
 

 
 .S.L.A.A* یدوازده مفهوم خدمات جهان

 .S.L.A.A)(  گمنام عشق و سکس معتادان انجمن
 
 کل انجمن مستقر است. یدر وجدان جمع شهي. همS.L.A.A یخدمات جهان یبرا ینهائ اريو اخت تي. مسئول١
 
 است. S.L.A.Aما و  یوجدان خدمات جهان یبا را ی,به صورت کلارياخت ضي، با تفو ی.  کنفرانس ساالنه کار٢
 
" یريگ مي"حق تصم یهمه دارا -ها  تهيامنا ، کارمندان و کم ئتيکنفرانس ، ه -. S.L.A.Aاز عناصر  کيموثر ، هر  یاز رهبر نانياطم ی. برا٣

 هستند.
 
 شود. یحداکثر تا سطح خدمتگزار مورد اعتماد ، حفظ م یرأ کيداشتن  یبا اجازه دادن به اعضا برا "حق مشارکت". ۴
 
 .رنديقرار گ قيدق یمورد بررس یشخص اتيشود و شکا دهيشن تي" حاکم است تا نظر اقلنافي. "حق است۵
  
امنا  ئتيمعتمد کنفرانس به عنوان ه یتوسط اعضا ديبا یفعال در اکثر امور خدمات جهان تيو مسئول یکند که ابتکار عمل اصل ی.  کنفرانس اذعان م۶

 انجام شود.
 
و اداره کنند. اگرچه منشور  تيريرا مد یسازد تا امور خدمات جهان یرا قادر م نيهستند که معتمد یاسناد قانون یحقوق ارانينامه  نييو آ. اساسنامه ٧

 .کندياتکا م يینها یاثربخش یبرا  S.L.A.A يیبه سنت و قدرت دار نياست ؛ همچن یسند حقوق کيکنفرانس 
 
دارند ، از  تيشده و دائماً فعال دهيبر خدمات جداگانه گنجان یکل هستند. آنها نظارت متول یو امور مال استيس یاصل انيو مجر زانيبرنامه ر ني. معتمد٨

 استخدام کارکنان. يیجمله توانا
 
هستند.  یما ضرور ندهيآ یمنيعملکرد و ا یانتخاب آنها ، در همه سطوح برا یمناسب برا یبا روش ها گريکدي. رهبران خوب خدمات, همراه ٩

 .رنديبپذ یهمکار یامنا برا ئتيه ديخدمات را با ی هيرهبران اول
 

با  ايخاص و  فيسنت ، با قطعنامه ، با شرح وظا لهيچه به وس شهيهم ارياخت نيدامنه ا -خدمات برابر مطابقت دارد  اريخدمت با اخت تي. هر مسئول١٠
 مناسب کامالً مشخص است. ینامه ها نيياساسنامه ها و آ

 
چرخش و حقوق  ستمي، س يیالقا یها ، روش ها تي، صالح بيدارند. ترک ازيشکل ممکن ن نيها ، کارمندان و مشاوران به بهتر تهيبه کم ني. معتمد١١

 است. یمورد توجه جد شهيهم فيو وظا
 

  را مشاهده ميکند.  .S.L.A.A. کنفرانس روحيه ی سنت های ١٢
  .نشود  قدرت يا آميز مخاطره ثروت صندلی يک به تبديل هرگز آن  اينکه از مراقبت. آ

  باشد احتياط روی از آن مالی اصل کافی ذخيره و عملياتی بودجه.  ب
  .ندهد قرار ديگران به نسبت صالحيت بي اختيار موقعيت در را خود اعضاي از يك هيچ. ج
  .يابند دست مهم تصميمات همه به است ممکن که زمان هر و رأی ، بحث ی بوسيله اساسی آرا اتفاق با.  د
ً  هرگز آن اقدامات.  ه   .نيست عمومی مناقشات کننده تحريک و کننده مجازات شخصا

 .ماند خواهد دموکراتيک عمل و انديشه در هميشه خود، نظر مورد انجمن مانند و دهد نمی انجام حکومتی اقدامات هرگز که. ف
 
 

برنامه است.  ني. وابسته به اA.Aکه  ستين یمعن نيدوازده مفهوم به ا قيشود اجازه چاپ مجدد و تطب یچاپ و اقتباس م ديگمام  تجد یها یالکل یدوازده مفهوم  با مجوز خدمات جهان
A.A از   يیها تيبه الکل است. استفاده از دوازده قدم در ارتباط با برنامه ها و فعال ادياز اعت یبرنامه بهبود کي. فقطA.A را مطرح  یگريشده اند است اما مشکالت د یالگو بردار

 ندارد. یمعن نياز ا ري, غکنديم
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