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 المهمة : اإلجراءات المتبقية المذكرة الثالثة عن الجمعية العمومية

 2022لجمعية العمومية السابعة والثالثون لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة للعام ا

 

  

 : األمين العام لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة، مارسيلو اليتس من / عن

لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة واللجنة التنفيذية واألمناء اإلقليميين لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة  المنتسبة والصديقة: الحركات األعضاء جانب
 وأعضاء مجلس أمناء صندوق المئوية

 والخبراء والزوار واألصدقاء المكاتب اإلقليمية :نسخة منه إلى

 العمومية لالتحاد العالمي المسيحي للطلبةمعلومات ذات صلة عن الدورة السابعة والثالثين للجمعية   :الموضوع

  

 2022أيار )مايو(  13

  

 عائلة االتحاد العالمي المسيحي للطلبة المحترمة،

 إخواتنا وأخواتنا،

 أطيب التحّيات من المكتب األقاليمي لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة،    

  

بجملة من األمور األساسية التي يجب أخذها في االعتبار ال سيما مع اقتراب موعد انعقاد  نتمنى أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم بخير، كما نوّد إبالغكم
 مندوبيكم. والدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية. وبالتالي، ندعوكم إلى قراءة هذه المذكرة بعناية ومشاركتها مع الحركات التابعة لكم و/أ

  

 المذكرة نذكر ما يلي:ومن المواضيع التي سنناقشها في هذه 

 متابعة إجراءات الحصول على التأشيرة  .1
 رسوم التسجيل واشتراكات العضوية  .2
 عملية انضمام األعضاء الجدد: الحركات الصديقة التي تعتزم تقديم طلب انتساب  .3
 الجمعية العمومية تعيين مندوب للمشاركة في عملية التصويت: في حال عدم تمكن حركة منتسبة من المشاركة في  .4
 لقاء األصدقاء: متابعة وطلب المشاركة الصادر عن المكتب اإلقليمي ذي الصلة  .5
 معرض –تاريخ االتحاد العالمي المسيحي للطلبة   .6
 معلومات إضافية  .7
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( والمكتب األقاليمي، كل ESGالمسيحية في ألمانيا )تبذل لجنة التخطيط للجمعية العمومية جنًبا إلى جنب مع اللجنة التنفيذية والحركة الطالبية 
لعالم غير االجهود الممكنة سعًيا وراء عقد الجمعية العامة السابعة والثالثين وضمان مشاركة الجميع. ورغم كل هذه الجهود، يبقى عدد موظفينا حول 

الم من تدابير صحية ووقائية وزيادة في التكلفة ومتطلبات ( حول العCOVID-19كاٍف كما أن الصعوبات التي نشأت عن انتشار جائحة كورونا )
جمعية لالهجرة من شأنها أن تشكل مجتمعًة حاجًزا أمام هذه الجهود. لذا، نود أن نشكركم سلًفا على التزامكم واصراركم الحثيث على إنجاح هذه ا

 العمومية على مختلف المستويات وطنية أكانت أو إقليمية أو عالمية.

  

 ن في ما يلي مزيًدا من المعلومات عن المواضيع المذكورة أعاله.ستجدو 

 التأشيرة على الحصول إجراءات متابعة     .1

  

Save translation 

 ُيطلب من بعض األجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن لدخول األراضي األلمانية ، لذا فإن إحدى أهم المهام التي اضطلعنا بها من
 حيث الخدمات اللوجستية هي إجراء عملية تسجيل المشاركين وتجهيز المستندات الالزمة ألغراض طلب التأشيرة.

  

وانب جعلى الرغم من أن معظم المندوبين والمشاركين عملوا مسبًقا على تقديم مستنداتهم وينتظرون فقط إصدار التأشيرة، نود أن نذكركم ببعض ال
 ا لتجنب أي معوقات.المهمة التي يجب مراعاته

  

 على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن طلب موعد من سفارتهم / قنصليتهم في أقرب وقت ممكن.

تختلف المستندات الالزمة لتقديمها من بلد إلى آخر، لذلك ندعو وبإلحاح شديد جميع مقدمي الطلبات للتحقق من الموقع اإللكتروني الخاص 
 ع على كافة المتطلبات المعمول بها للتقدم بطلب التأشيرة.بسفارتهم/قنصليتهم لالّطال

  

 ( بإرسال المستندات التالية إلى المندوبين:ESGحتى اآلن، قام االتحاد العالمي المسيحي للطلبة والحركة الطالبية المسيحية في ألمانيا )

  

 ESGخطاب دعوة من       .1
 المسيحي للطلبة  خطاب دعوة من االتحاد العالمي       .2
 وثيقة كتابية تثبت مكان اإلقامة      .3

  

 ( أو في صدد إرسال المستندات التالية:ESGكذلك، أرسل كل من االتحاد العالمي المسيحي للطلبة والحركة الطالبية المسيحية في ألمانيا )
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 تذكرة طيران ألغراض طلب التأشيرة      .4
 بوليصة التأمين على السفر      .5

  

 عام.سيجمع عندئٍذ األمناء اإلقليميون المواعيد ويبلغون مكتب األمين ال إذا كنتم قد حجزتم موعًدا، ُيرجى إبالغ األمين التنفيذي اإلقليمي عن التاريخ.

  

ماعية روابط االجت. قد يكون هذا مفيًدا ليظهر الأما بالنسبة لموعدكم في السفارة أو القنصلية، ندعوك للحصول على خطاب من صاحب العمل
          واالقتصادية الملزمة والتي تضمن عودتكم إلى البالد بعد انعقاد الجمعية العمومية.

Translation is too long to be saved 

محلية يسعيان الخالل الشهرين الماضيين، واجهتننا بعض الصعوبات في حاالت محددة للغاية. ومع ذلك، نود إعالمكم أن المكتب اإلقليمي ولجنتنا 
 جاهَدين لمعالجة وحل بعض أصعب الحاالت؛ كذلك، هما على اتصال دائم بالسفارات واألشخاص المسؤولين في وزارة الخارجية األلمانية.

  

  

ي لفي حال كان لديكم أي استفسارات، ال تترددوا في التواصل مع موظفينا المقيمين في ألمانيا عبر عنوان البريد اإللكتروني التا
 wscfga22@gmail.com مع نسخة مرسلة إلىwscf.comm@gmail.com 

  

  

 رسوم التسجيل واشتراكات العضوية      .2

  

 :رسوم التسجيل

دفع رسوم التسجيل. وقد سبق وأعلنا عن قنوات  على جميع المشاركين في الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة
 الدفع المتاحة على موقعنا اإللكتروني، وكذلك في إعالن رسمي سابق ومن خالل أمناءنا اإلقليميين.

 للمزيد من المعلومات، ُيرجى النقر على الرابط أدناه:

fees-berlin/registration-2022-ga-action/governance/37th-in-https://www.wscf.ch/wscf 

  

 االشتراكات السنوية:

 عاله.أ ندعو الحركات التي لم تسدد بعد اشتراكاتها السنوية أن تفعل ذلك قريًبا. ويجب عدم الخلط بين هذه االشتراكات ورسوم التسجيل المذكورة

 شكوك بشأن االشتراكت السنوية أو تسديدها، ُيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مسؤول الشؤون المالية لدينا: إذا كانت لديكم أي

 (Jean  Luc.De_La_Soujeole@wscf.ch) 

https://www.wscf.ch/wscf-in-action/governance/37th-ga-2022-berlin/registration-fees
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 عملية انضمام األعضاء الجدد: الحركات الصديقة التي تعتزم تقديم طلب االنتساب     .3

  

مساحة للتعاون مع بعضنا البعض لرسم الطريق نحو غٍد أكثر إشراًقا. كذلك، تمنحنا فرصة  العالمي المسيحي للطلبةتعّد الجمعية العمومية لالتحاد 
عادة تصّور مسار عمل االتحاد على مختلف المستويات. والنتساب األعضاء الجدد إلى االتحاد أهمية كبيرة إذ ُيعتبر  ن أهم مالتخاذ القرارات، وا 

 االتحاد خالل الجمعية العمومية.  وتكون اإلجراءات على الشكل التالي: اللحظات التي يترقبها

  

 االنتساب:

ه ديمكن لتلك الحركات المرتبطة بالمناطق التي تعتزم االنضمام إلى االتحاد إرسال خطاب إلى األمين العام، مارسيلو اليتس، عبر عنوان بري
 ناوين البريد اإللكتروني للمكتب األقاليمي( ، مع إرسال نسخة إلى عmarcelo@wscf.ch)اإللكتروني

(wscf @ wscf.ch & wscf.comm@gmail.com)   مع ذكر األسباب الداعية لالنضمام، وموجز عن تاريخ الحركة، ومعلومات أساسية ،
 .2022حزيران )يونيو(  15عن عضويتها وعملها المحلي. ويقّدم األمين العام بدوره أي طلبات عضوية جديدة أمام اللجنة التنفيذية قبل 

  

  

 تعيين مندوبين للمشاركة في عملية التصويت: في حال تعذَّر على الحركة المنتسبة المشاركة في الجمعية العمومية     .4

  

ا لحركة أخرى من تابعً إذا لم تستطع حركة منتسبة، بفعل قوة قاهرة، أن يكون لها ممثل في الموقع خالل الجمعية العمومية، توكل هذه الحركة مندوًبا 
 المنطقة نفسها لينوب عنها عند اتخاذ القرارات.

 ووقد تم اللجوء إلى هذا الحل البديل في التجمعات العالمية األخرى حيث تعّذر على الحركات إرسال مندوب عنها نظًرا لظروف غير متوقعة أ
 خارجية.

  

مفاجئ. وبالتالي، ما من طريقة لتوقع أي تغييرات تتعلق بالتدابير الصحية أو مسائل نحن نمر بأوقات عصيبة وقد تتغير الظروف الحالية بشكل 
وليس  المتعلقة بتجهيز التأشيرات أو أي عراقيل أخرى قد تنشأ بشكل غير متوقع. لذلك، يجب اعتبار إمكانية تعيين مندوب من حركة أخرى استثناءً 

 لعدم المشاركة.قاعدة يمكن تطبيقها في حاالت أخرى أكثر تقليدية 

  

إذا لم يتمكن مندوب الحركة التي تنتمون إليها من المشاركة، يحق لكم المشاركة في جلسات العمل من خالل تعيين طرف ثالث لغرض اإلدالء 
 بالتصويت.
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ن فقط: تصويت يمكنهم اإلدالء بصوتيإن المندوبين الذين يمثلون كاًل من الحركات التي ينتمون إليها والحركات األخرى التي عينتهم كممثلين عنها، 
 للحركة التابعة لهم وتصويت للحركة التي تم تعيينهم لتمثيلها.

  

الستالم  دلن يتم قبول أي تعيينات في اللحظة األخيرة وتسري القواعد المذكورة هنا على المندوبين والحركات على حٍد سواء. الموعد النهائي المحد
يونيو(. ويجب إرسال هذا الخطاب المذكور إلى األمين العام لالتحاد، مارسيلو اليتس، ومنسق الجمعية العمومية، حزيران ) 23خطاب التعيين هو 

عمومية لالدكتور جيفارجيز مور كوريلوس، رئيس االتحاد العالمي المسيحي للطلبة، الذي سيطرح هذه الحاالت خالل الجلسة العامة األولى للجمعية ا
 يران )يونيو(.حز  25التي ستنعقد في 

  

 األصدقاء لقاء   .5

  

التحاد ا لقاء األصدقاء في االتحاد العالمي المسيحي للطلبة هو اجتماع تنظمه كل من لجنة األصدقاء الذين يمثلون المناطق المختلفة ومجلس أمناء
األصدقاء جدول أعماله بحيث يتداخل مع جدول أعمال )مجلس أمناء صندوق المئوية(. هذا االجتماع هو لقاء مستقل، ذاتي اإلدارة، تضع لجنة 

 الجمعية العمومية.

  

بشأن موعد الجمعية العمومية السابعة والثالثين ومكان انعقادها،  2021بعد القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لالتحاد في كانون األول )ديسمبر( 
لى ضمان مشاركة األعضاء المصوتين، أي مشاركة مندوبي الحركات المنتسبة وأعضاء اختارت لجنة التخطيط للجمعية العمومية تركيز جهودها ع

(، وما فرضته من أزمة صحية على ألمانيا آنذاك أي COVID-19اللجنة التنفيذية والمسؤولين. وتم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في جائحة كورونا )
ى الجهود اللوجستية التي ستضمن المشاركة في الموقع ألعضاء التصويت في االتحاد مع . وتمحور هذا القرار عل2021في كانون الثاني )يناير( 

جراءات خاصة بالسفر تؤثر على الرحالت الجوية الدولية أثناء هذه الجائحة. ومع ذلك، وبعد دراسة متأنية لألو  اع ضمراعاة أي تدابير صحية وا 
ألصدقاء )وهي المسؤولة حالًيا عن لجنة التخطيط للقاء األصدقاء( لتنظيم هذا التجّمع في كافة، قرر االتحاد دعم االقتراح المقدم من مجموعة ا

        برلين.

  

ختارتها كل من  اقام المكتب األقاليمي لالتحاد مسبًقا بمشاركة هذه المعلومات مع المكاتب اإلقليمية. غير أننا نوّد أن نحيطكم علًما بالمعايير التي 
 ( التي تتولى شؤون لقاء األصدقاء الذاتي اإلدارة :SFGمعية العمومية ولجنة التخطيط للقاء ألصدقاء )لجنة التخطيط للج

  

  

 حزيران )يونيو(. 26حزيران )يونيو( إلى  24سينعقد لقاء األصدقاء في الفترة الممتدة ما بين        ●

منطقة؛ تم اتخاذ هذا القرار في ضوء الوضع الراهن. كذلك، سينضم أصدقاء من كل  5صديًقا، بمتوسط  30سيضّم لقاء األصدقاء       ●
األصدقاء الذين تم تعيينهم كخبراء وضيوف وشركاء إلى االجتماع بصفتهم أصدقاء االتحاد، ما يعني مجموعة أكبر من األصدقاء خالل 

 الجمعية العمومية.
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)يونيو( وجدول زمني مشترك مع الجلسة العامة للجمعية العمومية  حزيران 24سيكون للقاء األصدقاء جدول أعمال خاص به في        ●
حزيران )يونيو(. تشمل هذه البرامج المتداخلة الجلسات العامة، وحلقة النقاش للقضايا  26و  25واألحداث المختلفة التي ستُقام في 

 عاًما على تأسيس االتحاد. 127، واالحتفال بذكرى مرور اجيال بين المشتركة

  

تلتزم لجنة التخطيط للجمعية العمومية لالتحاد بالحفاظ على التوازن التمثيلي ما بين الطالب واألصدقاء والمكاتب اإلقليمية كما        ●
 التوازن بين الجنسين خالل الجلسة العامة للجمعية العمومية.

  

  

 بالنسبة لمنطقة أمريكا الشمالية، ُيرجى التواصل مع المكتب األقاليميُيرجى التواصل مع المكتب اإلقليمي للحصول على مزيد من التفاصيل. أما 
 لالتحاد:

(Marcelo.leites@wscf.ch وwscf@wscf.ch) 

 معرض   -تاريخ االتحاد       .6

)يناير( بمشاركة جميع كانون الثاني  26، لذلك سُيقام احتفال نهار األحد الواقع فيه عاًما على تأسيس االتحاد 127ذكرى مروريصادف هذا العام 
د االطالب واألصدقاء وأعضاء المنظمات األخوية وأعضاء الكنائس المحلية. سيتخلل هذا االحتفال معرًضا يضّم ملصقات وصور توضح أعمال االتح

 على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.

  

ذلك، نحن ندعوكم جميًعا إلحضار الملصقات والصور. هذه الملصقات التي قد تقوم الفكرة األساسية من هذا المعرض على أن يتم إعداده سوًيا. ل
ناسًبا، وقد مأو الحركة الطالبية المسيحية ذات الصلة  ُتظهر صورة لمؤتمر وطني، أو لبرنامج طالبي قيد التنفيذ، أو الجتماع نظامي تراه المنطقة

ت المناسب، ولكن في الوقت الحالي، نطلب من جميع المندوبين إحضار مواد مرئية تتضمن نًصا صغيًرا. سُترسل المزيد من المعلومات في الوق
 يمكن عرضها في المعرض.

 سُتعرض الملصقات والصور بشكل دائم طالما أن الجمعية العمومية قائمة في مكان معين.

  

  

 معلومات إضافية     .7

  

( طالما أنه موصى به Covid-19المشاركين على تلقي جرعة إضافية من لقاح كورونا ): تدعو لجنة التخطيط للجمعية العمومية جميع اللقاحات
، ولكنه مجرد اقتراح قد ينطبق أو ال على جميع المشاركين.  طبًيا وممكًنا من الناحية العملية في بالدهم. غير أّن هذا ليس بإلزاميٍّ

  

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84
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: لقد تواصل األمناء اإلقليميون مع العديد من المشاركين لدعوتهم إلى التحضير العموميةمعلومات عن الطابع الروحي التي ستتفّرد به الجمعية 
توزع ما ت للليتورجيات المختلفة التي تمّيز منطقة عن أخرى. وندعو المندوبين الذين سيشاركون في مثل هذه الليتورجيات إحضار أي رموز ثقافية، قد

محلية، أو قطعة قماش، أو أي عنصر آخر قد يكون مفيًدا في إعداد إطاٍر ُيظهر التقاليد المختلفة بين بين آالت موسيقية، أو رموز ليتورجية 
 والخلفيات الثقافية.

 ستشارك اللجنة التي ُتعنى بشؤون الليتورجيا مزيًدا من المعلومات عن هذا الموضوع من خالل المكتب األقاليمي والمكاتب اإلقليمية.

  

 لالّطالع على جدول األعمالهنا : يمكنك النقر ل األعمالجدو  –الجمعية العمومية 

 المواضيع التي ستدرج في اإلعالنات الرسمية التالية:

 تسجيل وحدات العمل المواضيعية    ●

 حزيران )يونيو( 28التسجيل في جوالت في المدينة في برلين في     ●

 طلب المشاركة في الجلسات الدينية والليتورجية.    ●

 المعلومات عن السهرة المخصصة للحوار بين الثقافات    ●

 قائمة المشاركين    ●

 البروتوكول الصحي المعمول به    ●

 الوثائق الرسمية للجمعية العامة: المصنفات والقواعد    ●

 معلومات مفيدة    ●

 معلومات عن منصة الجمعية العمومية االفتراضية    ●

  

 حضوركم، بل وعلى دعواتكم ودعمكم النجاح هذه الجمعية العمومية. أخيًرا، نحن نعّول ليس فقط على

  

 ونتطلع للقائكم في برلين.

  

 لنكون جميًعا واحًدا،

 في المسيح،
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 مارسيلو اليتس

 األمين العام لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة


