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Slide 1
Esta é a quarta de cinco apresentações cobrindo o material do Relatório da Agenda da Conferência de 2018 (ou CAR para abreviar). 
Slide 2
Para facilitar para os membros, grupos e estruturas de serviço a leitura e estudo do CAR, as moções foram agrupadas em categorias. A maior parte das categorias começa com algum material histórico e links para documentos relevantes.
Esta apresentação cobre os principais pontos do texto Futuro da WSC e as moções regionais de número 15 a 25, relacionadas aos papel dos fóruns zonais, assentamento na Conferência Mundial de Serviços e outros assuntos da WSC.
Slide 3
Tenha em mente que estas apresentações somente cobrem os pontos principais do CAR. Encorajamos a todos os membros a lerem o CAR em si para mais informações, incluindo as respostas do Quadro Mundial completas, bem como o impacto financeiro e os procedimentos afetados por cada moção. Vá a www.na.org/conference para obter o CAR 2018 completo e as outras apresentações.
Slide 4
[Sem comentários]	
Slide 5
O Futuro da WSC é um projeto em andamento, visando melhorar a eficácia e sustentabilidade da conferência. O projeto teve origem a partir de um objetivo do Plano Estratégico do NAWS para 2016-2018. Escrevemos três relatórios sobre o tema e realizamos várias reuniões virtuais com os participantes da conferência.  Esses relatórios e outros materiais relacionados podem ser encontrados na internet em www.na.org/future. 
O projeto Futuro da WSC tem três estratégias para melhorar a sustentabilidade e eficiência da WSC: discutir opções para assentamento na WSC; melhorar a eficiência da própria semana de reunião da WSC; e fazer melhor uso do tempo entre Conferências. O assentamento é a parte mais desafiadora deste trabalho e recuamos na tentativa de estruturar opções de assentamento para a Conferência discutir. 
O principal foco do texto do CAR são as recomendações para melhorar a semana da Conferência em si. Você encontrará mais informações sobre essas sugestões nos relatórios 1 e 3 do Futuro da WSC.
Slide 6
Conforme este diagrama do CAR mostra, as últimas cinco Conferências foram cada uma mais extensa do que a anterior. Passou-se mais tempo discutindo e decidindo sobre moções e propostas, e menos tempo apresentando informações e discutindo ideias em grupos pequenos.


Slide 7
Este gráfico dá alguma ideia de quanto tempo extra de fato passou-se em moções e propostas.  As moções e propostas consideradas em cada sessão administrativa das últimas cinco Conferências foram representadas nesses gráficos. As barras em cinza representam quantas dessas moções foram aprovadas. Olhando para a barra inferior de cada Conferência, vê-se claramente que muitas propostas de assuntos novos são apresentadas, mas muito poucas aprovadas.
Slide 8
O CAR fornece maiores detalhes das horas disponíveis na Conferência e os temas essenciais que são cobertos a cada ano. Levando em conta o tempo necessário para intervalos, a Conferênica tem tempo para 24 sessões de 90 minutos cada. Este slide lista 14 das sessões que sentimos serem essenciais que são descritas brevemente no CAR. 
Também é necessário tempo adicional para discutir e chegar a decisões sobre as questões contidas no CAR. Foram gastas 13 horas e meia nisto em 2014 e 18 horas em 2016, levando ao cancelamento e à combinação de diversas sessões que estavam planejadas. Tomar decisões cuidadosas enquanto corpo de serviço como um todo na Conferência toma tempo, mas a quantidade de tempo que estamos gastando não parece produtiva. 
Slide 9
Desde 2004, temos marcado uma sessão de discussões antes das sessões de tomadas de decisão formal. Acreditamos que exista consenso para eliminar as sessões de asssuntos formais da WSC completamente, e tornar todas as sessõse de decisões relacionadas ao CAR e ao CAT em sessões de discussão.
O que antes era chamado de “assuntos velhos”, será agora chamado de decisões e discussões relacionadas ao CAR.  
O que temos chamado de “assuntos novos” será agora dividido em dois tipos diferentes de sessões.  Uma sessão terá foco em discussões e decisões relacionadas ao CAR, que vão incluir moções e propostas para aprovar o orçamento e os planos de projeto, assentamentos de regiões, e abordar outros temas de decisão encaminhados pelo Quadro no material do Seguimento de Aprovação da Conferência (CAT).  O segundo tipo de sessão é de propostas recentemente submetidas na WSC.
Slide 10
As mudanças mais interessantes que estamos sugerindo têm a ver com propostas submetidas na WSC. Existem muitas maneiras para participantes compartilharem ideias ou propostas antes da Conferência, mas a maioria das propostas apresentadas em assuntos novos não foram partilhadas com outros participantes antes da WSC. Como os gráficos que vimos mostram, muitas propostas são apresentadas, mas muito poucas aprovadas. Além disso, o tempo gasto em assuntos novos nas últimas duas Conferências significou termos que reestruturar as sessões do último dia. Essas sessões são cruciais para certificar que encerramos a Conferência com uma compreensão compartilhada, e foram muito prejudicadas.
Nossa sugestão é a de que os participantes priorizem todas as novas propostas e, então, discutam somente aquelas mais valorizadas nas sessões de discussão em pequenos grupos. Duas sessões de 90 minutos serão planejadas para essas discussões. Se houver qualquer proposta que mais da metade dos participantes quiserem discutir, mas que não tivermos tempo de considerar, podemos tomar uma decisão coletiva, como Conferência, sobre como levar essas ideias ou preocupações adiante após a WSC. A sessão Seguindo Adiante, sábado de manhã, será uma oportunidade de relatar à plenária essas discussões e estabelecer uma compreensão compartilhada nos pequenos grupos.


Slide 11
Uma das questões de procedimentos mais discutidas na última WSC foi se determinada decisão teria maioria de dois terços ou maioria simples. Estamos sugerindo uma mudança nos procedimentos da Conferência e requerer maioria de dois terços para todas as decisões, exceto as eleições, que continuariam com as mesmas porcentagens de hoje. O limite mais alto para decisões parece estar em harmonia com a nossa evolução, enquanto Conferência, na direção de um processo de tomada de decisão por consenso. Recentemente fizemos essa mesma mudança para decisões tomadas pelo Quadro Mundial.
Slide 12
O projeto Futuro da WSC também se concentra em maneiras de utilizar o tempo durante as Conferências. A comunicação continua a ser um desafio para nós e, enquanto Conferência, continuamos a nos debater com o modo de desenvolver ideias ao longo do ciclo.
Os fóruns atuais para partilhar e desenvolver ideias - o quadro de discussões dos participantes da Conferência e o site FTP - são ambos subutilizados e continua a ser um desafio manter o foco ao longo de muitos meses.
As reuniões virtuais certamente também ajudaram e estamos interessados em ver se conseguimos levar ideias da WSC 2018 adiante em discussões de particpantes da Conferência ao longo de todo o ciclo. Ter discussões ao final da semana da Conferência sobre novas ideias apresentadas por participantes pode melhorar a nossa capacidade, enquanto Conferência, de dar continuidade a essas conversas.
Slide 13
Tendo falado sobre algumas das ideias contidas no texto sobre o Futuro da WSC, agora vamos revisar as moções regionais relacionadas à Conferência. O primeiro desses assuntos é o papel das zonas. 
Slide 14
O Relatório da Agenda da Conferência traz informação de base e links relacionados a este tema. 
As páginas um e dois do Guia para Serviços Mundiais em NA traz uma descrição dos fóruns zonais que, na prática, variam bastante entre si. Mais informações sobre as zonas pode ser encontrada em www.na.org/future. No momento, estamos atualizando as informações que temos das zonas sobre os seus papeis e funções e vamos postar toda informação que estiver disponível. 
Slide 15
Moção 15: Realizar uma reunião de 3 dias com 2 representantes de cada um dos fóruns zonais existentes. A reunião será planejada pelos Serviços Mundiais de NA, que também irão custear as despesas da reunião. Os fóruns zonais ou suas regiões irão arcar com o custo das viagens e refeições dos representantes, contando com auxílio financeiro dos Serviços Mundiais de NA, se necessário.
A reunião ocorrerá no ciclo de conferência de 2018-2020.
Propósito: Criar uma oportunidade para os fóruns zonais entrarem em contato com os demais fóruns, se apresentarem, falarem sobre seu funcionamento e sobre uma possível representação zonal futura na WSC, suas vantagens e desafios.
Apresentada por: Região Portugal


Slide 16
Justificativa da Região: Achamos que a representação zonal é o caminho a seguir para o assento na WSC. Acreditamos que promover um encontro entre os 15 fóruns zonais existentes poderá levar a um uso mais eficiente dos recursos de NA, permitir que NA leve a mensagem aos adictos em seus próprios idiomas de forma mais eficaz, melhorar a responsabilidade e a conscientização na WSC. Uma reunião das zonas permitirá uma troca de ideias e de informações entre elas.  Nas partes do mundo em que o desenvolvimento da irmandade é importante, ter os zonais com recursos para atender alguns desses pedidos locais pode ser mais eficiente do que deixar tudo a cargo do WSO.
Slide 17
A combinação de proximidade geográfica e, às vezes, conhecimento do idioma podem fazer das zonas uma ferramenta importante para ajudar as comunidades menores a crescer, oferecendo a um maior número de adictos a chance de conhecer a mensagem de NA em seu próprio idioma.  À medida que NA cresce, mais e mais regiões pedem assento na WSC. Se o Irã seguir o padrão do Brasil, a WSC poderá se deparar com muitos pedidos de assentos para novas regiões. Uma oportunidade fundamental de ter um encontro zonal é ver um caminho para que a WSC seja representada por zonas em vez de regiões. Isso levaria a uma WSC com menos delegados, tornando mais fácil o diálogo entre os membros e a formação de uma consciência clara da irmandade.
Slide 18
Resposta do Quadro Mundial: Nós apoiamos a ideia de uma reunião única de três dias onde um grupo de pessoas diferente possa se unir para falar sobre o papel das zonas e as possibilidades de assentos zonais. Nunca houve uma reunião internacional presencial entre as diferentes zonas. Isso proporcionaria a um grupo de pessoas com profunda experiência zonal, mas que nunca se sentaram juntas em torno de uma mesa, a oportunidade de se encontrar pessoalmente e trocar ideias. Uma maneira de obter novas ideias é escutar uma nova estrutura. Achamos também que a reunião poderia ser complementada com serviço adicional e reuniões on-line.
Poderíamos incluir a reunião em nosso orçamento alocado para o projeto Futuro da WSC, que trará propostas no material do CAT. Esse grupo funcionaria como qualquer outro grupo de trabalho dos Serviços Mundiais de NA, mas a escolha dos participantes viria das zonas. Determinar que zonas receberiam ajuda financeira seria responsabilidade dos Serviços Mundiais.
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PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 20
Moção 16: Que o Quadro Mundial elabore um plano de projeto incluindo orçamento e cronograma, para apresentação na WSC 2020, sobre a função das zonas, sua relação com a irmandade em geral, inclusive integrando a participação dos Delegados Zonais ao processo de tomada de decisões da WSC.
Propósito: Entender melhor a diversidade das zonas, ajudar a fundamentar os debates da WSC 2020 e conduzir mudanças bem ponderadas na representatividade, que possam ser aplicadas a qualquer zona. 
Apresentada por: Região Austrália e Região Aotearoa NZ
Slide 21
Justificativa das Regiões: Antes de avançar para a representação zonal, precisamos entender corretamente a função das zonas, os serviços que elas prestam e suas relações com as comunidades participantes e a irmandade em geral.  Isso nos permitirá fazer mudanças viáveis, se necessário. Teremos um melhor entendimento das zonas e de como elas poderão se encaixar formalmente na WSC.
Slide 22
Resposta do Quadro Mundial: O Futuro da WSC tem sido um foco de projeto para os Serviços Mundiais nos dois últimos ciclos da conferência, e o projeto em questão estaria em sintonia com esse foco. Se a conferência apoiar a Moção 15, as informações da reunião de representantes zonais serviriam para estruturar este plano do projeto e, muito provavelmente, o trabalho em si, caso o plano de projeto venha a ser aprovado.
Slide 23
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 24
Existem cinco moções relacionadas a assentamento de zonas na Conferência.
Slide 25
Estamos apresentando uma única resposta para todas essas moções sobre assentamento zonal. 
Conforme já expressamos por todo este ciclo, não vemos o nosso papel como sendo o de liderar a WSC para um modelo específico de assentamento. Acreditamos que a mudança é necessária para que a conferência seja efetiva e sustentável, mas, no final da WSC 2016, explicamos que não iríamos fazer uma recomendação específica sobre a questão do assento neste ciclo, e estamos mantendo a nossa palavra. Entendemos que esta é uma decisão que a irmandade precisa tomar e, se a conferência conseguir formar ou manifestar um consenso em torno de uma visão de mudança para o futuro da WSC, nós iremos apoiar essa direção.
Slide 26
Uma série de fontes relacionadas a assentamento na WSC estão no Conference Report 2016, disponível no link WSC Archive na página da Conferência www.na.org/conference, e ideias sobre a necessidade de mudança na representação na WSC podem ser encontradas no relatório de maio de 2017 Futuro da WSC, postado em www.na.org/future.
Links diretos a ambos relatórios podem ser encontrados no CAR. 
Slide 27
Moção 17:  Aprovar uma mudança na descrição dos participantes da Conferência Mundial de Serviço, de delegados regionais para delegados zonais.  Essa mudança acontecerá no decorrer de 3 ciclos de conferência, de 2018 a 2024, ficando a critério das regiões com assento a escolha de como preferem ser representadas durante o período de transição. Esses três ciclos de conferência serão usados para desenvolver detalhes para o futuro. Quaisquer ideias ou procedimentos desenvolvidos serão apresentados à irmandade através do CAR. Os delegados zonais presentes na WSC votarão em nome de todas as regiões com assento que não estiverem representadas por um delegado regional. Nenhum novo pedido de assento regional será analisado durante a transição.
Propósito: Permitir uma transição para a representação zonal, deixando ficar a critério da região a escolha de representação durante o período de transição.
Apresentada por: Região Portugal


Slide 28
Justificativa da Região: Acreditamos que a WSC atual não é tão eficaz quanto poderia ser. Esperamos avançar em direção ao assento zonal.  Os desafios de organizar uma reunião com 118 DRs, 88 suplentes e 15 membros do Quadro Mundial levaram a muitas discussões processuais na WSC.  Os mais de 200 participantes limitam o envolvimento de muitos delegados na reunião e em seus debates. Isso levou a uma WSC que muitos membros consideram frustrante e ineficaz. Acreditamos que, ao avançarmos para a representação zonal com menos membros na reunião da WSC, teremos melhor formação de uma consciência, aumentando a responsabilidade e eficácia dos Serviços Mundiais e a esperança de melhor conexão entre o WSO e as regiões. 
Slide 29
Entendemos que algumas zonas estariam prontas para passar diretamente para uma representação zonal, e que outras precisariam de tempo para fazer mudanças.  Se pudermos concordar com o destino aonde queremos chegar, então podemos descobrir como chegar lá. Isso também permitiria diminuir o custo da WSC, liberando o dinheiro para ser utilizado em nosso propósito primordial. O assento zonal também significaria que todas as comunidades de NA estariam representadas na WSC, porque aderiram a uma zona e, assim, tornaram a WSC uma estrutura verdadeiramente inclusiva.
Slide 30
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 31
Moção 18: Que qualquer fórum zonal, que tenha duas ou mais regiões/comunidades com assento no fórum zonal e sem assento na Conferência Mundial de Serviço, possa decidir pelo envio de um Delegado Zonal para a Conferência Mundial de Serviço para representar essas regiões ou comunidades.
Propósito: Proporcionar representação na Conferência Mundial de Serviço para as inúmeras comunidades de NA de todo o mundo que não possuem assento na WSC. 
Apresentada por: Região Austrália e Região Aotearoa NZ
Slide 32
Justificativa das Regiões:As zonas fora dos EUA têm um número significativo de regiões ou comunidades que não possuem assento na WSC. No APF (Fórum Pacífico-Asiático), 20 de 29 regiões não têm assento; no Afri-Can (Fórum Zonal Africano) são 13 de 14 regiões sem assento; na EDM (Reunião dos Delegados Europeus) são 14 de 30; no Brasil (FZB) são 7 de 9; na América Latina (FZLA) são 5 de 21; na CANA (Assembleia Canadense), 2 de 8; na Rússia (RSZF), 4 de 5. Muitas dessas regiões podem não atender aos critérios de concessão de assento devido ao tamanho ou evolução da irmandade, ou não conseguir apoio da WSC para se credenciar.  Coletivamente, porém, as comunidades sem assento na WSC representam milhares de reuniões de NA e um percentual significativo da população mundial. No entanto, o número de reuniões é desproporcionalmente baixo em comparação com os lugares onde NA está bem estabelecido. A Conferência Mundial de Serviço está, portanto, longe de ser um fórum que realmente represente a irmandade mundial e as perspectivas de Narcóticos Anônimos no século XXI. 


Slide 33
Essa modificação na representatividade oferece um método provisório para incorporar a nossa diversidade, até que mudanças permanentes na representação sejam acordadas e implementadas. Fóruns zonais como o APF e a EDM estão prestando serviços diretamente através de esforços de desenvolvimento da irmandade em suas comunidades integrantes. Como resultado desse serviço, muitas comunidades agora estão crescendo. No entanto, é necessário um apoio para as traduções ou oficinas maior do que os recursos limitados das zonas proporcionam. Atualmente, não existe uma maneira direta para essas comunidades compartilharem suas necessidades e pontos de vista com a plataforma global de NA.
Slide 34
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 35
Observe que os apresentadores das moções de 18 a 21 especificaram que se a Moção 18 não passar, as Moções 19, 20 e 21 não serão apresentadas. 
Moção 19: Se a moção 18 não for aprovada, esta moção não será apresentada. 
Que os Delegados Zonais sejam membros votantes, quando presentes na Conferência Mundial de Serviço. Os Delegados Zonais teriam direito a um voto.
Propósito: Proporcionar direito de voto aos Delegados Zonais, equivalente ao dos Delegados Regionais.
Apresentada por: Região Austrália e Região Aotearoa NZ
Slide 36
Justificativa da Região: Como participantes da WSC, os Delegados Zonais atuariam da mesma forma que qualquer Delegado Regional, e de fato poderiam estar representando a consciência de várias Regiões/Comunidades sem assento na WSC, conferindo maior diversidade à conferência. O 7° Conceito nos lembra que “todos os membros de um corpo de serviço arcam com responsabilidade substancial pelas decisões desse corpo e devem poder participar plenamente dos processos de tomada de decisão”. Qualquer Delegado que não possa votar na WSC não está participando plenamente e, portanto, não cumpre a responsabilidade do Zonal que representa e não é um participante pleno da WSC.

Slide 37
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 38
Lembrar que, tal como a moção anterior, esta só será apresentada se a Moção 18 for aprovada.
Moção 20: Se a moção 18 não for aprovada, esta moção não será apresentada.
Os Delegados Zonais, quando comparecerem à WSC, serão elegíveis para receber o mesmo custeio dos Serviços Mundiais de NA que os delegados regionais.  O custeio inclui apenas as despesas de viagem, hospedagem e refeições.
Propósito: Os delegados zonais estão aptos a receber o mesmo custeio dos Serviços Mundiais de NA que os outros participantes da WSC.
Apresentada por: Região Austrália e Região Aotearoa NZ
Slide 39
Justificativa das Regiões: Delegados de algumas partes do mundo viajam longas distâncias até a WSC. O custo das tarifas aéreas, hospedagem e vistos para enviar um Delegado Zonal (Regional ou Zonal) residente na zona Pacífico-Asiática para a Conferência Mundial de Serviço pode chegar a US$ 3.000. O custo variável é a passagem aérea, que pode representar mais da metade desse valor para um delegado que percorra distâncias mais longas. Essa é a mesma despesa que o NAWS tem atualmente com a participação de qualquer Delegado Regional custeado, que venha de um local semelhante. 
Slide 40
O impacto para a Zona pode ser significativo.  Por exemplo, esse valor representa cerca de 10% do orçamento anual do Fórum Pacífico-Asiático (APF). As prioridades de gastos atuais do APF são a reunião anual do APF, o custeio da ida de qualquer comunidade que não possa fazê-lo e o desenvolvimento da irmandade. Assim como acontece com os custos dos DRs, qualquer Zona que tenha condições poderá contribuir livremente com o valor que puder para cobrir essas despesas ou parte delas. 
Slide 41
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 42
Moção 21: Se a moção 18 não for aprovada, esta moção não será apresentada. 
Os Delegados Zonais Suplentes podem participar da WSC com os mesmos direitos e limitações que são assegurados atualmente aos Delegados Regionais Suplentes.
Propósito: Permitir que o Delegado Suplente esteja presente, sirva junto e apoie o Delegado Zonal para que juntos funcionem como uma equipe, da mesma forma que a equipe de DR/DS. O custo de participação na WSC do Delegado Zonal Suplente seria de responsabilidade do zonal, e cada Delegado Zonal estaria limitado a um suplente. 
Apresentada por: Região Austrália e Região Aotearoa NZ
Slide 43
Justificativa da Região: É prática comum entre regiões com assento contar com a presença de um DR e um suplente na WSC, formando uma equipe de delegados. O Delegado Suplente costuma ser visto no papel de treinando, e sua participação na conferência Mundial de Serviço faz parte desse treinamento.  A maioria das regiões, seja pela localização que facilita viajar para Woodland Hills, ou por possuir recursos financeiros suficientes, faz a escolha de enviar seu Delegado Suplente para a WSC. 
Slide 44
A presença durante uma semana na WSC com alguns dias de trabalho muito longos é, sem dúvida, uma das funções de serviço mais exigentes em NA. Isso é ainda mais desafiador quando o Delegado pertence a uma cultura diferente e/ou precisou antes percorrer longas distâncias ao redor do globo, como muitas vezes é o caso do Delegado Zonal. A presença do Delegado Suplente é a melhor maneira de oferecer suporte a essa função. 
Slide 45
PAUSA PARA DISCUSSÃO
Slide 46
Mais quatro moções que foram apresentadas estão relacionadas a outros aspectos da Conferência Mundial de Serviço.
Slide 47
Moção 22: Encerrar o fórum de discussão on-line dos Participantes da WSC, hospedado e mantido pelos Serviços Mundiais de NA.
Propósito: Que o NAWS deixe de hospedar e manter o fórum de discussão on-line dos participantes da conferência.
Apresentada por: Região Washington Norte de Idaho
Slide 48
Justificativa da Região: No início dos anos 2000, foi apresentada a sugestão na Conferência Mundial de Serviço de um fórum de discussão online dos participantes da WSC. Os participantes sugeriram que a criação do fórum online hospedado e mantido pelos Serviços Mundiais de NA poderia levar a proveitosas discussões online sobre os serviços.
Desde a implantação do Fórum de discussão on-line dos participantes da conferência, o uso de redes sociais como o Facebook teve um crescimento exponencial. Existem muitos grupos no Facebook, inclusive alguns que são limitados aos participantes da conferência, que têm participação muito maior e mais debates do que o site hospedado pelos Serviços Mundiais de NA.
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Embora a tecnologia da Internet seja uma forma excelente de interação entre os membros, a falta de participação e a necessidade de moderação do fórum “oficial de NA”, aberto apenas a alguns membros do serviço, sugere que a utilidade dessa plataforma já esteja ultrapassada. Os grupos do Facebook e os recentes seminários virtuais dos participantes da conferência que utilizam tecnologia de vídeo parecem maneiras muito melhores de comunicação on-line do que o fórum de discussão online da conferência.
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Resposta do Quadro Mundial: Entendemos que essa é uma questão que deve ser decidida pela conferência. Certamente, a justificativa sugere alguns pontos importantes sobre a eficácia da comunicação entre os participantes da WSC e como realizar um debate inspirado e compartilhar ideias novas de forma produtiva. O fórum online dos participantes da conferência demanda recursos humanos para ser mantido, e não é realmente possível fazer cumprir os valores que os participantes concordaram. Também parece que o fórum tem um nível relativamente baixo de participação, conforme os números publicados no CAR demonstram.
No entanto, o fórum de participantes da Conferência continua sendo o único fórum coletivo disponsível. As reuniões virtuais e o site FTP oferecem outras opções, e gostaríamos de continuar a explorar maneiras de possbilitar que os particpantes conversem entre si entre Conferências. Entretanto, como o próprio nome indica, o fórum de discussão online dos participantes da conferência pertence à conferência, e a WSC deve decidir se ele continuará a ser utilizado. 
Slide 51
PAUSA PARA DISCUSSÃO


Slide 52
Moção 23: Direcionar o Quadro Mundial a elaborar planos de mudança para um ciclo de conferência de três anos. Esses planos incluiríam reuniões virtuais trimestrais, um tempo maior para a análise do Relatório da Agenda da Conferência, e seriam desenvolvidos de forma a incluir outras ideias dos participantes da conferência. 
Propósito:	 Estudar uma mudança no ciclo da conferência, que passaria a ser de três anos. 
Apresentada por: Região Argentina
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Justificativa da Região: Ter mais tempo para trabalhar e debater durante o período entre as reuniões do ciclo de conferência da WSC.
Propomos uma solução que nos possibilite manter um contato mais fluido, lidando com os assuntos do ciclo e as diferentes moções de forma mais prática, chegar à conferência depois de ter trabalhado os tópicos e propostas pelas regiões e ter o CAR disponível com alguns meses de antecedência.
Em relação ao impacto econômico e de acordo com os relatórios financeiros, a moção acarretaria uma redução direta muito significativa e, ao mesmo tempo, permitiria que as regiões gerassem recursos para custear seus delegados.
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Por causa das diferentes propostas para mudar o tamanho da WSC, que não acreditamos que sejam as mais apropriadas, propomos uma solução que nos daria a possibilidade de manter um contato mais fluido para lidar com os assuntos do ciclo e as diferentes moções de forma mais prática. Assim, chegaríamos à conferência depois de ter trabalhado esses tópicos e propostas nas regiões, podendo receber o CAR com vários meses de antecedência e reduzir substancialmente os custos financeiros, sem precisar reduzir a representação e a consciência das regiões.
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Resposta do Quadro Mundial: Esta moção é realmente sobre a criação de um plano de projeto para explorar a questão e elaborar planos. Nós não enxergamos o ciclo de três anos como uma solução para o problema do tamanho da WSC, que acreditamos ser grande demais para ser eficaz. Também nos preocupa o efeito que isso poderá ter no ciclo de trabalho e na capacidade de comunicação da nossa estrutura de serviço.  Parece-nos prematuro “elaborar planos” para decidir sobre a duração do ciclo da conferência, mas achamos que a ideia deve ser uma das muitas possibilidades a serem consideradas no Projeto Futuro da WSC. 
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Moção 24 : Na sessão de assuntos novos, o Quadro Mundial terá um voto coletivo, representado pelo coordenador do Quadro Mundial. Cada membro do Quadro Mundial votará apenas nas eleições e poderá apresentar moções em todas as sessões.
Propósito: Esta moção alteraria os votos do Quadro Mundial na sessão de assuntos novos, de (até) 15 votos individuais para um voto coletivo.
Apresentada por: Região Israel


Slide 58
Justificativa da Região: Na sessão de assuntos novos, cada região tem 1 voto, assim como cada membro do Quadro Mundial. Os membros do Quadro Mundial não representam nenhuma região, e mesmo assim possuem até 15 votos. Isso significa que o Quadro Mundial possui mais de 10% dos votos da sessão de assuntos novos.
Dar tanto poder em votos aos membros do Quadro Mundial, que representam apenas a si próprios, não se alinha com o princípio espiritual do anonimato, que é o pilar do caminho de NA.
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“Embora nem sempre todos participem em cada uma das decisões tomadas em nossa irmandade, todos nós temos o direito de participar plena e igualmente dos processos de tomada de decisão...” (Livreto Os Doze Conceitos para o serviço de NA, Sétimo Conceito). 
De acordo com o Sétimo Conceito para o serviço, somos livres para limitar o voto do Quadro Mundial, assim como limitamos o voto de outros participantes da WSC, como os delegados suplentes, facilitadores e membros do NAWS. Ao limitar o QM a um voto, estamos permitindo que a irmandade tenha uma opinião equilibrada e experiente de todos os membros do Quadro Mundial, porém mantendo um peso proporcional do Quadro Mundial no processo de votação.
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Na grande maioria das WSCs que foram realizadas depois que o Quadro Mundial foi estabelecido, foram apresentadas moções para limitar os direitos de voto do Quadro Mundial de diferentes maneiras. Na última WSC (em 2016), foi apresentada uma moção semelhante (moção 13). O resultado da votação foi: 42% a favor, 52% contra, 6% outros. O resultado mostra que essa voz não é mais a de uma pequena minoria, mas a de quase metade da irmandade. É a consciência da irmandade nos apontando uma injustiça que deseja reparar. 
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Resposta do Quadro Mundial: O 7° Conceito nos lembra que “todos os membros de um corpo de serviço arcam com responsabilidade substancial pelas decisões desse corpo e devem poder participar plenamente dos processos de tomada de decisão”. Somos levados a seguir os Conceitos e acreditamos que a participação plena inclui votar.
Como participantes da conferência, os membros do Quadro Mundial estão na situação única de serem eleitos para servir à irmandade como um todo. Eles são os únicos membros votantes da conferência que foram eleitos pela própria conferência, e não por uma estrutura de serviços locais. Foi delegada ao Quadro Mundial a realização de trabalhos em nome da conferência; sugerindo direções, prestando serviços e supervisionando os projetos da conferência.  Os membros do Quadro Mundial viajam e se comunicam com estruturas de serviço do mundo todo, algumas delas sem qualquer representação na conferência. Servem à irmandade como um todo, e seu pensamento é de natureza global e estratégica. 
O Quadro Mundial não vota na sessão de assuntos antigos na conferência e ao avançarmos para a tomada de decisões baseada em consenso, esperamos que se reduzam as votações em assuntos novos. 
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Moção 25: Autorizar o Quadro Mundial a investigar e buscar meios para que os participantes da conferência que não puderem comparecer à WSC, por questões de visto e outras dificuldades fora de seu controle, possam participar das sessões da WSC. 
Propósito: Não perder a participação das vozes nem da consciência representada por esses delegados, e oferecer a eles uma oportunidade de estar envolvidos com a WSC.
Apresentada por: Região Irã
Justificativa da Região: Não foi apresentada justificativa pela região.
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Resposta do Quadro Mundial: Gostaríamos de experimentar algo na WSC 2018, a fim de podermos conectar os delegados, seja qual for o status do seu visto ou situação política. Pesquisaremos o que é possível fazer e traremos mais informações antes da conferência - no NAWS News ou no Conference Report.  Acreditamos que a concordância da conferência é tudo o que precisamos para permitir alguma forma de participação virtual dos delegados com assento na WSC que não puderem comparecer à conferência. Caberá aos delegados presentes decidir se devem adaptar o regulamento para permitir também o direito de voto.  Qualquer que seja essa decisão, esperamos poder nos conectar de alguma maneira com os delegados que não puderem comparecer a esta conferência.  
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Esperamos que esta apresentação tenha ajudado na sua discussão deste material. Lembre que há quatro outras apresentações voltadas para outros conteúdos do CAR. Estas apresentações, o Relatório da Agenda da Conferência, e a enquete do CAR estão disponíveis na internet em www.na.org/conference. Cópias impressas do CAR podem ser adquiridas dos Serviços Mundiais de NA. 
Suas perguntas e sugestões sobre estas apresentações, sobre o CAR e qualquer outras questões são bem-vindos em worldboard@na.org.


