
SC 14817 

114/71/11/1 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 517 700 Fax: 5130 36 
website: www. www.au.int 

 

 المجمس التنفيذي
 والعشروف  عةالساب الدورة العادية

 2015يونيو  12-7، رج، جنوب أفريقيايجوىانسب

 

 

EX.CL/927 (XXVII) 

ADD.1 

 إنجميزي  األصل:
 
 

 ماثاي وانجاري  رة/و سيالبروف اسم إطالق

 األفريقي لالتحاد المؤتمرات مركز أمام الواقعة الحديقة عمى

 الكونغو( جمهورية اقترحته )بند

http://www.au.int/


EX.CL/927 (XXVII) ADD.1 

Page 1 

 

 
 

 

 بلعمى جائزة نو  ةالحائز  ةتكريم الراحم

 ايثاري ماجوان /األستاذة

 مذكرة مفاهيمية
 الهدف العام لممذكرة المفاهيمية

نجازات تسميط الضوء عمىاليدؼ العاـ ىو   وتحديدماثاي  وانجاري   /ةالراحم  األستاذة أعماؿ وا 

 .احياتيب واالحتفاء الحتفاؿا مواصمةل التحاد األفريقيل أفضل السبل

 مذكرة المفاهيمية ملالهدف المحدد 
 

" تحت اسـ  االتحاد األفريقي حديقةوانجاري ماثاي بتسمية "  األستاذة/  تراث لالحتفاؿ وتكريـ

 ."وانجاري ماثاية ستاذاأل قاعة "
 

 مقدمة

لـ يسبق لو  دماراً العالـ اليـو  فقد شيد حياتنا اليومية. ومع ذلؾ، ل تعد البيئة أساسية جدًا . 1

اليـو  عالميالمستوي العمى  التحديات الكبرى  تشمللذلؾ، األنشطة البشرية. ونتيجة  جراءمثيل 

تموث مصادر المياه العذبة والتدىور في الحياة و ،  فقداف الغطاء الحرجياختالؿ المناخ، و 

 المحافظة عمىإلى ترمي مبادرات  عمى عاتقيـ الناسمف  جداً  قميلقد أخذ عدد البحرية. و 

مف عدد قميل مف الناس الذيف ضحوا  ةجاري ماثاي واحدوان  /ةالراحم األستاذةوقد كانت  البيئة.

  ييا.والمحافظة عم  البيئة حمايةمف أجل 

 ماثاي   /ستاذةلألاإلنجازات البارزة 

وانجاري ماثاي  /ةالراحماألستاذة فوز  عمى عاماً  11 مضي، 2015ىذا العاـ، عاـ يمثل . 2

 بذلؾ. تقـو  أفريقية بيئةأخصائية جائزة نوبل لمسالـ، لتصبح أوؿ امرأة و ب
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. كما كانت 1940ماثاي  في نيري، كينيا في عاـ  تةو موانجاري  /ةالراحماألستاذة ولدت . 3

وانجاري ماثاي  تحصمحيث عمى درجة الدكتوراه، تحصل أوؿ امرأة في شرؽ ووسط أفريقيا 

أتشيسوف، جبل سانت سكوالستيكا في كمية عمى شيادة البكالوريوس في العمـو البيولوجية مف 

في وقت الحق عمى درجة الماجستير في العمـو مف  حصمت . و 1964كانساس في عاـ 

محصوؿ عمى لتابعت دراسة الدكتوراه في ألمانيا وجامعة نيروبي،  ثـ .1966جامعة بيتسبرغ، 

صبحت أو مف جامعة نيروبي حيث درست عمـ التشريح البيطري.  1971درجة الدكتوراه عاـ 

عمى  1977و  1976في   مساعد قسـ التشريح البيطري وأستاذ يسة رئوانجاري ماثاي 

 في المنطقة.لوظائف تمؾ ا تعتمي في كمتا الحالتيف، كانت أوؿ امرأة و  .التوالي
 

 اً عضو  أيضاً وانجاري ماثاي   /الراحمة األستاذةكانت  1987-1976ما بيف  . في الفترة 4

رئاستيا تولي  ، بما في ذلؾ1987إلى 1976ف م في المجمس الوطني لممرأة في كينيا  اً شطان

 1976في المجمس الوطني لممرأة في عاـ خالؿ عمميا كاف ذلؾ وقد . 1987إلى 81 مف 

 تصبحأواصمت تطوير الفكرة وسرعاف ما و أدخمت فكرة زراعة األشجار مع الشعب. حيث 

 عمىالرئيسي  ىاز تركيتي كاف حركة الحزاـ األخضر "الى دعتمنظمة شعبية ذات قاعدة عريضة 

 مف أجل الحفاظ عمى البيئة وتحسيف نوعية حياتيـ.مجموعات مف النساء زراعة األشجار مع 
 

مميوف شجرة في  20أكثر مف  غرسحركة الحزاـ األخضر النساء في ساعدت  ،. حتى اآلف5

ف لتحسيف المحافظة عمى البيئة والتخفيف م كميا، ائسالكن مجمعات تمؾ المزارع والمدارس و

مكاتب في  فتح مع محزاـ األخضر ل الحركة الدولية 1980sوانجاري في  تأسسو حدة الفقر. 

دعـ بحث عف عمى نطاؽ واسع وال معروفاً الواليات المتحدة والمممكة المتحدة، لجعل ىذا العمل 

 فرداً  48أكثر مف قدـ  و األفريقية  شبكة الحزاـ األخضر 1986في عاـ أنشأت الحركة و . ول

 غرس لبعض مف ىؤالء األفراد مبادرات أنشأ و ليذا النيج.  عرضاً  داف أفريقية أخرى مف بم

 جيودىـ. عزيز أساليب حركة الحزاـ األخضر لتموا بعض استخد بمدانيـ أوأشجار مماثمة في 

بنجاح مثل ىذه المبادرات في أفريقيا )تنزانيا  حتى اآلف بعض البمداف األفريقيةأطمقت  وقد

ثيوبيا، وزيمبابوي، الخ(.وأوغندا ومالو   ي، وليسوتو، وا 
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بصفتيا  اً رائد اً عالمي دوراً  تولعب 2000ئتالؼ اليوبيل اممة ح 1998في سبتمبر أطمقت . 6

لبمداف الفقيرة عمى اديوف المتراكمة المستحقة الحممة إللغاء  يفمنصب الرئيس المشارؾ  تتولي

 .2000في أفريقيا بحموؿ عاـ 
 

مف أجل لنضاليا المستمر عمى الصعيد الدولي بيا  معترفاً وانجاري ماثاي   /األستاذةكانت . 7

ألمـ المتحدة في عدة اإلى  ووجيت خطاباً الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والحفاظ عمى البيئة. 

 السنوات باسـ النساء في الدورات االستثنائية لمجمعية العامة الستعراض تمناسبات، وتحدث

حصمت ىي و المستقبل. بشأف مجنة العممت في لجنة الحكـ العالمي و و الخمس لقمة األرض. 

. 2004جائزة نوبل لمسالـ عاـ وأبرزىا  العديد مف الجوائز،  عمى  وحركة الحزاـ األخضر

   (، وجائزة2004(، وجائزة كيمي البتراء لمبيئة )2004جائزة صوفي )  ى:خر األ الجوائز وتشمل

مبيئة ل وجوان (، وجائزة2004مورتوف استرليني ) جوف  ةجائز  و(، 2004معمماء )ل الحماية

جائزة التميز مف االتحاد الكيني في و ( 2002اللتزاـ )وا الواضحة الرؤية وجائزة(، 2003)

جائزة و (، 2001(، وجائزة ىوليستر جولييت )1994) الُفمؾ الذىبي (، وجائزة2001الخارج )

( 1991جائزة أفريقيا مشروع الجوع لمقيادة )و (، 1993وساـ ادنبره )و (، 1993القيادة آدامز )

(، 1988ند ستار لمبيئة )و  (، وجائزة 1989(، وامرأة العالـ )1991ولدماف لمبيئة )ججائزة و 

 السنةامرأة جائزة ( و 1984(، وجائزة المعيشة الصحيحة )1986وجائزة جمعية عالـ أفضل )

(1983.) 
 

 األمـ برنامجل   العالمي  500واؽ الشيرة ر  أيضا مدرجة عمىاثاي  م /ةستاذكانت األ. 8

 تـ انتخاب  ،1997في يونيو ف. 100 الػػػػػػػػ بطالت العالـإحدى  ولقبت كواحدة مف  لمبيئة المتحدة

الساحة   يتميزت ففي العالـ،  يةشخص 100باعتبارىا واحدة مف  زمف قبل إرث تايموانجاري 

الفخرية مف العديد مف المؤسسات في جميع أنحاء شيادة الدكتوراه  حصمت كذلؾ عمى و البيئية. 

ولياـ كميات (، ىوبارت & 1990، الواليات المتحدة األمريكية )ماجستيرالعالـ: كمية ولياـ، 

جامعة منحت جائزة  ،(2004جامعة ييل ) ،(1997(، جامعة النرويج )1994سميث )

  .بعد وفاتيا (2012سيراكيوز )
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صفحات العديد مف المطبوعات  ، وانجاري ماثايستاذة/ األو  الحزاـ األخضرتصدرت حركة . 9

وانجاري ماثاي،   /ستاذة)األ تقاسـ النيج في ذلؾ مطبوعات حركة الحزاـ األخضر:  بما 

مف أجل البيئة رائدات (،  نساء 2000(، قوؿ الحقيقة لمسمطة )كيري كينيدي كومو، 2002

الغذائي التالي لكوكب صغير )فرانسيس مور  ( تأمل الحافة: النظاـ1998)ماري جوي بريتوف، 

Lappé  وآناLappé ،2002 ،الند إست لبيف ( 1998( أونا سوال تيرا: )بريس اللوند وآخروف

(Bedrohte  ،1993فولكر.) 
 

بما فييا المجمس منظمات في مجالس العديد مف ال الراحمة/ ماثاي األستاذة جمست. 10 

لألمـ المتحدة ، ولجنة الحوكمة العالمية ولجنة العاـ  يف ملأللنزع السالح التابع االستشاري 

بغية العالـ في ـ يتعمالالبيئة )ويدو(،  والمرأة  تنمية ومنظمةؿ و ودجمعيد جيف و  المستقبل،

مركز االتصاؿ البيئي الدولي، والشبكة العالمية و لتنمية الدولية، والصميب األخضر الدولي، ا

 مجمس الوطني لممرأة في كينيا.وال ، لممرأة في العمل البيئي
 

الساحقة  باألغمبية في البرلماف  ،  عضواً 2002في ديسمبر ، األستاذة/ ماثايتـ انتخاب . 11

المكمف وزير لممساعد ك٪ مف األصوات. وقد عينت في وقت الحق مف قبل الرئيس، 98

 كينيا.شؤوف البيئة والموارد الطبيعية والحياة البرية في البرلماف التاسع في ب
 

باف كي  /منظمة األمـ المتحدة السيدميف العاـ لعيف األ، بالبيئةاللتزاميا العميق  . تقديراً 12

، مع التركيز عمى 2009سالـ في ديسمبر عاـ مل األمـ المتحدة موفدة األستاذة/ ماثاي موف 

اإلنمائية  ألىداؼعف ا  الدفاع مجموعة فيتـ تعيينيا  ،2010في عاـ و ناخ. البيئة وتغير المُ 

مف القادة السياسييف ورجاؿ األعماؿ وأعضاء المجتمع المدني  مف قبل لجنة أنشئت لأللفية؛ 

 في جميع أنحاء العالـ مف أجل تحقيق األىداؼ اإلنمائية لأللفية. الدعـ لحشد 

 

غابات الكونغو مع رئيس الوزراء الكندي  حوض صندوؽ رئاسة  األستاذة/ ماثايت تول .13

 صندوؽ حركة الحزاـ األخضر إلعادة تشجير أفريقيا.ال يموؿو . بوؿ مارتف
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بعد  71 ػػػػػػػػػػ، عف عمر يناىز ال2011سبتمبر  25وانجاري ماثاي يـو  /األستاذةت توفي .14

 أفضل.مكانًا وصحة، و  العـز عمى جعل العالـ أكثر أمناً ب حياة مميئة تأف عاش
 

 :من قبل االتحاد األفريقي عملمالحظة  

نضاليا المستمر مف أجل وبفضل ، ةأفريقي ةماثاي طفم /ةالراحماألستاذة  كانت . 15

مقارة جمبت لو حصمت عمى جائزة نوبل لمسالـ.  الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والحفاظ عمى البيئة 

باعتبارىا وسيمة و فوز بجائزة نوبل لمسالـ. األولى التي ت فريقيةاألمرأة الكونيا لفخر الاألفريقية 

جميورية فإف  لقارة األفريقية،فقدتيا ا يالتتكريـ ىذه البنت الباسمة  أيضا لتقدير اإلنجازات و 

 /األستاذة" "مسمى "تحت تحاد األفريقياال  حديقةاالتحاد األفريقي تسمية " مف  طمب تالكونغو 

 وانجاري ماثاي ".
- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2015

Naming of the garden in front of the

AU conference center after Professor

Wangari mathai  ((Item proposed by

the Republic of Congo)

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4806

Downloaded from African Union Common Repository


