
1 
 

 
 
 

 
Wanyamapori kwa ajili ya Jamii Tanzania: Kufanya Tathmini ya Utawala 

Bora wa Jamii katika Kuhifadhi Wanyamapori 
 

Mkutano wa Ndani wa Majadiliano kuhusu CWM 
Novemba 2-3, 2011 

Hoteli ya Giraffe Ocean View, Dar es Salaam 
 
 

Jumuiko la Maliasili Tanzania (TNRF) linajaribu kuwaleta pamoja wadau muhimu na wataalamu 
kufanya tathmini au kupima maendeleo na tulichojifunza hadi sasa katika hifadhi ya jamii ya 
wanyamapori (CWM) nchini Tanzania, na kutambua hatua muhimu za kuchukuliwa kwa ajili ya 
mwelekeo mpya. 
 
Usuli na uhalali: 
Kupo kuendelea kukubaliana kwamba, pamoja na fursa na uwekezaji hadi sasa, maendeleo katika CWM 
yamepungua chini ya matarajio ya wadau wengi. Matokeo ya ahadi za faida za kicuhumi, kidemokrasia, 
kiutawala na katika hifadhi, hayaoneshi kiwango cha kuridhisha. Hata hivyo kuna mafanikio 
yanayojitokeza, na uzoefu kutoka katika ukanda ambao sote tunaweza kujifunza. TNRF inataka kuwaleta 
pamoja wadau ili kupima maendeleo na tulichojifunza hadi sasa, na kutambua hatua muhimu kwa ajili ya 
mwelekeo mpya katika kuboresha CWM nchini Tanzania. 

 
Mnamo Juni 24, 2011, TNRF iliandaa mkutano kuhusu hifadhi ya jamii ya wanyamapori Tanzania. Tukio 
hilo lilihusisha washiriki kutoka maeneo ya hifadhi ya wanyamapori (WMAs) na wanajamii. Washiriki 
waliweza kuweka bayana historia muhimu na mwenendo wa sasa wa CWM, kwa kuzingatia, pamoja na 
mambo mengine, utafiti mpya na uzoefu wa washiriki. Aidha, maeneo muhimu yanayohitaji utafiti zaidi 
yalibainishwa, yakijumuisha: 
 

 Kuchambua uwazi na uwajibikaji wa mikataba kati ya jamii (mamlaka zilizosajiliwa rasmi – AAs) 
na wawekezaji, kati ya Idara ya Wanyamapori (WD) na AAs, na kati ya WD na wawekezaji 

 Kuchambua kama mchakato wa kutangaza upatikanaji wa wanyamapori na mbuga una faida 
kiuchumi, na kama unashindwa kuleta faida na kuleta motisha kwa ajili uhifadhi endelevu 

 Kufanya kazi ya kisheria kusaidia jamii na kutayarisha sheria ndogondogo zinazodhibiti hifadhi ya 
WMAs 

 Tafiti za siasa za kiuchumi katika kujua nguvu ya madaraka katika hifadhi ya wanyamapori na 
kutenga WMAs na mikataba mingine katika uwanja mpana wa usimamizi wa jamii katika maliasili 
(CBNRM) 

 Kuelewa faida ya uwekezaji katika maeneo husika na kutambua vikwazo katika uwekezaji wenye 
faida 

 Kutafuta na kutambua njia za kuelezea gharama za jamii kushughulika na uhifadhi wa 
wanyamapori 
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 Kuainisha changamoto za WMAs katika umiliki wa ardhi na rasilimali kwa kuangalia wananchi wa 
vijijini na kanuni zilizopo. 

 
Jambo lililojitokeza katika mkutano huu muhimu ilikuwa kutambua uhitaji wa kuendelea na mjadala na 
kuchukua hatua kuhusu CWM Tanzania, ikiwa pamoja na mkutano mwingine ambao ungekuwa 
mwendelezo wa tuliyojifunza na kuinua maendeleo ya juhudi za pamoja. Washiriki waliainisha maeneo 
maalum ya majadiliano ya mkutano kama huu kuwa ni: 
 

 Tafiti zenye mifano ya WMAs 

 Ukaguzi wa jamii katika uzoefu wa WMA 

 Mifano ya kujifunza kutoka mahali popote 

 Uchambuzi wa masuala nyeti na kutambua uzoefu wa miundo mingine ya CBNRM 

 Kuainisha kanuni za kuongoza CWM yenye mafanikio zaidi 

 Mikakati ya maendeleo ya kitaifa na CWM 

 Katiba mpya na mifano kutoka katiba zingine 
 

Mkutano huu ni mwendelezo wa matokeo ya tuliyojifunza. Unawaleta pamoja wadau muhimu na 
wataalamu ndani ya Tanzania na kanda ili kubadilishana uelewa, uzoefu matokeo ya tafiti, na malengo ya 
CWM. Unatoa nafasi kwa mjadiliano yasiyo rasmi yenye malengo, na yenye uhai na matokeo mazuri juu 
ya tunachojua kuhusu CWM, tunachotakiwa kujifunza mahali tulipo, tunapotakiwa kwenda, na 
tunachoweza kufanya ili kufika hapo. Kwa kupitia mjadiliano haya, mkutano huu utabainisha njia 
mwafaka ya mwelekeo mpya kwa ajili ya hatua za pamoja. 

 
Malengo ya mkutano ni: 
 

1. Kushirikishana taarifa na uzoefu juu ya CWM ya leo miongoni mwa wadau Tanzania 
2. Kuanzisha mchakato mpya kwa ajili ya kubadilishana uelewa zaidi na kujifunza pamoja na 

kuchukua hatua kuhusiana na CWM Tanzania 
3. Kuchangia uboreshaji wa utawala bora katika rasilimali za wanyamapori na matokeo ya jamii na 

uhifadhi wa wanayamapori, ikiwa pamoja na kuhakikisha utawala bora kulingana na maslahi na 
haki za jamii 

 
Matokeo ya mkutano ni pamoja na: 

 
1. Kulinganisha tafiti za karibuni za CWM/CBNRM kwa Tanzania na ukanda 
2. Kupeana uzoefu (mafanikio, changamoto) kuhusiana na CWM Tanzania na ukanda miongoni 

mwa washiriki, na wadau wengine Tanzania 
3. Kubainisha changamoto muhimu na fursa za kuboresha CWM 
4. Kukubalika kwa mwelekeo mpya kwa ajili ya juhudi za pamoja miongoni mwa wadau washiriki 

 
Ushiriki wa mkutano na maelezo yake: Mkutano huu utajumuisha baadhi ya wadau na wataalamu 
kutoka katika jamii, vyombo vya utafiti, taasisi binafsi, asasi za kiraia, serikali, na washirika wa 
maendeleo. Ushiriki utakuwa wa uwakilishi na si wahusika wote. 

 
Wakati ambapo washiriki watatoka kwenye sekta ya wanyamapori, wasemaji muhimu kutoka sekta 
nyingine za Tanzania wanaweza kushiriki ili kubadilishana uzoefu na ulinganifu. Ajenda ya awali inaamini 
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kwamba washiriki wana uelewa wa msingi wa masuala ya CWM Tanzania. Hata hivyo, muhtasari wa 
taarifa ya awali pia utatolewa, ikiwa pamoja na kuwasaidia wasemaji kutoka sekta zingine. 

 
Mkutano umekusudia kulenga katika kuleta pamoja ujuzi wa kitaalamu. Inatazamiwa kuwa ni hatua ya 
kwanza ya mchakato mrefu na wenye hatua nyingi na mpango mpana wa kuboresha CWM Tanzania. 
Kama ilivyooneshwa hapo juu, matokeo yake yatakuwa ni kukubaliana kwa mwelekeo mpya wa juhudi 
za CWM miongoni mwa wadau washiriki. Maelezo ya kina ya ‘mwelekeo huu mpya’ yataandaliwa na 
washiriki wa mkutano. Hata hivyo, vipengele vinaweza kuwa, mfano, kuwashirikisha wadau kupitia 
kongamano kubwa la 2012; ushirikishaji katika majukwaa na mifumo mingine katika ngazi mbalimbali, 
ikiwa pamoja na ngazi ya jamii; kufanya tafiti, kuwezesha mafunzo endelevu, kuanzisha uhusiano na 
mipango ya CBNRM ya kikanda; nk. 

 


