
 

 
 *االثني عشر مفهوم 

 مدمنى الحب والجنس المجھولين)م.ح.ج.م.(

  
 يكمن في الضمير الجماعي لزمالتنا بأكملھا   S.L.A.Aالمسؤولية والسلطة لمكتب الخدمة العالمي  1. 

 
 ككل S.L.A.Aمؤتمر ضمير عمل المجموعة السنوي ، بالنيابة ، هو ضمير مكتب الخدمة العالمي  2.
 

 جميعھم يمتلكون الحق في اتخاذ القرار –المجلس ، المؤتمر ومجلس األمناء واللجان  – S.L.A.Aلضمان قيادة فعّالة ، كل عنصر في  3.
 

 يتم الحفاظ على "حق المشاركة " من خالل السمح لالعضاء بفرصة االدالء بصوت واحد على ان يكونوا خدماً مؤتمنون  4.
 

 حيث يتم سماع رأي األقلية ويتم النظر بعناية في المظالم الشخصيةيسود "حق االستئناف " ب5. 
 

بصفتھم  يقر المؤتمر بان المبادرة الرئيسية والمسؤولية النشطة في معظم شؤون مكتب الخدمة العالمي ينبغي ان يضطلع بھا أعضاء المؤتمر األمناء 6.
 مجلس االمناء

 
ي أدوات قانونية تمكن األمناء من إدارة شؤون مكتب الخدمة العالمي وتسييرها ، على الرغم من ان ميثاق مواد التأسيس واللوائح الداخلية للزمالة ه 7.

 من اجل الفعالية النھائية  .S.L.A.Aالمؤتمر وثيقة قانؤنية ، اال انھا أيضا تعتمد على التقاليد وقوة موارد 
 

األمور المالية العامة . لديھم اشراف على الخدمات المدمجة بشكل منفصل والنشطة األمناء هم المخططون الرئيسيون والمسؤولون عن السياسة و 8.
 باستمرار ، بما في ذلك قدرتھم على تعيين الموظفين

 
وسالمتنا في القادة الجيدين لمكتب الخدمة ، جنبا الى جنب مع األساليب السليمة والمناسبة الختيارهم ، ال غنى عنھم على جميع المستويات لعملنا  9.

 المستقبل . يجب ان يتولى مجلس األمناء القيادة األساسية لمكتب الخدمات العالمي
 

يتم تحديد نطاق هذه السلطة جيًدا دائًما سواء عن طريق التقاليد أو القرار أو من خالل  -. تتم مطابقة كل مسؤولية خدمة من خالل سلطة خدمة متساوية 10
 المواثيق واللوائح الداخلية المناسبة. وصف وظيفي محدد أو عن طريق

 
ا مسائل . يحتاج األمناء إلى أفضل اللجان والموظفين واالستشاريين . *والمؤهالت وإجراءات التعريف وأنظمة التناوب والحقوق والواجبات هي دائمً 11

 ذات أهمية بالغة
 

   S.L.A.A.يرصد المؤتمر روح تقاليد  .12
   أبًدا مقًرا للثروة أو السلطة المحفوفة بالمخاطر ؛أ. الحرص على أال تصبح 

   ب. أن تكون األموال واالحتياطيات التشغيلية الكافية هي مبدأها المالي الحصيف ؛
   ج. أال تضع أياً من أعضائھا في موقع سلطة غير مؤهلة على اآلخرين ؛

   والتصويت ، وحيثما أمكن ، باإلجماع الموضوعي ؛د. أنھا تصل إلى جميع القرارات المھمة عن طريق المناقشة 
  ه. أن أفعالھا ال تكون أبًدا عقابية شخصية وال تحريًضا على الجدل العام ؛

 .ستظل دائما ديموقراطية في الفكر والعمل مثل الزمالة التي تخدمھا ، وأنھا ، أنھا ال تؤدي أبًدا أعماال حكومية ، ز. 
 
 
 

المفاهيم االثني عشر ال يعني أن مدمني الكحول المجھولين  بتبنياإلذن  مكتب الخدمات العالمي لمدمني الكحول المجھولين ,تم تعديل المفاهيم االثني عشر لمدمني الكحول المجھولين بإذن من 
خارج مدمني مشاكل أخرى او في أي سياق أو نسخة معدلة فيما يتعلق ب AAاستخدام مفاهيم  -هو برنامج للتعافي من إدمان الكحول فقط  , مدمنو الكحول المجھولينتابعون لھذا البرنامج.

 ان مدمني الكحول المجھولين تابعة لھذا البرنامج ال يعني الكحول المجھولين 
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