
 
 

14 de outubro de 2022 

Para: Participantes da WSC 

Re: Enquete eletrônica de Agosto e Setembro para o CAR de 2023  

O Quadro Mundial sondou em Agosto os participantes da conferência perguntando três questões para 
se preparar melhor para o Relatório da Agenda da Conferência (CAR) de 2023 e para o que chamamos 
de temporada do CAR. Após isso reenviamos a enquete em Setembro repetindo as mesmas três 
perguntas. Este comunicado contem o resultados destas enquetes.  

Resultados da Enquete de agosto 

Recebemos respostas de 98 dos possíveis 118 delegados regionais atuais, 5 dos possíveis 6 delegados 
zonais, e dos 13 membros do Quadro Mundial. Há 5 regiões sem delegado no momento, de um total de 
123 regiões assentadas. As respostas parecem claras para duas das perguntas. Essas perguntas e as 
respostas são apresentadas a seguir. [Nota: abs significa abstenção, e pnv significa presente não 
votante]. 

Caso o Quadro Mundial apresente uma moção no CAR 2023 para revisar a Visão para os Serviços 
de NA para ser mais inclusiva para todos os membros: especificamente, mudando a frase "seu 
próprio idioma e cultura" para a frase "seu próprio idioma e cultura" [neutralizando o gênero 
em inglês]. Se essa mudança fosse feita, o primeiro ponto da visão seria "todo adicto no mundo 
tenha a chance de experimentar nossa mensagem no seu próprio idioma e cultura."  

sim não abs pnv 
93 13 6 4 

83% 12% 5%   
 

Se fizéssemos o upgrade para uma plataforma diferente, você usaria um Fórum de discussões 
de PCs providenciado pelos Serviços Mundiais de NA? 

 

sim não abs pnv 
70 21 16 9 

65% 20% 15%   
    

 

Embora as respostas à segunda pergunta não refletissem consenso, elas nos deram mais informações à 
medida que continuamos a explorar opções. Esta não foi uma votação - foi uma enquete para ajudar o 
Quadro Mundial a entender melhor aqueles a quem servimos e agradecemos pelo parecer.  

Como a primeira pergunta sobre a moção da Declaração de Visão, a pergunta sobre a cláusula de 
inspeção do FIPT é uma pergunta que precisamos responder para finalizar o CAR 2023, e a resposta não 
foi tão clara. Refizemos uma nova pesquisa em setembro com mais opções de resposta para verificar 
esclareceria o feedback recebido dos participantes. Separamos as respostas dos delegados regionais, 
pois atualmente eles são os únicos que decidem sobre o FIPT.  



 
 

O Quadro Mundial pretende apresentar uma moção em 2023 para revisar as 
Regras Operacionais do FIPT, incluindo a cláusula de inspeção. Esta moção é uma 
versão atualizada da moção do CAR de 2020. A WSC de 2018 teve apoio consensual para que 
uma inspeção das atividades do curador fosse uma decisão tomada pela WSC e não apenas por 
uma região. Que percentual deve ser exigido para tomar essa decisão? 

 

DR DZ/QM 
2/3 50%+1 abs pnv 2/3 50%+1 abs pnv 
51 27 17 3 10 6 1 1 

54% 28% 18%  56% 33% 6%  
 

Os resultados combinados são: 

2/3 50%+1 abs pnv 
61 33 18 4 

54% 29% 16%  
 

Os resultados para esta pergunta parecem indicar que os participantes podem não estar em consenso 
sobre esta questão. Refizemos a enquete com mais opções na esperança de melhor entender a plenária 
e de como seguir em frente. 

Resultados da Enquete de setembro 

Recebemos respostas de 91 dos possíveis 118 delegados regionais atuais. [Existem atualmente 5 regiões 
sem um delegado, de um total de 123 regiões assentadas. As respostas são mostradas a seguir. 
Novamente separamos o posicionamento dos delegados regionais, já que são atualmente os únicos que 
decidem sobre o FIPT. [Nota: abs significa abstenção, e pnv significa presente não votante]. 

 

O Quadro Mundial pretende apresentar uma moção em 2023 para revisar as Regras 
Operacionais do FIPT, incluindo a cláusula de inspeção. Esta moção é uma versão atualizada da 
moção no CAR de 2020. Que porcentagem deve ser exigida para tomar tal decisão? 

DR DZ/QM 

2/3% 50%+1 1/3 

Outra 
(preencha 
o espaço) 2/3% 50%+1 1/3 

Outra 
(preencha 
o espaço) 

57 12 15 7 7 5 4 1 

63% 13% 16% 8% 41% 29% 24% 6% 

 

 



 
 

 

Os resultados combinados são: 

Combinados 

2/3% 50%+1 1/3 

Outra 
(preencha 
o espaço) 

64 17 19 8 

59% 16% 18% 7% 

 

 

Como lembrete, as epolls (enquetes) são enviadas para o endereço de e-mail que temos para os 
delegados no Simplyvoting. Os membros do Quadro Mundial enviaram um e-mail a muitos dos 
delegados que não responderam à pesquisa em agosto, e não tiveram nenhuma nova contribuição. 
Sempre agradecemos suas ideias sobre como melhorar a participação. Juntos podemos fazer o que não 
conseguimos fazer sozinhos.  

Obrigada a todos pelo seu serviço a NA. 

Do seu Quadro Mundial 


