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 یجمع مؤتمر الخدمة العالمي WSC جمیع عناصر الخدمات العالمیة
 لزمالة المدمنین المجھولینNA مًعا لتعزیز مصلحتنا المشتركة لزمالة

 المدمنین المجھولین NA. تتمثل مھمة مؤتمر الخدمة العالمي WSC في

 توحید زمالة المدمنین المجھولین NA في جمیع أنحاء العالم من خالل

تقدیم حدث لآلتى:

 یقترح المشاركون ثم یكتسبوا إجماًعا على اآلراء بشأن المبادرات التي

تعزز رؤیة خدمة زمالة المدمنین المجھولین؛

 تعبر الزمالة ، من خالل تبادل الخبرات والقوة واألمل بشكل جماعي

عن المسائل التي تؤثر على زمالة المدمنین المجھولین ككل؛

 مجموعات زمالة المدمنین المجھولین NA لدیھا آلیة الرشاد وتوجیھ

أنشطة الخدمات العالمیة لزمالة المدمنین المجھولین؛

 یضمن المشاركون أن تكون العناصر المختلفة للخدمات

 العالمیة لزمالة المدمنین المجھولین مسؤولة في النھایة

عن المجموعات التي یخدمونھا؛

 فرحة الخدمة بأنكار الذات تلھم المشاركون ،

ومعرفة أن جھودنا تحدث فرًقا.

بیان مھمة
 مؤتمر الخدمة العالمي

بیان مھمة
 مؤتمر الخدمة العالمي
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Because the groups have created the service structure, they 
have final authority over all its affairs. By the same token, the 
groups also have the final responsibility for the support of all 
its activities. The two go hand in hand.
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Suomi

Slovenčina
Português (Brasil)

Kiswahili

IsiZulu

رؤية اخلدمة يف زمالة املدمنني املجهولني
 مجيع جهود زمالة املدمنني املجهولني مستوحاه من اهلدف األسايس

ملجموعاتنا التي نخدمها. وعىل هذه األرضية املشرتكة نقف ملتزمني.
رؤيتنا هي أنه يف يوم من األيام:

تتاح الفرصة لكل مدمن أو مدمنة يف العامل  جتربة رسالتنا 
باللغة والثقافة اخلاصتني هبام وإجياد فرصة أسلوب جديد 

للحياة�
كل عضو تدفعه هبة التعايف بامكانه جتربة النمو الروحاين و 

حتقيق ذاته من خالل اخلدمة�
هياكل اخلدمة لزمالة املدمنني املجهولني حول العامل تعمل مع 
بعضها البعض بروح من الوحدة والتعاون لدعم املجموعات 

يف محل رسالتنا للتعايف�
متتع زمالة املدمنني املجهولني باعرتاف وتقدير عاملي كربنامج 

فعال للتعايف. 
 الصدق، األمانة و النية احلسنة هم أسس تلك املبادئ، فنحن نعتمد

 يف مجيع جهود خدمتنا عىل توجيه قوة عظمى حمبة.



  األستثمار فى رؤيتنا
Invest in Our Vision 
  

  من مجلس الخدمةنرحب بكم 
 

من المناسب أن يكون فأنه ، لذلك  NAزمالة المدمنين المجهولين من رؤية لخدمة  أتوا قدلمؤتمربا كان آخر موضعين
أبًدا ، ولكن  اقد ال نصل إليهالتى فق األرؤيتنا ك ان نرىفي رؤيتنا. قد يكون من السهل  األستثمارموضوع هذا العام هو 

زمالة المدمنين  رسالة ونيسمعالمزيد من الناس . وراسخآ عندما نستثمر وقتنا وطاقتنا ومواردنا ، نحقق تقدماً ملموًسا
عمالئهم إلى  وتوجيه . المزيد من المهنيين الذين يتعاملون مع المدمنين يصبحون على استعداد إلحالةNA المجهولين
  .فقط في الخدمة وجدناهالذي  األنجازو انىعمق النمو الروحوالكثير منا يختبر البرنامج. 

  
وضع الموارد اال في القاموس، فستجد عدًدا من المعاني المختلفة. االستثمار في شيء ما هو  استثمارإذا بحثت عن كلمة 

، فأنت عضو  )CARتقرير جدول أعمال المؤتمر (فائدة مستقبلية. إذا كنت تقرأ  -مع توقع العائد الشىء نحو ذلك 
، ولكن معظمنا ممتن  NAمدمنين المجهولين ن تنتمى لزمالة البأشيئًا  ككلفيفي زمالة المدمنين المجهولين. اليستثمر 

. القيام به علينا ولكنهذلك ، القيام بعلينا يجب لسنا مجبرون بأن. ةخدمللجتماعاتنا وأل الناللمساهمة بوقتنا وطاقتنا وأمو
. تساعد NAزمالة المدمنين المجهولين مجتمع ايضا تعود األستفادة الى توسع نحن نستفيد من هذا االستثمار ، و

  على إنقاذ حياة المدمنين الذين قد ال نلتقي بهم أبًدا. زمالة المدمنين المجهولين استثماراتنا الشخصية في
  

و بحماس نحرص بشدة أصبحنا بمعنى أننا  تنافي زمالأصبحنا نستثمر هناك أيًضا إحساس عاطفي بكلمة "استثمار" ؛ لقد 
. نشعر مرتبطون ببعض –مساهماتنا واستثمارنا العاطفي  -هذه التعاريف لالستثمار وعلى زمالة المدمنين المجهولين. 

 أهمية الخدمة في زمالة المدمنين المجهولين. من أسبابء جزهو هم به ، وهذا انسفيما بقدر أكبر من االرتباط والمسؤولية 
 
نحن وكيان خارجي.  من ِقبللنا  فأنها غير مقدمة؛  من يجعل الزمالة كما هىألننا  معنا زمالة المدمنين المجهولين نجحت

إنشائها كل يوم. نحن مالة المدمنين المجهولين، ونواصل منون زأنشأ المد فقد سلطة أخرى. من ِقبلال "نستقبل" البرنامج 
تخطيط عالقاتنا العامة وال بأنفسنا نفعلبعضنا البعض.  نرشد ونوجه. تناف اجتماعاغر أدبياتنا بأنفسنا وننشأنكتب 

 .فاعليات واألحداثلل
  

أعمال على المستوى المحلي، قد نذهب إلى اجتماعات الخدمة كل شهر أو كل بضعة أشهر للحديث عن كيفية القيام ب
زمالة المدمنين المجهولين ، وتلبية احتياجات األعضاء ، ونقل الرسالة إلى األعضاء  كيفية نمولعالقات العامة، وا

 واألندماج للعمل الحينصالتي جعلتنا غير  تجاربنا وخبراتنا الشديدة. إنه ألمر مدهش أن نعتقد أن انضمامهم لنا المحتمل
لتدمير حياتنا في الماضي ،  بكل جهدألننا عملنا وللمشاركة في خدمة زمالة المدمنين المجهولين. اليوم تؤهلنا  ،العالم مع

  فإننا ننقذ حياة اآلخرين في الوقت الحاضر.
  

 CAR جدول أعمال المؤتمر محتويات
ل عامين لهذا السبب يأخذ األعضاء الوقت الكافي لمراجعة تقرير جدول أعمال المؤتمر ك

. في زمالة المدمنين المجهولين ، يتخذ أعضاؤنا القرارات لتناألننا مسؤولون عن زما –
ليس فقط من الناحية  -المتعلقة بالمكان الذي نريد تركيز جهودنا فيه واستثمار مواردنا 

. تساعدنا عملية التخطيط في ضبط وقتنا وأموالنا وقتنا وطاقتناالمالية ، ولكن أيًضا في 
ه الموارد. سوف تقرأ الكثير هذفى ستثمار األ بعناية واتخاذ قرارات أكثر مسؤولية حول

تقرير جدول أعمال  في NAWS لخدمات زمالة المدمنين العالمية االستراتيجية خطةالعن 
يطلب منك  CAR رتقرير جدول أعمال المؤتم األول في األقتراح. ىالحالCAR المؤتمر

 المدى من الخطة االستراتيجية. – الموافقة على األهداف طويلة
  
  

معظمنا يشعر بمستوى ما من الملكية الفكرية والمسؤلية عن الخدمات المقدمة من قبل زمالة 
بوقتنا وأموالنا للزمالة تمنحنا الفرصة ألظهار تلك المشاعر المدمنين المجهولين. ان مساهمتنا 

 بنظام الخدمة والبرنامج. بطريقة مجردة ويقوى صلتنا الروحانية

 األمور المالية الدعم الذاتى فى زمالة المدمنين المجهولين 24كتيب رقم  

1  CAR تقریر جدول أعمال المؤتمر



  
 احدى أهم النقط التى ركز". من بين التعافى) ، "الصحة العقلية في IPاالقتراح الثاني هو الموافقة على كتيب المعلومات (

تقرير أستبيان  –بين مختلف تيارات األفكار  األندماجتحسين  ىه الحالى CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرعليها في 
" مثال على التعافى. "الصحة العقلية في اوأقتراحات األقاليم، والخطة االستراتيجية ،  CAR جدول أعمال المؤتمر

نعتقد . CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرأستبيان وتحديد األولويات في  إقليميأقتراح مشروع تم إطالقه نتيجة لكل من 
 .انضمامهم لنا األعضاء المحتملايضا لغاية لألعضاء وأنه سيكون مفيًدا ل

 

بمسؤولياتنا القانونية لحماية ممتلكات زمالة  CARتقرير جدول أعمال المؤتمر  تتعلق االقتراحات الثالثة التالية في
أمانة الملكية لـ  العمليةوالقواعد  )FIPT(أمانة الملكية الفكرية للزمالة  الى المدمنين المجهولين. ترتبط هذه االقتراحات

والتى  FIPT أمانة الملكية الفكرية للزمالةمالحظات إلى القراء يعطى وسياسة االستخدام.  FIPT الفكرية للزمالة
   :تشرح

  
نتمي إلى الزمالة ككل ، فإننا نتخذ قرارات جماعية بشأن استخدام وحماية تزمالة المدمنين المجهولين  ياتنظًرا ألن أدب

زمالة المدمنين ملكيتنا الفكرية. هذا جزء من الطريقة التي نستثمر بها في رؤيتنا وكيف نحافظ على الموارد الجماعية ل
  لألعضاء الذين لم يأتوا بعد. NA المجهولين

  
 ومدعوم األساسي بأن "كل ما يحدث في سياق خدمة زمالة المدمنين المجهولين يجب أن يكون مدفوًعاكتاب النص يذكرنا 

المكان الذي تكون فيه الخبرة  ىنا هياتبنجاح إلى المدمن الذي ما زال يعاني" ، وأدب التعافىبالرغبة في نقل رسالة 
على ضمان حمايتها  FIPTالملكية الفكرية للزمالةأمانة   يعبر عن تلك الرسالة. تساعدناسالوقت و مع  التنالزمالجماعية 

  لألجيال القادمة.
  

 11على  الحالى CARتقرير جدول أعمال المؤتمر  ملشيحات الخمسة من المجلس العالمي ، باإلضافة إلى هذه االقترا
 ورش أقامة . قمنا بتجميع هذه االقتراحات حسب الموضوع لجعلها أسهل فيالنطاق الجغرافى ومناطق األقاليماقتراًحا من 

تقرير جدول أعمال  . وأيًضا ، حيثما أمكن ، قمنا بتضمين األفكار في هذه االقتراحات في قوائم استبيانالخاصة بها العمل
  األخرى وأفكار مواد الخدمة. فىالتعابحيث يمكن تحديد أولوياتها فيما يتعلق بأدبيات  CAR المؤتمر

  
للحصول على مدخالت بشأن  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمراستبيان فى  هذه هي المرة الثالثة التي ندرج فيها

. هذه المرة ، نقوم أيًضا بتضمين بعض األسئلة حول قضايامناقشة ال يعضامو، ومواد الخدمة ، و التعافىأولويات أدبيات 
  .بصورة أسهل المنشورة وكيفية جعلها في متناول األعضاء طرق تصنيف المواد

  
بعض المقاالت التوضيحية. باإلضافة إلى المقاالت التي تقدم كل  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر تضمن دائًمايأيًضا 

من اقتراحات المجلس ، تتضمن الصفحات التالية نظرة عامة على أعمال الدورة األخيرة ، وملخًصا لموضوعات مناقشة 
  . WSC 2020 الخدمة العالمى لمشروع المستقبل ، وكيفية االستعداد لمؤتمر WSC الخدمة العالمى ، ومؤتمر القضايا

  

  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر توزيع
  

بالبريد على نفقتنا لجميع المشاركين في المؤتمر ولجان الخدمة  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرنرسل نسًخا من 
الخدمات العالمية  من مطبوعةشراء نسخ  ةالخدم هياكل. يمكن لألعضاء اآلخرين أو النطاق الجغرافىاإلقليمية ومنتديات 

 وال يشمل،  النقلدوالر. السعر يشمل الشحن و 13.50مقابل  NA World Services لزمالة المدمنين المجهولين
مجانًا من  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر تحميل الضرائب. يمكن لألعضاء أيًضا 

www.na.org/conference. تقرير جدول أعمال المؤتمر يتم نشر CAR  يوًما من  150باللغة اإلنجليزية قبل
ية ، السويدية ، وللمرة ، ويتم نشر اإلصدارات المترجمة (الفرنسية ، البرتغالية ، اإلسبان WSC الخدمة العالمى مؤتمر

  .2019ديسمبر  26هذه المرة بحلول  -العربية!) بعد شهر باللغة األولى 
  

هو وضع القرارات الجماعية التي اتخذتها زمالة  FIPTالملكية الفكرية للزمالةأمانة الغرض من 
تظهر ها وشعاراتها. . . . في هذا المستند الشامل ، ياتعلى مر السنين بشأن أدب المدمنين المجهولينا

رسالتها المنشورة ومساءلة خدمات النشر  أمانةبأكملها للحفاظ على  تناالسياسات التي أنشأتها زمال
 الخاصة بها.

CAR 2 تقریر جدول أعمال المؤتمر



بعض الشيء. ال تحبط.  شاقآإذا كانت هذه هي المرة األولى التي تقرأ فيها تقرير جدول أعمال المؤتمر ، فقد يبدو األمر 
قاموس . هناك القضايامرة واحدة. بمرور الوقت ، سوف تعتاد على المختصرات ولشعرنا جميعا بهذه الطريقة 

  . انيباألستعلى االقتراحات و تصويتكوراق لتسجيل فرز األللمساعدة في تحديد بعض المصطلحات و المصطلحات
ألي  www.na.org/conferenceأيًضا عبر اإلنترنت على  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر أستبيانيتم نشر 

، سنقوم بنشر عروض  CAR المؤتمرتقرير جدول أعمال  . بعد فترة وجيزة من نشر2020أبريل  1عضو يمأله قبل 
PowerPoint  التقديمية ومقاطع الفيديو الخاصة بالمحتوى علىwww.na.org/conference   وضع لمساعدة

 .CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر األعضاء أو االستعداد لورش عمل
 

 نظرة عامة على الدورة الماضية
  

تقرير جدول أعمال  ورة التالية. تصف المقاالت فينهاية دورة واحدة وبداية الد الى WSC مؤتمر الخدمة العالمى يشير
كتيب الصحة  ، FIPT الملكية الفكرية للزمالةأمانة : 2020-2018عديد من مشاريع للعمل ال الحالى CAR المؤتمر
. باإلضافة إلى هذه المشاريع ، واصلنا نهج "صندوق األدوات" لتطوير مواد مؤتمر الخدمة العالمى للمستقبل ، و العقلية

 و عبر األنترنتاجتماعات  معآ،الخدمة. استخدم صندوق أدوات الخدمة المحلية ومشاريع صندوق األدوات والفعاليات 
ي عضو مهتم. هذا نهج ألمساعدة مع الاإللكتروني لتجميع مواد الخدمة  المسودات عبر اإلنترنت ورسائل البريدايضآ 

ممولة ، وهو نهج أكثر شمولية ألن أي شخص قادر على االنضمام وأكثر اقتصادا ألنه ال يتطلب مجموعة عمل شخصية 
  .عبر األنترنتإلى اجتماعات 

  
اإلجماع  على أو المبنى صنع القرار القائمأساسيات  )www.na.org/toolbox( صندوق أدوات الخدمة المحلية نشر

CBDM زمالة المدمنين الجهولين خدمة و NA مندوب  وتعمل حاليًا على "أساسيات في المجتمعات الريفية والمعزولة
 فىالمشاركين في المؤتمر  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر". ستساعد استجابات استبيان GSR خدمة المجموعة

 أدوات المؤتمرات و الفعالياتمجموعة  قامتلخدمة المحلية في الدورة المقبلة. لصندوق األدوات التركيز على تأسيس 
)www.na.org/conventions (وتعمل حاليًا  لبرنامجلتطوير اللجنة البرنامج و و إدارة األموال،  بنشر قطعتين ،

 دورة القادمة.الخالل  ستمر العمل في صندوق األدوات هذاعلى "العقود والمفاوضات". وسي
 

  ).(SPAD  مبدأ روحى لليومكتاب هو مشروع  للدورة القادمة آخر سينتقل إلى المرحلة التاليةمشروع 
)www.na.org/spad(.  جدول أعمال المؤتمر تقرير استبيانإعطاء األولوية لفكرة كتاب التأمل اليومي في تم CAR

، قدم المجلس خطة مشروع إلى مثل هذالألعضاء حول ما يرغبون في رؤيته في كتاب  عمل أستبيان. بعد إجراء 2016
. خالل العامين الماضيين ، كان من الممتع روحي كل يوممبدأ لكتاب يستكشف  2018مؤتمر الخدمة العالمي لعام 

 -ال يجب أن يكون له صوت مشترك  متفردآمدخًال  366 -. نظًرا لطبيعة الكتاب اليومي يأخذ شكلهمشاهدة الكتاب وهو 
، أدبياتنالمبادئ الروحية. كما هو الحال في جميع مشاريع لأن نطلب من األعضاء تقديم الكتابة  رائعةفقد كانت فرصة 

قاموا هم من تخدم مجموعة العمل هذه المواد الخام لتجميع منتج نهائي يعكس حقًا أصوات أعضائنا ألن أعضائنا تس
لغة. تقرأ مجموعة العمل من  بأيبالكتابة. أحد األشياء الجميلة في هذه المرحلة من العملية هو أنه يمكن تقديم المدخالت 

األفكار والموضوعات الرئيسية وتجميع الخبرات والتطبيقات الشخصية للمبادئ  يجاد مفاتيحالمكتوب خالل كل شيء 
كتابة المقدمة من األعضاء اآلخرين. المع  هم. يمكن استخدام بعض المدخالت كما هي ؛ سيتم نسج معظمالبارزةالروحية 

  .www.na.org/spadهناك المزيد من المعلومات حول كيفية إرسال الكتابة على 
  

  جدول أعمال المؤتمر إذا كنت تريد التعرف على كيفية صياغة الكتاب ، فهذه فرصة جيدة اآلن. بحلول وقت نشر
 CAR  ، على  هرنش مكان اجعة واإلدخال. يمكنك العثور عليسيتم إصدار الدفعة الثانية من النص إلى الزمالة للمرفأنه

) مع نموذج لتوجيه المدخالت الخاصة بك. اسمحوا لنا أن نعرف ما هو www.na.org/spadصفحة المشروع (
  رأيك.

  
العالج بمن األدبيات المتعلقة  ةمحتمل قطعة ايضا وهىجزء آخر من األدبيات التي تحدثنا عنها كثيًرا في هذه الدورة 

 ينالمجهول مدمنينالزمالة ب عالقتهمن حيث ) MAT(المساعدة –باألدوية العالج ) DRT( بأستخدام المخدرات البديلة
NA من قِبل المؤتمر الموافقةمسار  في ياتلألدب. باختصار ، كنا نأمل في إدراج خطة مشروع CAT  حول هذا

هذا كان . ياتمن األدب قطعةفي رؤيتها عكس يوهو  ان تراهير متأكدين مما تود الزمالة الموضوع ، لكننا ال نزال غ
يشرح الحالى  CARجدول أعمال المؤتمر تقريرلهذه الدورة ، وهذا القسم من  القضايامناقشة  يعضامومن الموضوع 

 .27صيل. لمزيد من المعلومات ، راجع الصفحة االمشكلة بمزيد من التف
  

عن  همفختالحتى مع أورش العمل في جميع أنحاء العالم ، و تيسيرو ليسهنحن نقوم بعملية تمجلس ، الكأعضاء في 
مجتمعاتنا وظروفنا ، نحن جميعًا مدفوعون بشغف لنقل رسالة زمالة المدمنين المجهولين. كيف يمكننا أن نجعل 

له لتسهيل يعانون؟ ما الذي يمكننا فع مازالواوأدوات الخدمة في متناول األعضاء والمدمنين الذين  ياتاالجتماعات واألدب
جدول  تقريرك كل جزء من المحتوى في رسالتنا؟ هذه األسئلة تحر لألستماع الى بقاء المدمنين في الغرف لفترة كافية

  .الحالى CARأعمال المؤتمر
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عبر اإلنترنت كل شهر عقدت اجتماعات هذه الدورة فى نذهب إلى أبعد الحدود إلتاحة المعلومات والوصول إليها. 

لمن هم  الخطواتكتابة إلنترنت حول العالقات العامة ، المؤتمر ، وعقدنا اجتماعات دورية على شبكة اللمشاركين في 
،  النطاق الجغرافى مناطقلوالعالقات العامة تطوير الزمالة الهاتفية ،  خطوط، ال المصحات والمؤسسات ن ،ولسجا داخل

إما ألعضاء مجموعة العمل  عبر األنترنتريعنا اجتماعات والخدمة في المجتمعات الريفية والمعزولة. تستخدم جميع مشا
 أو ، في حالة مشروعات صندوق األدوات ، لألعضاء المهتمين بالعمل معًا لتطوير المواد. كى يلتقوا معآل

 
مفتوح لجميع األعضاء المهتمين للبدء في جمع أفضل الممارسات  عبر األنترنتهذه الدورة كان لدينا أيًضا اجتماع فى 

 Miscellaneous section" المتنوعفي قسم " عبر األنترنتعبر اإلنترنت. يتم نشر المالحظات من اجتماع  لألجتماعات
عبر اإلنترنت برنامج زمالة  األجتماعات. جعلت www.na.org/conferenceبالمؤتمر:  الخاص الموقعمن صفحة 
لمجهولين متاًحا لبعض المدمنين الذين قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى االجتماعات. على الرغم من أن المدمنين ا

تقريبًا ، وكان من المفيد حقًا معرفة  األجتماعبعض أعضائنا يتمتعون بسنوات من الخبرة ، فإن الكثير منا جديد نسبيًا في 
والتقليد السابع. تم إعطاء  ياتر األدبير اإلنترنت مع أشياء مثل توفعب األجتماعاتما الذي يعمل بشكل جيد وكيف تتعامل 

مؤتمر  اإلنترنت بعد عبراألولوية لهذا الموضوع للمناقشة في المؤتمر األخير ، ونخطط لعقد اجتماع آخر من هذا القبيل 
  .WSC الخدمة العالمى

  
والمواد على  القضايامن المؤكد أن التكنولوجيا قد عززت قدرتنا على التواصل مع األعضاء في جميع أنحاء العالم ونشر 

. لقد كان مثمًرا وموحًدا أن نجتمع على اإلنترنت لمناقشة القضايا مع المشاركين في المؤتمر طوال اتلتعليقلسماع االفور 
من خالل بالمندوبين واألعضاء المناوبين  األتصالالماضي ، تمكنا من  WSC لمىمؤتمر الخدمة العا فيفأشهر الدورة. 

المؤتمر ، ونعتزم القيام بذلك مرة أخرى في عام  حضور وتأشيرات الالذين لم يتمكنوا من الحصول على شبكة اإلنترنت 
 !سيارات طائرة هوينقصنا ا األمر. اآلن كل م هذا . هذا أمر مدهش للغاية عندما تتوقف عن التفكير حقًا في2020

 
 آ من ذلككانت دائًما ملتزمة بإمكانية الوصول ، وبعض NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين لكن

حينما . هناك سبب حضوره الجسدى وتواجده بالكاملعكس تكنولوجيا اإلنترنت لتقديمه من خالل  مما لديه القليل سيعطى
أن تحل محل تماًما  (عبر األنترنت) ، "العناق ال المخدرات". من وجهة نظرنا ، ال يمكن لالتصاالت االفتراضية نقول

هو حدث يستمر لمدة  WSC. مؤتمر الخدمة العالمى  NAزمالة المدمنين المجهولينخدمة فى عمل لشخصيًا ل األلتقاء
. WSCمؤتمر الخدمة العالمى ، ومنسقي (HRP)الموارد البشرية  لجنةأسبوع ، ونحن نقدم التمويل لكل مندوب ، 

 !) وهذا أيًضا استثمار في رؤيتنا.مشكًرا لك -قادرة على تمويل مندوبيها والقيام بذلك  األقاليم(نحن نقدر أن بعض 
  

 هياكلواجتماعات  الفاعليات/واألحداث النطاق الجغرافى منتدياتيشرفنا أن نسافر إلى العديد من مجلس ، الكأعضاء في 
تصال باإلنترنت عندما يكون ذلك عمليًا. في بعض الحاالت ، االالخدمة التي طلبت مشاركتنا. نشارك أيًضا من خالل 

النطاق  معًا ، كما هو الحال بالنسبة لمنتدى اءلتقالذين قد ال تتاح لهم الفرصة لأل نقوم بتمويل سفر األعضاء أو المندوبين
فى المعنى ال تختلف  NA زمالة المدمنين الجهولين ، على سبيل المثال. خدمة Afri-can Zonal الجغرافى األفريقيى

اجتماع خدمة ،  داخلمعًا ونحن بمفردنا. بعد بضعة أيام  فعلهال نستطيع  عآ مايمكننا أن نفعل م -عن التعافي الشخصي 
زمالة المدمنين المجهولين. تقوي رحالتنا التواصل  نمويتم إنشاء روابط يمكن أن تساعد في تقوية المجتمعات بأكملها و

تطوير الزمالة رحالت أعضاء ، والمدخالت من  NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين بين الزمالة و
. هذا النشاط NAWS للخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين  لخطة االستراتيجيةل المعلوماتايضا تعطى هذه 

في رؤيتنا. في كل مؤتمر ، نخصص وقتًا لإلبالغ عن جهود تطوير الزمالة ، ونحن  ومثمر مكلف ، لكنه استثمار مفيد
  .تقرير المؤتمرندرج قائمة كاملة بالسفر في 

  
فى  أكثر سهولة NA زمالة المدمنين المجهولين كانت دائًما مثاًال واضًحا على العمل الذي نقوم به لجعل رسالة ةالترجم

لغة. يمكننا الترحيب  32النص األساسي بـ  كتاب لغة ، وننشر 55المواد إلى بعض . نقوم اآلن بترجمة الوصول لها
المترجمة ومواد  التعافىلغة. للحصول على قائمة كاملة بأدبيات  50بالناس في زمالة المدمنين المجهولين بأكثر من 

 .الحالى CARالمؤتمر جدول أعمال تقرير  فى F الملحقالخدمة ، انظر 
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 2018الى  2000مدليات الترحيب من عام      
 

 
 
 

المؤتمر العالمى لزمالة  لقد حققنا أيًضا بعض التقدم في تحسين إمكانية الوصول ألعضائنا الصم وضعاف السمع. في
، عقدنا ورشة عمل حول تقديم خدمة أفضل لهؤالء األعضاء ، ولدينا صفحة بها بعض  WCNA المدمنين المجهولين

. بفضل المساعدة من أحد األعضاء الذي تطوع ، تمكنا أيًضا من توفير مترجم www.na.org/aslالموارد على موقعنا 
ASL هذه النقطة.تحسين الوصول في ستمر بأن ن . نأملعبر اإلنترنتللمناقشة  جلسات فى  

  
 WSCمؤتمر الخدمة العالمى  منذ NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين هذه مجرد عينة من نشاط

مخطًطا يوضح المساهمات المطلوبة من كل اجتماع في جميع أنحاء العالم لتغطية  تقرير سنوي. يتضمن كل 2018 لسنة
عن  ت للتومباشرة إلى الزمالة. لقد قرأ NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين التي تقدمهاالخدمة تكلفة 

 بعض األمثلة على كيفية أن هذه المساهمات هي استثمارات في رؤيتنا.
 
 

  ألجتماع واحد سنويآ مبلغ التبرعدعم الزمالة العالمية وقيمة 
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 العالمية لزمالة المدمنين المجهولين للخدمات التقرير السنويلمزيد من المعلومات حول عمل الخدمات العالمية ، انظر 
NAWS  المنشور علىwww.na.org/ar  ،الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين أخبار NAWS  على

www.na.org/nawsnews مؤتمر الخدمة العالمى قبلقصيرة ، الذي سيتم نشره بفترة  تقرير المؤتمر، و WSC و 
الخدمات العالمية لزمالة  أنشطة. إذا كنت مهتًما بمتابعة www.na.org/conferenceعلى صفحة المؤتمر في  ينشر

  ، ولم يكن لديك اشتراك بالفعل ، يمكنك الحصول على اشتراك إلكتروني في NAWS المدمنين المجهولين
NAWS News (أخبار الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين)  تحديثات البريد اإللكتروني ،NAWS  ،

  .www.na.org/subscribeوالدوريات األخرى هنا: 
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اإلستراتيجيلتخطيط ا  
 
 

تقرير االقتراح األول في يكون  يضع المجلس معآ الخطة األستراتيجية للدورة القادمة. 2002كل عامين منذ سنة فى 
لخدمات العالمية لزمالة ل االستراتيجيةخطة فى ال المدى-طويلةاقتراح بالموافقة على األهداف  هوجدول أعمال المؤتمر
للوصول الخدمات العالمية التي تحتاج هداف األالخطة هي هذه المدى في -األهداف طويلة .NAWSالمدمنين المجهولين 

  .NAزمالة المدمنين المجهولين خدمة  ةرؤي دورنا فى إلى تحقيق
  

تفعل كل دورة، لكن بقية الخطة  هذه األهداف ال تغيرجزًءا من الخطة االستراتيجية.  دائًما كانت المدى-األهداف طويلة
رؤيتنا. تتناول الخطة  أكثر الى خالل العامين المقبلين من أجل االقتراب وتحقيقه . تحدد الخطة العمل الذي نود إنجازهذلك

نسبيًا من عام آلخر ولم تتم  ثابتيظل جزء كبير من عملنا فيها عملنا؛ ويتغير التي ينمو  الموضوعاتاالستراتيجية 
  تغطيته في الخطة.

  
 NAالمجهولين  زمالة المدمنينخدمة  ةبـرؤي التواصلمكونات الخطة االستراتيجية كيف ليوضح هذا الرسم البياني 

  .WSC الذى تم اعتمادهم بمؤتمر الخدمة العالمىخطط المشروع بو
  

 

: عملية التخطيطمن الفحص الى التخطيط  

 داخل وخارج زمالة المدمنين المجهولين التي قد تؤثر علينا.بنحن ننظر إلى العوامل ف، ما نقوم بفحص بيئى كل عاميندعن
هذه األهداف هي  الخطة االستراتيجية؛ أهدافالبيئي لتحديد  الفحصكمجلس، نستخدم المعلومات التي تم جمعها في فنحن 

العمل الذي  المناهج تشرحاألهداف.  من األقترابفي مجلس الالتي نريد تحقيقها في المستقبل القريب. ثم يفكر  غراضاأل
في  وتحقيقه انجازهاألولوية لما نعتقد أنه يمكننا  نعطىبصفتنا مجلًسا، ويمكننا القيام به للوصول إلى أهدافنا. وأخيًرا، 

 العامين المقبلين.

من هذه  النابعة ) مع الميزانية المقترحةCATمسار الموافقة من ِقبل المؤتمر ( موادخطط المشروع مدرجة في  تكون
دورة، وغالبًا ما يكون الفي  اتحقيقه التى بأمكاننا المناهجهداف واألاألولويات. تحتوي الخطة اإلستراتيجية دائًما على 
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يتيح ذلك المرونة في استخدام الموارد أينما ف. مالمقترحة أكثر مما نتوقع إكماله المقدمة أو هناك المزيد من المشروعات
  أمام الزمالة.ائلة مسقابلة للع إبقاءها كانت ومتى تكون متوفرة م

  
الحاجة إلى أدوات بسيطة وسهلة  هىوبيئي الفحص ما نقوم بعملية النتظام عندأأحد األشياء ب تظهر على سبيل المثال،

للخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين  الفهم الستخدامها على المستوى المحلي. تتضمن الخطة االستراتيجية
NAWS 2018-2020 التي تحت التدريب واألدوات الهدفين  هذين. لتلك األحتياجلتدريب واألدوات المتعلقة ل قسم

  :ماتهدف إلى تلبية هذه االحتياجات ه
  

  .فى التدريب و األدوات صلةالذات  ،لألستخدام-السهلاالستمرار في تطوير  :4الرابع الهدف   
 عملية تطوير األداة.مسار استجابة ادراك و: زيادة 5الخامس الهدف   

 
 صندوق أدوات صندوق أدوات الخدمة المحلية ولعناصر المواصلة تطوير هم هذه األهداف  تحت المناهج اثنان من

  .الفاعلياتو المؤتمرات
  

أي عضو مهتم للمساعدة في  نارة لكل من هذين المشروعين ، ودعوطوال هذه الدوعبر اإلنترنت اجتماعات لقد عقدنا 
 خدمةو CBDMاإلجماع  على أو المبنى صنع القرار القائمالعمل. لقد وضعنا اللمسات األخيرة على مسودات أساسيات 

مندوب خدمة  أساسيات، ونحن نعمل حاليًا على  في المجتمعات الريفية والمعزولة NA زمالة المدمنين المجهولين
اللمسات األخيرة  أدوات المؤتمرات و الفعالياتمشروع أيضآ ضع و. والخدمة المحلىصندوق أدوات ل GSR المجموعة

  .العقود والمفاوضاتوهو يعمل حاليًا على  ولجنة البرنامج وتطوير البرنامج إدارة األموالعلى مسودات 
  

مؤتمر الخدمة  الدورة القادمة ونطلب من خالل الفعالياتأدوات  صندوقالمؤتمرات ونحن نخطط لمواصلة العمل على 
 CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر استخدام نتائج استبيانأولويات أدوات الخدمة المحلية لتطوير  تحديد WSC العالمى

 29) على الصفحة CAR استبيانكمصدر. (لمزيد من المعلومات ، راجع مقدمة 
 
 

    عملية الفحص زيادة التعاون في
 

  NAWS Newsالخدمة العالمية لزمالة المدمنين المجهولينأخبار  أبلغنا بانتظام فيأعلنا وكما 
)www.na.org/nawsnews( لزيادة التعاون مع المشاركين في  جهدالبذل قمنا ب، فإننا  أيضآ وفي أماكن أخرى

  المؤتمر في عملية التخطيط لدينا.
  

  الذى ننوى القيام به نيابة عن الزمالة. عبر عن العملت فقط اانهلزمالة المدمنين المجهولين ككل.  ملكآفالخطة 
  

لالحتياجات واالهتمامات  بينينكون مستجبعناية و هى األصغاء واألستماعإحدى مسؤولياتنا الرئيسية ، كمجلس ، تكون 
ما ايضآ والخطة الناتجة عن طريق المحادثات التي نجريها مع األعضاء ، و الفحص وتشكيل . تتم صياغةبأعتبار سماعها

رسائل البريد اإللكتروني والمكالمات التي نتلقاها ، ايضآ من خالل ، و والفاعليات الخدمة هياكلنسمعه عندما نسافر إلى 
التنا مع الزمالة طوال الدورة. جميع تفاعو -اإلنترنت  عبرواالجتماعات  WSC مؤتمر الخدمة العالمى والمناقشات في

مساهمة للوسيلة ك يكون غير مفهومآ او ملموسآللعديد من األعضاء وقد  أو صعبآ آبدو مجرديقد  العمليةهذه سيرلكن 
  مباشرة في الخطة االستراتيجية.

  
في عملية  وأعمق في السنوات األخيرة ، جربنا بعض األشياء الجديدة إلشراك المشاركين في المؤتمر بشكل ملموس

في  ومداخلتهم المؤتمر لجمع مساهماتهم لمشاركين فيل رأى بعملية استطالعالتخطيط. خالل الدورتين الماضيتين ، قمنا 
  مباشر للمشاركة في عملية التخطيط. طريق أو خط النطاق الجغرافى مناطقو األقاليمهذا يعطي فالبيئي.  فحصال
  

 تجربتناعض التغييرات بناًء على بب قمنافي هذه الدورة ، فونحن نتعلم ما الذي ينجح. عملية جديدة بالنسبة لنا ، انها 
المشاركين في المؤتمر ، وعلى األرجح سنجري تغييرات أخرى في الدورة رأى ستطالع عندما قمنا بأاألولى  محاولتناو

اكتمال رؤيتنا ويتم وضوح  البيئي ، الفحصفى  الجغرافى األقاليم ومناطق النطاقمساهمة ومشاركة فمع تزايد المقبلة. 
  .NA زمالة المدمنين المجهولين الحتياجات
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  االستدامة والتعاون
  

 أينة حول يمسؤلذات دورة ما واتخاذ قرارات استراتيجية  فى أى عملللتفكير بشكل كلي لل فرصة تتيح لنا عملية التخطيط
مجموعة  بتجهيزنقوم و، المناهجأولوية الموارد البشرية والمالية المتاحة و نضع فى األعتبار. نحن تحديآ جهودناسنضع 

 .CAT مسار الموافقة من قِبل المؤتمر من خطط المشروع إلدراجها في مواد
 

 تقرير جدول أعمال المؤتمر واستخدام استبيان المبنية على التعاونتخطيط التطوير عملية  كل من يكوننأمل أن نحن 
CAR  لألقاليمواضًحا  طريقآ فروا ايضآوأدبيات التعافى وأن يعطوا ويفي تحديد أولويات مواد الخدمة و يساعدوابأن 

 العملية.مسار النابعة والمكتسبة منرؤية احتياجاتهم وأفكارهم النطاق الجغرافى فى مناطق و
 

المشاركين في عدد الخطة وكيفية زيادة هذه الزمالة بلدى وعي اللقد أمضينا الكثير من الوقت في مناقشة كيفية زيادة 
وبحلول خطوة أولى جيدة. بداية ل كان البيئي الفحص عملية في االقدام المبنى على التعاونففي إنشائها.  لألنضمامالمؤتمر 

  :وهما ، نعتزم تجربة بعض الخطوات اإلضافية WSC 2020 مؤتمر الخدمة العالمى لزمالة المدمنين المجهولين
  

  الخطة. فىالمدى -األهداف طويلة علىنحن نسأل الزمالة أن تعتمد وتوافق 
 

  نقوم 2022-2020 لخطة االستراتيجيةا بخصوص المؤتمر ألعتماده والموافقة عليه من قبلسنقدم اقتراًحا) .
مؤتمر  نطلب فقط من دائمآ لكنناو ،CAT مسار الموافقة من ِقبل المؤتمر موادالخطة مع  بشمل وادراجدائًما 

مؤتمر الخدمة العالمى هذه المرة سنطلب من ففى الموافقة على خطط المشروع الفردية.  WSCالخدمة العالمى 
WSC (.الموافقة على الخطة ككل 

  
  2022والتي ستكون الخطة اإلستراتيجية  -عملية إنشاء الخطة اإلستراتيجية القادمة مسار بدء فى نعتزم نحن-

 .ذاتهفي المؤتمر  - 2024
 
. ظهورهاوالقضايا عند الجديدة بمعالجة االتجاهات بجمع والتخطيط بسالسة واستجابة ، مما يسمح لنا  مسار تتسم عملية

الخطة  كل من أن فىنعيد النظر في الخطة لتوضيح عملنا للسنوات المقبلة وللتأكد في كل دورة من دورات المؤتمر ف
 .ككلالزمالة والعالم  ة مع سرعة تغييرتواكبمعملية التخطيط االستراتيجي لدينا مسار و
 
 

9  CAR تقریر جدول أعمال المؤتمر



  
 

 المدى – األهداف طويلة
 

لخطة فى ا المدى-الموافقة على األهداف طويلةاألعتماد و نطلب من الزمالة فنحن كما ذكرنا في بداية هذا المقال ، 
المدى للخطة. -الثمانية طويلةاألهداف مدرجة أدناه . NAWS العالمية لزمالة المدمنين المجهولين للخدمات االستراتيجية

، ومع ذلك  تلك األهداف يمألهم الطموحرؤيتنا.  قها للوصول الىحقون ننجزهاهذه هي األشياء التي نعتقد أننا يجب أن 
التخطيط االستراتيجي. على سبيل المثال ، فى بدأنا أن سنوات منذ على مدار المنهم  هدفا تجاه كل واضحفقد حققنا تقدماً 

فيما يلي بعض التحسينات التي قمنا بها ووالوصول لألعضاء.  التواصلالرابع باستخدام التكنولوجيا لتحسين  هدفاليتعلق 
  في هذا المجال:

  
 وطرق التنفيذ لممارساتلطرق لمناقشة أفضل  الخدم المؤتمنين عات عبر اإلنترنت لجمعنستخدم اآلن االجتما .

، مما أدى إلى تحسين التواصل  هذه الدورةلاإلنترنت كل شهر  عبراجتماعات لمشاركين في المؤتمر للقد عقدنا 
 .كبير و هائل بشكل

 
  لدينا. األدبياتجميع مشاريع فى عبر اإلنترنت لجمع المدخالت  استطالعات الرأىنستخدم 

  
 نماذج استمارات أو التنفيذ عبر اإلنترنت للمراجعة من األعضاء واستخدام -قيد-نقوم بنشر مسودات األعمال

 بسهولة. واعطاء انطباعهم عبر اإلنترنت لمساعدة األعضاء على إرسال المدخالت
  

  المشاركين في المؤتمر. بالغإبطريقة أكثر اتساقآ لجذب ومراسالت البريد اإللكتروني عدد  بزيادةقمنا 
  

  .عبر  يجتمعون معآمجموعات العمل  من بعضفنعقد اجتماعات عبر اإلنترنت لمجموعات العمل والمجلس
 .رة مكثفةوبصاإلنترنت 
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 فقدجميع مستويات الخدمة.  فىاألجماع السعى ببناء  عنالهدف رقم سبعة يعبر 
 في مؤتمر الخدمة العالمي األخير نحو تحقيق هذا الهدف واسعةقطعنا خطوات 

إلغاء األعمال الرسمية واالستفادة من  WSC عندما قرر مؤتمر الخدمة العالمى
قرار الواتخاذ لمناقشة  اإلجماع على أو المبنى صنع القرار القائماستخدام عملية 

 صنع القرار القائم القضايا. قمنا أيًضا بتطوير أداة للخدمة المحلية ، أساسيات بشأن
تم نشرها على  قد ، والتي CBDM  اإلجماع على أو المبنى

www.na.org/toolbox.  
  
  

 الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين على ما تقوم به مثلينمجرد  انه فقط
NAWS  خالل. نخطط للتحدث مع المشاركين المدى لدينا-األهداف طويلةلتحقيق 

في االقتراب من تحقيقهم.  األستمرارحول كيفية  WSC مؤتمر الخدمة العالمي
األتفاق مكم ومن أجل أن يكون هذا العمل ملًكا لنا جميعًا، فإننا نطلب دعمكم وتفه

  .المدى-على األهداف طويلة معا
  

  
      

  لخطة اإلستراتيجيةفى اأساس ك خدمالتي ت، المدى-ألعتماد األهداف طويلة    األقتراح األول  
  .NA لزمالة المدمنين المجهولين العالميةللخدمات         

  
 

 العالمية لزمالة  خدماتلتعاون لمبنية على الالستراتيجية االخطة التخاذ الخطوة التالية في إنشاء هو ا  :الغرض
  .المدمنين المجهولين

  ال شيء. :التأثير المالي
  ال شيء. :تأثر السياسة العامة

  
  

NAWS Long‐Term Goals 
NAWS   لزمالة المدمنين المجهولين المدى للخدمات العالمية-طويلةاف األهد 

  
جاهدة لتحقيق هذه  العالمية لزمالة المدمنين المجهولين خدماتال لتحقيق رؤيتنا، تسعى ألدراك و جهدال استمرارية بذل في

  األهداف:
  

و  وآمنًا موثوقة ذو صلةوروحانى للتعافى كابرنامج  مفهومة ومقبولةهى زمالة  NAزمالة المدمنين المجهولين  -1
 .من مدمنين الى مدمنين فعال

لكل  NA كمورد لزمالة المدمنين المجهولينتعمل بصورة مؤثرة و ثابتة حول العالم  المؤتمنونشبكة من الخدم  -2
 ووسائل اإلعالم. المحترفيين لحكومات المحلية والمهنيينمن ا

بجميع  ياتلوصول إلى األدبل زائدالنمو الفى مع توسع  حقًا زمالة عالمية هى NA زمالة المدمنين المجهولين -3
 .نمو الزمالةلصالح عمل معًا فى التزام الجميع لاللغات وا

على األعضاء المساهمة  فأنها تسهل،  ةت المناسباوقأكثر فاعلية للتواصل في األ بصورةستخدم التكنولوجيا ت -4
الخدمة ، ودعم جهود تطوير الزمالة في جميع  ل إلى ورش العمل وأدواتوصتال عملية والمشاركة ، وتوسيع

 أنحاء العالم.
بوقتهم  عندما يساهمواالزمالة تجاه  هملتزاما يظهر بوضوحوالدعم الذاتي  يفهم ويدرك مفهومكل عضو   -5

 وقدراتهم ومواردهم المتاحة.
، وتحسين قدرتنا على حمل رسالة زمالة المدمنين المجهولين  يات، وتطوير األدبالزمالة نمونحن قادرون على  -6

 والموارد البشرية والبنية التحتية. الكافية يراداتاإلمستدامة مع محافظة و إدارة منظمة/جمعيةمن خالل 
القضايا على جميع المستويات ، مما يولد  فى باألجماع يبنون عملية السعىو ونناقشتمن األعضاء ي لكثيرا -7

 .القرار-صنعفي عملية حول العالم الثقة شعوًرا أكبر ب
فى زمالة المدمنين المجهولين رؤيتنا  وادراك تعاوني لتحقيقعمل بشكل تمكونات نظام الخدمة  كل موارد و -8

NA وأهدافنا. 
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Mental Health in Recovery    التعافىالصحة العقلية فى  

 
تقرير جدول أعمال خالل  منهذا االقتراح اإلقليمي تم تمرير  قد من مصدرين. IP  الجديد هذا الكتيببدأت عملية إنشاء 

 :WSC مؤتمر الخدمة العالمى فيباإلجماع  2016لسنة  CAR المؤتمر

مشروع الخطة بتطوير يقوم  NA لزمالة المدمنين المجهولين : أن المجلس العالمي3رقم االقتراح 
األمراض العقلية والتعافي  محدد ومخصص عنميزانية وجدول زمني إلنشاء كتيب التتضمن التى 

  .2018 لسنة مؤتمر الخدمة العالميو أخذها فى األعتبار خالل  للنظر فيها
  

رسالة واضحة لزمالة المدمنين المجهولين ك ،الزمالة  من ِقبلهو أعتماده و الموافقة عليه  :الغرض
NA .عن أهمية قضية األمراض العقلية والتعافى ليكون متاح على شكل كتيب  

  
   

 التعافىأدبيات اامتداد  –الكتيبات  قسم في العليا كانت الصحة العقلية أيًضا واحدة من أكثر الموضوعات ذات األولوية
صياغة خطة  فىالعمل  نامع هذا االتجاه من الزمالة ، بدأو. 2016لسنة CAR  تقرير جدول أعمال المؤتمرستبيان ال

فردي على  آرد 1500لقد تلقينا أكثر من ومفتوح ألي عضو مهتم.  أستبيانبدايتآ من المشروع وجمع أفكار األعضاء 
. 2017ويونيو  2016 دولة أخرى بين نوفمبر 27والية في الواليات المتحدة و 48األسئلة الواردة في االستبيان من 

 مسارفي مواد  درجةفي صياغة خطة المشروع الم من ردود هؤالء األعضاء األنطباع اعطاء و تاإلدخاال ههذ تساعدف
 .2018المؤتمر  من ِقبل الموافقة

 

  :األنطباعات اعطاء و هذا المقتطف من خطة المشروع المدخالتيلخص 
 
  

بأن هذا الكتيب . تلقينا العديد من التعليقات متعاطفومرّحب ويكون رقيق غالبية األعضاء يفضلون كتيب سهل القراءة 
أن نؤكد لألعضاء بأن هذه ليست كمشكلة فريدة من و، والعار المحيطة بقضايا الصحة العقلية ر الجرحااثيجب أن يعالج 

مزيد من النا بحاجة إلى في زمالة المدمنين المجهولين. يبدو واضًحا أن اممكن التعافىوأن  المدمنين المتعافينبين  نوعها
ومناقشتها ، والتي ال يبدو أنها معروفة لدى العديد من  أوقات المرض"فى " كتيب التعّرف على األفكار الواردة بالفعل في

  أعضائنا.
 
 

كثر من ثلثي المشاركين في أفقد صنف على خطة المشروع ،  2018 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى  وافققد 
،  2018مجلس بتشكيل فريق عمل التقى وجهاً لوجه في سبتمبر ال". قام األهمية على أنها "عالية الخطةة أولوي رالمؤتم

  عملهم.ل المواد المبدئىمصدرك بيانباستخدام مدخالت االست
 من ِقبلعبر اإلنترنت إلكمال المسودة التي تمت مراجعتها  بعد ذلك من المضققيناجتمعت مجموعة العمل ومجموعة 

فبراير إلى  1من أي عضو مهتم في الزمالة من  واعطاء األنطباع دخالإلالعمل والمجلس. تم نشر المسودة لمجموعة 
 ثم اجتمعتدولة أخرى.  15رًدا على المسودة من جميع أنحاء الواليات المتحدة و  498. تلقينا 2019مايو  15

وتطوير  الزمالة من ِقبلت التى تمت المدخالت واألنطباعاللنظر في  2019مجموعة العمل مرة أخرى في يونيو 
  .الموثقة للكتيبمسودة ال

13
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بعض األفكار  .قلق أو اهتمامات محددةعدة األعضاء الذين لديهم لمسا متوجهة على موضوعات كتيب المعلوماتيحتوي 
أنه من المفيد توضيح  أننا نؤمن، حيث  الكتيبفي جميع أجزاء تكون متكررة  التعافىحول حاالت الصحة العقلية في 

ذكرها  تمصحته العقلية مهمة ، لذلك سالمة الفرد و تعافىسبيل المثال ، اعتقدنا أن الخبرة في الحفاظ على  أهميتها.على
النص كتاب  اقتباسات من األعضاء واقتباسات من بأدراج، قمنا الكتيب في هذا  الخبرةدعم ن لذلك لكىعدة مرات. 

 ، في أوقات المرض ، والمبادئ التوجيهية. لليوم فقط وكتاب،  كتاب العيش ممتنعآ : كيف ولماذا،أنه ينجح، واألساسي

الزمالة. من ِقبلنحن ممتنون و سعداء لتقديم هذا الكتيب ألخذه فى األعتبار   

 " ،التعافى، "الصحة العقلية في  A الملحقالوارد في  الكتيبللموافقة على       األقتراح الثانى
  الزمالة. من ِقبلمعتمدة ال كأحد األدبيات  

ألعضاء مصدرحول هذه المشكلة ك متاح يكونالزمالة  مواد من قِبل معتمد كتيبلحصول على ا :الغرض
زمالة المدمنين المجهولين. 

اعتماد أو تبنى بالفعل. التكاليف اإلضافية الوحيدة التي قد تنجم عن قد تم تكلفة إنشاء هذه المواد  :التأثير المالي
.متعلقة بالحد األدنىإلنتاج ، والتي ستكون لاألولية تكاليف الهي هذا األقتراح  

ال شيء.: العامة السياسة ثرأت  

أن يكون  يمكنه التعاطى، كل مدمن لديه الرغبة في التوقف عن زمالة المدمنين المجهولين في برنامج
هو  لتعافى. اابدآ إلى التعافي بمفرده NA زمالة المدمنين المجهولين عضًوا، وال يحتاج أي عضو في

إدماننا  الذى سببه حطامال. على الرغم من أن البعض منا قد يشعر باليأس بسبب بينناالسند المشترك 
النشط ، فإننا لسنا عاجزين. نحن قادرون على االستفادة من تجربة واقتراحات األعضاء اآلخرين الذين 

 يتعافون في زمالة المدمنين المجهولين.

الموثقة للكتيبمسودة ال" لتعافىالصحة العقلية في ا"
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Fellowship Intellectual Property Trust 

 )FIPT( أمانة الملكية الفكرية للزمالة
 

بأمانة الملكية المتعلقة  )5الى  3ثالثة اقتراحات (االقتراحات رقم الحالى  )CARتقرير جدول أعمال المؤتمر (يتضمن 
. FIPT أمانة الملكية الفكرية للزمالةفى   لقواعد التشغيليةلتغييرات اليقترح  3 رقم. اقتراح )FIPT( الفكرية للزمالة

سم سياسة أ، والتي يشار إليها أكثر ب )Bulletin#1( 1نشرة الملكية الفكرية رقم  فىتغييرات يقترح ال 4رقم  وأقتراح
  نفسها في المستقبل. FIPT أمانة الملكية الفكرية للزمالةفى  مراجعة العملية  5األقتراح رقم بدأ ياالستخدام ؛ وس

  
سنحاول شرح أصل هذه االقتراحات الثالثة والتغييرات التي يوصون بها بشكل مباشر قدر اإلمكان في هذا المقال. يتم 

القواعد التشغيلية التي توضح جميع التغييرات التي  ايضا بما في ذلكFIPT أمانة الملكية الفكرية للزمالةنسخة من  ادراج
من المراجعة المقترحة  منقحة . توجد نسخةCAR ال المؤتمرمتقرير جدول أع تم ادراجهم فى B الملحقنقترحها في 

. يتم D الملحق، ونسخة توضح التغييرات المقترحة في  C الملحقفي  )Bulletin#1( 1على نشرة الملكية الفكرية رقم 
أن . باإلضافة إلى ذلك ، يمكنك Eفي اإلضافة ) Bulletin#1( 1اإلصدار الحالي من نشرة الملكية الفكرية رقم  ادراج

  اإلصدارات الحالية من هذه المستندات باإلضافة إلى المواد األخرى المتعلقة تجد
  .www.na.org/fipt هنامنشورة  FIPT ةأمانة الملكية الفكرية للزمالب 
  

 ى أمانة الملكية الفكرية للزمالةما ه
FIPT؟  

  
ل في وثيقة قانونية لها تاريخ طوي ىهة أمانة الملكية الفكرية للزمال
  FIPTة أمانة الملكية الفكرية للزمالزمالة المدمنين المجهولين. 

تم حماية وإدارة الملكية الفكرية الخاصة يبالتفصيل كيف  تشرح
اسمنا وعالماتنا التجارية  - NA زمالة المدمنين المجهولينب

الخدمات العالمية لزمالة المدمنين  من ِقبل - للتعافى ياتناوأدب
  المجهولين

).Narcotics Anonymous World Services Inc(  ،
ر يمن ضمان توف NA زمالة المدمنين المجهولين حتى تتمكن

أمانة والعالمات التجارية لتحقيق هدفنا األساسي .  ياتناأدباسمنا و
حول تدور أوالً وقبل كل شيء  FIPT ةالملكية الفكرية للزمال

والحاجة إلى حماية  NA زمالة المدمنين المجهولين سالمة رسالة
زمالة حتى تتمكن  NA زمالة المدمنين المجهولين ممتلكات

من االستمرار في امتالك موادها  NA المدمنين المجهولين
 الخاصة.

  
  :FIPT ةأمانة الملكية الفكرية للزمال شرح

  
والممتلكات الفكرية األخرى الخاصة  التعافىجميع أدبيات باالحتفاظ ة وإدارالهدف والغرض الوحيد من هذه األمانة هو 

رسالة حمل من مرض اإلدمان و تعافىالعثور على ال فىتساعد المدمنين التى طريقة الب المدمنين المجهولينبزمالة 
زمالة المدمنين لعشر  تىنثاالتقاليد الوي عشر تثناال الخطوات يا معشازال يعاني، تمماإلى المدمن الذي  التعافى هذه
  المجهولين. 
  )4، المادة األولى ، القسم  FIPT أمانة الملكية الفكرية للزمالة (   

  

  من أين جاء هذا المشروع؟
  

كانت مدرجة في قائمة  )Bulletinsالنشرات ( عملجموعة ومالتشغيلية  FIPTللزمالةأمانة الملكية الفكرية  قواعد
  .2018مجموعات العمل االفتراضية المتفق عليها في مؤتمر الخدمة العالمي 

  

قرر مؤتمر الخدمة العالمى انشاء مجموعة عمل.*  

مجموعة عمل تتكون من مندوبى األقاليم *اجتمع 
 الحالين بصفة عمليا ومتكررة.

المجلس وتم قبول  من قِبلتم مناقشتها *
 التوصييات.

ناقش المشاركون فى المؤتمر هذه التوصييات من *
 خالل اجتماعين عبر األنترنت.

	تاريخ هذه األقتراحات
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 المعاينةعملية  ت. تمأمانة الملكية الفكرية ومعاينة صندوق طلبًا لتفقد ما أقليم دم، ق 2018-2016خالل دورة المؤتمر 
أمانة  على تلك المعاينة ، ويمكنك العثور على التقرير من WSC 2018 مؤتمر الخدمة العالمى بعد وقت قصير من

   www.na.org/fiptفى صفحة  FIPTةللزمالالملكية الفكرية 
  
  

،  1993في عام  FIPTللزمالةأمانة الملكية الفكرية تبنى منذ تم تقديم مثل هذا الطلب بأن يكانت هذه هي المرة األولى 
كما هو موضح في القواعد التشغيلية. تحدثنا مع المشاركين في المؤتمر حول  المعاينةبعض األسئلة حول عملية لنا وأثار 

  .األمانة معاينة صندوقكيفية إجراء  التى تشرحالمراجعات التي نعتقد أنها ضرورية لتحديث قسم القواعد التشغيلية 
  

) بأن هناك حاجة إلى تغيير المادة 2-4-15-93للرأي ، أعرب المؤتمر عن دعمه بتوافق اآلراء (األولى ستطالع االفي 
  .المعاينة، وهي جزء من القواعد التشغيلية التي نشير إليها باسم بند  3الخامسة ، القسم 

  
اذ قرار بشأن هذه اتخ WSCمؤتمر الخدمة العالمى ، لكنه لم يطلب من  المعاينةمجلس مراجعة محتملة لشرط القدم 

  التغييرات المحددة:
            

  الوصىعلى أنشطة  ةلمعاين: ا3المادة الخامسة ، القسم 
  المعاينةشروط   

  
 سجالت  بمعاينة مؤتمر الخدمة العالميقد يقوم  لها معادل ىخدم هيكلأي لجنة خدمات إقليمية أو   
  ذلك.  اختار إذا   الشروط التالية توفيراذا تحققت نيابة عن المستفيد،  صندوق األمانةوعمليات  
  .WSCمؤتمر الخدمة العالمى من قبل  هذه المعاينةسيتم تحديد تفاصيل مثل   

  
مؤتمر  الجلسة منفى آخر للختام به المعاينة) ، تعليق بند 2-0-22-89اإلجماع (السعى ب من خاللقرر المؤتمر ، بدعم 

 في المستقبل. المعاينةاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع عمليات من مكن نت، حتى  WSC 2020 الخدمة العالمى
 

أمانة   )Bulletins( وهكذا ، وافق المؤتمر على أنه ينبغي لفريق عمل افتراضي أن ينظر إلى القواعد التشغيلية ونشرات
مجلس مجموعة عمل تتألف من ثالثة مندوبين إقليميين من الواليات المتحدة وثالثة ال. أنشأ FIPTللزمالةالملكية الفكرية 

بخبرة عقود من الخدمة العالمية ، بما في  من خارج الواليات المتحدة يتمتعمندوبين مناوبين من الواليات المتحدة وعضًوا 
مؤتمر  فيحاضرين اء مجموعة العمل ذلك كعضو في مجلس األمناء ومجلس اإلدارة والمجلس العالمي. كان معظم أعض

  المخاوف التي أدت إلى إنشاء مجموعة العمل. أدركوا، واستمعوا إلى المناقشات ، و2018لسنة   WSCالخدمة العالمى
  

طوال دورة المؤتمر. وقدموا سلسلة من التوصيات التي ناقشها المجلس في عدة  هذه مجموعة العملعبر اإلنترنت  ىالتق
مجلس على توصيات مجموعة العمل الاجتماعات. بعد إجراء بعض التعديالت الطفيفة نسبيًا على المستندات ، وافق 
جتماع على شبكة . وبعد ذلك اال2019وناقشها مع المشاركين في المؤتمر خالل اجتماع عبر اإلنترنت في أغسطس 

في الصياغة التي اقترحها محامي الملكية الفكرية لدينا ؛ كانت هذه غير األساسية اإلنترنت ، أجرينا بعض التغييرات 
مجرد تغيرات بسيطة ، وليست تغييرات في مضمون التوصيات. ثم ناقشنا توصياتنا مع المشاركين في المؤتمر مرة 

. والنتيجة النهائية هي االقتراحات الثالثة 2019مشاركين في المؤتمر في أكتوبر للعبر األنترنت  أخرى خالل اجتماع 
 .الحالى CARتقرير جدول أعمال المؤتمر الواردة في 

 

  القواعد التشغيلية
 

من القواعد التشغيلية الغرض  2. يشرح القسم FIPT ةللزمالأمانة الملكية الفكرية  تصف القواعد التشغيلية طريقة إدارة
  منها بالتفصيل:

 
الممتلكات الفكرية  وايضا تشرح تلك القواعد. ة وكيف تدارأمانة الملكية الفكرية للزمالتصف هذه القواعد طريقة 

، وحقوق ومسؤوليات كل من تلك األطراف ، والعالقة  ألمانةاصندوق ، وأطراف  األمانة صندوق المحتفظة فى
،  ق ومسؤوليات الوصي وإعادة تعيينهبينهما. يصفون أيًضا الوسائل المحددة التي يمكن من خاللها إلغاء حقو

  نفسه. األمانة صندوق أداةفى واإلجراء الواجب استخدامه في تغيير أحكام محددة 
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منذ أن تمت صياغتها في البداية ، ولكن هذه هي المرة األولى التي نلقي فيها نظرة حدثت تغييرات في القواعد التشغيلية 
  شاملة على تحديثها.

  
،  المعاينةهي بند  FIPT ةللزمالأمانة الملكية الفكرية  التغييرات األكثر جوهرية التي نوصي بها على القواعد التشغيلية لـ

بناًء على المراجعة ،  المعاينةتحدثت مجموعة العمل لفترة طويلة عن بند من قواعد التشغيل.  3المادة الخامسة ، القسم 
  قدمها المجلس في المؤتمر. ذىالمحتملة ال

 

 صندوق األمانة: أطراف 3المادة األولى، القسم 
كما صوتت مجموعاتها من خالل مندوبيها اإلقليميين في مؤتمر الخدمة  المدمنين المجهولين،: زمالة وكلالم

  العالمي
الفكرية  الملكية والعالمات التجارية وعالمات الخدمة وجميع خصائص التعافىإن الملكية المنصفة ألدبيات 

عد الوحدة الجماعية التابع وأساسها يالزمالة نفسها،  مع تبقىتقيم و  المدمنين المجهوليناألخرى الخاصة بزمالة 
المتعلقة بالممتلكات الفكرية في زمالة المدمنين . تؤثر القرارات NA زمالة المدمنين المجهولين مجموعةل

المجهولين تأثيرا مباشرا على كل مجموعة من مجموعات زمالة المدمنين المجهولين الفردية وكذلك على زمالة 
المفوضين من  المندوبين من قِبل كما ينبغى المدمنين المجهولين ككل. لهذا السبب ، يتم اتخاذ مثل هذه القرارات

 المندوبينهؤالء  خالل اجتماع،  مندوبى األقاليم التابع لتلك المجموعات ومالة المدمنين المجهولين مجموعات ز
أمانة الملكية  لـ الموكلةفي مؤتمر الخدمة العالمي. وبهذه الوسائل ، تعمل زمالة المدمنين المجهولين بدور الجهة 

والعالمات التجارية  اجعات وتفكيك أدبيات التعافىاألعتماد والمرنشاء واإلللزمالة ، وهي مسؤولة عن الفكرية 
بالتفصيل في لموكلة الحقوق والمسؤوليات المحددة للجهة اتوجد وعالمات الخدمة والملكية الفكرية األخرى. 

 .ةحاليال القابلة لألستعمالالخدمة  كراسةالمادة الثالثة من هذه القواعد وفي 
  

مسئول  )WSCمؤتمر الخدمة العالمي ( كيان نأزمالة المدمنين المجهولين ككل ، و ىه هذا األمانة صندوق المستفيد من
. المراجعات التي األمانة هذا صندوقاتخاذ القرارات نيابة عن المستفيد من فى  FIPTللزمالةمانة الملكية الفكرية أ  عن

  .المعاينةبند  فىنقترحها ستوسع هذا المنطق 
  

 :األمانة صندوق عن أطرافحاليًا القواعد التشغيلية  تطرحهفيما يلي ما 
 

زمالة المدمنين  و، بالنيابة عن المستفيد  WSC مؤتمر الخدمة العالمىسوى  يكونبحيث ال  المعاينةبند فى نقترح تغيير 
زمالة التحدث باسم هو من يمكنه فقط  WSC مؤتمر الخدمة العالمى. المعاينةالمجهولين ، من اتخاذ قرار إجراء 
مانة الملكية الفكرية أ. يبدو هذا التغيير متسقًا مع FIPTللزمالةمانة الملكية الفكرية أب المدمنين المجهولين ككل فيما يتعلق

قرارات بشأن أي جانب آخر من جوانب الخدمة. نتخذ القرارات من خالل عملية ال معوكذلك  انفسه FIPTللزمالة
وهو مسعى مكلف ويستغرق وقتًا طويًال ،  األمانة بمعاينة صندوقالضمير الجماعي. يبدو من المناسب لنا أن اتخاذ قرار 

العالمية  خدماتالد جانب آخر من وليس من ِقبل أقلية من المشاركين في المؤتمر. ال يوج الموكلسيكون قراًرا من جانب 
مؤتمر الخدمة  توجيه النشاط بدالً من االعتماد على ضمير األقاليمحيث يمكن لعدد صغير من يعمل  اخر او مؤتمر

  نفسه. WSC العالمى
  

الخدمات العالمية لزمالة قد يكون من المفيد مالحظة أن معظم األسئلة التي يطرحها األعضاء حول العمليات المالية لـ 
يمكن اإلجابة عليها بسهولة من خالل الرجوع إلى البيانات المالية التي ننشرها. ننشر   NAWSالمدمنين المجهولين 

مؤتمر  بل كلق )CATمن ِقبل المؤتمر ( الموافقةمسار تغطية توضيحية في مادة ورقة  مستند/ميزانية لمدة عامين و
ربيع. يتم  موسم كل NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين والتقرير السنوي WSC الخدمة العالمى

  .تقرير سنويفي كل  المستقل التدقيقتدقيقنا سنويًا ، ويتوفر التقرير الصادر عن 
  

هو المراجعات لتسهيل الفهم. نقترح إضافة المزيد من اللغة إلى بند  المعاينةفى بند التغيير الرئيسي اآلخر الذي نوصي به 
. تم اقتباس جزء كبير من اللغة التي المعاينةأفضل كيف ستعمل عملية  بصورةيشرح لألعضاء أن بحيث  المعاينة

  قواعد التشغيل.لألمانة ونقترحها للمساعدة في توضيح البند من األقسام األخرى 
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  هي: المعاينةة التي نوصي بها بشأن بند اللغة الجديد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قواعد التشغيل على النحو التالي: الىنقترح أيًضا إدخال تغييرات أخرى أقل جوهرية 
  
من القواعد التشغيلية لتعكس بشكل أفضل  11في الصفحة مؤتمر الخدمة العالمى تغيير في وصف مجالس ولجان • 

قبل إنشاء المجلس العالمي ، وتصف اللغة المقترحة نظامنا  FIPTللزمالةمانة الملكية الفكرية أ هيكلنا الحالي. تمت كتابة
  .1993الحالي ، وليس نظام عام 

  
 كلمة وإضافة السنة الماليةإلى  التقويميةالسنة لتغيير  31: االلتزام بإبالغ الوصي في الصفحة 12تعديالن على القسم • 

  .السنوي ذاته فى التدقيقوصف الإلى  مستقل
  
  من مالحظات القارئ. 24الممثلين إلى المندوبين في الصفحة كلمة  تغيير• 
  
و  15األخرى في الصفحتين  التعديالتالموجودة في نفس الصفحة و(ال) ح األخطاء من خالل إضافة الكلمة يصحت• 

31.  
  
من مالحظات القارئ بحيث يعكس الوصف التغييرات المقترحة  37في الصفحة  المعاينةتغيير في طريقة وصف بند • 

 نفسه. المعاينةعلى بند 
  

هذه التغييرات ذات التعداد النقطي هي في المقام األول تعديالت "تدبير منزلي" لتحديث لغة القواعد التشغيلية لتعكس 
  كون متسقة داخل المستند نفسه.الممارسة الحالية ولكي ت

  
مانة أ لقواعد التشغيلية هي النظر في النسخة المنقحة منلإن أسهل طريقة لمعرفة كيف ستغير التوصيات التي نتقدم بها 

 تقرير جدول أعمال المؤتمرمن   B الملحق، مع تتبع التغييرات ، والتي يتم تضمينها في  FIPTللزمالةالملكية الفكرية 
CAR المستندمن تلك  17و  16في الصفحتين  المعاينةيتم عرض التغييرات على بند  .الحالى.  

  

الوصىعلى أنشطة  المعاينة: 3القسم   

في مؤتمر  مندوبى األقاليم التابعين لهاتم التعبير عن رأي مجموعاتها من خالل ي، كما  المدمنين المجهولينزمالة 
ككل هي  المدمنين المجهولين. إن زمالة المكلف بالتسوية والموكل لصندوق األمانة  الخدمة العالمي ، هي

نيابة عن الجهة  الوصىألنشطة  معاينةأن تطلب وتجري الموكلة . يمكن فقط للجهة صندوق األمانةالمستفيدة من 
. باستثناء أي موضوع وبنود مستبعدة بموجب القانون ، ال توجد قيود على ما يمكن من صندوق األمانة المستفيدة

.الموكل يعاينهأن   

العالمية لزمالة خدمات المن القواعد التشغيلية ، ووفقًا لقانون كاليفورنيا ، فإن  12ة الرابعة ، القسم بموجب الماد
 العام) تقديم تقرير مالي في نهاية 1، من بين أمور أخرى: (مطلوب منها، بصفتها الوصي ،  المدمنين المجهولين

للسنة  صندوق األمانةمحاسب عام معتمد ومستقل من  من ِقبليكون إجراء تدقيق  سبب) 2المالية السابقة ؛ (للسنة 
لجميع المشاركين في مؤتمر الخدمة  المستقل لتدقيق) تسليم نسخة من كل التقارير المالية وا3المالية السابقة ؛ و (

 العالمي.

ف ، فيمكنهم خدمة بعد مراجعة التقارير المالية والتدقيق المستقل أسئلة أو مخاو هيكلإذا كان لدى عضو أو 
بعد االتصال بالمجلس حتى ستفسارات االسئلة أو األ تلك االتصال بالمجلس العالمي. في حالة استمرار وجود

. ستبدأ هذه المناقشة من قبل الرئيسى لزمالة المدمنين المجهولين خدمة ال سيتم مناقشتها من خالل هيكلفالعالمي ، 
في مؤتمر الخدمة العالمي ، من  الموكلإلى  على هيئة أقتراحطلب  من خالل مندوبها اإلقليمي بتقديم اقليمأي 

  تقرير جدول أعمال المؤتمرخالل 
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مانة الملكية أوأي تغييرات في  FIPTللزمالةمانة الملكية الفكرية أتكون مرآة  نعتقد أنه من المهم أن القواعد التشغيلية
. لذلك ، فإننا نوصي فقط بالتغييرات CAR المؤتمرتقرير جدول أعمال يجب أن تبدأ بحركة في  FIPTللزمالةالفكرية 

  .FIPTللزمالةمانة الملكية الفكرية أالتي تتوافق مع النص الحالي لـ 
  
 

  الواردة في FIPTللزمالةمانة الملكية الفكرية أ فى  للموافقة على مراجعات القواعد التشغيلية  : 3األقتراح رقم 
  .B الملحق          

 
  

   2018لسنة   WSCمؤتمر الخدمة العالمى فيالتى تمت  مراجعة القواعد التشغيلية لتعكس المناقشات الغرض:
  .ينمارسات والمصطلحات واللغة الحاليتعكس المايضا لعلى أنشطة الوصي و المعاينةحول            

  
  ال يوجد حاليآ :التأثير المالى

  
  .B الملحقفي  طروحةستحل محل السياسة الحالية الم :تأثير السياسة العامة

  
  ما يلي: Bملخص التغييرات المقترحة الموضحة في اإلضافة  يشمل    

  
   ويوضح أن 2018لسنة   WSCمؤتمر الخدمة العالمى ليعكس المناقشات في المعاينةتغيير في بند •   
  زمالة المدمنين  -العمل لصالح المستفيد  يمكنه لذىا وحده وه  WSC مؤتمر  الخدمة العالمى    
  المجهولين ككل.    
    
  "التدبير المنزلي": ةمختلفالالتعديالت •   

  
o مؤتمر الخدمة العالمى تغيير في وصف مجالس ولجان WSC  إلى  11في الصفحة

 المجلس العالمي.
o  التقويميةالسنة لتغيير  31االلتزام بإبالغ الوصي في الصفحة : 12تعديالن على القسم 

  .السنوي ذاته فى التدقيقوصف الإلى  مستقل كلمة وإضافة السنة الماليةإلى 
o  من مالحظات القارئ. 24في الصفحة  المندوبينإلى  الممثلينكلمة تغيير  
o األخرى  التعديالتالموجودة في نفس الصفحة و(ال) إضافة الكلمة مباشر ب نسخ تنقيح

  .31و  15في الصفحتين 
o  من مالحظات القارئ. 37في الصفحة  المعاينةتغيير في طريقة وصف بند 

 
  سياسة األستخدام

  

نشرة الملكية الفكرية رقم باإلضافة إلى قواعد التشغيل ، نوصي بإجراء تغييرات على سياسة االستخدام ، الموضحة في 
الخدمة استخدام وإعادة  هياكلللمجموعات و. توضح النشرة الشروط التي بموجبها يمكن )1رقم   IP Bulletin(نشرة 1

  والعالمات التجارية المسجلة. NA زمالة المدمنين المجهولين الخاصة ب التعافىإنتاج أدبيات 
  

 فيه لمستند الذي تملصدار اإل، مما يجعل من الصعب قراءة  )Bulletin(للنشرة بة إعادة كتا بشكل مهم وحقيقى نقترح
التعقب للنشرة في -، وإصدار تغيير C الملحقالنص الذي نقترحه في  بأدراجتتبع التغييرات المقترحة. لذلك ، فإننا نقوم 

  .E الملحق، والنسخة الحالية في  D الملحق
  

التفصيل في . سنشرح هذه النقاط بمزيد من )Bulletin( تلخص هذه الرموز النقطية التغييرات الرئيسية المقترحة للنشرة
  الصفحات التالية.

  
   ىالسياس. هذا هو التغيير كتاب -مقاطع بحجمإعادة طبع عند عملية ذن لإلكون هناك حاجة يسوف •   
  لسياسة االستخدام. هب نوصي الذي الهام الوحيد    

  
  السياسة الحالية التي لم يتم التعبير عنها بوضوح في النشرة تمت إضافتها إلى النص. يُسمح •   

  ، حيث إن هذا هو كل ما  التعافىللمجموعات فقط باستنساخ اإلصدارات المعتمدة حاليًا من أدبيات        
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  ، وال يتضمن هذا بنشره وتوزيعه  NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين يُسمح لـ    
  عبر اإلنترنت. هذه ليست تغييرات في السياسة ؛ إنها مراجعات الاإلذن التنسيقات اإللكترونية و    
  السياسة الحالية بشكل أفضل. لتعكس    
  تمت إعادة كتابة المقدمة ، وتم نقل قسم حقوق الطبع والنشر إلى قسم العالمات التجارية. •  
  مزيج  بحيث تكونفي المستند ،  السياسةنقترح بعض التغييرات التي تم نسخها ، مثل استخدام مصطلح •   
  .يةاإلرشادالخطوط  و السياسات بين  من    
  

هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المتداولة حول هذه التغييرات المقترحة ، وسوف نبذل قصارى جهدنا لشرح هذه 
  التوصيات هنا.

 
  كتاب-مقاطع بحجم

المية الذي يفرض على المجموعات االتصال بالخدمات الع الشرطى سيكون التغيير األكثر أهمية في النشرة هو النص
. تحدثت NA زمالة المدمنين المجهولين من مؤلفات كتاب -مقاطع بحجمفي إعادة إنتاج  واللموافقة عليها إذا ما رغب

في حماية مجلس عن هذا التغيير لفترة طويلة. نعتقد أن طلب الموافقة على إعادة إنتاج الكتب سيساعد المجموعة العمل و
  مواد الزمالة ، لكن هذا التغيير في سياسة االستخدام يجب أال يعوق قدرة المجموعة على تلبية احتياجاتها األدبية.

  
 كتاب المعتمد-حجمب أدبياتإذا واجهت المجموعة تحديًا ماليًا وترغب في إعادة إنتاج 

 World الخدمات العالميةمن زمالة المدمنين المجهولين ، فنحن نحثهم على االتصال ب
Services مجانًا أو بسعر مخفض للعديد من  ياتللتوصل إلى حل. نحن نوفر األدب

زمالة  األعضاء والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بضمان أن رسالة
  متاحة بسهولة في اجتماعات زمالة المدمنين المجهولين.تكون  NA المدمنين المجهولين

  
نجحت في تطوير وصيانة شبكة   NAWSالعالمية لزمالة المدمنين المجهولينالخدمات 

في أيدي  NA زمالة المدمنين المجهولينيات توزيع جيدة للغاية في الحصول على أدب
للمجموعة أفضل طريقة  يكون حيث أنبحالة  ظهرتأولئك الذين يحتاجون إليها. إذا 

طباعتها بأنفسهم ، يتم  وأنهم يريدواالتي يحتاجون إليها  دبياتاأللحصول على األم فى ا
  منح اإلذن بالقيام بذلك.

 
  

  ياتاإلصدارات الحالية من األدب
ليست تغييرات في السياسة. نوصي ببعض التغييرات المنسوخة  1الملكية الفكرية رقم  ما تبقى من التنقيحات المقترحة لنشرة

  بالفعل. الساريةعكس السياسات كى تل 1 رقم IP Bulletinنشرة وكذلك المراجعات على 
  

لحالية من النصوص. ال ينطبق إال على اإلصدارات ا ياتاألدب اجإحدى هذه السياسات هي أن إذن اقتباس أو إعادة إنت
المعتمدة حاليًا. سبب هذا  التعافىلتوضيح أن األدبيات التي تشير إليها النشرة هي مؤلفات  الحالية  كلمةنقترح إضافة 

تمتلك حقوق الطبع والنشر لجميع  NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين التغيير واضح: في حين أن
سابقة من ال األصدراتاإلصدارات المنشورة مسبقًا ، فإن المجلس العالمي ببساطة ال يملك الحق في التصريح بطباعة 

المعتمدة حاليًا ، لذلك  التعافى أدبياتإال بنشر  NAWS لخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولينا . ال يُسمح لـياتاألدب
  فهي اإلصدارات الوحيدة التي يمكننا منح شخص آخر اإلذن بإعادة إنتاجها.

  
وأكد  1991. لكن المؤتمر قرر في عام لتعافيهم الشخصى فيهابالطبع ، يمكن لألعضاء استخدام أي إصدارات يرغبون 

 أن اإلصدار األحدث فقط من النص األساسي هو الذي تمت الموافقة عليه للنشر والبيع من قبل 2008من جديد في عام 
  .NA World Services  الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين

  
  ه كسياسة:بالبيان التالي ووضع WSC ى مؤتمر الخدمة العالمى، أدل1991في عام 
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 القرار بأنمن جديد  WSC مىمؤتمر الخدمة العال نص األساسي للنسخة السادسة ، أكد، بعد اعتماد ال 2008في عام 

بإصدار النسخة الحالية من النص  المفوض الوحيد فقطهى  NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين
  هذا البيان:إلى األساسي ، مضيفًا 

 
 
 
 
 
 
  

على الرغم من أن مناقشة نشر اإلصدارات السابقة من النص األساسي قد ظهرت في العديد من المؤتمرات ، إال أن 
. وليس من المنطقي NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين على نشرها بواسطةالمؤتمر لم يوافق مطلقًا 

تاج من إن NA World Services الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين WSC مؤتمر الخدمة العالمى منعيأن 
 1رقم  IP Bulletinنشرة لقيام بذلك. ال نعتقد أن إضافة "الحالي" إلى اسمح للمجموعات ي بأنهذه اإلصدارات السابقة و

مؤتمر الخدمة  هو تغيير في السياسة ؛ نوصي بهذا التغيير من أجل توضيح السياسة التي نعتقد أنه تم وضعها من قبل
  .WSC العالمى

  
  على اإلنترنت ياتنشر األدب

لتوضيح أن اإلذن ال يمتد ليشمل  1رقم   IP Bulletinنشرة نوصي أيًضا بإضافة لغة إلى
أو اإللكترونية. هذا تغيير آخر نقترحه حتى تعكس النشرة بشكل عبر األنترنت اإلصدارات األدبية 

أفضل السياسات السارية بالفعل. هذه ليست سياسة جديدة ، ولكن ، مثل السياسة المتعلقة 
رقم  IP Bulletinنشرة في سابقًا نها بوضوح باإلصدارات الحالية من األدبيات ، لم يتم التعبير ع

1.  
  

 أدبيات التعافىزمالة المدمنين المجهولين ، ال نمنح إذنًا ألحد بنشر لمن أجل حماية الملكية الفكرية 
الخدمات العالمية لزمالة  المعتمدة من زمالة زمالة المدمنين المجهولين على اإلنترنت مباشرة. تنشر

، بحيث   www.na.orgبعدة لغات على و المالزم  IPكتيبات ال NAWS المدمنين المجهولين
. لقد ناقشنا هذه القضية عدة واداالرتباط مباشرةً بهذه الم NAزمالة المدمنين الجهولين يمكن لمواقع 

مرات في المؤتمر وأبلغنا عنها مرارا وتكرارا. نحن نشجع أي شخص لديه أسئلة حول نشر مواد زمالة المدمنين 
  webmaster@na.orgفقط ، لالتصال كتاب لليوم المجهولين ، بما في ذلك 

  
  رىالتغييرات المقترحة األخ

النسخ. لقد قمنا  وتنقيححول التنسيق  1الملكية الفكرية رقم ) Bulletin(نشرة تتعلق بقية التغييرات التي نوصي بها في 
بمراجعة المقدمة وإعادة تنظيم المستند من خالل نقل القسم الخاص بحقوق الطبع والنشر بحيث يتم عرضه قبل القسم 

  الخاص بالعالمات التجارية.
  

استخدام  بالتبادل مع يةاإلرشادالخطوط السياسة واستخدام مصطلح النسخ ، مثل  تنقيحعدًدا من اقتراحات لقد قدمنا 
التشغيلية  للخطوط األرشادية التوجيهيةالتغييرات التي أوصينا بها  . أخيًرا ، نقترح بعًضا من نفس نوعالسياسة مصطلح

 الخدمة بدالً من اللجان. هياكللتحديث النص ليعكس اللغة الحالية ، على سبيل المثال ، باستخدام مصطلح 
 
  
  

النص األساسي، اإلصدار الخامس، هو اإلصدار الوحيد من النص األساسي الذي تمت الموافقة عليه 
للنشر والبيع. إن اداريين مجلس  لزمالة المدمنين المجهولينحاليًا  من قبل مؤتمر الخدمة العالمي 

 كتاب بما في ذلكمكتب الخدمة العالمي مكلف بمسؤولية حماية الممتلكات المادية والفكرية للزمالة ، 
 اإلجراءات القانونية لحماية تلك الحقوق اتخاذالنص األساسي ، وبناًء على تقدير مجلس اإلدارة ، 

.ياتاألدب بتلك وجميع األشخاص الذين يختارون انتهاك هذه الثقة آ كانأي ضد  

على النص األساسي للطبعة السادسة. هي  2008لسنة   WSC مؤتمر الخدمة العالمى وافق
 NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين الوحيدة المعتمدة إلنتاج اآلن النسخة 

  مع استثناءات تمت اإلشارة إليها في سياسة الترجمات.
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  .C الملحقالواردة في  1رقم  الملكية الفكرية) Bulletin(نشرة للموافقة على مراجعات  : 4االقتراح 

 

 
مارسات إرشادات مباشرة وأكثر وضوًحا ، بحيث تعكس المبحيث توفر ) Bulletin(مراجعة هذه النشرة  :الغرض

 .ينوالمصطلحات واللغة الحالي
  

  ال شيء يمكن توقعه في هذا الوقت. التأثير المالي:
  

  .E الملحقستحل محل السياسة الحالية في  :السياسة العامة تأثر
من النشرة مع التنقيحات المقترحة في  واضحةنسخة  ادراجإلى حد كبير. يتم ) Bulletin(تمت إعادة كتابة هذه النشرة 

  .D الملحق. و نسخة تتبع التغييرات المقترحة في C الملحق
  
  ما يلي: 1الملكية الفكرية رقم ) Bulletin(نشرة يتضمن ملخص التغييرات المقترحة على   
  

  كتاب. -حجممقاطع بسوف تكون هناك حاجة إذن إلعادة طبع •   
  
  يُسمح للمجموعات السياسة الحالية التي لم يتم التعبير عنها بوضوح في النشرة تمت إضافتها إلى النص. • 

الخدمات ن هذا هو كل ما يُسمح لـ أ، حيث  التعافىفقط باستنساخ اإلصدارات المعتمدة حاليًا من أدبيات 
اإللكترونية أو  النسخذن شمل هذا اإلبنشره وتوزيعه ، وال ي NAWS العالمية لزمالة المدمنين المجهولين

  اإلنترنت.عبر
    
  قسم العالمات التجارية.قبل تمت إعادة كتابة المقدمة وتم نقل قسم حقوق الطبع والنشر •   

  
 بدالً من يةاإلرشادالخطوط السياسة و، مثل استخدام مصطلح  النسخ تنقيحاتفى تم اقتراح بعض التغييرات • 

  في المستند.فقط  السياسة استخدام مصطلح
  

   FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالة  التغييرات المستقبلية في
  

 .1الملكية الفكرية رقم ) Bulletin( نشرةإلى إدخال تغييرات على قواعد التشغيل وعلى  4و 3تشير االقتراحات رقم 
وقرار المندوبين اإلقليميين الحاضرين  CAR المؤتمرتقرير جدول أعمال تتطلب هذه األنواع من التغييرات إشعاًرا في 

  .WSC  مؤتمر الخدمة العالمى  في
  

طلب اإلذن لبدء العملية إلجراء ي،  FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالة بـ علقالمتأقتراح  ثالث واخر،  5رقم  األقتراح
نفسها في مؤتمر  FIPTالملكية الفكرية للزمالةأمانة  نفسه. يجب أن تبدأ عملية مراجعة صندوق األمانة فى تغييرات

صندوق حول عملية مراجعة  FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالة القواعد التشغيلية لـ تطرحهالخدمة العالمي. إليك ما 
  :األمانة

  
  صندوق األمانة أداة: مراجعة 2المادة السابعة، القسم 

  
  إال في الحاالت التالية: صندوق األمانةال يجوز تغيير أحكام 

  
بموافقة أغلبية المندوبين اإلقليميين صندوق األمانة  ألداةيجب أن يحظى أي اقتراح بمراجعة التنقيحات المقترحة  . 1

  في مؤتمر الخدمة العالمي.
  

،  للمراجعة واالدخال لمراجعات المقترحة مدتها ستة أشهرفترة لفتح ت، س ايآ من المراجعاتبعد الموافقة على  . 2
  .تبنيهال  CARتقرير جدول أعمال المؤتمروبعد ذلك ستعرض المراجعات المقترحة في 

  
  مندوبى التصويت بـ "نعم" من ثلثي  صندوق األمانةسيتطلب أي اقتراح باعتماد أي تنقيحات مقترحة على  . 3

  المسّجلين على أنهم حاضرون في قائمة نداء مؤتمر الخدمة العالمي مباشرة قبل التصويت. األقاليم           
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ت المؤتمراألخيرة لجعل مندوبي هو أن يعكس قرارا FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالةالسبب في أننا نحتاج إلى تحديث 

فقط إلى   FIPTالملكية الفكرية للزمالة أمانة شيرتمشاركين في المؤتمر. كيصوتون بأن  النطاق الجغرافى مناطق
  .النطاق الجغرافى بوصفهم صناع القرار ، وليس إلى مندوبي مناطق مندوبى األقاليم

  
إلجراء هذا التغيير ، فسوف ننظر بعناية في أي تغييرات أخرى  صندوق األمانةنظًرا ألننا نحتاج إلى بدء عملية مراجعة 

نفسها ، ومن ثم نقدم المراجعات المقترحة للمراجعة واإلدخال لمدة ستة  FIPTالفكرية للزمالةأمانة الملكية  محتملة على
  أشهر على األقل.

  
مؤتمر الخدمة التخاذ قرار في  CAR 2022 تقرير جدول أعمال المؤتمرسيتم بعد ذلك إدراج التغييرات المقترحة في 

  في أقرب وقت ممكن. 2022لسنة  WSCالعالمى 
  
  

لمندوبى أو تغيير القواعد التشغيلية سجًال لعدد األصوات  األدبيات، ستتطلب قرارات الموافقة على الوقتذلك خالل 
  فقط. األقاليم

  
 أن يجببدء العملية لاقتراح  تقول إن FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالة أنه على الرغم من أن ،إلى يستحق أن نشير

أغلبية الثلثين للحصول على تمرير  أن تكونعلى تنص سياسة المؤتمر اآلن فان ،  األقاليممندوبى أغلبية  من قِبلدعم ي
فقط إذا تمت الموافقة عليه من قبل ثلثي  مانةصندوق األعملية مراجعة  ، وهكذا بموجب هذه المعايير ، تبدأاقتراح 

  مندوبى األقاليم
  
  

  في   FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالةلمراجعة  األساسيةللموافقة على بدء العملية    :5االقتراح   
  .2022-2020دورة المؤتمر        

 
 
 

الذين  النطاق الجغرافى مناطق، ليشمل مندوبي   FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالةالشروع في عملية لتحديث  :الغرض
  .WSC الخدمة العالمى يجلسون في مؤتمر

  
  الحد األدنى من التكاليف لتوزيع المواد لمراجعة الزمالة والمدخالت. التأثير المالي:

  
بالفعل في  التى تم تحديدهاالوقت ولكنه يسعى لبدء العملية  ذلكهذا ال يؤثر على أي سياسة في  :العامة السياسة تأثر

  .صندوق األمانةالمادة السابعة: مراجعة قواعد  ،  FIPTالملكية الفكرية للزمالة ألمانة القواعد التشغيلية
  

  صندوق األمانة أداة: مراجعة 2القسم 
  الحاالت التالية: تلك في فقط صندوق األمانة أداةتغيير أحكام  قد

مندوبى يجب أن يحظى بموافقة أغلبية  صندوق األمانة ألداةمراجعة التنقيحات المقترحة مقدم لأي اقتراح  . 1
  في مؤتمر الخدمة العالمي. األقاليم

،  للمراجعة واالدخال لمراجعات المقترحة مدتها ستة أشهرفترة لفتح ي، س ايآ من المراجعاتبعد الموافقة على  . 2
  .تبنيهال  CARتقرير جدول أعمال المؤتمروبعد ذلك ستعرض المراجعات المقترحة في 

  مندوبى التصويت بـ "نعم" من ثلثي  ألمانةصندوق اسيتطلب أي اقتراح باعتماد أي تنقيحات مقترحة على  . 3
 المسّجلين على أنهم حاضرون في قائمة نداء مؤتمر الخدمة العالمي مباشرة قبل التصويت. األقاليم      
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مة العالمى لمشروع المستقبلدمؤتمر الخ  

، والذي تم تكليفه بثالثة  2020-2018للفترة  WSC  على مشروع المستقبل 2018وافق مؤتمر الخدمة العالمي لعام 
  أهداف رئيسية:

  
  مستدامالفعال وال WSC مؤتمر الخدمة العالمى . بناء فهم مشترك لما هو1
  والعكس  NAWSالخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين وبين  الجغرافى قاط. تعزيز التعاون بين منتديات الن2
  النطاق الجغرافىمنتديات لممارسات ال. جمع وتبادل أفضل 3
  

ا لديهمن مناطق  النطاق الجغرافىمندوبي  بجلوس 2018لسنة  WSCمؤتمر الخدمة العالمى إن القرار الذي اتخذ في
قد حول بعضآ من عملية التركيز فى المشروع ذاته والبعد عن  ،التى لم يتم جلوسها بعد المجتمعات أو أكثر من أثنين

  بحيث سيكون أمام المؤتمر بعض الوقت لتجربة هذا التغيير. موضوع الجلوس
  

دعا ،  2018 لسنة WSC مؤتمر الخدمة العالمى في ، التي تمت الموافقة عليه 15 األقتراح رقمباإلضافة إلى ذلك ، 
مناطق النطاق حول دور  WSC 2020مؤتمر الخدمة العالمى  للعرض في خطة مشروع " تطويرالمجلس العالمي إلى 

صنع عملية في  التابع لهالنطاق الجغرافى بالزمالة األوسع نطاقًا ، بما في ذلك دمج مشاركة مندوب  القتهماوع الجغرافى
، حددت مجموعة العمل المدخالت المحتملة لخطة المشروع هذه العمل بهاخالل دورة  " مؤتمر الخدمة العالمى فى القرار

 المجلس في تقريره النهائي. الىوأحالت التوصيات 
 

للنطاق لمشروع ، بل قام بدعوة كل منتدى لبتشكيل مجموعة عمل مجلس الوللمرة األولى على اإلطالق ، لم يقم 
 هالنهج التعاوني والجماعي جعلهذا مشارك للعمل في مجموعة العمل. الوإيران الختيار  15من المنتديات الـ الجغرافى 

 ةللخدم عملمجموعة كاألكبر واألكثر تنوًعا  هوأيًضا 
على اإلطالق. لتحقيق أفضل استفادة من الوقت العالمية 

ركز ي،  للمهاموالموارد ، أنشأت مجموعة العمل ثالثة فرق 
 الخدمةمؤتمر على أحد األهداف الرئيسية الثالثة:  مكل منه

النطاق  مناطقودور ، والمستدام  الفعال WSCالعالمى 
التقى . النطاق الجغرافى مناطقوالتعاون في  ، الجغرافى

فريقا العمل األخيران عدة مرات لتعاون الجهود المتداخلة. 
اجتمعت مجموعة العمل ثالث مرات وجهاً لوجه (نوفمبر 

 ، واجتمعت فرق العمل )2019ومارس وأغسطس  2018
بانتظام بين اجتماعات مجموعة العمل وجهاً لوجه.  ايضا

تمت مراجعة جميع نتائج فرق العمل ومناقشتها بواسطة 
الموافقة عليها ثم إرسالها  ان يتم مجموعة العمل ككل قبل
   كتوصيات إلى المجلس.

  
  بعض نتائج المشروع تشمل:

  
  النطاق الجغرافى مناطقطريقة غير رسمية للمشاركين من  :النطاق الجغرافى لمناطقاالجتماع االفتراضي 

لاللتقاء وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الطرق الممكنة للتعاون. تم عقد االجتماع األول في سبتمبر 
االجتماعات كل أربعة هذه أن تجتمع بشكل منتظم ، لذلك ستعقد  النطاق الجغرافى مناطق، واختارت  2019
 أيًضا االجتماع معًا لمناقشة الجهود المنسقة.اختارت األمريكية  طاق الجغرافىالن مناطقأشهر. 

  
  مؤتمر الخدمة العالمى لتقديم تقرير إلى النطاق الجغرافى فرصة لمناطق :النطاق الجغرافىنموذج تقرير 

WSC النطاق الجغرافى ( لمناطقداخل السناب شوت  ، مما سينتج عنهZonal Snapshots( التي أداة و
 .نطاق جغرافىتوفر صورة لكل س

  
  على التفكير  النطاق الجغرافى مناطقمصممة لمساعدة  :النطاق الجغرافى مناطقورشة عمل التقييم الذاتي في

تتضمن هذه الجلسة مقدمة للتخطيط وكيفية تلبية احتياجاتهم على أفضل وجه ؛ وتطوير مناطقهم  ةفي تنمي

   
    قت  سا   دورت ك ال ضا  ــــع ا قامت المشار

   . ل مؤتمر الخدمة العال  مستق -2014ع
شاء وقتها ، 2016 وع تم إ لنا م ط مستق تخط

ل  ار حول مستق ر األف مؤتمر "لمواصلة تط
, وقد ولدت هذە الفكرة   مؤتمر الخدمة العال

ة WSC 2014 الخدمة العال ة للف س ال ". و
ل 2016-2018 وع مستق مؤتمر ، واصل م

 الالخدمة  ة واستدامة المؤتمر لمناقشة العال فعال
ل  . WSC الخدمة العالمؤتمر  وحجم وش
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التي لم تقم بالتخطيط ويمكن أن تساعد في  النطاق الجغرافىلمناطق 
التي تستخدم بالفعل  النطاق الجغرافى مناطقأولويات إعادة النظر في 

مل هو أن ورشة العمل سوف التخطيط. في نهاية المطاف ، فإن األتلك 
على نقل رسالة زمالة المدمنين  النطاق الجغرافى مناطقتساعد 

النطاق لمناطق منتديات شكل أفضل. استخدمت ثالث المجهولين ب
األداة حتى اآلن ، وتم نشرها على موقع المشروع: هذه  الجغرافى

www.na.org/future. 
  

  دليل للخدمات العالمية فى زمالة المدمنين المجهولينتوصيات تحديثGWSNA  ركز على وصف أفضل :
هو أكثر من حدث كل سنتين ألن عمله  WSC الخدمة العالمى ذلك أن مؤتمر للممارسات الحالية ، بما في

الدورة ، وتوسيع نطاق إشارات التواصل والتعاون لتشمل االجتماعات عبر اإلنترنت عامين مستمر طوال 
مواد في . سوف تنعكس هذه التوصيات لألستدامةبيان إضافة سيتم عبر البريد اإللكتروني ، وربما  التواصلو

 .CATمن قِبل المؤتمر  الموافقةمسار 
 

 :مؤتمر الخدمة العالمى تتمحور حول ما هو المناقشات الجارية WSC  الفعال والمستدام وماذا يعني ذلك
 .WSC مؤتمر الخدمة العالمى بيان مهمةعالقته بلبالنسبة 

  
 مؤتمر الخدمة العالمى أداة تقييم WSC: مؤتمر الخدمة العالمى إذا كان WSC لديه ذىال والمستدام ه 

مؤتمر الخدمة  حتاجهاي تىأن توضح الصفات الباة التقييم ألدايضا يمكن ف،  المهامالموارد والقدرة على تحقيق 
. لقد توقفنا عن فى تنفيذ العمل بها WSC مؤتمر الخدمة العالمىة مدى فعالي ايضا وأن تقيس WSC العالمى

 ضعيفآكان  نا من األستبياناتلالخاص  عائدالقبل بضع دورات ألن  WSC مؤتمر الخدمة العالمىمحاولة تقييم 
 على التفاصيل بعد. نستقرسنحاول إجراء شيء ما مرة أخرى ولكننا لم  .او معنى كون ذات مغزىيجدا ل

  
 من قِبل  الموافقةمسار مواد سيتم إدراج الخطة في  مشروع:اللخطة النطاق الجغرافى  مدخالت دور مناطق

 .2020لعام  CATالمؤتمر 
  
  

ركين في المؤتمر ، عمل ونتائج هذا المشروع ، إلى جانب الدورات السابقة والمناقشات المستمرة مع المشاالنعتقد أن نحن 
 لجهود نمو التزامنافي  لزمالتنالمساعدة توضيح االتفاق حول ما هو مؤتمر فعال ومستدام ، وأنه سيسهم سوف تستمر 

. يتم نشر التقارير والمواد ذات NA زمالة المدمنين المجهولين رسالةللخدمة التعاونية المبذولة للمساعدة في حمل أفضل ا
  .www.na.org/futureالصلة على صفحة الويب الخاصة بالمشروع: 
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Issue Discussion Topics for 2018–2020 

لسنة  مناقشة القضايا ضوعاتمو  

مستوى تخص ) في كل دورة من دورات المؤتمر وهي IDTs(المعروفة باسم  القضايامناقشة  ضوعاتويتم تحديد م
 يقوم والتى. يختار المشاركون في المؤتمر هذه الموضوعات ،  شأن محددذات اهتمام أو قضايا  األوسع سواء من الزمالة

. ىخدم كلألي عضو مهتم أو مجموعة أو هي ، وهو مفتوح CAR تقرير جدول أعمال المؤتمراستبيان نتائج  بتوجيههم
من الممكن أيًضا أن يضيف المجلس العالمي موضوًعا بشكل مستقل إذا كان يعتقد أن هناك حاجة للقيام بذلك ، كما كان 

يمكن أن  IDT مناقشة القضايا موضوعاتلى محتوالتركيز وفالالحال في هذه الدورة مع إدراج الموضوع الثالث هنا. 
  .WSC مؤتمر الخدمة العالمى المناقشات والقرارات في ون من خالليتأثر

  
  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر في أوليتهم موضوعين اللذين تم تحديدلل يضعوا صياغ المشاركون في المؤتمر

الذين  لمؤتمنينللخدم ا مستمرين فى أمتناننا. WSC مؤتمر الخدمة العالمىاإلنترنت بعد عبرخالل اجتماع  2018 لسنة 
 تمكنوا من إعطاء وقتهم وخبرتهم لهذه العملية.

 
باللغات  www.na.org/idt صفحة كل موضوع علىفى موارد ورش العمل المحلية لمصادر اليمكن العثور على 

ثم هذه المناقشات في مجتمعاتهم ب و يقومواه عقدي أنالخدمية اكل اإلنجليزية واإلسبانية والروسية. نشجع المجموعات والهي
تلقينا فقد في الدورة األخيرة ،  كان مرة أخرى ، كما .worldboard@na.orgوإعادة توجيه النتائج إلى يتم ارسال 

من ، ونحن ممتنون لجميع األعضاء الذين أخذوا  IDT مناقشة القضايا موضوعات متزايًدا من الردود علىكبيرآ وعدًدا 
 التى تمت لمشاركة أفكارهم حول هذه المواضيع. لقد أدرجنا بعض النقاط البارزة أدناه وسنقدم ملخًصا للمدخالت وقتهم
  الدورات السابقة. مثل تقرير المؤتمرفي 

  
  :هما 2020-2018كانت الموضوعات الثالثة لدورة 

  
  الخدمةجذب األعضاء اىل 

  
 تقرير جدول أعمال المؤتمراستبيان بدرجة عالية في  التي تم تصنيفه أهم الموضوعاتكان هذا الموضوع واحًدا من 

CAR  طرق المعلومات وأفضل  و مشاركة . ركزت الخطوط العريضة لجلسة المناقشة على تبادل2018لسنة
لهيكل نظام الخدمة في الخدمة. بعد مقدمة تضمنت عرًضا موجًزا  واألندماج المشاركة من ، ونأمل أن تزيدةالممارس

بدون خدمة. مما ال يثير الدهشة ، أن  NA لزمالة المدمنين المجهولين ُطلب من المشاركين تخيل شكلفقد الخاص بنا ، 
بدون  الوضع سيكون جميع االستجابات تركزت حول الدور الحاسم للخدمة داخل زمالة المدمنين المجهولين ، وكيف

. كانت معظم الفوائد الشخصية للخدمة المشتركة تتعلق  NAزمالة المدمنين المجهولين لن يكون هناك فى زمالتنا ف خدمة 
عن التغييرات التي يمكن إجراؤها  ل. عندما سئلصواتالب عظيم بالنمو الشخصي والروحي ، وزيادة المعرفة ، وشعور

،  باألخص فى المناطق التى تعانى من نقص فى تعداد عدد أعضاء الزمالةة ، لجذب المزيد من األعضاء إلى الخدم
  ردود أفكاًرا عن الشمولية والسلوك الشخصي والتركيز على هدفنا األساسي.القدمت ف
  

  حمل الرسالة وجعل زمالة املدمنني املجهولني جذابة
  

 وركز على تحسين 2018لسنة  CAR أعمال المؤتمرتقرير جدول  استبيانتم إعطاء األولوية لهذا الموضوع أيًضا في 
 خبراتومشاركة الالرسالة والترحيب بأي مدمن يأتي إلى االجتماع. تم فتح مخطط الجلسة مع تبادل  طرق أفضل لحمل

، اإليجابية والسلبية على حد سواء ، للترحيب بهم في زمالة المدمنين المجهولين. أظهرت اإلجابات على  األعضاء بين
رسالة زمالة المدمنين المجهولين ، وقد تم ذكر مجموعة  عن ما هىاألسئلة التي تم طرحها أن األعضاء لديهم فهم واضح 

إلى إجراءات محددة لجعل يشير من المدخالت  جزء كبيرها. االلتزام بتنفيذ ثباتإللشرح و والحلول متنوعة من الطرق
دعم المجموعات بصورة نشطة نالخطوة الثانية عشرة ، و فىهذا األمر واقعيًا ، بما في ذلك المشاركة اإليجابية ، والعمل 

 االرشادالتدريب ولكى تساعد فى  المنتظم وورش العمل للمجموعة الجرد قيامأهمية كما ذكر . المجموعاتومنتديات دعم 
يساعد وسيلة لزيادة الوحدة داخل زمالة المدمنين المجهولين ك قد نظر اليه  ألعضاء الجدد. واعتبر االلتزام بحمل الرسالةل

تحسين نظرة المجتمع إلى زمالة  يتم ذلكوب. معنا البقاء فىالجدد  األعضاءشجع وي يجذبء هيكل إيجابي بنافي  ايضا
مرحب وجود بالجدد  لألعضاءترحيب بالالمتعلقة والطرق األفكار  تم ادراجبرنامج ناجح للتعافي. المدمنين المجهولين ك
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ترحيب بكل مدمن ، "بغض النظر ال بأن يتم رنتذكوتقديم أرقام هواتف ، ومقابلة أعضاء جدد "أينما كانوا" ، و مجموعةلل
  "...عن.

  
  نياملجهول دمننياملزمالة ب عالقتهاملساعدة من حيث –باألدوية العالج  /بأستخدام املخدرات البديلة العالج 

  
ثالث  موضوع أنه من المحتمل أن يكون هناك 2018 لسنةWSC مة العالمى دفى مؤتمر الخ أبلغ المجلس العالميقد 

–باألدوية العالج  /بأستخدام المخدرات البديلة العالج  وقرر إضافة IDT مناقشة القضايا اتموضوعسيتم اضافته ل
. أصبحت قضية 2018 لسنة في يونيو المجلسخالل اجتماع  ينالمجهول مدمنينالزمالة ب عالقتهمن حيث المساعدة 

لعالج  تحت تأثير هذه األدوية المعتمدة من األطباء وهمالمدمنين الذين يحضرون اجتماعات زمالة المدمنين المجهولين 
أكثر إلحاًحا للعديد من مجموعات زمالة أصبحت ايضآ لهم يشعرون بالترحيب عفى أن نجإدمانهم وقدرة المجموعات 

كبير في الخطة عالى و المدمنين المجهولين على مدار دورات المؤتمر القليلة الماضية. تم تحديد ذلك باعتباره له تأثير
الرئيسى  موضوعبمثابة الوكان  NAWS 2016-2018 للخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين االستراتيجية
  :2018 لسنة CARتقرير جدول أعمال المؤتمر  حركة إقليمية في المقترح من

  
إلنشاء أو  WSC 2020مؤمتر الخدمة العاملى خالل: لتوجيه املجلس العاملي لوضع خطة مرشوع للنظر فيها  9األقرتاح رقم 

–العالج باألدوية ) DRT(عن معالجة قضية العالج بأستخدام املخدرات البديلة التعايف  أدبياتمراجعة قطعة واحدة من 
  .NAبزمالة املدمنني املجهولني  من حيث عالقته) MAT(املساعدة 

  
قطعة من  ) يفMATاملساعدة ( –) / العالج باألدوية DRT: هو بدء املناقشة حول كيفية معالجة قضية العالج بأستخدام املخدرات البديلة (الغرض

  .ىف هذه القضية زمالةموحد لللدينا موقف ويكون  نانامجرب برسالتنا و بصلته عالقته و من حيث  أدبيات التعايف

  
، الذي يهدف إلى  المناقشة فى وضع شكلفي المؤتمر  ركين، ساعد المشا 2018ت في يوليو اإلنترن عبرخالل اجتماع 

جمع المدخالت ، وزيادة الوعي بين األعضاء ، وتشجيع الحوار داخل الزمالة حول كيفية استجابة أعضاء ومجموعات 
العالج  / DRT بأستخدام المخدرات البديلةالعالج  تحت الذين هملمدمنين فى الترحيب بازمالة المدمنين المجهولين 

  .MAT  المساعدة –باألدوية 
  

 في صياغة خطة المشروع المطلوبة فيساعد يس IDT مناقشة القضايا فى موضوعاتالغرض هو أن المدخالت كان 
باألعضاء بشكل أفضل نرحب  . لقد تلقينا الكثير من األفكار حول كيف يمكننا أنجزئيًا، وقد نجح هذا  9 األقتراح رقم

بغض النظر عن مكان مع بعض ومن الجدير بالذكر أن هذه األفكار متسقة ،  مل أن ينضموا لنااألعضاء المحتايضآ و
  هي:التى تم مشاركتها عقد ورش العمل. األفكار الرئيسية 

  
 بزمالة المدمنين المجهولين الذين يحضرون  بالمدمنين الترحيبNA بأستخدام المخدرات العالج  تحت وهم

 NA فى زمالة المدمنين المجهولين أعضاءفأنهم مازالوا  .MAT  المساعدة –باألدوية العالج  / DRT البديلة
 ويجب أن يعاملوا مثل أي عضو آخر.

  بأستخدام المخدرات البديلة العالج  الذين هم تحتقم بتوصيل األعضاءDRT  المساعدة –باألدوية / العالج 
MAT  فى تحقيق األمتناع التام.ولكنهم نجحوا و الخبرة لديهم نفس التجربة كان اآلخرين الذين األعضاء مع 

  جتماع.األادارة  منشورفي  ادراجهالنظر في تطوير لغة متناسقة في شكل بيان يمكن 
  

ما لم نسمعه حول هذه القضية هو المدخالت التى قد تساعدنا فى وضع شكل لهذه القطعة من األدبيات المعتمدة من 
فإننا نقترح وضع إطار لمناقشة إضافية حول هذا لم يتمكن المؤتمر من تزويدنا بتوجيهات أخرى ،  واذا .الزمالة

 التي تسعى إلى جمع المدخالت الالزمة. 2022-2020الموضوع لدورة المؤتمر 
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2020  CAR أستبيان تقرير جدول أعمال المؤتمر   

و مواد الخدمة، وموضوعات مناقشة القضايا األدبيات،  
 

ي تحديد أولويات للمساعدة فتقرير جدول أعمال المؤتمر في  األستبيان بأدراجهذه هي المرة الثالثة التي سنقوم فيها 
صياغة  فى تبيانستساعد الردود على هذا االس ).IDTsمناقشة القضايا ( ضوعاتومواد الخدمة ومو تعافىأدبيات ال
  .WSCتمر الخدمة العالمى ى مؤالمندوبين وإبالغ قراراتهم ف مناقشات

  
  بحلول  www.na.org/survey صفحة على المنشور بياننطلب من األعضاء ملء النسخة اإللكترونية من االست

. كما نطلب من المشاركين في للمؤتمر للنظر فيها وألخذها فى األعتبار، وسنقوم بتجميع تلك الردود  2020أبريل  1
بين رابًطا لتقديم هذه . وسنرسل إلى المندو2020أبريل  16بحلول  هياكل الخدمة الخاصة بهمالمؤتمر جمع ضمير 

  ع تلك النتائج لتوزيعها أيًضا.يجمت. سنقوم بWSC نقترب من موعد مؤتمر الخدمة العالمىالنتائج عندما 
  

 التقريرين الماضيين في بيانات السابقة من االست تم ترحليهمعمليات ببساطة ما ه بيانالعديد من العناصر في هذا االست
. أضفنا األفكار التي سمعناها منذ المؤتمر األخير من خالل المحادثات ورسائل البريد .CARsول أعمال المؤتمرلجد

قمنا بتوزيع مسودة  عملية التخطيط. بعد تجميع كل هذه األفكار،لاإللكتروني والمكالمات الهاتفية وورش العمل والمدخالت 
. لقد ادناه القوائم التاليةقمنا بإضافة مدخالتهم إلى ، وفيه لمساهمةللمدخالت واعلى المشاركين في المؤتمر  بيانهذا االست

  الحالية. CAR جدول أعمال المؤتمر يرتقرأقتراحات قمنا أيًضا بإدراج جميع األفكار في 
  

المشاركين في المؤتمر على تحديد أدوات الخدمة المحلية األعضاء سوف تساعد  بيانهذا االست فىردود األعضاء 
 مبدأ روحى لليومكتاب  . نحن ملتزمون بإكمالفى المرحلة المقبلةالتي يجب تطويرها  كتيبات التعافىو
)www.na.org/spad(  ت ، وال نتوقع أن تكون لدينا موارد لتمويل أي مجموعا 2022-2020في دورة المؤتمر

ومجموعات العمل  من المضققينومجموعات  عبر األنترنتنستخدم اجتماعات سوف  عمل شخصية أخرى. هذا يعني أننا
لدورة المقبلة. مع وضع هذا النهج في االعتبار ، لوأدوات الخدمة  IPs الكتيبات االفتراضية لتطوير أجزاء أصغر مثل

 لتطوير واحدآ،  )CATالمؤتمر ( من ِقبل الموافقة مسار موادفي الرئيستين مشروع ال طخطاثنان من نخطط لتقديم 
في المؤتمر باستخدام نتائج  هم سيتم تحديدلهاتين الخطتين المخصص ألدوات الخدمة المحلية. التركيز  وواحدآ الكتيبات

  .مصدرك األستبيان
  

، فإننا نقوم  قضايالخدمة ، وموضوعات مناقشة ال، ومواد ا تعافىاالستبيان التي تطالب بأولوياتك في أدبيات ال أقسامبعد 
عليقاتك في بعض األسئلة التي ستساعد في بمدخالتك وبتهم اقسم عن مستقبل األدبيات وأدوات الخدمة. نود أن تس أدراجب

  عمليات أفضل لالستجابة الحتياجات الزمالة.سير  تحقيقتشكيل مناقشات المؤتمر حول تحسين الوصول إلى المواد و
  

  أدبيات التعافى
 WSC مؤتمرالخدمة العالمى من ِقبل ارشاد يتم توجيه لم اذاخالف ذلك 

  نخطط لمواصلة العمل على:فنحن ، 2020
  

  مبدأ روحى لليومكتاب )SPAD(  
  

هذا المشروع بنية أن يكون  WSC 2018مؤتمر الخدمة العالمى  اجتاز
 مسار موادلمشروع في من االثانية  أول دورة من دورتين للمشروع. سوف نقدم خطة مشروع للدورة 2018-2020
  .)CATالمؤتمر ( من قِبل الموافقة

  
التركيز  تحديد أولوية فى WSC مؤتمر الخدمة العالمى ثالثة من الخيارات أدناه سيساعد اختيار أو تحديد مااليزيد عن

للدورة القادمة ، كما سيساعد على تحديد األولويات المحتملة لخطط العمل / المشروع المستقبلية.  IPالكتيب مشروع  على
التي تعطيها األولوية للمراجعة. يرجى اختيار ما يصل  لتعافىأدبيات ا ل مداخالتك حول ماهينحن نطلب منك أيًضا إدخا

واحد لكل  كتيبلمراجعة  )CATالمؤتمر ( من قِبل الموافقة مسار موادإلى قطعتين للمراجعة. سنقدم خطة مشروع في 
 المشاركين في المؤتمر على تحديد ما يجب التركيز عليه في الدورة المقبلة.سوف تساعد دورة ، إجاباتك على هذه القائمة 

 

29  CAR تقریر جدول أعمال المؤتمر



المؤتمر. يمكنك  من ِقبل فيها للنظر، وسنقوم بتجميع تلك الردود  2020أبريل  1سنجمع الردود من األعضاء حتى 
  أو من الرابط الموجود على www.na.org/survey صفحة على تبيانالوصول إلى االس

 Meeting Locator app.ضمائرهم اإلقليمية  تقديمالنطاق الجغرافى مناطق و ألقاليما نواب  . سنطلب أيًضا من
  ، حتى نتمكن من تجميعها لتوزيعها أيًضا. 2020أبريل  16بحلول  التابع لهم نطاق الجغرافىوال
  

  
  )فقط أدبيات التعافى الجديدة (أختار مااليزيد عن ثالثة

  أدبيات لدعم العمل بالخطوات
  ن فصل (كيف ينجح) من كتاب النص األساسىؤخذ مكتيب عن أسئلة دراسة الخطوات ي  ●  
  موجه بشكل أساسى على األعضاء 3الى  1بشكل واضح على الخطوات من  كتيب عمل الخطوات يركز●    

        حكم محاكم المخدراتتحت الجدد و األعضاء الذين هم مازالوا تحت العالج أو               
   الخطوات من قبلطبقوا الذين مرشد عمل الخطوات موجه لألعضاء ●    

  أدبيات ألستكشاف مبادىء روحانية محددة
  قائمة بأسماء و تعريف المبادىء الروحانية ○  
  الخدمة منالمكاسب الروحانية ○   
  اخالصهم الشديد و ثقتهم بسير العمليةفى خبرة وقوة وأمل األعضاء ○   
  المحافظة على حالة األمتنان فى التعافى المبكر ○  

      انشاء كتيب جديد
    د اليومى الشخصى لألمتنانالجرعمل  عن○   
 NAفى زمالة المدمنين المجهولين  )السوشيال ميدياوسائل التواصل األجتماعى (عن أستخدام ○   
  قصص شخصية عن العالقات والعائالت فى التعافى ○  
  (Trauma/PTSD)اضطراب مابعد الصدمة فى التعافى /كيفية التعامل مع الصدمة ○  
   التعافى فى الخدمة جو ○  
  الشديد خالل التعافىكيفية التعامل مع الحزن  ○  
  المدمنين المجهولين؟ (لألعضاء الجدد والزوار) زمالة ما هو برنامج ○  
  يندينيالأدبيات للملحديين وال ○  
  ما الذى يعنى بأن برنامج زمالة المدمنين المجهولين برنامج روحانى وليس دينى؟ ○  
  أدبيات لألعضاء لمن هم صغار فى السن ○  
  لألعضاء لمن هم كبار فى السنأدبيات ○            
    أدبيات لخبرات األعضاء القدامى○   
  +LGBTQأدبيات لألعضاء المثليين جنسيآ ○   
  أدبيات عن النساء فى التعافى  ○   
    أدبيات لألمم األولى و الشعوب األصلية○   
  المهنيين والمحترفينأدبيات لألعضاء ○   
  أدبيات ألعضاء قدامى الحروب ○   

  أخرى
  :أخرى○            
    ال دعى ألدبيات التعافى الجديدة ○            
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  أختار مااليزيد عن أثنين فقط)مراجعة أدبيات التعافى الموجودة بالفعل (
  

      مراجعة قطعة موجودة بالفعل ألدبيات زمالة المدمنين المجهولين
  مرشد عمل الخطوات لزمالة المدمنين المجهولينمراجعة ○     

 التوجيهمراجعة كتاب ○   
  المنعزل 21#مراجعة كتيب رقم ○   
  التعافى و األنتكاس 6#مراجعة كتيب رقم ○   
   امكانية الوصول لذوى األحتياجات االضافية 26 #مراجعة كتيب رقم   ○  
  ؟هل أنا مدمن 7#مراجعة كتيب رقم  ○   
   المدمنين المجهولينخدمة المصحات والمؤسسات و عضو زمالة  20 #مراجعة كتيب رقم ○  
  العالقات العامة وعضو زمالة المدمنين المجهولين 15 #مراجعة كتيب رقم○   
  المفاهيم األثنتى عشر للخدمة فى زمالة المدمنين المجهولينمراجعة  ○  
   أدبيات زمالة المدمنين المجهولين حيثما أمكن ذلك لتحييد الجنسعة أدبيات التعافى المعتمدة حديثآ مرج○   

  أخرى
  :أخرى○            
     للمراجعةال دعى ○            

 
 

 مواد الخدمة
مسبقًا. إننا  اعطائها األولوية، يجري العمل بالفعل على مواد الخدمة التي تم أدبيات التعافى مستوى كما هو الحال مع

صندوق أدوات الخدمة : 2016 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى  منذ بتركيز تام نعمل على مشروعين لمواد الخدمة 
  ).www.na.org/conventions( الفعالياتو والمؤتمرات )www.na.org/toolbox( المحلي

 
دوات أل واألجزاء، فإننا نخطط لمواصلة تطوير القطع  WSC مؤتمر الخدمة العالمى ما لم يتم توجيه خالف ذلك من ِقبل

إدارة األموال ، وثالثة  عنالبرنامج ، وواحدة  عنواحدة  -ثالث قطع قمنا بالعمل فى اآلن ،  الىالمؤتمرات والفعاليات. 
  األدوات األكبر.صندوق والتي من المفترض أن تكون جزًءا من  -العقود والمفاوضات  عن
  

قائمة بذاتها. حتى اآلن ،  التي قمنا بصياغتها كقطع صندوق أدوات الخدمة المحلى، يمكن أن تعمل قطع من ناحية أخرى 
وقطعة حول الخدمة في  CBDMاإلجماع  على أو المبنى صنع القرار القائم أساسياتوضعنا اللمسات األخيرة على 

 المدونة ". معظم العناصرGSR مندوب خدمة المجموعة المجتمعات الريفية والمعزولة. نحن نعمل حاليًا على "أساسيات
قيد  ةوالثالثالقطعتين الذين تم نشرهم صندوق أدوات الخدمة المحلية إلى جانب  داخل فىأدناه يمكن أن تنسجم بسهولة 

  التطوير حاليًا.
  

أولوية على  التركيزفي  WSCسيساعد مؤتمر الخدمة العالمى  أربعة من الخيارات أدناه واختيار مااليزيد عن تحديد
 مشروع أدوات الخدمة للدورة القادمة ، وقد يساعد ذلك في تحديد األولويات الممكنة لخطط العمل / المشروع المستقبلية.
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  )4مواد الخدمة (أختار مااليزيد عن أربعة 

  
  مواد الخدمة لدعم المجهود الفردى

  بشكل مؤثرحمل رسالة زمالة المدمنين المجهولين ○   
 كيف تصبح من الخدم المؤتمن فى زمالة المدمنين المجهولين○   
  التطبيق الشخصى للمفاهيم والتقاليد○   
  كيفية العمل وتطبيق المفاهيم○   
  األحترام كمبدأ روحانى فى الخدمة○   

  العالقات العامة
  الثقة فى زمالة المدمنين المجهولين  خلقصورتنا أمام المجتمع: ○   
   الخدمة ملزمةأعمق من أعلى و مركزة بشكل  تكون لوسائل التواصل األجتماعى ارشادية أكثر خطوط ○  
، مثل أدوات للمساعدة فى الوصول الى المجتمع الطبى، و مركزة تكون أصغر حجمآموارد العالقات العامة ○   

  العدالة الجنائية، وأولئك الذين يوجهون األشخاص الى زمالة المدمنين المجهولين
  التوجيه خلف الجدران أساسيات ○  

  101خدمات زمالة المدمنين الجهولين

  أفضل الممارسات ألجتماعات عبر األنترنت○            
  أفضل الممارسات ألجتماعات الخدمة األفتراضية○            
  العمل تأثير التكنولجيا فى الخدمات وضغوط○            
  الخدمةأفضل الممارسات لورش عمل ○            
   التنسيق/التيسيرأساسيات عملية ○            
  (ال نخضع للمراقبة فى أى وقت)شرح ما نعنيه ملزمة للخدمة تانشاء ○            
  ما هى الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين وكيف تعمل؟○            
  أساسيات تطوير الزمالة○            
  AAعالقتنا باألخرين بما فيهم زمالة مدمنى الخمر مجهولى األسم -التعاون وليس األنتماء○            
  التعاون بين هياكل الخدمة○            
  فى حالة انفصال أو اتحاد هياكل الخدمة  ○            
  لتزام بالخدمة فى المناطق واألقاليماأل وصف وشرح○            
  التقرير الفعالكتابة ○            
  هياكل الخدمة واألجتماعات الجديدةت لألرشاد، تشمل عالقتها كما هى بأدوا○            
  منتدى دعم المجموعات، مؤتمر الخدمة المحلى، وأساسيات مجلس الخدمة المحلى○            
  األنواع المختلفة فى األساليب و المناهج للسياسات  -السياسات فى زمالة المدمنين المجهولين○            
  و أدوات التقليد السابع ،، األمور الماليةالقانونية

  الذاتى فى زمالة المدمنين المجهولين-كيف نطبق مبدأ الدعم○            
  (الديجيتال) الحديثكيفية التمويل فى العصر ○            
  ما هو المناسب؟ –جمع التبرعات ○            
  معلومات عن انشاء جهات/أنشاء نقابة قانونية○            
  قع األنترنت المحليةاومو FIPT أمانة الملكية الفكرية للزمالة○            
  التعامل مع البنوك واللوائح المالية الحكوميةكيفية ○            
  زمالة المدمنين المجهولين أموالختالس كيفية التعامل مع أ○            
  أمناء الصندوق للمناطق و أساسيات وضع الميزانية○            
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  مراجعة مواد الخدمة الموجودة بالفعل
 (GLS) دليل للخدمات المحلية فى زمالة المدمنين المجهولينتحديث ○            
  مراجعة أساسيات الترجمة○            
  تحديث أساسيات التخطيطمراجعة و ○            
  مراجعة و تحديث أساسيات العالقات العامة○            
  مراجعة و تحديث أساسيات المصحات والمؤسسات○            
 لتعكس الممارسات الحالية فى الزمالة وشمل السلوك المدمر والعنيف مراجعة و تحديث ملزمة الخدمة ○            

    يدين جنسيآالمتص قضية              
 صنع القرار ر عمليةمع استخدام جزء من مسا ،عمل المجموعةاجتماعات مراجعة و تحديث ملزمة الخدمة  ○            

  ، ومفهوم التفويض CBDM اإلجماع على أو المبنى القائم              
  :أخرى○            
    ال دعى لمواد الخدمة الجديدة أو لمراجعة المتاح حاليا ○            

  
  

  موضوعات مناقشة القضايا
فى خالل الزمالة من التي تمت مناقشتها  قضاياال -هي فقط تلك  )www.na.org/idtموضوعات مناقشة القضايا (

 زمالة المدمنين المجهولين بعًضا من أفضل ممارساتيمكن أن تتضمن بين المؤتمرات. نتائج هذه المناقشات ما عامين ال
NA الخدمة ( مالزمأنشأت األساس للعديد من التى وhttps://www.na.org/؟-svc-ID=servicemat

pamphlets( مواد العمل فى بناء مجموعات قويةبما في ذلك  وشملت ايضا ، ياتغيرها من األدوات واألدبو  ،
،  المسائل المالية و، والعنيف  مدمرالسلوك الو ،المبادئ والقيادة في خدمة زمالة المدمنين المجهولينالخدمة مثل  مالزمو

  وأكثر من ذلك.
  

  هي:) IDTs( 2020-2018موضوعات مناقشة القضايا 
  

 جذب األعضاء للخدمة 
 حمل رسالة زمالة المدمنين المجهولين وجعل زمالة المدمنين المجهولين جذابة 
  بأستخدام المخدرات البديلةالعالج )DRT ( المساعدة –باألدوية العالج)MAT ( زمالة ب عالقتهمن حيث

 .NA ينالمجهول مدمنينال
  

  CARمن تقرير جدول أعمال المؤتمر  22للمزيد من المعلومات عن موضوعات مناقشة القضايا، أنظر صفحة 
  

على تحديد موضوعات مناقشة  WSC مؤتمر الخدمة العالمى أربعة من الخيارات أدناه سيساعد اختيار مااليزيد عن
  القادمة. 2022-2020القضايا لدورة 

  
  )4مااليزيد عن  موضوعات مناقشة القضايا (اختار

  
 زمالةب عالقتهمن حيث ) MAT(المساعدة –باألدوية العالج ) DRT( بأستخدام المخدرات البديلةالعالج ○            

 ما الذى نريد أن نقوله فى هذه القطعة التابعة ألدبيات زمالة المدمنين  – NA ينالمجهول مدمنينال               
  NA المجهولين                

   NAبماذا تعنى أن نكون داعميين لذاتنا فى زمالة المدمنين المجهولين ○            
  و المراجعات القادمة FIPTأمانة الملكية الفكرية للزمالة ○            
  نظرة أقرب –رمزنا ○            
   أهمية تقاليدنا فى زمالة المدمنين المجهولين○            
  ضمير المجموعة والسعى باألجماع فى صنع القرار○            
  ما هم و لماذا هم مهمين –أساسيات العالقات العامة ○            
  البساطة والمرونة فى الخدمة○            
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  تطبيق المبادىء الروحانية –التعاطف واألحترام فى الخدمة ○            
  الثابتةنمو زمالة المدمنين المجهولين فى المجتمعات ○            
  قضايا التواصل األجتماعى و العالقات العامة○            
  كيفية التعامل مع السلوك المدمر والمضر○            
  جعل زمالة المدمنين المجهولين متاحة و سهلة الوصول لذوى األحتياجات االضافية○            
  اشراك الشباب صغار السن و األعضاء الجدد○            
  ان تصبح موجه أفضل○            
  انشاء مجتمع بداخل زمالة المدمنين المجهولين○            
  النصح والتعليم فى الخدمة○            
  القدوة فى زمالة المدمنين المجهولين○            
  والتأثير فى اتصالتناالنزاهة ○            
 للتطور نحو هدفنا األساسى،  يجب أن تستخدمأموال زمالة المدمنين المجهولين  –المفهوم الحادى عشر ○            

   ويجب أن تدار هذه األموال بكل مسؤلية              
  أحترام اختالفتنا معبناء وحدتنا ○            
  المجهوليناألعضاء المساندة فى زمالة المدمنين ○            
  المرض/األدوية و أدبياتنا○            
  استخدام المبادىء األرشادية لتحديد المناقشات حول القضايا/التحديات الحالية○            
  أخرى:○            

  
  

  مستقبل األدبيات و أدوات الخدمة
 

سمة  ايامناقشة القض وعاتواد الخدمة ومواضوم ياتلتحديد أولويات األدب بيانأصبح االست
. باإلضافة إلى ذلك الجزء من االستبيان ، تقرير جدول أعمال المؤتمرمنتظمة في 

، نود أن نطرح عليك بعض األسئلة األوسع حول  WSC 2020مؤتمر الخدمة العالمى لمساعدتنا في اإلعداد لمناقشات
  .ياتاألدب

  
الخدمة إلى كتيبات  مالزمتحويل  على وشكالمؤتمر  من ِقبلألخذها فى األعتبار العديد من االقتراحات األخيرة  كان

  .ناعمليات تطويرمسار و بياتناأد فئات وهذا ما جعلنا نفكر في،  (IPs)معرفية 
  

 متمكنون منوهناك بعض المخاوف التي تقود األسئلة التالية. أوالً ، نريد أن نتأكد من أن المجموعات واألعضاء 
االستجابة الحتياجات الزمالة في الوقت  فىالوصول إلى المواد التي يريدونها ويحتاجونها. ثانياً ، نود تحسين قدرتنا 

  .أدبيات التعافىذا ينطبق على مواد الخدمة والمناسب ولتحديث المواد والبقاء على حدا ، وه
 
 
 

   

شعور للحصول على  CARعمال المؤتمر تقرير جدول أهذه األسئلة في  وشمل بأدراجنحن نقوم 
اإلدخال ، وليس القرار. سنقوم  فقط بمثابة. هذا WSC مؤتمر الخدمة العالمى مناقشات ونبض لتشكيل

إلى المشاركين في المؤتمر ، وبعد مؤتمر الخدمة العالمي ، سوف  األستبيانعن نتائج بتقرير و األبالغ 
 ذات صلة. تاليةخطوات و عن أي مناقشاتونعد تقرير نبلغ 
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 الزمالة قِبلعملية تطوير أدبيات التعافى المعتمدة من 
  

المعتمدة من ِقبل زمالة المدمنين المجهولين إلى فترة السبعينيات والثمانينيات. مع  التعافىتعود عمليتنا الحالية ألدبيات 
هذه العملية ، ويبدو أنها قد تحسنت. ساعدت التكنولوجيا في زيادة الوصول  تأقلمنا معمرور الوقت ومع الخبرة ، 

ما يكتب على جمع  وتوكيدنا نا العالمية التي تتحدث العديد من اللغات. إن تركيزناتلمشاركة من األعضاء من خالل زمالوا
التي صاغها جميع األعضاء المهتمين مالزم المواد قد أدى إلى كتب و األفكار من األعضاء قبل أن نبدأ في صياغةايضآ و

 .الذى يعيشون فيه مكانالبغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها أو 
  

 عادة ما تأتي فكرة من الزمالة للحصول على قطعة جديدة ، مثل "الصحة العقلية في التعافي" ، ، ربما من خالل المشاركة
لعنصرآ ما ولوية األ. بمجرد إعطاء مؤتمر الخدمة العالمي CARتقرير جدول أعمال المؤتمر  في استبيان والمدخالت

. مع أن يقال فى القطعةبال يريدون) مالجمع األفكار من الزمالة حول ما يريدون (و تبيان، يتم إنشاء اس ألدبيات التعافى
لسنة   WSCالمىمؤتمر الخدمة الع في اوالموافقة عليه جديدكتيب " ، تمت مناقشة فكرة لتعافى"الصحة العقلية في ا

 الكتيبخطة إنشاء بيان ، وشكلت نتائج هذا االست 2017-2016، وقد تم إجراء دراسة استقصائية في الفترة  2016
 من ِقبل االستبيان. تم االنتهاء من 2018لسنة   WSCمؤتمر الخدمة العالمى في م تقديمه وتمت الموافقة عليهالذي ت

قطعة من  1500دولة أخرى في مجموعة متنوعة من اللغات. لقد تلقينا أكثر من  27والية أمريكية و  48أعضاء في 
الكتيب. وفرت هذه المدخالت األولية فى مسودة  سيدونالمدخالت ، وأنشأت هذه المدخالت خريطة طريق واضحة لما 

  أكثر تنوًعا من األعضاء بلغتهم األم.اتجاًها واضًحا وسمحت بمشاركة مجموعة  ياتلمشاريع األدب
  

، تم تشكيل مجموعة عمل ، وتم إنشاء مسودة بناًء على 2018لسنة   WSCمؤتمر الخدمة العالمىبعد الموافقة في 
مجموعة العمل والمجلس. ثم تم نشر ما  من ِقبل المسودة ه. تمت مراجعة هذالذى تم تسلميها مدخالت الزمالةمساهمة 

. مرة أخرى ، كما هو الحال في 2019يوم في عام  100يسمى بمسودة المراجعة والمدخالت عبر اإلنترنت ألكثر من 
حوالي  -مدخالت. تم استخدام المدخالت المستلمة ال، يمكن ألي عضو مهتم في الزمالة تقديم االستبيان المبدئى أو األولى

تقرير جدول أعمال ، ويتم تقديم ما يسمى مسودة الموافقة في أختصارهلمراجعة الكتيب و -دولة  16من  قطعة 500
  للموافقة عليها. CARالمؤتمر 

  
. نحن نسعى جاهدين إلشراك جميع أدبيات التعافىهذه هي الخطوات األساسية التي نمر بها إلنشاء كل قطعة جديدة من 

والتقاط صوت الزمالة ككل. كما ذكرنا ، نعتقد أن هذه العملية قد تحسنت مع مرور الوقت األعضاء المهتمين في العملية 
 عملية األعتماد والموافقةالرغبة في مراجعة أو تغيير عملية التطوير أو بيان غير محفز بوتعمل بشكل جيد. هذا االست

تعافيهم أن المواد التي تتحدث إلى األعضاء حول المعتمدة من زمالة المدمنين المجهولين. نحن نعتقد  أدبيات التعافىعلى 
التى تأخذ وقت أطول فلسفة زمالة المدمنين المجهولين يجب أن تمر بهذه العملية  تأسسشخصي وكذلك المواد التي ال

 قدر بثمن.يال  ولكنه ملىء باألندماج والمشاركة و
 
 

  الخاصة بنا وادمالكيف نصنف 
 

 -أو كمواد خدمة  التعافىسواء كان ذلك من خالل أدبيات  -القطع  يتم تحديدس في كيف تتمثلديات التي نواجهها اليوم التح
، وضمان أن  القديمةالمواد  مراجعةوكيف نصبح أكثر كفاءة وأكثر ذكاًء في إنشاء مواد جديدة تطلبها الزمالة ، و

 أجلهم.على المواد التي تم إنشاؤها من  لديهم سهولة الحصولاألعضاء والمجموعات 
  

التسميات لمواد . عندما تم إنشاء ألعتمادعملية النفس ، كانت جميع المواد تخضع  2000قبل مؤتمر الخدمة العالمي لعام 
ألول مرة ، كانت الزمالة ناطقة باللغة اإلنجليزية وكانت مواد الخدمة في المقام األول عبارة عن كتيبات  التعافى والخدمة

. بدالً من ذلك ، جميع IP الكتيباتكبيرة. لم يبذل أي جهد منهجي لمراجعة تصنيف المواد المنشورة بالفعل ، وخاصة 
ومواد الخدمة الحالية تعافى المتعلقة بال بأدبياتناقائمة لة. لقد قدمنا الزما من ِقبلمواد معتمدة ك تسميتهاتم قد  IP الكتيبات

لمساعدتك في فهم ما نحن عليه اليوم. يتضمن هذا الحالى  CARتقرير جدول أعمال المؤتمر داخل   Fالملحق في 
األصل على حد علمنا ، وتاريخ المراجعة األخير ،  منالجدول جميع العناصر التي ننشرها ، والتاريخ الذي نُشرت فيه 

أن تكون هذه ايضا مراجعتها ونأمل  فىبها حاليًا. نأمل أن تأخذ الوقت الكافي  النشروكيفية تصنيفها ، واللغات التي يتم 
تحسن بشكل كبير  بسجالتنا قد األحتفاظإلى أن  مالحظة تستحقبالنسبة لنا. هى المعلومات مثيرة لالهتمام بالنسبة لك كما 

ملفاتنا. إذا الحظت خطأً ، فأخبرنا  داخل ا من تجميعه مننتمكن جهد بذلناهعلى مر السنين ، وأن البيانات هنا هي أفضل 
 بذلك.
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معتمدة المؤتمر ، و من ِقبلالزمالة ، معتمدة  من ِقبلمواد الخدمة: معتمدة و األدبياتحاليًا ، لدينا ثالث فئات أساسية من 
دليل للخدمات  داخل 44إلى  41تم شرح عمليات الموافقة هذه بالتفصيل في الصفحات من المجلس العالمي.  ِقبلمن 

الزمالة إلى  من قِبل. باختصار ، يجب إرسال المواد المعتمدة (GWSNA) العالمية في زمالة المدمنين المجهولين
لمواد المعتمدة من فا. الزمالة من ِقبل للموافقة عليها المؤتمرتقرير جدول أعمال الزمالة للمراجعة واإلدخال وإدراجها في 

احد  خطة المشروع ويمكن إدراجها في حسب بهامدخالت الو تهامراجعلهم مدة زمنية ل يكونكون أو ال يقد قِبل المؤتمر 
 للموافقة عليها.  CATالمؤتمر من ِقبلالموافقة مواد مسار أو  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر من

قبل اعتمادها من  يوًما 90فترة مراجعة مدتها فى إلى المشاركين في المؤتمر  هايتم إرسالالمجلس  المعتمدة من قبلالمواد 
 قِبل المجلس.

 
ر على أنها  الكتيباتهناك العديد من   كتيباتالحالية التي تمت الموافقة عليها من ِقبل الزمالة والتي ال نعتقد أنها ستُطوَّ

زمالة وعضو خدمة المصحات والمؤسسات  IP 20 كتيب رقم. في حالة اعتبار عناصر مثل اليومالتعافى  ألدبيات
 26 كتيب رقم ، أو NA زمالة المدمنين المجهولين وعضوالعالقات العامة  15أو كتيب رقم ،  NAالمدمنين المجهولين

األدوات لمساعدة يتشابهون ك م، أم أنه تعافىأدبيات بمثابة  هما ، بالفعل إمكانية الوصول لذوي االحتياجات اإلضافية
هذه الخدمات والقضايا؟ هذه القطع الثالث مؤرخة إلى حٍد كبير وقد ال يتم تحديد أولوياتها لاألعضاء على فهم األهمية 

 .التعافىألدبيات  كتيباتلتحديثها أو تطويرها كا
 

كتيب المجموعة . تعافىال تعتبر بالضرورة أدبيات  من قبل الزمالة -معتمد بعض القطع األخرى التي تم تصنيفها 
أدبيات الزمالة ، وكالهما اتبع عملية قبل من  - معتمد هما معا والمفاهيم االثنا عشر لخدمة زمالة المدمنين المجهولين

المدمنين المجهولين ، حدد فلسفة وسياسات زمالة وص األساس التى ت. كالهما يحتوي على نصمللموافقة عليهالتعافى 
على هذا النوع من القطعة الفلسفية األساسية. تحاول معظم  توافق هى التى يمكنها بأنونحن نعتقد أن الزمالة ككل فقط 

  المواد األخرى المتعلقة بالخدمة نقل كيفية تطبيق مبادئنا في جهود خدمتنا واحتواء أفضل ممارسات الزمالة.
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات لألعضاء والمجموعات

على مدار العشرين عاًما الماضية ، استمرت عملية تطوير مواد وأدوات الخدمة والموافقة عليها في التغيير والتكيف 
وسيلة ناجحة لتلبية االحتياجات  العالمىلتلبية احتياجات أعضائنا وتوقعاتهم واستخدامهم. كانت عملية موافقة المجلس 

خالت األعضاء. ننشر مواد عبر اإلنترنت في جميع مراحل التطوير ونقدم بسرعة أكبر مع االستمرار في االستجابة لمدا
يوًما على األقل للمراجعة وإدخال المسودات قبل اعتمادها. يبدو أن هذه العملية تعمل بشكل جيد وأدت  90إشعاًرا لمدة 

  إلى زيادة الطلب وتقليل الجدل.
  

خدمة. الخبرة فى التتحدث عن احتياجات محددة ولألستيعاب التى  –أصغر وأسهل  فى حجم يواصل األعضاء طلب قطع
. إن االهتمام بهذه المواد والحاجة 2007) في عام SPsالخدمة ( مالزمبدأنا االستجابة لهذه الطلبات من خالل إنشاء 

ي نقوم بتوزيعها ) وعدد النسخ التFاإلضافة التي تختار ترجمتها (انظر اللغات إليها واضحان من خالل عدد مجموعات 
الكتيبات الذى تم  تبنى واحدآ من احدى، تم  SPs الخدمة مالزم منذ إنشاء  www.na.org موقع من تحميلهاوالتي يتم 

كتيب كفي البداية  ه، تم إنشاء مقدمة إلى اجتماعات زمالة المدمنين المجهولين،  29كتيب رقم من قبل الزمالة. أعتماده 

 
 ستبيان التالي بما نصنفه كمواد معتمدة من الزمالة:يتعلق السؤال األول في اال

الشخصي و / أو تضع  لتعافىهل يجب أن تقتصر المواد المعتمدة من الزمالة على العناصر التي تتناول ا
فلسفة وسياسات زمالة المدمنين المجهولين؟ حاليًا ، تشتمل المواد المعتمدة من الزمالة على بعض أساس 

كتيب رقم الشخصي ، مثل  بالتعافىالعناصر التي يتم توجيهها إلى األعضاء ولكنها ال تتعلق بشكل مباشر 
 وعضوات والمؤسسات المصح 20كتيب رقم و  NA زمالة المدمنين المجهولين وعضوالعالقات العامة  15

الخدمة ، مثل  هياكلللمجموعات أو  يتم توجيها، باإلضافة إلى العناصر التي  NA زمالة المدمنين المجهولين
 إمكانية الوصول لذوي االحتياجات اإلضافية. 26كتيب رقم  و المجموعة 2 مكتيب رق
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، تم تنقيحها من  إقليمي قتراحخدمة مخصص للمهنيين الذين يحيلون األعضاء إلى زمالة المدمنين المجهولين. استجابةً أل
تحدث مباشرة ذى يالزمالة القبل المعتمدة من  تعافىال ياتأدبكتيب من ضمن  صبحيالزمالة ل األعتماد من قبلخالل عملية 

  .انضمامهم لنا األعضاء المحتملأو إلى األعضاء الجدد 
  
  

 تحديث مالزم وكتيبات الخدمة
 

لغة. يبلغ  17والعنيف ، والذي تمت ترجمته إلى  مدمرلقد تلقينا العديد من الطلبات في هذه الدورة لتحديث السلوك ال
مراجعة الكتيب لمعالجة قضايا مثل التحرش الجنسي بشكل مباشر  المتطلباتعاًما تقريبًا ، وتطلب  13عمرها بالفعل 

المجلس العالمي ،  االعتماد من قبل. إن عملية المخربينوإظهار أفضل ممارسات الزمالة الحالية في التعامل مع األعضاء 
 مع مراجعة المندوبين ، تجعل إجراء هذه المراجعة سهالً نسبيًا.

 

تحتاج أيًضا إلى المراجعة في وقت ما قريبًا ، لكنها بالتأكيد  عفا عليها الزمنالتعافي التي كتيبات نعتقد أن هناك عدًدا من 
 21كتيب رقم العضو. وهي تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ،  تعافى، في تصورنا ، ألنها تتحدث إلى  تعافىأدبيات 
عاًما ،  30ألكثر من تلك الكتيبات اجعة أو تحديث أي من . لم تتم مرالخارج ممتنعين فىالبقاء  23رقم وكتيب  المنعزل

قبل اإلنترنت أو االجتماعات عبر اإلنترنت وتشير إلى  المنعزل تغير العالم بشكل كبير منذ كتابتها. تمت كتابةقد و
واحد  كتيبلبدء عملية تحديث  WSC 2020 مؤتمر الخدمة العالمى الموارد التي لم تعد موجودة. سنطلب الموافقة في

  مؤتمر.للعلى األقل من هذا النوع في كل دورة 
  

واحد على األقل في كل دورة ، فسيستخدم المشاركون في  كتيبعلى مراجعة  WSC مؤتمر الخدمة العالمى إذا وافق
،  WSC مؤتمر الخدمة العالمى أوالً. بعد عليه التركيزتم يس ولوية فيمااألن للمساعدة في تحديد المؤتمر إجابات االستبيا

الذي نخطط لتحديثه ونطلب من جميع األعضاء المهتمين تقديم مدخالت للمراجعات كما نفعل  الكتيبسنعلن عن عنوان 
  .ألدبيات التعافىعند تنفيذ أي مشروع 

  
  يتعلق السؤال الثانى فى األستبيان الذى يتبع تحديث الكتيبات:

  
  دورة للمؤتمر؟كل فى  هل تؤيد تحديث عدد كتيب واحد

 
 

 تحسين إمكانية الوصول إلى كتيبات الخدمة
  

 ر تقرير جدول أعمال المؤتمفى  ، كان هناك اقتراح آخر 2018في عام فخدمة ، ال ملزمةإلى جانب طلبات تحديث 
CAR  كتيب خدمة إلى ال ملزمةلتحويلIPةكن متاحً تلم  الملزمةهو أن األقتراح  لهذاقاليم . جزء من األساس المنطقي لأل 

في اجتماعات من الزمالة فقط : "تمشيا مع ممارستنا القديمة المتمثلة في استخدام المواد المعتمدة لألستخدام فى المجموعة
القيمة المتاحة للمجموعات. الموارد زمالة المدمنين المجهولين ، سيكون من المنطقي فقط الحصول على هذه  اتمجموع

الخدمة وغيرها من األدوات  مالزمالخدمة ، أدركنا أنه على الرغم من أن  مالزم"عندما نظرنا في هذه الطلبات المتعلقة ب
طولة األدبيات على  ن نرى تلك المالزمأ نادرال من ، فإنه من قبل المجموعاتقد تم تطويرها في المقام األول لالستخدام 

 قتراحااللمحاولة تحديد السبب. تم اعتماد ، ونطرح أسئلة عليك  يكون األمر هكذا. لسنا واضحين تماًما لماذا بأى مجموعة
تم تبنى ،  IPكتيب إلى  التواصل األجتماعىعلى  يةالحال SP ملزمة الخدمة ، إلنشاء خطة مشروع لتغيير 2018 لسنة

 هذه الملزمةوفئة األعتماد نحن نفترض أن الدافع لتغيير عملية  .2018 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى  فياألقتراح 
 ملزمة الخدمة . لم نسمع أي اعتراض على محتوىافي المقام األول بحيث يكون لألعضاء إمكانية وصول أكبر إليه ىه

SP ؛ يبدو أن المشكلة هي إمكانية الوصول. لكننا لسنا متأكدين من أن هذه هي أفضل طريقة لزيادة الوصول إلى  يةالحال
فرصة تتيح لنا لمالزم الخدمة عملية الموافقة وتتغير دائًما ،  جتماعىبالتواصل األالخدمة. إن القضايا المتعلقة  ملزمة

معتمد من الزمالة حول موضوع يتسم  IPكتيبتحديث المواد بسرعة مع إشراف المؤتمر. لدينا مخاوف بشأن إنشاء 
معتمد  IP كتيبتعني أنه لن يتم تحديثه. يبدو أيًضا أن إنشاء  IP’s الكتيباتبالسرعة الكبيرة ألن ممارساتنا الحالية مع 

كأداة  أو المفيد وما هو المقصود هى أدبيات التعافىمن الزمالة حول وسائل التواصل االجتماعي يزيد من إرباك مسألة ما 
 .العامةالخدمة الستخدامها عند التفاعل مع  هياكللألعضاء أو 
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. يبدو أن هذا يؤثر على قرارات التعافىف أنها غير مخصصة للقراءة خالل اجتماع الخدمة على الغال مالزمتذكر 
 صفحة من للتحميلالخدمة متاحة  مالزمالمجموعات حول إتاحتها على طاولة أدبيات المجموعة. على الرغم من أن 

www.na.org   لعديد من األعضاء لهذه األدوات. في ل المكشوفأدبيات المجموعة هو المكان الوحيد  طاولة، إال أن
من زمالة المدمنين المجهولين فقط في  المعتمدةبوضوح على أنه ينبغي قراءة األدبيات  كتيب المجموعةحين ينص 

ا أنواًعا أخرى من منشورات زمالة اجتماع زمالة المدمنين المجهولين ، فإنها تنص أيًضا على "أن المجموعات تتيح غالبً 
 NAزمالة المدمنين المجهولين وكتيبات خدمة  بيناتفي اجتماعاتهم:  األدبيات طوالتالمدمنين المجهولين المتاحة على 

 لزمالة المدمنين المجهولين ، والنشرات اإلخبارية المحلية NA Way طريقة زمالة المدمنين المجهولين المختلفة ، مجلة
NA.  

  
 أفضل نحن مهتمون بإيجاد طرق لمواصلة جمع خبرة الزمالة وأفضل الممارسات للمجموعات وجهود الخدمة وكيفية

  .ومتاحة لهذه الموارد أو األدوات حتى يعرف أعضاؤنا أنها موجودة هاقدمن طريقة
  
 

  كتيبات الخدمة:يسأل السؤال الثالث فى األستبيان عن أفكارك حول كيفية تحسين امكانية الوصول الى 
  

  يقوم عدد صغير نسبيآ من المجموعات بتخزين مالزم الخدمة أو األدوات المتعلقة بالمجموعة. 
 هل تعتقد أن هذا بسبب: (اختار كل ما ينطبق)

 التكلفة - 1
 الوعى - 2
 طاولة األدبيات شكل تناسبه مع - 3
 التسمية على الغالف األمامى أن هذه ليست لقراءتها فى األجتماعتحديدآ  - 4
   أخرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 5

         

األخرى تحسين إمكانية الوصول إلى كتيبات الخدمة  

مشروع أدوات الخدمة  وات أخرى مخصصة للمجموعات. ساعدلدينا تحديات مماثلة تتعلق بإمكانية الوصول مع أد
هذه العملية. يعمل المشروع حاليًا على مسار المحلي الحالي على إنشاء أدوات بسرعة أكبر وإشراك أي عضو مهتم في 

صنع  المجتمعات الريفية والمعزولة وأساسيات لخدمة مواد انتهى بأكمال" وGSR مندوب خدمة المجموعة "أساسيات
. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا المشروع على CBDM  اإلجماع على أو المبنى القرار القائم

www.na.org/toolbox.  فى حالة لقد تلقينا ردود فعل إيجابية من األعضاء الذين استخدموا هذه األدوات ، لكننا
  د موجودة وكيف وأين يمكن الوصول إليها.إبالغ األعضاء بأن هذه الموار صراع فى كيفية

  
، الذي يتم مراجعته في كل دورة من دورات  )GWSNAلخدمات العالمية في زمالة المدمنين المجهولين (لدليل بخالف 

. 2006الذي تمت الموافقة عليه ونشره في عام كتيب العالقات العامة هو الذى نعمل عليه المؤتمر ، فإن كتيبنا الحالي 
المجلس العالمي ، ونقوم بتوزيع ما  عملية اعتمادمن خالل  أساسيات العالقات العامةومنذ ذلك الوقت ، قمنا بتطوير 

في  .كتيب العالقات العامةكما نفعل مع  أساسيات العالقات العامةمن  المطبوعةيقرب من ثمانية أضعاف عدد النسخ 
من مكتبنا في أساسيات العالقات العامة  2،315و لعالقات العامة ا كتيب 305، قمنا بتوزيع  2019ة المالية السن

عبر  من الموقع تحميلهاالتي يتم  أساسيات العالقات العامةعدد ل. وهذا ال يأخذ في االعتبار Chatsworth تشاتسوورث
  .األنترنت

  
إننا  .لزمالة لفضل بوضوح األهي تبدو ترجمة السهل في األو ستيعاباألواألسهل في  صغر حجمآاأليبدو أن هذه القطع 

واألكثر حداثة بحيث يمكن الوصول إليها بشكل أكبر.  األصغر حجمآنبحث حاليًا عن طرق لتعبئة بعض هذه الموارد 
، وقد تحدثنا عن  )GLSدليل للخدمات المحلية في زمالة المدمنين المجهولين (نحن نخطط إلدراجها كإضافات إلى 

المواد  واستخدام العثورفى الخدمة  اكلعلى األعضاء والمجموعات وهي هاإمكانية إنشاء تطبيقات وأفكار أخرى لتسهيل
جميع أدوات الخدمة ، بما في ذلك الكتيبات واألساسيات وغيرها ، انظر ل. (للحصول على قائمة كاملة يحتاجونها التي

 .)F ملحقالقائمة المواد المنشورة في 
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  عن تحسين إمكانية الوصول إلى المواد: كيسألالسؤال الرابع في االستبيان التالي 
      

 معتمدة للمجموعات واألعضاء بسهولة أكبر؟خرى التي لديك للحصول على مواد خدمة ما هي األفكار األ
               

  

  الوقوع
المجلس على تطوير  أعتمادوعملية  صندوق أدوات الخدمة المحلية مشروع فىما تعلمناه  مننأمل أن نتمكن من استخدام 

التي يمكننا تجميعها في النهاية  مناطق النطاق الجغرافىو األقاليمومراجعة واعتماد أدوات للمجموعات والمناطق و
لمراجعات على نظام لا تاريخ ناجح في النظر ليس لديناننا . المحلية في زمالة المدمنين المجهولين اتخدملل لدليلمراجعة 

  هذا النهج اإلضافي أكثر واقعية بالنسبة لنا.أن الخدمة بأكمله في وقت واحد ، ويبدو 
  

" ، فيجب علينا أن نكون قادرين على تحديث المواد بسهولة أكبر وجعلها متاحة بطريقة يمكن اللحاقإذا كنا نريد "
وأدواتنا ، لكن الخط  IP الكتيباتي مرحلة ما في المستقبل ، نود إعادة تصميم مظهر لألعضاء الوصول إليها بسهولة. ف

 ياتيجعل األمر أكثر صعوبة. إلى أن نعرف أفكارك حول كيفية تصنيف األدب التعافىبين األدوات وأدبيات  الغير واضح
تبدو سابقة ألوانها. نريد أن يكون مظهر  واألدوات والتأكد من إمكانية الوصول إليها قدر اإلمكان ، فإن إعادة التصميم

كيفية فى ، ونريدها أن تعكس رؤية األعضاء و لألعضاء الجدد في الخدمة الجدد أأكثر وضوًحا لألعضاء المواد  ةوتعبئ
فكرة للمستقبل ، ولن نفعل أي شيء دون طلب مدخالتك وتقديم الكثير من  انها فقطهذه المواد. ال تقلق لستخدام األ

  .التنويهات
  

 بدوي، فقد  ياتنا ومواد الخدمةإذا كنت جديًدا في خدمة زمالة المدمنين المجهولين أو غير مألوف في عملياتنا في مجال أدب
  worldboard@na.orgهذه المشكالت مربكة بعض الشيء. الرجاء عدم التردد في إرسال بريد إلكتروني إلى  أن

 إذا كانت لديك أي أسئلة.
 

مؤتمر الخدمة  هو جمع أفكارك حول الموضوعات التي نعتزم مناقشتها في بيانمرة أخرى ، الغرض من هذا االست
، لكننا نود مواصلة  ألدبيات الزمالةالزمالة  من ِقبل األعتماد. نحن ال نحاول تغيير عملية 2020 سنة WSCالعالمى 
. هدفنا هو الحصول على مزيد من المواد التى نصنف بها بعض المواد الوصول وربما توضيح الطرقطريقة تحسين 

 الحالية المفيدة التي تعكس أفضل ممارسات الزمالة.
 

، وسنقوم بتجميع تلك الردود لينظر فيها المؤتمر. يمكنك  2020أبريل  1سنقوم بجمع الردود من األعضاء حتى 
  أو من الرابط الموجود على التطبيق  www.na.org/surveyعلى يان بالوصول إلى االست

 " Meeting Locator app. ديم ضمائرهم اإلقليمية تق النطاق الجغرافى مناطقو األقاليم". سنطلب أيًضا من
  حتى نتمكن من تجميعها لتوزيعها أيًضا. 2020أبريل  16بحلول  لنطاق الجغرافى التابع لهموا
  

الشخصي و / أو تضع  لتعافىالزمالة على العناصر التي تتناول ا من ِقبلهل ينبغي أن تقتصر المواد المعتمدة  - 1
الزمالة على بعض  من ِقبل؟ حاليًا ، تشتمل المواد المعتمدة سياسات زمالة المدمنين المجهولينفلسفة وأساس 

 15 كتيب رقم الشخصي ، مثل لتعافىالعناصر التي يتم توجيهها إلى األعضاء ولكنها ال تتعلق بشكل مباشر با
 وعضوالمصحات والمؤسسات خدمة  20كتيب رقم و  NA زمالة المدمنين المجهولين وعضوالعالقات العامة 

كتيب الخدمة ، مثل  هياكلللمجموعات أو  الموجهة فة إلى العناصر، باإلضا NA زمالة المدمنين المجهولين
 .إمكانية الوصول لذوي االحتياجات اإلضافية 26 رقم كتيب والمجموعة  2رقم 

 
 هل تدعم فكرة تحديث عدد كتيب واحد على األقل قى كل دورة للمؤتمر؟ - 2

  
 بالمجموعة.يقوم عدد صغير نسبيآ من المجموعات بتخزين مالزم الخدمة أو األدوات المتعلقة  - 3

 هل تعتقد أن هذا بسبب: (اختار كل ما ينطبق)
  

 أ. التكلفة
 ب. الوعى

 طاولة األدبيات شكل ج. تناسبه مع
 التسمية على الغالف األمامى أن هذه ليست لقراءتها فى األجتماعتحديدآ د. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى ع. 

  
 ما هي األفكار األخرى التي لديك للحصول على مواد الخدمة المعتمدة للمجموعات واألعضاء بسهولة أكبر؟ - 4
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Preparing for WSC 2020   2020التحضیر لمؤتمر الخدمة العالمى لسنة  

مؤتمر الخدمة قبل  CARجدول أعمال المؤتمر تقریر یتم توزیع اآلالف من نسخ
نسخة ، وكان ھناك أكثر من  3200من  . لقد قمنا بتوزیع أكثرWSCالعالمى 
. CAR 2018المؤتمرجدول أعمال  تقریرل  عبر األنترنت تحمیل عملیة 23000

فى واتخاذ قرار مناقشة الیمكن لجمیع أعضاء زمالة المدمنین المجھولین المشاركة في 
النطاق  مناطق واآلن – األقالیم نھج. CAR رجدول أعمال المؤتم تقریر محتوى

أصوات  یفرز بعضالمتنوعة.  من خالل طرقجمع الضمیر ھو  – الجغرافى
جمع كل األعضاء المھتمین یبعض ال. المناطق أصوات یفرز بعضال ;ةمجموعال
أو  األقلیمفرز األصوات الفردیة. إذا لم تكن متأكًدا من الطریقة التي یتم بھا ذلك في یو

، فاطلب من عضو محلي لدیھ خبرة في الخدمة أو اتصل النطاق الجغرافى التابع لك 
الذى  مندوبالى الوسوف نقوم بتوصیلك  NA World Services العالمیة لزمالة المدمنین المجھولین خدماتالب

 .یمثلك
لمشاركین في أكثر صلة ل CARجدول أعمال المؤتمر تقریرقد تكون معظم المعلومات الواردة في ھذا القسم من 

المؤتمر. في الصفحات التالیة ، سنستعرض بعض األشیاء التي تحدث في كل مؤتمر وبعض االبتكارات الخاصة بـ 
. وسنقوم أیًضا بإدراج بعض المواعید النھائیة الھامة وإعطاء نظرة عامة موجزة WSC 2020مؤتمر الخدمة العالمى 

 .تقریر المؤتمرو  )CATمسار الموافقة من قِبل المؤتمر ( مواد على ما سیتم تضمینھ في
 

 ما ھي ولماذا – WSCالعالمى  للخدمةمؤتمر الجلسات الموجودة في كل 
 

لدیھا بعض  مؤتمرات الخدمة العالمىیتطور باستمرار ، فإن جمیع  WSCعلى الرغم من أن مؤتمر الخدمة العالمي 
 اتجاه. آخر دورة حددنا بین الحاضریین مجتمعلسات للترحیب بالمشاركین وبناء المؤتمر بج یفتتحالعناصر المشتركة. 

ھذه ل الخطوة اإلنترنت قبل بدء المؤتمر ، ونخطط للقیام بنفس على شبكةعبر اجتماع WSC  مؤتمر الخدمة العالمي
. كما لوقت مبكرالمناقشات والقرارات ب المتعلق CARجدول أعمال المؤتمر تقریرإلى  لألنتقالالدورة. ھذا یحررنا 

 World Servicesالخدمات العالمیة ، تستخدم الحالى CARجدول أعمال المؤتمر تقریرذكرنا مراًرا وتكراًرا في 
دایة الدورة التالیة. غالبًا ما عملنا. یصادف المؤتمر نھایة دورة تخطیط واحدة وبفى تركیز لامساعدة ستراتیجیة لاألخطة ال
في ھذه الحالة،  -الزمالة  من قِبلعلى عمل من الدورة الختامیة للموافقة  CARجدول أعمال المؤتمر تقریر شتملی

 أمانة المللكیة الفكریة للزمالة عملوالتوصیات الصادرة عن مجموعة  فى التعافىستكون على كتیب الصحة العقلیة 
FIPT. 

طوال األسبوع ، ستكون ھناك عروض تقدیمیة ومناقشات في مجموعات صغیرة وجلسات صنع القرار. في نھایة 
  مؤتمر الخدمة العالمياألسبوع ، سیتخذ المشاركون قرارات بشأن المیزانیة وخطط المشروع للدورة المقبلة. في دورة 

WSC في صیاغة أیًضا لخطة االستراتیجیة. سیبدأ المشاركون ، سیُطلب من المشاركین ألول مرة الموافقة على ا الحالى
 ).2024-2022الخطة االستراتیجیة للدورة التالیة (

مؤتمر  نخطط لتخصیص وقت للمشاركین في المؤتمر لتحدید أولویات ومناقشة القضایا التي یختارونھا ، كما فعلنا في
بة لنا ، وسیكون لدینا المزید من المعلومات حول . ال تزال ھذه عملیة جدیدة بالنسWSC 2018  الخدمة العالمي

 مناقشات مقترحات األفكار الجدیدة في تقریر المؤتمر.
 :WSC 2020 مؤتمر الخدمة العالمي سیحدث خالل انھ إلیك بعض ما نعرف

  مقدماتالجلسة ترحیبیة مع 
 

 لنشاط السنتین األخیرتین ةالعالقات العامة وتطویر الزمال عروض 
 

  الخدمات العالمیة ولجنة الموارد البشریة (تقاریر منHRP( 
 

 عرض للمیزانیة المقترحة وخطط المشروع للدورة المقبلة 
 

 جدول أعمال المؤتمر تقریر  تخص مناقشات وقرارات CAR -  مسار الموافقة من قِبل المؤتمر (وCAT( 
 

 المندوبین، والمخطط لھا من قبل معآ جلسة مخصصة لمشاركة المندوبین مع المندوبین 
 

  للقاء إذا رغبوا في ذلك النطاق الجغرافى لمناطقالوقت والمساحة 
 ولجنة الموارد البشریة االنتخابات للمجلس العالمي ،HRP مؤتمر الخدمة منسقون  مساعدى، و 

 WSCالعالمي 
 

  مؤتمر الخدمة العالمي في التى قدمتاألولویة التى أخذت مناقشات األفكار الجدیدة WSC 
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  ختامیة الستعراض العمل في المستقبل واتخاذ القرارات الالزمةمراجعة جلسة 
 

، الذي سیصدر قبل فترة وجیزة  تقریر المؤتمرما زلنا في مرحلة مبكرة من عملیة التخطیط ، وھذه القائمة لیست كاملة. 
 سوف یعرض أسبوع المؤتمر بالتفصیل. و WSC مؤتمر الخدمة العالميمن 

 
  WSC 2020  الخدمة العالميمؤتمر  ابتكارات

) من المناطق ذات ZDs( النطاق الجغرافى مناطق بى، سیكون ھناك مندو الحالى WSC مؤتمر الخدمة العالميفي 
،  WSC 2018 مؤتمر الخدمة العالميھا . كنتیجة للقرارات التي اتخذجالسة بالمؤتمرغیر ال األقالیمأو أكثر من  اقلیمین

مشاركون في المؤتمر بنفس حقوق التصویت والمشاركة التي ھم ) ZDs( النطاق الجغرافى مناطقالمندوبین لھؤالء فإن 
 أمانة المللكیة الفكریة للزمالةانظر مقال : FIPT أمانة المللكیة الفكریة للزمالة(باستثناء قرارات  مندوبى األقالیمیتمتع بھا 

FIPT  للحصول على مزید من المعلومات.)  15الذي یبدأ في الصفحة 
. سیتم استخدام المعلومات النطاق الجغرافىمناطق نحو  موجھ تقریرىنحن نقدم نموذج ألول مرة على وجھ التحدید 
التي نأمل أن تكون متاحة  Zonal Snapshots ء أداة جدیدة ، وھي مجموعة من لقطات ىالواردة في ھذا النموذج لمل

 .المؤتمرتقریر للتوزیع مع 
إلكترونیة ألول مرة.  األنتخاباتة الموارد البشریة. سوف تكون بطاقات جنتغییرات في المؤتمر القادم من لیأتي عدد من ال

ستكون  التصویتیشبھ ھذا النظام الذي نستخدمھ اآلن للتصویت اإللكتروني ؛ سیكون لكل مشارك رابط فرید ، لكن نتائج 
 .ذات مجھولیة

 تقریرحول جمیع اقتراحات وتعدیالت  مبدئىإلجراء استطالع أولي  األلكترونىصویت لتانظام فس ننود أن نستخدم 
بأن لمشاركین امكن نبحیث  WSC مؤتمر الخدمة العالميل مساعدى المنسقینھذا  . اقترحCAR جدول أعمال المؤتمر

 جدول أعمال المؤتمر تقریر ب قبل بدء جلسة المناقشات والقرارات المتعلقة المقاییسكل ب مبدئىبالدعم ال وارشعی
CAR عند تحدید ترتیب األعمال ، وسیساعد المشاركین في تحدید مكان تركیز الطاقة  مساعدى المنسقین. سیساعد ذلك

 والجھود.
 CAR جدول أعمال المؤتمر تقریر ب جمیع القرارات المتعلقةل أن نقوم باألستبیان األولىجزء من ما یجعل من الممكن 

. أحد أكبر WSC 2018 مؤتمر الخدمة العالمى قبل انعقاد الجلسة ھو الموعد النھائي الجدید الذي حدده المشاركون في
یتم تقدیمھا قبل عشرة أن التغییرات في ھذا المؤتمر ھو أن جمیع طلبات الجلوس والتعدیالت على االقتراحات تحتاج إلى 

 HRPلجنة الموارد البشریة . وتوصي 2020أبریل  16، في موعد ال یتجاوز  مؤتمر الخدمة العالمىأیام من انعقاد 
 بتقدیم الترشیحات من المشاركین في المؤتمر بحلول ھذا الموعد النھائي أیًضا.

مع حزم التسجیل حتى یتمكن المشاركون من  شملھاو األقترحاتستساعدنا ھذه المواعید النھائیة على تجمیع قوائم 
في وقت مبكر  التصویت األلكترونىمن تجمیع  HRP لجنة الموارد البشریة تمكنتعند وصولھم إلى الموقع. س استالمھا

مؤتمر  أیًضا. كل ذلك من شأنھ أن یساعدنا في اتخاذ قراراتنا بشكل أكثر كفاءة وقضاء المزید من الوقت في مناقشات
 .WSC الخدمة العالمى

 
 WSC 2020 الخدمة العالمى لمؤتمر تحضیرات المندوب

جدول أعمال  تقریر لیس فقط قراءة  مناوبینیعد التحضیر لمؤتمر الخدمة العالمي مھمة ضخمة. یجب على المندوبین وال
یجب أن یكونوا قادرین بل ؛  المؤتمرتقریر  و التقریر السنوي و CAT مسار الموافقة من قِبل المؤتمرو  CAR المؤتمر

 .نطاقھم الجغرافى ومناطق أقالیمھمعلى شرح القضایا لآلخرین وجمع ضمیر 
إذا كنت مشارًكا جدیًدا في المؤتمر ، فنحن نشجعك على التواصل مع األعضاء األكثر خبرة. إذا كنت شریًكا مع أحد 

". إذا حضرت خالل "موسم المؤتمر واألرشاد تك في التوجیھالمندوبین أو المناوبین األكثر خبرة ، فیمكنھم مساعد
ھواتفھم تجاربھم واحصل على أرقام  أن یعطوا لك ، فاطلب من المندوبین اآلخرین لمناطق النطاق الجغرافىاجتماًعا 

 المجلس العالمى . وال تنس: یمكنك دائًما إرسال برید إلكتروني إلىلدیك التى األسئلةكل فى  بھم حتى تتمكن من االتصال
World Board  على العنوانworldboard@na.org. 

 :WSCمؤتمر الخدمة العالمى قبل  القیام بھا وانجازھالمشاركین في المؤتمر والتي یجب لمسؤولیات الفیما یلي بعض 
لمشاركین في المؤتمر إلى لأرسلنا مذكرة سفر وتسكین  واتخاذ ترتیبات السفر: مؤتمر الخدمة العالمىالتسجیل في • 

 .http://www.na.org/conference. تم نشر المذكرة أیًضا على CAR تقریر جدول أعمال المؤتمرجانب 
إجراء حجوزات الفنادق والطیران. یجب علیك ملء النموذج تشرح ھذه المذكرة كیفیة التسجیل في المؤتمر وكیفیة 

الطیران ، ویجب علیك حجز  2020مارس  1بحلول  الفندقو WSC فى مؤتمر الخدمة العالمى تسجیلالالخاص ب
 وأنھم یستطیعون الحصول على تأشیرة الدخول م. سیتم ربط المشاركین الذین ل2020مارس  15بحلول  الخاص بك
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مؤتمر الخدمة  عبر اإلنترنت. لقد جربنا ھذا للمرة األولى في WSCین مع مؤتمر الخدمة العالمى سیكونوا متواصل
االتصال بنا في أقرب وقت ممكن إذا لم تتمكن من الحصول  برجاءاألخیر ، وقد نجح ھذا بشكل جید.  WSC العالمى

 على تأشیرة دخول.
 15ھو  النطاق الجغرافى مناطقئي لتقدیم التقاریر اإلقلیمیة والموعد النھا :النطاق الجغرافى التقاریر اإلقلیمیة ومناطق• 

إلى  CAR تقریر جدول أعمال المؤتمر فى  قلیمي مع البریداإلتقریر النموذج  بشمل ایضآ قمنا .2020فبرایر 
 مناطق. سنعمل مباشرةً مع مندوبي www.na.org/conferenceالمشاركین في المؤتمر ، ویتم نشر النموذج في 

بحیث یمكننا التأكد من الحصول على البیانات النطاق الجغرافى مناطق تقاریر لوجھات االتصال  النطاق الجغرافى
الصورة األكثر اكتماال لجھود  النطاق الجغرافیة . ترسم التقاریر اإلقلیمیة ومناطقZonal Snapshotsالالزمة ألداة 

تقریبًا  للمؤتمرات العدیدة الماضیة ، قدمفي جمیع أنحاء العالم التي نعرفھا. بالنسبة  NA زمالة المدمنین المجھولین خدمة
مؤتمر أمر رائع! تساعدنا المعلومات في تشكیل جلسات  ذاریرھا بحلول الموعد النھائي ، وھتقا األقالیم الجالسةجمیع 

بمثابة سجل تاریخي للمستقبل. یتم تلخیص التقاریر التي نتلقاھا بحلول الموعد النھائي تخدم ، وھي  مة العالمىالخد
 .www.na.org/conferenceونشرھا على اإلنترنت على  تقریر المؤتمروطباعتھا بالكامل في 

في  CAR تقریر جدول أعمال المؤتمر یمكن لألعضاء ملء استبیان :CARتقریر جدول أعمال المؤتمر  استبیان •
ومتاح من  http://www.na.org/survey. یتم نشر االستبیان عبر اإلنترنت على 2020أبریل  1أي وقت حتى 

سنقوم أیًضا بنشر نسخة من نموذج . .meeting finder app خالل رابط موجود على تطبیق العثور على االجتماع
تروني . بمجرد نشر النموذج ، سنرسل عبر البرید اإللكالنطاق الجغرافیة ان لجمع االستجابات اإلقلیمیة ومناطقاالستبی

 .2020أبریل  16قبل  نطاقھم الجغرافیة ھم اإلقلیمیة ومناطقرضمائ دخالالرابط إلاإلى المشاركین في المؤتمر 
مناقشتھ في  واریدیالمشاركین لسؤالھم عما  بأستبیانعادةً ما نقوم  :WSC مة العالمىدمؤتمر الخ موضوعات أستبیان• 

 االستبیان. لك رسالة برید إلكتروني عند نشر المؤتمر. مرة أخرى ، سوف نرسل
التكیف/التوجیھ فى مؤتمر  موعد جلسة ، حددنا 2018في عام  :WSC فى مؤتمر الخدمة العالمى التكیف/التوجیھ• 

عمل بشكل جید. سنكرس مرة أخرى اجتماًعا على شبكة ت اقبل المؤتمر ألول مرة ، ویبدو أنھ WSC الخدمة العالمى
، وسنسجلھ  2020مارس  28في  التوجیھالتكیف/ جلسة كونتللتوجیھ. سللتكیف/اإلنترنت للمشاركین في المؤتمر 
 ونتیحھ لمن ال یستطیع الحضور.

 
 املواعيد النهائية الهامة

 
 لتقرير املؤمترتقارير إقليمية ومناطق النطاق الجغرافية، مواد من املشارك� يف املؤمتر  :2020فرباير  15

 

 WSCالتسجيل يف مؤمتر الخدمة العاملى  :2020مارس  1
 

 WSCترتيبات الط�ان ملؤمتر الخدمة العاملى  :2020مارس  15
 

  CAR تقرير جدول أع�ل املؤمتراستبيان  عىل األعضاءردود  :2020أبريل  1
 

 من CAR تقرير جدول أع�ل املؤمتروأقرتاحات الجلوس ونتائج استبيان  CAR تقرير جدول أع�ل املؤمترتعديالت عىل أقرتاحات   :2020أبريل  16
 قدم ترشيحات من املشارك� يف املؤمتر بحلول هذا التاريخ.سنحاول أن ن. إن أمكن ، ومناطق النطاق الجغرايف األقاليم

 
 .نفسه WSC مؤمتر الخدمة العاملى جديدة يفالفكار األ قرتحات أ سيتم تقديم  - WSC مؤمتر الخدمة العاملى يف

 
 برید المؤتمر

 

 مسار الموافقة من قِبل المؤتمرثم ھو األول من بین ثالث رسائل بریدیة رئیسیة للمؤتمر.  تقریر جدول أعمال المؤتمر
CAT ھو الثالث.یكون و تقریر المؤتمر  ثم  ؛ھو الثانيو  

 
 CAT مسار الموافقة من ِقبل المؤتمرمواد 

مسار الموافقة  حتويی. WSC الخدمة العالمى یوًما من مؤتمر 90قبل CAT مسار الموافقة من قِبل المؤتمرتصدر مواد 
المشروع المقترحة للدورة القادمة ، والخطة االستراتیجیة خطط دائًما على خطط المیزانیة و CAT رمن قِبل المؤتم

 من  WSC مؤتمر الخدمة العالمى ، وطلبات الجلوس في NAWS للخدمات العالمیة لزمالة المدمنین المجھولین
 ، جنبًا إلى جنب مع توصیات مجموعة عمل الجلوس وتقریر من المجلس العالمي. األقالیم
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مع المراجعات  (GWSNA) دلیل للخدمات العالمیة فى زمالة المدمنین المجھولیننحن نقوم أیًضا بتضمین نسخة من 

، بعضھا  HRP لجنة الموارد البشریة التي نقترحھا لتعكس الممارسات الحالیة. جاءت بعض ھذه التغییرات المقترحة من
 مجلس.اللمجموعة عمل المستقبل ، والبعض اآلخر جاء من مناقشات  WSC مؤتمر الخدمة العالمى نشأ من

 
 تشمل: GWSNA ندلیل للخدمات العالمیة فى زمالة المدمنین المجھولیالى  بعض التغییرات المقترحة

القرار ، یعني ذلك  . ألغراض صنعالنطاق الجغرافى مناطق) الذي یشمل CP(بتعریف للمشارك في المؤتمر  •
؛ أثناء دورة المؤتمر ، ألغراض التواصل والمناقشة ، تتضمن  النطاق الجغرافى ومناوبیھم مناطقلالمندوبین 

لمشارك فى ل. نقترح تحدیثًا للنص لیعكس ھذا الفھم الموسع النطاق الجغرافى مناطقلجھات اتصال ایضآ 
 . )CP(المؤتمر 

 WSCمؤتمر الخدمة العالمى استجابةً لالقتراح الذي تم إقراره فيفى وصف لسیاسات االنتخابات الحالیة  •
بنداء األسماء.  التصویتابتعد عن توزیع وجمع بطاقات  WSC مؤتمر الخدمة العالمى : "اإلقرار بأن2018

لعام  CAT مسار الموافقة من قِبل المؤتمرللمشاركین في  والتى ستقدم سیتم تقدیم لغة بدیلة للسیاسات الحالیة
2020 

(التي كانت تُعرف سابقًا بقواعد  WSC لمؤتمر الخدمة العالمى القرار-ة أكثر شموًال لقسم عملیات اتخاذمراجع •
 ) لتعكس السیاسة والممارسة الحالیة.WSC لمؤتمر الخدمة العالمى نظامال

كل عامین  یحدث مرة واحدة فى أكثر من مجرد اجتماع بأنھیعكس  WSC مؤتمر الخدمة العالمى وصف لـ •
سنتان ویتضمن اجتماعات -دورة مدتھا یتم طوال WSC مؤتمر الخدمة العالمى فالعمل فىلوجھ. -وجھا

 السعىعلى شبكة اإلنترنت وأشكال أخرى من االتصاالت لتوجیھ المناقشات وبناء للمشاركین في المؤتمر 
 ة المدمنین المجھولین ككل.بشأن الموضوعات التي تھم زمال اإلجماعب

 
دلیل للخدمات العالمیة فى زمالة المدمنین  لم ندرج وصفًا لعملیة اقتراح الفكرة الجدیدة مع التغییرات المقترحة على

، وسمعنا من معظم المشاركین أنھم یعتقدون أن  2018. لقد جربنا ھذه العملیة ألول مرة في عام GWSNA المجھولین
الماضي. نحن نعتقد أنھ یمكننا القیام  عنذلك سیكون بمثابة تحسن كبیر خالل جلسات العمل الجدیدة 

التوقعات  اقتراح فكرة للمناقشة ونقل تجسیدبعمل أفضل في تقدیم الدعم والمعلومات حول كیفیة 
عملیة مناقشة اقتراح الفكرة الجدیدة مرة أخرى  جربأن ن. نعتقد أنھ من الحكمة الى النتائجالواقعیة 

لخدمات العالمیة في زمالة ل"دلیل قبل محاولة تدوینھا في  WSC 2020 مؤتمر الخدمة العالمى في
 ". GWSNA المدمنین المجھولین

 

. سنرسل نسًخا 2020ینایر  26في موعد ال یتجاوز  CAT مسار الموافقة من قِبل المؤتمر توفریس
 .www.na.org/conferenceبالبرید إلى المشاركین في المؤتمر وننشر المسودة على 

 
 تقریر المؤتمر

 تقریر المؤتمرونشر نقوم بإرسال  ).CRتقریر المؤتمر (ھو  WSC الخدمة العالمى التقریر الكبیر الثالث قبل مؤتمر
 -، جلسة تلوبیوم-شیئآ رائع لعرض یومآعبارة عن  تقریر المؤتمر. إن WSC الخدمة العالمى قبل فترة وجیزة من مؤتمر

المعلومات التي سیحتاج  )CRتقریر المؤتمر (وقت النشر. یتضمن  بقدر ما نعرفھ منذ -خالل األسبوع -المضىاألخرى 
تقریر جدول ، بما في ذلك ما سمعناه منذ نشر  WSC الخدمة العالمى مؤتمرلقررات المناقشات والإلیھا المشاركون في 

 .CAR أعمال المؤتمر
 .2020فبرایر  15. الموعد النھائي ھو تقریر المؤتمریمكن للمشاركین في المؤتمر تقدیم مواد لیتم نشرھا مع 

یمیة. یتم تجمیع التقاریر اإلقلیمیة ونشرھا على أیًضا ملخًصا للتقاریر اإلقل )CRتقریر المؤتمر (یتضمن 
www.na.org/conference رسل نسخة من ن. وھذه المرة ، نأمل أنZonal Snapshots تقریر المؤتمر مع 

CR .أیًضا 
خدمات لل یات: تقریر عن جمیع السفر)CRتقریر المؤتمر(نحن ندرج ملخصات لعدة أنواع من أنشطة الدورة داخل 

واألدبیات الجدیدة  المنتجاتجمیع أفكار المشاریع المقدمة في سیاق الدورة ، وجمیع  وضعالعالمیة منذ المؤتمر السابق ، و
 دورة.الالمنشورة في 

 شكركم على خدمتكم!نمساعدة بأي طریقة. الذا استطعنا . تواصل معنا إمكثفةالقراءة واالستیعاب  مرة أخرى ، نعلم أن
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Regional Motions أقتراحات األقاليم 

شيئًا جديًدا: قمنا بتصنيف االقتراحات اإلقليمية حسب  قمنا بتجربة، 2018عام المؤتمر لفي تقرير جدول أعمال 
معلومات وروابط إلى الموارد لتقديم تلك الموضوعات التي بدا من المفيد القيام بها. بدا أن ذلك يساعد الموضوع وقدمنا 

جدول أعمال  تقريرا  فس النهج في هذ، لذلك نحن نتبع ن األقتراحاتعلى  ورش العمل التى أقاموهااألعضاء أثناء 
  .CARالمؤتمر 

تقرير في ، أي أقل من نصف العدد  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر لهذا اقتراًحا إقليميًا فقط  11نقدر أن هناك 
أغسطس. تم سحب  1. تم تقديم خمسة وعشرين طلبًا بحلول الموعد النهائي في 2018سنة  CAR جدول أعمال المؤتمر

النهائي وضع الفي  واأغسطس ليكون 30الموعد النهائي في فقوا مع لم يتوااثنان  و ، األقتراحات تلكاثني عشر من 
  على الرغم من تمديد الموعد النهائي ألكثر من أسبوع. CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرل-الستعداد

ر في الصفحتين أبسط تفسي؟"  CARتقرير جدول أعمال المؤتمر-ستعداداغالبًا ما يُطرح علينا السؤال التالي: "ماذا تعني 
المشاركين في المؤتمر األعضاء ". بعد أن يقوم أحد لخدمات العالمية في زمالة المدمنين المجهولينلدليل من " 19و  18

خالل  هلمساعدت المشارك مع العضومجلس ال واصل، يت CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرالى بتقديم مسودة اقتراح 
آخر  مشارك عضووإخبارهم إذا قام  CARتقرير جدول أعمال المؤتمرل عملية الحصول على االقتراح في شكله النهائي

المشاركون العمل معًا على اقتراح واحد بدالً من تقديم األعضاء بتقديم اقتراح مماثل. في بعض الحاالت ، قد يقرر 
مع األمثلة  يحدثقرار ، كما  حل ون أن تؤدي المناقشة مع المجلس إلى اقتراحين مماثلين. في كثير من األحيان ، يمك

الخدمة  الموضحة أدناه ، دون الحاجة إلى اللجوء إلى االقتراح. ليس عليك االنتظار حتى شهر أغسطس قبل مؤتمر
التعبير عن أفكارك  فى!. نحن نشجعك أسئلتك واألمور لديك  لكى توصل لناصياغة اقتراح عمل و WSC العالمى

  مجلس طوال الدورة ، وليس فقط في "موسم المؤتمرات".الإلى فى توصيلها واهتماماتك 

تم  انه قدبعد مناقشة القضية مع المجلس  م وجدواألنه قدموهاالتى سحب اقتراحاتهم  واختاري من صناع األقترحاتبعض 
 عالج األخطاء اإلمالئية في نص مترجم. طلب ات قدقتراحألامن  آ. على سبيل المثال ، واحدوحل التوصل إلى قرار

كالت الخدمة لتحديث المحتوى. يمكن حل هذه األنواع من المش ملزمة فىآخر المراجعات  عضو
تصحيح األخطاء في  World Services لخدمات العالميةدون استخدام اقتراح. يمكن ل

 األحتياج.الخدمة حسب  مالزممكن تحديث النصوص المترجمة عندما يتم لفت انتباهنا إليها ، وي
مراجعات لهذه نظر في لكى يالمجلس هو أن االقتراح غير مطلوب -أعتمادالشيء الجيد في عملية 

يوًما حتى يتمكن  90 لمدةمراجعة لالقطع. يمكن مراجعة هذه األجزاء في أي وقت ، ويتم نشرها ل
لمقترحة وتقديم المدخالت قبل االنتهاء من المشاركون في المؤتمر من االطالع على التغييرات ا

 CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر الخدمة في استبيان مالزماألفكار المقترحة حول مراجعة  بأدراجالمراجعة. لقد قمنا 
 .29الحالي الذي يبدأ في صفحة 

لصياغتها ما  آمن نوع خطة مشروععمل طلب ت CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرا معظم االقتراحات اإلقليمية في هذ
خطط  بأنشاء. ويتمثل التحدي في أن االقتراحات الخاصة 2022 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى  لنظر فيها فيثم ا

. في هذه الحالة ، المؤتمر دورةض وخارج نطاق العمل الكامل لالمشروع يتم النظر فيها بشكل مستقل عن بعضها البع
مشروع: الخطة االستراتيجية  يؤديان إلى إنشاء ينمستقل ينتيار. حاليًا ، لدينا 2024-2022ستكون الدورة هي دورة 

واالقتراحات اإلقليمية. علينا أن نتعرف على كيفية توحيد تيارات  NAWS للخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين
 كل العمل المحتمل حتى نتمكن من اتخاذ قرارات مسؤولة وواقعية. في معآ األفكار هذه وننظر

للخدمات العالمية لزمالة المدمنين نحن نحاول إنشاء نهج أكثر تعاونًا للتخطيط االستراتيجي فنحن ندرك المعضلة. 
كن حتى نصل إلى هذه النقطة ، قد حتى نتمكن من النظر في كل العمل المحتمل جنبًا إلى جنب. ول NAWS المجهولين

. قد يشعر المشاركون في ذاتها فكرةالالمكان الوحيد للنظر في هو بمثابة  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر أن  بدوي
نحن نتفهم ذلك ، ونأمل ف. WSC مؤتمر الخدمة العالمى انعقاد قبلالمؤتمر أنهم ال يملكون آليات أخرى لتقديم أفكارهم 

  هذه الدورة في المستقبل. داخلعض التغييرات التي نجريها أن تساعد ب

النطاق الجغرافى و مشاريع إقليمية ومناطق  أقتراحات من قِبلتم طرحها في الوقت الحالي ، نظًرا ألن لدينا مشاريع 
، فقد يكون هناك عدد أكبر بكثير  NAWS للخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهوليننابعة من الخطة االستراتيجية 

مما نعتقد أنه يمكننا إنجازه في الوقت المناسب. أكثر  2022 لسنة  WSCالمقدمة لمؤتمر الخدمة العالمى اريعمن المش
في دورة معينة ، ولكن  به أنه يمكننا العمل نظنصياغة المزيد من خطط المشاريع أكثر مما كنا فى لقد كان من ممارستنا 

عكس ما نعتقد أنه يمكننا إنجازه في الدورة. ومع ذلك ، نالحد من عدد المشاريع المقترحة لرات األخيرة حاولنا في الدو
للخدمات العالمية فهناك ثماني خطط للمشروعات قد تتطلبها االقتراحات التالية ، وستؤدي عملية التخطيط االستراتيجي 

إلى مشاريع أخرى نراها مهمة للغاية في الدورات سوف يقودوننا البيئي  الفحصو NAWS لزمالة المدمنين المجهولين
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قد نقوم فيه بصياغة وتقديم المزيد من خطط المشروع أكثر مما يمكننا  آالمقبلة. لذلك يبدو أننا ، مرة أخرى ، في مكان
 فقطواحدة ل نخطط لمجموعة عمنحن القادمة ،  2022-2020بشكل معقول في دورة معينة. في دورة  به للعملتوقعه 

من خالل استخدام مجموعات العمل  (تكلفة)بأقل  لمجموعات العمل بسبب االعتبارات المالية. لقد تم عمل الكثير
شبكة اإلنترنت ، لكننا ال نزال محدودين في عدد المشاريع التي يمكننا تنسيقها في دورة  عبراالفتراضية واالجتماعات 

مما لدينا القدرة على إكمالها ، فسوف نطلب أكثر أو اقتراحات خطط مشاريع أكثر معينة. إذا وافق المؤتمر على 
  مساعدتكم في تحديد أولوياتها.

 مستقبل. أحد األشياء التي نحاولنحن نبذل جهوًدا إلنشاء عملية تخطيط أكثر شموًال ، ونأمل أال تكون هذه مشكلة في ال
تقرير جدول   استخدام استبيان ى، هالحالى CAR ل أعمال المؤتمرتقرير جدوسابقًا في  شرحنا، كما  جاهدين فيها

وقطع الخدمة األصغر بجانب بعضها البعض.  IP’sبالكتيبات للنظر في جميع األفكار المتعلقة  CAR أعمال المؤتمر
المشاركين في المؤتمر على اتخاذ قرارات بشأن كيفية  من كل االستبيان،على  ةالزمالالتى تقدمها ستجابات ألعد استسا

 من معالجة األولويات العليا.أوالً  World Servicesالخدمات العالمية تحديد أولويات العمل حتى تتمكن 

للخطة االستراتيجية  -معًا  -آخر بالنسبة لنا هو أن المشاركين في هذا المؤتمر سيبدأون في وضع األسس أول فى مقام 
. هدفنا هو مواصلة تطوير عملية التخطيط حتى ال NAWS 2022-2024 دمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولينللخ

 فى شكل مشاركين المؤتمر في إنشائها. نطمح ساهم جميع قد مجلس ، بل هي خطة المجرد خطة وعملية فقط تصبح 
عن األولويات تخاذ القرارات معًا أب كمؤتمرجميعآ لنا وهي عملية تسمح  -عملية تخطيط تعاونية تتيح سماع أفكار الجميع 

لدورة  والمقدم للنظر في كل العمل المقترح معينة لدورة المقبلة. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، سنحتاج إلى تحديد طريقةل
 .WSC لمؤتمر الخدمة العالمى أولويةتعتبرتنفيذ تلك المشاريع التي  بشكل كلي ، حتى نتمكن من 2022-2024

 
  كتاب-أدبيات التعاىف بحجم

 
 نظرحينما ن آمفيد اكون هذي. قد يمكن العثور أدناه على بعض المعلومات األساسية والروابط المتعلقة بهذا الموضوع

  .كتاب-التعافى بحجمبأدبيات االقتراحات المتعلقة  هذه بعض ونأخذ فى األعتبار
  

كيف يتم إنشاء  الحالى من تقرير جدول أعمال المؤتمر 7التخطيط االستراتيجي في الصفحة  المدرجة فى مقالةالتوضح 
  .هذه العملية أكثر تعاونًا وشموآلخطط المشروع من خالل عملية التخطيط االستراتيجي وجهودنا لجعل 

  

عدًدا من األفكار الخاصة يشمل  29على الصفحة الحالى  CAR المؤتمرتقرير جدول أعمال في الموجود  بيانستاأل
للزمالة تتيح  ياتستخدام االستبيان لتوجيه القرارات المتعلقة بأولويات األدبفألتحديد األولويات.  بأدبيات التعافى لألعضاء

تقرير جدول أعمال  األولويات. يبدو أن استبيان وتأسيس والمؤتمر النظر في األفكار المتعلقة ببعضهما البعض وتحديد
يشمل جميع  األستبيانألن  WSC لدى مؤتمر الخدمة العالمىلمشاريع ا هو أفضل آلية لتوجيه أولويات CAR المؤتمر

الزمالة كل ما تختاره ل داعمينوأدوات الخدمة التي قدمها المشاركون في المؤتمر. نحن  تعافىاألفكار الخاصة بأدبيات ال
  كأولوية.

  
  

  مؤتمر الخدمة خطة مشروع لبأن ينشىء  WB المجلس العالمى لتوجيه  : 6األقتراح السادس  
  لخطوات جديدادليل عمل  إلنشاء 2022لسنة  WSC الخدمة العالمى      
  .تعافيهمالسابق ويرغبون في تطوير الدليل الذين عملوا من خالل  لألعضاء (القدامى)      

 

  
ي عشر ، من أجل تمن خالل العمل على الخطوات االثن التعافىلألعضاء لمواصلة عملية  ةجديد ياتأدب: تطوير الغرض
  إلى اآلخرين. حملهاالنمو و

  

  أقليم النرويج مقدم األقتراح:
  

خدمات العالمية لزمالة المدمنين ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة هناك تكلفة بسيطة التأثير المالي:
 .لخطةلتبنى األولوية ي أن WSCمؤتمر الخدمة العالمى  أن فقط فى حالةفي المشروع نفسه  NAWS المجهولين

  

وغيرهم ممن مروا بالخطوات عدة  األعضاء القدامىسنة. قد يرغب  60زمالة يبلغ عمر ال :لألقليماألساس المنطقي 
. من مدة األمتناععملية مستمرة ، بغض النظر عن  هى تنفيذ الخطوات بما أنمرات في إلقاء نظرة جديدة على الخطوات 

خطواتهم. إنها ب يواصلون العملللمدمنين الذين  التعافىالستمرار في تمرير رسالة األلهام لاألعضاء يكون لدى المهم أن 
للبقاء األعضاء القدامى الجديد  اتالخطودليل زمالتنا. قد يلهم  ونتركي مع مدة امتناع طويلةلحقيقة أن العديد من األعضاء 

CAR 46 تقریر جدول أعمال المؤتمر



خطوة ، ويجب أن نواصل تركيزنا على أفضل السبل التي يمكننا من خاللها  12في الزمالة. هذا برنامج مكون من 
  وسيلة جيدة للغاية للقيام بذلك. ىه يات، واألدب زمالتنامواصلة تيسير نمو وتطور 

  

الشخصي ألعضاء زمالة المدمنين  زمالة و التعافىال نحن نؤيد العمل الذي يدعم نمو استجابة المجلس العالمي:
ال بالخطوات ي عشر ، والمواد التي تشجع األعضاء على العمل ت. يدور برنامجنا حول الخطوات االثن  NA المجهولين

  يمكن أن تكون أمًرا سيئًا.
  

تقرير جدول أعمال الخطوات في بعمل الحول  ةالكتاب الوحيد-حجمقطعة  فقط أن هذا ليس هو التحدي فى الغالب سيكون
، وكما ذكرنا في مقدمة االقتراحات اإلقليمية ، فإن أحد عيوب إنشاء خطط المشروع من خالل  الحالى المؤتمر

  االقتراحات تعتبر مستقلة عن بعضها البعض. بداخلاالقتراحات اإلقليمية هو أن األفكار 
  

 39على الصفحة  تبيانت ، راجع مالحظاتنا في مقدمة االستللحصول على شرح ألسلوب تعاملنا مع تحديد األولويا
 .46في الصفحة  كتاب-أدبيات التعافى بحجم أقتراحات ومقدمة

 
  

  

  مؤتمرها من قبل لوضع خطة مشروع ، للنظر في لتوجيه المجلس العالمي  : 7بع األقتراح السا  
  اتطولخاأسئلة دراسة عن ، إلنشاء كتيب  WSC-2022العالمى لسنة  الخدمة      
  فصل منالتي تستمد كل سؤال من جملة واحدة )  (Parameterالمعلمةاداة  مع      
  .النص األساسيفى كتاب  "كيف يعمل"      

 

  
  ويتصل مباشرة بالنص األساسي. غير مكلف زمالةقبل المعتمد من الخطوات إنشاء كتيب دراسة أسئلة  :الغرض

  

  أقليم باجا سون مقدم األقتراح:
  

خدمات العالمية لزمالة المدمنين ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة هناك تكلفة بسيطة المالي:التأثير 
األولوية  ويعطىأن يتبنى  WSCفقط فى حالة أن مؤتمر الخدمة العالمى في المشروع نفسه  NAWS المجهولين

  لخطة.ل
  

التي يمكن  NA الخطوات لزمالة المدمنين الجهولين لمواد دراسة شخصى-احتياج غيرهناك  :لألقليماألساس المنطقي 
أو  زمالة المدمنين المجهولين ، وفي المؤسسات وفي مراسالت اتتماعات مجموع، وفي اج لفرد-قراءتها على أساس فرد

زمالة المدمنين  ياتهي الجمل في أدب الخطوات دراسةأسئلة على جابات اإل"وراء الجدران". عندما تكون  اجتمعات
السطر هى دائًما  جابةاأل تكونقضايا الشخصية واألنا والسياسة والدين واالنتماءات األخرى. الالمجهولين ، تتم إزالة 

من كتاب  ات. مع كتيب ألسئلة دراسة الخطوفى األصل النص األساسي الذي تم إنشاء السؤال منه كتاب األصلي في
 3مقابل حوالي  NA زمالة المدمنين المجهولين و / أو دراسة برنامج تعليم، يمكن  والدليل التمهيدي النص األساسى 

تحدث الذى يالجزء األول من العالم  لتلكعموًما  غير مفهومحتياج بأ أو نعرف نعتقد أننا نحددنحن دوالرات أمريكية. 
 انحتاجها للنجاح. ستكون نتيجة هذ التي . بدالً من طلب التبرعات ، نطلب دعمكم لألدواتزمالتنافى باللغة األنجليزية 

 NA زمالة المدمنين المجهولينالدليل التمهيدي ل بالتالى يكونالمجموعة. حجم كتيب  فى نفسكتيب هو انتاج  األقتراح
 زمالة المدمنين المجهولينطريقة غير مكلفة لجلب برنامج  من كتاب النص األساسى اتدراسة الخطوأسئلة مشترك مع 

NA النص األساسي كتاب خطوات مع الإعادة التأهيل واإلدمان. في المرة األولى من خالل  مراكز إلى كل من بيئات
كتاب األخرى.  NA يات زمالة المدمنين المجهولينأدب بجانبيوفر أساسا قويا لجميع األعضاء ويسهل الدراسة المستقبلية 

النابعة والمحسوسة من القلب   NA لزمالة المدمنين المجهولين ىتعافال ياتأدبيعتبر من النص األساسي غير معقد ، و
زمالة المدمنين  . ستترجم هذه القطعة بشكل منطقي بعد دليل مقدمةاألحتضانو احساس التشابه لمدمنينا الذى يعطى
، مما يقلل من وقت التطوير للزماالت الناشئة لتتمكن من دراسة  النص األساسيالكتاب  -حجموقبل  NA المجهولين

 .NA زمالة المدمنين المجهولين برنامج
 

كما عبرنا في االقتراح السابق ، نحن متحمسون لألدوات التي ستشجع األعضاء على تنفيذ  استجابة المجلس العالمي:
خرين ال يعطي إحساًسا باألولوية وال يسمح لألفكار بأن الخطوات ، لكن النظر في كل فكرة بشكل مستقل عن اآلوالعمل ب

عمل  دليلة الشاملة. تعتبر هذه الفكرة ، باإلضافة إلى فكرة أخرى عن يناالميزعملية أن تكون جزءا من عملية التخطيط و
تقرير جدول  في هذ تبيانجزًءا من االس يعتبروالألعضاء الجدد واألشخاص الذين يتلقون العالج أو المسجونين  اتالخطو

. للحصول على شرح ألسلوب تعاملنا مع تحديد األولويات ، راجع مالحظاتنا في مقدمة الحالى CAR أعمال المؤتمر
 .46في الصفحة  الكتاب أدبيات التعافى-حجمأقتراحات ومقدمة  24على الصفحة  بياناالست
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الجدد ، فسوف  لألعضاءموجه  بسيط و اتعمل الخطو دليلاألولوية لعمل  WSC ذا اعطى مؤتمر الخدمة العالمىإ
نسأل وس. ياتنضع إطاًرا لخطة مشروع ، لكننا سنستخدم نفس النهج إلنشاء الدليل الذي نقوم به كلما أنشأنا قطعة من األدب

ما رؤيته في هذا الدليل ، وسوف نستخدم مدخالتهم لتوجيه العمل. سنضع مسودة تعكس الذى يودوا  عن ماالزمالة 
 األعضاء ، ثم نطلب مرة أخرى من الزمالة تقديم مدخالت حول هذا المشروع.قبل سمعناه من 

 

اء مدخالت من جميع األعضالالحصول على السعى فى قبل  فيه يحدد مسبقًا نتائج العملوهو ال يمكننا االلتزام بمشروع 
في  ياتبالتالي ، ليس شيئًا يمكننا تحقيقه. يتناقض مع عملية األدب و بالذاتهو ا األقتراح المهتمين. األساس المنطقي لهذ

أن نبدأ بالفكرة الموضحة  ناقبل المشروع. يمكن بدأ بالفعل قد النص شكل تنسيقحتى تفويض المحتوى ، وعملية اإلنشاء ، 
؛ ال يمكن التنبؤ بنتائج جهودنا شاملة وديناميكية البد ان تكون  NA يات الزمالة، ولكن عملية إنشاء أدب هذا المشروعفي 

 الجماعية في جميع أنحاء العالم.
 

  ال يوجد :السياسة العامة تأثر
  

 الكتيبات و أدوات الخدمة
 

سنقود به هذه الدورة الى ) النهج الذي 39(صفحة الحالى  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرتشرح مقدمة االستبيان في 
خطط تكون . (للكتيبات آخرىسوف نقدم خطة مشروع عامة ألدوات الخدمة و. الكتيبات و مشاريع أدوات الخدمة

هذين لخطط  المضقق) سيحدد المؤتمر التركيز CAT المؤتمر من ِقبل الموافقةمسار مواد في مدرجة  المشروع
جدول أعمال تقرير  ، مع نتائج استبيان IP للكتيباتدوات الخدمة وقائمة ألالمشروعين من خالل تحديد أولويات قائمة 

األقترحات  الذي يساعد على توجيه قراراتهم . كل من األفكار المحددة في االقتراحات األربعة التالية ، CAR المؤتمر
تقرير جدول أعمال وأدوات الخدمة في استبيان  IP الكتيباتفي قوائم  تم شملهم وادراجهم ، Motions 8-11 من 

  .CAR المؤتمر
  

منح الزمالة والمؤتمر فى ا مومواد الخدمة التي سيتم العمل عليه بالكتيباتتوجيه القرارات المتعلقة األستبيان لاستخدام 
هو  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر النظر في األفكار المتعلقة ببعضهما البعض وتحديد األولويات. يبدو أن استبيان

يشمل جميع األفكار الخاصة بأدبيات  األستبيانيع ألن للمشار WSC مؤتمر الخدمة العالمى أفضل آلية لتوجيه أولويات
 وأدوات الخدمة التي قدمها المشاركون في المؤتمر. نحن ندعم كل ما تختاره الزمالة كأولوية. التعافى

 
  

   WSCلتوجيه المجلس العالمي لوضع خطة مشروع لمؤتمر الخدمة العالمي   : 8الثامن األقتراح   
 .الجرد الشخصى اليومى لألمتنان IP لكتيب جديدتطوير ال، و 2022لسنة       

 
 

  
 الجرد الشخصى اليومى لألمتنانعن  IP كتيب جديدجديد ألعضاء الزمالة ، من خالل  مصدرإنشاء  :الغرض

 

  أقليم األرجنتين مقدم األقتراح:
  

العالمية لزمالة المدمنين خدمات ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة هناك تكلفة بسيطة التأثير المالي:
األولوية  ويعطىأن يتبنى  WSCفقط فى حالة أن مؤتمر الخدمة العالمى في المشروع نفسه  NAWS المجهولين

  لخطة.ل
  

 جرد يومى شخصى لألمتنانإلجراء قائمة  الذين يلهمونناكتيب جديد هو أداة ألعضاء الزمالة : لألقليماألساس المنطقي 
ية للخطوة الثانية عشرة من زمالة المدمنين المجهولين انالروح صحوةمن ال هالمستوحا األفعالعزز ي ذىالشخصي، وال

  و / أو على أساس يومي.فقط ليوم االتي تشجعنا على التعبير عن امتناننا خالل 
  

يتم الهامهم من خالل أن هم يمكن –نا أنفسفيها  الشخصي التي نجد التعافىفي أي مرحلة من مراحل عملية  -األعضاء 
مباشرة من االمتنان و / أو قائمة االمتنان وغيرها ، ومحاولة التعبير  أفعال، من خالل  انىأسئلة حول هذا المبدأ الروح

  من خالل االمتنان. التعافىعن النمو في 
  

نحن ندعم كل ما تختاره الزمالة كأولوية. للحصول على شرح ألسلوب تعاملنا مع تحديد  استجابة المجلس العالمي:
  .أعالهوأدوات الخدمة  الكتيباتاألولويات ، راجع مالحظاتنا في مقدمة اقتراحات 
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   كتيبإلنشاء  WSC 2022توجيه المجلس العالمي لوضع خطة مشروع لـ   : 9التاسع األقتراح   
 جديد للنساء في التعافي..       

 

  
انشاء مصدر جديد للنساء ممن هم فى مرحلة التعافى. :غرضال  

اقليم ايران مقدم األقتراح:  

العالمية لزمالة المدمنين خدمات ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة هناك تكلفة بسيطة التأثير المالي:
األولوية  ويعطىأن يتبنى  WSCفقط فى حالة أن مؤتمر الخدمة العالمى في المشروع نفسه  NAWS المجهولين

  لخطة.ل
  

ة من في أنحاء كثيرفي زمالة المدمنين المجهولين  لتعافىلتحديات عند السعي تواجه النساء  :لألقليماألساس المنطقي 
لوصول إلى لفرص ال ال يوجد الكثير منت زمالة المدمنين المجهولين . في العديد من مجتمعابما في ذلك إيران  العالم ،
زمالة المدمنين المجهولين التي يمكن مشاركتها  داخلمع هذه التحديات . هناك قدر هائل من الخبرة الذين يتعافونالنساء 

وحضور االجتماعات عندما يكون لديك أطفال صغار   التوجيهالنساء والحواجز الثقافية أمام  ،تشملمما . IP كتيب في
تجربة النساء اآلخرين ممن مروا للنساء الجدد  هذا الكتيب يمنح. يمكن أن الخ، المساعدةواالفتقار إلى الموارد الشخصية 

 في حل هذه التحديات. بتلك الخبرات
  

نحن ندعم كل ما تختاره الزمالة كأولوية. للحصول على شرح ألسلوب تعاملنا مع تحديد  استجابة المجلس العالمي:
  .48وأدوات الخدمة على الصفحة  الكتيباتاألولويات ، راجع مالحظاتنا في مقدمة اقتراحات 
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  دليلإلنشاء  WSC 2022توجيه المجلس العالمي لوضع خطة مشروع لـ   : 10العاشر األقتراح   
 لألجتماعات عبر األنترنت.      

 

  
  انشاء مصدر جديد :الغرض

  

  منتدى النطاق الجغرافى ألمريكا االتينية  مقدم األقتراح:
  

العالمية لزمالة المدمنين خدمات ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة هناك تكلفة بسيطة التأثير المالي:
األولوية  ويعطىأن يتبنى  WSCفقط فى حالة أن مؤتمر الخدمة العالمى في المشروع نفسه  NAWS المجهولين

  لخطة.ل
  

 إنشاء دليلنريد . لزمالتناأدوات بمثابة  اتاالجتماع هعتبر هذت ، الى يومنا هذا التاريخ ذلكحتى  :لألقليماألساس المنطقي 
في كون ويعلى أن تكون جزءا ال يتجزأ من هيكل خدمتنا  قادر دليل كونيلالجتماعات عبر اإلنترنت للهم  ارشادى
بطريقة م يعملون وكذلك تقليدنا السابع من بين أمور أخرى ، لضمان أنه الخامس والثامن لدينامع مفاهيم الخدمة  انسجام

  .NAزمالة المدمنين المجهولين 
  

. WSC 2018 مؤتمر الخدمة العالمى هذا موضوع حاولنا إعادة طرحه منذ مناقشته في استجابة المجلس العالمي:
 مؤتمر الخدمة العالمى بعد ىآخر جلسات عبر اإلنترنت مفتوحة لجمع األفكار والخبرات ، ونخطط لعقد جلساتعقدنا 

WSC هناك بالتأكيد اهتمام  عبر اإلنترنت. التعافى. نحن نحاول جمع أفضل ممارسات الزمالة من خالل اجتماعات
 WSC مؤتمر الخدمة العالمى وحماس حول هذا الموضوع ، ونخطط لمواصلة جمع التوصيات لمزيد من المناقشة في

2020.  
  

هذا جزء من التركيز أن األخير ، و WSC مؤتمر الخدمة العالمى نظًرا ألن هذا الموضوع تم تحديده للمناقشة في
بالفعل ، فهذا يعني أن العمل سيبدأ  WSC 2020 مؤتمر الخدمة العالمى ب األولوية فيالمستمر ، إذا تم تحديد ذلك حس

للحصول على شرح ألسلوب تعاملنا مع تحديد األولويات ، راجع مالحظاتنا في في هذه الدورة بدالً من الدورة القادمة. 
   .48وأدوات الخدمة على الصفحة  الكتيباتمقدمة اقتراحات 
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  إلنشاء  WSC 2022توجيه المجلس العالمي لوضع خطة مشروع لـ  : 11الحادى عشر األقتراح   
   ”ال نخضع للمراقبة فى أى وقت“والتى تشرح  )SPملزمة للخدمة (            

 

  
 األلتباسساعد على توضيح ت" س ال نخضع للمراقبة فى أى وقتبخصوص "نحن  SPملزمة للخدمة إنشاء  :الغرض

  الذي قد يواجهه األعضاء عندما يرون كاميرات المراقبة في المرافق التي تعقد فيها اجتماعات زمالة المدمنين المجهولين.
  

  اقليم كارولينا  مقدم األقتراح:
  

العالمية لزمالة المدمنين خدمات ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة هناك تكلفة بسيطة التأثير المالي:
األولوية  ويعطىأن يتبنى  WSCفقط فى حالة أن مؤتمر الخدمة العالمى في المشروع نفسه  NAWS المجهولين

  لخطة.ل
  

جتمع فيها ي، وأحيانًا داخل غرفة  و معقدة حتوي العديد من المنشآت على أنظمة أمان متطورةي :لألقليماألساس المنطقي 
أو مشكلة خطيرة ما هو القبض على لص على سبيل المثال، . والغرض من ذلك NAزمالة المدمنين المجهولين  مجموعة

ساعد الشرطة في وقت الحق هذه الفيديوهات قد تل يسجت حيث أن ،النار يطلقوهو المجرمين النشطين أحد مثل قد تحدث 
تزايدة من الكاميرات وأنظمة األمان عالية التقنية ، يؤدي ذلك التحقيق. ومع ذلك ، مع التقدم التكنولوجي والكمية الم داخل

الجدد ، الذين قد  األعضاءماذا نقول ألعضائنا ، وخاصة فكبير داخل المجموعات والمناطق. وتشتت إلى حدوث خلط 
 ؟" ال نخضع للمراقبة فى أى وقت يواجهون كاميرات في الغرف بينما نقرأ بصوت عال بياننا حول "

المرافق التي تحتوي على كاميرات أو يحاول البعض تغطية  تلك داخل حضورالال يرغب بعض أعضائنا في  اآلن ،
المنشآت ويؤدي إلى االنشقاق في المناطق والمجموعات. المجموعات / هذه الكاميرات ، فهذا يضر بالعالقات مع 

  وكذلك األعضاء ، هناك حاجة ماسة للتوضيح.يعانون المناطق 
  

من أجل سالمة كل فرد ،  ىنبواسطة نظام أم ة الشخصوضح الفرق بين أن تتم مراقبت ةجديد SPملزمة للخدمة  نعتقد أن
 لمنشأة كاميرات تم إعدادها بشكل دائم.ا بداخليكون حين موقف فهم ال في هذا ساعديقد  ،كونه تحت المراقبة بينو
  

زمالة المدمنين هذه بالتأكيد قضية قديمة تسببت في حدوث ارتباك بين العديد من األعضاء.  استجابة المجلس العالمي:
 زمالة المدمنين المجهولين ، لذلك أي مراقبة نشير إليها يمكن أن تكون فقط حول اتحدث فقط عن نفسهت NAالمجهولين 

NAهاتطوير لكى يتممن المؤتمر فعلى تطلب إجراًء ال الخدمة  فمالزميطرة على الكيانات الخارجية. . ليس لدينا س  ،
للحصول  ولكن بالنظر إلى مواردنا المحدودة ، نطلب من المؤتمر اختيار العناصر التي نركز عليها في الدورة القادمة.

ى وأدوات الخدمة عل الكتيباتعلى شرح ألسلوب تعاملنا مع تحديد األولويات ، راجع مالحظاتنا في مقدمة اقتراحات 
   .48الصفحة 
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  تطوير األدبيات والرتجمة
 

عند ومساعدآ لنا آ مفيد اكون هذييمكن العثور أدناه على بعض المعلومات األساسية والروابط المتعلقة بهذا الموضوع. قد 
  والترجمات. ياتبعض االقتراحات المتعلقة بتطوير األدبواخذكم فى األعتبار لالنظر 

  

  لجان الترجمة المحلية. ومصدر هي مورد أساسيات الترجمة
  

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/TBasics_Feb2017.pdf  
  

زمالة  ياتالجنس واستخدام كلمة "هللا" في أدب-تحديد: لغة خاصة ب19رقم  تمنيينللمؤنشرة مجلس الخدمات العالمية 
  المدمنين المجهولين

https://www.na.org/؟bull19-ID=bulletins  
  

  135 صفحة : قائمة المواد التي ننشرها بما في ذلك الترجمات:Fالملحق 
  
 

  

  إلنشاء  WSC 2022توجيه المجلس العالمي لوضع خطة مشروع لـ  : 12الثانى عشر األقتراح   
  كل من كتاب ) باللغة األسبانية لAudio-Formatكتب صوتية (           
   الخطوات وأنه يعمل: كيف ولماذابعمل ال دليلالنص األساسى و           

 

  
  للمجتمع الناطق باإلسبانية.  NAأدبيات زمالة المدمنين المجهولين زيادة الوصول إلى :الغرض
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اقليم جنوب كاليفورنيا مقدم األقتراح:  

النص األساسي باللغتين اإلنجليزية كتاب . تبلغ تكلفة إتاحة المشروع لذلكبدقة يصعب تقدير التأثير المالي  التأثير المالي:
من ثم دوالر لكل منهما ، بما في ذلك حساب تسجيل النص احترافيًا و الف 12,000حوالي  MP3واإلسبانية بتنسيق 

قد  أنه يعملبأن كتاب دوالر نظًرا  الف 20,000حوالي  ألقتراحا اطلبه هذيالت. تبلغ التكلفة المباشرة لما إثبات التسجي
  بالفعل.تم تسجيله 

وعات اللغات على قدم المساواة بدالً من ومع ذلك ، نوصي باستخدام منهج يبدأ بالنص األساسي ويعامل جميع مجم
النص كتاب مع  ناسقةلنص األساسي متلكتاب ا األخرىالتركيز فقط على لغة واحدة. إذا كانت نفقات إصدارات اللغات 

حاليًا  اشرة ، دون وقت الموظفين ، للنص األساسي المترجم، فإن التكلفة اإلجمالية المب األساسي اإلسباني واإلنجليزي
يدية والدانماركية والليتوانية السو -دوالر. ومع ذلك ، فنحن نعرف أن بعض التسجيالت الف  384،000ستكون حوالي 

على قد اكتملت بالفعل. وستختلف بعض التكاليف إلنتاج إصدارات اللغات األخرى. نحن اآلن  -من بين لغات أخرى 
  دوالر.ألفين  2000أقل من طى تقديرآ للتكلفة بأنها ستكون نعتسجيل النص األساسي باللغة العربية ، و وشك

  
في الصف الثالث أو الرابع ، ارس ناطقين باللغة اإلسبانية المديترك العديد من األشخاص ال :لألقليماألساس المنطقي 

أسهل بكثير  ىباللغة القشتالية اإلسبانية وه ةمكتوب NA يات زمالة المدمنين المجهولينوتشكل األمية مشكلة كبيرة. أدب
أيًضا نيابة عن مطلوب بسبب االختالفات في اللغة اإلسبانية في جميع أنحاء العالم. هذا االقتراح  بها للفهم عند التحدث

ألنهم  LAZF يعالجه تطبيقليس عنصًرا  امكانية الوصول بالصوت. إنشاء العامية باللغة اإلسبانية المتحدثون أعضائنا
زمالة المدمنين المجهولين في مجتمع  ياتيقومون بالترجمات المكتوبة. هناك حاجة ماسة للوصول السمعي إلى أدب

الناطقين باإلسبانية في جنوب كاليفورنيا ، كما أنه سيفيد المدمنين الناطقين باإلسبانية بشكل كبير في أماكن أخرى من 
أن الوصول إلى المواد بأعضاؤنا  اختبرنية هي اللغة األم الثانية في العالم. لقد الواليات المتحدة والعالم. اللغة اإلسبا

في المكسيك وغيرها من البلدان التي تتحدث اللغة اإلسبانية ،  لغير مطورةفي المناطق الريفية وا جدآ ةالمطبوعة محدود
أيًضا لمنع الترجمات الصوتية  هذا األقتراحيم في حين أن مقاهي اإلنترنت والهواتف المحمولة متاحة بسهولة أكبر. يتم تقد

من المحتمل و. الوسيلة هذهل بالفعل بسبب األحتياج الملح، والتي من المحتمل أن تحدث والغير معتمدة من الزمالة المحتالة
  .الصغار بالسنأن يجذب هذا االقتراح أيًضا األعضاء 

  
إلنشاء اإلصدار ومناطق النطاق الجغرافى الترجمة المحلية  نحن بصدد العمل مع لجان استجابة المجلس العالمي:

التسعير عملية مجانًا. لقد أبلغنا سابقًا أنه ، نظًرا لسياسات  na.org موقع لنص األساسي للنشر علىا لكتاب الصوتي
أو  من خالل بوابةألعضائنا طريقة فعالة لتوزيع هذه المواد  انها ، ال نرى ةب المسموعالبوابات التجارية للكت وتفويض

  األجر. مدفوع موقع
  

 لغة واحدة. كما أبلغنا فيعلى  فقط على وجه الحصر، لكننا نوصي باتباع نهج ال يركز  هذا األقتراحنحن نقدر روح 
 للنص لكتاب عملية تحديث الملفات الصوتيةفى  نعمل بنشاط ، نحن  2018 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى 

كم . نسألاليهم دون أي رسوم للوصول na.org موقع  علىهم بها. نحن نخطط لنشر النشرباللغات التي يتم  األساسي
  هذه الخطوة األولى . انجاز ونحن نحقق الصبر

  
النطاق الجغرافى باللغة اإلسبانية التي تعد جزًءا من منتدى  ةعلى الترجماألعتماد العمل مع لوحة  ودجهميشمل هذا ال

ننجز و ودجهمهذا ال نستمر معنود أن والنص األساسي للنسخة السادسة.  كتاب لالتينية إلنتاج إصدار صوتي منمريكا األ
لنا ، ويبدو أن اإلصدارات  يآرئيس شيئآ ياتناالوصول إلى أدبأهمية عد تالنص األساسي الصوتي أوالً. لكتاب نشر عملية ال

تعمل هذه العملية مع سالمكان المنطقي للبدء. دعونا نرى كيف  وكأنه هويبدو ) 32 حاليًا العددالصوتية للنص األساسي (
 وتحديد الخطوة التالية للغة اإلنجليزية أو اإلسبانية أو أي لغة أخرى. مجهودالنص األساسي أوالً ، وبعد ذلك يمكننا تقييم ال
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   WSC 2022توجيه المجلس العالمي لوضع خطة مشروع لـ  : 13الثالث عشر األقتراح   
  أدبيات زمالةإلى بالكلمات ات و / أو صياغة إضافية للتحقيق في التغيير           
  إلى لغة محايدة الجنس ديحدتبين  تفرق خالل لغةمن  NA المدمنين المجهولين          
  .اللغة الشمولية بين الجنسين و          

 

  
بشكل هادف لتكون أكثر  ياتنارة على مناقشة التغييرات في أدبالمؤتمر والزمالة القدويعطى  منحيس قتراحاأل اهذ :الغرض

  شموًال لجميع أعضائنا.
  

 اقليم السويد وأسترليا مقدم األقتراح:
 

المدمنين خدمات العالمية لزمالة ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة هناك تكلفة بسيطة التأثير المالي:
األولوية  ويعطىأن يتبنى  WSCفقط فى حالة أن مؤتمر الخدمة العالمى في المشروع نفسه  NAWS المجهولين

 لخطة.ل
 

  .الغير شاملة حصريةاللغة الوالجنسين تحديد ى فإشارات متعددة  أدبياتنا تجعل آ؛حالي :لألقليماألساس المنطقي 
  

البرنامج. في ب ونؤمن نحتضنلكى اللغة الموصوفة في نصوصنا لتعّرف على وا نحس بالتشابهان نحن ندرك أهمية 
ن أن يصبحوا غير مرئيين في ، الذين عانوا م  LGBT+مثليين الجنس و أنهم ، هناك العديد ممن يعّرفون زمالتنا
األفراد غير  تشمل، فإننا نعترف بأن العديد من الثقافات  عالميةمتنوعة. بصفتنا زمالة فى حاالت كبيرة و اتمجموع

  الثنائيين.
  

إلى هللا ، والتي قد تستحضر صورة إلله معين أو دين  ىأبدى العديد من أعضائنا تحفظهم على إشارات الضمير الذكور
كل فهم  على قدرمعين. نعتقد أن هذا يتعارض مع فلسفتنا التي تشجع جميع األعضاء على تطوير عالقة شخصية مع هللا 

  .منا له
  

دائًما مفتوحة لجميع أبوابنا في زمالة المدمنين المجهولين نحن المدمنون أوالً وقبل كل شيء ويجب علينا أن نبقي 
فى كيفية التشابه للجميع ، بغض النظر عن الطريقة  ةشامل ياتنا. نريد أن تكون أدبالتعافىالمدمنين الذين لديهم الرغبة في 

  بها. نتعرفالتي يمكن أن و
ي على األساسي على قصص من أفراد المتحولين جنسياً ، ونود أن نبن نصال كتاب القصص الشخصية فييحتوي قسم 

لقصص ل. نحن نسمح بإعفاء NA وص زمالة المدمنين المجهوليننعكسه في كل نصلكى  يآجنس-هذا األساس المحايد
  الشخصية من لغة محايدة بين الجنسين والبقاء كما هي مكتوبة حاليًا.

  
تكون ل بين الجنسينلغة محايدة تعاون مع السويد وأستراليا ، أصبح من الواضح أن السويد ترغب في الحصول على عند ال

للمضي قدماً. تمت كتابة االقتراح على هذا  الحلهو  اللغة ، بينما شعرت أستراليا بأن استبدال آحاليالموجودة مكملة للغة 
مؤتمر الخدمة النحو بحيث يمكن استكشاف جميع الخيارات في خطة المشروع والتوصيات المقدمة مرة أخرى إلى 

 والزمالة. WSC العالمى
  

يسعى لفتح النقاش. كما يوضح ولكنه أي تغيير.  يتطلبال  هذا األقتراحالمشروع المطلوب في  استجابة المجلس العالمي:
بشكل هادف لتكون  ياتنارة على مناقشة التغييرات في أدبالمؤتمر والزمالة القدويعطى  منحيس قتراحاأل اهذالقصد ، " 

  "أكثر شموًال لجميع أعضائنا.
  

ليزية ، والنصوص باللغة اإلنج اتم تطويره ياتناباللغة اإلنجليزية ، ألن أدب ياتنتوقع أن تركز المناقشة على األدب
ألي جهود ترجمة. قد تثير الترجمات قضايا خارج نطاق هذه المناقشة. تتعامل اللغات  اإلنجليزية بمثابة النموذج األول

المختلفة بين الجنسين بشكل مختلف ، ولجان الترجمة المحلية على دراية بما يتعين عليهم القيام به لتتوافق مع النصوص 
  اإلنجليزية.

مسيطر عليها تلك المناقشات  كانتا مناقشات ذات صلة في الماضي ، ولكن ليس منذ أوائل التسعينيات ، وقد لقد أجرين
تحديدآ وباألخص عى سيالنقاش  اهذان جهولين ، في حين زمالة المدمنين الم ياتفي أدبفقط ان تنظر فى استخدام كلمة 

، عندما  1992. نشرة الوصي عن اللغة الخاصة بنوع الجنس كتبت في عام لفتح موضوع المحايدة فى تحديد الجنس 
النص كتاب في جميع أنحاء العالم ونشر  NAلزمالة المدمنين المجهولين اجتماع الف  20،000كان هناك أقل من 
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نمت قد للغة.  32النص األساسي بـ  كتاب اجتماع وننشرالف  70،000األساسي بأربع لغات. يوجد اآلن أكثر من 
  عضويتنا وتنوعت على مر السنين.

إلجراء المناقشة. نحن  ان لدينا النيةبما إذا كفقط مرة أخرى ، هذا االقتراح ليس قراًرا بإجراء أي تغييرات ؛ إنه يتعلق 
 رسالتنا.ب األدراك واألحساس اعية هي النظر في كيفيةندعم فكرة إجراء مناقشة ونعتقد أن مسؤوليتنا الجم

 
  ال يوجد :السياسة العامة تأثر

  
 
 

  

  اللغةب ةجديدتعافى  ياتسنوات على إنشاء أدب 8 تهمدوتجميد  لوضع وقف : 14الرابع عشر األقتراح   
  حتى مؤتمر 2020لسنة   WSCمؤتمر الخدمة العالمى اإلنجليزية بعد          
  ياتمشاريع األدبمن  ، باستثناء أي 2028لسنة  WSC الخدمة العالمى          
 قيد التطوير بالفعل. التى هى           

 

  
 اللغات األجنبية.ب ياتدباألإتاحة الوقت وتوفير الموارد الالزمة لترجمة وإنتاج  :الغرض

 
كاليفورنيا انالند اقليم مقدم األقتراح:  

عدم تمويل مشاريع . يمكن أن يكون هناك وفورات ناتجة عن لهذا األقتراحال يمكن تقدير التأثير المالي  التأثير المالي:
 جديدة للبيع. أدبياتومجموعات العمل ، ولكن قد تكون هناك خسارة أيًضا في عدم إنتاج أي  ياتاألدب

الوقت الستكمال  NA لزمالة المدمنين المجهولينالدولية  لمجتمعاتلوقف االختياري تيتيح ال :لألقليماألساس المنطقي 
توجيه األموال المستخدمة عادةً السماح بالمنقذة للحياة ، ونأمل أن  بياتده من األوغير نص األساسيال ة كتابناترجم

  نحو دعم جهود الترجمة الدولية. بأن تتوجهاللغة اإلنجليزية ب ياتدباأللتطوير 
  

اإلطالق. نحن ، أو ال تقرأها على أو غير مفهومة كليآتخيل أنك تكافح لقراءة رسالتنا المنقذة للحياة بلغة قد ال تقرأها جيًدا 
  زمالة عالمية وقد حان الوقت لمضاعفة جهودنا لجعل رسالتنا متاحة على مستوى العالم.

  
في متناول المدمنين في جميع أنحاء العالم. نحن نتطلع إلى يوم  ياتنانشارك الرغبة في جعل أدب استجابة المجلس العالمي:

. قائمة لغة 55بأكثر من اليوم يكون فيه "لكل مدمن في العالم فرصة لتجربة رسالتنا بلغته وثقافته الخاصة." ننشر 
والخدمات للعديد من األعضاء  الحالى CAR تقرير جدول أعمال المؤتمرا من هذ F الملحقاألدبيات المدرجة في 

  .في الترجماتألخالصهم  و هي شهادة على العمل الجاد World Services العالمية
  

باللغة اإلنجليزية والترجمات وإنتاج  ياتإنتاج األدب -ولكن هذا االقتراح لن يحرر الموارد للترجمة أو اإلنتاج. هذه الجهود 
  تحقيقه.الى نوي يحقق ما يلن  هذا األقتراحعالقة. ليس لها  –المواد اللغوية "األجنبية" 

  
) مؤلفة من أعضاء ملتزمين هم LTCبين لجنة ترجمة محلية ( NA الترجمة لزمالة المدمنين المجهولينيتم تنسيق أعمال 

، ومهنيون متعاقدون.  NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين ، وموظفوللغتهم األصلية أو األممتحدثون 
. في بعض LTC لجنة الترجمة المحلية ت ، نستخدم المترجم المحترف كمراجع ومراجع لتدقيق عملفي معظم الحاال

. ولكن ةغير قادر LTC ت لجنة الترجمة المحليةالحاالت ، سيقوم المحترف أيًضا بإجراء بعض الترجمات األولية إذا كان
. NA زمالة المدمنين المجهولين مع تجربةحقيقيآ فق إشراك األعضاء المحليين للتأكد من أن اللغة تتوا المهم للغايةمن 

الكثير من  . يتطلب األمراألخالصوقتًا طويالً وتتطلب كالً من المهارة و LTC لجنة الترجمة المحلية تستغرق خدمة
 لجنة الترجمة المحلية بشر ، وخاصة أعضاءال ، لكن الموارد النادرة هي في الواقع ةالمترجم ياتإلنتاج األدب الموارد
LTC. 
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 مواد العالقات العامة

  
  

  الخدمة العالميطلب من المجلس العالمي وضع خطة مشروع لمؤتمرن : 15الخامس عشر األقتراح   
             )WSC( زمالة المدمنين المجهولينإلنتاج فيديو إعالمي عن   2022 لسنة  ،  
   يتم اعتمادهلخدمات العالقات العامة [لجان] ومنشور عبر اإلنترنت ، يكون              
  تم ي، حيث  NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين من قبل             
  توضيح ذلك بإيجاز:             
  زمالة المدمنين المجهولين. ما هي 1        
  عملت. كيف 2        
 NA بزمالة المدمنين المجهولين . كيفية االتصال 3        

 
  

 
زمالة المدمنين ما هى يشرح بشكل واضح وباختصار  الذى لزمالة مورًدا جديًدا للعالقات العامةل بأن يكون :الغرض

 وكيف تعمل وطرق االتصال بـ زمالة المدمنين المجهولين. المجهولين
 

األرجنتين اقليم مقدم األقتراح:  

خدمات العالمية لزمالة المدمنين ال في وضع خطة المشروع. ستكون تكلفة ومحددة تكلفة بسيطةهناك  التأثير المالي:
األولوية  ويعطىأن يتبنى  WSCفقط فى حالة أن مؤتمر الخدمة العالمى في المشروع نفسه  NAWS المجهولين

  لخطة.ل
  

زمالة المدمنين موجز عن وفيديو توضيحي  سيمنح، حيث  لزمالتناالعالقات العامة مهمة جًدا  :لألقليماألساس المنطقي 
أداة أخرى في  ديهاأن يكون ل NAلزمالة المدمنين المجهولين العالم  وأقاليم مناطقالجميع و الخدمة  لهياكل المجهولين

جهود العالقات العامة. يمكن استخدام هذا المورد في خدمات العالقات العامة [اللجان] والمنشورات عبر اإلنترنت (على 
  شبكة اإلنترنت ، وسائل التواصل االجتماعي ، إلخ.)

 لكترونيةاألل االعالم وسائ، بما في ذلك  (Audiovisual media) السمعية البصريةفي الوقت نفسه ، تعد الوسائط 
(Digital Media) زمالة المدمنين المجهولينعن اليوم. يوجد اآلن مقاطع فيديو إعالمية متعددة  للتواصل ات، أساسي 

NA خدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولينال ، ولكن لم يتم إنتاج أي منها واعتمادها من قبل NAWS سيكون .
  .  NA  لزمالة المدمنين المجهولينأداة فعالة لجميع لجان الخدمة اإلقليمية  بمثابةهذا الفيديو لنتاج اإل
  

الصوت فصل امكانية في شكل مكتوب ، و النص مع ادراجسطة مبلغة بباللغة اإلنجليزية ،  لىاألصيمكن إنتاج الفيديو 
  .na.orgعلى موقع  من هتحميلوإتاحته  عنه

  
 ، مما يجعل NA زمالة المدمنين المجهولينلغير الناطقة باإلنجليزية لألقاليم المحلية ترجمة الإمكانية بسهولة سيتيح هذا 

 التي تتطلب ذلك. NA قاليم زمالة المدمنين المجهولينأل بسهولةمتاحة لخدمة لمادة هذه ال
  

، ويبدو  لوقت الحالىفى اقابلة للتكيف العامة العالقات الإلى موارد  احتياجنحن نعلم أن هناك  استجابة المجلس العالمي:
يساعد المهنيين وأعضاء سأن تنتج هذا الفيديو. هذا المورد  World Services للخدمات العالميةمن الحكمة بالنسبة 

معترف  زمالة المدمنين المجهولين" ما تكونفى يومآ  على معرفة من نحن وماذا نقدم. رؤيتنا هي أن والعامة الجمهور
  "، وقد يكون لهذا النوع من األدوات دور فعال في هذا الجهد.للحياةقابل و للتعافىعالم كبرنامج من الحترام بأذى تح بها و

ونتخيل أن هذا  المسودات ،األنتهاء من يوًما قبل  90مدتها  مراجعةلل المجلس من ِقبلالمعتمدة لقد تم إصدار المواد 
مدخالت التاح للمندوبين فرصة تقديم يمواد العالقات العامة األخرى. س المورد سيخضع لنفس العملية ، كما كان الحال مع

 على المحتوى قبل الموافقة على الفيديو.
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 WSCسياسات مؤمتر الخدمة العاملى 

 
  

  ، وفشلالغرض، في المحتوى أو  عرضإذا تم تقديم أي اقتراح أو  : 16السادس عشر األقتراح   
  ،للخدمة العالمى متتاليينتبني في مؤتمرين الأو  السعى باألجماعفي تحقيق              
  على الزمالة فيبهم قد ال يُقترح مسبقًا  ينالمقترح الغرضو المحتوى فتلك             
  )CATالمؤتمر( من قبل) / مسار الموافقة CARتقرير جدول أعمال المؤتمر (            
 مؤتمر.للواحدة كاملة دورة لمدة  WSC مؤتمر الخدمة العالمى أو في            

. 

  
  مسؤولة وفعالة.بصورة بالزمالة والوقت  القرار الخاص-استخدام عمليات صنع :الغرض

  
  متطوعين واقليم جنوب كاليفورنيا مقدم األقتراح:

  
  ال يوجد التأثير المالى:

  
هذا من خالل وضع األفكار واالقتراحات جانباً مؤقتًا التي لم يتم تطويرها بشكل كامل ، فإن  :لألقليماألساس المنطقي 

المحدودة على القضايا التي اكتسبت اهتماًما  موموارده موقتهفى لتركيز لالفرصة  لمؤتمر الخدمة العالمىتيح ي األقتراح
الوقت لتطوير الفكرة وبناء قدر أكبر من  األقتراحات. كما يسمح لصانعي هذه ألخذ القرار بهما من الهيكلوتوجيًها واسعًا 

في كيفية تنفيذ بعملية التحسن  هذا األقتراحسمح لنا يداخل الزمالة.  من خالل السعى باألجماع  التفاهم وتوافق اآلراء
 عن نتيجة متسقة أو مفيدة. خدماتنا ومحاولة التعلم من التحديات والعمليات التي ال تسفر

 
اإلجماع: إذا ب السعى يبدو أن هذا االقتراح يتعلق باحترام روح اتخاذ القرارات القائمة على استجابة المجلس العالمي:

الفكرة  ظهور وأخذبعض الوقت قبل  يأخذح للمؤتمر أن اسملاوتمت مناقشة الفكرة نفسها بشكل متكرر ولم يتم دعمها ، 
  مرة أخرى.

  
لذلك ، ولكن لدينا مخاوف  لألقتراحنحن نتفق مع روح هذه الفكرة واألفكار التي تم التعبير عنها في األساس المنطقي 

بها يواجه طريقة التي سالله عواقب غير مقصودة. لسنا متأكدين من قد يكون وه من صعوبة تنفيذكما هو مكتوب األقتراح 
، على سبيل المثال ، أو  البسيطةاالقتراحات ذات االختالفات األعتبار لتلك  فى تعامله واألخذ فى مؤتمر الخدمة العالمى

  هو ا األقتراحبيل المثال ، الغرض من هذ. على ستعنى نفس الشىء ولكن  من حيث الشكل االقتراحات المختلفة جًدا
". يمكننا أن نتخيل العديد من  مسؤولة وفعالةبصورة بالزمالة والوقت  القرار الخاص-استخدام عمليات صنع "

للحصول على معلومات  مساحةاالقتراح  هذا . وأيًضا ، ال يتركالغرضاالقتراحات المختلفة التي قد تعبر عن نفس 
  لتفكير في نفس المشكلة مرة أخرى.ل مؤتمر الخدمة العالمى أو تجبر حفزت، مما قد  تظهرجديدة قد 

  
نقدر نحن اآلن ، وحتى اهتمامنا في العديد من الدورات  محور كان WSCالتأثير الفعال لمؤتمر الخدمة العالمى تحسين 

 WSC مؤتمر الخدمى العالمى واستخدام وقت معآ أسبوعنالملىء  تحقيق أقصى قدرفي كيفية  يفكرون المشاركونبأن 
 نجاز ذلك.ألعملية الطريقة هى البشكل مسؤول ، لكننا ال نعتقد أن هذه 
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  مصطلحات القاموس 
  

Area Service Committee (ASC)  
     لجنة خدمة املنطقة

تتألف لجنة  .مالة المدمنين المجهولين المحليلجنة المنطقة هي الوسيلة األساسية التي تدار بها خدمات مجتمع ز
المنطقة من ممثلي خدمة المجموعة والمسؤولين اإلداريين (رئيس ، نائب رئيس ، سكرتير ، أمين صندوق) ، 

تنتخب لجنة المنطقة موظفيها  رؤساء اللجان الفرعية أو قادة المشروع وأعضاء اللجنة اإلقليمية في المنطقة.
  .قليمومندوبي األورؤساء اللجان الفرعية أو قادة المشاريع 

Biennial 
  عامنيمرة كل 

  .)العاممرتين في  تحدث - عنيت .نصف سنوي Biannualتحدث كل عامين. (

Candidate Profile Report (CPR)  
  )CPRالشخيص للمرشح (امللف تقرير 

 لجنة الموارد البشرية للنظر في من قِبلتم ترشيحه حتوي على معلومات (تقارير فردية) عن كل مرشح ي ملف
لعملية مساعدة المشاركين في المؤتمر  فى. تهدف هذه التقارير WSCالخدمة العالمى  مؤتمر من قِبلاالنتخابات 

 للمرشحين. تقيم

CBDM 

  .اإلجامع عىل أو املبنى صنع القرار القائم
ميع أعضاء ، مما يعني استعداد جشير اإلجماع إلى موافقة المجموعةي اإلجماع. على أو المبنى صنع القرار القائم

صنع   (CBDM. يستخدم المؤتمر شكالً من أشكال عليه اإلجماعفى ذلك القرار الذى تم المجموعة للمضي قدًما 
 و ،ص المشاركين في القرار قيد النظراحترام جميع األشخا مبنى علىويكون  )اإلجماع على أو المبنى القرار القائم

  باإلجماع. يكونلكن هذا ال يعني بالضرورة أن القرار النهائي 

Conference Agenda Report (CAR) 
  )CARتقرير جدول أعامل املؤمتر (

الذي يعقد  WSC مؤتمر الخدمة العالمى منشور يتكون من األعمال والقضايا التي سيتم النظر فيها خالل اجتماع
يوًما على األقل من افتتاح المؤتمر، مع  150قبل  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر . يتم إصدارعامينكل مرة 

بجميع اللغات التي يتم  CAR تقرير جدول أعمال المؤتمر توفرييوًما على األقل.  120ة قبل اإلصدارات المترجم
  www.na.org/conferenceالموقع الرئيسىمجانًا على  متوفر بها ، النشر

Conference Approval Track (CAT) 
  )CATاملؤمتر ( من ِقبل املوافقةمسار 

يوًما من مؤتمر الخدمة العالمي.  90العناصر المرسلة إلى المشاركين في المؤتمر قبل  شرحمصطلح يستخدم ل
 ، ومشروع الميزانية ، والخطة االستراتيجية WSC مؤتمر الخدمة العالمي فى المشاركينيشمل ذلك تقرير 

والمواد  المقترحة لدورة المؤتمر القادمةوخطط المشروع  NAWS للخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين
من للنظر فيها إطار عملية الموافقة على مواد الخدمة ، وأي أفكار إقليمية مقدمة  تحتالتي يتم تقديمها للنظر فيها 

  .لمؤتمرا قِبل

Conference Approved 
  من ِقبل املؤمتراألعتامد املوافقة و 

من قِبل و األعتماد  الموافقة: NAزمالة المدمنين المجهولين على مواد واألعتماد مختلفة للموافقة  طرقهناك ثالثة 
تشتمل المواد المعتمدة  .المجلس العالميقِبل من  و األعتماد الموافقة و قِبل الزمالةمن  و األعتماد الموافقةالمؤتمر ، 

زمالة ل األساسية فكاراألمن قِبل المؤتمر على كتيبات زمالة المدمنين المجهولين وكتيبات الخدمة التي تميل إلى نقل 
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وفقًا  للمدخالتللمراجعة و الموادإرسال هذه أو ال يتم قد يتم  الخدمة. مواضيعالمدمنين المجهولين بشأن بعض 
-Conference) المعتمدة من قِبل المؤتمر وادلما. WSCللمؤتمر العالمى لتفاصيل خطة المشروع المقدمة 

Approved)  من قِبل المؤتمر ( الموافقةمسار  موادفي  تدرجCAT( Conference Approval Track  
او اهتمام يقرر مجلس اإلدارة وجود مصلحة  اال فى حالة ان ،WSCالمؤتمر العالمى القادم للموافقة عليها في 

 من قِبل والمؤتمر من قِبل كل من المواد المعتمدة ف . (CAR) المؤتمرتقرير جدول أعمال إلدراج المواد في  ينكافي
زمالة األساسية لفلسفة ال قلبمن  للمبادْى المؤسسة تطبيقهاتنفيذ أو الإلى إظهار كيفية معا يهدفون المجلس العالمي 

 تقرير جدول أعمال المؤتمرهذا من  45صفحة فى (راجع المقال  آدبيات الزمالة المعتمدة.و المدمنين المجهولين 
CAR في الملحق  ةوالخدم ياتوقائمة مواد واألدبF (.لمزيد من المعلومات 

Conference Cycle  
  دورة املؤمتر
 الجاريين الماليين العامين، يشير ذلك إلى لدورة المؤتمر الحالية. بالنسبة الخدمة العالمي ينمؤتمرل العامينما بين 

  .2018يونيو  30إلى  2016يوليو  1من 

Conference Participants (CP)  
  )CPيف املؤمتر ( نياملشارك
 بينالمندو يكون تصويتوأعضاء المجلس العالمي.  بمندوبى األقاليمصنع القرار، يتم تعريف المشاركين  تحقيقل

  .(CAR) األعمال القديمة التي ظهرت في تقرير جدول أعمال المؤتمر عناصرفقط على 

 Conference Report  
  تقرير املؤمتر

مؤتمر الخدمة انعقاد من قليلة فترة ب WSC الخدمة العالمى يتم إرسال هذا التقرير إلى المشاركين في مؤتمر
نشرها  تم أو قد تم توزيعها التقارير اإلقليمية تكون. WSCلمؤتمر والتجهيز لالعالمي لمساعدتهم على االستعداد 

  المندوبيين واألقاليم. من قِبلنشر مواد او نقاط بالفعل وربما يكون قد تم   تقرير المؤتمر ، بجانبعلى اإلنترنت 

Conventions and Events Tools 
  الفعالياتاملؤمترات و أدوات 

. WSC 2016مؤتمر الخدمة العالمى لسنة مشروع التي تمت الموافقة عليها في الخطة لجزء من أدوات الخدمة 
خدمة المؤتمرات وب المتعلقة وخبرات الزمالة  ممارساتوأحدث تطبيق و  تطوير أدوات جديدة تعكس أفضل

 تقرير جدول أعمال المؤتمر استبيانفى  األولوية التى أخذت موضوعينكانت نقطة من ضمن اهم  ،الفعاليات 
)CAR(  لمزيد من المعلومات ، راجع 2016لعام .www.na.org/conventionsيًضا صندوق . انظر أ

  .Local Service Toolbox أدوات الخدمة المحلية

Environmental Scan  
  الفحص البيئى 

 الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين فى التخطيط االستراتيجي طريقةالفحص البيئي هو جزء من 
NAWS  ، نلقي نظرة على العوامل الداخلية والخارجية التي قد األولي إلنشاء خطتنا االستراتيجية كل سنتين ،

ُطلب من المشاركين في قد ف .اعطاءه األولويةأو الذى نرغب فى القيام به تؤثر على العمل الذي يمكننا إنجازه أو 
ألول مرة في  NAWS للخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولينإلى الفحص البيئي  األنطباعاتالمؤتمر تقديم 
 .2018-2016فى دورة المؤتمر 

Fellowship-Approved 
  الزمالة ِقبلمعتمد من 

جميع مواد التعافى : " )المجهولينلخدمات العالمية فى زمالة المدمنين دليل ا (GWSNA كما هو موضح في
الخدمات  قِبلمن تم تطويره قد . هذا يعني أنه الزمالة قِبلهى مواد معتمدة من  NA لزمالة المدمنين المجهولين

، وفي المدخالت بهاعطاء إرساله إلى الزمالة للمراجعة ود تم قو  NAWSلزمالة المدمنين المجهولينالعالمية  
هذا و. . . . (CAR)تقرير جدول أعمال المؤتمرالزمالة في  من قِبلللموافقة عليه لألعتماد والنهاية تم إرساله 
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الفلسفي  الوضعأو تغير  ترسخوكذلك المواد التي  التعافى مالزمو التعافىوكتيبات  كتب التعافىعلى جميع ينطبق 
 أو مبادئ زمالة المدمنين المجهولين. "

Fellowship Development (FD) 
  )FDتطوير الزمالة (

مساعدة ل التى يتم تصميمهامن األنشطة التي يتم توجيهها إلى األعضاء و / أو  بشكل كبير ومتنوعننخرط نحن 
األساسى مجتمعات زمالة المدمنين المجهولين في جهودها إلى حمل رسالة زمالة المدمنين المجهولين وتعزيز هدفنا 

مجلة طريقة زمالة المدمنين المجهولين (، إنتاج منشورات مثل  ال يقتصر علىولكن بالتأكيد ، ورؤيتنا. يتضمن ذلك
The NA Way Magazine مد يد العونمجلة  و  

  (Reaching Out  العمل الخاصة بالزمالة ، والمشاركة في أنشطة العالقات  في ورشالمساعدة  تقديمووتنفيذ
المجانية أو بتكلفة  األدبياتمن األعضاء ، وتوفير الهاتفية العامة ، والرد على رسائل البريد اإللكتروني والمكالمات 

  .منه الهدف، ألن هذا هو تطوير الزمالة بأسم. نشير إلى كل هذا النشاط احتياج لها ممن هم فىخفضة للمجتمعات م

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
 )FIPT( امللكية الفكرية للزمالة أمانة

 هاوشعارات التعافىأدبيات كواصى أو قيم على تخدم  1993لسنة معتمدة من قِبل الزمالة في أبريل  أمانة قانونية
  الملكية الفكرية للزمالةأمانة الغرض من الهدف و(العالمات التجارية). و NAزمالة المدمنين المجهولين الخاصة بـ

FIPT زمالة المدمنين المجهولين  هو ضمان االحتفاظ بممتلكات NA  كل زمالة المدمنين لوثقة تامة في أمان
هدفنا األساسي. يسمى المستند الذي ب األحتفاظ والحفاظ عليها آمنة لألعضاء الذين لم يأتوا بعد ،مع NA المجهولين

. وهو يشرح كيفية إدارة وحماية  A Trust instrumentثقةالأداة  FIPT أمانة الملكية الفكرية للزمالة ينشئ 
والعالمات التجارية في زمالة المدمنين المجهولين لصالح الزمالة ككل. لمزيد من المعلومات ، راجع  ياتاألدب

www.na.org/fipt.  

Future of the WSC Project  
  WSC مؤمتر الخدمة العاملى مرشوع مستقبل

حتياجات اضمان تلبية المؤتمر من خالل وكيف يمكننا مشروع مستمر يركز على مستقبل مؤتمر الخدمة العالمي
اآلن وفي السنوات القادمة. لمزيد من المعلومات ، راجع بشكل أفضل زمالة المدمنين المجهولين 
www.na.org/future.  

Group Support Forum (GSF)  
  )GSFمنتدى دعم املجموعة (

ركز على احتياجات المجموعات. منتديات دعم المجموعات مفتوحة لجميع ي أو حوارى ذو طابع نقاشى هيكل
 ، والتدريب. األندماجنحو قضايا المجموعة ، و هموج ذو طابع األعضاء و

Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS) 
  (GLS) دليل للخدمات املحلية ىف زمالة املدمنني املجهولني 

لمجموعات  كمصادر او موارد يهدف الى الخدمة،  1997الموافقة عليه في عام اعتماده و لخدمة ، الذي تماكتيب 
  وتقديم الخدمات المحلية. لتأسيسولجانها الفرعية واألقاليم المناطق زمالة المدمنين المجهولين و

Guide to World Services in Narcotics Anonymous, A (GWSNA) 
  (GWSNA) دليل للخدمات العاملية ىف زمالة املدمنني املجهولني 

و يشمل  مؤتمر الخدمة العالمي ، قِبلمن عليها  تم اعتمادها والموافقةالعامة التي  اتمجموعة من قرارات السياس
 الخدمى العالمى دليل العمل المؤقت لهيكلنا  تغير األسم منتم فقد لمؤتمر الخدمة العالمى. الخطوط األرشادية 

(TWGWSS)  دليل العمل المؤقت لهيكلنا الخدمى العالمى نُشر.  2002فى عام  TWGSS ألول مرة في عام
شجرة زمالة (الذى كان يعرف بأسم  NAزمالة المدمنين المجهولين لخدمة الدليل لكتيب  ةكخليفة مؤقت 1983

  .1976الذى نشر ألول مرة فى سنة  NA)المدمنين المجهولين 
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Human Resource Panel (HRP)  
 (HRP)املوارد البرشية  لجنة 

الموارد  لجنةوظائف و بقائمة المرشحين المؤهلين لالنتخاب في المجلس العالمي WSCمؤتمر الخدمة العالمي  يمد
 جمع السيرالذاتية العالمىعن إدارة  ةمسؤولأيضا  هذه اللجنة مؤتمر الخدمة العالمى. ميسرينالبشرية و مناصب 

World Pool .مؤتمر الخدمة العالمى  من قِبل منتخبينكون من أربعة أعضاء تتWSC.  

IP  
  الكتيبات

  للكتيباتاختصار 

Issue Discussion Topics  
  القضايامواضيع مناقشة 

الزمالة خالل دورة المؤتمر. لمزيد من  من قِبلفيها المناقشة طرح  يتمالزمالة ككل ، تخص موضوعات محددة 
  .www.na.org/idtالمعلومات ، راجع 

Local Service Board (LSB)  
  مجلس الخدمة املحىل

المسؤول  وه LSB مجلس الخدمة المحلى .LSC مؤتمر الخدمة المحلي من قِبل عليه االشرافيتم إداري  هيكل
 وتنسيق اجتماعاتها. LSCمؤتمر الخدمة المحلي من قِبل عن إدارة األعمال ذات األولوية 

Local Service Conference (LSC)  
  LSC مؤمتر الخدمة املحيل

 ما بين متنوعة خدمات LSCs مة المحليةدمؤتمرات الخ قدميلتخطيط. ل الموجه ستراتيجياأل الهيكل الخدمى
اللجان ، والخدمات التي ينظمها المنسقون ،  تنفذها، والخدمات المستمرة التي عمل  مجموعاتعلى هيئة  مشاريع

 على اإلجماع. أو المبنى م صنع القرار القائماستخدا يتمفي المقام األول فحسب االحتياجات المحلية. 

Local Service Toolbox  
  وق أدوات الخدمة املحىلدصن

 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى  في الموافقة عليه الذى تم اعتماده وت الخدمة جزء من خطة مشروع أدوا
تعكس أفضل ممارسات وخبرات الزمالة الحالية المتعلقة التى جديدة الدوات األتطوير الهدف منه هو . 2016

تقرير جدول أعمال اللذين تم إعطاءهما األولوية في استبيان  اهم الموضعينكان أحد الذى وبالخدمة المحلية 
  .www.na.org/toolboxلمزيد من المعلومات ، راجع . 2016لسنة  CARالمؤتمر 

 . ToolsConventions and Events المؤتمرات و أدوات الفعالياتانظر أيضا  

NA Way Magazine, The  
  مجلة طريقة زمالة املدمنني املجهولني

الخدمة  عنمقاالت  NA Way طريقة زمالة المدمنين المجهولين تقدم مجلةكل ثالثة أشهر،  يتم اصدارها ونشرها
زمالة ل الدولية قائمة وتواريخ الفاعليات واألنشطةالترفيه ، باإلضافة إلى وسائل و التعافى نحو موجهةوقصص 

. متاح حسب الطلب باللغة اإلنجليزية والفارسية والفرنسية واأللمانية واليابانية والبرتغالية NA المدمنين المجهولين
  .www.na.org/nawayعلى  هنشرتم والروسية واإلسبانية ، و

NAWS  
  املجهولنيالخدمات العاملية لزمالة املدمنني 

 لخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين.لأختصار 
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NAWS Annual Report  
  NAWSالتقرير السنوى للخدمات العاملية لزمالة املدمنني املجهولني 

 التقرير المالىو NAWS الخدمات العالمية لزمالة المدمنين المجهولين عامة عن أنشطة نظرة قدم ي منشور سنوى
 لكل سنة مالية.

NAWS News 
  NAWS الخدمات العاملية لزمالة املدمنني املجهولني أخبار

تم الحالية.  معن أنشطتهتقريرآ  فيهتقدم لمجلس لالمجلس العالمي بعد كل اجتماع  من قِبلمرسلة إخبارية نشرة 
واإلسبانية والسويدية. تم إرسالها إلى جميع اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والبرتغالية التالية باللغات  نشرها

  .www.na.org موقع ، وتم نشرها على األقاليمالمشاركين في المؤتمر والمناطق المسجلة و

Project Plan 
  خطة املرشوع

لخدمة العالمية. يتضمن لغير روتينية اللمشاريع واماالت والتطلعات لكل األحتالمجلس العالمي  من قِبلتم تطويره 
من قِبل  الموافقةمسار  وادفي م ادراجهاتم . والميزانية والجدول الزمني للمشروع ةالمقترح مجال واألمكانيةال

 المندوبين في كل مؤتمر. من قِبل) كجزء من الميزانية ، والموافقة عليها CAT( المؤتمر

Public Relations 
  العالقات العامة

الناس ، بما في ذلك المهنيين من عامة الوالحفاظ على العالقات مع األعضاء واألعضاء المحتملين و التآلف
 .التعافى لزمالة المدمنين المجهولينرسالة  لحمل ضمن جهود أكثر تأثيرآوالعائالت واألحباء ، في المحترفيين 

RBZs  
أو المجلس العالمي و األقاليم من قِبل و ترجيحهم تقديمهمالذين تم المرشحين لترشيحات فى مناصب الخدمة العالمية 

 لجنة الموارد البشرية.من قِبل . تتم مقابلة هؤالء المرشحين المحتملين الجغرافىالنطاق 

Reaching Out  
  مد يد العون
 ببرنامج زمالة لتواصلللمساعدة المدمنين المحتجزين  ثالثة أشهرربع سنوى يتم نشره كل  للخدمات العالميةمنشور

 .H&I المؤسساتو صحاتلجنة الم المدمنين المجهولين وتعزيز جهود

Regional Assembly 
  املجلس األقليمى

لجنة  من قِبل وتتم تجرى) RCMs) وأعضاء اللجنة اإلقليمية (GSRs( اتمن ممثلي خدمة المجموع تجمع
تؤثر على زمالة المدمنين المجهولين في جميع أنحاء  وباألخص التىالخدمات اإلقليمية ، لمناقشة القضايا اإلقليمية 

يتم في بعض األحيان والذي يعقد كل سنتين.  WSCالمؤتمر العالمى يتم ذلك تحضيراً الجتماع  العالم ، عادة 
 .جلسة المجلس األقليمىفي  انتخاب مندوب األقليم

Regional Delegate (RD)  
  األقليم مندوب

زمالة المدمنين ل المفوض منه قليماأل من قِبلمشارك في التصويت عضو ك WSCمؤتمر الخدمة العالمى يحضر 
 على مداروالخدمات العالمية  األقليم). مسؤول عن المساعدة في التواصل بين هيكل خدمى معادل(أو  المجهولين

 دورة المؤتمر.
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Regional Service Committee (RSC)  
  )RSC( اإلقليم خدمةلجنة 

عدد من المناطق المجاورة للدعم ل المبنية على األندماج الخدمةخبرة وتجربة معا كل من  الهيكل الذى يجمع
 ومساعد مندوب األقليموالمندوب اإلقليمي  اإلقليماعضاء المتبادل والخدمة لتلك المناطق. يتألف من المشترك و

 .حتياجوغيرهم حسب اال

Service Pamphlets (SPs)  
  )SPsكتيبات الخدمة (

تغطى بعض المواضيع المتعلقة بالخدمة فى زمالة  الخدمة هياكلكتيبات مخصصة لالستخدام كمورد للمجموعات و
يوًما  90فى مدة تقتصر على تها مراجعلللمندوبيين  ارسالهاو تيباتتم تطوير هذه الكفقد .  NAالمدمنين المجهولين

من سعى أفضل  ه. إنالى ذلك إذا دعت الحاجةالذى بأمكانه ايضا المراجعة واعتمادها من قِبل المجلس العالمي ، 
 مواضيع حساسة أو صعبة. فى العمل مع تنازماللالممارسات نجاًحا أكثر بعض  وحصد جمعفى لمجلس ا قِبل

Service System 
  نظام الخدمة

، والموارد ،  العمليات: الناس ، ماالمدمنين المجهولين من أربعة عناصر رئيسية هنظام الخدمة في زمالة  يتكون
ومعالجة بعض التحديات طويلة المدى ات المحلية والهيكل. تم إنشاء مشروع نظام الخدمة لتحسين جودة تقديم الخدم

. لمزيد من المعلومات ، راجع صفحة المشروع على فى تقديم وتوصيل الخدمة
www.na.org/servicesystem.  

Service System Proposals 
  مقرتحات نظام الخدمة

المجلس العالمي تتضمن أفكاًرا وتوصيات للتغييرات أو االبتكارات لنظام خدمة  من قِبلسلسلة من الوثائق الصادرة 
يقدم  2014 لسنة (CAR) تقرير جدول أعمال المؤتمر  الخدمة منمقال نظام ان  .NAزمالة المدمنين المجهولين 

  عن المشروع نفسه. خلفيةشرًحا لألفكار الرئيسية للمشروع ، إلى جانب معلومات 

Strategic Plan 
  الخطة األسرتاتيجية

 المرافقتلك ودعم  بالفعل تم تحسينهاقد أو للخدمات العالمية لتوفير خدمات جديدة  المدىاستراتيجية طويلة 
من هو النتيجة النابعة مشروع الخطط  فبالتالى. نمو زمالة المدمنين المجهولين فى جميع انحاء العالموستمرارية األو

 األهداف بداخل الخطة األستراتيجية.

Straw Poll (see also Vote)  
 التصويت)عملية (انظر أيضا لرأى ل أوىلاستطالع 

االقتراحات أو  غالبأ تكونأو فكرة معينة.  للمؤتمر حول موضوعاجرى لقياس الشعور العام تقرير غير ملزم 
 . تُستخدم استطالعات الرأيالتصويتعملية أكثر من مرة قبل إجراء عليها  األولى األستطالعقد تم  التعديالت

 شترك لقرارات ومناقشات األسبوع.فهم م كان لديه المؤتمر أنأيًضا خالل الجلسة الختامية للمؤتمر لضمان  األولية

Twelve Concepts for NA Service 
   NAلخدمات زمالة املدمنني املجهولني االثني عرش املفاهيم 

 ناولجان مجالسناو  مجموعاتنا التى ترشد وتوجه NAلزمالة المدمنين المجهولين و الجوهرية المبادىء األساسية 
يشمل  يحمل عنوانًا ذاتيًا كاكتيب ا. قد تم نشره1992الزمالة فى سنة  من قِبلفى جميع شئون الخدمة. اعتمدت 

  .مقاالت واسئلة للدراسة
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Vision for NA Service, A  
 NAزمالة املدمنني املجهولني لخدمة رؤية 

مؤتمر  من قِبلتوجيهنا وإلهامنا. تمت الموافقة عليه باإلجماع فى  مايخدمنا النجازخدماتنا  اليه ما تسعى الى رؤية
 تلك السنة.ل CARالمؤتمر  بعد إدراجه في تقرير جدول أعمال  2010لسنة  WSCالخدمة العالمى

Vote 
التصويتعملية   

لخدمات ل دليلمن  8 رقم انظر الصفحة قراًرا بشأن عنصر ما.يقوم الفرد بأتخاذ  التصويت عندماعملية حدث ت
 جلسات صنع القرار في المؤتمر.للحصول على قائمة  العالمية في زمالة المدمنين المجهولين

Webinars/ Web Meetings 
 عرب اإلنرتنتعرب اإلنرتنت / اجتامعات للمناقشة  جلسات

عمل أو من  (Webinars) عبر األنترنت للمناقشة جلسات تتألفاحيانآ أو ورش عمل.  افتراضيةاجتماعات 
نطلق عليهم في بعض األحيان ، وفي هذه الحالة أكثر تفاعًال المناقشة وتصبح . أجوبةتقديمي يتبعه أسئلة و عرض

 (World Services) الخدمة العالمية . تستضيف (Web Meetings) "عبر اإلنترنت سم "اجتماعات أ
لجان كتابة الخطوات للنزالء و المصحات والمؤسساتاجتماعات على شبكة اإلنترنت تتعلق بالعالقات العامة و

، ومكاتب الخدمات اإلقليمية ، والمشاريع الجارية ، والمجتمعات الريفية والمعزولة. المنغلقة مثل السجون باألماكن
عبر اجتماعات ، ويعقد المجلس عبر اإلنترنت أيًضا من خالل اجتماعات  فتراضيةاالتجتمع مجموعات العمل 

  للمشاركين في المؤتمر.  (Web Meetings) اإلنترنت

Workgroups 
 مجموعات العمل

 .المجلس العالمي ، والتي تم إنشاؤها لغرض محدد من قِبلمسؤلة عمل صغيرة  أفراد

World Board 
  املجلس العاملي

المدمنين . يقدم المجلس الدعم لزمالة (WSC) مؤتمر الخدمة العالميلخدمة الالمجلس العالمي هو مجلس 
الخدمات العالمية . يشرف على أنشطة  NA رسالة زمالة المدمنين المجهولين حملفي جهود الزمالة ل المجهولين

أيًضا  المجلسمركز الخدمة الرئيسي لدينا ، ومكتب الخدمة العالمي. يحتفظ  وايضآ ،لزمالة المدمنين المجهولين
والشعارات  ياتذلك األدب الفكرية (بما فيالملكية  زمالة المدمنين المجهولين في جميع حقوقها المادية و حقوق بأمانة

 مؤتمر الخدمة العالمى وفقًا إلرادة الزمالة كما تم التعبير عنها من خاللوالنشر)  الطبعوالعالمات التجارية وحقوق 
WSC.  

World Board–Approved 
  املجلس العاملى من ِقبل معتمد

اتمام تمت الموافقة عليها ونشرها من قِبل المجلس العالمي بعد التى قد متعلقة بالخدمة المعلومات للكتيبات وأدوات 
تحتوي هذه المادة على خبرة عملية تم جمعها من  يومآ. 90 وهى فى المدة المحددةين مندوبال من ِقبلتها مراجع

(راجع  .المعتمدةالمؤتمر مواد -الزمالة حول كيفية تطبيق بعض المبادئ الواردة في زمالة المدمنين المجهولين
لمزيد من  Fفي الملحق الخدمة مواد يات واألدبوقائمة  فى تقرير جدول أعمال المؤتمر 45صفحة المقال على 
 المعلومات.)

World Pool 
 ىالعامل جمع السريالذاتية

إظهار مجموعة متنوعة من ) جمع السيرالذاتية العالمىتجميع سيرات الخدمة الذاتية لألعضاء (نماذج معلومات 
الخدمة مستوى على مهام ال تمامإللنجاح وأي مهارات ضرورية  ايضآ والخدمة وكذلك بالتعافىالخبرة المتعلقة 
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مؤهلون ويتم هم خمس سنوات  أكثر من أمتناعهم مدةى تزيد زمالة المدمنين المجهولين الذ جميع أعضاء .العالمي
 تشجيعهم على ملء نموذج المعلومات.

World Service Conference 
 )WSCمؤمتر الخدمة العاملي (

كل فى زمالة المدمنين المجهولين من جميع أنحاء العالم. لالتقاء  —إنه حدث بل ؛  الكيان نفسهالمؤتمر ليس  إن
لمناقشة  ر التنفيذي لمكتب الخدمة العالميوأعضاء المجلس العالمي والمدي مندوبى األقاليم كل منيجتمع ين عام

. إن مؤتمر الخدمة العالمي هو النقطة الوحيدة في NA المدمنين المجهولين المسائل ذات األهمية بالنسبة لزمالة
التي تؤثر على  الشئونسماع صوت زمالة المدمنين المجهولين ككل فيما يتعلق بالقضايا وفيه  يتم الذى هيكلنا

منتدى حيث تكون فيه  :النقل لوحدتنا والتواصل بزمالتنالمؤتمر وسيلة فلذلك يعتبر ازماالتنا في جميع أنحاء العالم. 
  العمل الرئيسى والهدف من األجتماع. أصآل مصلحتنا المشتركة ذاتها هى

World Service Office (WSO) 
  )WSOالعاملي ( ةمكتب الخدم

. يقع  في جميع أنحاء العالمزمالة المدمنين المجهولين  لخدماتالرئيسي العالمى اسم الموقع الفعلي لمركز الخدمة 
(لوس أنجلوس) ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية ،  Chatsworth وورث المقر الرئيسي في تشاتس

بطباعة وتخزين   WSO مكتب الخدمة العالمى وميق في كندا وبلجيكا وإيران والهند. مكتبال لمرافق فروع وجدوت
وكتيبات  المعتمدة المؤتمرادبيات و العالمىزمالة المدمنين المجهولين والمجلس يات الموثقة والمعتمدة لوبيع األدب

و يخدم كمركز  NA;  ومجتمعات زمالة المدمنين المجهولين يوفر الدعم لمجموعاتووالمواد األخرى ؛  ةالخدم
 لتواصلا هىاألساسية لخدماتنا العالمية  فأغراضنا وأهدافنا". لمجهولينزمالة المدمنين ا لتبادل المعلومات حول

دليل للخدمات العالمية فى زمالة المدمنين المجهولين  (GWSNA, p. 2) . "األرشادوالتنسيق والمعلومات و
  .2صفحة 

s)(WSC Cofacilitator 
  WSCمؤمتر الخدمة العاملى  مساعدى منسقني

من و مسار الموافقة  )CARتقرير جدول أعمال المؤتمر (و قرارات مناقشة المتعلقة بالجلسات اليرأسان  ينشخص
 مؤتمر الخدمة العالمي. من قِبللمؤتمر الخدمة العالمي. يتم انتخابهم ) CATالمؤتمر ( قِبل

Zonal Delegate (ZD)  
  )ZD( النطاق الجغراىفمندوب 

منتدى  من قِبل متواجدهوف WSC مؤتمر الخدمة العالمى إلىلذهابه وغير ممول  ليس له حق التصويتمندوب 
النطاق لمندوبى القدرة . أعطيت 2016لسنة  WSCمؤتمر الخدمة العالمى انعقاد وقت  فى معين نطاق جغرافى

 في الذى نفذ 11القتراح رقم نتيجة  2018 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى  فقط في مشاركةللZDs  الجغرافى
 .2016 لسنة WSCمؤتمر الخدمة العالمى 

Zonal Forums 
النطاق الجغراىفمنتديات   

 تساعد بهاالتي توفر وسائل ومتعددة  أقاليممن  خدمة تتألفلل أو األعمال /لمشاركة ولمبنية وموجهة جلسات 
  .معآالتواصل والتعاون والنمو فى  NA زمالة المدمنين المجهولين مجتمعات
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الخطوات االثنتا عشرة
 لزمالة المدمنین المجهولین
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التقالید االثنا عشر
لزمالة المدمنین المجهولین
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