوب، کاربردی و دست گیرد که کدام آیتم می

شوند. هیچ  کنندگان کنفرانس به منظور اولویت بندی نهایی در کنفرانس ارائه می کنفرانس خدمات جهانی به شرکت

 شود.  بندی بررسی نمی ای طی همان کنفرانسی که قبال در آن مطرح شده، جهت اولویت پروژه

 شوند و تصمیم هیئت امنا  ها که از سوی انجمن به هیئت امنا ارائه گردیده است، بررسی می ههای مربوط به پروژ تمام ایده

کنندگان  رسد. در صورت مخالفت شرکت کنندگان کنفرانس می ها اجرا شوند، به اطالع شرکت مبنی بر اینکه کدام پروژه

تواند تصمیم بگیرد تا  نکنند، کفنرانس میبندی مطرح  کنفرانس با تصمیم هیئت مبنی بر اینکه آیتمی را برای اولویت

 برنامه پروژه و ارائه آن برای اولویت بندی به کنفرانس بعدی موکول شود. 

 بندی شده در نظر گرفته نشده است، تمامی  های مطرح شده یا اولویت گرچه تعداد حداقل یا حداکثری برای پروژه

بندی،   شوند. به منظور توسعه و بررسی بودجه مالی موجود اتخاذ می ها بر اساس منابع انسانی و تصمیمات مربوط به پروژه

گیرد. سپس کنفرانس  هیئت امنا مسئول تعیین خدمات اولیه است که این مورد با سرمایه عملیاتی ثابت صورت می



 

 

پذیرد و در نهایت،  یکند که این مورد با سرمایه عملیاتی متغیر صورت م بندی می ها را مطابق با منابع موجود اولویت پروژه

ها را یک به یک با توجه  گردد. در کنفرانس خدمات جهانی برنامه پروژه بودجه چرخه بعدی کنفرانس بررسی و تعیین می

ای که تمایل به حذف آن  کنند. هیئت امنا، کنفرانس را از هر پروژه مانده بودجه )سرمایه ثابت و ذخیره( تصویب می به باقی

 د.ساز دارد، مطلع می

  



 

 

 

 

 خدماتی های کمیته                                                          

 

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

  

های جدید فرایند بررسی پروژه  

 یشخص
 کنفرانس خدمات جهانی

هاگروه  
 

 

 

هیئت 

 امنا

هایها،کمیته،گروهاشخاصهاییازطرفپروژه
خدماتی،اعضاییازهیئتامناوکنفرانسخدمات

 شوندجهانیبههیئتامناارائهمی

 هیئت امنا

 
هایهیئتامنادرموردهمهایدهاعضای

کنند.اینوگومیدریافتیبحثوگفت

هاگیردکهکدامایدههیئتتصمیممی

هایعملیهستندودرراستایاولویت

کلیخدماتجهانیونیازهایانجمن

 قراردارند.

هایدریافتیبههمراهتصمیمهیئتامناتمامایده

کنندگانروژهبهشرکتمبنیبرعملیبودنیکپ

 شود.کنفرانسگزارشمی

 خیر آری

برنامه امنا میپروژههیئت طراحی را اینها کنند.

بندیوتعیینمنابعمالیوانسانیبرنامهشاملزمان

 الزمبرایتکمیلپروژهاست.

توانندازهیئتامنادرخواستکنندتاهریکازاعضایکنفرانسمی

اند،مجدداًبررسینمایند.سپسهیئتامنادادههاییراکهارائهپروژه

بندیبهکنفرانسبرنامهپروژهراشکلدادهوآنرابرایاولویت

دهد.خدماتجهانیارائهمی  

 کنفرانس خدمات جهانی

هارابهکنفرانسخدماتهایپروژههیئتامناتمامیبرنامه

هایمپروژهدهد.اعضایکنفرانسنیزتماجهانیتحویلمی

تواندرهاییراکهمیکنند.پروژهبندیمیدریافتیرااولویت

چرخهبعدیکنفرانستکمیلنمود،درکنفرانستصویب

 شوند.می



 

 

 خدمات جهانیاز طرف سفر  اساسنامه

 

 مقصود

هایی از خدمات جهانی معتادان گمنام  به بخش های مربوط به سفر کمیته اجرایی هیئت امنا در خصوص ضرورت، اهداف و فعالیت

 کند.  گیری می تصمیم

 اهداف

 اطمینان یافتن از اینکه سفرهای خدمات جهانی بهترین نتایج را به دنبال دارند. .1

اند که مطابق با فلسفه انجمن معتادان گمنام  ریزی، ارزیابی و پیگیری شده نکه این سفرها طوری برنامهیاطمینان یافتن از ا .2

 است. 

 

 ریزی فرایند برنامه

، طی دو  کنند. به عالوه اند، بررسی می بندی کنفرانس قرار گرفته بودجه  کدام اولویت اینکه درکمیته اجرایی تمام تقاضاها را بر اساس 

د. هنگام کند که ممکن است بر این سفرها تاثیر بگذار هایی را تعیین می ها، هیئت امنا نیز اولویت سال فاصله بین کنفرانس

 شوند. ریزی برای سفرها، میزان بودجه و منابع موجود در خدمات جهانی نیز در نظر گرفته می برنامه

برخی از مواردی که کمیته اجرایی « انواع سفرها»شوند. در بخش  کنندگان خدمات جهانی بررسی می های شرکت تمامی درخواست

شرکت سوی انجمن صورت گرفته، مستلزم فرمی به نام فرم درخواست  هایی که از کند، بیان شده است. درخواست بررسی می

کننده هستند نیز خالی از لطف  در خدمات جهانی هستند )ضمیمه ج(. ارائه اطالعات دیگری که در ارزیابی تقاضا کمک کنندگان

 نیست. 

ماهه حداقل زمان الزم برای بررسی هر  ه سهشوند. چهل و پنج روز قبل از هر دور ها برای سفر هر سه ماه یکبار بررسی می درخواست

ریزی موثر و مقرون به صرفه برای  یک از تقاضاهاست. این تقاضاها را را بایستی هر چه زودتر ارائه نمود )برای کمک به ما در برنامه

نوامبر برای دوره سه  15 روز جلوتر، 45روز قبل از هر دوره سه ماهه ارسال نمایید(. منظور از  60سفرها، لطفا درخواست خود را 

آگوست برای  15مه برای دوره سه ماهه ژوالی تا سپتامبر و  15فوریه برای دوره سه ماهه آوریل تا ژوئن،  15ماهه ژانویه تا مارس، 

دوره سه ماهه اکتبر تا دسامبر است. در هر زمان ممکن، سفرهای معروف انجمن در سطح جهانی و نیز رویدادهای شناخته شده 

بندی برای این سفرها  ریزی و اولویت شوند. این مسئله به موثر واقع شدن برنامه ، در چرخه کنفرانس بررسی میNAرج از انجمن خا

 کند.  کمک می

 

 دهی فرایند گزارش

در ها  دهد. این گزارش خدمات جهانی گزارش می سکنندگان کنفران کمیته اجرایی به طور منظم تصمیمات روزمره خود را به شرکت

مورد سفرها، هدف از سفرها و مسافران این سفرهاست. هر گونه بحثی در مورد ماهیت فلسفی این سفرها در گزارش کنفرانس 

 شود.  قبل از هر جلسه کنفرانس ارائه می ،ای از تصمیمات مربوط به سفرها گنجانده شده است. خالصه

 

 انواع سفرها



 

 

های مطرح شده در کنفرانس خدمات جهانی،  شوند )این موارد بسته به اولویت یب میهای زیر تصو هایی برای سفر به مناسبت بودجه

 ممکن است سال به سال تغییر کنند(:

های اموزشی خدمات جهانی، جلسات هیئت امنا، جلسات کمیته و کارگروه هیئت امنا، بازدید از  کنفرانس خدمات جهانی، کارگاه

 های انجمن. ، درخواستNAجمن محل همایش جهانی، رویدادهای خارج از ان

های مربوط به  ای داده شود. درخواست به دلیل محدودیت بودجه و پرسنل، باید اولویت به رویدادها و شوراهای چندمنطقهتوجه: 
 ها برای شوند. درخواست ها معموال به دلیل محدودیت زمانی در دستورکار همایش پذیرفته نمی های آموزشی همایش حضور در کارگاه

ها، ماهیت رویداد مورد نظر  ، در اولویت هستند. در تمامی درخواستNAویژه در جوامع منزوی یا نوظهور  کمک به حل مشکالت، به
 شوند.  و نیازهای جامعه متقاضی در نظر گرفته می

 

 ریزی برای سفر برنامهاساسنامه 

 سفر دونفره

های دونفره  کننده در آن حضور دارند. تیم است که حداقل دو شرکتهایی  بیشتر سفرهای مربوط به خدمات جهانی متشکل از تیم

شوند که تصور  هایی باعث می شوند. چنین تیم فرصت بهتری برای ارتباط با افراد مختلفی دارند که در این سفرها با آنها مواجه می

ضو دیگر حمایت عاطفی و معنوی کند و تواند از ع نکنید فقط باید از جانب خدمات جهانی صحبت کنید. هر عضوی از یک تیم می

ها دونفره باشند، شاید گاهی الزم  کند، دست یابد. گرچه ترجیحاً بهتر است تیم در عین حال به هدفی که در سفر خود دنبال می

 هایی صورت گیرد. باشد، در این مورد ارزیابی

 

 کنندگان فعلی انتخاب از میان شرکت

ها و  کننده در دفتر خدمات جهانی، اعضای هیئت امنا و کمیته اعضای فعلی در تیم خدمات جهانی )اعضای اجرایی و هماهنگ

های مهمی که در جامعه خدمات جهانی در جریان است، از پیش آشنا هستند. آنها به  ای( با بحث هایش و نمایندگان منطقه کارگروه

دانند. به  ه صورت مستقیم یا غیرمستقیم در برابر کنفرانس خدمات جهانی خود را مسئول میبخاطر جایگاهی که دارند، از قبل 

حال، اگر  های مسافرتی در اولویت هستند. با این کنندگان فعلی خدمات جهانی، در زمان تشکیل تیم خاطر این دو عامل، شرکت

کننده دیگری نیاز داشته باشد، ممکن است از  تکنندگان فعلی، برای سفر خاصی در دسترس نباشند یا تیم به شرک شرکت

 کنندگان قبلی برای سفر درخواست شود. شرکت

 سفر چندمنظوره

ریزی  اند. برای دستیابی به چنین هدفی، برنامه ریزی شده مندی از بودجه سفر، سفرها به صورت چندمنظوره برنامه برای افزایش بهره

 ای الزم است. گسترده

 آمادگی کامل

های سفر بهترین  ریزی شده دارند، همان طور که انجمن ما انتظار دارد از هزینه ای که سفری کامالً برنامه آگاه و آماده مسافران

 کند. ریزی و آمادگی الزم مسافران می کنند. کمیته اجرایی هیئت امنا هر کاری برای اطمینان از برنامه استفاده را می

 ...( )هتل ها وتجاری های محلاقامت فقط در 



 

 

ریزی کنند. ماهیت سفرهای خدمات جهانی، نظرات اعضای  تجاری برنامه های محل های مسافرتی برای اقامت در بهتر است که تیم

 ترین نوع اقامت است. اند که این مناسب های گذشته و همه و همه ثابت کرده هبمحلی خاص، تجر

 هانیهزینه شخصی برای سفر و بازپرداخت آن از سوی خدمات ج کمک

های  اند، ادعای بازپرداخت کنند. هزینه های خاصی که در هر روز از سفر خود داشته ت هزینهبتوانند با مسافران خدمات جهانی می

های این  هاست. محدودیت معمول از این قبیل شامل هزینه خوراک، حمل و نقل زمینی و هوایی، هزینه پارکینگ، عوارض و انعام

مد داخلی ایاالت متحده آمریکا برای سفرهای کاری داخل آمریکا و وزارت امور خارجه ایاالت متحده آدرها را بخش خدمات  هزینه

شوند. حداکثر خوراک  ها تامین می کند. در راستای این خط مشی، این نوع هزینه برای سفرهای کاری خارج از آمریکا تعیین می

ر کنفرانس تعیین شده است )رجوع کنید به: خط مشی بازپرداخت برای های داخلی آمریکا، در بودجه مصوب در ه روزانه در سفر

 سفرهای کنفرانس خدمات جهانی، ضمیمه الف(.

در هر کنفرانس خدمات جهانی، به خدمتگزاران مورد اعتماد سابق و جدید توضیحی کتبی در مورد کل فرایند و کارهایی که 

های بازپرداخت،  هایی که امکان بازپرداخت آنها وجود دارد، محدودیت ته نوع هزینهشود. در این بس مسافران باید دنبال کنند، داده می

 ها ذکر شده است.  ها و چگونگی تقاضا برای بازپرداخت هزینه پرداخت ها، پیش اقالمی که نیاز به رسید دارند، فرم هزینه

دهند. مسافران بایستی  ایی را انجام میوبرای سفر ه دفتر خدمات جهانی یا نمایندگی آن در هر زمان ممکن، کار رزرو و تهیه بلیط

کنند، مسئول هستند. استفاده  تر امور مربوط به سفر هوایی خود را تنظیم کنند. مسافران در قبال بلیطی که دریافت می هر چه سریع

 شود.  پرداخت میترین نوع آن به مسافر باز صرفه از هر نوع وسیله حمل و نقل دیگری مجاز است، اما فقط هزینه به

توان برای هر  گیرد. با تصویب کمیته اجرایی، می بازپرداخت هزینه اقامت در صورت مقیم شدن دو نفر در یک محل )اتاق( صورت می

، هزینه همراهان NAگیری دخیل نیست. خدمات جهانی  فرد متناسب با نیازهایش محلی را در نظر گرفت. فرد مسافر در این تصمیم

 کند.  زپرداخت نمیمسافر را با

 ها، عواقب زیر را به دنبال دارد: ادعاهای کاذب یا تجاوز از خط مشی

 های غیرمجاز از سوی مسافر  پرداخت تمامی هزینه 

 اند هایی که مشمول بازپرداخت بوده رد بازپرداخت هزینه 

 پرداخت سفر رد تقاضا برای پیش 

 تعلیق خدمتگزار مورداعتماد از خدمت 

 

 اریهای اعتب کارت

، NAهای خدمات جهانی  صرفه است. یکی از خط مشی های انجمن، امری به های اعتباری برای تسهیل مسئولیت استفاده از کارت

گرفته شده است. با خط  رهای اعتباری در نظ های اعتباری است. پارامترهایی برای استفاده از کارت استفاده کارکنان از کارت

 شوند.  های اعتباری مطابق با استانداردها استفاده می توان اطمینان یافت که کارت های در نظر گرفته شده می مشی

 ها توزیع کارت

به تصویب کمیته اجرایی هیئت امنا بستگی دارد. هر  ،مات جهانیده کنفرانس خبهای اعتباری برای امور مربوط  الف( صدور کارت

را قبل از صدور کارت،  تکمیل، امضا و بایگانی « رایط استفاده قانونیش»فردی که مجوز صدور کارت را داشته باشد، بایستی فرم 

 کند.



 

 

توانند برای سهولت انجام  ب( اعضایی از هیئت امنا یا کمیته که خارج از سرزمین اصلی ایالت متحده آمریکا اقامت دارند، می

 ها، با رای کمیته اجرایی کارت اعتباری دریافت کنند. مسئولیت

هایی  توانند به صورت موقتی برای فعالیت یا سفر خاصی کارت اعتباری دریافت کنند. تمام کارت امنا یا کمیته میج( اعضای هیئت 

اتمام فعالیت یا سفر، با پست سفارشی به دفتر خدمات جهانی  پس ازشوند، بایستی در خالل سی روز  که با این معیار صادر می

 ستی تمامی فاکتورها و اسناد جانبی نیز بازگردانده شوند. بازگردانده شوند. در زمان تحویل کارت، بای

ها باید در خالل سی روز قبل از اتمام دوره کاری دارنده کارت، بازگردانده شوند. در زمان تحویل کارت، بایستی  تارد( تمامی ک

 تمامی فاکتورها و اسناد جانبی نیز بازگردانده شوند.

ها را در زمان اتمام دوره کاری دارنده کارت، همانطور که در باال  جوز باطل کردن تمامی کارته( مدیر اجرایی دفتر خدمات جهانی، م

 نیز گفته شد، دارد.

 ها با کارت اعتباری پرداخت هزینه

اند، رسید دریافت نمود. اشخاصی که از کارت اعتباری  هایی که با استفاده از کارت اعتباری پرداخت شده تمامی هزینهبابت باید 

ها و فاکتورها ارائه دهند؛ منظور برگه پرداخت نیست بلکه اصل صورتحساب هتل،  کنند، باید صورتحسابی از هزینه ستفاده میا

های  قرارداد اجاره ماشین و ... است. تمامی رسیدها باید به سند دائمی مربوط به سفر یا فعالیت مورد نظر، ضمیمه شوند. کارت

های شخصی که ارتباط مستقیمی به سفر یا فعالیتی خاص ندارند، استفاده شوند، حتی اگر  ای هزینهاعتباری خدمات جهانی نباید بر

هایی را  ها را به کنفرانس بازپرداخت کند. کمیته اجرایی هیئت امنا هر سه ماه یک بار فعالیت شخص قصد داشته باشد تمام آن هزینه

ها را طی گزارشی موسوم به  کنند و یافته اند، حسابرسی و بررسی می ها انجام داده که خدمتگزاران مورداعتماد با استفاده از این کارت

 د.دهن به انجمن گزارش می گزارش کنفرانس

 

 

 

 

 

 اعتباری های کارت از استفاده سوء

 اعتباری،  ارتک از استفاده خصوص در درست مستندات ارائه در ناتوانی یا اعتباری های کارت از غیرمجاز و نادرست استفاده هرگونه

 زمان در که دیگری شخص هر و کارت دارنده از و کند می بررسی را الزم مستندات تمامی کمیته. است کمیته دقیق بازرسی مستلزم

 به کمیته تصمیم. کند می ابالغ انجمن به را خود تصمیم کمیته سپس. خواهد می کتبی توضیح داشته، ارتباط وی با کارت از استفاده

 :شود می منجر زیر اقدامات از مورد چند یا یک

 (باشد شده محروم مزایا این از قبال که صورتی در) اعتباری کارت مزایای از مجدد بهرمندی 

 اعتباری کارت مزایای از شدن محروم 

 غیرمجاز های هزینه تمامی بازپرداخت درخواست 



 

 

 شدند می بازپرداخت مشمول که هایی هزینه بازپرداخت رد 

 خدمت از اعتماد مورد خدمتگزار تعلیق 

 

 سرقت

 جهانی خدمات دفتر به را امکانات آن تمامی از فهرستی بایستی کنند، می سفر NA جهانی خدمات به مربوط امکانات با که کسانی

. است نقل و حمل های شرکت یا پلیس به گزارش زمان در الزم اطالعات دیگر و شناسایی شماره یا سریال شامل که دهند تحویل

 مورد در اگر. داد گزارش جهانی خدمات دفتر به باید بعد کاری روز تا حداکثر است، جهانی خدمات به متعلق که را امکاناتی سرقت

 .بگیرید تماس جهانی خدمات دفتر با فوراً داشتید، شک چیزی

 خارج اقالم این قودشدنمف اینکه مگر ندارد، مسافران شخصی وسایل شدن مفقود قبال در مالی مسئولیت هیچ NA جهانی خدمات

 در بایستی شده گم اقالم مطالبه برای. باشد اتفاقی چنین مسئول نقل و حمل شرکت پرسنل مثال باشد؛ گرفته صورت آنها کنترل از

 . داد ارائه آنها ارزش و شده گم اقالم از کتبی و مفصل گزارشی شدن، گم از پس روز سی خالل

 ها آن قبال در مسئولیت و جراحت تصادف،

  در مسئولیتی هیچ NA جهانی خدمات که است روشن. کنند می سفر NA جهانی خدمات خرج با کارکنان، از غیر افرادی گاهی

 اشخاص به کارکنان، از غیر افرادی سفر نتیجه در اگر عالوه، به. ندارد اشخاص گونه این شخصی لوازم مفقودشدن یا جراحت قبال

 را در قبال این اتفاق نخواهد داشت. مسئولیتی  هیچ NA جهانی خدمات شود، مفقود اشخاص ینا اموال یا شده وارد صدمه دیگری

 سالمت بیمه

 خارج به سفر قصد که اعتماد مورد خدمتگزاران از یکی اگر. شوند نمی مند بهره کامل طور به جهانی خدمات سالمت بیمه از مسافران

 کمیته به را مسئله این خود، سفر پذیرش ماموریت از قبل باید وی نیست، سالمت بیمه شخصی پوشش تحت دارد را خود وطن از

 لطفا سالمت بیمه پوشش یا بدهکاری جراحت، تصادف، مورد در نگرانی یا سوال گونه هر صورت در. دهد گزارش امنا هئیت اجرایی

 . بگیرید تماس جهانی خدمات دفتر با آن، برای ریزی برنامه یا سفر پذیرش از قبل

 ها ترجمه خصوص در جهانی خدمات مشی خط

 

 هدف

 . اند رسیده NA انجمن تصویب به که است نشریاتی از باکیفیت هایی ترجمه تولید و توسعه از اطمینان مشی خط این از هدف

 اهداف دیگر

 . اند رسیده NA انجمن تصویب به که نشریاتی ترجمه به کمک .1

 .است شده حفظ گانه دوازده سنت و گانه دوازده تمامیت قدم نیز و NA پیام حرو ها، نشریه این ترجمه در اینکه از اطمینان .2

 هستند، الزم NA منابع ترجمه حفظ برای که چیزهایی سایر و نشر و چاپ حق قانونی، مستندات تمامی اینکه از اطمینان .3

 .اند شده آوری جمع

 .باشد رسیده محلی جوامع نهایی تصویب به ها ترجمه اینکه از اطمینان .4



 

 

 

 ها ترجمه تصویب

 در. است گذاشته امنا هیئت عهده بر را مسئولیت این بلکه دهد، نمی انجام را نشریات ترجمه تصویب کار جهانی خدمات کنفرانس

.« است NA انجمن مصوب نشریه از ای ترجمه این: »است آمده جمله این اند، شده تصویب و ترجمه چاپ، برای که نشریاتی تمامی

 متن، این که دارد می بیان بلکه است نشده تصویب جهانی خدمات کنفرانس سوی از ترجمه خود که دهد می ننشا جمله این

 . است NA انجمن مصوب نشریه از ای ترجمه

 

 خدمات به مربوط کتبی منابع

 تفاوت شد، گفته دیبهبو به مربوط نشریات برای آنچه با خدماتی، راهنمای های کتاب از شده ترجمه نسخه تصویب و تولید فرایند

 جوامع. است کاربردی و مفید آنها برای که کنند ترجمه را هایی بخش آن فقط بگیرند تصمیم NA جوامع برخی است ممکن. دارد

 این از ای نسخه. آنهاست های فعالیت کننده منعکس که کنند تنظیم را هایی بخش راهنماها این برای تا شوند می ترغیب محلی

 دفتر طریق از توان می. شود گذاشته اشتراک به دیگران با منبع یک عنوان به گونه بدین تا شود می ارسال امنا هیئت به ها نویس پیش

 .داشت دسترسی راهنما چندین فشرده نسخه به جهانی خدمات

 

 شخصی های داستان سفید کتابچه و کتاب پایه

 ،کتاب پایه کتاب ششم چاپ در. است دشوار امری شخصی های داستان تصویب و آوری جمع خلق، که است داده نشان ما به تجربه

 های داستان. است گمنام معتادان انجمن جهانی ماهیت کننده منعکس که است شده گردآوری شخصی های داستان از ای مجموعه

 کرده انتخاب نخواند برای را کتاب این که کسی هر و NA اعضای کمک، جویای افراد به را NA پیام ،کتاب پایه کتاب شخصی

 انجمن مصوب های داستان فقط که معتقدیم ما دارد، وجود هایی دشواری شخصی های داستان محلی توسعه در چون. دهد می انتقال

 . بیایند کتاب پایه شده ترجمه نسخه در بایستی اند آمده ششم چاپ در ، گزیده یا کامل طور به که

 در تواند می باشد، داشته محلی های داستان توسعه به تمایل دارد، موفق های ترجمه از ای سابقه که NA محلی جوامع از یکی اگر

 تماس NA جهانی خدمات با فرایند این شروع از قبل که کنیم می درخواست جوامع این از ما. کند ثبت ها داستان این سفید کتابچه

 در که را مشکالتی از برخی ارتباط این که امیدواریم. کنیم کار ها داستان این تصویب و خلق فرایند روی یکدیگر کمک با تا بگیرند

 .برساند حداقل به داشتیم، گذشته در شخصی های داستان تصویب

 نکرده تایید و ترجمه ششم چاپ برای را جدید منابع محلی جامعه که زمانی تا ما. اند نکرده تغییری کتاب پایه فعلی های ترجمه

 های اعم ازداستان منابع، از ای گستره شامل ها نسخه این. دهیم می ادامه کتاب پایه از شده ترجمه پنجم نسخه چاپ به باشد،

 تحت همچنان ها نسخه این. امناست هیئت مصوب محلی های داستان و پنجم چاپ شخصی های داستان از ای گزیده غیرشخصی،

« ما برنامه» عنوان تحت کتاب اول فصل ده به ددارن تمایل  NA از جوامعی. شد خواهند منشر کتاب پایه پنجم چاپ عنوان

 جزئی های ترجمه این. کنند می کار ششم چاپ شخصی های داستان از بخشی یا همه ترجمه روی بنابراین باشند؛ داشته دسترسی

 . شوند می منتشر کتاب پایه کتاب پنجم چاپ در نیز

 اصلی منابع دیگر

 .کنند می ارائه امنا هیئت هب بررسی و نظردهی برای را اصلی منابع دیگر

 NA کتبی منابع تصویب فرایند



 

 

 فرایند سه این. است شده نوشته چاپی متن هر در تصویب فرایند نوع. دارد وجود NA جهانی خدمات در تصویب فرایند نوع سه

 تصویب جهانی خدمات نفرانسک در ها پروژه برنامه که زمانی. امنا هیئت در و کنفرانس در انجمن، در تصویب فرایند از اند عبارت

 . شود می مشخص آنجا در نیز تصویب فرایند نوع شود، می

 انجمن در تصویب

 منابع این که معنی بدین. شوند می تصویب انجمن سوی از هستند، بهبودی با رابطه در که NA منابع تمامی شد، گفته که همانطور

 را آنها شدن تصویب انجمن نهایت در و شوند می فرستاده انجمن به خوردباز و بررسی برای و شوند می تولید NA جهانی خدمات در

  پروژه برنامه در اند، رسیده انجمن تصویب به که بهبودی نشریات از یک هر خصوصیات. کند می اعالم کنفرانس دستورکار گزارش در

. شود می مشخص کار شروع از قبل اند، شده تصویب آنجا در و ارائه جهانی خدمات کنفرانس به که نشریاتی خصوصیات و است آمده

 یا تحکیم را NA اصول یا فلسفی موضع که منابعی نیز و بهبودی به مربوط های پمفلت و ها کتابچه ها، کتاب تمامی برای فرایند این

 جلسات در که ستنده چیزی تنها معموالً هستند، انجمن مصوب که بهبودی به مربوط منابع. شود می گرفته کار به بخشند، می تحول

NA شوند می خوانده. 

 این است، رسیده انجمن یا کنفرانس تصویب به که بزند منبعی عنوان یا نام تغییر به دست اقدامی طی جهانی خدمات کنفرانس اگر

 .نیست نفرانسک سوی از بیشتر اقدامات به نیازی و شود می گوشزد دیگران به شود، پدیدار عنوان یا نام این که جایی هر در تغییر

 کنفرانس در تصویب

 برای آنها ارسال که معناست بدین این. شوند می تصویب کنفرانس سوی از جهانی خدمات های کتابچه و NA راهنمای های کتابچه

 در تصویب برای را منابع نوع این. است اختیاری شده، ارائه کنفرانس به که ای پروژه برنامه خصوصیات با مطابق بازخورد و بررسی

 مورد در NA بنیادین های ایده اغلب منابع این. آورند می کنفرانس مصوبات پیگیری به مربوط منابع در همیشه بعدی، کنفرانس

 اصول چگونه که است این دادن نشان امنا هیئت و کنفرانس سوی از شده تصویب منابع از هدف. دارند می بیان را خاصی خدمات

 تغییرات که بگیرند تصمیم امنا هیئت شاید. ساخت عملی و کرد سازی پیاده توان می را نجمنا مصوب منابع و NA اصلی فلسفه

 مصوب هم باز منابع این اما کنند؛ ذکر کنفرانس دستورکار گزارش در اند، رسیده کنفرانس تصویب به که را خدماتی منابع عمده

 خدمات راهنمای و گروه کتابچه ،گمنام معتادان جهانی اتخدم راهنمای مورد در گذشته در امر این. شوند می محسوب کنفرانس
 به که بزند منبعی عنوان یا نام تغییر به دست اقدامی طی جهانی خدمات کنفرانس اگر. بود افتاده اتفاق گمنام معتادان محلی

 نیازی و شود می گوشزد دیگران به شود، پدیدار عنوان یا نام این که جایی هر در تغییر این است، رسیده انجمن یا کنفرانس تصویب

 . نیست کنفرانس سوی از بیشتر اقدامات به

 در ها گروه و اعضا از بازخورد دریافت ها سال نتیجه تصمیم این. شد اتخاذ 2000 سال از کنفرانس در منابع تصویب برای تصمیم

 فرآیند از خاصی نوع که کنفرانس در منابع تصویب با. کردند می بررسی کنفرانس دستورکار گزارش در که بود مسائلی نوع مورد

 شوند، می تنظیم امنا هیئت و کمیته به ارائه قصد به که خدمات راهنمای و راهنما کتابچه مانند منابعی شود، می محسوب تصویب

 تا کند می فراهم ای منطقه نمایندگان برای را فرصتی امر این. شوند می توزیع کنندگان شرکت بین مستقیماً کنفرانس از قبل روز نود

 کند مشخص خود برای تواند می محلی جامعه هر. دهند آموزش خود محلی جامعه اصول طبق آموزشی های کارگاه در را منابع این

 آمده 2000 سال در کنفرانس دستورجلسه گزارش در. کنند هدایت چطور را شان ای منطقه نماینده و شوند بازبینی چطور منابع که

 کنند، بهبودی پیام انتقال و جلسات برگزاری به معطوف را خود توجه آزادانه ما های گروه و اعضا شود می موجب ملع این که است

 .بپذیرند شود، می گرفته برایشان انجمن از سطحی هر در که تصمیمی هر باشند مجبور اینکه بدون

 

 امنا هیئت در تصویب



 

 

 اطالعاتی منابع از زیادی شمار انتشار و تصویب وظیفه امنا هیئت تا شد فتهگر تصمیم ، 2006 سال در جهانی خدمات کنفرانس در

 تصویب و توسعه و ناحیه ریزی برنامه ابزار کتابچه ،عمومی روابط کتابچه 13 تا 10 های فصل ویرایش. بگیرد عهده بر را ساز آگاه یا

 9 تا 5 های فصل 2008 سال جهانی خدمات کنفرانس رد. آنهاست کارهای جمله از خدماتی، و رسان آگاهی ابزارهای و ها پمفلت

تصمیم گرفته شد تا تمام منابع  2018در کنفرانس خدمات جهانی . شدند بازبینی امنا هیئت سوی از نیز عمومی روابط کتابچه

 امنا برسند. اینها و رویدادها، به تصویب هیئت  ابزار خدمات محلی و همایش های مربوط به جعبه نوشتاری تولید شده طی پروژه

 اصول سازی پیاده چگونگی مورد در انجمن اعضای از که هستند واقعی هایی تجربه حاوی خدماتی و رسان اگاهی های پمفلت و ابزارها

 انجمن در گفتگو جلسات نتیجه معموالً ها پمفلت و ابزارها این. اند شده آوری جمع ، کنفرانس و انجمن مصوب منابع در شده گفته

 .ناحیه ریزی برنامه ابزار  کتابچه مانند است، گرفته قرار آنها اختیار در انجمن تقاضای با قبال که هستند منابعی از تلفیقی یا هستند

 ظاهرشان روی از راحتی به توان می اند، رسیده تصویب به امنا هیئت یا کنفرانس در که را خدماتی و رسان آگاهی های پمفلت تمامی

 اینکه به جای کنند، استفاده مرجع یک عنوان به آنها از خدماتی های کمیته و ها گروه اعضا، بایستی و داد مییزت بهبودی نشریات از

ابزار خدمات محلی  های مربوط به جعبه و منابع نوشتاری تولید شده طی پروژه  خدماتی های پمفلت. بخوانند NA جلسات در را آنها

. شوند می ارسال کنفرانس کنندگان شرکت به روزه نود بازخورد و بررسی برای توزیع و تصویب از ها و رویدادها، قبل و همایش

 که بود ها مدت. کنند می تصویب و داده توسعه امنا هیئت همچنان را  منابع دیگر و ها بولتن عمومی، روابط منابع خدماتی، ابزارهای

 این مزیت. داشتند ها بولتن این به محدودی دسترسی داشتند، اطالع اآنه از که کسانی اما کنند؛ می تصویب را هایی بولتن امنا هیئت

 گونه هر صورت در اما داد، قرار دسترس در کامال توان می را منابع این که است این رسان آگاهی های پمفلت برای تصویب فرایند

 . نمود خارج فهرست از یا داد تغییر را انها توان می راحتی به نیز مشکل

 

 بهبودی نشریات صویبت فرایند

 .نمود پیدا نیز انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد در توان می را بهبودی نشریات به مربوط های مشی خط: توجه

( شود می نامیده NA جهانی خدمات امروز که) روز آن جهانی خدمات دفتر که داشت اظهار 1991 سال در اقدامی طی کنفرانس

 ودیعه به را NA منابع تجاری عالئم و چاپ حق مالکیت انجمن، جانب از و بوده NA نشریات انحصاری و ازمج کننده توزیع و ناشر

 دفتر از همچنین کنفرانس، اقدام این در. شد تنظیم انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد 1993 سال در این، از پس دارد؛

 در .آورد عمل به را قانونی اقدامات خود دید صالح با گذاری، ودیعه این در تخلف گونه هر برابر در تا شد خواسته جهانی خدمات

 در را آن توانید می تمایل صورت در است؛ شده تنظیم گذاری ودیعه این عملیاتی قوانین انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد

 . باشید داشته اختیار

 در توان می را چاپ حق و NA نشریات از استفاده و انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد مورد در انجمن سواالت بیشتر

 این در بولتن این. نمود مشاهده NA معنوی مایملک داخلی کاربرد یعنی معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد 1 شماره بولتن

 .است شده ضمیمه راهنما

 نشریات بازبینی فرم( الف



 

 

 و زمان مدت. گذرانند می تصویب فرم نویس پیش تنظیم از قبل را بازبینی دوره کی امنا هیئت سوی از شده تهیه نشریات .1

 .کند می تنظیم بازبینی مورد نشریه و انجمن نیازهای با مطابق امنا هیئت را ها ترجمه بررسی و بازبینی این روش

 .داد نمایش یا نموده استفاده NA جلسات در توان نمی را نشریات بازبینی فرم .2

 نشریات صویبت فرم( ب

 کند می تعیین امنا هیئت که( روز 150 حداقل) زمانی دوره یک برای و کنند می تنظیم امنا هیئت را نشریات تصویب فرم .1

 و انجمن نیازهای با مطابق امنا هیئت را تصویب دوره مدت طول. شود می توزیع اعضا بین ها، ترجمه بررسی برای نیز و

 .ندک می تعیین تصویب، حال در نشریه

 اختیار در و فروخت جلسه اعضای به را آن توان می گرچه نمود؛ قرائت NA جلسات طول در نباید را نشریات تصویب فرم .2

 . داد قرار آنها

 جهانی خدمات کنفرانس در تصویب( ج

 غییراتیت چنین اینکه مگر دهد نمی رای اند، رسیده انجمن تصویب به که بهبودی نشریات بر مبنی طرحی هیچ به کنفرانس .1

 .باشد آمده کنفرانس دستورکار گزارش در

 .شوند می محسوب انجمن مصوب شوند، می تصویب فرایندی چنین طی که نشریاتی .2

 

 NA هدف و ماهیت نام، یا مفهوم دوازده سنت، دوازده قدم، دوازده در تغییراتی

 بایستی آن هدف و ماهیت نام، تغییر یا NA مفهوم و سنت قدم، دوازده تغییر برای جهانی خدمات کنفرانس اقدام یا طرح هر

 :گیرد می شکل زیر اصول به توجه با فرایند این. برسد ها گروه تصویب به گروه آرای شمارش فرایند طی مستقیماً

 از جوامعی به کافی زمان دوره این در. شود می برگزار دارند مشارکت قصد که هایی گروه تمامی برای نام ثبت از دوره یک 

NA ( جهانی خدمات دفتر یا ترجمه محلی کمیته طریق از) را خود های طرح تا شود می داده دارند انگلیسی جز زبانی هک

 .کنند ترجمه

 اعالم جهانی خدمات کنفرانس کنندگان شرکت تمام به را ها نام ثبت کل تعداد جهانی خدمات دفتر نام، ثبت دوره پایان در 

 .کند می

 بر را اطالعاتی بانک اعتبار آن، وسیله به تا دهند می ارائه کنفرانس به طرحی امنا هیئت جهانی، خدمات کنفرانس در 

 .کنند بررسی گروه خدمات اطالعاتی بانک و گروه آرای شمارش اطالعاتی بانک بین مقایسه اساس

 های گروه از یک هر به کرد، ثبت آنها در را ممتنع رای یا خیر بله، پاسخ، بایستی که شده گذاری شماره گیریِ رای های برگه 

. شود می داده ها گروه به گیری رای برگه بازگرداندن برای کافی زمانی. شود می پست دار آدرس پاکت یک با شده ثبت نام

 .نماید استفاده خارجی منبعی از ها رای شمارش و دریافت برای تا بگیرد تصمیم جهانی خدمات کنفرانس است ممکن



 

 

 به اقدام خود های پاسخ با بایستی کردند، نام ثبت مذکور زمانی بازه در که هایی گروه% 75 ش،شمار اعتبار حفظ برای 

 .کنند مشارکت

 است الزم اند، داشته گیری رای برگه که هایی گروه از% 75 مثبت رای تصمیم، هر تثبیت برای. 

 شود می گزارش انجمن به کتبی گیری رای نتایج. 

 طبق تا گیرد می قرار بعدی کنفرانس دستورکار گزارش در نظر مورد طرح شود، تایید ماتتصمی گروه، آرای شمارش با اگر 

 . گیرد قرار ای منطقه نمایندگان تایید مورد انجمن، معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد



 

 

 عمومی روابط بیانیه

 است؟ اهمیت دارای NA عضو برای عمومی روابط چرا

 راه و بدهد دست از را مصرف به میل و کرده قطع را مخدر مواد تواند می – معتادی هر – معتاد کی: »است این گمنام معتادان پیام

 اشتراک به را پیام این گسترده طور به سازد می قادر را ما کنیم می برقرار جامعه با که روابطی.« کند  پیدا  زندگی  برای  جدیدی

 را عمومی روابط به مربوط خدمات ما .کنند پیدا را ما بتوانند ، دارند نیاز مان بهبودی برنامه به که کسانی وسیله بدین تا بگذاریم

 است قرار که اعضایی با را پیام این گسترده ای گونه به و آشکارا ما. دهیم می انجام  NAبرنامه به نسبت آگاهی و اعتبار ارتقاء برای

 به روشن و جذاب روشی ایجاد ها تالش این راستای در. گذاریم می تراکاش به ، ها ای حرفه و مردم عموم ، بپیوندند ما به آینده در

 می روابط این در تعهد حفظ و شدن متعهد. بخشیم توسعه ، هستند انجمن از خارج که کسانی با را خود روابط تا کند می کمک ما

  . کند کمک ما اصلی هدف پیشبرد به تواند

 شهرت و عمومی وجهه ارتقاء برای مان های تالش و عمومی روابط اهداف پیگیری در را ام مفاهیم، و ها سنت ، فدم ها روحانی اصول

NA  اعضای عنوان به ما تفکر طرز و فردی رفتار همچنین و خدماتی های فعالیت جامعه، در اصول این. کند می کمکNA   بکار 

 .شوند می گرفته

 

 مردم  عموم و ها ای حرفه سازی آگاه

 :گیرد می قرار استفاده موردNA  درباره عموم به رسانی عاطال در زیر بیانیه

 های زبان به و بوده مختلف های فرهنگ به متعلق آن اعضای که مدار جامعه و جهانی است سازمانی گمنام معتادان

 عنوان  به  ما  اعضای رشد ، اول سال 20 در و  شده تاسیس میالدی 1953 سال در. NA کنند می گفتگو متفاوت

 ای گونه  به  جلسات  و  اعضا تعداد« پایه کتاب» انتشار با1983 سال از. است بوده خود حد ترین پایین در سازمان یک

 را  هفتگی  جلسه 67000 از بیش ، NA  اعضای( 2016 آوریل) امروز. است گذاشته افزایش  به رو  شگرف

 مرتب حضور  شامل قدمی، 12 برنامه کارکرد با را اعتیاد  اثرات از بهبودی ما. کنند می برگزار جهان کشور 139 در

 از دائمی ای شبکه فضا این و کنند می کمک یکدیگر به اعضا گروهی فضای در. کنیم می پیشنهاد اعضا به گروهی، جلسات در

 . کند دنبال را مواد از عاری زندگی سبک دارد تمایل که آورد می فراهم معتادی برای را ها حمایت

 مواد بین تفاوتی هیچگونه NA منظر  از. نیست بخصوص مخدر ماده یک روی بر تمرکز معنای به  – گمنام عتادانم  – ما نام

 شامل NA از خارج های سازمان به وابستگی هیچگونه ما  و است رایگان اینجا در عضویت. ندارد وجود الکل جمله از مختلف مخدر

 .نداریم پزشکی روان و پزشکی ایه انجمن یا و انتظامی نیروی مذاهب، ، ها دولت

 به  کنیم می سعی ، هستند معتادان به کمک دنبال به که دیگری افراد با ما همکاری و خدماتی های فعالیت  با همگام

 .آورد بدست خود فرهنگ و زبان به را ما بهبودی پیام کردن تجربه فرصت بتواند دنیا در معتادی هر که یابیم دست روزی



 

 

 جهانی یشهما راهنمای
 هدف

 نمایش و دارد وجود اعضا بین که تنوعی انعکاس بهبودی، برای خاص مراسمی برگزاری گمنام، معتادان جهانی همایش اصلی هدف

 . ماست یکپارچگی

 

 جهانی همایش در ای فرامنطقه چرخش برنامه

 در کارگر روز تعطیالت با همزمان که شود می ربرگزا سپتامبر ماه از هفته نخستین اواخر در معموال جهانی همایش تاریخی، لحاظ به

گمنام  معتادان جهانی همایش. کند معین جهانی همایش برگزاری برای مناسبی روز دارد وظیفه امنا هیئت حال، این با. آمریکاست

 شود می برگزار سال سه هر

 

 
 

 همایش برگزاری محل ریزی برنامه برای مناسب زمان در جدیدی چرخش برنامه هم شاید. داشت خواهد ادامه چرخش فعلی برنامه

 . شود ارائه کنفرانس به 2036 جهانی

 همایش چرخش. دارند وجود جنوبی و مرکزی آمریکای و اروپا افریقا، خاورمیانه، اقیانوسیه،-آسیا شمالی، آمریکای در هایی فرامنطقه

 .شود می برگزار شمالی آمریکای از خارج که افتد می اتفاق همایشی گونه هر راساسب گمنام معتادان جهانی

 

 جهانی همایش برگزاری محل انتخاب

 انجمن اطالع به جهانی خدمات نشریات طریق از امنا هیئت خاص، فرامنطقه یک برای مکانی انتخاب فرایند اول مرحله طی

 هیئت از تواند می نیز ای منطقه هر. شوند می گزارش شده، درنظرگرفته شهرهای. است شده آغاز محل انتخاب فرایند که رساند می

 برگزاری برای محل انتخاب فرایند در شهرها این تمامی. بگیرند نظر در آنهاست، منطقه در که را خاصی شهر تا کند درخواست امنا

 .گیرند می قرار همایش

    برگزاری اصلی مکان  فرامنطقه  سال
      -  

   2018 سپتامبر 2 تا آگوست 30 فلوریدا، دو،اورالن  شمالی آمریکای  2018

      -  

   2021ملبورن، استرالیا، سپتامبر    آفریقا و خاورمیانه آسیا،  2021

      شمالی آمریکای  2024

      اروپا  2027

      شمالی آمریکای  2030

      جنوبی و مرکزی آمریکای  2033



 

 

 ،NA محلی جامعه روی جهانی همایش بالقوه تاثیر. گیرد می نظر در را اریبسی عوامل محل، انتخاب فرایند طول در امنا هیئت

. هستند توجه درخور همگی جهانی، همایش برگزاری پیشین محل و جهانی همایش میزبانی برای محلی جامعه توانایی و تمایل

 چهره همایش، های فعالیت برای مکاناتا بودن فراهم مثال، برای شوند؛ می گرفته نظر در محل انتخاب فرایند طی نیز عوامل دیگر

 تر جذاب ما اعضای برای را همایش این کلی طور به که دیگری چیز هر و دهد می همایش به خاصی محلی بوی و رنگ که شهر

 . کند می

. دارد هعهد بر را آنها تصویب نیز و جهانی همایش برای بالقوه های مکان تمامی خصوص در مذاکره وجو، جست وظیفه امنا هیئت

 تمامی کردن فهرست و شناسایی انتخاب، فرایند در قدم اولین. است متفاوت فرامنطقه هر در جهانی همایش برای ریزی برنامه دوره

 :دارند را زیر آل ایده و استاندارد معیارهای که است ای فرامنطقه شهرهای

 

 :کانادا و آمریکا متحده ایاالت شهرهای برای

 شهری منطقه در تجمعی میلیون یک دارای 

 منطقه در جلسه/گروه یکصد دارای 

 المللی بین فرودگاه دارای 

 نیاز مورد زمان در جلسه برگزاری برای فضایی و کافی های اتاق تعداد با هایی هتل دارای 

 

 :شهرها دیگر برای

 شهری منطقه در جمعیت میلیون نیم دارای 

 جامعه یا منطقه در جلسه/گروه پنجاه دارای NA 

 شهر خود در جلسه/گروه پنج و بیست دارای 

 المللی بین فرودگاه دارای 

 نیاز مورد زمان در جلسه برگزاری برای فضایی و کافی های اتاق تعداد با هایی هتل دارای 

 

 بینی پیش نیازهای و انجمن اهداف به دستیابی چگونگی گرفتن نظر در با دارند، را شدن انتخاب قابلیت که شهرهایی اولیه فهرست

. گیرد می صورت شهرها سایر در همایش برگزاری امکان روی بر پژوهشی سپس. شود می بررسی امنا هیئت سوی از رویداد، این شده

 هیئت سپس. شود می بررسی امنا هیئت سوی از مذاکرات این گزارش و شوند می شناسایی مذاکره برای شهرهایی پژوهش، این طبق

 انجمن به را نتیجه سپس و دهد می انجام نهایی تصمیم به رسیدن زمان تا بیشتری مذاکرات یا و گیرد می را خود نهایی تصمیم امنا

 . کند می ابالغ

 



 

 

 گمنام معتادان جهانی همایش کارگروه

 

 هدف

 هدف. کند می ایفا آن موفقیت در مهمی نقش نیز جهانی همایش کارگروه است، همایش برگزاری فرایند مسئول امنا هیئت گرچه

 های بخش در امنا هیئت از رسانی، کمک و داوطلب افراد بازخوردها، ارائه با که است این گمنام معتادان جهانی همایش روهکارگ

 . کنند حمایت ها برنامه سازی پیاده و ریزی برنامه از خاصی

 در را ها کارگروه وظایف از فهرستی امنا هیئت. شود متمرکز کاری چه روی تا کند می راهنمایی را کارگروه این جهانی خدمات

 .دهد می قرار آنها خدمت

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اروپا

 

 

 شمالی آمریکای 

 کارائیب و 

 

 آفریقا و میانه خاور آسیا، 

 آمریکای 

 و مرکزی 

 جنوبی 

 

 

 

 همایش خدمات جهانی  بندیتقسیم حوزه                             

 

 



 

 

 گمنام معتادان جهانی خدمات راهنمای اصالحیه و جهانی خدمات کنفرانس عمده اقدامات

 عالقه مورد شاید که است جهانی خدمات کنفرانس اقدامات از کامل چندان نه فهرستی رو پیش صفحات: ویراستار جانب از ای نکته

 .بگنجانیم متن در یکپارچه صورت به را انها توانستیم نمی ولی باشد کنفرانس کنندگان شرکت

 

 1984 سال جهانی خدمات کنفرانس در جدید پیشنهادات

 به و کند اوری جمع مالی های کمک جهانی خدمات کنفرانس نفع به سال، هرجوالی در  تا شود می خواسته ای ناحیه هر از 

 . شد عملی 1984 جوالی در بار اولین پیشنهاد این. دهد تحویل جهانی خدمات

 1987 سال  جهانی خدمات کنفرانس در معوقه پیشنهادات

 از انجمن های زندان و ها بیمارستان به مربوط های کمیته مالی تامین برای فعلی های برنامه که بود این معوقه پیشنهاد 

 و ها بیمارستان خدماتی های فعالیت نیازهای NA خدماتی ساختار اینکه و شود و عملکردشان حذف NA جلسات تمامی

 .کند تامین را ها زندان

 خدماتی ساختار به دوباره ها زندان و ها بیمارستان مالی تامین مسئولیت که ودب این طرح این از هدف NA تا بازگردد 

 خدمات مالی تامین برابر در پاسخگویی از و کنند فعالیت ما سنت دوازده راستای در بتوانند ها بیمارستان و ها زندان

 در تا اورد می فراهم ها زندان و ها بیمارستان های تهکمی برای امکانی مسئله این. شویم مطمئن ها زندان و ها بیمارستان

 .کنند فعالیت کنونی خدماتی ساختار

 

 1991 سال  جهانی خدمات کنفرانس در معوقه پیشنهادات

 آینده و گذشته به مربوط معنوی و مادی مایملک تمامی مالکیت که است این تصویب و مجدد تایید برای پیشنهاد این 

 تصمیمات با مطابق و NA انجمن جانب از را مایملک این جهانی خدمات و است گمنام معتادان یجهان خدمات به متعلق

 . است داشته نگه ودیعه به جهانی، خدمات کنفرانس

 نشریات تمام انحصاری کننده توزیع و ناظر گمنام، معتادان جهانی خدمات که است این مجدد تایید برای پیشنهاد این 

 دیگر و ها کتابچه ها، پمفلت ها، کتاب شامل منابع این. اند شده تصویب انجمن یا کنفرانس سوی از که است جهانی خدمات

 .دارد نظارت انها بر جهانی خدمات کنفرانس طریق از گمنام معتادان انجمن که هستند معنوی و مادی مایملک

 

 1991 سال جهانی خدمات کنفرانس در جدید پیشنهادات

 به طرح، چندین بررسی و بسیار وگوی گفت از پس ،1991 سال جهانی خدمات کنفرانس در دهنده رای کنندگان شرکت 

 :دادند رای انجمن به خطاب زیر بیانیه صدور

 خدمات کنفرانس تصویب به فروش و نشر برای حاضر حال در که است کتاب این از چاپی تنها کتاب پایه پنجم چاپ
 انجمن، معنوی و مادی مایملک از حفاظت مسئول جهانی خدمات دفتر همدیر هیئت. است رسیده گمنام معتادان جهانی



 

 

 عمل به ها تخلف برابر در آنها از حفاظت برای الزم قانونی اقدامات مدیره، هیئت صالحدید با و است کتاب پایه جمله من
 .اید می

 که است ای نسخه نهات این حاضر حال در. شد تصویب کتاب پایه ششم چاپ 2008 سال جهانی خدمات کنفرانس در
 .است آمده« ها ترجمه مشی خط» در آن بر وارد استثنائات و است کرده تایید NA جهانی خدمات

 1992 سال جهانی خدمات کنفرانس در جدید پیشنهادات

 گزیند برمی جهانی اتحاد روز عنوان به را روزی امنا هیئت پیشنهادات، این طبق. 

 زبانی های تفاوت و فرهنگی موانع کشور، مرزهای از آن اصلی هدف که بوده جهانی انجمنی گمنام، معتادان که آنجا از 

 :رود می فراتر

 کشور و  زبان گمنام، معتادان جهانی خدمات کنفرانس خاص اهداف و NA جهانی خدمات کلی اهداف برای .1

 .ندارد معنایی خارجی

 و اسناد ثبت ها، کمیته جلسات ومی،عم جلسات زبان عنوان به را انگلیسی زبان جهانی خدمات کنفرانس .2

 .است کرده انتخاب اولیه گزارشات

 اعضای از که قراردادها نویسندگان از کند موافقت جهانی خدمات کنفرانس اینکه NA نشریات تنظیم فرایند در و هستند 

 . شود استفاده NA نشریات ویرایش و نویس پیش تهیه برای کنند، می کمک ما به

 

 2000 سال جهانی خدمات کنفرانس در همعوق پیشنهادات

 خدمات کنفرانس جلسه در حضور برای را منطقه هر از نماینده یک بودجه جهانی خدمات کنفرانس پیشنهادات، این طبق 

 .شود می خوراک و اقامت سفر، هزینه شامل فقط بودجه این. کند می تامین گردد، می برگزار یکبار سال دو هر که جهانی

 دارد اختصاص منطقه هر نماینده البدل علی به کرسی یک و نماینده به کرسی یک نسکنفرا صحن در. 

 

 2000 سال جهانی خدمات کنفرانس در جدید پیشنهادات

 جهانی خدمات کنفرانس ماموریت بیانیه» و« گمنام معتادان جهانی خدمات انداز چشم بیانیه» پیشنهادات این طبق »

 بیانیه» جایگزین« NA انداز خدماتی چشم» 2010 سال کنفرانس در) شوند می کنفرانس دستورکار گزارش مشمول

 (.شد« گمنام معتادان جهانی خدمات انداز چشم

 

  2004 سال جهانی خدمات کنفرانس در جدید پیشنهادات

 ناام هیئت و ای فرامنطقه شوراهای ای، منطقه خدمات کمیته کاندیدهای شناسایی برای سیستمی پیشنهادات، این طبق 

 معرفی انسانی منابع پنل به آن، از مستقل و پنل سوی از اولیه بررسی فرایند از پس را بالقوه کاندیدهای تا شد تصویب

 . کند



 

 

  2006 سال جهانی خدمات کنفرانس در معوقه پیشنهادات

 اصطالحات، نامه واژه پیشگفتار، مقدمه، شامل« عمومی روابط راهنمای  کتابچه» از هایی بخش روی دارد اجازه امنا هیئت 

 .کند تصویب را انها و داده نظر زمان هر در...  و ها ضمیمه

 نمود ویرایش را آن امنا هیئت تایید با توان می و شد تصویب« ناحیه ریزی برنامه ابزار» کتابچه پیشنهادات، این طبق. 

 2008 سال جهانی خدمات کنفرانس در معوقه پیشنهادات

 شد تصویب پایه کتاب ششم چاپ تنظیم برای 1- 3 های طرح در پیشنهادی اتتغییر تمام آرا اتفاق با. 

 .دادند است، آمده ب ضمیمه در آنچه به را خود جای ،گمنام معتادان نام با پایه کتاب پنجم چاپ در موجود های داستان

 را زیر موارد که شد ویبتص است، آمده ب ضمیمه در که همانطور پایه، کتاب پنجم چاپ ویرایشی های بخش مانده باقی

 :شود می شامل

 ششم چاپ مقدمه 

 دوم کتاب» و« اول کتاب» جای به ترتیب به« ما اعضای مشارکت» و« ما برنامه» های  عنوان برگزیدن» 

 ما اعضای مشارکت» مقدمه» 

 ها چکیده 

 بازتاب ها 

 زندگی شرایط با مطابق کردن ندگیز» و...«  از نظر صرف» ،«خانه به آمدن» ،«آغاز» های بخش توضیحات و ها عنوان» 

 پایه کتاب ششم چاپ مقدمه در که را...(  و کشورها جلسات، آماری های داده) آماری های داده رسانی روز به تا دارد اجازه امنا هیئت

 . نماید تایید پاورقی در تاریخ ذکر با گاه به گاه است، آمده گمنام معتادان نام با

 

 2010 سال جهانی خدمات رانسکنف در معوقه پیشنهادات

 خدماتی انداز  چشم» آرا، اتفاق با NA »معتادان جهانی خدمات انداز چشم بیانیه» جایگزین آمده، زیر قسمت در که 

 .شد« گمنام

  NA انداز خدماتیچشم

-می پای  متعهدانه بر این زمینه مشترک ما. ماست گروههای اصلی هدف از برخاسته( NA) گمنام معتادان انجمن هایتالش تمام

 .فشاریم

 :آن در که است ایآینده ما اندازچشم

 زندگی و کند تجربه خود فرهنگ و زبان قالب در را ما پیام تا دارد را امکان این مرد، چه زن چه جهان، در معتادی هر 

 .گیرد پیش در را ایتازه

 چشند می را معنوی شکوفایی و رشد طعم خدماتی کارهای در بهبودی، موهبت از برخاسته شوقی با اعضاء تکتک. 



 

 

 خدماتی هایهیات ما، بهبودی پیام انتقال در گروهها به کمک منظور به NA با یکدیگر شانه به شانه جهان، سراسر در 

 .کنندمی تالش همیاری و اتحاد روحیۀ

 است یافته دست یجهان اعتبار و رسمیت به بهبودی، برای معتبر ایبرنامه مقام در گمنام معتادان انجمن. 

 

 و برتر نیرویی راهنمایی به کامل طور به خود که هایی کوشش ماست؛ خدماتی هایکوشش تمام زیربنای خیر نیت و اعتماد صداقت،

 .  هستند متکی مهربان

 

 2010 سال جهانی خدمات کنفرانس

 طرح ارائه بدون آمده دست به های توافق

 گزارش به را ای منطقه های طرح اینکه جای به باشد، ها منطقه در ایده خلق برای اییه راه دنبال به امنا هیئت تا شد توافق 

 .کند ارائه 2012 سال در کنفرانس جدید پیشنهادات جلسه یا کنفرانس دستورکار

 

 2012 سال معوقه پیشنهادات

 شد تصویب آرا اتفاق به« دارد ادامه سفر: زیستن پاک» کتاب پیشنهادات، این طبق. 

 بایستی اعمال شود: گذاری مایملک معنوی انجمن قوانین اجرایی قرارداد ودیعهس این تصویب تغییرات زیر در بر اسا 

o نشده بروز نشریات به ارجاع منسوخ، منابع به ارجاعات تایپی، خطاهای جزئی، تغییراتی با دارد اجازه امنا هیئت 

 .کند می اعالم را اصالحات این چاپ، از قبل وزر 120 حداقل امنا هیئت. کند اصالح را مشابه خطاهای دیگر و

o 120 حداقل را اصالحات این و کند گلچین را آن از هایی بخش و بندی طبقه را متن خود دارد، اجازه امنا هیئت 

 .کند می اعالم چاپ از قبل روز

o شامل نسخه این. کند یبتصو و تهیه ها متن از ای ارتقاءیافته دیجیتالی و الکترونیکی نسخه دارد اجازه امنا هیئت 

 از قبل روز 120 حداقل را تغییراتی چنین امنا هیئت. است  NAمنابع دیگر به لینک یا مکمل منابع دیگر

 .کند می اعالم چاپ

 

 2012 سال خدماتی سیستم های بخش

 :شدند تصویب معوقه پیشنهادات طبق زیر های مصوبه

 و ها شخصیت فرآیند، ساختار، از متشکل که گرفت اهدخو صورت سیستمی در ما خدماتی های تالش: 1 مصوبه 

 .است منابع

 گروه مشکالت به منحصرا که است محلی ای بدنه شامل و دارد تمرکز گروه بر خدماتی سیستم: 2 مصوبه 

 . پردازد می



 

 

 است خدماتی سیستم اصلی وظیفه مورداعتماد، خدمتگزاران آموزش: 3 مصوبه. 

 کنند می عمل اندازها چشم و اهداف پایه بر خدماتی های بدنه: 4 مصوبه. 

 هماهنگی و سازماندهی برای ریزی برنامه فرایند از تا کنند می همکاری هم با خدماتی های بدنه: 5 مصوبه 

 .ببرند بهره خود های تالش

  کنند می گیری تصمیم اجماع اساس بر خدماتی های بدنه: 6مصوبه. 

 صورت در و استانی/کشوری/ایالتی خدماتی های بدنه محلی، دماتیخ های بدنه شامل خدماتی ساختار: 7 مصوبه 

 ها بدنه این. کنند می پیروی شده تعیین جغرافیایی مرزهای از خدماتی های بدنه. هستند میانی های بدنه لزوم

 یها بدنه دیگر با توافق در و همیارانه و شده ریزی برنامه فرایندی طی لزوم، صورت در اما نیستند خودمختار

 .گیرند می شکل خدماتی

 هستند جهانی خدمات کنفرانس در شرکت برای اصلی معیار استانی و ایالتی،کشوری مزرهای: 8 مصوبه . 

 

 :2014 سال معوقه پیشنهادات

 گیرد صورت هاست، گروه حامی شوراهای دارای که خدماتی سیستم یک مسیر در حرکت تا شد توافق کلی طور به :

های  های خدمات محلی، )کنفرانس شامل کنفرانس و است گروه نیازهای بر آنها تمرکز که محوری-وگو گفت های گردهمایی

بندی شده در  ای که به امور اولویت مدیره های خدمات محلی  )بدنه  محور( و هیئت ریزی راهبردی و خدمات برنامه

 کنار در ای گزینه عنوان به شده ذکر زیر قسمت هایی که در کند( است. آنها با ویژگی کنفرانس خدمات محلی نظارت می

 (.آرا سوم دو با تصویب) شود می پرداخته آنها به محلی خدمات راهنمای در و گیرند می قرار ما خدماتی واحدهای

  .برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به ضمیمه کتاب راهنمای خدمات محلی معتادان گمنام مراجعه کنید 

 

 2016 سال یجهان خدمات کنفرانس

 است بهبودی مورد در منبع این. انجمن سوی از« ما های سنت روح: راهنما اصول» کتاب تصویب . 

 بود، شده تعیین خاص اعضایی انتخاب برای که شرایطی و کرد تغییر نفر 15 سقف به نفر 18 سقف از امنا هیئت اعضای 

 . شد محدود دوره دو به هیئت اعضای انتخاب و شده لغو

 جهانی خدمات کنفرانس در شرکت اجازه ای فرامنطقه فعلی یک از شوراهای هر از نماینده یک به تا شد گرفته تصمیم 

 کنفرانس یک در تواند می فقط و شود می محسوب رای حق بدون ای کننده شرکت نماینده این. شود داده 2018 سال

 .است ای فرامنطقه شورای عهده بر کنفرانس در وی حضور هزینه. کند شرکت

 منطقه Le Nordet شد حذف جهانی خدمات کنفرانس کرسی دارای مناطق لیست از. 

 مورد در تفکری و حس چه شما منطقه: بازگردند خود منطقه به سوال این داشتن نظر در با تا شد خواسته نمایندگان از 

 دارد؟ ای فرامنطقه نمایندگی



 

 

 

 2018کنفرانس خدمات جهانی 

 ای دارای  ای که شامل دو یا چند منطقه یا جامعه ای است که در سطح فرامنطقه ورای فرامنطقهتصمیم گرفته شد تا هر ش

ای را به نمایندگی از آن مناطق و   ای فرامنطقه کرسی است اما در کنفرانس خدمات جهانی فاقد کرسی است، بتواند نماینده

ای یک حق رای دارند. بودجه اختصاص داده شده به  ین نمایندگان فرامنطقهجوامع به کنفرانس خدمات جهانی بفرستد. ا

 البدلی را نیز به همراه خود بیاورند.  توانند با هزینه خود نماینده علی ای است و می آنها به اندازه نمایندگان منطقه

 از راه  توانند در کنفرانس خدمات جهانی شرکت کنند، کنندگانی که به دلیل مشکل در تهیه ویزا نمی تصویب شد تا شرکت

 کنندگان حاضر در کنفرانس برخوردارند.  کنندگان از همان حقوق شرکت دور مشارکت داشته باشند. این شرکت

  تصویب بودجه خدمات جهانیNA های زیر:  و برنامه پروژه 2018-2020های  در سال 

o کنفرانس خدمات جهانی آینده 

o پمفلت  سالمتی/بیماری روانی 

o کتاب مراقبه روزانه 

o موزش و ابزارهاپروژه آ 

 :اعطای کرسی به مناطق زیر 

o هلند 

o مکزیک/ منطقه اکسیدنت 

o اوکراین 

 

  تصویب دعای خدماتیNA  که در آن از زبانی استفاده شد که قبال در مقدمه کتاب پایه استفاده شده بود و در این دعا

رفته شد که عبارت است کار گبه  NAهای  شد. این دعا در پوستر جلسات گروه« نوشتن»جایگزین « خدمت کردن»کلمه 

یرت را در ما بکار، ما را به زغریزه فهم عزم ع. کنیم خدمت تالهی احکام با مطابق بتوانیم تا فرما عطا دانشی ،خداوندا» از: 

 بدین تا ؛حقیقت از آن تو باشد نه از آن ماخدمت اراده درآور و سند از خود گذشتگی مان را صادر کن. تا خدمات در 

 .«.ندهد دست از را خود جان اعتیاد ترس از کجا هیچ در معتادی چهی صورت

  طرحی تصویب شد مبنی بر اینکه تمام منابع نوشتاری خدماتی که از سوی پروژه جعبه ابزار خدمات محلی و پروژه

آنها همچون  اند، به عنوان منابع مصوب هیئت امنا شناخته خواهند شد و فرایند تصویب ها و رویدادها تولید شده همایش

نویسی  شوند، پیش های خدماتی است. این بدین معنی است که پس از اینکه این منابع توسط هیئت امنا بررسی می پمفلت

 کنندگان کنفرانس توزیع خواهد شد. ای میان شرکت از آنها قبل از تصویب، برای بازبینی نود روزه



 

 

 بط عمومی تصمیم گرفته شد تا یک هفته در سال به عنوان هفته رواNA  2019شناخته شود که این طرح از اغاز سال 

 90ها را از هایی در مورد این مناسبت کند و اطالعات و برنامه هایی را تعیین می تاریخ NAشود. خدمات جهانی  عملی می

 دارد. روز قبل اعالم می

 مانند روز راهنما و روز خدمت؛ شبیه های خاص بیشتری را تعیین کنند به هیئت امنا اجازه داده شد تا روزها و مناسبت ،

 اکنون در تقویم ساالنه برای روز اتحاد داریم. آنچه هم

 2020های زیر را برای بررسی در کنفرانس خدمات جهانی  هایی تصویب شد تا با آنها هیئت امنا بتواند برنامه پروژه طرح 

 شکل دهد:

o به یک پمفلت بهبودی که شامل بازخوردها و  تبدیل پمفلت خدماتی رسانه اجتماعی و اصول راهنمای ما

 اصالحات انجمن است. 

o  ایجاد یا اصالح بخشی از نشریات برای اشاره مستقیم به درمان جایگزین مواد و درمان با کمک دارو تا جایی که

 ربط دارد.  NAبه 

o تر شامل توسعه مشارکت  دهها و رابطه انها با انجمنی  گستر ای در خصوص نقش فرامنطقه ریزی برای پروژه برنامه

 گیری در کنفرانس خدمات جهانی  ای به فرایندهای تصمیم نمایندگان فرامنطقه

 ها گیری بدون ارائه طرح تصمیم

گذاری  قوانین عملیاتی قرارداد ودیعه 3بخش  5کند، ماده  گذار عمل می که به عنوان ودیعه 2018نمایندگان حاضر در کنفرانس -

ادامه خواهد  2020اندازند تا ما در مورد آینده تصمیم بگیریم، این تعلیق تا پایان کنفرانس  را به تعلیق می مایملک معنوی انجمن

 داشت )حمایت جمعی(

 ها گذاری مایملک معنوی انجمن و بولتن تشکیل کارگروهی برای قوانین عملیاتی قرارداد ودیعه-

 ادامه فعالیت کارگروه تعامل نمایندگان با یکدیگر-

 

 صمیمات اتخاذشده در خصوص فرایندهای کنفرانس خدمات جهانی ت

 گیری با خواندن نام اعضا از روی فهرست توزیع و  های رای تایید این مسئله که در کنفرانس خدمات جهانی دیگر برگه

اعالم کنندگان  به شرکت 2020های فعلی در منابع پیگیری مصوبات  شود. زبان جایگزین برای خط مشی آوری نمی جمع

 خواهد شد. 

  تمام تصمیمات به جز تصمیمات مربوط به انتخابات، برای تصویب نیاز به رای مثبت دوسوم اکثریت اعضای حاضر و دارای

 حق رای دارند.

 های گزارش  تا ده روز قبل از روز افتتاحیه کنفرانس خدمات جهانی، اعضا فرصت دارند اصالحات خود در خصوص طرح

پیگیری مصوبات کنفرانس ارائه نمایند. علت اصلی این موضوع این است که مطمئن شویم زمان  دستورکار کنفرانس و

 کافی برای ترجمه مطالب وجود دارد. 

 ها شفاف  گردانندگان کنفرانس خدمات جهانی اطمینان خواهند یافت که اصالحیه ها. کمک تصویب بررسی اصالحیه طرح

 توان آنها را تصویب نمود. خیر میگیری در قالب جواب اری/ هستند و با رای

هایی برای  های مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس و منابع مربوط به پیگیری مصوبات کنفرانس دارای خط مشی طرح

توان آنها را تصویب نمود.  گیری در قالب جواب اری/خیر می اطمینان از این هستند که شفافیت الزم را دارند و با رای

 کنند.  ها از این الزامات پیروی نمی اصالح این طرح پیشنهادات برای



 

 

 هایی که به  های موجود در گزارش دستورکار کنفرانس و منابع مربوط به پیگیری مصوبات کنفرانس و آیتم بررسی آیتم

 های مربوط به اعطای کرسی مربوط هستند. طرح

 ها اصالحیه –ها  های ارائه شده برای اصالح طرح بررسی آیتم 

 پیشنهادات –ها جدید  های ارائه شده به عنوان ایده آیتم بررسی 

 توان زمان بیشتری برای  گرداننده جلسه می وگوها به دو دقیقه به ازای هر نفر. با صالحدید کمک محدود کردن زمان گفت

 سخنان این افراد اختصاص داد که از جمله دالیل آن میتوان به ترجمه سخنان اشاره کرد.

 دهنده طرح یا پاسخ هیئت امنا. ها، بدون شنیدن نظرات ارائه رد طرحشروع بحث در مو 

 اتخاذ رویکردهای زیر برای جلسات اداری مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس 

o  ها و تصمبمات در خصوص گزارش دستورکار کنفرانس بحث»تغییر نام جلسه به» 

o حذف جلسه اداری رسمی گزارش دستورکار کنفرانس 

o 80% یا بیشتر از 80ی کتبی اولیه، طرحی از حمایت جمع برخوردار شود )یعنی اگر در نظرسنج %

توان در  کنندگان متمایل باشند می کنندگان دارای حق رای با ان موافق یا مخالف باشند(، اگر شرکت شرکت

 گیری نمود.  ای بحث و تصمیم کنفرانس در مورد آن طرح بدون اعمال هیچ تغییر یا اصالحیه

o سازند. تصمیم نهایی در خصوص  کنندگان را از تصمیم نهایی کنفرانس مطلع می انندگان جلسه شرکتگرد کمک

 گرفته خواهد شد. « ها و تصمیمات در خصوص گزارش دستورکار کنفرانس بحث»ها در جلسه  طرح

 :برای جلسه اداری مربوط به پیگیری مصوبات کنفرانس 

o ت کنفرانس همانند آن چیزی است که در قسمت باال در مورد گیری در خصوص پیگیری مصوبا  فرایند تصمیم

ها و تصمبمات در خصوص منابع پیگیری  بحث»گزارش دستورکار کنفرانس ذکر شد. نام این جلسه به جلسه 

 تغییر کرد. « مصوبات کنفرانس

o  شود: شامل موارد زیر می« ها و تصمبمات در خصوص منابع پیگیری مصوبات کنفرانس بحث»جلسه 

 صویب بودجه خدمات جهانی معتادان گمنامت 

 ها تصویب برنامه پروژه 

  تصمیم در مورد هر گونه درخواستی مبنی بر اعطای کرسی )شامل هرگونه پیشنهاد ارائه شده در

 کنفرانس خدمات جهانی(

 اند. های هیئت امنا که در منابع پیگیری مصوبات کنفرانس گنجانده شده بیشتر طرح 

 های باال ی بر تغییر هر یک از آیتمای مبن هر اصالحیه 

  در کتابچه راهنمای خدمات جهانی معتادان گمنام آتی این مسئله تایید شود که جلسه رسمی پیشنهادات جدید حذف

های جدید اتخاذ شد، در  برای بحث در مورد ایده 2018شده است. از همان فرایندی که در کنفرانس خدمات جهانی 



 

 

گنجانده  2020شد )به بخش پایین رجوع کنید(. طرحی در منابع پیگیری مصوبات کنفرانس  طول چرخه استفاده خواهد

 مطرح گردد و این فرایند را برای استفاده در آن کنفرانس توصیف کند. 2020خواهد شد تا در کنفرانس 

د ارائه ، رویکردهای زیر برای جلسه پیشنهادات جدی2018تنها برای بکارگیری در کنفرانس خدمات جهانی 

 شود: می

  استفاده « پیشنهاد جدید»تمام کسانی که پیشنهادات جدیدی دارند، برای ارائه پیشنهاد خود از فرم

 شود:  کنند. این فرم شامل اطالعات زیر می می

o دهنده پیشنهاد ارائه 

o موضوع اصلی پیشنهاد 

o خود پیشنهاد 

o  پروژه، بحث در هدف از این پیشنهاد دستیابی به چه چیزی است؟ )یعنی طرح یک

مورد یک موضوع، ابزارهای جدید، تبدیل ایده به طرحی مربوط به گزارش دستورکار 

 و ...( 2020کنفرانس 

o کنند. هر گونه منابع متنی که به بحث در مورد موضوع پیشنهاد کمک می 

 ظهر روز چهارشنبه )در هفته کنفرانس( است.  12ساعت  د،یجد شنهادیارسال فرم پ مهلت

 شده ارائه شنهاداتیپ تمام یگرداور بهامنا  ئتیه سیو رئ ینندگان کنفرانس خدمات جهانگردا کمک

 اکنندگان کنفرانس هستند. آنه به شرکت شنهاداتیپ ییو مسئول ارائه فهرست نها داشت خواهند نظارت

 نیچن حاضر حال در که)همانطور  کنند یبند دسته دارند، که یمضمون اساس بر را شنهاداتیپ توانند یم

 (.ردیگیم صورت یکار

 کنندگان  شرکت انیمربوط به آنها چهارشنبه عصر م یو نظرسنج دیجد شنهاداتیپ یمحتو بسته

 خواهد شد.  عیکنفرانس توز

o شود تا فرم نظرسنجی را تکمیل کند و پیشنهادات  ای درخواست می کننده از هر شرکت

مت کنار گزینه بله مشخص یا موضوعاتی که مایل به بحث در مورد آنها هستند، عال

توانند به تمام پیشنهادات با انتخاب گزینه بله یا خیر رای  کنندگان می نمایند. شرکت

خواهند  دهند یا اینکه به هیچ پیشنهادی رای ندهند یا به هر تعداد پیشنهادی که می

 رای دهند. 

o شنبه است. مهلت تکمیل و تحویل نظرسنجی پیشنهادت جدید، ظهر پنج 

 کنندگان کنفرانس خواهد  شنبه به اطالع شرکت بندی خواهد شد و عصر پنج ج نظرسنجی فهرستنتای

 رسید. 

o های  پیشنهادات یا موضوعاتی که بیشترین رای آری را کسب کنند، برای بحث در گروه

شوند. ما رضایت اعضای کنفرانس در خصوص موضوعات بحث در  کوچک معرفی می

 یم. شو های کوچک را جویا می گروه



 

 

o  تمام پیشنهاداتی که ارائه شدند ولی در مورد آنها بحثی صورت نگرفت، ضمیمه

 جلسه کنفرانس خدمات جهانی خواهند شد.  صورت

  ای در روز جمعه صورت خواهد گرفت.  دقیقه 90بحث در مورد پیشنهادات جدید در جلساتی 

o کنیم تا  دار میهای کوچک، در قالب گروهی بزرگ با یکدیگر دی قبل از بحث در گروه

پیشنهادات را مرور کرده و بسته به موضوعات و نتایج موردانتظار به یک چارچوب 

 برسیم تا فهم مشترکی از فرآیندها و اهداف پیدا کنیم. 

o ای، دو  پنج اتاق برای این جلسات وجود خواهد داشت: دو اتاق برای نمایندگان منطقه

 زبان.  کنندگان اسپانیایی ی شرکتاتاق برای علی البدل نمانیدگان و یکی برا

o های  شود، زمان کافی برای بحث در گروه ای که در اتاق جلسات برگزار می در هر جلسه

کوچک و بزرگ در مورد موضوعی خاص اختصاص داده شده است. از اعضای هر جلسه 

س ها به توافق برسند و این نتایج را به کنفران تقاضا خواهد شد تا در مورد نتایج بحث

 گزارش دهند. 

o نتایج جلسه برای بررسی در جلسه صبح شنبه گرداوری خواند شد . 

 های کوچک )صبح شنبه( های بزرگ پس ار جلسات بحث گروه تشکیل گروه 

o وگویی در  گزارشی از نکاتی که در جلسه با آنها توافق یا مخالفت شد، تهیه خواهد شد و گفت

، ترتیب خواهیم داد. شاید الزم باشد باز هم مورد اینکه چطور این مسائل را پیش ببریم

 های کوچک یا بزرگ شکل گیرد.  هایی در قالب گروه بحث

o  کنفرانس در مورد پیشنهادات یا «حرکت رو به جلو»چه در این جلسه و چه در جلسه ،

گیری رو به رو شدند ولی در مورد آنها بحثی نشد، تصمیم  موضوعاتی که با حمایت چشم

 گیرد  می

 بعداز ظهر شنبه(« حرکت رو به جلو»ه جلس( 

o ای که از فرایند پیشنهادات جدید به دست آمده و نیاز به رای نهایی دارد، بررسی  هر نتیجه

 خواهد شد. 

o هایی در طی هفته کنفرانس است و نیاز به رای نهایی  هر گونه مسئله دیگری که ناشی از فعالیت

 دارد، بررسی خواهد شد. 

 

 امنا ارایه شد: طرح زیر به هیئت

 : منطقه باجا سان#3طرح 

که تنها شامل سواالتی است که از جمالت  ها مطالعه قدمای در مورد کتابچه  ریزی در خصوص پروژه هدایت هیئت امنا برای برنامه

 شود. بررسی  2020الهام گرفته است. این پروژه قرار است در کنفرانس «چگونگی عملکرد»فصلی از کتاب پایه تحت عنوان 

که مستقیما از کتاب پایه استخراج شده است و مصوب انجمن و ارزان  NAهای  هدف طرح: طراحی کتابچه سواالت مطالعه قدم

 قیمت است. 



 

 

 سفر های هزینه بازپرداخت مشی خط

 2018-2020 کنفرانس چرخه

 

 حین در که هایی هزینه پرداخت پیش و بازپرداخت مورد در شما احتمالی سواالت بیشتر به تا شده سعی راهنما بسته این در

 . شود داده پاسخ اید، شده متحمل جهانی خدمات ماموریت

 سواالت متداولترین. شوید آشنا آن با بایستی شما که است شده کتاب این ضمیمه جهانی خدمات سوی از سفر اساسنامه از ای نسخه

 .است شده مطرح نسخه این در

 

 بسپارید اطرخ به باید که اساسی قاعده هفت

 .شود تهیه آنها از کپی یک و شوند مطرح بازپرداخت تقاضانامه در بایستی سفر بودجه خصوص در تقاضاها تمامی .1

 نود از پس تقاضا این ارائه. شوند ارائه سفر روز آخرین از پس روز شصت حداقل بایستی بازپرداخت برای تقاضاها تمامی .2

 به آنها گزارش و کرد تسویه باید را نشده تسویه های پرداخت پیش که باشید شتهدا توجه. شود می رد خودکار صورت به روز

 . شود می ارائه کنفرانس

 المللی بین مسافران. اید کرده پرداخت سفر برای شده تعیین روزهای طی که شود می بازپرداخت شما به هایی هزینه تنها .3

 شده بینی پیش موردی این. دارند اقامت مقصد محل در نیز آن از بعد روز یک و موردنظر رویداد از قبل روز یک معموال

 . گیرد نمی صورت آن برای بازپرداختی یا است اولیه تایید مستلزم تر طوالنی اقامت. است و اشکالی ندارد

 .است ضروری اقالم از یک هر رسید غذایی، های وعده جز به بازپرداخت، تقاضای هر برای .4

 .نمایید ارسال جهانی خدمات دفتر به را( رسیدها شامل) نظر مورد اسناد تمامی اصل .5

 .است سفر روزهای تعداد اساس بر معموال سفر های هزینه بازپرداخت .6

 .گیرد نمی نظر در بازپرداختی شخصی، های تماس هزینه برای داخلی درآمد خدمات سازمان .7

 

 غذایی های وعده

 از قبل کنید، می سفر متحده ایاالت از خارج به اگر(. سفر روزهای طی) کاستامری دالر 60 روزانه انعام، و غذا هزینه کمک حداکثر

 هزینه این. سازند می مطلع شده، گرفته نظر در برایتان مقصد کشور در انعام و خوراک برای که ای هزینه میزان از را شما سفر

 هزینه رسید حفظ به نیازی. است شده گرفته نظر در شما انعام و غذا هزینه بازپرداخت یا پرداخت پیش برای که است میزانی حداکثر

 . نیست آن تحویل یا غذا

 

 سفر



 

 

 حسب بر بنزین مصرفت هتل، سرویس تاکسی، کرایه هواپیما، بلیط هزینه. دهید تحویل را سفر های هزینه تمامی رسید باید شما

 رسید نیست، دسترس در معمولی رسید اگر. ندهست بازپرداخت مشمول عوارض و پارکینگ زمینی، نقل و حمل وسایل دیگر مایل،

 است، راحت نیز آن به دسترسی که ای نقلیه وسیله ترین باصرفه از که رود می انتظار. گردد تحویل باید شده امضا و نوشت دست

 در حال، این با شود؛ جویی صرفه ها هزینه در تا کنند کرایه ماشینی مشارکتی صورت به دارند تمایل مسافران گاهی. شود استفاده

 استفاده خود خودروی از که زمانی باشید داشته نظر در. است NA سوی از اولیه تایید مستلزم تصمیمی چنین مواقع بیشتر

 این. کنید بیان را خود سفر از هدف نیز و مقصد تا مبدا از خود شمار کیلومتر عدد بازپرداخت تقاضای برگه در بایستی کنید، می

 54/0 ،2017 سال در مصرفی بنزین بازپرداخت نرخ. شماست مصرفی بنزین بازپرداخت برای رسیدی منزله به بازپرداخت تقاضای

 که جلساتی برای. است متغیر سال هر در و کرده تعیین داخلی درآمد خدمات سازمان را نرخ این. بوده است مایل هر ازای در دالر

. نیست ماشین کرایه شامل زمینی نقل و حمل هزینه اولیه تایید به نیازی شوند، می برگزار چتزورث در جهانی خدمات دفتر در

 شامل که است مسیر یک برای نفر هر ازای به دالر 40آنجلس،  لس فرودگاه محل از زمینی نقل و حمل برای مجاز هزینه حداکثر

 .  است اولیه تایید زممستل این، از بیشتر ای هزینه با زمینی نقل و حمل گونه هر. شود می نیز انعام هزینه

 

 سفر برای رزرو فرایند

 طریق از را خود رزرو که مسافرانی. گیرد می صورت ممکن زمان در آن نمایندگی یا جهانی خدمات دفتر طریق از رزرو بلیط هواپیما

 ضروری. دهند تحویل جهانی خدمات دفتر به را آن از ای نسخه بلیط، رزرو زمان در بایستی دهند، می انجام مسافرتی های آژانس

 در. آورند عمل به سفر شده تعیین زمان از قبل روز یک و بیست حداقل را خود سفر برای الزم های هماهنگی مسافران تمام که است

 روزه، یک و بیست مهلت از قبل جهانی، خدمات دفتر ساختن مطلع با بایستی نبود، فراهم برایشان کاری چنین امکان که صورتی

 این. شود می جویا مورد این در را امنا هیئت اعضای  تصمیم جهانی خدمات دفتر سپس. کنند ویژه بررسی تقاضای انسفرش برای

 :باشد زیر موارد از یکی تواند می تصمیم

 سفر تقاضای تایید .1

 مسافر سوی از خرید هزینه پرداخت پیش و بلیط هزینه التفاوت به ما پرداخت .2

  هوایی خطوط دیگر از استفاده مثال برای دیگر، ای نحوه به سفر پیشنهاد .3

 سفر تقاضای رد .4

 

 مطالبات بازپرداخت برای تقاضا نمونه

 آموزشی کارگاه یک در تا شده داده اختصاص سرویس سام نام به شخصی به ای بودجه: گیرد می قرار بررسی مورد رو پیش سناریوی

 مسافرتی آژانس از او. کند می زندگی ویسکوزین در سام. کند رکتش روز سه مدت به داالس در واقع ای فرامنطقه شورای جلسه در

 تهیه هواپیما بلیط ،(جهانی خدمات طرف قرارداد دفتر مسافرتی آژانس با تماس طریق از مظنه کردن چک از پس)  خود شهر

 با. کند می عرضه  قیمت ترین لناز به را خود خدمات جهانی، خدمات دفتر مسافرتی طرف قرارداد آژانس مواقع بیشتر :توجه. کند می

 که شود استفاده زمانی باید محلی مسافرتی های آژانس از. هستند صرفه به مقرون نیز محلی مسافرتی های آژانس گاهی، حال، این

 کنید هتهی سفر از قبل روز یک و بیست حداقل را خود بلیط همیشه که باشید داشته خاطر به. کنند می پیشنهاد را ها قیمت نازلترین

 فاصله خانه تا مایل هفت و بیست که فرودگاه تا خود خودروی با سام سپس. شود تایید کرایه نازلترین با ای وسیله از شما استفاده تا

 در حال، این با کند؛ می رزرو جهانی خدمات دفتر را هتل اتاق معموال. کند می پارک در پارکینگ را خودرو و کند می رانندگی دارد،

 در سام. دهد می انعام دالر 2راننده  به سام و است دالر 14هتل  تا سرویس کرایه. است نبوده ممکن چیزی چنین خاص دمور این



 

 

 به دالر 16 بازگشته، فرودگاه به سرویس با سپس و کرده مشارکت NA محلی جامعه در وی. کند می شرکت نظر مورد رویداد

 نگاه خود نزد را رسیدها تمامی سام. است دالر 21 پارکینگ عوارض. کند می پرواز دخو شهر به فرودگاه از و دهد می انعام راننده

. است بوده دالر 60 روزانه غذایی هزینه کمک. است کرده دریافت را آن و داشته دالری 180 پرداختی پیش درخواست وی. دارد می

 کند؟ پر را تقاضا هبرگ باید چگونه سام و شوند می بازپرداخت مشمول سفر این در چیزهایی چه

 .کنید رجوع است، شده ضمیمه که درخواستی نمونه به

 :باال سواالت پاسخ

 است بازپرداخت مشمول سفر، از گزارشی و رسید کردن فکس با هواپیما، با سفر هزینه . 

 تا مبدا از مارش کیلومتر عدد. است بازپرداخت مشمول فرودگاه تا خود خودروی با رانندگی هنگام در مصرفی بنزین هزینه 

 مثال برای) بگیرید نظر در دالر 54/0 مایل، هر ازای به مصرفی بنزین برای. شود مشخص بایستی سفر از هدف و مقصد

 ($54/0* 27=  $58/14: باال

 است بازپرداخت مشمول رسید، بادریافت( راننده انعام اضافه به) هتل سرویس هزینه. 

 نیست رسید به نیازی و است( سفر روزهای طی) $60 روزانه انعام، و خوراک ایبر هزینه کمک حداکثر: غذایی های وعده. 

 بازپرداخت مشمول هتل در اقامت مالیات و هتل کرایه فقط :توجه. است بازپرداخت مشمول رسید، دریافت با هتل هزینه 

 برعده...  و تلفنی های تماس ها، فیلم غذایی، های وعده مانند شده شارژ هتل اتاق برای که دیگری چیزهای هزینه است؛

 خاص شخصی های عادت با دیگر زمانی های منطقه از مسافرانی برای نفره تک هایی اقامتگاه است ممکن. شماست خود

 شخص و شود می تعیین ریزی برنامه جلسه در جایی چنین در اقامت برای تصمیم. شود گرفته نظر در کشیدن سیگار مانند

 شخصی با اقامت یا نفره تک اقامت خصوص در دیگری درخواست مسافر شخص که صورتی در. ندارد نقشی آن در مسافر

 جهانی خدمات دفتر کارکنان. شود متقبل را اتاق هزینه از نیمی تا رود می انتظار وی از دارد، جهانی خدمات اعضای از غیر

 .دهند می هایی هزینه چنین پرداخت مورد در مسافران به را الزم اطالعات

 است بازپرداخت مشمول رسید، ارائه با پارکینگ هزینه. 

 

 پست جهانی خدمات دفتر به امضا با همراه را آن اصل و کرده پر شد، داده نشان که همانگونه را مطالبات بازپرداخت تقاضانامه

 دفتر به باید مدارک تمام اصل اما کنید فکس جهانی خدمات دفتر به را آن کپی تاییدیه، دریافت در تسریع برای توانید می. نمایید

 .گردد تحویل

 پست وی به آینده هفته در چک فقره یک طی( دالری 180 پرداخت پیش کسر از پس) سام تقاضای مانده باقی تایید، از پس

 در است، دهکر تقاضانامه ضمیمه نیز را رسیدها جمله از الزم اسناد و کرده تکمیل درستی به را تقاضانامه سام که انجا از. شود می

 .است شده بازپرداخت وی به باال در شده ذکر های هزینه هفته دو حداکثر یا یک خالل

 

 ها پرداخت پیش

 کار این. نباشد بازپرداخت مشمول شما های هزینه اگر حتی دهید، ارائه بازپرداختی تقاضانامه باید نمودید، دریافت پرداختی پیش اگر

 صورت به ای بودجه هیچ. کنید تقاضانامه این مشمول( چک فقره یک طی) را ای نشده استفاده بودجه هر. است بودجه براورد برای



 

 

 تسویه نشده، واریز روز شصت طی که قبلی پرداخت پیش هرگونه اینکه مگر گیرد، نمی تعلق شما به بازپرداخت یا پرداخت پیش

 . شود می ارائه کنفرانس به آنها گزارش و کرد تسویه دبای را نشده تسویه های پرداخت پیش که باشید داشته توجه. شود حساب

 

 تمام کالم، یک

 بازپرداخت مورد در و چیزها برخی مورد در تردیدی راهنما، بسته این یا جهانی خدمات سوی از سفر اساسنامه مطالعه از پس اگر

 اگر: بگیرید نظر در را این خوب کلی قاعده یک انعنو به. بگیرید تماس جهانی خدمات دفتر با سازی شفاف برای لطفا دارید، ها هزینه

 نیاز شما بازپرداخت تقاضانامه زیاد احتمال به است، نشده پرداخته چیزی به شفاف طور به جهانی خدمات سوی از سفر اساسنامه در

 کمیته. هستند استثنائات لدنبا به مسافران گاهی شود، می دیده نیز ها مشی خطی سایر مورد در که همانطور. دارد اولیه تایید به

 . کند می بررسی مورد به مورد را ها درخواست گونه این امنا هیئت اجرایی

 شود می باعث کار این. دهید ارائه زودتر چه هر را خود های درخواست که داریم تقاضا مجددا. شود واقع مفید راهنمایی این امیدواریم

 . کند می شایانی کمک سفر بودجه مدیریت در نیز ما به و گیرد صورت تر سریع شما های هزینه بازپرداخت



 

 

 اعتماد مورد خدمتگزاران به سفر به نامربوط های هزینه بازپرداخت

 و دارند رسید به نیاز آنها تمامی. هستند بازپرداخت مشمول کنید، می پرداخت خود ماموریت راستای در شما که هایی هزینه بیشتر

 .شوند ارائه دفتر به( فاکس یا تلفن) قبض تاریخ یا لوازم خرید زا روز نود خالل در بایستی

 

 2018-2020 های سال طی ارتباطات مشی خط

 مربوط مستقیماً که هایی تماس تنها. است نگرفته نظر در شخصی های تماس هزینه برای بازپرداختی داخلی، درامد خدمات سازمان

 طول در اعتماد مورد خدمتگزاران که فکسی و اینترنت تلفن، هزینه. هستند بازپرداخت مشمول است، خاصی کاری هدف به

 :هستند بازپرداخت مشمول زیر فرایند طی اند، شده متحمل جهانی خدمات ضروری یا مجاز های فعالیت

 تهگرف نظر در ماهانه مخارج برای بودجه تخصیص این. شوند می تعیین فرد ماموریت یا فعالیت پروژه، اساس بر ها بودجه 

 .باشد مجاز نیز دیگر ای نحوه به ان از استفاده اینکه مگر شود، می

 است ممکن مجوز، اخذ صورت در تلفن اعتباری کارت صدور. 

 های تلفن و اینترنت باید دارای رسید باشد. تمام هزینه 

 ه نصب و هزینه ماهانه اگر از سوی خدمات جهانی این اجازه به شما داده شده تا خط اینترنتی برای خود نصب کنید، هزین

اینترنت در صورت ارائه رسید، قابل بازپرداخت است یا در برخی مواقع قبوض مربوط به ان مستقیما به خدمات جهانی 

ای محکم با خدمات جهانی معتادان  شود. هدف از فراهم آوردن این گونه ارتباطات، اطمینان از برقراری رابطه فرستاده می

 گمنام است.

 :دیگر موارد

در فرم تقاضای بازپرداخت ذکر « دیگر موارد»هر گونه هزینه دیگری که به اعتقاد شما مشمول بازپرداخت است، باید تحت عنوان 

 شود و رسید آن نیز موجود باشد.

  



 

 

 

 

 

 

 . است تایید مورد فوق  موارد صحت 

 تاریخ و امضا

 

 تاریخ و تایید
  

   روزانه کل جمع توضیحات  سایر  انعام/غذا  اقامت   سفر روزها

                   

                   پنجشنبه

    هواپیما بلیط هزینه      30$      292.00$  جمعه

  366.58$  مایل 27*            *$14.58  

    هتل سرویس**            **$30.00  

           40$       شنبه

                  $40.00  

   مایل 27*     55$  181.50$    *14.58$  یکشنبه

  307.08$ هتل سرویس**            **$35  

    ***پارکینگ            ***$21  

                    دوشنبه

                   شنبه سه

                    چهارشنبه

  7144.66$       125$  181.50$   407.16$ کل جمع

  180.00$  پرداخت پیش              

 533.66$  اندهم باقی              

   پالک شماره 123XXX    وسیله مدل و ساخت     2006 پریوس

 62354    مبدا در شمار کیلومتر   62300
 شمار کیلومتر

  مقصد در
  

             

 نام: سام سرویس نمونهتقاضانامهبازپرداخت

رویداد/هدف: کارگاه آموزشی شورای 

 فرامنطقه ای

مکان برگزاری: ایاالت متحده آمریکا، داالس، 

 تگزاس

 

 

2018سپتامبر  1تاریخ درخواست:   

2018آگوست  4-6تاریخ رویداد:    

 
 

الردرروزد60هزینهبرایغذاوانعام،حداکثرکمک  

$180$ برابر است با 60روز اقامت *  3  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 مطالبات بازپرداخت تقاضانامه                                                             

 

 

  

 . است تایید مورد فوق  موارد صحت

 تاریخ و امضا

 

 تاریخ و تایید

   روزانه کل جمع توضیحات  سایر  انعام/غذا  اقامت   سفر روزها

                   

                   پنجشنبه

              جمعه

              

              

               شنبه

                

            یکشنبه

            

            

              دوشنبه

             شنبه سه

              چهارشنبه

           کل جمع

  
   پرداخت پیش            

   مانده باقی              

   پالک شماره     وسیله مدل و ساخت    

     مبدا در شمار کیلومتر   
 شمار کیلومتر

  مقصد رد
  

             

 نام: 

 رویداد/هدف: 

 مکان برگزاری:

 

 

 تاریخ درخواست: 

 تاریخ رویداد:  

 
 

 
دالردرروز60هزینهبرایغذاوانعام،حداکثرکمک  

$ 60تعداد روزهای اقامت*   

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 جهانی خدمات های پروژه ارائه فرم برای هایی ایده

 

 گمنام معتادان جهانی خدمات

 

 9999 پستی صندوق

 

 worldboard@na.org ایمیل ،91406 کد زیپ نایز، ون

 

 خدماتی های کمیته یا ها هیئت ها، گروه اعضا، از یک هر برای استفاده قابل

 

 : ........................................تاریخ

 

 : ....................................................کننده ارائه

 

 : ............................................تماس اطالعات

 

 .........: ..........................تلفن

 

 : ......................................ایمیل

 

.........................................................................................................:............................................................................................................................آدرس

...................... 

 

 :است صورت چه به ایده یا پروژه این

 موجود متنی از ویرایشی                  شنیداری/دیداری                               جدید                           شده چاپ

 ست؟ا مناسب کسانی چه استفاده برای پروژه این

 انجمن از خارج افرادی                       ها گروه                خدماتی های کمیته                  اعضا

 

 

 : ..............................................ایده یا پروژه نام

 

 یا پروژه توضیح

..................................................................................................................................: .........................................................ایده

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 



 

 

 این ضرورت چرایی

......................................................................................: ..................................................................................................پروژه

......................................................................................................................... 

 را چیزی چه به دستیابی هدف پروژه این

......................................................................................................................................................................................... دارد؟

............................................................................................................................................................................................. 

 

 .نمایید ضمیمه کند، می کمک ایده این بررسی در امنا هیئت به که ای زمینه پس اطالعات گونه هر لطفا



 

 

 جهانی خدمات درکردن  شرکت تقاضای فرم 

 

 جهانی خدمات در شرکت کردن یتقاضا فرم

 2018-2020چرخه کنفرانس 

 

 توان می را تکمیلی فرم. گردد ارائه و تکمیل NA جهانی خدمات رویدادهای از یکی در شرکت برای درخواست زمان در باید فرم این

 NAWS, attn: Elaine آدرس به یا و نمودهفکس  818.700.0700 به یا ارسال Elaine@na.org ایمیل به

Wickham وجود آن خصوص در ریزی برنامه برای کافی زمان تا دهید ارائه وقت اسرع در را خود درخواست لطفا. نمود پست 

 ژانویه ماه رویدادهای برای نوامبر  15 ، حداقل2018-2020 کنفرانس چرخه برای مشارکت درخواست ارائه مهلت. باشد داشته

 برای آگوست 15 و سپتامبر تا جوالی ماه رویدادهای برای مه 15 ژوئن، تا آوریل ماه رویدادهای برای فوریه 15 مارس، ات

 درخواست لطفا شما، سفر های هزینه آوردن پایین و دقیق ریزی برنامه در ما به کمک برای) است دسامبر تا اکتبر ماه رویدادهای

  (.نمایید ارسال معین، ماهه هس هر از قبل روز 60 حداقل را خود

 مناسبت یا رویداد اطالعات

 :.....................................................................رویداد کامل نام

 (: ای منطقه مجمع عمومی، روابط کارگاه کنفرانس، دستورکار گزارش آموزشی کارگاه ای، فرامنطقه شورای مثال، برای) رویداد نوع

.................................................................................................................................................. 

 ........: ...........................................................................رویداد برگزاری ساعات و ها تاریخ

 : .....................................تماس تلفن:......................................................................... رویداد برگزاری محل

 : ...............................................................رویداد این در استفاده مورد زبان

 ............................هستند؟ کجا اهل: ....................... کنندگان شرکت یبیتقر شمار

 (:ریزی برنامه برای مستمر ارتباط منظور به) ها تماس کننده دریافت فرد نام

 ..........:............................تلفن شماره: ................................................ ایمیل آدرس

 :ها تماس کننده دریافت دوم فرد نام

 :......................................تلفن شماره: ................................................ ایمیل آدرس

 

 

 

 

 

 

mailto:Elaine@na.org


 

 

 NA جهانی خدمات جلسه مورد در اطالعاتی

 برای فرصتی تا کنیم می فراهم ای فرامنطقه جلسات از دنبر بهره برای شرایطی همچنان ما 2018-2020کنفرانس  چرخه برای

 . شود فراهم مکان یک در مختلف مناطق از نمایندگانی های تیم با ارتباط و تعامل

ریزی  های گزارش دستورکار کنفرانس در آخر یک هفته برنامه ای جلساتی همزمان با کارگاه در چرخه گذشته در شوراهای فرامنطقه

تر در  وردن این نیازهای سفر برای ما مشکل شود. با تشکیل هیئتی کوچکتر ولی وسیع جب شد تا فراهم آشدند و همین مو

ای بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و  شود. امیدواریم که شوراهای فرامنطقه المللی، به این مشکل بیشتر رسیدگی می سطح بین

 خل به وجود نیاید. های خود هماهنگی ایجاد کنند تا تدا در تقویم

 اعضای گردهمایی برای تر بزرگ های کارگاه برگزاری یا سفر برای کمی که بودجه این با شد، گفته پیش چرخه در که همانطور

 برای. کنیم پیدا دست بیشتری محلی اعضای به تا هستیم ها فرامنطقه در بیشتری کنندگان شرکت جویای انجمن داریم، از بیشتری

 این و کنیم همکاری بزرگتری محور-انجمن های کارگاه برای ریزی برنامه خصوص در ها فرامنطقه با که است این ها ایده از یکی مثال،

 داشته ها فرامنطقه با تری رسمی جلسات یکشنبه روزهای در و کنیم برگزار شنبه روز تمام و عصر جمعه روزهای در را ها کارگاه

 باشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تا شش حداقل جلساتی برگزاری به قادر ما رویدادها، در شرکت برای زمانی های محدودیت و منابع محدودیت دلیل به ل،حا هر در

  توانیم تعداد جلسات بیشتری برگزار کنیم اما برگزاری تعداد جلسات کمتر به طور کلی به معنای تضمین ما می .هستیم ساعته هشت

 نیز کارگاه چند همزمان برگزاری ایم، داشته آموزشی های کارگاه برگزاری در که ای تجربه نیست. طبق NAهای سفر از سوی  هزینه

 خدمات اگر. کنند شرکت جهانی خدمات جلسات در توانند می کنندگان شرکت بیشتر درست، زمانبندی با. نیست کارآمدی امر

 . کند می کمک هایتان کارگاه برگزاری در شما به که داریم اختیار در زیادی ابزارهای ما نبود، رویداد در شرکت به قادر NA جهانی

 .............................................اید؟ گرفته نظر در خود دستورکار در زمان مقدار چه NA جهانی خدمات برای

 .............................................................بگرداند؟ را جلساتی تعداد چه جهانی خدمات دارید تمایل

 ...............................اید؟ کرده ریزی برنامه معین، زمانی چارچوب در انجام برای را دیگری های فعالیت چه

 جلسه در است قرار کسی چه که بگیرید نظر در است بهتر جلسه موضوع تعیین در. کنید مطرح هایی ایده جلسات موضوع برای لطفا

 مسائل مورد در بحث موضوعات از یکی: است شده مطرح چرخه این های کارگاه موضوع برای هایی ایده شما روی پیش. کند شرکت

 از یکی ؛(و درمان جاگزین دارو و درمان به کمک دارو NAو جذاب ساختن  NAجذب اعضا به بخش خدماتی، انتقال پیام ) فعلی

در خدمات، بکارگیری اصول ما در تکنولوژی و رسانه اجتماعی و چگونگی  فضای بهبودی) شد مطرح چرخه آخرین در که موضوعاتی

 از یکی و روانی سالمت به مربوط بهبودی نشریات) چرخه این های پروژه از یکی به مربوط موضوعی استفاده از اصول راهنما( یا

 پذیرش آماده همچنین ما(. ات جهانی ایندهکنفرانس خدم ها، همایش و رویدادها محلی، خدمات ابزارهای روزانه، های مراقیه کتاب

در  ریزی برنامه اجتماعی، رسانه قوی، خانگی گروه ساختن نظیر موضوعاتی هستیم؛ محلی اعضای موردعالقه موضوعات دیگر

 روابط یا جلسات گردانندگی آموزش انجمن، توسعه ،NA جهانی خدمات فعلی های فعالیت گیری بر اساس اجماع، خصوص تصمیم

 ما برای است مربوط موردنظرتان جامعه یا رویداد به که موضوعی هر آزادانه توانید می شما. نیستند بیشتر ایده چند اینها. میعمو

 مفید نظر مورد کنندگان شرکت و رویداد برای همه از بیش مسائلی چه اینکه مورد در هایتان ایده و گرفته تماس ما با یا بفرستید

 .بگذارید اشتراک به ما با هستند،

 برگه توانید می تمایل صورت در و بگذارید ما اختیار در کاملی اطالعات است بهتر) آن استدالل و جلسه هر برای پیشنهادی موضوع

(: کنید ضمیمه توضیحات برای را دیگری

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

 نظرات دیگر و زمینه پس اطالعات

 ما اختیار در شماست، NA جامعه به راجع که دیگری مرتبط موضوعات یا فرامنطقه منطقه، مورد در دیگری جزئیات گونه هر لطفا

. کنند می یاری خدمات جهانی سوی از سفر برای اعضایی انتخاب نیز و جلسات برای ریزی برنامه ما را در اطالعات این. بگذارید

.................................................................................................................................................................................................................................................

...... 

 بودجه به مربوط اطالعات

 خیر            بله کند؟ می کمک NA جهانی خدمات به مسافر های هزینه تامین برای میزبان ی  منطقه،شورا،کمیته آیا

، از  متکی به خود بودناصل راستای  در . شود می متقبل را سفر به مربوط های هزینه تمام NA جهانی خدمات شد، تایید سفری اگر

 .اعانه ای داشته باشدم تالش خود را بکند تا شما تما تهیکم میخواه یشما م



 

 

 .کنید پر آنالین صورت به را فرم این و کنید مراجعه ORG.NA.WWW سایت توانید به می

http://www.na.org/


 

 

 ی در کنفرانس خدمات جهانیگیر فرایندهای تصمیم. د ضمیمه

 

گیری  ای از قوانین تصمیم توجه: در چندین کنفرانس گذشته، در کنفرانس خدمات جهانی تغییری ایجاد شده که طی آن مجموعه

ات ایم تا این تغییر محور تغییر کردند. ما سعی کرده گیری اجماع ای از فرایندهای تصمیم که بر اساس روند پارلمانی بودند به مجموعه

را به روزرسانی کنیم تا تغییراتی که در کنفرانس در مورد آنها تصمیم گرفته شده بازتاب شود؛ اما مدام فرایندهای جدیدی اتخاذ 

شود و کنفرانس خدمات جهانی هنوز رسما تصمیمی در خصوص تمام این فرایندهای جدید نگرفته است. مطالبی که در تعدادی  می

 طور کامل کاربردی نیستند.  از صفحات زیر آمده دیگر به

 مطرح تغییر این دستورنامه این در و ایم کرده الکترونیکی گیری رای از استفاده به شروع جهانی خدمات کنفرانس در ما عالوه، به

 یجهان خدمات راهنمای از بخش این ارائه شود تا 2020اصالحاتی برای منابع پیگری مصوبات کنفرانس  که امیدواریم. است نشده
 . شود رسانی بروز گمنام معتادان

گیری در خصوص گزارش دستورکار کنفرانس و  فرایندهای زیر در طول جلسات بحث و تصمیم از جهانی خدمات کنفرانس در

 اصل، این راستای در. گیرد قرار تصمیمات همه مبنای باید دوطرفه احترام و اعتماد. شود می پیگیری مصوبات کنفرانس استفاده

 . کند گیری تصمیم اجماع اساس بر دارد، سعی جهانی خدمات سکنفران

 .ما است خدماتی های تالش تمامی مبنای ،NA خدمات مورد در مفهوم دوازده شامل NA راهنمای اصول

 

 جهانی خدمات کنفرانس فرایندهای

به جای نماینده  شرکت مانز در منطقه و فرامنطقه نماینده البدل علی. دارد رای حق یک تنها کنفرانس کننده شرکت هر .1

 .دارد یا فرامنطقه را منطقه نماینده حکم کنفرانس دراصلی 

 کردن صحبت برای خود فرصت از بقیه اینکه مگر کند صحبت طرحی مورد در بار یک از بیش تواند نمی عضوی هیچ .2

 .باشند کرده استفاده

 دهد؛ افزایش را زمان تواند این می خود دید صالح با جلسه گرداننده. کند صحبت تواند می دقیقه دو تا حداکثر عضوی هر .3

 .وگوهای مختص هر فرد تصمیم بگیرد گفت زمان مدت افزایش کنفرانس باید برای صورت، این غیر در

شود، حداکثر دو نفر از اعضایی که حامی آن  زمانی که در نظرسنجی اولیه، آیتم خاصی با حمایت اجماع رو به رو می .4

گیری در  در مورد ان صحبت کنند. اگر پس از صحبت آنها همچنان از آن آیتم حمایت شد، تصمیم توانند نبودند می

 طرح هر مورد در بحث. گیرد می شکل لزوم صورت در گیرد.بحث در مورد هر آیتم فقط نظرسنجی کتبی ثانویه صورت می

 از بیشتری تعداد به خود دید صالح با تواند می جلسه گرداننده. گیرد صورت رسمی اداری جلسه شروع از قبل بایستی

 .بدهد صحبت اجازه مخالفان و موافقان

 10گردد و حداکثر تا  ذکر «جهانی خدمات کنفرانس طرح فرم» در کتبی صورت به و اصالحیه آن باید ای عمده طرح هر .5

 روز قبل از شروع کنفرانس ارائه شود.

 فهرست مربوط فرم در باید طرح تاییدکننده و دهنده ارائه اعضای نام. گردد بیان دقیق و واضح بایستی طرح هدف و طرح .6

 برای آن ماهیت شد، تایید و معرفی طرح که زمانی. ندارند تایید به نیازی امنا هیئت سوی از شده ارائه های طرح. گردد

 . بکند آن حال به فکری باید کنفرانس و گیرد می تعلق کنفرانس به طرح مرحله، این در. شود آشکار می اعضا تمام



 

 

های طرح عمده باید قبل  اصالحیه. شود می بحث آن مورد در لزوم صورت در فقط گرفت، تعلق کنفرانس به طرح که زمانی .7

ها باید روی فواید طرح و اصالحیه باشد و به نکاتی اشاره  گیری در مورد آن طرح به نتیجه برسند. تمرکز بحث از تصمیم

 به را وی جلسه گرداننده که کند یا اصالحیه صحبت طرح مورد در تواند می زمانی تنها عضو هر شود که تازگی دارند.

 .بشناسد رسمیت

 هر شود، می ارائه طرح که زمانی. کند اصالح یا عوض شده، ارائه قبلی های بحث طبق که را طرحی کنفرانس است ممکن .8

 آن مورد در پیشنهاداتی یا بدهد را طرح اصالح و گزینیجای پیشنهاد جلسه گرداننده دید صالح با تواند می ای کننده شرکت

 پذیرفته طرح اصالح یا جایگزینی پیشنهاد کردند، حمایت آن از کنفرانس اعضای دوسوم اگر. کند ارائه کنفرانس به

 .سازد متوقف را آن یا کند دخالت تواند می فرآیند این از مرحله هر در جلسه گرداننده. شود می

 ها: طرح اتخاذ .9

 است. حاضر اعضای دوسوم اکثریت مثبت رای به نیاز طرح هر تصویب برای( الف

 مایملک گذاری ودیعه قرارداد به مایملک نمودن اضافه خصوص در توانند می NA های گروه ای منطقه نمایندگان فقط( ب
 تصویب برای. دهند رای یملکما گذاری ودیعه قرارداد ماهیت و محتوا ویرایش یا قرارداد از مایملک حذف و انجمن معنوی

 را حضور بیشترین غیاب و حضور فهرست طبق که ای منطقه نمایندگان از سوم دو مثبت رای به تغییراتی، چنین

 .است نیاز اند، داشته

 با است برابر( است الزم اداری جلسه برگزاری برای آنها حضور که ای دهنده رای اعضای تعداد) کنفرانس اعضای حدنصاب .10

 . دارند رای حق که اعضایی رحداکث

 

 گیری رای

 طی زیر قوانین. کند می گیری تصمیم آن مورد در گیری رای با کنفرانس رسید، پایان به طرح یک سر بر وگوها گفت که زمانی

 : شوند می گرفته کار به جهانی خدمات کنفرانس اداری جلسات در گیری رای

که در . شد استفاده الکترونیکی گیری رای سیستم از بار اولین برای ،2018و  2016 سال جهانی خدمات کنفرانس در: توجه

 گیری کنفرانس خدمات جهانی  این بخش از فرایندهای تصمیم

 :افتد می اتفاق زیر شکل سه از یکی به گیری رای .1

 گرداننده نشد، ابراز فتیمخال هیچ اگر. شود می جویا را طرح با مخالف نظر گونه هر ابتدا جلسه گرداننده: صدا با  رای( الف

 افراد از جلسه گرداننده مخالفت، گونه هر صورت در. است رسیده تصویب به جمع موافقت با طرح که کند می اعالم جلسه

 گفتن با را دادن رای از خود امتناع و «خیر» گفتن با را خود مخالفت ،«آری» گفتن با را رای با خود موافقت تا خواهد می

 توانند می اعضا از یک هر شد، اعالم نتیجه که زمانی. کند می اعالم را طرح رد یا وی تصویب سپس. کنند اعالم «ممتنع»

. را بکند اعضا نام خواندن طریق از گیری رای یا با قیام گیری رای تقاضای و بکشند چالش به را گرداننده تصمیم صحت

 .کند می اعالم را خود تصمیم پسس و شود می جویا را گیری رای نوع به اعضا تمایل گرداننده

. ننشینند اند، نشده شمارش که زمانی تا و کنند قیام تا خواهد می طرح موافقان از جلسه گرداننده: قعود و قیام با رای( ب

 ممتنع رای با اعضایی و مخالف اعضای برای پروسه همین سپس و بنشینند تا شود می خواسته موافق اعضای از سپس

 . دارد می اعالم را طرح رد یا تصویب نیز و ممتنع و منفی مثبت، آرای شمار گرداننده گیری، رای پایان از پس .شود می تکرار



 

 

 ثبت غیاب و حضور فهرست آخرین در که را ای کننده شرکت هر نام جلسه گرداننده: غیاب و حضور طریق از گیری رای( ج

. کند می استفاده «ممتنع» یا «خیر» ،«آری» از جواب در وی ،شود می خوانده که کننده شرکت هر نام. خواند می شده،

 بدین کنند؛ استفاده «حاضر» واژه از خود نام شنیدن از پس توانند می ندارند، دادن رای به تمایل که کنندگانی شرکت

 آرای شمار نندهگردا شد، بندی جمع نتایج همه اینکه از پس. ندارد ها رای در تاثیری ولی شود می ثبت آنها حضور صورت

 . دارد می اعالم را طرح رد یا تصویب نیز و ممتنع و منفی مثبت،

 و حضور یا قعود و قیام با گیری رای بر مبنی درخواستی اینکه مگر گیرد، می صدا صورت با  صورت به گیری رای معموال .2

 دهنده رای و حاضر اعضای اکثریت ایر به درخواست این تصویب برای. شود تصویب آنجا در و شده ارائه کنفرانس به غیاب

 . کند قعود و قیام  نوع از گیری رای درخواست تواند می جلسه گرداننده نباشد، شفاف صدا با  رای نتیجه اگر. است نیاز

 باشند؛ نداشته دخالتی هیچ جلسه تصمیم در توانند می کنندگان شرکت غیاب، و حضور یا قعود و قیام با گیری رای در .3

 کل شمارش در آنها که است معنی بدین این. نکنند شرکت گیری رای در ولی باشند داشته حضور جلسه در که هگون بدین

 حتما گیری رای نتیجه بر ممتنع رای. است متفاوت ممتنع رای از مسئله این. ندارند تاثیری نهایی تصمیم نتیجه در و آرا

 . نیست طرح یحام که شود می محسوب رایی عمالً زیرا گذارد می تاثیر

 گروه کل سوم دو حداقل آرا، سوم دو از منظور و است دهنده ی را گروه کل از نیمی از بیش اکثریت، رای از منظور .4

 .است دهنده رای

 .باشد شده گیری تصمیم طرح مورد در دیگری چیز اینکه مگر شود می اجرایی کنفرانس پایان در مصوب طرح .5

گیری در  بحث و تصمیم جلسه در آنها، به مربوط اصالحیه گونه هر و رانسکنف دستورکار گزارش مشمول های طرح .6

گیری در  بحث و تصمیم ها در جلسه ها و اصالحیه طرح تمام دیگر. شوند می بررسی خصوص گزارش دستورکار کنفرانس

 . شوند می بررسی خصوص پیگیری مصوبات کنفرانس

گیری در خصوص  بحث و تصمیم جلسه در شده مطرح های طرح مورد رد رای حق ای ای و فرامنطقه منطقه نمایندگان تنها .7

 .دارند گزارش دستورکار کنفرانس را

گیری در  بحث و تصمیم جلسه در شده مطرح های طرح مورد در امنا هیئت اعضای ای و و فرامنطقه ای منطقه نمایندگان .8

 .دارند رای حق خصوص پیگیری مصوبات کنفرانس

 

 یریگ فرایند بحث و تصمیم

گیری در خصوص گزارش دستورکار  در جلسات بحث و تصمیم 2018در بخش زیر فرایندی که در کنفرانس خدمات جهانی 

ای است که قبل از کنفرانس به  شد، آمده است. این موارد برگرفته از جزوه کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس استفاده می

اتخاذ شده در کنفرانس خدمات جهانی اصالح شده است؛ تصمیماتی نظیر تغییر  کنندگان داده شد و برای بازتاب تصمیمات شرکت

 کننده.  زمان سخنرانی هر شرکت

 شود. یک پیشنهاد یا طرح معرفی می 

 گیرد.  نظرسنجی اولیه صورت می 



 

 

سیدگی گیری در خصوص طرح اصلی )عمده( به آنها ر اگر پیشنهاداتی برای تغییر طرح بود، باید قبل از بحث و تصمیم 

 شود.

شود و نظرسنجی اولیه  ها نیز به همین شکل است: پیشنهاد  خوانده می فرایند بحث در مورد پیشنهادات اصالح طرح 

 گیرد. صورت می

کنندگانی  اگر در نظرسنجی اولیه به حمایت یا مخالفتِ اجماع رسیدند، بحث در مورد پیشنهاد یا طرح به دو تن از شرکت 

درصدی یا بیشتر و  80شود )کنفرانس خدمات جهانی حمایت اجماع را حمایت  د، محدود میکه جز دسته اقلیت هستن

کند(. پس از آنکه این دونفر صحبت نمودند، نظرسنجی کتبی  درصدی یا کمتر تعریف می 20مخالفت اجماع را حمایت 

قطعی همان آن است که در شود. اگر همچنان از طرح به طور اجماع مخالفت یا حمایت شود، رای  ثانویه گرفته می

شود. اگر در نظرسنجی ثانویه حمایت یا مخالفت اجماع از بین برود، تا زمان  نظرسنجی ثانویه است و تدابیری اندیشیده می

 ها ادامه دارد.  گیری نهایی بحث تصمیم

 د را باال بگیرند.توانند کارتهای خو اگر در نظرسنجی اولیه توافقی حاصل نشد، کسانی که خواهان صحبت هستند می 

شود، مدت زمان بیشتری اختصاص  تواند صحبت کند )به کسانی که سخنانشان ترجمه می هر عضوی نهایتا تا دو دقیقه می 

شود که با توجه به زمان اختصاص داده  سنجی استفاده می گیری از ساعت زمان یابد(. در کنفرانس، در جلسات تصمیم می

 کند.  رمز تغییر میشده به رنگ های سبز و زرد و ق

 شود.  های استفاده می ها از نظرسنجی بخش بودن بحث گیری نتیجه در طول بحث در مورد طرح یا پیشنهادی، برای اندازه 

گیری اماده هستند یا خیر.  شود که آیا برای تصمیم ای، از همه سوال می گیری در مورد هر مقوله قبل از رای 

گیری برای آنها شفاف نیست،  ی نیاز به اطالعات بیشتری دارند یا فرایند تصمیمگیر کنندگانی که برای تصمیم شرکت

 توانند سواالت ضروری خود را بپرسند.  می

ای خاص کنند.  گیری نهایی در مورد مقوله ها و گرفتن رای توانند تصمیم بر پایان بحث گردانندگان می در هر زمانی، کمک 

گرداننده را به چالش بکشند. در صورت چنین امری، در مورد پیروی از تصمیم  مکتوانند این تصمیم ک کنندگان می شرکت

گرداننده برای حفظ تصمیم خود نیاز به حمایت دو  شود. کمک گیری می وگوها رای گرداننده جلسه برای ختم گفت کمک

 سوم اعضا دارد. 

یر خواهدیافت. زمانی که روی پیشنهادات در صورت تصویب هر یک از پیشنهادات برای تغییر طرح اصلی، این طرح تغی 

ها، در مورد طرح اصلی بحث و  شود، اعضا با استفاده از فرایندهای مشابه در بحث برای تغییر طرح اصلی تصمیم گرفته می

کنند. باز هم این امکان وجود دارد که طرح یا پیشنهادی برای بررسی به هیئت امنا ارسال شود یا اینکه  گیری می تصمیم

رح یا پیشنهاد به چندین طرح و پیشنهاد تقسیم شود. هر یک از این موارد نیاز به حمایت دو سوم اعضای کنفرانس ط

 دارد. 

گیری  اند، بخشی از فرایندهای پارلمانی که در کنفرانس برای جلسات تصمیم ها فهرست و توصیف شده در این بخش که در آن طرح

شود و این بخش در چندین چرخه  نفرانس از بیشتر این فرایندهای رسمی استفاده نمیشد، آمده است. دیگر در ک استفاده می

دهی باقی مانده است و کنفرانس خدمات جهانی در حال حاضر از بر اساس اجماع  گذشته اصالح نشده است. این بخش برای ارجاع

 کند. گیری می تصمیم

 



 

 

 شوند فاده میهایی که به طور رایج در کنفرانس خدمات جهانی است طرح

 کاربرد به جدول یک در سپس. است شده ذکر آنها های ویژگی از برخی و استفاده مورد های طرح ترین رایج از فهرستی زیر بخش در

 گیرد، قرار کنفرانس تصمیمات مبنای اجماع اساس بر گیری تصمیم اینکه برای. است شده پرداخته بیشتر ها طرح همان های ویژگی و

 اداره در کنفرانس به که داد اجازه جلسه گرداننده به باید. دارند کننده کمک نقش فقط قوانین و ها طرح این که داشت خاطر به باید

 . کند پیچیده را جلسه روند و کرده استفاده زیر های طرح از کنفرانس که نباشد نیازی تا کند کمک جلسه

مناسب خواهد بود که  یفقط زمان طرجرسد.  یم انیبه پا بیصوانداختن کنفرانس بالفاصله پس از ت قیبه تعو طرح: تعویق .1

 .  کنفرانس باشد انیبدنه آماده پا

 خود طرح این. نمود اصالح شدن اجرایی از قبل توان می را معلق طرح یک بندی جمله طرح، این طبق: طرح اصالح .2

 گرداننده اصل اجماع، روح طبق. رسید افقتو به آن سر بر دیگری اصالحیه به پرداختن از قبل باید و نیست پذیر اصالح

 .شود جویا کنفرانس نهایی تصمیم از قبل را ها ایده دیگر تواند می جلسه

 جلسه گرداننده مدیریت مورد در بایستی کنفرانس برسد، تایید به بازخواست طرح که زمانی: جلسه گرداننده از بازخواست .3

 طرح دهنده ارائه و دهد می توضیح را خود مدیریتی منطق جلسه انندهگرد شود، تایید طرح که زمانی. بگیرد تصمیماتی

 رای طرح به که کسانی گیرد. نمی صورت دیگری بحث هیچ. کند می تبیین را وی بازخواست برای خود درخواست دلیل

 . اند نموده دتایی را بازخواست دهند درخواست منفی رای که کسانی و اند کرده تایید را گرداننده مدیریت دهند، مثبت

 را موضوعاتی چنین. کند بیشتری تحقیق طرح یک روی تا دهد می فرصتی کنفرانس به طرح این: کمیته به ارجاع یا ارائه .4

 طرح در کنفرانس، به تحقیقات گزارش مهلت مانند دیگری دستورالعمل گونه هر. دهند می ارجاع امنا هیئت به معموال

 . شوند می تبیین

 هر مختلف های بخش به جداگانه توانند می اعضا و اند شده تشکیل بخش یک از بیش از ها طرح گاهی :سواالت بندی بخش .5

 رای با. نمود بندی بخش را اولیه طرح توان می چگونه که باشد این گویای باید سواالت تقسیم طرح. دهند رای طرح

 . درآورد رااج به مجزا طور به را اولیه طرح مختلف های بخش توان می اعضا اکثریت

 برای عضو هر مختص زمان ها، بحث کلی زمان بر تواند می کنفرانس طرح، این طبق: ها بحث دادن توسعه یا محدودکردن .6

 که باشد این گویای باید طرح این. باشد داشته کنترل دارند، نظردهی حق طرح مورد در که افرادی تعداد یا کردن صحبت

 .بخشد می هتوسع یا کرده محدود را ها بحث چطور

 که شود می معرفی زمانی تنها اصلی طرح. شوند می مطرح کنفرانس از قبل جدید پیشنهادات طرح، این طبق: اصلی طرح .7

 .نباشد بررسی انتظار در دیگری طرح هیچ

 وانینق دستورنامه یا پارلمانی روند درباره سواالتی جلسه گرداننده از تواند می عضوی هر طرح، این طبق: پارلمانی پرسش .8

 . بپرسد

 از یا بپرسد است، برگزاری حال در که اداری جلسه مورد در اطالعاتی گرداننده از تواند می عضوی هر: اطالعاتی جویا شدن .9

 دستورنامه یا پارلمانی روند به ارتباطی نباید اطالعات این. شود جویا را اطالعات این دیگر عضوی از که بخواهد گرداننده

 .سازد روشن آنها برای را بحث مورد موضوع که گذاشت اعضا اختیار در را اطالعاتی باید فقط باشد؛ داشته قوانین



 

 

 مطرح ای نامه آیین تذکر است، شدن نقض حال در کنفرانس قوانین که باشد معتقد عضوی که زمانی: ای نامه آیین تذکر .10

 جلب داده رخ جلسه در که سهوی خطایی هب را جلسه گرداننده توجه ای نامه آیین تذکر در معمول، طور به. کند می

 داشت، مخالفت گرداننده پاسخ با نظر مورد عضو اگر. شود می حل گرداننده سوی از مناسبی پاسخ با مشکل و کنند می

 . بدهد درخواست گرداننده بازخواست برای تواند می

 را تعویق طرح تواند می کند، موکول دیگری زمانی به را طرحی برای گیری تصمیم تا باشد داشته تمایل عضوی اگر: تعویق .11

 داشته خاصی دالیل است ممکن کار این(. گیرند می صورت کنفرانس از قبل ها طرح برای گیری تصمیم معموال) کند مطرح

 روز یک از پس کنفرانس اعضای شود؛ انجام طرح روی بیشتری تحقیق گیری رای از قبل که باشد الزم مثال، برای باشد؛

 بررسی ازسرگیری برای زمانی باید طرح این در. باشند غایب مرتبط اعضای از بسیاری یا کنند خستگی احساس پرمشغله

 .گردد معیین طرح

. است بررسی مورد طرح برای فوری گیری رای و وگوها گفت و ها بحث ختم برای طرح این: مذاکرات ختم یا قبلی سواالت .12

 .شود گذاشته گیری رای به بحثی هیچ بدون باید کنفرانس از قبل شده ارائه رحط شود، تصویب آرا سوم دو با طرح این اگر

 که زمانی مثال برای اعضاست؛ از یکی مشکل به گرداننده توجه جلب برای طرح این: امتیازات شخصی تذکر در مورد .13

 دلیل هر به یا باشد سرد یا گرم نامطلوبی میزان به اتاق هوای یا بشنود را بلندگوها صدای درستی به تواند نمی عضوی

 صورت این غیر در کند، می حل را مشکل این جلسه گرداننده معموال. باشد نداشته ارتباطی طرح امتیازات به که دیگری

 .بدهند درخواست گرداننده بازخواست برای توانند می اعضا

 از پس. نیست جلسه ختم معنای به این. دهد می اعضا به را کنفرانس جلسات روند در کوتاه ای وقفه اجازه طرح این: تنفس .14

 .شود می گرفته سر از بود، شده متوقف که جایی همان از جلسه استراحت،

 جدید اطالعات دادن اعضا از یکی اعتقاد به و شود می گرفته تصمیمی طرحی مورد در اینکه از پس گاهی: مجدد بررسی .15

 فرصتی مجدد بررسی پیشنهاد. گیرد می قرار اعضا دسترس در اطالعاتی گذارد، می تاثیر گیری رای روی طرح، مورد در

 مطرح خاص شرایط در پیشنهاد این البته است؛ شده گرفته تصمیم آن مورد در قبال که است طرحی دوباره معرفی برای

 نباید شده دهگنجان مصوب طرح در که اقداماتی باشد، طرح موافقان از باید دهد، می ارائه را پیشنهاد این که فردی. شود می

 اکثریت رای سوم دو با پیشنهاد این اگر. نمود معرفی آن بعد روز یا اولیه گیری رای روز در باید را طرح و شود سازی پیاده

 .است نشده گیری رای آن برای قبال گویی شود، می مطرح دوباره کنفرانس صحن در اولیه طرح شود، تصویب

 از مورد چند یا یک کننده نقض نحوی به که باشند داشته کارهایی به تمایل ضااع کنفرانس جلسه طی اگر: قوانین تعلیق .16

 اصول از یک هیچ با مغایرت در نباید پیشنهاد این. نمود مطرح را قوانین تعلیق طرح توان می است، کنفرانس قوانین

 .است نیاز آرا سوم دو به قوانین تعلیق برای. باشد NA راهنمای

  



 

 

بررسی طرح هنگامی  

ه طرح دیگری نیز ک

در دست بررسی 

 است

نیاز به تایید نفر 

 دوم

 نیاز مورد رای پذیر اصالح پذیر بحث

 تصویب برای

 اکثریت خیر خیر بله خیر  جلسه ختم

 اکثریت بله بله بله خیر طرح اصالح

 از بازخواست

 جلسه گرداننده

 مخالف؛1/حامی1 بله بله

 مخالف گرداننده

 باشد

 منفی رای خیر

 اکثریت

 به ارجاع یا ارئه

 کمیته

 اکثریت بله بله بله خیر

 بندی بخش

 سواالت

 اکثریت بله خیر بله خیر

 یا محدودکردن

 دادن توسعه

 ها بحث

 اکثریت خیر خیر بله خیر

 اکثریت بله بله بله خیر اصلی طرح

 رای به نیاز بدون خیر خیر خیر بله پارلمانی پرسش

 جویا شدن

 اطالعات

 رای به نیاز بدون رخی خیر خیر بله

 رای به نیاز بدون خیر خیر خیر بله ای نامه آیین تذکر

 اکثریت بله بله بله خیر تعویق

 یا قبلی سواالت

 مذاکرات ختم

 سوم دو خیر خیر بله خیر

در مورد  تذکر

 امتیازات شخصی

 رای به نیاز بدون خیر خیر خیر بله

 اکثریت بله بله بله خیر تنفس

 سوم دو خیر بله بله رخی مجدد بررسی

 سوم دو خیر خیر بله خیر قوانین تعلیق

 

  



 

 

 سرفصلهای گفتمان. ه ضمیمه

 

 آن سر بر بحث و موضوع انتخاب سرفصلهای گفتمان؛

بود. در دو  گفتمان یسرفصلهادر مورد  2018و  2016های  بخشی از نظرسنجی گزارش دستورکار کنفرانس در سالتوجه: 

گیری در مورد موضوعاتی برای بحث در طول چرخه استفاده  ها برای تصمیم ندگان از نتایج نظرسنجیکنفرانس گذشته، نمای

 کردند؛ اما این  خط مشی هنوز به روز رسانی نشده است.  می

 در را بحث برای موضوعاتی طرح پروسه همچنان ما. شد تصویب کنفرانس دو در استفاده برای زیر پروسه ،2002 سال کنفرانس در

 .نماییم می اصالح کنفرانس چرخه ره

 تالش بدون. است انجمن مورد در وگوها گفت و ها بحث آغاز برای مکان بهترین جهانی خدمات کنفرانس جلسه: موضوع انتخاب

 . کند پیدا آگاهی آنها اهمیت و بحث موضوعات این از تواند نمی انجمن کنفرانس، اتمام از پس کنندگان شرکت تمامی

 :کند انتخاب زیر طرق از را بحث موضوعات تواند می کنفرانس

 تا کند مطرح جهانی خدمات کنفرانس در اند، شده استخراج مختلف منابع از که را موضوع چندین تواند می امنا هیئت .1

 وزشیآم های کارگاه از گزارشاتی شامل موضوعات منبع. کنند انتخاب آنها بین از یا کرده بندی رتبه را آنها کنندگان شرکت

 همایش های کارگاه اعضا، یا مناطق سوی از شده ارائه موضوعات جهانی، دفتر انجمن خدمات مکاتبات جهان، سراسر

 . است...  و جهانی

 جهانی خدمات کنفرانس در شده، انتخاب کنفرانس بعدی چرخه برای قبال که موضوع دو یا یک با تواند می امنا هیئت .2

 .شد گفته 1 شماره مورد در که است انهم موضوعات این منبع. کند شرکت

 از را آنها از مورد دو یا یک هفته اواخر در و کنند طراحی هفته طی را موضوعاتی توانند می کنفرانس کنندگان شرکت .3

 .کنند انتخاب خود فهرست

 کنندگان شرکت دهگستر مشارکت منظور به شده، مطرح زیر در که کلی های گام: انجمن در مشارکت و کنفرانس کنندگان شرکت

 .است انجمن اعضای و کنفرانس

 کوچک های گروه شکل به توانند می کنفرانس کنندگان شرکت. رسد می چاپ به کنفرانس از پس بحث، موضوعات به مربوط منابع

 . کنند مطرح منابع این اطالعات نوع تعیین به کمک برای را نکاتی

 به را منابع این و گیرد می موضوعات به مربوط منابع مورد در را نهایی صمیمت جهانی، خدمات کنفرانس جلسه از پس امنا هیئت

 . کند می توزیع ای گسترده میزان

 و انرژی تجربه، گذاشتن اشتراک به برای را ها کمیته و اعضا فعاالنه بایستی. کند می دریافت بازخورد انجمن های بحث از امنا هیئت

 نه است تجارب تبادل پایه بر NA در بهبودی. شد جویا موضوع مورد در را آنها موضع یا نظر اینکه نه نمود، ترغیب امید

 .گیری موضع

 در تواند می را کار این. دهد می بازخورد انجمن به کرده، دریافت که بازخوردی مورد در گزارشی طی امنا هیئت: ها بحث کردن نهایی

 پمفلت برای تواند می بازخورد این. دهد انجام...  و وبسایت طریق از خاص، گزارشی ها، خبرنامه ،NA راه مجله در یادداشتی قالب

 . نباشد یا باشد مفید جدید پروژه برای ریزی برنامه حتی یا خدماتی



 

 

 آغاز و موضوع انتخاب نحوه باال در. است پذیر تعریف پیامدی با جامع ای پروسه بیانگر شد، مطرح خالصه طور به باال در که رویکردی

 جهان، سراسر آموزشی های کارگاه کارکنان، طریق از را موضوعات تواند می امنا هیئت. شد بیان وار خالصه بحث رساندن اتمام هب و

 انتخاب فرایند. آورد دست به هیئت نشریات و مناطق سوی از شده ارائه موضوعات اعضا، های ایده ها، همایش آموزشی های کارگاه

 زیرا شود نمی استقبال است موضوعات سر بر گیری موضع مورد در که مقاالتی از. است کنفرانس ورکاردست گزارش از برگرفته موضوع

 .  اندازند می خطر به را تجربیات گذاری اشتراک به آنها

 وحدت حس که حال عین در است، مختلف محیط های در انجمن بحث جلسات برگزاری ارزش حفظ موجب همچنین رویکرد این

 . آورد می به وجود کالم کانمشار میان را



 

 

 (2003 مه ماه) انجمن معنوی مایملک یک شماره بولتن. و ضمیمه

 

 انجمن معنوی مایملک داخلی استفاده

 استفاده و است محفوظ آنها چاپ حق که NA بهبودی نشریات مجدد چاپ مورد در NA انجمن مشی خط بیانیه
  خدمات به مربوط عالئم و NA شده ثبت تجاری ئمعال از ها کمیته و خدماتی هیئت های ،NA های گروه

 آوریل 27 در  ای منطقه خدمات نمایندگان درخواست به و گمنام معتادان انجمن سوی از انجمن معنوی مایملک 1 شماره بولتن
 1998 و 1997 سال کنفرانس در بولتن این. شد اجرایی 1993 مه 1 در و شد تصویب جهانی خدمات کنفرانس در 1993
 و خدماتی هیئت های ،NA های گروه استفاده مورد در که شد قبلی های مشی خط و ها بولتن تمام جایگزین بولتن این. شد اصالح
 . بودند خدماتی عالئم و شده ثبت تجاری های نشان چاپ، حق دارای نشریات از ها کمیته

 ،NA نام از گمنام معتادان جهانی خدمات گونهچ که دهد می توضیح تفصیل به انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قررداد

 همه از بهبودی نشریات و تجاری های نشان ،NA نام قرارداد این در. کند می استفاده و محافظت بهبودی نشریات و تجاری های نشان

 راهنماهای. گیرد شکل هآیند در که ای رسانه هر یا است الکترونیکی چاپی، های رسانه انواع و ها ترجمه شامل که شده بررسی جوانب

 ضمیمه است، گنجانده NA معنوی مایملک از استفاده برای معنوی مایملک های بولتن دیگر و بولتن این در انجمن که دیگری

 NA ماهیت پایه بر بخشی و قانونی مالحظات پایه بر راهنماها این از بخشی. است شده انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد

 راستای در فقط بهبودی نشریات و تجاری های نشان ،NA نام از که یابد می اطمینان انجمن ساده، های گام این از پیروی با. هستند

 . شود می استفاده NA اصلی هدف

 بررسی انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد در نشده پرداخته آنها به معنوی مایملک های بولتن در که موضوعاتی تمامی

 .باشید تماس در جهانی خدمات دفتر با ها، بولتن این مورد در سوال گونه هر داشتن صورت در. ندا شده

 به راهنماها این طبق بایستی. است NA انجمن در NA معنوی مایملک از استفاده مشی خط کننده منعکس 1 شماره بولتن

 معنوی مایملک 5 شماره بولتن. کرد عمل راهنما این خالف دنبای. بود پایبند بهبودی نشریات و انجمن تجاری های نشان از استفاده

 .است مذکور موارد از نادرست استفاده مورد در

 

 بهبودی نشریات و NA لوگوهای ازNA  های گروه استفاده

 باشند داشته درستی استفاده بهبودی نشریات و NA لوگوهای از چگونه NA های گروه که میکنند بیان خالصه طور به راهنماها این

 ماهیت، ،NA گروه از توضیحی NA خدمات فعلی کتابچه در. دهد می ارائه را نادرست استفاده از پرهیز برای معیاری همچنین و

 داشته ای مطالعه NA های گروه مورد در اساسنامه، این مطالعه از قبل است بهتر. است شده ذکر انجمن در آن نقش و عملکرد

 . باشید

 

 بهبودی نشریات و NA لوگوهای از ها کمیته و خدماتی های هیئت استفاده

 که زمانی تا توانند می گیرند، می شکل NA های گروه سوی از مستقیم غیر یا مستقیم طور به که هایی کمیته و خدماتی های هیئت

 .کنند استفاده بهبودی نشریات و NA لوگوهای از راهنماها این طبق است، ثبت NA جهانی خدمات در نامشان



 

 

 

 معنوی مایملک و NA تجاری های نشان از دیگران یا NA اعضای استفاده

 تجاری های نشان از استفاده حق NA از خارج افرادی یا NA اعضای معنوی، مایملک های بولتن دیگر یا بولتن این راهنمای طبق

NA اعضای. ندارند را آن معنوی مایملک یا NA از خارج افرادی یا NA تجاری های نشان از تفادهاس به تمایل که NA نشریات و 

 .بگذارند میان در  NA جهانی خدمات با کتبی طور به را مورد این بایستی را دارند، چاپ حق دارای بهبودی

 

 NA تجاری های نشان از استفاده اساسنامه

 درون لوزی یک ،NA یعنی Narcotics Anonymous اول حروف ،Narcotics Anonymous: انجمن تجاری های نشان از برخی

 (عمومی روابط) PR تمبر و NA گروه اصلی لوگوی دایره،

 

  Narcotics Anonymous® 

 

   

 استفاده راهنمای

 

 ا،ه گروه توسط  NA نام یا آرم از استفاده. باشد گمنامی روحانی اصل براساس و ما اصلی دفه جدیت نشانگر که است مجاز وقتی NA آرم از استفاده

  .نیست مجاز باشد، داشته مراهه به مالی بار یا قانونی دهتع کل در انجمن برای است ممکن که زمانی خدماتی ساختار یا و اه کمیته

  نام و آرم از استفاده NA کند القاء را خارجی سازمان یچه به وابستگی یا گذاری سرمایه تبلیغ، تائیید، نباید.  

 نام و آرم NA استفاده اهآن مقاالت یا متون ا،هشعار مراهه به یا شود استفاده بیهمذ یا پزشکی سیاسی، قانونی، ادهن یچه با ترکمش یا ارتباط در نباید 

 .گردد

  نام و آرم NA ایهھگرو یا دیگر ایهسازمان  به احترامی بی باعث که شود استفاده ای گونه به نباید NA گردد انجمن کل در و. 

  نام و آرم NA شود اجتماعی مباحث با انجمن تداخل  باعث که شود استفاده ای نهگو به نباید. 

  نام و آرم NA گردد درج ،محلی بودی یه نشریات روی بر نباید.  

 

 NA انجمن مصوب تجاری نشان

 سوی از جهانی دماتخ کنفرانس در ای منطقه نمایندگان درخواست به نظر مورد بهبودی نشریه که است این از حاکی NA انجمن مصوب تجاری نشان

 .           نمود استفاده دیگری کتبی منابع از یک هیچ روی توان نمی را آرم این. است رسیده تصویب به گمنام معتادان انجمن



 

 

 

 

 کار این با. گیرد قرار آن کنار کوچک ای دایره در باید TM یا R حروف شود می استفاده NA تجاری های نشان یکی از که زمان هر

 هایی روش از یکی این. شوند می محسوب شده ثبت تجاری های از نشان یا هستند قانونی مالکیت دارای لوگوها این که دهیم می ننشا

 . شود می حفظ اش تجاری های نشان مالکیت برای انجمن قانونی حق آن با که است

 

 هنری آثار از محافظت

 و بیافریند اصیلی نقاشی یا طرح هنری، اثر تا خواهد می هنرمندی از ای هکمیت یا خدماتی هیئت ،NA های گروه از یکی که هنگامی

 کرده امضا را کار این به مربوط سند هنرمند فرد که شود مطمئن کامال باید NA بدنه کند، استفاده NA تجاری نشان از آن در

 از یک هیچ که شویم می مطمئن کار این با .شود می واگذار NA بدنه به اصلی، طرح شامل هنری اثر این حقوق سند این طبق. است

 .شود نمی تمام خارجی شرکتی یا فرد نفع به بعدا اند، گرفته شکل انجمن نفع به که هنری آثار یا NA لوگوهای

 

 NA بهبودی نشریات تولید راهنمای

 مسئولیت ترتیب، همین به. کند می عمل هستند، انجمن مصوب که بهبودی نشریات تمامی ناشر عنوان به NA جهانی خدمات

 در که یافت اطمینان توان می کار این با. است شده گذاشته جهانی خدمات عهده بر انجمن جانب از نشریات این رایت کپی حفظ

 . شود نمی وارد خللی آمده، هایمان پمفلت و ها کتاب در که ما انجمن پیام

 های هزینه چاپ، هزینه درآمد، این. است متکی بسیار NA بهبودی نشریات فروش از حاصل درآمد به گمنام معتادان جهانی خدمات

 بخش. دهد می پوشش را NA انجمن های هزینه کلی بطور و شوند می عرضه جهانی خدمات کنفرانس در که خدماتی دیگر به مربوط

 فروش به جلساتشان در توزیع برای را بهبودی نشریات که است NA های گروه از حاصل NA جهانی خدمات درآمد از بزرگی

 کلی رشد و اتحاد به کمک برای است راهی انجمن مصوب بهبودی نشریات فروش که باورند این بر ها گروه از بسیاری. رسانند می

NA . 

 

 NA های گروه سوی از بهبودی نشریات چاپ

 جهانی خدمات از کتبی جوزم دریافت بدون را انجمن مصوب بهبودی نشریات تولید اجازه کس هیچ کلی، قانون یک عنوان به

 تولید مجوز باید NA های گروه فقط و فقط که دهد می نشان تجربه ما، انجمن ماهیت به توجه با حال، این با. ندارد گمنام معتادان

 مصوب بهبودی نشریات تولید برای NA های گروه که زمانی. باشند داشته خاص شرایطی در را انجمن مصوب بهبودی نشریات

 :کنند پیروی زیر اصول تمام از و دهند قرار بحث مورد را چهارم سنت باید شوند، می مادهآ انجمن

 .دارد آن به مبرمی نیاز که بزند انجمن مصوب بهبودی نشریات تولید به دست زمانی تنها باید NA گروه یک .1

 گروه همان اعضای بین دبای فقط اند شده تولید NA های گروه از یکی سوی از که NA انجمن مصوب بهبودی نشریات .2

 .نرسند فروش به درآمد کسب برای هرگز و شوند توزیع رایگان طور به باید همیشه منابعی چنین. شوند توزیع



 

 

 تغییر نباید شکلی هیچ به اند، شده تولید NA های گروه از یکی سوی از که NA انجمن مصوب های پمفلت و ها کتاب متن .3

 .شود اصالح یا کرده

 : شود داده نشان شکل این به برجسته طور به باید تولید حال در نشریه چاپ حق .4

Copyright © [year of first publication], Narcotics Anonymous World Services, Inc. Reprinted by permission. 
All rights reserved. 

 
 

 از بخشی از نشریات NA شده ثبت های کمیته و خدماتی های هیئت استفاده

 

 یا کرده نقل را NA انجمن مصوب بهبودی نشریات از هایی بخش دارند تمایل که NA شده ثبت های کمیته و خدماتی های هیئت

 بخش طول کلی، طور به. نمایند ذکر و مشخص را شده چاپ مجددا که بخشی یا قول نقل مرجع همیشه بایستی کنند، چاپ مجددا

 فصل یک% 25 از نباید NA های کتاب از قول نقل آوردن یا مجدد چاپ .کند تجاوز لیاص اثر% 25 از نباید شده نقل یا شده چاپ

 .نمود استفاده مرجع کامل ذکر با توان می اثر کل از نیز NA راه مجله های مقاله مورد در .کند تجاوز بخش یا

 خدمات حقوق جز نشده، تبیین اینجا رد خاص طور به که بهبودی نشریات یا تجاری های نشان ،NA نام از دیگری استفاده گونه هر

 فرد برای را دیگری ادعای یا حق هیچ شد، ذکر معنوی مایملک های بولتن در که استفاده از مواردی. شود می محسوب NA جهانی

 .آورد نمی وجود به قانونی، هیچ تحت انجمن، های نشان از کننده استفاده

 گمنام معتادان انجمن. است آمده 1 بخش ،V مقاله در اجرایی قوانین نام با انجمن معنوی مایملک گذاری ودیعه قرارداد در سند این

 به 1993 آوریل 27 تاریخ در و جهانی خدمات کنفرانس در( گذاران ودیعه) ای منطقه خدماتی نمایندگان درخواست به را آن

 1998 آوریل 27 و 1997 آوریل 30 ریختا در جهانی خدمات کنفرانس در را سند این ای منطقه نمایندگان. رساند تصویب

 . است ممکن گذار ودیعه طریق از تنها آن مجدد تغییر و کردند ویرایش

 :بگیرید تماس NA جهانی خدمات با بیشتر اطالعات کسب یا ثبت نام برای

 www.na.org: وبسایت ،818.773.9999: تلفن آمریکا، متحده ایاالت 91409 کد زیپ نویز، ون ،9999 پستی صندوق



 

 

 گمنام معتادان سنت دوازده

 . دارد بستگی گمنام معتادان اتحاد به شخصی بهبودی. گیرد قرار راس در باید ما مشترک منافع .1

 گروه وجدان در را خود ممکن بگونه که مهربان خداوندی – دارد وجود نهایی مرجع یک ، فقط ما گروه هدف با رابطه در .2

 . کنند نمی حکومت آنان هستند؛ اعتماد مورد خدمتگزاران فقط ما رهبران.  نماید می بیان ما

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

 . بگذارد اثر کل در گمنام معتادان یا دیگر های گروه بر که مواردی استثناء به باشد؛ مستقل باید گروه هر .4

 . است عذاب در هنوز که تاس معتادی به پیام رساندن هم آن و دارد اصلی هدف یک فقط گروه هر .5

 آنها در یا بدهند قرار تایید مورد را خارجی انتفاعی سازمان یا مرتبط مؤسسه هیچ نباید هرگز گمنام معتادان های گروه .6

 یا و مالکیت پولی، مشکالت است ممکن زیرا ، بدهد عاریت به ها بدان را گمنام معتادان نام یا و کند مالی گذاری سرمایه

 . سازد منحرف خود اصلی هدف از ار ما ، شهرت

 . نکند دریافت خارج از مالی های کمک و باشد خودکفا کامال باید گمنام معتادان گروه هر .7

 استخدام بخصوصی کارمندان توانند می ما خدماتی مراکز اما بماند، باقی ای حرفه غیر همیشه برای باید گمنام معتادان .8

 . کنند

 کنیم ایجاد هایی کمیته و خدماتی های هیئت توانیم می اما شود، سازماندهی نباید هرگز ، نام این تحت ، گمنام معتادان .9

 . باشند مسئول کنند، می خدمت بدانها که کسانی برابر در مستقیما که

 اجتماعی بحث به نباید هرگز گمنام معتادان نام بنابراین ، ندارد خارجی موضوعات مورد در ای عقیده هیچ گمنام معتادان .10

 . شود کشیده

 ، مطبوعات سطح در را شخصی گمنامی داریم نیاز همیشه ما. تبلیغ تا است جاذبه اصل بر ما عمومی روابط مشی خط .11

 . کنیم حفظ فیلم و ، رادیو

 دهیم. ترجیح ها شخصیت به را اصول که ماست یادآور همیشه و ماست سنتهای تمام روحانی اساس گمنامی .12



 

 

 NA خدماتی مفهوم دوازده

 آورند وجود به ساختاری تا آیند می هم گرد ، گمنام معتادان های گروه ، انجمن مان اصلی هدف به بخشیدن تحقق ایبر .1

 .گردد کل در گمنام معتادان خدمات تامین و هماهنگی توسعه، موجب که

 .است گمنام معتادان های گروه با گمنام معتادان در خدمت برای نهائی اختیار و مسئولیت .2

 .دهند می مسئولیت هایشان انجام جهت خدماتی ساختار به را الزم اختیارات گمنام معتادان گروه های .3

 مورد باید اعتماد مورد خدمتگزاران انتخاب هنگام رهبری های ویژگی. دارد واال ارزشی گمنام معتادان در موثر رهبری .4

 .گیرد قرار توجه

 .گردد تعریف وضوح به گویی پاسخ و گیری تصمیم محدوده باید ، شود می واگذار خدماتی ساختار به که مسئولیتی هر برای .5

 .گذارد تاثیر تصمیمات بر تا مهربان خداوند از دعوت برای است روحانی ای وسیله گروه وجدان .6

 داشته اجازه باید پس دارند؛ عهده به کمیته آن تصمیمات مورد در توجه قابل مسئولیتی خدماتی، کمیته یک اعضای همه .7

 . کنند شرکت گیری تصمیم فرآیند در کامل طور به ات باشند

 .دارد بستگی ارتباطات مان به مستقیم طور به بودن موثر و انسجام به ما خدماتی ساختار .8

 .باشند داشته نظر در گیری تصمیم هنگام را نظرات همه دقت به که مسئولند ما خدماتی ساختار عناصر تمامی .9

 .کند درخواست کمیته از را اش شخصی شکایت به رسیدگی ، تالفی از ترس بدون ،تواند می خدماتی کمیته از عضو هر .10

 .گیرد قرار استفاده مورد ما اصلی هدف پیشبرد برای و بوده مسئوالنه مدیریت تحت باید گمنام معتادان بودجه .11

 .باشد ومتیحک نباید هرگز و است خدماتی همیشه ما ساختار ، گمنام معتادان روحانی ماهیت حفظ راستای در .12



 

 

 


