
اجتماعات عمل المجموعة
الهدف 

يُعترب محل رسالة زمالة املدمنني املجهولني للتعايف أكرب مسؤولية للمجموعة. وغالباً 
ما تكون املجموعات التي تأخذ الوقت ملناقشة أمورها أكثر قدرة عىل خلق جو يمكن 
مشاكل  بمعاجلة  لألعضاء  يسمح  معاً  االلتقاء  إن  الرسالة.  هذه  مشاركة  خالله  من 
تتيح  كام  ككل.  للمجموعة  معنى  وإجياد  البعض  بعضهم  مع  والتواصل  املجموعة 
مناقشة  املجموعة)  ضمري  اجتامعات  عليها  يطلق  (أحياناً  املجموعة  عمل  اجتامعات 
املجهولني  املدمنني  زمالة  رسالة  محل  عىل  التعايف  اجتامع  تركيز  يظل  بحيث  األعامل، 

بشكل فعال.

نموذج الجتماع عمل المجموعة
عادةً ما تُعقد اجتامعات عمل املجموعة قبل اجتامعات التعايف أو بعدها لكي حتافظ 
اجتامعات التعايف عىل الرتكيز عىل هدفها األسايس. جيب تشجيع أعضاء املجموعة عىل 
احلضور وطرح األسئلة واملشاركة يف املناقشات. وهيدف هذا النموذج إىل تقديم ملحة 
للمجموعة عن كيفية إدارة اجتامع عمل جمموعة نموذجي. وهناك العديد من الطرق 
إلدارة اجتامع عمل املجموعة. إن حجم املجموعة وشخصيتها عادةً ما يُمليان علينا 

كيف سيتم تنظيم اجتامع عمل املجموعة.
اجتامع  بفتح  يقوم  السكرتري)  يكون  ما  املجموعة (عادةً  يقود  الذي  العضو   .1

عمل املجموعة بالدعاء.
املناقشات  هذه  تشمل  ما  عادةً  وحلوهلا.  املجموعة  مشاكل  مناقشة  يتم    .2
 مد أو  االجتامعات  هبا  تُعقد  التي  باملنشأة  املجموعة  عالقة  مثل  مواضيع 
 كفاءة املجموعة يف محل رسالة زمالة املدمنني املجهولني أو أي قضايا أخر

قد هتم املجموعة.
يقدم أمني الصندوق تقريراً حول وضع املجموعة املايل ويقدم توصيات بشأن    .3

التربع للجنة خدمة املنطقة أو اإلقليم أو مكتب اخلدمات العاملية.
جلنة  خيص  فيام  املجموعة  هتم  قد  التي  باألمور  تقريراً  املجموعة  ممثل  يقدم    .4

خدمة املنطقة أو اإلقليم أو مكتب اخلدمات العاملية.
يقدم بقية اخلدم املؤمتنني تقارير عن مسؤولياهتم اخلدمية.   .5

تتناول املجموعة أي مناصب خدمية شاغرة أو مهام حتتاج إىل التنفيذ.   .6
ينتهي االجتامع بالدعاء.   .7

تعقد بعض املجموعات اجتامعات العمل اخلاصة هبا بشكل منتظم، بالتزامن مع 
اجتامعات جلنة خدمة املنطقة، بينام تعقد جمموعات أخر اجتامعات العمل عند وجود 

أمور حمددة تستدعي اهتامم املجموعة. وهيدف اجتامع عمل املجموعة إلعطاء األعضاء 
الفرصة ملناقشة املوضوعات ذات األمهية للمجموعة.

للضمير  مماثل  أنه  على  المجموعة  ضمير  اعتبار  يمكن 
بالمبادئ  جماعيًا  وعيًا  يعكس  المجموعة  فضمير  الشخصي. 
الروحانية، وفهمها والتسليم لها. يتخذ ضمير المجموعة شكًال ويظهر 
عندما يعطي أعضاء تلك المجموعة الوقت للتحدث إلى بعضهم 
البعض بشأن احتياجاتهم الشخصية، واحتياجات تلك المجموعة، 

واحتياجات زمالة المدمنين المجهولين ككل.
إنه ينجح: كيف؟ ولماذا؟

ضمير المجموعة
اإلرشاد  عىل  كمجموعة  نحصل  خالهلا  من  التي  الوسيلة  املجموعة  ضمري  عدّ  يُ
املستمر من قوتنا العظمى يف عملية اختاذ قراراتنا. فضمري املجموعة هو عندما جيتمع 
ن لد كل منهم ضمري يقظ ملناقشة أسئلة تتعلق باخلدمة. يظهر هذا  معاً مدمنون تَكوّ
حللول  ويصلون  البعض  لبعضهم  املجموعة  أعضاء  يستمع  عندما  بوضوح  الضمري 
املجموعة  ضمري  عىل  واالعتامد  املتبادل  واالحرتام  اهلادئة  املناقشة  إن  حيث  توافقية. 

يساعدها عىل حتقيق هدفها األسايس.
الروحي  اإلرشاد  لتنفيذ  قاسية  كأداة  التصويت  نستخدم  األحيان  بعض  يف  نحن 
للتصويت.  حاجة  هناك  تكون  ال  األوقات  من  كثري  ففي  وواضح.  حاسم  بشكل 
فبعد مناقشة األمور باهتامم وعمق يصبح ضمري املجموعة واضحاً متاماً، ويسأل قائد 
االجتامع إذا ما كان هناك أي اعرتاض عىل ضمري املجموعة. وبغض النظر عن كيف 
الوقت  أخذ  فإن  بدونه،  أو  بالتصويت  سواءً  عملها،  اجتامع  تسيري  املجموعة  قررت 

ملناقشة األمور بشكل منفتح هو أمر أسايس.
إن واحدة من أفضل الطرق التي يمكن هبا للمجموعة حل املشاكل التي قد تطرأ 
للمدمن  التعايف  رسالة  محل  وهو  للمجموعة  األسايس  اهلدف  عىل  الرتكيز  إبقاء  هي 
عرش  االثني  التقاليد  يف  املوجودة  الروحانية  املبادئ  فمامرسة  يعاين.  زال  ما  الذي 
 ننا من حل معظم مشاكل املجموعة؛ ويف حاالت أخر كّ واخلطوات االثنتي عرشة متُ
تسعى املجموعة إلجياد اقرتاحات من املجموعات املجاورة أو من خالل ممثل املجموعة 

يف جلنة خدمة املنطقة.

الحفاظ على المجموعات المحلية قوية
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمجموعات من خالهلا التحدث عن القضايا 
املهمة خارج اجتامع عمل املجموعة. لتنمية ضمري املجموعة جيب إتاحة الوقت، سواءً 
من خالل اجتامعات العمل املنتظمة أو من خالل االجتامعات التي يتم حتديدها بشكل 
منفصل. تقوم بعض املجموعات بعمل جرد منتظم ملجهودات املجموعة يف محل رسالة 

زمالة املدمنني املجهولني، ويعالج البعض اآلخر املواقف عند حدوثها. إن ورقة عمل     
”بناء جمموعات حملية قوية“ هي أحد املصادر التي يستطيع األعضاء استخدامها لتقوية 
جمموعتهم. وتستطيع املجموعة اإلجابة عىل بعض األسئلة اآلتية خالل مناقشاهتا حول 

كيفية بناء جمموعات حملية قوية:
ما مد فعالية املجموعة يف محل رسالة زمالة املدمنني املجهولني للتعايف؟   

متاحة  تكون  أن  هلا  وكيف  ترحيباً  أكثر  تصبح  أن  املجموعة  تستطيع  كيف   
للمزيد من املدمنني يف جمتمعها؟  

كيف تسعى املجموعة إىل خلق بيئة آمنة لألعضاء اجلدد؟ هل األعضاء اجلدد   
عرضة للتحرش اجلنيس أو االستغالل املادي بطريقة غري مالئمة؟  

هل صيغة وسياق االجتامع مناسبان للمجموعة؟    
هل يقوم قائد االجتامع أو الرئيس أو السكرتري بتهيئة جو من التعايف داخل   

االجتامع؟  
هل يطبق أعضاء املجموعة مبادئ زمالة املدمنني املجهولني ويشاركون هبا يف   

املجموعة؟  
هل احلضور ثابت أم متزايد؟    

كيف حتافظ املجموعة عىل عالقة قوية باملنشأة التي يعقد هبا االجتامع؟    
كيف تأخذ املجموعة يف االعتبار شكلها العام مع املجتمع؟    

هل تطبق املجموعة التقاليد واملفاهيم االثني عرش لزمالة املدمنني املجهولني؟    
هل يتم استخدام أموال املجموعة بحكمة؟ كيف تستخدم املجموعة أمواهلا   

لتعزيز رسالة زمالة املدمنني املجهولني؟ 
هل طلبت خدمات املنطقة أو اإلقليم أو النطاق اجلغرايف أو مكتب اخلدمة   

العاملي املسامهة من املجموعة؟  
هل تقوم املجموعة بتقديم أعضاء جدد خلدمة املجموعة؟    

هل تقوم املجموعة بإعداد خدم مؤمتنني للمناصب اخلدمية األخر؟    
عن  قبضتنا  إرخاء  األسهل  من  يصبح  عظمى  بقوة  ثقتنا  نمو  مع 
والتوقف عن الكفاح للحصول على  التمسك برغباتنا الشخصية 
من  يصبح  أعيننا  نصب  التسليم  مبدأ  وبوضع  فقط.  نحن  نريده  ما 

األسهل علينا العمل معًا ضمن مجموعة.
إنه ينجح: كيف؟ ولماذا؟
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هذه املادة اخلدمية موافق عليها من قبل جملس اإلدارة
األعضاء  قبل  من  إستخدامها  ينبغي  اخلدمة  كتيبات 

واملجاميع واللجان اخلدمية كمورد بدال من قرائتها يف اجتامع 
زمالة املدمنني املجهولني.
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