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 0794 شنهادیپ دیلیک

  10441 شماره

 14/7/8410 خیتار شنهادیپ= تمیآ نوع

  راآ دوسوم :یرا 

  رهیمد ئتیه:  تهیکم

  ئتیه عضو یسال:  اعضاء نام

 8410 اکتبر 1۱ خیتار از یجهان دائم تهیکم نییتع: ئتیه 1شماره  شنهادیپ موضوع

 :جلسه شرح

 شرح به اجراست، قابل 8410 اکتبر 1۱ خیتار از که یجهان شده یبند فهرست تهیکم یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 :باشد یم ریز

 فعال عضو ۳ حداقل بودن دارا-1

 کنفرانس از پس سال کی خلال در یعملکرد  وهیش و یمش خط راهنما دفترچه کی یرسان روز به و جادیا -8

 .باشد شده یبند دسته و یبند طبقه آن در تهیکم اهداف و تیمامور گزارش که یجهان خدمات

 باشد اهداف و ها تیمامور گزارش شامل که یعملکرد یها وهیش و یمش خط یراهنما دفترچه کی کردن ستیل-۳

 .است نموده جادیا را تهیکم نآ که یجهان خدمات کنفرانس شنهادیپ به بود، مقدور که زمان هر در

 کباری ماه چند هر ،یحداقل یا گونه به جلسات کردن اداره -0

 یا هیناح به تهیکم  منظم و شده یبند زمان یادار جلسات شده اصلاح و مصوب صورتجلسات کردن پست -۱

 .باشد دسترس قابل اعضا یبرا که

 مقصود از این پیشنهاد:

 جادیا یبرا یراه وردنآ فراهم منظور به زین و تیشفاف از نانیاطم جهت یجهان خدمات دائم یها تهیکم نییتع

 . راهنما دفترچه و ها گزارش قیطر از اعضا با آنها ارتباط و تعامل

 خدمات  در نمودن شرکت یبرا یشتریب شهامت گمنام وابستگان هم انجمن اعضاء ها، تهیکم یآگاه شیافزا با

 .داشت خواهند گمنام وابستگان هم انجمن یجهان

 راآتصویب با اکثریت دو سوم  4ممتنع ،7مخالفین: ،89موافقین : :راتاظها
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 0791= شنهادیپ دیکل

 10448:  شماره

                        14/7/8410  خیتار شنهادیپ تمیآ نوع

  شده رد یرا  

  رهیمد ئتیه:  تهیکم

  رهیمد ئتیه عضو یمر:  اعضاء نام

 مدائ تهیکم گرداننده بینا و گرداننده عنوان به خدمت یزمان تیمحدود نییتع - هیئت 8شماره شنهادیپ:  موضوع

  گمنام وابستگان هم انجمن

 : شرح

 یادشنهیپ تیمحدود گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات دائم یها تهیکم یگردانندگ یها یکرس و بصمنا

 باشدیم دارا ریز شرح به را خدمت یزمان دوره

 و بصمنا و نموده تیفعال به شروع گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس از پس دائم تهیکم -1

 وابستگان هم انجمن یجهان دائم تهیکم یاعضا .(یک گرداننده )زن یا مرد : باشد قرار نیبد یخدمات یها پست

 .ندینما اداره را تهیکم یادار امور تا جادیا را ازین مورد یخدمات یها پست و بصمنا دیبا گمنام

 پست احراز مدت ای یزمان دوره وارده مناصب ای ها پست از تیحما و آموزش یبرا زمان یورآ فراهم منظور به -8

 ای و مسئول عنوان به نوبت دو حداکثر یبرا -8.باشد ها تهیکم یتمام مسئول عنوان به خدمت به محدود -1:  دیبا

 فاصله کی با یخدمت نوبت ای دوره هر - 0 .باشد ساله سه یزمان دوره کی یبرا یخدمت نوبت هر -۳. باشد گرداننده

 اندهم یخال مسئول عضو تیکفا عدم ای و استعفاء مرگ، سبب به یخدمات تسپ آن نکهیا مگر شود، جدا ساله دو

 .باشد

 تهیکم آن یاضطرار جلسه ای و بعد ماه جلسه در مانده یخال پست بماند، یخال یخدمات پست کی که یهنگام-۳

 .شد خواهد پر یجهان خدمات دائم

 :مقصود از این پیشنهاد

 درست و سالم چرخش بر دیتاک با یجهان خدمات دائم تهیکم در خدمت دورهطول  یبرا یمش خط یآور فراهم 

 یتصد و گرفتن عهده به یبرا نو یها دهیا و تازه یها چهره قیتشو و خدمت فرصت شیافزا و اعضاء نیب خدمت

 یخدمات یکارها

 نیب سطوح و یخدمات یها پست تمام یبرا یخدمت یزمان دوره تیمحدود گمنام وابستگان هم انجمن :اتاظهار

 انجمن اعتماد مورد خدمتگزاران یبرا را تیمطلوب شنهادیپ نیا .دینما یم اعمال را یریگ یرا ینهادها و یگروه

 هب است ممکن یشخص که زین یجهان خدمات دائم تهیکم یبرا مورد نیا. وردآ یم ارمغان به گمنام وابستگان هم
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 تهیکم دو در یزمان دوره کی یبرا ای و جداگانه یزمان دوره دو در مشابه تهیکم در مسئول ای و گرداننده  عنوان

 . دارد کاربرد کند، یم خدمت متفاوت

 .شد رد ممتنع یرا 1 و مخالف یرا 17مثبت، یرا 1۱ با شنهادیپ نیا

 1ایان صفحه پ

 

 

 0798کلید پیشنهاد:

 1044۳=شماره

 شنهادیپ=  تمیآ نوع

           7/14/8410: تاریخ

 آراء سوم دو = یرا

 ئتیه=  تهیکم

 جن عضو هیئت سامی اعضا:ا

                                                                              

 یجهان خدمات دائم تهیکم از عضو کی حذف یبرا نهیزم جادیا- ئتیه ۳ شماره شنهادیپ=موضوع

 

 :شرح

 یها تهیکم اعضاء توسط امنا ئتیه ای یجهان خدمات تهیکم از عضو کی حذف یبرا راهکار و یمش خط کی جادیا

 ترچهدف در تضادها و ها تعارض به یدگیرس هینشر از استفاده انطباق و از پس یگروه وجدان ندیفرآ قیطر از مذکور

 ءاعضا یخدمات یراهنما

 :یجهان خدمات دائم تهیکم از عضو حذف یها نهیزم

 است ممکن رفتارها نیا باشد، لیذ موارد از کی هر با تعارض رد یجهان خدمات دائم تهیکم از یعضو رفتار چنانچه

 :شود فرد آن حذف باعث

 .ابدین حضور یادار جلسات در یاپیپ ماه ۱ مدت به یفرد اگر* 

 . باشد گمنام وابستگان هم انجمن گانه دوازده یها سنت با تعارض در وستهیپ و دائم صورت به فرد نآ رفتار* 
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 در دابی یم مصداق بلافاصله یگروه وجدان ندیفرآ رد،یبگ فرد کی حذف به میتصم یگروه وجدان که یهنگام* 

 .باشد صورتجلسه از یبخش ای تمیآ کی عنوان به یگروه وجدان بردارنده در تهیکم صورتجلسه :که یصورت

 .باشد شده لیمیا جلسه از شیپ روز 14 صورتجلسه *

 حذف لیدلا و شده حذف عضو دیبا دیگرد انتخاب یگروه وجدان ندیفرآ قیطر از که یگردانندگ نامزد ای و گرداننده

 است ممکن شده حذف عضو. سازد آگاه ، است رفتهیپذ صورت عضو آن حذف که یا جلسه از پس روز ۳ را عضو آن

 .بگذارد یدعو به را رابط تهیکم و مربوطه موضوع مورد در را تعارض حل درخواست

 :مقصود از این پیشنهاد 

 خودسرانه حذف قبال در اعضا از محافظت و  عضو کی حذف یبرا متناسب و سازگار یها یمش خط اعمال

 :اتاظهار

 .اند شده گذاشته کنار "ها سنت با متعارض رفتار داشتن" ادله سبب به دائم تهیکم اعضاء گذشته، در

 ممتنع یرا 8 و مخالف یار 8موافق، یرا ۳۳ با :شد بیتصو

 آرا تیاکثر سوم دو با بیتصو

                                                         

 079۳: شنهادیپ دیکل

 10440: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

  7/14/8410: خیتار

 آرا دوسوم: یرا 

  ئتیه :تهیکم

 ئتیه عضو یمار: اعضاء یاسام

 گذشته سال 194۳1 شماره شنهادیپ اصلاح - ئتیه 0 شماره شنهادیپ: موضوع

 :شرح

 :(باشدیم شده اظهار شنهادیپ کامل متن) موارد فهرست بردارنده در که لیذ قرار به 194۳1 شماره شنهادیپ اصلاح

شریح آنها ت در است گرفته صورت ئتیه در که یراتییتغ ای و یشنهادیپ یها تهیکم گردانندگان و نیمسئول تمام

    هم وابستگان گمنام برای بازبینی فرستاده شود.به کنفرانس خدمات جهانی و هیئت مدیره انجمن 
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 لهبلافاص دیبا آنها مجدد چاپ در ها تهیکم فیتعار شدن کم ای و ها یگذار نشانه و کلمات شدن کم در راتییتغ *

 .ردیپذ صورت

 نتس یراستا در و منطبق راتییتغ نیا که دینما موافقت رهیمد ئتیه یخدمات ساختار تهیکم که یصورت در* 

 در یجهان خدمات کنفرانس در شنهادیپ عنوان به بیتصو به ازین بدون راتییتغ نیا باشد، یم گانه دوازده یها

 .شد خواهد داده یجا کیاتومات صورت به اعضاء یخدمات یراهنما دفترچه

عنوان  هر ماه بهبوسیله کمیته ساختار خدماتی و یا هیئت مدیره صورت پذیرفته است تمام اقدامات اینچنینی که 

  د.پیشنهادات هیئت مدیره در جلسات شان گزارش خواهد ش

 

 ین پیشنهاد:مقصود از ا

 یاصل شنهادیپ یرمبناب ،یتشریحی جزئ راتییتغ عیتسر و یساز ساده

 

 :اتظهارا

 فعلبال صورت به و عملا اکنون است دهیگرد شنهادیپ ها العمل دستور و ها وهیش در یساز ساده عنوان به که چه آن

 .ردیپذ یم انجام

 :دیینما یم مشاهده را 194۳1 شماره یشنهادیپ متن لایذ

 

 0701:  شنهادیپ دیکل

 شنهادیپ: تمیآ نوع

  194۳1:  شماره

 یجهان خدمات کنفرانس: جلسه نوع

 8410/  14/1۳:   خیتار

 گمنام وابستگان هم انجمن منابع انتشارات تهیکم :تهیکم

 دیوید: اعضاء یاسام

 8ایان صفحه پ
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 یجهان خدمات کنفرانس به اصلاح شنهادیپ ارائه بدون اعضاء یخدمات دفترچه در رییتغ: موضوع

 شرح:

 دیبا اءاعض یخدمات یراهنما دفترچه درهیئت یا  حیطه فعالیت کمیته ویشنهاد شده برای تشریح پتمام تغییرات 

 ام،گمن وابستگان هم انجمن رهیمد ئتیه ،یخدمات ساختار تهیکم توسط ینیبازب مورد تا شود ارسال ئتیه به

  انجمن امانتداری تیمسئول و قانون و یاصل نوشتار با آنها انطباق از نانیاطم حصول یبرا گردانندگان و ندگانینما

 افقتمو گمنام وابستگان هم انجمن رهیمد ئتیه و یخدمات ساختار تهیکم چنانچه. ردیگ قرار گمنام وابستگان هم

 صورت هب راتییتغ آن دارد، اعلام باشد یم منطبق ارهایمع و ضوابط آن با یشنهادیپ راتییتغ نکهیا بر یمبن را خود

 داده یجا اعضاء یخدمات یراهنما دفترچه در یجهان خدمات کنفرانس در شنهادیپ ارائه به ازین بدون کیاتومات

 رند،ندا انطباق ارهایمع و ضوابط با راتییتغ نیا نکهیا بر یمبن را خود موافقت مذکور یها تهیکم اگر .شد خواهد

 یتمام. نمود ارائه یجهان خدمات کنفرانس در شنهادیپ کی عنوان به دیبا ای و توان یم را راتییتغ نیا ند،ینما  اعلام

 گزارش یجهان خدمات کنفرانس یآت جلسه در دیبا رهیمد ئتیه و یخدمات ساختار تهیکم لهیبوس ینینچنیا اقدامات

 .شود

 مقصود از این پیشنهاد: 

 یماراهن دفترچه اصلاح و یروزرسان به هدف با تاکید بر که یجهان خدمات کنفرانس در شنهاداتیپ تعداد لیتقل

 .باشد یم اعضاء یخدمات

 

 :اتاظهار

 ها دهیا زا کنفرانسشدن  خالی باعث که یروند به اینچنینی تین و قصد ای و آور ملال و فرسا طاقت شنهاداتیپ با

 .شود یم کمک ،شود یبهبود شیافزا و کار گسترش باعث تواند یم که ینظرات و

 یم را یجهان خدمات کنفرانس در یضرور ریغ یانباشتگ و نمود خواهد بخش اثر و ساده را امان یادار یندهایفرآ

 اتخدم کنفرانس در گرید یها دهیا به پرداختن یبرا امور لیتسه و یساز ساده قیطر از را یشتریب زمان و دیزدا

 .داد خواهد ما به یجهان

 در ینینچنیا یگفتگوها و آنها حیتشر در و تهیکم در یاتفاق چه میببر یپ تا بود میخواه قادر ما قیطر نیا از

 .است دادن یرو حال در یجهان خدمات کنفرانس

 یهمکار یبرا شنهاداتیپ نیا لیتما صورت در اما نشود، ارائه یضرور ریغ و زائد شنهاداتیپ نکهیا با شود یم موافقت

 . ندارد وجود موارد نگونهیا یبرا یزمان. ردیگ یم قرار یبررس مورد آنها یساز شفاف خصوص در

 .دیرس بیتصو به ممتنع یرا 0 و مخالف یرا ۱ موافق، یرا 80 با شنهادیپ
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 .دیرس بیتصو به آرا سوم دو تیاکثر با ممتنع یرا 4 و مخالف یرا ۳، موافق یرا ۳0 با الذکر فوق شنهادیپ

                                                                        

 9790: شنهادیپ دیکل

 1044۱: شنهادیپ شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 18/14/8410 :خیتار

 آرا سوم دو: یرا 

 هیئت میته:ک

 مت عضو هیئت سامی اعضا:ا

 

 هم انجمن جلسات در یخارج اتینشر خصوص در یمش خط نمودن نیگزیجا -هیئت ۱ شماره شنهادیپ: موضوع

 . باشد یپ جلسات یبرا دییتا مورد اتینشر تنها که وابستگان هم انجمن اتینشر با گمنام وابستگان

 :شرح

 یرا وشورگذاری به  یبرا اما به تعویق افتاد 14/14/8410در تاریخ  ابتدا دو بررسی در خصوص این پیشنها بحث 

 .به جلسه بازگشت یریگ

 کنفرانس نیچهارم در که گمنام وابستگان هم انجمن جلسات در یخارج اتینشر درخصوص یمش خط اصلاح

 گمنام وابستگان هم انجمن اتینشر. است دهیرس دییتا به 1774 سال در گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات

 وشتهن انجمن اعضاء لهیبوس که است یاتینشر نآ نیهمچن و یجهان خدمات کنفرانس در شده ثبت اتینشر شامل

 یبرا مثال عنوان به) یرا حق با اتینشر نیا از یاریبس. است دهیرس دییتا به آنها یرا حق با و است شده

 انجمن نیب در اتینشر نیا که است شده جادیا آنها زبان به کدا اتینشر یبرا( اپنژا،یا،استرالیآلمان،کانادا،کلمب

 .ردیگ یبرم در زین را اتینشر آن شنهادیپ نیا. است شده عیتوز مذکور یکشورها

 

 مقصود از این پیشنهاد:

 از پس دادیم را انجمن از خارج اتینشر نشر اجازه 1774 سال از که را رهیمد ئتیه گزارش و بیانیه شنهادیپ نیا

 .دینما یم اصلاح اگاهانه، یگروه وجدان ندیفرآ کی در اتیجزئ با همراه ها سنت نمودن لحاظ
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 :اتاظهار

 رد تگزاس واردان تازه جزوه از اقتباس از پس. بود دهینرس ثبت به هنوز گمنام وابستگان هم انجمن 1774 سال در

 سال رد گمنام وابستگان هم کتاب از نسخه نیاول انتشار با. افتی گسترش و بسط کدا اتینشر خلق 1770 سال

 رد  شده ثبت اتینشر بردن کار به و استفاده مجوز کننده گمراه یا گونه به 1774 درسال مذکور شنهادیپ ،177۱

 .دهد یم را انجمن در نشده ثبت اتینشر و گمنام وابستگان هم انجمن

 

 ا:                                                                                                   تبصره ه 

 یبررس و افتهی نظر دیتجد اطلاعات بتواند که یزمان تا را ۱ شماره شنهادیپبررسی در خصوص  بحث و  رهیمد ئتیه

                                                           آورد.، به حالت تعلیق در می دینما اخذ ندگانینما از را شده

 دیرس بیتصو به راآ سوم دو تیاکثر با ممتنع یرا ۱ و مخالف یرا 4  موافق، یرا 80 با شنهادیپ

 ۳صفحه  پایان                           

 

 

 079۱:شنهادیپ دیکل

 1044۱: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 18/14/8410:  خیتار

 شده یرا شنهادیپ :یرا 

 رهیمد ئتیه: تهیکم

 سامی اعضا:ا

  19487: شماره شنهادیپ دوباره ارائه-۱ شماره شنهادیپ- موءخر شنهادیپ:موضوع

 

 : شرح

 خدمات کنفرانس نکهیا از از نانیاطم یبرا بود، شده رد 8419 سال در که 19487  شماره شنهادیپ دوباره ارائه

 بدون و جداگانه صورت به گمنام وابستگان هم انجمن یالملل نیب شیهما و گمنام وابستگان هم انجمن یجهان

 .شوند برگزار تداخل
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 اهداف ونیات:

 .است دهینگرد ارائه یزیچ

 : راتاظها

 0749 :شنهادیپ دیکل

 14/14/8419 :خیتار شنهاد،یپ :تمیآ نوع ،19487:شماره

 یالملل نیب شیهما و یجهان خدمات کنفرانس: موضوع:].....[  اعضاء یاسام ئت،یه: تهیکم شده، رد :یرا تیوضع 

  .باشند داشته تداخل گریکدی با دینبا گمنام وابستگان هم انجمن

و همایش بین المللی انجمن هم وابستگان گمنام نباید با یکدیگر تداخل داشته : کنفرانس خدمات جهانی رحش

 باشند.

 

 شیهما در حضور یبرا ابندی یم حضور یجهان خدمات کنفرانس جلسه در که یافرادر حضو امکان نمودنفراهم 

 که یافراد یبرا یجهان خدمات کنفرانس بر نظارت امکان نمودن فراهم نیهمچن و گمنام وابستگان هم یالملل نیب

 .ندیآ یم گمنام وابستگان هم یالملل نیب شیهما به

 کم حضور آمدن جود و به باعث گمنام وابستگان هم یالملل نیب شیهما و کدا یجهان خدمات کنفرانس تداخل

 مهین جلسه در که یافراد حضور از مانع و شود یم یجهان خدمات کنفرانس روز نیآخر مهین در ندگانینما تعداد

 یالملل نیب شیهما جلسه در کامل شرکت یبرا اند افتهی حضور یجهان خدمات کنفرانس جلسه روز نیآخر یها

 .گردد یم گمنام وابستگان هم انجمن

 

 079۱: شنهادیپ دیکل

 10449: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

  18/14/8410: خیتار

 راآ سوم دو :یرا

  گمنام وابستگان هم انجمن منابع نشر تهیکم: تهیکم

 انااعضا: لیلیسامیا
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  گمنام وابستگان هم انجمن منابع نشر تهیکم عضو 

 خط الحاق و اضافه -نیرابط امور و گمنام وابستگان هم انجمن منابع نشر تهیکم -1 شماره موءخر شنهادیپ: موضوع

 گمنام وابستگان هم انجمن در ارتباطات سوم، قسمت اول، بخش اعضاء یخدمات یراهنما دفترچه به لیذ یمش

 

 :شرح

 هم انجمن در ارتباطات سوم، قسمت اول، بخش اعضاء یخدمات یراهنما دفترچه به لیذ یمش خط الحاق و اضافه

 گمنام وابستگان

 

   اراظه ای زدهمیس قدم از یضمن ای یحیتلو فیتعر ،یسرکش ت،یاذ و آزار از نوع چیه گمنام وابستگان هم انجمن

 قصد به که یزبان ای یکیزیف رفتار معرض در دینبا یشخص چیه. ردیپذ ینم را نوع هر از ییبایناشک و ینابردبار

 نها،آ سن ،یاجتماع طبقه آنها، تیجنس: مثال عنوان به سبب به شخص آن به نسبت خصومت دادن نشان ای عداوت

 رارق اشان یباردار ای و یجنس شیگرا آنها، زبان شان، تیمعلول ای آنها یناتوان پوست، رنگ آنها، تیمل ظاهرشان،

 یراهنما دفترچه به لطفا. باشد داشته را نیرابط امور تهیکم از یاریهم درخواست است ممکن یشخص هر. ردیگ

 یدگیرس ندیفرآ و نیرابط امور تهیکم خصوص در اتیجزئ با همراه  و مفصل مطالب یبرا اول قسمت اعضا یخدمات

 رچهدفت در نوشت یپ صورت به بود خواهند فیتعار بردارنده در که یها تبصره. شود رجوع ها اختلاف و تعارضات به

 .شد خواهند ذکر اعضا یخدمات یراهنما

 

 :اتاظهار

  گمنام وابستگان هم انجمن در که ییاعضا تمام یبرا امن طیمح کی آوردن فراهم از نانیاطم یبرا شنهادیپ نیا

 شده ذکر اعضاء یخدمات یراهنما دفترچه در که را آنچه موضوع نیا. باشد یم یخدمات نکناکار و دارند تیعضو

 حال در که ضیتبع ای و یسرکش ت،یاذ و آزار گونه هر مورد در خاص طور به اما د،یبخش خواهد استحکام را است

 .دهد یم هشدار است نشده رذک صراحت به ما یاعضا یخدمات یراهنما دفترچه در حاضر

 

 :فیتعار

 نیا. ودش یم اعمال افراد از یگروه ای فرد کی به نسبت که است زیآم دیتهد ایو  رکنندهیتحق رفتار کی یسرکش

 در و باشد یم شود یم کارها انجام از مانع که آور رعب کننده، ریتحق ز،یآم دیتهد که یرفتار هر شامل رفتار گونه

 .شود یم زین یزبان یها استفاده سوء بردارنده
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 هب نسبت گروه کی ای طرف کی جانب از یاقدامات ای و دار ادامه ناخواسته رفتار ایو مند نظام عمل کی آزار و تیاذ

 لاشت ت،ی،سوءنیجانبدار تعصب،: شامل و متفاوت رفتارها نگونهیا  جهت و قصد. باشد یم گرید  گروهای فرد کی

 .دباشی م شدن قائل خاص یتیجنس یبرا یجانبدار و ازیامت ای و کار ترک یبرا شخص کی به آوردن فشار یبرا

 شخص آن تیجنس اساس بر گرانید از زیمتما یصورت به فرد کی دیتهد صورت به شده انیب ییبایناشک ینابردبار

 زیچ هر ای و فرد آن یزبان،باردار ت،یمعلول پوست، رنگ ،یمل اصالت سن، شدن، قائل یجنس یبرتر و رجحان و

 سرکش هک دیهست یفرد اگر. شود یم فیتعر است، گرفته قرار یقانون حفاظت مورد یبند دسته نیا در که یگرید

 :دیشا دیینما یم تیاذ و آزار و دیهست انگریعص و

 .دیهست موفق و فعال کمتر* 

 .دیدار کارتان به یکم نانیاطم و اعتماد* 

 .باشد یم..... و مطالعه،ارتباطات: مثال عنوان به  یرونیب ای یخارج امور از متاثر اتان یزندگ* 

 .دیدار یخدمات یکارها از بودن دور به لیتما* 

 . دیدار د،یکن یم کار آنها با که یاشخاص به نسبت نانیاطم عدم احساس* 

 .دیدار کارتان و خودتان هب نسبت یدواریام نداشتن و نفس به اعتماد عدم احساس* 

 .دیدار را خواب مشکلات کمردرد، سردرد، بالا، فشارخون مثل یجسم  یکیزیف یها نشانه* 

 وردنآ بدست در جهت گمنام وابستگان هم انجمن اعتبار و قدرت از استفاده دارنده بر در که زدهمیس قدم فیتعر* 

 .دیدار خود در را است رهیغ و یمال ، یانتخابات ،یشخص یتیجنس مقاصد

 .شد بیتصو ارا تیاکثر سوم دو با شنهادیپ. ممتنع یرا 1 و مخالف یرا 4 موافق، یرا ۳1 با بله: بیتصو

 0پایان صفحه 

 

 

 0799: شنهادیپ دیکل

 10440: شماره

 شنهادیپ:تمیآ نوع

 18/14/8410  :خیتار

 موافقت عدم: یرا

 یخدمات ساختار تهیکم: تهیکم
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 کی زا شیب دینبا آن منبع گرفتن نظر در بدون یشنهادیپ چیه- یخدمات ساختار تهیکم 1 شماره شنهادیپ: موضوع

 .شود ارائه یجهان خدمات کنفرانس به سال چهار یط در بار

 

 :شرح

 دینبا (یریگ یرا نهاد سطح در شده رد شنهادیپ ای تهیکم ئت،یه) آن منبع گرفتن نظر در بدون یشنهادیپ چیه

 دماتخ کنفرانس به شنهادیپ آن که بار کی. دیایب یجهان خدمات کنفرانس به سال چهار یط در بار کی از شیب

 فارغ بازگردد، یجهان خدمات کنفرانس به گرید سال ۳ حداقل یبرا دی،نبا شد ینییپا یرا حائز و دیگرد ارائه یجهان

 ارائه ای و دهکنن میتسل که است یصورت در قانون نیا یبرا استثناء تنها. است نموده میتسل را آن یکس چه نکهیا از

 .دینما میتسل دوباره را شنهادیپ آن و کرده اعمال را یخاص راتییتغ تواند یم که باشد کرده ذکر شنهادیپ کننده

 .شود اعمال اعضاء یخدمات یراهنما دفترچه در دیبا لیذ راتییتغ شنهاد،یپ نیا از یبانیپشت و تیحما یبرا 

 .شود اضافه اعضاء یخدمات یراهنما دفترچه 11 صفحه چهارم، بخش به دیبا لیذ راتییتغ

 :یجهان خدمات کنفرانس به شنهادیپ ارائه یراهبردها

 الس چهار یط در بار کی از شیب دینبا( یریگ یرا نهاد امور ای و تهیکم ئت،یه) آن منبع از فارغ یشنهادیپ چیه

 ینییپا یرا حائز و دیگرد ارائه یجهان خدمات کنفرانس به شنهادیپ آن که بار کی. دیایب یجهان خدمات کنفرانس به

 کرده میتسل یکس چه را شنهادیپ آن نکهیا از فارغ گردد، ارائه دوباره تواند ینم گرید سال ۳ یبرا شنهادیپ آن شد،

 راتییتغ دتوان یم که باشد کرده ذکر شنهادیپ دهنده میتسل که است یصورت در قانون نیا یبرا استثناء تنها. است

 .دینما میتسل دوباره را آن و اعمال را یخاص

ارائه مسائل و موضوعات ذیل راهبردهایی برای  ("ای") تحت عنوان آیتم  11چهار، صفحه غییرات ذیل باید به بخش ت

 :گرددنهاد رای گیری باید الحاق 

      

 :نهاد امور شنهادیپ

 است شده رد یجهان خدمات کنفرانس طرف از هم و یریگ یرا نهاد امور طرف از هم نیا از شیپ که یریگ یرا

 را ان یریگ یرا نهاد نکهیا از فارغ شنهادیپ آن قبول عدم یرا گذشت از سال ۳ تا یگرید فرم و شکل هر با دینبا

 . شود هیارا است،دوباره کرده میتسل

 

 

 مقصود از این پیشنهاد:
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 یجهان خدمات کنفرانس به شنهاداتیپ دوباره میتسل  یبرا مرز و حد جادیا و میترس 

 

 :اتاظهار

 خدمات کنفرانس به یریگ یرا نهاد مسائل و موضوعات ارائه یبرا ییراهبردها عنوان به که را چه نآ نجایا در

 .مینیب یم را دارد وجود یجهان

 

 وجدان ندیفرا یبرا را شنهادیپ ای و هیتوص کی و دهد یم قرار مباحثه مورد را موضوع کی یریگ یرا نهاد: الف

 .دهد یم ارائه  یگروه

 . فرستد یم امنا ئتیه به را شنهادیپ و هیتوص ای و مساله یریگ یرا نهاد: ب

 .دهد یم ارجاع مرتبط تهیکم به را مساله و موضوع آن ای و دهد یم پاسخ مساله ای موضوع آن به امنا ئتیه: ج

 یبررس مورد را مساله آن آنها دارد، افتیدر را یریگ یرا نهاد به مربوط مسائل و موضوع یا تهیکم کهیصورت در:  د

 .  ندینما یم نییتع یگروه وجدان قیطر از را خود پاسخ و داده قرار

 ئتیه و تهیکم یها گزارش خلال در یجهان خدمات کنفرانس در که یریگ یرا نهاد مسائل به تهیکم ای و ئتیه: ن

 خدمات کنفرانس نیماب ماهه چهار یها گزارش در است ممکن نیهمچن ها پاسخ .دهد یم پاسخ است دهیگرد ارائه

 . ابندی انتشار یجهان

 دارد امکان که یحد تا آنها گذاشتن شور به ندیفرآ خلال در یریگ یرا نهاد آغاز با را خود ارتباط ئتیه ای تهیکم: و

 یذارگ شور به در اگر. دینما ارائه یآت کنفرانس در را آن و درآورد شنهادیپ کی شکل به را آنها و دینما حفظ و جادیا

 دارد را انتخاب نیا یریگ یرا نهاد د،ینما یریگ میتصم یریگ یرا نهاد مسائل خلاف بر ئتیه ای تهیکم مسائل، آن

 آن کهنیا بر مشروط گمنام وابستگان هم یجهان خدمات کنفرانس در میمستق طور به شنهادیپ عنوان به را آن که

 خلاف رب یمیتصم نیمع یا تهیکم ای و ئتیه که یهنگام. دهد ارائه نباشد، یقانون امر کی ای و اساسنامه شنهادیپ

 نفرانسک به یآت سال در را شنهادیپ آن که دارد را انتخاب نیا یریگ یرا نهاد رد،یبگ یریگ یرا نهاد موضوع و مساله

 یریگ یرا نهاد.دینما ارائه نباشد، یقانون  یموضوع ایو سنت اساسنامه، شنهادیپ آن نکهیا بر مشروط یجهان خدمات

 .دیمان تیرعا دیبود،با خواهد یآت یجهان خدمات کنفرانس به شنهادیپ کی  ارائه بردارنده در که را ییارهایمع تمام

 ارتباط رد نیرابط امور تهیکم .دیینما مطالعه را چهار بخش در را یجهان خدمات کنفرانس به شنهادیپ میتسل روند: ه 

 .دینما یم منتشر را یریگ یرا نهاد موضوع و مساله به توجه با یگذار شور به شرفتیپ و بوده

 .بود خواهد اعضاء به آن دوباره گزارش و یریگ یرا نهاد به مربوط مسائل تیوضع یریگیپ مسئول ندهینما: ی

 شنهاد به تصویب رسید.پی
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  0790:  شنهادیپ دیکل

 آرا سوم دو: یرا

  یخدمات ساختار تهیکم: تهیکم

 دهاسن در و شده نییتع یها قسمت در رو شیپ راتییتغ دییتا _یخدمات ساختار تهیکم 8 شماره شنهادیپ: موضوع

 اعضا یخدمات یراهنما دفترچه با افتهی بیترک اتینشر ای و

 

 :شرح

 در شده نییتع یها بخش در راتییتغ آن اعمال و اعضا یخدمات یراهنما دفترچه در رو شیپ راتییتغ دییتا 

   افتهی بیترک اتینشر و نوشتارها و اعضا یخدمات یراهنما دفترچه

 یسند ای و نوشتار دربردارنده دیبا( یخدمات ساختار تهیکم 1 شماره شده مهیضم نامه واژه) شده مهیضم نامه واژه

 .باشد شود یم دهینام اعضا یخدمات یراهنما دفترچه نامه واژه که

 ۱فحه ایان صپ

 نوشتار ای سند) اعضا یخدمات یراهنما دفترچه دو بخش ،۳0 صفحه در جلسات فهرست متن نمونه ینیگزیجا

 .(دیینما مطالعه را شده مهیضم

 نام که ییاعضا. برد بهره یبهبود ارزشمند ابزار کی عنوان به ان از توان یم که دارد تماس فهرست کی جلسه نیا

 لقاب زمان که گاه هر تا  ندینما یم موافقت دهند یم قرار فهرست نیا در را خود لیمیا ای و شان تلفن شماره خود

 خود یبانیپشت و تیحما تا دهند فرا گوش گرانید به شود، گرفته تماس آنها با دارند اعضا به خدمت یبرا یدسترس

 .ندیانم حتینص و اندرز و پند نکهیا نه گذارند اشتراک به را خود اطلاعات و دیام و تجربه ،ییتوانا و دارند عرضه را

 : لیذ موارد با

 در هاآن نام که یافراد. باشد یبهبود در یارزشمند ابزار تواند یم که برد یم بهره تلفن فهرست کی از جلسه نیا

 دیام و ییتوانا و تجربه و دهند فرا گوش یبهبود یاعضا گرید به تا شوند یم داوطلب گردد یم داریپد فهرست نیا

 یطرف چیه از یالزام گونه چیه موضوع نیا. کنند اندرز و پند و حتینص نکهیا نه و گذارند اشتراک  به آنها با را خود

 .کند ینم جادیا
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 :دیبسپار خاطر به را لیذ موارد لطفا

 و یمنامگ به لطفا .ردیگ ینم قرار استفاده مورد اعلان و یآگه ای و درخواست از یشکل چیه یبرا تلفن فهرست نیا

 . دیبگذار احترام یتلفن فهرست نیا در افراد یخصوص میحر

 به ای گمنام وابستگان هم انجمن یخدمات یها تمیآ و اتینشر در رییتغ عنوان ذیل 80 صفحه اول قسمت اصلاح

 یراهنما دفترچه دوم قسمت در اکنون که جلسات یراهنما دفترچه " تا "جلسات شروع بسته " از کدا اختصار

 دیجد نامه واژه بردارنده در که یقیطر به دیبا اعضا یخدمات یراهنما دفترچه وب صفحه دارد قرار اعضا یخدمات

 است، شده داده نشان یخدمات ساختار تهیکم 8 شماره مهیضم در که همانگونه اعضا یخدمات یراهنما دفترچه

 ".شود اصلاح

  ".شود اضافه گمنام وابستگان هم انجمن جلسات عنوان لیذ 18 صفحه اول بخش به لیذ راتییتغ

 هیاپ هینشر چهار خواندن شامل رندیگ قرار  توجه مورد گمنام وابستگان هم انجمن  جلسه کی در دیبا که یالزامات

 : ما

 (آن یطولان ای و مختصر شکل. )یخوش آمدگوی •

 مقدمه ای باچهدی •

 قدم دوازده •

  سنت دوازده •

 یسازمان یرا حق ای گمنام وابستگان هم انجمن جلسه ثبت یبرا و مکتوب شده و به نگارش در آمده همانطور که 

 که است نیا انتخابشان که یجلسات .افتی راهنما دفترچه نیا در بعدا توان یم را اتینشر نیا. خود یگروه درون و

ت انجمن هم وابستگان گمنام یا به اختصار کدا جلسا  فهرست در شود،ن خوانده آنها در کامل طور به اتینشر نیا

فزایش ، انشریات پایه در جلسات خوانش الزام بر لیدل .، قرار نخواهند گرفتانجن هم وابستگان گمنام سایت در وب

  انجمن هم وابستگان گمنام از طریق سنت یک می باشد:وحدت و یگانگی 

 .دارد یبستگ کدا وحدت به ما یشخص یبهبود رد،یگ قرار راس در دیبا ما مشترک منافع  "

 

   "ست؟یچ گمنام وابستگان هم انجمن جلسات": عنوان لیذ ۱ صفحه دوم قسمت در رو شیپ راتییتغ ینیگزیجا

 هیپا هینشر چهار خواندن: شامل الزامت نیا. دارد وجود گمنام وابستگان هم انجمن جلسات یبرا یحداقل الزامات

 که یجلسات. دیابیب راهنما دفترچه نیا یبعد صفحات در دیتوانیم را اتینشر نیا. باشد یم جلسه هر در لیذ یا

 وابستگان هم انجمن جلسات الزامات که جا نآ از نخوانند، را اتینشر نیا که که است استوار نیا بر آنها انتخاب

    سایت کدا قرار نخواهند گرفت. بستگان گمنام در وبهم وا انجمن فهرست در دهند، ینم قرار توجه مورد را گمنام
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 (آن یطولان ای و مختصر شکل) خوشامدگویی •

 مقدمه ای باچهدی •

 قدم 18 •

  سنت18 •

 راهنما دفترچه نیا اهداف ،۱ صفحه سوم، بخش در "نهاد" کلمه با "ها سازمان "کلمه ینیگزیجا

 

 :پیشنهادمقصود از این   

 . رود یم کار به اعضا یخدمات یراهنما دفترچه در که یاصطلاحات فیتعر یورآ فراهم •

 از  یشکل هر یبرا دینبا افراد به مربوط اطلاعات جلسات تلفن فهرست نمونه در که موضوع نیا نمودن روشن •

 .گذاشت احترام افراد یخصوص میحر  دیبا نکهیا و رود کار به اعلان و یآگه ای و درخواست

  "جلسات شروع بسته" یاسام اصلاح برای •

 .اند دهکر درک را نمود تیرعا جلسات در دیبا که را یالزامات افراد نکهیا از خاطر نانیاطم برای •

 .میینما یم استفاده اتمانینشر در معمولا ما که حرف کی اصلاح •

 

 :اتاظهار

 ساختار 8 شماره مهیضم و یخدمات ساختار 1 شماره مهیضم--:دارد قرار فهرست در شنهادیپ نیا یبرا مهیضم دو

  یخدمات

 

 .دیرس بیتصو به آرا تیاکثر سوم دو با ممتنع یرا 0 مخالف؛ یرا 1 موافق؛ یرا 8۳ با یرا

 ۱ حهفص انیپا
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 0797: شنهادیپ دیکل 

 10414: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 47/14/8410:  تاریخ

 تیاکثر: یرا

 یخدمات ساختار تهیکم: تهیکم

 یخدمات ساختار تهیکم گرداننده یاو: اعضاء یاسام

 به گذشته سال یط ئتیه توسط لیذ شده اتخاد ماتیتصم -یخدمات ساختار تهیکم ۳ شماره شنهادیپ: موضوع

 .گردند یم یملغ اعضا یخدمات یراهنما دفترچه و اساسنامه نقض سبب

 

 : شرح

 یاتخدم یراهنما دفترچه و اساسنامه ناقض که آنجا از گذشته سال یط در ئتیه توسط لیذ شده اتخاد ماتیتصم

 اگر ،دهد بیترت  کار نیا انجام یبرا را یاقدامات یجد صورت به ئتیه که است ازین. گردند یم یملغ هستند اعضا

 گروه رکا کی به را تهیکم کی ایو سازند یملغ یجهان خدمات کنفرانس از را شنهادیپ کی که را اریاخت نیا آنها چه

 .ندارند دهند، رییتغ

 میمستق ارسال و ها زبان ییایاسپان انهیجو مدد یها تیفعال تهیکم از 8410 سال 104۱0 شماره شنهادیپ یالغا 

 به را اتیرنش آن سپس ئتیه. ندهیآ در ئتیه به میمستق صورت به زبان ییایاسپان شده ترجمه اتینشر و نوشتارها

 .داد خواهد ارجاع انتشار یبرا گمنام وابستگان هم انجمن منابع نشر تهیکم

 ارک کی به لیتبد ها زبان ییایاسپان انهیمددجو یها تیفعال تهیکم دارد یم اذعان که 10810-۳ شماره پبشنهاد

. دیمان یم فیتعر نفر دو از متشکل حداقل را تهیکم که اعتبار یدارا شنهادیپ از تیتبع: واهداف اتین. شود گروه

 و است نداشته یعضو گونه چیه ماه نیچند مدت به  ها زبان ییایاسپان انهیمددجو یها تیفعال تهیکم: اظهارات

  صورتجلسات و جلسات یبرگزار و اعضا وجود به ازین خصوص در گرداننده. است بوده گرداننده کی یدارا تنها

 لیتشک یبرا یزمان دهد یم اجازه که گروه کار تیوضع به بازگشت. است بوده دهیفا یب که است، نموده مکاتبه

 هک آنجا از یجهان خدمات کنفراس اعضا یبرا یمال اعتبار ای و تنخواه گونه چیه. باشد داشته وجود تهیکم دوباره

 . داشت نخواهد وجود ندارد، وجود یکاربرد تهیکم چیه
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 : مقصود از این پیشنهاد

 دمع خصوص در یریگ میتصم با را اعضا یخدمات دفترچه و گمنام وابستگان هم انجمن یها اساسنامه رهیمد ئتیه

 حاصل اننیاطم و یملغ را ینینچنیا شنهاداتیپ که است منظور نیبد شنهادیپ نیا .است نموده نقض شانیا تیماه

 .شد نخواهد اخذ یجهان خدمات کنفرانس دییتا بدون ماتیتصم نیا از کی چیه که سازد

 

 :اتاظهار

 :است شده اخذ کدا اختصار به ای گمنام وابستگان هم انجمن اساسنامه از لید موارد

 : ها تهیکم-: ۱ ماده

 و ائمد و موقت یها تهیکم گمنام، وابستگانهم انجمن یخدمات یها تهیکم یالغا و انتصاب جاد،یا امکان کنفرانس

 عهدمت آن انجام به که اعضا به تیمسئول ای فهیوظ گونه هر انجام یبرا یخدمات یها ئتیه ای و یفرع یها تهیکم

 و دارند هدف کی تنها ها تهیکم تمام.دارد را است، دهیگرد نیمع اساسنامه در که صورت همان به ای اند، دهیگرد

 موسسات و ها شرکت قانون به عطف .دارند تیعضو گمنام وابستگان هم انجمن در که است ییاعضا به خدمت آن

 :دهد انجام را لیذ اقدامات دینبا تهیکم کی زونا،یآر یانتفاع ریغ

 شرکت ای و موسسه یها ییدارا میتقس اجازه -1

 زونایآر  یانتفاع ریغ موسسات و ها شرکت قانون لیذ اعضا یآرا دییتا ازمندین که یقانون هر  دییتا ای بیتصو -8

 .باشد

 امنا ئتیه در مانده یخال یها پست پرنمودن -۳

  موسسه ای شرکت اساسنامه یالغا ای و اصلاح اخذ، -0

 یگرید تهیکم هر ای امنا ئتیه در خدمت یبرا انیمتول یها نهیهز جبران ای غرامت نییتع -۱

 امنا ئتیه: 9 ماده

 اراتیاخت: اول بخش 

 تحت ای لهیبوس دیبا موسسه ای و شرکت اراتیاخت  تمام ، زونایآر یانتفاع ریغ موسسات و ها شرکت قانون متعاقب

 در هک ییها تیمحدود سبب به امنا ئتیه میمستق نظر ریز دیبا موسسه ای شرکت امور وباشد  امنا ئتیه اریاخت

 یامانتدار تیرعا به مربوط الزامات و قانون با ارتباط در. شوند اداره د،یگرد انیب ۱  ماده در ها شرکت یقانون  ماده

 رخاستهب گمنام وابستگان هم انجمن در یینها  اریاخت ای مرجع آن، یاعضا و  موسسه ای شرکت به نسبت امنا ئتیه

 در .است دهیگرد انیب درکنفرانس یگروه وجدان در که همانگونه دارند، تیعضو انجمن در که است ییاعضا از

 است شده یالزام زونایآر التیا نیقوان لهیبوس که رهیمد ئتیه یامانتدار تیرعا به مربوط اراتیاخت و قانون با ارتباط

 :دینما یم یادآوری امنا ئتیه به را دوم سنت فدرال، اطلاق قابل نیقوان و
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 گروه وجدان در را خود  که مهربان و محبت با یبرتر یروین دارد، وجود یینها مرجع کی تنها ما گروه هدف یبرا "

 . کنند ینم حکومت آنها هستند، ما اعتماد مورد خدمتگزاران ما رهبران د،ینما یم انیب ما

 

 :است دهیگرد اخذ اعضا یخدمات یراهنما دفترچه از لیذ موارد

 :گمنام وابستگان هم انجمن دائم یها  تهیکم

 ستگانواب هم شده ثبت انجمن در یکاربرد تهیکم کی عنوان به تا است عضو نفر دو حداقل به ازمندین تهیکم کی

 شدن روشن یبرا باشد نداشته عضو 8 حداقل شتریب ای ماه ۱ مدت به که یا تهیکم. شود گرفته نظر در گمنام

 هیرو چه که خصوص نیا در یجهان خدمات کنفرانس و شد خواهد داده ارجاع یجهان خدمات کنفرانس به تیوضع

 .نمود خواهد نییتع را شود گرفته شیپ در شانیا به نسبت یا

 

 : یخدمات 14 مفهوم

 میتقمس صورت به گمنام وابستگان هم انجمن یامنا ئتیه داد، جلسه لیتشک یجهان خدمات کنفرانس که یهنگام

 تیئولمس و اریاخت کنفرانس باشد، ینم انیجر در یجهان خدمات کنفرانس که یهنگام. باشد یم کنفرانس مسئول

 تا است مختار امنا ئتیه. دینما یم ضیتفو امنا ئتیه به یقانون موارد و مسائل خصوص در را خود یریگ میتصم

 ورتضر که گاه هر  امکان صورت در و داده قرار رصد مورد را کنفرانس افتهی انتصاب یخدمات یها تهیکم یکار روند

 انجمن رهیمد ئتیه عنوان به امنا ئتیه .دینما یمش خط و قیطر  ارائه آنها یبرا و رسانده یاریهم آنها به افتی

 یولمت عنوان به که ، یانتفاع ریغ  انجمن ای موسسه کی د،ینما یم خدمت کدا اختصار به ای گمنام وابستگان هم

 افتیرد دارند تیعضو انجمن در که ییاعضا از امانتدار عنوان به که ییدارا و ها پول تمام کنترل تا اند شده انتصاب

 .ددارن برعهده را آن یمال امور و ها هیسرما اطیاحت با همراه و ارانهیهوش اداره تیمسئول و باشند داشته را اند داشته

 در نندگاینما کنفرانس، دو نیب گمنام وابستگان هم انجمن به مربوط امور انجام در استمرار آوردن فراهم منظور به

 هم انجمن یخدمات ئتیه دو در خدمت یبرا را ییاعضا گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس

 دو هر در. دنینما یم انتخاب گمنام وابستگان هم انجمن منابع نشر تهیکم و( یانتفاع ریغ موسسه) گمنام وابستگان

 .ندینما یم انتخاب را خود ندگانینما اعضا ئت،یه

 اآنه به و ندینما یم تیفعال داوطلب عنوان به امنا ئتیه .شود یم یگرید در حضور از مانع ئتیه هر در شرکت

 یادار و یقانون یازهاین مسئول امنا ئتیه باشد یم سال ۳ خدمت یتصد دوره مدت. گردد ینم پرداخت یوجه

 ئتیه. اعضا به خدمت: دارد هدف کی تنها ئتیه هر.باشند یم کدا منابع نشر تهیکم و گمنام وابستگان هم انجمن

 . ردندگ یم انتخاب کنفرانس یگروه وجدان قیطر از دیگرد انیب که همانگونه و اعضا تیرضا با همراه اریاخت با امنا

 نیست. الاجرا لازم ئتیه در اما شد بیتصوآرا  تیاکثر با ممتنع، یرا ۱ مخالف؛ یرا 11 موافق؛ یرا 17 با شنهادیپ
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 0704کلید پیشنهاد:

 10411: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 14/14/8410: خیتار

 اجماع آرا: یرا

 نیرابط امور تهیکم:  تهیکم

 نیرابط امور تهیکم گرداننده لیگ: اعضا یاسام

 9ایان صفحه: پ

 یمسافرت خدمت فرصت ایحاد خصوص در بخش ۳ ینیگزیجا _نیرابط امور تهیکم 1 شماره شنهادیپ: موضوع

 یریگ یرا یها نهاد ندگانینما یبرا یجهان خدمات کنفرانس

  

 : شرح

 یبرا یخدمت ی سفرها فرصت جادیا خصوص در یجهان خدمات کنفرانس در بخش ۳ ینیگزیجا یبرا شنهادیپ

 یخدمات یراهنما دفترچه در زبانیم شهر ندگانینما... و ،یالملل نیب ندگانینما.. ، یریگ یرا ینهادها ندگانینما

 :لیذ موارد با 1۱ تا 18 صفحات 0 قسمت در( 8410/8/۱) اعضا

 گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس

 یریگ یرا ینهادها ندگانینما یبرا یمال پوشش ای وجه بازپرداخت فرصت

 شچال سبب به که یریگ یرا یها نهاد به که است منظور نیبد مسافرت یمال پوشش یبرا یفرصت آوردن فراهم

 . شود رسانده یاری ستندین یجهان خدمات کنفرانس به ندهینما فرستادن به قادر یمال یها

 

 : یمال پوشش فرصت یآور فراهم یبرا ییاعطا مبلغ زانیم

 یبرا آن معادل ای و کایآمر دلار 1۱44 سقف تا یالملل نیب ندگانینما یبرا مسافرت یمال پوشش یورآ فراهم-1

  طیشرا واجد یها نهیهز و مخارج

 تا دان شده واقع کانادا کا،یآمر متحده الاتیا در که یندگانینما یبرا مسافرت یمال پوشش فرصت یآور فراهم -8

 طیشرا واجد یها نهیهز یبرا آن معادل ای دلار 9۱4 سقف
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 واجد مخارج یبرا آن معادل ای و دلار 1444 سقف تا زبانیم شهر یبرا مسافرت یمال پوشش فرصت یآور فراهم -۳

 مه انجمن یجهان خدمات کنفرانس یزبانیم یبرا که که یریگ یرا ینهادها .کدا یجهان خدمات کنفرانس طیشرا

 یبرا هک باشند داده درخواست یزبانیم دو یبرا مسافرت پوشش یبرا است ممکن اند نموده اقدام گمنام وابستگان

 یبرا یریگ یرا نهاد یخدمت دوره خاطرطول به خواست در نیا. باشد یم سال پنج یط در دادیرو نیا یزبانیم

 .شود ینم شمرده زیجا مسافرت یمال پوشش

  

 :احراز طیشرا

 عنوان به خود یریگ یرا نهاد قیطر از که گردد یم مسافرت یمال پوشش درخواست طیشرا حائز یشخص -1

 .باشد شده انتخاب ندهینما

 هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس در هرگز که یریگ یرا ینهادها ای و دیجد کنندگان شرکت اب تیاولو -8

 .، خواهد بوداند افتهین حضور یتوجه قابل زمان مدت یبرا ای و اند نکرده شرکت گمنام وابستگان

 پوشش شامل نیا که دارند یم افتیدر را مسافرت یمال پوشش یزمان دوره 8در حداکثر یریگ یرا ینهادها -۳

 . گردد ینم زبانانیم یبرا یمال یها

 یورتص در استثنا .دارد ینم افتیدر هم سر پشت ای یاپیپ سال دو یبرا را مسافرت یمال پوشش یریگ یرا نهاد -0

 .باشد موجود مسافرت یمال پوشش و باشد نداشته وجود یگرید طیشرا واجد کننده افتیدر که است

 اتخدم کنفرانس در شرکت یبرا خود ندهینما یبرا مسافرت یمال پوشش یبرا تواند یم یریگ یرا نهاد کی -۱

 یریگ یرا نهاد کی از منتخب ندگانینما نیب تواند یم مسافرت یمال پوشش. دهد خواست در یجار سال یجهان

 .گردد میتقس شده انتخاب ندگانینما یرو بر نیطرف طوافق با

 تواند یم یالملل نیب ندهینما کی باشد، شده اعطا یالملل نیب ندگانینما یمال یها پوشش تمام که یصورت در -۱

 .بدهد را ندگانینما یمال پوشش یبرا یتر کم مبلغ خواست در

 

 :پوشش یبرا تواند یم مسافرت یمال پوشش

 .ردیگ قرار استفاده مورد شما کشور به کنفرانس از ای و خود کشور از سفر نهیهز -1

 خط در که همانگونه سفر یروزها و کنفرانس شده انتخاب یروزها یبرا تنها  یجار روز در ییغذا یها وعده -8

 .شد داده شرح گمنام وابستگان هم انجمنهای  نهیهز  یمال یها پوشش یمش

 بمنتخ یروزها یبرا است نموده تنظیم قرارداد شیپ از آنها با کنفرانس که ییها هتل نهیهز نرخ از درصد ۱4 -۳

 نهیهز پرداخت مسئول شما د،یشو ینم کیشر را یاتاق اگر. گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس
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 میکرد وگفتگو بحث مورد نیا در نیا از شیپ که همانگونه یمال پوشش درصد ۱4  حائز تنها و دیهست اتاق کامل

 .دیشو یم

 

 :  یمال یها پوشش

 قتواف به یمال پوشش یمتدها و ها وهیش خصوص در دیبا ندگانینما مسافرت، یمال یها پوشش یاعطا از قبل -1

 .برسند

 یمال پوشش مورد در که گمنام وابستگان هم انجمن مسافرت یها نهیهز پوشش یمش خط از دیبا ندهینما -8

 " نوانع به دیگرد ذکر زبانیم یمال پوشش و  ندگانینما مسافرت یمال پوشش ،یالملل نیب ندگانینما مسافرت

 .ندینما تیتبع مسافرت، یمال پوشش ادله و لیدلا

 یمال شپوش ندیفرآ قیطر از یمال پوشش کنندگان افتیدر ییراهنما جهت به را تهیکم از عضو کی یمال تهیکم -۳

 .دیینما برقرار تماس    finance@coda.orgتیسا با شتریب اطلاعات کسب یبرا .دینما یم منصوب

 در تنها مورد نیا. گرفت نخواهند قرار یمال پوشش تحت شیهما یها نهیهز د،یکن یم اقامت شیهما یبرا اگر -0

 داده یمال پوشش که یموارد خصوص در یپرسش اگر. کند یم صدق یجهان خدمات کنفرانس یها نهیهز خصوص

 .دییفرما حاصل تماس finance@coda.org : آدرس به یمال تهیکم تیسا وب با دیدار شود یم

 فیتعر مطالعه نمایید. .یریگ یرا ینهادها خصوص در شتریب اطلاعات یبرا را اساسنامه  و اعضا یخدمات دفترچه 

 دهستن حق نیا یدارا خودکار صورت به کشور زا و  کایآمر متحده الاتیا یکشور قلمرو و التیا هر: یریگ یرا نهاد

      :لیمیا به درخواست یچگونگ یبرا را خود یها پرسش .بفرستند کنفرانس به را ندهینما دو که

IMCvel@coda.org     دیبفرست . 

 

 :شنهادیپ نیا از مقصود

 .مسافرت یمال یها پوشش یبرا روزآمد و یتکرار ریگفتارغ و  کلام

 وابستگان هم انجمن یدادهایرو در شرکت یبرا درخواست قسمت در اعضا، یخدمات یراهنما دفترچه یرسان بروز •

 یمال یها پوشش یاعطا بر نظارت و یسرپرست مسئول یمال تهیکم و نیرابط امور تهیکم که منظور نیبد گمنام،

 یمال یها اعانه انواع اسناد در شتریب تیشفاف منظور به و باشند آنها پرداخت و مسافرت

 

 : اتاظهار

 یمال یها پوشش یاعطا یچگونگ یساز شفاف و دوباره میتنظ
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 دیرس بیتصو به آرا اجماع با شنهادیپ. ممتنع یرا 4 ؛ مخالف یرا 4 موافق؛ یرا ۳۱: آرا

 0701لید پیشنهاد: ک

 10418ماره: ش

 وع آیتم: پیشنهادن

 8410/14/14اریخ:ت

 0ایان صفحه پ

 

 

 

 آرا اجماع:  یرا

 نیرابط امور تهیکم: تهیکم

 نیرابط امور تهیکم گرداننده لیگ: اعضا یاسام

 ۱/8/8410 درشده  چاپ دیتجد 7 صفحه ،0 بخش ینیگزیجا - نیرابط امور تهیکم 8 شماره شنهادیپ: موضوع

  یجهان خدمات کنفرانس در رهیوغ یریگ یرا یها نهاد یها گزارش و ته،یکم ئت،یه یبرا ییراهکارها دوم بخش

 

 : شرح

 8410/8/۱: شیرایو نیآخر ، 7 صفحه اعضا، یخدمات یراهنما دفترچه

 سکنفران در که یشنهاداتیپ و موضوعات ،یریگ یرا یها نهاد  گزارش ته،یکم ئت،یه یبرا ییراهکارها  دو بخش •

 .گردد یم ارائه گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات

 

 : لیذ موارد با حاضر نوشتار ینیگزیجا •

 .باشد برجسته اهیس حروف  و( کج) کیتالیا صورت به راتتغیی •

 در یگروه وجدان ندیفرآ برونداد و جهینت  که هستند یموضوعات و مسائل یریگ یرا نهاد موضوعات و مسائل •

 .گردند یم میتسل و ارسال VEI@coda.org لیمیا به نهایا. باشند یم یریگ یرا نهاد سطح

 عمولام مسائل نیا که روست نیا از باشد یم شنهادیپ وشکل طرح مقابل در یریگ یرا نهاد مسائل شکل و طرح •

 .شوند یم داده ارجاع یبعد اقدامات یبرا تهیکم کی به هم و ئتیه به هم
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 :شنهادیپ نیا از مقصود

      استفاده یریگ یرا نهاد مسائل و موضوعات یبرا که یطرح و شکل خصوص در یساز شفاف و ساختن روشن

   board@coda.org ،IMC@coda.org به یریگ یرا نهاد مسائل VEI@coda.org  قیطر از. شود یم

 .گردد یم عیوتوز ارسال submit@coda.org      و

 

 :اتاظهار

 

 بله: یگذار شور به یبرا توافق

 دیرس بیتصو به آرا اجماع با شنهادیپ. ممتنع یرا 4 مخالف؛ یرا 4 موافق، یرا ۳۱

 0708: شنهادیپ دیکل

 1041۳: شماره 

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 14/14/8410: خیتار

 آرا اجماع: یرا

 نیرابط امور تهیکم: تهیکم

 نیرابط امور تهیکم گرداننده لیگ: اعضا یاسام

 یاعضا یخدمات  یراهنما دفترچه ریاخ یبند جمله ینیگزیجا -نیرابط امور تهیکم ۳ شماره شنهادیپ: موضوع

 8410/8/۱ در شیرایو نیآخر 18 و 11 صفحه ،0 قسمت در کدا اختصار به ای گمنام وابستگان هم انجمن

  

 بیتصو عدم ای بیتصو با موافقت یبرا 14/14/8410 خیتار در یاصل شنهادیپبررسی در خصوص  بحث و :شرح

 .برگشت کنفرانس به یریگ یرا و یگذار شور به یبرا و به حالت تعلیق درآمد مجدد

 

 نیآخر 18 و 11 صفحات چهار، قسمت کدا اختصار به ای گمنام وابستگان هم انجمن یخدمات یراهنما دفترچه

  ۱/8/8410: شیرایو
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 : لیذ موارد با ریاخ یبند جمله ینیگزیجا

 :بردارنده در است ممکن شود یم داده یریگ یرا نهاد مسائل و موضوعات به که ییها پاسخ 

 شنهادیپ رو نیا از است؛ گرفته قرار خطاب مورد نیا از شیپ یریگ یرا نهاد ایآ که خصوص نیا در میتصم و نییتع

 .ستین ازین مورد

 بجاست مساله آن مورد در که را گمنام وابستگان هم انجمن یراهبرد منابع یریگ یرا نهاد به خود پاسخ در: الف

 .دیبگنجان را دهدیم قرار خطاب مورد ای و کند یم عنوان را موضوع آن و

 هم انجمن یقانون ملاحظات و ها سنت اساسنامه، با دینبا گمنام وابستگان هم انجمن موضوعات و لیمسا: ب

 خپاس در داد، یرو مورد نینچ که یصورت در دهد، قرار یاحترام یب مورد را آن ای و بوده تعارض در گمنام وابستگان

 .دینما استناد تعارض آن یبرا یمشخص ادله به دیبا شده نییتع تهیکم ایو ئتیه ،یکتب

 نامه هیتوص آن اساس بر ییابتدا ای هیاول شنهادیپ ارائه: مساله حل یبرا یریگ یرا نهاد مساله شنهادیپ رشیپذ: ج

 شنهادیپ ای

 ئتیه ای و تهیکم  به آن ارجاع امکان علت به یریگ یرا نهاد مسائل دادن قرار کار دستور در خصوص در میتصم: د

 میتصم یبرا یبرآورد یزمان چارچوب کی. دینما تجاوز روز 74 از  دینبا شتر،یب نظر تبادل و بحث یبرا شده نییتع

 .دیده شنهادیپ مسالهآن خصوص در یریگ

 در یازس شفاف و شتریب اطلاعات یبرا یریگ یرا نهاد با میمستق صورت به تا شودیم بیترغ تهیکم ایو ئتیه: ن

 .دینما یهمکار و نموده برقرار ارتباط یریگ یرا نهاد مساله خصوص

 

 :یریگ یرا نهاد مساله آوردن در ندیفرآ به و ارائه یبرا ییراهکارها

 یراب را هیتوص ای شنهادیپ کی و دینما یم نظر تبادل و بحث مساله کی خصوص در یمحل یریگ یرا نهاد:  الف

 تهگف یریگ یرا  نهاد مساله شنهادیپ و مساله نیا به .دهد یم شکل یگروه وجدان ندیفرآ قیطر از موضوع آن حل

 .شود یم

 ئتیه به را آن و کامل را یریگ یرا نهاد مساله فرم م،یتنظ را یریگ یرا نهاد مساله سینو شیپ یریگ یرا نهاد: ب

 یارتباط یها لیمیا تمام مساله آن ارجاع مرحله از. دینما یم ارسال VEI@coda.org  لیمیا قیطر از تهیکم ای

 .شود ارسال VEI@coda.org :  لیمیا به و رونوشت دیبا نیطرف یتمام از یریگ یرا نهاد مساله با مرتبط

 .دارد یم اعلام روز چهارده یط یریگ یرا نهاد به را یریگ یرا نهاد مساله  لیمیا  افتیدر و وصول ئتیه: ج

ارائه و  میتسل. گردد ارائه و میتسل سال از یزمان هر در است ممکن یریگ یرا نهاد به مربوط مسائل و موضوعات: د

 .شود ینم یجهان خدمات کنفرانس در شنهادیپ میتسل یینها موعد به محدودپیشنهاد 
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 یریگ یرا نهاد مساله وصول اعلام از پس روز۳4 یط را متناسب تهیکم کی ای و یریگ یرا نهاد یبرا ئتیه: ن

 .سازد یم مطلع نهاد آن موضوع و مساله ارجاع از را یریگ یرا نهاد ئتیه. دینما یم نییتع

 راه هنقش کی ای و پاسخ کی یگروه وجدان قیطر از و نموده یبررس را موضوع آن شده نییتع ئتیه ای و تهیکم: و

 پاسخ ندیفرآ یط. آورد یم فراهم آن ارجاع از سپ روز 74 یط یریگ یرا نهاد مساله حل ای و کردن عنوان یبرا را

 گریکدی اب شفاف یا گونه به یریگ یرا نهاد و شده نییتع ئتیه ای تهیکم که است مهم اریبس طرح هیته ای و ییگو

 کار یریگ یرا نهاد به خدمت یبرا توافق قابل طرح کی به افتنی دست جهت گریکدیبا و داشته یهمکار و ارتباط

 .ندینما

 را اآنه ای و باشد یقانون ملاحظات و ها سنت ها، قدم اساسنامه، هرگونه با تعارض در دینبا یریگ یرا نهار مساله: ه

 دیبا شده، نییتع ئتیه ای و تهیکم به خود یکتب پاسخ در داد یرو یموارد نیچن که یصورت در. ببرد سوال ریز

 .دینما ذکر یتعارض نیچن یبرا را خود مشخص ادله

 7 صفحه انیپا

 رد ارائه  یبرا را یشنهادیپ طرح کی تواند یم یریگ یرا نهاد یهمکار با ، شده نییتع ئتیه ای و تهیکم: ن 

 . دینما هیته یجهان خدمات کنفرانس

 شده نییتع تهیکم ای و ئتیه طرح ای و پاسخ از یریگ یرا نهاد یجهان خدمات کنفرانس دادیرو در که یصورت در: و

 ظمحفو یجهان خدمات یات کنفرانس در یریگ یرا نهاد یبرا شنهادیپ آن دوباره میوتسل طرح حق د،ینگرد قانع

 نهادشیپ ارائه یارهایمع بر و باشد یقانون ملاحظات ای و اساسنامه هر با تعارض در دینبا مذکور شنهادیپ .ماند یم

 را اعضا یخدمات یراهنما دفترچه 0 بخش در یجهان خدمات کنفرانس یها تمیآ ارائه یها وهیش) باشد منطبق

 نهادشیپ ارائه و سینو شیپ یبرا نیرابط امور تهیکم با یهمکار درخواست امکان یریگ یرا نهاد .(دیینما مطالعه

 .دارد را

 نیا از تیتبع از نانیاطم یبرا را یریگ یرا نهاد مساله به ییپاسخگو امر در شرفتیپ روند نیرابط امور تهیکم: ه

 .کرد خواهد رصد شده نییتع یبند زمان با آن انطباق و روند

 یضااع به آن گزارش و خود یریگ یرا نهاد به مربوط مسائل تیوضع یریگ یپ مسئول یریگ یرا نهاد ندهینما: ی

 .بود خواهند خود

 

 :شنهادیپ نیا از مقصود

 یریگ یرا نهاد مساله طرح یها وهیش یساز روشن

 :اظهارات 

 و      IMC@coda.org وboard@coda.org   به VEI@coda.org   توسط شده صادر شنهاداتیپ
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SubmitCSC@coda.org  شد خواهد ارسال. 

 ممتنع 4 مخالف؛ 4 موافق؛ ۳8: یرا 

 .دیرس بیتصو به آرا اجماع با شنهادیپ

 

 070۳: شنهادیپ دیکل 

 10410: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 14/14/8410 : خیتار

 آرا اجماع: یرا

 نیرابط امور تهیکم: تهیکم

 یمال امور گرداننده لو: اعضا یاسام

--(گمنام وابستگان هم انجمن مشترک یمال انیحام و یمال تهیکم) نیرابط امور تهیکم 0 شماره شنهادیپ:موضوع

  ۱/8/8410 چاپ اعضا یخدمات یراهنما دفترچه از پاراگراف ۳ ینیگزیجا

 یجهان خدمات کنفرانس مسافرت یمال پوشش فرصت " 81 صفحه ،۳ بخش

 

 : شرح

 : لیذ موارد با موجود موارد ینیگزیجا

 .دیده قرار مطالعه مورد را 81: صفحه ،۳ بخش اعضا، یخدمات دفترچه

 ("یجهان خدمات کنفرانس مسافرت پوشش فرصت "عنوان با پاراگراف ۳ ینیگزیجا)

 (مسافرت یمال پوشش فرصت یبند جمله از دادهایرو تهیکم حذف")

 

 :  یجهان خدمات کنفرانس مسافرت یمال پوشش فرصت

 یراب  گمنام وابستگان هم شده ثبت انجمن طرف از که است یمال یاریهم اعانه کی مسافرت یمال پوشش فرصت

 یجهان خدمات کنفرانس به آمدن یبرا یمال یاریهم طیشرا واجد که یریگ یرا یها نهاد ندگانینما یمال پوشش

 یار نهاد کی طیشرا واجد ندهینما کی یمال پوشش. شود یم ارائه هستند، گمنام وابستگان هم شده ثبت انجمن

 : است شده خود یریگ یرا نهاد در آرا حائز که یریگ
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 یالم مساعدت و یاریهم یبرا طیشرا حائز باشد، کنفرانس در یریگ یرا نهاد کی دیجد کننده شرکت حایترج •

 دهیردگ یم اعطا نیا از شیپ که  گمنام وابستگان هم شده ثبت انجمن یدار خزانه یمال پوشش هیرو با دیبا و باشد

 .باشد موافق است

 یبرا مسافرت یمال پوشش ای و خود ندهینما یبرا مسافرت یمال پوشش افتیدر حائز یریگ یرا نهاد چهی •

 .ستین یاپیپ سال دو در نه و بار دو از شیب یبرا یالملل نیب ندگانینما

 

 یم شما .هستند ریگ در یمال پوشش و آموزش ،یبررس درخواست، ندیفرآ در یمال تهیکم و نیرابط امور تهیکم

 :آدرس به نیرابط امور تهیکم با دیتوان

imc@coda.org یمال یها پوشش  آموزش و یبررس درخواست، خصوص در  

. دیباش تماس در یمال پوشش یها روش و ها هیرو خصوص در  finance@coda.org  : یمال تهیکم با و 

 روش و ها وهیش عنوان با اعضا یخدمات یراهنما دفترچه چهار بخش در یمال یها پوشش درباره شتریب اطلاعات

 .باشد یم موجود گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس در ها

 :شنهادیپ نیا از مقصود 

 یساز مستند در شتریب یساز شفاف و یمال یها پوشش خصوص در اعضا یخدمات یراهنما دفترچه یرسان روز به

 اعانات نگونهیا

 

 : ها تبصره

 .دیرس بیتصو به آرا اجماع با شنهادیپ. ممتنع یرا 4 مخالف؛ یرا 4 موافق؛ یرا ۳0: آرا

 

 0700: شنهادیپ دیکل 

 1041۱: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 14/14/8410: خیتار

 آرا سوم دو: یرا

 یمال امور تهیکم: تهیکم

 یمال تهیکم عضو جک: اعضا یاسام
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 توسط 8410 سال در یمال یها نهیهز پوشش شده یبازنگر یمش خط دییتا -مال تهیکم 1 شماره شنهادیپ: موضوع

 گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس

 

 : شرح

 هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس توسط 8410 سال در یمال یها نهیهز پوشش شده یبازنگر یمش خط دییتا

 .باشد یم شنهادیپ نیا  از یبخش شده مهیضم یمش خط.گمنام وابستگان

 گمنام وابستگان هم انجمن مسافرت یمال یها پوشش 8410 سال یشنهادیپ اف ید یپ: لیفا

 

 :راتییتغ یساز روشن

 :یمش خط در راتییتغ

 نهیهز  نکهیا از شیپ دادیرو از پس روز ۱4 به روز 184 از یمال نهیهز پوشش یها درخواست مقرر خیتار در رییتغ-1

 حذف) 9بخش. دینما یم حذف را روز 184-۱1 نهیگز رییتغ نیا.ردیگ قرار لحاظ مورد هفتم سبد اعانات در ها

 ( یبعد شده یبازنگر پاراگراف دو و دوم پاراگراف

 انسکنفر) دادیرو به مسافرت از شیپ روز ده یمال اعانه ای و مساعده کی یبرا خواست در  میتسل یبرا مقرر موعد-8

 (دوم شده یبازنگر پاراگراف .دیده قرار مطالعه مورد را ۱ بخش .گردد یم احراز( یجهان خدمات

 و تنخس پاراگراف دو) دیینما مطالعه را دو بخش. یمال جلسه هیدییتا فرم به جلسه اطلاعات برگه فرم رییتغ -۳

 پاراگراف از خرآ یرا ورقه و ششم پاراگراف از دوم یرا ورقه و پنجم چهارم، سوم، پاراگراف) c مهیضم و( یفرع نکات

 .هفتم

 هم که) است نشده داده پوشش یمش خط نیا در که یطیشرا و ها تیموقع یبرا هیاول تماس جادیا در رییتغ-0

 .دیده قرار مطالعه مورد را سوم پاراگراف ،1 بخش( شود یم یمال امور تهیکم هم و ئتیه به مربوط

 

 :یمش خط نمودن روشن یبرا یراتییتغ 

 رو در رو جلسات یبرا شده گذاشته اشتراک به مخارج و ها نهیهز از ییها نمونه ،D مهیضم الحاق و اضافه -۱

 رد یساز شفاف. است شده برگزار گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات کنفرانس به کینزد که(  یحضور)

 انسکنفر از بعد و قبل بلافاصله که رو در رو جلسات خصوص در را یمش خط نیا  یمال امور تهیکم نکهیا خصوص

 .دینما یم ریتفس و ریتعب را است شده برگزار گمنام وابستگان هم انجمن یجهان خدمات

 پاراگراف)0،(یرا ورقه هر)۳،(آخر پاراگراف)8 ،(دوم پاراگراف آخر جمله) ۱ یها بخش در باره چند یجزئ راتییتغ -۱

 (ششم پاراگراف اول یرا ورقه)  C مهیضم و( هفتم و اول پاراگراف) A مهیضم ،و(چهارم پاراگراف) ۱،(ششم و دوم
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 :شنهادیپ نیا از مقصود

 یها نهیهز پوشش یمش خط خصوص در جابیا و تیمطلوب یساز آسان ای لیتسه و یمش خط اصلاح در استمرار

 یمال

 

 : اظهارات

 روز 184 یال ۱1 ساختن فراهم نمود احساس یمال تهیکم

 کی( کنفرانس جلسات اطلاعات برگه 1477 افتیدر بیمعا با) ها نهیهز یمال پوشش درخواست کی یگانیبا یبرا 

 یزمان که اند داشته وجود یمعدود افراد تنها .باشد یم مقرر موعد در آوردن در اجرا به یبرا گونه وابسته هم پاسخ

 زمان اریبس که 1477 شماره جلسات اطلاعات برگه صدور یبرا را اطلاعات آن و اند کرده صرف را روز ۱4 از شیب

 .اند نموده یریرهگ باشد، ینم بخش اثر یا نهیهز نظر از و بر

 وجود به سفر از شیپ آن لیتحو و یمال مساعده صدور امکان سفر از شیپ روزه 14 مقرر یزمان موعد میتنظ با -8

 گریکدی از را ها نهیهز یمال پوشش درخواست و یمال مسحاعده کی واضحح یا گونه به نیهمچن مورد نیا. دیآ یم

 .سازد یم زیمتما

 .باشد راتییتغ آن کننده منعکس دیبا یمش خط نیا و افتهی رییتغ اطلاعات یآور جمع فرم-۳

 یم فراهم است، نشده داده پوشش یمش خط در که یمسائل دادن قرار مخاطب یبرا  را العمل دستور کی-0

 زمان جلسه نیچند یبرگزار با. است شده داده پوشش ئتیه سپس و یمال تهیکم با 0 بخش در استثنائات.آورد

 از قبل مسائل نمودن عنوان  خواستار یمال تهیکم ،یجهان خدمات کنفرانس از پس و شیپ رو در رو شده یبند

 .است دهد،شده یرو آنها قرارگرفتن شمول مورد و پوشش رد نکهیا

 صورت یمش خط در موجود نکات یساز شفاف و ها یگذار نشانه ،یدستور قواعد کلمات، در مضاعف راتییتغ-۱

 به نه) است شده مهیضم "یگذار علامت" با مخارج یمال پوشش خواست در یمش خط سند نیهمچن و گرفته

  ها نهیهز یمال پوشش یمش خط شده یگذار علامت یاصل اف ید یپ نسخه( :شنهادیپ از یبخش عنوان

  ممتنع یرا 9 و مخالف یرا 4موافق، یرا 80: یرا

 .شد بیتصو آرا سوم دو تیاکثر با شنهادیپ
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 070۱: شنهادیپ دیکل

 1041۱: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

  14/14/8410 :خیتار

 آرا سوم دو: یرا

 یمال تهیکم: تهیکم

 یمال امور گرداننده لو: اعضا یاسام

 نهیهز یمال پوشش دییتا العمل دستور 8410 سال شده یبازنگر نسخه دییتا-یمال امور 8 شماره شنهادیپ: موضوع

 8410 یجهان خدمات کنفرانس توسط ها

 

 :شرح

 :راتییتغ نمودن پررنگ ای تیلا یها

 :یمش خط در راتییتغ

 184 از) روز ۱4 به مخارج یمال پوشش یها درخواست یبرا مقرر موعد رییتغ: 0 و ۳ و 8 پاراگراف ،1 صفحه-1

 روز 184 یال ۱1 نهیگز رییتغ نیا. گرفت قرار لحاظ مورد هفتم سنت اعانه مخارج آنکه از شیپ داد،یرو از پس( روز

 .دینما یم حذف را

 دهنده ارائه سوم طرف لهیبوس که -مخارج یمال پوشش درخواست یریرهگ شماره اصلاح: ۱ پاراگراف ،8 صفحه -8

 نهیهز پوشش درخواست یریرهگ شماره مجدد صدور یبرا یمال تهیکم با تماس یبرا اصلاح: است نشده فرستاده

 یمال یها

 کی مودنن اضافه و امنا ئتیه شده نییتع ندهینما به ئتیه گرداننده از کنندگان دییتا جدول ای چارت در رییتغ-۳

 یمش خط اترییتغ در یساز شفاف یبرا ئتیه گرداننده لهیبوس دیبا که امنا ئتیه شده نییتع ندهینما یبرا فیرد

 .شود دییتا مخارج یمال پوشش

 11 صفحه انیپا

 یدهایرس که یموارد در " که شود اضافه یساز شفاف یبرا رییتغ نیا یبند جمله در ،8 پاراگراف ،8 صفحه-0 

 .ییهوا سفر نهیهز و هتل یبرا نه باشد، یجزئ یها نهیهز یبرا تنها "...باشد شده گم وصول اعلام
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 :یجزئ ییاجرا راتییتغ

 یساز شفاف یبرا یبند جمله در یجزئ راتییتغ: ۱ پاراگراف ،1 صفحه-۱

 ."یمال جلسات دییتا فرم" به "جلسه اطلاعات برگه" رییتغ:  1 پاراگراف ۳ صفحه و 9 پاراگراف ،1 صفحه-۱

 .سود اضافه مخارج یمال پوشش یریرهگ در راتییتغ خلاصه: ها یپاورق ،۳ صفحه -9

 (یمش خط در رییتغ بدون) یبند جمله در متعدد ییجز اصلاحات -0

 

 :شنهادیپ نیا از مقصود

 در راتییتغ با ارتباط در صحت و یدرست حفظ و مخارج یمال پوشش دییتا العمل دستور و وهیش بهبود در استمرار

 مخارج یمال پوشش یمش خط

 

 :اظهارات

 نقص با) مخارج یمال پوشش درخواست یگانیبا یبرا روز184 یال ۱1 داشتن مقرر نمود احساس یمال تهیکم-1

 تنها. باشد یم مقرر موعد کی اعمال یبرا گونه وابسته هم پاسخ کی( 1477 -شماره جلسات اطلاعات برگه افتیدر

 اطلاعات برگه صدور یبرا  اطلاعات آن و ندینما یم صرف را روز ۱4 از شتریب یزمان که میدار را یمعدود افراد

 یبرا یا نهیهز لحاظ از و زمانبر گمنام وابستگان هم انجمن یمال تهیکم یبرا که 1477 شماره کنفرانس جلسات

 .ندینما یم یریرهگ ست،ین بخش اثر گمنام وابستگان هم انجمن نهاد

 .یدرست و صحت یبرا اصلاح -8

 .ئتیه گرداننده کار حجم نمودن  کم یبرا ئتیه در خواست در -۳

 .باشند یم دیخر یگواه و اثبات یبرا ییها دیرس به ازین و هستند عمده مخارج از ییهوا سفر نهیهز و هتل-0

 تیشفاف یبرا یجزئ صورت به یبند جمله در رییتغ-۱

 است افتهی  رییتغ اطلاعات یآور جمع فرم نام-۱

 .است ازین مورد یریرهگ در یراتییتغ -9

 (یمش خط رییتغ بدون) یبند جمله در متعدد یجزئ اصلاحات-0

 

 .ستا شده مهیضم مخارج یمال پوشش دییتا دستورالعمل و ها وهیش "شده یگذار علامت" یاصل سند کی نیهمچن

 گمنام وابستگان هم انجمن مخارج یمال پوشش دییتا شده یگذار علامت یاصل اف ید یپ نسخه 
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 بله: یگذار شور به یبرا بیتصو

 

 .دیرس بیتصو به آرا تیاکثر. 8/۳ با شنهادیپ.ممتنع یرا 1 مخالف؛ یرا 4 موافق، یرا ۳۱: یرا

 070۱: شنهادیپ دیکل 

 10419: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 14/14/8410: خیتار

 تیاکثر: یرا

 ارتباطات تهیکم عضو جان: اعضا یاسام

 

 تهیکم کی لیتشک   یبرا متعاقبا ابدیب یقانون اریاخت ارتباطات تهیکم -ارتباطات تهیکم 1 شماره شنهادیپ: موضوع

 .دهد جلسه لیتشک خودگردان موقت

 

 در که هد،د لیتشک جلسه خودگردان موقت تهیکم کی لیتشک یبرا  ابدیب یقانون اریاخت ارتباطات تهیکم: شرح

 بهبود یبرا امر نیا باورکه نیا با که ییاعضا این ازپیش  ،یانحصار یا گونه به نه اما است بوده امر نیا شامل ابتدا

 داشته یآمادگ دیبا تهیکم یاعضا. وستندیپ یم جلسات به اند، نداشته اعتقاد است ارزشمند یجهان خدمات ساختار

 یها لیاف یرو بر را خود یکتب نظرات  ای و ندینما شرکت یتلفن کنفرانس جلسات در ماه در بار دو حداقل تا باشند

 .دهند ارائه یتلفن کنفرانس در شده رهیذخ

 

 اتجلس یمال تیحما یبرا امنا ئتیه و یمال تهیکم به را یدرخواست سال یط در موارد یبرخ در دیبا موقت تهیکم

 .دهد ارائه ابدی یم حضور یجهان خدمات کنفرانس در که یشخص ای و رو در رو

 

 خدمات کنفرانس به آن گزارش و ئتیه دگاهید از یجهان خدمات یفعل ساختار یابیارز شامل تواند یم  فیوظا

 زها،یمات شامل که  یساختار ارتباط دارنده بر در دیبا یابیارز. باشد  اقدام جهت یاحتمال شنهاداتیپ با 8417 یجهان

 عنوان به  گمنام، وابستگان هم شده ثبت انجمن در که ییزهایچ آن  با ارتباط در اعضا  یها نقش و مرزها و حد

 .باشد یم ، است یبهبود ارزش یدارا یاحتمال  یها حوزه گرید همانگونه به و موسسه ای نهاد کی
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 .دینما منتشر اعضا خصوص در را خود ماهه چهار گزارش دیبا تهیکم

 

 : شنهادیپ نیا از مقصود

  کارآمد مشترک اقدامات به دنیرس یبرا شفاف ساختار کی فیتعر *

 تیعضو مقابل نقطه در و موسسه ای نهاد خصوص در ئتیه تیمسئول در زهایتما یساز مرتب *

 .شوند یم انگاشته سودمند که یراتییتغ شنهادیپ و یفعل تهیکم ساختار یابیارز *

 اعضا به ییها تهیکم چه و دارند تعلق موسسه ای نهاد به ییها تهیکم چه *

 آن دوباره یسازمانده/ یساز ساده و تهیکم کارکرد داشتن قرار موازات در ای انطباق نمودن مشخص *

 

 یبرا هک موسسه ای نهاد به نسبت  موضوعات و مسائل تمام در اعضا یبرتر ای و تقدم به دنیبخش استحکام یبرا

 .است شده جادیا اعضا به خدمت

 ییها دستورالعمل قیطر از یمحل جلسات از که دارد وجود یقانون اراتیاخت از یواضح و شفاف خطوط نبنابرای •

 .است انیجر در موسسه ای نهاد پرسنل تا وجود امنا ئتیه در که

 به کردن کمک  لهیبوس کند یم خدمت یخوب به موسسه ای اعضا به موسسه ای نهاد که نکهیا از نانیاطم برای •

 و سائلم با متناسب که یگروه وجدان قیطر از یریگ میتصم ندیفرآ از استفاده یبرا آن واداشتن و موسسه ای نهاد

 موسسه ای نهاد آن مسائل با متناسب نه و است اعضا مشکلات

 

 18 صفحه انیپا

 ورط به تا گذارد یم آزاد را مسئول کارمندان و نموده یریجلوگ( انهیگرا کنترل) ینیب ذره تیریمد از امر نیا• 

 .کنند عمل اعضا ییراهنما یراستا در قطع

 

 :رو شیپ ای لیذ مشکلات نمودن عنوان یبرا

 یم ریناپذ انیپا و یطولان یگفتگو به منجر که مرزها و حد و ها نقش در ابهام از حاصل یمگیسراس و یجگی •

 .شود

 .شود یم بد ماتیتصم به منجر که مهارت عدم •

 مودهکارآز ناظر ای سرپرست کی لهیبوس که تیصلاح یدارا و ستهیشا پرسنل ازمندین  موثر یکار یها عملکرد

 .شود یم اعضا تیفعال و امنا ئتیه یاعضا به اریاخت ارجاع از مانع امر نیا. باشد یم شوند، یم یسرپرست
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 اما ندستین اعضا جزو که یقرارداد افراد لهیبوس گمنام وابستگان هم انجمن در تیعضو اصول شیآلا و نفوذ خطر •

 دمتخ ندیفرآ وارد یچرخش صورت به تیعضو داوطلبان کهیحال در هستند ریدرگ مستمر صورت به ندیفرآ نیا در

 .شوند یم خارج آن از و شوند یم

 یشتریب تجربه یدارا و ستندین اعضا جزو که یا حرفه افراد اریاخت در را فضا تا کرد خواهند دایپ شیگرا نیداوطلب 

 .دهند قرار هستند،

 .دباشن یم کننده جیگ یشغل انتظارات و ها داشت چشم حاصل که ییها اختلاف از یناش منازعات و ناسازگاری •

 .یتکنولوژ از استفاده با کارآمدتر و موثرتر یرهایمس با انطباق و جستجو و کاوش در تیموفق عدم •

 .یکار مسائل مورد در یگام دوازده یها گروه گرید با مشارکت و یهمکار •

 .عمل و ساختار در بلکه تین و کلام در تنها نه 7 و 0 یها سنت از تیحما در قصور و نارسایی •

  

 توانند یم ما یخدمات مراکز اما بماند، یباق یا حرفه ریغ شهیهم دیبا گمنام وابستگان هم انجمن: هشتم سنت

 .ندینما استخدام را مخصوص کارمندان

 ای ها ئتیه میتوان یم ما اما شود، یسازمانده دینبا هرگز گونه نیهم به گمنام، وابستگان هم انجمن: نهم سنت

 .دباشن پاسخگو کنند، یم خدمت انها به که یکسان برابر در میمستق طور به که میینما جادیا ییها تهیکم

 تحت ترسال و تیمامور به یابیدست از مانع یانسان و یمال منابع یدسترس کردن فرسا طاقت با دائم یها تهکمی •

 .شوند یم کنفرانس اریاخت و تیمومیق

 .باشد زونایآر موسسات و ها نهاد قانون ناقض است مممکن یجار ای حاضر حال یقانون ساحتار •

 هم شده ثبت انجمن ای نهاد یقانون مواد ،  گمنام وابستگان هم انجمن در تیعضو وارونه هرم با سهیمقا در

 شده لیتشک عضو سه از حداقل که رهیمد ئتیه توسط نییپا به بالا از نهاد نیا که است ازین گمنام وابستگان

 .شود اداره است،

 یم وجود به دائم یها تهیکم و ئتیه نیب ارتباط در نمودن اداره از یا وهیش نیچن به نسبت را یشیگرا امر نیا

 .آورد

 را گمنام وابستگان هم انجمن یرا حائز یاعضا عنوان به یجهان خدمات کنفرانس ندگانینما از یفهرست اساسنامه

 .آورد یم فراهم

 نیا .شوند یبند فهرست آدرس و کامل نام با نهاد ای موسسه یاعضا که است نیا ازمندین موسسات ای ها نهاد قانون

 رکت،ش امور بودن یقانون و تیمشروع. شود یریجلوگ ما یگمنام اصل نقض  از که علت نیبد  است نشده اجرا مورد

 .شود مواجه چالش با اساس نیا بر محتمل یا گونه به آن، یتجار علامت داشتن حق مثال عنوان به وجود، نیا با
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  سانند،بر امضا به را خود محرمانه یها توافق که هستند اساسنامه کی ازمندین شرکت ای موسسه رهیمد ئتیه یاعضا

 .باشد یم گمنام وابستگان هم انجمن در شفاف جوهر و تیماه خلاف بر که

 AMC=association در را ییها تمیآ ۳-۱-۳ ئتیه یها یمش خط و ها وهیش یراهنما هینشر

management company  مربوط واضح طور به که است کرده یبند فهرست خدمت یها طهیح عنوان تحت 

 . باشد یم اعضا امور به

 ند،باش یم اعضا که وارونه هرم بالاتر سطوح ندگانینما  نه و افراد یآرا با یجد طور به تواند یم ندگانینما آرای •

 .شود فیتضع

 گمنام وابستگان هم انجمن یاعضا تمام. هستند کنفرانس در دادن یرا طیشرا واجد  شخص ۳4 حدود در معمولا

 نهایا و. دینما یم تراز هم را شتریب اوقات یبرخ و یرا 9 حداقل که  دارند یآرائ انجمن منابع نشر ئتیه یاعضا و

 . معمول ندگانینما خلاف بر هستند، گریکدی با معمول ارتباطات  در یافراد

 

 : اظهارات

 شنهادیپ دیکل و 19414 شماره  با فوق شنهادیپ ارتباطات تهیکم ،8419 سال در انجمن یجهان خدمات کنفرانس در

 به ادشنهیپ نیا تا دادند خواست در ئتیه یاعضا از نفر دو شنهادیپ ارائه از قبل.نمود ارائه یدگیرس جهترا  0001

 گرداننده.ودش رد ،یمشابه  امور و مسائل نیچن خصوص در نظر تبادل و بحث یبرا  کارگروه کی لیتشک تا ئتیه نفع

 وافقتم است، تر مناسب یامور نیچن یریگیپ یبرا ئتیه  دیرس یم نظر به که آنجا از شنهادیپ نیا رد با تهیکم

 لیآور 81 در یتلفن کنفرانس نینخست در را خود  گزارش آنها. بود یجهان ساختار گروه گروه، کار نیا عنوان. نمود

 را شنهادیپ نیا ارتباطات تهیکم نرویا از گرفتند، میتصم موسسه/ اعضا زیتما شنهادیپ یبررس هیعل بر اما دادند، ارائه

 .است نموده ارائه دوباره

 

 بله: یگذارشور به یبرا میتصم

 

 نیا د،یرس بیتصو به جلسه در حاضر تیاکثر با شنهادیپ ممتنع، یرا صفر مخالف؛ یرا 1۳ موافق؛ یرا 88: یرا

 .ستین آور الزام ئتیه یبرا امر

 

 

 0709: شنهادیپ دیکل 

 10410: شماره
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 شنهادیپ: تمیآ نوع

 14/14/8410: خیتار

 آرا 8/۳: یرا

 دادهایرو تهیکم: تهیکم

 هب گمنام وابستگان هم یالملل نیب شیهما و یجهان خدمات کنفرانس -دادهایرو تهیکم 1 شماره شنهادیپ: موضوع

 .شود برگزار هم سر پشت ای یمتوال صورت به زمان هم یبرگزار یجا

 

 :شرح

 دادامت با گمنام، وابستگان هم انجمن یالملل نیب شیهما و جهان خدمات کنفرانس هم سر پشت ای یمتوال یاجرا

 نیا. روز مین و سه یجا به روز 0 تا( کنفرانس جلسه شیپ ای) یجهان خدمات کنفرانس یبرا کامل زمان دادن

 وابستگان هم یالملل نیب شیهما و یجهان خدمات کنفرانس ادغام دخواستار که را 40481 شماره شنهادیپ شنهاد،یپ

 .سازد یم یملغ را بود همزمان یبرگزار یبرا گمنام

 

 :شنهادیپ نیا تین و مقصود

 یشتریب زمان گردانندگان و امنا ئتیه ندگان،ینما به میدواریام ما.زیآم محبت و سالم روابط از یبانیپشت و تیحما

 و یمعنو ای یروحان اقدامات و تهیکم ی کار زمان ای  کنفرانس، جلسه شیپ در شرکت همچون یها نهیگز یبرا

 زمان و شود داده اختصاص وابستگان هم یالملل نیب شیهما و یجهان خدمات کنفرانس در کامل حضور شانس

 نیمچنه امر  نیا. باشد اریاخت در ندگانینما و ها تهیکم یاعضا ، دارند تیعضو ئتیه در که ییاعضا یبرا یشتریب

 .داد خواهد قرار اریاخت در یجهان خدمات کنفرانس عصر شنبه سه روز هیاختتام مراسم یبرا را یشتریب فرصت

 

 1۳ صفحه انیپا

 آمده ما "ییآمدگو خوش" نوشتار در که آنچه و ۳ و 8 ،1 یها سنت لهیبوس شنهادیپ نیا که میهست باور نیا بر ما 

 کدا در یول ،میبمان زنده تا میکن یزندگ که میبود گرفته ادی یهمگ ما......موردحمایت وپشتیبانی قرار می گیرد است

 حال و گذشته روابط و روزمره یزندگ در کدا اصول و قدم دوازده بستن کار به با. میکن یزندگ واقعا که میآموز یم

 .میکن تجربه مان شکست به محکوم یزندگ یها وهیش به نسبت را یدیجد یآزاد میتوان یم خود حاضر
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 که ندا داشته ابراز آنها میا داشته یجهان خدمات کنفرانس در کنندگان شرکت و ندگانینما از که ییها یبررس با

 منامگ وابستگان هم یالملل نیب شیهما کامل برنامه شرکت به قادر و اند شده یخستگ دچار کار یبالاحجم اثر در

 .اند نبوده نام ثبت کامل نهیهز پرداخت جود و با

 

 یروزها در کامل طور به یجهان خدمات کنفرانس در کنندگان شرکت گرید و ندگانینما میدار انتظار  سال هر ما

 بدون و هاآن بازتاب یبرا یزمان گونه چیه بدون ابندی حضور کنفرانس بسته ای جیپک در شده گرفته نظر در یادار

 .شود یم کننده کیتحر یها تیموقع و شتریب تنش باعث که اعضا یبرا یزمان چیه

 

 .دارد یبستگ کدا وحدت به یشخص یبهبود رد؛یگ قرار راس در دیبا ما مشترک منافع: 1سنت

 وجدان در را خود که مهربان و برتر یروین کی _دارد وجود یینها مرجع کی تنها ما گروه هدف با رابطه در: 8سنت

 .کنند ینم حکومت آنها هستند؛ ما اعتماد مورد خدمتگزاران فقط ما رهبران. دینما یم انیب گروه

 .است زیآم محبت و سالم روابط داشتن به لیتما کدا در تیعضو لازمه تنها: سوم سنت

 

 بله: یگذار شور به یبرا موافقت

 آرا تیاکثر سوم دو با بیتصو. ممتنع یرا 1 مخالف، یرا 1 موافق، یرا ۳8: یرا

 

 

 0700: شنهادیپ دیکل

 10417: شماره

  شنهادیپ: تمیآ نوع

 11/14/8410: خیتار

 شده رد: یرا

 دادهایرو تهیکم: تهیکم

 دادهایرو تهیکم گرداننده نیکاتر: اعضا یاسام

 اعضا یخدمات یراهنما دفترچه ۱ بخش در ها تیمسئول شرح رییتغ-دادهایرو تهیکم 8 شماره شنهادیپ: موضوع

 تهیکم یها تیمسئول: عنوان تحت
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 : شرح

: است قرار نیبد تهیکم یها تیمسئول عنوان تحت اعضا یخدمات یراهنما دفترچه ۱ بخش در  ما تهیکم حیتشر

 هم انجمن در خودکفا صورت به که ییدادهایرو در ای و دینما یسازمانده را ییدادهایرو تواند یم دادهایرو تهیکم

 از که ام،گمن وابستگان هم یالملل نیب شیهما و یجهان خدمات کنفرانس بر علاوه شود، یم برگزار گمنام وابستگان

 ساله هر دادهایرو تهیکم.دینما شرکت گردد، یم اعلام ئتیه وبه شود یم نییتع یگروه وجدان ندیفرآ  قیطر

 .دهد یم قرار یبررس مورد را کنفرانس بازخورد و دهد یم ارائه کنفرانس به را خود یمال گزارش

 

 :شنهادیپ نیا از مقصود

/ منامگ وابستگان هم انجمن یالملل نیب یها کارگاه یبرگزار گرید عبارت به شود، داده یشتریب اطلاعات اعضا به

 رساندن و آورد یم فراهم زیآم محبت و سالم روابط گسترش و اشاعه یبرا را یشتریب یها فرصت که هفته آخر

 .یجهان سطح در اعضا شرکت شیافزا و هستند عذاب و رنج در هنوز که یوابستگان هم گرید به امیپ

 

 : اظهارات

 زا یشخص چه و شود اجرا شود، یزیر برنامه و  یزیر طرح دادیرو کی چگونه که کند یم نییتع دادهایرو تهیکم

 وجدان ندیفرآ قیطر از که یا بودجه و ازین براساس جلسات در کنندگان شرکت.دینما شرکت آن در دادهایرو تهیکم

 باشد خودکفا یمال لحاظ از که  بود خواهد نیا  دادیرو یرو بر شهیهم هدف. باشند یم گردد، یم مشخص یگروه

 .دهد قرار تیحما مورد را اعضا و

 

 .است زیآم محبت و سالم روابط داشتن به لیتما کدا در تیعضو لازمه تنها: ۳ سنت

 .هستند رنج در هنوز که ییها وابسته هم گرید به امیپ رساندن-دارد یاصل هدف کی فقط گروه هر: ۱ سنت

 .نکند افتیدر خارج از یکمک چیه و باشد خود به یمتک دیبا کدا گروه هر: 9سنت

 

 بله: یگذار شور به یبرا موافقت

 شد رد شنهادیپ. ممتنع یرا ۱ مخالف، یرا 11 موافق، یرا 19: یرا
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 0707: شنهادیپ دیکل

 10484: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 11/14/8410: خیتار

 ارا اجماع: یرا

 ترجمه تیریمد تهیکم: تهیکم

 18 کتاب در 1۱1 صفحه در 11 سنت در لیذ نوشتار گنجاندن -ترجمه تیریمد تهیکم 1 شماره شنهادیپ: موضوع

 اعضا یخدمات یراهنما دفترچه در و سنت 18 و قدم

 

 : شرح

 سنت 18 و قدم 18 کارکرد کتاب 1۱1 صفحه در 11 سنت نخست پاراگراف آخر جمله در رو شیپ نوشتار گنجاندن

 اعضا یخدمات یراهنما دفترچه در و

 انجام یبرا که ییقراردادها ای و اسناد یامضا یبرا  را خود( لیفام) یخانوادگ نام  که ستین یگمنام شکستن نیا 

 ینومع و یفکر تیمالک حق از حفاظت شامل که د،یببر کار ،به است یضرور گمنام وابستگانهم انجمن یادار امور

 به یقانون اداسن. ستین کسانی اتینشر یامضا با اتینشر از یتعداد یبرا یقانون سند کی یامضا. باشد یم زین کدا

 یهدارنگ هستند، دسترس قابل مسئول گردانندگان و ئتیه یاعضا یبرا تنها که یقانون مخازن در محرمانه صورت

ان صفحه پای .رندیگ یم قرار استفاده مورد ییقضا روند کی یریگیپ یبرا اسناد نیا که یمواقع در جز به شوند، یم

10 

 :شنهادیپ نیا از مقصود 

 مورا انجام هنگام شخص یخانوادگ نام با امضا بردن کار به و یگمنام رامونیپ مجادلات و مباحثات شیزدا و کاستن

 گمنام وابستگان هم انجمن یادار

 

 و  کارکردها جز شوند یم یادار امور شامل چون اما ستندین اعضا فیوظا و کارکردها جزء نشر و چاپ و ترجمه

  بداوطل نیمترجم.باشد یم شوند، یم انجام اعضا به خدمت جهت در که هستند گمنام وابستگان هم انجمن فیوظا

 اتموسس که یقانون الزامات از دیبا رو نیا واز هستند انجمن ای و موسسه ندگانینما کنند، یم خدمت  اعضا به که

 .ندینما تیتبع شند، با یم آنها تیرعا به دیمق ها انجمن ایو
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 :اظهارات 

 یراب که یمدارک و اسناد یامضا از که دارند وجود اعضا نیب در یاشخاص چون دیگرد ارائه علت نیبد شنهادیپ نیا

 ینامگم به استناد با است یضرور جهان سرتاسر در گمنام وابستگان هم انجمن یمعنو و یفکر تیمالک حق حفظ

 . ورزند یم امتناع ل،یدل عنوان به

 

 : راستا نیا در یگام دوازده یها انجمن گرید یاعضا منابع دییتا

 

 :گمنام پرخوران از

 - 1۱۱ صفحه-گمنام پرخوران سنت دوازده و قدم دوازده کتاب در ازدهی سنت در -گمنام پرخوران

 فادهاست ":گردد یم انیب یبهبود ابزار جزوه در که همانگونه- ست،ین یرازدار ای و داشت نهان هیشب یزیچ یگمنام

 ."ستین یگمنام شکستن گمنام، پرخوران یخدمات ساختار در ای گروه در ما کامل نام از

 ۱ صفحه( 8411.....1701) تیرا ی،کپ.گمنام وابستگان هم انجمن) یبهبود یابزارها: 89 شماره نوشت یپ

 

 

 

 AA تیوبسا از

 صادر یتوافقات ای ها نامه تفاهم " ترجمه  -( تیرا یکپ)یبردار یکپ ای رونوشت حق قانون بردن کار به در ن،یهمچن

 .برسد  کنند، یم کار ترجمه یرو بر که نیطرف تمام یامضا به دیبا که شد خواهد

https://www.aa.org/pages_us/intellectual-property-policies 

 

 استعلام به پاسخ در گمنام یها یالکل انجمن یجهان خدمات آثار چاپ و اتینشر گرداننده روزن، دیوید طرف از

 : ترجمه تیریمد تهیکم

 و چاپ  دپارتمان یادار کارمندان از و شده انتصاب یخدمات کارکنان از که را یاتیتجرب که دارم را امکان نیا"

 :"بگذارم اشتراک به شما با را ام داشته نشرمان

 یها رسانه سطح در را خود یشخص یگمنام نا که: کند یم شنهادیپ گمنام یها یالکل یگمنام اصل ای و سنت

 یعموم  یها رسانه از  AA یکل برداشت و فهم مشمول   قراردادها که ماست برداشت نیا.میینما حفظ یعموم

 . بود نخواهد
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  یقانون اسناد یامضا به ناچار که ستین معمول ریغ  AA یاعضا یبرا موضوع نیا ، مانیها تیمسئول انجام خلال در

 رهیغ و بها اجاره و نامه اجاره به مربوط یها نامه تفاهم ،یاتیمال یها اظهارنامه انجمن، ای موسسه به مربوط اسناد

 است ممکن اعضا از یبرخ که چند هر ندارد، دوازدهم و ازدهمی یها سنت تیماه با یرتیمغا موضوع نیا. شوند

 .باشند نداشته یاسناد نیچن یامضا به یلیتما

 نامه تفاهم گرید و رونوشت و یبردار یکپ حق خصوص در نشر و چاپ بخش در مان معمول یادار امور خلال در 

 ".میشو ینم مواجه یضرور یامضاها اخذ در یمشکل با ، مجوز یاعطا یبرا ها

 

 بله: یگذار شور به یبرا موافقت

 . ممتنع یرا 4 مخالف، یرا 4 موافق؛ یرا ۳9: یرا

 .دیرس بیتصو به آرا اجماع با شنهادیپ

 

 0774: شنهادیپ دیکل

 10481: شماره

 شنهادیپ: تمیآ نوع

 11/14/8410: خیتار

 آرا سوم دو:  یرا

 اتینشر تهیکم: تهیکم

 اتینشر تهیکم عضو سیال: اعضا یاسام

 انعنو با تازه یا هینشر یجهان خدمات کنفرانس  داد شنهادیپ تهیکم -اتینشر تهیکم 1 شماره شنهادیپ: موضوع

 .کند دییتا را "ها سنت زبان از"

 سنت زبان از " عنوان با تازه هینشر کدا یجهان خدمات کنفرانس گمنام وابستگان هم انجمن اتینشر تهیکم: شرح

 .دینما دییتا را "ها

 : شنهادیپ نیا از مقصود

 ما به امیپ نیا نشر جهت در کتابچه نیا میدواریام.مان روابط تمام در ها سنت از استفاده خصوص در امیپ انتقال

 برساند یاری

 1۱حه صف انیپا
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درک سنت های کدا، باعث پرورش یافتن رشد روحانی در زندگی روزانه ما شده و ابزارهایی کاربردی را برای بهبود 

 روابط برایمان فراهم می آورد.

 

 اظهارات: موافقت برای به شود گذاری: بله

رای ممتنع. پیشنهاد با دو سوم اکثریت آرا به تصویب رسید. 1رای مخالف؛  1رای موافق؛  ۳0رای:   

 

0771کلید پیشنهاد:   

10144شماره:   

 نوع آیتم: مسائل و موضوعات نهاد رای گیری

14/14/8410تاریخ:   

 رای: دو سوم آرا

 کمیته: مسائل و موضوعات نهاد رای گیری

ااسامی اعضا: لیلیانا از کلمبی  

"خوش آمدگویی "اصلاحات جزئی در برگه -مربوط به مسائل نهاد های رای گیری-1موضوع:پیشنهاد شماره  

 

 شرح: 

با واژه "نظام های خانوادگی"اینکه درهر دو نسخه از برگه خوش آمدگویی واژه یا عبارت -1  

اصلاح شود. "خانواده ها و سیستم ها یا نظام ها "  

ر تمام نسخه های خوش آمدگویی بر روی وب به کار رود و در تمام نسخ چاپی به اینکه این تغییر بی درنگ د-8

 هنگام تجدید چاپ گنجانده شود.

اینکه خوانش نسخه فعلی با فرم و شکل طولانی که نیازهای جلسه را برآورده می نماید استمرار یابد  تا زمانی  -۳

 ند.که جلسات قادر به ایجاد تغییرات در نوشتارهای جلسه باش

 

 مقصود از این پیشنهاد: 

برخی از ما احساس می نماییم که نیاز به انجمن هم وابستگان گمنام تنها برخاسته از خانواده هایی که به گونه ای 

خاص ناکارآمد می باشند نیست، بلکه ما در معرض سیستم ها یا نظام های ناکارآمد دیگری نیز بوده ایم که باعث 
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ی در ما شده اند.این سیستم ها یا نظام ها ممکن است شامل تبعیض جنسی، تبعیض به وجود آمدن هم وابستگ

 نژادی، مصرف گرایی، رقابت های بیرحمانه و نهادها و مکاتب مذهبی، در میان دیگران باشد.

خانواده همچنین می تواند و یا شاید یک عنصر مشترک مهم در هم وابستگی نباشد، اما به طور قطع برای برخی، -8

خانواده مامن و پناهگاهی برای پناه آوردن از آن نظام های ناکارآمد می باشد، بنابراین این تصور که هم وابستگی 

 تنها ریشه در خانواده دارد ممکن است بهبودی را با مشکل مواجه نماید و بازدارنده باشد.

 برای کسانی باشد که پناه بردن برای اینکه انجمن هم وابستگان گمنام آغوشی گشاده تر برای خوش آمدگویی-۳

به مامن خانواده از نظام ها یا سیستم های  اجتماعی ناکارآمد همچون نژاد پرستی، تبعیض های طبقاتی، طبقه 

 بندی های جنسیتی و یا گردن کشی و زورگویی را تجربه کرده اند.

رآمدی آنها حاصل نفوذ و تاثیر برای فراهم آوردن بستری برای بخشش و گذشت و درک خانواده هایی که ناکا-0

 این نظام ها و سیستم های ناکارآمد اجتماعی بوده است. این موضوع در بهبودی بسیاری از افراد اهمیت دارد.

 

 اظهارات: 

 در اینجا نقطه نظر برخی از معترضین به این پیشنهاد را ملاحظه می نمایید: 

است. حتی اگر این اظهارات به گونه ای فراگیر و کلی واقعیت داشته تمام ناکارآمدی های موجود برخاسته از خانواده 

باشد، این احتمال و امکان برجای می ماند که خانواده خود دری را برای تاثیر پذیری از جامعه بزرگتر گشوده است، 

 که به طور قطع، حداقل برای برخی خانواده ها روی می دهد.

ی پیش زمینه رفتار اجباری و اعتیادگونه است، از این رو  یک جامعه  نیز می از آنجا که  هم وابستگی تا اندازه ا 

 تواند بر روی خانواده ها با عواملی چون استرس و ناکارآمدی تاثیر گذار باشد.

اضافه کردن و یا الحاق چنین عبارت هایی  به خانواده در برون رفت از شرایط دشوار یاری می رساند. این هدف در 

ر فرآیند رای گیری در سطح بین گروهی بر اساس پیشنهاد اصلی مطرح گردید.این پیشنهاد نخست جلسه ای د

نظام یا سیستم در تلاش برای انطباق "و  "خانواده "بین کلمه  "یا دیگر  "برای الحاق و یا ضمیمه نمودن عبارت

 دید.آن  پیشنهاد  با پیشنهادی که پیش از این به شور گذارده شده بود، ارائه گر

برگه خوش آمدگویی نشریه ای بسیار پایه ای و اساسی می باشد. ما حتی نباید تغییر آن را مورد لحاظ قرار دهیم. 

 به طور قطع این امر یک هدف خطیر و دشوار می باشد. در این جا برخی از پاسخ ها را می بینیم.

ا را برای ما با هدف رشد و بسط دادن خدمت نشریات انجمن هم وابستگان گمنام و دیگر نشریات ما برنامه ای پوی

به هم وابستگانی که هنوز در رنج و عذاب هستند با توجه به نیاز آنها به رشد و نمو و از آن رو که ما با درک خود از 

برنامه امان از طریق راهنمایی  نیروی برتر به پیش میرویم، شکل گرفته است. تغییری که در ساختار فعلی یا حاضر 

من هم وابستگان گمنام از طریق ایجاد کمیته ساختار خدماتی که مسئولیت لحاظ نمودن و ارائه تغییرات انج

 احتمالی در خصوص نشریات پایه را به عهده دارد، به نگارش درآمده است.
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ال ساین پیشنهاد برطبق  رویه ثابت ارائه و یا تسلیم یک پیشنهاد، به یک کمیته در کنفرانس خدمات جهانی در  

ارجاع گردید. اگر چه که این رویه بوسیله آن کمیته با عدم تماس با نهاد رای گیری پنسیلوانیا پیش از رد  841۱

آن و همچنین رفتار مغایر با شیوه و رویه تسلیم  پیشنهاد  با فرستادن آن پیشنهاد به هیئت، نادیده گرفته شده 

ه صورت قاطعانه تصمیم گرفت تا نمایندگان خود را وادار به تسلیم آن بود. با اطلاع از این اقدام، جلسات پنسیلوانیا ب

 دفترچه راهنمای خدماتی اعضا نماید. ۱0پیشنهاد مطابق با خط مشی ذکر شده در صفحه 

ارائه گردید و پس از بحث و تبادل نظر مختصر در خصوص  841۱این پیشنهاد در کنفرانس خدمات جهانی سال 

 شد. آن، حائز آراء پایینی 

جلسات پنسیلوانیا پس از بحث ها وتبادل نظرات قابل توجه با توجه به اینکه خود را ملزم به پیش قدم شدن در  

جهت حمایت از این پیشنهاد می دید، به  نماینده خود دستور  داده تا آن پیشنهاد را در کنفرانس خدمات جهانی 

 خصوص ارائه دهد. این نتیجه و برآیند آن حکم است.  با امید به  بحث و تبادل نظر بیشتر در این 8419سال 

مخالفت  841۱نمایندگانی از چندین نهاد رای گیری قویا با رای به این پیشنهاد در کنفرانس خدمات جهانی سال 

نموده و یکی از نهادهای رای گیری، کلمبیا، اخیرا در گردهمایی ملی خود  تصمیم گرفت تا به موافقین ارائه دوباره 

 ین پیشنهاد بپیوندد.ا

انجمن هم وابستگان گمنام  ساختاری هرمی شکل دارد همراه با جلسات انفرادی که یک نیروی برتر در راس آن را 

هدایت می نماید. تمام سطوح دیگر که پایین تر از کمیته های خدمات جهانی هستند، برای فرآهم آوردن خدمت 

اینرو حتی نشریات پایه همچون نشریه خوش امدگویی مشروط و یا  به آن جلسات است که موجودیت می یابند. از

تابع وجدان گروهی از سطح بالا یعنی جلسات فردی هستند. فرآیند وجدان گروهی  بوسیله  نهاد رای گیری نخست 

و در حال حاضرد و نهاد رای گیر ی به اجرا در آمد و برای تایید تمام اعضای حاضر در کنفرانس خدمات جهانی 

 انجمن هم وابستگان گمنام ارائه گردید.

در جهت شفافیت در این خصوص در اینجا برگه خوش آمدگویی را با اعمال تغییرات پیشنهادی که به صورت 

 ایتالیک )کج( و یا خط کشی زیر آنها نشان داده شده اند، را ملاحظه می نمایید.

 ات انجمن هم وابستگان گمنام:فرم مختصر و یا کوتاه برگه خوش آمدگویی در برخی از نشری

هم وابستگی یک رفتار اجباری و عمیقا ریشه دار است. این بیماری برخی اوقات زاده نظام های خانوادگی نه چندان 

کارآمد و برخی اوقات بسیار ناکارآمد و یا دیگر نظام ها و سیستم های ناکارآمد می باشد. ما تلاش نمودیم تا از 

منبع هویت، ارزش و شادی  استفاده نماییم و به عنوان راهی برای تلاش در جهت بازیابی از دیگران به عنوان تنها 

شکست ها و سرخوردگی های عاطفی و احساسی امان از آنها استفاده می نمودیم.تاریخچه زندگی ما ممکن است 

وابستگی امان استفاده می  در بردارنده دیگر اعتیادهای قدرتمند که ما از آنها در جهت کنار آمدن با بیماری هم

 نمودیم باشد.
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شکل طولانی تر برگه خوش آمدگویی  که در دیگر نشریات مورد استفاده قرار می گیرد و در تمام جلسات مورد نیاز 

 می باشد.: 

بسیاری از ما در جستجوی راهی برای فائق آمدن بر معضلات و دشواری های حاصل از کشمکش ها و منازعاتی که 

ط مان و در کودکی امان داشته ایم، بود ه ایم. بسیاری از ما در خانواده هایی رشد یافته ایم که اعتیادهای در رواب

دیگری در آن وجود داشته است و برای برخی دیگر از ما اینگونه نبوده است. در هر دو مورد ما در زندگی هر یک از 

قا ریشه دار است که برخی اوقات زاده نظام های خودمان دریافته ایم که هم وابستگی یک رفتار اجباری عمی

خانوادگی نه چندان کارآمد و برخی اوقات به شدت ناکارآمد و یا دیگر نظام ها یا سیستم های ناکارآمد می باشد. 

هر کدام از ما به شیوه خودمان آسیب ها و ضربه های دردناک ناشی از خلاء ها و کمبود های دوران کودکی امان و 

 ان در زندگی را تجربه نمو ده ایم.روابط م

 

 

 رای گیری برای به شور گذاری: بله

رای ممتنع 4رای مخالف؛  11رای موافق؛  8۳رای:   

 پیشنهاد با دو سوم اکثریت آرا به تصویب رسید.

 

 

0778کلید پیشنهاد:    

10141شماره:   

 نوع آیتم : مسائل نهاد رای گیری

18/14/8410تاریخ:   

 رای : اکثریت

 کمیته: مسایل نهادهای رای گیری

 اسامی اعضا: لیلیانا از کلمبیا

یا               "Sentimentos"  مسائلی در خصوص پمفلتی با عنوان -کلمبیا به نشریات 8موضوع: پیشنهاد شماره 

 که در کلمبیا مورد استفاده قرار می گیرد. "احساسات  "

 تشریح:
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برای استفاده در جلسات انجمن هم وابستگان گمنام به "Sentimentos" پیشنهاد: اینکه پمفلتی با عنوان 

 عنوان یک آیتم خدماتی مورد تایید قرار گیرد.

 

  اطلاعات زمینه مساله نهاد رای گیری:-1

را چندین سال  مورد استفاده قرار می  "احساسات "یا  "Sentimentos"جلسات کلمبیا پمفلتی را با عنوان: 

 داده است.

لت برای تازه واردان و اعضای حاضر در بهبودی از این رو که در بردارنده فهرستی از احساسات می باشد که این پمف

به شخص برای شناخت و تشخیص احساساتش یاری می رساند. همچنین مقدمه ای دارد در این باره که چقدر 

ن پمفلت با این سوال شروع می شود: اهمیت دارد که احساس کنیم و اینکه  بدانیم که چگونه  احساس می کنیم. ای

 "امروز چه احساسی دارید؟ "

 مساله و یا )نگرانی( چیست؟ -8

ما تمایل داریم که این پمفلت تبدیل به  نشریه تایید شده و رسمی انجمن هم وابستگان گمنام یا به اختصار کدا 

 شود.

راه حل پیشنهادی برای این مساله:-۳  

این نشریه را در کنفرانس خدمات جهانی انجمن هم وابستگان گمنام برای تایید ارائه ما تمایل داریم که قسمتی از 

 نماییم.

اظهارات و یا اطلاعات الحاقی: -0  

نمی دانیم که چه هنگام و کجا این قسمت از نشریات ایجاد شده است، اما می تواند برای اعضا بسیار سودمند 

 باشد.

 

 هدف از این پیشنهاد: ارجاع

تصمیم برای به شور گذاری: بله اظهارات:  

رای ممتنع، پیشنهاد با اکثریت بی قید و شرط تصویب شد،  و الزامی برای  0رای مخالف،  7رای موافق،  10رای: 

 هیئت ایجاد نمی نماید.

 

 کلید پیشنهاد: 

10148شماره؛   
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 نوع آیتم: مساله نهاد رای گیری

11/14/8410تاریخ:   

مسائل و موضوعات نهادهای رای گیریکمیته:   

 اسامی اعضا: جک عضو نهاد رای گیری کالیفرنیای شمالی 

نهاد رای گیری کالیفرنیای شمالی  1کمیته مسایل نهادهای رای گیری و پیشنهاد شماره  ۳موضوع: پیشنهاد شماره 

ته رنیای شمالی برای سالها قرار داشنکته برای راهنمایان که بر روی وبسایت انجمن هم وابستگان گمنام کالیف 18 -

 است و انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی تمایل دارد که آن را برای دیگر اعضا به اشتراک بگذارد.

 

 تشریح: 

  

 پیشنهاد: 

 کالیفرنیای شمالی  به عنوان نشریه ای با "نکته برای راهنمایان 18 "در دسترس قرار دادن نشریه ای با موضوع 

 موضوع و یا آیتم خدماتی به صورت رایگان بر روی وبسایت کدا

19پایان صفحه    

 اظهارات:  

 اطلاعات زمینه ای مسئله یا موضوع نهاد رای گیری:

 

نکته برای راهنمایان برای چندین سال بر رو ی وبسایت انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی قرار  18

گان گمنام تمایل دارد آن را با دیگر اعضا به اشتراک گذارد . هدف آنها این است تا داشته است و انجمن هم وابست

رهنمودهایی را به راهنمایان یاد آوری و عرضه نمایند تا مادامی که راهنما هستند، پیگیر برنامه بهبودی خود نیز 

 باشند.

 اظهارات:  

 اطلاعات زمینه ای مسئله یا موضوع نهاد رای گیری:

نکته برای راهنمایان برای چندین سال بر رو ی وبسایت انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی  18نشریه 

قرار داشته است و انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی تمایل دارد آن را با دیگر اعضا به اشتراک گذارد . 

ضایی که در آینده  راهنمای شخصی خواهند شد یاد آوری هدف آنها این است تا رهنمودهایی را به راهنمایان و اع

 و عرضه نمایند تا مادامی که راهنما هستند، برنامه بهبودی   خود را نیز دنبال کنند
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مساله  و یا نگرانی چیست؟ -8  

نشریه نکته برای راهنمایان را به عنوان یک  18انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی تمایل دارد تا نشریه 

مورد تایید با موضوعیت امور خدماتی به صورت رایگان بر روی وبسایت انجمن هم وابستگان گمنام  در دسترس 

 اعضا قرار دهد.

راه حل های پیشنهادی برای این مساله: -۳  

نکته برای راهنمایان  را جهت بررسی به عنوان نشریه  18انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی نشریه 

مورد تایید کنفرانس خدمات جهانی انجمن هم وابستگان گمنام با موضوعیت خدماتی تحت ساز و کار پیشنهادات 

 برای اعضا ارائه می نماید  19448و  19441شماره 

 

اظهارات یا اطلاعات اضافی-0 :  

 

 مقصود از این پیشنهاد: 

 اظهارات: 

 تصویب برای به شور گذاری: بله

فر رای مخالف، صفر رای ممتنع. اجماع آرارای موافق، ص ۳9رای:   

 

0770کلید پیشنهاد:    

1014۳شماره :   

 نوع آیتم: مسائل  نهادهای رای گیری

11/14/8410تاریخ:   

 رای: اجماع آرا

 کمیته: کمیته مسائل نهادهای رای گیری

 اسامی اعضا: جک از نهاد رای گیری کالیفرنیای شمالی

انجمن هم وابستگان  8پیشنهاد شماره -کمیته مسایل و یا امور نهاد های رای گیری 0موضوع: پیشنهاد شماره 

سوال که انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی تمایل دارد آنها را با اعضا به  ۳4-گمنام کالیفرنیای شمالی

 اشتراک گذارد
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 تشریح: 

 پیشنهاد: 

وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی به عنوان پیش نویس موقت آیتم خدماتی مورد  پرسش انجمن هم ۳4نشریه 

 تایید انجمن هم وابستگان گمنام در دسترس قرار گیرد.

 

 اظهارات: 

اطلاعات زمینه ای امور نهاد رای گیری: -1  

که شیوه ای جهت پرسش را  ۳4سال پیش نشریه اصلی و پایه  14انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی، 

 18قدم ابتدایی انجمن هم وابستگان گمنام بود به نگارش درآورد.این نشریه مسیری را برای آغاز کارکرد  ۳کارکرد 

قدم هم وابستگان گمنام برای اعضای انجمن فراهم آورده است. از آنجا که  شهرت این نشریه بر سر زبان ها افتاد، 

ی شمالی درخواست هایی را از سرتا سر جهان برای این نشریه دریافت نموده انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیا

 است. 

 

 مساله و یا نگرانی چیست؟ -8

سوال را به عنوان نشریه ای با موضوعیت  ۳4انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی تمایل دارد نشریه 

 هد.خدماتی که مورد تایید قرار گرفته است در دسترس اعضا قرار د

 راه حل پیشنهادی برای این موضوع: -۳

سوال را برای اعضا به عنوان یک نشریه مورد تایید کنفرانس  ۳4انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی نشریه 

 ارائه می نماید.  19448و  19441انجمن هم وابستگان گمنام ، تحت ساز وکار پیشنهادات شماره 

:اظهارات و اطلاعات الحاقی-0  

جهت اطلاع شما باید ذکر نماییم: انجمن هم وابستگان گمنام کالیفرنیای شمالی در حال کار بر روی نشریه ای  

مشابه برای کارکرد قدم های چهارم و پنجم با عنوان چهل سوال با استفاده از کتاب آبی انجمن هم وابستگان گمنام  

 به عنوان نشریه مرجع می باشد.

 

د: مقصود از این پیشنها  

 ارجاع  پیشنهاد
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اظهارات:    

 شور گذاری: بله

رای موافق؛ صفر رای مخالف،صفر رای ممتنع ۳9رای:   

 

077۱کلید پیشنهاد:    

10404شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

                                                                                                                                  :تاریخ

                 

 رای: رد شده

 کمیته: هیئت

 اسامی اعضا: جن عضو هیئت

 موضوع: پیشنهاد هیئت برای حذف یک آیتم از دستور جلسه

 

 تشریح: 

نهاد رای گیری کلمبیا از دستور جلسه روز  1و یا موضوع شماره جن عضو هیئت پیشنهادی را برای حذف مساله 

 مطرح نمود. مری. آی  پیشنهاد  را تایید نمود. 0چهارشنبه ساعت 

 

 بحث و تبادل نظر در این خصوص با سوالاتی پیگیری شد.

رای ممتنع. 8رای مخالف،  8۱رای موافق؛  9   

 پیشنهاد رد شد.

 

 مقصود از این پیشنهاد:

 اظهارات:
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077۱کلید پیشنهاد:   

10401شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

7/14/8410تاریخ:   

 رای: اجماع آرا

 کمیته: هیئت

 اسامی اعضا: جن عضو هیئت

 موضوع: پیشنهاد هیئت برای رساندن صدا به دیگر اعضا حاضر در محل )جلسه(

 

 تشریح: 

مسئولین یا گردانندگان کمیته ها، اعضای کمیته ها، اعضای هیئت جن عضو هیئت پیشنهادی را مبنی بر اینکه 

نشر منابع انجمن هم وابستگان گمنام، نمایندگان جایگزین و ناظرین یک سخنگو داشته باشند . سالی پیشنهاد را 

 تمامی اعضا موافق ؛ پیشنهاد با اجماع آرا به تصویب رسید. -تایید کرد. رای گیری برای سخنگو

 ز این پیشنهاد:مقصود ا

 اظهارات:

 

0779کلید پیشنهاد:   

10408شماره:   

 نوع ایتم: پیشنهاد

8410/14/18تاریخ:   

 رای:

 کمیته: هیئت

 اسامی اعضا:

نمی توان ان را حذف نمود -موضوع: رد شد  

 تشریح:
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 مقصود از این پیشنهاد:

 اظهارات:

 

 

0770کلید پیشنهاد:    

1040۳شماره:   

پیشنهادنوع آیتم:   

11/14/8410تاریخ:   

 رای: اجماع آرا

 کمیته:

 کمیته: کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام 

 اسامی اعضا: آتنا

14/7/8410موضوع: پیشتهادات تایید شده کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام از تاریخ   

 

 تشریح: 

ارایه گردیده است را مطرح نمود.  8410/7/14که از تاریخ :اتنا. ای پیشنهادی را برای تصویب پیشنهادات کنفرانس 

 جن پیشنهاد را تایید کرد.با اجماع آرا به تصویب رسید

 مقصود از این پیشنهاد: 

 اظهارات:

17پایان صفحه:   

0774کلید پیشنهاد:  :  

10400شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

11/14/8410تاریخ:   

 رای: اجماع ارا
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کمیته امور رابطین کمیته:   

 اسامی اعضا: گیل گرداننده کمیته امور رابطین

 موضوع: فهرست نامزدها و انتخابات کمیته امور رابطین

 

 تشریح:

:فهرست نامزدهای کمیته امور رابطین  

1-Gale.S 

8-Andrea S 

۳-Greg B 

0-Liliana R 

۱-Steve  S 

۱-Darlene H 

9-Theresa K 

0-Kris K 

7-Chris J 

 

آتنا. ای پیشنهاد را برای تایید فهرست نامزدهای کمیته امور رابطین ارائه نمود. جن. ال پیشنهاد را تایید نمود. رای 

 فاهی یا ضمنی برای این پیشتهاد با اجماع آرا بود.ش

 مقصود از این پیشنهاد:

 اظهارات:

 

۱444کلید پیشنهاد:   

1040۱شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

14/14/4108تاریخ:   
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 رای : دو سوم آرا

 کمیته: کنفرانس خدمات جهانی انجمن هم وابستگان گمنام

 اسامی اعضا: کمیته رویدادها و مناسبت ها

 موضوع: انتخابات هیئت مدیره کنفرانس خدمات جهانی

 

 تشریح: 

ست ها وجود نامزد برای احراز این پ ۳فهرست اعضای نامزد شده برای هیئت مدیره انجمن هم وابستگان گمنام : )

 داشت(

1-Matt T 

8-Don B 

۳- Nancy O 

پیشنهاد: مقصود از این  

 

 اظهارات: 

 

۱441کلید پیشنهاد:   

104۱4شماره:   

 نوع آیتم: جهت اطلاع

18/14/8410تاریخ:   

 رای: 

 کمیته: هیئت

 اسامی اعضا: جن عضو هیئت

  17/8410موضوع: کا رمندان و رابطین هیئت و گزارش هیئت در سال 

 تشریح: 

جن اعضای هیئت  را معرفی نمود . _گزارش هیئت  
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: 8417معرفی کارمندان هیئت در سال   

 گرداننده:  

Jen L 

 نایب گرداننده:

Don B 

 منشی: 

Nancy O 

 خزانه دار: 

Salle H 

84پایان صفحه    

 اسامی اعضا به صورت کلی: 

Nancy O 

Matt T 

8417-8410پست های ارتباطی هیئت در سال   

کمیته ارتباطات: -1  

Matt T 

کمیته ارتباطات وابسته به کمیته دائم: -8  

Linda A 

کمیته مناسبت ها و رویدادها: -۳  

Salle H 

کمیته مالی:-0  

Salle H 

کمیته موسسات یا نهادها و بیمارستان ها: -۱  

Nancy O 

کمیته ارتباطات جهانی: -۱  

Matt T 
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کمیته امور رابطین:  -9  

Jen L 

ریات کدا: کمیته نش-0  

Matt T 

کمیته فعالیت های مددجویانه یا امدادگرایانه :  -7  

Nancy O 

کمیته ساختار خدماتی: -14  

Jen L 

کمیته فعالیت های مددجویانه اسپانیایی زبان ها:-11  

Linda A 

کمیته مدیریت ترجمه: -18  

Don B 

کمیته نشر منابع انجمن هم وابستگان گمنام:  -1۳  

Matt T 

کننده ایمیل ها:هماهنگ -10  

Linda A 

هماهنگ کننده مدیران:  -1۱ :  

Linda A 

رابط گروه مدیریت انجمن:  -1۱  

Jen L  

/کارگروه قوانین و امور حقوقی: قوانین-19  

Don B 

وب/کارگروه وب:-10  

Jen L 

هم اندیشی گردانندگان : -17  

Don 
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کدا که در طول کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام شنیده شد:آیتم ها یا موضوعات     

تغییر در اساسنامه برای تعیین سخنگو برای گردانندگان، اعضای کمیته ها و نمایندگان جایگزین در کنفرانس -1

 خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام

و اقداماتی مشابه با پیشنهادات کمیته اعمال  در خصوص امور و مسائل مربوط به نهادهای رای گیری باید رفتارها-8 

 شود) به همان شکل(

نیاز به توجه به اطلاعات عمومی بین المللی برای انتقال بهتر پیام در سطح جهانی  می باشد، اگرچه  که ما  خود  -۳

                                                                    در خدمات جهانی هستیم.                                                                   

اعضای انجمن نگران هستند و هرگاه که قوانین ما  به نظر می رسد در تعارض با سنت هاست، نیاز به شفاف -0

شد اسازی دارند همچنین نیاز است با یک وکیل یا نماینده برای همکاری در خصوص نشریات بین المللی می ب

 مشاوره شود.

فایل های صوتی سخنرانان در طی کنفرانس از طریق  کمیته نشر منابع کدا در دسترس قرار گیرد. -۱  

به عنوان مثال شکل دهی دوباره زمان های کنفرانس خدمات جهانی برای  –عنوان کردن محدودیت های زمانی -۱

 در اختیار داشتن زمان بیشتر جهت سوالات

لطفا با هیئت تماس داشته باشید.به نظر می رسد کمیته  در این مورد فعالیت  -اطلاعات عمومی راهنما و گروه  -9

 ما تمایل داریم که فعالیت خود را آغاز نموده و آن را تحویل دهیم. -می کند؟ بله 

تفاده اسدرخواست برای استفاده یا بکارگیری یک ایمیل مشابه برای تمام پست ها یا مناصب در هر سال به جای -0

انتخاب های شخصی از آن جا که در حال توسعه استفاده  Office۳۱۱  Chair@coda.orgاز ایمیل های جدید  

 از نرم افزار زوم می باشیم، شاید تغییر یابد.

 مقصود از این پیشنهاد:

 اظهارات: 

 

۱44۱کلید پیشنهاد:   

1040۱شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

 14/14/8410تاریخ: 

سوم آرارای: دو   

 کمیته: کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام 
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 اسامی اعضا: کمیته مناسبت ها و رویداد ها

8410موضوع : هیئت نشر منابع انجمن هم وابستگان گمنام    

 

 تشریح: 

 فهرست نامزدهای هیئت نشر منابع کدا برای انتخابات به قرار ذیل بود:

1-Addie M 

8-Gerry B 

۳-Y vonne K  

 آرا از طریق برگه های رای اخذ و مورد شمارش قرار گرفت. 

 اعضای جدید که مورد تایید قرار گرفتند: 

1-Addie M 

8-Gerry B 

۳-Y vonne K  

 به عنوان علی البدل دو سوم اکثریت آرا 

 

 مقصود از این پیشنهاد: 

 

 اظهارات:

 

8۱از  81پایان صفحه    

 

کلید                                                                                                                               

۱449پیشنهاد:   

10409شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد
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11/14/8410تاریخ:   

 رای: دو سوم آرا

81پایان صفحه   

 کمیته: کمیته مالی

 اسامی اعضا: لو گرداننده کمیته مالی

8417تصویب بودجه سال موضوع:   

 تشریح:

. را به کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام ارائه نمود 8417کمیته مالی بودجه سال   

 

دلار جهت  8۱800۱به میزان  8417کمیته مالی پیشنهاد تصویب بودجه انجمن هم وابستگان گمنام )کدا(  در سال 

هت درآمد انجمن را ارائه نمود.میزان کسری در این لایحه یا دلار ج 80۳۳44هزینه ها و مخارج انجمن و مبلغ 

 دلار می باشد. 17۱۱0پیشنهاد بودجه ای 

 اسناد و مدارک مربوط به بودجه را که توزیع شده است را مطالعه نمایید.

 

رای مخالف؛ صفر رای ممتنع. 1رای موافق؛ 87رای:   

 پیشنهاد با دو سوم اکثریت آرا به تصویب رسید.

د از این پیشنهاد: مقصو  

 

 اظهارات:

 

۱440کلید پیشنهاد:    

10444شماره:   

 نوع آیتم: اقدام قانونی

 7/14/8410تاریخ: 

 رای:
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 کمیته: کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام )کدا(

 موضوع: شمارش حد نصاب برای شروع جلسه

 تشریح: 

انجام گرفت. مجموع  شمارش حد نصاب لازم  8410گمنام در سال در آغاز کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان 

 نفر بود. 8۱. دو سوم شمارش نفر بود ۳9نمایندگان صاحب رای یا شرکت کننده در رای گیر ی

 

 مقصود از این پیشنهاد: 

 اظهارات:

 

 

  ۱414کلید پیشنهاد: 

10400شماره:   

 نوع آیتم: اقدام قانونی

 18/14/8410تاریخ: 

 

 رای: اجماع آرا

 کمیته: کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام

 اسامی اعضا: تسهیل گر

 موضوع: تصویب پیشنهاد کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام

 تشریح: 

را که تصحیح شده اند را ارائه نمود. ترسا این  10/ 14/11و  14/14مت پیشنهادی را برای تایید وتصدیق موارد 

 اد را تایید کرد. پیشنه

 رای شفاهی یا ضمنی: اجماع آرا

 مقصود از این پیشنهاد: 

ظهارات:ا  
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۱411کلید پیشنهاد:   

10407شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

 18/14/8410تاریخ : 

 رای: اجماع آرا

 کمیته: هیئت

 اسامی اعضا: جن عضو هیئت

8419/8417موضوع: تصویب پیشنهادات هیئت در سالهای   

 

با این پی نوشت که ما پیشنهاد  8419/8410تشریح: جن پیشنهادی را برای تصویب پیشنهادات هیئت در سالهای 

کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام را پذیرفتیم  و به آن احترام می گذاریم.سالی این  10414شماره 

 پیشنهاد را تایید کرد.

ای ممتنع. این پیشنهاد با اجماع آرا به تصویب رسید.رای موافق؛ صفر رای مخالف؛ صفر ر ۳1رای:   

 مقصود از این پیشنهاد: 

 

88پایان صفحه   

 اظهارات:

 

۱418کلید پیشنهاد:    

104۱1شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد 

 18/14/8410تاریخ:  

 رای : مورد تایید قرار نگرفت

 کمیته: هیئت

 اسامی اعضا: جن عضو هیئت مدیره
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موضوع: پیشنهاد هیئت برای تفکیک کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام و همایش بین المللی انجمن 

 هم وابستگان گمنام

 

 تشریح:

، همایش بین المللی انجمن هم 8417هیئت پیشنهاد داد به جهت کار امدی بیشتر پس ازکنفرانس خدماتی  سال 

م وابستگان گمنام به عنوان دو رویداد یا مناسبت جداگانه برگزار وابستگان گمنام و کنفرانس خدماتی انجمن ه

شوند. کمیته رویدادها مسئولیت طرح ریزی و برگزاری همایش بین المللی انجمن هم وابستگان گمنام را خواهد 

داشت  و هیئت امنای انجمن هم وابستگان گمنام مسئولیت طرح ریزی و برگزاری کنفرانس خدماتی انجمن هم 

 ستگان گمنام را  که در پایان هفته برگزاز خواهد شد راخواهد داشت.واب

مقصود از این پیشنهاد: به جهت خدمت به اعضا با انتقال آن به مکانی جهت برگزاری با هزینه ای که باعث جذب 

 اعضا شود و فضای بیشتری را برای اعضای بین المللی شرکت کننده در  دسترس قرار دهد.

می خواهیم با اعضای محلی بر روی این موضوع که مکانی را که از لحاظ هزینه ای مقرون به صرفه اظهارات: ما  :

 باشد بیابیم، کار کنیم.

 

۱41۳کلید پیشنهاد:   

104۱8شماره :   

 نوع آیتم : پیشنهاد

 18/14/8410تاریخ: 

 رای: دو سوم آرا

 کمیته: کمیته مناسبت ها و رویدادها

ده کمیته رویدادهااسامی اعضا: کاترین گردانن  

موضوع: پیشنهاد کمیته رویدادها و مناسبت ها برای در اختیار داشتن یه دوره زمانی آزمایشی سه ساله  برای 

 سازماندهی دیگر رویدادهای کدا

 

 تشریح: 

کمیته مناسبت ها و  رویدادهای انجمن هم وابستگان گمنام یک دوره زمانی سه ساله آزمایشی را برای سازماندهی 

رویدادهای انجمن هم وابستگان گمنام یا کدا که به لحاظ مالی به صورت خودکفا برگزار می گردند، به گونه ای 
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مجزا از کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام و همایش بین المللی انجمن هم وابستگان گمنام و  بودجه 

ی بومی ویا محلی انجمن هم وابستگان گمنام را انجمن هم وابستگان گمنام  جهانی با هماهنگی  انجمن های اعضا

در اختیار خواهد داشت.کمیته رویدادها و مناسبت های انجمن هم وابستگان گمنام یک حساب مالی جداگانه را 

ایجاد نموده و یا فراهم می نماید و در طی فرآیند طرح ریزی، اجرا و بودجه بندی این رویدادها با اعضای هیئت 

وابستگان گمنام شفافیت مالی خواهد داشت که در صورت جلسات کمیته رویدادها و مناسبت ها،  مدیره انجمن هم

گزارش خدماتی چهار ماهه چاپ و سپس به کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام هر سال گزارش خواهد 

 شد.

 

 مقصود از این پیشنهاد:

برای اعضا یا به عبارت دیگر هفته افتتاحیه و اختتامیه رویدادهای یین فراهم آوردن فرصت فعالیت های بین المللی 

المللی انجمن هم وابستگان گمنام که فرصت های افزون تری را برای گسترش و بسط روابط سالم و محبت آمیز و 

 د.مایرساندن پیام به هم وابستگانی که هنوز رنج می برند و افزایش شرکت اعضا در سطح جهانی را عرضه می ن

 

 اظهارات: 

کمیته رویدادها تعیین خواهد نمود که این رویداد چگونه طرح ریزی شود، اجرا شود و چه کسی  از طرف کمیته 

رویدادها شرکت نماید.  تعدادافراد حاضر از طرف کمیته باید بر اساس نیاز و میزان هزینه ای باشد که بوسیله فرآیند 

هدف همواره بر این اساس خواهد بود که رویداد یا مناسبت از لحاظ مالی وجدان گروهی تعیین می گردد، باشد. 

 خودکفا برگزار شود و اعضا را مورد حمایت قرا دهد.

 

 سنت سوم: 

 تنها لازمه عضویت در انجمن هم وابستگان گمنام تمایل به داشتن روابط سالم و محبت آمیز می باشد.

رساندن پیام به  دیگر هم وابستگانی  که هنوز در رنج و عذاب اند.-هر گروه تنها یک هدف غایی داردسنت پنجم:   

 سنت هفتم: یک گروه کدا باید کاملا خود کفا باشد و نباید کمکی از خارج دریافت کند.

 تصمیم برای به شور گذاری: بله

اکثریت آرا تصویب شد. رای ممتنع. پیشنهاد با ۳رای موافق، یک رای مخالف؛  ۳4رای:   
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۱410کلید پیشنهاد:   

104۱۳شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

 18/14/8410تاریخ: 

 رای : دو سوم آرا

 کمیته: کمیته مناسبت ها و رویدادها

 اسامی اعضا: کاترین گرداننده کمیته رویدادها 

لی بازدیدکنندگان سایتموضوع: پیشنهاد کمیته مناسبت ها و رویدادها برای در پوشش هزینه های ما  

8۳پایان صفحه   

 تشریح: 

تغییر در بخش سوم خط مشی پوشش هزینه های مالی آنچنانکه در ذیل خوانده می شود: )نکته چهارم به متن ذیل 

 اضافه شده است(.

هزینه هایی قابل پوشش رویدادهای اداری انجمن هم وابستگان گمنام که برخی از اعضا ممکن است متحمل . ۳ 

 ه باشند و هزینه های قابل پرداخت می باشند شامل: شد

کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام•  

جلسات رو در رو یا حضوری کمیته و هیئت )این جلسات را نمی توان در یک روز هم زمان با کنفرانس خدماتی  •

 انجمن هم وابستگان گمنام برگزار کرد(.

ورد مطالعه قرار دهید.برای اطلاعات بیشتر ضمیمه )د( را م  

همایش بین المللی انجمن هم وابستگان گمنام )برخی از هزینه ها برای اعضایی که از سخنرانان مهم همایش • 

 هستند با توافق قبلی با کمیته رویدادها می تواند قابل پرداخت باشد(.

کنفرانس برای تا دو نفر از اعضای کمیته رویدادها ومناسبت ها برای یک بازدید از محل برای  برنامه ریزی هر   •

تصمیم گیری در خصوص در خور بودن یک مکان و ملاقات با انجمن یا جامعه میزبان تعیین شده برای کنفرانس 

 اخدمات جهانی یا همایش بین المللی انجمن هم وابستگان گمنام که از طریق وجدان گروهی توسط کمیته رویداده

 و مناسبت ها مقتضی دانسته شده است.
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 مقصود از این پیشنهاد:

اعطای مجوز برای اعضای کمیته رویدادها که برای بازدید محل مسافرت می نمایند برای تایید و پوشش هزینه  

های مالی از طریق همان فرآیند مشابه که برای سفر به کنفرانس خدمات جهانی و یا یک جلسه رو در رو در نظر 

گرفته می شود. از آنجا که این خط مشی  هر گونه بازدید از محل را پوشش می دهد که تنها بوسیله فرآیند مالی  

 واعمال معافیت  احراز شده باشند و توسط کنفرانس خدمات جهانی تایید نشده باشد.

 اظهارات: 

ن در خور بودن و مناسب بودن آن مکان کمیته مناسبت ها و رویدادها بر این باور است که بازدید از محل برای تعیی

ضروری و تعیین کننده است و  اظهار می دارند که ما همواره تلاش نموده ایم در وهله نخست  از اعضای جامعه 

میزبان برای بازدید از مکان بهره ببریم و از طریق فرآیند وجدان گروهی تصمیم خواهیم گرفت که آیا بازدید از 

 ت؟مکان ضرورت خواهد یاف

از زمان ایجاد کمیته رویدادها و مناسبت ها بازدید از اماکن و محل ها در بودجه آنها گنجانیده شده است و اعضای 

 کمیته تحت پوشش هزینه های مالی جهت مسافرت های خود قرار گرفته اند.

مکان  با وجود در سال گذشته پوشش هزینه های مسافرت اعضای کمیته رویدادها و مناسبت ها برای بازدید از 

مورد تایید و تصویب قرار گرفته بود، از طرف کمیته  8419اینکه در بودجه ما در کنفرانس خدمات جهانی در سال 

 مالی رد شد.   

دلیل آنها برای این امر این بود که هیچ ماده یابند قانونی در خط مشی پوشش هزینه های مالی ما برای  تحت 

 وجود نداشته است.پوشش قرار دادن چنین مواردی 

ما احساس می کنیم که برای حمایت و پشتیبانی از کار خودمان باید قادر باشیم تقاضای رسمی خود را برای پوشش 

هزینه های مالی به شیوه معمول چنانکه در کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام یا یک جلسه رو در رو 

 شرکت داشته ایم ارائه نماییم.

د بوسیله مفاهیم خدماتی یک و دو مورد تایید و تصدیق قرار می گیرد.این پیشنها   

اعضای انجمن هم وابستگان گمنام، در انجام اراده نیروی برتر با محبت خود, بهبودی شخصی خود را مورد تقدم -1

د و این پیام و اولویت قرار می دهند، و تلاش می نمایند تا از استمرار برنامه های خود و گروهشان اطمینان یابن

وابستگانی   که هنوز در رنج و عذاب هستند برسانند.آنها همچنین ممکن است به صورت اشتراکی  -بهبودی را به هم

هیئت های خدماتی و کمیته ها  را ایجاد و به آنها اختیارات قانونی ببخشند و به خدمتگزاران مورد اعتماد اختیار 

 ند.قانونی برای انجام کارهای خدماتی ببخش

مسئولیت تعیین کارهای خدماتی که باید انجام پذیرد و بهترین رویه برای اعضای انجمن هم وابستگان گمنام -8

انجام چنین اموری را از طریق فرآیند وجدان گروهی بر عهده دارد. این اختیار قانونی از طریق وجدان گروهی ما 

اه می آورد.و از اینرو، گروهای انجمن هم وابستگان گمنام یا اظهار می گردد. اختیار قانونی با خود مسئولیت به همر
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کدا از طریق وجدان گروهی تامین وجوه مالی و حمایت کافی را برای کارهای خدماتی که اختیار قانونی  انجام آن 

 اموررا به اعضای خدمتگزار داده اند، فراهم می آورند.

پیشتهاد با دو سوم اکثریت آرا به تصویب رسید. رای مخالف؛ صفر رای ممتنع. 8رای موافق؛  ۳1رای:   

 

 

۱41۱کلید پیشنهاد:   

104۱4شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

18/14/8410تاریخ:   

 رای: اجماع آرا

 کمیته: کنفرانس خدمات جهانی انجمن هم وابستگان گمنام )کدا(

 اسامی اعضا: تسهیل گر

8410تصویب و تایید تمام پیشنهادات کنفرانس خدماتی کدا در سال موضوع:   

 تشریح:  

سالی. اچ  پیشنهادی را برای تصویب پیشنهادات کنفرانس خدماتی انجمن هم وابستگان گمنام )کدا( که اصلاح 

ی شفاهی یا ضمنی شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته بودند را ارائه داد. کریس . کی این پیشنهاد را تایید کرد. را

 دال  بر تصویب پیشنهاد با اجماع آرا بود.

 مقصود از این پیشنهاد:  

 اظهارات:

۱41۱کلید پیشنهاد:    

104۱1شماره:   

 نوع آیتم: پیشنهاد

8410/14/18تاریخ:   

 رای: اجماع ارا

 کمیته:  کنفرانس خدماتی کدا
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 اسامی اعضا: تسهیل گر

80پایان صفحه:   

 موضوع:

 تشریح: 

را ارایه داد. کریس. کی این پیشنهاد را  8410اچ پیشنهاد بستن جلسه اداری کنفرانس خدماتی کدا در سال سالی.

 تایید نمود.

 رای شفاهی یا ضمنی دال  اجماع آرا در تایید این پیشنهاد بود. 

 

 مقصود از این پیشنهاد:

 

 اظهارات:

8۱پایان صفحه   

 


