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ملحوظة عن المصطلحات 

 �
نا حّول الفت�ات والشا�ات. �غرض االختصار، ال �حتوي ب�ان رؤ��نا ع� صم�م  بوصفنا حركة تضع الفت�ات �� � لغتنا وط��قة تفك�� � ترك��

�ل ما نقوم �ه، �ستمر ��

ة فقط. نتوقع أن تقوم �ل منظمة من منظماتنا األعضاء بتفس�� "الشا�ات". إال أننا ندرك أنه �حسب الس�اقات العالم�ة المختلفة، تو�� �لمة  "فتاة" �األعمار الصغ��

� �ستطيع الفت�ات والشا�ا2032بوصلة 
� الطرق المختلفة ال��

ا "�الفت�ات والشا�ات"، والتفك�� �� عرف محل��
ُ
� ت

ت صاح�ات الفئات  �ح�ث تتضمن �افة الفئات العم��ة ال��

تو�� الق�ادة. العم��ة والتجارب المختلفة

 � � ح��
� أما�ن مختلفة �المس�ند لإلقرار �أنه ��

ا مصطلحات مثل "المرشدات وفت�ات ال�شافة" و"الش�اب" و"األعضاء" ��
�

تركز رؤ��نا ع� الفت�ات  �ما أننا �ستخدم أ�ض

� عض��اتها �اإلضافة إ� عضواتها من الفت�
ات والشا�ات، والذين نأمل أن �ص�حوا جزء ممن �عملون نحو تحقيق  والشا�ات، ترحب ال�ث�� من منظماتنا األعضاء �الش�اب ��

هذە الرؤ�ة واالستفادة منها. 

� هذا هو 
2032بوصلة دل�ل إ� من ثالث مس�ندات: المس�ند الثا��

محادثات البوصلة �أداة رئ�س�ة وتداع�اتها �الم��د من العمق، �ما �ضع �2032استكشاف الغرض من بوصلة �2032دعم هذا المس�ند مس�ند إجراء بوصلة 

� االتجاە الذي ترسمه بوصلة 
ا �� � قدم�

. 2032لدعم الحركة للم��
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مقدمة 

� ت�تظرنا. �دعم مس�ند "دل�ل إ� بوصلة 2032بوصلة تحدد 
نا أثناء التحد�ات والتعق�دات ال�� � � المحافظة ع� ترك��

" �افة منظمات  2032طم�ح الحركة لمساعدتنا ��
� ك�ف�ة االستجا�ة إ� بوصلة 

نا �� ات�ج�ات الخاصة بنا. س�ستخدم2032المرشدات وفت�ات ال�شافة أثناء تط��ر ط��قة تفك�� ذهن�ة الق�ادة العالم�ة من خالل االس��
ات�ج�ات الخاصة   . �ما سنضع االس�� � مالءمة خططنا حسب الس�اق المح��

�ك�ف�ة توج�ه مواردنا وك�ف�ة تنم�ة قدراتنا والتوق�ت الخاص �اتخاذ القرارات الشجاعة  ��
� �جب أن نتخ� عنها. 

� �جب أن نتمسك بها وتلك ال��
ف�ما �خص األمور ال��

:  2032إ� بوصلة �ستكشف مس�ند "دل�ل  " رؤ��نا الجد�دة �الم��د من التفص�ل، وس�قوم �ما ���

 وأف�ارها الرئ�س�ة.  2032إضفاء الس�اق ع� بوصلة

 تم جمعها من خالل عمل�ة إعداد بوصلة �
. 2032المشاركة ب�عض التأمالت ال��

 التطّور للمنظمات األعضاء والف��ق العال�� للجمع�ة �
� اتجاە  العمل �أداة مستمرة ��

�� �
العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ونحن �صدد الم��

ات�ج�ات التنظ�م�ة الخاصة جهة. 2032بوصلة من خالل االس��

2032الغرض من بوصلة 

ة القادمة لحركة المرشدات وفت�ات ال�شافة، وتعكس العالم الذي ت��د 2032بوصلة  � ع��
، وتتحدى �ل رؤ�تهالفت�ات والشا�ات�� الرؤ�ة الجد�دة للسنوات االثن��

� أول��اتها جعل هذا العالم حق�قة. و�� تذكرنا �غرضنا الجم�� وتضع لنا اتجاە م
ك. منظمة من منظمات المرشدات وفت�ات ال�شافة �ح�ث تضع �� ش��

ات�ج�ة، و�نما �� مصممة لمحاذاة و�لهام المنظمات األعضاء والمت 2032بوصلة  امهم ل�ست خطة عمل أو اس�� � � ال��
� واألعضاء �� � والداعم�� طوعات�المتطوع��

� من بوصلة 
� ورش  2032للفت�ات والشا�ات، وأثر حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة الممكن ع� العالم. أثناء المشاورات الخاصة �اإلصدار الثا��

�� � ، سألنا المشارك��
� تقدمها بوصلة 

ا: للحركة العالم�ة، و�انت2032العمل عن الق�مة ال�� اإلجا�ات الستة األ��� شيوع�

Strengthen the Movement's place in the world

Will help us be more inclusive

Helps us focus on Movement's real needs and priorities

Sense of unity and togetherness

A motivating clarity of purpose

Drives us to ensure girls are at the centre
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  �
ما نقوم �ه صم�متدفعنا لضمان أن تكون الفت�ات ��

� الغرض ا محفز� ا وضوح� تمنحنا 
��

�االتحاد والعمل الجما�� ا شعور� تمنحنا 

� ع� االحت�اجات واألول��ات الحق�ق�ة للحركة  ك�� � ال��
�ساعدنا ��

س�ساعدنا ل�� نصبح أ��� شمول�ة 

� العالم  ةتعزز م�ان
الحركة ��

 (المنظمات األعضاء) تكرار اإلجا�ة
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االستماع للفت�ات 

� �2032انت نقطة ال�دا�ة لبوصلة  رغ�ات الفت�ات والشا�ات الخاصة �المستق�ل وتأمالتهن ف�ما �حص حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة. وع� مدار العام��

 ، � نت وال�السا�ق�� حوث العالم�ة وورش العمل استمعنا للفت�ات والشا�ات من داخل الحركة وخارجها، من خالل المجموعات البؤر�ة واالستطالعات من خالل اإلن��

� عام من خالل ندوة چولي�ت لوو 
��2019 .

 �
2019لعام 2032بوصلة ول�� نفهم �ش�ل أفضل أثر الجائحة العالم�ة ع� تطلعات الفت�ات ومخاوفهن، قمنا �مقارنة نتائج مشاورة الفت�ات والمجموعات البؤر�ة ��

� اآلن" 
� أ��� من هذە األ�شطةتوما �عد ذلك. وقد تمكن2020للفتاة لعام الذي تم منذ اليوم العال�� 1و�حث "اسمعو��

من الوصول للمرشدات وفت�ات ال�شافة ��

دولة ع� مستوى �افة أقال�م الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة. 100

� أرادت الفت�ات والشا�ات الحد�ث عنها  لم تختلف
ّ �ش�ل كب��  2020إ� عام �2019ش�ل كب�� من عام الموضوعات واألحالم ال��

. إال أن العالم ح�ث �عشن قد تغ��

ا �مش�الت عدم المساواة عن ذي ق�ل.  ة و��دو أن الفت�ات والشا�ات قد أص�حن أ��� وع�� ا أفضل  80ترى خالل هذە الف��
�
% من الفت�ات أن العالم س�صبح م�ان

� عام عام. ول�ن عندما سألناهن "ك�ف س��دو العا30للفت�ات �عد  
� �الدكن ��

� رأ�كن �ال�س�ة للفت�ات والشا�ات ��
ات أنهن يتوقعن الم��د  2032لم �� ؟" قالت ال�ث��

�  38%)، ومش�الت ب�ئ�ة أ��� خطورة (20%)، وأزمات إ�سان�ة أ��� ومعدالت فقر أع� (20من التطرف والفساد الس�ا�� (  %)، وأن تظل مش�لة عدم المساواة ب��

� �ما �� أو قد ت اجع (الج�س�� ��50 .(%

  : � أن تتم معالجتها ع� مستوى العالم ��
� ترغب الفت�ات ��

أهم القضا�ا ال��

االستدامة الب�ئ�ة. •

� والمساواة االجتماع�ة• � الج�س��  المساواة ب��
ً
االقتصاد�ة. -المساواة، خاصة

الم��د من السالم واألمن. •

� تعطيهن الثقة% من الفت�ات أن لديهن القدرة ع� التصدي 62ترى �س�ة 
للتصدي لمخاوفهن، وذكرت المرشدات قدرتهن ع� التأث�� والق�ادة �أهم العوامل ال��

� تهمهن. 
للموضوعات ال��

� تصعب األمور ع� الفت�ات اليوم: 
أهم التحد�ات ال��

• . � � الج�س�� عدم المساواة ب��

ن ع� عكس طب�عتهن. •
�
الضغط عليهن ل�ك

اإلحساس �عدم األمان. •

. انعدام الثقة• �
والتقدير الذا��

ا "الت�افؤ".  � للفت�ات، �انت اإلجا�ة األ��� شيوع� وعندما سألناهن عن المستق�ل الذي يرغ��

� تم عقدها لليوم العال�� للفتاة لعام  Report-Uاستطالع الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة و1
.  2020والمجموعات البؤر�ة ال��
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2032صلة و استكشاف ب

� ح�ث �ستطيع �ل الفت�ات االزدهار.  رؤ��نا �� عالم مت�ا��

� الستحداث عالم أفضل  ، سنكون حركة تقودها الفت�ات، ح�ث �شعر �ل فتاة وأ�ة فتاة �2032حلول عام  � الق�ادة والتمك��
�

�الثقة �

ا.  مع�

. 2032تتكون بوصلة  � � نحتاج أن نتحّول إليها ل�� �ستطيع المساهمة  . و الجملة األو� �� رؤ��نا للعالممن جزئ��
الجملة الثان�ة �� رؤ��نا للحركة، وتصف الحركة ال��

� استحداث العالم الذي ت��دە 
� بوصلة  الفت�ات. �ش�ل �امل ��

. �2032ستكشف الفقرات التال�ة �عض األف�ار الرئ�س�ة المتضمنة ��

 �
�

عالم مت�ا�
� هو هدفنا القصوى الستفادة تحقيق اح�ث يتمتع الجميع �فرص مت�افئة لوهو عالم  من ح�اتهم ومواهبهم. إنها رؤ�ة تصف العالم الذي ن��د رؤ�ته والعالم المت�ا��

؛ عالم ح�ث يت  �
� للفت�ات، �انت اإلجا�ة  متع الجميع النها�� � مزا�ا المعاملة والدعم. عندما سألنا الفت�ات والشا�ات عن المستق�ل الذي يرغ��

� الفرص وت�افؤ ��
بت�افؤ ��

� الت�افؤ والن�ع االجتما�� والعرق والخلف�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة وا ا "الت�افؤ". وقد ر�طت الفت�ات �ش�ل كب�� ب�� لموقع. األ��� شيوع�

� العدالة إعطاء الم��د لهؤالء الذين �حتاجونه،
، فالعدالة �� وس�لة الوصول إل�ه. تع�� �

�ٍل حسب ظروفه، لضمان أن �كون للجميع و�ذا �ان الت�افؤ هو الهدف النها��
� المجتمع، �ح�ث ال يتم تهم�ش أي شخص وح�� �ستطيع �افة المجموعات المشاركة �ش�ٍل 

� عمل�ة هادٍف الفرص ذاتها. تعمل العدالة ع� إعادة توازن القوى ��
��

� تدعم العدالة االجتم
م حقوق  صناعة القرار. وهذا �سمح لنا بتصم�م األنظمة والمؤسسات ال�� اع�ة الحق�ق�ة. وهذا �دورە يؤدي إ� مجتمعات عادلة ح�ث تح��

، ع� فرص عادلة لالزدهار، واالستمتاع �ح�ا �
ة �املة صح�ة وتصل إ� اإل�سان الخاصة �الجميع وأن تحصل �ل فتاة و�أ�ة فتاة، ��ف النظر عمن �� أو من أين تأ��

� ممكن. �صبح العالم،�افة قدراتها. �العمل نحو العدالة المت�ا��

� الوصول إ� عالٍم 
، �جب أن للمساهمة �� � � مجتمعاتنا، ضع الحركة نماذج لممارسات عادلة ع� �افة المست��ات.  تمت�ا��

�ما �جب أن نحشد الحركة لدعم العدالة ��
� مجتمعاتنا. ننا� وأن 

� التعل�م غ�� الرس�� لتحد�ث عرضنا المقدم سنقوم �استخداممن أجل الحقوق المت�افئة، وأن نتحدى الظلم وغ�اب العدالة ��
ط��قنا ��

� �حتاجونها ل�� يزدهروا. �ما �جب أن نقر �االعتماد اللش�اب لضمان 
� االعت�ار االحت�اجات والمواقف المختلفة للش�اب و�قدم النتائج ال��

�  أنه �أخذ �� لمت�ادل ب��
� ع� التعل�م من أجل المواطنة ك�� م �ش�ل �شط  العدالة واالستدامة. �ال�� � العالم�ة والب�ئ�ة، �ستطيع دعم القّ�م والسلوك�ات والمهارات المطل��ة إل�جاد مجتمع مل��

ب�ناء عالم أ��� ت�افؤ واستدامة. 

حركة �ق�ادة الفت�ات
� �� حركة 

� يتم من خاللها المشاركة ��
� األج�ال، ح�ث �كون للفت�ات من �افة  من خالل ومن أجل الفت�ات والشا�ات. والحركة �ق�ادة الفت�ات �� تلك ال�� الق�ادة ب��

� عمل�ة صناعة القرار ع� المست��ات المحل�ة والوطن�ة والعالم�ة. 
الفئات العم��ة مساحة للممارسة الق�ادة والق�ام �دور هادف ��

� س�اقات مختلفة، و�التا�� ال يوجد وصف واحد لش�ل التتواجد 
حركة �ق�ادة الفت�ات. المهم هو فهم إ� مدى ق�ادة الفت�ات منظمات المرشدات وفت�ات ال�شافة ��

� الحركة وسنحتفل بها،  . 2032للمنظمات اليوم وتحدي أنفسنا لضمان أن نكون حركة �ق�ادة الفت�ات �ش�ل أ��� �حلول عام 
سنقر �ق�ادة الفت�ات والشا�ات ��

� ز�ادة المساحات ح�ث �ستطيع الفت�ات والشا�ات ممارسة
الق�ادة ع� �افة المست��ات. وس�ستمر ��

� عمل 
�

اك الفت�ات � �ة صناعة  "�جب أن ن�ساءل "هل نحن نعلم �الفعل ما ت��دە الفت�ات؟" ك�ف �ستطيع تحد�د االتجاە ف�ما �خص ذلك، وك�ف �ستطيع إ��
� أن نجرد �افة الفئات العم��ة، و�نما أن نضمن أن 

الفت�ات هن من �حددن االتجاە، وهذا س�ختلف من منظمة  القرار ع� المست��ات المختلفة؟ وهذا ال �ع��
2ألخرى." 

� عام 
� تمت ��

ة طرق �ستطيع من خالل أن نصبح حركة �ق�ادة الفت�ات:  �2032خصوص بوصلة �2021حسب المشاورات ال�� ، ف�ما ��� أهم ع��

� من بوصلة 2021ورشة عمل المشاورة لعام 2
. 2032عن اإلصدار الثا��
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�ل فتاة وأ�ة فتاة
ح�ب واألمان.  � إذا شعر الش�اب من المجموعات المهمشة �ال�� � إ�جاد عالم مت�ا��

�جب أن �شعر �ل  ستكون المرشدات وفت�ات ال�شافة حركة �ساهم �ش�ل هادف ��
تها، وأن تجد الفرص ل�� تزدهر.  وأ�ة فتاة وشا�ة �أن حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة �� الم�ان ح�ث �ستطيع أن تكون ع� طب�عتها وأن �ستكشف ه��تها ومعتقدا

� فهم 
� أن نكرس الوقت والموارد ��

� مجتمعاتنا المختلفة  أس�اب �جب أن نع�� للشمول�ة أول��ة، وهذا �ع��
اإلتاحة غ�� العادلة لحركة المرشدات وفت�ات ال�شافة ��

� منظمات والتصدي لذلك. 
ام الهادف بتع��ز الشمول�ة ال�ث�� من التغي�� �� � نا. يتطلب االل��

� تو�� الق�ادة 
�

الشعور �الثقة �
� ح�ات

�� � ا و�دخال التغي�� اإل�جا�� كة تمكننا من العمل مع� � المجتمع �ال�س�ة للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة، الق�ادة �� رحلة مش��
نا وح�اة اآلخ��ن و��

ر المختلفة واستخدام ما تم ظالوا�� لفهمه �الس�اقات المختلفة والبناء ع� وجهات الناألوسع. وتكون القائدة الج�دة شخص يتعلم مدى الح�اة و�قوم �التعميق 
� التعاون مع اآلخ��ن و�حداث الفرق. 

تعلمه ��

� �افة مساحات ح�اته. سنعمل ع� �شجيع ا
� دعم الفهم األوسع للق�ادة �أمر �ستطيع �ل شخص وأي شخص ممارسته �طرق ينفرد بها و��

لفت�ات س�ستمر ��
� ح�اتهن ومجتمعاتهن، واستحداث

� �افة الفئات العم��ة، واستكشاف الطرق المختلفة للق�ادة ��
اف �أنفسهن كقائدات �� المساحات والفرص  والشا�ات ع� االع��

 � � تمك��
� تطبيق ما قمن بتعلمه ��

ن من ممارسة الق�ادة داخل حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة. �ما سنعمل ع� دعمهن ��
�
فت�ات وشا�ات المتنوعة ح�ث يتمك

أو خارجها. أخ��ات داخل الحركة

ا  نات الستحداث عالٍم أفضٍل مع�
�
ممك

ا إلحداث الفرق �مواطنات عالم�ات � الق�ادة والعمل مع�
�شطات. �حتاج العالم �ستطيع المرشدات وفت�ات ال�شافة اإلقرار �قدرتهن ع� الفعل، وتعلم المشاركة ��

� األج�ال، ووضع قّ�مهن محل التنف�ذ و��ج  � الق�ادة؛ فت�ات و�ساء �دعمن �عضهن اآلخر، �دعم من ش�كة ب��
الطرق الخاصة بهن إلدخال التغي�� اد لفت�ات و�ساء ��

� عالمهن. 
�� � اإل�جا��
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Girls have space to practice leadership at all stages of their Girl
Guide & Girl Scout experience

Advocate for girls' space in society and support them to practise
leadership for social good

Girls are supported to speak up, can express themselves freely
and have confidence their voices are heard

Girls in leadership roles at all levels

Girls have a safe space where they can take risks, build
confidence and develop skills

Meaningful participation in decision making

Creating more, and more relevant, opportunities for girls

Knowing and responding to girls' needs and interests at the
centre of what we do

Our organisations are run by girls, for girls

Intergenerational partnership and importance of adults as role
models

Recognise and trust girls' capabilities and power as experts in
their own lives and as leaders today, as well as tomorrow

Response frequency (MOs)

اتاإلقرار �قدرات وقوى � ح�اتهن الفت�ات والوثوق بها بوصفهن خب��
�

�
ا الغد

�
.الشخص�ة وكذلك بوصفهن قائدات اليوم وأ�ض

 � � األج�ال وأهم�ة ال�الغ�� ا�ة ما ب�� .كقدوةال��

.من أجل الفت�اتأن تدار منظماتنا من خالل الفت�ات،

� صم�م م
�

.ا نقوم �همعرفة واالستجا�ة الحت�اجات واهتمامات الفت�ات �

.الم��د من الفرص ذات الصلة للفت�اتاستحداث

� صناعة القرار
�

.المشاركة الهادفة �

ن من المخاطرة و�ن
�
اء الثقة أن �كون للفت�ات مساحة آمنة ح�ث يتمك

.وتنم�ة المهارات

ا ق�اد�ة ع� �افة المست��ات .أن تتو� الفت�ات أدوار�

� والتعب�� عن ذاتهن �ح
� أن يتم دعم الفت�ات للحد�ث العل��

�
��ة والتح�

� أن أصواتهن مسموعة
�

.�الثقة �

� المجتمع ودعمهن لممارسة الق�
�

ادة المنا�ة لمساحات الفت�ات �
.للصالح االجتما�� 

� منح الفت�ات المساحات لممارسة الق�ادة ع� �افة مراحل تج��
�

تهن �
.حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة

 (المنظمات األعضاء) تكرار اإلجا�ة
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محادثات البوصلة

تتصل �طرق مختلفة ��افة المنظمات األعضاء والف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة. 2032ظهرت ست موضوعات أثناء تط��ر بوصلة 
� �جبالتحد�ات"محادثات البوصلة" الستة �� 

� ال��
�  الحد�ث عنها والعمل بناًء عليها، التفك�� فيها و أن �ستمر ��

� أفضل وضع للمساهمة ��
�ح�ث تكون منظماتنا ��

ّ منظماتنا وس�اقاتنا. 2032بوصلة 
ف �ل منظمة من المنظمات األعضاء بهذە . إنها محادثات س�تطور ع� مدار السنوات القادمة وس�تغ�� مع تغ�� نأمل أن تع��

�عمل الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ع� ضوعات ذات اهتمام خاص وأن �ستكشف مدى صلتها �الس�اق الخاص بها. سالتحد�ات �مو 
�ل محادثة. ما لمناقشة ومشاركة األف�ار عن  ، وذلك بتوف�� األدوات والصالت والمساحات ل�افة المنظمات األعضاء ت�س�� هذە المحادثات ع� مستوى الحركة

ات�ج�ات والخطط المستق�ل�ة.  � االس��
تتعلمه �ل منظمة من هذە المحادثات س�صب ��

� الهامة المطل��ة لدعم عملنا  وتوف�� أساس قوي ل�ل  تركز أر�عة من محادثاتنا ع� غرضنا واألثر الخاص بنا. تعت�� اث�تان من هذە المحادثات من عوامل التمك��

ما نقوم �ه. 

تتضمن �ل محادثة من محادثات البوصلة: 
� المحادثة. - 

� قد �ستكشفها ��
مقدمة عن الموضوعات األساس�ة ال��

اع القرار من �افة الفئات العم��ة وع� –�ادئات للمحادثة لقائدات المنظمات  - 
َّ
� ُصن تؤطر مناطق محددة من المحادثة ل�شجيع مناقشات أعمق ب��

ات�ج�ة الخاصة �منظمتهم. �افة المست��ات أثناء إعداد  االس��
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الم��د من المساحات ح�ث �شعر الفت�ات �الشجاعة 

. ز�ن، ال�شافة السور�ة"أر�د أن تحصل �ل فتاة ع� الفرصة للشعور بهذە القوة."

� حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة، قالت الفت�ات 
والشا�ات أن الحركة ت�يح لهن االستمتاع �الوقت وتك��ن عندما سألنا عن األمور األ��� ق�مة �ال�س�ة لهن ��

َن �اف�ات" �ما هن. 
�
� م�ان ح�ث "�ك

�عمل الضغط االجتما�� ع� تقل�ص المساحات ح�ث �ستطيع الفت�ات والشا�ات الت�ف ع� طب�عتهن،  3الصداقات، ��
� أفضل حاالتها، تقو�جعل من الصعب عليهن المحافظة ع� صحتهن وسعادتهن

ا، الفرصة دم حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة ألعضائها . ��
�

ء حيوي ونادر أ�ض �
��

� ب�ئة آمنة مليئة �الفرص للمخاطرة والمغامرة. 
ل�� �كونوا ع� طب�عتهم، ��

ا �عت�� توف�� المساحات اآلمنة من أساس�ات حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة الج�دة، مدعومة �س�اسات وممارسات ق��ة للسالمة وحما�ة األطف
�

ال. �ستطيع أ�ض

� تلهم أعضاءنا 
�الشجاعة؛ ح�ث �ستطيع  مساحات ح�ث �شعرونإل�جاد الثقة والقوة ل�كونوا ع� طب�عتهم �ش�ل �امل استحداث الم��د من المساحات ال��

سمع أصواتهم؛ وح�ث �شعرون �اال 
ُ
ام اآلخ��ن؛ ح�ث � � �أنهم س�نالون اح�� � الحوار عن الموضوعات الصع�ة وهم ع� �ق��

ستعداد للمخاطرة  أعضاؤنا المشاركة ��
� عا

ا لوجه، �� ب�� هذە المساحات ع� روا�ط هادفة تتم وجه�
ُ
ا�د. ألنهم �علمون أنهم س�حصلون ع� الدعم. ت � لم يتحول إ� الرقم�ة �ش�ل م��

ا �ستحدث الم��د من المساحات ح�ث �ستطيع الفت�ات والشا�ات الشعور �الشجاعة؟ 
�
� المرشدات وفت�ات ك�ف إذ ّ م��

ُ
نامج معقد أو أ�شطة ت إنها ل�ست محتوى ل��

نة و�اس
�
تخدام ط��قة التعل�م غ�� الرسم�ة الخاصة بنا �ح�ث �ستطيع �ل مرشدة و�ل فتاة  ال�شافة. و�نما �� ب�ئة �ستحدثها القائدات �أن �ص�حن قدوة للق�ادة الُمَم�

نة، إال 
�
� تناسبها، أثناء توج�ه ودعم �عضهن اآلخر. إن المساحات اآلمنة مساحات ُمَم�

أننا ال "نمنح القوة" للش�اب. كشافة ات�اع المسار الخاص بها، حسب ال�عة ال��
� �حتاجها الش�اب ال��شاف قوتهم الخاصة. و�نما نقدم األدوات والفرص وا

قواعد إطالق؛ أما�ن  وس�تأ�د من أن هذە المساحات ل�ست فقاعات، و�نما 4لمساحات ال��
� ح�اتهم، والتأق

لم ع� الب�ئات المختلفة، ح�ث �ستطيع الفت�ات والشا�ات التواصل مع اآلخ��ن ومع العالم. بهذە الط��قة، �ستجمع أعضاؤنا القوة لتو�� الق�ادة ��
والتعاون مع مختلف األشخاص، و�حداث الفرق داخل الحركة وخارجها. 

� ب�ئة آمنة؛ ب�ئة آمنة ح�ث �مكنهن ا��شاف مواهبهن وقّ�مهن ومهاراتهن، و��ئة "أعتقد أن ب�م�ان الفت�ات
�

أن �ص�حن قائدات ومنا�ات إذا شعرن أنهن �
ا رار�سون، مرشدات مدغشقر. آمنة للنمو.. س�ص�حن قائدات أفضل إذا وجدن المساحات ح�ث �شعرن �ح��ة التعلم دون ضغط."  هاني��

. 2020، عام  2032مشاورة اإلصدار األول من بوصلة 3
� الفت�ات، و�نما ب�ساطة تقدم لهن 4 � التفك�� �ط��قة مختلفة  "ال �ستطيع المنظمات، من خالل تدخالتها، تمك��

ن من إطالق قدراتهن �أنفسهن، وال�دء ��
�
 من ذلك المساحة وأدوات التأمل �ح�ث يتمك

ً
�د�

� العال�� عن الفت�ات التابع للجمع�ة العالم
� الشخص�ة والجمع�ة الخاصة بهن." (التق��ر ال�ح�� )2020ة، �ة للمرشدات وفت�ات ال�شافو�التا�� التحرك من خالل عمل�ات التمك��

�ادئات المحادثة 
� وقت �شعرن �القلق ف�ه ع� أنفسهن ومستق�له ما ال•

ن ذي �حتاج للتغي�� لدعم الفت�ات �ش�ل أفضل ل��ادة صمودهن وثقتهن وتط��ر صحتهن النفس�ة ��
ومستق�ل ال�وكب ��ل؟

إ� أي مدى �شعر أعضاؤنا �أن حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة م�ان آمن لهم؟ •

، الذي • ، �ال�س�ة لعرضنا للمرشدات وفت�ات ال�شافة؟ ك�ف �ستحدث مساحات شجاعة هادفة من 19-زاد كن��جة ل�وف�دما الذي �عن�ه التحّول الرق��
نت دون اس��عاد ألحد  ا لوجه لمصلحة الفت�ات؟ –خالل اإلن�� ا الدفاع عن أهم�ة المساحات الشجاعة وجه�

�
وأ�ض

� الهواء  هل لد��م مساحة �اف�ة �ح�ث �ستطيع الفت�ات التواصل مع اآلخ��ن و •
� الفت�ات من الخروج �� ؟ ك�ف �ستطيع منظمت�م تمك�� مع عالمهن الطب���

� فرضتها الجائحة؟ 
ات االضطراب والعزلة ال�� � المغامرات لمساعدتهن ع� إعادة التواصل �عد ف��

الطلق والمشاركة ��

المة الفت�ات والشا�ات؟  ك�ف �ستطيع ضمان أن س�اسة وممارسات السالمة وحما�ة األطفال الخاصة بنا تحافظ ع� س•

� استكشاف ه��اتهم ومعتقداتهم والتعب�� عنها؟ ك�ف �ستطيع التأ�د من ذلك والبناء عل�ه؟ •
� �ستحدثها أعصاءنا ��

هل �ساعد المساحة ال��
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مجتمعات مرشدات وفت�ات كشافة شمول�ة ومتصلة

ا االحتفاظ بروا�طنا مع اآلخ��ن ألننا سنحتاج لهؤالء األشخاص لل � اإلرشاد، ا��شفت أن �لنا �حاجة لهذە الروا�طـ، وأن علينا جم�ع�
�

عمل معنا خالل رحلة  "�
�ا). 2019مشار�كة، ندوة چولي�ت لوو لعام الح�اة. وهذا ما كشفته �� حركة المرشدات."  (مركز ن�ج��

ترحب بهن وتقدرهن، و�� ممتدة أل�عد من 5ء واالرت�اط �اآلخ��ن هو مصدر أسا�� للقوة. إن المرشدات وفت�ات ال�شافة هن جزء من أخوة إن اإلحساس �االنتما 
ا لوجه أو عاشو الحدود المحل�ة والوطن�ة.  كة ح�� و�ن لم يتقا�لوا وجه� � األشخاص من خالل ق�مهم وتجار�ــهم المش�� ا �الوصل ب�� ا ح�اة  ف�� �ستحدث إحساس�

� المجتمعات  بتعلم ك�ف�ة التواصل مع اآلخ��ن الذي �خ.  مختلفة. فاإلحساس �االنتماء ي��د من إحساسنا �الرفاە
تلفون عنا، نتعلم ك�ف�ة المساهمة السلم�ة والهادفة ��

المحل�ة والدول�ة خارج الحركة. 

ح�ب بها �ش�ل  ، أو نقدم حركة المرشدات ك�ف �ستطيع التأ�د من أن �ل فتاة وأ�ة فتاة يتم ال�� � هذە األخوة؟ هل نق�م الحواجز، سواء بو�� أو �دون و��
فع�� ��

� منظماتنا لفتح مجتمعا
ت المرشدات وفت�ات وفت�ات ال�شافة �مجتمع مغلق؟ سنع�د تقي�م وجهات نظرنا وممارساتنا ف�ما �خص الشمول�ة والدفع ال�شط للتغي�� ��

اجع  ال�شافة الخاصة بنا.  � �افة الفئات العم��ة من الشعور �االنتماء.  �ما س��
�� � � والمحتمل�� وطنا ر�ما تمنع األعضاء الحالي�� ك�ف أن ه�ا�لنا وعاداتنا و��

� حركة المرشدات وفت�ات ال�شافةاستحداث صالت دول�ة أقوى وأ��� إتاحة �أهم األول��ات �ال�س�ة لهن وقد حددت الفت�ات والشا�ات   �ستطيع االبت�ار . 6لتحس��
لركوب الطائرات أو �ح�ث يتمكن الم��د من المرشدات وفت�ات ال�شافة من تج��ة الحركة العالم�ة، والشعور �التواصل والدعم من خالل هذە الش�كة، دون الحاجة

ات.  � ي�شأن ع� الح�اة الرقم�الحصول ع� تأش��
� جميع أنحاء العالم الال��

� طرق جد�دة ل��ف�ة ومع تزا�د أعداد الفت�ات ��
ة، �سمح لنا التقن�ات المتطورة �التفك�� ��

ا لوجه �� جزء هام من الشعور 19-إال أن ما زال هناك انقسام رق�� كب�� أبرزته جائحة كوف�دعمل حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة.  ، وعمل�ات التواصل وجه�
إ�جاد طرق جد�دة الستحداث الشعور �االنتماء من خالل المساحات الرقم�ة؟  �االنتماء. ك�ف �ستطيع أن نظل أوف�اء لغرضنا أثناء محاولة 

ومع عام ع� ق�ام المنظمات األعضاء بتأس�س الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة لدعم الحركة العالم�ة. 100، س�كون قد مر �2028حلول عام 
ا فرصة للتصدي ل��

�
ف قام تار�خنا �التأث�� ع� الممارسات ودينام�ك�ات القوى غ�� المت�افئة داخل منظماتنا. ك�ف �ستطيع  استعدادنا لهذە اللحظة، ستكون أ�ض

. س�تمكن من االحتفال �كوننا 2028ضمان أنه �حلول عام  أخوة عالم�ة أ��� شمول�ة وتواصل عن أي وقٍت م��

� تدوم مدى الح�اة، ع� المست��ات الم5
� حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة �أنها ش�كة من الروا�ط الق��ة والمستدامة ال��

عرف األخوة ��
ُ
� المت�ادل."  "ت � ت�ب�� الدعم والتمك��

حل�ة والوطن�ة والدول�ة، وال��

� العال�� عن الفت�ات التابع للجمع�ة العالم�ة
) 2020للمرشدات وفت�ات ال�شافة، (التق��ر ال�ح��

. 2020، عام  2032مشاورة اإلصدار األول من بوصلة 6

�ادئات المحادثات 
� حركة •

� تحتاج للتغي�� ��
� مجتمعنا؟ ما �� األمور ال��

المرشدات وفت�ات ال�شافة �ح�ث تصبح �حق م�ان ل�ل فتاة وأ�ة فتاة، مما �عكس التن�ع ��

� منظمتنا؟ هل "العض��ة" �� الط��قة الوح�د لالنتماء؟ •
ف "االنتماء" �� َعرِّ

ُ
ك�ف ن

؟ هل ما نقوم �ه وما نقول �جعل األمر أسهل أم أصعب ع�  •
ً
ا سه� � حركة  هل نحن نجعل من االنتماء أمر�

�عض الفت�ات والشا�ات ل�� يرّون أنفسهن ��
هن؟ المرشدات وفت�ات ال�شافة دون غ��

� هل نحن مدركون ل��ف �ستطيع ه�ا�لنا وتار�خنا وتقال�دنا منع • � والمحتمل�� من الشعور �االنتماء أو تخل�د ممارسات ودينام�ك�ات قوة غ�� األعضاء الحالي��
مت�افئة؟ 

ّ لل•
� الفت�ات والشا�ات للوصول إ� أق� قدراتهن؟ ما أثر الفهم المتغ�� ن�ع االجتما�� ع� ك�ف�ة استحداثنا لمجتمعات شمول�ة تركز ع� تمك��

ا؟ •
�
نا غ�� الوا�� �ح�ث نتصف �الشمول�ة حق � اضاتنا وتح�� � اف��

ك�ف �ستطيع التح�م ��

ح�ب؟  • شِعر �ل فتاة وأ�ة فتاة �ال��
ُ
� �ستحدثها �

� مجتمعاتنا �ستطيع االستماع لهم والعمل معهم للتأ�د من أن المساحات ال��
من ��

ا من التج��ة �ال�س�ة ل�ل فتاة، ول�س القلة؟ • ك�ف �صبح التواصل مع الحركة العالم�ة جزء�
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مستعدات للمستق�ل اليوم، قائدات 

، و�ر  � أن �ص�حن فاعالت للتغي��
�

� � � الس�اق الخاص بهن، فهن �الفعل �شعرن �اإللهام؛ و�رغ��
�

� المساهمة،  "ال تحتاج فت�ات اليوم لإللهام لالنخراط �
�

� � غ��

� استجواب العالم." 
�

� � � يواجهن، و�رغ��
� إ�جاد الحلول للمش�الت ال��

�
� � � جاو، جمع�ة الشا�ات و�رغ��

� حلقة نقاش�ة تا�عة لمشاورة  د. سو��
المس�ح�ات ��

� اآلن"، اليوم العال�� للفتاة لعام 
. 2020"اسمعو��

ّ �صمود وقوة 
� س�اقهم المتغ��

والعالم �حتاج منهم االبت�ار والمساهمة  –�ستعد الش�اب لمستق�ل ال �مكنهم تخّ�له. وهم ي��دون أن �كونوا مستعدين لإل�حار ��

� �ل م�ان. والق�ادة نحو مستق�ل م
ستدام للجميع ��

� مجتمعا
� ح�اتهم و��

ا�طة هو أمر أسا�� للش�اب ح�� يزدهروا و�تولوا الق�ادة �� � مجتمعات معقدة ومتنوعة وم��
تهم المحل�ة والوطن�ة  إن تعلم ك�ف�ة المشاركة ��

� ع�� القادمة، ي��د والعالم�ة. 
� مواجهة تحد�اتهم األ��� خالل األعوام االث��

� تط��ر مهارات لمساعدتهم ��
الش�اب من حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة مساعدتهم ��

� و ح�ات�ة ذات صلة، و�ناء الثقة وتقدير الذات، وتمكينهم كقادة كفء ع� مستوى العالم  � ب�ئي�� عندما سألنا ما الذي �جب أن تقوم �ه حركة المرشدات 7. مواطن��

� مواجهة تحد�اتهن ا
� ع�� القادمة وفت�ات ال�شافة لمساعدتهن ��

، أجا�ت الفت�ات والشا�ات: 8أل��� ع� مدار األعوام االث��

تط��ر مهارات ح�ات�ة ذات صلة. .1

بناء الثقة وتقدير الذات. .2

� الفت�ات ل�ص�حن قائدات لمستق�ل أفضل. .3 تمك��

ة �ستطيع الق�ام �ذلك �أن نكون أوف�اء لنقاط قوتنا ومرون�نا كحركة تعل�م�ة غ�� رسم�ة. من المهار  ، يرت�ط نموذج الق�ادة الخاص 92025المطل��ة أ��� لعام ات الع��

ذات�ة التوج�ه المثال�ة لتع��ز هذە المهارات. تتمركز المهارتان ال�اقيتان ع� العلوم ب�ئة التعلم 11بثمان�ة منها، وتقدم ط��قتنا التعل�م�ة �10المرشدات وفت�ات ال�شافة

� و�شجيع الفت�ات  (STEM)12وال��اض�اتوالتقن�ة والهندسة  � الج�س�� � تحدي الفجوة ب��
ا �� ا أساس�� . �ستطيع حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة هنا أن تلعب دور�

� استكشاف 
 استحداث مسارات جد�دة للوصول إ� تط��ر المهارات ا، �اإلضافة إ�(STEM)العلوم والتقن�ة والهندسة وال��اض�ات ع� االستمرار ��

ً
لرقم�ة خاصة

� ال �ستطعن الوصول إ� هذە الفرص. و�ممارسة الق�ادة أثناء النمو، ستصبح الفت�ات والشا�ات مستعدات لالزدهار 
� ح�اتهن وسد  للفت�ات والشا�ات الال��

كقائدات ��

� معظم المجتمعات.  
� الق�ادة والموجودة ��

�� � � الج�س�� الفجوة ب��

وري التعاون مع اآلخ��ن � هذە المحادثة. سنعمل مع ال��انات الوطن�ة والعالم�ة، والمؤسسات التعل�م�ة، والمنظمات المحاذ�ة لرسالتنا لضمان س�كون من ال��
��

� هذە العمل�ة 
��ات �� ل�س كقائدات المستق�ل، –استطاعة حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة تقد�م تجارب تعل�م�ة مبتكرة ذات صلة. وستكون الفت�ات والشا�ات ��

ما كقائدات اليوم.  و�ن

� من األزمات وتح��ل مجتمعاتهم لمجتمعات سلم�ة
�

� األشخاص من التعا� � التعل�م �ستطيع تمك��
�

ومستدامة."  "إن تعل�م المواطنة العالم�ة هو مدخل قوي �

�� مون للمواطنة العالم�ة. -مون��ا فروهلر، الرئ�س التنف�ذي، مركو �ان 

. 2020، عام  2032مشاورة اإلصدار األول من بوصلة 7
. 2020، عام  2032مشاورة اإلصدار األول من بوصلة 8
. 2020تق��ر مستق�ل الوظائف لعام 9 ، المنتدى االقتصادي العال��

. ملخص نموذج الق�ادة الخاص �المرشدات وفت�ات ال�شافة10
. الط��قة التعل�م�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة11
. العلوم والتقن�ة والهندسة وال��اض�ات 12

�ادئات المحادثة 
هل لدينا فهم �شط مزّود �معلومات من الش�اب، عما �جعل حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة ذات صلة �ال�س�ة لهم؟ •

هل تع�� تج��ة المرشدات وفت�ات ال�شافة الخاصة �منظمتنا األول��ة للفت�ات من �افة األعمار لممارسة الق�ادة؟  •

؟ ك�ف �ستطيع تقي�م التقدم المحرز والمشاركة  إذا �انت س�اساتنا المتعلقة �ق�ادة الفت�ات ق��ة، • ما الذي ما يزال �جب الق�ام �ه ع� المستوى المح��
�النجاحات؟ 

اضاتنا عن مدى تط��ر برنامجنا للمهارات الح�ات�ة وال�فاءة العالم�ة؟ ما مدى جاه��تها للمستق�ل؟  • هل قمنا �اخت�ار اف��

� تطبيق الط��قة التعل�م�ة الخاصة �المرشدات وفت�ات ال�شافة وممارسة نموذج الق�ادة الخاص �المرشدات إ� أي مدى �شعر قائداتنا المحل�ات �الثقة •
��

وفت�ات ال�شافة؟  

إ� أي مدى توا�ب منظمتنا اتجاهات التعل�م والتوظ�ف؟ •

� هذە المحادثة؟ •
�اء نعمل أو �ستطيع العمل للمساهمة �� مع من ال��



11

نة ألثر �ق�ادة الفت�ات 
�
ب�ئة ُمَم�

� أنه ال يوجد صوت ض��ل، وأنه إذا اجتمع ال�ث � ا��شفت ف�ما �عد أثناء رحلة المنا�ة الخاصة ��
� ض��ل للغا�ة، ول���

�� من األصوات "كنت أعتقد أن صو��

سمع."لتصيح  
ُ
ا، ف�التأ��د س� �ا. مع� � ألينا حسن، مرشدات مال��

� الفت�ات والشا�ات لتنم�ة ال � ح�ث �ستطيع الفت�ات االزدهار، �جب أن تعمل حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة ع� تمك�� قدرة ع� الفعل لتحقيق عالم مت�ا��

� طلب مساحة للتعب�� عن احت�اجاتهن 
ومخاوفهن. اآلن، أ��� ما ت��د الفت�ات مناقشته هو االستدامة الب�ئ�ة، والمساواة، و�ناء السالم، والفقر الخاصة بهن ودعمهن ��

� ع� المشاركة والق�ادة الش�اب�ة.  ك�� � مجتمعاتهن، والم��د من ال��
��13

� رحلتنا ألن نصبح حركة �ق�ادة الفت�ات، 
تكز مدخلنا إ� األثر االجتما�� ع� التج��ة وال�� ا�ة مع النظراء. �ما شغف واحت�اجات الفت�ات والشا�ات وسُ�عَ س�� زز �ال��

وع إجراء ( � م��
� مناصب الحو�مة وصناعة القرار، �جب أن نضمن أن 32رأينا ��

�قا�لها عملنا ع� األثر �ق�ادة الفت�ات الواجهة الخارج�ة ل) ل��ادة تمث�ل الشا�ات ��
� الط��قة التعل�م�ة الخاصة بنا. وستقوم  ه��ل قوي داخ�� �ق�ادة الفت�ات. �ما �جب أ

� هو جانب رئ��� �� . التعلم التج���� � نهجنا التعل���
ا ��

�
ن �كون متجذر أ�ض

ة المرشدات وفت�ات المرشدات وفت�ات ال�شافة ب�ناء قدرتهن ع� الفعل بتج��ته. سنعمل ع� ضمان أن تكون الفرص الهادفة للق�ادة من أجل األثر جزء من تج��
� �افة الفئات العم��ة. ال�شا

فة ل�افة األعضاء ��

� ح�اتنا وح�اة اآلخ��ن. تحد � من شأنها تحس��
� حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة، تؤثر المنا�ة ع� األشخاص �ح�ث يتخذوا القرارات ال��

ث المنا�ة �ق�ادة ��
 �
�� � � يرغ��

� رؤ�ته، والتأث�� ع� األشخاص الذين قمن بتحد�دهم  غ، وتحد�د التغي�� الذي ير منا�تها الفت�ات عندما تقوم الفت�ات �اخت�ار الموضوعات ال��
�� � ��

. ستقوم المنظمات األعضاء والف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �استحداث ب�ئة داعمة للمنا�ة  �ق�ادة الفت�ات ع� إلحداث التغي��
� المجتمعات ع� مستوى العالم، ورفع أصوات الفت�ات ة والدول�ة. ستقوم المست��ات المحل�ة والوطن�

الصالت داخل الحركة بتعظ�م األثر �ق�ادة الفت�ات ��
� الساحات الوطن�ة واإلقل�م�ة والعالم�ة.  

والشا�ات ��

� تكون �ق�ادة الف
� المقولة "ال �ستطيع أن تكون ما ال �ستطيع رؤ�ته"، ت�ب�� الحركة ال��

�
�  "�ما �

�
ت�ات �ش�ل أ��� ب�ئة ح�ث تعتاد الفت�ات والشا�ات المشاركة �

ا ين�� ذهن�ة تجعلهن مؤمنات �قدرتهن ع� الق�ادة.  الق�ادة. وهذا من شأنه ل�س فقط تمكينهن و�عطاءهن الم��د من الثقة للق�ادة و 
�

، و�نما أ�ض �
الحد�ث العل��

� الفت � العالم األوسع �ح�ث يتم تمك��
�

14." ؤ �ات إلحداث تغي�� عال�� نحو عالم أ��� ت�افو�مكن إسقاط ذلك �

� اآلن" التابع للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة و13
� تم عقدها Report-Uاستطالع "اسمعو��

. 2020لليوم العال�� للفتاة لعام  والمجموعات البؤر�ة ال��
� مشاورة اإلصدار  14

. 2021، عام 2032من بوصلة الثا��

�ادئات المحادثة 
ن الفت�ات من الق�ادة لألثر ع� �افة المست��ات •

�
َم�

ُ
ف�ما �خص س�اساتنا وممارساتنا؟ –إ� أي مدى تقدم منظماتنا ب�ئات ت

� العالم؟ هل �ساعدهم •
ها �� � يرغب أعضاؤنا تغي��

� دفع هذا التغي�� وهل يرونها �منظمة تحدث الفرق؟ ما �� األمور ال��
منظمتنا ل�شاركوا ��

؟ ك�ف �ستطيع دعم جميع أعضائنا إلدراك القدرة ع� الفعل الخاصة بهم من خالل المنا�ة �ق�ادة الفت�ات، وال��ادة االجتماع�ة، والعمل ا• لمجتم��

ة المتعلقة �الفت�ات والشا�ا• ا للخ�� � تؤثر عليهن؟ هل تعت�� منظمتنا مصدر�
ت والموضوعات ال��

� المجتمع الستحداث فرص جد�دة للتأث�� ع� صناعة القرار؟ •
ك�ف �ستطيع تع��ز ورفع وضع منظمتنا ��

ك�ف �ستطيع الحركة تعظ�م عملنا وأصوات أعضائنا؟  •

� تؤثر بها الفت�ات ع� العالم من حولهن و�ب•
راز القصص الخاصة �ُصناع التغي�� ع� المستوى المح�� ك�ف �ستطيع الحركة االحتفال �الطرق المختلفة ال��

؟  � والعال��
� الوط�� ا المست����

�
وأ�ض
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ات والموظفللمتطوعاتأدوار مج��ة �سهل الوصول إليها 

�م ع� مجتمع�م، �صبح التطّ�ع والمنا�ة جزء كب�� من ح�ات�م.. اإلحساس الذي �شعرون �ه عندما  تتمكنون من  "إذا تعرضتم للتطّ�ع ورأيتم مدى تأث��
 ". � ات المتحدة. �اي زاراجوزا، فت�ات ال�شافة، الوال�مساعدة اآلخ��ن غ�� قا�ل للوصف، وعندما ترون ما لد��م من أثر، أنه شعور رائع �التمك��

� صم�م حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة. المتطوع 
ام �خدمة اآلخ��ن هو �� � � �مارسناتالمتنوعاتوالموظفاتالتطّ�ع واالل��

اتالق�ادة �أصالة، والمنفتحالال��

نة 
�
 لوجهات النظر المختلفة، يؤسسن ب�ئات ُمَم�

ُ
ن الفت�ات والشا�ات وجود هؤالء لألشخاص من حولهن. ت � ح�اتهن ثمِّ

� الق�ادة  ل�ال�الغات ��
ص�حن قدوة ��

� جودة حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة �ق�ادة الفت� 
ا �� ا هام� � األج�ال دور� ا�ات ب�� ات. من خالل توف�� فرص ال�سائ�ة، ولتوجيهن أثناء ا��شافهن لعالمهن. لل��

� والشخ�� للمتطوعات والموظفات، �ستطيع دعمهن �ش�ل أفضل لنمذجة سلوك�ات الق�اد
نة لآلخ��ن.  التط��ر المه��

�
ة المطل��ة الستحداث ب�ئة ممك

ها وأثرها، ستحتاج منظمات المرشدات وفت�ات ال�شافة لتنم�ة قواها العاملة من ال�الغات. س�تم اجتذاب الم��د م ن المتطوعات لدعم الحركة مع توسيع الحركة لتأث��
لح�اة. إن وجود �الغات من ذوات الخلف�ات والتجارب المختلفة �ش�ل �عكس المجتمعات  من خالل أدوار هادفة ومرنة �سهل الوصول إليها تتما�� مع ا�شغاالت ا

 �
� العض��ات ��

� تحدي أنماط التفك�� المجتمع�ة ودعم الم��د من التن�ع ��
�ل منظمة. نحتاج  ح�ث تعمل منظمات المرشدات وفت�ات ال�شافة من شأنه المساعدة ��

اك المتطوعات وم � إ��
ساحات عمل شمول�ة وتعاون�ة للمتطوعات والموظفات.  لممارسات مبتكرة ��

� ح�اتهن 
�

ات � ا أن نأخذ خطوة للخلف وأن نثق أن الفت�ات قادرات ع� اتخاذ قراراتهن الخاصة. فهن خب��
�
الخاصة وما �حتجن.  "نحتاج نحن القائدات األ��� سن

� أنه 
ا�ة، فهذا ال �ع�� �� �

�
15ل�س لدينا ما نقدمه." إال أننا �ستطيع دعمهن والعمل معهن �

� مشاورة اإلصدار  15
. 2021، عام 2032من بوصلة الثا��

�ادئات المحادثة 
، وأن الق�ادة • � � �ل المتطوع�� � حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة؟ هل يرون أنه يتم تثم��

� نماذج القدوة ��
� أش�ال هل يري الش�اب انع�اس أنفسهم ��

�� �
تأ��

ُهج متنوعة؟ 
ُ
ون

• � كة؟ هل هناك تأ��د ع� الق�ادة التنظ�م�ة ب�� ات�ج�ة هل تقوم المنظمة �ش�ل مستمر بنمذجة الق�ادة التنظ�م�ة المش�� األج�ال والمتنوعة؟ هل هناك اس��
� الق�ادة؟ 

تخط�ط واضحة للتتابع ��

� واالحتفاظ • � ومتنوع�� � حديث�� ا جد�دة للعمل ع� جذب متطوع��
�
بهم؟  هل تنظر المنظمة إ� أ�عد من الممارسات التطوع�ة التقل�د�ة، وت�ب�� طرق

� �افة المت • � من المساهمة �ش�ل فّعال و�ناء المهارات الخاصة �الدور المطلوب هل تضع المنظمة س�اسات و�جراءات شمول�ة لتمك�� � والموظف�� طوع��
منهم وتنم�ة ممارسات الق�ادة الخاصة بهم؟ 

ِمن األنواع المختلفة من المساهمات للمنظمة؟ •
َ
ث
ُ
، ون � � والموظف�� ف ��ل أنواع المتطوع�� هل نقر ونع��

؟ ك�ف �ستطيع المتطوعون �شك�ل تجار�ــهم والتأث�� ع� المنظمة؟  هل �س� منظمتنا للحصول ع� معلومات راجعة من الم• � تطوع��
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ا�د منظمات ��عة  � الحركة �أثر م��

مشار�كة، ندوة چولي�ت لوو لعام  "�ل شخص �حاجة لمن يؤمن �ه، واإلرشاد �قوم ذلك. �قدم اإلرشاد الدعم المنتظم والمتكرر من القادة المطلوب للنجاح."
(مركز تايوان) 2019

� عالم ال �مكن توقعه��عة الحركة نظمات م، نحتاج لبناء 2032لتقد�م بوصلة 
وتكون المنظمات ��عة الحركة واضحة من ح�ث غرضها . �ستطيع االزدهار ��

ات�ج�ة، فتكون منفتحة أمام التعلم ومواءمة طرق العمل ا لخاصة بها �ش�ل مستمر، �ما أنها تتجنب اله�ا�ل التنظ�م�ة الثابتة ح�� �ستطيع أن  وأول��اتها االس��
�ستج�ب �ش�ل دينام��� لب�ئتها الخارج�ة وعالم الفت�ات المتطور. 

ل الداخل�ة ألن تصبح صد�قة  س�كون المطلوب االستعانة به�ا�ل تنظ�م�ة متطورة لدعم تحّولنا إ� حركة شمول�ة �حق �ق�ادة الفت�ات. ستحتاج العمل�ات واله�ا�
� منظمات المرشدات وفت�ات

، و�جب أن �ستطيع الفت�ات والشا�ات تو�� الق�ادة ودفع صناعة القرار ع� �افة المست��ات �� ال�شافة من خالل  للش�اب �ش�ل أ���
ة والمستمرة.  ا مختلفة �ستطيع المنظمات من خاللها التواصالمدخالت الم�ا��

�
ا�هن، وتغي�� تج��ة الفتاة لحركة المرشدات ستقدم التقن�ة طرق ل مع الفت�ات و���

�اء جدد.   وفت�ات ال�شافة ور�ما إتاحة المنظمات أمام جماه�� و��

� إعادة بناء عض��اتنا وز�ادت
� القدرة ع� تعظ�م مدى وصولنا وأثرنا. فنحن نرغب ��

� ال�فاءة التنظ�م�ة و�عة الحركة تأ��
� للمرشدات ها وز�ادة األمع ال��ادة �� ثر اإل�جا��

ا  
ّ
ا المجتمع األوسع. وهذا يتطلب من

�
أن نفكر �ش�ل نقدي عن ك�ف�ة ق�اس وتقي�م مدى وصولنا وأثرنا.  وفت�ات ال�شافة �ال�س�ة ألعضائنا وأ�ض

، إال أن  � المدى القص��
�

اض�ة �عة تحرك الحركة � � برامجنا والتأقلم للتجمعات االف��
�

� قدرتنا ع�  "يوضح التمحور �
�

مفتاح النجاح ط��ل المدى س�كون �
 ". ّ

� عالم دائم التغ��
�

� الوفاء �احت�اجات األعضاء �
�

16المحافظة ع� هذە المرونة ح�� �ستمر �

� مشاورة اإلصدار  16
. 2021، عام 2032من بوصلة الثا��

�ائدات المحادثة
� منظمتنا؟ ك�ف �ستحدث المساحات أدوار صناعة القرار الفت�ات تو�� ما �� الحواجز النظام�ة أمام •

� للفت�ات والشا�ات لممارسة الق�ادة و ��
المشاركة ��

� منظمتنا؟
صناعة القرار ع� �ل مستوى ��

ن س�اساتنا و�جراءاتنا ونموذج األعمال الخاص بنا المنظمة ل�� تكون ��عة الحركة؟ وهل ت��د من �عة استجاب�نا للفرص، أم أن•
�
ها ت�طئها؟  هل تمك

� اتها ال�شغ�ل�ة وتعد�لها �انتظام ل�ستج�ب برامج المنظمة وممارساهل تتم مراجعة•
ات �� � تؤثر ع� الفت�ات؟ للتغ��

لب�ئة الخارج�ة والتوجهات ال��

� العض��ات و •
ا ك�ف ندعم النمو ��

�
ا�د ع� الش�اب خارج ه�ا�ل العض��ة التقل�د�ة؟ هل �ستطيع أحدهم تق��ة اآلخر؟  األثر أ�ض � الم��

ات�جي�نا التنظ�م�ة اتجاە• ؟  هل توضح اس�� � � الخارجي�� ا للداعم��
�

المنظمة لألعضاء وأ�ض

� التواصل �ش�ل أفضل مع منظمتنا ع� مستوى القاعدة، وتنظ�م الممارسات ال�شغ�ل�ة، وز�ادة قد•
رتنا ع� ك�ف �ستطيع التقن�ات الجد�دة مساعدتنا ��

� �لد�م؟ 
الوصول والتأث�� ��

ات والموارد والش��ات الخاصة �منظمات أخرى؟ ك�ف نقوم بتصم�م أو مواءمة طرق عملنا وأ�شطتنا لت�س�� • الدخل المتن�ع واالستفادة من الخ��
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2032استخدام بوصلة 

ات�ج�ة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ودورة التخط�ط الخاصة بها؟ 2032ك�ف ت�ناسب بوصلة  مع اس��
ات�ج�ة الجمع�ة 2032بوصلة  � تعاون  3-6- 12العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ودورة التخط�ط الخاصة بها "�� جزء ال يتجزأ من اس�� "، والُمصممة لتحس��

الحركة ومحاذاتها ع� المست��ات الوطن�ة واإلقل�م�ة والعالم�ة. 

� دورة "
:  3-6-12العنا� الرئ�س�ة �� " الجد�دة ��

حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة. و�مكن استخدامها لتحد�د األول��ات، وا��شاف عام وخارطة ط��ق ل12: رؤ�ة واسعة متطلعة مدتها 2032بوصلة ) أ 
ات�ج�اتنا.   نقاط الضعف، وتع��ز اس��

ات�ج�ة الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة)ب ات�ج�ة مدتها اس�� سنوات للف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات 6: اس��
� بوصلة وال�شافة، مع مج

من خالل موقع الجمع�ة العالم�ة  2032االت عمل جوه��ة تركز ع� ك�ف �ستطيع الف��ق العال�� المساهمة �ش�ل أفضل ��
للمرشدات وفت�ات ال�شافة القّ�م (�المحافظة ع� توح�د وازدهار ونمو المنظمات األعضاء).  

� س�قوم 3: خطة عمل متوال�ة مت�املة مدتها ة خطة العمل الخاصة �الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شاف)ت
سنوات تقوم بتع��ف األ�شطة ال��

ات�جيتها.  الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة بتقد�مها لتحقيق اس��

؟ 2032ك�ف س�ستخدم الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة بوصلة 

ع� المستوى اإلقل���  مع المنظمات األعضاء 2032س�عمل الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ع� ت�س�� المحادثات عن بوصلة 

� ع�� القادمة. سنقوم ب�عداد األدوات والموارد لدعم المنظمات األعضاء �ح�ث تعكس اس�� 
ات�جيتهم وللمشاركة  والمستوى العال�� ع� مدار األعوام االث��

� االستجا�ة لبوصلة 
ات�ج�ة �2032الممارسات الج�دة مع المنظمات األخرى. س��دأ �� � اس��

ات�ج�ة ��2022-2023 2029–2024الخاصة بنا وضمان أن ت�ش�ل اس��

. 2032بوصلة �ش�ل �امل �ح�ث �ستج�ب للتحدي الذي تضعه 

؟  2032ك�ف �ستطيع المنظمات األعضاء استخدام بوصلة 

ات�ج�اتها الحال�ة�2032ستطيع المنظمات األعضاء استخدام بوصلة  � للمستق�ل. ومن خالل إجراء الحوارات وتحس�نها لمراجعة اس�� ات��� وتحد�د التوجه االس��

� والقائدات، �ستطيع المجالس الوطن�ة استكشاف الم  � والمحتمل�� � الس�اق الخاص بها، المتعلق �محادثات البوصلة مع األعضاء الش�اب الحالي��
وضوعات الهامة ��

 . لتحد�د أول��ات منظماتهم �ش�ل مس�ن��

ك�ف �ستطيع الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة والمنظمات األعضاء التواصل ف�ما �خص محادثات البوصلة؟ 

� المحادثات الستة س�عمل الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ع�
استحداث المساحات �ح�ث �ستطيع المنظمات األعضاء التعمق ��

ا لوجه.  اض�ة أو وجه� � المؤتمرات والمنتد�ات وفعال�ات الق�ادة اإلقل�م�ة والعالم�ة، والت�ادالت الدول�ة األخرى سواء اف��
� المنظمات للبوصلة �� هذا من شأنه تمك��

.  2032العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة من المشاركة �التجارب وأفضل الممارسات واالبت�ارات ف�ما �خص العمل نحو بوصلة األعضاء والف��ق العال�� للجمع�ة

� ك�ف�ة المشاركة �ما تعلموە أثناء 
ا التفك�� ��

�
.  2032بوصلة استكشافهم ل�ستطيع ش��ات المنظمات األعضاء ومجموعات االهتمامات الخاصة أ�ض

� بوصلة ك�ف �ستطيع ا
�

؟ 2032لتعرف ع� إنجازاتنا أثناء رحلتنا �

� اإلجراء�2032ما أن بوصلة 
ات �� رؤ�ة، لن �طلب الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة أ�ة ق�اسات �م�ة محددة من المنظمات األعضاء ��

� . س�تقوم مجالس المنظمات األعضاء وا 2032المتخذة نحو تحقيق بوصلة 
لجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �متا�عة ال�سل�مات المحددة ��

ات�ج�ة العالم�ة  ات�ج�ات وخطط العمل الخاصة ��ل منظمة من المنظمات األعضاء. وكجزء من االس�� ، س�أخذ الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة 2023- 2022االس��

� االعت�ار تط��ر إط 
. 2032ار عمل �ستطيع المنظمات األعضاء استخدامه لمراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق بوصلة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ��

� والمستمر خطوة 
ج فخطوة.""�حدث التغي�� الحق��� روث �ادر جي�س��
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األسئلة الشائعة 

� مشاورة من بوصلة  
� عام 2032ف�ما ��� األسئلة الشائعة ��

��2021

؟  2032لمن بوصلة 
ُمصممة إللهام و�شك�ل عمل �ل منظمة من المنظمات الوطن�ة للمرشدات  ��2032 رؤ�ة متطلعة لحركة المرشدات وفت�ات ال�شافة �أ�ملها. بوصلة 2032بوصلة 

امنا �أن نصبح رغب�نا الج2032وفت�ات ال�شافة، والف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة. تعكس بوصلة  � � وتوضح ال�� � بناء عالم مت�ا��
مع�ة ��

حركة تقودها الفت�ات �ش�ل أقوى. 

� س�اق  
�

؟  2032ب�ان بوصلة ما الذي نعن�ه ��لمة "فتاة" �
� بوصلة 

ها المنظمات األعضاء "فت�ات وشا�ات" ع� المستوى المح��2032 � تعت��
. وقد حذفنا �لمة ، �ستخدم �لمة "فتاة" �مع�� �افة الفئات العم��ة ال�� ��

� الق�ادة. 2032"شا�ات" من ب�ان بوصلة 
� مجموعة العض��ات األ��� �� � ع� تضم�� ك�� لالختصار ولل��

ما الذي نعن�ه �حركة "�ق�ادة الفت�ات"؟ 
� األج�ال،  عندما نتحدث عن حركة "�ق�ادة الفت�ا"، فإننا نصف حركة من خالل ومن أجل الفت�ات والشا�ات. تقدم مثل هذە  كة ب�� الحركة فرص حق�ق�ة لق�ادة مش��

� عمل�ة صناعة القرار ع� جميع المست��ات.  ح�ث تكون للفت�ات من �افة األعمار مساحة لممارسة الق�ادة والق�ام �أدوار ق�اد�ة و 
الق�ام �أدوار هادفة ��

� والفت�ات 
ا؟  هل �ش�ل الحركة الفت�ات التا�عات للن�ع االجتما�� غ�� الثنا�� المتحوالت ج�س��

� للن�ع االجتما�� غ��  ا والش�اب التا�ع�� � ذلك الفت�ات والشا�ات المتحوالت ج�س��
� الذين ي�بنون رؤ�ة  يرحب الف��ق العال�� ��ل الفت�ات والشا�ات، �ما ��

الثنا��
� األ�شطة العالم�ة لحركة ا

نحن ع� و�� �أن الب�ئات االجتماع�ة  لمرشدات وفت�ات ال�شافة. ورسالة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة، للمشاركة ��
ا والتا�ع ات للن�ع االجتما�� والس�اس�ة للمنظمات األعضاء المختلفة تجعل من الصعب اتخاذ موقف فردي �ال�س�ة للعض��ات ف�ما �خص الفت�ات المتحوالت ج�س��

. �شجع �افة المنظمات األعضاء أن تكون نماذج �
� الس�اق الخاص �مجتمعاتها. غ�� الثنا��

للممارسات الشمول�ة ��

� ح�ث  � والرجال؟ �ستطيع �ل الفت�ات االزدهارهل �شمل مقولة "عالم مت�ا�� " البن��
" هو أن �حصل الجميع ع� الفرص ذاتها للوصول إ� قدراتهم ال�املة.   � � هو أمر �خص الجميع، و�سمح لنا �موجب تع��فه، "العالم المت�ا�� � الج�س�� والمساواة ب��

ا�ة وتحط�م  الحركة ل�� توفر الفرص �2032الق�ام �اخت�ارات حرة ف�ما �خص ح�اتنا دون التقّ�د �التوقعات االجتماع�ة. تتحدى بوصلة  �� �
ل�ل الش�اب للعمل ��

  . األنماط الفك��ة المتعلقة �الن�ع االجتما��

� بوصلة 
�

؟ 2032ما هو وضع محادثات البوصلة �
� محادثات البوصلة تحت ب�ان بوصلة 

� رؤ��نا الجد�دة. وتعمل 2032تأ��
، وتتحدانا الستكشاف ستة مناطق تحتاج الحركة لتط��رها ح�� �ساهم �ش�ل أفضل ��

� ع�� القادمة، س�
نا وتخط�طنا. ع� مدار األعوام االث�� � حوار حول الموضوعات الهامة وكتوجيهات لتفك��

�  المحادثات �أداة ل��ط الحركة ��
ستخدم هذە المحادثات ��

� دعم عملها نحو بوصلة تأط�� مناقشاتنا وجمع وتنظ�م 
� �ستطيع المنظمات األعضاء استخدامها ��

. عن ط��ق استكشاف �ل محادث 2032الدروس المستفادة ال��

� بوصلة 
ات�ج�اتنا، س�تمكن من المساهمة �� .  2032من محادثات البوصلة �عمق وتطبيق ما تعلمناە ع� اس��

ما �� المنظمة "��عة الحركة"؟ 
� ال �مكن توق

� الب�ئات المعقدة ال��
ة واالستجا�ة ال��عة لها. و�� تزدهر �� عها �أن تظل وف�ة لغرضها �ستطيع المنظمات ��عة الحرمة التأقلم مع الظروف المتغ��

 �
نة ال��

�
� دورات تعلم واتخاذ قرار ��عة وشمول�ة، وضمان وجود ش�كة ق��ة من الفرق المَم�

ات�جيتها، مع ت�ب�� � منظمات واس��
تدعم عمل المنظمة. �عة الحركة ��

ا للحركة لالستجا�ة الدينام�ك�ة لعالم الفت�ات والشا�ات ��ــــع التطّور.  المرشدات فت�ات ال�شافة 
�

مهمة جد


