AZIMIO NA 2/ 2015
AZIMIO LA BUNGE LA KURIDHIA
MAKUBALIANO YA MSINGI YA USHIRIKIANO KATIKA
BONDE LA MTO NILE (AGREEMENT ON THE NILE RIVER

BASIN CO-OPERATIVE FRAMEWORK – CFA)
KWA KUWA, Bonde la Mto Nile lina jumla ya kilometa za mraba
3,112,363 na idadi ya wakazi wapatao milioni mia tatu;
NA KWA KUWA, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni miongoni mwa
nchi kumi na moja zilizomo katika Bonde la Mto Nile zinazojulikana kama
“Nchi za Bonde la Mto Nile” ambazo ni Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania, Rwanda, Burundi, Misri, Ethiopia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya
Kongo, Eritrea, Kenya, Uganda, Jamhuri ya Sudan na Jamhuri ya Sudan
Kusini;
NA KWA KUWA, kila nchi katika Bonde la Mto Nile inachangia na
kutumia sehemu ya maji shirikishi ya Bonde hilo na Tanzania inachangia
maji shirikishi yanayoingia kwenye Ziwa Victoria ambalo ndilo chanzo
kikuu cha maji ya mto Nile na Bonde hilo kwa ujumla.
NA KWA KUWA, Tanzania kwa kutambua umuhimu wa kusimamia
matumizi ya uwiano endelevu wa rasilimali za maji kwenye Bonde hilo
ilishirikishwa katika mradi wa kukusanya takwimu za kihaidrolojia na
kimeteolojia, kuunda mizania ya rasilimali za maji katika nchi za maziwa
makuu, kuunda kamati ya ushirikiano ya kiufundi ya maendeleo ya
utunzaji wa mazingira katika Bonde la Mto Nile, kuunda chombo cha
mpito cha ushirikiano na kuwa na makubaliano ya msingi ya ushirikiano
wa Nchi la Bonde la Mto Nile;
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NA KWA KUWA, wakati wa ukoloni, Serikali ya Uingereza, Misri pamoja
na Sudan ziliingia mkataba kwa kila nchi kugawana kiasi cha maji na
mikataba hiyo haikuzingatia mahitaji ya maji na maslahi ya nchi nyingine
katika Bonde hilo;
NA KWA KUWA, maji ya Bonde hilo yanatumika katika shughuli
mbalimbali ikiwa ni pamoja na majumbani, kilimo cha umwagiliaji,
uzalishaji umeme, viwanda, uvuvi na utalii na makubaliano ya msingi ya
ushirikiano katika Bonde yatasaidia katika kuleta usawa kwenye matumizi
na uwiano na kupata maji katika Nchi zote za Bonde hilo;
NA KWA KUWA, Tanzania inanufaika na makubaliano haya kwa kupata
matumizi sawa na ya haki, na pia uendelezaji na utumiaji wa rasilimali za
maji, kuzuia madhara makubwa kwa watumiaji wengine wa rasilimali
hizo, kulinda Bonde na miundombinu yake wakati wa migogoro na vita
vya kutumia silaha na usalama wa haki ya kutumia maji;
NA KWA KUWA, kuridhiwa kwa Mkataba huu na Jamhuri ya Muungano
wa Tanzania kunaipa nchi yetu mgawanyiko mzuri wa rasilimali za maji
pamoja na utunzaji wa rasilimali hii na kuwezesha uanzishwaji wa
chombo cha kudumu cha usimamizi wa rasilimali za Bonde la Mto Nile;
HIVYO BASI, kwa kuzingatia umuhimu na faida za makubaliano haya
kwa Jamhuri ya Muungano, Bunge, katika Mkutano wake wa 19 na kwa
mujibu wa Ibara ya 63(3)(e) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania ya mwaka 1977, linaazimia kuridhia Mkataba wa kuanzisha
Makubaliano ya Msingi ya Ushirikiano katika Bonde la Mto Nile, yaani
(Agreement on the Nile River Basin Co-operative Framework – CFA).
Limepitishwa na Bunge leo tarehe 26 Machi, 2015

Dkt. Thomas D. Kashilillah
KATIBU WA BUNGE
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