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 متابعة عملیة التسجیل  :العمومیة  جمعیةعن الالمذكرة الثانیة 
  2022لالتحاد العالمي المسیحي للطلبة للعام  ونالسابعة والثالث  الجمعیة العمومیة

 
 الیتس   مارسیلو من / عن : األمین العام لالتحاد العالمي المسیحي للطلبة،

واألمناء اإلقلیمیین لالتحاد العالمي واللجنة التنفیذیة لالتحاد العالمي المسیحي للطلبة  المنتسبة والصدیقةجانب: الحركات األعضاء 
 وأعضاء مجلس أمناء صندوق المئویة المسیحي للطلبة 

    الجمعیة العمومیةللمشاركة بالحضور الشخصي في : متابعة عملیة التسجیل الموضوع
  

 2022 ینایر/كانون الثاني 27
 

 ، االتحاد العالمي المسیحي للطلبة المحترمةعائلة 
 
 ،خواتناوأ خواتناإ
 

      التحاد العالمي المسیحي للطلبة، ل قالیمياأل ات من المكتب أطیب التحّی 
 

في برلین في الفترة  ینالسابعة والثالث   العمومیةجمعیتنا  ا في مذكرتنا األولى، ستنعقد  ھذه وأنتم بخیر. كما أعلّن   ن تصلكم رسالتنانتمنى أ
في  ھذا القرار    اللجنة التنفیذیة في االتحاد العالمي المسیحي للطلبةاتخذت  . وقد  2022  یولیو/تموز  1حتى    یونیو/حزیران  23الممتدة من  

 .2021 نوفمبر/تشرین الثاني
 

تخذھا الحكومات،  ونودّ من خالل ھذا الخطاب الرسمي الثاني إبالغكم أنھ نظًرا للسیاق الحالي للتغییرات المستمرة للتدابیر الصحیة التي ت 
بتمدید قمنا  ( فقد  سیما  وال  المصوتین  لألعضاء  النھائي  منالموعد  المنتسبین  الطالبیة   المندوبین  (الحركات  )  SCMsالمسیحیة 

 .شباط (فبرایر) 6واألعضاء والمسؤولین في اللجنة التنفیذیة)  وأعضاء مجلس أمناء صندوق المئویة، للتسجیل في موعد أقصاه 
 

في أقرب وقت ممكن للتسجیل على ھذا الرابط:  و) SCMsالحركات الطالبیة المسیحیة ( من المندوبین المنتسبینونحن ندعو جمیع 
 https://forms.gle/4dNgPha5vibkpY287 
 

   wscf@wscf.ch :التواصل معنا عبر البرید اإللكتروني میمكنك، Googleواجھتم أي مشاكل في الرَد باستخدام نماذج    وفي حال
 .  wscf.comm@gmail.comو
  

(مندوب واحد    الجمعیة العمومیةمنتسبة اختیار مندوبھا أو مندوبتھا لحضور   )  SCMنرجو من كل حركة طالبیة مسیحیة (كذلك،  
، تعمل الكثیر من  2021عام  االفتراضیة غیر العادیة األخیرة    الجمعیة العمومیةولمتابعة العملیة التي بدأت في    حركة).   كلّ عن  فقط  

غیر أننا ،  العادیةاالفتراضیة غیر    الجمعیة العمومیة  على إرسال المندوب نفسھ الذي شارك في ) (SCMsالحركات الطالبیة المسیحیة
قرارھا النھائي بموافقة جماعیة على   ن تتخذأ   )SCM، إنما ندعو كل حركة طالبیة مسیحیة (اإلجراءبھذا    ال نرى ضرورةً لاللتزام

والطالب  الجنسین  المسیحي للطلبة بارساء التوازن ما بین  العالمي  لالتحاد    األقالیميوسیھتم المكتب  .  مستوى الحركة وبشكل دیمقراطي
 .قائمة المندوبینعلى التوازن في ا إرسال مندوب آخر، وذلك حفاظً  ) SCMمن أي من الحركات الطالبیة المسیحیة (طلب وقد یُ 

 
)، ما زاد من عملنا في مجال  COVID-19كما تعلمون جمیعًا، نحن نعیش أوقاتًا عصیبة نظًرا للقیود التي فرضتھا جائحة كورونا (

بناًء على اإلجراءات االحترازیة    إعادة تقییمھا  بغیةلھذا السبب، سنسعى جاھدین الستعراض األوضاع بشكل دائم    الخدمات اللوجستیة.
   مختلطة   عمومیةانعقاد جمعیة  : بھدف تحقیق أكبر قدر ممكن من المشاركة، مع األخذ في االعتبار إمكانیة  ةالتي تقررھا اللجنة التنفیذی 

https://forms.gle/4dNgPha5vibkpY287
mailto:wscf@wscf.ch
mailto:wscf.comm@gmail.com
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عن بُعد أكثر    إذا كان عدد المندوبین المشاركینو.  )عن بعد  من المندوبین   %20 مشاركةب من المندوبین شخصیًا و  %80  حضورب أي  (
 .الجمعیة العمومیةھذه سیتم تأجیل ،  %30من

 
والقواعد المتعلقة  شیرات  ألمانیا فیما یتعلق بطلبات التأ  إلىسیأخذ ھذا التقییم في االعتبار بشكل أساسي أحدث اللوائح الصحیة للدخول  

"شخصیًا" قادرین    الجمعیة العمومیةالذین لن یؤذن لھم بحضور  ، سیظل المشاركون  اكن المغلقة. نتیجة لھذا التقییمباالجتماعات في األم
 .اإلنترنت" من خالل منصة افتراضیة علىعلى المشاركة "

 
تقدیر أولي لعدد المشاركین الذین من المحتمل أن یحضروا  ما سیتیح لنا الحصول على  ،  فبرایر/شباط  15سیكون التقییم األول جاھًزا في  

یحیة في  الطالبیة المس(الحركة     ESG  بالمشاركة معو  لالتحاد المسیحي للطلبة    یمياألقال. بعد ذلك، سیعمل المكتب  الجمعیة العمومیة
المشاركة  تحقیق  ، بھدف  ومتابعة الظروف الصحیة في كل بلدمراقبة الوضع على المستوى المحلي في برلین بشكل مستمر  على  ألمانیا)  

أن الوضع الصحي  المسیحي للطلبة یُدرك جّیدًا ب العالمي  ن االتحاد  كذلك، إ.  )SCMsمسیحیة (ال  الحركات الطالبیة  الكاملة لجمیع مندوبي
 والموافقات على اللقاحات قد تتغیر في األشھر القادمة. 

 
التي ستُحدد النسبة المئویة للعدد المحتمل  و  بعد الحصول على البیانات النھائیة كافةمن اتخاذ قرار نھائي أي    مایو/أیار   15وسنتمكن في  

سیتعین على اللجنة  ،  الجمعیة العمومیة، من حضور  من األعضاء المصوتین، على األقل   %70للمشاركین. وعلیھ، في حال لم یتمكن  
 .لھذا الحدث الُمرتقبالتنفیذیة اتخاذ قرار بشأن تأجیل محتمل 

 
انعقاد ھذه الجمعیة، ھي لوائح اللقاحات المعمول بھا في ذلك الوقت والتي تنطبق على    غیر أّن النقطة الحاسمة التي ستؤثر على قرار

الیوم أدناه قائمة باللقاحات المصرح بھا  تجدونلذا، الزائرین من المناطق عالیة الخطورة على النحو المحدد من قبل الحكومة األلمانیة. 
 ):  Bundesministerium für Gesundheit, BMG(  من قبل وزارة الصحة األلمانیة

 
● Comirnaty - BioNTech, Pfizer 
● Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) 
● COVID-19 Vaccine Janssen 
● Vaxzevria - COVID-19 Vaccine AstraZeneca 
● Nuvaxovid (NVX-CoV2373), Novavax 

 
مع كل مندوب ونتابع معھ بشأن    لنتواصل  سنعمل جنبًا إلى جنب مع األمناء اإلقلیمیین، بعد التقییم النھائي،واستكماالً لسیر ھذه العملیة،  

 طلب التأشیرة الخاص بھ. 
 

 .الجمعیة العمومیةنتطلع إلى حضوركم، ودعواتكم، ودعمكم النجاح ھذه  أخیًرا،
 

 لنكون جمیعًا واحدًا،
 في المسیح،

  
 

 
 
 
 
 مارسیلو الیتس  
 األمین العام لالتحاد العالمي المسیحي للطلبة 


