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 الحادي والعشرون من أكتوبر 2022

   خیمة ومعرض الوفد

الت، مركز العقائد واألديان، خیمة  ستكون منطقة “سیمانكم دلتا” ملیئة بالنشاطات، بما فیھا أبیات المأكو
الكشافة ألھداف التنمیة المستدامة، قرية بان كي مون ألھداف التنمیة المستدامة، إضافة إلى المستشفى، 

المركز اإلعالمي، المكتب المركزي للجامبوري والساحة الرئیسیة. تمثل خیم وعروض الوفود أحد أھم أجزاء 
   .منطقة سیمانكم دلتا

إن كانت ألحد الوفود الرغبة في القیام بنشاط أو معرض تفاعلي وحیوي، سیتم توفیر فضاء يتضمن 
النترنیت الالسلكي( حسب عدد الكشافة  التصال الكھربائي، ا الت، الكراسي، ا الوسائل األساسیة لذلك )الطاو

     .الیافعین المسجلین

يمكن للوفود استخدام الخیم كمقر إدارتھم وكفضاء للمعرض. إن كان الوفد بحاجة للمزيد من األغراض 
الستئجار قبل  الئحة ا غیر ما سیتم توفیره، يجب علیه تقديم مخطط األرضیة واألغراض التي سیحتاجھا مع 

الستمارة 1، كما  14 نوفمبر، دون التأخر عن 24 نوفمبر .2022 يجب على جمیع الوفود المشاركة إرسال ا
الستمارة 2، التي تم إلحاقھما ھنا .يتوجب على الجمعیات المعنیة إرسال ا

من المقرر مبدئیًا أن تكون خیم ومعارض الوفود مفتوحة يومیًا للجمیع، بما فیھم الزوار الیومیون، من 9 
الق المعارض يوم 6 أغسطس من أجل فعالیات التبادل الثقافي .صباحا إلى 6 مساء. سیتم إغ

 
 للمزيد من المعلومات حول “خیم ومعارض الوفود” المرجو التواصل عبر

 wsjexhibition@scout.or.kr.

mailto:wsjexhibition@scout.or.kr.


 (مراكز الوفود - الدعم الموفر )حسب عدد المشاركین الیافعین

 عدد المشاركین
 خیمة الوفد ومركز المعرض 

الحجم طاولة كرسي  خیمة
1 ~ 9

1 خیمة واحدة مشتركة بین وفدين 3 1
10 ~ 18
19 ~ 36
37 ~ 72 2 6 1
73 ~ 144 5m × 5m 25㎡ 3 9 1
145 ~ 288 5m × 5m(2) 100㎡ 5 15 2
289 ~ 576 5m × 5m(3) 225㎡ 8 24 3
577 ~ 1,152 5m × 5m(4) 400㎡ 10 30 4
1,153 ~ 2,304 5m × 5m(5) 625㎡ 14 42 5
5m × 5m(6) أكثر من 2.304 900㎡ 20 60 6

مالحظة
 

الفعالیات الكشفیة المستقبلیة – تتضمن المؤتمر الكشفي العالمي، الجامبوري الكشفي العالمي السادس والعشرون  -
2027،

األحداث اإلقلیمیة المصادق علیھا من طرف المنظمة العالمیة للحركة الكشفیة. یجب على الجمعیات المعنیة باألمر إر 
سال خطة
 .ومقترح 

  
الشركاء الكشفیون – األطراف المنتمیة للمنظمة العالمیة للحركة الكشفیة مثل المركز الكشفي كاندرستیغ، واألطراف ذا-
ت الصفات االستشاریة مثل الزمالة الدولیة للكشافة والمرشدات، المؤتمر الكاثولیكي العالمي للحركة الكشفیة، والمؤسسا

ت الكشفیة. یجب أن
یقدموا خططھم ومقترحاتھم 


