تقرير لجنة خدمات املنطقة الشرقية للفترة الثانية املنتهية في ديسمبر .2016
لجنة خدمات املنطقة الشرقية في دورتها الثانية قامت إلكمال مسيرة اللجنة السابقة والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ الوحدة بين
املجموعات واألعضاء في مجموعات املنطقة الشرقية والذي يعتمد علية التعافي الشخص ي للفرد ،كما أنها قامت لكي تساعد
املجموعات في تحقيق هدفها األساس ي وهو حمل الرسالة للمدمن الذي مازال يعاني.
تعتمد اللجنة على مبدأ األمانة والثقة وحسن النية في الخدمة مع التركيز على أهمية املشاركة املفتوحة لكل الراغبين في الخدمة
والدعم واملساندة معتمدين على هداية هللا في جهود خدماتنا.
أحد أهم أهداف لجنة خدمات املنطقة الشرقية هو التطوير بهدف تحسين أداء مجموعاتنا في تقديم مهمتها األساسية وتدريب
أعضاء املجموعات والخدم املؤتمنون في املجموعات واللجنة واللجان الفرعية على الخدمة بشكل فعال اعتمادا على املوارد املتوفرة
كدليل الخدمات املحلية واملفاهيم والتقاليد االثنا عشرة وكذلك نشرات الخدمة من املكتب العالمي للخدمة.
تقوم اللجنة بعقد اجتماع عمل وكذلك ورشة عمل تطويرية مرة واحدة كل شهر ميالدي بحضور ومشاركة مندوبي املجموعات
والخدم باللجنة وكل من لديه الرغبة في الحضور واملشاركة.
ومن أجل تحديد وجهه واضحة ألعمال اللجنة تم إعداد قائمة باألعمال األساسية التي ينبغي أن تعمل عليها اللجنة من آجل ضمان
تركيزها على األهداف التي شكلت من آجلها.
وقد قامت اللجنة بالعمل على ما يلي:
ورش العمل :قامت اللجنة بعقد ورش العمل التالية
•املجموعة و الغاية منها ,بناء مجموعة قوية (املجموعة املحلية  ،اجتماع التعافي  ،اجتماع العمل  ،أدوار الخدم املؤتمنون في
املجموعة ،جرد املجموعة)
•(لجنة خدمات املنطقة( ماهي  ،وظيفتها  ،أدوار الخدم املؤتمنون في اللجنة  ،عالقتها باملجموعات.
• اللجنة الفرعية للمصحات والسجون.
• التقاليد االثنا عشر
• املفاهيم االثنا عشر
• خط املساعدة
هنا بعض املواد

توفير األدبيات
وفرت اللجنة األدبيات حسب الطلبات التي تردها
خط املساعدة
ً
خط املساعدة يعمل وتقدم تقارير عن الخط كما أن أمين الصندوق يقوم بتسديد فاتورته بشكل مستمر .من املهم أن يبقى فعاال
ً
وأن يكون العضو الذي يحمل الخط ملم بمهامه ويعلم جيدا كيفية التعامل مع االتصاالت الواردة ونوعية الطلبات التي ترد على
الخط واملعلومات التي يدلي بها.
املصحات والسجون
ً
رئيس لجنة املصحات يقوم بالتنسيق باستمرار لهذا العمل والحمد هلل حمل الرسالة في مستشفى األمل مستمر اسبوعيا (يوم
األحد بعد صالة املغرب مباشرة).
االتصاالت
عملت اللجنة على كتابة محاضر االجتماعات وارسالها للمندوبين وأعضاء اللجنة باستمرار.
املؤتمر
• طلبت اللجنة استشارة من املجموعات في عقد مؤتمر سنوي للمجموعات املنطقة الشرقية ولكن هذا املقترح لم يتم تأييده في تلك
الفترة.
دليل االجتماعات
قامت اللجنة بصياغة دليل اجتماعات مجموعات الشرقية مع وضع خط املساعدة عليه وتمت طباعته ونشرة.
رابط الدليل:
http://www.saudina.org/uploads/1/0/3/5/10354063/meeting_list_east___june__2016_.pdf
الصندوق
• صندوق اللجنة اعتمد على تبرعات املجموعات – مع العلم أن الصندوق بحاجة للدعم.
• محاولة إيجاد فكرة لرفع احتياط صندوق اللجنة (لم يتم ذلك – وبقي االعتماد على دعم املجموعات)
لوائح اللجنة
تمت صياغة لوائح خدمات املنطقة – وهي مسودة واعتمدت على خبرة اللجان السابقة في الشرقية وكذلك خبرة اللجنة الحالية،
ً
ً
مع مراعاة أن اللوائح ال تعتبر سياجا يقيد عمل اللجنة طاملا أن االعمال ال تضر باملصلحة املشتركة وتخدم الهدف األساس ي .كما
أنها قابلة للتعديل والصياغة حسب ما تتطلب كل مرحلة.

اللوائح تتضمن األهداف واألدوار واملسؤوليات وآلية عقد اجتماع العمل والنماذج.
-

رابط اللوائح:

http://www.saudina.org/uploads/1/0/3/5/10354063/seasc_guidelines_march_2016.pdf
-

نماذج التقارير :قامت اللجنة بعمل نماذج لتقارير الخدم باللجنة وكذلك ممثلي خدمات املجموعات لكي تساعدهم في
كتابة تقاريرهم بسهولة.

-

قامت اللجنة بعمل فيديو تعريفي بزمالة املدمنين املجهولين ونشرة على اليوتيوب كأحد الوسائل لحمل الرسالة
رابط الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=JCU03B4QXJQ

-

قامت اللجنة بزيارة ملجمع األمل للصحة النفسية وبيت منتصف الطريق بعرعر وذلك بناء على طلب من مدير مجمع
األمل.
أضغط هنا ملشاهدة تقرير الزيارة

_ التحديات
الخدم املؤتمنون:
-

عند بداية اللجنة كان هناك عدد كبير أنضم كخدم رئيسيين ومساندين لهم ,ولكن مع مرور الوقت بدأ العدد في
التناقص ألسباب قد تكون ظروف شخصية أو عدم رغبة في االستمرار في الخدمة.
هناك تفاوت في االلتزام باملسؤوليات فعدم الحضور الجتماع اللجنة وعدم كتابة التقارير كانت أحد أبرز هذه
املالحظات.

-

نقص في عدد األعضاء الراغبين في الخدمة ألسباب غير معروفة.

-

دعم املجموعات:
-

هناك ضعف في دعم املجموعات للجنة من خالل حث أعضائها على حضور اجتماع اللجنة وورش العمل.

-

دعم مادي محدود.

-

قلة في املقترحات واألفكار املقدمة للجنة لتطوير األداء.

املقترحات:
-

وجوب تشجيع جميع األعضاء على الخدمة باللجان ،وإيضاح أهمية الخدمة لكل عضو ،وباملناسبة لقد قامت اللجنة
بعدة ورش عمل لهذا املوضوع امللف املوجود على هذا الرابط أحد تلك املواضيع:

http://www.saudina.org/uploads/1/0/3/5/10354063/services_in_na.pdf
-

وجوب إيضاح أن مسألة الخدمة أحد أسس برنامج التعافي الشخص ي وبدون الخدمة لن تستمر الزمالة ولن يجد
ً
املدمن الذي مازال يعاني مكانا وهذا ما تحث عليه أدبيات الزمالة وأول موضوع كتب في كتاب النص األساس ي يتحدث
عن هذا األمر.

-

دعم وتشجيع هيكل لجنة خدمات املنطقة القادم من جميع النواحي املعنوية واملادية.

-

التركيز على الوحدة واملصلحة املشتركة وتقديم حسن النية قبل أي أمر آخر.
إعطاء مساحة كافية من الحرية للخدم املؤتمنون الذين سيلتحقون بالخدمة كي يظهروا مواهبهم وإبداعاتهم واالنفتاح

-

على كل ما هو جديد.
-

أهمية تواجد مندوبي املجموعات في اجتماعات اللجنة وايصال تقارير اللجنة للمجموعات بشكل مستمر.

في الختام باسم جميع زمالئي في اللجنة نعبر عن امتنانا وتقديرنا ملجموعات الشرقية على منحنا الفرصة للخدمة باللجنة للفترة
السابقة  ,كما نشكر جميع من شارك بهذه اللجنة من خدم مؤتمنين ومساندين :
تركي ق – عادل غ – محمد ت – سالم ح – مطلق ع – علي ب – زيد ع – محمد ع – أحمد ج – محمود ص -محمد ق –
مبارك ع – مبارك ق – عرفات ع – أحمد ش – شريف ن – عايض ق – حامد ز – سالم ق – خالد ع – محمد د – ريان ش –
سامي ع – أحمد ح – محمد خ
ً
ونعتذر إذا نسينا أن نذكر أيا من األعضاء املساندين .

رئيس لجنة خدمات املنطقة الشرقية
عايض

