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Miradi ya Equator

Wanafijiji na Maendeleo Himili ya Jamii

MIRADI YA UNDP EQUATOR
Kote duniani, jamiii zinazidi kubuni mbinu zinazonuiwa kuyakidhi mahitaji yao ya kila siku na ya kimazingira. Kuna kazi
chache ambazo zimechapishwa za kuelezea kinagaubaga hizo mbinu bunifu na vile zilianzishwa,vile ziliathiri wakaaji wa
sehemu mbali mbali na vile zimekuwa zikibadilika pindi wakati unapotita. Wachache wamejitokeza kuelezea wazi wazi juu
ya miradi yao, na hata wale ambao wamefanya hivyo ni wakuu wa vijiji ambao wamefanya kuelezea kufaulu kwao.
Mradi huu wa Equator Katika unadhamiria kujaza hili pengo kama njia moja ya kuadhimisha miaka kumi tangu kuanzishwa
kwake. Masimulizi juu ya huu mradi ni baadhi tu ya mingi ambayo imefaulu na kushinda tuzo za Equator baada ya kukaguliwa
na kutathiminiwa katika kitengo cha makundi ya kijamii yanayo hifadhi mazingira na kuinua maisha ya wanafijiji. Miradi hii
inakusudiwa kuwa mifano ya kuiwa na kuwatia shime kuzungumzia ilivyofaulu ili kuhamasisha ulimwengu juu ya uhifadhi
wa mazingira.
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MRADI WA MFUKO WA DHAMANA YA HIFADHI YA
MAZINGIRA NA WAMASAI JANGWANI (MWCT)

Kenya

MAELEZO KUHUSU MRADI HUU

MUHTASARI

Mradi wa Kimasai au Maasai Wilderness Conservation Trust
(MWCT) ulianzishwa kulinda na kuzuia jangwa, kulinda
wanyamapori, na urithi wa utamaduni wa mazingira ya
Amboseli Tsavo ambayo ni muhimu kwa uhamiaji katika
ukanda kati ya hifadhihizi mbili za Taifa. Shirika la jamii ya
Wamaasai limepunguza mazoea endelevu yasiyokuwa na
faida ya kudumu na yenye uharibifu wa mazingira ,kama
vile ufugaji wa kupita kiasi na matumizi mabaya ya ardhi
kwa kuanzisha njia mbadala za kujikimu na ikiwa pamoja
na utalii wa mazingira. Jamii hii inafaidika kutokana na
malipo ya kukodisha maeneo ya hifadhi, ulinzi wa maji, na
utoaji wa huduma za utalii wa mazingira. Mpango ubunifu
uitwao ‘Wanyamapori Hulipa ‘ unatumia malipo haya kufidia
Wafugaji wa Kimasai kila robo mwaka kwa ajili ya hasara
itokanayo na wanyamapori kuharibiwa au kuuwawa. Shirika
limeajiri maafisa wanyama pori wasaidizi na wachunguzi
zaidi ya 100 (mia moja), na linadumisha ushirikiano rasmi
na Huduma ya Wanyamapori za Kenya . Mfuko wa Mapato
ya Hifadhi ya Wanyama Pori na Mazingira unafadhili
mfuko wa afya ya jamii na mipango ya elimu, ikiwa ni
pamoja na masomo ya sekondari, mishahara ya walimu, na
upatikanaji wa maji safi. Ushirikiano wenye Ubunifu ndani
yake, umekuwa mfano bora kwa mafanikio ya miradi ya
maendeleo yenye uboreshaji wa ndani kwa maisha ya watu
na upanuzi wa ufuatiliaji wa kina wa wanyama pori, pamoja
na kuboresha ulinzi kwa viumbe ambavyo viko hatarini.

ULISHINDA TUZO YA EQUATOR: Mwaka 2012
ULIANZISHWA: Mwaka 2000
ENEO: Chyulu Hills, Kanda ya Amboseli Tsavo
WANAOFAIDIKA: Jamii ya Wamasai, pamoja na Kikundi
		

MAZINGIRA: 12,000 (ekari kumi na mbili elfu katika
		hifadhi)
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Historia na Mandhari

Mfuko wa Wamasai Jangwani na Hifadhi Ya Mazingira (MWCT)
ulianzishwa mwaka 2000 na Wamasai wa Kundi la Ranchi ya Kuku
(Kuku Group Ranch) kama Mfuko wa Dhamana wa ngazi ya chini ya
hifadhi. Mfuko huu wa dhamana unalenga kuhifadhi mazingira ya
Wamasai na safu ya milima ya Chyulu Kenya, ambayo iko ndani ya
mkoa wa Amboseli Tsavo, kusini mwa Kenya. Mkoa uko katika moja
ya mandhari muhimu yajulikanayo zaidi eneo la Afrika Mashariki;,
eneo linalojumuisha Mlima Kilimanjaro, na Hifadhi za Taifa za Tsavo
Mashariki na Tsavo Magharibi, ambayo kwa pamoja huunda Hifadhi
kubwa ya Taifa ya Kenya.

likikabiliwa na mmomonyoko wa udongo na uharibifu wa ardhi na
mazingira. Mazingira magumu ya ardhi na udongo wa eneo hili
yamefanya eneo hili kuwa na shinikizo kubwa kutoka kwa malisho
ya mifugo na ubadilishaji wa ardhi kwa ajili ya kilimo. Kanda hii pia
inazidi kukabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na
vipindi mara kwa mara zaidi na vya muda mrefu vya ukame. Mbali
na haya, kuna ongezeko kubwa la idadi ya vifo vya wanyamapori
na mifugo , ambayo humaanisha kuleta hasara kubwa ya kiuchumi
kwa jamii ya Wamaasai, na hali hii imesababisha uharibifu wa ardhi
unaosababishwa na mazoea endelevu ya matumizi mabaya ya ardhi
kama vile kilimo cha kina ambacho si sambamba na hali ya ndani
yanalinda mazingira, na hatima yake ni kusababisha uharibifu
mkubwa wa ardhi milele .

Tsavo Kubwa (Greater Tsavo) na Hifadhi ya Mazingira ya
Amboseli

Mfuko wa Dhamana wa Hifadhi ya Mazingira na Wamasai
Jangwani (MWCT)

Kikundi cha Ranchi ya Kuku ni sehemu muhimu ya ukanda wa
wanyamapori ambao huunganisha maeneo mawili muhimu ya
kiikolojia na kibiolojia hapa Kenya: Hifadhi ya Mazingira ya Tsavo
Kubwa na Amboseli. Jamii ya Wamasai wa eneo hili wanamiliki
eneo lote hili linalolindwa la Hifadhi ya Amboseli na Hifadhi za Taifa
ya Tsavo Magharibi, na katika eneo la ekari zipatazo 280,000, upo
ukanda muhimu wa uhamiaji na hifadhi ya mazingira zinazotumika
kama maeneo ya kusambaza wanyamapori na huchangia kiasi
kikubwa cha utajiri wa maliasili na viumbe hai katika ukanda huu.
Eneo hili pia linajumuishamisitu minene iliyoshikamana na mawingu
, ambayo, licha ya kutumika kama kizamisho cha hewa ya Kaboni,
hutoa makazi kwa wanyama wenye idadi ndogo na kwa aina ile
mbayo iko hatarini kupungua duniani, ikiwa ni pamoja na kikundi
maalumu cha Tembo wakubwa ( Sizable Elephants). Mshikamano na
mwingiliano wa kiafya na uadilifu wa mazingira hayo ya misitu yana
uhusiano wa karibu na ustawi wa maisha ya wenyeji wa eneo hili:
mito na chemchemi mabayo hutiririka kutoka msitu huu huleta maji
masafi kwa zaidi ya watu milioni saba nchini Kenya, ikiwa ni pamoja
na wenyeji wa mji mkubwa wa pili, Mombasa.

Ingawa Mfuko huu wa MWCT ulikuwa si rasmi mpaka mwaka 2000,
hadithi yake ilianza mwaka 1996, wakati Mtaalamu wa Hifadhi za
Mazingira wa Kiitaliano Mheshimiwa Luca Belpietro na mkewe Bi
Antonella Bonomi walipoanzisha ushirikiano na jamii ya Wamasai
wa Ranchi ya Kuku (Kuku Ranch Group). Ushirikiano huu ulikuwa
katika misingi ya ujenzi wa nyumba ya kulala wageni katika ardhi
ya Ranchi ya Kuku (eco-Kuku Group Ranch), kwa nia na mtazamo
wa kuweka mkondo imara wa mapato ya utalii ambayo yangeweza
kunufaisha wenyeji wa jamii ya Wamaasai wa eneo hili. Nyumba
ya kiutalii ya Kulala Wageni, (Campi ya Kanzi), ilikamilika kujengwa
mwaka 1998 na kufunguliwa kwa ajili ya biashara mwaka huo huo.
Campi ya Kanzi awali iliendeshwa na Mheshimiwa Belpietro na mke
wake, lakini umiliki halali wa kisheria wa mali hii ulikuwa mikononi
mwa jamii ya Wamasai na waliendela kupokea sehemu yao ya
mapato ya jengo na mali hii. Kuliwekwa makubaliano kwamba
wafanyakazi wote wa nyumba ya kulala wageni wawe ni wanajamii
iliyozunguka eneo hili.

Mambo mengineyo ya mkoa huu ni kwamba umegawanyika katika
eneo la nchi ya ukame na nusu ukame, na kwa hali hii eneo limekuwa

Miaka minne baadaye, mwaka 2002, ikawa dhahiri kwamba athari
chanya ya nyumba ya wageni ya utalii na mazingira haikutosheleza
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mahitaji ya ya jamii nzima; ili kutatua tatizo hili Nyumba hii ya
Kulala Wageni ilianza kutoza Dola 100 za Kimarekani kama malipo
ya “uihifadhi” kwa kila usiku mmoja ambayo ilitumika kwa kuongeza
fedha kusaidia na kuchangia mradi huu mchanga wa Mfuko wa
Dhamana ya Hifadhi ya Mazingira na Wamaasai Jangwani (MWCT).
Mradi huu unaendeshwa kama chombo kisicho cha kibiashara au
kupata mapato makubwa kinacholenga uanzishwaji na ubunifu bora
wa maendeleo ya mipango ya uhifadhi, elimu na afya katika jamii
ya Wamasai. Mfuko huu wa Dhamana unalenga kutunza, kulinda
na kuhifadhi urithi wa wanyamapori na utamaduni wa mkoa kwa
kulenga mipango ambayo inajenga faida ya kiuchumi endelevu kwa
ajili ya jamii ya Wamasai, na kuwapatia chanzo mbadala cha mapato
kwa kilimo cha kutosha. Hivi sasa, Mfuko wa Dhamana unachunguza
njia mpya za ziada kwa ajili ya kugharimia juhudi za uhifadhi
endelevu katika jaribio la kupunguza utegemezi wa fedha uhisani
(donation), ambayo hadi sasa imekuwa ndo msaada mkubwa katika
kusaidia kazi nyingi za Mradi huu.

wakati huo huo kupanua huduma za afya na elimu kwa jamii ya
wenyeji wa eneo hili Utawala na Muundo wa Taasisi
Mpangilio wa Utawala Bunifu na ushirikiano wa kimkakati vimekuwa
kitovu na chanzo cha uimara na utulivu wa Mradi wa Mfuko huu wa
Hifadhi tangu kuundwa kwake mwaka 2000. MWCT inaongozwa
na Bodi ya Wadhamini 13, ambayo ni pamoja na Wakenya kumi,
pamoja na wawakilishi wa jamii ya Wamaasai, na wanachama watatu
wa kimataifa (kutoka Italia, Hispania na Marekani kwa mtiririko huo).
Wajumbe wa Bodi wanateuliwa na Bodi ya Wadhamini: Bwana Luca
Belpietro, Bi Antonella Bonomi na Bwana.Samson Parashina Mmasai
mmoja kutoka jumuiya ya Kuku Group Ranch. Bodi ya Wadhamini
ina jukumu la ushauri na kuwaongoza Wadhamini katika kuweka
malengo na kuanzisha na kubuni mikakati ya kuyafanikisha. Kamati
ya Maendeleo, inayoteuliwa na jamii, ina watu sita Wanaume sita
wa Kimaasai na wanawake wane wa Kimasai. Kamati ya Maendeleo
inashauri Bodi juu ya mahitaji muhimu ya jamii. Bodinyingine ya
Ushauri ina maafisa jamii sita waliochaguliwa na Rais wa Mradi huu.

Muundo wa Uongozi

Mradi huu wa Dhamana una uhusiano na Marafiki wa Kimarekani
ujulikanao kama Mfuko wa Hifadhi ya Wamasai Jangwani Duniani
(MWCF), ambayo usajili wake ni 501c3, shirika lisilo la kiserikali, na
lenye msamaha wa kodi huko Marekani. MWCF ina Bodi yake yenyewe,
ambayo ina wakuu waanzilishi wa misingi ya visukuku (foundations),
wasomi, na viongozi wa mashirika mengine yasiyokuwa ya kiserikali
(NGOs). Bodi MWCF wamekuwa wakifanya bidii ya utafutaji wa fedha
kutoka kwa wafadhili wa Marekani ambayo inaipa MWCT kulingana
na bajeti zilizopitishwa kwa pamoja. MWCT na MWCF ina Kundi la
Ushauri la pamoja lililo na washirika wa karibu na wasomi katika
eneo hilo..

Shirika na Mradi huu limebuni na kuendeleza idadi mbalimbali ya
mikakati ya mbinu za ubunifu kushughulikia au kutatua matatizo
na changamoto zinazowakabili Wamasai wenyeji wa eneo hilo,
ikiwa ni pamoja na migogoro ya uharibifu wa ardhi, binadamu na
wanyamapori. Miongoni mwa uvumbuzi mashuhuri kuendelezwa
na Mfuko wa Dhamana ni malipo ya kukodisha kwa ajili ya maeneo
ya Hifadhi, malipo kwa ajili ya ulinzi wa maji, Utalii wa mazingira
endelevu, ufuatiliaji na uhifadhi wa wanyamapori, na maendeleo
ya njia mbadala za ajira. Shughuli zote zimeelekezwa katika jitihada
za kuimarisha urithi wa kitamaduni na maisha ya jadi ya Wamasai
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Majukumu Makuu na Ubunifu

Utalii wa Mazingira Katika Jamii

ya usimamizi, utafiti na habari. Shughuli nyingine sasa iliyoko katika
awamu ya uchunguzi, ni miradi ya maendeleo ya malipo kwa ajili ya
huduma za mazingira (PSE) ya kuzunguka misitu na hifadhi ya maji.

Mradi wa Mfuko wa Dhamana wa Hifadhi ya Mazingira na Wamasai
Jangwani (MWCT) umesaidia kundi la Ranchi Kuku kufanya
makubaliano ya faida na Hifadhi rafiki, Campi ya Kazi. Ushuru wa
hifadhi (dola 100) unaotozwa katika Nyumba ya Kulala Wageni
ya Hifadhi na Utalii ni moja ya gharama zilizo juu nchini Kenya.
Makubaliano ya ajira yaliyofikiwa katika nyumba ya kulala wageni pia
ni ya manufaa kwa wakazi wa Kimaasai, na asilimia 95 ya wafanyakazi
katika nyumba ya wageni ni wenyeji wa eneo hili. Campi ya Kazi
imeendelea kuwa mfano wa kuigwa kwa ajili ya kuinua maendeleo
ya watu na Utalii wa ngazi ya chini na kuleta miundombinu ya utalii,
kwa kutumia tu nishati ya jua kutoa umeme wake na mahitaji ya
maji ya moto, kusimamia taka kwa mfumo endelevu, na kusindika
maji yote meusi na kijivu. Nyumba hii ya Kulala wageni, ni nyumba
pekee na ya aina yake inayojitosheleza na kujitegemea katika
matumizi ya maji yake, kwa kuvuna maji ya mvua badala ya kuchota
kwenye vyanzo vya maji vya asili katika jamii, hivyo kuepuka kuweka
shinikizo juu ya rasilimali chache katika mazingira haya makavu.
Mapato kwa jamii yamekuwa makubwa, sasa inakaribia dola 400,000
kwa mwaka. Mapato haya yanaelekezwa kwenye shughuli ambazo
huhifadhi wanyamapori wa kanda na kuboresha maisha ya wakazi.
Mradi huu wa Mfuko wa Dhamana hupanga shughuli hizi katika
mipango mitatu: uhifadhi wa mazingira, elimu na afya.

Mpango wa Hifadhi: MWCT imebuni mfano mzuri wa maendeleo
wa kuigwa kwa mtandao wa maeneo ya Hifadhi ya ardhi ambayo
ina lengo la kudumisha huduma za mazingira kwenye ardhi
inayomilikiwa na jumuia kati ya hifadhi mbili za Taifa. Hii itahusisha
ulinzi wa misitu iliyosimama, nyika, na ardhi yenye unyevunyevu
mwingi,hivi ni miongoni mwa sifa muhimu za mazingira, ambazo
zinahusu wadau wa sehemu hiyo ya hayo matumizi ya ardhi kwa ajili
ya mifugo. Msingi wa mfumo au kigezo cha mradi huu ni majadiliano
ya malipo ya kukodisha kwa ajili ya maeneo ya hifadhi na misitu
katika Kanda. Hadi sasa, kikundi kimefanya makubaliano na kupata
mikataba miwili inayohusu usimamizi wa maeneo ya nyikani na ardhi
yenye nyevunyevu mwingi na muhimu, zenye jumla ya ekari 12,000,
zote ambazo zipo ndani ya ukanda wa uhamiaji kati ya mbuga mbili
za Taifa. Hii mikataba inaruhusu kuwafidia jamii ya Kimasai kwa ajili
ya wajibu wao wa kulinda na kuhifadhi mazingira ya sehemu hiyo,
kuzalisha fedha kwa njia mbadala ya maisha, ambayo imekuwa
muhimu katika uchumi tegemezi wa ufugaji ng’ombe katika eneo
hilo ambao unazidi kukabiliwa na athari za ukame wa muda mrefu.
Mradi wa Mfuko huu wa Dhamana wa MWCT unatafuta na
kuendeleza zaidi mpango wake wa uhifadhi kwa nia ya kulinda
ekari 150,000 za ardhi ambayo, kwa upande wake, zina thamani
na maana kwa kuleta mapato endelevu kwa jamii. Kama shughuli
ya ziada, Mradi pia unafanya kazi pamoja na kamati ya malisho ya
jamii kushughulikia athari mbaya ya mifugo yao juu ya mazingira
katika eneo hilo na nje ya eneo lao. Hasa, kundi hili limelenga
katika kuboresha njia za malisho ya kulinda uoto wa asili (kuota
mimea ya asili), na kujenga kanda iliyozuiliwa kuzunguka vyanzo
muhimu wa maji, na kufanya kazi ya jumla ya kuboresha maeneo
ya malisho. Mafunzo na kujenga uwezo kwa viongozi wa mitaa
vimepewa kipaumbele kama njia ya kuwawezesha jamii ya Wamasai
kudumisha mila za mitaa lakini pia kurekebisha shughuli zao
katika namna ambayo itawawezesha kustawi kwa muda mrefu.

Hifadhi ya Wanyamapori
Mradi wa Mfuko wa Dhamana wa Hifadhi ya Mazingira na Wamasai
Jangwani (MWCT) unasaidia idadi kadhaa za shughuli za uhifadhi na
inayo idara ya uhifadhi ambayo imeajiri zaidi ya watu 100 wenyeji
ambao ni jamii ya Wamasai wa eneo hili. Shughuli za uhifadhi
zimegawanyika katika sehemu kuu nne: Mpango wa Hifadhi,
programu ya‘Wanyamapori Hulipa’, Ufuatiliaji wa Uwindaji Haramu wa
Wanyama na Wanyama wanaoua wanyama wengine, waangalizi wa
hifadhi ya msitu na mbuga za wanyama katika jamii hii. Kwa msaada
wa juhudi hizo na nyingine, mradi pia umejenga Hifadhi na Kituo cha
Utafiti Chyulu, ambacho kinafanya shughuli za kubadilishana maarifa
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Wanyamapori Hulipa: Ushuru wa utalii unaotozwa kwa wageni wa
eneo hili, hufadhili mpango wa ubunifu wenye kuwafidia wafugaji
wa Kimasai uitwao ‘Wanyamapori Hulipa.’ Mpango huu wa kifedha
unafidia wafugaji ambao hupoteza mifugo kutokana na ufuatiliaji
wa uwindaji haramu wa wanyamapori au katika kubadilishana kwa
ushiriki wao kikamilifu katika shughuli za ulinzi wa wanyamapori.
Mpango ulianza kama njia ya kupunguza adhabu ya mauaji ya
wanyamapori na ya kuleta wafugaji kikamilifu zaidi katika kundi
la juhudi za hifadhi. Wafugaji hupokea malipo kila baada ya robo
mwaka kwa ajili ya thamani ya hasara yoyote ya mifugo. Mbali
na kupewa fedha, vitendo vingine inavyofanyika sasa ili kusaidia
kupunguza migogoro ya binadamu na wanyamapori - kama vile
ujenzi wa wigo wa mifugo katika kulinda wanyama kutokana na
uvamizi wa simba- mpango wa Wanyamapori Hulipa una jukumu i
la kuzalisha mtazamo chanya zaidi kwa Wamasai kuelekea uhifadhi
wa wanyamapori.

Mkataba wa Makubaliano (MOU) na jumuiya ya Kikundi cha Ranchi
-Kuku kwa ajili ya kutekeleza na kufanya makubaliano kwa niaba
yao katika kuchunguza njia hizo. Moja ya hatua ya kwanza itakuwa
kutathmini uwezo wa kiuchumi wenye thamani ya huduma ya
kaboni na manyunyu yanayotoana na misitu katika ardhi ya
jamii. MWCT inategemea kupata fedha kutoka Shirika la Uhifadhi
Mazingira la Kimataifa (Conservation International) na Mfuko wa
JP Morgan kwa ajili ya tathmini ya awali ya mali ya kaboni katika
Ranchi za Kuku na Kundi la Ranchi Rombo ( Ranches Rombo Group),
imeandaliwa rasmi kwa ushirikiano kati ya jumuiya zote hizi na
Ujenzi ya Wanyamapori - sekta binafsi ya Upangaji na mtekelezaji
wa mradi wa kaboni na kwamba ndiye mradi uliyoandaliwa kwa njia
mbili tu kuu za uzalishaji mapato , kuthibitishwa kaboni ya biashara
ya miradi ya nchini Kenya. Inatumainiwa kuwa malipo ya mradi wa
uzalishaji hewa ya Kaboni yatahudumia na kusaidia kuendeleza
juhudi zote za wananchi za kulinda na kuhifadhi mazingira yao , na
malipo ya kutia moyo kuendelea kulinda viumbe hai katika misitu
na eneo lao.

Mfuko wa fidia unakiri kuonyesha thamani ya utegemezi wa Kimasai
juu ya mifugo kuendesha maisha yao, na ya biashara ambayo lazima
kuzingatiwa wakati wa kusawazisha uhifadhi wanyamapori na
maisha ya wafugaji. Mpango huu unajitegemea na kujitosheleza
bila kutegemea ufadhili uhisani (kutoka nje au ndani ya nchi).
Ushuru unaotozwa kwa watalii kutembelea eneo hilo ili kuona
wanyamaporiunatumika kufidia gharamaza kila mwakaza fidia,
unatumika pia kuanzisha uvumbuzi mpya na endelevu - PSE kwa
ulinzi wa wanyamapori.

Mipango ya Afya na Elimu
Mradi wa Mfuko wa Dhamana umekuwa na uwezo wa kuendeleza
upeo wa kuona mbali kwa ajili ya kuunganisha mazingira, afya na
jumuiya za kijamii na ustawi wa kiuchumi. Hasa, lengo la uhifadhi
linakamilishwa na programu za huduma za afya na elimu. Ndani ya
mpango wa wa elimu, Mradi huu umesaidia shule 20 za msingi na
shule moja ya sekondari, na kuwahudumia jumla ya wanafunzi 7,000.
Mradi wa Mfuko wa Dhamana wa Kimasai umefanya kazi na shule
hizi kwa kushirikiana na serikali ya Kenya, ambayo inatoa msaada
katika mfumo wa ujenzi wa nyumba za shule, ajira ya walimu, na
utoaji wa vifaa vya elimu

Ufuatiliaji Wanyama walao wanyama wengine na mhifadhi,
mwangalizi wa hifadhi ya msitu na mbuga za wanyama (wanyamapori):
Mwelekeo wa tatu wa mpango wa uhifadhi inahusisha ufuatiliaji wa
wanyama hatari walao wanyama wengine na matumizi ya jumuiya
ya wahifadhi waangalizi wa wanyamapori. Zaidi ya wanajumuiya ya
Kimasai 100 wenyeji wameajiriwa na mradi wa MWCT kama walinzi
wa hifadhii za mbuga za wanyama na wachunguzi wafuatiliaji, ,na
kufanya MWCT moja ya waajiri wakubwa wa jamii ya askari wa
doria katika kanda baada ya Walinzi wa kitaifa wa Wanyamapori wa
Kenya (KWS). Mpango mpana - uliofanywa kwa kushirikiana na KWS
- una lengo la kuzuia shughuli haramu (na hasa katika ujangili), ili
kupunguza migogoro ya binadamu na wanyamapori, na kufuatilia
viumbe hai katika kanda.

Waalimu zaidi ya hamsini wameajiriwa na Mradi huu kufundisha
katika shule zake, na kuifanya MWCT kuwa mwajiri mkubwa wa
walimu wanaofanya kazi katika mashamba ya mifugo. MWCT
inafadhili na kuendesha Kanzi Academy, shule ya wanafunzi
wenye vipaji vya juu katika kanda. Academy hadi sasa imefadhili
scholarships 34 za sekondari na baada ya sekondari kwa wanafunzi
wa Kimasai, kati ya hao 15 bado wanajiendeleza katika ngazi
mbalimbali za elimu yao.
Mradi wa Kimasai unaendesha zahanati nne za mitaa kwa kushirikiana
na serikali ya Kenya, na kuwafikia watu 8,000 kwa huduma hii. Pia
inafadhili mradi wa kufikisha huduma vijini - kwa njia ya huduma ya
nje ya mgonjwa - kwa mikoa pekee yenye upungufu wa huduma za
afya na vifaa vya matibabu. Maabara mpya imejengwa hivi karibuni
ili kusaidia uchunguzi na utambuzi wa mapema wa matatizo ya afya
ya ndani. MWCT hivi karibuni ilitunukiwa tuzo ya ruzuku ya miaka
mitatu na Shirika la Msingi la kimatibabu la Susan G. Komen For the
Cure Foundation ambayo imetumika kuajiri Mkurugenzi wa Mpango
wa Afya na uratibu wa shughuli zote za mipango ya kimkakati,
serikali ya mahusiano, kipimo cha data kliniki na vyanzo ya ruzuku
kwa ajili ya mpango wa afya.

Mkataba rasmi wa Makubaliano (MOU) na KWS ulitiwa saini hivi
karibuni kusaidia Idara ya wanyamapori ya MWCT katika shughuli za
usalama na mafunzo rasmi ya maskauti katika MWCT. Hii imewezesha
na kuongeza kujiamini katika kufanya kazi kwa ushirikiano wa karibu
sana na mamlaka ya kitaifa. Malengo ya ufuatiliaji na wanaohusika
na wanyamapori ni kuongeza uwezo wa jamii kufuatilia na kulinda
wanyamapori katika ardhi zao, kufuatilia na kudumisha maeneo
ya hifadhi kwa mujibu wa makubaliano, usimamizi na kuboresha
takwimu zilizopo kutathmini matokeo ya uchaguzi usimamizi wa
rasilimali juu ya aina ya watu.

Malipo kwa ajili ya huduma za hifadhi za mazingira
Katika miaka ya hivi karibuni, MWCT imefanya kazi ya kuendeleza
vyanzo vya mapato ya ziada kwa jamii ya Wamasai kupitia mipango
ya ubunifu PSE. Mradi wa Mfuko huu wa Dhamana umesaini
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chake, ukusanyaji wa takwimu na ufuatiliaji uliofanywa na MWCT, na
pia imekuwa faida kwa ZSL na KWS, ambao wanawajibika kwa aina
ya ufuatiliaji wa aina ya wanyama kwenye Hifadhi ya Taifa ya Tsavo
(Tsavo National Park).

Mradi huu wa Kimasai una shughuli zinazoleta athari (matokeo)
chanya juu ya uadilifu wa mazingira na utofauti na uwingi wa
wanyamapori katika kanda. Ekari 12,000 za hifadhi zilizoanzishwa
kwenye ardhi ya Wamaasai zimesaidia kupunguza mazoea endelevu
ya kulima kwenye maeneo ya malisho yenye maji mengi, kuboresha
mazingira na kuimarisha matarajio ya muda mrefu ya kiafya kuhusu
mazingira . Muhimu zaidi, Kanda ya uhamiaji wa wanyamapori kati ya
Amboseli na Tsavo ni ngome ambayo imeimarishwa na inayolindwa.

Kupima Huduma za Mazingira
Shirika la MWCT lipo katika mchakato wa kutathmini thamani ya
huduma ya hewa ya kaboni na manyunyu zinazotolewa na ardhi
ya jamii. Ni matumaini ya Serikali kwamba, hii itawawezesha jamii
kuendeleza mpango wa malipo kwa huduma ya mazingira ambayo
utachangia kwa kiasi kikubwa kuinua mkondo wa mapato mapya
yatakayofadhili juhudi za uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya ya
eneo hilo. MWCT pia imekamilisha upembuzi yakinifu ( feasibility
study) kwa ajili ya maendeleo ya mradi wa kupunguzwa uzalishaji
wa kutokana na ukataji miti na uharibifu wa misitu (REDD project),
ambayo ingeweza kutoa ulinzi kwa misitu wingu iliyo hatarini katika
kanda pia maeneo mengine ya misitu yalioko katika ranchi ya Kuku.

Kupunguza migogoro ya binadamu na wanyamapori
Kama matokeo ya mpango wa Wanyamapori Hulipa, viwango vya
uharibifu na vifo vya wanyama vimeshuka kwa kasi katika miaka
ya karibuni. Mwaka 2005, miaka miwili kabla ya mpango huo
kutekelezwa, idadi ya simba waliouawa katika kundi la Ranchi ya Kuku
peke yake ilifika wastani wa 9-10 kwa mwaka. Tangu kuletwa kwa
mpango wa Wanyamapori Hulipa, jumla ya simba watano waliuawa
na wafugaji wa Kimasai. Mwenendo huu chanya ni sambamba na
mpango wa ubunifu wa MWCT, ambayo inalipa wafugaji kwa ajili
ya mifugo kupotea kwa mahasimu mwitu. Kwa kujenga motisha wa
kushiriki katika juhudi za uhifadhi na kuachana na mauaji ya kulipiza
kisasi, MWCT imefanikisha kuwa na uwezo wa ufanisi kulinda idadi
kubwa aina ya wanyama wanaoua wanyama wengine.

Kuhifadhi Utamaduni na Mali asili
Labda muhimu zaidi, kazi ya pamoja ya MWCT katika kuhifadhi
mazingira na maisha endelevu ni kuruhusu Wamaasai kudumisha
mila na utamaduni wao, ambayo ina sehemu muhimu katika
kusaidia kuleta usawa na maelewano kati yao na wanyamapori.
Kama kusingekuwepo MWCT na programu zake za uhifadhi, na
kwa hali halisi na umuhimu wake wa kiuchumi na maendeleo ya
kisasa , ungelikuwepo uwezekano Wamasai kulazimishwa kulima
ardhi, kubadilisha utamaduni wao na mazingira yao. Hii imethibitika
kutokea katika ranchi zingine zenye kundi la Wamasai katika kanda,
na hii ilileta matokeo ya kutoelewana na hatimaye mienedo ya
namna hii mara nyingi imekuwa na matokeo na madhara makubwa
kwa mazingira ya mahali hapo; athari hasi kwa wanyama na watu
na katika mifumo ya maji, ubora wa udongo hushuka pia kutokana
na kilimo katika hali ya ukame. Ni wazi kuwa mazao mbalimbali ya
kilimo nayo hushuka sana katika miaka ya ukame na ukulima wa
aina hii. Hifadhi ya maisha ya wafugaji, kwa umakini na usawa wa

Ili kuepuka migogoro ya binadamu na wanyamapori, MWCT
imehimiza ushirikiano na Jamii ya Shirika la Hifadhi ya Wanyama Pori
lijulikanalo kama Zoological Society ya London (ZSL) la Uingereza
kwa kuendeleza njia sanifu za ufuatiliaji wa itifaki kwa kushirikiana na
timu za utafiti za Tsavo National Park, uhusiano ambao umewezesha
kushirikiana taarifa zote za mazingira zote na kujenga uelewano wa
muda mrefu katika uwingi wa aina muhimu za usambazaji taarifa
hizo. Pia ushirikiano huo umetekelezwa kama njia ya kuimarisha
mpango wa hifadhi katika MWCT, yaani, kuunga mkono mafanikio
ambayo yamekuwa si rahisi kupatikana kwa kutumia, takwimu za
kisayansi juu ya athari za shughuli mbalimbali za uhifadhi. Kinyume
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kutunza mazingira, huongeza uwezo wa mazingira kuhimili shughuli
zote zifanywazo katika eneo hilo, na pia hutoa huduma kwa watu na
viumbe hai katika mazingira kwa ajili ya watu wote na mali asili
katika swala hili.

Pia Mradi huu umeyapa kipaumbele mafunzo na kujenga uwezo
wa kikazi kwa kizazi kipya cha viongozi katika jamii ya Wamaasai.
Mafunzo yanayotolewa kwa Wamasai walioajiriwa na MWCT
huwapatia ujuzi mpya katika usimamizi endelevu wa maliasili
inayolingana na maarifa ya jadi yao. Na kwa kupanua uzatiti wa
kiwango cha msingi wa maarifa na ujuzi- kwa wenyeji wa eneo
hili , Mradi wa MWCT unashughulikia kuinua na upanuzi wa njia
za maisha, ongezeko la nafasi za kazi, na ujasiri kwa ujumla kwa
jamii. MWCT anaamini kwamba kudumisha urithi na utamaduni wa
Wamaasai zinaendana sawia na kujenga fursa mpya ya maendeleo
kwa ajili ya wakazi wa ndani na kuwatayarisha kutatua matatizo yo
yote yatokanayo na mabadiliko ya hali ya hewa.

MATOKEO YA KIJAMII
Mradi wa Mfuko wa Dhamana wa Hifadhi ya Mazingira na Wamasai
Jangwani (MWCT) una jitihada za kuendeleza vyanzo vipya vya
mapato - kupitia utalii, kukodisha ardhi kwa ajili ya Hifadhi, fidia kwa
ajili ya mifugo kupotea kutokana na wanyamapori, na njia mbadala
za ajira - umepunguza wenyeji kutegemea ufugaji wa ngombe tu
katika maisha yao. Mapato yanayoingia katika jamii kupitia kazi
za utalii wa mazingira na hifadhi hivi sasa ni makubwa kabisa, na
yamesababisha kuongeza ajira mpya kwa wote na kuboresha ustawi
wa ndani ya jamii. Hasa, imeanzisha vyanzo vipya vya mapato
vyenye fursa ya kuboresha maisha ya watu wa eneo hili kupitia
utoaji wa huduma muhimu kama vile afya na elimu, na jamii kwa
mapana imefaidika kiasi kikubwa kutokana juhudi za kujaza pengo
hili lilizopo katika utumishi wa umma.

Elimu na Afya
Mipango ya Elimu na afya imefungua huduma muhimu kadhaa za
jamii ambazo hapo zamani zilikuwa hazipatikani karibu au hazikuweza
kufadhiliwa vya kutosha katika kanda; na sasa zimewekwa wazi na
karibu na jamii. Badala ya kuajiri daktari mmoja tu mwenyeji katika
eneo hilo, Mradi wa MWCT unatoa huduma mbalimbali za afya kwa
jamii ya Wamasai kupitia zahanati nne na mpango wa uhamasishaji
vijijini. Kwa kifupi ni kwamba maelfu ya watu ambao awali walikosa
huduma muhimu ya matibabu kwa sababu ya kutengwa kwake
kijiografia, sasa wanahudumiwa ipasavyo. Mipango ya maendeleo
ya afya ya MWCT ina lengo maalum juu ya afya ya uzazi, ikiwa ni
pamoja na kliniki ya watoto, ushauri wa afya kabla ya kuzaa, na
kampeni ya elimu juu ya uzazi wa mpango au majira. Matokeo yake
idadi kubwa ya wanawake wenyeji na kwa kiasi kikubwa wanaweza
kujifungua katika kliniki ya afya, chini ya usimamizi watabibu.

Ajira na Kujenga Uwezo
Mradi huu ni mwajiri mkubwa katika Kundi la Ranchi za Kuku ( Kuku
Ranch Group), na imeajiri zaidi ya watu 100 katika shughuli zake za
uhifadhi peke yake. Mapato kutokana na shughuli za MWCT tayari
imefumbua na kulainisha pigo kubwa la kifedha litokanalo na ukame
na kusababisha hasara za mifugo ambazo zimekuwa zikipanda juu
katika miaka ya hivi karibuni. Kupungua utegemeaji wa ng’ombe,
jamii ya sasa ipo katika nafasi nzuri ya kukabiliana na mabadiliko
ya hali ya hewa na kuwa majasiri katika kukabilana na majanga ya
kimazingira na kiuchumi.
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Matokeo ya kufikia malengo ya program ya elimu ya MWCT
yamekuwa yanavutia sana. Mradi wa MWCT ni mwajiri mkubwa
pekee wa walimu katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na serikali.
Pia MWCT inaendesha shule mabayo ina uwezo wa kusomesha
wanafunzi wapatao zaidi ya 700, wakati huo huo inasaidia zaidi shule
nyinginezo katika mkoa huu. Shule ya watoto wenye vipaji au vipawa
maalumu vya hali ya juu sasa imejengwa na inatoa huduma ya elimu
ya juu na kufungua njia ya mafunzo ya ufundi kwa watoto wa aina
hii. Wengi wa wanafunzi hawa wanafadhiliwa ili kuwawezesha na
kuwapa fursa wao kupata elimu ya juu na kufungua njia ya mafunzo
ya ufundi.

ya wanyamapori. Pia MWCT imeongeza uhamasishaji kuelekea Bodi
muhimu za serikali kuhusu miradi ya PSE na REDD, kama vile maji na
usimamizi wa wanyamapori.
Ushiriki huu na mashirika ya serikali umehamasishwa na sifa
muhimu za Mradi wa MWCT katika ngazi ya kimataifa. Kufuatia mada
iliyotolewa na wajumbe wa Bodi ya MWCT kwa maafisa wa UNDP na
UNEP, Katibu Mkuu wa Wizara ya Kenya ya Mazingira na Rasilimali
za Madini, na Kaimu Mkurugenzi wa Mamlaka ya Usimamizi wa Taifa
wa Mazingira (NEMA) wakati wa Mkutano wa UNEP na Mawaziri wa
Mazingira Duniani mjini Nairobi mwaka 2011, NEMA na Wizara ya
Mazingira walichagua na kutambua MWCT kama mwenzi wao katika
utekelezaji wa mipango ya mazingiira nchini inayoongozwa na KWS,
miradi wa Mazingira inaofadhiliwa na Global Environment Facility
kulenga mbuga za wanyama za Kenya ya Kusini.

Uwezeshaji wa Wanawake
Mradi wa MWCT umeweka mkazo maalum katika kufanya kazi
na kuhakikisha kuwa wnawake wanashirikishwa kikamilifu katika
kazi za hifadhi na shughuli usimamizi wa rasilimali. Kama mfano
mmoja, maafisa wa kwanza waangalizi wa hifadhi ya wanyamapori
na mazingira waliajiriwa katika mwaka 2011, na hii imehusisha
wanawake wenyeji wa eneo hili katika ufuatiliaji wa wanyamapori.
Zaidi ya hayo, wanne kati ya wanachama kumi wa Bodi ya Ushauri
ya MWCT ni wanawake kutoka jamii ya kundi la Ranchi za Kuku. Hii
inaweza kuonekana kama vileuzushi mkubwa au haiwezekani lakini,
ukweli ni kwamba ni kiasi kikubwa cha mafanikio ya maendeleo
katika mazingira ya mila za Wamaasai. Takribani asilimia 46 ya walimu
walioajiriwa na MWCT ni wanawake, na asilimia 25 ya walimu hawa
ni wenyeji wa kutoka ndani ya jamii ya Wamaasai.

Mradi - uliopewa jina la ‘Kukuza ikolojia ya mazingira ya Tsavo-ChyuluAmboseli kwa njia ya usimamizi endelevu na matumizi mazuri ya
rasilimali za asili kwa ajili ya maisha bora na kupunguza umaskini’
- unalenga kuongeza faida ya mazingira na uchumi kutoka ardhi za
jumuiya ya Wamasai katika Tsavo-Chyulu -Amboseli na mazingira ya
viumbe hai. MWCT imekuwa na jukumu kubwa katika maendeleo ya
mradi, kuchangia utaalamu wake katika ushiriki madhubuti wa jamii
katika masuala ya hifadhi, vile vile uwezo wake uliojionyesha kujiinua
kifedha kwa ajili ya shughuli muhimu za mipango yake. Wakati GEF
inategemea kuchangia fedha hadi dola milioni 8 kwa miaka mitano,
MWCT inatarajiwa kuchangia pamoja kiasi fulani cha fedha. Mradi
huu pia utajisimika katika mkakati wa miradi ya MWCT ya utafutaji wa
njia za uwezo miradi ya maendeleo ya malipo kwa ajili ya huduma za
mazingira (PSE) kwa ajili ya huduma ya kaboni na manyunyu katika
Milima ya Chyulu. Kujihusisha kwa MWCT katika mradi huu ni ishara
ya kuongezeka kwa jukumu lake la utafiti wa kina katika kushirikisha
kikamilifu jamii ya Kimaasai kwenye juhudi za hifadhi.

MATOKEO YA KISERA
Jamii ya Kitaifa ya Hifadhi ya Wanyamapori na misitu ya Kenya ( KWS)
na Menejimenti ya usimamizi wa shirika hilo la Hifadhi ya Taifa,
wameonyesha nia katika mpango wa ‘Wanyamapori Hulipa’, na kwa
makini kabisa wanafuatilia kwa karibu uwezo wake wa kutoa mfano
wa kuigwa kitaifa kwa ufanisi kufidia hasara kwa wafugaji kwa ajili
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wa fedha kwa ajili ya uhifadhi, kwa kusisitiza juu ya mpango wa
‘Wanyamapori Hulipa’, ambayo huu wenyewe ni mtindo mpya wa
malipo kwa ajili ya huduma za mazingira. Majadiliano yamekuwa
yakiendelea wazi na viongozi katika sekta ya utalii kuona ni jinsi gani
njia hizi zitatumika na kwa kusaidia huu mradi ili kupanua shughuli
za aina hii katika mikoa ya jirani. Njia nyingine ni pamoja na utafiti
yakinifu wa REDD na kuendeleza malipo kwa ajili ya mpango wa
mazingira ya huduma, karibu na ulinzi wa eneo la manyunyu ya safu
za milima ya Chyulu (Chyulu Hills).

Mfuko wa Mradi wa MWCT umepata uzoefu mkubwa wa mafanikio
hadi sasa, na umejiweka katika nafasi nzuri sio tu kwa kudumisha
na kuendeleza shughuli zake, bali upanuzi na kukua kwa Shirika hili
la Mfuko wa mradi wa MWCT. Mchanganyiko wa shughuli tofauti
za kimaendeleo ya kiuchumi na kuzalisha mapato zinazofanywa
na Shirika la Mradi huu MWCT, zinakikisha kwamba ufadhili wa
juhudi zinazoendelea za hifadhi zinapatikana kwa sasa na kwa
muda mfupi ujao. Labda cha muhimu zaidi katika udumishaji
na uendelevu wa shirika au idara ni kwamba, MWCT itaendelea
kuhakikisha kuwa faida kutokana na Mradi huu na shughuli zake
zitaifikia jamii na zitatafsiriwa vyema na kujulikana kwa wakazi wa
eneo kama zinawapatia mabadiliko mazuri ya maisha yao. MWCT
hufurahia msaada mkubwa na upendo unaotoka kwa wenyeji na
jamii ya Wamasai, na inahakikisha kuwa wajibu wake unabaki hivyo;
kwa i hivyo MWCT inatunza na kuhakikisha kuwa mtazamo juu ya
uendelevu wa kijamii pia ni chanya.

Wakati MWCT imefanikiwa kuzungumza na kuanzisha hifadhi mbili
kupitia mikataba ya usimamizi ya Ranchi za Kuku ( Kuku Ranch
Group) - kulinda zaidi ya ekari 12,000 za ukanda muhimu kwa
uhamiaji, ardhi na hifadhi ya mbuga – Mfuko unachunguza mipango
ya muda mrefu ili kupanua kiasi cha ardhi chini ya hifadhi. Hivi sasa
chini ya majadiliano na makubaliano kutokana na malengo yake
kabambe ya usimamizi na utunzaji wa Hifadhi, ambayo italinda
moja ya vyanzo muhimu zaidi vya maji katika magharibi ya Tsavo.
Kupitia mkataba huu, jumuiya ya Ranchi ya Kuku itakuwa ikilipwa
kila mwaka kwa kila ekari Jumla katika kubadilishana kwa mkataba
wa usimamizi na MWCT kutenga eneo la ekari ambalo litakuwa
“hakuna kufuga, hakuna boma, hakuna kilimo” - kuzuia ufugaji
mifugo, makazi, au kilimo - na kuwa eneo ambalo litasimamiwa
kama hifadhi ya mazingira na mradi.

Kudumisha Upatikanaji wa fedha (Fedha endelevu)
Kimsingi hivi sasa, MWCT inategemea ufadhili wa nje ya nchi hii.
Mfuko wa Mradi wa MWCT unatambua haja ya kuunda kipimo cha
uhuru wa kifedha na kujitosheleza kimapato na hivyo inachukua
hatua za kuchunguza njia bunifu za utafutaji na kuongeza kipato
cha shirika hili ili kuweza kupunguza utegemezi kwa wafadhili na
uhisani kutoka nje. Licha ya utegemezi huu, MWCT haitegemei
chanzo chochote kimoja wapo cha fedha, bali imekuwa na uwezo
wa kuendeleza kuwavutia wafadhili mbalimbali. Ushuru wa uhifadhi
unaolipwa na wageni wanaolala kwenye nyumba ya hifadhi na
mazingira, imekuwa chanzo kikuu cha mapato ya kujiendeshea na
kuzalisha wenyewe, na imekuwa inatumika kujenga ajira na kufadhili
shughuli za uhifadhi.

Mikataba ya usimamizi inaleta mapato ya hali ya juu kwa jamii
ya Wamaasai kuliko mavuno wanayopata kutoka kwenye kilimo
kidogo kidogo na malisho ya mifugo, na hiyo ni mapendekezo ya
kuvutia. Hadi sasa, wamekuwa wakifadhiliwa misaada; sasa hivi
MWCT inafanya kazi kuongeza njia zitakazorahisisha kuinua mapato
makubwa ya kudumu bila msaada. Lengo la kuongeza dola milioni
7hadi milioni10katika mfuko wa Hifadhi wa MWCT ulifafanuliwa
mwaka 2012 kama sehemu ya mipango yake ya mandeleo ya miaka
minne, uliolenga kipindi cha mpito kutoka misaada uhisani kwenda
na kufikia Ukuzaji na kuinua njia za uzalishaji mapato zinazotokana
na masoko (kama vile mikopo ya kaboni) na mipango endelevu ya
muda mrefu kuhusu dhamana.

Mfuko wa Mradi huu, unaendelea kutafuta njia za kuwa na uwezo
wa kiuchumi kupitia wa viumbe hai na mazingira ya afya, baada ya
kutambua kuwahuu mradi ni msingi wa uchumi wa eneo hili na wa
afya na ustawi wa jamii. MWCT pia inachunguza hatua za ubunifu
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MWCT inajadili makubaliano zaidi ya mikataba ya Hifadhi, wakati
huo huo ni mwanzo wa kuongeza fedha kwa ajili ya kuanzisha
karama ya kudumu kwa mfuko wa mtandao wa Hifadhi ya kudumu.
Msaada kutoka kwa wafadhili marafiki na washiriki wenye uwezo
i unatafutwa ili kusaidia mpango huu kutia nguvu na umetaka
kusaidia katika kuongeza mafanikio ya mtandao wa Hifadhi katika
kanda nzima.

Katika kila moja ya mipango yake, MWCT inaonyesha kielelezo cha
ufumbuzi wa ufanisi na ubunifu wa njia za kulinda mazingira ya
ndani na kusaidia kutoa mfano wa kuigwa kwa faida ya muda mrefu
kwa jamii za vijijini. kibali chenye nguvu na kikubwa kutoka kwa
jamii kwa ajili ya mipango ya ugawanaji wa faida kati ya MWCT na
Wanajamaii, inawakilisha kipengere muhimu cha jamii kuhodhi kwa
muda wote na mrefu shughuli zote endelevu katika neneo lao.
Mfuko wa Mradi wa MWCT unashikilia ngazi ya juu ya uwajibikaji wa
matumizi kwa uwazi mbele ya jamii, hii ni pamoja na kuonyesha wazi
ni jinsi gani mapato kati yake na ya jamii yamepatikana na kutumika.
Sehemu kubwa ya faida ya moja kwa moja inalipwa katika mfumo
wa ajira mpya, iwe katika mpango wa wana mgambo wa jamii kwa
mazingira katika Hifadhi ya Chyulu na Kituo cha Utafiti, au ndani ya
mipango ya elimu na afya.

Mwezi Machi 2011, MWCT ilikuwa mwenyeji wa ‘ Mkutano wa
kwanza wa hewa ya Kaboni Chyulu ‘ katika makao makuu yake
ya Hifadhi ya Chyulu na Kituo cha Utafiti. Lengo la mkutano huu
lilikuwa kujadili uwezekano wa kuendeleza malipo kwa ajili ya
huduma ya miradi ya mazingira katika kanda, ikiwa ni pamoja na
kuhifadhi hewa ya Kaboni na mikopo ya REDD. Wawakilishi kutoka
Ranchi za kundi la Kuku na Mbirikani,Shirika la Huduma za Wanyama
Pori la Kenya ( Kenya Wildlife Service), Shirika la Hifadhi la Dunia
(Conservation International), Kazi za Ujenzi za Wanyamapori,Shirika
la Wanyamapori Afrika( African Wildlife Foundation), UNEP na Mfuko
wa Hifadhi ya Ardhi ya Wamaasai (Maasailand Preservation Trust)
wote walishiriki, pamoja na wadau wa Msitu wa Kimasai Chyulu,
wawakilishi wa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na mawakala
sekta binafsi wa kaboni. Hii inaonyesha ni jinsi gani MWCT imefikia
kiwango cha juu na kuwa kitua ambacho kimekuwa cha kikanda
chenye ubora kwa ajili ya hifadhi ya kijamii na usimamizi endelevu
wa ardhi.

Pamoja na kuwa wao ni wafaidikaji walengwa wa moja kwa moja
wa mpango huo, wanachi wa eneo hili hushiriki kwa undani katika
utawala wa MWCT. Wakati Mfuko wa Dhamana wa MWCT unafaidika
kwa kuwa na uzoefu wa kufanya kazi katika ngazi ya kimataifa katika
bodi, uwakilishi wa jamii kamwe haujaathirika au kutengwa katika
utekelezaji. Nafasi nyingi na majukumu ndani ya MWCT vimejazwa
na kushikiliwa na Wamaasai. Mafunzo na elimu inayotolewa kwa
wanajamii vijana, inawajenga kiuwezo ili wamudu kuendesha
shughuli hizi baadaye na kuimarisha vizazi vijavyo. Mkurugenzi na
Kamanda mwendeshaji wa walinzi wa kijamii katika Hifadhi wote ni
Wamasai, na vilevile Mratibu wa Wanyamapori Hulipa, Afisa Hifadhi
Msaidizi na Mratibu wa Skauti ya wapiganaji wa Simba. Simba
Scouts wanaunda wapiganaji wanane wa Kimasai wanaolipwa
kufanya doria katika Ranchi za Kuku (Kuku Group Ranch), kurekodi
wanyama - na hasa maeneo wanakopatikana simba.

Kazi zinafanywa na jamii jirani za Wamaasai kuhamasisha matumizi
na kuiga mifano ya mafanikio ya shughuli za Mradi wa MWCT. MWCT
inao ushirikiano wa muda mrefu na Mfuko wa Hifadhi ya Ardhi ya
Wamaasai (Maasailand Preservation Trust) , jumuiya ‘dada’ ya MWCT
katika hifadhi ya mazingira, ambayo wenyewe wana mkakati wa
kutoa fidia ya mifugo kupitia mpango wa ‘Wanyamapori Hulipa’.
Kwa kuwa inajulikana kwamba zaidi ya robo tatu ya ardhi ya Kenya
ni kame au kame kabisa na nusu kame kame kiasi, MWCT ina nafasi
kubwa ya kupanua shughuli zake na kuigwa kote kwenye hali ya hewa
ya aina hii nchini. Utekelezaji wa mradi wa misaada na marupurupu
madogomadogo, kutoka UNDP-GEF ulifanya majadiliano na MWCT
kuchunguza mbinu uwezo kwa ajili ya kujinakilisha shughuli zake
na kubadilishana maarifa yaliyopatikana katika usimamizi endelevu
wa nyanda za malisho na jamii nyingine za wafugaji katika mikoa ya
jirani.

Mwaka 2009, MWCT walipewa na kukarabati Kambi ya safari
iliyokwishaharibika au isiyotumika, na kuibadilisha kuwa Hifadhi ya
Chyulu na Kituo cha Utafiti. Kituo kinatumika kama makao makuu ya
MWCT na ni kitovu kwa ushirikiano wake mwingi wa aina mbalimbali.
Shughuli za utafiti zinatoa fursa ya kazi za upataji riziki zaidi mbadala
kwa ajili ya jamii ya eneo hili, kutoa mafunzo na kazi kwa ajili ya
wanajamii kama wafanyakazi, walinzi na watafiti wasaidizi.

MAONO

WAHISANI

Mfuko wa Mradi wa MWCT daima unafanya kazi ya kupanua kufikia
na kuikamilisha malengo ya kazi yake ya hifadhi. MWCT imefungua
majadiliano na viongozi wawakilishi wa sekta ya utalii Kenya juu
ya kufanya kazi na baadhi ya shughuli zake zenye mafanikio bora
ziweze kuongezwa, kujaribiwa na kukuzwa zaidi ikiwa ni pamoja
na maombi ya makubaliano ya ‘ushuru wa wanyamapori’ katika
hoteli kubwa za wageni na watalii zilizoko ndani ya hifadhi za taifa.
Upanuzi wa utaratibu huu utasaidia uratibu wa kazi za usalama
wa wanyamapori zipanuliwe kote katika ardhi ya Wamasai kati ya
hifadhi za Amboseli na Tsavo.

Shirika ndugu la MWCT lisilo la kiserikali lenye makao yake Marekani
na ambalo ni Shirika la Dunia la Hifadhi ya Wamasai Jangwani (MWCF)
lenye usajili 501c3, msamaha wa kodi ya shirika. MWCF hutafuta
fedha kutoka kwa wafadhili wa Marekani ambao wanafadhili MWCT
kimsingi bajeti ya pamoja iliyopitishwa. MWCT imesaini Mkataba
wa Makubaliano na, chombo cha serikali kinachowaajibika kwa
shughuli za wanyamapori nchini Kenya (Kenya Wildlife Service).
KWS inasaidia MWCT shughuli za ulinzi na usalama wanyamapori
imekubali na kupitisha mpango wa mafunzo wa Mfuko wa Mradi wa
MWCT ajili ya walinzi wa hifadhi.

Kuna mipango ya kuendeleza hifadhi ya ardhi katika MWCT.
Mikataba ya Hifadhi hadi sasa inahusisha eneo la ekari 12,000, lakini
kuna uwezekano wa kupanua hadi ekari 22,000 katika muda mfupi.

Shirika la Hifadhi Duniani (Conservation International) wamekuwa
wakifanya kazi na MWCT katika kuendeleza mpango wa malipo na
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fidia kwa ajili ya huduma ya mazingira katika jamii. Pamoja na Idara ya
Ujenzi ya Wanyamapori, wanasaidia jamii ya Kuku katika uchambuzi
wa REDD yakinifu. Mfuko wa Mradi wa MWCT pia umepata misaada
mingine kusaidia juhudi hizi kutoka mashirika mengine kama AECOM,
ambao hutoa utaalamu mbalimbali kiufundi na wamechukuliwa
kama mteja wa aina ya “pro bono” Mfuko wa umeme wa mwanga wa
Jua (Solar Electric Light Fund), na TEEB mwandishi na kundi la ushauri
la Pavan Sukdev’s GIST Advisory Group ambao hutoa utaalamu wa
kiufundi wa kuhesabu thamani ya kiuchumi ya huduma za viumbe
hai na mazingira. Mfuko wa JP Morgan nao pia umetoa msaada kwa
ajili ya ushirikiano huu katika wa PSE.

hicho-. (zamani iliitwa Msitu, Sayansi na Usimamizi wa Mazingira
za mbuga za wafugaji) na kuanzisha ushirikiano wa utafiti wa
msingi katika Hifadhi na Kituo cha Utafiti chaa Chyulu kwa kujifunza
madhara na matokeo ya mazoezi ya ufugaji, moto na ukame kwenye
nyika, na kuendeleza ya mpango wa muda mrefu ya mkakati wa
usimamizi kwa ajili ya matumizi endelevu.
MWCT alichaguliwa na Google Earth Outreach kama moja ya miradi
yake ya ‘mfano’ kwa ajili ya Afrika. Mfuko wa Mradi wa MWCT pia
ulitunukiwa tuzo ya ruzuku ya miaka mitatu na Susan G. Komen
Foundation kwa ajili ya kulipia gharama za kumwajiri Mkurugenzi wa
Mpango wa Afya. Shirika lisilo la kiserikali lenye makao yake Marekani
liitwalo ‘Washirika Katika Afya’ au Partners in Health walisaidia Mfuko
wa MWCT katika ajira ya nafasi hii mpya ya Mkurugenzi.

MWCT inashirikiana na Shirika la Hifadhi Wanyama yaani Zoological
Society ya London, ambalo lina miaka mingi ya uzoefu wa kufanya
kazi nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 20 na limejishirikisha sana
katika maendeleo ya kitaifa na aina maalum ya utafiti wa mikakati ya
usimamizi wa jamii, ufuatiliaji na usimamizi wa uhifadhi. Ushirikiano
huu unalenga kuendeleza aina sanifu ufuatiliaji itifaki kwa ajili
ya kanda. Mfuko wa Mradi wa MWCT pia umeshirikiana na Chuo
Kikuu cha Marekani cha Texas A & M, Idara ya Mfumo wa sayansi na
usimamizi wa Ikolojia/mazingira ya viumbe hai katika Chuo kikuu

Ushirikiano wa ziada ni pamoja na msaada kutoka Hotelplan,
waendeshaji wa utalii Switzerland (Swiss tour operator), ambao
walichangia dola 250,000 kujenga shule ya msingi, ikiwa ni pamoja
na nyumba za walimu, na shirika la kimsingi la Le Rosey Foundation,
ambao walifadhili jumla ya dola USD 25,000 kwa mwaka ili
kuendeleza mipango ya msingi ya MWCT.
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MAREJELEO YA ZIADA
•
•
•
•

MWCT website: http://www.maasaiwilderness.org/
Fundraising webpage for MWCT: www.crowdrise.com/maasaiwilderness
MWCT brochure: http://maasaiwilderness.org/wp-content/uploads/2013/01/MWCT_Programs_Brochure.pdf
MWCT Equator Initiative profile page: http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_
detail&id=100&Itemid=683

Masimulizi kuhusu miradi mingine, bonyeza hapa:

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4023
www.equatorinitiative.org
Mradi wa Maendeleo wa Umoja wa Mataifa ndio unaoendesha miradi ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa kote ulimwenguni
kwa kutoa mwito wa mageuzi na kuelekeza mataifa kwa maarifa, na malighafi ili kusaidia watu kujiimarisha kimaisha.
Mradi huu wa Equator huleta pamoja Umoja wa Mataifa , serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, wafanyibiashara na makundi ya
mashinani ili kutambua na kuimaliza maendeleo himili kwa watu na jamii kwa jumla.
©2013 Haki Zote ni za Mradi wa Equator

