Relatório nº 2: Recomendações do Quadro Mundial com relação à WSC 2022, 16 de agosto de
2021
Este é o segundo relatório de recomendação do Quadro Mundial relacionado à Conferência
Mundial de Serviço de 2022. Se você ainda não leu o primeiro relatório, faça-o antes de ler
este. Este relatório amplia as idéias explicitadas na recomendação inicial. Ambos os
relatórios estão publicados no topo da página da Conferência: www.na.org/conference
Entre o primeiro relatório de recomendação e este, aproximadamente 170 participantes da
Conferência discutiram a recomendação do quadro na reunião dos PC’s de julho de 2021. Doze
dos quinze pequenos grupos relataram apoio à recomendação; um grupo não apoiou a
recomendação; e os outros dois não relataram seu nível geral de apoio. O quadro leu todas as
anotações dos pequenos grupos. Lemos e respondemos aos cinco e-mails com sugestões
recebidos dos participantes da Conferência. O quadro discutiu todas essas sugestões, e o
Comitê Executivo do Quadro Mundial reuniu-se novamente com o Painel de Recursos Humanos
e os cofacilitadores da WSC. Este relatório de recomendação responde a algumas das
perguntas e preocupações que ouvimos.
Como um lembrete, a recomendação do quadro é que, devido às atuais restrições de viagens e
preocupações com a segurança, o atual ciclo da Conferência 2020-2022 seja estendido para
2023. Nesse ínterim, uma breve reunião virtual da Conferência seria realizada em 2022 para
lidar com as pautas mais essenciais. A reunião de 2022 da WSC terá então um recesso e se
reunirá novamente em 2023.
Qual é a pauta essencial e quanto tempo isso levará?
Acreditamos que as pautas essenciais se limitam a estes quatro itens:
1. Orçamento dos Serviços Mundiais de NA 2022-2023
2. Prorrogar a moratória FIPT existente sobre a cláusula de inspeção por um ano. (Agindo
como o
trustor, os delegados presentes na WSC 2022 virtual, continuam a suspensão do Artigo 5,
Seção 3 das Regras Operacionais do FIPT, enquanto tomamos uma decisão sobre o futuro. Esta
suspensão irá expirar no final da WSC 2023.)
3. Ajuste de termos para servidores de confiança da WSC. (os detalhes disso serão fornecidos)
4. A minuta de aprovação do livro Princípio Espiritual por Dia (SPAD)
Tivemos dúvidas sobre se os negócios essenciais incluem outros itens, como a aprovação de
atas. Dado que este seria um ciclo de 36 meses, acreditamos que esses itens podem esperar
até 2023.
Estimamos que não demore mais de 4 dias, com 2 sessões de duas horas por dia. Se
conseguirmos terminar o trabalho em menos tempo, gostaríamos de gastar parte do tempo
restante para começar a planejar o futuro da WSC juntos como uma Conferência - 2023 e além.
Ouvimos sugestões de que o corpo também deve decidir sobre as 10 moções restantes da WSC
2020 durante as sessões virtuais em 2022. A Conferência não priorizou esses itens para decisão
durante a WSC parcial virtual de 2020. Em 2020, o órgão acreditava que esses itens seriam
mais bem tratados pessoalmente. Nenhuma dessas moções se enquadra na categoria de

legalmente essencial ou obrigatória por norma e, mesmo que o órgão aprovasse novos projetos
ou ideias para novos projetos, não poderíamos realizar mais trabalhos antes da reunião da WSC
de 2023. Por todas essas razões, acreditamos que seria sensato esperar até 2023 para tratar
dessas 10 moções, bem como de qualquer outro assunto que não seja legalmente obrigatório
ou essencial além do projeto SPAD.
Também acreditamos que não seria complicado realizar eleições em 2023. Isso nos daria mais
um ano para fazer recomendações, com base no que a Conferência decidir para o futuro.
Seis servidores de confiança de nível mundial têm mandatos que expiram em 2022: três
membros do quadro, dois membros do PRH e um cofacilitador da WSC. Para nós, faz sentido
que a WSC mantenha esses membros em seus cargos durante todo o ciclo da Conferência, que
seria de três anos se os participantes aceitassem a recomendação do Conselho. Isso ajudaria na
continuidade e familiaridade com o trabalho durante o ciclo. Para isso, a Conferência
simplesmente precisaria estender esses mandatos por mais um ano.
Os mandatos de mais seis membros do quadro expiram em 2024, mas as decisões sobre esses
termos não precisam ser tomadas em 2022. Os participantes podem usar o tempo entre 2022 e
2023 para discutir questões como essas e quaisquer recomendações vindas do quadro e da
WSC tomaria medidas durante a reunião da Conferência de 2023 para tratar desses termos.
Alguns participantes sugeriram maneiras de lidar com alguns itens que não são pautas
essenciais, incluindo a gravação de apresentações com antecedência e o fornecimento de
espaço para que os participantes possam compartilhar uns com os outros. Acreditamos que
podemos fazer essas duas coisas.
Acreditamos que podemos preparar alguns relatórios com antecedência e pré-gravá-los, como
já começamos a fazer com os relatórios financeiros das reuniões da web do CP. Desta forma,
algumas das informações que os participantes podem obter durante um Relatório do NAWS ou
relatório de FD ou RP, podemos disponibilizar em vídeo.
Também esperamos poder usar uma ou duas reuniões da Web do CP para que os participantes
compartilhem uns com os outros, como fariam durante uma sessão de Compartilhamento de
Delegados na reunião da WSC.
E se não aprovarmos a recomendação do quadro?
Uma WSC virtual “completa” em 2022 e uma WSC 2023 presencial não é uma abordagem
viável. A alternativa à recomendação do quadro seria ter uma WSC virtual semelhante à de
2020 e não se reunir novamente até 2024.
Não somos a favor dessa abordagem em parte porque a experiência da WSC 2020 indica que
não podemos realizar muito virtualmente. Passamos apenas um tempo trabalhando na WSC
2020 virtual parcial. A discussão que tivemos foi apenas a serviço da votação. Nada que não
fosse tomada de decisão ocorreu além da atualização do NAWS. Mesmo com um olhar mais

atento sobre as alternativas de tecnologia e processo, uma reunião online do nosso tamanho
não consegue realizar os negócios rapidamente em um ambiente virtual. A WSC tem
atualmente 142 membros votantes (123 regiões com assento, 6 zonas com assento e 13
membros do quadro) e 129 possíveis suplentes. Mesmo que apenas dez por cento dos
membros votantes falassem sobre um determinado assunto, isso equivale a cerca de meia hora
de discussão, sem contar o tempo que leva para apresentar um item, responder a perguntas
sobre o processo, traduzir conforme necessário e fazer pesquisas.
O WSC é um navio de cruzeiro, não uma lancha. Operamos por meio de processos baseados
em consenso, que exigem discussão, e a discussão leva tempo. Devido à variedade de fusos
horários dos participantes e ao fato de que, para a maioria dos participantes, reunir-se
virtualmente significa equilibrar as necessidades de sua vida diária com a reunião online,
tentamos não agendar mais de duas sessões de duas horas por dia.
Essas são apenas nossas observações sobre a tomada de decisões. Conforme relatamos
repetidamente e muitos participantes mencionaram na discussão, não é realmente possível
replicar muito do que ocorre durante uma WSC presencial em um ambiente online.
Quando tudo aconteceria?
Como foi o caso em 2020, tentaríamos agendar a reunião proposta em 2022 para dias durante
ou perto da semana da Conferência existente, que começa em 24 de abril de 2022. Porque
antecipamos apenas 4 dias de sessões, acreditamos que a reunião de 2022 pode ocorrer na
sexta-feira e no sábado antes da data marcada para a WSC e na sexta e sábado da semana atual
da WSC, o que significa que a reunião virtual de 2022 será nos dias 22, 23, 29 e 30 de abril ( um
dia depois para nossos participantes sobre a data limite).
As pautas para a sessão virtual em 2022 seriam distribuídas em um documento, denominado
CAR / CAT Provisório, usando os prazos atuais do Relatório da Agenda da Conferência (CAR):
Os prazos e datas relevantes, conforme listado atualmente no GWSNA são:
Provisório] Relatório da Agenda da Conferência em Inglês disponível 24/11/2021
Traduzido Relatório da Agenda da Conferência [Provisório] Disponível 24/12/2021
Emendas ao prazo para as moções do CAR e CAT 08/04/2022
Conferência Mundial de Serviço 2022 24-30 de abril de 2022
O Quadro anunciará as datas e prazos relacionados à reunião de 2023 da Conferência, incluindo
as datas das reuniões, os prazos de moção do CAR regional e os prazos de inscrição de
assentamento, assim que os tivermos. Proporcionaríamos uma oportunidade para os
participantes da Conferência darem sugestões antes de finalizar as datas. Tentaríamos seguir o

mesmo cronograma básico - com a reunião da WSC ocorrendo no final de abril e início de maio,
se possível. Como não temos um contrato de hotel para 2023, não podemos ter certeza das
datas exatas até que os participantes decidam se realizarão uma reunião em 2023.
Como vamos decidir?
Informamos sobre o processo de tomada de decisão em nosso primeiro relatório de
recomendação e na última reunião da Web do CP. As próximas duas etapas são:
Reunião Virtual dos PC: 21 de agosto, das 11h às 13h, horário de verão do Pacífico: Os
participantes da conferência terão uma discussão em grupo completo, facilitada pelos
cofacilitadores da WSC, sobre a recomendação do Conselho.
Enquete de tomada de decisão: Logo após a reunião na web, os delegados e membros do
quadro receberão um e-mail com um link para uma enquete de tomada de decisão em inglês,
espanhol e português. Os participantes que precisam de tradução para outro idioma devem
entrar em contato com seus tradutores se precisarem de ajuda para completar a votação. A
pesquisa incluirá as decisões necessárias para reunir-se virtualmente em 2022 e planejar uma
reunião presencial para 2023. Um rascunho dos itens que pretendemos pesquisar está na
última página deste relatório. Um dos itens sobre os quais pretendemos solicitar uma decisão é
uma modificação da Moção V1 da WSC 2020 para que a decisão virtual seja permitida pela
política. Isso significaria que, quando a WSC decidir fazer isso, ela poderá agir virtualmente.
Usaremos o mesmo software que utilizamos para as pesquisas de tomada de decisão durante a
WSC 2020. Como na WSC 2020, os participantes terão 3 dias (72 horas) para responder.
Enviaremos pelo menos um lembrete por e-mail antes de encerrar as pesquisas.
Não acreditamos que um grupo de trabalho virtual seja necessário para planejar 2022 com
eficácia. Um grupo de trabalho acrescentaria outra camada a uma quantidade já desafiadora
de discussão que todos precisamos ter juntos. O cronograma entre agora e abril de 2022 é
apertado. O quadro mundial se reúne mensalmente, o comitê executivo se reúne a cada duas
semanas e os participantes da Conferência se reúnem a cada dois meses. Todas as idéias sobre
a WSC precisam ser discutidas e decididas dentro de cada uma dessas populações, juntamente
com conversas com o PRH e os cofacilitadores da WSC. Nós não acreditamos que a criação de
um grupo de trabalho possa falar a favor ou substituir as discussões com todos os participantes
da Conferência.
E depois de 2023?
O Guia dos Serviços Mundiais de NA descreve a WSC como sendo realizada a cada dois anos.
Isso significa que, salvo decisão em contrário da Conferência, se a reunião da WSC ocorrer em
2023, a Conferência seguinte acontecerá em 2025.

Como mencionamos no relatório de recomendação anterior, uma ideia que surgiu em nossas
discussões seria mudar para um ciclo de conferência de três anos após 2023. Recebemos
comentários sobre outras ideias para a Conferência após 2023, também, incluindo mudanças
para financiamento, processos de tomada de decisão, prazos de moções e alterações, e
quantidade de trabalho on-line antes da reunião presencial e muito mais.
Há muitas possibilidades de como tornar a WSC mais sustentável no futuro. O Quadro Mundial
começará a estruturar algumas dessas discussões depois que uma decisão for tomada sobre a
WSC 2022, para que todos os participantes possam desenvolver ideias juntos, antes da WSC
2023.
Ainda não discutimos detalhadamente a WSC após 2023. Estamos tentando tomar as decisões e
o planejamento necessários para o que está imediatamente à nossa frente.
É claro que a crise provocada pela pandemia inspirou muitos participantes do pensamento
criativo sobre a WSC. Obrigado por sua paixão e dedicação. Estamos ansiosos para qualquer
futuro que criarmos juntos.
Moção V1 (de 2020, mas revisada para ser um procedimento): Quando a WSC escolher
reunir-se virtualmente, todos os participantes da Conferência de Serviço Mundial
podem participar e votar remotamente do mesmo modo que o procedimento atual para
participantes que não conseguiram obter vistos:
“Participantes que não conseguirem assistir à WSC devido a problemas de visto podem
participar remotamente. Os participantes remotos terão os mesmos direitos aos que
teriam se estivessem presentes na WSC” 2020 GWSNA
Para acomodar a variedade de fusos horários e assegurar um registro preciso, as
decisões da WSC podem ser feitas fora da reunião da WSC por enquete eletrônica
enviada a todos os participantes da Conferência assentados.
Proponente: Quadro Mundial
Intenção: Permitir à Conferência escolher tomar decisões virtualmente quando necessário.

Moção V2: Devido a restrições de viagem e cuidados de segurança em razão da
pandemia global de COVID-19, o ciclo de Conferência de 2020 a 2022 será estendido a
2023. Será realizada uma reunião de serviço da Conferência curta, interina e virtual em
2022 para resolver os assuntos necessários para cumprir com as nossas obrigações legais
e aprovar o livro Um Princípio Espiritual por Dia. Depois de realizar os serviços
essenciais, a reunião virtual da WSC de 2022 entrará em recesso e se reunirá novamente
em 2023. As datas e prazos pertinentes à Conferência de 2023 serão fornecidas pelo
Quadro Mundial, incluindo os prazos para as moções do CAR e os prazos para pedidos
de assentamento.

Proponente: Quadro Mundial

Intenção:

Adaptar o cronograma atual da Conferência devido à pandemia global.

Moção V3: Os assuntos da sessão virtual da WSC em 2022 serão distribuídos em um
documento eletrônico que, para os propósitos dos assuntos e tomadas de decisão,
servirão como Relatório da Agenda da Conferência (CAR) e Acompanhamento da
Aprovação da Conferência (CAT) usando as datas de prazos finais de CAR atuais, e que
incluirão:
1. Orçamento dos Serviços Mundiais de NA para um ano – 2022-2023.
2.

Estender a moratória existente da clausula de inspeção do FIPT por um ano. (Atuando
como cedentes, os delegados presentes na WSC virtual de 2022 mantêm a suspensão
do Artigo 5, Seção 3 das Regras Operacionais do FIPT, enquanto tomamos uma
decisão sobre o futuro. Essa suspensão terminará no encerramento da WSC de 2023.)

3. Ajuste dos termos para os servidores de confiança da WSC. (os detalhes disto serão
apresentados).

4. Aprovação do rascunho do livro Spiritual Principle a Day (SPAD, Um Princípio
Espiritual por Dia).

Proponente: Quadro Mundial

Intenção: Descrever o que é requerido legalmente ou essencial para a Conferência de
2022.

