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 پیشرفت از طریق اتحاد جهانی

 نارانان 0202کنفرانس خدمات جهانی 

 4244 دسامبر 42

    (CAR)گزارش دستور کار کنفرانس   

نارانان  4242خیرمقدم از طرف کمیته کنفرانس خدمات جهانی  

هاای  مات جهانی و هیئت امنای گروههای خدالبدل نمایندگان، کمیتهاند، نمایندگان، علیما این گزارش را به کلیه مناطقی که ثبت شده

آمااده   "پیشارتت ا  طریاا اتحااد جهاانی      "نارانان تحت عنوان  0202کنیم تا برای کنفرانس خدمات جهانی خانواده نارانان ارسال می

ولی مناطا ثبات  ماه می برگزار خواهد شد. این گزارش  تقط به  بان انگلیسی موجود است  0آوریل تا  07گردد. این کنفرانس ا  تاریخ 

 توانند آن را به  بان خود ترجمه نمایند.ای که انگلیسی  بان نیستند میشده

کارمندان دتتر خدمات جهانی، هیئت امنا، اعضای کمیته خدمات جهانی، نمایندگان منااطا  کنفرانس خدمات جهانی رویدادی است که 

شوند. با رشد و به هم ملحا می ر کنفرانس خدمات جهانی برای رشد انجمنهای نمایندگان و دیگر اعضای عالقمند نارانان دالبدلو علی

-های خانواده نارانان، ثابات مای  و شنیدن وجدان گروه گروه "معتادان ةکمک به دوستان و خانواد "انجمن، هدف اصلی ما یعنی  ةتوسع

 ماند.  

دو سال یک بار برگزار کرده است. هار کنفارانس شااهد اتازای       کنفرانس خدمات جهانی را هر 0222نارانان، ا  سال  ةهای خانوادگروه

هاای قبلای و آتای را    شرکت مناطا ا  گوشه وکنار جهان است. کنفرانس آتی، نهمین کنفرانس خواهد بود. اطالعات در مورد کنفارانس 

 پیدا کنید. conference-service-anon.com/world-http://www.narتوانید در  می

باا عناوان    0202های نمایندگان، هیئت امنا و مهمانان ا  سراسر جهان در اولین کنفرانس مجا ی در سال البدلاطا و علینمایندگان من

 ها به گفتگوها و موتقیت کنفرانس کمک کرد.شرکت کردند. تنوع دیدگاه "رشد ا  طریا خدمت"

 رسایدگی  ماورد  کنفارانس  در خاواهیم می را که موضوعاتی یمتوانمی ما آن وسیله به که است ابزاری CARگزارش دستور کار کنفرانس 

 تماا   تاا  دهناد  قارار  خاود  هایگروه و نواحی مناطا، دسترس در را پیشنهادات این خواهیممی مناطاکلیة  ا . دهیم ارائه ، گیرند قرار

. نمایناد  اعال  گروه سطح در را خود اتنظر تا باشد ترصتی و شوند مطلع شد، خواهد مطرح کنفرانس در که موضوعاتی ا  نارانان اعضای

البادل  و یاا علای   منااطا  نماینادگان  ترتیا   ایان  ها به ناحیه و سپس به مناطا منتقل شاود تاا باه   امیدواریم با این روش وجدان گروه

البادل نماینادگان   لای و یا ع مناطا نمایندگان بتوانند به درستی وظیفة نمایندگی منطقة خود را انجا  دهند. پس ا  این کار، نمایندگان

-البدل نماینده نداشته باشد، میشرکت کرده و ا  طرف منطقة خود رای خواهند داد. اگر یک منطقه نماینده یا علی 0202در کنفرانس 

البدل نمایندگانی که به ی نخواهد داشت. در کنفرانس تقط نمایندگان )و علیفرستد که حا صحبت داشته ولی حا رأتواند یک وکیل ب

 ی دارند.کنند( و هیئت امنا، حا رأخدمت میای نماینده ج

 4242اهداف کنفرانس خدمات جهانی 

طبیعی پیاامی اسات کاه     ةکنفرانس خدمات جهانی است. خدمت چشماد جهانی نتیجة شرکت اعضای انجمن در پیشرتت ا  طریا اتح

گرتته تا امریکای جناوبی، ایاران، اتریقاای جناوبی و ساایر      همگی ما در آن سهیم هستیم. ا  طریا خدمت اعضا در تما  نقاط ا  روسیه 

ها و مفاهیم نارانان منعکس شده است، بستگی به تماا   هدف واالیی که در سنتگیریم. کشورها، برای رشد و حفظ اتحاد برنامه الها  می

گیاری مبتنای بار وجادان گروهای،      یمشویم تا ا  طریا گفتگاوی صاادقانه و ت ام   اعضای ما در سراسر جهان دارد. ما دور هم جمع می

 نیا های انجمن را بررسی نماییم.

 فهرست اولویت بندی نشریات بهبودی

باه   ی کاه هاا و مطاالب  پیشنهادی برای تهیة تهرست اولویت بندی نشریات بهبودی ت وی  شد. لیستی ا  درخواست 0222در کنفرانس 

خواهیم این لیست را باا نظار منطقاة خاود     باشد. ا  نمایندگان مناطا میپیوست این گزارش می ،رسیدهکمیتة نشریات خدمات جهانی 

-بندی نمایند. تکمیل هر نشریة بهبودی بستگی به مطال  ارائه شده ا  طرف انجمن دارد. ما نماینادگان را تشاویا مای   بررسی و اولویت

 عملی کند.کنیم تا مطال  را بررسی کنند تا کمیتة نشریات خدمات جهانی اهداف کنفرانس را 
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 انتخابات

دهند. این اتراد اعضای نارانان هستند که ی مینفرانس خدمات جهانی اعضای صاح  رأی کنفرانس، به کاندیداهای منابع انسانی رأدر ک

 و  )تا پنج نفار( هیئات  ی در کنفرانس، یک سنامه، اعضای دارای حا رأمت در هیئت امنا هستند. طبا آیینمتقاضی و واجد شرایط خد

کنناد. حاداک ر تعاداد    کنند و هیئت امنا دو سو  )تا ده نفر( هیئت امنا را ا  منابع انسانی انتخااب مای  منابع انسانی انتخاب می امنا را ا 

 باشد.هیئت امنا پانزده نفر می

 جایگاه خالی برای هیئت امنا وجود دارد.   8،  0202در کنفرانس خدمات جهانی

 شود.خالل کنفرانس خدمات جهانی انتخاب می گردانندة کنفرانس آتی نیز در

 گزارشات

باه کمیتاة    0202توریاه   02ای تهیه نمایند و تا کنند، گزارش منطقهشود حتی اگر در کنفرانس شرکت نمیا  تما  مناطا خواسته می

هاای  و کمیتاه ارائه دهناد. ایان کمیتاه گازارش منااطا       wscconference@nar-anon.orgکنفرانس خدمات جهانی به آدرس: 

خدمات جهانی را به همراه خزانه و دستور جلسات، تنظیم خواهد کرد. الگویی برای گزارش مناطا تهیه خواهد شد. لطفا گزارشات را باه  

ارائه نمایید. دادن گزارش منطقه به کنفرانس خدمات جهانی، حتی اگر منطقة شما در کنفرانس شرکت نکناد، اطالعاات    wordصورت 

 دهد.  کند و به ما امکان خدمت بهتر به انجمن را میمورد مناطا جهان تراهم میمهمی را در 

 قوانین انضباطی پیشنهادی کنفرانس

جلسه تراهم آید تا ا  حقاو  هماة اعضاا، حقاو  کنفارانس       ةهدف ا  بکارگیری قوانین انضباطی این است که یک روش منظم برای ادار

ها بطور مقتضی استفاده کنیم، رویة پارلمانی ه حمایت شود. اگر اصول را درک کنیم و ا  روشو تبادل نظر آ ادان (WSC)خدمات جهانی

اندا د. گردانندة کنفارانس خادمات جهاانی، کنفارانس را باا      خیر نمینس خدمات جهانی شده و آن را به تأباعث اتزای  انجا  کار کنفرا

 کند.  ن نسخة قوانین رابرت اداره میاستفاده ا  قواعد انضباطی کنفرانس خدمات جهانی و آخری

قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی را که برگرتته ا  آخرین نسخة قوانین رابرت بوده به همراه ضاوابط   برای ادارة جلسه،کنفرانس 

هاای کنفارانس، دوا ده   مشیکه در تضاد با سایر خطبرد. قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی در صورتیپیشنهادی اعضا، به کار می

 شوندسنت یا دوا ده مفهو  خدماتی نارانان نباشد، برای رتع نیا های کلی کنفرانس به کار برده می

شود. که قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی به اندا ه کاتی قابل درک نباشند، ا  آخرین نسخة قوانین رابرت استفاده میدر صورتی

 شود. مشی قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی مقرر میتضاد یا اختالتی وجود داشته باشد، خطوقتی میان این دو قانون 

کند. مواتقات عماومی کنفارانس خادمات     گیری رسمی مییی رأاش را بوسیلهپس ا  بحث و گفتگوی کاتی، کنفرانس مواتقت عمومی 

هایی که نیا  به دو سو  آرا دارد و در قوانین انضباطی کنفارانس خادمات   گیریشود مگر برای آن ت میمجهانی با اک ریت آرا تعیین می

 گیری بر اساس روح تواتا جمعی)اتفا  آرا( انجا  شود.کند تا  ت میمجهانی تعریف شده است. کنفرانس خدمات جهانی تالش می

کنفرانس خدمات جهانی قوانین انضباطی  

های نماینده و وکاال حاا صاحبت    البدلی دارد. علیو رأ جهانی حا صحبت هر نماینده و عضو هیئت امنای کنفرانس خدمات .2

های خدمات جهانی حا صحبت دارناد  ی ندارند. مسئولین کمیتهالبدل حا رأی دارد. وکال حا رأدارند. در غیاب نماینده، علی

ر اجرایی دتتر خدمات جهاانی حاا   شود. مدیشان محدود میپیرامون تعالیت هایشان تنها به گزارش و سواالت کمیتهو صحبت

 شود.  های دتتر خدمات جهانی محدود میصحبت دارد و صحبت  دربارة گزارش و سواالت  به تعالیت

تواند صحبت کند مگر اینکه دیگران تمایل به توضیح در مورد پیشنهادی هیچ عضوی در مورد یک پیشنهاد بیشتر ا  یکبار نمی .0

کنند تقط یاک  البدل منطقه وقتی در مورد پیشنهادی صحبت مید داشته باشند. نماینده و علیباشکه ترصتی برای آنها نیز می

 شوند.نفر در نظر گرتته می

 مان محدودی برای صحبت هر شخص وجود دارد. هیچ عضوی بیشتر ا  سه دقیقه روی موضوعی حا صاحبت نادارد و نوبات     .2

ننده ضروری بداند، طبا صاالحدید خاود ممکان اسات کاه  ماان را       شود. هر چند اگر گرداصحبت توسط گرداننده تعیین می

 اتزای  دهد. ادامة بحث، با پیشنهاد یکی ا  حضار و تایید آن میسر است.

تواند صاحبت  باشد. بی  ا  سه نفر مواتا و بی  ا  سه نفر مخالف نمیتعداد صحبت کنندگان در مورد موضوع نیز محدود می .2

 یکی ا  حضار و تایید آن میسر است. کند. ادامة بحث، با پیشنهاد
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هر پیشنهاد اصلی ا  طرف اعضای کنفرانس باید در یک تر  پیشنهاد کنفرانس خدمات جهانی بطور کتبی باشد و شامل اسامی  .5

کنناد  هاا را طارح یاا حمایات مای     و جایگاه خدماتی اعضای پیشنهاد دهنده و حمایت کنندة پیشنهاد باشد. وقتی که پیشنهاد

شاوند نیاا  باه    شوند. پیشنهاداتی که توسط هیئات امناا مطارح مای    البدل منطقه یک عضو در نظر گرتته میو یا علی نماینده

بندی شوند تا در تاثیر پیشنهاد، شفاتیت ایجاد شاود. هار پیشانهاد بایاد     حمایت ندارند. پیشنهادات باید به صورت م بت جمله

دهناد  های واقع در پیشانهاد رای مای  منعکس شده باشد  یرا اعضا به جمله شفاف، دقیا و جامع بوده و هدت  در جمله کامالً

 نه به هدف آن. پیشنهادات باید قبل ا  اینکه گرداننده، پیشنهاد دهنده را معرتی نماید، روی میاز پیشانهادات گشاشاته شاود.     

پیشانهاد و حمایات آن، گردانناده آن را     شوند. بعد ا  طرح یکگیری بطور کتبی نشان داده میپیشنهادات قبل ا  بحث یا رای

کند. حال این پیشنهاد در دستور کار قرار گرتته و موضوع جلساه اسات، تقاط در    دوباره واضح و شفاف برای کنفرانس بیان می

 گیرد و باید به طریقی مورد رسیدگی قرار گیرد.است که پیشنهاد به کنفرانس تعلا میاین  مان 

بطور کتبی مطرح شاود و شاامل    (WSC)پیشنهاد اصلی باید در تر  پیشنهاد کنفرانس خدمات جهانیای در مورد هر اصالحیه .2

البدل هر منطقه در  مان پیشنهاد یا حمایات  باشد. نماینده و علیاسم، سِمت اعضای پیشنهاد کننده و حمایت کنندة اصالحیه 

خواهاد تاا موضاوع در    دهد که عضو دیگاری مای  نشان میشوند. هرگونه حمایت تنها ها، یک عضو شناخته میکنندة اصالحیه

باشاد.  کند، مواتا آن پیشنهاد است، نمیکنفرانس مطرح گردد و این لزوماً به معنای اینکه عضوی که پیشنهادی را حمایت می

دانناده پیشانهاد   هاا بایاد قبال ا  اینکاه گر    شوند، نیا  به حمایت ندارند. اصالحیههایی که توسط هیئت امنا مطرح میاصالحیه

گیاری بطاور کتبای نشاان داده     ها قبل ا  بحث یا رایدهنده را معرتی نماید، روی میز پیشنهاد گشاشته شوند. تمامی اصالحیه

 شوند.می

اتتد. همچنین اگر پیشنهاد قابل اصالح باشد، با یک اصالحیه و پیشنهاد باه جریاان   اگر پیشنهاد قابل بحث باشد، به جریان می .7

دهد، نه تردی را کاه پیشانهاد را مطارح کارده اسات. هیچوقات نبایاد        . بحث، پیشنهاد یا اصالحیه را مخاط  قرار میاتتدمی

، مخاط  قرار دهند. گرداننده اعضا را با اسم و سِمتشاان  ها مورد سوال قرار گیرد. اعضا باید همدیگر را ا  طریا گردانندهانگیزه

 گیرد.شود بلکه ا  طریا گرداننده صورت میانجا  نمیدهد. بحث بین دو عضو مخاط  قرار می

گیری با سئوالی که گرداننده در کند. این رأیگیری میید یا رد یک پیشنهاد یا اصالحیه رأییپس ا  آمادگی، کنفرانس برای تأ .8

کرده و یاا بطاور رسامی     گیری را هدایتیکند، رأشود. عضوی که کنفرانس را اداره میکند، انجا  میمورد پیشنهاد مطرح می

شاود. ا   گیری شفاهی در حال ایستاده انجا  مییکند حا رأی ندارد. رأشمارد، تا  مانی که در این سمت خدمت میآرا را می

وع در ماورد  شود که بایستند تا شمارش آرا انجا  گیرد. سپس مواتقین نشسته و ایان موضا  همه آنها که مواتقند درخواست می

 شود.دهند، تکرار میی ممتنع مینی که رأمخالفین و کسا

 باشد.ی بیشتر ا  ن ف آرا میاک ریت آرا )اک ریت ساده( همان رد .9

مشی، باید با تایید دو سو  آرای اعضای شمارش شده در هر جلسه انجاا   ای در مورد رهنمودها و خطهر پیشنهاد و یا اصالحیه .22

 شود. 

انس باشد و در کنفرانس جاری مطرح شده و ت وی  شود، در پایاان کنفارانس   هر پیشنهادی که درگزارش دستور جلسه کنفر .22

 آید مگر اینکه در پیشنهاد طور دیگری معین شده باشد.به اجرا در می

این قوانین انضباطی حاکم بر کنفرانس به همراه دوا ده سنت گروه خاانواده ناراناان، دوا ده مفهاو  خادماتی و آخارین نساخة        .20

 شوند.ر برده میقوانین رابرت بکا

 معیارهای پیشنهاد اعضای کنفرانس

شامل جلساتی است که شرکت کننادگان کنفارانس موضاوعات مختلفای را در آن بررسای       (WSC)دستور کار کنفرانس خدمات جهانی

 کنند.می

مطرح کرده بودناد. انجمان    های خانواده نارانان در دستورکار کنفرانسشوند که گروهدر جلسة موضوعات معوقه، پیشنهاداتی بررسی می

اناد، بناابراین   هاایی برگازار کارده   برای بررسی و ار یابی این پیشنهادات ترصت داشته است. مناطا بارای بررسای دساتور کاار، مجماع     

توانند با آگاهی ا  وجدان گروه آن منطقه به کنفرانس خدمات جهاانی بیایناد. هار پیشانهادی کاه در جلساه       شان مینمایندگان منطقه

 وضوعات معوقه مطرح شود ولی در دستور جلسه نباشد، باید برای بررسی در مقولة خاصی قرار گیرد.م
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در دساتور کاار    نظار شاده  هاا و پیشانهادات صارف   موضوعات معوقه، پیشنهادات قابل قبول ا  طرف حاضرین، شامل اصالحیه ةدر جلس

نه، قوانین انضباطی کنفرانس و یا عملکردهای کلی کنفرانس جااری ا   کنفرانس جاری، پیشنهادات مربوط به دستور جلسه کنفرانس رو ا

 باشد.های رو های قبل، مییید صورتجلسهشود یا تأقبیل پیشنهاداتی که به وقت دیگری موکول می

پیشانهاد  موضوعات معوقه، گردانندة کنفرانس خدمات جهانی، هرگونه پیشنهادی ا  طرف حضار در کنفرانس که اساساً هادف   ةدر جلس

دهاد یاا تاالش بارای تغییار دوا ده قاد ، دوا ده سانت،دوا ده مفهاو          را تغییر می  (CAR)مطرح شده در گزارش دستور کار کنفرانس

کند. اینگونه پیشنهادات که نیا  به بررسای مجادد   خدماتی، تالش برای تغییر نا ، ماهیت یا هدف نارانان را دارد، ا  دستور کار خارج می

 گیرند.  را دارند، تحت عنوان موضوعات جدید مورد بررسی قرار می توسط انجمن

تواند نشریات بهبودی جدید را ت وی  کند یا تغییراتی در نشریات بهبودی م وب موجود ایجااد  نمی  (WSC)کنفرانس خدمات جهانی 

ارائاه شاده باشاد. تعریاف      به انجمن (CAR)کند مگر اینکه نشریات جدید یا تغییرات در نشریات موجود در گزارش دستور کار کنفرانس

کنناد. ایان نشاریات شاامل     ها ا  آنها در جلسات بهبودی استفاده میسادة نشریات بهبودی این است: نشریات م وب کنفرانس که گروه

ت در نشاریات م اوب   باشند. تغییراهای کار قد  میآبی و کتاب های بهبودی، کتابچههای رو انه و پمفلتهای قد ، سنت و کتابکتاب

کنفرانس نیا  به ت وی  انجمن دارند. پیشنهاداتی ا  سوی حاضرین که باعث تغییر در نشریات م اوب کنفارانس شاوند، تحات عناوان      

 شوند.موضوعات جدید بررسی می

هرگونه پیشانهادی   شنود.خدمات جهانی، دتتر خدمات جهانی یا هیئت امنا را می هایکنفرانس خدمات جهانی همچنین گزارش کمیته

 گیرد.که در نتیجة این گزارشات مطرح شود، تحت عنوان موضوعات جدید قرار می

ریزی شده برای دورة بعد، ت وی  نشریات خادماتی جدیاد   های طرحها، پروژهجلسة موضوعات جدید کنفرانس خدمات جهانی به بودجه

نظرات جدیدی که درکنفارانس  کند. رسیدگی می (CAT) "ایید کنفرانسنشریه در مسیر ت"رسانی در چهارچوب  مانی و نشریات اطالع

کند. پس ا  بحث دربارة نظراتی که در کنفرانس جااری  جاری مطرح شده مانند تغییر در نشریات بهبودی م وب کنفرانس را ار یابی می

  (CAR)در گزارش دساتور کاار کنفارانس   گیرد که آیا این نظرها یا پیشنهادات ت میم می (WSC)مطرح شد، کنفرانس خدمات جهانی

شاوند بایاد هماان    های جدیدی که در این  مان به انجمن آورده میبعدی قرار بگیرد یا اینکه در مورد آنها هیچ اقدامی انجا  نگیرد. ایده

 را داشته باشند و در تر  پیشنهاد اعضا نوشته شده و ارائه گردند.   CARضوابط پیشنهادات 

 دی نشریات بهبودیبنفهرست اولویت

نشریات خدمات جهانی رسیده، تهیه شده  ها و مطالبی که به کمیتهبندی نشریات بهبودی که از درخواستفهرست اولویت

 خواهند بود. 4242شود و پس از شمارش، اولویت تهیة نشریات بهبودی بندی میاست، توسط هر منطقه اولویت

  این گزارش است مراجعه شود( )به فهرست اولویت بندی نشریات که پیوست

-شود تا برای اولویات بار تهیه و خالصه میهمانطور که در کتاب راهنمای خدمات جهانی خواسته شده است، این لیست هر دو سال یک

ولویات  کنیم که نظر مناطا خود را در مورد اتقاضا می 0202بندی، به کنفرانس خدمات جهانی ارائه شود. ا  شرکت کنندگان کنفرانس 

باالترین اولویت است( در این جدول در کنار اسام نشاریه    2) شماره  2-02 آوری کنند و آنها را به ترتی  اولویت ا  شمارهنشریات جمع

آرا برای نگارش، بررسی، بساط و ویارای ،    گیری خواهد شد. نتیجهیشده و در کنفرانس در مورد آنها رأآوری ها جمعبنویسند. این تر 

)مراحل ت وی  نشریات بهبودی در  نشریات خدمات جهانی داده خواهد شد. ت وی  نشریات بهبودی، به کمیته   ارسال به مرحلهقبل ا

 کتاب راهنمای خدمات جهانی آمده است(

گشاری حا چاا   به همراه یک تر  وا بایدها کند. تما  نوشتهنشریات ا  انجمن دریاتت می شروع کار بستگی به مطالبی دارد که کمیته

 های خانواده نارانان ارسال شود در غیر این صورت حشف خواهند شد و ا  آنها استفاده نخواهد شد.به گروه
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 4242پیشنهادات کنفرانس خدمات جهانی 

   4 پیشنهاد

کتکا    15دستور کار کنفرانس و در خط اول پاراگراف یکک در صکفحه    2بند یک در قوانین انضباطی کنفرانس در صفحه 

 راهنمای خدمات جهانی، تغییر زیر انجام شود:

کنفرانس خادمات جهاانی حاا    در منطقه  هر نمایندة. و رای داردهر نماینده و عضو هیئت امنای کنفرانس خدمات جهانی حا صحبت 

 ی دارد.صحبت و رأ

 مشی و رهنمودهاخطکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایرانپیشنهاد دهنده: 

 0  رعایت مفهوهدف: 

باا حاشف    دهند.طی ترایند طوالنی به کنفرانس ارائه میخود را مناطا  اتکنند و نظردر کنفرانس شرکت می منطقه 22بی  ا  دلیل: 

در گاروه   چناین وقتی آنها در کنفرانس و هم گشار نخواهد شد.تأثیری آنها بر نتیجه رعایت خواهد شد و رأ 0منا، مفهو  ی هیئت احا رأ

شوند. عالوه بر ایان، آنهاا دو باار    شوند و آنها با سایر اعضای نارانان متفاوت میشکسته می 20و سنت  0هند، مفهو  دخودشان رأی می

 باشد.می 2و مفهو   0دهند، یکبار در گروه خودشان و یکبار در کنفرانس، و اینکار کامال مخالف سنت رأی می

 پی  بینی نشده.ثیر مالی: تأ

 2پیشنهاد

 :نمایند تغییر زیر بصورت در قوانین انضباطی کنفرانس 6 و 5، 1بندهای ا  راهنمای خدمات جهانی، کت 15در صفحه 

های نماینده و وکال حا صحبت دارند. در البدلهر نماینده و عضو هیئت امنای کنفرانس خدمات جهانی حا صحبت و رای دارد. علی. 2

در ی دارند. حا صحبت و رأناطا کنفرانس خدمات جهانی و رئیس هیئت امنا نمایندگان م البدل حا رای دارد.غیاب نماینده، علی

با وکال ی دارند. هیئت امنا و أو رحا صحبت البدل نماینده و نای  هیئت امنا به ترتی  علی غیاب نماینده منطقه یا رئیس هیئت امنا،

-خدمات جهانی حا صحبت دارند و صحبت هایهتمسئولین کمی .ولی حا رأی ندارند حا صحبت دارندگردانندة کنفرانس  تأیید

شود. مدیر اجرایی دتتر خدمات جهانی حا شان محدود میتعالیت پیشنهادات یاپیرامون  هایشان تنها به گزارش و سؤاالت کمیته

 شود. های دتتر خدمات جهانی محدود میتعالیت پیشنهادات یاصحبت دارد و صحبت  دربارة گزارش و سؤاالت  به 

. هر پیشنهاد اصلی ا  اعضای کنفرانس باید در یک تر  پیشنهاد کنفرانس خدمات جهانی بطور کتبی باشد و شامل اسامی و جایگاه 5

البدل منطقه، کنند نماینده و یا علیمی حمایتها را طرح یا پیشنهاد باشد. وقتی که پیشنهاد حمایتخدماتی اعضای پیشنهاد دهنده و 

پیشنهادات باید به  شوند نیا  به تایید نفر دو  ندارند.پیشنهاداتی که توسط هیئت امنا مطرح میشوند. می یک عضو در نظر گرتته

 ثیر پیشنهاد، شفاتیت ایجاد شود. بندی شوند تا در تأورت م بت جملهص

 کتبی مطرح شود و شامل اسم،( به طور WSCای در مورد پیشنهاد اصلی باید در تر  پیشنهاد کنفرانس خدمات جهانی ). هر اصالحیه2

کنندة حمایت البدل هر منطقه در  مان پیشنهاد یا باشد. نماینده و علیکنندة اصالحیه حمایت نده و سمت اعضای پیشنهاد ده

خواهد تا موضوع در کنفرانس مطرح دهد که عضو دیگری میتنها نشان می حمایت،شوند. هرگونه ها، یک عضو شناخته میاصالحیه

هایی که توسط . اصالحیهباشدکند، مواتا آن پیشنهاد است، نمیمی حمایتو این لزوماً به معنای اینکه عضوی که پیشنهادی را  گردد

ها باید قبل ا  اینکه گرداننده، پیشنهاد دهنده را معرتی نماید، روی میز . اصالحیهشوند، نیا  به تایید نفر دو  ندارندهیئت امنا مطرح می

 شوند.گیری مطرح مییها بطور کتبی قبل ا  بحث یا رأشاشته شوند. تمامی اصالحیهپیشنهاد گ

 مشی و رهنمودهاخط کنفرانس خدمات جهانی، هیئت امنا،کاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کالیفرنیای مرکزیپیشنهاد دهنده: 
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 ها.پاسخگو کردن انجمن در قبال گروه: هدف

در نمایناده  "گویاد:  که می است محلی خدمات راهنمایکتاب  22ة نمایندگان مناطا در صفحة همسو با بند دو  وظیف اقدا  این: دلیل

 خدمتگزارانبه  ای منطقه هایمعمج ترتی  همین به ."کندها و نواحی منطقة خود صحبت میسطح خدمات جهانی ا  طرف اعضا، گروه

ها محفوظ است. این پیشانهاد باه هیئات امناا حاا      ی گروهدهند ولی حا رأی و صحبت برای نمایندگان خدماته حا صحبت میمنطق

دارد. بعالوه، رئیس هیئت امنا برای بیان خارد جمعای   یدهد ولی حا رأی و صحبت را برای نمایندگان مناطا محفوظ نگه مصحبت می

 [نیا  باه حمایات دارد.  اد آنها نیز پیشنه شود ورتتار می هیئت امنا مانند سایر پیشنهاد دهندگان با] هیئت امنا، حا رأی و صحبت دارد.

 تعداد "است. نارانان ةخانواد هایگروه عهدة در نارانان به خدمات نهایی اختیار و مسئولیت"گوید: دارد که می مطابقت 0اینکار با مفهو  

   .ستا اتزای  حال در ترستندی که به کنفرانس خدمات جهانی نماینده میمناطق تعداد واست  رشد حال در مناطا

 نیا ی باه چاا  نادارد.   0202در کنفرانس خدمات جهانی  0202 یرا تغییرات در قوانین انضباطی کنفرانس  ،هزینه حداقلثیر مالی: تأ

 شود.دوباره چا  می ة اضاتیکتاب راهنمای خدمات جهانی هزینه چا  دارد ولی این کتاب بعد ا  هر کنفرانس با حداقل هزین

 2پیشنهاد 

 نین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی در کتا  راهنمای خدمات جهانی، تغییرات زیر انجام شود:در بند یک قوا

شاان محادود   پیرامون تعالیات  هایشان تنها به گزارش و سؤاالت کمیتههای خدمات جهانی حا صحبت دارند و صحبتمسئولین کمیته

 شود.می

حضاوری یاا    جلساات  کاه در  اشات خواهد دالبدل نماینده نده و یک علیفرانس خدمات جهانی یک نماینهر کمیتة خدمات جهانی در ک

پیراماون  ساؤاالت  توانناد باه   مای و  گزارش کمیته را تهیه کارده  های خدمات جهانیحا رأی و صحبت دارند. مسئولین کمیته ،مجا ی

 پاسخ دهند.شان تعالیت

 مشی و رهنمودهاخط نشریات،کاربرد پیشنهاد: 

 ه ناراتین خدمات جهانیکمیتپیشنهاد دهنده: 

تعاداد  یاادی ا  نماینادگان     ها در کنفرانس خدمات جهانی شاملِ موضاوعاتی اسات کاه   مشیِ بحثیاری ا  پیشنهادات و خطبس: هدف

د به خدمتگزاران ماورد اعتماا   دادن حا صحبت و رأیها را ندارند. با ورود به این بحثبرای دان ِ کاتی  یاای و هیئت امنا تجربه منطقه

بودجاه   )مانند ناراتین، نشریات، تخ صیات هر بر جزئشود که مند میبهرهای کل انجمن ا  نظراتِ تخ  یهای خدمات جهانی، کمیته

حاو ة  تارین اعضاا در   تارین و تعاال  آگااه  نیرو و امیاد  نظرات دقیقا مبتنی بر تجربه،این  لشا ( متمرکز است.، وبسایت و غیرهو امور مالی

 است.   های خاصکمیته

هاای  تاا پاساخ  کناد  آنها (کماک مای  های البدلمل هیئت امنا و نمایندگان مناطا / علیی دهندگان ) شااین پیشنهاد به همة رأ :دلیل

 تار ت امیم  آگاهاناه  ،ی دادننتیجه هنگا  رأدریاتت کنند و در  شانها و مسائل مورد توجهالؤبه سبیشتر را  ةتر و مبتنی بر تجربآگاهانه

اماا   کنناد  نظارت مای های خدمات جهانی کند که بر کمیتهدهندگان هیئت امنا کمک مییرأ تعلینابرابریِ  رتعبه د. این موضوع بگیرن

 کترا  آنها مانند نااراتین، شا  برخی در مدت قابل توجهی هیئت امنا های خاص خدمات جهانی ندارند )هیچ تعهدی به خدمت در کمیته

باه  پیشانهاداتی  هاای خادمات جهاانی    دهد کمیتهتعلی اجا ه میهای مشیاست که خط ناکارآمدرمن فانه و (. این موضوع غیاندهنداشت

 ی بدهند.ا  آنها دتاع کنند یا به آنها رأ ،توضیح بدهنداند پیشنهاداتی را که خودشان ارائه کرده شته باشندولی اجا ه ندا کنفرانس بدهند

شته محرومیات ا   . در گشاستصفر  تقریباهزینه آنها نیست، های البدلیا علی ر شخ ی نمایندگانا  آنجا که نیا ی به حضو :مالی ثیرتأ

در صورتی که کمیتاه   دوب در مورد سنت هفتم فرانس خدمات جهانی بیشتر بر پایة نگرانیهای خدمات جهانی در کنشرکت تعالِ کمیته

قبال ا  کنفارانس   . وجود داشات  های سفرکرد، امکانِ وجودِ محدودیتخاب میای را خارج ا  امریکا برای سفر انتخدمات جهانی نماینده

 .پرداخات ها را مای انجمن آن هزینه یاتتند ودر کنفرانس حضور می ،پردا ندای بت امنا بدون این که خودشان هزینه  اعضای هیئ 0202

بنابراین رسمی بنا نهاده شاده اسات    مجا ی حضور پیدا کنند، ه به صورتاند کئت امنا این امکان را یاتته  اعضای هی 0200ا  آغا  سال 

های آینده مخ وصا چون بخ ِ مجا ی ِ کنفرانس، کمیته خدمات جهانی باشد وجود ندارد ةو دیگر دلیلِ مالی که مانع ا  حضور  نمایند

 رسد.اجتناب ناپشیر به نظر می

 



7 
 

 5پیشنهاد 

 زیر انجام شود: راهنمای خدمات جهانی، تغییر کتا  15نی در صفحه در بند یک قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جها

 اضاته شود: 2جملة  یر به عنوان آخرین جمله به بند 

در کنفارانس   آنچاه را دهاد  ت مای  بان اصلی آنها انگلیسای نیسات ترصا    به اعضایی که همزمان ةترجم و ا  تناوری ترکیبیاستفاده ا  

 ها شرکت کنند.ثدر بح هست، بشنوند و خدمات جهانی

 قوانین انضباطی کنفرانسکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  22)پیشنهاد  0202 خدمات جهانی کنفرانسکمیته پیشنهاد دهنده: 

-مای  شارکت  و مهمان هستند کنفرانس خدمات جهانی درکه وقتی  دکنمی تراهم ترصتی نیستند بلد انگلیسی که اعضایی برای: هدف

 .شنوندب خودشان  بان به را کلمات ،کنند

 طاور  به تواننمی را 9 و 8 نیستند، مفاهیم بلد انگلیسی که شود کسانی رکتش ا  اگر نارانان مانع. است جهانی انجمن یک نارانان: دلیل

 کرد. رعایت کامل

اعضا و منااطقی   . در غیر این صورت،گنجانیدکنفرانس  های متعادلتوان آن را در هزینهمیا  قبل تعیین شود، هزینه وقتی ثیر مالی: تأ

 آن را بپردا ند.  ةتوانند هزینشوند، میمند میکه ا  این تکنولوژی و مترجمین بهره

 6پیشنهاد 

 زیر انجام شود: تا  راهنمای خدمات جهانی، تغییرک 16قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی صفحه  11در بند 

ت وی  شود، در پایان کنفرانس به  موضوعات جدید ةدر جلسجلسه کنفرانس جاری باشد و  . هر پیشنهادی که در گزارش دستور22

 آید مگر اینکه در پیشنهاد طور دیگری معین شده باشد.اجرا در می

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه راکی مانتینپیشنهاد دهنده: 

 باه  منجار  ، نتخا م ةا  طریاا نمایناد  موضاوعات جدیاد    ماورد در ن انجما نظر دهد میهدف یک روند مشخص است که اجا ه : هدف

باه کنفارانس    "کنناد ی را به ساختار خدماتی واگشار میاختیار نهای" 2و مفهو   "ثرؤرهبری م" 2. مفهو  ،شود توری تأثیر با ت میماتی

 با ت امیمِ  توانمیرا . موضوعات جدید دکنرسیدگی موقع ه بده شده آورکنفرانس مطالبی که به صحن به دهد خدمات جهانی اجا ه می

دو . ایان پیشانهاد   اقدامی صورت نگیارد یا هیچ  بیاتتدخیر أبه تسال  0تعلی این است که ت میم  هایه. گزینشاشتی گأربه  ،کنفرانس

باه   کناد مای راهنمایی مفاهیم ما ت میماتی را که مربوط به خدمات هستند . کنداضاته می هم به آنها را "پیشنهادت وی  یا رد "ة گزین

 مورد تواتا قرار گیرند.لیت مالی ؤبا مس و موقعهب ،آگاهانه ،ارتباط دوطرته وجه ا  طریابهترین 

ثر ؤما  نظار تباادل  . بخشاد سرعت می ،داشت متعددبه جلسات نیا  که در گششته روی موضوعات جدید  بحثتکنولوژی جدید به  :دلیل

هاای منااطا یاا    های نمایندگان مناطا، نظرسنجیمیزگردها، گردهماییشامل: د توانمیانی قبل ا  کنفرانس خدمات جهاعضای انجمن 

اماا   ،پیشنهادات دستور کار کنفرانس خدمات جهاانی  ةبعد ا  ارائتوان میکند که تجربه اخیر پیشنهاد می های موقت و غیره باشد.کمیته

  گیاری در ماورد  تعویاا اناداختن ت امیم    . باه ردکدشان بحث وگفتگو در مورمشخص و  ی راموضوعات ،پی  ا  کنفرانس خدمات جهانی

والنه ئمسا غیرا  نظار ماالی    هم ا  نظر وقت و ، هم22و  8طبا مفاهیم  ،کنفرانس خدمات جهانی بعدیکار دستور  بهپیشنهادات جدید 

 است.

 مان آمادگی اعضاا باه حاداقل    کنفرانس آتی، به جای تعقی  پیشنهادات کنفرانس قبل، با تمرکز روی موضوعات جدید در  :ثیر مالیتأ

هاای نماینادگان   تواناد شاامل: میزگردهاا، گردهماایی    در مورد موضوعات جدید قبل ا  کنفرانس خدمات جهاانی مای   نظردهید. رسمی

 و غیره باشد. های موقتبررسی آنالین مناطا یا کمیته مناطا،
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 7پیشنهاد 

در  "2دعکای قکدم   "بکه   "ساخته شکد  4216دعایی که در کنفرانس "ر نام با تغیی  "اصالح چیزی که قبال تصویب شده"

 .2در رابطه با پیشنهاد  4216و  4212صورتجلسه 

 0و صافحه   0222پیشنویس صورتجلساه کنفارانس خادمات جهاانی رو  دوشانبه، د.  مااه مای         0، عکس صفحه متن پیشنهاد بعد ا 

 ، گشاشته شود. 0228آوریل  08صورتجلسه نهایی کنفرانس خدمات جهانی رو  شنبه، 

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 اعضای کنفرانس( 22)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 .دهند تشخیصرا  آن بتوانند اعضای انجمن که نحوی به دعا نامگشاری: فده

 اینقسمتی ا  . شد ارائه  سو قد  دعای برای ت وی  آن به عنوان 22، پیشنهاد  0222کنفرانس  در :دلیل

 را  ماانی  کنفرانس طول در بعداً که داد رای کنفرانس سپس. پیشنهاد دهنده آن را پس گرتت و شد گرتته نظر در ادبی سرقت پیشنهاد

 ی ت او  کنفارانس  ،0222 مه 0 دوشنبه رو  در. شد انجا  0222کنفرانس  درکار  این. اخت اص دهد نانانار سو  قد  دعایتهیه  برای

پیشانهاد اعضاا و    ا  ساهواً  دعاا  عناوان . شاود  ارائاه  0228جدیاد در کنفارانس    اعضای کنفرانس، تحت عنوان موضاوع  2 پیشنهاد کرد

 ا . "0222 جهاانی  خادمات  کنفارانس  در شاده  هیاه ت دعاای " عناوان  باا  دعا نه بود، سو  قد  دعای تهیة ،هدف .شد حشف صورتجلسه

 همچناین موضاوع   ایان . شودمی سردرگمی باعثهنگا  صحبت در مورد آن،  که است شده ذکر یمختلف عناوین با دعا ،0222 کنفرانس

 در ماا . دنباش داشته اصالح به نیا  است ممکنکه  است کرده ایجاد 0202-0202کنفرانس  پیشنهادات ا  برخی مورد در را هایی نگرانی

 اسات  ضروری کنیم، می صحبت دعا کدا  مورد در بفهمیم اینکه یبراداریم.  را "انجمن رشد برای دعای" و "آرام  دعای" حاضر حال

 کاه  بود خواهد مفید آنها، بین تمایز منظور به وتهیه شوند  آینده در نیز دیگری دعاهای است ممکن. باشد داشته عنوان 0222 دعای که

   داشته باشند. اسم آنها همه

 داده نشده تاثیر مالی:

 2پیشنهاد 

 ، تغییر زیر انجام شود:، کتا  راهنمای خدمات جهانی2، صفحه 4در پاراگراف 

( منبعی است برای ساختارهای خدماتی در هر کشور که نسبت به ارائه خدمات به اعضا متعهد GWSراهنمای خدمات جهانی )کتاب 

ه توسعمیزان یا و کشوری های ترهنگی، جغراتیایی، ملیتی یا قوانین راهنما ممکن است به خاطر تفاوتکتاب اند. بخشی ا  این شده

تواند به هر شکلی میهر کشور در نارانان  انجمنبنابراین برای به کارگیری مناس  نباشد. ، در کشورهای مختلفنارانان  انجمنیاتتگی 

ن روش جهت یاتتن بهتریرا ها، نواحی، مناطا یا دتاتر خدمات ملی نیا های خدماتی گروهکه مؤثر باشد خدماتی را ساماندهی کند. 

ر خدمات نارانان دهنو  ، حتی اگر شودنتخاب انجمن نارانان هر کشور اکه با وجدان گروه ساختار خدماتی انجمن، بررسی کند. برای 

دوا ده قد ، دوا ده سنت، دوا ده مفهو   اد بامتض مغایر یاو  باشد در خدمت هدف اصلی ما تا وقتی که حقیقتاً ف نشده باشد،تعری

در چنین شرایطی ممکن است اصالحات خاصی  انجا  شود، این اصالحات با . ، قابل قبول استنارانان نباشد اندا چشمخدماتی، هدف و 

حاصل خواهد شد.  (WSO)در نظر گرتتن دوا ده قد  و دوا ده سنت و دوا ده مفهو  نارانان و کس  اختیار ا  دتتر خدمات جهانی 

 نارانان با دتتر خدمات جهانی تماس بگیرید. مای خدمات جهانی گروه خانوادهبرای اطالعات بیشتر جهت تغییرات در راهن

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه راکی مانتینپیشنهاد دهنده: 

و  ندسات هی خدماتی راهنما نارانان، محلی و جهانی خدماتراهنمای های د این است که شفاف نماید، کتابمنظور ا  این پیشنهاهدف: 

پیاا  امیاد را باه     وجاه بهتارین  دهند تاا باه   می آ ادیدر کشورهای مختلف نارانان  انجمنبه . این نشریات خدماتی حکومتیه مدارک ن

 خادمات راهنماای  هاای  کتااب لزو  تغییر مستمر در این پیشنهاد،  د.نکسانی که هنو  ا  اعتیاد یکی ا  نزدیکان خود رنج می برند برسان

 .کندرا برطرف میدر کشورهای مختلف نارانان  انجمننیا های  ینتأمجهت  محلی و جهانی،
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منطقه  ،ا  دتتر خدمات جهانی که بر گروه، ناحیهنادرست  ت ور "ا  دتتر خدمات جهانی نارانان  اختیارکس  و "عبارت گشاشتن : دلیل

گزاران ماورد اعتمادناد و   تخدم ما رهبران ….".   سنت دورعایت ایجاد این تغییرات  .نمایدت ملی تسلط دارد را رتع میو یا دتتر خدما

وارد کاردن جماالت    .باشاد مای  ".باشاد نمی حکومتی هرگز و است خدماتی ما ساختار …"و مفهو  دوا دهم" کنند.بر ما حکومت نمی

هدف و چشم انادا  ناراناان    ،مفهو  خدماتی 20سنت، 20قد  ، 20 که ا  تا  مانی دهد کههای نارانان میگروه تما را  به  جدید این پیا 

 . را برای گروه خود انجا  دهند کاربهترین  هستند اد آکنند پیروی می

 باه  کتاب راهنمای خادمات جهاانی    وکتاب راهنمای خدمات محلی  دو هر ندارد، وجود ایغیرمنتظره یا اضاتی ةهزین هیچ ثیر مالی:تأ

 .شوندرو رسانی می کنفرانس خدمات جهانی به هر دنبال

 9پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، بعد از پاراگراف کمیته خدماتی منطقه، قسمت زیر اضافه شود: 2در صفحه 

 های خاص یا موقت:کمیته

واگشار به ساختارها  را های خاصیمسئولیت توانند به طور موقتها یا کنفرانس خدمات جهانی میها ا  طریا پیشنهاداتی در مجمعگروه

های موقات تشاکیل دهناد تاا     توانند کمیتهدائمی ندارند. نواحی، مناطا، دتاتر خدمات ملی و خدمات جهانی می ةنیا  به کمیت کنند که

 ماا مفیاد باشاد،   اصالی  ف وردن هدجهت برآتواند میای را که بینی نشدهپی  یا نیا انجا  دهند  ،اندها تعیین کردهای را که گروهوظیفه

ساختاری که این مسئولیت را به آنها واگشار کرده بود، گازارش کاار خواهناد داد.    ها پس ا  پایان تعالیت خود به تهاین کمی تأمین کنند.

 پس ا  اینکه کمیتة مسئول، گزارشات را بررسی کرد، کلیه این گزارشات در دسترس اعضا قرار خواهد گرتت.  

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 کلمبیامنطقه پیشنهاد دهنده: 

 ذکار  واحاد  ساختار یک ا  استفاده برای کتاب راهنمای خدمات محلی در تقط که خاص یا موقت ةکمیت پوش  و دامنه گسترش: هدف

   .دهدمی گسترشنارانان  ساختارهای سایر به را آن عملکرد و است شده

 ترعای  ةکمیتا  یاک  عناوان  آن را باه  مات محلیکتاب راهنمای خد هستند، واقعیت یک ما ساختارهای تما  در موقت هایکمیته: دلیل

  .داد گسترش در کل نارانان را مهم ابزار این ا  استفاده که است سودمند و مفید .دهدمی نشان منطقه

 ندارد: تاثیر مالی

 12پیشنهاد 

 فه شود:، در پایان قسمت هیئت امنای خدمات جهانی، پاراگراف جدید زیر اضاکتا  راهنمای خدمات جهانی 7صفحه در 

-. گرداننده با صالحدید خاود مای  شودهای خدمات جهانی استقبال میا  حضور کلیه اعضای نارانان در جلسات هیئت امنا و سایر کمیته

هایی ا  جلسه که در مورد منابع انسانی یا قرارداد و یا موضوعات قسمت .«تواند به اعضایی که حا رأی ندارند، حا صحبت محدود بدهد

، این ساختارهای خدماتی  ماان جلساات و ایمیال    این جلسات ته برگزار شود. برای حمایت ا  با  بودنتواند بسشود، میث میقانونی بح

 .  در وبسایت خدمات جهانی قرار خواهند دادپی  ا  هر جلسه خود را 

 خط مشی و رهنمودهاهیئت امنا، کاربرد پیشنهاد: 

 کالیفرنیای مرکزیمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 بیاان  محلای  خادمات  یراهنماا کتاب  22صفحه در  «هامجمع» قسمت جلسات به روی اعضا که در بودن با  که است این هدف: دفه

ا  تماامی اعضاای ناراناان     »ها ایان اسات:   نظر در قسمت مجمع مورد پاراگراف هم نوشته شود. جهانی خدمات راهنمایکتاب  در ،شده

تواند به اعضاایی کاه حاا رأی ندارناد ، حاا صاحبت محادود        د. گرداننده با صالحدید خود میشوها استقبال میبرای حضور در مجمع

 .«بدهد
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 بارای  جلساات  باودن  با  ا  اطمینان. دوشمی بیان هاگروه توسط که است، متکی برتر نیروی راهنمایی به که است انجمنینارانان : دلیل

 طرتاه  دو ارتبااط  جهاانی  خادمات  جلساتبا  بودن  ، مطمئن شوند.شده خاذات ت میمات پیچیدگی درک ا  کندمی کمک اعضا به اعضا

 .کندمی تشویا را خدماتدر  رشد و کرده ترویج را ثرمؤ

 .جهانی خدماتوبسایت  حفظ برای کار جزئی اتزای : مالی تأثیر

 11پیشنهاد 

گان منطقه، به شکل زیکر تغییکر   آخرین خط پاراگراف چهارم در قسمت نمایند کتا  راهنمای خدمات جهانی، 6ه در صفح

 کند: 

هاای خادمات   تواناد در کمیتاه  البدل نماینده منطقه همچنین میعلی. های خدمات جهانی خدمت کنندتوانند در کمیتهها میالبدلعلی

تواناد ا   مای راتین، های خانواده نارانان و ناا جهانی خدمت کند و ا  طریا شرکت داوطلبانه در گردهمایی آنالین نمایندگان جهانی گروه

  .و آنها را ارتقا دهد کندحمایت منطقه خود  ةو اهداف نمایند هاتالش

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 کالیفرنیای شمالیمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 در اطالعاات  ریگاشا  اشاتراک  باه و نقا    طباا تار ةماهیات داوطلبانا   هاا، البادل علی وگان منطقه نمایند وظایف تشابهبه توجه  :هدف

 همچناین  ،اسات  جهاانی  های خادمات به کمیته خدمت در همکارینق   وبرابری  اهمیتبر  کیدتأ ضمن جهانی نمایندگان گردهمایی

ب  او منشاریات  ارائاة اصاولی   جهت شفاف کردن و کمک باه  های خودشان منطقه جاریهای شتال جهت دادن بهدعوت به شرکت در 

 .راهنمای خدمات جهانی آمده استکتاب مربوط به دوره کنفرانس خدمات جهانی چنانکه در  یهاعالیتکنفرانس و تما  رویدادها و ت

 ،وقت ا  جمله: هاهزینهموانع متعدد  شاهد کروناشیوع های خدمات جهانی قبل ا  کنفرانس مان شرکت در مناطا در  نمایندگان :دلیل

منادرج در   "آمادگویی خوش"با وجود . بودند روبروبا بعضی ا  اینها ا امریکا هم حتی مناطبود، ترجمه  و حمل و نقل ،مدارک سفر ،پول

راهنماای   22ص  در و "شوداستقبال می …تما  مناطا دنیا برای شرکت ...  ا  همه نمایندگان ": راهنمای خدمات جهانیکتاب  9ص 

شارکت   ،"وکیل به کنفرانس خدمات جهانی بفرستد تواند یکمی …گیری یا یک گروه تنها در حال شکل ةیک منطق": خدمات جهانی

و باه   آنالین ب ورت قبل سال 02 اولین اطالعیه هیئت کهشد که ( متوجه 9/0200)تا گیبنارانان سایت . در کنفرانس پیشرتتی نداشت

که یاک مااه    ا  گردهمایی یل دیگرشکحاال . شود، اجرا نمیاما به  بان انگلیسی بود ،مناس  "همه اعضا" برای و سبک گردهمایی بود، 

 "خاوش آمادگویی  "قسامت  در تواند می اکنونر وکشمپاراگراف . است به وجود آمده ،تشکیل شد 0202 بعد ا  کنفرانس خدمات جهانی

تحات  تواناد  کاار مای   ایان . بپردا داست، انجمن نارانان  تجلی تراملیتی موارد جامعتر کهد تا به نتجدید نظر ک ب کنفرانسوم نشریات 

  .انجا  شود هوشیارینیروی برتر انجمن با هوشیارانة راقبت م

وجاود،  ماان    ایان  باا  .باود  خواهاد  تقریبااً نااچیز   0202 در کتاب راهنمای خادمات جهاانی   اضاتی ةکلم 22 چا  هزینة :ثیر مالیتأ

 و ار شمند هستند. های کنفرانس خدمات جهانی، خط مشی و رهنمودها و نشریات قابل تقدیرمنشیگری، هیئت امنا، کمیته

 14پیشنهاد 

پاراگراف دوم در قسمت نمایندگان منطقه، به شکل زیر تغییر  ةکتا  راهنمای خدمات جهانی، در آخرین جمل 6در صفحه 

 کند:

هاای خادمات   ( در کمیتهWSCبرد کارهای پیشنهادی در کنفرانس خدمات جهانی )برای پی  نمایندگان آنهاها در تاصلة بین کنفرانس

های خانواده ناراناان  و ا  طریا شرکت داوطلبانه در گردهمایی آنالین نمایندگان جهانی گروه کنندخدمت می کنند.کمک میهم هانی ج

خادمت   خاود  ةمرباوط باه منطقا    اهاداف سایر و منظم بین مناطا ارتباط استحکا  کنفرانس برای خالل دو در  توانندو ناراتین، آنها می

 گان منطقه در کتاب راهنمای خدمات محلی مراجعه شود(.کنند )به قسمت نمایند

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کالیفرنیای شمالیپیشنهاد دهنده: 
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 ضامن  جهاانی  نماینادگان  گردهمایی در اطالعات گشاری اشتراک به نق  و نماینده یک ارتباط ةداوطلبان ماهیت کردن مشخص: هدف

 .جهانی خدماتهای کمیتهبه  خدمت در همکاری و یتبرابری اهم نق  بر کیدتأ

کمیتاه خادمات   "ا  طریاا  ماداو  المللای  خادمت باین  و  بطور منظم را منطقه نمایندگان که کندمی اشاره ترصتی به بند مشکور: دلیل

ای باا کال   تبااط ترامنطقاه  و ار را بطور منظم، مداو  نمایندگان مناطا به یک کار خدماتی جهانی، دعوت د.دهمی پیوند هم به "جهانی

 همتایاان  باا  ارتبااط ، رو اناه  تماس برای کشور 02بی  ا   ا  عضو ا  سراسر جهان 75بی  ا   گردهمایی، این در .دهدمی انجمن پیوند

 موجا   ایان پیشانهاد   .هساتند  یکدیگر دسترس اتحاد، رشد، و حسن نیت نارانان دربه نفع  مشترک همکاری شخ ی هایشیوه با خود

 ا  طریاا انجمان جهاانی    محلی سطوح دریکپارچه  و خدمات مؤثر به امید و تراملی ارتباطاتتقویت  و مقیاس جهانی در خدمات یجترو

و  همکااری جهاانی،   تعامال  طریا ا  ،جغراتیایی مر های ا  تراتر مسائلو منظم در رابطه با  واحد یرویکردبه دنبال  گردد. همچنینمی

 د.باشمیمتقابل درک 

 ماان   وجود، این با .بود خواهد ناچیزتقریباً  0202 کتاب راهنمای خدمات جهانی در اضاتی کلمه 22 برای چا  هایهزینه: مالی رتأثی

 های کنفرانس خدمات جهانی، خط مشی و رهنمودها و نشریات قابل تقدیر و ار شمند هستند.منشیگری، هیئت امنا، کمیته

 12پیشنهاد 

های راهنمکای خکدمات جهکانی و    در کتا  جهانی بصورت مجازی: بنابراین انجام اصالحات الزمبرگزاری کنفرانس خدمات 

 راهنمای خدمات محلی

کتاب راهنمای خدمات جهانی، قسمت مربوط به کنفرانس خدمات جهانی، تغییر دومین جمله ب اورت  یار    9در اولین پاراگراف صفحه 

 انجا  شود: 

شاود، برگازار   نارانان که بر طبا دوا ده سنت و دوا ده مفهو  خدماتی اداره مای  جدان گروه انجمنکنفرانس خدمات جهانی برای بیان و

شاود،  در جنوب کالیفرنیاا برگازار مای    ب ورت مجا یکه در اوایل ماه می یا اواخر آوریل  ساالنه دو سالهگردد. انجمن در این رویداد می

 گردد.برپا می

، در 9ب ورت مجا ی، در سومین پاراگراف قسامت رویاداد کنفارانس خادمات جهاانی در صافحه        برای اجرای کنفرانس خدمات جهانی

 های مجا ی تغییرات  یر انجا  شود:هزینه

-دسامبر، قبل ا  کنفرانس خدمات جهانی پرداخت می 22البدل نمایندگان توسط مناطا و تا  مان های نمایندگان و علیهزینه کلیة

های پردا د. برای هزینهمبلغ مشابهی برای ترستادن یک نماینده به کنفرانس می ایاالت متحده و کانادا( )در داخلشود. هر منطقه 

سفر، هتل، غشا، ، هزینة تکنولوژی ترجمه، صوتی و مجا یترمولی آماده شده است. این مبلغ شامل  سفر به کالیفرنیامن فانه و متعادل 

المللی، نرخ ثابتی براساس هتل، البدل نمایندگان بینبرای نمایندگان و علیزومات خواهد بود. های تدارکات و ملوآمد، هزینههزینة رتت

کنفرانس خدمات جهانی مبلغ  کمیتة باشد.های بلیط هواپیما نمیوآمد و ملزومات مشخص خواهد شد. این مبالغ شامل هزینهغشا، رتت

 انس به مناطا اطالع خواهد داد.ار یابی شده را در ماه ژوئن سال قبل ا  کنفر هزینة

 شود.  ساالنهتبدیل به   دو سال کتاب راهنمای خدمات جهانی 22 – 22 – 00در صفحه 

 کتاب راهنمای خدمات محلی،  قسمت کنفرانس خدمات جهانی، اولین جمله به صورت  یر تغییر نماید: 22در صفحه 

در کالیفرنیای ایااالت متحاده امریکاا    سال یک بار  دوفرانس خدمات جهانی که هر البدل نماینده به کنمنطقه با ترستادن نماینده یا علی

   کند.شود، کل نارانان را حمایت میبرگزار می

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 

 در گیاری ت امیم  درکاامال   دهاد می ترصت مناطا ا تمبه  مجا ی برگزاری کنفرانس خدمات جهانی ب ورت ،هفتم مفهو  طباهدف: 

 در برابر این ت میمات مسئول باشند. و انجمن شرکت کنند به مربوط مسائل مورد

 دهد.و شکل گیری وجدان گروهی انجمن نارانان را می ی هر منطقهصدا شنیدن ترصت مجا ی صورت به کنفرانس برگزاری: دلیل

هاای  به کنفرانس خدمات جهانی ب ورت مجا ی شامل هزینه سفر، هتل، غاشا، رتات و آماد و هزیناه     هزینه ارسال نماینده: ثیر مالیتأ

 شود.ملزومات نمی
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 12پیشنهاد 

 :بصورت زیر تغییر نماید از قسمت کنفرانس خدمات جهانیدر کتا  راهنمای خدمات جهانی، اولین پاراگراف 

شاود، برگازار   ارانان که بر طبا دوا ده سنت و دوا ده مفهو  خدماتی اداره مای ن کنفرانس خدمات جهانی برای بیان وجدان گروه انجمن

و بطور مجا ی با امکاان دسترسای   که در اوایل ماه می یا اواخر آوریل در جنوب کالیفرنیا  ساالنه دو سالهگردد. انجمن در این رویداد می

خدمات جهانی، هیئت امناا، کارمنادان    های نماینده، مسئولین کمیتةدلالبگردد. نمایندگان منطقه و علیشود، برپا میبرگزار می جهانی

 .کنندشرکت می دتتر خدمات جهانی و دیگر اعضای عالقمند نارانان در کنفرانس خدمات جهانی برای پیشبرد رشد انجمن

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 (0202انس اعضای کنفر 2)پیشنهاد 0202 خدمات جهانی کنفرانسپیشنهاد دهنده: 

تغییارات   موقاع  باه  اجارای  دررا  ما توانایی دهد.را اتزای  می امنا هیئت و جهانی خدمات هایکمیته اعضای انجمن، بین ارتباطهدف: 

 باشد. مجا یشرکت کنندگان ب ورت  برای ایگزینه دارای آینده هایکنفرانس که دهدمی اطمینانبخشد. می بهبودسرعت و  جهانی

 نیاروی  و هزیناه  تواناد می مجا یب ورت  رکتش .باشد دسترس در مناطا ةهم برای باید کنفرانس ،یجهانانجمن  یک وانعن به: دلیل

علای   .دهد اتزای  آیندههای خدمات جهانی کنفرانس دررا  یبیشتر مناطاشرکت  و داده کاه  توجهی قابل میزان به را نیا  مورد کار

شاود کاه کنفارانس خادمات     دور باعاث مای   راه ا  مشارکت ةاجا . کنند خدمات جهانی را تجربه کنفرانس توانندمی بیشتری هایالبدل

 کند در آینده برای خدمت نمایندگی داوطل  شاوند. تغییراتای مانناد   به آنها کمک میباشد و  تردسترس در ی مهماناعضا برایجهانی 

-ة دو یا سه ساله برای برگزاری کنفرانس، پیشرتت را باه تاأخیر مای   دور .دارد تطبیا به تبدیل ناگهانی جلسات حضوری به مجا ی نیا 

 .است اجتماعی یا قانونی محیطی، رویدادهای به انجمن ا  طرف موقع به و مناس  پاسخ نیا مند انجمن ا  حمایتاندا د. 

سافر   کالیفرنیاا  باه  اناد نتوانساته  و نداشده مواجه سفر هایمحدودیت با نمایندگان البدلعلی و منتخ  نمایندگان ا  برخی: ثیر مالیتأ

کنفارانس   اگر را تأمین نمایند مترجم یا/و نماینده البدلعلی نماینده،اعزا   برای متعادل هایهزینه نیستند قادر مناطا ا  بسیاری. کنند

 هایهزینه در توجه قابل  هایانداپس .بود خواهد کل ةهزین در کاه  ،مناطا مؤثر آن در  تغییر ،باشد مجا ی و ساالنهخدمات جهانی 

 انتظاار  شاد ولای   خواهاد  کار حجم اتزای  باعث ساالنهجلسة  چند هر. شود دتتر خدمات جهانی به صرف کمک است ممکن ایمنطقه

 دست به 0202 مجا ی کنفرانس خدمات جهانی سا ماندهی در ای کهتجربه. یابد کاه  سال هر در شده ارائه پیشنهادات تعداد رودمی

 عملی خواهد شد. آینده رویدادهای مده، درآ

 15پیشنهاد 

 برگزاری کنفرانس خدمات جهانی در هر سال. ایجاد اصالحات الزم در کتا  راهنمای خدمات جهانی و محلی

 کتاب راهنمای خدمات جهانی، قسمت کنفرانس خدمات جهانی، تغییر  یر صورت گیرد: 2در صفحه 

برای بیان وجدان انجمن نارانان است. شارکت کننادگان شاامل نماینادگان منتخا        دوساله سالهیککنفرانس خدمات جهانی رویدادی 

البدل نمایندگان، هیئت امنای خدمات جهانی، مسئولین کمیتة خدمات جهانی، گردانندة کنفرانس خدمات جهاانی، مادیر   مناطا و علی

 .اجرایی دتتر خدمات جهانی و کارمندان آن هستند

 شود. ساالنهتبدیل به   دو سال کتاب راهنمای خدمات جهانی 22 – 22 - 32 – 00- 9در صفحه 

 کنفرانس خدمات جهانی مبلغ هزینة کمیتة"این تغییر صورت گیرد: ، در پاراگراف اولکتاب راهنمای خدمات جهانی،  22در صفحه 

 "هد داد.سال قبل ا  کنفرانس به مناطا اطالع خوا سپتامبر ژوئنار یابی شده را در ماه 

منطقاه باا   "کتاب راهنمای خدمات محلی،  قسمت کنفرانس خدمات جهانی، اولین جمله باه ایان صاورت تغییار نمایاد:       22در صفحه 

سال یک بار در کالیفرنیاای ایااالت متحاده امریکاا برگازار       دوالبدل نماینده به کنفرانس خدمات جهانی که هر ترستادن نماینده یا علی

   کندن را حمایت میشود، کل نارانامی

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 
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 کاه  هشات  مفهاو   اجرای. خدماتی ساختارهای نه و شودمی اداره گروهیوجدان  توسط ننارانا آن اساس بر که دو  سنت اجرایهدف: 

 ةسااالن  گازارش . اسات  ضاروری  ماا خدمات  اثربخشی و یکپارچگی و مفاهیم این همه تحقا برای طرته دو و منظم ارتباط آن اساس بر

 .توری مسائل به سریعرسیدگی . انجمن به خدماتی ساختارهای

 نشاان  روسیهنارانان  ةتجرب. کندمی توصیه سال در بار یک حداقلرا  ایمنطقه مجمع یک برگزاری کتاب راهنمای خدمات محلی،: دلیل

 مطاابا ) بگیرناد  برعهاده را  نناراناا  خادمات  بارای  نهایی اختیار و مسئولیت ها گروه شودمیباعث  کنفرانس ةبرگزاری ساالن که دهدمی

 و باشاند  داشاته  شافاف  گازارش  رساانی،  خادمت  باا روح  خاود  هاای مسئولیت انجا  برای خدماتی ساختارهای و ،(یخدمات دو  مفهو 

 باه  منجار  ،سااالنه  رویاداد  یاک  عنوان به کنفرانس نکنند. حکومت و باشند لمسئو کنندمی خدمت آنها به که کسانی قبال در مستقیماً

 .دشومینارانان  خدمات تداو کمک به  و بیشتر انجمن رشد جهانی، خدمات ساختارهای به اعتماد اتزای 

هاای  خدمت به نفع گروه رسد. تأثیرگشاری و جشابیتبا برگزاری کنفرانس ب ورت مجا ی، هزینه برگزاری آن به حداقل می: تأثیر مالی

 شودهای مالی میاتزای  کمکیابد که همین موج  نارانان اتزای  می

 16پیشنهاد 

 .برگزاری کنفرانس خدمات جهانی اضطراری بصورت مجازی، بدون پرداخت اجباری

 مراحل  یر برای برپایی کنفرانس خدمات جهانی اضطراری:انجا   
 گیرند.  دمات جهانی اضطراری ت میم میهیئت امنا برای برپایی کنفرانس خ

 شود.ماه قبل ا  شروع کنفرانس خدمات جهانی اضطراری برای مناطا ارسال می 2حداقل دستور جلسه 

آخرین مهلت برای اطالع دادن به کمیتة کنفرانس خدمات جهانی برای مناطقی که ق د شرکت در کنفرانس خدمات جهانی اضاطراری  

 باشد.ته قبل ا  شروع آن کنفرانس میرا دارند، حداقل یک هف

رو  پس ا  پایان کنفرانس برای مناطا ارساال شاده و در    7در مدت کمتر ا   کنفرانس خدمات جهانی اضطراری صورتجلسات مربوط به

 گیرد.وبسایت نارانان قرار می

 انجا  اصالت ال   در کتاب راهنمای خدمات جهانی به شرح  یر:

 ی خدمات جهانی، در قسمت کنفرانس خدمات جهانی، متن  یر به عنوان آخرین پاراگراف اضاته شود:کتاب راهنما 2در صفحه 

 کنفرانس خدمات جهانی اضطراری

شاود تاا موضاوعاتی را کاه بار      های خدمات جهانی برگزار میدر صورت نیا ، کنفرانس خدمات جهانی اضطراری در تاصلة بین کنفرانس

قرار دهد. کنفرانس خدمات جهانی اضطراری رویدادی است برای بیان وجدان گاروه انجمان   بررسی ث و مورد بحانجمن تأثیرگشار است 

خدمات جهانی، گرداننادة   های نماینده، هیئت امنا، مسئولین کمیتةالبدلنمایندگان منتخ  منطقه و علی نارانان و شرکت کنندگان آن،

 باشند.ی میکنفرانس، مدیر اجرایی و کارمندان دتتر خدمات جهان

 کتاب راهنمای خدمات جهانی، در قسمت کنفرانس خدمات جهانی، متن  یر به عنوان آخرین پاراگراف اضاته شود: 9در صفحه 

 مراحل  یر برای برپایی کنفرانس خدمات جهانی اضطراری:

 گیرند.  هیئت امنا برای برپایی کنفرانس خدمات جهانی اضطراری ت میم می

 شود.ماه قبل ا  شروع کنفرانس خدمات جهانی اضطراری برای مناطا ارسال می 2دستور جلسه حداقل 

آخرین مهلت برای اطالع دادن به کمیتة کنفرانس خدمات جهانی برای مناطقی که ق د شرکت در کنفرانس خدمات جهانی اضاطراری  

 باشد.را دارند، حداقل یک هفته قبل ا  شروع آن کنفرانس می

 گیرد.کنفرانس خدمات جهانی اضطراری برای مناطا ارسال شده و در وبسایت نارانان قرار می صورتجلسات مربوط به

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 روسیه منطقه امسک خدماتی کمیتهپیشنهاد دهنده: 

 و یکپاارچگی  واست  ضروری مفاهیم ةهم تحقا برای طرته دو ارتباط منظم و آن طبا که خدماتی هشت مفهو  به پایبندی درهدف: 

دو  باین  مهام  هاای گیاری ت امیم  در نارانان گروهی وجدان سریع بیان امکان با ننارانا خانواده هایگروه انجمن به ما خدمات اثربخشی

   .توری مسائلبه  سریع رسیدگی. کنفرانس خدمات جهانی
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 ،شاود که کنفرانس هر دو ساال برگازار مای    موجودوضع  با اما هستند، مواجه داو تغییرات م با انجمن و جهان ،اخیر های سال در: دلیل

 انجمان  ةتوساع  کاه  باعث نتیجه در که شودمی محرو توری  موارد در مهم ت میمات اتخاذ و سریع رسیدگی برای صتتر انجمن ا  

-می نارانان گروه وجدان توری بیان که خواستار است توری مسائل به سریع رسیدگی برای روشی ،کنفرانس اضطراری برگزاری. شودمی

دهاد کاه ا  حاا خاود     مای به کل مناطا ترصت  اجباری، پرداخت گونه هیچ بدون وکنفرانس اضطراری ب ورت مجا ی  برگزاری .باشد

گیری در مورد مسائلی که مربوط به انجمن است، استفاده کنند و در مقابل این ت میمات مسئول باشاند.  برای شرکت در مراحل ت میم

 و بیشاتر انجمان   رشاد  جهاانی،  خادمات  به سااختارهای  اعتماد اتزای  به اضطراری منجر کنفرانس برگزاری برای ترصتی ردنک تراهم

 شود.نارانان می خدمات کمک به تداو 

 ندارد تأثیر مالی:

 17پیشنهاد

هکا و  ه در آئکین نامکه  در تمام صفحاتی که در زیر نوشته شکد بعد از تصویب این پیشنهاد، جهت سمت دهی به هیئت امنا، 

و نام هیئت امنای  (WSB)به هیئت خدمات جهانی  (BOT)نام هیئت امنای خدمات جهانی  ،های راهنمای خدماتیکتا 

 تغییر کند: (NSB) به هیئت خدمات ملی (NBOT)ملی 

 – 08 – 07 - 02 – 02 – 00 – 29 -28 - 01- 02 – 00 – 01 – 9 -8 – 7 – 2صافحات:   – در کتاب راهنمای خادمات جهاانی  

 تغییر کند.  WSB)(خدمات جهانی هیئتبه   (BOT)هیئت امنای خدمات جهانی  نا   20 – 25 – 22 – 22 – 22 – 22 – 09

  تغییر نماید.    (NSB) هیئت خدمات ملیبه ( NBOTهیئت امنای ملی)نا   20و   22 در صفحات

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 کلمبیاطقه منپیشنهاد دهنده: 

 واقعای  ماهیت ةکنند بیان و دهنده نشان و باشد آنها معنای با مطابا کههیئت امنا و هیئت امنای ملی  برای ترمناس  گشارینا هدف: 

 باشد. 20 مفهو  با مطابا خدماتی نارانان ساختار تما  و آنها

معادل مناسبی ندارد  ها بان ا  برخی در اصطالح اینند. نیست ما ساختار خدماتی برای مناسبی نا هیئت امنا و هیئت امنای ملی : دلیل

 کند.می درست ترجهانی اصطالح یک ،ننارانا کل در معیارها وحدت حفظبا  ،تغییر این کند. بیان را هاهیئت این واقعی هدف بتواند که

 نامعلو  تأثیر مالی:

 12پیشنهاد

 "دکنک های نارانکان عمکل مکی   به عنوان حامی سنت"، عبارت  42 و 47، 7در کتا  راهنمای خدمات جهانی، در صفحات 

 حذف شود.

 خدمات جهانی امنای خدمات جهانی نارانان، هیئت
، حمایت جهت اجرای خدمات های نارانان عمل کردهبه عنوان حامی سنتطبا دوا ده مفهو  خدماتی، هیئت امنای خدمات جهانی 

مسئولیت و اختیار  (NFGH,Inc)نارانان یت کارهای متداول جهانی دتتر مرکزی گروه خانوادهجهانی نارانان را تراهم کرده و جهت مدیر

باشد که مطابا با قوانین ایالت کالیفرنیا و ایالت متحده ثبت شده یک شرکت غیرانتفاعی می (NFGH,Inc)قانونی دارد. این انجمن 

 است.

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 خدماتی روسیه یئت امنایهپیشنهاد دهنده: 

 اصول معنوی نارانانرعایت ایجاد اتحاد و  هدف: 

ی گاروه و اعضاا   ، منطقاه، ها حمایت کند. هر یک ا  ساختارهای خدماتیتواند به تنهایی ا  سنتهیئت امنای خدمات جهانی نمی: دلیل

 ه اتزای  جاذبة انجمن و اعتماد به نارانان خواهد شد.های نارانان هستند. ت وی  این پیشنهاد منجر بنارانان مسئول محاتظت ا  سنت

 های مالی به دلیل باال رتتن جاذبه و اعتماد به ناراناناتزای  احتمالی کمک تأثیر مالی:
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 19 پیشنهاد

مطلکب زیکر بکه عنکوان      "(BOT)هیئت امنای خدمات جهکانی  "کتا  راهنمای خدمات جهانی، در قسمت  7در صفحه 

 زیر پاراگراف موجود اضافه شود:پاراگراف جدید در 

سه مااه پاس ا     مسائل قانونی،قراردادها و  ،منابع انسانی ةمربوط به کمیت اتجز گزارشه شود، بکلیه گزارشاتی که به هیئت امنا ارائه می

 دریاتت آن توسط هیئت امنا، در اختیار انجمن قرار خواهد گرتت.

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کالیفرنیای شمالید دهنده: پیشنها

 ساطوح  در گروهای  وجادان  طریاا  ا  موقاع  باه  بتوانناد  اعضاا  تا گیرد قرار انجمنکل  اختیار در را اطالعاتی که است این هدفهدف: 

 .ی آگاه شوندجهان و ملی منطقه، ،ناحیه گروه، خدماتی

اطمیناان   پیشانهاد  ایان  شفاتیت، با اصل .است متکی شود،می بیان اهوجدان گروه آگ طریا ا  که برتر نیروی راهنمایی به نارانان :دلیل

 ت امیم  پیچیادگی  تاا  است دسترس در اعضا به کمک برای و شودمی گشاشته اشتراک به موقع به شده آوری جمع اطالعاتدهد که می

 هاا کمیتاه  هاای گازارش  جمله ا  مربوطه، اتاطالع تما  به دسترسی ا  جهان سراسر درها گروه متناس  با نیا ها،را درک نمایند.  گیری

 .شودمی آگاهانه کامال و ثرمؤ طرته دو ارتباط باعث نتیجه در ،دشونمی مندبهره موقت،های کمیته وخدمات جهانی 

 جهانی.   خدمات سطح در داخلی ارتباطات های تایل وسایت  وب بایگانی حفظ برای اتزای  جزئی کارهایی: مالی تأثیر

 42پیشنهاد 

های مطالب مربوط به پرداخت یا هزینه ةکلی هیچ کمک مالی اجباری برای شرکت در کنفرانس خدمات جهانی اعمال نشود.

 های راهنمای خدمات جهانی و محلی حذف شود.متعادل برای شرکت در کنفرانس خدمات جهانی از کتا 

 هانی، پاراگراف  یر حشف شود:کتاب راهنمای خدمات جهانی، قسمت کنفرانس خدمات ج 22و 9در صفحه 

-دسامبر، قبل ا  کنفرانس خدمات جهانی پرداخت می 22البدل نمایندگان توسط مناطا و تا  مان های نمایندگان و علیهزینه کلیة

های ینهپردا د. برای هزشود. هر منطقه )در داخل ایاالت متحده و کانادا( مبلغ مشابهی برای ترستادن یک نماینده به کنفرانس می

های تدارکات و وآمد، هزینهمن فانه و متعادل سفر به کالیفرنیا ترمولی آماده شده است. این مبلغ شامل سفر، هتل، غشا، هزینة رتت

وآمد و ملزومات مشخص المللی، نرخ ثابتی براساس هتل، غشا، رتتالبدل نمایندگان بینملزومات خواهد بود. برای نمایندگان و علی

ار یابی شده را در ماه ژوئن  کنفرانس خدمات جهانی مبلغ هزینة باشد. کمیتةهای بلیط هواپیما نمی. این مبالغ شامل هزینهخواهد شد

 سال قبل ا  کنفرانس به مناطا اطالع خواهد داد.

 حشف شود: 0پاراگراف  قسمت آخر – 22در صفحه 

ر یک ایالت یا کشور، که هنو  در آنجا منطقه تاسیس نشده است، گیری یا یک گروه تنها، دممکن است یک منطقة در حال شکل 

دسامبر قبل ا  کنفرانس خدمات جهانی آن را به اطالع کمیتة  22بخواهد یک وکیل به کنفرانس بفرستد، برای انجا  این کار باید تا 

کنفرانس خدمات جهانی ارائه  کیل، به کمیتةکنفرانس خدمات جهانی برساند. برای شناسایی در کنفرانس، باید تاییدیه کتبی انتخاب و

های وکالی های در حال توسعه، مسئول پرداخت هزینهمنطقه یا گروه شود. این وکال حا صحبت داشته اما حا رای نخواهند داشت.

 دسامبر قبل ا  کنفرانس خدمات جهانی هستند. 22های تعیین شده، تا ترستاده شده مطابا با هزینه

 :بند دو  حشف شود قسمت منابع مالی بودجه بندی شده، ،تاب راهنمای خدمات محلیک 20در صفحه 

 شده بندیبودجه منابع مالی

 هانیجشرکت در کنفرانس خدمات  جانبیهای در صورت امکان هزینه و ة منطقهاعزا  نمایند ةهزین 

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 یههیئت امنای خدماتی روسپیشنهاد دهنده: 

 انجا  مفاهیم خدماتی هفت و یا دههدف: 
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-تما  اعضای کمیتة خدماتی در قبال اخش ت میمات مهم مسئولند و بدون توجه به توان مالی منطقهطبا مفهو  خدماتی هفت، : دلیل .2

های ویزا، تند، هزینهترسکنند. مناطقی که به کنفرانس خدمات جهانی نماینده می های آن شرکت می گیری شان، کامالً در ترایند ت میم

   کنند.و ملزومات را پرداخت نمی سفر، اقامت، غشا

اندا ه شده را صارف  د این خزانة پسنتوانفرانس خدمات جهانی ب ورت مجا ی. مناطا میهای ال   برای برگزاری کنهزینه تأثیر مالی:

 های مالی اتزای  یابد.کمکرود هدف اصلی انجمن که کمک به خانوادة معتادان است، نمایند. انتظار می

 41پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، متن زیر به پایان پاراگراف یک در قسمت کنفرانس خدمات جهانی اضافه شود: 9در صفحه 

توانند ب ورت حضاوری در جلساات کنفارانس خادمات جهاانی      مناطقی که به دالیل خاصی مانند مسائل مالی یا مشکالت سیاسی نمی

 نند، ب ورت آنالین شرکت کنند.شرکت ک

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایرانپیشنهاد دهنده: 

 ها و مناطا بیشتر )رعایت سنت یک و سه و مفاهیم یک و دو(.استفاده ا  عقاید و نظرات گروههدف: 

ی در کنفرانس شرکت کنند. اگر ایان دلیال پشیرتتاه    توانند ب ورت حضورمناطا بنابه دالیل قابل قبولی نمی وکشورها ا  برخی : دلیل

توانند ب ورت آنالین شرکت کنند و با اضاته شدن عقاید این مناطا، ت میمات بهتری گرتته خواهد شد و حقاو  اعضاای   شود، آنها می

 شود.مناطا آنها رعایت می

 پی  بینی نشده تأثیر مالی:

    44 پیشنهاد

، بعد  (CWT) کتا  راهنمای خدمات جهانی، تحت عنوان موضوعات منافع مشترک 12اضافه کردن یک قسمت در صفحه 

 ، با متن: (CAT)از نشریة در مسیر تأیید کنفرانس 

 مراجعه شود( 44)به پیوست مربوط به پیشنهاد 

 )(CWT موضوع مناتع مشترک

شود که موضوعات و مسائل مهمی را که بار  این است که به تما  اعضای کنفرانس ترصت داده  (CWT) هدف ا  موضوع مناتع مشترک

رو  قبال ا  کنفارانس باه مسائول کمیتاه       220حاداقل  گشار است، مطرح نمایند. این موضوعات های نارانان و اعضای جهانی تأثیرگروه

رد تاا ماورد   خواهد کا  شود. مسئول کمیته کنفرانس خدمات جهانی دو موضوع را ا  بین آنها انتخابکنفرانس خدمات جهانی ارسال می

باه دساتور کاار    شاود و  رو  قبل ا  کنفرانس به شرکت کننادگان کنفارانس ارساال مای     92بحث قرار گیرد. موضوعات منتخ  حداقل 

خالصة موضوعات منااتع   شودگشاشته میآ اد دقیقه به بحث  92به مدت  (CWT) د. هر موضوع مناتع مشترکگردکنفرانس اضاته می

انجمن ناراناان،   مستمر جهت رشد در دست اقدا ، ت خدمات جهانی نارانان، تحت عنوان منبع مفید ودر صفحه وبسای (CWT)مشترک

  .گیردقرار می

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه راکی مانتینپیشنهاد دهنده: 

 دهاد تاا  ارائاه مای   جهاان  سراسر در راناننا اعضای و هاگروهتما   برتأثیرگشار  موضوعات و عناوین برای را ترآیندی پیشنهاد اینهدف: 

سااختار   باه اختیاارات ال   را   ساه  مفهاو  . گیرناد  قارار  بحاث  موردجهانی  خدمات کنفرانس در نمایندگان مناطا و امنا تمامی توسط

دی ختم شود کند تا این گونه بحث آ اد داشته باشند. هدف ا  مبحث موضوع مناتع مشترک این نیست که به پیشنهای واگشار میتاخدم

 پیشانهاد  ایان  شود.بحث آ ادی است که توسط مورد اعتمادترین خدمتگزاران بطور معنوی هدایت مییا خط مشیی را تغییر دهد، بلکه 

 مورد موضوعات منتخا  باه اشاتراک    در را خود امید و نیرو تجربه،آورد تا بوجود می کنفرانس در کنندگان شرکت همة برای را ترصتی

ارتبااط  »قادرت   ما به همچنین پیشنهاد اینو اختالف.  اتراطی هایحلکند نه راهرا به مناتع مشترک و اتحاد راهنمایی می بگشارند و ما

 پاس دهد. می هشتم را طبا مفهو  «است ضروری ماخدمات  اثربخشی و یکپارچگی و مفاهیم این همه تحقا برای که طرته دو و منظم
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 در ناناا نار انجمان  ماداو   رشاد  بارای  مفیاد و  موجود منبعبه عنوان ،  (CWT) وع مناتع مشترکمباحث موض ا  ایخالصه ،تکمیل ا 

 بارای  شاده  ریازی برناماه  هاای پروژه به منجر تواندمی بحث ا  نوع این. شد خواهد کنفرانس خدمات جهانی نارانان درج سایتوب صفحه

 شود.  کنفرانس ا  پس اهیئت امن استراتژیک هایریزیبرنامه تقویت یا بعدی کنفرانس

 داشاتن  .باشاد  داشاته  روی مسائل مهام  بحث و کردن مطرح برای ترآیندی که است حیاتی انجمن یک برای که باوریم این بر ما: دلیل

 ماا  های امنایهیئت و خدماتی ساختارهای ها،کمیته ها،گروه ،کندمی تراهم راانجمن  بارش اتکار اعضای امکان که مشخص ترآیند یک

مواتا ارتباطات دوطرته و  ،. مفاهیم ما در رابطه با ت میمات مربوط به خدمات کامالداد خواهیم رشد را خود انجمن ما .کندمی متحد را

 آگاهانه است

 خادمات  کنفارانس  کمیتاه  به را مسئولیتیو  کندمی اضاته جهانی کنفرانس خدمات کار دستور به دقیقه 282 پیشنهاد این :مالی تأثیر

 باه  و مطال  ةتهی برای اضاتی ةهزین هرگونها   ما. نماید تسهیلرا  مشترک مناتع موضوعات انتخاب و آوریجمعتا  کندمی اضاته نیجها

 اطالع نداریم.بعدی  مراجعات نارانان برای جهانی خدمات کمیته سایتوب صفحه در هابحث نتایج گشاریاشتراک

 42پیشنهاد 

 ی متن زیر اضافه شود:در کتا  راهنمای خدمات جهان

، بناد  "هاا برپایی کارگاه و ارائه کارهای کمیتاه "، بعد ا  بند "دستور کار کنفرانس"کتاب راهنمای خدمات جهانی، قسمت  22در صفحه 

 جدیدی با مضمون  یر اضاته شود:

 هابرپایی کارگاه و ارائه کارهای کمیته 

 اتع مشترکنعات مموضو 

 مودهاخط مشی و رهنکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه راکی مانتینپیشنهاد دهنده: 

 کند.موضوعات مناتع مشترک را به تهرست دستور کار کنفرانس خدمات جهانی اضاته می اجرائی است و  این پیشنهاد هدف:

 کند.اجرائی است و  موضوعات مناتع مشترک را به تهرست دستور کار کنفرانس خدمات جهانی اضاته می این پیشنهاد: دلیل

 ندارد ثیر مالی:تأ

 42پیشنهاد 

کتا  راهنمای خدمات جهانی، قسمت دستور کار کنفرانس، بند زیر به عنوان آخرین بند دستور ککار اضکافه    11در صفحه 

 شود:

   .شودهایی که در خالل کنفرانس جاری داده میمیزگرد شرکت کنندگان کنفرانس برای رسیدگی به موضوعات توری و ایده

 خط مشی و رهنمودها: کاربرد پیشنهاد

 هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 

شاود تاا در ماورد موضاوعات     اگر این بند به دستور کار کنفرانس اضاته شود، ترصتی برای شرکت کنندگان کنفرانس تراهم مای هدف: 

 ا در خالل کنفرانس جاری، بحث کنند.های احتمالی رسیدگی به آنهشود و راههایی که در خالل کنفرانس جاری داده میتوری و ایده

تتند بلکه در خاالل کنفارانس   امیهایی که نیا  به توجه توری دارند، تا کنفرانس بعدی به تعویا نموضوعات مهم و توریتی و ایده: دلیل

 جاری در جمع مورد بحث قرار گیرند.

 ندارد تأثیر مالی:

 45پیشنهاد 

دهنکد،  که هیئت امنای ملی برای قرار گکرفتن در دسکتور ککار کنفکرانس مکی     ، پیشنهاداتی را دو سوم اعضای هیئت ملی

 کنند. بنابراین اصالحات الزم در کتا  راهنمای خدمات جهانی صورت بگیرد.تصویب می

    جدول نمونة مربوط به پیشنهادات ارائه شده برای قرار گرتتن در گزارش دستور کار کنفرانس:در  – 20در صفحه 
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 ساختار ت وی  کننده: د دهنده:ساختار پیشنها

 مجمع منطقه خدمات منطقه کمیته

 کنفرانس خدمات محلی خدمات ملی کمیته

 دو سو  اعضای هیئت امنای ملی کنفرانس خدمات ملی هیئت امنای ملی

 دو سو  اعضای کمیته خدمات جهانی کمیته

 دو سو  اعضای هیئت امنا هیئت امنای خدمات جهانی

 خط مشی و رهنمودهانهاد: کاربرد پیش

 هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 

 ایجاد تناس  بین اختیار و عملکرد هیئت امنای ملی  هدف: 

شوند و طبا مفهو  خدماتی سه، به عنوان خادمتگزاران ماورد اعتمااد    هیئت امنای ملی با رأی اک ریت کنفرانس ملی انتخاب می: دلیل

   .پیشنهاد ارائه دهندکنفرانس خدمات جهانی  بهتوانند کنند و میعمل میملی انجمن در داخل کشور 

 ندارد تأثیر مالی:

 46پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، دو پاراگراف زیر قبل از آخرین پاراگراف اضافه شود: 14در صفحه 

پیشانویس   ةرو  قبال ا  آخارین مهلات ارائا     22 حاداقل پیشنهاداتی که برای تغییر در کتاب راهنمای خدمات جهانی یا محلی هستند، 

تواناد باا پیشانهاد    خط مشی و رهنمودهاا داده شاوند. ایان کمیتاه مای      ةبرای بررسی به کمیتپیشنهادات به کنفرانس خدمات جهانی، 

 یا جلسه بگشارد. مستقیماً مکالمه کنددهندگان 

نفرانس خدمات جهانی، کمیتة خط مشی و رهنمودهاا پیشانهادات   رو  قبل ا  آخرین مهلت ارائة پیشنویس پیشنهادات به ک 22حداقل 

شامل شماره تمااس   ترستد که شامل پیشنهادات، نظرات، مالحظات و اطالعات )را بررسی کرده و پاسخ کتبی به پیشنهاد دهندگان می

 شود.اند( میی پیشنهاد دادها  کتاب راهنمای خدمات جهانی یا محل یسایر پیشنهاد دهندگان که در بارة همان موضوع یا قسمت

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کالیفرنیای مرکزیپیشنهاد دهنده: 

 اصاالحات  تعاداد  اسات  ممکن مشاوره ترآیند یک. کند پشتیبانیها گروه ا  مؤثرتری طور به یخدمات ساختار که است این هدفهدف: 

 .دهاد  مای  را  ماان  نظار  ا  کارآمد پیشنهاد بررسی امکان ها گروه به ترآیند این سا ی دهسا. برساند حداقل به را کنفرانس در شده مطرح

 پشتیبانیخدماتی  مفهو  دوا ده اجرای و سنت دوا ده ا  پیشنهاد این. شد دنخواه ت وی  ثرتریمؤ طور به کمیته و منطقه پیشنهادات

 .کندمی

 بارای  پیشانهادی  رهنمودهای و خط مشی تما  بررسی و توسعه تحقیا، ،جهانی خدمات رهنمودهای و مشی خط ةکمیت هدف": دلیل

 و وظاایف  ،جهاانی  خادمات رهنمودهاای   خاط مشای و   ةکمیتا  جهاانی،  خادمات  راهنمای)ت وی  در کنفرانس خدمات جهانی است. 

دساتور   در نشاده  بررسی اتپیشنهاد: ا  عبارتندپیشنهادها  بررسی برای رهنمودها و مشی خط ةکمیت ا  درخواست مزایایها(. مسئولیت

 ا  کاه  پیشانهادهایی . شاود کنفرانس خدمات جهانی مای  و منطقه گروه، حسط در یهاصالح و توجه قابل بحث به منجر کار کنفرانس که

 دترآینا  ایان  .کناد  بیاان  بهتار  را پیشانهاد  هدف کهدهد را می تغییراتی اعمال برای هاییترصتبه پیشنهاد دهندگان  اندشده ارائه قبل

تاا   کناد  مطلعکه ا  سایر نقاط ارسال شده،  تکراری یا پیشنهاد مشابه هرگونه ا  را پیشنهاد دهندگان تواند می همچنین پیشنهاد بررسی

 پیشانهاد  تاا  کند می تراهم پیشنهاد دهنده برای را ترصت این خط مشی و رهنمودها ةکمیت با ارتباط. کنند کار هم با قبل ا  بتوانندآنها 

 رو رساانی کناد یاا    باه  دستور کار کنفارانس،  در گنجاندن برایکنفرانس خدمات جهانی  ةکمیت به موقع به و نهایی ارسال ا  قبل را خود

 خاود  نظار  موردپیشنهاد  که بگیرند ت میم است ممکن منطقهتغییر باقی بگشارد. پیشنهاد دهندگان  بدون نماید و یا نویس پی مجدداً 

 درباه جاای اینکاه پیشانهاد را باه کنفارانس بیااورد،         اسات  ممکان  منطقه م ال، عنوان به. نکنند ارسال به کنفرانس خدمات جهانی را

 .بخشدمی بهبود را یخدمات ساختار و هاگروه بین طرته دو ارتباط همچنینپیشنهاد  این(. 2 سنت) .تغییراتی بدهد خود ةاساسنام
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 ایان  اجارا،  صاورت  در حال، این با .داد خواهد اتزای  را خط مشی و رهنمودها ةکمیت کار پیشنهاد این ت وی ، صورت در تأثیر مالی:

 ،کار اینانجا   با. شد خواهدانجمن در خالل بررسی دستور کار کنفرانس  کل برای - پول و  مان - منابع در جویی صرته باعث پیشنهاد

 وماند می باقی کنفرانس خدمات جهانی و مناطا ها، گروهای بر تعلی توری هاینگرانی جهت رتع ریزیبرنامه و برای بحث بیشتری  مان

 باه  که رسااندن پیاا    خود هدف اصلی به دادن اخت اص برای را بیشتری  مان همچنین. است انجمن و رشد کردن متحد برای یترصت

 .دده می انجمن به است نواردی تا ه

 47پیشنهاد 

بصکورت زیکر    خط مشی و رهنمودهکا  ةکمیت هاییف و مسئولیتوظا کتا  راهنمای خدمات جهانی، قسمت 26در صفحه 

 تغییر نماید:

-هاا و رهنماود  مشای و بررسی تمامی خط توسعهیا و/ مشی و رهنمودهای خدمات جهانی تحقیاها: هدف کمیتة خطوظایف و مسئولیت

ایان کمیتاه،   باشاد.  ها میا و رهنمودهمشیخطتما   شوند. پیشنهاد می(WSC)هایی است که برای ت وی  به کنفرانس خدمات جهانی

این کمیته همچنین منبعی برای روشان   کند.رو رسانی میها و رهنمودهای موجود را طبا ت میم کنفرانس خدمات جهانی بهمشیخط

 باشد.های موجود در نشریات خدماتی ما برای انجمن میمشیو شفاف نمودن رهنمودها و خط

ولیت دارد ا  دوا ده سانت، دوا ده مفهاو  خادماتی و خاط مشای و رهنمودهاای موجاود، در تماا          مشی و رهنمودها مسائ کمیتة خط

 ارتباطات این انجمن پیروی نماید.

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 مشی و رهنمودهای خدمات جهانیکمیتة خطپیشنهاد دهنده: 

 کند.می ،کمیته محول شدههایی که به این هاد تعریف دقیقتری ا  مسئولیتاین پیشنهدف: 

هاایی کاه بارای ت اوی  باه کنفارانس خادمات        ها و رهنمودمشیبررسی تمامی خط"مشی و رهنمودها نباید اختیار کمیتة خط: دلیل

شاود. بعاالوه، ایان    ، بخ وص پیشنهادات مناطا را داشته باشد  یرا اینکار حکومت در سطح جهانی تلقی مای "شوندجهانی پیشنهاد می

 بررسی خط مشی و رهنمودهای مرتبط با دوا ده سنت، دوا ده مفهو  خدماتی و خط مشی و رهنمودهای موجود را تواندتنها می کمیته

 نماید.

 کتاب راهنمای خدمات جهانی، هزینه نامعلو  مجدد چا  تأثیر مالی:

 42پیشنهاد 

انکد، حکذف و   متن زیر، مواردی که خط خکورده . در 4242کنفرانس خدمات جهانی  قوانین انضباطی 6و  5، 1تغییر بندهای 

 مواردی که زیر آنها خط کشیده شده است، اضافه گردد:

 0202قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی  

های نماینده و وکال حا صحبت دارند. در البدلهر نماینده و عضو هیئت امنای کنفرانس خدمات جهانی حا صحبت و رای دارد. علی. 2

ی س هیئت امنا هر کدا  حا صحبت و رأنمایندگان مناطا کنفرانس خدمات جهانی و رئی البدل حا رای دارد.نده، علیغیاب نمای

ی ا رئیس هیئت امنا، به ترتی  حا رأمنطقه ی ةحا صحبت دارند و در غیاب نمایندالبدل نماینده و نای  هیئت امنا دارند. هر علی

های خدمات جهانی حا مسئولین کمیته دانندة کنفرانس حا صحبت دارند ولی حا رأی ندارند.دارند. هیئت امنا و وکال با تأیید گر

شود. مدیر اجرایی دتتر شان محدود میتعالیت پیشنهادات یاپیرامون  هایشان تنها به گزارش و سؤاالت کمیتهصحبت دارند و صحبت

-های دتتر خدمات جهانی محدود میتعالیت پیشنهادات یاه خدمات جهانی حا صحبت دارد و صحبت  دربارة گزارش و سؤاالت  ب

 شود. 

. هر پیشنهاد اصلی ا  اعضای کنفرانس باید در یک تر  پیشنهاد کنفرانس خدمات جهانی بطور کتبی باشد و شامل اسامی و جایگاه 5

البدل منطقه، کنند نماینده و یا علییید میها را طرح یا تاخدماتی اعضای پیشنهاد دهنده و تاییدیة پیشنهاد باشد. وقتی که پیشنهاد
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پیشنهادات باید به  شوند نیا  به تایید نفر دو  ندارند.پیشنهاداتی که توسط هیئت امنا مطرح میشوند. یک عضو در نظر گرتته می

 بندی شوند تا در تاثیر پیشنهاد، شفاتیت ایجاد شود. صورت م بت جمله

( به طور کتبی مطرح شود و شامل اسم، WSCاد اصلی باید در تر  پیشنهاد کنفرانس خدمات جهانی )ای در مورد پیشنه. هر اصالحیه2

ها، البدل هر منطقه در  مان پیشنهاد یا تاییدکنندة اصالحیهباشد. نماینده و علیسمت اعضای پیشنهاد کننده و تاییدکنندة اصالحیه 

خواهد تا موضوع در کنفرانس مطرح گردد و این لزوماً دهد که عضو دیگری مین میشوند. هرگونه تاییدیه تنها نشایک عضو شناخته می

هایی که توسط هیئت امنا مطرح . اصالحیهباشدکند، مواتا آن پیشنهاد است، نمیبه معنای اینکه عضوی که پیشنهادی را تایید می

که گرداننده، پیشنهاد دهنده را معرتی نماید، روی میز پیشنهاد گشاشته ها باید قبل ا  این. اصالحیهشوند، نیا  به تایید نفر دو  ندارندمی

 شوند.گیری مطرح میها بطور کتبی قبل ا  بحث یا رایشوند. تمامی اصالحیه

 کنفرانس خدمات جهانیکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کالیفرنیای مرکزیپیشنهاد دهنده: 

 .هاگروه قبال در پاسخگو کردن انجمنهدف: 

است کاه نوشاته شاده:     "منطقه نمایندگان"قسمت  بند دو   در  ،22 صفحه محلی، خدمات راهنمای در راستای کتاب اقدا  این: دلیل

 باه  ای منطقاه  هاای معکه مج ترتی  همین به "کندجهانی صحبت میها و نواحی منطقه در سطح خدمات نماینده ا  طرف اعضا، گروه"

ها محفوظ است، این پیشنهاد به هیئات امناا   حا رأی و صحبت تقط برای نمایندگان گروه ماا دهند می خدمتگزاران منطقه حا صحبت

 ةنمایناد  عنوان به رئیس هیئت امنا این، بر عالوهحا رأی و صحبت تقط برای نمایندگان مناطا محفوظ است. دهد اما حا صحبت می

 .خواهد داشت رأی و صحبت هیئت امنا، حا جمعی خرد

داده  0202کنفارانس    طاول  درکاه  « 0202انضباطی کنفرانس خدمات جهانی  قوانین» در تغییرات ،هزینه را دارد قلحدا تأثیر مالی:

 هار  ا  پاس ایان کتااب    اماا  دارد، مجادد  چاا   هزینه جهانی خدمات راهنمایکتاب  در گنجاندن. ندارد مجدد چا  به نیا ی شود،می

  شود.رو رسانی می اضاته به هزینة کنفرانس با حداقل

 49پیشنهاد 

جملکة زیکر بکه    کتا  راهنمای خدمات جهکانی،   15اصالح در بند یک قوانین انضباطی کنفرانس خدمات جهانی در صفحه 

 عنوان آخرین جمله اضافه شود:

مات دهد که در کنفرانس خدت می بان اصلی آنها انگلیسی نیست ترص استفاده ا  تکنولوژی ترکیبی و ترجمه همزمان به اعضایی که

 .را بشنوند و صحبت کنند هاجهانی بحث

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  22)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی  ةکمیتپیشنهاد دهنده: 

شنوند و صحبت ب خودشان  بان به ،در کنفرانس خدمات جهانی تا دکنمی تراهم نیستند بلد انگلیسی که اعضایی برای را ترصتی هدف:

 .کنند

-نمای  را 9 و 8 ، مفااهیم نیستند بلد انگلیسی که شود کسانی مشارکت ا  مانعجلسه نارانان  اگر . است جهانی انجمن یکنارانان : دلیل

   .کرد رعایت کامل طور به توان

اعضاا و منااطقی    د. در غیر این صاورت، های متعادل کنفرانس جا داتوان آن را در هزینها  قبل تعیین شود، میهزینه وقتی تاثیر مالی: 

 آن را بپردا ند. ةتوانند هزینشوند، میمند میکه ا  این تکنولوژی و مترجمین بهره

 22پیشنهاد 

بصکورت زیکر بکه     7نس، پاراگراف معیارهای پیشنهاد اعضای کنفرا کتا  راهنمای خدمات جهانی، در قسمت 17در صفحه 

 رسانی شود:روز
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بعد، ت وی  موارد خدماتی در  ریزی شده برای دورةهای طرحها، پروژهکنفرانس خدمات جهانی با بودجه جلسة موضوعات جدید

و ار یابی نظرات جدید مطرح شده در کنفرانس جاری شامل تغییر در  (CAT) "نشریة در مسیر تایید کنفرانس"چهارچوب  مانی 

که در کنفرانس جاری مطرح  ینظراتره شد، سروکار دارد. پس ا  بحث دربارة گونه که در باال اشانشریات بهبودی م وب کنفرانس همان

به  و در پایان کنفرانس وندتأیید ش ها یا پیشنهاداتنظرگیرد که آیا این ت میم می در کنفرانس جاریشد، کنفرانس خدمات جهانی 

 د یا اینکه در مورد آنها هیچ اقدامی انجا  نگیرد.نر بگیربعدی قرا  (CARدر گزارش دستور کار کنفرانس)یا  یا رد شوند،آیند، اجرا در

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه راکی مانتینپیشنهاد دهنده: 

 ،2 مفهاو   .شاود  جدیاد تعریاف   موضاوعات  ماورد  در شاده  اتخااذ  ت میمات به سریع پاسخ برای ترآیند یک که است این هدفهدف: 

 آورده صاحن کنفارانس   ی که بهموارد به تا دهدمی اجا ه کنفرانس به " یخدمات ساختار به اختیارشاری واگ" ،2مفهو  و "موثر رهبری"

 باه : ا  عبارتناد  تعلی ةگزین 0. گشاشت رأی به کنفرانس در گیری ت میم با توانمی را جدید موضوعات. کند رسیدگی موقع بهشود، می

 اتازای   گزینه چهار به را هاگزینه ،رد یا پشیرش اتزودن با پیشنهاد این. قدا  به کارا عد  یا سال دو مدت به ت میم یک انداختن تعویا

 .دهدمی

 جریاان  در کاه  جدیادی  هاای ایاده  و پیشانهادات اعضاای کنفارانس    شده، ریزیبرنامه هایپروژه بودجه، شامل جدید موضوعات: دلیل

 هاای ایاده  متعادد  دالیال به  توانمی و غیره هستند. کنفرانسی م وب نشریات بهبود در تغییر جمله ا  اند،شده مطرح جاری کنفرانس

پیشانهادات دساتور کاار     ةبعد ا  ارائا توان میکند که اخیر پیشنهاد می ةتجرب. داشته باشند جهانی یاملی  ای،منطقه تأثیرداد که  جدید

رد. تکنولوژی جدید کدر موردشان بحث وگفتگو  مشخص و ی راموضوعات ،اما پی  ا  کنفرانس خدمات جهانی ،کنفرانس خدمات جهانی

ثر اعضای انجمان قبال   ؤم اکنون تبادل نظر. داشت متعددبخشد که در گششته نیا  به جلسات روی موضوعات جدید سرعت می بحثبه 

هاای  یا کمیتاه  های مناطاهای نمایندگان مناطا، نظرسنجیمیزگردهای مجا ی، گردهماییشامل: د توانا  کنفرانس خدمات جهانی می

کنفارانس خادمات جهاانی    کاار  دستور  تاپیشنهادات جدید  گیری در موردبه تعویا انداختن ت میمباشد.  8موقت و غیره، طبا مفهو  

 والنه است.ئمسغیرا  نظر مالی  هم ا  نظر وقت و ، هم22  وهطبا مف ،بعدی

ی موضوعات جدید در کنفرانس آتی،  مان آمادگی اعضاا باه حاداقل    به جای تعقی  پیشنهادات کنفرانس قبل، با تمرکز رو تأثیر مالی:

هاای نماینادگان   تواناد شاامل: میزگردهاا، گردهماایی    در مورد موضوعات جدید قبل ا  کنفرانس خدمات جهانی مای دادن  نظر رسد.می

 های موقت و غیره باشد.مناطا یا کمیتههای نظرسنجیمناطا، 

 21پیشنهاد 

رونکد بکه چکالش    " 6و  5، 2به چالش کشیدن یک داوطلب، بنکدهای   نمای خدمات جهانی، قسمتکتا  راه 19در صفحه 

  جایگزین شود:حذف شده و متن زیر  "کشیدن داوطلب

یکی ا  منابع انسانی،  ا  کمیتة کند. یک نفرمی انتخابگری کنفرانس خدمات جهانی یک هیئت سه نفره برای میانجی گردانندة -2

کند و با معترض مالقات . این هیئت، تر  به چال  کشیدن داوطل  را مرور مینمایندهیا علی البدل  یک نمایندهو ا هیئت امن اعضای

 .حل مناس  دیگری وجود دارد یا خیرکند تا مشخص شود که آیا راهمی

ر رود. اگر هیچ تواتقی صورت هیئت ممکن است ا  معترض بخواهد که ا  اعتراض خود صرتنظر کند یا ا  داوطل  بخواهد تا کنا -5 

 نگیرد، هیئت موضوع را برای حل اختالف به کنفرانس ارائه خواهد داد.

 ایمیل به

 گیرنده:

 گیرندگان :

 کلیه گیرندگان:

 موضوع:

 گیری کتبی گشاشته خواهد شد.کنفرانس ب ورت بسته، به رأی در صحناگر داوطل  و معترض، هیچکدا  من رف نشوند، موضوع  -2 

 خط مشی و رهنمودهابرد پیشنهاد: کار
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 منابع انسانی خدمات جهانی ةکمیتپیشنهاد دهنده: 

 . گمنامی معترض و داوطل  ا حمایت  و طرفبی هیئت انتخاب هنگا  در گرداننده برای رهنمودهایی ارائههدف: 

 یاک  پاردا د. گمنامی طرتین نمای  به عالوه هب، دهد نمی گرداننده بهرا  طرفبی هیئت انتخابروند به چال  کشیدن،  تعلی شرح: دلیل

 .است نیا  مورد ترآیند رو رسانی به برای شده نظر تجدید رهنمود

 کتاب راهنمای خدمات جهانی، هزینه نامعلو .مجدد چا   تأثیر مالی:

 24پیشنهاد

و  "هوم خکدماتی یکا  تغییرات در دوازده قدم، دوازده سنت، دوازده مف" کتا  راهنمای خدمات جهانی، حذف 41در صفحه 

 تبدیل به:

 نا ، ماهیت، هدف و یا آر  نارانان دوا ده قد ، دوا ده سنت، دوا ده مفهو  خدماتی یاتغییرات در  الف(

نا ، ماهیت، هدف و یا آر  نارانان با  دوا ده قد ، دوا ده سنت، دوا ده مفهو  خدماتی یاب( هرگونه پیشنهاد یا عملی برای تغییر در 

شود. اگر آن پیشنهاد و یا عمل، توسط کنفرانس خدمات ( ارائه میCARای قرار گرتتن در گزارش دستور جلسه کنفرانس)پیشنهاد بر

 پرسی طبا رهنمودهای  یر، ت وی  شود:ها ا  طریا همه( ت وی  شد، باید مستقیماً توسط گروهWSCجهانی )

دوا ده قاد ، دوا ده سانت، دوا ده   " نشریات م وب کنفرانس، عباارت کتاب راهنمای خدمات جهانی، در دومین پاراگراف  00در صفحه 

 به این صورت به اولین جمله اضاته شود: "مفهو  خدماتی نارانان

رسانی و مح والت، ، نشریات بهبودی، خدماتی و اطالعدوا ده قد ، دوا ده سنت، دوا ده مفهو  خدماتی ناراناننهایی ت وی   مرحلة

بر  "نشریه م وب کنفرانس"ای ت وی  شود، مهر گیرد. وقتی که نشریه( صورت میWSCنس خدمات جهانی )توسط انجمن در کنفرا

 شود.آن  ده می

دوا ده قد ، دوا ده سنت، دوا ده مفهو  خدماتی "کتاب راهنمای خدمات جهانی، قسمت نشریات خدماتی، عبارت  02در صفحه 

 ب ورت  یر اضاته شود: "نارانان

دوا ده قاد ، دوا ده سانت، دوا ده   ، باه عاالوة   راهنمای خدمات جهانی و راهنماای خادمات محلای   ی شامل هر دو کتاب نشریات خدمات

ها و یا رهنمودهاست کاه ایان نشاریات،    مشیها یا مقررات خدماتی مربوط به خطهای راهنما، پمفلت، سایر کتابمفهو  خدماتی نارانان

 نارانان هستند. ها و کار خدماتی درمنابع و مرجع گروه

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 بریتی  کلمبیامنطقه پیشنهاد دهنده: 

 کاه  ت وی  نشریات خدماتی داشته باشاند برای یک ترایند مشترک  خدماتی ساختارهای و ها کمیته ها، گروه که است این هدفهدف: 

 پیشانهاد  ایان  دارد نیا  انجمن نارانان تایید به همچنان متن هر در واقعی تتغییرا البته. نارانان را دربرگیرد مفاهیم و سنت قد ، دوا ده

 محوری به نیاروی برتار   خدا ا  نارانان معنوی ماهیت تر دقیا بیان برای موجودمتن  رو رسانی به برای مدت بلند هدف یک ا  گا  اولین

  .محوری است

 معناوی  ماهیات کارآمادتر،   ایشایوه  باه  که ددهمی ترصتینارانان  خانواده های گروه به ،روش این به نشریات بررسی روند تغییر: دلیل

 ایان  در دستیابی قابل رشد و بهبود شاهد تا خواهدم رانه ا  انجمن می پیشنهاد این، به خواست نیروی برتر. کند بیان تر دقیانارانان را 

 .ت باشدمعنوی سوی به راه

 هار  ا  پس که تغییراتی با و است حداقل ،است پیشنهاد این تغییرات تنها که خدمات جهانی کتاب راهنمای در تغییر ةهزینتأثیر مالی: 

   شود.سرشکن میاین هزینه  دگیر می جهانی صورت خدمات کنفرانس

 22پیشنهاد

رسکی  اجرای همکه پ ، تغییر در دوازده قدم، دوازده سنت، دوازده مفهوم خدماتی یا نام، ماهیت، هدف و یا آرم نارانانموقع 

انکد،  رسی ثبکت نکام ککرده   هایی که برای همه پدار به گروههای شمارهها هنگامی که برگهمجازی و استفاده از ایمیل گروه

 گردد.شود و به دفتر خدمات جهانی بازمیارسال می
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 ود:ب ورت  یر خواهد ب 5و  2هایکتاب راهنمای خدمات جهانی در بند 02به این ترتی ، اصالحات ال   در صفحه 

 همراه با پاکتی برای برگرداندن جواب به ممتنع،  های، بله، نه و یا پاسخاند، با جوابگشاری شدهگیری که شمارهیهای رأبرگه

ها مهلت کاتی برای برگرداندن این شود. گروهمی ایمیلپرسی شرکت کرده، برای هر گروهی که در این همه آدرس خودمان،

 اهند داشت.خو وسیلة ایمیله بها برگه

 پاسخ دهند. با ایمیلاند، نا  کردهپرسی ثبتهایی که در  مان مقرر برای همه% گروه75پرسی باید جهت اعتبار این همه 

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 خط مشی و رهنمودهای خدمات جهانی ةکمیتپیشنهاد دهنده: 

 ایجااد  بارای  گیاری ت امیم  ترآیناد  درهار گاروه    رکتش برای را ترصتی، گروه یهاایمیل ا  استفاده و مجا ی گیریترایند رأیهدف: 

   کندمی یا آر  نارانان تراهم هدف ماهیت، نا ، همچنین و ،یتاخدم مفهو  دوا ده سنت، دوا ده قد ، دوا ده در تغییرات

 سنت، دوا ده قد ، دوا ده در تغییرات ایجاد برای ایمیل طریا ا  گروهی گیرییرأ هایبرگه ارسال و آنالین گیرییرأ ا  استفاده: دلیل

، کناد مای  تضامین  گیاری ت میم را در هاگروه ةهم مشارکتتساوی  ،نارانان آر  یا هدف ماهیت، نا ، همچنین و خدمات، مفهو  دوا ده

 شود. خرج مسئوالنه یا دهم، و هفتم  مفهو یک، سنت طبا سرمایة نارانان تا دهدمی اجا ه کند ومی ساده را گیرییرأ روش

در  همچناین  و یتاخادم  مفهاو   دوا ده سنت، دوا ده قد ، دوا ده در تغییرات ایجاد ترآیند هایهزینه در توجه قابل کاه  تأثیر مالی:

 .المللی بین پستی خدماتکاغش و  پاکت، هایهزینهکسر  دلیل به اناننار آر  یا هدف ماهیت، نا ،

 22پیشنهاد 

 رسانی شود:بصورت زیر به روز نشریات خدماتی،راهنمای خدمات جهانی، قسمت کتا   42در صفحه 

 ،نشاریات هیئات امناا   ، راهنمای خدمات جهانی های خانواده نارانان وگروه راهنمای خدمات محلیکتاب  هر دونشریات خدماتی شامل  

ها و یا رهنمودهاسات کاه ایان نشاریات، مناابع و      مشییا مقررات خدماتی مربوط به خطو/ها های راهنما، پمفلتابسایر کت ها،اطالعیه

 ها و کار خدماتی در نارانان هستند.مرجع گروه

 ، نشریاتخط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کالیفرنیای مرکزیپیشنهاد دهنده: 

 ت وی  نشریات مشترک ا، ساختارهای خدماتی و هیئت امنا در روند هها، کمیتهمتحد کردن گروههدف: 

 های خانواده نارانان.تراگیر، ا  جمله برابری و اتحاد برای ترایند بررسی نشریات گروه ایجاد روشی: دلیل

 ندارد تأثیر مالی:

 25پیشنهاد 

رسکانی  اطالعنشریات و محصوالت  تصویبو مراحل تهیه برای  یفرایندکتا  راهنمای خدمات جهانی،  45و  42در صفحه 

 .، تعریف شودکه با اصول ما مطابقت داشته باشد و خدماتی جدید

 ، مطال   یر به آخر پاراگراف اول اضاته شود:کتاب راهنمای خدمات جهانی 05در صفحه 

 محدودیت  مانی:

های تهیه کننده، ارائه ، در مورد مطالبی که کمیتهخط مشی و رهنمودها ةماه ترصت دارند تا پس ا  دریاتت مطال  ا  کمیت 2امنا 

 اند، نظر بدهند.داده

ن را اعمال نماید یا توضیح هفته( ترصت دارد که به امنا پاسخ بدهد و اگر با تجدید نظر مواتا است، آ 2یک ماه ) کمیتة تهیه کننده

  گرداند.ایر نظرات به امنا با میبدهد چرا تجدید نظر موجه یا ضروری نیست. سپس مطل  را برای ت وی  یا س

 کشد.طول میماه  2امنا یک ماه ترصت دارند که آن را ت وی  کنند یا نظر خود را اعال  کنند. این مرحله در کل 

 کنند. بخاطر روح همکاری،ماه وقت اضاته می 2ماه نظر بدهند، با کمیتة تهیه کننده تماس گرتته و درخواست  2اگر امنا نتوانند در 

بندی تعیین شده در باال به قوت خود باقی خواهد کل  ماندهد. ماه وقت اضاته می 2دهد و تقط کمیتة تهیه کننده یکبار اجا ه می

 کشد.ماه طول می 9ماند و اگر نیا  به وقت اضاتی باشد، این مرحله در کل 
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ندهند، به منزلة مناس  بودن آن پاسخ کمیتة تهیه کننده ماه پس ا  دریاتت مطال  ا  کمیتة خط مشی و رهنمودها به  2اگر امنا تا 

رو  برای اعضای انجمن  22رف کند که مطال  را ظمنا درخواست میشود و کمیتة مشکور ا  ابرای مرور و بررسی انجمن تلقی می

 بفرستد یا تا یک هفته نظرات خود را اعال  نماید.

  هااختالتات و راه حل

نظارت متشکل ا  یکی ا  اعضای هیئت امنا و موقت دمات جهانی نتوانند اختالتات خود را حل کنند، یک کمیتة های خاگر امنا و کمیته

های خدمات جهانی نتواند شرکت یکی ا  مسئولین کمیته های خدمات جهانی آنها را حل خواهند کرد. اگرمسئولین هر یک ا  کمیته

رو  برای حل  22نظارت موقت کمیتة  .دهدرای شرکت در کمیتة نظارت رأی میکند، آن کمیته به یکی ا  اعضای عالقمند خود ب

گیرد و به این ترتی  مطال  یا توراً برای ت میم نهایی را کمیتة موقت نظارت ا  طریا وجدان گروه می مشکل ترصت خواهد داشت.

گردند. قت نظارت به کمیتة تهیه کننده با میشوند و یا جهت اعمال تغییرات تعیین شدة کمیته مومرور اعضای انجمن ارسال می

رو  ترصت دارند  22 تغییرات تعیین شده را اعمال نماید و آن را به امنا با گرداند. پس ا  آن امنا هفته ترصت دارد 0کمیتة تهیه کننده 

 مطال  را برای مرور و بررسی اعضای انجمن بفرستند.

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 خدمات جهانی ناراتین کمیتهد دهنده: پیشنها

در  کاه  تلفنی ا  طریا کنفرانس یکبار ماه سه هر که جلسه 2 برای باید امنا: »دگوی می جهانیکتاب راهنمای خدمات  08 صفحههدف: 

 ایان . دهاد مای  هادپیشان  ایان   مانی جدول ادغا  برای کاتی  مان راهنمایی این ".باشند دسترس در شود،می برگزار سال هر ةژانوی آغا 

 ،2 ،0 مفااهیم  و 0 و 2 هاای  سانت  باتا دهد می ترصت هیئت امنا خدمات جهانی به هایکمیتهطرف  ا  مطال  ارسال روند بهپیشنهاد 

 ات ا انتظاار  و طالا  م ارائاة   مان تعیین برای هامهلت و مراحل ،حاضر حال در بیشتری داشته باشند. مطابقت 20 و 22 ،9 ،8 ،7 ،2 ،5

 خدمات جهاانی و  هایکمیته به هارویه و هامهلت این اتزودن. شودمی استفادهکنفرانس،  طول در هیئت امنا اعضای مناطا و ایندگاننم

 کرد. خواهد کمک رسانیاطالع و یخدمات ،نشریات بهبودی ترایند ارائة در هیئت امنا

 بارای  ".اسات  ضاروری  طرته دو و منظم ارتباطات اثربخشی آن،   وبرای عمل به تمامی مفاهیم، حفظ انسجا": دگویمی 8  وهمف: دلیل

قادردانی   داوطلباان  تعاداد  یااد   ا  ود ار ش قائل ش ننارانا در اعتماد مورد خدمتگزارانبه  باید کند، حرکت جلو به ناراتین/ننارانا اینکه

 که خدمات جهانی هایکمیتهرسانی کنند. اطالع یا تیخدما ، اعم ا  نشریات بهبودی،پروژه هر صرف را  یادی هایساعت ندمایلکرد که 

 بایاد . باود  نخواهاد  بیهاوده  آنهاا  کوش  و تالش که باشند مطمئن باید، اندشده تشکیل خدمت داوطل نارانان و  اعتماد اعضای مورد ا 

 متمرکاز  هدف االجل ضرب روی را ههم کار این که هیئت امنا ا  آن تبعیت کنند جمله ا  ها،کمیته ةهم که باشد شده تعریف یترآیند

 بایاد  د،نا گیر قرار دستور کار کنفرانس در اینکه برای جدیدطال  م تما  که کندمی مشخص کتاب راهنمای خدمات جهانی. خواهد کرد

 بارای  ترآیناد  یکتعیین  که است نشان داده گششته تجربیات .ارسال شده باشند انجمنبه اعضای  بررسی برای قبل سال یکا   حداقل

 در غیرضاروری  تاأخیر  هرگوناه  ا  اجتنااب  و شاده  ینکاری که برای آنها مع تکمیل برای ،مسئولو  اعتماد مورد گزارانتخدم راهنمایی

 باه  اسات،  شاده  گرتتاه  نظار  در کاه  همانطور نهایت، در واست  مهم بسیار( کامل طور به آنها دادن دست ا  یا) خاص های مهلت رعایت

   .دکنن خدمت انجمن

 .داده نشده ثیر مالی:تأ

 26پیشنهاد 

 در قسمت مراحل تولید محصوالت و نشریات  مصو  کنفرانس کتا  راهنمای خدمات جهانی 45در صفحه 

 شود: اضاتهپایان این قسمت  بهمتن  یر  

و نشریات تعلای   دنموجود باشت ترجمه شده، به صورت الکترونیکی اطمینان حاصل شود نشریات جدید م وب کنفرانس، ا  جمله نشریا

 به صورت الکترونیکی تغییر شکل یابند. ا  جمله نشریات ترجمه شده، به تدریج

 داده نشده.کاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  2)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 
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 تروش برایبه صورت الکترونیکی  وب کنفرانس راتما  نشریات م  انتشار تا کرد خواهد تالش نیت حسن با جهانی خدمات دتترهدف: 

 شاود و در  آغاا   واردتا ه ةبست با اینکار که شودمی پیشنهاد. کند کمک کار اینتواند به انجا  می موقت ةکمیت یک. کند تسهیلدانلود  یا

 اضاته شوند.ها ها و پمفلتامکان سایر کتاب صورت

تار  راحات کاامپیوتر   یاا  تبلات  همراه، تلفن در داشتن  همراه. دهندمی ترجیح را نشریات یالکترونیک هاینسخه اعضا ا  بسیاری: دلیل

، ایان  الکترونیکای  با دسترسی بیشتر باه نشاریات  . کرد جستجو را آن توانمی .کرد دانلود بالتاصله را آن توانمی خرید، صورت در. است

 .شود تبدیل انجمن برای توجه قابل درآمد جریان یک به تواندمی نشریات

 خااص ( های)کارگر که دارد وجود امکان این. کرد تبدیل الکترونیکی صورت به راحتی به توانمی رانشریات نارانان  ا  برخی تأثیر مالی:

نشاریات   ساایر  تبدیل .کنند تبدیل الکترونیکی به آسانی ب ورت تقریباً رانشریات م وب کنفرانس  ا  بسیاری بتوانند داوطل اعضای  یا

 باه  حاضار  حاال  درآن،  ناوع سابک و قالا     دلیل به است ممکننارانان  22کتاب  به خ وص دارد نیا  یادی   مان به  وب کنفرانسم

 شاده  ترجماه  نشریات م وب کنفرانس توانندمی نیز قرارداد طرفو دتاتر خدمات ملی  مناطا .نشود تبدیل الکترونیکی کتاب به راحتی

انجاا  شاود تاا    ( DRM) دیجیتاال  حقو  مدیریتامن  هایبرنامه طریا ا . این تبدیل باید کنند تبدیل الکترونیکی تروش و چا  به را

 طریاا  ا  را هزیناه  ایان  تاوان مای  تدریج به. داشت خواهد هزینة تولید ابتدا، در. کند تضمینآنها  تروش در محفوظ نارانان را چا  حا

 :اسات  کرده اعال  دتتر خدمات جهانی. است نسخة کاغشی ا  بیشتر الکترونیکی کتاب تروش ا  خالص درآمد. کرد جبران تروش اتزای 

برای انجاا    هیئت امنا توسط توانندمی و اعضای داوطل  نداریم را آن انجا  توانایی حاضر حال در ما که کندمی ایجاد را ساختاری این"

  ."تندهس حال حاضر تحت تشار کاری شدید در آنها اما - شوند من وباینکار 

 27پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، قسمت ترجمة نشریات نارانان، پاراگراف دوم بصورت زیر تغییر کند: 45در صفحه 

ها و اصول معنوی نارانان باشد. و پیرو سنتآن  اصلیانگلیسی  اصل هاینسخهمفهو   روح و با های نشریات نارانان باید مطاباترجمه

ای کلیة نشریات ترجمه شده باید شامل چنین جمله تغییرات ضروری طبا قانون و ترهنگ آن کشور باشد. تواند شاملترجمه می

دهد که نشریة ترجمه شده، توسط کنفرانس خدمات این جمله نشان می ."م وب کنفرانس نارانان نشریهم وب  ةترجمچا  و "باشند: 

 ب کنفرانس خدمات جهانی است. ای ا  نشریات م وجهانی ت وی  نشده است، اما ترجمه

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 

 نقا   دارند، حفاظ کارده و ا    مختلفی ترهنگی هایکه سنت نارانان اعضای براینشریات م وب کنفرانس را  جشابیت ،اقدا این هدف: 

 کند.ملی جلوگیری می قوانین

مطاالبی کاه   . نیسات  اساتفاده  و تو یاع  انتشار، قابل کند، می نق  را کشوریآن  قوانین کهنشریات م وب کنفرانس  ایه ترجمه: دلیل

 ثرماؤ  بهباودی  روناد  در و دنا انگیزبر را حس همانندی ال   توانندنمی با تاب ندهند، راموارد ترهنگی مشترک اعضای نارانان یک کشور 

 و قاانونی  نیا هاای  باه  پاساخگویی  بارای  ال   تغییارات  که کندمی روشن و کندمی مشخص بهتر ار "معنوی" معنای ،تغییر این. دنباش

 .[است مجا  ننارانا معنوی اصول و هاسنت اساس بر مترجم کشور ترهنگی

 یابد. اند، سرمایه اتزای شده ترجمهنشریات م وب کنفرانس که  ترگسترده تو یع دلیلرود به انتظار می تأثیر مالی:

 22پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، قسمت زیر بعد از پاراگراف ترجمه نشریات نارانان اضافه شود: 45در صفحه 

 مراحل قرارداد نشریات مصو  کنفرانس

 

 

 

منطقه)ها( درخواست 

د با دفتر مرکزی قراردا

دهدانان را مینار  

 

دفتر خدمات 

جهانی قرارداد 

فرستدرا می  

منطفه)ها( 

قرارداد را 

کندامضا می  

مدیر اجرایی 

قرارداد را 

کندامضا می  
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 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کلمبیاپیشنهاد دهنده: 

 نشریات م وب کنفرانس. تو یع و چا  قرارداد ترآیند مورد در جهان سرتاسر در نانانار مناطا تما  آگاهی اتزای هدف: 

 سااده  راهنماای  یاک  جدیاد،  مناطا خ وص به مناطا، همه که است مهم. دارد وجود موضوع این مورد در  یادی غلط اطالعات: دلیل

 .باشند داشته یدسترس م وب کنفرانسنشریات  به توانندب بیشتری هایمکان تا د،باشن داشته قرارداد ترآیند برای

 ندارد تأثیر مالی:

 29پیشنهاد 

دوا ده قد ، دوا ده  کتا  راهنمای خدمات جهانی، جملة چهارم در پاراگراف دوم بصورت زیر تغییر نماید: 46در صفحه  

چة آبی نارانان در کتاب ا  رویرا  سئوال  02واردین و آمدگویی به تا ه، خوشسنت، دوا ده مفهو  خدماتی، جمالت هدف و چشم اندا 

 . داستفاده کربه طور کامل  توانمی نشریات م وب کنفرانس  یا وبسایت خدمات جهانی

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  0)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 % .05 به آن کردن محدود جای به الؤس 02 ا  کامل استفاده ةاجا هدف: 

-گاروه  کردن محدود .دانندمی مفیدخود  عجز به اقرار در را السؤ 02 اغل  دارند، تعلا نارانان به نیستند مطمئن که واردانیتا ه: یلدل

 .کندمی محدود واردتا ه جشب برای را ما توانایی ،الؤس 02 ا  الؤس 5 ا  بی  نمای  برای هاسایت وب و رویدادها ها،

 کشد. یاد طول نمی که انجا  شود کتاب راهنمای خدمات جهانی در کوچکی تغییر ستا ال   تنها: مالی تأثیر

 22پیشنهاد 

 شود: اضافهمتن زیر بعد از پاراگراف دوم  کتا  راهنمای خدمات جهانی، 46در صفحه 

توان ایان  ری نمایند. سپس میهای الکترونیکی نشریات م وب کنفرانس را خریداتوانند نسخههای خدماتی میهای نارانان و کمیتهگروه

 نمای  داد.نارانان نشریات را در طول رویدادها یا جلسات مجا ی 

اجاا ة محادود    ،شاوند نشریاتی که ا  خدمات جهانی نارانان، تروشندگان، مناطا یا دتاتر خدمات ملی که قرارداد دارند، خریداری مای  به

به جز ماوارد تاو ، نشاریات دانلاود،     که شود ه شوند. بدین وسیله اجا ه داده نمینمای  داد ،در جلسات مجا ی نارانانکه  شودداده می

 و یا به هر شکل یا روش دیگری منتقل گردند.ذخیره یا ارائه شوند،  ،کپی، چا ، یا در سیستم با یابیبارگیری، عکسبرداری، ضبط، 

ا  روی را ناراناان، کپای بارداری ا  نشاریات     محفاوظ  ا چاا   ح"قبل ا  نمای  نشریات نارانان روی صفحه، این جمله باید عنوان شود: 

 "کند.صفحة نمای  ممنوع می

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  2)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 جاشب  باه  کماک  .ندارنددر اولین جلسه  رانشریات م وب کنفرانس چاپی  که نیواردیتا ه با نارانان نشریات گشاشتن اشتراک بههدف: 

تواناایی  . بیامو ندنارانان  مورد درچیزهای بیشتری  و خود جلسة اولین در آنهابرای  کار این تسهیل بانارانان  به با گشت برای ینواردتا ه

ثرتر دریاتات  نارانان مؤ سا د پیا می خوانند، انجمن را قادرنمای  در  مانی که دیگران آنها را می ةدیدن و خواندن نشریات ا  روی صفح

 ناراناان جلساات   کند،می بیان 2 سنت که همانطورگشارد. دارند، می شنوایی کم که واردینی در دسترس تا ه ها راخواندنی ویژه بهشود. 

 و جلساات  در رانارانان  سنشریات م وب کنفران اعضا. است ، با باشد داشته اعتیاد مشکل  دوستان یا اقوا  ا  یکی که کسی هربه روی 

 در م اوب کنفارانس  الکترونیکای  نشاریات   ا  استفاده .دکنن کمک دیگران به پیا  انتقال به تا دگشارنمی اشتراک به خدماتی رویدادهای

 محدود کتبی مجو . شودمی حفظ کاتی ةاندا  به انجمن چا  حا که  مانی باشد، مجا  تواندمی یخدمات یا بهبودی جلساترویدادها و 

 ساایت وبتروشاگاه اینترنتای    و اینترنتای  خرید در که همانطور گرتت، نظر در توان می رااستفاده ا  نشریات  در مناس های  محدودیت و

 .دارد وجودها این محدودیت نشریات م وب کنفرانسالکترونیکی  و یکاغش ةنسخ تروش دتتر خدمات جهانی
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 ،کمیتاه  یاا  بود جلسه اهدایییا  ،بود آسان نواردیتا ه به نشریات م وب کنفرانس دادن د،بودن حضوری رویدادها و جلسات وقتی: دلیل

دتتار مرکازی    ا  حجمی صورت به را نشریات م وب کنفرانس هاکمیته یا هاگروه. خریدمی نواردیتا ه برای را نشریات م وب کنفرانس

نشاریات م اوب    راحتای  باه  دتوانساتن مای  آنها .تروختندمی به اعضا یا ردندکمی اهدا نواردی تا ه به را آن و کردندمی خریداری انجمن

راه  اعضاا  باه این پیشانهاد   آوری کنند.جلسه آنها را جمع پایان و در کنند تو یع اعضا سایر و نواردیتا ه بیندر طول جلسه  را کنفرانس

دتتار خادمات    تاروش دهد و ا  می مجا ی رویدادهای و جلسات طول در نشریات م وب کنفرانس گشاشتن اشتراک به برایرا  مشابهی

 کند.می حمایت ،دارد وجود حاضر حال درآن که  چا  حا ا  حفاظت و جهانی

 جلساة  دهیم در اولینمی واردین ترصتوقتی به تا ه. کندمی تشویا رام وب کنفرانس الکترونیکی نشریات  تروش امر اینتأثیر مالی: 

 باه  و کنایم مای  تشاویا  و کارده  آشنانشریات  بانشریات م وب کنفرانس، آنها را روی صفحه ببینند، آنها را  به دادن گوش خود، هنگا 

 بناابراین  کنناد،  مطالعاه جلساات   بیندر تاصلة  و را بخرند چاپی و الکترونیکی م وب کنفرانس نشریات که کنیممی یادآوری اعضا سایر

 خواهاد  اتزای دتتر مرکزی انجمن  درآمد. دهدمی رشد را ما بهبودی ةبرنام و کندمی تشویا بیشتر را نشریات م وب کنفرانس تروش

  مان ال   دارد. ساعت چند تقط تغییر این اجرای که  نیممی تخمین ما. یاتت

 21پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، به چهارمین جملة پاراگراف دوم، متن زیر اضافه شود: 46در صفحه 

  بگشارند: اشتراکجا ه دارند کارت رومیزی ناراتین را روی صفحه به جلسات مجا ی ا
ن و کاارت  انارانا کتابچة آبی یا وبسایت خادمات جهاانی   ا  دوا ده قد ، دوا ده سنت، دوا ده مفهو  خدماتی، جمالت هدف و چشم اندا  

 د.توان به طور کامل استفاده نمومی تین را ا  روی نشریات م وب کنفرانس که در وبسایت خدمات جهانی هست،رارومیزی نا

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  9)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 ا  یکای  عناوان  باه دتتر خدمات جهانی آن را  و است ناراتین/نارانان جلسات تما  اساسی بخ کارت رومیزی ناراتین  روی جملةهدف: 

 حاا  اطالعاات " طباا  حاضر، حال در. ترستاد جدید هایگروه به ناراتین/نارانان هایجلسه دستور درجلسه  در پیشنهادی ایهخواندنی

 جلساات  در نماای   ةصافح روی  گاشاری  اشتراک برایکارت رومیزی ناراتین  ،کتاب راهنمای خدمات جهانی " درتجاری عالمت و چا 

 .شود می تلقی نامناس  مجا ی

کاارت رومیازی    نشریات ناراناان،  همانند. نیستند کارت رومیزی ناراتین دیدن به قادر ینواردتا ه مجا ی، جلسات ماهیت یلدل به: دلیل

 تاا  مجاا ی  جلسات درکارت رومیزی ناراتین  ا  استفاده این است که هدف. است مشاهده قابل جلسات حضوری طول در معموالًناراتین 

 .باشد حضوری جلسة باهمانند  امکان حد

 نامعلو تأثیر مالی: 

 24پیشنهاد 

. "نارانان/ناراتین"کمیتة نشریات بنویسد بنا به اقتضا، ، شودنوشته مینارانان ، هر جا نام در تمامی نشریات مصو  نارانان

 .های مشارکت تجربه، نیرو و امید، مشارکت بهبودی، مشارکت شعارها، ارجاعات قانونی به نارانان و غیره()بجز کتا 

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  2)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 .کل انجمن ا  ناراتین آگاهی و دید اتزای هدف: 

 "رانان/نااراتین نا" باه  نشاریات   ا  برخای در  .اسات  نارانان ةبرنام ا  بخشی ناراتین که کندمی اشاره واقعیت این بهنشریات نارانان : دلیل

 .شود ضاتهانارانان /ناراتین در کنار  ،بنا به اقتضا که است منطقی ،ما انجمنبرای همانندی تما  نشریات م وب  .است شده اشاره

 نامعلو  تأثیر مالی:
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 22پیشنهاد 

کتکا    46صکفحه  در جلسات مجازی نارانکان و نکاراتین،   آبی در  های کتابچةخواندنی به اشتراک گذاشتنبه منظور اجازة 

 راهنمای خدمات جهانی، به سومین جملة پاراگراف دوم، متن زیر اضافه شود:

واردیان، خاانواده، تغییار    آمادگویی باه تاا ه   ، مقدمه، خوشدوا ده قد ، دوا ده سنت، دوا ده مفهو  خدماتی، جمالت هدف و چشم اندا 

ن یا وبساایت خادمات جهاانی    کتابچة آبی ناراناا   تقط برای امرو  خودمان، مطالبی درباره اعتیاد، حفظ سالمت جلسات، کمک کردن و

 توانند به طور کامل استفاده نمایند.را می نارانان

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  7)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 ا  یکای  عناوان  دتتار خادمات جهاانی آن را باه     و ندسات نارانان/ناراتین ه جلسات تما  ا  مهمی بخ  آبی چهکتاب هایدنینخواهدف: 

 حاا  اطالعاات " حاضر، طباا  حال در. ترستاد جدید هایهگرو به ناراتین/نارانان هایجلسه دستور جلسه در در پیشنهادی هایخواندنی

 جلساات  در نمای  ةروی صفح گشاری اشتراک آبی برای کتابچه هایکتاب راهنمای خدمات جهانی، خواندنی " درتجاری عالمت و چا 

 شود. می تلقی نامناس  مجا ی

 واردیان تاا ه  ، باه است آبی کتابچه شامل موارد ا  بسیاری در که واردتا ه هایبسته تحویل امکان مجا ی، جلسات ماهیت دلیل به: دلیل

خودشاان   بارای  آبای  چةکتاب ا  دیجیتالی یا چاپی ةنسخ کی که کنندمی پیشنهاد نواردیتا ه به مجا ی جلسات ا  بسیاری. ندارد وجود

 حاال  ایان  باآبی است.  که شامل یک کتابچة کنندمی پست را واردتا هبستة  یک نواردیتا ه به مجا ی جلسات ا  برخی. کنند خریداری

 آدرس ةارائا  باه  حاضار  نواردیتا ه ا  اریبسی(  وج یک به عنوان خانواده، در تعال معتاد یک انتقا  ا  ترس و گمنامی) مختلف، دالیل به

 باه  و ندارناد دیجیتاالی   یاا  چااپی نشاریات   خریاد  بارای  یدرآمد نوجوانان که یکی ،دارد را خود خاص هایچال  ناراتین. نیستند خود

 .کندمی شرکت ناراتین جلسات در نوجوان نداند است ممکن که کنندمی  ندگی یتعال معتاد با  یاد احتمال

 نامعلو  الی:تأثیر م

 22پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، بعد از پاراگراف سوم، متن زیر اضافه شود: 46در صفحه 

هاای  های الکترونیکی نشریاتی را که در وبسایت خدمات جهانی ناراناان یاا نساخه   توانند نسخههای خدماتی میهای نارانان و کمیتهگروه

، دانلاود نمایناد کاه شاامل نشاریاتی اسات کاه        ا دتاتر خدمات ملی که قرارداد دارند، قرار دارناد ای که در وبسایت مناطا یترجمه شده

توان در جلساات  اند، میب ورت متن و یا تایل قابل دانلود، در وبسایت قرار دارند. این نشریات بهبودی م وب کنفرانس را که دانلود شده

باه   توان در جلسات خدماتی نارانان به نماای  گشاشات.  ماتی م وب کنفرانس را مییا رویدادهای مجا ی نارانان نشان داد. نشریات خد

 تون آنها را جلسات اداری و خدماتی نارانان به نمای  گشاشت.را دارند، می "عالمت مرور اعضا"منظور بررسی نشریاتی که 

دین وسایله اجاا ه   شود. با داده میاجا ة محدود  ان،در جلسات مجا ی ناران نمای  ةا  طریا صفح برای نمای  این نشریات قابل دانلود

، و یاا  ذخیره یا ارائه شوند ،یا در سیستم با یابیرگیری، عکسبرداری، ضبط، کپی، چا ، جز موارد تو ، نشریات دانلود، باشود بهداده نمی

 به هر شکل یا روش دیگری منتقل گردند.

نارانان، کپی برداری ا  نشریات ا  روی صافحة   محفوظ حا چا "باید عنوان شود: قبل ا  نمای  نشریات نارانان روی صفحه، این جمله 

 "کند.نمای  را ممنوع می

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  5)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 پیاا  کاه  ساا د  خوانند، انجمن را قادر مای دیگران آنها را می نمای  در  مانی که ةتوانایی دیدن و خواندن نشریات ا  روی صفح هدف:

 بیاان  2 سانت  کاه  گاشارد. هماانطور  دارند، می شنوایی کم که واردینیدر دسترس تا ه ها راخواندنی ویژه ثرتر دریاتت شود. بهنارانان مؤ

اعضاا نشاریات م اوب    . اسات  باشاد، باا    اشاته د اعتیااد  مشاکل  دوستان  یا اقوا  ا  یکی که کسی جلسات نارانان به روی هر کند،می

 انجمان  چا  اگر حا .کنند کمک دیگران به پیا  انتقال به تا گشارندمی اشتراک به خدماتی رویدادهای و جلسات در نارانان را کنفرانس
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باشاد.   مجاا   تواندمی تیخدما یا بهبودی رویدادها و جلسات در نشریات الکترونیکی م وب کنفرانس ا  استفادهشود،  حفظ کاتی قدر به

تروشاگاه   و اینترنتای  خرید در که همانطور گرتت، نظر در توان می استفاده ا  نشریات را های مناس  در محدودیت و محدود کتبی مجو 

 دارد. ها وجودالکترونیکی نشریات م وب کنفرانس این محدودیت و کاغشی ةنسخ تروش دتتر خدمات جهانی اینترنتی وبسایت

خریداری نشریات م وب  جلسه یا اهدایی ن،واردیتا ه به نشریات م وب کنفرانس دادن بودند، حضوری رویدادها و جلسات وقتیدلیل: 

 دتتار مرکازی انجمان    ا  حجمای  صاورت  به را نشریات م وب کنفرانس هایا کمیته هابود. گروه آسان نواردیتا ه برای کنفرانس کمیته

نشاریات م اوب    راحتای  باه  توانساتند مای  تروختناد. آنهاا  مای  اعضاسایر به  یا کردندمی اهدا واردانتا ه به را آن و کردندمی خریداری

راه  اعضاا  آوری کنند. این پیشانهاد باه  جلسه آنها را جمع پایان و در کنند تو یع اعضا سایر و واردینتا ه در طول جلسه بین را کنفرانس

دتتار خادمات    دهد و ا  تاروش مجا ی می رویدادهای و جلسات طول در م وب کنفرانسنشریات  گشاشتن اشتراک به را برای مشابهی

 کند.می دارد، حمایت وجود حاضر حال آن که در چا  حا ا  حفاظت و جهانی

 ا، با دنباال کنناد   نماای   ة، آنهاا را روی صافح  ناراناان نشاریات   به دادن گوش هنگا  دارند واردین ترصتتا هاعضا و وقتی تأثیر مالی: 

 تغییار  ایان  اجارای  کاه   نیممی تخمین ما .را بخرند چاپی و الکترونیکی م وب کنفرانس نشریات شوندمی تشویا و دهش نشریات آشنا

 ساعت  مان ال   دارد. چند تقط

 25پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، بعد از پاراگراف دوم متن زیر اضافه شود:   46در صفحه 

در صافحة  هاای محادودی ا  نشاریات م اوب کنفارانس      قسمتاشتراک گشاشتن به مجو  کتبی انجمن جهت  مراحل  یر برای گرتتن

 بدین شرح است:های ثبت نا  شده و رویدادهای مورد تأیید نارانان، توسط گروهنمای ، 

و در تار  سافارش    های که دتتر خادمات جهاانی تعیاین کارد    نشریه را با نا  و شماره 5رابط گروه یا رویداد، تهرست حداک ر  .2

 .کندایمیل میدتتر خدمات جهانی با یک درخواست به ، نشریه وجود دارند

 پیوست برگة ، م ال ا  طریاتأیید رویداد مطمئن شودکند تا ا  ثبت نا  گروه یا دتتر خدمات جهانی به درخواست رسیدگی می .0

 آگهی.

 کند.دتتر خدمات جهانی ظرف دو هفته پاسخ خود را ایمیل می .2

اشتراک گشاری برای  شود.داده مینمای   ةصفحدر گشاری اشتراک برای محدودمجو  وقتی رویداد یا ثبت نا  گروه تأیید شد،  .2

   شود.  متن تعیین شده، برای هر جلسه یا رویداد داده نمی 5خواندنی ا  بین  22بی  ا  

 شود.رویداد، هر کدا   ودتر پی  بیاید، تما  مییا بسته شدن گروه یا اتما  این اجا ه محدود است و بعد ا  دو سال  .5

   ا  طرف گروه یا رویداد به دتتر خدمات جهانی ترستاده خواهد شد. ی، کمک مالی سنت هفتم پیشنهادمحدود این مجو  برای .2

العاتی را ایمیال  کمک به ثبت نا  یا تأییدیه، اط برای بت نشده یا رویداد هنو  تأیید نشده، دتتر خدمات جهانیاگر گروه هنو  ث .7

 خواهد کرد.

 تواند مسئولیت تو  را به یک دتتر خدمات ملی یا منطقه واگشار نماید.دتتر خدمات جهانی می .8

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کالیفرنیای مرکزیپیشنهاد دهنده: 

 "مجاو  کتبای  " بادون  تاوان  نمای  را که نشریات م وب کنفرانس ناراناان  گوید می حاضر حال در کتاب راهنمای خدمات جهانیهدف: 

 روش ایان . کارد  خواهاد  برطرف را مشکل پیشنهاد این. کندنمی مشخص کتبی مجو  چنین اعطای برای را روشی اما کرد، ارسال مجدد

 .نارانان است تجاری نشان برای مجو  اعطای برای استفاده در تعلی موتا روش موا ات به

 خریاد  بارای  ال   ةبودجا  شااید  یا/و ندارند دسترسی که به نشریات م وب ما هستند جلسه اعضای ترینمحرو  اغل  واردینتا ه :دلیل

 اهادا  تاوراً  یاا  دهیم قرض را توانیم نشریاتحضوری می در جلسة که همانطور توانندمجا ی نمی جلسة طول در ها گروه. ندارند مستقیم

 .باشاد  تردلپاشیر  و تراگیرتار  واردهاا  تاا ه  بارای  ما جلسات شود می باعث صفحه محدودگشاری  اشتراکاجا ة  دهند، انجا  اینکار را کنیم،

 باه  کماک  بارای  ماا  اصالی  هادف  باه  دساتیابی  در هاا گروهکه  هاستمسئولیت برانگیزترین چال  ا  یکی ینواردتا ه نگهداری و جشب

 ةهزینا واردان باه  تا ه ها باآن گشاری اشتراک به. ندسته ما بهبودی پیا  حامل نشریات،هستند.  روبرو آنها با معتادان دوستان و هاخانواده

 خاانواده  گاروه دتتار مرکازی    صافحه،  گشاری اشتراک مجو  ة صدورروی این ،کنفرانس خدمات جهانی ییدتأ با. است گروه مهم کار ،گروه
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 طریاا  ا  جلساه  طاول  در انناد بتو هماه  تاا  بدهاد  خاود  هاای گاروه  باه  را نشریات م وب کنفارانس  مجو  که بود خواهد مجا نارانان 

 .بخوانند را مانمای ، نشریات  ةصفح گشاری اشتراک

 اتفاا   حاضار  حاال  در کاه  را آنچه رویه این. گشارندمی اشتراک به را نمای  صفحه هاگروه ا  بسیاری. ثیر را داردتأ حداقلتأثیر مالی: 

 باه نماای    صافحه  در نشاریاتی کاه   تو یاع  و چا  هایهزینه ش پو برای ترکیبی و مجا ی هایگروه. کندمی پولی و رسمی اتتد،می

آنهاا تشاویا    خریاد  باه  و نشاریات را خواهناد دیاد    دیگران و واردانتا ه یادی ا   تعداد .کرد خواهند مالی کمک ،شده گشاشته اشتراک

 .شد خواهند

 26 پیشنهاد

، بصکورت  "های مربوط به هیئت امنانامهآیین مختصری از"، در پاراگراف سوم کتا  راهنمای خدمات جهانی 47در صفحه 

 زیر تغییر کند:

بعدی برای انتخابات هیئت امنا و تا  خدمت هریک ا  امنا ش  سال یعنی تا گردهمایی ساالنة نامة دتتر خدمات جهانی، دورةطبا آیین

هیچیک ا  امنا  الی در هیئت امنا خدمت نمایند.توانند بی  ا  دو دورة ش  سالة متوهیچیک ا  امنا نمیباشد. انتخاب جانشین وی می

 توانند دو دورة ش  سالة متوالی در هیئت امنا خدمت نمایند. نمی

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایرانپیشنهاد دهنده: 

 20رعایت چرخ  خدمت طبا سنت و مفهو  هدف: 

خاطر اختیار  یااد و مسائولیت سانگینی    ه ین خدمت باقی بمانند )دوا ده سال(، بوقتی اعضای هیئت امنا برای مدت طوالنی در ا: دلیل

های جهان دارد که باا ماهیات معناوی ناراناان     در گروه شود که تأثیر مستقیممی یخدماتمسائل که دارند، منجر به تأثیرگشاری  یاد در 

  های بیشتری استفاده شود.سا گار نیست. بهتر است ا  اتراد و ایده

 پی  بینی نشده.تأثیر مالی: 

 27 پیشنهاد

  بصورت زیر اصالح شود: کتا  راهنمای خدمات جهانی، بند اول 49در صفحه 

 های خدمات جهانیهای تمامی کمیتههمکاری و کمک به تعالیت های خدمات جهانیهای تمامی کمیتهنظارت بر تعالیت" 

 داده نشدهکاربرد پیشنهاد: 

 خدمات جهانی   ناراتینکمیته پیشنهاد دهنده: 

های خادمات جهاانی و   ... با همکاری کمیته "هدف هیئت امنا نوشته شده:  ، در قسمتکتاب راهنمای خدمات جهانی 07صفحة هدف: 

 با هدف هیئت امنا در تضاد است. "نظارت"بنابراین کلمة " دتتر خدمات جهانی ..... 

کنناد  مای  انتخااب  را خود های مربوط بهکه کمیته اندشده اعتماد متعهد تشکیل مورد خدمتگزاران ا  های خدمات جهانیکمیته: دلیل

 تشاکیل  های خدمات جهاانی کمیته در های موقتهای مربوطه را دارند. کمیته میتهک ارائه به برای مفیدی دان  و واقعی ةعالق آنها  یرا

 تاأثیر  های خادمات جهاانی باه   کمیته. باشند، کار کنند مفیدو  ار شمند انجمن برای کل در است ممکن که هاییپروژه روی تا شوند می

-مای ارساال  ت امنای خدمات جهانی هیئرا برای پیشنهادات  این گروهی وجدان یبا رأ کنند وتوجه می دقیقا موقت پیشنهادات کمیتة

 ،خادمات جهاانی   هاای کمیته در تماداع خدمتگزاران مورد وت امنای خدمات جهانی هیئ در اعتماد مورد خدمتگزارانبا همکاری ند. کن

ت امناای خادمات   ف هیئاهدا . بخشی ا  شوندبه وبسایت انجمن اضاته می محدودیتبدون  ،مند هستندار شانجمن  برایکه  هاییپروژه

 بار  نظاارت  ". ناراناان را باه عهاده دارد    خاانواده  هاای گاروه  مالی ثبات و رشد بر امناء نظارت هیئت: »کندجهانی به این نکته اشاره می

 .دارد مغایرت ت امناهدف هیئ با "نظارت" ةکلم. کرد خواهد را محدود ما انجمن رشد احتماالً هاکمیته

 داردنتأثیر مالی: 
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 22 پیشنهاد

 کتا  راهنمای خدمات جهانی، قسمت دفتر خدمات ملی: 21در صفحه 

 پاراگراف چهار  ب ورت  یر تغییر یابد:

نشریات م وب های چاپی و الکترونیکی نسخه( مرکزیت ترجمه، چا  و تو یع NSOمات ملی )یکی ا  کارهای مهم دتتر خد

با اجا ه و  دتتر خدمات ملیباشد. میکنند، سراسر جهان که به  بان اصلی دتتر خدمات ملی صحبت میبه اعضای ( CALکنفرانس)

هر نشریة پیشنهادی یا جدیدی که توسط کنفرانس  نماید.میعمل  (NFGH,Incنارانان ) خانواده طبا قرارداد با دتتر مرکزی گروه

خدمات ملی ت وی  شود، ا  مراحل ت وی  نشریات که قبال به آن اشاره شد، پیروی خواهد کرد تا  مانی که ب ورت نشریة م وب 

برای  اًنعی ه آنها اشاره شد،در باال ب دتتر خدمات ملی مواردی که برای ( دربیاید.WSC( در کنفرانس خدمات جهانی )CALکنفرانس )

 مناطقی که قرارداد ترجمه/ چا /تروش با دتتر خدمات جهانی دارند، کاربرد دارد.

 داده نشده.کاربرد پیشنهاد: 

 (0202اعضای کنفرانس  20)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 ا  سیاسای  و جغراتیاایی  نظار  ا کاه   برساانند  کساانی  به را پیا  کنندیم قرارداد دارند، تالش مناطقی که دتاتر خدمات محلی وهدف: 

 روسای  مانناد  باشند، پراکنده جهان سراسر در است ممکن که اعضایی کنند،می خدمت نیز ملت خود به آنها. هستند جدا متحده ایاالت

دتتار خادمات    کاه  کشاورهایی  در ساکن  بانان انیاییاسپ و کنندنمی  ندگی ایران در که  بانانی تارسی روسیه، ا  خارج در ساکن  بانان

اترادی که  به دسترسی ،پیشنهاد این. کندکشور خدمت می یک داخل دتتر خدمات ملی در که است آن ا  حاکیمتن تعلی . ندارند ملی

 اطمیناان اعضاا   کناد. می روشن زنی را «تو یع و چا » عبارت پیشنهاد د. اینکنبیشتر میدارند  بان  هر نقطه ا  جهان نیا  به ترجمة در

جاا ة  ا .نیسات  یکاغاش نشاریات   باه  محادود  ،قرارداد اختیارات و است الکترونیکی حاضر حال در نشریات ا  بسیاری کنند کهحاصل می

باا   را یالکترونیکا  و کاغاشی  نشریات تا دهدمی اجا ه دیگر مناطا بههمچنین  ،دتاتر خدمات ملی تما  به الکترونیکی انتشار/تو یع/چا 

   .کنند منتشر بستن قرارداد با دتتر خدمات جهانی

 کشاور  یاک  مر هاای  داخال  درکنناد،  مای  به یک  بان صحبت که کسانی ةهم که کندمی برطرف را سوءتفاهم این پیشنهاد این: دلیل

کاه   صاورتی  در تنهاا  اماا  کناد  خادمت  کنندمی صحبت  بان یک به که کسانی ةتواند به هممی یک دتتر خدمات ملی. دنکنمی  ندگی

 محادود نیا مند به نشاریه   اتراد را بفروشد.آن  هایترجمهدتتر خدمات جهانی  یا بفروشد جهان سراسر درنشریات ترجمه شده را  بتواند

 باین  تجاارت  سیساتم  در کناد مای  محادود  ملی مر های داخل در را تو یع که محدودیتی حشف .نیستند خاصی جغراتیایی مر های به

 الکترونیکای  هاای نساخه  در مورد کتاب راهنمای خدمات جهانی ا  بخ  این در تعلی عبارت .امرو ی مد نظر این پیشنهاد است یالملل

 قارار  توجاه  پیشنهاد مورد این توسط داخل کشور، در نقل و حمل شدید هایمحدودیت و  یاد ةهزین. شودبا شکست مواجه می نشریات

 هاای نساخه باه دسات آوردن   . پمفلات باشاد   یاک  قیمات  ا  بیشاتر  برابر 52 تا 05 تواندمی نقل و حمل بطور م ال هزینة. است گرتته

 کاه  اسات  مهام  .شاود نمی متحمل را خیرتأ یا نقل و حمل ةهزین است و ترآسان واردانتا ه برایبا گمنامی الکترونیکی نشریات م وب 

 .رسانی شودرو  به تعلی ةروی با مطابا رهنمودها

 نامعلو  تأثیر مالی:

 29 پیشنهاد

 ، تغییرات زیر صورت گیرد:کتا  راهنمای خدمات جهانی، قسمت دفتر خدمات ملی 21در صفحه 

 (NSOدتتر خدمات ملی )

ترجیحاً در ناحیة  و کانادا،مرکز اداری ملی نارانان در یک کشور است و به است نای ایاالت متحده امریکا  (NSOدتتر خدمات ملی)

شود که انجمن در کشور دارای چندین سیس میدارد. یک دتتر خدمات ملی  مانی تأقرار  کند،ر آن خدمت میکزی کشوری که دمر
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شود. دتتر سیس میراساس قوانین و مقررات آن کشور تأماندهی شده باشد و دارای منابعی برای این کار باشد. این دتتر بسامنطقة 

( شبیه به دتتر NSOوطل  نارانان است. گرچه عملکردهای دتتر خدمات ملی )( متشکل ا  کارمندان و اعضای داNSOخدمات ملی )

 نیست. (WSO)المللی دتتر خدمات جهانی خدمات جهانی است ولی یک شعبة بین

( با اجا ه و طبا قرارداد CAL( مرکزیت ترجمه، چا  و تو یع نشریات م وب کنفرانس)NSOیکی ا  کارهای مهم دتتر خدمات ملی )

ی که توسط کنفرانس باشد. هر نشریة پیشنهادی یا جدید( به اعضای نارانان میNFGH,Incنارانان ) خانواده مرکزی گروهبا دتتر 

خدمات ملی ت وی  شود، ا  مراحل ت وی  نشریات که قبال به آن اشاره شد، پیروی خواهد کرد تا  مانی که ب ورت نشریة م وب 

را که در کتاب  ی، مراحل ت ویبات کشورتوسط یک عضو یا کمیتة نشری ( دربیاید.WSCی )( در کنفرانس خدمات جهانCALکنفرانس )

کند تا ب ورت نشریة رسانی اشاره شده، پیروی میبهبودی یا خدماتی و اطالعمح والت و نشریات راهنمای خدمات جهانی برای 

 ( دربیاید.WSC( در کنفرانس خدمات جهانی )CALم وب کنفرانس )

-( گزارش تعالیتNSOکنند. دتتر خدمات ملی )( نظارت میNSOهای دتتر خدمات ملی )( بر کلیة تعالیتNBOTی ملی)هیئت امنا

برای به رو  دهد. می (NSC)( و گزارش ساالنة خود را به کنفرانس خدمات ملیNBOTهای سه ماهة خود را به هیئت امنای ملی  )

 شود.برقرار می (WSO)دوطرته با دتتر خدمات جهانی بودن و آگاهی ا  کارهای انجمن جهانی، روابط 

 (NBOTرهنمودهای هیئت امنای خدمات ملی )

باشد. براساس دوا ده سنت و مفاهیم هیئت امنای خدمات ملی نارانان مسئول دتتر خدمات ملی شرکت غیرانتفاعی کشور خود می

 کشوریبرای مدیریت امور  و مالیمسئولیت قانونی اختیار و ه و دارای خدماتی نارانان، هیئت امنا ادارة دتتر خدمات ملی را حمایت کرد

 نارانان است.

 ملی اجرایی ةکمیت

ی ست. به عالوه هیئت ممکن است با رأا (NBOT)دار هیئت امنا ، منشی، خزانهگرداننده، نای  گردانندهمتشکل ا   ملی کمیتة اجرایی

 کند. تعیینر این کمیته اک ریت، اعضای دیگری ا  هیئت را برای خدمت د

در رابطاه باا    ی ملای رو  بر کار و امور انجمن است. کمیتة اجرایی پیشانهاداتی را باه هیئات امناا    نظارت رو به ملی اجرایی هدف کمیتة

 ملای  یدارد. هیئات امناا  ، اعال  مای برای کارگزاران دتترخدمات ملی های اصلی، تعیین حقو  پرداختی به کارمند جدید و پاداشهزینه

(NBOT) بارای بحاث درباارة    ی ملای باید این پیشنهادات را قبل ا  هرگونه اقدامی ت وی  کند. این کمیته در بین جلسات هیئت امنا ،

دهد. صورتجلساة ایان جلساات در    تشکیل جلسه می است، ملیاموری که مستقیماٌ مربوط به کارکرد مرت  و بدون اشکال دتتر خدمات 

 گردد.یی که بر این کمیته نظارت دارد، ارائه میموقع مقرر به هیئت امنا

 های خدمات ملیکمیته

و هیئات   ملای های خدمات ( مسئول هستند. کمیتهNBOTهای خدمات ملی طبا اساسنامه، مستقیماً در برابر هیئت امنای ملی)کمیته

 .  امنای ملی طبا رهنمودهای کنفرانس خدمات ملی در برابر انجمن مسئول هستند

ها، رویدادها و غیره هستند. هر کمیته متشاکل ا  گردانناده، نایا     رسانی، نشریات، ناراتین، همای های خدمات ملی شامل اطالعکمیته

 باشد.گرداننده و منشی می

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امناپیشنهاد دهنده: 

 داده نشده.هدف: 

 ت امنای ملی.برای روشن شدن وظایف هیئت امنا و هیئ: دلیل

 جزئی چون کتاب راهنمای خدمات جهانی بعد ا  کنفرانس چا  خواهد شد. ةهزینتأثیر مالی: 
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 52 پیشنهاد

 ، بند پنجم وظایف کلی کمیته بصورت زیر تغییر نماید:کتا  راهنمای خدمات جهانی 22در صفحه 

 (WSC)کنفرانس خدمات جهانی و گزارش دوساله به  (BOT)کمیته به هیئت امنا سه ماهةهای ارائه گزارش

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امناپیشنهاد دهنده: 

 را ت حیح خواهد کرد متنپیشنهاد این  این هدف:

 های خدمات جهانی هر سه ماه به هیئت امنا گزارش دهند.دیگر ال   نیست کمیته: دلیل

 ندارد.تأثیر مالی: 

 51 پیشنهاد

هکای  زبان مورد استفاده در کمیتکه "به جملة ها، در پایان وظایف کلی کمیته نمای خدمات جهانی،کتا  راه 22در صفحه 

 .، متن زیر اضافه شود:"انگلیسی استخدمات جهانی  خدمات جهانی و کنفرانس

 .کنند استفاده دیگر یتکنولوژیک ابزارهای یا مترجمان ا ، برای تفهیم منظور خودتوانند می کنندنمی صحبت انگلیسی که خدمتگزارانی

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کلمبیاپیشنهاد دهنده: 

 و کامال  همکااری  باه  دساتیابی  و اتازای   جهاانی،  به عنوان یک انجمن سا گارتر و تراگیرتر ساختاری به جهانی خدمات تبدیلهدف: 

 .نیست انگلیسی آنها مادری  بان که آمریکا متحده ایاالت ا  خارج کشورهای آگاهی

خادمت کاردن را    که داریموسایلی  این نیز درست است که اما داریم، نیا  پایه  بان یک به خدمات انجا  برای ما که است درست :دلیل

 بان آنها انگلیسی نیست یا تسلطی به  بان انگلیسی ندارناد را تساهیل    که در سراسر جهان مایل به خدمت هستند اما  یادی اتراد برای

 ا  را بیشاتری  خادمتگزارهای  توجاه تاا  کنایم  مای  باا   تضاا را  وسایل، این ا  استفاده با است. مانع انگلیسی یک ندانستن  بان .کندیم

 کنیم. جل هر چه بیشتر  ،د به رشد نارانان در کل کمک کنندتواننمختلف در سراسر جهان که می کشورهای

 نداردتأثیر مالی: 

 54 پیشنهاد

 عد از کمیته خدماتی منطقه، پاراگراف زیر اضافه شود:خدمات جهانی، ب راهنمایکتا   2در صفحه 

 ایمنطقه تراهای گردهمایی

همچنین شده و  بیان 8 مفهو  که در طرته دو ارتباط تقویت منظور به توانندمی دارند مشترک  بان به هم نزدیک هستند و کهی مناطق

 بارای  ایمنطقاه ترا های. گردهماییدور هم جمع شوند ایمنطقهتراهمایی دگر یک دردمات، خ در امید و نیرو تجربه، گشاری اشتراک به

 خادمات  باا  همکااری  و اطالعاات  منباع  اند،شده واقع آن درنارانان  خانواده مناطا گروه که یبخش هرمختلف  نیا های انتقال وبررسی 

 هاای  کمیتاه  تشاکیل  در تواناد مای سااختار   اینبوجود بیاید،  دماتخ توسعة در است ممکن که هاییا  بین تما  چال . جهانی هستند

باه کنفارانس خادمات جهاانی      کاه  نیساتند  خادماتی  هایساختار ا  بخشی ایمنطقهتراهای گردهمایی. کند کمک ای منطقهترا ةترجم

کماک بزرگای باشاند.    جهاانی ناراناان    اتحااد  و خادمات  بهباود  برای مناطا بین نظر تبادل به توانندمی آنها اما کنند،می ارائهپیشنهاد 

 تشاکیل  منااطا  اساتقالل  و وجادان  بار  خدماتی، مفهو  و دوا ده سنت دوا ده ا  پیروی با ایمنطقهتراگردهمایی  هر داخلی ساماندهی

 .است استوارآن  دهندة

  خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه کلمبیاپیشنهاد دهنده: 

هاای  موجاود گاروه   و مناطا جدیاد  خدمات تقویت و رشد به کمک همکاری بیشتر، و بهتر ارتباط منظور به مناطا کردن متحد: هدف

 نارانان.   خانواده
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 کاه  است آورده ارمغان به را ارتباط ا  جدیدی هایشکل مجا یتضای  .است بوده غیرمستمر و ها محدودسال مناطا بین ارتباط دلیل:

 سراسار  در ناراناان  اتحااد  و رشاد  نفاع  باه  اقدامات نوع این. بود دشوار آنها ا  عبور قبالً که کنیم ورعبیی مر ها ا  تا کندمی کمک ما به

 .جهان است

 ندارد تأثیر مالی:

 52 پیشنهاد

و قسکمت ارائکه پیشکنهادات،     معیارهای پیشنهاد اعضای کنفکرانس کتا  راهنمای خدمات جهانی، قسمت   16در صفحه 

 تغییرات زیر صورت گیرد:

یا تغییراتی در نشریات بهبودی م وب موجاود ایجااد   تواند نشریات بهبودی جدید را ت وی  کند نمی (WSCرانس خدمات جهانی )کنف

ارائه شاده باشاد. نشاریات     (به انجمنCARدر گزارش دستور کار کنفرانس ) یا تغییرات در نشریات موجودنشریات جدید  کند مگر اینکه

ها در جلسات ا  آنها برای کار روی بهباودی خاود اساتفاده    شود: نشریات م وب کنفرانس که گروهف میبهبودی به سادگی اینطور تعری

باشاند.  های کار قد  مای آبی و کتاب های بهبودی، کتابچههای رو انه و پمفلتهای قد ، سنت و کتابکنند. این نشریات شامل کتابمی

نیا  به ت وی  انجمان دارناد.   باید جهت ت حیح اشتباهات باشند و موجود م وب ودی بهب ةنشریتغییر در  تغییرات درپیشنهادات برای 

 خاارج خواهناد شاد.    دساتور کاار   کاه جهات ت احیح اشاتباهات نباشاند، ا       بهبودی م وب موجاود  ةپیشنهادات برای تغییر در نشری

تحات عناوان   را دارناد،   موجاود  کنفارانس  م اوب  بهباودی  در نشریات ت حیح اشتباهاتتغییر پیشنهاداتی ا  سوی حاضرین که ق د 

 شوند.مینشریات خدمات جهانی واگشار  ةبه کمیت موضوعات جدید بررسی

 حشف شود:کتاب راهنمای خدمات جهانی متن  یر ا  پاراگراف دو   20صفحه در 

در نشاریات بهباودی باه مادت دو     به عالوه پس ا  اینکه نشریه توسط کنفرانس پشیرتته شد، مهلت قانونی برای پیشنهادات برای تغییر 

 باشد.دورة کنفرانس می

 خط مشی و رهنمودها  نشریات،کاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امناپیشنهاد دهنده: 

 در آتای  تغییارات  ا  جلاوگیری  منظاور  باه  دهناد.  مای  تغییر را موجود بهبودی نشریات که پیشنهاداتی تعلی قانونی تغییر مهلتهدف: 

 .است شده گرتته نظر در خطاها ت حیح برای خاص طور هب که کنفرانس م وب نشریات

نشاریات   ةکمیتا باا آ اد کاردن    همچناین  .خوانناد می را مطل  یک ا  یکسانی ةنسخ اعضا ةهم که کندمی تضمینپیشنهاد  این: دلیل

 نشاریات  ةتهیا  باه  ،دارناد  را اول اولویات  حاضر حال در داده شده و کنفرانس نشریاتی که در تغییرات صرف  مانی که ا خدمات جهانی 

 مجادد  خرید به نیا ی تعلی دیگر هاینسخه داشتن برای  یرا کرد خواهد اعضا بزرگی به مالی کمک نهایت، در .کرد خواهد کمک جدید

 .داشت نخواهند نشریات

 ت جدید.داشته باشد، کاه  تروش نشریات تکراری و اتزای  تروش نشریاچندگانه رود تأثیر انتظار میتأثیر مالی: 

 52 پیشنهاد

 ]مراجعه شود 52به پیوست پیشنهاد  [ نارانان 26از کتا   2و  4، 1تصویب پیش گفتار، سنت 

 نشریاتکاربرد پیشنهاد: 

 نشریات خدمات جهانی ةکمیتپیشنهاد دهنده: 

 اضاته خواهد شد. نارانان 22است که به کتاب   سنت دوا ده ا  بخ  اولین اینهدف: 

 .است 0202 م وب بندی نشریات اولویت تهرست با اد مطاباپیشنه این :دلیل

 .تروش این نشریه اتزای  درآمد نامشخص خواهد داشتتأثیر مالی: 
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 55پیشنهاد 

 چاپ و تولید پوستر نارانان

ا  را باه  خواست خود را رهاا کانم و  نادگی   تا کن  مای نیروی برتر، مرا در طول سفر  به سوی صلح و آرام  هدایت ترما، کمک"دعای 

   "مراقبت تو بسپار .

 نشریاتکاربرد پیشنهاد: 

  منطقه یک ایرانپیشنهاد دهنده: 

 شوند.گیرد و با خواندن مکرر آن، حفظ میبا ن   آن در منزل یا محل دلخواه، این دعای  یبا در معرض دید اعضا قرار میهدف: 

 برای انجمن.آن  تروش شی ا اتزای  درآمد نا همچنین و آن تک یر و تایپ ا  جلوگیری: دلیل

 تولید درآمد ناشی ا  تروش پوسترتأثیر مالی: 

 56 پیشنهاد

 های ناراتین:تصویب متن زیر به عنوان کارت خواندنی

  نممی حرف من

  خشام و  ا مشاکالتم، ا   ،مییاهاا ؤرا   ،ا  نادگی  ا  ،آیاد بد  می که چه هرا   دار ، دوست که چه هر ا  ، نممی حرف ، نممی حرف من

 .کنندمی یقضاوت هچمن  ةدیگران در بار که نیست مهم برایم و ا کینه

درونام را بیارون بریاز  و خاالی و سابک        نم تا ناراحتی و مسائلبلکه حرف می م کنندتشویق یا و ییدتأاینکه  براینه  نم  می حرف من

 .برسم آرام  با ذهن آسوده به شو  و

 وصاحبت کانم    ،مکنمیدرک  که ییخداا   همچنین و احساساتم ها،خواسته عالیا، ،ط ضعفنقا ها،ناییتوا ا  توانممی دن  حرف بامن 

 . سا  نزدیکتر  برتر نیروی بهخود را 

 .نم را می هایمتما  حرف و کنممی اعتماد اینجا من. است من امن مکان ناراتین

 .حرف بزنم دیگران با ،مشکالتم و احساسات ا  راحت توانممی که است یجای ناراتین

 نشریاتکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایرانپیشنهاد دهنده: 

 .به نشریات ناراتین اضاته خواهد شدهدف: 

شافاف نوشاته شاده باشاد و در     سااده و   به  بان وباشد های مخ وص به خود را داشته باشد که قابل درک ناراتین باید خواندنی: دلیل

 د.شته باشکتابچه آبی خود را دا آینده

 تولید درآمد ناشی ا  تروشتأثیر مالی: 

 57 پیشنهاد

 های ناراتین:به عنوان کارت خواندنی "داشته باشید خاطربه سعی کنید "تصویب 

 داشته باشید سعی کنید به خاطر

 .نیست درمانی برنامه یک ناراتین

 . نیست نددار مشکل مخدر مواد یا مشروب خواری و با که نوجوانانی برای ایبرنامه

 .نیست دیگری هر کس یا والدین ا  غیبت کردن برای یجای

 . نیست نوجوانانا   نگهداری یا تربیت و برای جایی

 .نیست سرگرمیابزاری برای  یاتفریح و  پاتو 

 .است آرام  و بهبودی رسیدن به برای بلکه جایی

 .است یکدیگر به کمک برایخود  امید و نیرو ،هاتجربه تقسیم برای جایی

 در امان نگه داریم. اجتماعیهای آسی  و اعتیاد بیماریخود را در برابر  که گیریممی ناراتین یاد در ما
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 و تعاادل  باه  تاا  کنیم استفاده خود هایتوانایی ا  چگونه و یمبدار دوست را خود چگونه کنیم، مراقبت خود ا  چگونه که گیریممی یاد ما

 برسیم. آرام 

 .آمو دمی ما را به کردن  ندگی خوب مهارت که است معنوی هبرنام یک ناراتین

 اراتیننکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایرانپیشنهاد دهنده: 

 .به نشریات ناراتین اضاته خواهد شدهدف: 

اشاد و در  های مخ وص به خود را داشته باشد که قابل درک باشد و به  بان سااده و شافاف نوشاته شاده ب    ناراتین باید خواندنی: دلیل

 د.آینده کتابچه آبی خود را داشته باش

 .تولید درآمد ناشی ا  تروشتأثیر مالی: 

 52 پیشنهاد

 های ناراتین:به عنوان کارت خواندنی "گیریمچیزهایی که در ناراتین یاد می"تصویب 

 :گیریمچیزهایی که در ناراتین یاد می

 .یمنصحبت ک درگیری با هم دعوا وقبل ا   .2

 مفید باشد.   آنهاگرتتن ا  تجربه و  کردن مشورت تواند دربا اعضا می تماس تلفنی .0

 است.  بیماربدی نیست تقط  انسانمعتاد  اعتیاد یک بیماری است. .2

 در حال عشاب است. او .یممعتاد صبور باش اب .2

 . یمصبور باشکند، مهربان و که مواد م رف نمی پدر یا مادریبا  .5

 کند.نمیکمکی به بهبودی آنها . این یمرا به عهده نگیر او هایو مسئولیت میتراشن بهانهار معتاد رتت برای .2

 .یماعضای خانواده روابط دوستانه و صمیمی داشته باش تما با  .7

 .یمبه آنها احترا  بگشاربه خاطر داشته باشیم که کوچکترها هم شخ یت دارند،  .8

 .یمو هنر گوش کردن را بیامو  یمات را ادامه دهبه جلس آمدن .9

 مهم باشد. بسیارتواند برای آیندة ما ت میتوجه مناس  به تح یال .22

 یم.تکر کنتوانیم تغییر دهیم، پس به خودمان نمیرا جز خودمان کس هیچپشیریم که ب .22

  تقویت کنیم.در خود م بت را ات عادرتتار و و  بین بردهمنفی را ا   رتتار و عاداتکنیم سعی  .20

 . یماحساس گناه نکننامناسبی دارند، های یا رتتار کنندمی م رفمواد  تگانمانتق یر ما نیست که عزیزان و یا بس .22

 .یمترار نکن واقعیتا   بهتر ا  دروغگویی است. راستگویی .22

 ....حرف  دن شادی، خنده، گریه و غشا،دوستی، با ی، عشا،  تقسیم کردن : یباست تقسیم کردن .25

 د.شنخواهد  کنیمآنگونه که تکر می. احتماال قی خواهد اتتادچه اتفاتردا  ت ور نکنیم. یمتقط به امرو  تکر کن .22

یا به  و یمکن تماشاتلویزیون  .یم، مطالعه کنیمد. به اتا  دیگری برونربطی ندارما به  آنها نکنیم. دخالتخانه  هایعواددر  .27

 تر است به کسی  نگ بزنیم.به کار بود. اگر خشونتی دریمگوش بده سیقیمو

 .با هم در میان بگشاریممان را صادقانه و احساسات اعتماد کنیم، مشکالت هم به باشیم.تماس در با اعضای گروه  .28

 کند.کمک میگروه  قیة اعضایب هم به و مابه هم کار . این یمرا در جلسات مشارکت کن مانواقعی خود اتاحساس .29

 .کنیمبه  ندگی نگاه کنیم تا  یبا  ندگی و م بت  یبا  دیدبا  .02

 ناراتیناد: کاربرد پیشنه
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 منطقه یک ایرانپیشنهاد دهنده: 

 .به نشریات ناراتین اضاته خواهد شدهدف: 

اشاد و در  های مخ وص به خود را داشته باشد که قابل درک باشد و به  بان سااده و شافاف نوشاته شاده ب    : ناراتین باید خواندنیدلیل

 د.آینده کتابچه آبی خود را داشته باش

 .د ناشی ا  تروشتولید درآمتأثیر مالی: 

 59 پیشنهاد

 به شرح زیر از سنت شش حذف شود: "معتادان گمنام"عبارت 

هاا   نمایاد و یاا اجاا ة اساتفاده ا  ناا  ناراناان را باه آن        کند و یا کمک مالی نمی ای را تایید نمی های خانوادة ما هرگز هیچ موسسهگروه 

باا آن کاه ناراناان و معتاادان گمناا ،      . ساا د  ماان منحارف مای    صلی و معناوی دهد  یرا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را ا  هدف ا نمی

 ای هستند بهتر است ما همیشه با معتادان گمنا  همکاری کنیم. های جداگانه انجمن

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 

 نارانان. پنج و سه هایسنت با ش  شم و مطابقت سنتش سنت قسمت دو بین تضاد ا  جلوگیری برایهدف: 

 سانت  دو  قسامت  در NA ذکر حال، این با .نشویم منحرف خود اصلی معنوی ا  هدف که خواهدمی ما ا  ش  سنت اول بخ : دلیل

 وجاود  کنناده  گماراه  ت اور  این دهد،می تغییر سمت معتادان به نارانان اصلی معنوی هدف ا  را مرکز توجه و کندتضاد ایجاد می ش 

بادین   کناد مای  در میان سایر نهادهای بیرونی برجساته  را نهاد این ش  سنت در NA ذکر. هستند مت ل هم به NA و نارانان که دارد

 ،پانج  و ساه  هاای سنت به پایبندی در. کندمی تراهم را NA به وابستگی امکان و داردبا آنها همکاری اطالع رسانی  نارانان درصورت که 

 شاخص  اعتیااد  اثارات  ا  خودمان شخ ی بهبودی برای امید و نیرو تجربه، دریاتت برای امن مکانی همیشه باید نارانان بهبودی لساتج

 برناماه  کاه  دارد را پیاا   ایان   Naجلسات گروهی نیسات و ذکار   در  NA پیا  به دادن گوش به نیا ی هیچ .باشد مان ندگی در دیگری

 نبایاد  ما نیستند و ما هایبه سنت مقید آنها. »نیست نارانان NA انجمن  داریم. نیا  نارانان شفاف و صریح پیا  به ما .نیست کاتی نارانان

 (0228مارس - آرام  بخ  برگرتته ا  مجله ارتباط. )"بزنیم گره آنها به را خود

 نداردتأثیر مالی: 

 62پیشنهاد 

ناراتین در کنار نارانان نوشته شود )نارانان/ناراتین(. ایکن شکامل    در صورت اقتضا، ،های جدید و بازبینی شدهدر کلیه متن

 باشد.کلیه نشریات خدماتی، بهبودی و اطالع رسانی و وبسایت می

 نشریات، خط مشی و رهنمودها، اطالع رسانی، وبسایت، ناراتینکاربرد پیشنهاد: 

 کمیته ناراتین خدمات جهانیپیشنهاد دهنده: 

 های خانواده نارانان است  شوند که ناراتین بخشی ا  گروهمی اعضای انجمن مطلعهدف: 

آن نیسات.   ناراتین خادمات جهاانی تغییار    ةکمیت هدف نشینند. می آن  یر ها گروه همة که است نارانان چتری خانوادة های گروه: دلیل

 امنیات  رهنمودهاای  برگازار شاود.   تواناد مای  یاا با الزاماات دق  جلسات ناراتین تقط دارد، چون اعضای نارانان نیا  ةکلی درک به ناراتین

 ،نوجواناان  جلساه تشاکیل   ا  قبال  بایاد ( ساتند بزرگساالنی که با نوجوانان در ارتباط ه برای مناس  قوانین تما  گنجاندن با) ای منطقه

 جلساات  رهنمودها برای ینا. داوطلبان خدمت حامی ناراتین است همچنین و نوجوانان ةامنیت هم که این برای شود ثبت و ییدتأ آماده،

 بارای  "ناراناان/ نااراتین  " عبارت که است این ناراتین ةکمیت هدف. کندمی متفاوت را ناراتین که چیزی است این. نیست ضروری نارانان

 ناراناان  ةبرناما  کاه  جا هر "ناراتین/نارانان" سرت ل موتا ةاستفاد. اعمال شود غیره و سایت وب های سرت ل ،قتضیم عناوین ترعی ةهم

 20 هاای برناماه  سایر پردا د.می بود تاقد آنناراتین  کمیتة که رسانی داخلیاطالع ی ا کوچک بخ به  ،گیردمی قرار ارجاع یا بحث مورد
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 اردد وجاود  نوجوانان انجمن که کندمی ایجاد را آگاهی این رویکرد این .اندثابت کردهرا موتقیت این روش ( «االتین/االنان» مانند)قدمی 

 آمااده  آیناده نسال   باه  پیاا   انتقال برای آنها چون ،نارانان هستند ةکل برنام ةانجمن و آیند اصلی بخ  کند که نوجوانانمی یادآوری و

 .ندارد وجود امرو  جوانان ا  بهتر ما، آینده برای گشاریسرمایه هیچ .شوندمی

 ناچیز مالی نظر نیز ا  سایت وب رو رسانی به ةهزینکند. آمد ایجاد میشود، درمی نشریه جدید هر چا صرف  ای کههزینه :مالی تأثیر

 .است

 61 پیشنهاد

و  مجکازی  جلسات میزبانیجهت  هاگروه آسان دسترسی برای دمات جهانیتر خدف سایت و  به هایپرلینک ةگزین افزودن

 یکک  تواندمی دارد ترکیبی/مجازی ةجلس که گروهی هر .دهدمی نشان را "جلسه به پیوستن"گزینة لینکهایپر .ترکیبی

 باشد. سایت نارانان داشته مجازی جلسات فهرست در چنینهمو  جلسات آدرس فهرست در هایپرلینک

 شود:  اضاته  یر به شرح سو  دو ، جملة پاراگراف به ،کتاب راهنمای خدمات جهانی 22 صفحه در

-مای  کمک سایتوبا  طریا  ،مجا ی هستند و ترکیبی حضوری، جلسات بالدن به که اترادی سایر و نواردیتا ه به دتتر خدمات جهانی

 هایپرلیناک اختیااری   ةگزین، هایپرلینک رو رسانی به اتزار نر  توسط یا مستقیم طور به تعلی، جغراتیایی مکان اطالعات بر عالوه تا دکن

-به اعضاا کماک مای    (WSO) دتتر خدمات جهانی .دده هارائ «جلسه به پیوستن» ةگزین ا  استفاده با ترکیبی/مجا ی هایگروه برایرا 

 های انجمن تماس بگیرند.کند تا با سایر اعضا یا گروه

 وبسایتکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه میدوستپیشنهاد دهنده: 

 کندمی تراهم را ترکیبی/مجا ی ةجلس یک به واقعی  مان در آسان امکان دسترسی لینک این هدف:

 نسابت  پیشارتت  یک این .کندمی ترآسان بسیار هستند جلسه یک در شرکت دنبال به که اترادی برای راود ورلینک شرایط  این :دلیل

 .شودمی لینک جلسه حاوی ایمیلی دریاتت منتظر سپس کند ومیایمیل  خود را درخواستترد  است که تعلی روش به

 وب باه  یاا  کنند تغییر یا پیوندها است ال   که است هاداده ورود ةهزین لینک، کردن اضاته دتتر خدمات جهانی برای ةهزین :مالی ثیرتأ

برای دسترسای  دیگری هیچ هزینة  ،اندداشتهمجا ی  پلتفر  یک قبالً که هاگروه ا  بسیاری برای. شوند دتتر خدمات جهانی اضاته سایت

  . داشت نخواهدهایپرلینک  طریا ترکیبی ا  یا به جلسات مجا ی

 64 پیشنهاد

 پیش گفتار بصورت زیر تغییر نماید: از پاراگرافسومین کتا  راهنمای خدمات محلی،  2ه در صفح

ها و دوستان معتادان، مین خدمات ال   برای انتقال پیا  به خانوادهاترادی در هر کشور که نسبت به تأ این راهنما منبعی است برای

های ترهنگی یا جغراتیایی، ملیتی یا قوانین کشوری، تفاوت شرایط کنند. بخشی ا  این راهنما ممکن است به خاطراحساس تعهد می

 مؤثر است که نحوی هر به را خدمات تواندمیکشور  هر نارانان بنابراین،میزان رشد یک گروه نارانان خاص نامناس  به نظر برسد. 

برای آنها خدمات بهترین  دببین تا کند بررسی ملی دتاتر خدمات یا مناطا نواحی، ها، گروه میان در را خدماتی نیا های .کند ساماندهی

 قد ، دوا ده با تضاد در یا و باشد ما هدف خدمت در واقعاً که  مانی ود، تاش انتخاب گروه نارانان هر کشور وجدان ی که باخدماتچیست. 

 قابل باشد، نشده تعریف ت خدماتی ناراناننشریا در هنو  اگر حتینباشد  نانانار اندا  چشم و هدف ،یتاخدم مفهو  دوا ده سنت، دوا ده

در چنین شرایطی اصالحات خاصی با توجه به نیا های گروه، در نظر گرتتن دوا ده قد  نارانان، دوا ده سنت و دوا ده  .است قبول

خدمات محلی ساختار مفهو  و کس  اختیار ا  دتتر خدمات جهانی حاصل خواهد شد. برای اطالعات بیشتر جهت تغییرات موضعی در 

 تماس بگیرید. WSOبا  نارانان گروه خانواده

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 
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 منطقه راکی مانتینپیشنهاد دهنده: 

( کتاب راهنمای خدمات جهاانی  وکتاب راهنمای خدمات محلی ،)نارانان خدماتی ةدو نشری که کند روشن دارد ق د پیشنهاد اینهدف: 

پیاا  امیاد را    وجهبهترین دهد تا به می آ ادیدر کشورهای مختلف نارانان  انجمنبه . این حکومتی اسنادنه  رهنمودهای انجمن هستند

 خادمات راهنماای  هاای  لزو  تغییر مستمر در کتاباین پیشنهاد،  برند برساند.عتیاد یکی ا  نزدیکان خود رنج میبه کسانی که هنو  ا  ا

 کند.را برطرف میدر کشورهای مختلف نارانان  منانجنیا های  تأمینجهت  محلی و جهانی،

، ناحیه، منطقه بر گروه  جهانی خدمات دتتر که نادرستی ت ور «ا  دتتر خدمات جهانی نارانان  اختیارو کس   » گشاشتن عبارت :دلیل

 ماورد  خادمتگزاران   ماا  هباران ر ....": سانت دو    رعایات  باعاث  تغییارات  این ایجاد .کندمی برطرف را داردتسلط دتتر خدمات ملی یا 

وارد . شاود مای  "باشاد. نمی حکومتی هرگز و است خدماتی همیشه ما ساختار..."  مفهو  دوا دهم و ".کننداعتمادند و بر ما حکومت نمی

هادف و   مفهاو  خادماتی،   20سانت،  20قاد  ،  20که ا   دهد که تا  مانیهای نارانان میگروه تما به  را این پیا  ،کردن جمالت جدید

 را برای گروه خود انجا  دهند. کاربهترین  هستند اد آکنند چشم اندا  نارانان پیروی می

 باه  کتاب راهنمای خادمات جهاانی    وکتاب راهنمای خدمات محلی  دو هر ندارد، وجود ایغیرمنتظره یا اضاتی ةهزین هیچ: مالی تأثیر

 .شوندمیرسانی رو  کنفرانس خدمات جهانی به هر دنبال

 62 پیشنهاد

م، با اضافه کردن رسانه اجتماعی در اطالع رسکانی  بصکورت زیکر    دوکتا  راهنمای خدمات محلی، پاراگراف  7در صفحه 

 تغییر نماید:

تان آمده است: اطالع به روحانیون، پزشکان، مددکاران اجتماعی و دیگار اتارادی   در اینجا برخی ا  پیشنهادات برای جشب اعضا به گروه"

توانید این کار را ا  طریا مکاتبه انجا  دهیاد.  ن است با خانواده یا دوستان معتادان در تماس باشند. برای حفظ گمنامی خود میکه ممک

هاای  تاوان ا  برخای رساانه   می .دهندها بدون دریاتت پول، لیست جلسات نارانان را در ستون رویدادهای محلی قرار میبعضی ا  رو نامه

وبسااایت  "رسااانیاطااالع"در بخاا   اطالعااات در مااورد تاااریخ، ساااعت و آدرس جلسااات اسااتفاده کاارد.     اجتماااعی باارای دادن 

 "اند که قابل دانلود هستند.ها تهیه شدههایی خطاب به نهادها و سا ماننامه )anon.org/outreach-http://www.nar (نارانان

 خط مشی و رهنمودهایشنهاد: کاربرد پ

 یک ایرانمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 بهتر و دسترسی اطالع رسانیهدف: 

 بارای  اجتمااعی  هایرسانه ا  است بهتر کرونا، ویروس شیوع ا  پس ویژه به اجتماعی هایرسانه محبوبیت گستردگی و به توجه با: دلیل

 .شود استفاده رسانی اطالع

 هپی  بینی نشدتأثیر مالی: 

 62 پیشنهاد

، قسکمت  "های با دسترسکی محکدود  های سازمانی و گروهگروه"بعد از قسمت کتا  راهنمای خدمات محلی،  7در صفحه 

 :اضافه شودبصورت زیر دیگری 

 های مجا یگروه

 مفااهیم  وها سنت به و کنند می استفاده خود جلسة محل عنوان به مجا ی محیط یک ا  که هستند ینارانان های گروه ،مجا ی های گروه

 آنهاسات  جغراتیاایی محال  کاه در  یا دتتر خدمات ملی نارانان  منطقه باها این گروه شودمی پیشنهاد. هستند پایبند یتاخدم گانةدوا ده

. جهت برگازاری جلساه داشاته باشاند، جویاا شاوند       استفادة گروه برای است آنها شناسة محیط مجا ی را که ممکن ا تماس بگیرند و 

 .کنید نارانان کلیک هایسایت سایر و نواردیتا هواژة  روی است، موجود( anon.org-nar) ما سایت وب در ایمنطقه عاتاطال

http://www.nar-anon.org/outreach
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 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 کمیته خط مشی و رهنمودهای خدمات جهانیپیشنهاد دهنده: 

 .مجا ی هایگروه شناختن رسمیت بههدف: 

 و هاا گاروه  ا  بسایاری  .است شدهو حفظ جلسات  تشکیلهای جایگزین برای روشپشیرای ای بطور تزایندهن انجمن جهانی نارانا :دلیل

 مجاا ی نیاز   هاای گاروه  این اساساً که آنجا ا  .اندیا جلسات آنالین روی آوردههای کنفرانس مجا ی برنامه برای رتع نیا  اعضا به مناطا

 .شود ذکر ما رهنمودهای در وضیحاست این ت ال   هستند، های نارانانهگرو

 تجدید چا  کتاب راهنمای خدمات جهانی، هزینة نامشخصتأثیر مالی: 

 65 پیشنهاد

هکا، مکتن زیکر    کتا  راهنمای خدمات محلی، در فرمت نمونه جلسات نارانان، بعد از گزارش منشی و اطالعیکه  9در صفحه 

 اضافه شود:

و  اجااره مکاان   ، پرداختخرید نشریاتبرای ما سبد پول را . باشدمیخانواده کامال خودکفا گروه  هرکه  گویدسنت هفتم می گرداننده:"

-کاه مای  توانند ب ورت گمنا  برحس  توان مالی خود هر مقدار اعضا می. آوریمبه گردش درمی ،تراتر ا  گروه کمک به ساختار خدماتی

 کمک مالی نمایند.خواهند 

 اخط مشی و رهنمودهکاربرد پیشنهاد: 

 یک ایرانمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 یابد.می اتزای  گروه ةخزان کنند و کمک هفتم سنت به سبد توانندمی حداک ر چه مقدار آیند کهدرمی سردرگمی ا  اعضاهدف: 

 .خالف اصول ما باشدپول   یادی مبلغ ریختن مبادانگران هستتد  که شودمی اعضایی خاطر آسودگیباعث  :دلیل

 بینی نشدهپی تأثیر مالی: 
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 زیر اضافه شود: صفحة جدیدفرمت نمونه جلسات نارانان،  بعد ازکتا  راهنمای خدمات محلی،  12در صفحه 

 ترمت نمونه برای جلسات مجا ی نارانان

 آبی هستند( )تما  متون ا  کتابچه

 )گرداننده و منشی، میزبان جلسه هستند(

در طول لطفا  کنیم.. بعد ا  چند لحظه سکوت جلسه را با دعای آرام  آغا  میاست -----------------سال ، اسم من  گرداننده:

 جلسه پیامک نفرستید و برای حفظ گمنامی، دوربین خود را خاموش کنید. در صورت امکان ا  هند تری استفاده کنید.

کوچک معرتی  تقط با اسمجلسات آمده باشد؟ لطفا خودتان را آیا کسی هست که امرو  برای اولین، دومین یا سومین بار به این گرداننده: 

 (مقدمه خواندن نبود واردیتا ه اگر) – (نیواردگویی به تا هآمدواندن خوش)خ آمد بگوییمکنید تا بتوانیم به شما خوش

 بخوانند:مطال   یر را  مخواها  اعضا می :گرداننده

 دوا ده قد        

   دوا ده سنت             

  جلسات امنیتحفظ 

 بخوانند: رایک یا چند مطل  ا  تهرست  یر  مخواها  اعضا می :گرداننده

 هدف و چشم اندا                

 خانواده                   

 دهیم خودمان را تغییر می
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 اعتیاد   ةمطالبی دربار

 کمک کردن             

 تقط برای امرو     

     "ن نارانان است برای نوجوانانی که تحت تأثیر اعتیاد ترد دیگری قرار دارند.ناراتین بخشی ا  انجم"

  خوانیم.نشریات آمده، می یید کنفرانس نارانان را که در تر  لیستأشروع جلسه، ما تقط نشریات مورد تبا : گرداننده

 . ی نارانان استهااطالعیه گرداننده: وقت گزارش منشی و

 گشارد.دار را روی صفحه به نمای  میبانک خزانهمیزبان: شماره حساب 

و کمک  اجاره مکان ، پرداختخرید نشریاتبرای ما سبد پول را . باشدمیگروه خانواده کامال خودکفا  هرکه  گویدسنت هفتم می گرداننده: 

  .آوریمبه گردش درمی ،تراتر ا  گروه به ساختار خدماتی

 اگرعضوی در .قرار داردما  ةگانهای دوا دهسنت ها وقد  درشخ ی ماست. اصول نارانان  ةد تقط عقیدشنویاینجا میرا هرچه  گرداننده:

. وقتی گویدرا می خود ةتجربو تقط کند میننارانان صحبت  ا  طرفاو خاطر داشته باشید که به توانید بپشیرید ند که نمیاینجا حرتی می

کنید سودمند نیست، تراموش کنید و تر است با خود ببرید و آنچه را که احساس میکه برای شما مفیدکنید، مطالبی را ما را ترک می ةجلس

انجمن ا   ،عنوان سخنران ، مگر اینکه بهکنیم که تقط به عنوان یک عضو نارانان صحبت کنید. ا  شما خواه  میبا  هم به جلسه بیایید

 . دیدعوت شده باش (NA)گمنا   معتادان

اعضا به اتحاد ما بستگی دارد. بنابراین ما با  اک ریت شویم. پیشرتت تردیی دو طرته نمیه: در جلسات نارانان ما درگیر گفتگوگردانند

شویم؛ به یک عضو دونفره نمی ةکنیم یا درگیر مکالمکنیم؛ حرف یکدیگر را قطع نمیامید خود را مشارکت می گرتتن نوبت؛ تجربه، نیرو و

دن، داکنیم ترد دیگری را نجات دهیم. ما با صبورانه گوش دهیم و یا سعی نمیحل ارائه نمینیم، راهککنیم، ن یحت نمیمشخص اشاره نمی

دقیقه بعد ا  اتما  جلسه،  22توانند تا واردین میتا ه دهیم.میو به مناتع مشترک گروه اهمیت قائلیم به یکدیگر احترا  که دهیم نشان می

 را برای ارتباط با آنها بگیرند. شماره تلفن اعضا 

  کند.بیان کرده و مشارکت می موضوع جلسه را گرداننده

 توانیمجلسه را می آخر ةدقیق 25باشد. دقیقه برای هر نفر می 5تا  2)تقط ا  نشریات م وب کنفرانس استفاده کرده و وقت مشارکت بین

 (یمریگب ن در نظریواردبرای مشارکت تا ه

 .استسه برای مشارکت سایر اعضا با  جل :گرداننده

کنیم به گمنامی ما احترا  کنندگان خواه  میاعضا و شرکت ةدر پایان، گرداننده: ا  آنجایی که این برنامه براساس گمنامی است ا  هم

ی این گفته شد تا ما درک ها برابایست خارج ا  اینجا با گو شود. مشارکتبگشارند. مطالبی که شنیدید ا  روی اعتماد گفته شده و نمی

 جدید را تشویا و کمک کنیم.  ایعضابهتری ا  این برنامه و خودمان پیدا کنیم و 

 .بندیمها و اصول نارانان باشد، میبعد ا  چند لحظه سکوت، جلسه را با روشی که طبا سنت

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 یک ایرانمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 .اتحاد و هماهنگی در انجمن اتزای هدف: 

سال گششته با  جلسات ب ورت مجا ی برگزار شود. بهتر است برای اتحاد و نظم بیشتر، ترمت مجا ی وجود  2ممکن است مانند : دلیل

 .داشته باشد

   چا  ةهزین تأثیر مالی:
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 67 پیشنهاد

 پاراگراف اول حذف شود: از "مطالبی در مورد اعتیاد"کتا  راهنمای خدمات محلی، عبارت  2در صفحه 

شوند. سپس ند. معموال جلسات با چند لحظه سکوت بعد ا  خواندن دعای آرام  آغا  مینکجلسات ا  ترمت خاصی پیروی می

آمده است. داوطلبین یا سایر آبی نارانان  کتابچهخواند. مقدمه در واردین را برای گروه میگرداننده مقدمه یا خوش آمدگویی به تا ه

ها ممکن است مایل باشند آن. خوانندمان را می، دوا ده قد ، دوا ده سنت و حفظ امنیت جلساتمطالبی در مورد اعتیادضای گروه اع

-هایی که توسط گروه برای ترمت جلسه انتخاب مییا سایر بخ  "کمک کردن"، "دهیمخودمان را تغییر می"، "دوستان و خانواده"

 آمده است.کتابچه آبی نارانان ها در متن شوند را نیز بخوانند. بیشتر

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

  یک ایرانمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 .برای تطبیا کتاب راهنمای خدمات محلی با ترمت نمونه جلسات نارانانهدف: 

قد ، دوا ده سنت و حفاظ امنیات جلساات     های اختیاری است در حالیکه خواندن دوا دهمطالبی در مورد اعتیاد یکی ا  خواندنی: دلیل

 اختیاری نیست.

 پی  بینی نشدهتأثیر مالی: 

 62 پیشنهاد

کتا  راهنمای خدمات محلی، فرمت نمونه جلسات نارانان، قسمت مربوط به سنت هفتم به قسمت پایکانی در   9در صفحه 

 منتقل شود: 12صفحه 

و  اجاره مکان ، پرداختخرید نشریاتبرای ما سبد پول را . باشدمیکامال خودکفا گروه خانواده  هرکه  گویدسنت هفتم می گرداننده:"  

 " .آوریمبه گردش درمی کمک به ساختار خدماتی تراتر ا  گروه،

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران پیشنهاد دهنده: 

 توانند سبد سنت هفتم را حمایت کننداعضای بیشتری میهدف: 

 هاای کماک  تاا  بچرخاد  جلساه  پایاان  اسات سابد در   بهتر پس باشند، نداشته حضور جلسه ابتدای در اعضا ا  برخی است ممکن: لدلی

 .شود آوریجمع بیشتری

 بینی نشدهپی تأثیر مالی: 

   69 پیشنهاد

 ر کند:یبصورت زیر تغی کتا  راهنمای خدمات محلی، قسمت ضبط کردن در جلسات 16در صفحه 

 جلسات کردن درضبط 

 :دنموموارد پیشنهادی  یر ضبط با رعایت  سوءم رف مواد مخدرة متخ  ین در  مین توان برای استفادة را می نارانانة جلسات بست

 آن را تأیید کنند. با وجدان گروه و باشندضبط کردن آگاه  ا تما  اعضا 

 .گمنامی به دقت حفظ شود

را تحات تااثیر قارار داده     رتتارها و عملکرد آنها ،نارانانة توضیح دهند که چگونه تلسف هستند،های ما آگاه ا  سنتکه  یکنندگانشرکت

 .معتاد خودداری کنند استانا  تمرکز روی د است و

 با وجدان گروه و اجا ة سخنران ضبط کرد.توان میرا نارانان سخنرانی جلسات 
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توان در اختیار حاضرین جلساه  با وجدان گروه، ضبط جلسه را می در ابتدای جلسه اعال  شود که این جلسة سخنرانی ضبط خواهد شد.

تاوان آن را در اختیاار اعضاای خاارج ا      گشاری این ضبط، برای استفادة شخ ای اسات و نمای   تراکقرار داد. اعضا مطلع شوند که به اش

 کنیم.میانجمن قرار داد. ما گمنامی سایر اعضای انجمن نارانان/ناراتین و معتادان گمنا  را حفظ 

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 خط مشی و رهنمودهای خدمات جهانی ةکمیت: پیشنهاد دهنده

 جهت هماهنگی بیشتر با رهنمودهای انجمن. این بخ  رو رسانی بههدف: 

رو رساانی  ماورد، باه   نایا  اصاالح  ما باشد. برای با اصول ناهماهنگ و کننده گمراه است ممکن که بود اطالعاتی دارای بخ  این :دلیل

 .بود مورد نیا 

 تجدید چا  کتاب راهنمای خدمات محلی، هزینه نامعلو .تأثیر مالی: 

 72 پیشنهاد

، متن زیر به عنوان پاراگراف دوم بکه ایکن   "وهوظایف خدمتگزاران گر"کتا  راهنمای خدمات محلی، قبل از  17در صفحه 

 صفحه اضافه شود:

 کاه  خادمتگزارانی  باا  یخدمات ةکمیت یک درونی، هایچال  و نیا هارتع  و 5 سنت تحقا منظور به تواندمیگروه کمیتة خدماتی گروه: 

البادل  علای  ،نمایناده خادماتی گاروه    ،جلساه  گرداننادگان  شامل: دتوانمی کمیته این خدمتگزاران. تشکیل دهد بداند مقتضی وجدان 

 :کمیته وظایفاتراد نیست. باشد ولی محدود به این  دارخزانه و منشی ،نماینده

 :«گروهی خدمات کمیته»، نوشته شود:  "کمیته" جای بهوظایف گرداننده،  7در بند 

  آن را به عهده بگیرد.گردانندگی تواند می ،گروهی خدمات کمیته وجوددر صورت 

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

   کلمبیامنطقه پیشنهاد دهنده: 

   کند. نارانان مطابقت  خانوادة هایگروه در آن عملکردهای با که داخلی ارساخت نامگشاریهدف: 

 بایاد  کاه  دارناد  سااختاری  ماا  هایگروه. ه نشده استددا توضیح اما شده ذکر گرداننده وظایف در "گروهی خدمات کمیته" واژه :دلیل

 شوند. تعریف

 نداردتأثیر مالی: 

 71 پیشنهاد

خدماتی  های، جایگاه"نماینده خدماتی گروه"دار و قبل از محلی، بعد از وظایف خزانه کتا  راهنمای خدمات 12در صفحه 

 دیگر به این صفحه اضافه شود:

 مسئول نشریات

 .دهدنشریات م وب کنفرانس را برای گروه سفارش می

 .تروشدنشریات م وب را به اعضا می

   .دهدمنشی اطالع می دتتر ثبت در برای نشیم به کتباً کند و آن راموجودی نقدی و نشریات را اعال  می

 البدل نماینده خدماتی گروهعلی

 .های راهنمای خدمات محلی و جهانی آشنا باشدبا کتاب

 .کندمیهای منطقه شرکت در جلسات ناحیه و مجمع

 دهد.میدر غیاب نماینده خدماتی گروه، وظایف او را انجا  

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 
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 منطقه یک ایران یشنهاد دهنده: پ

 هاهای خدماتی بیشتر در گروهمعرتی جایگاههدف: 

 خدمتگزاران به وضوح تعریف شوند: دلیل

 بینی نشدهپی  تأثیر مالی: 

 74 پیشنهاد

 کتا  راهنمای خدمات محلی، پاراگراف آخر بصورت زیر تغییر کند: 12در صفحه 

باه عهاده دارد   ناحیه در سطح  اگر خدمتی را وباشد ناحیة خود در  یک کمیتة ترعی رتگزاگروه ممکن است خدم ة خدماتییک نمایند"

 "دهد.ی میار ة خدماتی گروهتنها به عنوان نمایند

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران پیشنهاد دهنده: 

 .دهدبه همه ترصت خدمت میهدف: 

در یک  مان یک خدمت در ساختار داشته باشد. خدمت همزمان نمایندگی گروه و خادمت  برای رعایت چرخ  خدمت، هر عضو : دلیل

ی دارد و ا  ایان رو بار نتیجاة ت امیمات     ة ناحیه حا رأ، تأثیر منفی خواهد داشت  یرا نماینده خدماتی گروه در جلسدر ساختار ناحیه

 گشارد.تأثیر می

 بینی نشدهپی تأثیر مالی: 

 72 پیشنهاد

 همفککری جلسکة  نمونة دسکتور  " به، "جلسة اداری گروه دستور نمونة "نام کتا  راهنمای خدمات محلی،  19در صفحه 

 بصورت زیر تغییر کند:  41تغییر کند و در صفحه ، "گروه

 همفکری اداریجلسات 

 شود.هر موضوعی که مربوط به مناتع گروه باشد، به طور منظم برگزار می ةبرای بحث دربار همفکری اداریجلسات 

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران پیشنهاد دهنده: 

 .ایجاد جاذبه برای شرکت بیشتر اعضا در آنهدف: 

 همسوتر است. 2و مفهو   0با سنت  "همفکری" کلمة. "اداری"خاطر کلمة ه شرکت اندک اعضا در جلسة اداری ب: دلیل

 بینی نشدهپی تأثیر مالی: 

 72 پیشنهاد

 کتا  راهنمای خدمات محلی، بصورت زیر تغییر کند: 47و  42ملة اول در صفحات ج

   هستند. مناسبی برای تقسیم یک منطقه بندیبخ  نواحی، اولین جمله: 02در صفحه 

م و ایجااد  توانند یک ناحیه تشکیل دهند تا برای حمایت و همکااری باا ها   های مشابه میهای نارانان با موقعیتگروه" جایگزین شود با:

 "دوطرته با منطقة انتخابی خود جهت بیان وجدان گروه، گرد هم بیایند. یارتباطکانال 

 باشد.جغراتیایی می ةیک محدودواقع در  هایناحیهمنطقه شامل  اولین جمله: 07در صفحه 

و همکااری باا هام و ایجااد کاناال      توانند یک منطقه تشکیل دهند تاا بارای حمایات    میهای مستقل گروهنواحی و/یا  جایگزین شود با:

 "البدل نماینده، جهت بیان وجدان گروه، گرد هم بیایند.دوطرته با کنفرانس خدمات جهانی ا  طریا نمایندة منطقه و علی یارتباط

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

  منطقه آنالین جهانیپیشنهاد دهنده: 
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 شاود، مای  منااطا حاشف   و ناواحی  گیریشکل جغراتیایی در هایمحدودیت مناطا، و نواحی تشکیل در گروه استقالل دلیل بههدف: 

-مای  هاا گروه که ودشمی روشن و وندشمی تشکیل نواحی و هاگروه ا  بلکه شوند،نمی تقسیم ناحیه به دیگر مناطا که شودمی مشخص

 دهاد، مای  تغییر را مختلف بخ  دو پیشنهاد این که حالی در. باشند منطقه یک ا  بخشی ،باشند ناحیه یک ا  بخشی اینکه بدون توانند

 .شود انجا  هم با کار این تر است کهمنطقی و است مشابه تغییرات اثر و هدف

 کاه  کارد  روشنکتاب راهنمای خدمات محلی  در قبلی تغییرات .اندداشته تداخل هم با مناطا و نواحیبرخی ا   که مواقعی بوده :دلیل

 نامناس  جغراتیایی هایمحدودیت و مر ها بنابراین شد، خواهند ملحا منطقه و کدا  ناحیه به کنند تعیین توانندیم ها گروه خود تقط

 جغراتیاا  امرو ه. اینطور نیست دیگر اما ،کردمی تقسیم نواحی آنها را به و مجمع دندشمی تعیین امنا هیئت توسط مناطا مانی . اندشده

 بسایار  اعضای دارای برگردند حضوری صورت به نهایت در دارند ق د که مجا ی هایگروه حتیندارد.  مجا ی معنی جلسات برخی برای

 جغراتیاایی  موقعیت اصالً که دندار وجود منطقهیک  حتی و مجا ی هایبسیاری ا  گروه. دارد کمتری اهمیت مکان بنابراینهستند،  دور

 .ندارند

 ی تغییر کنند. تنها هزینه، با بینی کتاب راهنمای خدمات محلی است.ال   نیست نواحی و مناطا تعلتأثیر مالی: 

 75 پیشنهاد

 کتا  راهنمای خدمات محلی، بند زیر به وظایف گرداننده اضافه شود: 47در صفحه 

  ِدوا ده قد ، سنت و مفهو  خدماتی نارانان، راهنمای خدمات محلی و خدمات جهانی، و قواعد حاکم بار منطقاه  ا  دان  عملی 

 به همراه قوانین انضباطی رابرت.

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران پیشنهاد دهنده: 

   بهتر جلسات منطقه و مجمع برگزاری هدف:

گیری درست انجا  نشود بنابراین بارهاا  ، وقت جلسه تلف خواهد شد و ممکن است روال رأیاگر گرداننده ا  این اصول آگاه نباشد: دلیل

 نیا  به تغییر پیدا کند.

 بینی نشدهپی تأثیر مالی: 

 76 پیشنهاد

تعریکف شکود ککه سکاختار      قسمت ساختار منطقه، اصالحات الزم درانجام با کتا  راهنمای خدمات محلی،  47در صفحه 

تند بکرای  تواند بدون ساختار ناحیه تشکیل شود. دو گروه خانواده که در یک محدودة جغرافیایی هسک خدماتی منطقه می

 تشکیل ساختار خدماتی منطقه کافی است.

هاای داخال آن منطقاه    تشکیل یک منطقه تقط به تأیید گاروه  .قرار دارندجغراتیایی  ةیک محدوداست که در  هاییناحیهمنطقه شامل 

ین منطقاه تشاکیل داد.   تاوان چناد  در یک ایالت، استان یا کشور می دو گروه خانواده برای تشکیل یک منطقه کاتی است.بستگی دارد. 

شاان  مشاترک  باه خااطر منااتع    ،کناد وجود آوردن شرایطی جهت ارتباط با یکدیگر حمایت مای ه ا  طریا برا ها گروه و نواحیمنطقه، 

اخت اار  ا  ایان باه   ای )که بعاد ای و مجمع خدمات منطقهخدمات منطقه ةکمیت. ساختار ا  کندمیکمک  انجمن رشدبه  و تعالیت کرده

 ( تشکیل شده است. نامیممیمجمع 

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

   هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 

 برای بیان وجدان گروه انجمن نارانان به دست را در کنفرانس خدمات جهانی  شرکت توانایی گروه دارند، کمی تعداد مناطقی کههدف: 

 .آورندمی

ناه،مفهو    سانت  ناراناان طباا  انجمن برای بیان وجدان گروه  را کنفرانس  در شرکت توانایی روه دارند،گ کمی تعداد مناطقی که :دلیل

 .کنندپیدا می کشورشان در انجمن رشد توسعة برای ی رامنابع ند وآورمی دست به خدماتی دو و یک
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 نداردتأثیر مالی: 

 77 پیشنهاد

 :شود نجامساختار منطقه ا رتغییر زیر دکتا  راهنمای خدمات محلی،  47در صفحه 

 ایمنطقه ساختار 

 داخال  در توانناد مای  مجا ی همچنین های گروه .قرار دارندجغراتیایی  ةیک محدودکه در باشد  است هاییناحیهشامل  تواندمیمنطقه 

انجمان ارائاه    باه  زمتمرکا  خادمات کشور  آن در و شوند ثبت ایمنطقه ساختار خدماتی یک عنوان به و دهند تشکیل منطقه یک کشور

 ......  ".منطقه چند نه ،شودمطرح می منطقه یک طریا ا  تقطآنها  گروه وجداننظر و " .دهند

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 هیئت امنای خدماتی روسیهپیشنهاد دهنده: 

 .است شده ثبت آن در طقهمنساختار خدماتی  این که کشوری قانون با مطابا نارانان خدماتی ساختار یکپارچگیهدف: 

نارانان  یخدمات ساختاریکپارچگی اساس روح  بر خدماتی منطقه ةکمیت مجا ی، هایگروه اعضای اقامت محل کشور ا  نظر صرف :دلیل

 اشی ا  تفاوتتضاد مناتعی که ن ا  جلوگیری منظور به . این کمیتهشودتشکیل می ،شده داده شرحکتاب راهنمای خدمات جهانی  که در

 در سااختار خادماتی منطقاه    این که کشوری قوانین با مطابا ،مجا ی هایگروه به را خدماتل ترهنگی آنهاست، قوانین کشوری و مسائ

   دهد.می ارائه است، شده ثبت آن

   .باشد منطقه داشتهنهاد قانونی قانونی منجر به مجا ات برای  عواق  است ممکن نشود، پشیرتته پیشنهاد این اگر :مالی ثیرتأ

 72 پیشنهاد

 اولین جمله از آخرین بند مربوط به نمایندة منطقه بصورت زیر تغییر کند: کتا  راهنمای خدمات محلی، 25در صفحه 

های خانوادة نارانان /ناراتین های آنالین نمایندگان جهانی گروهگردهماییو داوطلبانه در  دونشمی خدمات جهانی ةدر کمیت ی تعالعضو

 نند.  کشرکت می

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

   کالیفرنیای شمالیمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 و ،آنهاا  البادل  علای  ،منااطا  نماینادگان  بارای  شاده  ارائاه  یخادمات  موجودرهنمودهای  اصلی های ویژگی ا  یکیبر ید کتأبرای هدف: 

را در  ناراناان  خادماتی  گاناه دوا ده ماهیمف تا کنند شرکت آنالین مجا ی، تضای یک در داوطلبانه بتوانند ، آنها(تعریف طبا) نمایندگان

 باه  جهاان،  سراسار  در همتایاان،  باا  اطالعاات  تباادل  و ارتباطاات در  اعتمااد  ماورد  خدمتگزار نق  اجرای ة مین در .دنکار گیرعمل به 

 خادمات  اثربخشای  و یکپاارچگی  و داتحاا  رشاد،  همزماان  طاور  به که حالی در خود ةمنطق اعضای برای شخ ی پیشرتت ا  نمایندگی

 .شود تقویت جهانی انجمن سراسر در ناراتین/نارانان

 هام  باه  "خادمات جهاانی   ةیک کمیتا "ا  طریا و مداو  بطور منظم را منطقه نمایندگان که کندمی اشاره یترصت به روشکم ندب :دلیل

 المللای  باین  یخادمات  هایساختار تما  بهنمایندگان  و آنها هایالبدلعلی ،مناطا نمایندگان ا  همسان و رسمی دعوت .کندمی مرتبط

بای  ا    ،گردهماایی  ایان  در د.شاو انجمن می کل همتایان و بین رشد و درک نیرو، تجربه، ا  تریگسترده گشاری اشتراکباعث اتزای  

، اثربخشای و  رشاد  ،جهت اتحاد د همکاریمور در رو انه گفتگوی و هادیدگاه تبادل برای کشور 02بی  ا   ا  اعتماد مورد خدمتگزار 75

 یاک  ساوی  باه  انجمان را  و ددها  می المللی بین خدمات برای بیشتری ترصت پیشنهاد این .دارند یدسترس به یکدیگرحسن نیت نارانان 

درونای   تغییرات به ابیبرای دستی را نارانان شخ ی بهبود ابزارهای تما  ا  استفاده . این پیشنهاددبرمی الوقوع قری  آنالین جهانی آینده

به همان اندا ه که ما این تغییرات را انجا  دهیم دنیای پیرامون خود و تما  اطراتیانمان را در جهت بهتار شادن تغییار    ". کندمی ترویج

 .{کتابچه آبی بخ  کمک کردن } ".دهیممی
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کاه در آن شارکت    مشاابه  ساطوح  ساایر  و مناطا طتوس خدماتی ساختار این اجرایی هایهزینه شد، پیشنهاد که همانطور :مالی تأثیر

   .شودانجمن توضیح داده شده است پرداخت می رهنمودهای، به همان شکل که در کنندمی

 79 پیشنهاد

 البدل نمایندة منطقه بصورت زیر تغییر کند:آخرین بند مربوط به علی کتا  راهنمای خدمات محلی، 25در صفحه 

( و ها در پایان این کتاب آمده اسات لیست کمیته)بپیوندد.  که در آخرین بند نماینده نوشته شده، جهانی خدماتهای کمیته بهتواند می

و اهاداف   هاا تواناد ا  تاالش  های خانوادة نارانان /ناراتین مای های آنالین نمایندگان جهانی گروها  طریا شرکت داوطلبانه در گردهمایی

 کند.و آنها را تقویت حمایت  منطقة خود

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 کالیفرنیای شمالیمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 و البادل آنهاا،   علای  نماینادگان منااطا،   بارای  شاده  ارائاه  خادماتی  رهنمودهای موجود اصلی های ویژگی ا  کید بر یکیتأبرای : هدف

ناراناان را در   خادماتی  گاناه دوا ده مفاهیم کنند تا شرکت نآنالی مجا ی، تضای یک در داوطلبانه بتوانند ، آنها(تعریف طبا) نمایندگان

 باه  جهاان،  سراسار  در همتایاان،  باا  اطالعاات  تباادل  و در ارتباطاات  اعتمااد  ماورد  خدمتگزار نق  اجرای  مینه در .دنبه کار گیرعمل 

 خادمات  اثربخشای  و پاارچگی یک و اتحااد  رشاد،  همزماان  طاور  به که حالی در خود منطقه اعضای برای شخ ی پیشرتت ا  نمایندگی

 .شود جهانی تقویت انجمن سراسر در ناراتین/نارانان

 هام  باه  "یک کمیتاه خادمات جهاانی    "ا  طریا و مداو  بطور منظم را منطقه نمایندگان که کندمی اشاره ترصتی به بند مشکور :دلیل

 المللای  باین  خادماتی  ساختارهای تما  نمایندگان به و های آنهاالبدلعلی نمایندگان مناطا، همسان ا  و رسمی دعوت کند.می مرتبط

بای  ا    گردهماایی،  ایان  در شاود. انجمن می کل بین همتایان و رشد و درک نیرو، تجربه، ا  تریگسترده گشاری باعث اتزای  اشتراک

اری جهت اتحاد، رشاد، اثربخشای و   در مورد همک رو انه گفتگوی و هادیدگاه تبادل برای کشور 02بی  ا   ا  اعتماد مورد خدمتگزار 75

 یاک  ساوی  باه  انجمن را و دهد می المللی بین خدمات برای بیشتری ترصت پیشنهاد این .هستند یکدیگر دسترس حسن نیت نارانان در

درونای   تغییرات به برای دستیابی را نارانان شخ ی بهبود ابزارهای تما  ا  استفاده برد. این پیشنهادالوقوع می قری  آنالین جهانی آینده

به همان اندا ه که ما این تغییرات را انجا  دهیم دنیای پیرامون خود و تما  اطراتیانمان را در جهت بهتار شادن تغییار    ". کندمی ترویج

 }کتابچه آبی بخ  کمک کردن {. ".دهیم می

مشاابه کاه در آن شارکت     ساطوح  ساایر  و طامنا توسط خدماتی ساختار این اجرایی هایهزینه شد، پیشنهاد که همانطور :مالی تأثیر

در کتااب   اضااتی  ةکلما  27 چاا   هزیناة شاود.  کنند، به همان شکل که در رهنمودهای انجمن توضیح داده شده است پرداخت میمی

جهاانی،  های کنفرانس خدمات وجود،  مان منشیگری، هیئت امنا، کمیته این با .بود خواهد تقریباً ناچیز 0202 راهنمای خدمات جهانی

 خط مشی و رهنمودها و نشریات قابل تقدیر و ار شمند هستند.

 22 پیشنهاد

 اولین بند از وظایف نایب گرداننده حذف شود: کتا  راهنمای خدمات محلی، 42در صفحه 

 .کندخدماتی منطقه تعالیت می ةبرای کمیتمشاور پارلمانی به عنوان 

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران دهنده: پیشنهاد 

 اصول نارانان رعایتهدف: 

 .مغایرت داردقوانین پارلمانی با معنویت جلسات ما : دلیل

 نداردتأثیر مالی: 
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 21 پیشنهاد

 تغییر زیر صورت گیرد: کتا  راهنمای خدمات محلی، 22و اولین خط صفحه  49صفحه آخرین خط در 

نماینادة منطقاه و    ،احیونمایندگان خدماتی ن ننده، نای  گرداننده، منشی و خزانه دار(،)گردا شامل خدمتگزاران:ی أاعضای دارای حا ر

 هستند.   های ترعی و اتراد دیگری که منطقه مناس  بداند،مسئولین کمیتهالبدل نماینده، علی

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران پیشنهاد دهنده: 

 گیری.زاران در روند رأیعد  تأثیرگشاری خدمتگهدف: 

های خود به عنوان اعضای گروه حا رأی دارند، بناابراین رأی آنهاا در منطقاه باه عناوان خادمتگزار       خدمتگزاران منطقه در گروه: دلیل

 باشد.در سنت یک می منطقه خالف اصل معنوی برابری

 بینی نشدهپی تأثیر مالی: 

 24 پیشنهاد

 محلی، قسمت حد نصا  بصورت زیر تغییر کند:کتا  راهنمای خدمات  22در صفحه 

 .شودنمی برگزاراین صورت جلسه  درغیر ی باشدأاعضای دارای حا ر ٪52 % 52بی  ا   حد ن اب باید شامل

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران پیشنهاد دهنده: 

 گیریاجتناب ا  مشکالت نتایج رأیهدف: 

% باعث ساردرگمی شاود و هماین مشاکل در تعاداد آرای      52گان وقتی عدد ترد است، ممکن است با حد ن اب تعداد رأی دهند: دلیل

 .آیدنفر نیز بوجود می 222بی  ا  

 بینی نشده.پی تأثیر مالی:

 22 پیشنهاد

 ناراتین حامیشفاف سازی نقش 

 ، بعد ا  آخرین جمله، خط  یر اضاته شود: راتینقسمت حامی نا در ادامة پاراگراف اول کتاب راهنمای خدمات محلی، 22در صفحه 

 ای ا  تجربه، نیرو و امید خود را به اشتراک بگشارند.سنت برنامة نارانان/ناراتین خالصه 20قد  و  20توانند با استفاده ا  آنها می

 ، ناراتین.خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

   کمیته ناراتین خدمات جهانیپیشنهاد دهنده: 

 جلسه.  مان بر ا  تسلط اجتناب حال عین در و خود تجربه، نیرو و امید گشاری اشتراک به در حامی به اعتماد دادنهدف: 

 تا ه تقط جلسه در اوقات ا  بسیاری و دیگر نوجوانان با چه و بزرگساالن با چه کنند،نمی صحبت راحت وارد همیشهتا ه نوجوانان :دلیل

. کنناد بیامو ند که ناراتین و گروه چطور کار می و کنند را اجرا ترمت تا هستند آنجا نوجوانان کمک به برای انحامی. دارند حضور واردین

 یاک  کاه  باشاد  یپیاام  تنهاا  است ممکن حامی مشارکت یکاند. این راه را رتته ما ا  قبل که است کسانی ا  یادگیری مورد در ة مابرنام

 بگیرد. بشنود،و نحوه کارکرد آن ناراتین قدمی  20روشنی ا  برنامه  پیا  همدل شود، یا کسی با در جلسه بتواند اینکه ا  قبل نوجوان

 برآورد نشدهتأثیر مالی: 

 22 پیشنهاد

 اضافه شود: بعد از فرمت نمونه جلسات ناراتین، فرمت زیر کتا  راهنمای خدمات محلی،در 

 "ترمت نمونه برای جلسات مجا ی ناراتین"

 آبی هستند( کتابچه )تما  متون ا 
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 کنیم.است. بعد ا  چند لحظه سکوت جلسه را با دعای آرام  آغا  می -----------------سال ، اسم من  - گرداننده

بارای   "خاودداری کنیاد.  رده و ا  دادن پیامک در طول جلسه صدا درآوهای خود را به حالت بیکنیم موبایلاکنون ا  شما خواه  می  

می و اعتماد اعضای ما به این جلسه، لطفا ا  عکسبرداری، ت ویربرداری ا  صفحه نماای  یاا ضابط کاردن ایان جلساه       احترا  به گمنا

 "خودداری نمایید.

دارد تا همگی مشاارکت کارده و رشاد    نامة انضباطی با تواتا گروه داریم که این جلسه را مکان امنی برای ما نگه میدر ناراتین یک آیین

 خوانیم.ن نامه را در شروع هر جلسه میکنیم. ما این آیی

 خوانم: .......آیین نامه را می

طور است لطفاا خودتاان را تقاط باا اسام      آیا کسی هست که امرو  برای اولین، دومین یا سومین بار به این جلسه آمده باشد؟ اگر این - 

 آمد بگوییم.کوچک معرتی کنید تا ما بتوانیم به شما خوش

 خوانم.مدگویی به نارانان را )ا  کتابچه آبی( میآگرداننده: خوش

 خواهم که خود را تقط با نا  کوچک معرتی کنند.گرداننده:  ا  اعضا می

 های  یر را بخوانند:خواهم بخ گرداننده:  ا  اعضا می
 دوا ده قد      

 دوا ده سنت     

    حفظ سالمت جلسات

 های  یر را بخوانند:  بخ خواهم یک یا چند قسمت اگرداننده: ا  اعضا می

 چشم اندا ، هدف                    

 خانواده 

 دهیم     خودمان را تغییر می

 مطالبی در بارة اعتیاد     

 تقط برای امرو  

 اگار مایلیاد کاه ایان     خاوانیم. نشریات آمده، می با شروع جلسه، ما تقط نشریات مورد تأیید کنفرانس نارانان را که در تر  لیست :گرداننده

 نشریات را خریداری نمایید لطفا ا  میز نشریات دیدن کنید.
 های مرتبط با ناراتین را ارائه دهد.خواهم گزارش خود و اطالعیهگرداننده: ا  منشی می

 – هاای خاانواده ناراناان   گاروه خدمات محلی راهنمای  ای دارد ارائه دهد.خواهم در صورتی که اطالعیهگرداننده: ا  حامی)ها( جلسه می

 م وب کنفرانس.

و کماک   خدمات آنالیان  به باشد. ما سبد را برای خرید نشریات، پرداختمیگوید که هر گروه کامال خودکفا سنت هفتم ما می گرداننده:

 آوریم.به ساختار خدماتی به گردش در می

 هاای سانت  هاا و قاد   درن تیاصاول ناارا   .باشاد مشارکت کننده میشخ ی  ةشنوید تقط عقیداینجا می را که امرو  در هرچه گرداننده:

ن صاحبت  تیناارا او ا  طارف  خاطر داشته باشید کاه  به ،توانید بپشیرید ند که نمیاینجا حرتی می اگرعضوی در .قرار دارندما  ةگاندوا ده

ا خاود ببریاد و آنچاه را کاه     تر است بکنید، مطالبی را که برای شما مفید. وقتی جلسه را ترک میگویدرا می خود ةتجربو تقط کند مین

 .با  هم به جلسه بیاییدکنید سودمند نیست، تراموش کنید و احساس می

شویم. ما تقاط درباارة تجربیاات و    درگیر گفتگوی دوطرته نمیما کند و در طول جلسه، در یک  مان تنها یک نفر صحبت می: گرداننده

هاا حقیقات دارد. ماا    پشیریم  یرا این بارای آن گویند، بدون اظهار نظر، میکنیم. آن چه را که دیگران میمی صحبتاحساسات خودمان 

 های شما گفتگو کنیم.شویم در پایان جلسه، دربارة سؤالخوشحال می

 کنم.کنم یا موضوع را اعال  کرده و در مورد آن مشارکت میگرداننده: سخنران را معرتی می

 موضوع این جلسه .............. است.

 ده: جلسه برای مشارکت سایر اعضا با  است.گردانن

 توانیم برای مشارکت تا ه واردین در نظر بگیریم.دقیقة پایانی جلسه را می 25دقیقه مشارکت کنید.  5تا  2لطفا سعی کنید بین 

   سپاسگزاری کنیم.العاده، تو  خاطر یک جلسةدر هنگا  بستن جلسه، گرداننده: بیایید ا  همه به
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این یک برنامة گمنامی است ا  همة اعضا و شرکت کنندگان تقاضا داریم به گمنامی ما احترا  بگشارند. مطالبی که شانیدید ا    ا  آنجا که

ها برای این مطرح شدند که ما درک بهتری ا  این برناماه و  جا با گو شود. این مشارکتبایست خارج ا  اینروی اعتماد گفته شده و نمی

 را تشویا و کمک کنیم. جدید ایعضاخودمان پیدا کنیم و 

 بندیم.ها و اصول نارانان باشد، میبعد ا  چند لحظه سکوت، جلسه را با هر روشی که طبا سنت

 داده نشده.کاربرد پیشنهاد: 

  (0202اعضای کنفرانس خدمات جهانی  8)پیشنهاد  0202کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد دهنده: 

 .ا  جلسات مجا ی ناراتیندید برای حمایت اتزودن یک نمونه ترمت جهدف: 

کند. اضاته کاردن یاک   ای که در کتاب راهنمای خدمات محلی است، ترمت جلسات مجا ی ناراتین را پشتیبانی نمیترمت جلسه: دلیل

 نمونه ترمت جدید جهت پشتیبانی ا  جلسات مجا ی.

 نامعلو .تأثیر مالی: 

 25 پیشنهاد

  های زیر به عنوان پاراگراف دوم و سوم اضافه شوند:قسمت مات محلی،کتا  راهنمای خد 25در صفحه 

 به سبد سنت هفتم:   های مالی تردیکمک

 سالگرد تولدة برنام

 کنند. ابرا سالگرد تولد راه دیگری برای اعضاست که سپاسگزاری خود را به نارانان با اهدای یک دالر به ا ای هر سال عضویت  ةبرنام

 دبودیا مالی هایکمک

 .)خیرات( اهدا کنند های یادبودتوانند کمکاعضای نارانان یا ناراتین می

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

 منطقه یک ایران پیشنهاد دهنده: 

هاایی  شود تا آنها به اعضای خاانواده سطوح خدماتی بیشتر میرود و به این ترتی  توانایی گروه برای کمک به خزانة گروه باال میهدف: 

   برند، خدمت کنند.که ا  اعتیاد عزیزانشان رنج می

 رتع شود.ها، نواحی و مناطا سبد سنت هفتم، تا بیشتر اطالع رسانی کنند و به این ترتی  نیا  گروه ا  حمایت تشویا اعضا برای: دلیل

 کنند.ه خانواده نارانان احساس تعلا به گروهمچنین اعضا 

 بینی نشدهپی تأثیر مالی: 

 26 پیشنهاد

و راهنمای خدمات جهانی، رسانه اجتماعی بصکورت زیکر اضکافه     راهنمای خدمات محلی هایکتا  رسانیبه قسمت اطالع

 شود:

 ب ورت  یر اضاته شود: "رسانه اجتماعی"رسانی، کتاب راهنمای خدمات محلی، قسمت مح والت و نشریات اطالع 02در صفحه 

هاای  های دیجیتالی و آگهای عکس های اجتماعی،رسانهها، پوسترها، ویدیوها، ها، کارتها، پمفلتنامهرسانی: مح والت و نشریات اطالع

 گیرد.شوند را در برمیو باعث باال بردن آگاهی مرد  دربارة نارانان می تلویزیونی که ماهیت معرتی برنامة نارانان را دارند

  یر اضاته شود:  "رسانه اجتماعی"رسانی، پاراگراف سمت اطالعکتاب راهنمای خدمات محلی، به آخرین ق 52در صفحه 

 رسانه اجتماعی

 اطاالع بی ما جلسات در شده ارائه مزایای و نارانان ةبرنام ا  که کسانیبرای نارانان  پیا  انتشار برایاست  مساعدی تضای اجتماعی رسانه

 رسامی  صافحة  یاک  تواناد مای  منطقاه  هر. گشارندمی اشتراک بهآنجا  در را خود امید و نیرو ،تجربه اعضا کهاست  جاییهستند. جلسه 

-تا ه توانمی ،گمنامی ا  مراقبت برای. باشد 20و  22ی هاسنت و اندا  چشم ،هدف شامل وضوح به باید آنها هایپروتایل وداشته باشد 

 دتوانا ب طریاا  ایان  ا  و کناد  دنباال جاد کرده، که منطقه برای خودش ای راهشتگی حساب،  کردن دنبال جای به که کرد تشویا را وارد
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ا   خاود  کناد تاا در منطقاة    دریاتات  را خ وصای  هایپیا  دتوانمی ناظر عضو و دباش بسته باید نظرات قسمت .دببین را ما نشریات تما 

 نباشند. تشخیص بلقا کرد تا خارج دوربین ا  یا تاررا  هاچهره توانمی ،های منتشرهتیلم و عکس در. دهد ها گزارشگروه

 رسانی، اطالعخط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

  آرژانتینمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 .اجتماعی هایرسانه در پیا  گسترشهدف: 

-مای  ارائه غلط یا رسمی غیر اطالعات و هستند کمک دنبال به دیجیتال هایپلتفر  در جمعیت ا  بزرگی بخ  امرو ه که آنجا ا : دلیل

 .دهند

 دهید. انجا  پولی تبلیغات بخواهید اینکه مگر کندنمی ایجاد ایهزینه هاحساب ایجادتأثیر مالی: 

 27 پیشنهاد

تشککیل دهنکد ککه     موقکت  کمیتکه  یک تا کندمی هدایت را( BoT) امنا هیئت  4242کنفرانس خدمات جهانی پیشنهاد: 

 یکا ناحیکه   خکدمتگزاران  ها،خدماتی گروه گاننمایند از ساویم طور که به داشته باشد اعتماد مورد خدمتگزار 14 حداکثر

 تحقیکق  و مصاحبه قدمی 14 هایانجمن سایر باشود تا  تشکیلاعضای هیئت امنا  و دفتر خدمات ملی خدمتگزاران ،منطقه

 نارانان شناسایی کند. هدف تحقق برایرا  یخدمات ساختار های شیوه بهترینکند و 

 گزارش کمیتهاین  .کند ارائههیئت امنا  به یکبار ماه سه هر های خود رایاتته و هاتعالیت کتبی ا  گزارش تاس موظف موقت ةکمیتاین  

 بارای  را پیشانهاداتی  تاا  شاود مای  داده اجاا ه  کمیتاه  به. کرد خواهد ارائه 0205در کنفرانس  های خود راتوصیه شفاهی و کتبی نهایی

 .دهد ارائه 0205 لسا کنفرانس کار دستور گزارش در گنجاندن

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

   راکی مانتینمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 هایشیوه بهترین یاتتن و رشد ترصت ،قدمی های دوا دهدیگر برنامهخدمتگزاران با  م احبه و تحقیا ا  طریا ة موقتکمیت اینهدف: 

 یاک  گیاری شاکل  برای دهدمی اجا هبه کمیتة موقت  همچنین جامع رویکرد ینا. را به انجمن جهانی نارانان تراهم خواهد کرد یخدمات

 یهاای سااختار خادمات   بهتارین شایوه  به اجرای  و پیشنهاداتی بدهد که دهد ارائه انجمن جهانی به آگاهانه هایتوصیه راهبردی، ةبرنام

 ناراناان این کمیته به  ،قدمی های دوا دهدیگر برنامهران خدمتگزا امید و نیرو تجربه،بیشتر ا  با آگاهی و درک کند. کمک  ،شده ختهشنا

 تماا   در انخادمتگزاران نارانا   نمایندگی با ترکیا  مسااوی و متعاادل ا     ةکمیت یک. اندا  خود برسدبه هدف و چشم کمک خواهد کرد

 اعضاای  یگفتگاو  و بحاث  ،حقیاا ت تارد  باه  منح ر روش ایننماید. تراهم می جهانی اتحاد برای را ترصتی خدماتی ما، ساختار سطوح

 کاار  در کمیتاه  ، پربار خواهد کارد. مهربان نیروی برتر یکهدایت  با مختلف، هایدیدگاه ا  هاحلراه و مشکالت شناسایی برای را هکمیت

 ناحیاه،  روه،گا  ساطح  در را خادمات  وداده  توسعهاطالع رسانی را  تواندمی که کرد خواهد تقویت راداخلی و بیرونی انجمن  روابط ،خود

و  دارد هادف  یاک  تقط نارانان ةخانواد گروه کند که هرمی یادآوری ما به پنجم سنت. دهد گسترش جهانی سطح و خدمات ملی منطقه،

 تاا  ایام گارد هام آماده    ماا  هدف این تحقا برای که کندمی یادآوری ما به خدماتی مفهو  اولین است. معتادان هایخانواده به کمکآن 

 کاه  اسات  ایان  پیشانهاد  این ا  هدف آخر، در گردد. نارانان در کل خدمات ی و تأمینهماهنگ ،توسعهموج   کهود آوریم بوج ساختاری

 ةبرناما  ا  اساتفاده  باا  بهباودی  ترصات  ،دیگری قرار گرتته باشد شخص اعتیاد تأثیر تحت جا، هر در کسی، هر که شود حاصل اطمینان

 داشت. خواهد را نارانان قدمی دوا ده

 ماا . ماا تاأثیر بگاشارد    ت میمات تا بر برتر عزیز نیروی ا  دعوت برای است معنوی ایوسیله گروهی وجدان که دگویمی 2 مفهو  :یلدل

 کاه  بیشتری اتراد به را این پیا  و کندمی تقویتبیشتر  را جهانی اتحاد که داشتن این کمیته با رویکرد هدایت معنوی و جامع، معتقدیم

 رساند.داشت، می خواهند را نارانان دوا ده قدمی ةبرنام ا  استفاده با بهبودی ترصت
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در حاین  کمیتاه   اسات  ممکان  .اسات  آن اعضای و انجا  تحقیا، گفتگو و جلسات کمیته وقت برای صرف مستلز  کار این: مالی تأثیر

تنظایم  تهیاه و  کمیتاه و  های تعالیت زارشگ باشد. غیره و نظرسنجی انجا  میزگرد، :ا  جمله مختلف رویدادهای میزبان ،خود تحقیقات

 ساایر  و جلساات مجاا ی   لینک ةهزین سفر، هایهزینهرود به طور معمول انتظار می بود. خواهد وقت و تفکر صرف مستلز  ،پیشنهادات

   کنیم.برآورد می آمریکا دالر 052 ا  کمتر این کمیته را ا  حمایتکل هزینة . نیز داشته باشد اداری هایهزینه

 22 پیشنهاد

 را فرآینکدی  (هکای خکانواده نارانکان   گروه انجمن توجه به نظرات با) تا کندرا راهنمایی می( BoT) امنا هیئت پیشنهاد این

 .دهند ارائه و تهیهآید، پیش می جهانی دو کنفرانس خدمات در حد فاصل بینکه  اضطراری مسائل فصل و حلجهت 

 شاامل  ترآیناد ایان  . دهاد  ارائاه  کنفارانس خادمات جهاانی    به پیشنهادی ارسال با را ترآیند این تا دخواهمیا  هیئت امنا  پیشنهاد این

 است. اضطراری و توری موارد ت ل و حل و مدیریت ارتباطات، شناسایی، در گیریت میم و نظرات انجمن برای هاییپروتکل

 هیئت امناکاربرد پیشنهاد: 

   منطقه کالیفرنیای مرکزیپیشنهاد دهنده: 

 باه  پاساخگویی  بارای  انجمان  اعضاای  تاا  دهیمبا خانواده ناراناان  های گروه به و آماده را مشخص ترآیند یک که است این هدفهدف: 

یا آنهاا  و کرد اجتناب  تأثیرات نامناس  و خودسرانه گونه هرا   بتوان که است این هدف. ی مهم، سریع نظر بدهندهامناسبتو  رویدادها

 اسات ا  طریاا   بهتر خدمات به مربوط ت میمات د کهنکنمی ما را هدایت اضطراری، و ضروری مواقع در حتی ما، مفاهیم .کاه  داد را

 گیرد قرار تواتا مورد طرته دو و ارتباط آگاهانه

 واناد تمای  تاأثیر . طبیعی باشاد  یا عمرانی تنی، دالیل اقت ادی، مسائل ا  ناشی که باشد مواردی شامل است ممکن توری مسائل :دلیل

 باشاد. مای  ضاروری صورت امکاان،   در قبلی آمادگی چرا که دهدمی نشان گیرهمه بیماری یک .باشد جهانی یا ایهناحی ملی، ای،منطقه

 میزگردهاا،  مانناد  انجمان  طرتاه  دو نظارات  کاه  باشد داشته تکراری یا اضطراری ةبرنام یک به نیا  است ممکن اضطراری و توری موارد

کنفارانس خادمات    کاار  دساتور  باه  تاوری  موارد کردن اضاته یا اضطراری، هایکمیته آنالین مناطا، بررسی ندگان،نمای هایگردهمایی

  ماانی  چناین  بارای  هاییمکانیسمتنظیم . کندها اشاره میدیدگاه همه دقیا بررسی به حدی تا 9 مفهو  کند.می تراهم رابعدی جهانی 

 .شوند شناسایی ،شروع ا   ودتر خیلی گیریت میم ترآیندهایکه  دهدمی پیشنهاد اخیر ةجربت. است دشوار هستند، راه در هابحران که

انجمان   دادن نظارات ا  طارف   .اسات  جلساات  و مکالمات داشتن تحقیقات، انجا  برای اعضا وقت صرف مستلز  تالش این :مالی تأثیر

 کاار  دستور به توری موارد کردن اضاته یا اضطراری، های کمیته طا،منا ا  آنالین های نظرسنجی ، گردهمایی میزگرد، نیا  به است ممکن

 .باشد کنفرانس بعدی داشته

 29پیشنهاد 

 کتا  راهنمای خدمات محلی، تغییرات زیر صورت گیرد: 42در صفحه 

 ... باشد.می ، گرداننده و نای  گردانندهدارخزانه و ،خدمتگزاران کمیتة خدماتی ناحیه شامل نمایندة خدماتی ناحیه، منشی

 باشد و در کمیتة خدماتی منطقه نمایندگی ناحیه را به عهده دارد.نمایندة خدماتی ناحیه، گردانندة ناحیه می

 خدمتگزاران ناحیه وظایف

 گرداننده

ا ده گاناه،  گرداننده ا  ظرتیت ادارة جلسات اداری کمیتة خدمات ناحیه برخوردار است و دان  عملی ا  دوا ده قد ، سانت و مفااهیم دو  

 نارانان، و قواعد حاکم بر ناحیه را به همراه قوانین انضباطی رابرت را دارد. کتاب راهنمای خدمات محلی و جهانی

 کند.تمامی جلسات کمیتة خدماتی ناحیه را اداره می: وظایف
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 نای  گرداننده

دانا  عملای ا  دوا ده قاد ، سانت و مفااهیم دوا ده       د و، گرداننده شودر پایان دورة خدمات گردانندة تعلی تمایل داردنای  گرداننده 

 نارانان، و قواعد حاکم بر ناحیه را به همراه قوانین انضباطی رابرت را دارد. گانه، کتاب راهنمای خدمات محلی و جهانی

نتخاباات، باه عناوان گردانناده     وظایف: اگر گرداننده نتواند خدمت خود را انجا  دهد، نای  گرداننده در طول دورة خدمت یا تا برگزاری ا

 شود.محسوب می

 نماینده خدماتی ناحیه

   کند.جلسات کمیته خدماتی ناحیه را اداره می

 خط مشی و رهنمودهاکاربرد پیشنهاد: 

  یک ایرانمنطقه پیشنهاد دهنده: 

 کند.رعایت چرخ  خدمت و تعداد بیشتر خدمتگزاران کارها را سبکتر می هدف:

، بخاطر تعالیت  یاد، کار سنگینی است. خدمت نمایندگی ناحیه باه تنهاایی   ناحیه و نمایندگی ناحیه به طور همزمانگردانندگی  دلیل:

بنابراین برای سبکتر کردن وظایف و رعایت اصل چرخ  خادمت، بهتار اسات عضاو      برد.وقت می برای تمرکز روی وظایف تعیین شده،

 دیگری گرداننده جلسه ناحیه باشد.

 پی  بینی نشده. :تأثیر مالی

 های دستور کار کنفرانسپیوست

 بندی نشریاتفهرست اولویت

   44ضمیمة پیشنهاد 
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