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 اساسنامۀ کنفرانس فرامنطقۀ آسیا پاسیفیک

  

 محتویاتفهرست                            

  

  APF: بیانیۀ اهداف 1بخش 

  APFدر  NA: عضویت جوامع 2بخش 

: شرایط و 4: شرایط و وظایف پیشنهادی برای اعضای کادر اداری بخش 3بخش 

 وظایف پیشنهادی برای خدمتگزاران دیگر 

 : شرکت کنندگان دیگر کنفرانس فرامنطقه 5بخش  

 : کارهای جدید, تصمیم گیری و رأی گیری6بخش 

 : زمان برگزاری کنفرانس فرامنطقه 7خش ب 

 : رهنمودهای مسائل مالی 8بخش 

 : وظایف و مسئولیت های خدمتگزاران مورد اعتماد 9بخش 

 : خط مشی کمیتۀ اداری 10بخش 

 : عزل خدمتگزاران مورد اعتماد 11بخش 

 : مسئولیت های رابطین و نمایندگان مناطق 12بخش 

 معۀ میزبان کنفرانس : مسئولیت های نمایندۀ جا13بخش 

  APF: خط مشی وب سایت Aضمیمۀ 

  APF: خط مشی انتخابات درBضمیمۀ 

  (FD): اصول توسعۀ انجمن Cضمیمۀ 

  (FD ) : منابع توسعۀ انجمنDضمیمۀ 

 : خط مشی کاال Eضمیمۀ 

  APF: توصیات مربوط به سردبیر و کمیتۀ ویرایش خبرنامۀ Fضمیمۀ 

  APFع به : فرم ارائۀ گزارش جوامGضمیمۀ 

  APF: فرم درخواست شرکت در Hضمیمۀ 

   APF: فرم ارزیابی کارگاه های برگزارشده در Iضمیمۀ 

  APF: خط مشی لیست الکترونیکی Jضمیمۀ 

 " NA: کارگاه " حل چالش های موجود در جوامع نوپای Kضمیمۀ 
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  APF: بیانیۀ اهداف 1بخش 

 کشورهای حوزۀ آسیا پاسیفیک تشکیل شده است . در NAکنفرانس فرامنطقۀ آسیا پاسیفیک از جوامع 

 این اساسنامه از آن جهت تعبیه گردیده تا دستیابی به اهداف مورد توافق این بدنۀ خدماتی را میسرسازد .

 که مبنای ایجاد این اساسنامه  بوده اند, از قرار ذیل می باشند:  APFاهداف 

  

ا پاسیفیک گرد هم آمده ایم تا دربارۀ موضوعات و درکشورهای منطقۀ آسی NAما مناطق و جوامع  )1

نیازهای مشترکمان با یکدیگر تبادل نظر نموده و جهت پیشبرد هدف اصلی انجمن, تجاربمان را با 

 یکدیگر به مشارکت بگذاریم. 

 ایجاد گشته است.  NAاین بدنۀ خدماتی به عنوان مکملی برای ساختارفعلی  )2

  

 در این بخش از جهان درنظرگرفته شده اند:  NAتوسعه و حمایت  اهدافی که به منظور      

a(  تشویق و حمایت از ترجمۀ نشریاتNA  به زبان های خودمان 

b(  تشویق و حمای ت  تالش های اطالع رسانی,دسترسی به مناطق دوردست وH&I  درمناطقAPF 

c(  تشویق, حفظ و حمایت ازایجاد ارتباط بین اعضایNA ,اطق جوامع و منAPF   

d(  ادامۀ همکاری با خدمات جهانیNA  .درراستای تالشهایمان 

  

 چشم انداز ما آن است که روزی: 

e(  هرمعتادی در جهان فرصت آن را داشته باشد که پیام مان را به زبان و فرهنگ خود تجربه نموده

 و راه جدیدی برای زندگی پیدا کند. 

f(  جوامعNA ی در سطح جهان, خدمات جهانNA   وAPF  با روحیۀ همکاری و اتحاد کوشش     کنند

 تا حامل پیام بهبودی مان باشند. 

g( به عنوان یک برنامۀ موفق در سطح جهان شناخته شده ومورد  برنامۀ بهبودی انجمن معتادان گمنام

 احترام قرارگیرد . 

   

  APFدر  NA: عضویت جوامع 2بخش 

  

 تعریف   2.1

چه درداخل حوزۀ کشورهای آسیا پاسیفیک و چه متصل به مرزهای جغرافیایی , NAهر جامعۀ محلی 

, ترکیب و اجزای تشکیل دهندۀ APFمتقاضی گردد. از نقطه نظر  APFآن, می تواند برای عضویت در 

تأثیر می گذارد .مقصود از این قسمت ازاساسنامه ارائۀ رهنمودهایی  NAاین بدنۀ خدماتی, برروی کل 

 APFها و مفاهیم مان است که بتوان آنها را هم درمورد حق کرسی جوامع تازه وارد به منطبق برسنت 

کمک کند, به  APFو هم در رابطه با ایجاد فرایندی که به مشارکت مستمر کلیۀ جوامع کرسی دار در

 کار گرفت   .   
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  APFتشریح یک جامعۀ   2.2

و همچنین  APFفعلی و هم به جوامع بالقوه و آت ی  به منظور ایجاد شفافیت و کمک نمودن, هم به جوامع

 را تشریح می نماید, فراهم     می کنیم:  APFکمیتۀ اداری آن, دراینجا تعریفی از آنچه که یک جامعۀ 

a(  دارای یک کمیتۀ خدماتی منطقه ای و ثبت شده بوده, درکنفرانس خدمات جهانی کرسی داشته و

  باشد .  APFدرحال حاضر یک عضو کرسی دار

b(  دارای یک کمیتۀ خدماتی منطقه ای و ثبت شده بوده, درکنفرانس خدمات جهانی کرسی نداشته و

  باشد .  APFدرحال حاضر یک عضو کرسی دار

c(  یک بدنۀ خدماتی ثبت شده و عضو کرسی داری درAPF  این می تواند یک ناحیه ,مجموعه).باشد

از یک کشور و یا محلهای همجواری  NAین گروه ای از  نواحی و یا شورایی متشکل از چند

بهره مند گشته وبه  APFباشد که به عنوان یک بدنۀ خدماتی فعالیت نموده , ازعضویتش در 

  کمک آن ,درراستای پیشبرد هدف اصلی مان قدم بردارد).

d(  یک شورای تازه تآسیس متشکل از گروه هایNA  که بطور مرتب جلسه برگزار نموده و به

معۀ محلی خود خدمات ارائه می دهد.(برای توضیح بیشتر و همچنین شرایط احراز کرسی جا

  چنین جوامعی به قسمت های ذیل مراجعه کنید).

  

 مسئولیت ها و منافع جوامع کرسی دار   2.3

تشویق می شوند تا گروهی از اعضای خود را به کنفرانس  APFهریک از جوامع عضو  3.2.1

ولیکن تنها یک رابط و یا نماینده از هرجامعه دارای حق رأی خواهد بود.  طبق  فرامنطقه بفرستند,

, به یک علی البدل رابط نیز اجازه داده خواهد شد تا سر میز اصلی جلسه APFصالحدید کمیتۀ اداری 

 ,درکنار رابط بنشیند. یک مترجم نیز می تواند درکنار رابط و علی البدل او در جلسه حضور داشته باشد

اما کمیتۀ اداری جوامع را قویأ تشویق می کند تا اعضایی را که به زبان انگلیسی تسلط دارند, به کنفرانس 

 بفرستند. 

  

جوامع کرسی دار می توانند تحت شرایطی که جامعۀ محلی شان استطاعت مالی الزم را جهت   3.2.2

نمایند. رابط و یا نمایندۀ جامعۀ تقاضای کمک مالی  APFاعزام رابط نداشته باشد, از کمیتۀ اداری 

مربوطه باید فرم درخواست شرکت در کنفرانس را حداکثر تا شش هفته قبل از تاریخ برگزاری آن به 

برساند .کمیتۀ اداری نیز منابع مالی موجود خود را بررسی نموده و درمورد برآوردن  APFکمیتۀ اداری 

 تقاضای مربوطه, تصمیم گیری خواهد نمود. 

  

جوامع کرسی داری که منابع الزم را برای ایجاد وب سایت اختصاصی خود دراختیار ندارند  2.3.3

برای جامعۀ محلی  APFدرخواست کمک کنند. تحت این شرایط مسئول وب سایت  APF,می توانند از 

ی مربوطه یک یا چند صفحۀ اینترنت ی فرعی که شامل شمارۀ تلفن های اصلی و فهرست جلسات         م

 باشد, ایجاد خواهد نمود . 

     

از جوامع کرسی داری که دارای توانایی های الزم می باشند, تقاضا می شود هرکجا که امکان 3.2.4

حمایت کنند. این می تواند شامل اعزام رابطین باتجربه ای به کنفرانس باشد که بتوانند از  APFدارد از

اشند. آنها همچنین می توانند اعانات مالی خود را به کمیتۀ اقدامات آن پشتیبانی نموده و در آن سهیم ب

بفرستند تا جوامع محلی کم بضاعت کمک های مالی مورد نیازشان را دریافت کنند. نوع  APFاداری  

دیگری از حمایت می تواند تهیۀ منابع خدماتی بخصوص مانند اساسنامه, برنامه های استراتژیک و 
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قرارگرفته و دررابطه با جوامع جدیدتر به کار  APFباشد که دراختیار  غیره, توسط جامعۀ محلی تان

 گرفته خواهند شد   .  

  

 به جوامع جدید  APFاهدای کرسی   2.4

  

هرکجا که امکان داشته باشد از این اساسنامه پیروی خواهد شد اما اگر متابعت از بخشهایی از  1.2.4

, موضوع را بررسی نموده و تمام جوانب APFبدنۀ خدماتی آن امکان پذیر نباشد, کمیتۀ اداری و کل 

 NAدرخواست کرسی دارشد ن  یک جامعه را درنظر می گیرند. در طی این فرایند, سنت ها و مفاهیم 

 APFدررأس قرارداشته و مبنای هرگونه تصمیم گیری خواهند بود. با توجه به این موارد اعطای کرسی 

رأی گیری رسمی انجام نگرفته وصرفأ ازطریق تصمیم گیری برمبنای به یک جامعۀ جدید, براساس یک 

 فهم مشترک انجام خواهد گرفت. 

  

تالشخواهد  APFدر راستای همکاری با جامعۀ جدیدی که متقاضی اخذ کرسی است, کمیتۀ اداری  2.2.4

امعۀ جهانی و ج APFنمود تا تأثیر اعطای کرسی به این جامعه را هم برروی خود جامعه و هم برروی 

NA مد نظر قرارداده و تشخیص دهد که آیا چنین کاری بهترین راه برای خدمت به انجمن می باشد یا ,

آغازخواهد شد تا درصورت اعطای  APFخیر. این فرایند حداقل شش ماه قبل از شروع کنفرانس سالیانۀ 

  کرسی, رابط جامعۀ مربوطه بتواند در آن حضوریابد.

  

می گردد که به عنوان یک بدنۀ  APFدید هنگامی واجد شرایط گرفتن کرسی در یک جامعۀ ج3.2.4

خدماتی واحد و یک پارچه عمل کرده و به مدت یکسال به اعضا یا گروهای  خود خدمات مداوم ارائه 

  در تماس دائم بوده باشد.  APFداده باشد و طی یک دورۀ پیشنهادی حداقل شش ماه, با کمیتۀ اداری 

  

 , کمیتۀ اداری بخشی از کارهای جدید کنفرانس را به مبحث APFی برگزاری کنفرانس ط 4.2.4

"اهدای کرسی به جوامع جدید" اختصاص خواهد داد. در این قسمت از کنفرانس, درخواست کتبی جامعۀ 

قرائت شده و سپس گزارشی را که کمیتۀ اداری در مورد منافع داشتن  APFجدید توسط کمیتۀ اداری 

ی این جامعه برای انجمن و همچنین ارتباطات صورت گرفته بین جامعۀ مذکور و آن کمیته,  حق کرس

 تهیه نموده  دراختیار شرکت کنندگان قرارخواهد داد. 

  

همواره به دنبال خرد جمعی خواهد بود. بنابراین درصورتی که کنفرانس به  APFبدنۀ خدماتی  5.2.4

گشته و می تواند درآن شرکت داشته  APFمتقاضی عضوی در  فهم مشترک نائل گردد, دست آخر جامعۀ

باشد. کمیتۀ اداری هرچه سریع تر مراتب را به اطالع جامعۀ جدید خواهد رساند. به همین تریب جامعۀ 

برخوردار گشته و کلیۀ مسئولیت های مربوطه را نیز  APFجدید سریعأ از منافع جوامع کرسی دار 

 متقبل خواهد شد.  

  

در رابطه با تقاضای اهدای کرسی به یک جامعه, اگر کنفرانس نتواند به فهم مشترک مورد نیاز  6.2.4

برسد, کمیتۀ اداری دالیل مربوطه را به اطالع جامعۀ متقاضی کرسی خواهد رساند ودرعین حال به 

تماأل درآینده همکاری با آن جامعه ادامه داده و به ایشان کمک خواهد نمود تا به رشدشان ادامه دهند و اح

 مجددأ برای اخذ کرسی اقدام کنند.  

  

 اخذ کرسی توسط جوامع مشتق شده   2.5
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باشد, چنین درخواستی  APFاگر جامعه ای مشتق گشته و متقاضی اخذ یک کرسی اضافی در  1.2.5

ارتباطی می باشد, ارائه گردد. این جامعه یک پل  APFباید الزامأ توسط جامعۀ اولی که دارای کرسی در 

 و جامعۀ مشتق شده خواهد بود.  APFبین کمیتۀ اداری 

  

جدا شده و متقاضی اخذ کرسی می باشند, باید به  APFجوامعی که از یک جامعۀ کرسی دار  2.2.5

 APFمدت دو سال به عنوان یک بدنۀ خدماتی مجزا فعالیت کرده و به مدت یک سال با کمیتۀ اداری 

ترتیب جامعۀ جدید باید یک بدنۀ خدماتی واحد و یک پارچه داشته باشد که درتماس بوده باشند.  بدین 

دارای کمیته های فرعی فعال بوده و بطور مداوم به اعضای جامعۀ محلی خدمت رسانی نموده و پیام 

NA  . را به معتادان درعذاب برساند 

  

کیل آن شده و همچنین پیشنهاد می شود جامعۀ جدید جزئیات اطالعات و شرایطی که باعث تش3.2.5

جزئیات فرایندی را که منجر به این تصمیم گیری شده را در اختیار کمیتۀ اداری قراردهد . جامعۀ جدید 

تشویق می شود مدارک و اطالعات مربوط به خدمت رسانی های فعلی و گذشتۀ خود را نیز دراختیار 

جلسۀ نشست های مختلف, فهرست آدرس کمیتۀ اداری قراردهد. ( پیشنهاد می شود مدارکی مانند صورت 

 جلسات و کتابچه های راهنمای خدماتی مورد استفاده قرارگیرند.) 

  

پیشنهاد می شود در طی یک جلسه که توسط کمیتۀ اداری هماهنگی می نماید, جامعۀ کرسی دار  4.2.5

کتاب  75حۀ و جامعۀ جدید درخواست کنندۀ کرسی یک تجزیه تحلیل عملی مشابه فرایندی که در صف

 خدمات محلی معتادان گمنام امده است, را انجام دهند . 

  

ترتیبی خواهد داد تا بخشی از کارهای جدید کنفرانس به "اهدای کرسی به  APFکمیتۀ اداری  5.2.5

جوامع جدید "اختصاص داده شود. در این قسمت از کنفرانس, درخواست کتبی جامعۀ جدید توسط جامعۀ 

شده و سپس گزارشی را که کمیتۀ اداری در مورد منافع داشتن حق کرس ی  این کرسی دار قرائت 

جامعه برای انجمن و همچنین ارتباطات صورت گرفته بین جامعۀ مذکور و آن کمیته, تهیه نموده  

 دراختیار شرکت کنندگان قرارخواهد داد. 

  

براین درصورتی که کنفرانس به همواره به دنبال خرد جمعی خواهد بود. بنا APFبدنۀ خدماتی  6.2.5

گشته و می تواند درآن شرکت داشته  APFفهم مشترک نائل گردد, دست آخر جامعۀ متقاضی عضوی در 

باشد. کمیتۀ اداری هرچه سریع تر مراتب را به اطالع جامعۀ جدید خواهد رساند. به همین تریب جامعۀ 

ته و کلیۀ مسئولیت های مربوطه را نیز برخوردار گش APFجدید سریعأ از منافع جوامع کرسی دار 

 متقبل خواهد شد . 

  

در رابطه با تقاضای اهدای کرسی به یک جامعۀ جدید, اگر کنفرانس نتواند به فهم مشترک مورد 7.2.5

نیاز برسد, کمیتۀ اداری دالیل مربوطه را به اطالع جامعۀ متقاضی کرسی خواهد رساند ودرعین حال 

تق شده و همچنین جامعۀ همجوار آن ادامه داده و به ایشان کمک خواهد نمود تا به همکاری با جامعۀ مش

 به رشدشان ادامه دهند و احتماأل درآینده مجددأ برای اخذ کرسی اقدام کنند . 

که اهدای کرسی به جامعۀ  APFچه اختیاری باشد و چه بواسطۀ باور  APFنگرفتن کرسی در  تذکر:

نمی باشد, از جایگاه و ارزش آن جامعه نمی کاهد. جوامعی که دارای کرسی جدید مطابق با منافع انجمن 

 APFنیستند از همان حق و حقوق جوامع کرسی دار برخوردار بوده و می توانند دریافت کنندۀ خدمات 

, اضافه کردن آدرس جلسات شان به فهرست جلسات منطقه APFباشند .(خدماتی مانند دسترسی به منابع 

 کیت راه اندازی گروه, ارائۀ خدمات کارگاهی و غیره)..      ای, نشریات,
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 عدم حضور جوامع کرسی دار در کنفرانس آسیا پاسیفیک   2.6

   

 این بخش از اساسنامه درموارد ذیل به کار برده می شود:  1.2.6

 شرکت نکرده و به مدت دوسال هیچ گزارشی به کمیتۀ APFجوامعی که به مدت دو سال در نشست 

می تواند به نمایندگی از کل بدنۀ خدماتی  APFاداری ارسال ننموده اند. تحت این شرایط کمیتۀ اداری 

APF :با جامعۀ مزبور تماس گرفته و با مطرح نمودن سؤاالت ذیل به این موارد رسیدگی کند , 

   

 الف: آیا ساختار خدماتی آن جامعه هنوز فعال و دایر است. 

به بهترین وجه  APFاورند که وضعیت فعلی شان به عنوان یک جامعۀ کرسی دارب: آیا ایشان براین ب

بوده و می تواند ادامه داشته باشد؟ ج: آیا کمک  NAو جامعۀ جهانی  APFبه نفع جامعۀ محلی خودشان ,

 بتواند فراهم کند؟  APFهای بیشتری هست که 

  

لی کمیتۀ اداری, یک جامعۀ    کرسی اگر تشخیص داده شود که حتی پس از تمام کوشش های عم2.2.6

دار هنوز فعال و دایر نمی باشد, آن جامعه موقتأ کرسی خود را ازدست خواهد داد. توصیات کمیتۀ اداری 

APF  دراین رابطه, در بخش کارهای جدید کنفرانس بعدی درنظر گرفته خواهد شد.  اگر قرار باشد

ی الزامأ باید برمبنای فهم مشترک کل بدنۀ خدماتی جامعه ای کرسی خود را ازدست بدهد, چنین تصمیم

APF  .گرفته شود 

  

جوامعی که فعال نیستند و کرسی خود را ازدست داده اند, الزم است برای اخذ مجدد  3.2.6

کرسیدرخواست دهند. چنین درخواستی باید حداقل شش ماه قبل از برگزاری کنفرانسی که جامعۀ مزبور 

ارسال شود .این فرایند نیاز به تشریک مساعی  APFباشد,  به کمیتۀ اداری خواستار کرسی درآن می 

خواهد داشت و کمیتۀ اداری چنین درخواستی را به همراه  APFبین جامعۀ متقاضی و کمیتۀ اداری 

ارائه خواهد نمود. درصورت اعطای مجدد یک کرسی به این  APFتوصیات خود به سایر اعضای 

 تر و توسط کمیتۀ اداری, به اطالع جامعۀ مزبور رسانده خواهد شد . جامعه, مراتب هرچه سریع

بهره مند شده و  APFدرعین حال ازجامعۀ مربوطه خواسته خواهد شد که از منافع داشتن کرسی در 

تمام مسئولیت های جوامع کرسی دار را به عهده بگیرد. اگر کنفرانس نتواند درابطه با اهدای کرسی به 

نیاز برسد, کمیتۀ اداری دالیل مربوطه را به اطالع جامعۀ متقاضی کرسی خواهد  فهم مشترک مورد

رساند ودرعین حال به همکاری با آن جامعه ادامه داده و به ایشان کمک خواهد نمود تا به رشدشان ادامه 

 دهند و احتماأل درآینده مجددأ برای اخذ کرسی اقدام کنند. 

  

برای جوامعی از انجمن به کارگرفته می شود که به هردلیلی   فعالیت  این بخش از اساسنامه نوعأ تذکر:

شان متوقف شده باشد. جهت برقراری مجدد تماس با این گونه جوامع, همۀ تالش ها شامل اعالم به 

) و کوشش جهت تماس با جوامع هم جوار, به کار گرفته خواهد شد . NAWS( NAخدمات جهانی 

APF ین گونه موارد , جوامعی که درنشست های معتقد است که دراغلب اAPF  حضور ندارند ممکن

 است در مقایسه با جوامعی که حضوردارند, به کمک بیشتری نیاز داشته باشند. 
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  : شرایط و وظایف پیشنهادی برای اعضای کادر ادرای3بخش 

      

 دارای خدمتگزاران ذیل خواهد بود:  APFکمیتۀ اداری  )1

  

ده الف) گردانن

 ب)   منشی

 خزانه دار  ج) 

 د)  مسئول توسعۀ انجمن 

  

 شرایط و وظایف پیشنهادی برای اعضای کمیتۀ اداری:  )2

  

a(  گرداننده 

  سال پاکی  7 -

  خدمت کرده باشد APFسال گذشته) در 2اخیرأ (طی  -

  توانایی درخواندن و نوشتن به زبان انگلیسی -

  مهارت  در کاربرد کامپیوتر -

  اینترنت دسترسی به  -

  

b(  :منشی 

  سال پاکی 2 -

  می تواند رابط و یا نمایندۀ یک منطقه نیز باشد -

  توانایی در تبادل اطالعات به زبان انگلیسی -

   APFترجیحآ داشتن تجربۀ خدماتی اخیر در  -

  داشتن تجربه در ایجاد برنامۀ کاری جلسه -

  داشتن مهارتهای ارتباطی -

  مهارت  در کاربرد کامپیوتر -

  سی به اینترنت دستر -

  

c(  :خزانه دار 

  سال پاکی 2 -

  می تواند رابط یا نمایندۀ یک منطقه نیز باشد -

  توانایی در تبادل اطالعات به زبان انگلیسی -

   APFترجیحأ داشتن تجربۀ اخیر خدماتی در  -

  داشتن تجربه درایجاد دستورجلسه -

  داشتن مهارت های ارتباطی -
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  داشتن مهارت های حسابداری -

  بۀ خزانه داری در سطح کمیتهتجر -

  مهارت  در کاربرد کامپیوتر -

  دسترسی به اینترنت  -

  

  APF: شرایط و وظایف پیشنهادی برای خدمتگزاران دیگر4بخش 

   

 مسئول و سردبیر خبرنامه:  •

  APFتوصیات مربوط به سردبیر و کمیتۀ ویرایش خبرنامۀ  -مراجعه شود  Eبه ضمیمۀ 

  

  مسئول وب سایت: •

  APFخط مشی وب سایت   -مراجعه شود  Aضمیمۀ به 

  

 مسئولین منابع:  •

باشند ب.  APFالف. می توانند درعین حال یک رابط یا نمایندۀ فعلی یا سابق در 

 باید از کشورهای حوزۀ آسیا پاسیفیک آمده باشند 

ارند تا می گذ APFج . مسئولین منابع داوطلبانی هستند که گاه به گاه وقت خود را دراختیار 

, در رابطه با فراهم نمودن یک مهارت بخصوص APFبه کمیتۀ اداری و یا جوامع محلی

 ,کمک نموده و توصیه ارائه دهند  . 

  

 : شرکت کنندگان دیگر کنفرانس فرامنطقه 5بخش 

  

. اعضای دیگر انجمن نیز درصورت تمایل می توانند درکنفرانس NAنمایندگان خدمات جهانی  .2

می توانند در مباحثات شرکت کنند.  APFاما فقط در صورت صالحدید گردانندۀ  حضور یابند

, کمیتۀ میزبان را تشویق می کند تا از آن اعضای بدنه های خدماتی جامعۀ APFکمیتۀ اداری 

 میزبان, که به درگیر شدن در خدمت عالقه دارند, نیزدعوت کند تا درکنفرانس شرکت کنند. 

  

 تصمیم گیری و رأی گیری  : کارهای جدید,6بخش 

لطفأ به جزوۀ راهنمای رابطین جدید که تصمیم گیری برمبنای فهم مشترک را تشریح می کند رجوع 

می تواند براساس فهم مشترک و یا رأی گیری رسمی انجام گیرد  .عمومأ  APFنمایید. تصمیم گیری در 

واند براساس روشی که به آنتصمیم گیری ,  یک جلسۀ مباحثه یا اداری می تAPFو با صالحدید گردانندۀ 

برمبنای فهم مشترک گفته می شود, برگزار گردد. طی برگزاری چنین جلسه ای, پس از اینکه کلیۀ 

جوانب موضوع به بحث گذاشته شدند, هیچیک از شرکت کنندگان مخالفت شدیدی با تصمیم گرفته شده 

 نخواهند داشت. 

کارهای اداری جدید را پیشنهاد می کنند. (منظور  APFدار  رابطین یا نمایندگان مناطق کرسی .1

از این کارها طرح های پیشنهادی/پیشنهادات, درخواست ها, اهدای کرسی به جوامع جدید و 

پیشنهاد دادن کاندیدا  برای پست های خدماتی می باشد) .درصورت نیاز به رأی گیری هریک 

 أی می باشند. از رابطین یا نمایندگان تنها دارای یک حق ر
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تحت شرایطی که حد نصاب نصف به عالوۀ یک حاصل نشود, کنفرانس از گرداننده خواهش  .2

 خواهد کرد که با رأی خود حد نصاب مورد نیاز را بدست آورد . 

نباید در بخش کارهای جدید کنفرانس,  هیچگونه طرح پیشنهادی را ارائه دهد.  APFکمیتۀ اداری .3

د موضوعات مورد بحث دربارۀ یک کار جدید را مطرح کنند که درصورت اما ایشان می توانن

موافقت شرکت کنندگان و پیشنهاد یکی از رابطین حاضر درجلسه, می توان آن را به لیست 

 کارهای جدید کنفرانس اضافه نمود. 

نس و دیگر شرکت کنندگان درکنفرا APFحمایت کنندگان در کنفرانس, خدمتگزاران مورد اعتماد  .4

 حق رأی ندارند اما ایشان می توانند در بارۀ طرح های پیشنهادی اظهار نظر کنند. 

رأی گیری می تواند ازطریق بلند کردن دست و یا آری یا خیر گفتن صورت گیرد اما درزمان انتخاب  .5

 خدمتگزاران مورد اعتماد, از برگه های رأی گیری استفاده خواهد شد. 

 منشی و خزانه دار گرداننده را یاری خواهند نمود.  طی فرایند رأی گیری, .6

طرح های پیشنهادی جدید رابطین که طی بخش کارهای جدید کنفرانس به بحث گذاشته خواهند شد ,  .7
 تحویل داده شوند.          APFر روز قبل, به کمیتۀ اداری  بعدازظه 2باید تا ساعت 

  

 : زمان برگزاری کنفرانس فرامنطقه 7بخش 

در کشورهای حوزۀ آسیا پاسیفیک میزبانی کنفرانس ساالنۀ آسیا   NAهرسال یکی از جوامع  .1

 پاسیفیک را به عهده خواهد گرفت . 

بخشی از این کنفرانس ساالنه به انتخاب جامعه ای که قرار است میزبان کنفرانس سال بعد باشد,  .2

 اختصاص داده خواهد شد . 

 روز بطول انجامیده و معموأل یک رویداد ساالنه خواهد بود.  2تا  3 بین APFیک کنفرانس رسمی  .3

نیز درکنفرانس خدمات جهانی برگزار خواهد شد که رابطین مناطق عضو  APFیک جلسۀ  .4

APF  در آن شرکت خواهند نمود. هدف از برگزاری این جلسه به مشارکت گذاشتن اطالعات و

رانس خدمات جهانی عنوان گشته اند و برروی به بحث گذاشتن موضوعاتی است که در کنف

APF  تأثیر می گذارند. در این جلسه هیچگونه تصمیمی برای کلAPF  گرفته نخواهد شد

نخواهد بود   APF.مخارج خدمتگزاران مورد اعتمادی که در این جلسه شرکت می کنند به عهدۀ 

 . 

 : رهنمودهای مسائل مالی 8بخش 

 د باید دارای دو امضا باشند. چکهایی که کشیده می شون .1

 کلیۀ مخارج و بازپرداخت ها باید شامل رسیدهای مربوطه باشند.  .2

 فرستاده خواهند شد.  APFگزارش های مالی سالی دوبار به کلیۀ اعضای  .3

ع خزانه دار و  باید با هماهنگی و اطالع به موق APFتالشهای گردآوری اعانات برای کمک به  .4

 انجام گیرند.    APFیا منشی 

  

 : وظایف و مسئولیت های خدمتگزاران مورد اعتماد 9بخش 

  گرداننده: .1

  

a.  ارائۀ  گزارشی کتبی به اعضایAPF  در کنفرانس سالیانۀ فرامنطقه 
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b.  تأیید تاریخ شروع و محل برگزاری کنفرانس ساالنۀ فرامنطقه, شش ماه قبل از برگزاری جلسهc. 

 برای تنظیم صورت جلسۀ کنفرانس  APFت اعضای درخواست و دریافت نقطه نظرا

d.  ارسال صورت جلسۀ پیشنهادی به همۀ رابطین و نمایندگان مناطق و

 درخواست نقطه نظر آنها ,دو ماه قبل از تاریخ برگزاری کنفرانس. 

e.  تقسیم کارهای مورد نیاز بین خدمتگزاران دیگرf.  گردانندگی کنفرانس 

g.  بخش هایی از جلسه به منشی و یا سایر شرکت کنندگان در درصورت لزوم, تفویض گردانندگی

 کنفرانس. 

h.  گرداننده تنها نقطۀ تماسAPF  است که به نمایندگی از طرفAPF  با خدمات جهانیNA 

 ارتباط برقرار می کند. 

    

  منشی: .2

  

a.  کمک به گرداننده  و حمایت از او درراستای انجام وظایف و مسئولیت هایشb.  منشی باید در

 کنفرانس فرامنطقه شرکت کند. 

c.  درصورت غیبت یا استعفای گرداننده, منشی کلیۀ وظایف او را به عهده می گیرد. اگر منشی قادر

به انجام این کار نباشد, کمیتۀ اداری شخص دیگری را به عنوان گردانندۀ موقت انتخاب نموده و 

 گذاشت. درطی کنفرانس بعدی انتخاب یک گردانندۀ دیگر به رأی خواهد 

d.  .مسئولیت انجام وظایف مسئول لیست الکترونیکی, به عهدۀ منشی خواهد بود 

e.  مسئولیت تفویض, بازبینی و داوری ایمیل های فهرست الکترونیکی 

f. پاسخگویی به کلیۀ ایمیل هایی که توسط اعضای فهرست الکترونیکیAPF  به کمیتۀ اداری فرستاده

 می شوند   . 

g. رطبق مصوبات کنفرانس سالیانۀ فرامنطقه مسئول تغییر اساسنامه, ب 

h. ایجاد یک لیست داخلی از جزئیات ارتباط با تمام شرکت کنندگان و جوامعAPF  که فقط به برای

بوده ودردسترس عموم قرارنخواهد گرفت. رابطین مناطق  می توانند   APFاستفادۀ بدنۀ خدماتی 

 دراختیارشان قراردهد.  از منشی درخواست کنند تا آدرس ایمیل رابطین دیگر را

i.  مسئول همکاری با نماینده و یا کمیتۀ میزبان دررابطه با تمام موارد برگزاری کنفرانسAPF  که

این شامل  تعامل با کمیتۀ اداری , برنامه ریزی و انتخاب محل برگزاری کنفرانس, هتل محل 

ربوط به برگزاری سکونت شرکت کنندگان, ویزای رابطین و نمایندگان و موارد دیگری که م

 کنفرانس می شوند نیز می گردد. 

j.  منشی با مسئول وب سایت در تماس بوده و کمک می کند تا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام

, کلیۀ گزارشات اداری و کمیته های فرعی و همچنین گزارشات جوامع با فرمت APFکنفرانس

PDF دگان از وب سایت باشند. در وب سایت آپلود شده و قابل رویت توسط بازدیدکنن 

k.  منشی مسئول است صورت جلساتAPF  را ایجاد نموده و حداکثر تا دوماه پس از اتمام کنفرانس

 و همچنین مسئول وب سایت ایمیل کند.  APF,آنها را به مسئول فهرست الکترونیکی 

ان اخیرأ به این صورت جلسات باید توسط اعضای جدید و اخیر کادر اداری(یعنی آنهایی که خدمت ش

اتمام رسیده است)  نیز تأیید شوند. صورت جلسات باید شامل دستورکار تأیید شدۀ کنفرانس که قبل از 

 شروع آن توسط کمیتۀ اداری ایجاد شده  ,و همچنین لیست حضور غیاباعضا نیز باشد. 

l.  منشی است.           مسئولیت آگاه سازی رابطه های جدید با کتابچۀ راهنمای آشنا سازی رابط ها نیز با 
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  خزانه دار: .3

  

a.  ادارۀ حساب بانکیAPF  

b.  تکمیل دو گزارش مالی درسال, که یکی از آنها قبل از برگزاری کنفرانس فرامنطقه تهیه و توزیع

 می شود. 

c.  ارائۀ گزارش مالی درکنفرانس سالیانۀ فرامنطقه 

d. ضاهای مورد نیاز تکمیل کلیۀ فرمهای مربوط به حساب بانکی و هماهنگی گرفتن امe.  صاحب یکی

 می باشد  APFاز امضاهای حساب بانکی 

f. مسئول صدور چک برای درخواست های مالی و سایر هزینه هایAPF  g. 

 خزانه دار باید در کنفرانس فرامنطقه حضور داشته باشد 

h.  ماهانه گزارشی از کلیۀ فعالیت های مالیAPF  نموده و به و همچنین ماندۀ درحساب بانکی را تهیه

 ارسال می نماید.  APFگرداننده و منشی

i.  باید دردسترس باشد و به سؤاالت شرکت کنندگان درکنفرانس فرامنطقه, دررابطه با فعالیت های

 مالی پاسخ دهد. 

j.  .به منظور بررسی اسناد مالی, خزانه دار همۀ اسناد مربوطه را با خود به کنفرانس میاورد 

k. رابط منطقه که توسط گرداننده انتخاب شده باشد, قبل از انتخابات و یا  گرداننده, خزانه دار و یک

 پایان کنفرانس, یک بررسی کامل از کلیۀ اسناد خزانه داری به عمل خواهند آورد. 

l. حداقل دوماه قبل از تاریخ کنفرانس به اعضای لیست الکترونیکیAPF   ایمیل فرستاده و ازآنها خواهد

رکت در کنفرانس فرامنطقه" را تکمیل نموده و به کمیتۀ اداری بفرستند خواست که فرم "درخواست ش

.این فرم باید توسط کلیۀ شرکت کنندگان تکمیل شده و ارسال گردد و مهم نیست که آیا ایشان درخواست 

 کمک مالی می کنند یا خیر. 

m. د.  دررابطه با کلیۀ درخواست های کمک مالی, از اعضای کمیتۀ اداری نظرخواهی می کن 

  

  مسئول توسعۀ انجمن .4

a( مسئول توسعۀ انجمنAPF  توسط بدنۀ خدماتیAPF  سال به عنوان  0انتخاب می شود تا برای مدت

خواهد  APFهای این پست خدماتی به عهدۀ  خدمت کند. کلیۀ هزینه APFعضوی از کمیتۀ اداری

 بود. 

b( بوده و لزومأ حضور در سفرهای  وظیفۀ اصلی خدمتگزار فوق هماهنگ نمودن خدمات توسعۀ انجمن

 توسعۀ انجمن نمی باشد. 

c( مسئول توسعۀ انجمن درتعیین وجدان کلیۀ امور کمیتۀ اداریAPF  شرکت خواهد داشت و هرگونه

 اشاره ای به کمیتۀ اداری, شامل مسئول توسعۀ انجمن نیز خواهد بود. 

وظایف بخصوص ذیل را انجام خواهد دررابطه با کنفرانس سالیانۀ فرامنطقه, مسئول توسعۀ انجمن 

 داد: 

d( طی برنامه ریزی برای کنفرانس سالیانۀ فرامنطقه, جامعۀ محلیNA   ,درمحل برگزاری کنفرانس را

 االمکان دراین فرایند برنامه ریزی شرکت دهد.  حتی

e( . کارگاه های آموزشی مورد نیاز جامعۀ محلی را دربرنامۀ کنفرانس جای دهدAPF ربوط مخارج م

به مکان برگزاری چنین کارگاه هایی را که توسط مسئولین منابع و یا درصورت امکان 

 ,بازدیدکنندگان دیگری برگزار می شوند, متقبل خواهد شد.  
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f(  از جوامعی که تمایل دارند میزبان کنفرانس های آتی فرامنطقه باشند حمایت نموده و کمک     می کند

 ن, برای معرفی در کنفرانس آماده گردند. تا پیشنهادات میزبانی ایشا

g(  گزارشی از فعالیت های توسعۀ انجمن را آماده نموده و همزمان با گزارشات کمیتۀ اداری, بهشرکت

 کنندگان درکنفرانس ساالنۀ فرامنطقه تحویل دهد. 

h(  به منظور پیشبرد هدف اصلیAPF  و همچنین تعیین و به روز نمودن اهدافAPF  و توسعۀ

انجمن, جلسات توسعۀ انجمن و برنامه ریزی استراتژیک را درطول کنفرانس, برگزار و هماهنگی 

 نماید. 

i(  بودجۀ ساالنۀ فعالیت های توسعۀ انجمن درکنفرانس فرامنطقه و با فهم مشترک و توافق بدنۀ خدماتی

APF  .تأیید خواهد گشت 

j( ,درصورت نیاز, بودجۀ ساالنه می تواند  تحت شرایطی که یک سفرتوسعۀ انجمن آغازگشته باشد

 افزایش پیدا کند, اما فقط زمانی که مخارج غیرقابل پیش بینی, متقبل شوند. 

 فعالیت های توسعۀ انجمن 

پیش بینی می شود تعداد درخواست های توسعۀ انجمن از بودجه و منابع موجود, بیشتر باشد. کمیتۀ 

 اولیت بندی کند که مؤثرترین استفاده از منابع حاصل گردد.   اداری موظف است چنان این فعالیت ها را 

k(  تأیید کلیۀ فعالیت های توسعۀ انجمن و همچنین کلیۀ مخارج لحاظ شده در بودجۀ ساالنۀ آن, به عهدۀ

 کمیتۀ اداری می باشد. 

l( وسعۀ مسئول توسعۀ انجمن به جوامع کمک می کند تا درخواست های کتبی خود برای فعالیت های ت

 انجمن را آماده کنند. 

m(  کمیتۀ اداری بهترین روش های استفاده از منابع مالی موجود را به منظور دستیابی به اهداف توسعۀ

 انجمن, تعیین خواهد نمود. 

n(  جوامعNA که خواستار فعالیت های توسعۀ انجمن در جامعۀ خود بوده و تقاضا دارندAPF   مخارج

 کمیتۀ اداری و یا با مسئول توسعۀ انجمن تماس می گیرند.  آن را متقبل شود, یا با

o(  کمیتۀ اداری یک جدول زمانی پیشنهادی از فعالیت های توسعۀ انجمن ایجاد نموده و آن را به روز

 نگاه می دارد. 

p(  مسئول توسعۀ انجمن گزارشات منظمی را از فعالیت های توسعۀ انجمن تهیه نموده و پس از اخذ

ایمیل خواهد نمود  APFن گزارشات از کمیتۀ اداری, آنها را به اعضای لیست الکترونیکی تأیید ای

 . 

  

  مسئول خبرنامه .5

a ( خبرنامۀAPF  را سه بار در سال منتشر می کند که یک بار آن در طی کنفرانس فرامنطقه بوده و

  دردسترس شرکت کنندگان قرارخواهد گرفت.

b (ورد نیاز خبرنامه.جمع آوری مطالب و ایده های م  

c ( خبرنامۀAPF .را توزیع می نماید  

d ( مسئولیت آپلود نمودن خبرنامه دروب سایتAPF .با اوست  

e (.لیستی از آنهایی که خبرنامه برایشان فرستاده می شود تهیه نموده و آن را به روز نگاه می دارد  

f (.درکنفرانس فرامنطقه گزارش می دهد  

g (می تواند رابط و یا نمایندۀ یک منطقه باشد یا نباشد. مسئول خبرنامه  

h (.مجبور نیست درکنفرانس ساالنۀ فرامنطقه شرکت کند  
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  مسئول وب سایت .6

  " رجوع شود.APF"خط مشی وب سایت  Aبه ضمیمۀ 

  

  مسئول منابع روابط عمومی .7

a (باید دردسترس جوامع عضوAPF  کمک های روابط بوده و از درخواست ایشان برای دریافت

  عمومی حمایت کند.

b ( گزارشی از فعالیت های روابط عمومی و همچنین ارتباطات و پروژه های دردست اقدام را تهیه

  نموده و به کنفرانس فرامنطقه ارسال می نماید.

c (.ممکن است یک رابط یا نمایندۀ منطقه باشد یا نباشد  

d (یک باشدباید اهل یکی از جوامع حوزۀ آسیا پاسیف  

e ( مجبورنیست درکنفرانس فرامنطقه شرکت کند و اگر هم کرد مخارج سفر وی راAPF  متقبل

  نخواهد شد.

  

  مسئول منابع زندان ها و بیمارستان ها .8

  

a (باید دردسترس جوامع عضوAPF  بوده و از درخواست ایشان برای دریافت کمک های اطالع

  رسانی حمایت کند.

b (یت های خود و همچنین ارتباطات و پروژه های دردست اقدام را تهیه نموده و به گزارشی از فعال

  کنفرانس فرامنطقه ارسال می نماید.

c (.ممکن است یک رابط یا نمایندۀ منطقه باشد یا نباشد  

d (باید اهل یکی از جوامع حوزۀ آسیا پاسیفیک باشد  

e (م کرد مخارج سفر او را مجبورنیست درکنفرانس فرامنطقه شرکت کند و اگر هAPF  متقبل

  نخواهد گشت.

 : خط مشی کمیتۀ اداری 11بخش 

 تقبل مخارج حضور اعضای کمیتۀ اداری در کنفرانس فرامنطقه  .1

  

a(  گرداننده, منشی, خزانه دار و) درکلیۀ موارد, مخارج مربوط به حضور اعضای کمیتۀ اداری

خت خواهد شد. این شامل مدت برگزاری پردا APFمسئول توسعۀ انجمن) درکنفرانس توسط 

کنفرانس به عالوۀ یک روز خواهد بود. اعضای کمیتۀ اداری موظف اند روز قبل از شروع 

کنفرانس درمحل حضور یابند تا برنامۀ کاری کنفرانس را درطی یک جلسۀ حضوری نهایی 

  کنند.

b(  مسئولین کمیته های فرعی و مسئولین منابعAPF هت حضور درکنفرانس بطور اتوماتیک ج

فرامنطقه, کمک مالی دریافت نخواهند کرد اما ممکن است تحت شرایطی که بودجه اجازه دهد 

و با صالحدید کمیتۀ اداری, برای هزینه های جزئی دیگر(مانند شام و ناهار) کمک مالی 

  دریافت کنند.

  

 رامنطقه ارائۀ کمک مالی به رابطین/نمایندگان مناطق جهت حضور در کنفرانس ف .2
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a(  پولی که برای تأمین هزینه های حضور رابطین در کنفرانس هزینه می شود از منابع بسیاری

و کمک مستقیم  APF, دفترخدمات جهانی, جمع آوری اعانه های  NAمانند: جوامع محلی 

  به دست ما می رسد. APFمناطق به 

b(  هرجامعۀNA ک نماینده به کنفرانس فرامنطقه درون حوزۀ کشورهای آسیا پاسیفیک می تواند ی

انتظاردارد این رابط نمایندۀ رسمی آن جامعه بوده و ممکن است  APFبفرستد. کمیتۀ اداری 

  برای تأیید هویت رابط مربوطه, با آن جامعه تماس بگیرد.

c(  اگر یک جامعۀNA  توانایی مالی برای پرداخت مخارج رابط خود جهت حضور درکنفرانس

شد, می تواند از کمیتۀ اداری درخواست کمک مالی نماید که این امر با تکمیل فرم را نداشته با

و ارسال آن, امکان پذیرخواهد بود. اگر این درخواست مورد تأیید  APFتقاضای شرکت در

قرارگیرد آنگاه منابع مالی مورد نیاز دراختیار رابط/نمایندۀ جامعۀ درخواست کنندهقرار خواهد 

ی متقبل شده شامل بلیط هواپیما, هتل, تغذیه و مخارج متفرقه بوده و تنها گرفت.  هزینه ها

  درصورت ارائۀ رسیدهای مربوطه قابل پرداخت خواهند بود.

d(  قبل از ارائۀ کمک مالی به یک نفر کمیتۀ اداری باید بطوری واضح از هویت رابط و اینکه او

ورتی که یک رابط/نماینده به طور است, اطمینان حاصل کند. درص NAنمایندۀ کدام جامعۀ

مربوطه تماس  NAمشخصی شناسایی نشده باشد کمیتۀ اداری باید جهت تأیید رابط با جامعۀ 

بگیرد. پس از آن است که کمیتۀ اداری درمورد پرداخت کمک هزینۀ سفر یا تعویق آن تا جلسۀ 

  , تصمیم گیری می نماید.APFبعدی 

e( درصورتی که منابع مالی موجود اجازه دهد, کمیتۀ اداری ممکن  درراستای بیانیۀ اهداف مان و

است صالح بداند, مخارج حضور درکنفران س علی البدل رابط جامعۀ میزبان را نیز متقبل 

شود. همچنین کمیتۀ اداری ممکن است در صورتی که بودجه اش اجازه دهد به     علی البدل 

نفرانس قراردارند نیز,جهت حضوردر رابطین جوامعی که درمجاورت محل برگزاری ک

  کنفرانس سالیانه,  کمک مالی پرداخت نماید.

f( :کمک هزینۀ سفر کمیتۀ ادرای و رابطین مناطق شامل موارد ذیل می گردد  

 سفر رفت و برگش ت خدمتگزاران مورد اعتماد از وطن خود به محل برگزاری کنفرانس.  •

شود حتی االمکان بلیط های قابل استطاعت را از خدمتگزاران مورد اعتماد درخواست می 

  خریداری کنند.

شب و شش روز درطور برگزاری کنفرانس فرامنطقه. (مدت برگزاری  2هتل و غذا برای  •

روز است مگر آنکه تصمیم دیگری اتخاذ شود, به اضافۀ یک روز قبل  2الی  3کنفرانس 

  از شروع کنفرانس)

خواست شود تا جهت کمک به کمیتۀ اداری در امور ممکن است از رابط جامعۀ میزبان در •

تدارکات و کمک به سایر رابطین از نظر ترجمه درفرودگاه و همچنین استقرار درهتل 

یک روز قبل از برگزاری کنفرانس در مکان حضورداشته باشد. تحت این شرایط  هزینۀ 

  یک روز اضافی نیز به وی پرداخت خواهد شد .

ه کمک هزینه دریافت می کنند دراطاق های دو تخته اقامت خواهند کلیۀ شرکت کنندگانی ک •

داشت اما ایشان می توانند با پرداخت تفاوت هزینه, در اطاق های یک نفره مستقر شوند. 

از رابطینی که کمک هزینه دریافت نموده اند درخواست می شود صبح روز سه شنبه خود 

  برسانند  . APFرا سریعأ به جلسۀ افتتاحیۀ 

•  
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 مخارج و بازپرداخت آن  .3

a(  نظر به اینکه فعالیت های کمیتۀ اداریAPF  مثأل تماس های) هزینه هایی را دربرخواهد داشت

تلفنی بین کشوری, مترجم ها, فرستادن ایمیل, هزینۀ پست و غیره) اعضای کمیتۀ اداری می 

تماس بگیرند .چنین  APFتوانند برای پس گرفتن مخارجی که متحمل گشته اند, با خزانه دار 

مخارجی باید درچارچوب بودجۀ ساالنه ای که توسط کمیتۀ اداری تعیین می گردند ,هزینه شوند 

 . 

  

 ارائۀ گزارش به کنفرانس خدمات جهانی  .4

a(   کمیتۀ اداری اطمینان می یابد که یکی ازشرکت کنندگان در کنفرانس خدمات جهانی, که

به این کنفرانس اعزام کرده  APFو یا نماینده ای که  نیز باشد APFعضوی از کمیتۀ اداری

را به کنفرانس خدمات جهانی ارائه می دهد. چنین شخصی جهت  APFباشد, گزارش رسمی 

طی زمان مناسبی  APFحضوردراین رویداد کمک مالی دریافت نمی کند.  گزارش کتبی 

ارشات مناطق و فرامنطقه به کنفرانس خدمات جهانی فرستاده می شود تا بتواند در بستۀ گز

 ها لحاظ شود. 

  

 در کنفرانس خدمات جهانی  APFگردانندگی جلسۀ  .5

a(  درغیاب گردانندۀAPF  درجلسۀ فرامنطقه در کنفرانس خدمات جهانی, یکی دیگر از شرکت

 درکنفرانس, می تواند به عنوان گرداننده انتخاب شود.  APFکنندگان

  

 برقراری ارتباط با کمیتۀ اداری  .6

a(  .عمدۀ ارتباطات از طریق ایمیل, کنفرانس های اینترنتی و فکس و تلفن انجام خواهد گرفت 

b(  .گرداننده یک نسخه از کپی کلیۀ اطالعات را دریافت می کند 

c(  گرداننده حداقل یک بار درماه ارتباطات منظم را با دیگراعضا آغازخواهد نمود. اعضای دیگر

 ری ارتباطات شوند.  نیز می توانند باعث برقرا

  

 رأی گیری برمبنای فهم مشترک  .7

a(  کلیۀ تصمیم گیری های کمیتۀ اداری برمبنای فهم مشترک خواهد بود و این زمانی حاصل می

شود که پس از بحث و گفتگوی کامل هیچیک از اعضای کمیتۀ اداری مخالفت شدیدی با 

مشترک رسید, با رابطین/نمایندگان تصمیم مربوطه نداشته باشند. زمانی که نتوان به فهم 

 مناطق جهت دریافت راهنمایی تماس گرفته خواهد شد.  

  

   APFتصمیم گیری دربین جلسات  .8

a(  درمواقع ضروری اگر نیاز به یک تصمیم گیری فوری باشد, بدنۀ خدماتیAPF  این تصمیم

ی باید درمورد این گیری را به عهدۀ کمیتۀ اداری واگذار می کند. کلیۀ اعضای کمیتۀ ادار

تصمیم گیری ضروری با یکدیگر در ارتباط بوده و به توافق برسند. تصمیم گرفته شده 

باید ظرف مدت هفت روز به اطالع بدنۀ خدماتی  APFتوسط کمیتۀ اداری دربین جلسات 

APF    .برسد 

  

 ارتباط با رابطین/نماینده ها  .9

a( ن ارتباط برقرارمی نماید که این می تواند ازطریق کمیتۀ اداری بطور منظم با رابطین/نمایندگا
 ر ایمیل, فاکس و یا پست هوایی باشد.  یا ارسال حداقل سه ماه یکبا APFخبرنامۀ 
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b(  :ارتباطات فوق شامل اطالعات ذیل خواهد بود 

 تصمیمات اخیر کمیتۀ اداری  -

 گزارش سفرها  -

 گسترش برنامۀ کاری   -

 پست های خدماتی خالی  -

 خزانه دار/منشی  گزارش های -

 یادآوری ها و یا اطالعات مربوط به سفر رابطین/نمایندگان به کنفرانس ساالنۀ فرامنطقه  -

 هرنوع اطالعات مربوطۀ دیگر  -

  

  APFبه روزکردن و بازبینی اساسنامۀ  .11

a(  طرح های پیشنهادی درمورد خط مشیAPF  که درکنفرانس سالیانه به تصویب رسیده باشد

حداکثر تا یکماه پس از تاریخ  به اساسنامه اضافه شده و نسخۀ بازبینی شده APFتوسط منشی 

اتمام کنفرانس سالیانه برروی وب سایت آپلود خواهد شد تا همگان بدان دسترسی داشته 

  باشند.

b(  آن اطالعات مضاعف و عملی و همچنین مواردی که نیازبه حذف شدن دارند و اصالحاتی

ۀ اداری ممکن است به بهتر شدن بدنۀ خدماتی مان کمک کنند ممکن که طبق صالحدید کمیت

است جهت مرور وبطور آزمایشی به اساسنامه اضافه شده و حداقل یکماه قبل از تاریخ 

می توانند      کنفرانس فرامنطقه به اعضای فهرست الکترونیکی ایمیل شوند .چنین تغییراتی

مورد اعتمادمان پیشنهاد شده باشند(این نسخه و یا خدمتگزاران  NAتوسط مناطق و جوامع 

ایجاد شده و دارای عالمت "پیش نویس پیشنهادی "خواهد بود).  Pdfاز اساسنامه با فرمت 

لحاظ خواهند گشت که طی  APFشایان ذکر است موارد فوق تنها زمانی در اساسنامۀ 

  کنفرانس فرامنطقۀ سالیانه تصویب شده باشند  . 

  

 ی برای اعضای کمیتۀ اداری خدمت اضاف .11

 3برای اطمینان از تکمیل صورت جلسه های کنفرانس و اطالعات دیگر, اعضای کمیتۀ اداری 

ماه پس از پایان خدمت شان نیز به کارخود ادامه خواهند داد تا انتقال پست از خدمتگزاران قدیمی 

 به جدید به روانی صورت گیرد .   

  

 ) که در Hمی باشد (ضمیمۀ   APFجمع آوری فرم های ارزیابیکمیتۀ اداری مسئول توزیع و  .12

بررسی این فرم ها توسط اعضای فعلی و جدید کمیتۀ انجام می پذیرد.  APFآخرین روزکنفرانس

ایجاد برنامۀ کار کنفرانس سال آینده به کارگرفته خواهد  در اداری انجام گرفته و نتایج حاصل از آن

دیجیتال تبدیل گشته و دردفتر گروه نگهداری شود تا کمیته های آتی  شد .این فرم ها باید به فرمت

  بتوانند به این اطالعات دسترسی داشته باشند.

  

" را به یک رویداد بهبودی که در تعطیالت آخرهفته و APFمی تواند نام"  APFکمیتۀ اداری  .13

 توسط جامعۀ میزبان برگزار می گردد, عاریت دهد.  APFپس از کنفرانس 

  

 یک نسخۀ چاپی از کلیۀ گزارشات اداری و بسته های آماده سازی رابطین به هریک از رابطین  .14

گزارشات و بسته های آماده سازی حداقل دوهفته قبل از تاریخ حاضر در کنفرانس فرستاده خواهد شد .

   ارسال خواهد گشت. APFشروع کنفرانس,  به کلیۀ اعضای فهرست الکترونیکی
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  کارگاه های ذیل در برنامۀ کاری کنفرانس لحاظ خواهند شد::  APFبرنامۀ کاری  .15

a(  حل چالش های موجود در جوامع نوپایAPF  به ضمیمۀ)K  (.رجوع شود

 : عزل خدمتگزاران مورد اعتماد 11بخش 

و درطی جلسات بین کنفرانس, آن  APFحق دارد به نمایندگی از بدنۀ خدماتی  APFکمیتۀ اداری 

 د اعتمادی را که وظایف خود را برطبق مندرجات این اساسنامه انجام ندهد, عزل کند. خدمتگزار مور

هرگونه تالشی را به انجام خواهد رساند تا جزئیات این عدم کارایی  APFقبل از هراقدامی, کمیتۀ اداری 

بگذارد.  و همچنین راه های ممکن برای تغییر شرایط موجود را با خدمتگزارمورداعتماد مربوطه درمیان

عزل خدمتگزار  APFاگر کمیتۀ اداری به این فهم مشترک برسد که بهترین روش برای حفظ منافع کل 

 مربوطه می باشد ,فرایند ذیل را پیگیری خواهد نمود: 

روز ازپست خود استعفا دهد و اگر  7به خدمتگزار مورد اعتماد فرصت داده می شود حداکثر تا  .2

خدمت وی اتوماتیک وار خاتمه یافته و پست خدماتی مزبور ازطریق  پاسخی از او دریافت نشد,

حق رأی دارند  APFفرستادن یک ایمیل خصوصی به خدمتگزار عزل شده و اعضایی که در 

 ,خالی اعالم خواهد گشت. 

اگر خدمتگزار فوق براین باور باشد که درخواست استعفای وی عادالنه و معقول نیست, کمیتۀ  .0

رسانده  APFت مربوطه و همچنین فرایند قید شده را به اطالع اعضای رأی دهندۀ اداری جزئیا

 22باید ظرف حداکثر  APFو از ایشان تقاضای راهنمایی خواهد نمود. اعضای رأی دهندۀ 

) از کمیتۀ اداری خواهش کنند که خدمتگزار aروز یکی از گزینه های ذیل را انتخاب کنند: 

) تصمیم گیری دراین رابطه را تا کنفرانس فرامنطقۀ بعدی به bنکه مربوطه را عزل کند. یا ای

 تعویق بیاندازند . 

از کمیتۀ اداری بخواهند که خدمتگزارمربوطه عزل شود, کمیتۀاداری  APFاگر رأی دهندگان  .3

یک ایمیل خصوصی به خدمتگزار عزل شده فرستاده و یک نسخۀ چاپی از آن را نیز تهیه می 

می تواند به هریک از اعضای دارای حق رآی در کنفرانس که خواهان دیدن آن  کند. این نسخه

هستند, فرستاده شود. نام خدمتگزار برکنارشده دراولی فرصت از فهرست الکترونیکی حذف 

خواهد گشت. کمیتۀ اداری موظف است تا برگزاری رأی گیری درکنفرانس سالیانۀ بعدی, برای 

 خدمات مربوطه را به عهده بگیرد . پرکردن پست خالی شده, انجام 

تصمیم گیری دراین مورد تا کنفرانس بعدی به تعویق بیافتد,  bاگر قراربراین شد که برطبق گزینۀ  .2

طی کنفرانس بعدی و درطول جلسۀ بسته ای که قبل از کنفرانس اصلی توسط کمیتۀ اداری 

ی این جلسۀ بسته به عهدۀ کمیتۀ برگزار می گردد, به این موضوع رسیدگی خواهد شد. گردانندگ

اداری بوده و شرکت کنندگان درآن, اعضای کادراداری, خدمتگزار مورد اعتمادی که قرار است 

به پیشنهاد عزل او رسیدگی شود, (اگر این خدمتگزار مورد اعتماد قادر به حضور درجلسه 

اهد شد) و اعضای نباشد ,متن اظهارنامۀ وی توسط یکی از اعضای کمیتۀ اداری خوانده خو

 دارای حق رأی در کنفرانس فرامنطقه خواهند بود. 

اگر در رابطه با پیشنهاد کمیتۀ اداری برای برکنار نمودن شخص فوق و یا درخواست استعفا  .2

می باشد  APFکردن از وی, فهم مشترک حاصل شد و توافق شد که برکناری وی به نفع کل 

ان لحظه از پست خود برکنار خواهد شد .درنتیجه کمیتۀ ,خدمتگزار مورد اعتماد مزبور درهم

 اداری قادرخواهد بود تا پست خالی مربوطه را اطالع رسانی نموده و پرکند.  
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اگر اعضای دارای حق رأی به این فهم مشترک برسند که طبق باور ایشان خدمتگزار مورد  .2

قضیه درهمین جا خاتمه پیدا کرده و اعتماد مربوطه می تواند مؤثرانه به خدمت خود ادامه دهد, 

 خدمتگزارمورد اعتماد می تواند تا خاتمۀ مدت خدمتش به کارخود ادامه دهد. 

 جزئیات کاملی از فرایند فوق را بدون توجه به نتیجۀ آن, بایگانی خواهد نمود.       APFکمیتۀ اداری  .7

 : مسئولیت های رابطین/نمایندگان مناطق 12بخش 

" (نمونه ای APFارش جامعۀ خود به کنفرانس سالیانه با استفاده از فرم"گزارش جوامعارائۀ گز .1

 APFآورده شده است). این گزارش باید از طریق فهرست الکترونیکی Fاز این فرم در ضمیمۀ 

ارسال شود و کپی های چاپ شده  APFحداکثر تا یکماه قبل از برگزاری کنفرانس سالیانه به 

کنفرانس سالیانه آورده شود. کمیتۀ اداری تعداد نسخه های مورد نیاز را به ای از آن نیز به 

 رابطین اعالم خواهد نمود. 

ارسال نموده درخواست کمک مالی را به خزانه APFموارد دستورکار کنفرانس را به گردانندۀ .2

 ارائه می دهد.  APFدار

از تاریخ برگزاری کنفرانس سالیانه  باید فرم تقاضای شرکت در کنفرانس را حداقل شش ماه قبل .3

به کمیتۀ اداری ارسال نماید و مهم نیست که رابط یا جامعۀ مربوطه متقاضی کمک مالی باشد یا 

 خیر. 

هفته قبل از شروع کنفرانس به دست کمیتۀ اداری نرسیده باشند  2به درخواست های مالی که حداقل تا  .4

 ,ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ن باید این نکته را روشن سازند که آیا برایشان امکان دارد هنگام سفر به محل برگزاری رابطی .5

در فعالیت های  APFکنفرانس در مسیر خود توقف نموده و با هماهنگی احتمالی کمیتۀ اداری 

 جانبی برای حمایت از جوامع همجوار جامعۀ میزبان کنفرانس, شرکت جویند. 

, بوسیلۀ ایمیل NAو خدمات جهانی  APFمسئول ایجاد ارتباط بین منطقه /جامعۀ خود و اعضای .6

 بار درسال.)  2. ( فواصل پیشنهادی برای برقراری ارتباط, حداقل APFو فهرست الکترونیکی 

بازتاب هرگونه اطالعات مربوط به دیگر رابطین که از طریق فهرست الکترونیکی دریافت شده و  .7

 چنین اطالعاتی به کمیته های خدماتی خودشان. انتقال 

از هرگونه تغییر اطالعات تماس رابطین یا نمایندگان مناطق ویاجوامع  APFآگاه نمودن گردانندۀ  .8

NA . 

 اطالع دهد.  APFحضور خود در کنفرانس فرامنطقه را به گردانندۀ  .9

ز آنچه که در آنجا رخ می دهد تهیه حداکثر تا دو ماه پس از برگزاری کنفرانس فرامنطقه گزارشی ا .10

 ارسال می نماید.  APFنموده و به جامعۀ محلی خود و همچنین کمیتۀ اداری 

 آشنا شود.   APFباید با بستۀ آماده سازی رابطین .11

 آشنا شود.  APFباید با منابع موجود در وب سایت  .12

 لی خود اطالع رسانی نماید .به جوامع مح APFباید کلیۀ پست های خدماتی خالی را در  .13

(کمیتۀ اداری از کلیۀ رابطین/نمایندگان مناطق خواهش می کند کپی اطالع رسانی خود را به 

جامعۀ مربوطه برای ایشان ارسال نمایند. ما با روحیۀ مشارکت باز اطالعات, این خواهش را 

 از شما می کنیم.)   
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 فرانس : مسئولیت های نمایندۀ جامعۀ میزبان کن13بخش 

همکاری  APFدررابطه با کلیۀ موارد تدارکاتی و برگزاری کنفرانس فرامنطقه با کمیتۀ اداری  .1

می کند. رابط میزبان حتی اگر از دیگران کمک می گیرد و یا یک کمیتۀ میزبانی تشکیل داده 

 است, وی تنها نقطۀ تماس با کمیتۀ اداری محسوب خواهد شد. 

بطور مرتب بوسیلۀ ایمیل درارتباط بوده و گاه و بی گاه برای برقراری درتمام اوقات قادراست  .2

تماس تلفنی با کمیتۀ اداری دردسترس باشد. این می تواند یک خدمت وقت گیر باشد و رابط 

 میزبان باید وقت کافی و تمایل داشته باشد تا بتواند نیازهای این خدمت را برآورده سازد. 

 زبان انگلیسی را به روانی صحبت کند.  زبان محلی خود و همچنین .3

همکاری می کند تا تاالر محل برگزاری کنفرانس را پیدا کرده و  APFمستقیمأ با کمیتۀ اداری  .4

رزرو کند .مکان انتخاب شده باید مطمئن, ایمن و مناسب بوده وهزینۀ معقولی را دربرداشته 

و سایر  NAبدل رابطین, خدمات جهانی باشد. هتل مزبور برای استقراررابطین مناطق, علی ال

 شرکت کنندگان در کنفرانس نیز مورد استفاده قرارخواهد گرفت. 

رابط میزبان دردستیابی به قیمت های قابل قبول برای تاالرهای برگزاری کنفرانس, اطاق های  .5

بط کمک خواهد کرد. کمیتۀ اداری ممکن است از را APFهتل و غذا و همچنین سایر امور به 

میزبان درخواست کند تا برای ایجاد بودجۀ کنفرانس, اطالعات مربوطه را کسب نموده و ایشان 

 را یاری دهد. 

 ارائۀ قرارداد هتل به کمیتۀ اداری (به زبان انگلیسی) حداقل سه ماه قبل از برگزاری کنفرانس.  .6

ئل کمکی صمعی بصری, رابط میزبان ممکن است درموارد ایاب و ذهاب, تهیۀ لوازم دفتری, وسا .7

 کمک کند.  NAو خدمات جهانی  APFپرینتر و امثال آن, به 

درتعیین بهترین روش برای انتقال به هت ل رابطینی که کمک مالی  APFهمیاری با کمیتۀ اداری  .8

 و غیره.  NAدریافت نموده اند و همچنین خدمات جهانی 

کمیتۀ اداری که این شامل موارد ذیل نیز ارائۀ اطالعات درخواستی رابطین حاضر درکنفرانس, به  .9

 خواهد شد: 

a(  اطالعات مربوط به ویزا و مهاجرت و همچنین عوارض فرودگاهی و غیرهb( 

 بهترین محل و نرخ تبدیل ارز به پول رایج محلی 

c(   شماره تماس های ضروری مانند بیمارستان, پلیس, تاکسی, هتل و غیره 

d( ن و لیستی از بایدها و نبایدها مانند طرزپوشش و غیره موارد فرهنگی جامعۀ میزباe( 

 نکات قابل توجه درمورد آب و هوا و لباس متناسب شرایط موجود 

f(  آدرس جلسات و اطالعات درمورد جلسات بهبودی در نزدیکی مکان برگزاری کنفرانسg( 

فرانس درمورد باید دو شب قبل از تاریخ برگزاری کنفرانس درمحل حاضر بوده و درطول کن

 چیدمان و یا موارد اجرایی دیگر با کمیتۀ اداری همکاری نماید. 

h(  رابط جامعۀ میزبان تشویق می شود تا از اعضای بدنۀ خدماتی محلی که تمایل به خدمتدارند جهت

 حضور درکنفرانس دعوت به عمل آورد. 

i( ید. باید بنرها, پالکاردها ,کاردهای حاوی اسامی را ساماندهی نما 

   

  APF: خط مشی وب سایت Aضمیمۀ 

 هدف: 
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در حوزۀ آسیا  NAتسهیل در تهیه و دردسترس قراردادن اطالعات به اعضای جوامع و مناطق

 پاسیفیک و درسطح دنیا. 

 کلیات: 

) متعلق به کنفرانس فرامنطقۀ آسیا پاسیفیک بوده و  APF http://www.apfna.org )وب سایت  .1

توسط همین بدنۀ خدماتی مدیریت می شود. مسئولیت نگهداری این پایگاه اینترنتی به عهدۀ مسئول 

 می باشد.  APFوب سایت 

و همچنین دوازده سنت و دوازده مفهوم  APFتأیید  محتویات وب سایت باید با رهنمودهای مورد .2

NA  .مطابقت داشته باشد 

محتویات صفحات وب سایت باید توسط کلیۀ براوزرها یا نرم افزارهای مرورگر و نسخه های  .3

 آنان قبل دسترسی باشد . 

 محتویات صفحات وب سایت باید قابل پرینت گرفتن باشد .  .4

ایت زمینۀ متون جایگزین باید همواره شامل توصیف محتویات بوده و هنگام ایجاد صفحات وب س .5

 تمام اطالعات هرصفحه را دردسترس افرادی قراردهد که ازنظرفناوری ناتوانند. 

را می توان به این وب سایت لینک نمود. وب سایت های          NAفقط وب سایت های دیگر  .6

 نک شوند. لی APFنباید به وب سایت  NAغیر مرتبط به 

تا جایی که امکان داشته باشد محتویات وب سایت باید شامل مطالبی به زبان اعضای جوامع محلی  .7

باشد. این کار را می توان به وسیلۀ لینک شدن به مطالب درج شده در وب سایت خدمات جهانی 

NA  .نیز انجام داد 

د و تنها پس از بازبینی و همۀ مطالب جدید باید اول در یک قسمت آزمایشی وب سایت نصب شون .8

تأیید توسط کمیتۀ اداری می توانند در قسمت عمومی وب سایت نصب شوند. این دربارۀ اطالع 

 رسانی درمورد رویدادهای جدید و همچنین تصحیح جزئیات تماس, صدق نمی کند. 

شدۀ        همۀ اسامی رمزشامل به روزرسانی محتوای وب سایت, به روز رسانی آدرس اینترنتی و ثبت  .9

 وب سایت و اسم رمز کمپانی میزبان وب سایت, باید دردسترس کمیتۀ اداری قرارگیرد. 

مسئولیت و دسترسی به کلیۀ جوانب وب سایت باید دراختیار کمیتۀ اداری بوده و منحصرأ دردست  .10

 یک شخص نباشد. 

 محتویات 

 وب سایت باید دارای محتویات ذیل باشد: 

 آرشیو خبرنامه های قبلی  خبرنامۀ جدید و )1

   APFبیانیۀ اهداف و بیانیۀ چشم انداز  )2

 صفحۀ تاریخچه که بطور منظم به روز شده باشد  )3

   APFصفحۀ جزئیات اطالعات تماس اعضای اداری و خدمتگزاران  )4

 در فرامنطقه  NAصفحۀ شامل جزئیات اطالعات تماس با اعضا و جوامع دورافتاده و منزوی  )5

 APFیک صفحه شامل اطالعات درمورد رویدادها و فعالیت هایی که قراراست در جوامع  )6

بوقوع بپیوندد و ممکن است مورد توجه اعضای جوامع و مناطق آسیا پاسیفیک قرارگیرد. این 

 اطالعات ممکن است شامل تک برگی های اطالع رسانی یا فرم های ثبت نام باشد و قابل 

ر خواهند بود .چنین اطالعاتی با صالحدید مسئول وب سایت و بامشورت کمیتۀ دانلود شدن توسط کارب

 اداری, دردسترس کاربران قرارخواهد گرفت. 

http://www.apfna.org/
http://www.apfna.org/
http://www.apfna.org/
http://www.apfna.org/
http://www.apfna.org/
http://www.apfna.org/
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بخش "جوامع آسیا پاسیفیک" شامل لینک هایی به وب سایت های تحت کنترل خود این جوامع ,خواهد 

 بود. 

a( ا نداشته باشد, یک بخش شامل درجایی که یک جامعه یا یک منطقه وب سایت مختص به خود ر

 اطالعات تماس اولیه و اطالعات جلسات برای شان راه اندازی می شود. 

b(  :برای اطمینان از اینکه هرگونه اطالعات  جلسات دقیق و به روز شده است 

اطالعات جلسات باید توسط جوامع تهیه و درقالب یک جدول ارائه شوند, خصوصأ در  -

 یا پنج جلسۀ هفتگی برگزار می کنند.  جوامعی که بیش از چهار

هرکجا که امکان داشته باشد ارائۀ جدول یا هرگونه تغییر در مورد اطالعات جلسات باید  -

طریق ساختار محلی دراختیار مسئول وب سایت قرارگیرد. انجام هرگونه به روز رسانی 

 توسط افراد به آن ساختار خدماتی عودت داده می شود. 

اختیار مسئول وب سایت قرارگرفته از طریق صفحۀ آن جامعه با            این جدول که در -

 قابل دانلود خواهد بود.  Pdfفرمت 

درمواقعی که نتوان چنین جدولی را تهیه کرد جزئیات جلسات را می توان به مسئول      وب  -

 سایت ارسال نمود که او آنها را در لیست صفحۀ جوامع لحاظ خواهد نمود. 

العات جلسات باید توسط یک عضو از جامعۀ محلی, سه باردرسال, به دقت مورد کلیۀ اط -

و دوبار دیگر درطول سال. اگر این بررسی ها  APFبررسی قرارگیرد, یک بار درجلسۀ 

انجام نپذیرد, مسئول وب سایت با مشورت کمیتۀ اداری, اطالعات جلسات آن جامعه را از 

 روی وب سایت برخواهد داشت. 

        

که ممکن است مورد بهره برداری اعضای جوامع و  NAلینک های دیگر به سایر وب سایت های  )7

 مناطق درفرامنطقه قرارگیرند. 

 صفحۀ اسناد که بوسیلۀ اسم رمز محافظت شده باشد و شامل:  )8

  APFکپی پیش نویس ها و گزارش های جلسات  -

 کپی پیش نویس های مربوط به سایر جلسات فرامنطقه  -

, جوامع و NAسایر اسناد که کمیته اداری باور دارد ممکن است درراستای منافع اعضای  -

 مناطق در فرامنطقۀ ما باشد. 

 صفحۀ "منابع" شامل:  )9

 منابع ترجمه  -

 منابع زندان ها و بیمارستان ها  -

   APFمنابع و اسناد مربوط به خدمات در -

, جوامع NAدرراستای منافع اعضای  هرمطلب دیگر که کمیته اداری باور دارد ممکن است -

 و مناطق در فرامنطقۀ ما باشد. 

        ترکیب و ساختمان وب سایت

ترکیب و ساختمان وب سایت باید با صالحدید مسئول وب سایت انجام پذیرد, اگرچه او باید  )1

راهنمایی های اکثریت اعضای کمیته یا کمیتۀ اداری را بپذیرد. همچنین این روند درطی 

 , به همین منوال ادامه خواهد داشت. APFبرگزاری کنفرانس یا بین جلسات 

روند انتشار محتویات جدید, طراحی جدید و به روزرسانی مطالب باید در راستای خط مشی وب  )2

 سایت انجام پذیرد . 
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 پست خدماتی مسئول وب سایت 

 ی باشد. سال م 2این یک پست با تعهد خدمت دوسال و حداقل مقطع پاکی  )1

را نشان داده وبتوانند  html-codeکلیۀ داوطلبان این پست خدماتی باید توانایی خود در نوشتن  )2

یک وب سایت را مدیریت کنند. آنان همچنین باید به کامپیوتر دسترسی داشته باشند که بتوانند 

تی به اینترنت ) را شناسایی نموده و بتوانند به راحweb browserآخرین نسل جدید مرورگرها( 

 وصل شوند. 

مسئولیت نگهداری و به روز رسانی وب سایت در مدت تقریبأ ده روز پس از دریافت آخرین اطالعات  )3

 جدید, به عهدۀ مسئول وب سایت می باشد. 

درصورتی که مطالب جدید منتشر شود, مسئول وب سایت خالصۀ آن را به همراه جزئیات آخرین  )4

 هرست الکترونیکی ایمیل خواهد نمود. تغییرات, به اعضای ف

مسئول وب سایت گزارشی شامل خالصه ای از توسعۀ وب سایت, آمار بازدیدکنندگان و پیشنهادات  )5

 در مورد توسعۀ مداوم را تهیه نموده و به کنفرانس سالیانه ارائه می دهد. 

  

     

  APF: خط مشی انتخابات درBضمیمۀ 

گزاری انتخابات, برای تأیین خدمتگزاران مورد اعتمادی که مایلند پست تهیۀ یک آیین نامۀ برهدف: 

 احراز کنند.  APFهای رهبری را در 

 کلیات: 

 و بالفاصله پس از صرف ناهار, برگزار شود.  APFانتخابات باید درروز آخر کنفرانس  )1

نان حاصل کند که موظف است فرایند برگزاری انتخابات را اداره نموده و اطمی APFگردانندۀ  )2

 هیچیک از داوطلبین مورد بی عدالتی قرارنگرفته و درحق شان کوتاهی نشود. 

موظف است اطمینان حاصل کند که یک یک اعضای دارای حق رأی, کامأل  APFگردانندۀ  )3

ازفرایند رأی گیری آگاه باشند.  او همچنین شرایط احراز پست و وظایف مربوط به آن را نیز 

 د کرد. قرائت خواه

قبل از برگزاری انتخابات تعداد شرکت کنندگان دارای حق رأی شمرده خواهد شد تا اطمینان  )4

 حاصل شود اکثر اعضا در آنجا حضور دارند. 

به کلیۀ  APFاین رهنمودها همیشه باید در بستۀ آماده سازی رابطین که قبل از شروع کنفرانس  )5

 گردند. شرکت کنندگان فرستاده می شوند, لحاظ 

 طول خدمت: 

دو سال می باشد. خدمتگزاران مورد اعتماد خدمت خود  APFطول خدمت کلیۀ پست های خدماتی  )1

 را بالفاصله پس از جلسه ای که درآن انتخاب می شوند, به عهده می گیرند. 

برای خزانه دار, منشی, مسئول خبرنامه و مسئول وب سایت می توانند حداکثر دردو دورۀ متوالی  )2

 خدمت داوطلب شوند. 

 طول خدمت گرداننده دوسال بوده و قابل تمدید نمی باشد.  )3

 استعفا: 

اگر یک خدمتگزار مورد اعتماد قبل از پایان دورۀ خدمتش از پست خود استعفا دهد, وظایف او  )1

 APFتوسط اعضای دیگر کمیتۀ اداری انجام خواهند گشت. چنین استعفایی به اطالع کلیۀ اعضای 
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رسانده شده و علت آن نیز داده خواهد شد. انتخاب یک خدمتگزار جدید در کنفرانس بعدی انجام 

 خواهد گرفت. 

 یک خدمتگزار مورد اعتماد را می توان به خاطر دالیل ذیل برکنار نمود:  )1

a(  ازدست دادن پاکی درطی دورۀ خدمت 

b( ایطی کمیتۀ اداری ناتوانی در انجام وظایف و تعهدات که تحت چنین شرAPF  با شخص

 مربوطه تماس گرفته و گزینه های ذیل را به او پیشنهاد می دهد: 

زمان بیشتری دراختیار او قرارداده می شود تا وی بتواند به وظایف  -

 و تعهدات خود عمل کند. یا اینکه: 

 به او فرصت داده می شود تا ازپست خود استعفا بدهد  -

حداقل مقطع پست خود استعفا دهد از او خواهش می شود تا از -

 : 

 پنج سال می باشد.  APFحداقل مقطع پاکی برای کلیۀ پست های خدماتی      

 فرایند کاندید شدن: 

 می شود که باید توسط فرد داوطلب انجام  APFاین فرایند شامل تکمیل نمودن فرم سوابق خدماتی      

ار دراولین روز کنفرانس فرامنطقه به دست گردانندۀ گردد. فرم تکمیل شده باید تا قبل از وقت ناه

APF  رسیده باشد. با وجودیکه کاندید شدن و یا کاندید نمودن دیگر خدمتگزاران حتی در اولین روز

کنفرانس نیز قابل قبول می باشد, توصیه می شود لیست کاندیداها حداقل دوماه قبل از تاریخ برگزاری 

ل گردد .زمانی که گرداننده فرم کاندیدایی را دریافت    می کند, کپی کنفرانس به کمیتۀ اداری ارسا

 توزیع شود.   APFاین فرم باید بالفاصله بین اعضای دارای حق رأی 

 فرایند رأی گیری 

 گرداننده شرایط خدمتگزار و شرح وظایف مربوط به پست خدماتی را خواهد خواند.  )1

مناطق تأیید شوند. به درخواست کاندیداهایی که توسط هیچ رابط داوطلبین باید توسط یکی از رابطین  )2

 یا نماینده ای تأیید نشوند, ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 رأی گیری باید بصورت مخفی انجام گیرد.  )3

% آرا را بدست آورد, انتخاب خواهد شد. اگر بیش از دو داوطلب برای 22دواطلبی که بیش از  )4

% آرا را 22ته باشند و هیچیک از آنها دردورۀ اول رأی گیری, بیش از پست خاصی وجود داش

به دست نیاورد, داوطلبی که حداقل آرا را کسب نموده حذف شده و دو داوطلب باقی مانده مجددأ 

 % آرا را کسب کند انتخاب خواهد شد. 22به رأی گذاشته خواهند شد و آن کس که بیش از 

داوطلب مساوی باشد,  یک بار دیگر رأی گرفته خواهد شد و اگر  اگر آرای کسب شده توسط دو )5

 شرایط تغییر نکرد, گرداننده می تواند با رأی خود یکی از دو داوطلب را انتخاب کند.   

          

 ) FD: اصول توسعۀ انجمن( Cضمیمۀ 

ی شده باشند حمایت مال APFرهنمودهای توسعۀ انجمن تنها درمورد خدمات توسعۀ انجمنی که توسط 

می توانند درراستای حمایت از جوامع همجوار و یا دررابطه با  APFایجاد گشته اند اما جوامع عضو 

سفرهای توسعۀ انجمن در منطقۀ خودشان, از این رهنمودها استفاده جویند .اصل اولیۀ توسعۀ انجمِن 

APF  حمایت از رشد, اتحاد, ثبات و بهبودی جوامعNA  در حوزۀAPF اشد.مقصود از اصول می ب

خدمات توسعۀ  APFاین رهنمودها کمک به راهنمایی اعضایی  است که تمایل دارند به نمایندگی از 

 پاکی
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انجمن را انجام دهند .کلیۀ خدمات توسعۀ انجمن دروحلۀ اول رهنمودهای دوازده قدم و دوازده سنت را 

 اصول ذیل دراینجا تشریح می گردند:  مد نظر قرارخواهند داد. به منظور فراهم نمودن راهنمایی بیشتر,

می گوید: دروحلۀ اول خسارت  APFاصل اول توسعۀ انجمن در  در وحلۀ اول, خسارت نزنید. •

نزنید و شرایط را از آنچه که هست بدتر نکنید. شاید این هشدار غلوآمیز به نظر آید اما مهم است 

می تواند دربین  NAرحال توسعۀ توجه داشته باشیم که تأثیرهای بیرونی برروی یک جامعۀ د

اعضای آن جامعه عدم تعادل ایجاد کند که این خود به نفع آن جامعه نخواهد بود. مابقی این 

رهنمودها با این نیت اصلی نوشته شده اند که با استفاده از آنها بتوان فعالیت های حمایت کننده 

 ای سرراه دوری نمود.    و مفی د توسعۀ انجمن را فراهم کرده و درعین حال ازتله ه

سنت ده کمک می کند مسائل بحث انگیز بین  هیچ عقیده ای درمقابل مسائل خارجی ندارد.... •

NA  و جامعۀ بیرون از آن به حداقل برسد. این سنت همچنین می تواند درزمینۀ ارتباط گذاشتن

به ما یادآوری  ما را راهنمایی کند. کاربرد این سنت ازاین قراراست که APFبا جوامع عضو

 NAهرگز درمورد جوامع APFخدمت به کلیۀ جوامع عضو آن می باشد.  APFمی کند وظیفۀ 

و چگونگی تشکیل آنها  ,قضاوت و یا اظهار نظر نخواهد نمود. بسیاری ازجوامع دربین اعضای 

همیشه بوسیلۀ وجدان گروه جامعۀ محلی  APFخود کشمکش و اختالف عقیده را تجربه می کنند .

راهنمایی شده ,از کسی طرفداری نکرده و درمورد مسائل مورد بحث اظهار نظر نخواهد نمود. 

فقط تجربه, نیرو و امید خود را به طریقی باز و ناداورانه مشارکت می کنند. این  APFاعضای 

ممکن است شامل مثال هایی از تجارب جامعۀ خودشان و یا دیگرجوامع, درمورد مسائل مربوطه 

  د.نیز گرد

همکاری می کند ,درمیابیم  NAبا جوامع  APFوقتی همیشه بهتر می داند... NAجامعۀ محلی  •

که اعضایمان تالش می کنند آنسوی فرهنگ های مختلف و مذاهب, طرزفکرها و شیوه های 

مسائلی خارجی محسوب می شوند,  NAزندگی متفاوت, فعالیت کنند. با وجودیکه این ها برای 

می  NAدر آن شکل گرفته بوده و دوم عضوی از  NAئی از جامعه ای که اعضایمان اول جز

باشند. ما همیشه باید تابع خواسته های جامعه ای باشیم که می خواهیم بدان خدمت کنیم, چرا که 

با گروه های آن جامعه است. ما درطی فعالیت های توسعۀ  NAاختیار نهایی برای خدمات 

خدمت کنیم. این اصل در مفهوم دوم نیز بیان  NAبه گروه های  انجمن مان همیشه درپی آنیم که

شده است .گوش فرادادن به درخواست های توسعۀ انجم ن جوامع محلی از پی گیری برنامه ها 

  و رهنمودهایی که درکارگاه های آموزشی نت برداری کرده ایم مهم تر      می باشد.

شد. سنت هفتم ما یکی از سنگ های زیرین باید متکی به خود با NAهرگروه  خود اتکایی. •

انجام می گیرند یک  APFاستقالل انجمن مان می باشد. کلیۀ خدمات توسعۀ انجمن که توسط 

هدف واحد دارند و آن تشویق هریک از جوامع به خود اتکایی بیشتر می باشد. این کار با متمرکز 

و کمک به اعضای جوامع محلی نمودن همۀ فعالیت های توسعۀ انجمن برروی حمایت, تشویق 

صورت می گیرد تا ایشان بتوانند جوامع خود را گسترش دهند .دردرازمدت ,کمک به اعضای 

یک جامعۀ محلی برای توسعۀ مهارت های توسعۀ انجمن خود, از فرستادن اعضای باتجربۀ 

APF .به چنین جوامعی, موفق تر خواهد بود  

 روابط 

دعوت خواهد شد که در کلیۀ فعالیت های  NA, از خدمات جهانی APFدرراستای بیانیۀ مأموریت 

شامل آگاه سازی, حمایت, راهنمایی  NAشرکت نماید. مشارکت خدمات جهانی  APFتوسعه انجمن 

و ارائۀ کمک نیز می گردد. اعضایی که در رابطه با فعالیت های توسعۀ انجمن خدمت می کنند, باید 

درجهت دستیابی  APFپاسخگو باشند. بدین ترتیب, کمیتۀ اداری  APFدروحلۀ اول به کمیتۀ اداری 
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 APFبه اهدافی که آن کمیته در رابطه با توسعۀ انجمن تعیین نموده است, درمقابل بدنۀ خدماتی 

و دنیای بیرون از آن  APFپاسخگو خواهد بود. مسئولیت اصلی کمیتۀ اداری حفظ ارتباطات بین 

 می باشد. 

  

   APFدررابطه با توسعۀ انجمن  NAیت از اعضایآماده سازی و حما

های آن در برقرارنمودن ارتباطات بهینه,  از ویژگی های مهم خدمات توسعۀ انجمن می توان توانمندی

را نام برد  NAبنای حسن تفاهم  و روابط متقابل با کمیتۀ اداری, کمیتۀ توسعۀ انجمن و جوامع 

خدمات توسعۀ انجمن را  APFشوند تا به نمایندگی از  توسط کمیتۀ اداری انتخاب می NA.اعضای 

قرار دارند   NAانجام دهند. اعضای  مورد نظر از بین افرادی که در منبع اعضای واجد شرایط 

شود. برای یافتن اعضایی که  انتخاب شده و شامل کسانی که کمیتۀ اداری با آنها آشنا هستند نیز می

له آشنایی با زبان و فرهنگ جوامع مربوطه می باشند  ,کمیتۀ دارای مهارت های مورد نیاز از جم

نیز کمک بگیرد .اعضایی که عالقه دارند در زمینۀ   NAمی تواند از خدمات جهانی  APFاداری 

 را تکمیل کنند . APFتوسعۀ انجمن خدمت کنند, می توانند فرم توسعۀ انجمن 

ا کند تا با استفاده از روش ها و     سیستم های تقاض NAمی تواند از خدمات جهانی  APFکمیتۀ اداری 

 کمک کند.  APFخود در زمینۀ توسعۀ انجمن به 

فعالیت کنند می توانند از خدمتگزاران مورد  APFاعضایی که تمایل دارند در قسمت توسعۀ انجمن 

 نمایند.  خدمت کرده اند,  تقاضای کمک, آماده سازی و حمایت APFاعتما د فعلی و سابقی که قبأل در

  

 تأمین بودجه و پاسخگویی مالی 

کلیۀ بودجه های مختص به فعالیت های توسعۀ انجمن درکنفرانس ساالنۀ فرامنطقه تعیین می گردند 

و اگر به نظر برسد که مخارج مربوط به سفرهای توسعۀ انجمن از بودجۀ تعیین شده بیشتر خواهد 

را تأیید کنند .همۀ مخارج توسعۀ انجمن باید همراه با شد ,الزم است که کلیۀ اعضای کمیتۀ اداری آن 

گردند. قبل از متحمل شدن هرگونه هزینه  APFرسیدهای مربوطه و گزارش کتبی, تحویل خزانه دار

ای, اعضا باید از کمیتۀ اداری تأییدیه بگیرند. خزانه دار نیز فرم استرداد مخارج را دراختیار اعضای 

 مربوطه قرارخواهد داد. 

  

 انجام می گیرند  APFخط مشی سفرهایی که با خرج 

زمانی که هزینۀ سفر خدمتگزاران مورد اعتمادی که برای انجام خدمات توسعۀ انجمن اعزام      شده 

پرداخت می گردد, از اعضای خدمتگزار انتظار می رود وقت, انرژی و اشتیاق  APFاند, توسط 

قراردهند. از اعضا همچنین انتظار می رود  APFیار خود را دررابطه با انجام این خدمت ,دراخت

ازخود انعطاف نشان داده و حاضر باشند درراستای خدمت توسعۀ انجمن, برنامه شان را تغییر 

مخارج مقرون به صرفه ترین و سریع ترین روش مسافرت را در  را درراستای انجام  APFدهند.

ط هواپیما ,اطاق هتل و غیره را به خرج و صالحدید این خدمت, متقبل خواهد شد .اعضا می توانند بلی

 خود ارتقا دهند.     

  

 ) FD: منابع توسعۀ انجمن( Dضمیمۀ 

  

 ها   های بهبودی گروه کارگاه .1

 های اتحاد  کارگاه .2
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 های پاسخگویی مالی  کارگاه .3

 های سنت ها  کارگاه .4

   NAهای مفاهیم خدماتی  کارگاه .5

 های خدمات محلی  کارگاه .6

 های روابط عمومی  کارگاه .7

 ها  ها و بیمارستان های زندان کارگاه .8

 های موضوعات ویژه  کارگاه .9

 های روابط دولتی  کارگاه .10

   APFفرم های توسعۀ انجمن  .11

  
 

 فرم درخواست اطالعات و خدمات

   APFتوسعۀ انجمن 

 هدف از این فرم درخواست یک سفر توسعۀ انجمن به منطقه/جامعۀ شما می باشد .

لطفأ درحد امکان به کلیۀ سؤاالت پاسخ دهید. پیشنهاد می شود این فرم با همکاری 

و تأیید بدنۀ خدماتی منطقه/جامعۀ شما تکمیل گردد. اگر برای پرکردن این فرم به 

کمک نیاز دارید, لطفأ با کمیتۀ اداری تماس بگیرید .پس از تکمیل این فرم, لطفأ آن 

  کنید. ارسال APFرا به کمیتۀ اداری 

  فعالیت توسعۀ انجمن پاسخ: نام منطقه/جامعه و فعالیت های پیشنهادی شما 

جزئیات تماس بدنۀ   کمیتۀ خدماتی منطقه/کمیتۀ خدماتی ناحیه...../

  خدماتی محلی

 تعریف کلی:  

 : 1موضوع 

 : 2موضوع 

 ..... 3موضوع 

  هدف:

 تعداد شرکت کنندگان   کنید لطفأ تعداد تقریبی شرکت کنندگان در رویداد را قید

روز /APFروزه که همزمان با همایش محلی/کنفرانس 0مثال: کارگاه 

  اتحاد محلی....برگزار می گردد .

  تاریخ و مدت کارگاه

 برآورد هزینه رویداد جزئیات مخارج برآورد شده به انضمام اجارۀ مکان, هتل و مسافرت    

نیاز درکشور اعضایی که قرار  لطفأ اطالعات مربوط به ویزای مورد

  است به منطقۀ شما مسافرت کنند را دراینجا قید کنید .

ویزای مورد نیاز در 

  کشور شما

آیا به مترجم نیاز دارید؟ آیا این می تواند توسط بدنۀ خدماتی محلی 

 فراهم شود؟ 

 نیاز به مترجم  
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امنیتی کنونی و مسائل  طبق توصیات دولتی درزمان برگزاری رویداد مربوطه 

وضعیت هشدار به 

 مسافرین 

رویدادهای توسعۀ   مثأل: میزبان کنفرانس فرامنطقه یا کارگاههای خدمات جهانی....

  انجمن قبلی

اگر اعضایی از منطقۀ شما و یا مناطق همجوار قراراست در این 

رویداد شرکت کنند, آیا ایشان می توانند کمکی ارائه دهند؟ لطفأ به 

  یک تالش جمعی است . NAشته باشید که خدمت در خاطر دا

 تجارب و منابع 

  موجود محلی

بستگی دارد به اعضای شرکت کننده و زبان شان و اینکه آیا قادر به 

 خواندن نشریات هستند یا خیر. 

  نشریات مورد نیاز

  , شورای منطقه/ناحیه, کمیتۀ ترجمه....H&Iمثأل:جلسات محلی 
  

ی رویدادهای خدمات

دیگری که می توان 

 در آنها شرکت داشت

  

 : خط مشی کاال Eضمیمۀ 

 هدف: 

و همچنین ارائۀ  APF, هماهنگی نمود ن طراحی, ساخت و توزیع کاالهای APFهدف از کمیتۀ کاالهای 

کمک مالی به آن از طریق سود حاصله می باشد. مسئول کمیته, فعالیت های دیگری را که       می توانند 

 انجام پذیرند, هماهنگی خواهد نمود.  APFفرایند سهیم بوده و توسط کمیتۀ کاالهای  در این

کمک می کنیم تا ازطریق رویدادهای مختلف منابع مالی گردآوری  APFما همچنین به مناطق و جوامع 

 AFPکنند. مسئول کمیتۀ کاالها و همچنین اعضای تشکیل دهنده ای که وی انتخاب کرده است, به کمیتۀ 

 APFو بخصوص خزانه دار  APFپاسخگو می باشند. مسئول کمیتۀ کاالها همیشه با کمیتۀ اداری 

 درتماس خواهد بود. 

 کلیات: 

 مسئول کاالها طی کنفرانس فرامنطقه انتخاب خواهد شد و هیچ کمک هزینه ای به او داده نخواهد شد.  .1

 NAباید حداقل شش ماه مسئول منابع مالی برای واجد شرایط این پست خدماتی بودن, عضو مربوطه  .2

 بوده باشد. 

گزارشی از فعالیت های این کمیته دو باردرسال ارائه می گردد. یکبار به عنوان بخشی از گزارش  .3

که هرشش ماه یکبار انجام می گیرد و باردیگر درطی کنفرانس سالیانۀ   APFخزانه دار

 فرامنطقه. 

االها جمع آوری شده و بیشتر از سقف تنخواه این کمیته می باشد ,دراولین درآمدهایی که توسط کمیتۀ ک .4

 ریخته خواهد شد.  APFفرصت به حساب 

 دالر باشد.  2222تنخواه کمیتۀ کاالها می تواند حداکثر  .5

 APFکمیتۀ کاالها می تواند تقاضای تنخواه خود را درکنفرانس فرامنطقه و از طریق کمیتۀ اداری  .6

 وده و تأییدیۀ الزم را دریافت کند. مطرح نم

 همکاری خواهد نمود.  APFبرای اطمینان از پاسخگویی, مسئول کمیتۀ با خزانه دار  .7
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 APFکلیۀ کاالهایی که توسط کمیتۀ کاالها به فروش می رسند باید مورد تأیید کمیتۀ اداری  .8

 خواهد داد   . کارخود را انجام  APFقرارگیرند. کمیتۀ کاالها طبق دستورالعمل های 

 APFکمیتۀ کاالها می تواند ازطریق خدمتگزاران مورد اعتماد خویش, با مناطق/جوامع  .9

درارتباط باشد و به منظور گردهم آوری اعانات مالی, کاالهای مورد نظر را تولید و توزیع کند. 

شته و دا APFتوجه: خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند پست های خدماتی دیگری را نیز در 

 نیز باشند.   APFرابط یا نمایندۀ مناطق یا جوامع 

     

 انتخابات: 

اتوماتیک وار عضوی  APFخواهد بود. اعضای کمیتۀ اداری  APFفرایند انتخابات برطبق اساسنامۀ 

 از کمیتۀ کاالها نیز خواهند بود. مسئول این کمیته در کنفرانس فرامنطقه انتخاب خواهد شد .

 د اعتماد دیگر این کمیته توسط مسئول کمیته انتخاب خواهند شد . خدمتگزاران مور

  

 تصمیم گیری: 

تصمیمات داخلی کمیتۀ کاالها برمبنای فهم مشترک گرفته شده و جلسات آن توسط مسئول کمیته که 

   در کنفرانس ساالنۀ فرامنطقه انتخاب می شود, گردانندگی خواهند شد   .  APFخودش توسط بدنۀ 

  

  

  

  APF: توصیات مربوط به سردبیر و کمیتۀ ویرایش خبرنامۀ Fضمیمۀ 

, فعالیت های APFکمک می کند تا از طریق وب سایت  APFو عضو  NAبه جوامع  APFخبرنامۀ 

را درحوزۀ کشورهای  NAخود دربین کنفرانس های ساالنۀ فرامنطقه و همچنین خبرهای مربوط به 

تالش می کند تا شرحی  APFو جامعۀ بیرون برسانند . خبرنامۀ  NAآسیا پاسیفیک,  به اطالع اعضای 

و همچنین اعضای کمیته های آن فراهم کند که این شامل داستان  APFدر NAاز فعالیت های جوامع 

 نیز خواهد بود.  NAو جوامع دیگر  APFهای بهبودی شخصی و تجارب اعضای انجمن در کشورهای 

   APFمسئول کمیتۀ خبرنامۀ 

 و از طریق کمیتۀ اداری آن, پاسخگو خواهد بود.  APFبه بدنۀ  نسبت

 شرایط 

   APFمسئول خبرنامۀ 

 سال پاک باشد  2باید  •

 را داشته باشد  NAباید تجربۀ خدمت در  •

 باشد یا نباشد  APFمی تواند رابط یا نماینده در  •

 آشناست  APFبا فعالیت های  •

 دارد  NAدانش عملی از سنت ها و مفاهیم  •

 رای مهارت های ارتباطی نوشتاری است دا •

 به زبان انگلیسی مسلط است  •

 دارای مهارتهای کامپیوتری است و به اینترنت دسترسی دارد  •

 , بطور منظم با اعضای کمیتۀ اداری در ارتباط باشد. APFباید دردسترس باشد تا بتواند دربین جلسات  •

 باید قادرباشد جزئی از یک تیم باشد  •
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 ر کنفرانس ساالنۀ فرامنطقه شرکت کند. مجبور نیست د •

 وظایف: 

را سه باردرسال منتشر می کند که یک بارآن در طی کنفرانس فرامنطقه بوده و  APFخبرنامۀ  •

  دردسترس شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

  جمع آوری مطالب و ایده های مورد نیاز خبرنامه •

  رشد و گسترش خبرنامه با همکاری کمیتۀ بازبینی •

تأیید  APFاطمینان حاصل می کند که پیش نویس نهایی خبرنامه توسط کمیتۀ بازبینی و کمیتۀ اداری  •

  می گردد.

قید شود, مسئول خبرنامه باید  APFدر خبرنامۀ  NAاگر قرار باشد اخبار فعالیت های خدمات جهانی  •

  زم را اخذ کند.درمیان بگذارد و ازایشان تأییدیه ال NAچنین اطالعاتی را با خدمات جهانی 

بفرستد تا وی آن را دروب سایت به نمایش  APFباید نسخۀ تأیید شدۀ خبرنامه را به مسئول وب سایت  •

  بگذارد.

  باید در کنفرانس ساالنۀ فرامنطقه گزارش خود را ارائه دهد. •

  به عهده بگیرد. APFباید وظایف مرتبط دیگر را نیز طبق صالحدید کمیتۀ اداری  •

  

  

  

 ۀ بازبینی: کمیت

 را توسعه دهد . APFکمیتۀ بازبینی خبرنامه مسئولیت دارد به مسئول خبرنامه کمک کند تا خبرنامۀ 

و یک مسئول کمیته می شود .درشرایط ایده آل این اعضا در کنفرانس  NAعضو  2این کمیته شامل 

 فرانس نیز پیشنهاد نمود. سالیانۀ فرامنطقه تعیین می گردند, ولیکن آنها را می توان در زمان بین کن

 شرایط اعضای کمیتۀ بازبینی: 

 اعضای کمیتۀ بازبینی دارای شرایط ذیل می باشند: 

 سال پاک باشند  3باید حداقل  •

 باشند  NAباید دارای تجربۀ خدمت در  •

 باید دارای تجربۀ قبلی در زمینۀ خبرنامه و بازبینی باشند  •

 داشته باشند  NAباید آگاهی خوبی از سنت ها و مفاهیم  •

 باید قادر باشند به عنوان جزئی از یک تیم فعالیت کنند   •

  

 وظایف: 

 وظایف اعضای کمیتۀ بازبینی از قرار ذیل می باشند: 

 کمک به مسئول خبرنامه در جمع آوری مطالب و ایده های مورد نیاز خبرنامه  •

  ه در سال بعدشرکت در جلسۀ سالیانۀ مشارکت ایده ها, دررابطه با تمرکز خبرنام •

  نوشتن مطالب در خبرنامه طبق درخواست مسئول خبرنامه •

  کمک در بازبینی پیش نویس های خبرنامه •

تأیید پیش نویس نهایی خبرنامه و توصیۀ آن به کمیتۀ اداری تا ایشان بتوانند نسخۀ نهایی را برای به  •

  تأیید کنند. APFنمایش گذاشته شدن در وب سایت 
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  APFئۀ گزارش جوامع به : فرم اراGضمیمۀ 

را تهیه کنند و درعین حال  APFفرمت ارائۀ گزارش زیر به رابطین کمک می کند تا گزارش خود به 

 به کمیتۀ اداری کمک می کند تا دستورکار بعدی کنفرانس فرامنطقه را تنظیم نماید. 

 دستاوردهای جامعۀ خود را از جلسۀ قبلی تا کنون شرح دهید  .1

شما با آن روبروست را نام ببرید. آیا هیچیک از  NAاز بزرگترین موانعی که جامعۀ سه مورد  .2

 این موانع از تاریخ کنفرانس فرامنطقۀ قبلی به بعد به لیست شما اضافه شده اند؟ 

جامعۀ شما بیشتر مایل است کدامیک از این سه مانع درکنفرانس آتی فرامنطقه به بحث و گفتگو  .3

 گذاشته شود؟ 

کمیتۀ اداری چگونه می تواند دستورکاری کنفرانس آتی فرامنطقه را تنظیم نماید که درراستای  .3

 آمار مربوط به جامعۀ شما:  .2احتیاجات جامعۀ شما باشد؟ 

 شما چند گروه/جلسه دارید؟  •

 تعداد تقریبی اعضا در جامعۀ شما  •

 چند درصد از جلسات شما درداخل مراکز بازپروری برگزار می شود؟  •

 تعداد اعضایی که تجربۀ پاکی/خدمت دارند به چه میزان است؟  •

 را چگونه دریافت می کنند؟  NAتعداد تازه واردین به چه میزان است و ایشان پیام اولیۀ  •

فواصل مسافتی بین گروه ها, جلسات و نواحی چقدر است؟ لطفأ هرگونه مشکلی را دررابطه با  •

 سفر اعضا توضیح دهید. 

  

 ماتی فعلی خود را شرح دهید: ساختارخد .2

 تعداد گروه ها و نواحی  •

 کمیته های فرعی فعال خود را شرح دهید  •

 بوده اید؟   NAازتاریخ کنفرانس فرامنطقۀ گذشته به بعد, آیا میزبان همایش و یا رویدادهای  •

  

 پروژۀ نشریات  .7

 تأیید شده اند  NAنشریاتی که توسط خدمات جهانی  •

 درحال حاضر جهت تأیید به خدمات جهانی ارسال گشته است  پروژۀ فعلی نشریات که •

 پروژۀ فعلی نشریات که درحال حاضر توسط کمیتۀ ترجمۀ محلی دردست اقدام است  •

 پروژه های برنامه ریزی شدۀ آینده  •

  

 بخش آزاد  .8

 لطفأ از این بخش برای ارسال هرگزارش دیگری که جامعۀ شما تمایل دارد بدان بپردازد و در سؤال

 های فوق عنوان نگشته است, استفاده نمایید. 
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  APF: فرم درخواست شرکت در Hضمیمۀ 

o  کلیۀ شرکت کنندگان شامل اعضای کمیته هایAPF رابطین, علی البدل ها, خدمات جهانی و/یا ,

یند, باید این فرم را تکمیل و ازطریق آدرس ایمیل: دیگرانی که رسمأ در کنفرانس حضوریافته ا

apfadmin@nzna.org  بهAPF  ارسال نمایند و فرقی نمی کند که شما بخواهید درخواست

 کمک مالی کنید یا خیر. 

  ---------------------------------------نام کامل شرکت کننده (آنگونه که در پاسپورت آمده) ▪

  ----------------------------------------------------------------ننده پست خدماتی شرکت ک ▪

  ---------------------------------شماره تلفن  -------------------------------آدرس ایمیل  ▪

  ---------------------------------------------و کمیتۀ خدماتی درخواست کننده  NAجامعۀ  ▪

  ---------و فهرست الکترونیکی هست یا خیر؟ APFامعۀ شما هم اکنون عضوفعالی در آیا ج ▪

  -----------------از سایر جوامع حمایت کنم (بله یا خیر؟) APFشاید بتوانم درمسیرخود به  ▪

 ما (لطفأ با عالمت ضربدر مشخص نمایید:)  NAجامعۀ  ▪

 نیاز دارد  برای حضور درکنفرانس آتی فرامنطقه به کمک مالی 

  برای حضور درکنفرانس آتی فرامنطقه به کمک مالی نیاز ندارد اگر

 درخواست کمک مالی دارید لطفأ موارد ذیل را تکمیل کنید: 

  ----------هزینۀ مسافرت محلی (تاکسی/اتوبوس) ازخانه به فرودگاه مبدأ و بالعکس )1

  ------------------------,   ---------به--------هزینۀ بلیط رفت و برگشت هواپیما از )2

  ---------------------------------------------------مالیات فرودگاهی از کشور مبدأ  )3

  ---------------------------------------------------------------------مخارج ویزا  )4

  ----------لی دارید؟ بله یا خیر:آیا دررابطه با مخارج استقرار درهتل نیاز به کمک ما )5

 )aاگر پاسخ شما مثبت است ,لطفأ به سؤال های ذیل جواب دهید: (ضربدر بزنید)  )6

 خیر  بله    آیا سیگاری هستید؟ 

b(        آیا حاضرید در یک اطاق دوتخته اقامت داشته باشید و با شخص دیگری هم اطاق

خت تفاوت قیمت, به تنهایی دریک اطاق                         یک شوید؟ یا اینکه ترجیح می دهید با پردا

 تخته اقامت داشته باشید: (ضربدر بزنید) 

  اطاق دوتخته به اتفاق یک شخص دیگر 

  اطاق یک تخته و پرداخت تفاوت قیمت 

c(  (ضربدر بزنید) آیا تقاضای غذای رژیمی بخصوصی دارید؟ 

  حالل 

   کوشر 

  گیاه خواری 

  سایر 
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d(  تاریخ ترک هتل-----------------تاریخ شروع اقامت در هتل-------------- e(   هرگونه

  --------------------------------------درخواست بخصوص دیگر 

 NAیا خدمات جهانی  APFاگر شرکت کنندگان برای تسریع دراخذ ویزا به معرفی نامه ای از  •

 ریخ صدور آن را در اینجا قید کنید:  نیاز دارند, لطفأ شماره پاسپورت و تا

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 کمک مالی نموده و یا قصد دارد مبلغی را اعانه کند.  APFما قبأل به  NAجامعۀ  •

      بله  خیر     مبلغی که اعانه شده و یا قراراست اعانه شود----------------  

  --------است و وی به بستۀ آشنا سازی نیاز دارد؟ APFآیا این اولین سفر رابط شما به  •

پس از ارسال فرم درخواست, درصورت هرگونه تغییر, شرکت کنندگان باید مراتب را سریعأ به کمیتۀ 

ایند, مسئولیت دارند اطالع دهند. جوامع و شرکت کنندگانی که درخواست کمک مالی می نم APFاداری 

, درجستجوی قیمت های رقابتی و مقرون به صرفه بوده و همچنین توجه داشته APFتا برای سفر به 

 ازخرید بلیط هواپیما و یا مخارج دیگر اجتناب ورزند.  APFباشند که قبل از هماهنگی با کمیتۀ اداری 

  --------------------------------------------تاریخ 

  APF: فرم ارزیابی کارگاه های برگزارشده در Iۀ ضمیم

را می توان ساالنه تغییر داد تا منعکس کنندۀ آن کارگاه هایی باشد که برگزار     شده  Bو  Aبخش های 

اند. لطفأ فرم ذیل را تکمیل نموده و توجه کنید که از بازخورد شما برای برنامه ریزی و ایجاد دستورکار 

منطقۀ بعدی استفاده خواهد شد .این فرم در گمنامی پر شده و فاقد هرگونه اسمی می و فرمت کنفرانس فرا

از شما خواهش می کند تا حتی االمکان درکمال صداقت و  APFباشد .به همین خاطر کمیتۀ اداری 

 صراحت, آن را تکمیل کنید .از سهیم بودن شما دراین فرایند تشکر می کنیم . 

A. نظر خود  را راجب مؤثر بودن و حاوی اطالعات بودن هریک 11و  1ین عدد لطفأ با دادن امتیاز ب ,

 یعنی مؤثرترین و آگاه کننده ترین)  11از کارگاه های ذیل ابراز کنید (عدد 

 گزارش های جوامع و مشکالت مربوط به آنها  .2

 کارگاه زندان ها و بیمارستان ها  .0

 کارگاه روابط عمومی  .3

 آزادی و مسئولیت  – NAنی کارگاه های خدمات جها .2

 درسطح جهان  NAاطالعات به روز خدمات جهانی  .2

 کارگاه سنت ها  .2

 کارهای اداری قدیمی/جدید  .7

 کارگاه برنامه ریزی استراتژیک  .8

 بازبینی اساسنامه ها  .9

 B.  کدامیک از فرمت های ذیل به بهترین شکل اطالعات را انتقال

 می دهد: 

 عدد از بزرگ ترین موانع شان  3مورد  در NAمعارفۀ یک جامعۀ  .1

 گفتگوی میز کوچک با استفاده از یک گرداننده  .2

 گفتگوهای گروه بزرگ  .3

 مشارکت تجارب فردی رابطین  .4

 جلسۀ پرسش و پاسخ  .5
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جلسۀ اداری (طرح های پیشنهادی و خط مشی ها)     .6

 لطفأ نظرخود را راجب مطالب ذیل قید کنید: 

 C. کنفرانس فرامنطقۀ بعدی شاهد کارگاه ها و بحث و گفتگوهای ذیل باشم:    مایلم در 

 _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

  

D.  کمیتۀ اداریAPF  چگونه می تواند دستورکاری کنفرانس های آینده را طوری ایجاد کند که

 ما فراهم گردد .  NAبهترین حمایت برای جامعۀ محلی 

_________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

  

  APF: خط مشی لیست الکترونیکی Jضمیمۀ 

  APFعضویت در لیست الکترونیکی  .1

a(  رابط یا نماینده که بوسیلۀ جامعۀ عضو 3حداکثرAPF  معرفی شده باشند, مثأل رابط فعلی و علی

 البدل او به اضافۀ رابط قبلی می توانند در لیست الکترونیکی  عضو شوند. 

b(  همۀ خدمتگزاران مورد اعتمادAPF  به انضمام اطالع رسانی به جامعه, زندان ها و)

سال پس از به  0امه و غیره)... عضو لیست الکترونیکی بوده و برای بیمارستان ها, خبرن

 اتمام رسیدن خدمت شان درآن باقی خواهند ماند. 

c(  کلیۀ اعضایNA  که کمیتۀ اداریAPF  از آنها خواسته برایAPF  .فعالیت کنند 

  

تند  کلیۀ اعضای کمیته ها و همچنین رابطین منطق که عضوی از لیست الکترونیکی هس .1

 ,آدرس های ایمیلی را که نشانگر پست خدماتی آن ها می باشد ,دریافت خواهند کرد .

خدمتگزاران سابق می توانند از آدرس ایمیل شخصی خود استفاده کنند و عضویت شان مرور 

خواهد شد. اعضا باید مراقب باشند ایمیل هایی که شامل اطالعات ناشایست می باشند, به اعضای 

 ونیکی فرستاده نشود. لیست الکتر

مسئول آن, یک ایمیل  APFقبل از اضافه کردن اسم یک فرد جدید به لیست الکترونیکی .2

 آزمایشی به اعضای جدید فرستاده و منتظر می شود تا پاسخی از آن ها دریافت کند. 

تاده خواهد پیام خوشامدگویی زیر توسط مسئول لیست الکترونیکی به کلیۀ اعضای جدید این لیست فرس .3

 شد. 

 پیام خوشامدگویی لیست الکترونیکی 

خوش آمدید. اهداف این لیست الکترونیکی از قرار ذیل    APFدرود برشما و به لیست الکترونیکی 

 می باشند. 

  APFایجاد ارتباط از طریق ایمیل بین جوامع عضو  .2

 با کلیۀ کمیته درتماس باشد بوجود آوردن راه ساده ای که کمیتۀ اداری از طریق آن بتواند  .0

تا بتوانند به اهداف خود برسند و همچنین وسیله ای  APFایجاد یک گردهمایی مجازی برای اعضای  .3

 از طریق آن بتوانند به یکدیگر وصل شده و درخواست حمایت کنند.  APFکه جوامع 
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یی یک هفتگی به یک از یک گردهما APFمبنی بر تبدیل  APFمنطبق با خواسته های کمیتۀ اداری 

روزه ,این لیست الکترونیکی می تواند وسیلۀ عظیمی باشد که جوامع عضو بتوانند ازطریق  322رویداد 

روز درسال به مشارکت  APF 322آن تقاضای حمایت کنند و تجارب, نیرو و امید خود را با جوامع دیگر

رانی های مشابهی دارند. بنابراین بگذارند. پرواضح است که بسیاری از جوامع عضومان مشکالت و نگ

اجازه دهید از لیست الکترونیکی به عنوان راهی برای برآورده ساختن برخی از نیازهای مشترک مان, 

استفاده نموده و با حمایت از یکدیگر براین موانع چیره شویم .وقتی بخواهید پیغامی را به اعضای لیست 

بفرستید. این پیغام  apf@nzna.orgیمیل را به آدرس الکترونیکی ارسال کندید, خیلی ساده, یک ا

اتوماتیک وار به کلیۀ اعضای فهرست الکترونیکی فرستاده خواهد شد. به همین ترتیب, شما هم به عنوان 

یک عضو, ایمیل هایی را که توسط دیگر اعضا به لیست الکترونیکی فرستاده می شوند, دریافت خواهید 

قبل از موضوع ایمیل خواهد  APFلکترونیکی دریافت می کنید شامل واژۀ نمود .ایمیلی که از لیست ا

بود. مهم است که همۀ ایمیل هایی که به لیست الکترونیکی فرستاده می شوند از آدرس ایمیلی که مرتبط 

به عضویت شماست, ارسال گردند و نه از طریق یک آدرس ایمیل دیگر.  لطفأ درموقع ارسال ایمیل به 

بپردازید. لطفأ  APFونیکی, به دیگر اعضا احترام گذاشته و تنها به موضوعات مربوط به لیست الکتر

راجب موضوعات بی ربط مانند ُجک, تصاویر مضحک, دعوت به انجمن های مجازی و غیره.. ایمیل 

نفرستید. پیغام هایی از قبیل اظهار تشکر, خوشامدگویی به اعضای جدید, تبریک بابت سالگردهای پاکی 

غیره...بهتر است مستقیمأ به شخص مورد نظر فرستاده شده و به لیست الکترونیکی فرستاده نشوند.  و

از آنجایی که بعضی از اعضا دارای اینترنت با سرعت پایین هستند, لطفأ از فرستادن ایمیل هایی که 

خ شخصی ارسال دارند اجتناب کنید. اگر می خواهید به ایمیل کسی پاس 150KBپیوست هایی بزرگتر از 

کنید, لطفآ آن را مستقیمأ به شخص مربوطه فرستاده و به لیست الکترونیکی نفرستید .کلیۀ ایمیل های 

 لیست الکترونیکی ایمیل فردی اشخاص را نیز نشان می دهند. 

کلیۀ سؤاالت راجب مدیریت لیست الکترونیکی و تقاضاهای مربوط به حذف شدن از لیست, باید به این 

   apfadmin@nzna.orgسال گردند: آدرس ار

اگرفردی سؤاالت خاصی در مورد لیست الکترونیکی و همچنین دستورالعمل های فوق دارد, می تواند 

   secretary@apfna.orgبه این آدرس بفرستد:  APFسؤاالت خود را مستقیمأ به منشی 

  

 " NA: کارگاه "حل چالش های موجود در جوامع نوپای Kضمیمۀ 

توسعۀ انجمن یک جلسۀ یک ساعت و نیمه را برگزار خواهد نمود که تمرکز آن برروی چالش  کمیتۀ

های بخصوص جوامع نوپا خواهد بود. این یک جلسۀ هم اندیشی بوده که در آن راه حل های پیشنهادی 

دررابطه با چنین چالش هایی به بحث گذاشته خواهد شد. هدف از این جلسه فراهم نمودن فرصتی است 

 APFبهره گیرند. طی این جلسه جوامع  APFکه درآن جوامع نوپا بتوانند از تمام تجارب موجود در 

فرصت پیدا می کنند تا با یکدیگر همکاری نموده و ایده هایشان را با یکدیگر مشارکت کنند. این یک 

 گرفت .  فعالیت عمدی دررابطه با توسعۀ انجمن بوده که در خود کنفرانس فرامنطقه صورت خواهد

جامعه) شناسایی نموده و  2از قبل جوامع نوپایی را که نیاز به کمک دارند (حداکثر  APFکادر اداری 

را قرائت خواهد نمود. دراین کارگاه روی قسم ت: "سه عدد از بزرگترین موانع"  APFگزارش آنها به 

ا به کمک دارند, شناسایی از گزارش های جوامع مزبور, تمرکز شده و آن جوامعی که بیشترین نیاز ر

 خواهند گشت. 
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 فرمت کارگاه 

گروه تقسیم کنید که درهریک از آنها یک جامعۀ نیازمند  2یا  2جوامع را به دقیقه:)  5مقدمه(  •

 نماینده از جوامع با تجربه تر نیز حضور داشته باشند .  2یا  3حمایت و همچنین 

ۀ موانع کلیدی را که جامعۀ نوپا با آن برروی یک ورقۀ بزرگ, کلی دقیقه:) 5شناسایی(  •

 روبروست, بنویسید. 

راه حل های مربوط به این مشکالت را به بحث بگذارید و برخی از آن دقیقه:)  31هم اندیشی(  •

  ها را بنویسید.

دقیقه راه حل های ممکن برای چالش   2برای دقیقه:)  11یک معارفۀ گروه بزرگ انجام دهید ( •

  ای همۀ گروه ها معارفه نموده و توضیح دهید.های قید شده را بر

از هریک از گروه ها بخواهید تا راه حل های خود را برای همه  دقیقه:) 31معارفۀ گروه ها(  •

مشارکت کنند .بهتر است که هریک از گروه ها تنها راجع به یک یا دو تا از راه حل ها صحبت 

  هیم شوند .کنند تا کلیۀ شرکت کنندگان بتوانند در کارگاه س

تالش کنید ایده ها را شکل داده و از شرکت کنندگان در کارگاه به خاطر  دقیقه:) 11نتیجه(  •

  ابرازایده هایشان تشکر کنید  .  

  

 چیزهای مورد نیاز در کارگاه 

  

  یک ورقۀ کاغذ بزرگ •

  تعداد زیادی ماژیک با رنگ های مختلف •

  قرار گرفته می شوند اطالعات چاپ شده که دراختیار شرکت کنندگان •

  

بلکه , این کارگاه نه تنها به جوامع نوپا فرصت می دهد تا مستقیمأ برروی مشکالت شان تمرکز کنند

به مشارکت گذاشته شوند .این  APFاجازه می دهد تا راه حل های پیشنهادی بین اعضای بدنۀ خدماتی 

می شویم که منحصر به ما بوده و توسط  فرایند بسیار مفیدی است, زیرا ما به ندرت با مشکلی مواجه

دیگران نیز تجربه نشود .این کارگاه روش بسیار مؤثری برای بدست آوردن حداکثر تجارب موجود در 

APF   بوده وکمک می کند تا به هدفAPF   . که کمک به جوامع نوپا می باشد, دست یابیم 

  


