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 ارائه را ذیل مصوب پیشنهادات ۸۱۰۲ سال در گمنام وابستگان هم انجمن جهانی خدمات کنفرانس 

 مند علاقه اعضای که استمنظور بدین است گردیده پیشنهاد هر ضمیمه که پیشنهاد کلید شماره .است نموده

 :آدرس به پیشنهادات های داده پایگاه در را پیشنهاد هر جزئیات بتوانند گمنام وابستگان هم انجمن

http://coda.org/index.cfm/service-info/csc-motions-and-reports/. 

 .نمایند مطالعه دقتبا 

 :هیئت

 دارد، فعال عضو ۳ حداقل که است ای کمیته که مضمون بدین را جهانی خدمات دائم کمیته ۱ شماره پیشنهاد •

 به که دارد مشی خط و عملکردی های شیوه راهنمای دفترچه یک دهد، می جلسه تشکیل میان در ماه یک هر

 .نماید می تعریف نماید، می پست باشد دسترس قابل اعضا برای که ناحیه یک به شده اصلاح صورتجلسات همراه

 ۰۷۹۴:پیشنهاد کلید

 کرده تصریح و  نموده احراز جهانی خدمات دائم کمیته از عضو یک حذف برای را زمینه هیئت ۳ شماره پیشنهاد •

 در خود حذف خصوص در دادخواست تسلیم چگونگی همانگونه به و مطروح اقدام از باید مذکور فرد که است

 ۰۷۹۴:پیشنهاد کلید .یابد آگاهی تمایل، صورت

 در تغییرات  تسهیل و سازی ساده جهت در را پیش سال ۱۹۴۳۱ شماره پیشنهاد هیئت ۰ شماره پیشنهاد•

 ما های سنت خلاف بر را چیزی تغییرات آن که مواردی خصوص در بیشتر حتی اعضا خدماتی راهنمای دفترچه

 ۰۷۹۳: پیشنهاد کلید .است نموده اصلاح  نیاورد، وجود به

 هم انجمن جلسات در خارجی نشریات خصوص در ۱۷۷۴ سال در انجمن مشی خط" هیئت ۵ شماره پیشنهاد•

: پیشنهاد یدکل .نمود جایگزین جلسات برای تایید مورد نشریات تنها عنوان به کدا نشریات با را  "گمنام وابستگان

۰۷۹۰ 

 در عصیانگری و سرکشی ضد مشی خط یک گمنام وابستگان هم انجمن منابع نشر هیئت ۱ شماره پیشنهاد•

 .نمود الحاق اعضا خدماتی راهنمای دفترچه به را متنی تغییرات برخی همچنین و گمنام وابستگان هم انجمن

 ۰۷۹۴: پیشنهاد کلید

 خدماتی راهنمای دفترچه و اساسنامه ناقض که را هیئت تصمیم دو خدماتی ساختار کمیته ۳ شماره پیشنهاد•

 گروه ارک به جهانی خدمات دائم کمیته موقعیت و وضعیت که بود مبنا این بر گیری تصمیم: نمود ملغی بود اعضا
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 امداد برای زبان اسپانیایی مترجمین فرستادن برای ۴۴۱۰ سال در پیشنهاد یک  الغای تصمیم دیگر و یابد تغییر

 ۰۷۹۷: پیشنهاد کلید.بود شده تصویب که بود ها زبان اسپانیولی همیاری یا

 رسید، تصویب به آرا اجماع با که رابطین امور کمیته پیشنهاد۰

 ستگانواب هم انجمن جهانی خدمات کنفرانس در که نمایندگانی برای مسافرت مالی پوشش  های فرصت بازبینی •

 .یابند می حضور گمنام

 و اعطا نظارت مسئولیت یکدیگر با مالی امور کمیته و رابطین امور کمیته  گردید مقرر: ۱ شماره پیشنهاد ○

 راهمف ها اعانه انواع سازی مستند در را بیشتری شفافیت و گیرند برعهده را مسافرت مالی های پوشش پرداخت

 ۰۷۴۴: پیشنهاد کلید. آوردند

  رسانی روز به مسافرت مالی پوشش های فرصت خصوص در اعضا خدماتی راهنمای دفترچه -۰ شماره پیشنهاد ○

 ۰۷۴۳: پیشنهاد کلید.شد

 گیری رای نهاد مسائل عملکردهای و ها شیوه در شفافیت •

 دکلی. گرفت قرار دوباره  اصلاحات انجام و بازبینی مورد گیری رای نهاد مسائل ارائه و تسلیم شکل و فرم ○

 ۰۷۴۴-پیشنهاد

 ۰۷۴۴- پیشنهاد کلید.گردید اعمال گیری رای نهاد مسائل به رسیدگی فرایند در شفافیت -۳ شماره پیشنهاد ○

 : مالی امور کمیته

 ۰۷۴۰- پیشنهاد کلید.قرارگرفت بازبینی مورد ها هزینه مالی پوشش مشی خط-۱ شماره پیشنهاد  ○

 کلید. گرفت قرار بازبینی مورد ۴۴۱۴ سال در مسافرت مالی های پوشش تایید های شیوه-۴ شماره پیشنهاد ○

 ۰۷۴۵-پیشنهاد

 

 ودگردانخ موقت کمیته یک تشکیل برای قانونی اختیار ارتباطات کمیته به:   ارتباطات کمیته ۱ شماره پیشنهاد

 جنتای گزارش و انجمن و اعضا بین مرز و حد رعایت با جهانی، خدمات فعلی ساختار ارزیابی برای متناوب طور به

: پیشنهاد کلید. شد داده ۴۴۱۷ سال در گمنام وابستگان هم انجمن جهانی خدمات کنفرانس به خود مذاکرات

۰۷۴۴ 

 ها مناسبت و رویدادها کمیته :
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 هم انجمن المللی بین همایش و گمنام وابستگان هم انجمن جهانی خدمات کنفرانس-۱ شماره پیشنهاد ○

 هم اینکه  جای به گردند برگزار هم سر پشت و متناوب صورت به که نمود بندی زمان ای گونه به را وابستگان

 ۰۷۴۹: پیشنهاد کلید. شوند برگزار یکدیگر با زمان

 در ساله ۳ آزمایشی زمانی دوره یک برای قانونی اختیار ها مناسبت و رویدادها کمیته به ۰و۳ شماره پیشنهاد○

 بین همایش و جهانی خدمات کنفرانس غیراز به)گمنام وابستگان هم انجمن رویدادهای دیگر سازماندهی جهت

: یشنهادپ کلید.گیرد قرار پوشش تحت که بازدید برای  سایتی و نمود اعطا را( گمنام وابستگان هم انجمن المللی

۵۴۱۳، ۵۴۱۰ 

 

 نظام در گمنامی خصوص در ذیل گزارش ویا بیانیه بردارنده در کمیته ۱ شماره پیشنهاد: ترجمه مدیریت کمیته

 سنت و ها قدم کارکرد کتاب در ۱۵۱ صفحه در یازدهم سنت در نوشتاری در گمنام وابستگان هم انجمن اداری

 ۰۷۴۷: پیشنهاد کلید:  باشد می  مضمون بدین اعضا خدماتی راهنمای دفترچه و ها

 

 امور مانجا برای که قراردادهایی و اسناد امضای برای را خود( فامیل)خانوادگی نام که نیست گمنامی شکستن این

 معنوی و فکری مالکیت حق از حفاظت شامل که ببرید کار است،به ضروری گمنام وابستگان هم انجمن اداری

 کسانی نشریات امضای با نشریات از تعدادی برای قانونی سند امضای. باشد می نیز گمنام وابستگان هم انجمن

 ابلق مسئول گردانندگان و هیئت اعضای برای تنها که قانونی مخازن در محرمانه صورت به قانونی اسناد. نیست

 استفاده مورد قضایی روند یک پیگیری برای اسناد این که مواقعی در جز به شوند، می نگهداری هستند، دسترسی

 .گیرند می قرار

 

 نتس زبان از" عنوان با تازه نشریه یک از قسمتی گمنام وابستگان هم انجمن نشریات کمیته ۱ شماره پیشنهاد

 .نمود ارائه را  " ها

 

 هم انجمن آمدگویی خوش برگه کوتاه و طولانی ای نسخه گیری رای نهاد مسائل به مربوط ۱ شماره پیشنهاد

 "بارتع آمدن بدست به منتج که  "خانوادگی های نظام" به "دیگر و " عبارت نمودن اضافه با را گمنام وابستگان

  وبسایت روی بر زمان ترین کوتاه در مورد این نمود، اصلاح را شود می " ها نظام یا ها سیستم دیگر و ها خانواده

 .شد خواهد رسانی روز به گمنام وابستگان هم انجمن نشریات چاپی های نسخه در و
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 کار برای نویس پیش  عنوان به  گیری رای نهادهای جانب از گمنام وابستگان هم انجمن نشریات تازه نشریه سه

 .رسید تایید به آتی سال خلال  در آنها روی بر

  گردید، معرفی کلمبیا وابستگان هم انجمن طرف از که اسپانیایی پمفلت یا جزوه •

Sentimientos/Feelings. 

 ۰۷۷۴: پیشنهاد کلید

 :رسید تایید به که شمالی کالیفرنیای از عنوان دو

 [۰۷۷۳:پیشنهاد کلید]راهنمایان برای نکته دوازده•

 کارکرد آغاز برای سوال ۳۴ پیشنهادی شیوه یا متد از استفاده با! آسانی به قدم کارکرد شروع برای) سوال سی• 

 کلید(قدم خوانش گروه یک یا و موقت راهنمای یک یا راهنما، یک با گمنام وابستگان هم انجمن قدم دوازده

 ۰۷۷۰: پیشنهاد

 دو و شصت و دویست) ۴۴۴،۹۴۴ مخارج - گمنام وابستگانهم انجمن ۴۴۱۷ سال بندی بودجه: مالی امور کمیته

 و عایدی یا درآمد دلار( سیصد و هزار سه و چهل و دویست)۴۰۳،۳۴۴ دلار،( هشت و شصت و هشتصد و هزار

 ۵۴۴۹: پیشنهاد کلید.رسید تایید به که دلار( هشت و شصت و پانصد و هزار نوزده) ۱۷،۵۴۴ کسری


