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مقدمة 

نحن �ستحدث الفرص للفت�ات والشا�ات للتعلم من خالل الفعل واالستمتاع �الوقت وممارسة الق�ادة،  حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة، و نحن 
َن من الوصول إ� أق� قدراتهن وتغي�� العالم إ� األفضل. من خالل حركة المرشدات وفت�ات 

�
َن  �ح�ث يتمك ال�شافة، تتعلم الفت�ات والشا�ات أن يؤمِّ

، ل�س كقائدات المستق�ل، و�ن ّ
� عالم متغ��

�
ما كقائدات  �قدراتهن ع� مساعدة أنفسهن واآلخ��ن. هذە القوة والقدرة ع� الفعل تمكنهن من االزدهار �

اليوم. 

ك منظماتنا األعضاء �مرشدات وفت�ات كشافة، نتحد من خالل قسمنا والصداقات الدول�ة والمغامرات  كة. و�ش�� منظمة،  152الوطن�ة، وعددنا المش��
� تقدمها إ� فرص تحّول�ة للتعلم. �دعم حركتنا الف��ق

� تحّول التجارب ال��
� ط��قة التعل�م غ�� الرس�� الق��ة ال��

�
� القّ�م ذاتها و�

�
العال�� للجمع�ة  �

وازدهارها ونموها. 2الت والصوت العال�� لإل�قاء ع� وحدة الحركة ت والِص ، والذي �قدم األدوا 1العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة

 �
حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة موجودة ألن �ل الفت�ات والشا�ات من حقهن الحصول ع� فرص عادلة لممارسة الق�ادة وتنم�ة المهارات ال��

الفرص للم��د من الفت�ات ل�شعرن �ق�متهن ول�� يتخذن إجراءات لتغي�� العالم. لدينا  ، اجتهدنا الستحداث �2020حتجن لالزدهار. من خالل رؤ�ة 
ال�ث�� ل�� نفخر �ه، وهناك ال�ث�� من اإلم�انات للق�ام �الم��د. 

� ف�ما �خص مس ة القادمة، �شعر الفت�ات والشا�ات ع� مستوى العالم �عدم ال�ق�� � ع��
تق�لهن و�واجهن  ونحن �صدد إطالق رؤ��نا للسنوات االثن��

ا�د من عدم المساواة   � � القائم  19-والطوارئ الب�ئ�ة. فقد تمزقت العائالت والمجتمعات كن��جة لجائحة كوف�دمستوى م�� � التمي��
�

، وأصبح هناك تزا�د �
� تزا�د. 

�
. ع� الن�ع االجتما�� والعنف، �ما أن مش�الت الصحة الذهن�ة � � عالم  إال أن أحالم الفت�ات والشا�ات لم تتغ��

�
� االزدهار �

�
� � فما زلن يرغ��

� مساحة  عادل للجميع، ح�ث لن �عوقهن أي جانب من الجوانب المتعلقة به��تهن أو معتقداتهن أو أين أو ك�ف �عشن. 
�

ترغب الفت�ات والشا�ات �
� الثقة والقوة لمواجهة الضغوط والتحد�ات المتعلقة �ال

�
� � � آمنة الستكشاف ه��اتهن ومعتقداتهن، و�رغ��

�
ا �

�
� أ�ض � عالم غ�� آمن، و�رغ��

�
نمو �

المهارات والفرص ذات الصلة ل�� �حدثن الفرق. 

� ع�� القادمةرؤ��نا الجمع�ة ع� مدار 2032تتضمن بوصلة  
� بناء عالم ؛ األعوام االث��

�
وقد �ش�لت الرؤ�ة من  ح�ث تزدهر جميع الفت�ات. مت�ا�

� لهذا المستق�ل هم من �قودون عملنا للوصول � رؤ�ته، وس�تمكن من تحق�قها إذا �ان الش�اب المتطلع��
�

� ترغب الفت�ات �
إل�ه. �ما  خالل المستق�ل ال��

قوى أ��� من قرن من التعل�م غ��  و�تم ذلك بناًء ع� تصبح حركة �ق�ادة الفت�ات. تتحدى حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة �ح�ث 2032أن بوصلة  
� ا 

�
� الحركة. �ما أنها تدرك أننا �حاجة ل�� نصبح أ��� شجاعة وأ�ع �

�
� تجدها الفت�ات والشا�ات �

لتحرك إلعادة  الرس�� وفرص الق�ادة الُمَمِ�نة ال��
حركة من خالل ومن أجل �ل فتاة وأ�ة فتاة. –تخّ�ل حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة بوصفها الحركة األ��� شمول�ة وصلة وأثر �قدر المستطاع 

 � ها�دي جون�ك��

رئ�س المجلس العال�� 

آنا س�جال 

الرئ�س التنف�ذي 

الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة

� الجمع�ة العالم�ة والمستخدم إلدار 1
ات�ج�ة للجمع�ة العالم�ة  الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة هو الجزء المركزي "لتنظ�م األعمال" �� ة شؤون المنظمة وتقد�م الخطة االس��

� و الموظفات� للمرشدات وفت�ات ال�شافة. و�تضمن �افة  � الالمتطوعات� الموظف�� . المتطوع�� � الحو�مة والتطبيق، ع� المستوى اإلقل��� والمستوى العال��
� للجمع�ة العالم�ة، �� تا�ع��

� دفع أهداف المرشدات وفت�ات ال�شافة لألمام 2
� ذلك الفت�ات، المتطوعات�الم–حركة المرشدات وفت�ات ال�شافة �� �ل األشخاص حول العالم الذين �ساهمون ��

، المنظمات األعضاء، �ما �� � تطوع��

�اء، والف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة.  ، ال�� � ، الممول�� � الداعم��
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� ح�ث تزدهر �ل الفت�ات.  رؤ��نا �� عالم مت�ا��
� الستحداث ، سنكون حركة �ق�ادة �2032حلول عام  � الق�ادة، والتمك��

الفت�ات ح�ث �شعر �ل فتاة وأ�ة فتاة �الثقة ��

ا.  عالٍم أفضل مع�

� المسار الذي س�سل�ه �ل منظمة من المنظمات األعضاء  2032بوصلة 
�

�� ب�ان الرؤ�ة الجد�د لحركة المرشدات وفت�ات ال�شافة، وستعمل �مؤ�� �

. 2032إ� عام 2021العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة من عام والف��ق العال�� للجمع�ة 

: 2032تتكون بوصلة  � من جزئ��

الجملة األو� �� رؤ��نا للعالم .

  استحداث العالم الذي �
�

� نحتاج أن نتحّول إليها ل�� �ستطيع المساهمة �ش�ل �امل �
الجملة الثان�ة �� رؤ��نا للحركة، وتصف الحركة ال��

الفت�ات. ت��دە 

وجهتنا واتجاهنا2032تحدد بوصلة  

� تح��لها إ� طموحات2032تتضمن بوصلة  
�

� عا�� المستوى الذي س�ت�ناە كحركة للمساعدة � ك�� الحركة العالم�ة ف�ما �خص العالم وتصف ال��

ات�ج�ة أو خطة عمل. 2032حق�قة. بوصلة  ل�ست اس��

كة ل�افة2032العمل نحو بوصلة  � حركة المرشدات وفت�ات ال�شافةهو مسؤول�ة مش��
�

المنظمات �

� بوصلة  
ات�ج�ات وخطط العمل الخاصة �ه ع� مدار  من خالل 2032س�ساهم الف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �� االس��

� ع�� القادمة
ء. . األعوام االث�� �

و�شجع �ل منظمة من المنظمات األعضاء ع� الق�ام بنفس ال��

من شأنه التأث�� ع� قوى �ل منظمة 2032تقد�م بوصلة 

� بوصلة 
�

2032العمل المحدد الذي س�ساهم �ه �ل منظمة من المنظمات األعضاء والف��ق العال�� للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �
س�كون مختلف، وذلك ألنه س�عكس المجتمعات والعض��ات والقوى التنظ�م�ة والطموحات الخاصة ��ل ك�ان من هذە ال��انات. 

� الوصول لرؤ��نا محادثات البوصلة س�
�

ساعدنا �

� ظهرت أثناء تط��ر البوصلة. س�ستكشف هذە المحادثات �ش�ل منفصل  2032بوصلة 
� استجا�ة للموضوعات الرئ�س�ة ال��

�
تدعمها ست محادثات �

ا �ش�ل جم�� ع� مدار 
�

� ع�� القادمةوأ�ض
نا بوصلة ع� توسيع  ، وس�شارك �الممارسات الج�دة و�االبت�ار. ستعمل محادثات الاألعوام االث�� تفك��

ە أو ما نحتاج ل  لتخ�� عنه.  وتحد�ه، وستقدم اإلرشاد ف�ما �خص ك�ف�ة توج�ه الموارد والقدرات، و�شج�عنا ع� اتخاذ قرارات شجاعة عما نحتاج لتغي��

� مس�ند "دل�ل إ� بوصلة ستجدون نقاط 
� �ل محادثة ��

".  2032لل�دء ��

� تدعم ب�ان بوصلة  2032وهو "دل�ل إ� بوصلة  مدعومة �مس�ند ثاٍن 2032بوصلة 
". �ضم هذا المس�ند الم��د من التفاص�ل عن المفاه�م ال��

ات�ج�ات  2032 � �شك�ل االس��
�

� س�ساعد المنظمات األعضاء والجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �
ومحادثات البوصلة الستة ال��

الخاصة بها لتحقيق رؤ��نا الجد�دة. 


