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4رقم منشور الجامبوري   



  

سبتمبر  16ش  2022  

،رؤساء الوفود الوطنية الكرام     

 

 !تحياتنا من سيمانكم، كوريا الجنوبية

ل . تبقى أقل من سنة لبداية الجامبوري الكشفي العالمي الخامس والعشرون، والوقت من ذهب    

لكم جزيل الشكر على اهتمامكم المستمر والمجهدات التي تبذلونها من أجل تمكين زمالئكم الكشافة من عيش تجربة فريدة من نوعها ال  

   ن. وفودكم بشكل أفضل وفي الوقت المناسبنعتقد أن المعلومات اآلتية ستساعدكم على استعداد . تنسى

 

 التسجيل وآخر أجل لدفع مبلغ اإليداع 

 

لن نقبل أي مشاركين بعد هذا التاريخ، كما سيتم إقصاء من المشاركة  .  أكتوبر  19آخر أجل لتسجيل حجم الوفد ودفع مبلغ اإليداع هو 

لالطالع على المزيد من المعلومات،  .  مبلغ اإليداع قبل هذا األجلبالجامبوري الكشفي العالمي الخامس والعشرون كل من لم يحول 

 المرجو اإلشارة إلى المحتوى أسفله.  

    

ل ” ك“العميلة   

. ليست باستثناء  ”ك“يجب على جميع المشاركين بالجامبوري الكشفي العالمي الخامس والعشرون التسجيل عبر نظام التسجيل، والعملية 

التصنيفات بالنظام على التعرف على مشاركي العملية ك وعلى تقديم الدعم المناسب لهم حتى يحصلوا على الفوائد المخصصة  ستساعدنا 

بالعملية ك والمزيد من المعلومات باألسفل    10إرشادات تسجيل المستفيدين الـ .  لهم  

اختيار نواب رؤساء المخيمات الفرعية     

بغية . م اللحظات التي يعيشها الكشافة حيث أنها تمد بفرصة تكوين صداقات وثيقة مع الكشافة المجاورينحياة المخيمات الفرعية تكِون أه 

.  لذلك، نريد إعالن ابتداء عملية انتقاء نواب رؤساء المخيمات الفرعية.  إنتاج أفضل التجارب، دور نائب رئيس المخيم الفرعي أساسي

ل . اصيل عملية االنتقاء بالمحتوى أسفلهيمكن اإلطالع على المزيد من المعلومات وتف   

العملة التذكارية    
للتعرف على   4يتم حاليا صنع عمالت تذكارية لالحتفال بالجامبوري الكشفي العالمي الخامس والعشرون. المرجو التحقق من الملحق رقم 

 كيفية الحصول عليهم 

   المرجو استشارة المحتوى أسفله:



 

 

 المحتوى 

    

التسجيل وآخر أجل لدفع مبلغ اإليداع  : 1النقطة   

    

ستكون هذه الفرصة األخيرة للتسجيل . هو آخر أجل للتسجيل وكذا دفع مبلغ اإليداع لتكاليف الجامبوري  2022 التاسع عشر من أكتوبر 

ا . بالجامبوري الكشفي العالمي الخامس والعشرون، ولن يتم قبول أي تسجيل بعد هذا التاريخ  

  غير مشاركةحويل مبلغ اإليداع قبل التاسع عشر، سيتم إدراج الجمعية الكشفية الوطنية المعنية باألمر على أنها في حال عدم ت 

عند تحويل جزء من مبلغ اإليداع الخاص ببعض المشاركين فقط قبل آخر أجل، سنستنتج أن هؤالء المشاركين فقط  . بالجامبوري

سيتم إصدار فاتورة للمبلغ المتبقي من  . وفود إرسال استمارة مشاركة أخرى مناسبةسيأتون إلى كوريا، كما سيتوجب على رؤساء ال

 تكاليف المشاركة فيما بعد. 

هكذا  . لنكون على أتم استعداد وتفادي أي اختالالت، ننصح جميع رؤساء الوفود بإرسال استمارة التسجيل النهائية قبل نهاية شهر سبتمبر 

ا . إلصدار الفواتير المراجعة من أجل تحويل المبالغ قبل آخر أجلسيكون لدينا الوقت الكافي   

.  ليال بتوقيت كوريا 11:59، على الساعة 2022أكتوبر  19المرجو األخذ بعين االعتبار أن آخر أجل هو   

    

العملية ك : 2النقطة   

    

 دليل العملية ك 

   - مقدمة  

تذاكر الطيران المطلوبة من طرف الجمعيات الكشفية الوطنية، لكن بعض الجمعيات  خططت اللجنة المنظمة للجامبوري لشراء وتوفير 

وكذا المنظمة العالمية للحركة الكشفية عبروا عن مخاوفهم حول الصعوبات التي يمكن أن تواجهها األطراف المعنية للحصول  

    ا . على التذاكر في نفس الطائرات لجميع المشاركين

إيجاد حلول حيث ال يتم التمييز بين مشاركي العملية ك والمشاركين اآلخرين، تم تغيير إجراء شراء تذاكر الطيران. كاستجابة لطلبات    

    

   -الدعم المقدم عبر العملية   

مشاركين يافعين، قائد وحدة(  9) 10:  عدد المستفيدين  

الشباب غير القادرين على المشاركة بالجامبوري نظرا لصعوبات مادية  : من أجل  

لن يتم تغطية الرحالت الوطنية() تكاليف المشاركة، تذكرة ذهاب وإياب دولية : تفاصيل التغطية   

فقط(   إنتشون -واشنطن، بل رحلة واشنطن  -عدم تغطية الرحلة الوطنية بين نيويورك )إنتشون  -واشنطن  -نيويورك : مثال  

لن يتم تغطية مقاعد الدرجة األولى ودرجة األعمال(  )اقتصادية عادية : نوع المقاعد  

   



 

الوفود المكونة فقط من مشاركي العملية ك يستطيعون  ) المرجو اختيار إحدى الطريقتين المشار إليهما أسفله : كيفية إجراء عملية الشراء 

( اختيار الطريقة أ فقط  

◉ أ()االختيار    

شراء الوفود الوطنية لتذاكر طيران مشاركي العملية ك   -1ا  

 

إرسال الوفد للوثائق التي تفيد كدليل على عملية شراء التذاكر إلى اللجنة المنظمة   -2ا  

  

بعد التأكد من صحة وثائق الشراء، تحول اللجنة المنظمة تكاليف الطيران إلى الوفد  -3ا  

وصل  )تذكرة إلكترونية وفاتورة مذكور فيها بشكل واضح أسماء المشاركين بالعملية ك، وصل اإليداع : الوثائق المطلوبة كدليل شراء* ن

، وثائق قانونية تقدم الجمعية الكشفية الوطنية ككيان قانوني، نسخة من الدفتر البنكي  (البطاقة البنكية أو وصل التحويل البنكي

يجب أن تكون الجمعية هي صاحبة الحساب البنكي()  

يتحملها الوفد : اليف التحويل والرسوم المصرفية الوسيطةتك  

بالنسبة للدول األعضاء باالتحاد األوروبي فقط( )الدوالر األمريكي أو اليورو األوروبي :  عملة التحويل  

ا : في حال عدم استطاعة المشاركين على ركوب الطائرة  

 مالحظات  أسباب عدم السفر  اإلجراء 

 
الطيران إلى إرجاع تكاليف 

اللجنة المنظمة حسب نظام  
  شركة الخطوط الجوية

عدم الركوب على متن الطائرة نظرا ألسباب  
  مرتبطة بشركة الخطوط الجوية أو باللجنة المنظمة

تحمل الوفد لتكاليف التحويل والرسوم  
  المصرفية الوسيطة

عدم الركوب على متن الطائرة نظرا لظروف  
كاألمراض واألوبئة  قاهرة 

المعدية... )يتطلب ذلك إرسال  
   (تشخيص كتابي وما إلى ذلك

 
إرجاع تكاليف الطيران إلى 

 اللجنة المنظمة
 

 أي أسباب أخرى غير المذكورة أعاله 
تحمل الوفد لتكاليف التحويل والرسوم  

 المصرفية الوسيطة
 

الجمعية الكشفية الوطنية غير مؤهلة لالستفادة من برامج التضامن الدولية باألحداث  قد يؤدي عدم االلتزام بهذه القوانين إلى جعل  ※

 .الكشفية العالمية القادمة

   

 



   ◉االختيار )ب( 

   إذا كان للوفد مسار رحلة مفضل:

يوفر الوفد تفاصيل المسار المطلوب )رقم الرحلة، تاريخ اإلقالع، مطار اإلقالع، تاريخ الوصول -1ن ) 

المرجو اإلشارة إلى “انتقاء أحد الخيارين وتسجيل مشاركي العملية ك” أسفله للمزيد من المعلومات※    

شراء اللجنة المنظمة لتذاكر الطيران بعد الدراسة اإليجابية لسير الرحلة المطلوب من طرف الوفد، ثم إرسال التذاكر للوفد -2ن   

 

ن إن كان شراء التذاكر بالشكل المطالب به غير ممكن أو إن لم يكن للوفد رحلة مفضلة:   

تقدم اللجنة المنظمة اقتراح رحلة بعد األخذ بعين االعتبار الجدول الزمني للجامبوري ثم ستشاركها مع الوفد للحصول على موافقه -1ن   

مناسبة، سيتم شراء وتوفير التذاكر عند اتفاق الوفد مع اللجنة المنظمة على الرحلة ال -2ن   

ب في حال عدم قدرة المشاركين على ركوب الطائرة، يجب على الوفد إرسال إشعار مسبقا إلى :   

wsjokoptb@scout.or.kr   

 

وما إلى ذلك  سيتوجب على الوفود تحضير الوثائق الالزمة لشراء التذاكر كجوزات السفر   

ا : في حال عدم استطاعة المشاركين على ركوب الطائرة  

 التفاصيل اإلجراء 

 الوفد معفى من الخصوم 

عدم الركوب على متن الطائرة نظرا ألسباب مرتبطة بشركة الخطوط الجوية أو باللجنة  
 المنظمة 

واألوبئة المعدية... )يتطلب  عدم الركوب على متن الطائرة نظرا لظروف قاهرة كاألمراض 
   (ذلك إرسال تشخيص كتابي وما إلى ذلك

 

٪ وفقًا لقوانين شركة الطيران )التي تم حجز التذاكر معها100إذا كان من الممكن استرداد   ) 

االلتزامات تكاليف السفر بالطائرة إذا كان سبب عدم ركوب الطائرة غير أسباب اإلعفاء من  تكلف الوفد تكاليف التعويض   

قد يؤدي عدم االلتزام بهذه القوانين إلى جعل الجمعية الكشفية الوطنية غير مؤهلة لالستفادة من برامج التضامن الدولية باألحداث   ※

 الكشفية العالمية القادمة 

 

 

○ انتقاء أحد الخيارين وتسجيل مشاركي العملية ك   
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2022أكتوبر   31و  15تسجيل المشاركين بين انتقاء أحد االختيارين والتسجيل عبر نظام   

بالنسبة للوفود التي ستختار الخيار )أ(، يمكن إدخال معلومات الرحلة الجوية )رقم الرحلة، مطار اإلقالع، تاريخ اإلقالع، تاريخ  ※

2022نوفمبر  30الوصول( بنظام تسجيل المشاركين حتى    

تمت المطالبة بأي تغييرات بعد هذا األجل من الممكن أال تنعكس هذه التغييرات   بما أن أكتوبر هو آخر أجل لصياغة الميزانية، إن※

على الميزانية. لهذا السبب، فترة التسجيل قصيرة، كما ننصح الوفود بإنهاء عملية اختيار مشاركي العملية ك وتحضير نسخ  

    ا جوازات سفرهم مسبقا. 

2022الغرض بعد فاتح أكتوبر سنخبركم بطريقة استخدام نظام التسجيل لهذا    

○ المراحل القادمة   

2023تحويل مبلغ تكاليف الطيران )من فبراير  -( 2023االختيار )أ(: شراء الوفود لتذاكر الطيران )حتى يناير  ) 

2023فبراير ومارس شراء وتوفير التذاكر )بين  -( 2023االختيار )ب(: اختيار وكالة أسفار جوية لشراء التذاكر )حتى يناير  ) 

    

○ التواصل   

(ok-visa@scout.or.kr)  التواصل: ل 

نام بارك، فريق العملية ك والفيزا -الموظف المسؤول: سون  

 

: اختيار نواب رؤساء المخيمات الفرعية 3النقطة   

    

الذي سيعملون مع رؤساء المخيمات  فتح دعوة الستقبال مرشحي نواب رؤساء المخيمات الفرعية كجزء من إجراءات االستعداد، نود 

منذ مرحلة التحضير إلى فترة الحدث عينه. لتخطيط وإدارة الحياة بالمخيمات الفرعيةالفرعية )كوريون( ل      

 

خذ بعين االعتبار توازن جيد بين األجناس واألعمار والجنسين. ستقع مسؤولية تنظيم  ستكون لكم حرية اختيار أعضاء فريقكم مع األ 

ااجتماع يومي لقادة الوحدات خالل فترة الجامبوري على عاتقكم كنواب رؤساء المخيمات الفرعية.     

ن بشرط واحد: كأولوية  ي توصي بهم الدول المنظمة للجامبوري الكشفي لعالمي مسبقاذالمرشحين ال سيتم اعتبار   

  

إن كان ممكنا، نود أن نطلب منكم إعادة إحياء تاريخ الجامبوري الكشفي العالمي. عبر هذه المناسبة، نرغب في تزيين المخيمات الفرعية  

لباستخدام عناصر من المخيمات السابقة، كالشعارات وخصائص التصميم المستعملة في الجامبوريات السابقة من كل بلد مستضيف.   

    

 

 

قدرات  وأن تكون لديهم  سنوات على األقل في الكشفية العالمية 10خبرة  بعين االعتبار عند انتقاء المرشحين، أن يكون لديهم  المرجو األخذ

   ن. أو الفرنسية، اإلسبانية، الروسية، العربية والكورية أيضا  / ، مع كون اللغة اإلنجليزية هي األولى، و لغوية
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واحد، المرجو تصنيفهم حتى نستطيع دراسة ترشيحهم بعد التأكد من حصول كل دولة  إن كانت جمعيتكم سترشح أكثر من شخص 

غ : إلى  2في هذه الحالة، يجب على الجمعية إرسال الملحق . مستضيفة على فرض متساوية لتمثيلها   

            25wsj@scout.or.kr. 

      

سنأخذ بعين االعتبار القادة ذوي القدرات  . لألشخاص الذين ينتمون للدول التي لم تستضيف الجامبوري من قبل، ال تخيب آمالكم بالنسبة 

كل ما يتطلب األمر هو الحصول على موافقة لجنتكم الكشفية اإلقليمية قبل  . الذين لم تستضف بلدانهم الجامبوري الكشفي العالمي من قبل

ل . يحإرسالكم طلب الترش  

 

نرحب أيضا بكل من شارك بالجامبوريات السابقة، سواء إقليمية أو عالمية، كرئيس مخيم فرعي، بغض انظر عن الخبرة السابقة، ومن لهم  

ل . القدرة على إدارة مخيم فرعي  

  

عبر البريد   2022أكتوبر  30قبل ، مع تزكية الجمعيات الكشفية الوطنية المعنية باألمر (2االستمارة في الملحق ) طلبات الترشيحنقبل 

ب  : التالي  اإللكتروني    

25wsj@scout.or.kr   

النشاطات والبرامج الشيقة، لدى نريد العمل مع  حياة المخيمات الفرعية هي من أكثر الفقرات المهيمنة على طابع الجامبوريـ باإلضافة إلى  

ت .  أعضاء يمتلكون التفكير السليم والمهارات الالزمة للخدمة كنواب رؤساء المخيمات الفرعي  
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