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نصیرةاألطفال كایالش ساتیارثي جائزة نوبل للسالم إلى جانب في مجال مكافحة عمل ناشطالمؤسس الحملة العالمیة للتعلیم ومنح 
... ،یوسفزايماالالتعلیم الفتیات

مركز الصدارةیحتل الحق في التعلیم 
ن الحملة العالمیة للتعلیمیسر  أن تعل یھبوتفخر ب د عضو واأن أحد من مؤسس اتیارثي، ق ایالش س الي، ك س اإلدارة الح ى مجل ل عل حص

اء عم، فقد فاز حقوق الطفلمن أجلالمتواصل ھجائزة نوبل للسالم لعمل ھ إلنھ ب لكایالش، الذي كرس حیات ى جان ائزة إل ال بالج األطف
.منذ اطالقھاجائزة نوبلین بیوسفزاي، أصغر الفائزماالال تیاتتعلیم الفنصیرة

دوالنوالمسیرة العالمیة ضد عمل األطفالكایالش ھو مؤسس كما أن  او أن بان باتش ان ل، باتش ةوتسعى المنظمت د لعمال ال وضع ح األطف
بعثات النقاذ األطفال العاملین، وتأمین إطالق سراح أكثر العدید من الترأس شخصیا ، وألطفالاواالتجار بالبشر، وإعمال الحق في تعلیم 

ةتزعم العدید من األطفال السخرة، ومن 80000من  ق مكاسب مالی ال لتحقی تغالل األطف ى اس . االحتجاجات والمظاھرات التي تركز عل
توى وعضویة لتعلیم للشراكة العالمیة امجلس إدارة عضویة كایالش أیضا تولىعن الحملة العالمیة للتعلیم، نیابةو المجموعة رفیعة المس

.الیونسكولدى للتعلیم للجمیع 

ة لجنبا إلى جنب مع قادةو ین الدولیة للتربیة التابع ات المعلم دولي لنقاب اد ال ةوالتح ر الحكومی ات غی دأكشن:ةالدولیالمنظم ة أی ومنظم
ام في تأسیس كایالششارك أوكسفام،  اد 1999الحملة العالمیة للتعلیم في ع ل إتعق ام أي قبی یم ع المي للتعل دى الع ، وتطویر 2000المنت

یم تزعمت الحملة منذ ذلك الحین، و. األھداف اإلنمائیة لأللفیة الم، لأكبر حركة تعل ي الع دني ف ع الم ون بمشاركة أعضاء یمثلمجتم ر ل أكث
ل ، ةووطنیةوإقلیمیةدولیمنظمة من مائة  ث تمث ات حی ن المنظم ع اآلالف م ات تجم رة تحالف ذه األخی ي ھ ي الت تناضل من أجل الحق ف

ین من مشاركةحركة واسعة شھدتلتشكل ، 2011عام وحتىمنذ إنشائھا الحملة رئیسمنصب كایالش ساتیارثي وتولى . التعلیم المالی
یم حمالت تعلیم الفتیات وومحو األمیةحمالت في الحمالت العالمیة للشباب والكبار وأفراد الجمھور  ى التعل وعيالحصول عل ادة الن وزی

. ئدةالراأسبوع العمل العالميحملة خاللوغیرھا من القضایا من المدربینالمعلمینعدد 

یمالتي أطلقتھا التعلیم للجمیع،: 1ھدفنجاح حملةكایالشتزعم، 2010في عام و ون 19بمشاركة الحملة العالمیة للتعل منشخصملی
ي النوعيزیادة التمویل والحصول على التعلیم لجمیع أنحاء العالم  یص عالناإل، وبلغت ذروتھا ف ترالي 5عن تخص ارات دوالر اس ملی

م المتحدة، على ھامش اجتماعات 1خالل الفعالیة الختامیة لحملة ھدفمة األسترالیة من قبل الحكو ة ، 2010/الجمعیة العامة لألم برعای
.كایالش نیابة عن الحملة العالمیة للتعلیم

ائزة السالم ویستقطب  نح ج ل م ایالشلقرار لجنة جائزة نوب االال، وك بحتالم الأبرز تي أص ي الع دافعین ف وى الم ات لحقم أق ي البن ف
ال ااطالق النار علیھعقبتعلیم ال ین األطف ى المالی الم إل ین للخطر على ید مسلح من طالبان منذ عامین في باكستان، أنظار الع المعرض

.في التعلیمودون الحصول على حقھم 

:قائالكروسوكامیل، لحملة العالمیة للتعلیملالرئیس الحالي وقد صرح 
ھ . ھ بوصفھ عنصرا أساسیا لتعزیز السالماالعتراف ب، ویاتمستوالعلى أعلى وتم االعتراف بالحق في التعلیم حیث ھذا الیوم،نذكر" إن

ال  وم لالحتف د ی اح ض اواة بالكف ز المس ع، وتعزی ز والقم ة التمیی ام الجندلری ة النظ ذكوريونھای رفنا . ال لة ویش ایالش مواص ع ك ل م العم
ل ایالشكعضو في مجلس إدارتنا، ونھنئ ك االال من ك ذوم ي كل المساھمة الهیوسفزاي لھ ال ف وق األطف اح من أجل حق ي الكف ة ف ھام
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