
  

 

 

 

 

الجامبوري الكشفي العالمي الخامس 
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  9 رقممنشور الجامبوري 



   

من ديسمبر السادس عشر  2022  

   

   الضيوف الخاصين

ن عبر استدعاء الضيوف    ون برنامج للضيوف الخاصي  ي العالمي الخامس والعشر
البارزين إىل المخيم عىل  يقدم الجامبوري الكشفن

هم عن ال ن ، مع تميب  ن ، وزيارة موقع المخيم أساس محدود. سنقوم بقديم خدمات حرصية للضيوف الخاصي  ن زوار اليوميي   

 من المؤهل للحضور كضيف خاص ؟ 

ثلون الدول،  يشمل برنامج الدعوة الخاص شخصيات بارزة مثل رؤساء الدول وأعضاء البرلمان ووزراء الحكومة والسفراء الذين يم

ء عالقة أكبر بين المجتمع والحركة الكشفية باإلضافة إلى الضيوف البارزين اآلخرين الذين يساعدون في بنا  

من حيث المبدأ، يجب على أعضاء مجلس إدارة المنظمة الكشفية الوطنية التسجيل كضيوف كشفيين. يرجى االطالع أدناه على القسم  

 الخاص بالضيوف الكشفيين

   

أرض الجامبوري داخل   

ة الجامبوري، باستثناء تواري    خ الوصول والمغادرة. عند الوصول إىل موقع المخيم، سنطلع    ن خالل فبر حب بالضيوف الخاصي  سبن

ي منطقة االستقبال وسيكون مقصف طاقم  
وبات الخفيفة فن . سيتم تقديم المشر ن ي منطقة استقبال الضيوف الخاصي 

الضيف الخاص فن

ي موقع المخيم 
متاح عند الطلب العمل فن   

تيبات مع الجمعيات الكشفية الوطنية كما سنبذل كل المجهودات لمد الضيوف بفرصة لقاء الكشافة القادمون   سيتم تدبب  جميع البر

 .من بلدانهم. كما سننسق بشكل وثيق مع األفرقة ذات الصلة بشأن احتياجات هذه المؤسسات اإلعالمية

  تسجيل ضيوف خاصين 

تسجيل ضيفكم الخاص باستخدام استمارة تسجيل الضيوف الخاصين. يجب إرسال هذه االستمارة إلى اللجنة المنظمة للجامبوري  يمكنكم 

،  3202، كما يجب أن تحتوي جميع معلومات األشخاص المرافقين، وليس الضيوف عينهم فقط. في أبريل 2023يناير  13قبل 

سل دعوات إلى الضيوف الخاصين. عند إرسال بطاقة دعوة إلى الضيوف الخاصين، سنرسل  بالتشاور مع الجمعيات المعنية باألمر، سنر

أيضا تفاصيل خدمة الضيف الخاص ورسوم المشاركة المحددة. لذلك، حتى تتجنبوا تخييب ظن ضيوفكم الخاصين، من المفضل عدم  

   .اخبارهم بالتفاصيل قبل تلقي الدعوة التي سنرسلها 

 ضيوف كشفيون 

 



 

ن من جمعيته الكشفية الوطنية للزيارة أثناء الجامبوري. يجب عىل الضيوف الكشافة  يجوز   للوفد دعوة عدد محدود من المسؤولي 

ي و’جامتل’« المكتمل إىل اللجنة المنظمة بحلول 
.  2023  يناير  13التسجيل مسبقا من خالل تقديم »نموذج طلب الضيف الكشفن

ن المدعوين للمخيميجب أن يتحمل الوفد مسؤولية الضيوف الكش فيي     

17:00و  9:00أغسطس، ويجب ولوج ومغادرة أرض الجامبوري بين الساعة  11إلى  2يعمل برنامج ضيوف الكشافة من   

     

 تكاليف مشاركة الضيوف الخاصين/الكشفيين 

دوالر أمريكي للشخص في اليوم الواحد  100رسوم المشاركة:   

المنظمة، قد ال يدفع بعض الضيوف الخاصين رسوم المشاركة، مثل الرؤساء الحاليين، رئيس الوزراء والموظفين  بناًء على لوائح اللجنة 

 الذين تطلبهم المنظمة العالمية للحركة الكشفية 

، مساعدة النقل، و    ن ي صالة الضيوف الخاصي 
ي   وجبات  3تشمل التكاليف: بطاقة هوية، المرطبات الخفيفة )القهوة + البسكويت( فن

فن

يا طاقم العمل، اإلحاطة، والهدايا التذكارية   كافيبر

 :الخدمات المقدمة للضيوف

 التسجيل في مركز الترحيب، زيارة منطقة دلتا، استخدام صاالت خاصة، وتقديم جوالت مدفوعة األجر حول موقع المخيم

   

"Guest" تصال بنا على البريد اإللكتروني التالي، مع إدراج إذا كانت لديكم أي استفسارات حول برنامج الضيوف الخاصين، يرجى اال  

 wsjguest@scout.or.kr. بعنوان البريد     

 استخدام “جامتيل” ا 

 (يمكن للضيوف الخاصين والضيوف الكشافة الذين يزورون الجامبوري البقاء في فندق الجامبوري )جامتيل

يتكون “جامتيل” من فنادق أو منتجعات خارج موقع الجامبوري. نقدم خدمة الحجز، اللغات وخدمات التنقل عبر الحافالت  للضيوف    

ل الخاصين المستخديمن لـ”جامتيل”   

طلب في  دقيقة عبر الحافلة. إذا كنت ضيفًا خاًصا يخطط الستخدام فندق الجامبوري، فيرجى إرسال   20-15يقع “جامتيل” في غضون  

 نفس الوقت الذي تمأل فيه نموذج طلب الضيف الخاص 
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ل أنواع “جامتيل”   

 المسافة من موقع الجامبوري (الثمن المتوقع )معايير مزدوجة النوع

A  :دوالر )ال يشمل وجبة اإلفطار  90لليوم دقيقة عبر الحافلة  20على بعد  (  

B  :اإلفطار دوالر )ال يشمل وجبة   142لليوم دقائق عبر الحافلة  10على بعد  (  

C  :دوالر )يشمل وجبة اإلفطار  164لليوم دقيقة عبر الحافلة  20على بعد  (  

   

"Guest"  إذا كانت لديكم أي استفسارات حول "جامتيل”، يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني التالي، مع إدراج 

 wsjguest@scout.or.kr. بعنوان البريد     
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