Brainstorm Futuro da WSC
Recentemente, os participantes da conferência tomaram várias decisões sem precedentes sobre a própria
WSC. Como resultado, estamos atualmente no primeiro ciclo de conferência de três anos e nos preparando
para a segunda reunião virtual (provisória) da WSC. Este ciclo foi criado em pedaços e em resposta a uma
crise. O que acontecerá com a conferência após 2023 é uma questão em aberto – na verdade, são várias
questões.
O Quadro Mundial está usando estas perguntas simplesmente como um ponto inicial de coleta de ideias para
encaminhar esta discussão em andamento. Esperamos usar os próximos nove meses para explorar opções
viáveis e ideias para o futuro junto com outros PCs, na esperança de que os participantes comecem a
desenvolver um consenso em torno de algumas ideias, levando ao CAR 2023. Questões como a duração do
termo de servidores de confiança, a programação da WSC e da WCNA não coincidentes e outras questões
deverão ser tratadas assim que os CPs estabelecerem uma direção para o futuro.
Estamos procurando começar a construir sobre o que aprendemos na pandemia para criar um futuro para a
WSC.
Reconhecemos que outras discussões sobre a WSC também são necessárias, mas não são abordadas aqui. Isso
inclui o número cada vez maior de participantes assentados na WSC e a falta de critérios de assentamento.
Estamos começando com este formato por enquanto; Quando, Como, Quem e O quê.

Quando

Com que frequência a WSC precisa se reunir presencialmente?

Ainda precisamos recuar e pensar em como um ciclo de três anos poderia operar de maneira eficaz. Embora
certamente existam outras opções, estamos concentrando nossas discussões iniciais em um ciclo de
conferência de dois e três anos. Com as normas atuais da WSC, a WSC presencial se reunirá novamente em
2025, a menos que a decisão de mudar o ciclo seja tomada na WSC 2023.
Vantagens para dois anos

Desvantagens para dois anos

Vantagens para três anos

Desvantagens para três anos

Como

Ideias para melhorar a parte virtual da WSC

A WSC agora tem experiência com reuniões e decisões virtuais. O que funcionou e o que ainda precisa ser
melhorado? Todos parecemos concordar que nada substitui as interações presenciais, mas o que parece eficaz
no ambiente virtual para o futuro, permitindo‐nos mais tempo para discussões quando estamos juntos?
Tentamos algumas coisas novas na pandemia que acreditamos serem aceitáveis para os participantes e
continuarão. Isso inclui sessões de streaming da WSC no YouTube, gravação de algumas apresentações com
antecedência e postagem para os PCs e enquetes eletrônicas fora do horário da sessão ou para acomodar
participantes virtuais.
A WSC é e foi híbrida no passado por causa de questões geográficas e políticas.
Como melhorar essa experiência?

Quem
Esta parte é sobre quem precisa estar presente, quem pode comparecer virtualmente e de onde vem o
financiamento para a participação. O QM apresentou uma moção em 2014 para eliminar o financiamento
automático para participar da WSC, uma vez que o tamanho e as despesas da reunião eram muito maiores do
que o previsto quando o financiamento dos participantes começou em 2002. Vinte anos depois, o que faz mais
sentido?
Embora as viagens certamente façam parte das despesas da WSC, os custos de audiovisual e de instalação
para um evento de quase 300 pessoas superam ou excedem todas as despesas de viagem para os Serviços
Mundiais de NA. As complexidades de ter tantos lugares sentados onde possam ver, ouvir e usar o

equipamento de tradução, junto com a necessidade de espaço de descanso para tantas pessoas para
discussões em pequenos grupos, limita os locais em que o evento pode ser realizado e aumenta as despesas.
Trata‐se de avaliar o que é sustentável e eficaz para o futuro. Continuar na direção em que estamos indo não
parece sustentável.

Quem precisa participar da reunião pessoal no futuro? Quem pode assistir virtualmente?

Quem custeia a participação na WSC?

O quê
Já identificamos por que nos reunimos, e esse gráfico é um recurso eficaz para essas discussões. Como
maximizamos nosso tempo juntos? Podemos imaginar uma nova maneira de realizar assuntos administrativos,
discussões e desenvolver ideias entre conferências?
O que precisa ser ou se beneficia de ser discutido ou decidido em uma conferência presencial e o que pode
ser feito virtualmente?

Como podemos usar o nosso tempo juntos na WSC de maneira mais eficiente?

Como podemos usar o tempo entre as reuniões de maneira mais eficiente?

Você(s) tem mais algum pensamento ou ideias que gostaria de partilhar?
* Por favor, nos diga quem está preenchendo esta pesquisa:
Membro
Corpo de serviço
Grupo
Participante da Conferência

