
القيام بمجهودات يف العالقات العامة من أجل مساعدة أفراد املجتمع أو املسؤولني   
احلكوميني عىل فهم ماهية زمالة املدمنني املجهولني والدور الذي نقوم به. 

وخالل عقود قليلة نمت زمالة املدمنني املجهولني وحتولت من جمرد عدد صغري من 
ا يف  االجتامعات ىف أماكن حمدودة إىل زمالة عاملية تعقد ما يقرب من ٧٦٠٠٠ اجتامعً

أكثر من ١٤٣ دولة *.

 زمالتنا العاملية
باإلضافة إىل جهودنا املحلية للمشاركة يف محل رسالة التعايف، فإن هناك الكثري يتوجب 
ا  متاحً التعايف  جعل  وهو  أال  هدفنا  متابعة  أجل  من  العامل  أنحاء  خمتلف  يف  فعله  علينا 

لكل مدمن برصف النظر عن اللغة أو الثقافة.
فإهنم  العاملية،  اخلدمات  إىل  املال  املجهولني  املدمنني  زمالة  جمموعات  ترسل  عندما 

يساعدون يف حتقيق بعض من اجلهود التالية:
توفري األدبيات املجانية وشحنها من أجل تطوير جمتمعات زمالة املدمنني املجهولني  
متويل املندوبني اإلقليميني من خمتلف أنحاء العامل حلضور مؤمتر اخلدمة العاملي كل   
سنتني. املؤمتر هو املكان الذي " تعرب فيه الزمالة جمتمعة عن نفسها بشأن األمور التي 

*حتي ٢٠٢٠.تؤثر عىل زمالة املدمنني املجهولني ككل."
 اخلريطة ليس الغرض منها أن تكون دقيقة من الناحية اجلغرافية.

تأمني األدبيات وبقية 
املستلزمات األخر لدعم 

جهود جلان املصحات 
والسجون ملساعدهتم يف 
الوصول إىل املدمنني
"املوجودين فيها."

ترمجة األدبيات من أجل 
تأمني رسالتنا بجميع 

اللغات وإىل مجيع الثقافات 
واملناطق اجلغرافية. 

العالقات العامة من أجل 
التعريف بالزمالة يف جمتمعاتنا 

التي تتعامل مع املدمنني. 

اخلطوط اهلاتفية 
لكي ترشد املدمنني 
إىل مكان تواجدنا. اإلستئجار 

واألدبيات طبع 
وتأمني املستلزمات 

لالجتامعات.

أين تذهب أموالنا التي نتربع 
هبا يف السلة

 كوننا مدعومني ذاتيًا يعني أن اخلدمات يف زمالة املدمنني 
االجتامعات  إن  اخلاصة.  بجهودنا  مدعومة  املجهولني 
التي يتم فيها التربع بشكل كبري تغطي االجتامعات التي 
هنتم  عاملية،  كزمالة  ونحن  أقل.  بشكل  التربع  فيها  يتم 

بزمالة املدمنني املجهولني.

هناك عدد قليل من الطرق التي تساعدنا فيها 
أموالنا عىل محل رسالة التعايف.
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كيف تساهم جمموعاتنا ماليًا
استخدام  "جيب  أنه:  عىل  عرش   احلاد املفهوم  ينص 
يف  املساعدة  أجل  من  املجهولني  املدمنني  زمالة  أموال 

حتقيق هدفنا األسايس وجيب إدارهتا بمسؤولية."
املجموعات  املصاريف،  كل  دفع  وبعد  مثالية  بطريقة 

من   مستو كل  إىل  مبارشة  األمــوال  ترسل 
مستويات اخلدمة للمساعدة يف دفع نفقات 

عدّ  ويُ عنهم.  بالنيابة  أنجز  الذي  العمل 
األمثلة  من  العديد  من  مثال  هذا 

تستخدمها  قــد  التي  املمكنة 
املجموعات.

املجموعات  بعض  تقوم  كام   
(يسمى  بسيط  احتياطي  بتوفري 

غالبًا  حذر")  "احتياطي  أحيانًا 
أو  شهر  إجيار  شكل  عىل  يكون  ما 

مصاريف شهر. كام أن كتيب املجموعة 
صندوق  يف  الزائد  "املال  أن  من  حيذرنا 

املال  من  بكثري  أكثر  مشكالت  يسبب  املجموعة 
القليل."

املجموعات،  أموال  إدارة  عن  املعلومات  من  وملزيد 
املتاحة  التالية  املصادر  بعض  إىل  الرجوع  يمكنكم 
مصدرك  خــالل  ــن  م أو  ــت  ــرتن اإلن شبكة  ــىل  ع
املجهولني: املــدمــنــني  ــة  ــال زم ــات  ــي ألدب املــعــتــاد 

The Group Booklet,Treasurer's 
Handbook,Group Treasurer's 

Workbook, A Guide to Local 
Services in NA.*

اخلــاص  السابع  تقليدنا  إن 
فقط  يتحدث  ال  الذايت  بالدعم 
حال  هو  هــذا  بينام  ــال  امل عن 
األعضاء  وننصح  الكتيب.  هذا 
الدعم  بموضوع  أكثر  املهتمون 
األمور  IP #24 الذايت بقراءة الكتيب
املدمنني  زمالة  يف  الذايت  الدعم  املالية: 
كتاب يف  السابع  التقليد  مقالة  املجهولني، 

احلادي  املفهوم  ومقالة  وملاذا؟  كيف؟  ينجح:  إنه 
.Twelve Concepts for NA Service عرش من

أين نُرسل تربعاتنا
 ................................................................................................................................................ املنطقة: 
 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................ اإلقليم: 
 ................................................................................................................................................
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 ملساعدة األعضاء يف فهم أمهية التربع الفردي قد يتوجب عىل 
املجموعات أن تضيف بيانًا مثل هذا البيان عىل حمرض االجتامع حتى 

يقرؤونه قبل مترير السلة: 

ينص التقليد السابع عىل أنه:
"جيب عىل كل جمموعة من زمالة املدمنني 

املجهولني أن تعتمد عىل نفسها بالكامل ، وأن 
ترفض املسامهات اخلارجية."

 إننا ندفع بطريقتنا اخلاصة يف زمالة املدمنني املجهولني 
لكي نحافظ عىل حريتنا. ومن خالل تربعنا بحرية، فإننا 
نضمن وجود اجتامعات نحرضها وندعم اخلدمات التي 
حتافظ عىل استمرارية زمالة املدمنني املجهولني ونموها 

يف خمتلف أنحاء العامل.
إننا نشجع األعضاء عىل أن يتذكروا دائامً أن تربعاتنا 
املالية لزمالة املدمنني املجهولني هي إحد الطرق 

األساسية التي يمكن من خالهلا أن نظهر امتناننا العميق 
للربنامج الذي جعلنا نر طريقة جديدة للحياة.
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