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 ورقة مناقشة

 جائزة البروفيسور وانجاري ماثاي لإلنجازات اإلفريقية البارزة
 في مجال البيئة والتنمية المستدامة

 :مقدمة

ق فييا إفريقيا كقارة تفوقا نسبيا و تشكل البيئة والتنوع األحيائي والموارد الطبيعية مجاالت تتف .1
الموارد المعدنية والطبيعية ولكنيا  عمى األقاليم الجغرافية األخرى. تزخر إفريقيا بثروة من

وغالبا ما أدى ذلك إلى عدم  األكثر تضررا من االستخراج غير المالئم ليذه الموارد.
وبالتالي فإن من الميم معالجة ىذه المسائل وتقديم  .االستقرار السياسي والعنف والفساد

جيود عمى المستوى بذل ل بدافع اإليثار إلدارة البيئة من خال حوافز ليؤالء الذين يتفرغون
وانجاري ماثاي لإلنجازات اإلفريقية  البروفيسورجائزة الشعبي. وفي ىذا الصدد، فإن "

حياة وانجاري ماثاي وعمميا ل " ستأتي تكريماالبارزة في مجال البيئة والتنمية المستدامة
إلحاحا في القارة وتقديرا لجيود المواطنين اإلفريقيين في معالجة المسائل اإلنمائية األكثر 

 وتشجيعا لمعمل واالبتكار عمى المستوى الشعبي.

 وانجاري ماثاي البروفيسورموجز عن إرث 

مرأة تحصل عمى اكونيا أول لغير عادية مرأة إفريقية ااري ماثاي وانج البروفيسوركانت  .2
ماثاي أن وراء الفقر وتدىور  البروفيسوردرجة الدكتوراة في شرق ووسط إفريقيا. أدركت 

البيئة توجد مسائل أعمق تتمثل في عدم التمكين وسوء اإلدارة  وفقدان القيم التي كانت قد 
الجوانب اإليجابية لثقافاتيا. وفي ىذا و  مكنت المجتمعات من دعم أراضييا وسبل عيشيا

 ة أوسع.الصدد، أصبح غرز األشجار نقطة دخول ألجندة اجتماعية واقتصادية وبيئي
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من خالل العمل مع النساء لتحسين سبل المعيشة  1977أنشأت حركة الحزام األخضر في  .3
دعم وصولين إلى موارد من قبيل الحطب لمطبخ والمياه النظيفة. وقد أصبحت داعية ب

 والعدالة.إلنصاف كبيرة إلدارة أفضل لمموارد الطبيعية واالستدامة وا

كعضو في البرلمان، ركزت عمى ما يمي: إعادة التحريج، حماية الغابات، إصالح   .4
األراضي المتدىورة، مبادرات التعميم بما في ذلك تقديم منح أليتام فيروس نقص المناعة 

فضال عن  المشورة والفحوص بصورة طوعيةالبشرية/اإليدز، ضمان مزيد من الوصول إلى 
ماثاي  البروفيسوروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. عممت تحسين التغذية لممصابين بفير 

ضافة إلى ذلك، فقد كانت ىي وحركة  كوسيطة وصوت حاسم لمسالم والمساءلة والعدالة. وا 
الحزام األخضر حاسمتين في كفالة تضمين الدستور الكيني الذي صوت عميو الجميور في 

تكون صياغة الدستور عممية  حقوق جميع المواطنين في بيئة نظيفة وصحية وأن 2010
 تشاورية حقيقية.

ماثاي عمى جائزة نوبل تقديرًا لعمميا من أجل التنمية  البروفيسور، حصمت 2004في  .5
مرأة إفريقية وأول مدافعة عن البيئة تحصل إوكانت أول  –المستدامة والديموقراطية والسمم 

 البروفيسورية أن نوبل النرويجعمى ىذا الشرف. وعند اإلعالن عن الجائزة، أوضحت لجنة 
ماثاي "تقف عمى جبية الكفاح من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية القابمة 
لالستمرار من الناحية اإليكولوجية في كينيا وفي إفريقيا". وأثنت عمى "النيج الشامل" لعمميا 

جل تعزيز السالم ووصفتيا بأنيا "صوت قوي يتحدث ألفضل القوى في إفريقيا من أ
 وظروف المعيشة الجيدة في تمك القارة".

شاركت البروفيسور ماثاي في إنشاء مبادرة النساء الحاصالت عمى جائزة ، 2006في  .6
نوبل مع خمس من زميالتيا الحاصالت عمى جائزة نوبل لمسالم لمدعوة من أجل العدالة 

 البروفيسوراألخيرة، اضطمعت والمساواة والسالم في جميع أرجاء العالم. وفي السنوات 



EX.CL/719 (XX) 

Page 3 

  

ما من خالل يية من أجل مواجية تغير المناخ والسممية في الجيود العالمتزايد األىبدور 
شراك المجتمع المدني في قرارات السياسة.  الدعوة لحماية الغابات المحمية وا 

عينتيا حكومة جميورية إفريقيا الوسطى سفيرة لمنوايا الحسنة لمغابات  ،2005في 
طيرة لحوض الكونغو وقبمت في السنة نفسيا تولي منصب رئيسة المجمس االقتصادي الم

 واالجتماعي والثقافي لالتحاد اإلفريقي.

إطالق حممة في ماثاي مع برنامج األمم المتحدة لمبيئة  البروفيسور ت، اشترك2006في  .7
في العالم.  وقد تم تحقيق ىذا اليدف في غضون أقل من سنة ويتمثل  ةلزرع مميار شجر 

ماثاي الرئيسة  البروفيسور، أصبحت 2007في و مميار شجر.  14اليدف اآلن في زرع 
نغو، و المشاركة )مع رئيس الوزراء الكندي السابق، بول مارتين( لصندوق غابات نير الك

، عينيا األمين العام لألمم 2009ج. وفي وىو مبادرة أطمقتيا حكومتا بريطانيا والنروي
 المتحدة بان كي مون رسوال لمسالم.

عضوا في الصندوق االئتماني التعميمي لغابة كارورا.  البروفيسورأصبحت ، 2010في  .8
 يوفي السنة نفسيا، قامت، بالشراكة مع جامعة نيروبي، بإنشاء معيد وانجاري ماثا

يد األبحاث العممية في مجال استخدام األراضي لدراسات السالم والبيئة. ويحتضن المع
عمى أساس نيج مبادرة  والغابات والزراعة والنزاعات القائمة عمى الموارد ودراسات السالم

الحزام األخضر وأعضاء المنظمة. من خالل تقاسم التجارب، سيتعمم األكاديميون 
ة بين وسائل العيش ون عمى المستوى الشعبي من بعضيم البعض الروابط القائمموالعام

 والنظم اإليكولوجية.

نالت البروفيسور ماثاي العديد من األلقاب. وقد شممت تمك التي حصمت عمييا من  .9
(، وسام جوقة الشرف )فرنسا، 2009الحكومات ما يمي: وسام الشمس الساطعة )اليابان، 

وأحد حكماء الرمح الحارق )كينيا أحد حكماء القمب الذىبي (، ووسامي 2006
جوائز أيضا من عدة منظمات ومؤسسات عبر العالم  البروفيسور(. نالت 2004،2003
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(، جائزة المجنة الوطنية 2007بما في ذلك: جائزة نمسون مانديال لمصحة وحقوق اإلنسان )
ولدمان (، جائزة غ2004(،  جائزة صوفي )2006الكينية لمحياة المكرسة لحقوق اإلنسان )

من جامعة يال  درجات الدكتوراه الفخرية(، و 1984) يووديجائزة رايت ليفم،  1991)
ومعيد مورىاوز في الواليات المتحدة األمريكية وجامعة أوشانوميزو في اليابان وجامعة 

 النرويج، من بين جامعات أخرى.

 وانجاري ماثاي: البروفيسورفيما يمي األنشطة المقترحة كأساس لتكريم   .10

  وانجاري ماثاي؛ البروفيسورإعادة تسمية يوم االتحاد اإلفريقي لزرع األشجار بيوم 
  يالزرع شجرة في حديقة االتحاد اإلفريقي تكريما 
  وانجاري ماثاي لمبيئة البروفيسورإنشاء جائزة 
  عمى تسمية حدائق وشوارع تكريما ليا؛تشجيع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي 
  وانجاري ماثاي لمسالم والبيئة البروفيسورإقامة شراكة بين الجامعة اإلفريقية ومعيد 

 أهداف الجائزة

في إفريقيا جوائز لألفراد والمنظمات التي ساىمت بدرجة كبيرة في  دحتى اآلن، ال توج  .11
البيئة والتنمية المستدامة. وفي الوقت الذي أصبح فيو استنفاد التنوع البيولوجي وحقوق 

أكثر أىمية في سياق التنمية المستدامة وتغير المناخ وتخفيف حدة الفقر، اإلنسان واألمن 
ينبغي لمحكومات اإلفريقية االعتراف بيؤالء الذين بذلوا أو ما زالوا يبذلون جيودا كبيرة 

 لتكييف وتخفيف ىذه المشاكل في القارة ومكافأتيم.

 المشاركة 

وانجاري  البروفيسورستشارك جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي في إنشاء جائزة  .12
. إن إنشاء أي جائزة تترتب عميو آثار مالية وبالتالي فإن ذلك يقتضي لمبيئة ماثاي النقدية

إدارة مستدامة في نفس الوقت. وينبغي النظر بجدية في إقامة شراكة بين الجامعة اإلفريقية 
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وانجاري ماثاي لمسالم والبيئة ألن ذلك سيضمن وسيعطي زخما لمقارة  لبروفيسوراومعيد 
 البروفيسورالديموقراطي في إفريقيا. إن تكريم  ية البيئة وتعزيز السالم والحكماإلفريقية لحما

 ماثاي سيعزز الجيود الرامية إلى تحقيق السالم وحماية البيئة والتخفيف من تغير المناخ.

- 
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