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Malala Fund 
2018المادة اإلعالمیة لعام   

 

 مھمتنا
 .أجل عالم تستطیع فیھ كل فتاة أن تحظى بالتعلم والریادة نم) (Malala Fund مالالیعمل صندوق 

 

 ماذا نفعل
 .وھذا ما نفعلھ كي نحطم القیود التي تعوق الفتیات. ملیون فتاة خارج المدرسة الیوم 130یوجد أكثر من 

 
 نشطاء التعلیم المحلي االستثمار في ●
وھم األشخاص الذین یفھمون بأفضل -المحلیین والمؤیدینالمعلمین  نستثمر في، Gulmakai Networkمن خالل شبكة عمل  

 .في األقالیم التي بھا تتسرب معظم الفتیات من التعلیم الثانوي-طریقة الفتیات الالتي في مجتمعاتھم
 

 بتحمل القادة لمسئولیاتھم المطالبة ●
. الالزمة لتوفیر تعلیم ثانوي لجمیع الفتیات اتوالسیاسبتغییرات في الموارد -على المستوى المحلي والقومي والدولي-إننا نطالب  

مساعدتھن على تحقیق  قادرون علىفالفتیات الالتي نخدمھن لدیھن أھداًفا كبیرة من أجل أنفسھن ولدینا توقعات كبیرة بأن القادة 
 .تلك األھداف

 
   صوت الفتیات توصیل ●
وإننا نوصل . على الفتیات التعبیر عن أنفسھن والتحدث مع القادة بشأن ما یحتجن إلى تعلمھ كي یحققن قدراتھنإننا نعتقد بأن  

وھي المنشور  (Assembly)اسیمبلي ُصنّاع القرار ومشاركة قصصھن من خالل جریدة ب االجتماعأصوات الفتیات من خالل 
 .الرقمي والرسالة اإلخباریة الخاصة بنا

 

 لماذا تعلیم الفتیات؟
إنھ استثمار في النمو االقتصادي، والقوى العاملة األكثر . یستطیع التعلیم الثانوي للفتیات أن یغیر المجتمعات والدول بل والعالم من حولنا

 .صحة والسالم الدائم ومستقبل كوكبنا
 

ي االقتصادیات ویخلق الوظائفتعلیم الفتیات   یقٍوّ
 .ترلیون دوالر إلى النمو العالمي 12فمالیین الفتیات المتعلمات تعني المزید من النساء العامالت لدیھن قدرة على إضافة 

 
 الفتیات المتعلمات مواطنات أكثر صحة إلنشاء أسر أكثر صحة 
. وعلى األرجح سوف یكون لدیھن أطفال أصحاء ومتعلمین-ینقلن اإلیدز الفتیات المتعلمات لن یتزوجن على األرجح في سن صغیرة أو

 .فكل سنة دراسیة تكملھا الفتاة في المدرسة تقلل من معدالت وفیات األطفال وزواج األطفال
 

 .مرة أخرى بشكل سریع بعد الصراعات عندما تكون الفتیات متعلمات النھوضتصبح المجتمعات أكثر استقراًرا وتستطیع 
فالتعلیم أمر حیوي لألمن حول العالم ألن . عندما تقدم دولة ما التعلیم الثانوي لجمیع أطفالھا، فھي تقطع الطریق على مخاطر الحروب

 .التطرف ینمو في ظل عدم المساواة
 

 االستثمار في تعلیم الفتیان أمر جید لكوكبنا
. وي للفتیات االستثمار األفضل واألعلى مردودًا ضد التغیر المناخيالتعلیم الثان (Brookings Institution) مؤسسة بروكینغزتسمي 

 .تعرض الدولة للكوارث الطبیعیةاحتمال ویقترح البحث كذلك أن تعلیم الفتیات یقلل من 



 

 أین نعمل
 .یتسربن فیھا من المدرسةمن أجل تعلیم الفتیات في الدول التي على األرجح یناضلون في المعلمین والنشطاء الذین  مالالیستثمر صندوق 

 
 أفغانستان

 توظیف المعلمات والقضاء على العنصریة القائمة على الجنس
 

 الھند
 .بالمدارستوسیع الحصول على التعلیم الثانوي من خالل برامج الدعم واإلرشاد وحمالت إعادة القید 

 
 نیجیریا

عاًما من  12مساعدة الفتیات الالتي یعیشن تحت تھدید بوكو حرام على الذھاب إلى المدرسة وشن حمالت من أجل سیاسات جدیدة تدعم 
 .لكل فتاة والجیدالتعلیم المجاني واآلمن 

 
 باكستان

 .للفتیات وتدریب الشباب من النساء على المطالبة بحقوقھن سالكفاح من أجل الحصول على تمویل للتعلیم وبناء مدار
 

 منطقة سوریا
 استخدام التقنیة لمساعدة الفتیات الالجئات على الوصول إلى فصول الدراسة، والمطالبة بتیسیر شروط القید والكفاح من أجل الحد من زواج

 .األطفال
 

 :قیادتنا
Malala Yousafzai  

Malala Yousafzai مالالوقد بدأت . وعضو بمجلس إدارتھ مالالأحد مؤسسي صندوق  ھي (Malala)  حملتھا من أجل التعلیم في
ومن خالل . (Swat)عن حیاتھا في ظل حكم طالبان في وادي سوات  (BBC)عام عندما كتبت بدون ذكر اسمھا لقناة بي بي سي  11سن 

مما جذب إلیھا انتباه وسائل اإلعالم الدولیة وكذلك -في وقت مبكر نالفتیات في العل المطالبة بتعلیم مالالتأثرھا بنشاط والدھا، فقد بدأت 
 .الجوائز الدولیة

 
. في المملكة المتحدة واستمرت في نضالھا من أجل الفتیات مالالوقد تعافت . عام، أطلقت طالبان علیھا النار بسبب مطالبتھا 15وفي عمر 
على جائزة نوبل للسالم تقدیًرا  مالالوبعد عام، حصلت . (Ziauddin)والدھا ضیاء الدین مع  مالالأسست صندوق ، 2013وفي عام 

 .عاًما من التعلیم الجید والمجاني واآلمن 12لجھودھا لرؤیة كل فتاة وھي تكمل 
 

 .الفلسفة والسیاسة واالقتصادعلمیة في لنیل درجة  Oxfordحالیًا طالبة في جامعة  مالال
 

Ziauddin Yousafzai )ضیاء الدین یوسف زي( 
Ziauddin Yousafzai ولسنوات عدیدة، عمل ضیاء الدین . أحد مؤسسي صندوق مالال وعضو مجلس إدارتھ وھو والد مالال ھو

 .كمعلم وإداري مدرسي في وطنھ باكستان
 

وقد وضع . للحد من حریاتھ الشخصیة جھودھمبمقاومة ، قام ضیاء الدین بطریقة سلمیة Swatوعندما اجتاحت طالبان منزلھ في وادي 
ألن والدھا كان قدوةً و. أن الصمت قد یكون أسوأ من ذلك الخطر بكثیر خشيضیاء الدین في خطر كبیر، إال أنھ قد  الحدیث بصورة عالنیة

 .لھا، فقد بدأت مالال شن حملة من أجل ذھاب الفتیات إلى المدرسة
 



فیلًما وثائقیًا قصیًرا عن ضیاء الدین ومعركة مالال من أجل حمایة تعلیم  New York Times، صورت جریدة 2009وفي أكتوبر 
ونجت مالال وتم نقلھا إلى . وبسبب بروزھا المتزاید، أطلقت طالبان النار على مالال وأصابتھا في الرأس بعد عامین. Swatالفتیات في 

وولداه في مدینة  )تور بیكي( Toor Perkaiیاء الدین وزوجتھ ولحق بھا والدھا ض. المملكة المتحدة من أجل تلقي العالج
Birmingham.  

 
وھما معًا یدافعان عن حق كل . 2013وبسبب اصرارھما على االستمرار في حملتھما، أسس ضیاء الدین ومالال صندوق مالال في عام 

 .عاًما من التعلیم المجاني والجید واآلمن 12فتاة في 
 

Farah Mohamed ) محمدفرح( 
 .ة أن تتعلم وتصبح رائدةابصفتھا الرئیس التنفیذي، تقود فرح عمل صندوق مالال من أجل خلق عالٍم تستطیع فیھ كل فت

 
وھي مؤسسة مخصصة لتعلیم الفتیات والمشاركة  G(irls)20وقبل االنضمام لصندوق مالال، عملت فرح كمؤسس ومدیر تنفیذي لمؤسسة 

 .VON Canadaومؤسسة  Belinda Stronach Foundationمن قبل مناصب قیادیة علیا في مؤسسة تقلدت قد و. االقتصادیة
 

في قائمة المائة امرأة  BBCوقد وضعتھا . نوط االستحقاق من الحاكم العام ووسام الیوبیل الماسي للملكة إلیزابیث الثانیةحصلت فرح على 
  .امرأة األكثر تأثیًرا في كندا 25وضمن قائمة 

 
وتعمل فرح حالیًا في مكتب لندن . وعندما كانت طفلة، ھربت أسرتھا إلى كندا كالجئین .ح إرث ھندي وقد ُولدت في أوغندالدى فر

 .لصندوق مالال
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