
  

 

 

 

 

الجامبوري الكشفي العالمي الخامس 

 والعشرون
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

8 رقم منشور الجامبوري   



  

  التاسع من ديسمب   2022

    تحياتنا من سيمانكم بكوريا  

 

ن كرؤساء وفود  ي العالمي العام المقبل. تجدون أسفله نقدر دعمكم وتحمسكم المتواصلي 
من أجل نجاح الجامبوري الكشفن

ي تتطلب كامل اهتمامكم
     المعلومات المتعلقة بالتسجيل إضافة إىل مستجدات العملية ك الت 

 

  مستجدات عملية التسجيل

    

ن  لتنفيذ  العقود  الفعلية.  يوًما  قبل  الجامبوري ، تود  اللجنة  المنظمة  تحديد  العدد  اإلجما 235مع  بقاء   ىلي  للمشاركي 
ين  هو   ي  العالمي  الخامس  والعشر

مشارك  45.000الحجم المؤكد  الذي  نتوقعه للجامبوري  الكشفن     

دولة دفعوا مبلغ اإليداع بالكامل. إذا لم تقوموا بدفع اإليداع بعد، يرج  القيام  147مشاركا من  40.354حت  اليوم، لدينا 
ي 
ن إىل وفدكم، يرج  إرسال استمارة تسجيل الوفد بذلك فن ي إضافة المزيد من المشاركي 

 أقرب وقت مناسب. إن كنتم ترغبون فن
  المعدلة إىل

25wsj@scout.or.kr  

اير  45000كما ذكر أعاله، سنقبل ما يصل إىل   التسجيل مفتوًحا حت  نهاية فب 
. سيبف  عىل أساس  2023مشارك عىل األكبر

 
ً
ي أول

، لكن لن يتم تأكيد التسجيل إل بعد دفع مبلغ اإليداعمن يأت 
ً
  . يخدم أول

25wsj@scout.or.kr  يد ي التصال بنا لمزيد من األجوبة عىل استفساراتكم أو لطلب المساعدة عب  الب 
ددوا فن ل تب 
ي 
وتن   اإللكب 

 

ل تسجيل المستفيدين من العملية ك 
َ
  آخر تمديد ألج

 

ي حت  تم اتخاذ قرار تمديد 
ي تواجهها الجمعيات الكشفية الوطنية وإتاحة  20الموعد النهات 

اف بالصعوبات الت  من لالعب 
  .الفرصة لمزيد من الجمعيات للمشاركة

 : ي
2022نونب   30األجل الماضن   

2022ديسمب   31األجل المعدل:    

 

ي نظام التسجيل
ن
ن ف ن االعتبار عند تسجيل المشاركي    ما يجب وضعه بعي 

اء التذاكر إلكمال العملية. إذا لم يتم اختيار طريقة القتناء المفضلة، بعد التس ي العملية ك، يجب تحديد كيفية شر
جيل فن

اض تلقائًيا عىل أنه الخيار  اء التذاكرعب  وكالة أسفار(” ب“فسيتم الفب  )حيث تقوم اللجنة المنظمة بشر   



ن ر  ئيس الوفد ودون حساب إداري للجمعية الكشفية ل يمكن تحميل المعلومات عىل نظام التسجيل دون تعيي 
  الوطنية/الوفد

ن رئيس الوفد إىل   إرسال استمارة تعيي 

25wsj@scout.or.kr  

ف الجمعية الكشفية الوطنية/ الوفد   إرسال طلب معلومات حساب مشر

reg_platform@scout.or.kr  

 

ي نظام التسجيل بعد الطالع بدقة  
ن فن ي المنشور رقم يرج  تسجيل المشاركي 

5عىل الدليل الوارد فن   

والتسجيل الفردي يستبعد أحدهما اآلخر. يرج  النتباه إىل ذلك عند التقدم بطلب للحصول عىل حساب  الجماعي التسجيل 
  مسؤول )يمكن تعديل المعلومات(

، حيث يمكن أن المرجو عدم تغيب  شكل ملف اإلكسيل والمعلومات النموذجية المتضمنة عند القيام بالتسجيل  الجماعي
  يسبب ذلك بإشكالت عند تحميل الملف

ي ملف اإلكسيل
   لن تتمكنوا من التحميل إذا تم حذف القيم )اإللزامية( المطلوبة فن

  إذا واجهتم أي عطب عند تحميل الملف، المرجو اإلطالع عىل الدليل، ثم التواصل عب  

reg_platform@scout.or.kr   

 

ي العملية ك، إذا كنتم ل تتوفرون عىل لعلومات جوازات السفر وجداول الرحلة بعد،  عند تسجيل معلومات
ن فن المشاركي 

ها لحقا   .المرجو القيام بإدخال معلومات نائبة، ثم قوموا بتغيب 

ن وقائد وحدة واحد. )يختلف أعضاء فريق الخدمات  ن يافعي  يجب أن يكون المستفيدون من العملية ك تسعة مشاركي 
، فريق تدبب  الجامبوري، وفرق إدارة الوفود عن قادة الوحدات(الدوىلي    

ن  ن بي  ن اليافعي  اوح تواري    خ ميالد المشاركي  ة 2009يوليو  31و  2005يوليو  22يجب أن تب  . األفراد المزدادون قبل هذه الفب 

ي العملية ك
ن للمشاركة فن   وبعدها غب  مؤهلي 

ي اختارت للجمعيات الكشف 1-8يرج  الرجوع إىل الملحق 
ي « الخيار أ*»ية الوطنية الت 

ن فن اء التذاكر للمشاركي  كطريقة شر
كالعملية    

ي الوفد تذاكر الرحالت الجوية ويطلب تعويض التكاليف من اللجنة التنظيمية *   .الخيار أ: يشب 

ي للجمعية الكشفية الوطنية فقط. ل يمك
ن أن تكون وكالة ستقوم اللجنة المنظمة بتحويل المبلغ إىل الحساب المرصفن

. يرج  الطالع عىل المعلومات المتعلقة بذلك  ي
ي الشخصي هي الكيان المتلف 

ان أو الحساب المرصفن كة الطب  السفر أو شر
   .الملحقة بالمنشور وإرفاق جميع الوثائق الالزمة عند تقديم الطلب

ي القائمة "ا1-8يجب تحميل استمارة الطلب )الملحق 
لعملية ك ؛ طلب الدفع تكاليف العملية ك" ( والوثائق ذات الصلة فن

  .باستخدام الحساب اإلداري

 

اير  ي فب 
للطلبات المقدمة بعد يناير 2023ستبدأ عملية السداد فن  


