
MWAMBAO -Tanzania

Jarida la mwezi Julai-Oktoba

NDANI YA 
JARIDA:
•	 Mafanikio uvuvi endelevu 

wa pweza Kisiwa Panza na 
Kukuu-Pemba

•	 Vikundi vya Mtandao 
vyajengwa   uwezo 
utawala bora bora na 
Uongozi

•	 Utafiti shirikishi wa 
majongoo ya pwani

•	 Ufuatiliaji wa kuejega 
uelewa na utekelezaji wa 
mwongozo wa wavuvi 
wadogo.

•	 MWAMBAO yapata 
wakurugenzi wawili wapya 
na mfanyakazi mpya

•	 Ziara ya wanajamii kutoka 
Tanzania bara kutembelea 
miradi ya Mwambao

•	 Matukio yajayo 

Mtandao wa MWAMBAO-
TANZANIA ni asasi ya hiari 
inayosaidia kujenga uwezo 
wa jamii ya ukanda wa pwani 
ya Tanzania katika usimamizi 
endelevu wa  rasilimali zao za 
mwambao na kuinua sauti zao 
kukabiliana na changamoto 
mbali mbali zinazowakabili 
katika kuzisimamia na 
kuziendeleza. Rasilimali zao 
za mwambao.

MWAMBAO COSTAL COMMUNITY 
NETWORK-TANZANIA
P.O.BOX 3810, ZANZIBAR
Physical Address: 
House 1805, Kidutani, Mkunazini, 
Stonetown, Zanzibar.
Tel +255778206920/255716996416
WEBSITE:  www.mwambao.or.tz 
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 MAFANIKIO KATIKA UVUVI ENDELEVU
 WA PWEZA-SHEHIA ZA KISIWA PANZA NA

KUKUU-PEMBA
Mtandao wa  MWAMBAO Tanzania 
unasaidia juhudi za wanajamii wa 
Shehia za Kisiwa Panza na Kukuu 
kisiwani Pemba-Zanzibar  katika 
uvuvi endelevu wa pweza kupitia 
ufungaji wa baadhi ya maeneo yao 
katikavi[pindi vifupi ili kuruhusu 
ukuaji na ongezeko la idadi ya mavuno 
ya pweza. Zoezi hili linafanyika katika 
mwaka wa pili kwa Kisiwa Panza 
na mwaka wa kwanza kwa Shehia 
ya Kukuu ambapo kamati za uvuvi 
za  Shehia hizi ziliteua wawakilishi 
wa jamii watakaosaidia kukusanya 
taarifa za uvuvi wa pweza kwa kila 
bamvua ikiwemo uzito wa mavuno 
kwa wavuvi katika vipindi kuanzia 
kabla ya kufunga eneo wakati wa 
kufunga na baada ya kufunga.

Wanajamii wa Kukuu waliamua 
kufunga eneo la hekari 59  kwa miezi 
mitatu na kulitumia eneo lao ikiwa 
kama ni Benki ya kijamii yaani kuvuna 
na kukusanya pesa kulingana na haja 
iliopo kwa wakati kwa wanajamii. 
Mara baada ya kufungua tena eneo lao 
mnamo mwezi wa Juni walivuna kwa 
siku mbili na baadae kufunga tena. Ni 
Pweza na Ngisi tu ndio walioruhusiwa 
kuvuliwa. Jumla ya wavuvi 27 tu ndio 
walioteuliwa na kuruhusiwa kuvua 
ndani ya eneo wakati wa ufunguzi. 
Jumla ya kilo 197 za pweza zenye 
thamani ya shilingi 772,000 zilivuliwa  
sambamba na kilo 27 za ngisi zenye 
thamani ya Tsh 7600 kufanya jumla 
ya Tsh 835000/=. Fedha hizo ziligaiwa 
katika mafungu ikiwemo wavuvi 
walivua siku ile, gharama za usimamizi 
ikiwemo doria kwa wanakamati na 
baki ya fedha Tsh 411,225 zilikuwa ni  
mchango wa ujenzi wa skuli mpya ya 
Kukuu kununulia madirisha, milango 
na ujenzi wa choo.

Kwa upande wa Kisiwa panza 
maeneo mawili yalifungwa nayo ni 

upande wa eneo la Ngazi na eneo la Jombe 
yenye ukubwa wa hekari 100 na 220 mtawalia. 
Baada ya kuona mafanikio ya mwaka uliopita, 
ufungaji wa mwaka huu ulipata uungwaji mkono 
mkubwa wa wanajamii kulinganisha na mwaka 
uliopita ambapo ufunguzi wa mara ya mwanzo 
uliwezesha upatikanaji wa kilo 1,289 na wa 
mara ya pili kilo 1,211 ikiwa ni ongezeko zaidi ya 
ufunguaji wa mara  ya kwanza kwa upande wa 
bandari ya mwembeni wanaotoke eneo la Ngazi 
tu. Wanunuzi walikubaliana kuchangia tsh 200 
kwa kila pweza mmoja atakaenunuliwa  kwa 
ajili ya kuchangia maendeleo ya jamii ambapo 
jumla ya tsh 50,000 zilipatikana na katika kijiji 
cha Panza na kusaidia misikiti miwili ya Ijumaa.

Hivi sasa jamii imeanza kutambua manufaa ya 
ufungaji wa maeneo na wanatarajia kuanza 
kuandaa mpango wa Usimamizi wa maeneo yao 
ya uvuvi. 

YUSSUF (MWEKA KUMBUKUMBU ZA UVUVI WA 
PWEZA) TOKA KUKUU AKIPIMA PWEZA WALIOTOKA 
KUVULIWA TOKA ENEO TENGEFU

MVUVI AKIONESHA PWEZA ALIEVULIWA KUTOKA 
ENEO HILO



 VIKUNDI VYA MWAMBAO VYAJENGWA UWEZO WA UTAWALA
BORA NA UONGOZI

Mwambao imefanikiwa kuendesha mafunzo ya kujenga uwezo 
vikundi 7 vya wanamtandao kwa lengo la kujenga uelewa wa 
wanamtandao kuhusu suala zima la utawala bora na Uongozi. 

Mada mbali mbali zilifundishwa ikiwemo utawala, uongozi, 
uandishi wa ripoti, uwekaji kumbukumbu, mawasiliano na utatuzi 
wa migogoro. Aidha jumla ya wanamtandao 75 wakiwemo (47 
wanaume na 28 wanawake) wamepatiwa mafunzo hayo. Vikundi 
vya mtandao vilivyopatiwa  mafunzo ya utawala bora ni pamoja 
na Kigombe, Chongoleani, Kijiru- Moa, Chongoleani, Mlingotini 
na Kigamboni kwa upande  Tanzania Bara.  Kwa Unguja maenao 
yalopatiwa mafunzo ni Jambiani na Kiwengwa.  Mafunzo hayo 
yanalengo la kujenga uelewa wa wanamtandao katika kusimamia 
majukumu yao ya kimtandao yanayowakabili. Aidha, mafunzo kama 
hayo yatatolewa kwa wanamtandao wa Kisiwa cha Pemba.  Baada 
ya mafunzo hayo wanamtandao walikubaliana yafuatayo:

Kuanza kukusanya taarifa za changamoto mbali mbali zinazowakabili 
katika maeneo yao

Kufanya matayarisho ya mkutano mkuu wa vikundi vya mtandao 
ambao utafanyika mwezi Disemba mwaka huu 2016 ambapo 
wawakilishi watapaswa kuwasilisha changamoto walizobaini na 
hatua zilipofikiwa kushughulikiwa.

Kila kikundi kujitathmini utendaji wake na kuanza kujirekebisha ila 
kuwa na vikundi vyenye ufanisi na kujitolea.

WANAKIKUNDI WA MTANDAO-MWAMBAO SHEHIA YA 
JAMBIANI WAKISIKILIZA MAFUNZO.

WANAKIKUNDI WA MTANDAO-MWAMBAO SHEHIA YA 
KIWENGWA WAKISIKILIZA MAFUNZO.

Ziara ya  wanajamii kutoka 
ukanda wa pwani Tanzania bara
Jumla ya wanajmii 26 na viongozi wao walifanya 
ziara ya kimafunzo kutembelea maeneo ya miradi ya 
MWAMBAO huko Kisiwa Panza na Kukuu ambapo 
walitembelea na kuzungumza na wadau. Wanajamii 
hao waliweza kujifunza namna ya uanzishwaji na 
uendelezaji wa usimamizi endelevu wa uvuvi wa 
pweza ambapo waliahidi kwenda kutumia uzoefu huo 
watakapofika katika maeneo yao.  (Picha za KUSHOTO:  
baadhi ya washiriki wakisikiliza maelezo kutoka kwa 
mwenyekiti wa kamati ya uvuvi Kisiwa Kukuu.

MATUKIO YAJAYO:
16-Novemba 2016  Ziara ya kimafunzo Mombasa Kenya kwa kinamama kujifunza uchakataji bora wa mazao ya 

baharini  

01 - Novemba -2016 Kuanza kwa Mradi mpya wa uhifadhi endelevu wa  Pweza katika vijiji vya matemwe, Tumbatu na 
Mtende -Unguja

21 November 2016 Siku ya Wavuvi Duniani

Disemba 2016  Mkutano mkuu wa vikundi vya mtandao
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Mnamo mwezi wa Agosti 2015, Mtandao wa MWAMBAO 
Tanzania kwa kushirikiana na taasisi ya kimataifa ya kusaidia 
juhudi za wavuvi wadogo, iliendesha warsha ya utambulisho 
na kujenga uelewa wa kuhusu mwongozo wa Hiari wa 
wavuvi wadogo wadogo ambapo jumla ya washiriki 36 
kutoka wilaya 6 za ukanda wa pwani walihudhuria.warsha 
hiyo iliomalizika kwa kukubaliana mambo tofauti ikiwemo 
kuendelea kujenga uelewa wa mwongozo huo katika Ngazi 
za wilaya na vijiji.

Katika muendelezo wa mchakato huo, wawezeshaji 
walikubaliana kuteua maeneo matatu ya majaribio ambayo 
ni Somanga, Moa na Kigamboni ambapo waliandaliwa 
warsha ya ufuatiliaji iliyofanyika Bagamoyo Tanzania. 
Warsha hiyo ilimalizika kwa kila washiriki kuandaa mpango 
wa utekelezaji katika maeneo yao.

Moja katika makubaliano yalikuwa ni kuanzisha umoja 

Jumla ya wanawake 9 toka vijiji 8 vya ukanda wa 
pwani walitembelea maeneo ya pwani ya Mombasa 
jamhuri ya watu wa Kenya kuanzia tarehe 16/11/2016 
mpaka 21/11/2016 ambapo Miongoni mwa ziara hiyo 
walihudhuria mkutano maalum uliowajumuisha wanawake 
wa Mwambao wa pwani Mombasa Kenya. Aidha washiriki 
walihudhuria katika sherehe ya siku ya wavuvi duniani 
iliyofanyika  huko kijiji cha Tsunza katika Kaunti ya Kwale. 

Ziara hiyo ililenga kujenga uwezo wa jamii za akina mama 
wachakataji wa mazao ya baharini katika mbinu mbali mbali 
za uchakataji na kukuza thamani za ubora wa bidhaa zao.

Wanajamii hao walitembelea vijiji vya Jimbo na Kiruwitu 
pamoja na taasisi ya utafiti wa uvuvi ambapo pamoja na 
mabo mingine walijifunza yafuatayo :
• Namna ya uchakataji wa mazao ya baharini ikiwemo 

usafishaji na ukaushaji wa dagaa na mazao miningine 
ya baharini mara baada ya kuvuliwa.

• Namna bora ya ukaushaji na utengenezaji wa ,azao ya 
baharini ili kuongeza thamani ya mazao hayo. 

• Vifaa vinavyotumika katika zoezi zima la uchakataji 
ikiwemo  ukaushaji na mauzo ya mazao ya baharini

Aidha wanajamii hao walijifunza namna wanawake wenzao 
walivyothubutu kushirki na kushirikiana na waume zao 
katika kazi mbali mbali za uvuvi li kuweza kujikomboa 
kimaisha. Vile vile uwepo wa Mashirikiano baina vikundi 
mbali mbali vya akina mama, BMU na vikundi vya uhifadhi 

WANAJAMII WANAWAKE TOKA TANZANIA WAKIMSIKILIZA 
KIONGOZI WA KIKUNDI cHA UHIFADHI WA KIJIJI cHA KIrUWITU - 
PWANI YA MOMBASA KUHUSU MIrADI YA WANAJAMII.
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UELEWA KUHUSU MWONGOZO WA WAVUVI WADOGO 
WADOGO

WANAWAKE WA MWAMBAO WAFANYA ZIARA YA KIMAFUNZO

wa wavuvi katika maeneo yao, kushajiisha uendelezaji wa 
vikundi vya kuweka na kukopa pamoja na kuandaa mpango wa 
mawasiliano wakati wa majanga.

Mara baada ya kumalizika warsha hiyo washiriki walishiriki 
katika mchakato ndani ya vijiji vyao ambapo katika ziara ya 
ufuatiliji ya mtendaji wa Mwambao ilibainika kuwa vijiji vya 
Kijiru-MOA huko Tanga- na Somanga-Kilwa walifanikisha 
uundwaji wa Umoja wa wavuvi baada mikutano mbali mbali ya 
mrejesho kwa viongozi wa vijiji na mikutano ya jamii ndani ya 
vitongoji husika. Vile vilr kwa upande wa Kijiji cha Ndumbani 
MOA Tanga waliweza kufanikisha uundaji wa kamati ya Maafa.

Ni kijiji cha Kimbiji na Buyuni katika wilaya ya Kigamboni 
havikuweza kufikia lengo la uanzishwaji wa umoja wa wavuvi 
hata hivyo hatua ya awali kuwaorodhesha baadhi ya wavuvi 
lilikuwa likisuasua.

pamoja na ushiriki mkubwa wa akina mama ndani ya vikundi 
hivyo.

Washiriki hao waliweka mikakati mbali mbali ya utekelezaji 
watakaporejea katika maeneo yao ikiwemo;
• Kutoa mrejesho kwenye vikundi vyao mara watakaporejea 

pamoja na kuviimarisha katika mfumo bora wa uwajibikaji
• Kujadiliana na kubainisha changamoto mbali mbali na 

kuwasiliana na MWAMBAO makao makuu kwa maelekezo 
na kuzifanyia kazi

• Kukuza mwasiliano ya mara kwa mara baina vya vikundi 
wanamotoka  kuhusu maendeleo na changamoto ikiwemo 
Kuimarisha umoja wa vikundi viliopo 

• Kukuza na kudumisha mawasiliano ya mara kwa mara 
baina ya washiriki walioshiriki ziara ili kubadilishan uzoefu

WANAcHAMA WA UMOJA WA WAVUVI WA MOA NDUMBANI KIJIIrU MArA BAADA YA UcHAGUZI

	  



UTAFITI SHIRIKISHI KUANGALIA UWEPO WA MAJONGOO YA 
PWANI

MWAMBAO YAPATA WAKURUGENZI WAWILI WAPYA NA MFANYAKAZI MPYA

Dr. Gill Braullik                                Bw Gharib S. Twaha

WATAFITI WAKISHIrIKIANA KUANZISHA MSTArI UNAOTUMIKA 
KUKUSANYA TAArIFA ZA UWEPO WA MAJONGOO KATIKA ENEO.

WATAFITI WANAJAMII WA KISIWA PANZA WAKIWA KATIKA MOJA YA 
HATUA YA KIUTAFITI WA MAJONGOO.

MFANYAKAZI MPYA:
Mtandao wa mwambao umepata mfanya kazi mpya Bw. Ali 
Abdulrahim ambae anaanza kazi rasmi mwezi wa Novemba 
2016. Bw Ali ameajiriwa kufanya kazi ya uwezeshaji katika mradi 
wa usimamizi endelevu wa Pweza kwenye maeneo ya Tumbatu, 
Matemwe na Mtende Kisiwani Zanzibar. Ali Tayari ameanza kupata 
utambulisho wa shughuli zinazomhusu baada ya kufanya ziara 
kwenye mradi kama huo katika Shehia za Kisiwa Panza na Kukuu 
Pemba 

ALI ABDULrAHIM AKIJIFUNZA NAMNA YA KUPIMA NA KUWEKA 
KUMBAKUMBU ZA PWEZA HUKO KUKUU NA KISIWA PANZA

Mnamo mwezi wa Septemba 2016, watendaji wa Mwambao 
waliongoza utafiti kuhusiana na uvuvi wa majongoo ya 
pwani katika eneo la  Kisiwa Panza. Katika zoezi hilo jumla ya 
wanunuzi watano na wavuvi ishirini walihojiwa kwa kuulizwa 
maswali mbali mbali yahusianayo na uvuvi huo ikiwemo aina, 
ukubwa, maeneo yanayovua, mabadiliko kutokana na wakati, 
wakati, njia au zana wanazotumia kuvulia, bei ya kuuza na 
kununulia na mtizamo kuhusu usimamizi wake. Matokeo 
ya utafiti huo yatatumika katika uandaaji wa mpango wa 
usimamizi wa rasilimali za uvuvi katika eneo hilo. Aidha 
matokeo hayo yatatumika katika ufuatiliaji wa kisayansi 
wa rasilimali hizo ambapo utaratibu maalum utawekwa 
kuanzisha mistari itakayosaidia kuweza kuhesabu  majongoo 
katika eneo husika.

Matokeo ya awali ya utafiti yameonesha kuwa maeneo mingi 
yanayotumika kuvuliwa uvuvi huo, yamepungua uzalishaji 
wake kutokana na ongezeko kubwa  la uvuvi huo. Mahitaji 
makubwa ya majongoo ya pwani kutoka nchi za Mashariki ya 
Mbali ikiwemo china, inachagiza kuongezeka kwa biashara 
hiyo ambayo hatimae inaathiri uwepo wa rasilimali hiyo; aina 
nyingi za majongoo ambazo zina thamani yamezidi kutoweka 
na wastani wake wa ukubwa umeendelea kupungua kila 
muda unavyokwenda mbele.

MWAMBAO inatarajia kusaidia uandaaji wa mpango wa 
usimamizi wa rasilimali za uvuvi za eneo hilo ikiwemo 
majongoo ya pwani ili kusaidia kurejesha ongezeko lake. 
Inatarajiwa kutokana na mpango huko kuweza kuboresha 
ongezeko la wingi,wastani na aina zenye thamani kubwa.
itasaidia kuongezeka kipato cha wavuvi wa majongoo 
na kusaidia kuboresha maisha yao pamoja na ustawi wa 
mazingira ya bahari.

WAKURUGENZI WAPYA:
Mtandao wa MWAMBAO Tanzania umepata wakurugenzi 
wawili wapya ambao ni Bw. Gharib S. Twaha na Bibi Gill. 
Bwana Gharib ambae ni mtunza mahesabu wa Mwambao 
alipendekezwa na kuteuliwa kwenye kikao cha mwisho 
cha Bodi ya wakurugenzi kilichofanyika mwezi wa Agot 
2016. Aidha Bibi Gill ambae anatoka taasisi ya Kimataifa 
ya uhifadhi wanyapori (Wildlife Conservation Society) 
yenye ofisi Zanzibar nae alipendekezwa na kupitishwa 
na Bodi katika mkutano huo.
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