
  مقدمة
برنامج مكون من اثنتا عشرة  ACAت أبناء مدمني الكحوليابرنامج 

أسرة مخصص للرجال والنساء الذين نشأوا في خطوة واثنا عشر تقليدًا 
تأسس . مدمنة على استخدام الكحوليات أو تعاني من االختالل العائلي

االختالل العائلي مرض َسبَّب لنا الضرر على أساس أن  ACA برنامج
تتضمن عضويتنا . بلوغة المرحلفي طفولتنا وُيسبِّب لنا الضرر في 

لم تكن ُتستخدم فيها الكحوليات من بيوت  قادمينبالغين أيضًا أشخاصًا 
 أو اإلهمال أو السلوك ة المعاملةتحدث بها إساءأو العقاقير ولكنها آانت 

  .المضطرب
 من االحترام خبراتنا وأساليب التعافي في جٍونحن نتقابل لمشارآة 

ينا تناول الكحوليات واالختالل العائلي في نكتشف آم أثّر عل. المتبادل
وندرك للمرة األولى العوامل . الماضي وآم يؤثر علينا في الحاضر

ا عشرة، تمن خالل ممارسة الخطوات االثن. الضارة في مرحلة طفولتنا
تتوافق مع ، وقبول قوة سماوية ُمحِبة ACAبرنامج  والترآيز على حّل

  .مستوى فهمنا، فإننا نجد الحرية
  

  ACAنحضر برنامج لماذا 
قد ف. يبدو أن قراراتنا وإجاباتنا الخاصة بمسائل الحياة لم تكن ناجحة

آما استنفذنا آل الطرق التي . أصبحنا غير قادرين على إدارة حياتنا
وفي الغالب فقدنا ابتكارنا ومرونتنا . اعتقدنا أنها ستجلب لنا السعادة

.  نوعية الحياة اختيارًا متاحًالم يعد االستمرار في نفس. وحس الدعابة
تقريبًا التخلي عن فكرة أننا قادرين ومع ذلك، وجدنا أنه من المستحيل 

وفيما آنا ُمرهقين، عقدنا اآلمال على أن العالج قد . على إصالح أنفسنا
وظيفة جديدة أو الرحيل إلى مكان آخر، ولكن أو  يتمثل في عالقة جديدة

  .ب المساعدةولهذا قررنا طل. يحدثهذا لم 
  

  "واصل الحضورن"لماذا 
، يشجع أعضاء المجموعة بعضهم البعض ACAات في نهاية اجتماع

أشخاصًا في لماذا؟ ألننا وجدنا . االجتماعات" مواصلة حضور"على 
ولم  ولم يحاولوا إصالحنا ينتقدوننا فلم االجتماعات يستمعون إلى حديثنا

 إننا لو واظبنا على حضور ولكنهم قالوا لنا ببساطة. آالمناا يقاطعو
وهذا ما . التحسناالجتماعات في مواعيد ثابتة فسوف نبدأ تدريجيًا في 

  .فعلناه

  ACA في اجتماعات الذي نعمله ما
نتشارك ما يحدث في حياتنا وآيف نتعامل مع هذه •

: مثال. (الموضوعات في برنامج التعافي الخاص بنا
 ).أملنامشارآة خبراتنا وقوتنا و

 .بكة دعم شخصيةنبني ش•
نتدرب على التعافي الخاص بنا والحدود الشخصية من •

 .خالل تقديم الخدمة
  

  ما الذي ال نعمله أثناء االجتماعات
 .ال ننساق إلى أحاديث جانبية•
 .ال ننتقد•
 .ق على ما يقوله اآلخرونعّلال ُن•
 .ال نقدم النصيحة•
ال نشتت انتباه اآلخرين عن المتكلم من خالل الكالم أو •

 .لهمس أو اإليماء أو الضوضاء أو الحرآةا
 .ننتهك هوية اآلخرين السريةال •
 ).في أي سياق(ال نكرر ما يقال في االجتماعات •

  
  ننفذ برنامج التعافيآيف 

لقد تعلمنا بالخبرة أن أعضاء . بمعدالت متفاوتةيتعافى األفراد 
ر فترة زمنية  الذين يحققون أعظم المكاسب في أقصACAبرنامج 

  .أدوات التعافيالذين يستخدمون هم 
  

  ACAفي برنامج  أدوات التعافي
نذهب إلى االجتماعات وندعو أفراد البرنامج لمناقشة •

 .مسائل التعافي
ونعرف خبرات اآلخرين  ACAبرنامج مطبوعات نقرأ •

 .فيما نستوضح خبراتنا الشخصية
 .الحدود ونطبقهارسم ن•
اليد االثنا ا عشرة والتقننفذ ونستخدم الخطوات االثنت•

 .عشر
الحيوية والمفيدة األشخاص واألماآن واألشياء حدد ن•

وننبذ األشخاص واألماآن واألشياء غير لحياتنا اليوم 
 .المفيدة

نعيد التواصل مع صورة الطفل الساآنة في أعماقنا أو •
 .نفسنا الحقيقية

 .الدعم والبناءنعمل مع شبكات •
التي نحتاج نحضر االجتماعات التي ترآز على المسائل •

 .العمل في مضمونها
 .ACAبرنامج نقدم الخدمة في •

 أثناء المشارآة في أنفسناإن االستماع إلى اآلخرين وإلى 
 المشارآة في االجتماعات.  التعافياالجتماعات يساعدنا على
فنحن ُنعّبر . وتحديد مشكالتنا وتوضيحهاتساعدنا أحيانًا على الترآيز 

والتكلم بصوٍت عال يساعدنا على حّل بعض . عن مشاعرنا
إلى أي نحن نتحدث عن خططنا العملية لتغيير حياتنا، أو . المشكالت

قدمنا أو في بعض األحيان نسجل ت. مدى تنجح خطتنا الحالية
آأداة تقييم لبرنامجنا وفي الغالب نستخدم االجتماعات . نانجاحات

البرنامج مع أثناء استخدام بصفة شاملة، وذلك بمقارنة حياتنا الحالية 
  .ACAقبل حضور برنامج في فترة البلوغ حياتنا 

ُتشّكل اتجاهاتنا آيف أن خبرات طفولتنا في االجتماعات نفهم 
فنحن نستمع إلى اآلخرين يتكلمون عن . اليوموسلوآنا واختياراتنا 

آما نعرف آيف يمكننا أن . خبراتهم فنتعرف بالتالي على أنفسنا
الصورة تلك أفراد مختلفين عن أننا في قرارة أنفسنا ونستشعر . نتغير
بعض الناس يطلقون على هذا  . إننا سنكون عليهااآلخرونقال التي 

  .نحن نكتشف أنفسنا". الطفل الساآنة في أعماقنا"صورة 
، ونستخدم ACAبرنامج المطبوعات التي تناقش موضوعات نقرأ 

نتمسك بما قرأناه عندما تثور . نجاةآأطواق المطبوعات في الغالب 
يجدون أنه من آثيرون منا يكتبون بصفة يومية، و.  البحارأمواج

بعضنا يكتب للتواصل . بة لنا وضع تصور خاص لألمورالمفيد بالنس
نحن نكتب عن الموضوعات . مع صورة الطفل الساآنة في أعماقنا

 خارج إطار ACAبرنامج نستخدم مهام . حالما تظهرالجديدة 
  .وقضاء وقت ممتعاالجتماعات بهدف تعلم التلقائية 

قيناها من التي تلنبدأ في التعرف على الرسائل السلبية وبالتدريج، 
نتعلم آيفية .  حياتناتحركوالتي مرحلة الطفولة في جانب الوالدين 

نحو هذه خطوة أولى . استبدال هذه الرسائل السلبية بسلوآيات مفيدة
 تختلف د تربية أنفسنا من جديد بالتدريجنعيففيما ". إعادة التربية"

ونبدأ في النظر إلى الحياة من منظور ناضج من  .نظرتنا للحياة
وفي النهاية، نصبح أفرادًا أآثر سعادة وأآثر قوة . الناحية العاطفية

نتعلم آيف .  أي أآثر فعالية على التعامل مع الحياة-وأآثر قدرة
رسم نوعية حياتنا فيما نتعلم وتتحسن . نحترم اآلخرين وأنفسنا

  .واإلصرار على خصوصيتهاإعالنها وحدودنا 

  مقدمة
برنامج مكون من اثنتا عشرة  ACAت أبناء مدمني الكحوليابرنامج 

أسرة مخصص للرجال والنساء الذين نشأوا في خطوة واثنا عشر تقليدًا 
تأسس . مدمنة على استخدام الكحوليات أو تعاني من االختالل العائلي

االختالل العائلي مرض َسبَّب لنا الضرر على أساس أن  ACA برنامج
تتضمن عضويتنا . بلوغة المرحلفي طفولتنا وُيسبِّب لنا الضرر في 

لم تكن ُتستخدم فيها الكحوليات من بيوت  قادمينبالغين أيضًا أشخاصًا 
 أو اإلهمال أو السلوك ة المعاملةتحدث بها إساءأو العقاقير ولكنها آانت 

  .المضطرب
 من االحترام خبراتنا وأساليب التعافي في جٍونحن نتقابل لمشارآة 

ينا تناول الكحوليات واالختالل العائلي في نكتشف آم أثّر عل. المتبادل
وندرك للمرة األولى العوامل . الماضي وآم يؤثر علينا في الحاضر

ا عشرة، تمن خالل ممارسة الخطوات االثن. الضارة في مرحلة طفولتنا
تتوافق مع ، وقبول قوة سماوية ُمحِبة ACAبرنامج  والترآيز على حّل

  .مستوى فهمنا، فإننا نجد الحرية
  

  ACAنحضر برنامج لماذا 
قد ف. يبدو أن قراراتنا وإجاباتنا الخاصة بمسائل الحياة لم تكن ناجحة

آما استنفذنا آل الطرق التي . أصبحنا غير قادرين على إدارة حياتنا
وفي الغالب فقدنا ابتكارنا ومرونتنا . اعتقدنا أنها ستجلب لنا السعادة

.  نوعية الحياة اختيارًا متاحًالم يعد االستمرار في نفس. وحس الدعابة
تقريبًا التخلي عن فكرة أننا قادرين ومع ذلك، وجدنا أنه من المستحيل 

وفيما آنا ُمرهقين، عقدنا اآلمال على أن العالج قد . على إصالح أنفسنا
وظيفة جديدة أو الرحيل إلى مكان آخر، ولكن أو  يتمثل في عالقة جديدة

  .ب المساعدةولهذا قررنا طل. يحدثهذا لم 
  

  "واصل الحضورن"لماذا 
، يشجع أعضاء المجموعة بعضهم البعض ACAات في نهاية اجتماع

أشخاصًا في لماذا؟ ألننا وجدنا . االجتماعات" مواصلة حضور"على 
ولم  ولم يحاولوا إصالحنا ينتقدوننا فلم االجتماعات يستمعون إلى حديثنا

 إننا لو واظبنا على حضور ولكنهم قالوا لنا ببساطة. آالمناا يقاطعو
وهذا ما . التحسناالجتماعات في مواعيد ثابتة فسوف نبدأ تدريجيًا في 

  .فعلناه

  ACA في اجتماعات الذي نعمله ما
نتشارك ما يحدث في حياتنا وآيف نتعامل مع هذه •

: مثال. (الموضوعات في برنامج التعافي الخاص بنا
 ).أملنامشارآة خبراتنا وقوتنا و

 .بكة دعم شخصيةنبني ش•
نتدرب على التعافي الخاص بنا والحدود الشخصية من •

 .خالل تقديم الخدمة
  

  ما الذي ال نعمله أثناء االجتماعات
 .ال ننساق إلى أحاديث جانبية•
 .ال ننتقد•
 .ق على ما يقوله اآلخرونعّلال ُن•
 .ال نقدم النصيحة•
ال نشتت انتباه اآلخرين عن المتكلم من خالل الكالم أو •

 .لهمس أو اإليماء أو الضوضاء أو الحرآةا
 .ننتهك هوية اآلخرين السريةال •
 ).في أي سياق(ال نكرر ما يقال في االجتماعات •

  
  ننفذ برنامج التعافيآيف 

لقد تعلمنا بالخبرة أن أعضاء . بمعدالت متفاوتةيتعافى األفراد 
ر فترة زمنية  الذين يحققون أعظم المكاسب في أقصACAبرنامج 

  .أدوات التعافيالذين يستخدمون هم 
  

  ACAفي برنامج  أدوات التعافي
نذهب إلى االجتماعات وندعو أفراد البرنامج لمناقشة •

 .مسائل التعافي
ونعرف خبرات اآلخرين  ACAبرنامج مطبوعات نقرأ •

 .فيما نستوضح خبراتنا الشخصية
 .الحدود ونطبقهارسم ن•
اليد االثنا ا عشرة والتقننفذ ونستخدم الخطوات االثنت•

 .عشر
الحيوية والمفيدة األشخاص واألماآن واألشياء حدد ن•

وننبذ األشخاص واألماآن واألشياء غير لحياتنا اليوم 
 .المفيدة

نعيد التواصل مع صورة الطفل الساآنة في أعماقنا أو •
 .نفسنا الحقيقية

 .الدعم والبناءنعمل مع شبكات •
التي نحتاج نحضر االجتماعات التي ترآز على المسائل •

 .العمل في مضمونها
 .ACAبرنامج نقدم الخدمة في •

 أثناء المشارآة في أنفسناإن االستماع إلى اآلخرين وإلى 
 المشارآة في االجتماعات.  التعافياالجتماعات يساعدنا على
فنحن ُنعّبر . وتحديد مشكالتنا وتوضيحهاتساعدنا أحيانًا على الترآيز 

والتكلم بصوٍت عال يساعدنا على حّل بعض . عن مشاعرنا
إلى أي نحن نتحدث عن خططنا العملية لتغيير حياتنا، أو . المشكالت

قدمنا أو في بعض األحيان نسجل ت. مدى تنجح خطتنا الحالية
آأداة تقييم لبرنامجنا وفي الغالب نستخدم االجتماعات . نانجاحات

البرنامج مع أثناء استخدام بصفة شاملة، وذلك بمقارنة حياتنا الحالية 
  .ACAقبل حضور برنامج في فترة البلوغ حياتنا 

ُتشّكل اتجاهاتنا آيف أن خبرات طفولتنا في االجتماعات نفهم 
فنحن نستمع إلى اآلخرين يتكلمون عن . اليوموسلوآنا واختياراتنا 

آما نعرف آيف يمكننا أن . خبراتهم فنتعرف بالتالي على أنفسنا
الصورة تلك أفراد مختلفين عن أننا في قرارة أنفسنا ونستشعر . نتغير
بعض الناس يطلقون على هذا  . إننا سنكون عليهااآلخرونقال التي 

  .نحن نكتشف أنفسنا". الطفل الساآنة في أعماقنا"صورة 
، ونستخدم ACAبرنامج المطبوعات التي تناقش موضوعات نقرأ 

نتمسك بما قرأناه عندما تثور . نجاةآأطواق المطبوعات في الغالب 
يجدون أنه من آثيرون منا يكتبون بصفة يومية، و.  البحارأمواج

بعضنا يكتب للتواصل . بة لنا وضع تصور خاص لألمورالمفيد بالنس
نحن نكتب عن الموضوعات . مع صورة الطفل الساآنة في أعماقنا

 خارج إطار ACAبرنامج نستخدم مهام . حالما تظهرالجديدة 
  .وقضاء وقت ممتعاالجتماعات بهدف تعلم التلقائية 

قيناها من التي تلنبدأ في التعرف على الرسائل السلبية وبالتدريج، 
نتعلم آيفية .  حياتناتحركوالتي مرحلة الطفولة في جانب الوالدين 

نحو هذه خطوة أولى . استبدال هذه الرسائل السلبية بسلوآيات مفيدة
 تختلف د تربية أنفسنا من جديد بالتدريجنعيففيما ". إعادة التربية"

ونبدأ في النظر إلى الحياة من منظور ناضج من  .نظرتنا للحياة
وفي النهاية، نصبح أفرادًا أآثر سعادة وأآثر قوة . الناحية العاطفية

نتعلم آيف .  أي أآثر فعالية على التعامل مع الحياة-وأآثر قدرة
رسم نوعية حياتنا فيما نتعلم وتتحسن . نحترم اآلخرين وأنفسنا

  .واإلصرار على خصوصيتهاإعالنها وحدودنا 

  مقدمة
برنامج مكون من اثنتا عشرة  ACAت أبناء مدمني الكحوليابرنامج 

أسرة مخصص للرجال والنساء الذين نشأوا في خطوة واثنا عشر تقليدًا 
تأسس . مدمنة على استخدام الكحوليات أو تعاني من االختالل العائلي

االختالل العائلي مرض َسبَّب لنا الضرر على أساس أن  ACA برنامج
تتضمن عضويتنا . بلوغة المرحلفي طفولتنا وُيسبِّب لنا الضرر في 

لم تكن ُتستخدم فيها الكحوليات من بيوت  قادمينبالغين أيضًا أشخاصًا 
 أو اإلهمال أو السلوك ة المعاملةتحدث بها إساءأو العقاقير ولكنها آانت 

  .المضطرب
 من االحترام خبراتنا وأساليب التعافي في جٍونحن نتقابل لمشارآة 

ينا تناول الكحوليات واالختالل العائلي في نكتشف آم أثّر عل. المتبادل
وندرك للمرة األولى العوامل . الماضي وآم يؤثر علينا في الحاضر

ا عشرة، تمن خالل ممارسة الخطوات االثن. الضارة في مرحلة طفولتنا
تتوافق مع ، وقبول قوة سماوية ُمحِبة ACAبرنامج  والترآيز على حّل

  .مستوى فهمنا، فإننا نجد الحرية
  

  ACAنحضر برنامج لماذا 
قد ف. يبدو أن قراراتنا وإجاباتنا الخاصة بمسائل الحياة لم تكن ناجحة

آما استنفذنا آل الطرق التي . أصبحنا غير قادرين على إدارة حياتنا
وفي الغالب فقدنا ابتكارنا ومرونتنا . اعتقدنا أنها ستجلب لنا السعادة

.  نوعية الحياة اختيارًا متاحًالم يعد االستمرار في نفس. وحس الدعابة
تقريبًا التخلي عن فكرة أننا قادرين ومع ذلك، وجدنا أنه من المستحيل 

وفيما آنا ُمرهقين، عقدنا اآلمال على أن العالج قد . على إصالح أنفسنا
وظيفة جديدة أو الرحيل إلى مكان آخر، ولكن أو  يتمثل في عالقة جديدة

  .ب المساعدةولهذا قررنا طل. يحدثهذا لم 
  

  "واصل الحضورن"لماذا 
، يشجع أعضاء المجموعة بعضهم البعض ACAات في نهاية اجتماع

أشخاصًا في لماذا؟ ألننا وجدنا . االجتماعات" مواصلة حضور"على 
ولم  ولم يحاولوا إصالحنا ينتقدوننا فلم االجتماعات يستمعون إلى حديثنا

 إننا لو واظبنا على حضور ولكنهم قالوا لنا ببساطة. آالمناا يقاطعو
وهذا ما . التحسناالجتماعات في مواعيد ثابتة فسوف نبدأ تدريجيًا في 

  .فعلناه

  ACA في اجتماعات الذي نعمله ما
نتشارك ما يحدث في حياتنا وآيف نتعامل مع هذه •

: مثال. (الموضوعات في برنامج التعافي الخاص بنا
 ).أملنامشارآة خبراتنا وقوتنا و

 .بكة دعم شخصيةنبني ش•
نتدرب على التعافي الخاص بنا والحدود الشخصية من •

 .خالل تقديم الخدمة
  

  ما الذي ال نعمله أثناء االجتماعات
 .ال ننساق إلى أحاديث جانبية•
 .ال ننتقد•
 .ق على ما يقوله اآلخرونعّلال ُن•
 .ال نقدم النصيحة•
ال نشتت انتباه اآلخرين عن المتكلم من خالل الكالم أو •

 .لهمس أو اإليماء أو الضوضاء أو الحرآةا
 .ننتهك هوية اآلخرين السريةال •
 ).في أي سياق(ال نكرر ما يقال في االجتماعات •

  
  ننفذ برنامج التعافيآيف 

لقد تعلمنا بالخبرة أن أعضاء . بمعدالت متفاوتةيتعافى األفراد 
ر فترة زمنية  الذين يحققون أعظم المكاسب في أقصACAبرنامج 

  .أدوات التعافيالذين يستخدمون هم 
  

  ACAفي برنامج  أدوات التعافي
نذهب إلى االجتماعات وندعو أفراد البرنامج لمناقشة •

 .مسائل التعافي
ونعرف خبرات اآلخرين  ACAبرنامج مطبوعات نقرأ •

 .فيما نستوضح خبراتنا الشخصية
 .الحدود ونطبقهارسم ن•
اليد االثنا ا عشرة والتقننفذ ونستخدم الخطوات االثنت•

 .عشر
الحيوية والمفيدة األشخاص واألماآن واألشياء حدد ن•

وننبذ األشخاص واألماآن واألشياء غير لحياتنا اليوم 
 .المفيدة

نعيد التواصل مع صورة الطفل الساآنة في أعماقنا أو •
 .نفسنا الحقيقية

 .الدعم والبناءنعمل مع شبكات •
التي نحتاج نحضر االجتماعات التي ترآز على المسائل •

 .العمل في مضمونها
 .ACAبرنامج نقدم الخدمة في •

 أثناء المشارآة في أنفسناإن االستماع إلى اآلخرين وإلى 
 المشارآة في االجتماعات.  التعافياالجتماعات يساعدنا على
فنحن ُنعّبر . وتحديد مشكالتنا وتوضيحهاتساعدنا أحيانًا على الترآيز 

والتكلم بصوٍت عال يساعدنا على حّل بعض . عن مشاعرنا
إلى أي نحن نتحدث عن خططنا العملية لتغيير حياتنا، أو . المشكالت

قدمنا أو في بعض األحيان نسجل ت. مدى تنجح خطتنا الحالية
آأداة تقييم لبرنامجنا وفي الغالب نستخدم االجتماعات . نانجاحات

البرنامج مع أثناء استخدام بصفة شاملة، وذلك بمقارنة حياتنا الحالية 
  .ACAقبل حضور برنامج في فترة البلوغ حياتنا 

ُتشّكل اتجاهاتنا آيف أن خبرات طفولتنا في االجتماعات نفهم 
فنحن نستمع إلى اآلخرين يتكلمون عن . اليوموسلوآنا واختياراتنا 

آما نعرف آيف يمكننا أن . خبراتهم فنتعرف بالتالي على أنفسنا
الصورة تلك أفراد مختلفين عن أننا في قرارة أنفسنا ونستشعر . نتغير
بعض الناس يطلقون على هذا  . إننا سنكون عليهااآلخرونقال التي 

  .نحن نكتشف أنفسنا". الطفل الساآنة في أعماقنا"صورة 
، ونستخدم ACAبرنامج المطبوعات التي تناقش موضوعات نقرأ 

نتمسك بما قرأناه عندما تثور . نجاةآأطواق المطبوعات في الغالب 
يجدون أنه من آثيرون منا يكتبون بصفة يومية، و.  البحارأمواج

بعضنا يكتب للتواصل . بة لنا وضع تصور خاص لألمورالمفيد بالنس
نحن نكتب عن الموضوعات . مع صورة الطفل الساآنة في أعماقنا

 خارج إطار ACAبرنامج نستخدم مهام . حالما تظهرالجديدة 
  .وقضاء وقت ممتعاالجتماعات بهدف تعلم التلقائية 

قيناها من التي تلنبدأ في التعرف على الرسائل السلبية وبالتدريج، 
نتعلم آيفية .  حياتناتحركوالتي مرحلة الطفولة في جانب الوالدين 

نحو هذه خطوة أولى . استبدال هذه الرسائل السلبية بسلوآيات مفيدة
 تختلف د تربية أنفسنا من جديد بالتدريجنعيففيما ". إعادة التربية"

ونبدأ في النظر إلى الحياة من منظور ناضج من  .نظرتنا للحياة
وفي النهاية، نصبح أفرادًا أآثر سعادة وأآثر قوة . الناحية العاطفية

نتعلم آيف .  أي أآثر فعالية على التعامل مع الحياة-وأآثر قدرة
رسم نوعية حياتنا فيما نتعلم وتتحسن . نحترم اآلخرين وأنفسنا

  .واإلصرار على خصوصيتهاإعالنها وحدودنا 
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أبناء مدمني الكحوليات برنامج لقد تعلمنا بالخبرة أن أعضاء 
ACA  يحققون أعظم المكاسب في أقصر فترة زمنية هم الذين

تعافى  آًال منا يآما وجدنا أن". التعافيأدوات "الذين يستخدمون 
نحن أفراد ننتمي إلى . باينةمتات متفاوتة وفي أوقات بسرع

  .فيات متنوعةخبرات وخل
  

  العضوية
الشرط الوحيد للعضوية هو الرغبة في التعافي من تأثيرات النشأة 

مدمنة على استخدام الكحوليات أو تعاني من االختالل في أسرة 
  .العائلي

  
  المطبوعاتسياسة 

إتاحة خطوة  اثنتا عشرة تتطلب الكثير من البرامج المكونة من
. في االجتماعاتفقط ج المنشورة في سياق البرنامالمطبوعات 
 أن هناك معلومات قيمة موجودة ACAاعتبر برنامج منذ البداية، 

ولهذا نقترح أن تتوافق أي مطبوعات . خارج إطار البرنامج
 ةا عشرت االثنACAمع خطوات االجتماعات ستخدم في خارجية ُت
آما يقترح برنامجنا فصل هذه .  االثنا عشرACAوتقاليد 

لمزيد من .  المعتمدةACAات مؤتمر مطبوعالمطبوعات عن 
، يرجى الرجوع إلى ACAالمعلومات عن سياسة مطبوعات 

  ".ACAسياسة مطبوعات "الكتيب المعنون 
  

  المشارآات اختيارية
ومع ذلك، فنحن . ال توجد أجور أو رسوم مطلوبة للعضوية

نحن نقدم . مجموعة مدعمة ذاتيًا من خالل مشارآاتنا الشخصية
بقدر استطاعتنا، وذلك د السابع في االجتماعات تبرعات التقلي

  .تقديرًا للمزايا التي يقدمها لنا برنامجنا
ستخدم مشارآاتنا في استمرار العمل على مستوى االجتماع، ُت

وعلى ). دفع اإليجار، وشراء المشروبات، وإتاحة المطبوعات(
الحفاظ على خطوط ُتستخدم مشارآاتنا في المستوى اإلقليمي، 

وعلى . العالميةخدمة والصل بين المجموعات الداخلية التوا
ُتستخدم مشارآاتنا في إتاحة االجتماعات العالمية، خدمة مستوى ال

من  وذلك ACAآل عضو مسئول عن استمرار عمل . للناس
خالل ضمان أن اجتماعهم يدعم مجموعتهم الداخلية ومنطقتهم 

  . العالميةمنظمات الخدمةو
 

 
 
 
 

  االلتحاق
ACAاثنا عشر خطوة و اثنتا عشرة مج مستقل مكون من برنا

نحن ال ننتسب إلى أي منظمة أخرى تتكون برامجها من . ًاقليدت
ومع ذلك، فنحن نتعاون مع برامج أخرى . اثنتا عشرة خطوة

نتعاون مع نحن ال . مكونة من اثنتا عشرة خطوة واثنا عشر تقليدًا
ت سياسية  أو منظمة أو هيئة أو مجموعاطائفةمذهب أو أي 

، آما أننا تنحن ال نشارك في أي مجادال. قانونمختصة بتنفيذ ال
  .نقرر أو نعارض أي قضاياال 
  

  دعوة شخصية
مواصلة  وACAاجتماعات هذه دعوتك الشخصية لحضور 

نحن . فحضورك االجتماعات يساعدنا في التعافي. الحضور
رى هل  نولكن علينا أن. ناجح بالنسبة لنا البرنامجنعرف أن هذا 

هذا طريقنا . أي شخص يستخدم البرنامج بأمانةيمكن أن يفشل 
  .العقل، وهذا برنامجنا نحو السكينةسالمة نحو 

  ! ناجحACAبرنامج . نحن ندعوك للمشارآة
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أبناء مدمني الكحوليات برنامج لقد تعلمنا بالخبرة أن أعضاء 
ACA  يحققون أعظم المكاسب في أقصر فترة زمنية هم الذين

تعافى  آًال منا يآما وجدنا أن". التعافيأدوات "الذين يستخدمون 
نحن أفراد ننتمي إلى . باينةمتات متفاوتة وفي أوقات بسرع

  .فيات متنوعةخبرات وخل
  

  العضوية
الشرط الوحيد للعضوية هو الرغبة في التعافي من تأثيرات النشأة 

مدمنة على استخدام الكحوليات أو تعاني من االختالل في أسرة 
  .العائلي

  
  المطبوعاتسياسة 

إتاحة خطوة  اثنتا عشرة تتطلب الكثير من البرامج المكونة من
. في االجتماعاتفقط ج المنشورة في سياق البرنامالمطبوعات 
 أن هناك معلومات قيمة موجودة ACAاعتبر برنامج منذ البداية، 

ولهذا نقترح أن تتوافق أي مطبوعات . خارج إطار البرنامج
 ةا عشرت االثنACAمع خطوات االجتماعات ستخدم في خارجية ُت
آما يقترح برنامجنا فصل هذه .  االثنا عشرACAوتقاليد 

لمزيد من .  المعتمدةACAات مؤتمر مطبوعالمطبوعات عن 
، يرجى الرجوع إلى ACAالمعلومات عن سياسة مطبوعات 

  ".ACAسياسة مطبوعات "الكتيب المعنون 
  

  المشارآات اختيارية
ومع ذلك، فنحن . ال توجد أجور أو رسوم مطلوبة للعضوية

نحن نقدم . مجموعة مدعمة ذاتيًا من خالل مشارآاتنا الشخصية
بقدر استطاعتنا، وذلك د السابع في االجتماعات تبرعات التقلي

  .تقديرًا للمزايا التي يقدمها لنا برنامجنا
ستخدم مشارآاتنا في استمرار العمل على مستوى االجتماع، ُت

وعلى ). دفع اإليجار، وشراء المشروبات، وإتاحة المطبوعات(
الحفاظ على خطوط ُتستخدم مشارآاتنا في المستوى اإلقليمي، 

وعلى . العالميةخدمة والصل بين المجموعات الداخلية التوا
ُتستخدم مشارآاتنا في إتاحة االجتماعات العالمية، خدمة مستوى ال

من  وذلك ACAآل عضو مسئول عن استمرار عمل . للناس
خالل ضمان أن اجتماعهم يدعم مجموعتهم الداخلية ومنطقتهم 

  . العالميةمنظمات الخدمةو
 

 
 
 
 

  االلتحاق
ACAاثنا عشر خطوة و اثنتا عشرة مج مستقل مكون من برنا

نحن ال ننتسب إلى أي منظمة أخرى تتكون برامجها من . ًاقليدت
ومع ذلك، فنحن نتعاون مع برامج أخرى . اثنتا عشرة خطوة

نتعاون مع نحن ال . مكونة من اثنتا عشرة خطوة واثنا عشر تقليدًا
ت سياسية  أو منظمة أو هيئة أو مجموعاطائفةمذهب أو أي 

، آما أننا تنحن ال نشارك في أي مجادال. قانونمختصة بتنفيذ ال
  .نقرر أو نعارض أي قضاياال 
  

  دعوة شخصية
مواصلة  وACAاجتماعات هذه دعوتك الشخصية لحضور 

نحن . فحضورك االجتماعات يساعدنا في التعافي. الحضور
رى هل  نولكن علينا أن. ناجح بالنسبة لنا البرنامجنعرف أن هذا 

هذا طريقنا . أي شخص يستخدم البرنامج بأمانةيمكن أن يفشل 
  .العقل، وهذا برنامجنا نحو السكينةسالمة نحو 
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أبناء مدمني الكحوليات برنامج لقد تعلمنا بالخبرة أن أعضاء 
ACA  يحققون أعظم المكاسب في أقصر فترة زمنية هم الذين

تعافى  آًال منا يآما وجدنا أن". التعافيأدوات "الذين يستخدمون 
نحن أفراد ننتمي إلى . باينةمتات متفاوتة وفي أوقات بسرع

  .فيات متنوعةخبرات وخل
  

  العضوية
الشرط الوحيد للعضوية هو الرغبة في التعافي من تأثيرات النشأة 

مدمنة على استخدام الكحوليات أو تعاني من االختالل في أسرة 
  .العائلي

  
  المطبوعاتسياسة 

إتاحة خطوة  اثنتا عشرة تتطلب الكثير من البرامج المكونة من
. في االجتماعاتفقط ج المنشورة في سياق البرنامالمطبوعات 
 أن هناك معلومات قيمة موجودة ACAاعتبر برنامج منذ البداية، 

ولهذا نقترح أن تتوافق أي مطبوعات . خارج إطار البرنامج
 ةا عشرت االثنACAمع خطوات االجتماعات ستخدم في خارجية ُت
آما يقترح برنامجنا فصل هذه .  االثنا عشرACAوتقاليد 

لمزيد من .  المعتمدةACAات مؤتمر مطبوعالمطبوعات عن 
، يرجى الرجوع إلى ACAالمعلومات عن سياسة مطبوعات 

  ".ACAسياسة مطبوعات "الكتيب المعنون 
  

  المشارآات اختيارية
ومع ذلك، فنحن . ال توجد أجور أو رسوم مطلوبة للعضوية

نحن نقدم . مجموعة مدعمة ذاتيًا من خالل مشارآاتنا الشخصية
بقدر استطاعتنا، وذلك د السابع في االجتماعات تبرعات التقلي

  .تقديرًا للمزايا التي يقدمها لنا برنامجنا
ستخدم مشارآاتنا في استمرار العمل على مستوى االجتماع، ُت

وعلى ). دفع اإليجار، وشراء المشروبات، وإتاحة المطبوعات(
الحفاظ على خطوط ُتستخدم مشارآاتنا في المستوى اإلقليمي، 

وعلى . العالميةخدمة والصل بين المجموعات الداخلية التوا
ُتستخدم مشارآاتنا في إتاحة االجتماعات العالمية، خدمة مستوى ال

من  وذلك ACAآل عضو مسئول عن استمرار عمل . للناس
خالل ضمان أن اجتماعهم يدعم مجموعتهم الداخلية ومنطقتهم 

  . العالميةمنظمات الخدمةو
 

 
 
 
 

  االلتحاق
ACAاثنا عشر خطوة و اثنتا عشرة مج مستقل مكون من برنا

نحن ال ننتسب إلى أي منظمة أخرى تتكون برامجها من . ًاقليدت
ومع ذلك، فنحن نتعاون مع برامج أخرى . اثنتا عشرة خطوة

نتعاون مع نحن ال . مكونة من اثنتا عشرة خطوة واثنا عشر تقليدًا
ت سياسية  أو منظمة أو هيئة أو مجموعاطائفةمذهب أو أي 

، آما أننا تنحن ال نشارك في أي مجادال. قانونمختصة بتنفيذ ال
  .نقرر أو نعارض أي قضاياال 
  

  دعوة شخصية
مواصلة  وACAاجتماعات هذه دعوتك الشخصية لحضور 

نحن . فحضورك االجتماعات يساعدنا في التعافي. الحضور
رى هل  نولكن علينا أن. ناجح بالنسبة لنا البرنامجنعرف أن هذا 

هذا طريقنا . أي شخص يستخدم البرنامج بأمانةيمكن أن يفشل 
  .العقل، وهذا برنامجنا نحو السكينةسالمة نحو 

  ! ناجحACAبرنامج . نحن ندعوك للمشارآة
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