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التقويم العاملي للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 2022
ألق نظرة عىل التقويم للتعرف عىل بعض اللحظات الرئيسية القادمة. يرجى لدينا الكثري قادم هذا العام ونريدك أن تكون جزء للبقاء عىل اطالع دائم

events/ar/org.wagggs.www مالحظة أن التواريخ واألحداث قابلة للتغيري ، لذا يرجى زيارة 

شهر فربايركانون الثاي

فرباير 22 
يوم الذكرى
العاملي

 مارس

مارس 8 

اليوم العالمي
للمرأة

مارس 15-25

لجنة وضع

املرأة

27, 21, 18
أبريل

ندوات عالمية عبر

اإلنترنت لتعبئة

 (GYM) الشباب

أبريل

أبريل 22

 يوم األرض

قد

 مايو 28
يوم نظافة

الحيض الشهري

 

يونيو

يونيو 5
 يوم البيئة العاملي

يونيو 15-16
يوم العطاء للجمعية
العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة

يوليو

  مايو 21
اجتماع المجلس

العالمي بالجمعية

العالمية للمرشدات

 

مارس 19

التجمع السنوي

للمفوضات الدوليات

بإقليم األمريكاتين

 

يتم تأكيده الحقا

المائدة المستديرة

للمفوضات الدوليات

بإقليم افريقيا

يوليو 10-15
المؤتمراإلقليمي لألمريكتين

- شيلي (عبر اإلنترنت)

يوليو 22-27
المؤتمر اإلقليمي األوروبي –

هولندا

يتم تأكيده الحقا

فعالية الشابات – اإلقليم

العربي 

يوليو 22
فعالية الشابات – إقليم

اوروبا

يوليو 2-3
فعالية الشابات – إقليم

األمريكاتين

يوليو 22-23
فعالية الشابات األوىل –

إقليم افريقيا

أغسطس

أغسطس 12

يوم الشباب

أغسطس 10-14

المؤتمر اإلقليمي آسيا و

الباسيفيك- تايالند (عبر

اإلنترنت)

21-26th  أغسطس

المؤتمر اإلقليمي األفريقي 

– تنزانيا

أغسطس 6-7

فعالية الشابات – إقليم

آسيا و الباسيفيك

يتم تأكيده الحقا

المخيم العربي اإلقليمي

للدليالت- األردن 

 
 

سبتمرب

سبتمرب 24-27

اجتماع المجلس

العالمي بالجمعية

العالمية للمرشدات

في باكس لودج

سبتمرب 5-10

المؤتمر اإلقليمي العربي -

اإلمارات العربية المتحدة

اكتوبر

 أكتوبر 20-23
فاعلية مجموعة

أوالف بادن بأول 

 أوهايو
 

أكتوبر 11
اليوم العاملي

للفتاة 

يتم تأكيده الحقا

فعالية الشابات الثانية –

إقليم افريقيا

 

يتم تأكيده الحقا

Europe Region- 
The Academy

ديسمرشهر نوفمر

نوفمر 7-18

مؤمتر األطراف

املعني بتغري املناخ

التابع أللمم املتحدة

 (COP 27) 

شهر نوفمر 7-11
 قمة الشباب العالمية

-(GYM) لتعبئة الشباب

إقليم آسيا و الباسيفيك

بالمركزالعالمي سانجام 

ديسمر 5

يوم التطوع
العالمي

 

 
 يوما من النشاط
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شهر نوفمر ديسمر25-10

 ديسمر 3
اجتماع المجلس

العالمي بالجمعية

العالمية

للمرشدات

 


