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PPRREEFFAACCEE  
  
LLee  DDiiooccèèssee  ddee  DDuunngguu  --  DDoorruummaa  ffiigguurree  ppaarrmmii  lleess  ccoonnttrrééeess  lleess    pplluuss  aaffffeeccttééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  

ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  MMbboorroorroo,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  ppaarrooiisssseess  ddee  AAMMAADDII,,  DDOORRUUMMAA  eett  BBAANNGGAADDII..  

EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  cceettttee  ééttuuddee  nnee  ppoouuvvaaiitt  qquuee  ll’’iinnttéérreesssseerr  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt,,  ccee  qquuii  jjuussttiiffiiee  ssaa  ggrraannddee  eett  

aaccttiivvee  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  lleess  eennqquuêêtteess  mmeennééeess  cceettttee  aannnnééee,,  àà  ttrraavveerrss  ssaa  CCoommmmiissssiioonn  JJuussttiiccee  eett  PPaaiixx..  

  

OOuuttrree  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddee  sseess  aannaallyysseess,,  ll’’ééttuuddee  ddoonntt  llaa  lleeccttuurree  vvoouuss  eesstt  vviivveemmeenntt  rreeccoommmmaannddééee,,  aa  llee  

mméérriittee  dd’’êêttrree  ppiioonnnniièèrree  ddaannss  lleess  eennqquuêêtteess  qquu’’eellllee  aa  mmeennééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  ddee  cciirrccoonnssccrriirree  llee  

pphhéénnoommèènnee  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ddeess  MMbboorroorroo  ssoouuss  sseess  mmuullttiipplleess  ffaacceetttteess  eett  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  

ccoommpplleexxiittéé..  EEnn  pplluuss,,  eellllee  nnoouuss  ééccllaaiirree  àà  ssuuffffiissaannccee  ssuurr  lleess  ddiivveerrss  ttyyppeess  ddee  mmiiggrraattiioonnss  ccoonnnnuuss  ddaannss  llee  

mmoonnddee  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  rréégglleemmeennttaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  eexxiisstteenntt  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  

DDaannss  llee  ccaass  dd’’eessppèèccee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  cceelluuii  ddeess  MMbboorroorroo,,  iill  ss’’aavvèèrree  nnoonn  ccllaassssiiffiiaabbllee  ddaannss  lleess  ddiivveerrsseess  

ccaattééggoorriieess  qquuee  ll’’ééttuuddee  aa  rrééppeerrttoorriiééeess,,  ccaarr  iill  nnee  ss’’aaggiitt  nnii  ddeess  rrééffuuggiiééss,,  nnii  ddeess  iimmmmiiggrrééss  ccllaannddeessttiinnss,,  

eennccoorree  mmooiinnss  ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’aassiillee..  

  

QQuuooiiqquu’’iill  eenn  ssooiitt,,  iill  eesstt  uunn  ffaaiitt  qquu’’iillss  ssee  ssoonntt  iinnssttaallllééss  ddaannss  lleess  UUéélléé  eett  cciirrccuulleenntt    lliibbrreemmeenntt  ;;  ssoorrtteenntt  ddee  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggee  eett  yy  rreettoouurrnneenntt  qquuaanndd  iillss  llee  ddééssiirreenntt,,  mmaaiinnttiieennnneenntt  ddeess  ccoonnttaaccttss  

rréégguulliieerrss  aavveecc  lleeuurrss  ppaayyss  ddee  pprroovveennaannccee..  IIllss  ssoonntt  aattttiirrééss  ppaarr  ddeess  vvaasstteess  ssuuppeerrffiicciieess  ddee  ssaavvaanneess  

iinnhhaabbiittééeess,,  ppââttuurraaggee  iiddééaall  ppoouurr  lleess  bbêêtteess..  

  

LL’’eennqquuêêttee  nnoouuss  rreennsseeiiggnnee  ééggaalleemmeenntt  eett  àà  ssuuffffiissaannccee  ssuurr  llee  mmooddee  ddee  vviiee  ddee  cceess  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  eett  

ddoonnnnee  uunnee  eessttiimmaattiioonn  ssuurr  lleeuurr  nnoommbbrree  aaiinnssii  qquuee  cceelluuii  ddee  lleeuurrss  cchheepptteellss  ;;  pprréésseennccee  qquuii  eennggeennddrree    uunnee  

ccoohhaabbiittaattiioonn  ccoonnfflliiccttuueellllee  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess,,  ccoonnfflliittss  aauuxxqquueellss  iill  ffaauuddrraaiitt  aajjoouutteerr  lleess  

ccoonnssééqquueenncceess  nnééggaattiivveess  ssuurr  lleess  ppllaannss  ssééccuurriittaaiirree,,  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  cceerrttaaiinnss  ddééttiieennnneenntt  ddeess  aarrmmeess,,  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ccuullttuurreell,,  ssaanniittaaiirree  eett  eennvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceelllleess--llàà..  

  

CCee  qquuii  eennccoorree  pplluuss  iinnttéérreessssaanntt,,  cc’’eesstt  qquuee  ll’’ééttuuddee  nnee  ssee  lliimmiittee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  ddééccrriirree  llee  pphhéénnoommèènnee,,  

mmaaiiss  eellllee  ffaaiitt  aauussssii  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ssuurr  lleess  vvooiieess  eett  mmooyyeennss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  ssuuggggèèrree  ddeess  

ppiisstteess  ppoouurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  qquu’’eennttrraaîînnee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  ssuurr  llee  

tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  

  

DDeess  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss  ssoonntt  ssoouulleevvééss  ddaannss  ll’’ééttuuddee  iinnvviittaanntt  ttoouuss,,  cchhaaccuunn  eenn  ccee  qquuii  llee  ccoonncceerrnnee,,  àà  rreelleevveerr  cceess  

ddééffiiss  ::  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss,,  lleess  EEgglliisseess  eett  lleess  OONNGG’’ss,,  lleess  aauuttoorriittééss  ddeess  

DDiissttrriiccttss  eett  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  KKiinnsshhaassaa  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

  

LL’’ééttuuddee  ssiiggnnaallee  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceess  iimmmmiiggrrééss  ssuurr  llee  ssooll  ccoonnggoollaaiiss  ddeeppuuiiss  22000000  oouu  22000011..  QQuu’’oonntt  ddééjjàà  

ffaaiitt  lleess  uunnss  eett  lleess  aauuttrreess  ppoouurr  aaffffrroonntteerr  ccee  pprroobbllèèmmee  eenn  vvuuee  dd’’yy  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  dduurraabbllee  ??  

  

JJ’’eessttiimmee,,  ppoouurr  mmaa  ppaarrtt,,  qquuee  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  ccoonnssttiittuuee  jjuusstteemmeenntt  uunnee  pprreemmiièèrree  ccoonnttrriibbuuttiioonn  qquuee  IIKKVV--  

PPaaxx  CChhrriissttii//PPaayyss--BBaass  eett  llee  DDiiooccèèssee  ddee  DDuunngguu  --  DDoorruummaa  aappppoorrtteenntt  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  

qquuee  ppoossee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUéélléé,,  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee  eett  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  

hhaarrmmoonniieeuuxx  ddee  llaa  rrééggiioonn..  

  

UUnnee  sseeccoonnddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eennvviissaaggééee  ccoonnssiisstteerraaiitt  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddee  

nnoouuvveeaauu  aavveecc  ll’’aappppuuii  ddee  IIKKVV  --  PPaaxx  CChhrriissttii//PPaayyss--BBaass  eett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  JJuussttiiccee  eett  PPaaiixx  dduu  DDiiooccèèssee  

DDuunngguu--  DDoorruummaa,,  ccoonnfféérreennccee  ddoonntt  llaa  tteennuuee  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  nnooss  aauuttoorriittééss  ééttaattiiqquueess..  

  

  

++RRiicchhaarrdd  DDOOMMBBAA  MMAADDYY  

  

EEvvêêqquuee  ddee  DDuunngguu  --  DDoorruummaa  
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  
  

 
  
LLaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aa  ééttéé  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  ggrrââccee  aauu  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  IIKKVV  PPaaxx  

CChhrriissttii  PPaayyss  ––  BBaass  ((PPrrooggrraammmmee  GGrraannddss  LLaaccss))  eett  llee  DDiiooccèèssee  ddee  DDuunngguu  ––  DDoorruummaa  ppaarr  ssaa  CCoommmmiissssiioonn  

DDiiooccééssaaiinnee  JJuussttiiccee  eett  PPaaiixx..  

  

AAuu  mmoommeenntt    ddee  ppuubblliieerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  aaddrreessssoonnss  nnooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  lleess  pplluuss  ssiinnccèèrreess  

àà  MMoonnssiieeuurr  JJoooosstt  VVaann  PPuuiijjeennbbrrooeekk,,  CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddeess  PPrrooggrraammmmeess  GGrraannddss  LLaaccss  àà  IIKKVV  PPaaxx  CChhrriissttii,,  

qquuii  aa  ssttiimmuulléé  cceettttee  ééttuuddee  ddaannss  llee  sseeuull  ssoouuccii  ddee  ccoommpprreennddrree  eett  ddee  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree  lleess  ffaacctteeuurrss  ddeess  

ccoonnfflliittss  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  lliiééss  àà  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ttrraannssffrroonnttaalliièèrree  eenn  vvuuee  ddee  ffaaiirree  éémmeerrggeerr  

ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ssyynneerrggiiee  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  pprrééooccccuuppééss  ppaarr  llaa  ssttaabbiilliittéé,,  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaass  qquuii  ssoorrtt  dd’’uunnee  ppéérriiooddee  ddiiffffiicciillee  ddee  ccoonnfflliittss  eett  ddee  gguueerrrreess..    

  

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  ss’’aaddrreesssseenntt  aauussssii  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  ddee  cceettttee  ééttuuddee  aaiinnssii  qquu’’àà  ttoouuss  

lleess  eennqquuêêtteeuurrss  ddee  tteerrrraaiinn    qquuii  oonntt  bbrraavvéé  pplluussiieeuurrss  ddaannggeerrss  eett  ccoonnsseennttii  pplluussiieeuurrss  ssaaccrriiffiicceess  ppoouurr  rrééccoolltteerr,,  

ttrraaiitteerr  eett  vvaalliiddeerr  lleess  ddoonnnnééeess  qquuii  ssoonntt  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  ddee  rreecchheerrcchhee..  NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  

ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree  nnoottrree  ccoollllèègguuee  FFrraannççooiiss  LLIIKKOOYYOO,,  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  tteecchhnniiqquuee  ddee  

llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  tteerrrraaiinn  aaiinnssii  qquuee  ttoouuttee  ll’’ééqquuiippee  dd’’aappppuuii  ppoouurr  llaa  ffiinnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ssyynntthhèèssee  eett    llaa  ssaaiissiiee  

ddee  ttoouutteess  lleess  ddoonnnnééeess..    

  

NNoouuss  ddiissoonnss  ééggaalleemmeenntt  mmeerrccii  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  aauuttrreess  aauuttoorriittééss  

ppoolliittiiccoo  --aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  mmiilliittaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  ccoouuttuummiièèrreess  dduu  HHaauutt  UUéélléé  eett  dduu  BBaass  UUéélléé  qquuii  oonntt  

ffaacciilliittéé,,  ggrrââccee  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  aauuttoorriissaattiioonnss,,  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn..  LLaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  uunnss  

eett  ddeess  aauuttrreess  aaiinnssii  qquuee  lleess  iinnddiiccaattiioonnss  pprréécciieeuusseess  qquuii  oonntt  ééttéé  ffoouurrnniieess  aauuxx  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ffaacciilliittéé  ll’’aaccccèèss  

aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssoouuhhaaiittééeess..  

  

  

EEnn  ssttiimmuullaanntt  cceettttee  ééttuuddee,,  IIKKVV  PPaaxx  CChhrriissttii  PPaayyss  ––  BBaass  eessppèèrree  aavvooiirr  ssoouulleevvéé  uunnee  pprroobblléémmaattiiqquuee  

éémmeerrggeennttee  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ppoosstt  ––  ccoonnfflliitt    eenn  RRDDCC  eett  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  RRééggiioonn..  AAuuxx  

aacctteeuurrss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  ssee  mmeettttrree  eennsseemmbbllee  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ssééccuurriittéé  

iinnddiissppeennssaabbllee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddee  nnooss  ppooppuullaattiioonnss..  
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SSIIGGLLEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  
  
AALLPPCC      ::  AARRMMEESS  LLEEGGEERREESS  EETT  DDEE  PPEETTIITT  CCAALLIIBBRREE  

AANNRR      ::  AAGGEENNCCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  

CCDDJJPP      ::  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDIIOOCCEESSAAIINNEE  JJUUSSTTIICCEE  EETT  PPAAIIXX  

CCFFAA      ::  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  

CCPPJJPP      ::  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  JJUUSSTTIICCEE  EETT  PPAAIIXX  

DDGGMM      ::  DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEESS  MMIIGGRRAATTIIOONNSS  

FFAAOO      ::  FFOOOODD  AANNDD  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  

FFAARRDDCC      ::  FFOORRCCEESS  AARRMMEEEESS  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  DDUU  CCOONNGGOO  

FFNNUUAAPP      ::  FFOONNDDSS  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  PPOOUURR  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

HHAABB..      ::  HHAABBIITTAANNTTSS  

HHCCRR      ::  HHAAUUTT  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT  AAUUXX  RREEFFUUGGIIEESS  

IIKKVV  PPAAXX  CCHHRRIISSTTII  NNLL  ::  IIKKVV  PPAAXX  CCHHRRIISSTTII  NNEETTHHEERRLLAANNDDSS  ((SSEECCTTIIOONN  NNEEEERRLLAANNDDAAIISSEE  DDUU                

                                                                                                    MMOOUUVVEEMMEENNTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  DDEE  PPAAIIXX    PPAAXX  ––  CCHHRRIISSTTII))  

IISSTT      ::  IINNFFEECCTTIIOONNSS  SSEEXXUUEELLLLEEMMEENNTT  TTRRAANNSSMMIISSSSIIBBLLEESS  
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LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  aarrmmééss  ssuusscciittee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  bbeeaauuccoouupp  dd’’iinnttéérrêêtt  ddaannss  llaa  

rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  ffaacctteeuurrss  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  

ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee..  

  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  llaa  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ((CCII//GGLL))  aa  aaccccoorrddéé  uunnee  iimmppoorrttaannccee  

ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  cceettttee  qquueessttiioonn  ddoonntt  llaa  ppeerrttiinneennccee  aa  iinndduuiitt  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  ddééssaarrmmeemmeenntt  ddeess  

ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  aarrmmééss  aauu  nniivveeaauu  dduu  ssoouuss  pprrooggrraammmmee  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ccoonnjjooiinnttee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aauuxx  

ffrroonnttiièèrreess  ccoommmmuunneess..  LLee  pprroobbllèèmmee  rreelleevvéé  eesstt  qquuee  lleess  ggrroouuppeess  ddeess  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  aarrmmééss  oonntt  

ddéévveellooppppéé  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ssuurrvviiee  qquuii  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ppaarr  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  ssaaiissoonnnniieerrss    eenn  qquuêêttee  ddeess  

ppooiinnttss  dd’’eeaauu  eett  ddeess  ppââttuurraaggeess..11  

  

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  NNoorrdd  EEsstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aa  ccoonnnnuu  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess  

pplluussiieeuurrss  vvaagguueess  ddee  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ddeess  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  aappppeellééss  ««  MMbboorroorroo  »»..  

RReeppoouussssééss  lloorrss  ddeess  pprreemmiièèrreess  vvaagguueess  ddeess  aannnnééeess  11994400  ppuuiiss  11998800,,  lleess  MMbboorroorrooss  oonntt  ffiinnii  ppaarr  ppéénnééttrreerr  

ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  22000000  eett  ooccccuuppeenntt  

aaccttuueelllleemmeenntt  pplluussiieeuurrss  llooccaalliittééss  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  dduu  HHaauutt    UUéélléé  eett  cceelluuii  dduu  BBaass  UUéélléé..  CCee  mmoouuvveemmeenntt  

ss’’eesstt  aacccceennttuuéé  eennttrree  22000055  eett  22000066..  

  

LLeess  MMbboorroorroo  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  aappppaarrttiieennnneenntt  aauu  ggrroouuppee  ddeess  PPeeuullss  oouu  ddeess  FFuullaannii,,  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  

iimmppoorrttaannttss  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  dd’’AAffrriiqquuee  oocccciiddeennttaallee..  IIllss  vviivveenntt  ddaannss  aauu  mmooiinnss  1188  EEttaattss  ddoonntt  

nnoottaammmmeenntt  llee  NNiiggeerriiaa,,  llee  NNiiggeerr,,  llaa  GGuuiinnééee,,  llee  SSéénnééggaall,,  llee  MMaallii,,  llaa  MMaauurriittaanniiee,,  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

CCeennttrraaffrriiccaaiinnee  eett  llee  CCaammeerroouunn..  PPoouurr  ccee  ddeerrnniieerr  ppaayyss,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  llee  nnoommbbrree  ddeess  MMbboorroorroo  eesstt  eessttiimméé  àà  

11,,8855  mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddiisssséémmiinnééeess  àà  ttrraavveerrss  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ddee  ccee  ppaayyss..  

  

LLeess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ddeess  éélleevveeuurrss  nnoommaaddeess  ddoonntt  llaa  vviiee  eesstt  lliiééee  aauu  bbééttaaiill  eett  aauu  ppââttuurraaggee..  LLaa  vvaacchhee  

rreepprréésseennttee  ppoouurr  lleess  MMbboorroorroo  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ssoouurrccee  ddee  rriicchheessssee,,  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  uunnee  ggaarraannttiiee  

ddee  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  eett  eexxiisstteennttiieellllee..  PPlluuss  llee  ttrroouuppeeaauu  eesstt  iimmppoorrttaanntt  eett  eenn  bboonnnnee  ssaannttéé,,  mmiieeuuxx  ssee  

ppoorrtteenntt  lleess  MMbboorroorroo..  

  

CCoommmmee  lleess  PPyyggmmééeess,,  llee  mmooddee  ddee  vviiee  ddeess  MMbboorroorroo  eesstt  ddyynnaammiiqquuee  eett  ss’’aaddaappttee  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  ppeerrppééttuueell  cchhaannggeemmeenntt..  LLee  nnoommaaddiissmmee  eesstt  ttrraaddiittiioonnnneell  cchheezz  lleess  MMbboorroorroo  qquuooiiqquuee  cceess  

ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  iillss  ssee  ssééddeennttaarriisseenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  eenn  ccoouuppllaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’éélleevvaaggee  aavveecc  cceellllee  ddee  

ll’’aaggrriiccuullttuurree..  

  

AA  ll’’iinnssttaarr  dd’’aauuttrreess  ppeeuupplleess  aauuttoocchhttoonneess  dd’’AAffrriiqquuee,,  lleess  MMbboorroorroo  ssoouuffffrreenntt  ddee  llaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn    ddee  lleeuurr  

vviiee  ppaassttoorraallee  ppaarr  lleess  ppoolliittiiqquueess  ooffffiicciieelllleess..  IIllss  oonntt  uunn  ttrrèèss  ffaaiibbllee  aaccccèèss  aauuxx  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  ddee  bbaassee..  LLee  

ttaauuxx  dd’’aannaallpphhaabbééttiissmmee  rreessttee  ttrrèèss  éélleevvéé    eett  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  iillss  vviivveenntt  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  pprrééccaarriittéé  ddaannss  

lleeuurrss  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee..  

  

CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ssppoolliiaattiioonn  ddoonntt  iillss  ssoonntt  ssoouuvveenntt  vviiccttiimmeess  ddaannss  lleess  tteerrrreess  qquu’’iillss  ooccccuuppeenntt  ddeeppuuiiss  ddeess  

aannnnééeess,,  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  bboonnss  eett  vvaasstteess  ppââttuurraaggeess..  CCee  qquuii  jjuussttiiffiiee  lleeuurr  mmooddee  

ddee  vviiee  ddee  ttyyppee  nnoommaaddee..  

  
                                                 
1 CI/GL, Projet de désarmement des pastoralistes nomades armés et promotion du développement durable dans 

la zone 3, Sous – programme d’action sur la gestion conjointe de la sécurité aux frontières communes, 
Programme d’Action régional sur la paix e la sécurité, sept.2006 
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SSeelloonn  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,    iill  ssee  ddééggaaggee  qquuee  vveerrss  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  22000000,,  llaa  rrééggiioonn  dduu  NNoorrdd  

––  EEsstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  aa  ccoonnnnuu  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  mmiiggrraattooiirreess  ddee  ttyyppee  

nnoouuvveeaauu  pprroovvooqquuééss  ppaarr  ll’’aarrrriivvééee  mmaassssiivvee  ddeess  MMbboorroorroo..  CCeess  ddeerrnniieerrss,,  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  

dd’’AAffrriiqquuee  OOcccciiddeennttaallee,,  oonntt  aatttteeiinntt  llee  NNoorrdd--EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarr  llaa  RRCCAA,,  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  

llee    SSoouuddaann  ooùù  iillss  oonntt  ssééjjoouurrnnéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  DDaarrffoouurr..  SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  ll’’iinnssééccuurriittéé  

ggéénnéérraalliissééee  dduuee    àà  llaa  pprréésseennccee  mmaassssiivvee  dd’’éélléémmeennttss  aarrmmééss  iinnccoonnttrrôôllééss  dd’’oorriiggiinneess  ddiivveerrsseess,,  eenn  ccee  ccoommpprriiss  

lleess  ddiifffféérreennttss  mmoouuvveemmeennttss  rreebbeelllleess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  dduueess  aauuxx  vvooiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  lleess  oonntt  

ccoonnttrraaiinntt  àà  lloonnggeerr  llaa  ffrroonnttiièèrree  SSoouuddaann  ––  RRCCAA  aavvaanntt  ddee  ppéénnééttrreerr  llaa  RRDDCC  vviiaa  llaa  RRCCAA..    

  

SSeelloonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  pprreemmiièèrree  mmaaiinn,,  ll’’oonn  ccoommpptteerraaiitt    ppaarrmmii  lleess  mmiiggrraannttss  ddeess  bbrraaccoonnnniieerrss  eett  ddeess  

éélleevveeuurrss..  AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ,,  ffaauuttee  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  pprroovveennaanntt  dd’’uunn  

rreecceennsseemmeenntt,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  eessttiimmeerr  lleess  MMbboorroorroo  pprréésseennttss  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  aauuttoouurr  ddee  1155..000000  àà  

2200..000000  ppeerrssoonnnneess,,  ffeemmmmeess  eett  eennffaannttss  ccoommpprriiss..  LLeess  MMbboorroorroo  ssee  ssoonntt  ddééppllaaccééss  eenn  ggrroouuppeess  ffaammiilliiaauuxx  eett  

ccoonnssttiittuueerraaiieenntt  uunn  ggrroouuppee  hhééttéérrooggèènnee  ooùù  oonn  ccoommpptteerraaiitt  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’aarraabbiissééss,,  ddee  lliibbyyeennss,,  ddee  

ssoouuddaannaaiiss  eett  ddee  ttcchhaaddiieennss  ppaarrllaanntt  ll’’aannggllaaiiss,,  ll’’aarraabbee  eett  llee  kkiissaannggoo  ((llaanngguuee  ddee  llaa  RRCCAA))..    

  

LLaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ppoossee  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  ccoohhaabbiittaattiioonn  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa  rrééggiioonn..  LLee  ffaaiitt  

qquuee  cceess  ppooppuullaattiioonnss  ssee  ssoonntt  ddééppllaaccééeess  aavveecc  lleeuurr  cchheepptteell  ppoossee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunn  pprroobbllèèmmee  ééccoollooggiiqquuee  

mmaaiiss  aauussssii  uunn  pprroobbllèèmmee  ssééccuurriittaaiirree  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ccoonncceerrnnééeess  ddiissppoosseenntt  dd’’aarrmmeess  

llééggèèrreess  eett  ddee  ppeettiitt  ccaalliibbrree  aaiinnssii  qquuee  ddeess  mmuunniittiioonnss..  

  

LL’’ééttuuddee  aa  ccoouuvveerrtt    pprriinncciippaalleemmeenntt  0044  tteerrrriittooiirreess  lleess  pplluuss  aaffffeeccttééss  ppaarr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  ::  

DDuunngguu  eett  FFaarraaddjjee  ddaannss  llee  HHaauutt  UUéélléé  aaiinnssii  qquuee  AAnnggoo  eett  PPookkoo  ddaannss  llee  BBaass  UUéélléé..  PPlluussiieeuurrss  llooccaalliittééss  ddee  

cceess  tteerrrriittooiirreess  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  zzoonneess  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  aaiinnssii  qquuee  ddee  lleeuurr  cchheepptteell  éévvaalluuéé  àà  

pplluuss  ddee  115500..000000  àà  220000..000000  ttêêtteess  ddee  bbééttaaiill..    

  

DDaannss  ccee  sseennss,,  iill  ssee  ddééggaaggee    qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ooccccuuppeenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  llaa  rrééggiioonn  ccoommpprriissee  eennttrree  llaa  rriivvee  

ggaauucchhee  ddee  llaa  rriivviièèrree  MMbboommuu  eett  llaa  rriivvee  ddrrooiittee  ddee  llaa    ggrraannddee  rroouuttee  DDoorruummaa--BBaannddaa--AAnnggoo--ZZeemmiioo  eett  ssuurr  llaa  

rriivvee  ddrrooiittee  ddee  llaa  rriivviièèrree  UUéélléé  ddaannss  llee  ttrriiaannggllee  ccoommpprriiss  eennttrree  lleess  rroouutteess  AAmmaaddii--DDaakkwwaa,,  AAmmaaddii--BBaannddaa  eett  

BBaaddaa--DDaakkwwaa..  LLeess  ddiivveerrss  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ss’’eeffffeeccttuueenntt  àà  ppaarrttiirr  

ddee  cceettttee  rrééggiioonn..  

  

CCoonnffrroonnttééeess  àà  ddeess  bbaarrrriièèrreess  lliinngguuiissttiiqquueess  eett  ccuullttuurreelllleess,,  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  

ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ssoonn  ttrrèèss  tteenndduueess  eett  ddiiffffiicciilleess..  LLaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  iinntteerrrrooggééeess  eesstt  

qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ddeess  eennvvaahhiisssseeuurrss  vviioolleennttss  qquuii  uuttiilliisseenntt  lleeuurrss  aarrmmeess  ppoouurr  iimmppoosseerr  lleeuurr  llooii  ddaannss  lleess  

rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  aauuttoocchhttoonneess..  AAuu  ccoouurrss  ddeess  eennqquuêêtteess,,  oonn  nn’’aa  ppaass  eennrreeggiissttrréé  ddeess  ccaass  ddee  vviioolleennccee  àà  

ggrraannddee  éécchheellllee  ppeerrppééttrrééss  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo    mmaaiiss  qquueellqquueess  iinncciiddeennttss  vviioolleennttss  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt  ddee  

qquueellqquueess  aauuttoocchhttoonneess  aacccceennttuuaanntt  lleess  tteennssiioonnss  eett  llaa  mmééffiiaannccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess    eennvveerrss  lleess  

MMbboorroorroo..  LL’’oonn  ddéépplloorree  ééggaalleemmeenntt  llee  ppiillllaaggee  ddeess  bbiieennss  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  eett  qquueellqquueess  ccaass  ddee  vviioollss  ddeess  

ffeemmmmeess  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo..    

  

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ppoossee  ddee  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmeess,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

••  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  aauuttoorriittééss  ééttaabblliieess  eett  ddeess  llooiiss  dduu  ppaayyss  hhôôttee  ;;  

••  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  ddiiffffiicciillee  eett  pprreessqquuee  iimmppoossssiibbllee  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  

••  LLee  sseennttiimmeenntt  dd’’iinnssééccuurriittéé  dduuee  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  AALLPPCC  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  ;;    
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••  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

ddééssééqquuiilliibbrrééeess  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ((hhaauussssee  ddeess  pprriixx,,  ssuurreenncchhèèrree,,……))  ;;  

••  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ppiirraatteess  aavveecc  lleess  SSoouuddaannaaiiss  eett  lleess  CCeennttrraaffrriiccaaiinnss  ;;  

••  llee  rriissqquuee  dd’’ééppiiddéémmiiee,,  lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinnee  hhyyddrriiqquuee  dduueess  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduu  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  eett  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ssoouurrcceess  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  ;;  

••  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  dduuee  àà  uunnee  pprréésseennccee  hhuummaaiinnee  eett  aanniimmaallee  eexxeerrççaanntt  uunnee  pprreessssiioonn  ssuurr  

llee  mmiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee  eenn  eennttrraaîînnaanntt  ssaa  ddééggrraaddaattiioonn  ;;  

••  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  nnoottaammmmeenntt  llee  PPNNGG  eett  llaa  rréésseerrvvee  ddee  DDiiggbbaa,,  eennttrraaîînnaanntt  

ll’’eexxtteerrmmiinnaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  eessppèècceess  pprroottééggééee  ;;  

••  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  eett  llaa  ffaaiibbllee  ccaappaacciittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ((cceennttrreess  ddee  ssaannttéé,,  ééccoolleess,,……))  ;;  

  

TToouuss  lleess  pprroobbllèèmmeess  iiddeennttiiffiiééss  lloorrss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ffoonntt  rreessssoorrttiirr  pplluussiieeuurrss  ddééffiiss  dd’’oorrddrree  ppoolliittiiqquuee  eett  

ssééccuurriittaaiirree,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  hhuummaaiinn..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’ééttuuddee  pprrooppoossee  ddeess  vvooiieess  

ddee  ssoorrttiiee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eenn  vvuuee  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  iiddeennttiiffiiééss..    

  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ddeess  ppaassttoorraalliisstteess  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  iimmppoosseenntt  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ccaaddrree  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  gglloobbaalliissaanntt  aallllaanntt  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess,,  àà  llaa  ssééccuurriittéé,,  

llaa  ssttaabbiilliittéé,,  llee  rreessppeecctt  ppoouurr  cchhaaqquuee  êêttrree  hhuummaaiinn  eett  ssoonn  ddrrooiitt  ddee  vviivvrree  eenn  ppaaiixx  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabbllee  ddee  nnooss  EEttaattss..  EElllleess  ddéémmoonnttrreenntt  aauussssii  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ffaaccee  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  

ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  mmééccaanniissmmeess  jjuurriiddiiqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  

eett  nnaattiioonnaauuxx  ddee  cciirrccuullaattiioonn  eett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ddeess  

ppaayyss..  LLeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx,,  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ddooiivveenntt  ssee  mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  ttrroouuvveerr  ddeess  rrééppoonnsseess  

iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  àà  ccee  ggeennrree  ddee  pphhéénnoommèènnee..  LLaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  iinnddiiqquuee  qquueellqquueess  

ppiisstteess  eexxpplloorraattooiirreess..  
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LLaa    pprréésseennccee  ddeess  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  ssoouullèèvvee  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss  

uunn  ddéébbaatt  ddaannss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  

ttrraannssffrroonnttaalliièèrree..    

  

CCeett  iinnttéérrêêtt  ppoouurr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  qquuii  ssééjjoouurrnneenntt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  aauu  NNoorrdd  EEsstt    ddee  llaa    

RRDDCC  eesstt  ccoonnssééccuuttiiff  aauuxx  ddééffiiss  dd’’oorrddrree  ssééccuurriittaaiirree,,  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  hhuummaaiinn,,  ssoocciiaall  eett  

eennvviirroonnnneemmeennttaall  qquuee  ssoouullèèvvee  lleeuurr  aarrrriivvééee  ddaannss  lleess  ddiissttrriiccttss  dduu  HHaauutt  UUéélléé  eett  dduu  BBaass  UUéélléé  ppaarr  lleess  

ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo..  AAuuccuunnee  rrééppoonnssee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  nnee  sseemmbbllee  àà  ccee  jjoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ccoonnttoouurrss  ddee  

ccee  pphhéénnoommèènnee..  LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRDDCC,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssppéécciiaalliissééeess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  aaiinnssii  qquuee  

dd’’aauuttrreess  aacctteeuurrss  nnoonn  ééttaattiiqquueess  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  rrééuussssii  àà  ddéétteerrmmiinneerr  llee  ccoonnttoouurr  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  

ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ddeess  MMbboorroorroo  eett  ttrrèèss  ppeeuu  dd’’ééttuuddeess  ddooccuummeennttééeess  eexxiisstteenntt  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn..    

  

CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  IIKKVV  PPaaxx  CChhrriissttii  PPaayyss  ––  BBaass  ((PPrrooggrraammmmee  GGrraannddss  LLaaccss))  eett  llee  DDiiooccèèssee  ddee  

DDuunngguu  ––  DDoorruummaa  oonntt  ssttiimmuulléé  eett  oorrggaanniisséé  cceettttee  ééttuuddee  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ppaarrtt  ddee  ccoommpprreennddrree  ccee  pphhéénnoommèènnee,,  

dd’’eenn    ddéétteerrmmiinneerr  lleess  tteennaannttss  eett  lleess  aabboouuttiissssaannttss  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  dd’’eexxpplloorreerr  ddeess  vvooiieess  eett  mmooyyeennss  

ssuusscceeppttiibblleess  dd’’iinndduuiirree  ddeess  aaccttiioonnss  cciibbllééeess  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  ssoouulleevvééeess..  

  

CCeettttee  ééttuuddee  aa  ééttéé  mmeennééee  ggrrââccee  àà  uunnee  eennqquuêêttee  qquuii  aa  iimmpplliiqquuéé  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  cchheerrcchheeuurrss  ––  eennqquuêêtteeuurrss  eett  

ccoouuvveerrtt  pplluussiieeuurrss  aaxxeess  ddaannss  qquuaattrree  tteerrrriittooiirreess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss..  EEllllee  ssee  ppoossiittiioonnnnee  ddoonncc  ccoommmmee  

uunnee  ééttuuddee  ppiilloottee  qquuii  nnee  ppeeuutt  ppaass  aavvooiirr  llaa  pprréétteennttiioonn  dd’’aavvooiirr  aabboorrddéé  ttoouutteess  lleess  aatttteenntteess  ssoouulleevvééeess  ppaarr  lleess  

mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss..  NNoouuss  ddeevvrroonnss  ééggaalleemmeenntt  rreetteenniirr  qquuee  ll’’ééttuuddee  rreeffllèèttee  eenn  mmaajjoorriittéé  

lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  eett  lleess  sseennttiimmeennttss  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee    9955%%  ddeess  eennqquuêêttééss  ééttaaiieenntt  ddeess  

aauuttoocchhttoonneess..  

  

LL’’eennqquuêêttee  aa  ééttéé  mmeennééee  sseelloonn  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  dd’’uunnee  RRAAPP  ((rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee))..  LLaa  

rreecchheerrcchhee  oorriieennttééee  ppoouurr  ll’’aaccttiioonn  cchheerrcchhee  àà  ssttiimmuulleerr  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  eenn  eennccoouurraaggeeaanntt  

ll’’éémmeerrggeennccee  ddeess  iiddééeess  nnoovvaattrriicceess  ccoonnççuueess  eett  mmeennééeess  ppaarr  lleess  ccoonncceerrnnééss  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  LLeess  cchheerrcchheeuurrss  ––  

eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  eeuu  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  dd’’aammeenneerr  lleess  eennqquuêêttééss  àà  eexxppoosseerr  lleeuurrss  pprroobbllèèmmeess,,  àà  ddéévveellooppppeerr  ddeess  

aalltteerrnnaattiivveess  eett  àà  pprrooppoosseerr  ddeess  vvooiieess  ddee  ssoorrttiiee..    

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  RRAAPP  oonn  ééttéé  sséérriiééss  ddaannss  qquuaattrree  aaxxeess  pprriinncciippaauuxx  ::  

••  lleess  oorriiggiinneess,,  lleess  mmiiggrraattiioonnss  eett  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss  ;;  

••  llaa  ddyynnaammiiqquuee  rreellaattiioonnnneellllee,,  ll’’iimmppaacctt  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ;;  

••  lleess  ddééffiiss  eett  lleess  eennjjeeuuxx  lliiééss  àà  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  llaa  RRééggiioonn  ddeess  UUééllééss  ;;  

••  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  eett  lleess  vvooiieess  ddee  ssoorrttiiee  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  eett  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  

MMbboorroorroo..  

EEnn  ccoonnssiiddéérraanntt  llaa  nnaattuurree  eett  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  eett  lleeuurrss  iinncciiddeenncceess  ddaannss  uunnee  

rrééggiioonn  ppoosstt--ccoonnfflliitt,,  pplluussiieeuurrss  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ssoonntt  ssoouulleevvééeess  qquuaanntt  àà  lleeuurr  mmaaîîttrriissee  ssii  uunnee  aapppprroocchhee  

gglloobbaalliissaannttee,,  àà  llaa  ffooiiss  vveerrttiiccaallee  eett  hhoorriizzoonnttaallee,,    nn’’eesstt  ppaass  eessqquuiissssééee..  IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  aa  llee  

mméérriittee  dd’’êêttrree  ppiioonnnniièèrreess  aavveecc  lleess  lliimmiitteess  qquu’’eellllee  nn’’aa  ssuu  rreennccoonnttrreerr  ttoouutteess  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dd’’uunnee  

pprroobblléémmaattiiqquuee  ssoocciioollooggiiqquuee  ccoommpplleexxee    qquuii  aa  ddeess  iimmpplliiccaattiioonnss  pplluuss  vvaasstteess..  
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CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR  
CCAADDRREE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  
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LLaa  RRAAPP  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  rrééppoonndd  àà  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  aa  

ééttéé  mmeennééee  ssuurr  bbaassee  dd’’uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  ppaarrttiicciippaattiivvee..  LLee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  ppaassssee  eenn  rreevvuuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  

ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  uuttiilliissééee,,  lleess  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ll‘‘éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  aaiinnssii  qquu’’uunn  bbrreeff  

aappeerrççuu  ddee  llaa  rrééggiioonn  dd’’ééttuuddee  

  

SSeeccttiioonn  11..  ::  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  eett  ccaaddrraaggee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  

  

11..11..  OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  ppoouurrssuuiivvii  ppaarr  cceettttee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  eesstt  ddee  ccoommpprreennddrree  eett  dd’’éélluucciiddeerr  

llee  pphhéénnoommèènnee  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eenn  

vvuuee  dd’’aarrttiiccuulleerr  ddeess  ssttrraattééggiieess  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  mmiiggrraattiioonnss..  

  

11..22..  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  

  

••  DDéétteerrmmiinneerr  lleess  oorriiggiinneess  ddeess  MMbboorroorroo,,  lleess  iittiinnéérraaiirreess  eett  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  ddee  lleeuurrss  mmiiggrraattiioonnss  ;;  

••  DDéétteerrmmiinneerr  llee  ppooiiddss  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  pprréésseenntteess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUéélléé  eett  

ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  cceess  mmiiggrraattiioonnss  eenn  ddéétteerrmmiinnaanntt  lleeuurr  ccoommppoossiittiioonn  ((ââggee,,  sseexxee,,  ggrroouuppee  eetthhnniiqquuee))  

••  EEttuuddiieerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ssuurr  lleess  ppllaannss  ssééccuurriittaaiirreess,,  ééccoollooggiiqquueess,,  

ppoolliittiiqquueess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiooccuullttuurreellss  ;;  

••  SSiittuueerr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  rreellaattiioonnnneellllee  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  hhuummaaiinnss  ooccccuuppaanntt  llaa  

rrééggiioonn  ddeess  UUéélléé  ;;  

••  DDéévveellooppppeerr  uunn  ccaaddrree  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ppoouurr  eessqquuiisssseerr  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ppoossééss  

ppaarr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo..  

  

  11..33..  RRééssuullttaattss  eessccoommppttééss  
      

••  UUnn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  

CCoonnggoo  eesstt  ddrreesssséé  ;;  

••  LLeess  ddééffiiss,,  lleess  eennjjeeuuxx,,  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  eett  lleess  rriissqquueess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  aauu  

NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  ssoonntt  iiddeennttiiffiiééss,,  rrééppeerrttoorriiééss  eett  sséérriiééss  ;;  

••  LLeess  ppeerrssppeeccttiivveess,,  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  vvooiieess  ddee  ssoorrttiiee,,  ssoonntt  éébbaauucchhééeess  eenn  vvuuee  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ;;  

••  UUnn  ccaaddrree  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eesstt  pprrooppoosséé  ccoommmmee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  iinnddiiqquuaanntt  lleess  ssttrraattééggiieess  eett  

aaccttiivviittééss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  

  

11..44..  HHyyppootthhèèsseess  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  

  

LLeess  hhyyppootthhèèsseess  ssuurr  lleessqquueelllleess  llaa  rreecchheerrcchhee  aa  ééttéé  bbââttiiee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

••  BBiieenn  qquuee  ccoonnnnuueess  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  ssiièècclleess  ddaannss  llaa  ppéérriiooddee  pprrééccoolloonniiaallee  eenn  AAffrriiqquuee,,  lleess  mmiiggrraattiioonnss  

ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  aappppaarraaiisssseenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccoommmmee  uunn  nnoouuvveeaauu  

ttyyppee  ddee  mmiiggrraattiioonnss  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eelllleess  nnee    rreessppeecctteenntt  ppaass  lleess  rrèègglleess  eett  lleess  mmééccaanniissmmeess  

jjuurriiddiiqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  nnaattiioonnaauuxx  aaccttuueellss  ddee  cciirrccuullaattiioonn  eett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  

ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ddeess  ppaayyss  ;;  
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••  LLaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  ccoonnttrrééeess  dduu  BBaass  ––  UUéélléé  eett  dduu  HHaauutt  ––  UUéélléé  aa  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  

ssuurr  lleess  ppllaannss  ::  ssééccuurriittaaiirree,,  ééccoollooggiiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiooccuullttuurreell  aauupprrèèss  ddeess  ddiivveerrsseess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ;;  

••  IIll  eexxiisstteerraaiitt  uunnee  ccoorrrrééllaattiioonn  iinnddéénniiaabbllee  eennttrree  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  

ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eett  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  AALLPPCC,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iilllliicciittee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  eett  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ;;  

••  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ccaaddrree  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ppeeuutt  aaiiddeerr  àà  iinndduuiirree  uunnee  ccoohhaabbiittaattiioonn  ppaacciiffiiqquuee,,  uunnee  

ppaaiixx  eett  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ggaarraannttiissssaanntt  lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  iimmmmiiggrrééss  eett  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  

llooccaalleess  ;;  

  

SSeeccttiioonn  22  ::  MMéétthhooddoollooggiiee,,  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  

  

22..11..  CCaaddrraaggee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  

  

LLaa  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss  aa  ééttéé  eexxééccuuttééee  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  ddee  

rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  DDiiooccééssaaiinnee  JJuussttiiccee  eett  PPaaiixx  ddee  DDuunngguu  DDoorruummaa  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa  

VVDDOO  ((VVooiiee  ddeess  OOpppprriimmééss)),,  aavveecc  ll’’aappppuuii  tteecchhnniiqquuee  eett  mméétthhooddoollooggiiqquuee  dduu  CCoonnsseeiilllleerr  TTeecchhnniiqquuee  ddee  

IIKKVV  --  PPaaxx  CChhrriissttii  PPaayyss  ––  BBaass    

  

LLaa  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  aa  ééttéé  mmeennééee  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’eennqquuêêttee  ppoouurr  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddaannss  pplluussiieeuurrss  

aaxxeess  cciibbllééss  ddaannss  llee  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss..  SSoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  dd’’uunn  EEnnqquuêêtteeuurr  PPrriinncciippaall,,  uunnee  ééqquuiippee  ddee  1100  

eennqquuêêtteeuurrss  aa  ééttéé  ddééppllooyyééee  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ssiitteess..  LLee  cchhooiixx  ddeess  eennqquuêêtteeuurrss  aa  ééttéé  ddiiccttéé  ppaarr  lleeuurrss  

ccoommppéétteenncceess  eenn  aannaallyyssee  ssoocciiaallee  eett  lleeuurr  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  MMbboorroorroo..    

LLaa  rreecchheerrcchhee  aa  ééttéé  mmeennééee  ggrrââccee  àà  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  ééllaabboorrééee  ddee  mmaanniièèrree  ppaarrttiicciippaattiivvee  aavveecc  

lleess  eennqquuêêtteeuurrss  pprréésséélleeccttiioonnnnééss..  LLee  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  aa  eennssuuiittee  ééttéé  aaddmmiinniissttrréé  eenn  eexxppllooiittaanntt  lleess  

ddiifffféérreenntteess  tteecchhnniiqquueess  ::  

••  llaa  mméétthhooddee  ppaarrttiicciippaattiivvee  ::  ll’’aapppprroocchhee  ggrroouuppee  ((hhoommooggèènnee,,  hhééttéérrooggèènnee))  eett  ll’’aapppprroocchhee  

iinnddiivviidduueellllee  ;;  

••  llee  ffooccuuss  ggrroouupp  ::  nnoottaabblleess,,  ffeemmmmeess,,  jjeeuunneess……  ;;  

••  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddiirreeccttee,,  ll’’aannaallyyssee  eett  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ;;  

••  ll’’iinntteerrvviieeww  ::  eennttrreettiieenn  sseemmii  ––  ssttrruuccttuurréé  oouu  ssttrruuccttuurréé,,  ddiiaalloogguuee  lliibbrree..  

LL’’ééqquuiippee  ddee  rreecchheerrcchhee  aa  rrééccoollttéé  lleess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  dduu    1199  mmaarrss  aauu  0022  aavvrriill  

22000077..  UUnnee  sseessssiioonn  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  eett  ddee  pprrééssyynntthhèèssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ppaarr  aaxxee  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee  dduu  0055  aauu  1100  

aavvrriill  22000077..  UUnn  aatteelliieerr  ddee  vvaalliiddaattiioonn  eett  ddee  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  àà  DDuunngguu  dduu  1177  aauu  2233  aavvrriill  

22000077..  

  

22..22..  AAxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee  

  

PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  dd’’eeffffiiccaacciittéé,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ééttéé  ddééppllooyyééss  ssuurr  qquuaattrree  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee  ::  

aa..  AAxxee  DDoorruummaa  ::  66  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ééttéé  ddééppllooyyééss  ssuurr  ll’’aaxxee  DDoorruummaa..  SSuurr  cceett  aaxxee  lleess  eennqquuêêtteess  oonntt  

ééttéé  mmeennééeess  ddaannss  66  ssiitteess  ddiifffféérreennttss  ::  

••  SSiittee  ddee  AAnnggoo  ––  DDiiggbbaa  ::  LL’’eennqquuêêttee  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  AAnnggoo  ––  DDiiggbbaa  aa  ccoouuvveerrtt  lleess  cchheeffffeerriieess  ddee  

SSaassaa  eett  NNggiinnddoo  àà  ll’’eexxttrrêêmmee  NNoorrdd  ––  OOuueesstt  dduu  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo  vveerrss  ssaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  

RRCCAA..  
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••  SSiittee  ddee  DDaakkwwaa  ::  LL’’eennqquuêêtteeuurr  ddééppllooyyéé  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  DDaakkwwaa  aa  ccoouuvveerrtt  llaa  cchheeffffeerriiee  EEzzoo  ssiittuuéé  

aauu  SSuudd  dduu  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo,,  eennttrree  lleess  CChheeffffeerriieess  SSaassaa  eett  MMooppooyy..  LLaa  cchheeffffeerriiee  EEzzoo  ttoouucchhee  

aauu  SSuudd  ––  EEsstt  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  PPookkoo  eett  aauu  SSuudd  ––  OOuueesstt  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  BBaammbbeessaa..  

••  SSiittee  ddee  BBaannddaa  ––  AAmmaaddii  ::  LL’’eennqquuêêtteeuussee  dduu  ssiittee  BBaannddaa  ––  AAmmaaddii  aa  ccoouuvveerrtt  ddaannss  sseess  

rreecchheerrcchheess  llaa  CChheeffffeerriiee  MMooppooyy  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  AAnnggoo  eett  llaa  CChheeffffeerriiee  MMaaddii  ddaannss  llee  

TTeerrrriittooiirree  ddee  PPookkoo..  

••  SSiittee  ddee  NNaappaarrkkaa  ––  BBaammbbaannggaannaa  ::  LLee  ssiittee  ddee  NNaappaarrkkaa  ––  BBaammbbaannggaannaa  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  llaa  

CChheeffffeerriiee  NNddoolloommoo  àà  ll’’eexxttrrêêmmee  NNoorrdd--OOuueesstt  dduu  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu,,  àà  ssaa  lliimmiittee  aavveecc  llee  

TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo..  CCee  ssiittee  ssee  ssiittuuee  àà  ll’’iinntteerrcceessssiioonn  ddee  ttrrooiiss  cchheeffffeerriieess  [[NNddoolloommoo  eett  

MMaalliinnggiinnddoo  ((TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu))  eett  MMooppooyy  ((TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo))]],,  ddee  ddeeuuxx  TTeerrrriittooiirreess  

((AAnnggoo  eett  DDuunngguu))  eett  ddee  ddeeuuxx  DDiissttrriiccttss  HHaauutt  ––  UUéélléé  eett  BBaass  ––  UUéélléé..  

••  SSiittee  ddee  PPaassii  ––  BBookkooyyoo  ::  LLee  ssiittee  ddee  PPaassii  ––  BBookkooyyoo  aa  ccoouuvveerrtt  ll’’eessppaaccee  ggééooggrraapphhiiqquuee  aallllaanntt  

ddee  MMaassoommbboo  ((CChheeffffeerriiee  NNddoolloommoo))  jjuussqquu’’àà  BBookkooyyoo  ((CChheeffffeerriiee  SSaassaa))  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  dduu  

TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo..  

••  SSiittee  ddee  LLoonnggoonnddoo  ::  LL’’eennqquuêêtteeuurr  ddee  LLoonnggoonnddoo  aa  mmeennéé  sseess  rreecchheerrcchheess  ddee  llaa  rroouuttee  qquuii  vvaa  ddee  

ZZaannggaabbaayy  ((CChheeffffeerriiee  SSaassaa))  jjuussqquu’’àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  ddee  llaa  RRCCAA  jjuussqquu’’àà  LLoonnggoonnddoo..  

  

bb..  AAxxee  BBaannggaaddii  ::  22  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ccoouuvveerrttss  ll’’aaxxee  BBaannggaaddii..  IIll  yy  aavvaaiitt  ddeeuuxx  ssiitteess  ddee  rreecchheerrcchhee..  

••  SSiittee  ddee  DDiiaaggbbee  ––  NNaakkoorrddaa  ::  LL’’eennqquuêêtteeuurr  ddee  ccee  ssiittee  aa  ccoouuvveerrtt  llaa  CChheeffffeerriiee  MMaalliinnggiinnddoo,,  ddaannss  

llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu..  

••  SSiiddee  ddee  BBaannggaaddii  ––  MMaakkuussaa  ––  NNaappooppoo  ::  LL’’eennqquuêêtteeuurr  aaffffeeccttéé  àà  ccee  ssiittee  aa  ooppéérréé  aauu  NNoorrdd  ––  

OOuueesstt  ddee  llaa  CChheeffffeerriiee  WWaannddoo  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu..  IIll  aa  ccoouuvveerrtt  lleess  vviillllaaggeess  ddee  

BBaannggaaddii,,  MMaakkuussaa,,  NNaappooppoo  eett  BBaannggbbii..  

cc..  AAxxee  DDuurruu  ::  CCoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’éépphhéémmèèrree  ppaassssaaggee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  cceett  aaxxee,,  uunn  sseeuull  eennqquuêêtteeuurr  

yy  aa  ééttéé  aaffffeeccttéé..  IIll  aa  ccoouuvveerrtt  lleess  vviillllaaggeess  ddeess  NNaammbbiiaa,,  DDuurruu,,  NNaakkaallee,,  BBiittiimmaa  eett  BBaayyoottee..  

dd..  AAxxee  FFaarraaddjjee  ::  DDeeuuxx  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ttrraavvaaiilllléé  ddaannss  cceett  aaxxee  eett  ssee  ssoonntt  ddééppllooyyééss  ddaannss  1166  ssiitteess,,  

nnoottaammmmeenntt  LLeemmaa,,  NNaaggeerroo  ((PPNNGG)),,  DDjjaabbiirr,,  BBaaddrrii,,  IImmaa,,  OOmmbbaallaannggaa,,    eett    FFaarraaddjjee  ––  CCeennttrree..  
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CCaarrttee  11  ::  PPllaann  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  ddaannss  lleess  TTeerrrriittooiirreess  ddee  FFaarraaddjjee,,    DDuunngguu,,  PPookkoo  eett  AAnnggoo  
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22..33..  EEcchhaannttiilllloonnnnaaggee  

  

SSuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  rreecchheerrcchhee  lleess  eennqquuêêtteess  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  aauupprrèèss  ddee  22..119922  ppeerrssoonnnneess,,  

lleessqquueelllleess  oonntt  ccoonnssttiittuuéé  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn  ddee  rreecchheerrcchhee..  9955,,9988%%  ddee  cceett  éécchhaannttiilllloonn  ((ssooiitt  22..110044  

ppeerrssoonnnneess))  ééttaaiieenntt  ccoonnssttiittuuééss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  ttaannddiiss  qquuee  44,,0022%%  ((ssooiitt  8888  

ppeerrssoonnnneess))  ééttaaiieenntt  ddeess  MMbboorroorroo..  

CCeettttee  rrééppaarrttiittiioonn  ééttaaiitt  dduuee  àà  ll’’aabbsseennccee  ddeess  eennqquuêêtteeuurrss  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  MMbboorroorroo  ;;  ccee  qquuii  aa  rreenndduu  ll’’aaccccèèss  

àà  lleeuurrss  ccaammppeemmeennttss  ppaarrffooiiss  ddiiffffiicciillee..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess    iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  ccee  

rraappppoorrtt    rreeffllèètteenntt  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  lleess  vvuueess  eett  lleess  iimmaaggeess  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  pplluuttôôtt  qquuee  cceelllleess    ddeess  

aalllloocchhttoonneess..  

  

TTaabblleeaauu  11  ::  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ppaarr  ssiittee,,  ppaarr  sseexxee  eett  ââggee    

  
TTRRAANNCCHHEE  DD’’AAGGEE  2200  àà  4400  AANNSS  4411  àà  6600  AANNSS  PPlluuss  ddee  6600  TTOOTTAALL  

SSIITTEE  HH  FF  HH  FF  HH  FF  HH  FF  TT  
AANNGGOO--DDIIGGBBAA  110011  4466  6688  2299  2288  0000  119977  7755  227722  
DDAAKKWWAA  2288  0099  7711  2299  3300  3355  112299  7733  220022  
BBAANNDDAA  ––  AAMMAADDII  112200  4400  8800  3300  1166  0099  221166  7799  229955  
NNAAPPAARRKKAA  ––  BBAAMMBBAA    9977  5544  2299  0055  1166  0000  114422  5599  220011  
PPAASSII  ––  BBOOKKOOYYOO  5566  6611  7700  1100  1122  0055  113388  7766  221144  
LLOONNGGOONNDDOO  5533  5500  6644  2233  1133  0099  113300  8822  221122  
DDIIAAGGBBEE  --  NNAAKKOORRDDAA  7722  4488  3322  2266  0000  0033  110044  7777  118811  
BBAANNGGAADDII  ––  
MMAAKKUUSSAA  

2299  1111  3311  0066  0000  0000  5500  1177  6677  

DDUURRUU  8811  1177  8844  1100  0077  0011  117722  2288  220000  
FFAARRAADDJJEE  3322  1188  226655  3333  0000  0000  229977  5511  334488  
TTOOTTAALL  666699  335544  779944  220011  112222  6622  11557755  661177  22119922  
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Population Loc

Mbororo

TTaabblleeaauu  22  ::  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee//MMbboorroorroo  

  
NN°°  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  

  
NNBBRREE  

000011  PPOOPPUULLAATTOONN  LLOOCCAALLEE  22110044  
  

000022  MMBBOORROORROO  8888  
  

  TTOOTTAALL  22..119922  
  
  

GGrraapphhiiqquuee  22  ::  PPooppuullaattiioonn  llooccaallee//MMbboorroorroo  eennqquuêêttééss  
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HHiissttooggrraammmmee  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee//MMbboorroorroo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSeeccttiioonn  33  ::  DDiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  

  

LLoorrss  ddee  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ––eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ééttéé  ccoonnffrroonnttééss  àà  pplluussiieeuurrss  

ddiiffffiiccuullttééss  ddoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

••  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess,,  ttrraauummaattiissééeess  ppaarr  llaa  ppssyycchhoossee  ddee  llaa  vviioolleennccee  ddee  bbrraaccoonnnniieerrss  ssoouuddaannaaiiss  eett  ddee  

llaa  LLRRAA  aaiinnssii  qquuee  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  ll’’AALLCC  ((AArrmmééee  ddee  LLiibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnggoo22)),,  rreeddoouutteenntt  ddééssoorrmmaaiiss  llaa  

pprréésseennccee  ddeess  ééttrraannggeerrss  eett  ssee  lliivvrreenntt  ddiiffffiicciilleemmeenntt  aauuxx  eennqquuêêtteeuurrss  ;;  

••  LLaa  mmééffiiaannccee  eett  llaa  rrééttiicceennccee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  ffaaiirree  ccoonnffiiaannccee  aauuxx  

eennqquuêêtteeuurrss  ssoonntt  dduueess  aauu  mmaannqquuee  ddee  ssuuiivvii  dd’’aauuttrreess  mmuullttiipplleess  eennqquuêêtteess  aannttéérriieeuurreess  eett  rraappppoorrttss  

ééllaabboorrééss  ppaarr  lleess  aaddmmiinniissttrraattiiffss;;  

••  CCeerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  aaccccuusseenntt  uunnee  ffrroouussssee  eett  uunnee  rrééttiicceennccee  ddeevvaanntt  lleess  eennqquuêêtteess  eett  rreeffuussaaiieenntt  lleess  

eennttrreettiieennss,,  ccaarr  ppeennssaaiieenntt--eelllleess,,  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  cceess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  sseerrvviirraaiieenntt    aauuxx  ppoouurrssuuiitteess  

jjuuddiicciiaaiirreess  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  cceerrttaaiinnss  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  MMbboorroorroo  ;;  

                                                 
2 Branche armée du Mouvement de Libération du Congo de Jean Pierre Bemba à l’époque de la rébellion. 
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••  LLaa  mmééffiiaannccee  eett  lleess  iimmaaggeess  ppaarrffooiiss  ddiiaabboolliissééss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  oonntt  rreenndduu  ddiiffffiicciillee  

ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ssiitteess  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  lliimmiitteenntt  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ddoonnnnééeess  iimmppoorrttaanntteess  ;;  

••  LLaa  ddééttéérriioorraattiioonn  aavvaannccééee  ddeess  rroouutteess  eesstt  uunn  bbllooccaaggee  ppoouurr  ll’’aatttteeiinnttee  ddee  cceerrttaaiinnss  ssiitteess  ooccccuuppééss  ppaarr  lleess  

MMbboorroorroo  ;;  

••  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  cceerrttaaiinnss  aaxxeess  oonntt  ééttéé  ddiiffffiicciilleess  rreennddaanntt  cceerrttaaiinnss  eennqquuêêtteeuurrss  

iinnddiissppoonniibblleess  ppoouurr  rraaiissoonnss  ddee  ssaannttéé..  

••  LLee  rreettrraaiitt  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  bbrroouussssee  ddeess  ccaammppss  ddeess  MMbboorroorroo  aa  eemmppêêcchhéé  àà  cceerrttaaiinnss  ddeess  eennqquuêêtteeuurrss  ddee  

rreennccoonnttrreerr  lleess  MMbboorroorroo..  DD’’ooùù  uunn  eeffffeeccttiiff  rréédduuiitt  ddeess  MMbboorroorroo  iinntteerrvviieewwééss..  

••  LLee  tteemmppss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ééttaaiitt  rreellaattiivveemmeenntt  ccoouurrtt,,  ccee  qquuii  aa  eemmppêêcchhéé  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  àà  ssuuiivvrree  lleess  

MMbboorroorroo  eenn  bbrroouussssee..  

••  LLeess  tteerrrriittooiirreess  ddee  BBoonnddoo  eett  BBuuttaa  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ccoouuvveerrttss  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteess,,  aalloorrss  qquuee  llee  pphhéénnoommèènnee  

MMbboorroorroo  yy  eesstt  aauussssii  oobbsseerrvvéé..  

••  LLee  rreettoouurr  ddee  llaa  pplluuiiee  eett  llee  mmaauuvvaaiiss  ééttaatt  ddeess  rroouutteess  nn’’oonntt  ppaass  ffaacciilliittéé  llee  ttrraavvaaiill  aauuxx  eennqquuêêtteeuurrss..  

  

SSeeccttiioonn  44  ::  BBrreeff  aappeerrççuu  ddee  llaa  RRééggiioonn  ddeess  UUéélléé  eenn  RRDDCC  

  

LLaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  pprréésseenntteerr  llaa  rrééggiioonn  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  cceettttee  ééttuuddee  eenn  ppaassssaanntt  eenn  rreevvuuee  lleess  

aassppeeccttss  ggééoo  ssppaattiiaall,,  hhuummaaiinn,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiooccuullttuurreell..  EEllllee  ddéétteerrmmiinnee  llee  mmiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee  eett  ssoocciioo--

hhiissttoorriiqquuee  aaffffeeccttéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  MMbboorroorroo..  

  

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  llaa  rreecchheerrcchhee  mmeennééee  aa  ccoouuvveerrtt  uunn  éécchhaannttiilllloonn  ddee  0044  tteerrrriittooiirreess  lleess  pplluuss  

ccoonncceerrnnééss  ppaarr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  ssuurr  lleess  1111  qquuee  ccoommpptteenntt  lleess  ddeeuuxx  ddiissttrriiccttss..  

  

44..11..  GGéénnéérraalliittééss  ssuurr  lleess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss  

  

aa))  SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  

LLaa  rrééggiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddeess  UUééllééss  eesstt  uunn  vvaassttee  eennsseemmbbllee  ssiittuuéé  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ((RRDDCC)),,  ddaannss  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee..  EEllllee  eesstt  ccoommpprriissee  eennttrree  33°°  eett  55°°  llaattiittuuddee  

NNoorrdd  eennttrree  eett  eennttrree  2233°°  eett  3300°°  lloonnggiittuuddee  EEsstt..  EEllllee  eesstt  bboorrnnééee  àà  ll’’EEsstt  ppaarr  llee  DDiissttrriicctt  ddee  ll’’IIttuurrii,,  aauu  NNoorrdd  

ppaarr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  CCeennttrraaffrriiccaaiinnee  ((RRCCAA))  eett  llee  SSoouuddaann,,  àà  ll’’OOuueesstt  ppaarr  llee  DDiissttrriicctt  ddee  MMoonnggaallaa  ddaannss  llaa  

PPrroovviinnccee  ddee  ll’’EEqquuaatteeuurr..  

EEllllee  ccoommpprreenndd  oonnzzee  tteerrrriittooiirreess,,  àà  ssaavvooiirr  ::  DDuunngguu,,  FFaarraaddjjee,,  WWaattssaa,,  RRuunngguu,,  PPookkoo,,  AAnnggoo,,  BBoonnddoo  eett  

NNiiaannggaarraa  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  ccee  pprroobbllèèmmee..  

  

LLaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss  ooccccuuppee  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  dd’’eennvviirroonn  119911..225500  KKmm22  rrééppaarrttiiss  eenn  ddeeuuxx  DDiissttrriiccttss  ddee  

HHaauutt  eett  BBaass  ––  UUéélléé..  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  HHaauutt  ––  UUéélléé  ééttaanntt  5500..662255  KKmm22  eett  cceellllee  ddee  BBaass  --  UUéélléé,,  114400..662255  

KKmm22..  
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CCaarrttee  22  ::  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss  eenn  RRDDCC  

  

  
  

  

  

CCaarrttee  33  ::  CCaarrttee  ddee  BBaass  UUéélléé  eett  dduu  HHaauutt  UUéélléé  

  

  
  

  

Région des Uélés 
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bb))  RReelliieeff  eett  hhyyddrrooggrraapphhiiee  

  

LLaa  rrééggiioonn  aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  ppaarrttiiee  sseepptteennttrriioonnaallee  ddee  llaa  zzoonnee  ppéérriipphhéérriiqquuee  dduu  bbaassssiinn  dduu  fflleeuuvvee  CCoonnggoo  ddoonntt  

ll’’aallttiittuuddee  vvaarriiee  ddee  550000  àà  11000000  mmèèttrreess..  LLee  ssoouu  ssooll  eesstt  ffoorrmméé  ddee  tteerrrraaiinnss  ttrrèèss  aanncciieennss  ((pprrééccaammbbrriieennss))..  LLeess  

aafffflleeuurreemmeennttss  ddeess  rroocchheess  eenn  ppllaaccee  yy  ssoonntt  rreellaattiivveemmeenntt  rraarreess  eett  ssee  vvooiieenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  llee  lliitt  ddeess  

ccoouurrss  dd’’eeaauu  eett  ssuurr  qquueellqquueess  ccoolllliinneess  iissoollééeess,,  ccaass  ddee  ccoommpplleexxee  ddee  bbaassee  MMbboommuu  eett  llee  LLiinnddiimmbbiiaa  llee  lloonngg  

ddee  llaa  RRiivviièèrree  UUéélléé..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  vvoollccaann..  UUnnee  lliiggnnee  ddee  ccoolllliinneess  ttrraavveerrssee  sseennssiibblleemmeenntt  ddee  ll’’EEsstt  àà  

ll’’OOuueesstt..  LLee  ssooll  eesstt  pplluuss  ffeerrttiillee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssuurrttoouutt  llee  lloonngg  ddeess  rriivviièèrreess..  

  

LLee  rréésseeaauu  hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee  eesstt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ffoorrmméé  ppaarr  llaa  rriivviièèrree  UUéélléé  àà  ll’’EEsstt,,  llaa  rriivviièèrree  MMbboommuu  aauu  

NNoorrdd  eett  llaa  rriivviièèrree  BBaammookkaannddii  aauu  SSuudd..  CChhaaccuunnee  ddee  cceess  rriivviièèrreess  ppoossssèèddee  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  aafffflluueennttss..  TToouutteess  

cceess  rriivviièèrreess  ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn  ffoorrtt  ddéébbiitt  eenn  ssaaiissoonn  ddee  pplluuiiee..  

  

cc))  CClliimmaatt  eett  vvééggééttaattiioonn  

  

TToouuttee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss  ssee  ssiittuuee  ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  cclliimmaatt  ttrrooppiiccaall  hhuummiiddee,,  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  uunnee  ssaaiissoonn  

pplluuvviieeuussee  qquuii  dduurree  dduu  mmooiiss  AAvvrriill  àà  NNoovveemmbbrree,,  eett  uunnee  ssaaiissoonn  ssèècchhee  qquuii  dduurree  ddee  DDéécceemmbbrree  àà  MMaarrss,,  eellllee  

ccoonnssttiittuuee  llaa  ppéérriiooddee  llaa  pplluuss  cchhaauuddee..  OOnn  nnoottee  cceeppeennddaanntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  vvaarriiaattiioonn  ssaaiissoonnnniièèrree  dd’’aannnnééee  eenn  

aannnnééee,,  ssoouuvveenntt  llaa  ssaaiissoonn  ssèècchhee  tteenndd  àà  ss’’aalllloonnggeerr..  CCeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  cclliimmaattiiqquueess  iinnqquuiièètteenntt  lleess  ppaayyssaannss  

ssuurrttoouutt  eenn  ppéérriiooddee  ddee  sseemmiiss  eett  ddee  ggeerrmmiinnaattiioonn..  SSaannss  lleess  pprreemmiièèrreess  pplluuiieess  oonn  nnee  ppeeuutt  sseemmeerr  llee  mmaaïïss,,  nnii  

ll’’aarraacchhiiddee..  LLeess  ttoorrnnaaddeess  ssuurrttoouutt  ssèècchheess  ssoonntt  aasssseezz  ffrrééqquueenntteess  eett  ttrrèèss  ffoorrtteess..  LL’’aalliizzéé  dduu  NNoorrdd  ––  EEsstt,,  ttrrèèss  

cchhaauudd  eett  sseecc,,  ssoouuffffllee  aauu  SSoouuddaann  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ssaaiissoonn  ssèècchhee..  

  

LLaa  vvééggééttaattiioonn  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  ffoorrêêtt  qquuii  aalltteerrnnee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  mmoossaaïïqquuee    aavveecc  ddeess  eessppaacceess  

ccoonnssiiddéérraabblleess  ccoouuvveerrttss  ddee  hhaauutteess  hheerrbbeess..  LLaa  ffoorrmmee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  eesstt  llaa  ssaavvaannee  aarrbboorrééee..  LLee  ttaappiiss  

hheerrbbaaccéé  eesstt  ffoorrmméé  ddee  ggrraammiinnééeess  ppoouuvvaanntt  aatttteeiinnddrree  22  àà  33  mmèèttrreess  ddee  hhaauutt  eett  ddoonntt  llaa  ddeennssiittéé  ppeeuutt  êêttrree  

éélleevvééee  oouu  ffaaiibbllee..  CC’’eesstt  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  mmaammmmiiffèèrreess  hheerrbbiivvoorreess  eett  ddeess  ggrraannddss  ccaarrnnaassssiieerrss..  CC’’eesstt  aauussssii  uunn  

ddoommaaiinnee  ppootteennttiieell  dd’’éélleevvaaggee  bboovviinn..  LLee  ttaappiiss  hheerrbbeeuuxx  eesstt  ddoommiinnéé  ppaarr  uunnee  ssttrraattee  aarrbbuussttiivvee  ffaaiittee  

dd’’aarrbbuusstteess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  eessppaaccééss,,  ppeerrddaanntt  lleeuurrss  ffeeuuiilllleess  eenn  ssaaiissoonn  ssèècchhee,,  mmaaiiss  rrééssiissttaannttee  aauuxx  iinncceennddiieess..  

  

AAccttuueelllleemmeenntt  oonn  aassssiissttee  àà  uunnee  rrééggrreessssiioonn  ddee  ffoorrêêtt,,  dduuee  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ssuurr  bbrrûûlliiss  eett  aauuxx  ffeeuuxx  ddee  bbrroouussssee..  

  

dd))  VViiee  ééccoonnoommiiqquuee  

  

LL’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  bbaassee  rreessttee  ll’’aaggrriiccuullttuurree..  EEllllee  eesstt  iittiinnéérraannttee  ssaannss  ffuummiieerr  eett  ssaannss  iirrrriiggaattiioonn..  LLeess  

vviillllaaggeeooiiss  bbrrûûlleenntt  eenn  fféévvrriieerr  ––  mmaarrss  lleess  ffrriicchheess  eett  uuttiilliisseenntt  lleess  cceennddrreess  ccoommmmee  eennggrraaiiss..  LLaa  rroottaattiioonn  ddeess  

ccuullttuurreess  eesstt  ttrrèèss  ffrrééqquueennttee..  LLee  ssooll  eesstt  eennssuuiittee  llaaiisssséé  eenn  jjaacchhèèrree  dduurraanntt  uunnee  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  ddeeuuxx  àà  cciinnqq  

aannss..  LLeess  hhoommmmeess  nnee  ss’’ooccccuuppeenntt  qquuee  ddee  ddééffrriicchheemmeenntt  qquuii  eexxiiggee  llaa  ffoorrccee  ;;  ccee  ssoonntt  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  

ccuullttiivveenntt  lleess  ssoollss  ddééffrriicchhééss..  LLaa  ccuullttuurree  eesstt  ddiivveerrssiiffiiééee  ::  rriizz,,  aarraacchhiiddee,,  mmaanniioocc,,  bbaannaanniieerr,,  mmaaïïss,,  ppaattaatteess  

ddoouucceess,,  ccaaffééiieerr,,  eettcc..  llaa  ppêêcchhee  ssee  pprraattiiqquuee  ssuurrttoouutt  eenn  ssaaiissoonn  ssèècchhee,,  ppaarr  llaa  mméétthhooddee  ddee  ffiilleett  eenn  ppiirroogguuee,,  

ddeess  nnaasssseess  eett  ddeess  hhaammeeççoonnss,,  ééppuuiisseemmeenntt  ddee  mmaarreess,,  eemmppooiissoonnnneemmeenntt  ppaarr  lleess  ssuuccss  vvééggééttaauuxx..  DDeess  ééttaannggss  

ssee  pprraattiiqquueenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss..  LLaa  cchhaassssee  aauu  ppiièèggee  eett  aauu  ffeeuu  ssee  pprraattiiqquuee  eenn  ssaaiissoonn  ssèècchhee..  LLaa  ccuueeiilllleettttee  ddee  

cchhaammppiiggnnoonnss,,  ddeess  ffrruuiittss  ssaauuvvaaggeess,,  llee  rraammaassssaaggee  ddee  cchheenniilllleess,,  tteerrmmiitteess,,  ssaauutteerreelllleess  ssoonntt  lleess  ttrraavvaauuxx  ddeess  

ffeemmmmeess  eett  ddeess  eennffaannttss..  
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DDaannss  pprreessqquuee  ttoouuss  lleess  vviillllaaggeess,,  uunn  ppeettiitt  cchheepptteell  ddee  ccaapprriinnss  oouu  dd’’aanniimmaauuxx  ddee  bbaassssee  ccoouurrss  vviitt  eenn  lliibbeerrttéé  

aauuttoouurr  ddee  ccaasseess,,  rraarreess  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  yy  iinnttèèggrreenntt  lleess  bboovviinnss..  LLeess  tteecchhnniiqquueess  dd’’éélleevvaaggee  ssoonntt  

rruuddiimmeennttaaiirreess..  

  

LLaa  rrééggiioonn  ppoossssèèddee  ddeess  ggîîtteess  ddee  ffeerr  nnoonn  eexxppllooiittéé,,  dd’’oorr  eett  ddee  ddiiaammaanntt  ddoonntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  rreessttee  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  aarrttiissaannaall..  

  

LLeess  rréésseeaauuxx  rroouuttiieerrss  eett  ffeerrrroovviiaaiirreess  ssoonntt  eenn  mmaauuvvaaiiss  ééttaatt  eett  lleeuurr  ttrraaffiicc  eesstt  ffoorrtt  lliimmiittéé..  LLaa  rrééggiioonn  aaccccèèddee  àà  

llaa  nnaavviiggaattiioonn  fflluuvviiaallee  ppaarr  uunnee  sseeuullee  oouuvveerrttuurree  ddee  ccoouurrtt  cchheemmiinn  ddee  ffeerr  pprroolloonnggéé  ddee  AAkkeettii  jjuussqquu’’àà  

BBuummbbaa..  LLaa  rrééggiioonn  ppoossssèèddee  qquueellqquueess  aaéérrooddrroommeess  aacccceessssiibblleess  aauuxx  aavviioonnss  mmooyyeennss  ccoouurrrriieerrss  ((IIssiirroo  ––  

AAbbaa))..  TToouutteeffooiiss  iill  eexxiissttee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppiisstteess  rruuddiimmeennttaaiirreess  pprriivvééeess  ffrrééqquueennttééeess  ppaarr  lleess  ppeettiittss  aavviioonnss,,  ccaass  

ddee  DDuunngguu,,  BBoonnddoo,,  FFaarraaddjjee,,  WWaattssaa,,  PPookkoo..  

  

44..22..  DDoonnnnééeess  hhiissttoorriiqquueess  

  

aa))  OOrriiggiinnee  eett  ppeeuupplleemmeenntt  

  

LLaa  rrééggiioonn  rreennffeerrmmee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  lleess  pplluuss  ddiivveerrsseess  eett  lleess  pplluuss  ééttrraannggeemmeenntt  mmêêllééeess..  OOnn  yy  ttrroouuvvee  ddeess  

ssoouuddaannaaiiss,,  ddeess  bbaannttuu  rreessttééss  rreellaattiivveemmeenntt  ppuurrss,,  dd’’aauuttrreess  aassssiimmiillééss  eett  aaccccuullttuurrééss,,  ddaannss  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  

vvaarriiaabblleess..  

  

LLaa  ttrriibbuu  AAZZAANNDDEE  rreessttee  mmaajjoorriittaaiirree  eett  ooccccuuppee  uunn  ggrraanndd  mmoorrcceeaauu  ddee  llaa  rrééggiioonn  qquuii  ccoommpprreenndd  llee  SSuudd  dduu  

SSoouuddaann,,  ll’’OOuueesstt  ddee  llaa  RRCCAA  eett  llee  NNoorrdd  ––  OOuueesstt  ddee  llaa  RRDDCC..  LLaa  ttrriibbuu  AAZZAANNDDEE  eesstt  ssoouuddaannaaiissee  ddee  ppaarr  sseess  

oorriiggiinneess  eett  sseess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  lliinngguuiissttiiqquueess,,  oorriiggiinneess  qquuii  rreemmoonntteenntt  aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  llaacc  TTcchhaadd..  

  

DDaannss  ssaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  VVAANNSSIINNAA((11))  ddiivviissee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  ll’’UUéélléé  eenn  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  lliinngguuiissttiiqquueess  ::  

••  uunnee  bbrraanncchhee  oorriieennttaallee  dduu  bblloocc  NNiiggeerr  ccoommpprreennaanntt  lleess  MMaaddii,,  lleess  BBaannggbbaa,,  lleess  MMaayyooggoo,,  lleess  BBaarraammbboo  

eett  lleess  AAzzaannddee..  

••  uunnee  bbrraanncchhee  ssoouuddaannaaiissee  cceennttrraallee  ccoommpprreennaanntt  lleess  MMaannggbbeettuu,,  lleess  MMoorruu--MMaaddii  eett  llee  ggrroouuppee  MMaammvvuu,,  

MMaannggbbuuttuu..  

  

AAccttuueelllleemmeenntt  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  iimmppllaannttééss  ttoouuss  eenn  mmiilliieeuu  AAzzaannddee..  ««  CCeettttee  nnaattiioonn  ZZaannddee,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  

ddoonncc  llaa  ddééffiinniirr  ccoommmmee  ::  uunn  aagggglloomméérraatt  dduu  ppeeuuppllaaddeess  ddiivveerrsseess,,  aappppaarrtteennaanntt  àà  ddeess  ffaammiilllleess  eetthhnniiqquueess  eett  

lliinngguuiissttiiqquueess  ddiifffféérreenntteess,,  ssoouummiisseess  ppaarr    uunn  ggrroouuppee  pprriimmiittiiff  ((qquuii  ss’’aappppeellaaiitt  ppeeuutt  êêttrree  ZZaannddee))  eett  qquuii  aa  

ddoonnnnéé  ssaa  llaanngguuee  eett  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  aauuxx  vvaaiinnccuuss,,  ssee  lleess  iinnccoorrppoorraanntt  eett  lleess  aacccceeppttaanntt  ppeeuu  àà  ppeeuu  ccoommmmee  

ddeess  ffaammiilllleess,,  ééggaalleess  àà  cceelllleess  ddoonntt  iill  ééttaaiitt  lluuii--mmêêmmee  pprriimmiittiivveemmeenntt  eett  aauutthheennttiiqquueemmeenntt  ccoommppoosséé..  »»
((22))

  

««  ……  EEtt  bbeeaauuccoouupp  dd’’aanntthhrrooppoolloogguueess  oonntt  ppuu  oobbsseerrvveerr  qquuee  llee  ZZaannddee  eesstt  uunn  hhoommmmee  hhoossppiittaalliieerr  ddoocciillee  àà  

ll’’aauuttoorriittéé,,  aaccccoommmmooddaanntt,,  aallllèèggrree  eett  ssoocciiaall,,  ccaappaabbllee  ddee  ss’’aaddaapptteerr  ssaannss  ttrroopp  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  aauuxx  nnoouuvveelllleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee,,  oouuvveerrtt  aauuxx  hhaabbiittuuddeess  jjuuggééeess  bboonnnneess  eett  uuttiilleess  cchheezz  lleess  ééttrraannggeerrss  eett  lleess  aauuttrreess  ppeeuupplleess  

vvooiissiinnss..  PPeeuuppllee  aaggrriiccuulltteeuurr,,  lleess  AAzzaannddee  ssoonntt  aauussssii  dd’’hhaabbiilleess  cchhaasssseeuurrss  eett  ppêêcchheeuurrss  »»
((33))  

  

bb))  OOrrggaanniissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ssoocciiaallee  

  
                                                 
(1) NDOMBE NESELE Vincent, Evolution du Domaine Matshanga (1951-1970), Mémoire inédit, 1974-75, p.3. 
(2) VAN DEN PLAS, La langue des Azande, In Iro Historico-Géog., GAND, 1921. 
(3) Abbé MIHIDI Barthélemy, Idéal moral Azande, (Morale chrétienne). 
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LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ssoocciioo--ppoolliittiiqquuee  ddeess  ppeeuupplleess  ddeess  UUééllééss  eenn  ggéénnéérraall  eesstt  ttrrèèss  hhiiéérraarrcchhiiqquuee,,  àà  cchhaaqquuee  éécchheelloonn  

ssee  ttrroouuvvee  uunnee  aauuttoorriittéé,,  eellllee--mmêêmmee  ssoouummiissee  àà  uunnee  aauuttoorriittéé  ssuuppéérriieeuurree..  

  

CChheezz  llee  ppeeuuppllee  mmaajjoorriittaaiirree  ZZaannddee,,  cc’’eesstt  llaa  ddyynnaassttiiee  rrooyyaallee  AAVVOONNGGAARRAA  qquuii  ssiiggnniiffiiee  ««  ddeesscceennddaannttss  ddee  

NNggaarraa  ((ffoorrccee))  ;;  AAvvoo  ((lliiaanntt)),,  lleess  lliiaannttss--llaa--ffoorrccee  »»,,  ddoommiinnaatteeuurrss,,  pprriisseess  ddeess  mmaaiinnss  ddee  AABBOOKKUUNNDDEE..  

  

AA  llaa  ttêêttee  ddee  cchhaaqquuee  ccoolllleeccttiivviittéé  llooccaallee  ssee  ttrroouuvvee  uunn  CChheeff,,  cceelluuii--ccii  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssaa  jjuurriiddiiccttiioonn  

ddeevvaanntt  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree..  IIll  jjoouuiitt  ddee  pplluussiieeuurrss  pprriivviillèèggeess..  SSeess  aaddmmiinniissttrrééss  lluuii  ddooiivveenntt  uunnee  

ppaarrttiiee  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  lleeuurrss  ccuullttuurreess  vviivvrriièèrreess,,  ddee  lleeuurr  cchhaassssee  eett  ppêêcchhee..  IIllss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  rreeddeevvaabblleess  

eennvveerrss  lleeuurrss  cchheeffss  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  mmaannuueell  ::  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  mmaaiissoonnss,,  ttrraavvaauuxx  ddee  ccuullttuurree,,  eettcc..  LLeess  cchheeffss  ddee  

llooccaalliittééss  ssoonntt  ddeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  dduu  cchheeff..  IIllss  eexxééccuutteenntt  eett  ffoonntt  rreessppeecctteerr  sseess  oorrddrreess..  

  

LLee  ssyyssttèèmmee  ffaammiilliiaall,,  lleess  mmooddeess  ddee  ffiilliiaattiioonn,,  dd’’hhéérriittaaggee  eett  ddee  ssuucccceessssiioonn  ssoonntt  ppaattrriilliinnééaaiirreess..  LLeess  ppaarreennttss,,  

lleess  aaîînnééss  eexxeerrcceenntt  uunnee  ffoorrttee  aauuttoorriittéé  ssuurr  lleess  eennffaannttss,,  lleess  ccaaddeettss  qquuii  lleeuurr  ddooiivveenntt  oobbééiissssaannccee  eett  rreessppeecctt..  

CCee  qquuii  ffaavvoorriissee  nnaattuurreelllleemmeenntt  lleeuurr  éédduuccaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  qquuii  ssee  ffaaiitt  aauu  mmooyyeenn  ddee  ccoonnsseeiillss,,  ddeess  

eexxeemmpplleess  àà  ssuuiivvrree,,  ddee  pprroovveerrbbeess,,  ccoonntteess,,  iinniittiiaattiioonn..  LLaa  ddoott  aauuttrreeffooiiss  ppaayyééee  aavveecc  ddeess  llaanncceess,,  ccoouutteeaauuxx,,  

ppaaggnneess,,  cchhiieennss  eettcc..……  ss’’éévvaalluuee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eesssseennttiieelllleemmeenntt  eenn  aarrggeenntt..  EEllllee  vvaarriiee  eennttrree  5500  eett  110000  $$  UUSS..  

  

44..33..  DDoonnnnééeess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  ssuurr  llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss
33
  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC  nnee  ssoonntt  pplluuss  aaccttuuaalliissééeess  ddeeppuuiiss  llee  
rreecceennsseemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  11998844..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  pplluussiieeuurrss  ssoouurrcceess  ssttaattiissttiiqquueess  ffoouurrnniisssseenntt  ddeess  
ddoonnnnééeess  ddiifffféérreenntteess  ssuurr  llaa  ddéémmooggrraapphhiiee  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  aauu  nniivveeaauu  ddeess  pprroovviinncceess,,  ddeess  ddiissttrriiccttss,,  ddeess  
tteerrrriittooiirreess  eett  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss..    
  
SSeelloonn  lleess  pprroojjeeccttiioonnss  ffaaiitteess  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  PPrroovviinncciiaallee  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee  ((II..NN..SS)),,  
ssuurr  bbaassee  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  rreecceennsseemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn    ccoonnggoollaaiissee  eenn  11998844,,  llaa  RRééggiioonn  ddeess  
UUééllééss  ccoommppttee  22..442299..002200  hhaabbiittaannttss  ddoonntt  11..116622..669933  hhoommmmeess44  eett  11..226666..332277  ffeemmmmeess..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  
rreeppaarrttiiee  ppaarr  ddiissttrriicctt,,  tteerrrriittooiirree  eett  sseexxee  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  RRééggiioonn  ::  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  ttrrèèss  iinnééggaalleemmeenntt  rrééppaarrttiiee..  LLeess  ddeennssiittééss  lleess  pplluuss  éélleevvééeess  ssee  rreennccoonnttrreenntt  ddaannss  llee  HHaauutt  ––  

UUéélléé,,  ssooiitt  1177  hhaabbiittaannttss//kkmm22  ttaannddiiss  qquuee  ddaannss  llee  BBaass  ––  UUéélléé,,  lleess  ddeennssiittééss  vvaarriieenntt  eennttrree  66  eett  77  

hhaabbiittaannttss//kkmm22..  LL’’oonn  nnoottee  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  fféémmiinniinnee  eesstt  pplluuss  nnoommbbrreeuussee  qquuee  lleess  hhoommmmeess..  CCeellaa  eesstt  llee  

                                                 
3 Unité de Pilotage du DSCRP, Monographie de la Province Orientale,Kinshasa, mars 2005 
4 I.N.S / Kisangani, projection par la méthode des intérêts composés annuels 

EENNTTIITTEE  AADDMMNNIISSTTRRAATTIIVVEE  HHOOMMMMEESS  FFEEMMMMEESS  PPOOPP..TTOOTTAALLEE  
DDiissttrriicctt  dduu  BBaass--UUéélléé  
11..  TTeerrrriittooiirree  ddee  BBuuttaa  
22..  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAkkeettii  
33..  TTeerrrriittooiirree  ddee  BBoonnddoo  
44..  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo  
55..  TTeerrrriittooiirree  ddee  BBaammbbeessaa  
66..  TTeerrrriittooiirree  ddee  PPookkoo  

      443366..887777  
          5599..995544  
          7755..445566  
          9944..111199  
          3366..441122  
          8800..229933  
          9900..664433  

    448833..117700  
        6655..447744  
        8822..440044  
      110022..778822  
          3355..884400  
          9977..668833  
          9988..998877  

      992200..00447777  
      112255..442288  
      115577..886600  
      119966..990011  
          7711..889922  
      116677..997766  
      118899..663300  

DDiissttrriicctt  dduu  HHaauutt--UUéélléé  
11..  TTeerrrriittooiirree  ddee  RRuunngguu  
22..  TTeerrrriittooiirree  ddee  NNiiaannggaarraa  
33..  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu  
44..  TTeerrrriittooiirree  ddee  FFaarraaddjjee  
55..  TTeerrrriittooiirree  ddee  WWaattssaa  
66..  TTeerrrriittooiirree  ddee  WWaammbbaa  

      772255..881166  
      117755..227788  
          4488..887722  
          9999..555500  
      112288..661144  
          8888..880033  
      118844..669999  

      778833..115577  
      118899..112255  
          5522..773333  
      110077..441155  
      113388..777755  
          9955..881199  
      119999..229900  

  11..550088..997733  
        336644..440033  
        110011..660055  
        220066..996655  
        226677..338899  
        118844..662222  
        338833..998899  
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rreefflleett  ddeess  iinnddiicceess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  nnaattiioonnaauuxx,,  lleess  ffeemmmmeess  rreepprréésseenntteenntt  5533%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  

RRDDCC..  

  

  

44..44..  AAccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess  eett  ccrrooyyaanncceess    

  

LLaa  ppeeiinnttuurree  mmuurraallee,,  llaa  cchhoorrééggrraapphhiiee,,  llaa  mmuussiiqquuee  eett  llaa  ssccuullppttuurree  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’aarrtt  ZZaannddee..  AArrttiissaannss,,  lleess  

AAzzaannddee  ssoonntt  ddeess  ffoorrggeerroonnss,,  ddeess  ppoottiieerrss  ;;  iillss  ss’’aaddoonnnneenntt  àà  llaa  vvaannnneerriiee……ccee  qquuii  nnee  mmaannqquuee  ppaass  ddee  

ttrraannssppaarraaîîttrree  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  mmééttaapphhoorreess  eemmppllooyyééeess  ppoouurr  ttrraadduuiirree  lleeuurr  ppeennssééee..  LLeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  

mmuussiiqquuee  ssoonntt  lleess  xxyylloopphhoonneess,,  llaa  llyyrree,,  llee  lliikkeemmbbee,,  llee  ggoonn,,  llee  ttaamm--ttaamm..  

CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  ccuullttuurreell  qquuee  llee  ZZaannddee  vviitt  ssaa  vviiee  mmoorraallee,,  ssoouuss  llee  rreeggaarrdd  ccoonnssttaanntt  ddeess  aannccêêttrreess  eett  ddee  

MMBBOOLLII  ((DDiieeuu))  eett  cc’’eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  ssoocciiooccuullttuurreell  qquu’’iill  ss’’aaddoonnnnee  aauuxx  pprraattiiqquueess  rriittuueelllleess  ddee  llaa  

ccoonnffeessssiioonn..  

  

LLeess  llaanngguueess  ppaarrllééeess  ssaannss  llaa  rrééggiioonn  ssoonntt  ::  llee  PPaazzaannddee,,  llee  BBaannggaallaa,,  llee  KKiisswwaahhiillii,,  llee  KKiissaannggoo  ((RRCCAA)),,  

ll’’AArraabbee  ((SSoouuddaann))..  
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CCHHAAPPIITTRREE  DDEEUUXXIIEEMMEE  ::  
LLEESS  MMBBOORROORROO  ::  OORRIIGGIINNEESS,,  MMIIGGRRAATTIIOONNSS    

EETT  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEESS  UUEELLEESS  
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PPoouurr  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  llee  pphhéénnoommèènnee  MMbboorroorroo  eett  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  

ddiifffféérreenntteess  eennqquuêêtteess,,  llee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  ssee  pprrooppoossee    ddee  ttrraaiitteerr  ddeess  oorriiggiinneess  ddeess  MMbboorroorroo,,  ddee  lleeuurrss  

mmiiggrraattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  ddee  lleeuurr  iimmppllaannttaattiioonn  ddaannss  lleess  UUééllééss..    

  

SSeeccttiioonn  11..  OOrriiggiinneess  ddeess  MMbboorroorroo  

  

11..11..  QQuuii  ssoonntt  lleess  MMbboorroorroo  ??  

  

SSeelloonn  ll’’eennqquuêêttee,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  ttiirreerraaiieenntt  lleeuurr  nnoomm  ddee  llaa  llaanngguuee  FFaallaatthhaa  ooùù  MMbboorroorroo  

ssiiggnniiffiieerraaiitt  vvaacchhee..  CCee  ssoonntt  ddeess  éélleevveeuurrss  nnoommaaddeess  ddoonntt  llaa  vviiee  eesstt  ttrrèèss  ééttrrooiitteemmeenntt  lliiééee  aauu  bbééttaaiill  eett  aauu  

ppââttuurraaggee..  

LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  iinnddiiqquueenntt  qquuee  ppoouurr  uunn  MMbboorroorroo,,  llaa  vvaacchhee  eesstt  uunn  ssyymmbboollee  qquuii  rreepprréésseennttee  nnoonn  

sseeuulleemmeenntt  llaa  rriicchheessssee,,  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  uunnee  ggaarraannttiiee  ddee  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  eett  eexxiisstteennttiieellllee..  DDaannss  

ssoonn  éécchheellllee  ddee  vvaalleeuurr,,  llee  MMbboorroorroo  ppllaaccee  ttoouujjoouurrss  llaa  vvaacchhee  eenn  pprreemmiièèrree  ppoossiittiioonn,,  ssaa  ffaammiillllee  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  

ppoossiittiioonn  eett  lluuii--mmêêmmee  eenn  ttrrooiissiièèmmee  ppoossiittiioonn..  

  

LLeess  MMbboorroorroo,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé,,    aappppaarrttiieennnneenntt  àà  ll’’eetthhnniiee  FFaallaatthhaa  oouu  FFoouullaannii,,  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  

ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  dd’’AAffrriiqquuee  oocccciiddeennttaallee..  OOnn  lleess  rreennccoonnttrree  ddaannss  pplluussiieeuurrss  EEttaattss  aaffrriiccaaiinnss  ddoonntt  llaa  RRCCAA,,  

llee  TTcchhaadd,,  llaa  LLyybbiiee,,  llee  NNiiggeerriiaa,,  llee  NNiiggeerr,,  llaa  MMaauurriittaanniiee,,  llee  CCaammeerroouunn,,  eettcc..  

  

LLeess  FFaallaatthhaa  ssoonntt  ssuubbddiivviissééss  eenn  pplluussiieeuurrss  ttrriibbuuss  ddoonntt  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ssoonntt  ::  

--  LLeess  HHoouuddaa  oouu  AAhhoouuddaa  ::  CCeess  ssoonntt  ddeess  FFaallaatthhaa  ddee  tteeiinntt  ssoommbbrree,,  ppoorrttaanntt  pplluussiieeuurrss  ttaattoouuaaggeess  ssuurr  llee  

ccoorrppss..  IIllss  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  rriicchheess,,  nnoommaaddeess  eett  ppaarrffooiiss  vviioolleennttss..  IIllss  ssoonntt  aauussssii  aappppeellééss  JJaarraaggeennaa  oouu  

ccoouuppeeuurrss  ddee  rroouuttee..  LLeeuurr  aaccttiivviittéé  pprriinncciippaallee,,  eenn  pplluuss  ddee  ll’’éélleevvaaggee,,  eesstt  llee  bbrraaccoonnnnaaggee..  

--  LLeess  DDaanneehhiiddii  ssoonntt  ddeess  FFaallaatthhaa  ddee  tteeiinntt  ccllaaiirr..  IIllss  pprrééffèèrreenntt  éélleevveerr  ddeess  vvaacchheess  ddee  ccoouulleeuurr  bbllaanncchhee..  IIllss  

ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaaiissiibblleess..  LLeess  DDaanneehhiiddii  ssee  rreettrroouuvveenntt  pplluuss  aauu  SSoouuddaann  qquuee  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss..  

--  LLeess  DDjjaakkeettee  oonntt  aauussssii  ddeess  tteeiinnttss  ccllaaiirrss..  IIllss  ssee  ddiissttiinngguueenntt  ddeess  DDaanneehhiiddii  ppaarr  lleeuurr  hhaabbiittuuddee  ddee  ssee  ttrreesssseerr  

lleess  cchheevveeuuxx  eett  ddaannss  lleeuurr  éélleevvaaggee,,  iillss  nn’’oonntt  aauuccuunnee  pprrééfféérreennccee  qquuaanntt  àà  llaa  ccoouulleeuurr  ddeess  vvaacchheess  àà  éélleevveerr..  IIllss  

ssoonntt  aauussssii  nnoommaaddeess  eett  ssee  rreettrroouuvveenntt  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss..  

--  LLeess  SSaatthhii  eett  lleess  EEbbeebbeellee  ééggaalleemmeenntt  ddee  tteeiinntt  ccllaaiirr,,  ssee  rraapppprroocchheenntt  pplluuss  ddeess  DDjjaakkeettee..  

  

EEnn  ttaanntt  qquu’’éélleevveeuurrss,,  eett  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  lleeuurr  bbééttaaiill  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  aarrmmééss..  

CCeerrttaaiinnss  ddiissppoosseenntt  ddeess  aarrmmeess  bbllaanncchheess  ((ccoouutteeaauuxx,,  llaanncceess,,  ffllèècchheess,,……)),,  dd’’aauuttrreess  ppoorrtteenntt  ddeess  aarrmmeess  

llééggèèrreess  ddee  ppeettiitt  ccaalliibbrree  eett  dd’’aauuttrreess  eennccoorree,,  ccoommmmee  lleess  HHoouuddaa,,  aajjoouutteenntt  àà  cceess  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess,,  dd’’aauuttrreess  

ttyyppeess  ddeess  aarrmmeess  ccoommmmee  ddeess  ggrreennaaddeess..  

  

LLee  nnoommaaddiissmmee  eesstt  ttrraaddiittiioonnnneell  cchheezz  lleess  MMbboorroorroo..  LLeeuurr  mmooddee  ddee  vviiee  eesstt  ddyynnaammiiqquuee  eett  ss’’aaddaappttee  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  ppeerrppééttuueell  cchhaannggeemmeenntt..  AA  ccaauussee  ddee  lleeuurr  mmooddee  ddee  vviiee  eett  ddee  lleeuurrss  

aaccttiivviittééss,,  iillss  ssoonntt  ssoouuvveenntt  uunn  ppeeuuppllee  mmaarrggiinnaalliisséé  ppaarr  lleess  ppoolliittiiqquueess  ooffffiicciieelllleess    ddeess  ppaayyss  ooùù  iillss  ssoonntt  

iimmppllaannttééss,,  dd’’ooùù,,  iillss  ddéévveellooppppeenntt  ffaacciilleemmeenntt  llee  ssyynnddrroommee  ddee  ppeerrssééccuuttiioonn  eett  vviivveenntt  ttoouujjoouurrss  ssuurr  llaa  

ddééffeennssiivvee  ((aauuttrree  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iillss  ssoonntt  aarrmmééss))..          IIllss  nn’’oonntt  ppaass  aaccccèèss  aauuxx  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  ddee  

bbaassee  tteell  qquuee  ::  éédduuccaattiioonn,,  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé,,  llooiissiirrss..  LLee  ttaauuxx  dd’’aannaallpphhaabbééttiissmmee  eesstt  ttrrèèss  éélleevvéé  ppaarrmmii  lleess  

MMbboorroorroo..  

  

SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  rraappppoorrttééeess  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteeuurrss,,  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  hhaabbiittuuééss  àà  vviivvrree  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  

ddaannss  llaa  bbrroouussssee  eett  ll’’oonn  aa  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  qquu’’iillss    oonntt  uunn  sseennss  ttrrèèss  éélleevvéé  dd’’oorriieennttaattiioonn..  PPaarrmmii  lleess  MMbboorroorroo,,  iill  
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yy  aauurraaiitt    ddeess  FFaakkiiss  oouu  MMaarraabboouuttss  qquuii  lleess  gguuiiddeenntt  eenn  ss’’oorriieennttaanntt  ggrrââccee  aauuxx  ééttooiilleess..  DD’’aapprrèèss  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  aauurraaiieenntt  ééttéé  ffoouurrnniieess  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  MMOOUUSSTTAAFFAA  AALLII,,  uunn  MMbboorroorroo  ddee  4488  aannss  

rreennccoonnttrréé  ddaannss  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ddee  NNdduullee  ((4477  KKmm  dd’’AAnnggoo)),,  lleess  FFaakkiiss  aauurraaiieenntt  uunn  ccooddee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ttrrèèss  ccoommpplleexxee..  LLoorrssqquu’’uunn  FFaakkii  dd’’uunn  HHaarrddoo  vvoouuddrraaiitt    ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  uunn  mmeessssaaggee  aauu  FFaakkii  dd’’uunn  aauuttrree  

HHaarrddoo,,  iill  rrééddiiggee  ssoonn  mmeessssaaggee  ssuurr  uunn  mmoorrcceeaauu  ddee  bbooiiss  ssppéécciiaall,,  nneettttooiiee  llee  tteexxttee  ddaannss  uunnee  eeaauu  ssppéécciiaallee  eett  

aauu  mmêêmmee  mmoommeenntt,,  llee  FFaakkii  ccoorrrreessppoonnddaanntt  rreeççooiitt  llee  mmeessssaaggee  ddaannss  ssoonn  eeaauu,,  rrééppaanndd  cceettttee  eeaauu  ssuurr  ssoonn  

mmoorrcceeaauu  ddee  bbooiiss,,  eett  aauussssii  ttôôtt,,  llee  mmeessssaaggee  ss’’yy  iimmpprriimmee55..  

  

11..22..  OOrrggaanniissaattiioonn  ssoocciiaallee  ddeess  MMbboorroorroo  

  

DD’’aapprrèèss  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  ffaammiilliiaallee  ddeess  MMbboorroorroo  ppaarraaîîtt    ssiimmppllee  eett  nnee  

ddiiffffèèrree  pprreessqquuee  ppaass  dd’’aauuttrreess  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  aaffrriiccaaiinnss..  LLeess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ssuubbddiivviissééss  eenn  ttrriibbuuss,,  llee  

cchheeff  ddee  llaa  ttrriibbuu  eesstt  llee  DDoo--hhaarrddoo..  CChhaaqquuee  ttrriibbuu  eesstt  ssuubbddiivviissééee  eenn  hhaarrddoo  ((ccllaannss))  ddoonntt  llee  CChheeff  aauussssii  eesstt  

aappppeelléé  hhaarrddoo..  UUnnee  ttrriibbuu  ppeeuutt  ccoommpptteerr  eennttrree  4400  eett  110000  hhaarrddoo  sseelloonn  ssoonn  iimmppoorrttaannccee..  CChhaaqquuee  hhaarrddoo  eesstt  

ssuubbddiivviisséé  eenn  ffaammiilllleess  eett  ppeeuutt  ccoommpptteerr  eennttrree  33  eett  55  ffaammiilllleess..  LLaa  ffaammiillllee  eesstt  llaa  cceelllluullee  ddee  bbaassee  ddeess  

MMbboorroorroo..  EEllllee  ccoommpprreenndd  lleess  ppaarreennttss,,  lleess  ggrraannddss  ppaarreenntt,,  lleess  oonncclleess  eett  lleess  ttaanntteess,,  lleess  ccoouussiinnss  eett  ccoouussiinneess,,  

lleess  eennffaannttss,,  lleess  nneevveeuuxx  eett  nniièècceess..  AAiinnssii,,  uunnee  ffaammiillllee  ccoommpprreennddrraaiitt  ffaacciilleemmeenntt  4400  eett  5500  mmeemmbbrreess..  

  

11..33..  AAccttiivviittééss  ddeess  MMbboorroorroo  

  

DD’’aapprrèèss  lleess  aaccttiivviittééss  qquu’’iillss  mmèènneenntt,,  lleess  MMbboorroorroo  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccllaassssééss  eenn  ddeeuuxx  ggrroouuppeess,,  àà  ssaavvooiirr  ::  lleess  

éélleevveeuurrss  eett  lleess  bbrraaccoonnnniieerrss..  

  

••  LLeess  éélleevveeuurrss,,  qquuii  ssoonntt  lleess  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx,,  ssoonntt  eenn  ppeerrppééttuueellllee  rreecchheerrcchhee  dduu  bboonn  ppââttuurraaggee  eett  dd’’uunnee  

bboonnnnee  hhyyddrrooggrraapphhiiee..  UUnnee  ffaammiillllee  MMbboorroorroo  eesstt  iimmppoorrttaannttee,,  lloorrssqquu’’eellllee  ddiissppoossee  dd’’uunn  nnoommbbrree  éélleevvéé  

ddee  bbééttaaiill..  LLaa  ffaammiillllee  llaa  pplluuss  ppaauuvvrree  eesstt  cceellllee  qquuii  ddiissppoosseerraaiitt  ddee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  cceenntt  cciinnqquuaannttee  ((115500))  

ttêêtteess  ddee  vvaacchheess..  OOnn  rreennccoonnttrree  mmêêmmee  ddeess  ffaammiilllleess  qquuii  ccoommpptteenntt  jjuussqquuee  vviinnggtt  cciinnqq  mmiillllee  ((2255..000000))  

ddeess  vvaacchheess  ddaannss  lleeuurrss  cchheepptteell  ((tteell  eesstt  llee  ccaass  dduu  HHaarrddoo  DDJJIIBBIIRRII  ddee  BBoossssoo  àà  AAmmaaddii))..  MMaaiiss,,  uunnee  

ffaammiillllee  mmooyyeennnnee  ccoommppttee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  550000  ttêêtteess  ddeess  vvaacchheess..66  

••  UUnn  ssééjjoouurr  pplluuss  oouu  mmooiinnss  pprroolloonnggéé  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  uunn  mmiilliieeuu  ccoonnttrriibbuuee  àà  uunnee  ssppoolliiaattiioonn  ttrrèèss  

aavvaannccééee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((aassssèècchheemmeenntt  pprréémmaattuurréé  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu,,  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  ppooiinnttss  

dd’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  ddéésshheerrbbaaggee  ttrrèèss  aavvaannccéé,,  éénnoorrmmeess  ddééppôôttss  ddee  bboouusseess,,  éélliimmiinnaattiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  

ttoouuss  lleess  hheerrbbiivvoorreess  ssaauuvvaaggeess  aauu  pprrooffiitt  ddeess  vvaacchheess))..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iillss  ssoonntt  oobblliiggééss  ddee  cchhaannggeerr  

rréégguulliièèrreemmeenntt  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ccaammppss,,  ccee  qquuii  jjuussttiiffiiee  lleeuurr  mmooddee  ddee  vviiee  nnoommaaddee..  

••  LLeess  MMbboorroorroo  éélleevveeuurrss  ssoonntt  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  ddeess  mmééttaayyeerrss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquuee  lleess  mmooiinnss  nnaannttiiss  

rreeççooiivveenntt  ddeess  pplluuss  nnaannttiiss,,  sseelloonn  cceerrttaaiinneess  rrèègglleess  ccoonnvveennuueess  ddee  mmééttaayyaaggee,,  ddeess  bbêêtteess  qquu’’iillss  ffeerroonntt  

ppaaîîttrree  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinneess  ppéérriiooddee  eett  qquu’’iillss  ddeevvrroonntt  rreessttiittuueerr  ppaarr  llaa  ssuuiittee  aauuxx  pprroopprriiééttaaiirreess  ddaannss  lleess  

ssttrriiccttss  rreessppeeccttss  ddee  lleeuurrss  nnoorrmmeess  ddee  mmééttaayyaaggee..  CCee  ssyyssttèèmmee  ffaaiitt  qquuee  ttoouutt  MMbboorroorroo  eesstt  àà  mmeessuurree  ddee  ssee  

ccrrééeerr  uunn  cchheepptteell..  

LLeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  rreeccuueeiilllliiss  iinnddiiqquueenntt  qquu’’àà  llaa  nnaaiissssaannccee,,  cchhaaqquuee  eennffaanntt  MMbboorroorroo  ddee  sseexxee  

mmaassccuulliinn  rreeççooiitt  ddee  sseess  ppaarreennttss,,  sseelloonn  lleeuurrss  ppoossssiibbiilliittééss,,  aauuxx  mmooiinnss  ddee  ddeeuuxx  bbêêtteess,,  uunn  mmââllee  eett  uunnee  

ffeemmeellllee..  

                                                 
5 Il est fort probable que ce type d’informations reflète un certain nombre d’images et de stéréotypes au moment 
de la rencontre de deux cultures différentes. 
6 Informations récoltées à Amadi par l’enquêteuse Sophie Kenda auprès du hardo Djibiri en avril 2006 
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••  LLeess  bbrraaccoonnnniieerrss  sseerraaiieenntt  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  ttrriibbuu  HHoouuddaa..  IIllss  vviivveenntt  ddee  llaa  cchhaassssee  eett  dduu  ppiillllaaggee  ddeess  vvaacchheess  

dd’’aauuttrreess  MMbboorroorroo..  DD’’hhaabbiittuuddee,,  iillss  ssoonntt  pplluuss  aaggrreessssiiffss,,  bbiieenn  ddoottééss  eenn  ééqquuiippeemmeennttss  mmiilliittaaiirreess  ((tteennuueess,,  

aarrmmeess,,  cchheevvaauuxx  eett  âânneess))..  LLeess  aauuttrreess  MMbboorroorroo  lleess  ccrraaiiggnneenntt  eett  lleess  éévviitteenntt..  DD’’aapprrèèss  llee  mmêêmmee  

MMOOUUSSTTAAFFAA  AALLII77  cciittéé  ccii--ddeessssuuss,,  ccee  ssoonntt  cceess  bbrraaccoonnnniieerrss  qquuii  eenn  RRCCAA  ssoonntt  ddeess  JJaarraaggeennaa  oouu  

ccoouuppeeuurrss  ddeess  rroouutteess..  

  

11..44..  HHaabbiittuuddeess  aalliimmeennttaaiirreess  

  

NNoottrree  eennqquuêêttee  rréévvèèllee    qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddee  llaa  vviiaannddee  ddee  bbooeeuuff,,  dduu  llaaiitt  eett  

ddee  sseess  ddéérriivvééss..  IIllss  mmaannggeenntt  aauussssii  ttoouuss  lleess  aalliimmeennttss  ccoonnssoommmmééss  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..  IIllss  nnee  

ccuullttiivveenntt  ppaass..  

PPoouurr  ss’’aapppprroovviissiioonnnneerr  eenn  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess,,  iillss  vvoonntt  vveerrss  lleess  vviillllaaggeess  eett  ss’’eenn  pprrooccuurreenntt  aauupprrèèss  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  

  

11..55..  MMooyyeennss  ééccoonnoommiiqquueess  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  

  

EEnn  pplluuss  ddeess  vvaacchheess  eett  aauuttrreess  aanniimmaauuxx  ddoommeessttiiqquueess  qquu’’iillss  ppoossssèèddeenntt  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt,,  cceerrttaaiinnss  

MMbboorroorroo  pprréésseennttss  ssuurr  lleess  aaxxeess  ccoouuvveerrttss  ppaarr  nnooss  eennqquuêêtteess  ddiissppoosseerraaiieenntt  ddee  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ssuuffffiissaannttss..  

LLeess  pprriinncciippaalleess  mmoonnnnaaiieess  qquu’’iillss  ddééttiieennnneenntt    ssoonntt  ((ppaarr  oorrddrree  dd’’iimmppoorrttaannccee))  ::  

••  LLee  FFrraanncc  CCFFAA  ;;  

••  LLee  DDoollllaarr  AAmméérriiccaaiinn  ;;  

••  LLee  SShhiilllliinngg  OOuuggaannddaaiiss  ;;  

••  LLee  FFrraanncc  CCoonnggoollaaiiss..  

LLaa  ppoosssseessssiioonn  dd’’iimmppoorrttaanntteess  ssoommmmeess  eenn  FFrraannccss  CCFFAA  ppeeuutt  jjuussttiiffiieerr  dd’’uunn  ccôôttéé  lleeuurr  aappppaarrtteennaannccee  aauuxx  

ppaayyss  ddee  llaa  zzoonnee  CCFFAA,,  eett  ddee  ll’’aauuttrree,,  llaa  ppeerrmmaanneennccee  ddeess  rraappppoorrttss  qquu’’iillss  ccoonnttiinnuueenntt  àà  eennttrreetteenniirr  aavveecc  lleeuurrss  

ppaayyss  ddee  pprroovveennaannccee..  

  

11..66..  CCrrooyyaanncceess  rreelliiggiieeuusseess  

  

SSeelloonn  lleess  iinnddiiccaattiioonnss  ddee  ll‘‘eennqquuêêttee  eett  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  iinntteerrrrooggééeess,,  uunnee  ggrraannddee  

ppaarrttiiee  ddeess  MMbboorroorroo  sseerraaiieenntt  ddeess  aanniimmiisstteess  qquuii  aaccccoorrddeerraaiieenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  iimmppoorrttaannccee  aauuxx  pprraattiiqquueess  

ffééttiicchhiisstteess..  IIll  sseemmbbllee,,  sseelloonn  lleess  eennqquuêêttééss,,  qquu’’oonn  lleess  vvooiitt  ssoouuvveenntt  ssee  rreeccuueeiilllliirr  ssuurr  ddeess  ttoommbbeess..    

PPaarr  ccoonnttrree,,  aa--tt--oonn  ééggaalleemmeenntt  rreeccuueeiillllii,,  dd’’aauuttrreess  MMbboorroorroo  pprraattiiqquueenntt  ll’’IIssllaamm..  

  

11..77..  DD’’ooùù  vviieennnneenntt  lleess  MMbboorroorroo  ??  

  

LLeess  MMbboorroorroo  aappppaarrttiieennnneenntt  aauu  ggrroouuppee  ddeess  FFuullbbeess  ((FFaallaatthhaa)),,  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  

dd’’AAffrriiqquuee  oocccciiddeennttaallee..  IIllss  vviivveenntt  ddaannss  aauu  mmooiinnss  1188  EEttaattss  aaffrriiccaaiinnss  ddoonntt  llee  NNiiggeerriiaa,,  llee  NNiiggeerr,,  llaa  GGuuiinnééee,,  

llee  SSéénnééggaall,,  llee  MMaallii,,  llaa  MMaauurriittaanniiee  eett  llee  CCaammeerroouunn..  

  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  FFuullbbeess,,  lleess  MMbboorroorroo  oonntt  ccoonnsseerrvvéé  lleeuurr  mmooddee  ddee  vviiee  ppaassttoorraall,,  éélleevvaanntt  

lleeuurr  bbééttaaiill  ddaannss  lleess  vvaasstteess  pprraaiirriieess  dduu  ppllaatteeaauu..  DDèèss  llee  XXIIXXee  ssiièèccllee,,    iillss  qquuiittttèèrreenntt  lleeuurrss  tteerrrriittooiirreess  ssiittuuééss  

ddaannss  ccee  qquuii  eesstt  aauujjoouurrdd''hhuuii  llee  NNiiggeerriiaa  ppoouurr  ss''iinnssttaalllleerr  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt  dduu  CCaammeerroouunn  ooùù  iillss  ttrroouuvvèèrreenntt  

                                                 
7 Moustafa Ali est uunn  MMbboorroorroo  ddee  4488  aannss  rreennccoonnttrréé  ddaannss  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ddee  NNdduullee  ((4477  KKmm  dd’’AAnnggoo)) 
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bbeeaauuccoouupp  dd''eessppaacceess  lliibbrreess..  IIllss  vviivvaaiieenntt  aauuxx  ccôôttééss  ddeess  ffeerrmmiieerrss  llooccaauuxx  ssaannss  ggrraannddss  ccoonnfflliittss  oouuvveerrttss,,  

éélleevvaanntt  lleeuurr  cchheepptteell  ddaannss  llaa  zzoonnee  ssiittuuééee  eennttrree  lleess  mmoonnttaaggnneess  eett  lleess  ppllaaiinneess..  IIllss  ssoonntt  ffiieerrss  ddee  lleeuurr  iiddeennttiittéé  

eett  ddee  lleeuurr  ccuullttuurree  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llee  ccooddee  dduu  ppuullaaaakkuu  qquuii  eennsseeiiggnnee  ll''iinnddééppeennddaannccee,,  llaa  ddiissccrrééttiioonn  eett  llee  

ccoonnttrrôôllee  ddee  ssooii..  IIllss  ssee  ssoonntt  ccoonnvveerrttiiss  àà  ll''IIssllaamm  dduurraanntt  llee  ssiièèccllee  ddeerrnniieerr..  

IIllss  ssoonntt  lloonnggtteemmppss  rreessttééss  àà  ll''ééccaarrtt  ddeess  aauuttrreess  ppeeuupplleess,,  mmaaiiss  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  ddaannss  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  

ttrraannssiittiioonn  qquuii  ppaassssee  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  dd''eennttrree  eeuuxx  ppaarr  llaa  ssccoollaarriissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss  eett  ll''aabbaannddoonn  

pprrooggrreessssiiff  ddee  ll''aaggrriiccuullttuurree  eett  ddee  ll''éélleevvaaggee.. 8 

  

aa..  PPrreemmiieerr  iittiinnéérraaiirree  

  

EEnn  rreeccoonnssttiittuuaanntt  lleess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  oonn  ppeeuutt  eessttiimmeerr  qquu’’uunnee  pprreemmiièèrree  vvaagguuee  ddeess  

MMbboorroorroo  pprréésseennttss  eenn  RRDDCC,,  ttoouujjoouurrss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  ppââttuurraaggee,,  eesstt  ppaarrttiiee  dduu  bbaassssiinn  dduu  NNiiggeerr  vveerrss  llee  

LLaacc  TTcchhaadd  ppoouurr  ddeesscceennddrree  ddaannss  llaa  LLooccaalliittéé  ddee  PPoommbboolloo,,  SSoouuss  PPrrééffeeccttuurree  ddee  BBaammbbaarrii  eenn  RRCCAA  ((ooùù  

rrééssiiddee  aaccttuueelllleemmeenntt  lleeuurr  DDoo--HHaarrddoo  nnoommmméé  MMoohhaammeedd  NNJJAAHHIIGGAA))..  DDeevveennuuss  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  ddaannss  llaa  

SSoouuss  PPrrééffeeccttuurree  ddee  BBaammbbaarrii  eett  nn’’aayyaanntt  pplluuss  aasssseezz  dd’’eessppaaccee  ppoouurr  ppaaîîttrree  lleeuurrss  bbééttaaiillss,,  iillss  oonntt  pprrooggrreesssséé  

vveerrss  llee  SSuudd  ddee  llaa  RRCCAA  jjuussqquu’’àà  ZZeemmiioo..  TTrrèèss  ttôôtt  vviiccttiimmeess  ddeess  rreepprrééssaaiilllleess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  

ZZeemmiioo,,  iillss  oonntt  àà  nnoouuvveeaauu  pprrooggrreesssséé  vveerrss  llaa  SSoouuss  PPrrééffeeccttuurree  ddee  DDjjeemmaa..  LLàà  aauussssii,,  iillss  oonntt  ééttéé  mmaall  rreeççuuss  

ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  iillss  oonntt  ddûû  ccoonnttiinnuueerr  jjuussqquu’’àà  MMbbookkii,,  llooccaalliittéé  ffrroonnttaalliièèrree  ssiittuuééee  ssuurr  llaa  rriivvee  ddrrooiittee  ddee  

MMbboommuu  eenn  RRCCAA..  AAuuxx  aalleennttoouurrss  ddee  cceettttee  llooccaalliittéé,,  llee  lliitt  ddee  llaa  rriivviièèrree  MMbboommuu  ééttaanntt  rrééttrréécciiss,,  aa  ppeerrmmiiss  aauuxx  

bbêêtteess  uunnee  ttrraavveerrssééee  àà  gguueeuuxx  vveerrss  llaa  RRDDCC  ppeennddaanntt  llaa  ssaaiissoonn  ssèècchhee..  

  

bb..  DDeeuuxxiièèmmee  iittiinnéérraaiirree  

  

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  sseerraaiitt  ppaarrttiiee  dduu  ssuudd  ddee  llaa  LLiibbyyee  vveerrss  ll’’EEsstt  dduu  TTcchhaadd    aavvaanntt  dd’’eennttrreerr  aauu  SSoouuddaann  ppaarr  

llee  DDaarrffoouurr..  EEllllee  eesstt    ddeesscceenndduuee  jjuussqquu’’àà  llaa    SSoouurrccee  ––  YYuubbuu,,  ddee  llàà  iillss  oonntt  ppoouurrssuuiivvii  jjuussqquu''  àà  EEzzoo  aavvaanntt  

dd’’eennttrreerr  eenn  RRCCAA  ppaarr  BBaammbbuuttii  ––  OObboo..  DDee  llàà,,    eellllee  aa  ttrraavveerrsséé    llaa  rriivviièèrree  MMbboommuu  vveerrss  llaa  RRDDCC.    
EEnn  eeffffeett,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  nnootteenntt  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  DDaarrffoouurr  oonntt  ttrraavveerrsséé  llaa  ffrroonnttiièèrree  ddee  llaa  
RRDDCC  eenn  22000033  vviiaa  llaa  RRCCAA  ((BBaammbbuuttii  ––  OObboo))..  LLeeuurr  pprréésseennccee  àà  cceettttee  ddaattee  aa  ééttéé  ssiiggnnaallééee  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  
ddee  ZZaannggaabbaayy,,  LLoonnggoonnddoo,,  PPaassii..  CCeess  ssoonntt  cceess  MMbboorroorroo  qquuii  oonntt  pprrooggrreesssséé  jjuussqquu’’aauu  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDUUNNGGUU  
eett  oonntt  ppéénnééttrréé  aauu  TTeerrrriittooiirree  ddee  PPOOKKOO  eenn  22000055. 
  

MMaaiiss  sseelloonn    MMoonnssiieeuurr  FFlloorryy  NNggoonnggoo  ddee  SSyyffiiaa  GGrraannddss  LLaaccss,,  lleess  éélleevveeuurrss  nnoommaaddeess  MMbboorroorroo    ssoonntt  

aarrrriivvééss  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  dd’’AAnnggoo  eett  ddee  PPookkoo  ddeeppuuiiss  ll’’aannnnééee  22000000,,  AAttttiirrééss  ppaarr  lleess  vveerrttss  ppââttuurraaggeess  ddee  

cceess  rrééggiioonnss  ddee  ssaavvaanneess  hheerrbbeeuusseess,,  iillss  ss’’yy  ssoonntt  ééttaabblliiss  àà  ll’’ééppooqquuee  ddee  ll’’aanncciieennnnee  rréébbeelllliioonn  dduu  MMLLCC  

((MMoouuvveemmeenntt  ddee  lliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnggoo,,  aalloorrss  ssoouutteennuu  ppaarr  ll’’OOuuggaannddaa))..  LLeeuurrss  ddééppllaacceemmeennttss  aavveecc  ddeess  

mmiilllliieerrss  ddee  ttêêtteess  ddee  bbééttaaiill  nnee  ssee  ssoonntt  ppaass  ffaaiitt  ssaannss  ddééggââttss..  DDèèss  lleeuurr  aarrrriivvééee,,  lleess  vvaacchheess  ssee  ssoonntt  mmiisseess  àà  

bbrroouutteerr  iinnddiissttiinncctteemmeenntt  lleess  hheerrbbeess  ddee  llaa  ssaavvaannee  eett  lleess  cchhaammppss  ddeess  ccuullttiivvaatteeuurrss..  LLaa  rréésseerrvvee  ddee  cchhaassssee  ddee  

BBiillii--UUeelléé  aa  mmêêmmee  ééttéé  ccoommppllèètteemmeenntt  ssaaccccaaggééee..  

  

  

  

LL’’aarrrriivvééee  ddeess  MMbboorroorroo  aa  ssuusscciittéé  llee  mmééccoonntteenntteemmeenntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..  LL’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess  ggrraannddss  

eessppaacceess  ppoouurr  ffaaiirree  ppaaîîttrree  lleeuurr  bbééttaaiill  aa  pprroovvooqquuéé  eenn  eeffffeett  ddee  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmeess  ffoonncciieerrss..  ""DDuu  tteemmppss  ddee  llaa  

rréébbeelllliioonn  dd  MMLLCC,,  ppeerrssoonnnnee  nn’’oossaaiitt  ddéénnoonncceerr  cceettttee  ooccccuuppaattiioonn..  99  

                                                 
8 http://www.survivalfrance.org/tribes.php?tribe_id=166 
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Carte 4 : Itinéraire suivis par les Mbororo lors de leurs migrations 

 
 

                                                                                                                                                         
9 Ngongo Flory, Nord-Est de la RD Congo : difficile cohabitation entre agriculteurs et éleveurs nomades in 
Syfia Grands Lacs, 2006 
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SSeeccttiioonn  22  ::  MMoottiivvaattiioonnss  eett  ccaauusseess    ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  

  

22..11..  IInnccuurrssiioonn  ddeess  aannnnééeess  11994400  

  

DD’’aapprrèèss  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo,,  llaa  pprreemmiièèrree  tteennttaattiivvee  ddee  ll’’iinnccuurrssiioonn  ddeess  bbrraaccoonnnniieerrss  

LLiibbyyeennss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ppooiinntteess  dd’’éélléépphhaannttss,,  ssiiggnnee  pprrééccuurrsseeuurr  ddee  llaa  mmiiggrraattiioonn  MMbboorroorroo,,  aa  eeuu  lliieeuu  

ddaannss  lleess  aannnnééeess  11994400  àà  ll’’ééppooqquuee  ccoolloonniiaallee..  CCee  MMoouuvveemmeenntt  aa  vviittee  ééttéé  rréépprriimméé  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ccoolloonniiaallee,,  

qquuii  ppaarr  llaa  ssuuiittee  aavvaaiitt  ddéécciiddéé  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  rréésseerrvvee  ddee  DDiiggbbaa..  

  

22..22..  IInnccuurrssiioonn  ddeess  aannnnééeess  11998800  

  

LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  iinntteerrrrooggééeess  lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess  iinnddiiqquueenntt  qquu’’eennttrree  lleess  aannnnééeess  11998800  eett  11998855,,  ssooiitt  

ppeennddaanntt  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee,,  llaa  rrééggiioonn  aa  ccoonnnnuu  ddeeuuxx  iinnccuurrssiioonnss  ddeess  bbrraaccoonnnniieerrss  LLiibbyyeennss  ttoouujjoouurrss  

àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  iivvooiirreess..  CCeess  LLiibbyyeennss  ééttaaiieenntt  eennttrrééss  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo  eett  aauu  NNoorrdd  ––  OOuueesstt  dduu  

TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu,,  eenn  ppaassssaanntt  ttoouujjoouurrss  ppaarr  llaa  RRCCAA..  CCeess  ddeeuuxx  mmoouuvveemmeennttss  oonntt  ééttéé  rréépprriimmééss  ppaarr  lleess  

FFoorrcceess  AArrmmééeess  ZZaaïïrrooiissee  àà  ll’’ééppooqquuee..  LLeess  rreessccaappééss  ddee  cceess  iinnccuurrssiioonnss  aauurraaiieenntt  rrééppaanndduu  àà  lleeuurr  ppaassssaaggee  ddeess  

nnoouuvveelllleess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  iill  yy  aa  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss  eenn  RRDDCC,,  ddeess  eessppaacceess  vveerrss  iilllliimmiittééss  ccee  qquuii  nn’’aa  

ppaass  mmaannqquuéé  dd’’eexxcciitteerr  llaa  ccoonnvvooiittiissee  ddeess  éélleevveeuurrss  MMbboorroorroo  eenn  ppeerrppééttuueellllee  qquuêêttee  dduu  pplluuss  ggrraanndd  eett  

aabboonnddaanntt  ppââttuurraaggee..  

  

22..33..  VVaagguueess  mmiiggrraattooiirreess  ddeess  aannnnééeess  22000000  

  

aa..  TTyyppee  

  

UUnnee  mmiiggrraattiioonn  eesstt  ddééffiinniiee  ccoommmmee  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  dd’’uunn  iinnddiivviidduu  oouu  dd’’uunn  ppeeuuppllee  dd’’uunnee  

llooccaalliittéé  vveerrss  uunnee  aauuttrree  ddaannss  uunn  bbuutt  pprréécciiss  eett  eenn  vvuuee  dd’’yy  rrééssiiddeerr  ddee  mmaanniièèrree  ppeerrmmaanneennttee..  IIll  ppeeuutt  aarrrriivveerr  

qquuee  ccee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  ssooiitt  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  eett  ddaannss  ccee  ccaass,,  llaa  mmiiggrraattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ssoouummiissee  àà  

uunnee  rréégglleemmeennttaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

  

SSeelloonn  lleess  pprriinncciippeess  ddiirreecctteeuurrss  dduu  HHCCRR,,  llaa  mmiiggrraattiioonn  ttrraannssffrroonnttaalliièèrree  ppeeuutt  êêttrree  ddee  ddeeuuxx  ssoorrtteess,,  ssooiitt  qquuee  

cc’’eesstt  ttoouuttee  uunnee  ppooppuullaattiioonn  qquuii  ssee  ddééppllaaccee,,  ssooiitt  qquuee  cc’’eesstt  uunn  iinnddiivviidduu  oouu  qquueellqquueess  iinnddiivviidduuss  qquuii  ssee  

ddééppllaacceenntt..  

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  ddee  ttoouuttee  uunnee  ppooppuullaattiioonn,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  

rreelleevveerr  lleess  qquueellqquueess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::  

••  LLaa  ppooppuullaattiioonn  ffuuiitt  uunnee  ccaallaammiittéé  nnaattuurreellllee  ::  ssééiissmmee,,  éérruuppttiioonn  vvoollccaanniiqquuee,,  iinnoonnddaattiioonn,,  ccyycclloonnee,,……  

••  LLaa  ppooppuullaattiioonn  ffuuiitt  ddeess  ccoonnfflliittss  ggéénnéérraalliissééss  ::  gguueerrrreess,,  ggéénnoocciiddeess,,……  

••  LLaa  ppooppuullaattiioonn  ffuuiitt  ddeess  ppeerrssééccuuttiioonnss  ppoouurr  ddeess  ooppiinniioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  ddeess  ccrrooyyaanncceess  rreelliiggiieeuusseess,,  ddeess  

pprraattiiqquueess  ccuullttuurreelllleess  eett  oouu  rriittuueelllleess,,……  

IIll  eexxiissttee  eenn  cceettttee  mmaattiièèrree  uunnee  rréégglleemmeennttaattiioonn  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  llee  ppaayyss  hhôôttee  ddooiitt  rreeccoonnnnaaîîttrree  eett  ooccttrrooyyeerr  àà  

cceettttee  ppooppuullaattiioonn,,  ddeemmaannddeeuurr  dd’’aassiillee,,  llee  ssttaattuutt  ddeess  rrééffuuggiiééss  pprriimmaa  ffaacciièèss  ;;  lluuii  aassssuurreerr  pprrootteeccttiioonn  eett  lluuii  

aappppoorrtteerr  aassssiissttaannccee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ddee  sseess  ppoossssiibbiilliittééss  oouu  aalloorrss  ssoolllliicciitteerr  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  HHaauutt  

CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  lleess  RRééffuuggiiééss  ((HHCCRR))..  

  

LLoorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dduu  ddééppllaacceemmeenntt  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  dd’’uunn  oouu  ddee  qquueellqquueess  iinnddiivviidduuss,,  ccee  mmoouuvveemmeenntt  rreessttee  

ssoouummiiss  àà  uunnee  rréégglleemmeennttaattiioonn  ssttrriiccttee..  IIll  yy  aa  lliieeuu  eennccoorree  iiccii  ddee  ccaattééggoorriisseerr  cceess  ddiifffféérreennttss  mmoouuvveemmeennttss  ::  
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••  LLee((ss))  ddeemmaannddeeuurr((ss))  dd’’aassiillee  ::  IIll  ss’’aaggiirraaiitt  dd’’uunn  oouu  ddee  pplluussiieeuurrss  iinnddiivviidduuss  qquuii  ppoouurr  uunnee  rraaiissoonn  oouu  uunnee  

aauuttrree  ssee  sseenntteenntt  mmeennaaccééss  ddaannss  lleeuurr  pprroopprree  ppaayyss  eett  qquuii  ddééssiirreenntt  bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  

iinntteerrnnaattiioonnaallee..  DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  lleess  iinnttéérreessssééss  iinnttrroodduuiisseenntt  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aassiillee  eett  aatttteennddeenntt  llaa  

rrééppoonnssee  dduu  ppaayyss  hhôôttee  qquuii  ddee  ssuurrccrrooîîtt  ddooiitt  pprréécciisseerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aassiillee..  

••  LLee((ss))  vvooyyaaggeeuurr((ss))  ::  IIll  ss’’aaggiitt  iiccii  ddeess  iinnddiivviidduuss  qquuii  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  oouu  ddee  sseerrvviicceess  

ddééssiirreenntt  ttrraavveerrsseerr  llaa  ffrroonnttiièèrree  dd’’uunn  EEttaatt..  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  ppoorrtteeuurrss  ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’iimmmmiiggrraattiioonn  ::  

PPaasssseeppoorrtt,,  LLPPII  ((LLaaiisssseerr  PPaasssseerr  IInnddiivviidduueell))  oouu  AATTLLPP  ((AAtttteessttaattiioonn  TTeennaanntt  LLiieeuu  ddee  PPaasssseeppoorrtt))  eett  

eennssuuiittee  oobbtteenniirr  llee  VViissaass  dduu  ppaayyss  hhôôttee..  

••  LLeess  iimmmmiiggrrééss  ccllaannddeessttiinnss  ::  CCeess  ssoonntt  ddeess  iinnddiivviidduuss  qquuii  ssee  rreettrroouuvveenntt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  dd’’uunn  ppaayyss  hhôôttee  

mmaaiiss  eenn  ssiittuuaattiioonn  iirrrréégguulliièèrree..  CCeettttee  ccaattééggoorriiee  dd’’iimmmmiiggrrééss  eesstt  ssoouuvveenntt  rreeffoouullééee..  

  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  ccii--ddeessssuuss,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ddéédduuiirree    qquuee  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  ssuurr  llee  

ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss  eenn  RRDDCC  nnee  sseemmbblleenntt  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  aauuccuunnee  ddee  cceess  ccaattééggoorriieess..  LLoorrssqquuee  lleess  

ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  oonntt  ttrraavveerrsséé  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa  RRDDCC  iill  yy  aa  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  eelllleess  nnee  ffuuyyaaiieenntt  

aauuccuunnee  ccaallaammiittéé  nnaattuurreellllee,,  aauuccuunn  ccoonnfflliitt  ggéénnéérraalliisséé,,  aauuccuunn  ccaass  ddee  ppeerrssééccuuttiioonn  nnii  ddeess  mmeennaacceess..  LLeess  

MMbboorroorroo  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’aassiillee..  IIllss  nnee  ssee  ssoonntt  mmêêmmee  ppaass  ffaaiitt  eennrreeggiissttrreerr  àà  lleeuurr  eennttrrééee,,  iillss  

nnee  ddiissppoosseenntt  ppaass  ddeess  ppaappiieerrss  lleess  aauuttoorriissaanntt  àà  ssééjjoouurrnneerr  eenn  RRDDCC..  MMaaiiss  ppoouurrttaanntt,,  iillss  ssee  ccoommpptteenntt  ppaarr  

mmiilllliieerrss  ssuurr  ll’’éétteenndduuee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC,,  iillss  yy  ssééjjoouurrnneenntt  ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  

cciirrccuulleenntt  lliibbrreemmeenntt  eett  ss’’iinnssttaalllleenntt  llàà  ooùù  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiisstteennttiieelllleess  ppoouurr  eeuuxx  eett  ppoouurr  lleeuurr  bbééttaaiill  

sseemmbblleenntt  lleess  mmeeiilllleeuurreess,,  iillss  nnee  ssee    rrééfféérreenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  aauuccuunnee  aauuttoorriittéé..  SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  

ll’’eennqquuêêttee,,  iillss  ssoonntt  eennttrrééss  eenn  RRDDCC  aavveecc  lleeuurrss  bbiieennss,,  ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmaattéérriieellss..  AAuuccuunn  ccoonnttrrôôllee  nnii  

eennrreeggiissttrreemmeenntt  nn’’aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  aauuxx  ppoosstteess  ffrroonnttaalliieerrss..  SSeelloonn  lleeuurrss  bbeessooiinnss,,  iillss  ttrraavveerrsseenntt  llaa  ffrroonnttiièèrree  

ppoouurr  aalllleerr  vveerrss  lleeuurrss  ppaayyss  ddee  pprroovveennaannccee  ttoouutteess  lleess  ffooiiss  qquu’’iillss  llee  ddééssiirreenntt  ssaannss  ssee  ssoouummeettttrree  aauu  ccoonnttrrôôllee  

hhaabbiittuueell  ddeess  sseerrvviicceess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss,,nnoottaammmmeenntt  llaa  DDGGMM  eett  ll’’AANNRR..  

  

TToouutteeffooiiss,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  rreelleevveerr  eett  dd’’aassssuummeerr  qquu’’IIll  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ccllaassssiiffiieerr    ll’’aaccttuueellllee  mmiiggrraattiioonn  

ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  nnoorrmmeess  dduu  HHCCRR..  DD’’aabboorrdd,,    iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ttyyppee  ddee  mmiiggrraattiioonnss  qquuii  eexxiissttaaiitt  ddééjjàà  

bbiieenn  aavvaanntt  ll’’ééppooqquuee  ccoolloonniiaallee,,  bbiieenn  aavvaanntt  llee  ttrraaccéé  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ddeess  aaccttuueellss  EEttaattss  eenn  AAffrriiqquuee..  

DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  oonn  nnee  ppeeuutt  ccoonnnnaaîîttrree  aauu  ssttaaddee  aaccttuueell  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  pprrooffoonnddeess  ddeess  MMbboorroorroo  nnii  lleeuurr  

iinntteennttiioonn  nnoottaammmmeenntt    ssuurr  llaa  dduurrééee  ddee  lleeuurr  ssééjjoouurr  aauu  nnoorrdd--eesstt  ddee  llaa  RRDDCC..  ÉÉvviiddeemmmmeenntt,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  

ttyyppee  ddee  mmiiggrraattiioonn  qquuii  nnee  rreennttrree  ddaannss  aauuccuunnee  rréégglleemmeennttaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  

mmiiggrraattiioonn..  LLaa  mmaajjoorriittéé  dd’’eennttrree  eeuuxx  sseemmbblleenntt  êêttrree  vveennuuss  dduurraanntt  ll’’ééppooqquuee  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  MMLLCC,,  ppéérriiooddee  

ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llaa  ppaarrttiittiioonn  dduu  ppaayyss  ddee  ssoorrttee  qquuee  cceellaa  nn’’aa  ppaass  ééttéé  mmiieeuuxx  pprriiss  eenn  ccoommppttee  eett  ttrraaiittéé  ddee  

mmaanniièèrree  rreessppoonnssaabbllee..  

CCeeppeennddaanntt  ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  eett  dd’’aauuttrreess  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  

ttrraannssffrroonnttaalliieerrss,,  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  àà  lleeuurrss  yyeeuuxx  uunn  rreeppèèrree..  SSeeuulleess  ccoommpptteenntt  lleess  

ffaacciilliittééss  ooffffeerrtteess  ppaarr  llaa  nnaattuurree  ppoouurr    aamméélliioorreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiisstteennttiieelllleess  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  

lleess  aaffffiinniittééss  nnaattuurreelllleess  eett    lleess  vvaalleeuurrss  ccuullttuurreelllleess  eett  hhiissttoorriiqquueess  ccoommmmuunneess..  

  
bb..  MMoottiiff  

  

DD’’aapprrèèss  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  ddeess  MMbboorroorroo  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rreennccoonnttrrééss  ssuurr  ttoouuss  lleess  aaxxeess  

ddeess  eennqquuêêtteess,,  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  bboonn,,  vvaassttee  eett  aabboonnddaanntt  ppââttuurraaggee  eett  dd’’uunnee  hhyyddrrooggrraapphhiiee  ssuuffffiissaannttee  ssoonntt  lleess  

pprriinncciippaauuxx  mmoottiiffss  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  ssuurr  llee  PPllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss..  
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EEnn  eeffffeett,,  ccoommmmee  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  àà  llee  ddééccrriirree  pplluuss  hhaauutt  ddaannss  llee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree,,  llaa  vvééggééttaattiioonn  dduu  ppllaatteeaauu  

ddeess  UUééllééss  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  eenn  ttrrèèss  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssaavvaannee  eett  ddiissppoossee  dd’’uunnee  hhyyddrrooggrraapphhiiee  aabboonnddaannttee..  

  

BBiieenn  pplluuss,,  llaa  ffaaiibbllee  ddeennssiittéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeess  UUééllééss  llaaiissssee  ddeess  ggrraannddss  eessppaacceess  iinnhhaabbiittééss,,  iinneexxppllooiittééss  

eett  nnoonn  ccoonnttrrôôllééss..  

  

AAuuxx  ddiirreess  ddeess  MMeessssiieeuurrss  AABBDDOOUULLAAYYEE,,  uunn  MMbboorroorroo  ddee  5577  aannss  rreennccoonnttrréé  àà  NNaappaarrkkaa  ((CChheeffffeerriiee  

NNddoolloommoo,,  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu,,  DDiissttrriicctt  dduu  HHaauutt  ––  UUéélléé)),,  OOUUMMAARRAA,,  AABBAAKKAARRAA,,  MMAAHHOOMMEETT  eett  llee  

HHaarrddoo  DDJJIIBBIIRRII,,  ddeess  MMbboorroorroo  rreennccoonnttrrééss  àà  BBoossssoo  ((CChheeffffeerriiee  MMaaddii,,  TTeerrrriittooiirree  ddee  PPookkoo,,  DDiissttrriicctt  ddee  BBaass  

––  UUéélléé)),,  lleess  MMbboorroorroo  oonntt  rreennccoonnttrréé  aauu  CCoonnggoo  uunnee  vvééggééttaattiioonn  ttrrèèss  ssppéécciiaallee  qquuii  ppeerrmmeett  àà  lleeuurrss  bbêêtteess  ddee  

ssee  rreepprroodduuiirree  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  aann..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iillss  oonntt  ddeemmaannddéé  aauuxx  eennqquuêêtteeuurrss  ddee  ttrraannssmmeettttrree  

lleeuurr  ssoouuhhaaiitt  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCoonnggoollaaiiss  ddee  lleeuurr  ooccttrrooyyeerr  ddeess  tteerrrreess  eett  ddeess  ppaappiieerrss  dd’’iiddeennttiittéé..  

  

UUnn  aauuttrree  ffaacctteeuurr  qquuii  aa  ffaavvoorriisséé  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  eesstt  llaa  ttoottaallee  ppeerrmmééaabbiilliittéé  oouu  llaa  ppoorroossiittéé  ddeess  

ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa  RRDDCC  aavveecc  sseess  vvooiissiinnss  dduu  SSoouuddaann  eett  ddee  llaa  RRCCAA..  

  

LLee  ddiissffoonnccttiioonnnneemmeenntt  oouu  ll’’iinneexxiisstteennccee  ddee  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  cceennssééss  

aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ccoonnssttiittuuee  ééggaalleemmeenntt  uunn  ffaacctteeuurr  aayyaanntt  ffaavvoorriisséé  lleess  mmoouuvveemmeennttss  

ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo..  

  

SSeeccttiioonn  33  ::  DDoonnnnééeess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess  iinnddiiqquueenntt  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  sseerraaiieenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddeess  

ppoollyyggaammeess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  nnaattaalliittéé  éélleevvéé..  LLeess  ffaammiilllleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  nnoommbbrreeuusseess  ccoommmmee  llaa  pplluuppaarrtt  

ddeess  ffaammiilllleess  aaffrriiccaaiinneess..  SSeelloonn  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  iinntteerrrrooggééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  uunn  eennffaanntt  MMbboorroorroo  

aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  tteerrrree  ooùù  iill  eesstt  nnéé,,  eenn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  llee  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  ll’’eennffaanntt  ddéétteerrmmiinneerraaiitt  ssaa  

nnaattiioonnaalliittéé..  DDoonncc  ddaannss  lleeuurr  eenntteennddeemmeenntt,,  ttoouuss  lleess  eennffaannttss  MMbboorroorroo  nnééss  eenn  RRDDCC  ddeeppuuiiss  lleeuurr  eennttrrééee,,  ssooiitt  

ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  cciinnqq  aannss,,  sseerraaiieenntt  dd’’ooffffiiccee  ddeess  CCoonnggoollaaiiss..  

CCeettttee  ccoonncceeppttiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  eesstt  pprroocchhee  ddee  llaa  llooii  ccoonnggoollaaiissee  ssuurr  llaa  nnaattiioonnaalliittéé..  CCee  ddrrooiitt  ddee  pprréétteennddrree  àà  

llaa  nnaattiioonnaalliittéé  eesstt  cceeppeennddaanntt  iinnddiivviidduueell  eett  ssuubboorrddoonnnnéé  aauuxx  mmééccaanniissmmeess  ddee  ssoolllliicciittaattiioonn  ddee  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  

ppaarr  cchhaaqquuee  iinnddiivviidduu  eett  nnoonn  ppaarr  uunn  ggrroouuppee..  

  

LLee  ppooiiddss  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eexxaacctt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  pprréésseenntteess  ddaannss  rrééggiioonnss  eennqquuêêttééeess    rreessttee  

ddiiffffiicciillee  àà  ddéétteerrmmiinneerr  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

••  LLeess  MMbboorroorroo  ssoonntt  eennttrrééss  ddee  mmaanniièèrree  iilllliicciittee,,  ssaannss  êêttrree  rreecceennssééss  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree..  

••  LLeess  MMbboorroorroo  oonntt  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  mmoobbiilliittéé  dduuee  àà  lleeuurr  mmooddee  ddee  vviiee  nnoommaaddee..  IIllss  nnee  ssééjjoouurrnneenntt  jjaammaaiiss  

aasssseezz  lloonnggtteemmppss  ssuurr  uunn  mmêêmmee  ssiittee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  êêttrree  ddéénnoommbbrrééss..  

••  LLeess  MMbboorroorroo  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  àà  qquuiiccoonnqquuee  dd’’aaccccééddeerr  àà  lleeuurrss  ccaammppeemmeennttss..  

  

MMaaiiss,,  nnééaannmmooiinnss  sseelloonn  lleess  ddiivveerrss  ttéémmooiiggnnaaggeess  ddee  nnooss  eennqquuêêttééss,,  iill  yy  aauurraaiitt  qquueellqquueess  ppiisstteess  qquuii  nnoouuss  

ppeerrmmeettttrraaiieenntt  dd’’eessttiimmeerr  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  iinnddiiccaattiivvee  lleeuurr  ppooiiddss  ddéémmooggrraapphhiiqquuee..  

••  DDaannss  llee  sseeuull  vviillllaaggee  ddee  NNaappaarrkkaa,,  sseelloonn  lleess  éélléémmeennttss  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  uunn  aaggeenntt  dd’’iimmmmiiggrraattiioonn  aa  

rreecceennsséé  11..991166  MMbboorroorroo..  

••  LLeess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééeess  ddeess  ffaammiilllleess  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  ddee  4400  àà  5500  mmeemmbbrreess  cchhaaccuunnee..  

••  UUnn  HHaarrddoo  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ffaammiilllleess..  
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••  SSeelloonn  lleess  iinnddiiccaattiioonnss  oobbtteennuueess  ggrrââccee  àà  ll’’eennqquuêêttee,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  CChheeffffeerriiee  MMooppooyy,,  TTeerrrriittooiirree  

dd’’AAnnggoo,,  DDiissttrriicctt  ddee  BBaass  ––  UUéélléé,,  4455  HHaarrddoo  aauurraaiieenntt  ttrraavveerrsséé  llaa  ggrraannddee  rroouuttee  DDoorruummaa  ––  BBaannddaa  ––  

AAnnggoo  ((ddee  llaa  rriivvee  ddrrooiittee  àà  llaa  rriivvee  ggaauucchhee))  aauu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  ddee  cceettttee  aannnnééee  ppoouurr  ssee  ddiirriiggeerr  

vveerrss  lleess  CChheeffffeerriieess  MMaalliinnggiinnddoo  ((HHaauutt  ––  UUéélléé))  eett  MMaaddii  ((BBaass  ––  UUéélléé))..  EEnn  ssee  bbaassaanntt  ssuurr  llee  nnoommbbrree  ddee  

mmeemmbbrreess  ddee  ffaammiillllee  ssiiggnnaalléé  ccii  --  hhaauutt,,  oonn  ppeeuutt  eessttiimmeerr  qquuee  lleess  4455  hhaarrddoo  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssttiittuuééss  ddee  

pplluuss  ddee  66..775500  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssoonntt  eennttrrééeess  ddaannss  cceess  CChheeffffeerriieess  eenn  FFéévvrriieerr  ddeerrnniieerr..  CCeess  cchhiiffffrreess  

ppaarraaiisssseenntt  aallééaattooiirreess  eett  iimmpprreessssiioonnnnaannttss..  UUnn  rreecceennsseemmeenntt    ppoouurrrraaiitt  ddéétteerrmmiinneerr  llee  nnoommbbrree  eexxaacctt  eett    

rrééeell  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  mmiiggrraanntteess..  

••  UUnn  jjoouurrnnaalliissee  ddee  llaa  RRaaddiioo  OOkkaappii,,  MMoonnssiieeuurr  AAlliioo  AAlliippaannaaggaammaa,,  qquuii  aa  vviissiittéé  ddeess  ccaammppss  ddee  MMbboorroorroo  

eenn  DDéécceemmbbrree  22000066  aa  ddééccllaarréé  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  sseerraaiieenntt  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  cciittéé  

dd’’AAnnggoo..  OOrr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  cciittéé  dd’’AAnnggoo  ss’’ééllèèvvee  àà  1133..443399  hhaabbiittaannttss  ((ssttaattiissttiiqquuee  22000066  ddee  llaa  ZZoonnee  

ddee  SSaannttéé  dd’’AAnnggoo))..  

••  LLaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  DDaakkwwaa  ((44..772299  hhaabbiittaannttss))  aa  ddééccllaarréé  àà  nnoottrree  eennqquuêêtteeuurr  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ttrrooiiss  

ffooiiss  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  qquu’’eellllee..  

••  SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  aauupprrèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  ll’’aaxxee  DDuurruu,,  aauu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  22000055,,  pplluuss  oouu  

mmooiinnss  7700  bbrraaccoonnnniieerrss  MMbboorroorroo  aauurraaiieenntt  ttrraavveerrsséé  llee  vviillllaaggee  ddee  DDuurruu  uunn  ddiimmaanncchhee  ppeennddaanntt  qquuee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ééttaaiitt  aauu  mmaarrcchhéé..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  ddééccllaarreenntt  aavvooiirr  ddéénnoommbbrréé  uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’âânneess    

qquuii  ttrraannssppoorrttaaiieenntt  ddeess  iivvooiirreess..  

••  EEnn  mmaarrss  22000066,,  oonn  eessttiimmee  qquuee  11..220000  MMbboorroorroo,,  ssooiitt  88  HHaarrddoo  ((iiddeennttiiffiiééss  ppaarr  llee  CChheeff  ddee  LLooccaalliittéé  

LLeemmaa,,  CChheeffffeerriiee  MMoonnddoo  ––  MMiissaa,,  TTeerrrriittooiirree  ddee  FFaarraaddjjee))  ddee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  115500  mmeemmbbrreess  cchhaaccuunn,,  oonntt  

ssééjjoouurrnnéé  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  FFaarraaddjjee..  

  

EEnn  ffaaiissaanntt  uunn  rreeccoouuppeemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  aaxxeess  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  

aaiisséé  ddee  ttrraanncchheerr  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ddéénnoommbbrreemmeenntt  ddeess  MMbboorroorroo..  LLeess  ssuuppppuuttaattiioonnss  lleess  pplluuss  mmooddeesstteess,,  

mmaaiiss  qquuii  pprréésseenntteenntt  ddee  ffoorrtteess  lliimmiitteess  ssttaattiissttiiqquueess,,  llaaiisssseenntt  eessttiimmeerr  lleess  MMbboorroorroo  pprréésseennttss  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  

NNoorrdd  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  cciibbllééee  ppaarr  cceettttee  ééttuuddee,,  eennttrree  1155..000000  eett  2200..000000  ppeerrssoonnnneess..  CCee  ttyyppee  dd’’eessttiimmaattiioonn  

aallééaattooiirree  nnee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  pprriiss  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  qquuee  ssii  uunnee  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  ppaarr  ddeess  ééttuuddeess  ssttaattiissttiiqquueess  eett  

ddéémmooggrraapphhiiqquueess  ppoossttéérriieeuurreess  pplluuss  ffoouuiillllééeess,,  eesstt  mmeennééee..  

  

IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  uuttiillee  ddee  ppoouuvvooiirr  eessttiimmeerr  ddaannss  cceettttee  sseeccttiioonn  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  cchheepptteell  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  

ffoonntt  ppaaîîttrree  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC..  FFaauuttee  dd’’éélléémmeennttss  oobbtteennuuss  dd’’uunn  rreecceennsseemmeenntt,,  oonn  ppeeuutt  ssee  bbaasseerr  

ssuurr  llee  ffaaiitt  qquu’’uunnee  ffaammiillllee  mmooyyeennnnee  ccoommppttee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  550000  ttêêtteess  ddee  bbééttaaiill  ((rreessttaanntt  eenntteenndduu  sseelloonn  lleess  

ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  qquu’’uunnee  ffaammiillllee  MMbboorroorroo  eesstt  ccoommppoossééee  ddee  4400  àà  5500  mmeemmbbrreess))..  OOnn  ppeeuutt  tteenntteerr  

dd’’eessttiimmeerr  qquu’’uunn  mmiinniimmuumm  ddee  1155..000000  MMbboorroorroo  ccoommppoorrttee  330000  ffaammiilllleess  ((1155..000000//5500)),,  eett  330000  ffaammiilllleess  

ppoossssèèddeerraaiieenntt  aauuttoouurr  ddee  115500..000000  àà  220000..000000  ttêêtteess  ddee  bbééttaaiill..    

CCoommmmee  cceellaa  rreessssoorrtt  ddeess  cchhiiffffrreess  aavvaannccééss,,  iill  eesstt  pprruuddeenntt  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  nn’’oonntt  qquu’’uunnee  

vvaalleeuurr  iinnddiiccaattiivvee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleeuurr  iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  àà  llaa  hhaauussssee  oouu  àà  llaa  bbaaiissssee  nnee  ppeeuutt  aauussccuulltteerr  

llee  vvrraaii  pprroobbllèèmmee    ddee  mmoouuvveemmeennttss  mmiiggrraattooiirreess  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  tteellss  qquuee  lleess  MMbboorroorroo..    
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TTaabblleeaauu  33  ::  EEffffeeccttiiff  ddeess  MMbboorroorroo  ppaarr  tteerrrriittooiirree  dd’’eennqquuêêttee  

  
NN°°  DDIISSTTRRIICCTT  TTEERRRRIITTOOIIRREE  EEFFFFEECCTTIIFFSS  

0011  DDIISSTTRRIICCTT  DDUU  HHAAUUTT  UUEELLEE  
DDUUNNGGUU  22..555500  
FFAARRAADDJJEE  11..2200001100  

0022  
DDIISSTTRRIICCTT  DDEE  BBAASS  UUEELLEE  AANNGGOO  77..220000  
  PPOOKKOO  66..775500  

  TTOOTTAALL    1166..550000  
  
  

GGrraapphhiiqquuee  33..  EEffffeeccttiiffss  ddeess  MMbboorroorroo  pprréésseennttss  ddaannss  lleess  TTeerrrriittooiirreess  dd’’eennqquuêêttee  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

TTaabblleeaauu  44  ::  EEffffeeccttiiff  ddeess  ttêêtteess  ddee  bbééttaaiill  

  
  

NN°°  DDIISSTTRRIICCTT  TTEERRRRIITTOOIIRREE  EEFFFFEECCTTIIFFSS  

0011  DDIISSTTRRIICCTT  DDUU  HHAAUUTT  UUEELLEE  
DDUUNNGGUU  ±±2200..000000  
FFAARRAADDJJEE  ±±1100..000000  

0022  
DDIISSTTRRIICCTT  DDEE  BBAASS  UUEELLEE  AANNGGOO  ±±7700..000000  
  PPOOKKOO  ±±6600..000000  

TTOOTTAALL    ±±116600..000000  
  
  

  

GGrraapphhiiqquuee  44  ::  EEffffeeccttiiff  ddeess  ttêêtteess  ddee  bbééttaaiill  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  dd’’eennqquuêêttee  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
10

 Les 1.200 Mbororo signalés dans le Territoire de Faradje ont été juste de passage au mois de mars 2006. Ce chiffre n’est 
pas pris en compte dans l’effectif retenu. 
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SSeeccttiioonn  44  ::  IImmppllaannttaattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  llee  bbaassssiinn  ddeess  UUééllééss  

  

DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  oonn  rreennccoonnttrree  lleess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ccoommpprriisseess  eennttrree  llaa  rriivvee  ggaauucchhee  ddee  

llaa  rriivviièèrree  MMbboommuu  eett  llaa  rriivvee  ddrrooiittee  ddee  llaa  ggrraannddee  rroouuttee  DDoorruummaa  ––  BBaannddaa  ––  AAnnggoo  ––  ZZéémmiioo  eett  ssuurr  llaa  rriivvee  

ddrrooiittee  ddee  llaa  rriivviièèrree  UUéélléé,,  ddaannss  llee  ttrriiaannggllee  ccoommpprriiss  eennttrree  lleess  rroouutteess  AAmmaaddii  ––  DDaakkwwaa,,  AAmmaaddii  ––  BBaannddaa  eett  

BBaannddaa  ––  DDaakkwwaa..  LLeess  ddiivveerrss  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  ddééppllooiieemmeennttss  ddeess  MMbboorroorroo  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  TTeerrrriittooiirree  

ss’’eeffffeeccttuueenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  rrééggiioonn..  

  

44..11..  AArrrriivvééee  

  

LLeess  MMbboorroorroo  ssoonntt  eennttrrééss  eenn  RRDDCC  ppaarr  pplluussiieeuurrss  vvaagguueess..  SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess,,  llaa  pprreemmiièèrree  

pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  aa  ééttéé  ssiiggnnaallééee  eenn  NNoovveemmbbrree  22000011  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  GGuuaannee,,  CChheeff--lliieeuu  ddee  llaa  

CChheeffffeerriiee  SSaassaa,,  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo..  DDeess  cchhaasssseeuurrss  ppaarrttiiss  eenn  bbrroouussssee  aauurraaiieenntt  ddééccoouuvveerrtt  uunn  ppeeuuppllee  ffoorrtt  

nnoommbbrreeuuxx  aavveecc  uunn  cchheepptteell  iimmppoorrttaanntt..  IIllss  oonntt  rraappppoorrttéé  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  CChheeff  ddee  llaa  CChheeffffeerriiee  

MMoonnssiieeuurr  EEmmmmaannuueell  SSaassaa,,  qquuii,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,  eenn  aa  ffaaiitt  rraappppoorrtt  àà  ssaa  hhiiéérraarrcchhiiee..  DDeeppuuiiss  lloorrss,,  lleess  MMbboorroorroo  

nnee  cceesssseenntt  dd’’aafffflluueerr  vveerrss  llaa  RRDDCC..  

  

44..22..  OOccccuuppaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  

  

aa..  DDiissttrriicctt  dduu  BBaass  UUéélléé  

  

11))  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo  

LLee  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo  ccoommppttee  qquuaattrree  cchheeffffeerriieess  ::  llaa  cchheeffffeerriiee  SSaassaa,,  llaa  cchheeffffeerriiee  EEzzoo,,  llaa  cchheeffffeerriiee  MMooppooyy  

eett  llaa  cchheeffffeerriiee  NNggiinnddoo..  DD’’aapprrèèss  lleess  eennqquuêêtteess,,  lleess  MMbboorroorroo  ssee  ssoonntt  iimmppllaannttééss  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  pprreemmiièèrreess  

cchheeffffeerriieess  eett  sseeuulleemmeenntt  llaa  cchheeffffeerriiee  NNggiinnddoo  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ttoouucchhééee  jjuussqquuee  llàà..  

PPaarrmmii  cceess  ttrrooiiss  cchheeffffeerriieess,,  oonn  nnoottee  uunnee  ttrrèèss  ffoorrttee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  llaa  cchheeffffeerriiee  MMooppooyy,,  

ooùù  iillss  sseemmbblleenntt  vviissiibblleemmeenntt  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx..  DDaannss  cceettttee  cchheeffffeerriiee,,  iillss  ssoonntt  pplluuss  ddaannss  ddeess  ssaavvaanneess  

aavvooiissiinnaanntt  lleess  llooccaalliittééss  ddee  BBooeellii,,  BBaannddaa,,  ZZaammaaii,,  NNaammbbaanngguu,,  BBaammuunnggaa,,  BBaabbiillee..  CC’’eesstt  ddaannss  ll’’uunnee  ddee  cceess  

llooccaalliittééss  ooùù  rrééssiiddee  llee  HHaarrddoo  MMOOHHAAMMEEDD  TTCCHHAADD,,  ll’’uunn  ddeess  HHaarrddoo  llee  pplluuss  ccoonnnnuu  ddee  llaa  rrééggiioonn..  

  

DDaannss  llaa  cchheeffffeerriiee  SSaassaa,,  iillss  ssee  ssoonntt  ccoonncceennttrrééss  aauuttoouurr  ddeess  llooccaalliittééss  ccoommmmee  GGuuaannee,,  DDiiggbbaa,,  NNddaammaannaa,,  

ZZaannggbbaayy  ((LLoonnggoonnddoo)),,  BBookkooyyoo,,  PPaassssii,,  WWeessssuu,,  MMoonnggaa,,  NNdduullee,,  KKaaggiillii..  

  

OOnn  lleess  rreennccoonnttrree  ddaannss  llaa  cchheeffffeerriiee  EEzzoo  aauuttoouurr  ddeess  llooccaalliittééss  ddee  BBuuyyee,,  DDiikkuummaa,,  EEssssee,,  MMuuggaalliiee  eett  DDaakkwwaa..  

  

22))  TTeerrrriittooiirree  ddee  PPookkoo  

  

DDaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  PPookkoo,,  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  iinnssttaallllééss  ddaannss  llaa  cchheeffffeerriiee  MMaaddii,,  ssppéécciiaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  

llooccaalliittéé  ddee  BBoossssoo..  CC’’eesstt  iiccii  ooùù  oonn  rreennccoonnttrree  llee  HHaarrddoo  MMOOHHAAMMEEDD..  

  

bb..  DDiissttrriicctt  dduu  HHaauutt  UUéélléé  

  

11))  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu  

DDaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu,,  oonn  rreennccoonnttrree  lleess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  cchheeffffeerriieess  NNddoolloommoo  eett  MMaalliinnggiinnddoo..  IIllss  

ssoonntt  jjuussttee  ppaassssééss  ddee  tteemmppss  àà  tteemmppss  ddaannss  llaa  cchheeffffeerriiee  WWaannddoo..  
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AA  NNddoolloommoo,,  oonn  lleess  rreennccoonnttrree  àà  NNaappaarrkkaa,,  BBaammbbaannggaannaa,,    MMaassoommbboo  ttaannddiiss  qquu’’àà  MMaalliinnggiinnddoo  iillss  ssoonntt  ddaannss  

llee  GGrroouuppeemmeenntt  KKppiinnddii,,  llooccaalliittéé  BBaannggbbuuttuukkaa  eett  llooccaalliittéé  BBaammbbaannggaannaa..  IIllss  oonntt  vvoouulluu  ss’’iimmppllaanntteerr  llee  lloonngg  

ddee  llaa  rriivviièèrree  GGuurrbbaa  dduu  ccôôttéé  ddee  MMaalliinnggiinnddoo,,  mmaaiiss  llee  cchheeff  ddee  llaa  cchheeffffeerriiee  lleess  aa  rreeppoouussssééss..  

  

22))  TTeerrrriittooiirree  ddee  FFaarraaddjjee  

AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccoollttééeess,,  lleess  MMbboorroorroo  sseerraaiieenntt  ppaarrttiiss  ddee  llaa  RRCCAA  eenn  lloonnggeeaanntt  llaa  ffrroonnttiièèrree  

ssoouuddaannaaiissee  ssaannss  yy  eennttrreerr,,  ssaauuff  ppoouurr  ddeess  aacchhaattss  ddeess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess,,  ppaassssaanntt  ppaarr  DDoorruummaa  jjuussqquu’’àà  llaa  

rriivviièèrree  GGaarraammbbaa  qquu’’iillss  vvoonntt  lloonnggeerr  jjuussqquu’’àà  ssaa  ssoouurrccee  ddaannss  lleess  rréésseerrvveess  dduu  PPNNGG  ddee  MMoonnddoo  MMiissaa..  IIllss  ssee  

sseerraaiieenntt  iinnssttaallllééss  pprrèèss  ddee  llaa  rriivviièèrree  GGaallii  ssoouuss  llee  MMoonntt  OOttrroo,,  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  LLeemmaa  ooùù  rrééssiiddaaiitt  lleeuurr  HHaarrddoo  

AASSSSOOUUMMAANNII..  

  

LLee  2222  mmaarrss  22000066,,  iillss  ffuurreenntt  ddééccoouuvveerrttss  àà  66  KKmm  dduu  cchheeff  lliieeuu  ddee  llaa  llooccaalliittéé  eenn  bbrroouussssee  ppaarr  qquuaattrree  jjeeuunneess  

dduu  vviillllaaggee,,  ssuurrpprriiss  ddee  vvooiirr  uunn  ttrroouuppeeaauu  iinnnnoommbbrraabbllee  ddeess  bbêêtteess  eett  uunnee  rraaccee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttoouuttee  aauuttrree  qquuee  

cceellllee  ddee  lleeuurrss  ccoommmmuunnaauuttééss,,  iillss  eeuurreenntt  ppeeuurr  eett  vvoouullaaiieenntt  ffuuiirr..    CC’’eesstt  aalloorrss  qquuee  llaa  HHaarrddoo  AASSSSOOUUMMAANNII  

lleeuurr  aa  ddeemmaannddéé  dd’’aalllleerr  cchheerrcchheerr  lleeuurr  CChheeff..  CCee  ddeerrnniieerr  ffuutt  ssaaiissii  ddee  cceettttee  pprréésseennccee  ééttrraannggèèrree  llee  2233  mmaarrss  

22000066  eett  iinnffoorrmmaa  llee  CChheeff  ddee  llaa  cchheeffffeerriiee  LLooggoo  OOggaammbbii,,  qquuii  lleess  rreennccoonnttrraa  llee  2255  mmaarrss  22000066..  

  

AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  lleeuurr  rreennccoonnttrree,,  llee  RRééggiimmeenntt  PPaarrcc  ddeess  FFAARRDDCC  lleess  aavvaaiitt  ddiissppeerrssééss  ppaass  ddeess  ccoouuppss  ddee  

ffeeuu..  LLee  cchheeff  MMbboorroorroo  eett  qquueellqquueess  mmeemmbbrreess  ddee  cceettttee  ccoommmmuunnaauuttéé  ééttaaiieenntt  aammeennééss  aauu  bbuurreeaauu  dduu  

tteerrrriittooiirree  ppuuiiss  aauu  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  ddee  GGaarraammbbaa  ((PPNNGG))  ppoouurr  êêttrree  vveerrbbaalliissééss..  EEnnssuuiittee,,  iillss  ssoonntt  aallllééss  

rreejjooiinnddrree  lleeuurr  ggrroouuppee  eenn  bbrroouussssee..  

DDee  llaa  llooccaalliittéé  LLeemmaa,,  iillss  oonntt  pprriiss  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  SSoouuddaann..  SSiiggnnaalloonnss  llaa  ssaaiissiiee  iilllliicciittee  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddeess  

bbêêtteess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  MMbboorroorroo  ppaarr  lleess  éélléémmeennttss  ddeess  FFAARRDDCC  bbaassééss  àà  FFaarraaddjjee..  CCeess  ddeerrnniieerrss  aauurraaiieenntt,,    

ppaarr  llaa  ssuuiittee  aacchheemmiinnéé  cceess  bbêêtteess  ssooiitt  àà  NNaaggeerroo,,  ssooiitt  àà  AAbbaa  oouu  àà  KKiissaannggaannii..  

  

  

CCoonncclluussiioonn  

  
Ce chapitre a permis de mieux comprendre l’origine des mouvements migratoires des Mbororo et leurs 
sites d’installation. Également, des tentatives du nombre des Mbororo et de leur bétail ont été 
présentées afin de donner une image sur l’ampleur de leur présence dans la partie des Uélés couverte 
par cette étude. 
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CCaarrttee  55  ::  OOccccuuppaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  
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CCHHAAPPIITTRREE  TTRROOIISSIIEEMMEE    
DDYYNNAAMMIIQQUUEE  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEE,,  IIMMPPAACCTT  EETT  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  

DDEESS  MMIIGGRRAATTIIOONNSS  DDEESS  MMBBOORROORROO  DDAANNSS  LLEESS  UUEELLEESS  
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LLee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  aabboorrddee  ddeeuuxx  aassppeeccttss  iimmppoorrttaannttss  ddee  ll’’ééttuuddee  ::  llaa  ddyynnaammiiqquuee  rreellaattiioonnnneellllee  eett  ll’’iimmppaacctt  

ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss..  DDaannss  llaa  sseeccttiioonn  ssuurr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  rreellaattiioonnnneellllee,,  iill  eesstt  

qquueessttiioonn  ddee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  rreellaattiioonnss  ssoocciiooccuullttuurreelllleess,,  ddeess  rreellaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  

aauuttoorriittééss  ccoonnggoollaaiisseess  eett  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ffaacctteeuurrss  ddeess  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

llooccaalleess..  

  

NNoouuss  pprréésseenntteerroonnss  ddaannss  uunn  ddeeuuxxiièèmmee  tteemmppss  lleess  iimmppaaccttss  ddee  llaa  pprréésseennccee  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss  ssuurr  llee  

ppllaann  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn..  

  

SSeeccttiioonn  11  ::  DDyynnaammiiqquuee  rreellaattiioonnnneellllee  

  
11..11..  RReellaattiioonnss  ssoocciiooccuullttuurreelllleess  

  

LLaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddee  nnooss  eennqquuêêttééss  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  qquuee  ttrrèèss  ppeeuu    ddee  rreellaattiioonnss  ssee  ttiisssseenntt  eennttrree  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  lleess  MMbboorroorroo..  IIllss  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn  bbrroouussssee,,  ddééccllaarree  llaa  ppooppuullaattiioonn..  CC’’eesstt  

lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  ddaannss  llee  bbeessooiinn  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  qquu’’iillss  vviieennnneenntt  vveerrss  lleess  vviillllaaggeess..  

  

JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  aauuccuunn  ccaass  ddee  mmaarriiaaggee  nn’’aa  ééttéé  ssiiggnnaalléé..  LLeess  MMbboorroorroo  nnee  ppaarrttiicciippeenntt  nnuulllleemmeenntt  nnii  àà  ddeess  

ccuulltteess,,  nnii  àà  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccuullttuurreelllleess  ((ffeessttiivviittééss,,  ddeeuuiillss  oouu  rreettrraaiittss  ddeess  ddeeuuiillss,,  rriitteess  ttrraaddiittiioonnnneellss……))  

oorrggaanniissééss  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  vvooiissiinneess  eett  vviiccee--vveerrssaa..  

  

IIll  eexxiissttee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  qquueellqquueess  bbaarrrriièèrreess  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  ::  

  

••  BBaarrrriièèrreess  lliinngguuiissttiiqquueess  ::  LLeess  MMbboorroorroo  ppaarrlleenntt  lleess  llaanngguueess  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass..  NNoouuss  cciittoonnss  ::  llaa  llaanngguuee  FFaallaatthhaa  ((ddiittee  

kkiimmbboorroorroo  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee)),,  llee  kkiissaannggoo  ((llaanngguuee  ccoommmmuunnéémmeenntt  ppaarrllééee  eenn  RRCCAA)),,  ll’’aarraabbee  eett  

uunn  ppeeuu  dd’’aannggllaaiiss..  LLeess  MMbboorroorroo  aauussssii  nn’’oonntt  ppaass  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  llaanngguueess  uuttiilliissééeess  ppaarr  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  àà  ssaavvooiirr  llee  FFrraannççaaiiss,,  llee  LLiinnggaallaa,,  llee  KKiirraammbboo,,  llee  MMaaddii,,  llee  KKiinnggbbeettuu,,  llee  LLooggoottii..  

  

••  BBaarrrriièèrreess  ccuullttuurreelllleess  ::  LLeess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  eenn  pprréésseennccee  oonntt  ddeess  ccuullttuurreess  ttrrèèss  ddiifffféérreenntteess  qquuii  nnee  ssee  

rraapppprroocchheenntt  ppaass..  

LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  nnee  ssoonntt  ppaass  oouuvveerrttss  àà  ddeess  rreellaattoonnss  ccoorrddiiaalleess  aavveecc  lleess  MMbboorroorroo..  

SSeelloonn  nnooss  eennqquuêêtteess,,  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  eett  lleess  pprrééjjuuggééss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssoonntt  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

MMbboorroorroo  sseerraaiieenntt  ««  ssaauuvvaaggeess,,  iinnccuulltteess  eett  dd’’uunnee  mmeennttaalliittéé  bbeessttiiaallee  »»..  LLeeuurr  ccuullttuurree  eesstt  ppeerrççuuee  ccoommmmee  

ddiiaammééttrraalleemmeenntt  ooppppoossééee  àà  cceellllee  dduu  mmiilliieeuu  ;;  lleeuurr  rreelliiggiioonn,,  ll’’iissllaamm,,  eesstt  ppeeuu  ccoonnnnuuee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  

ll’’aassssiimmiillee  àà  llaa  vviioolleennccee,,  àà  ll’’iinnttoolléérraannccee  eett  aauu    tteerrrroorriissmmee..  

  

EEnn  oouuttrree,,  ttoouujjoouurrss  sseelloonn  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ttaaxxééss  dd’’ooppaacciittéé  eett  ddee  ppeeuu  ddee  

ttrraannssppaarreennccee..  LLeeuurrss  ddééccllaarraattiioonnss  ss’’aavvèèrreenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppeeuu  éévviiddeenntteess  eett  iillss  ssee  ccoouuvvrreenntt  ddee  ddooccuummeennttss  

iinnaaddééqquuaattss  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  lleeuurr  pprréésseennccee..  AA  ttiittrree  eexxeemmppllee,,  uunnee  ccaarrttee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ddeess  bbééttaaiillss  ééttaabblliiee  eenn  

11999955  eenn  RRCCAA  aa  ééttéé  pprréésseennttééee    ccoommmmee  ppiièèccee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppaarr  qquueellqquueess  MMbboorroorroo  ddee  

ZZIIGGBBII1111..  CCeettttee  ccaarrttee  aa  ééttéé  ggaarrddééee  ppaarr  llaa    ddééllééggaattiioonn  dduu  CChheeff  ddee  CChheeffffeerriiee  ((nnoouuss  llaa  rreepprroodduuiissoonnss  eenn  

aannnneexxee  ddee  ccee  rraappppoorrtt))..  SSeelloonn  cceerrttaaiinnss  aauuttrreess  eennqquuêêttééss,,  iill  sseemmbbllee  qquuee,,  mmêêmmee  eenn  RRCCAA  ooùù  iillss  sseerraaiieenntt  pplluuss  

oouu  mmooiinnss  ccoonnttrrôôllééss,,  iillss  nnee  pprréésseenntteenntt  ppaass  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  lleeuurr  cchheepptteell  ppoouurr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn,,  llaa  mmaajjoorriittéé  

                                                 
11 Carte reprise en annexe  
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ééttaanntt  ddiissssiimmuullééee  ddaannss  llaa  bbrroouussssee..  SSii  lleess  aaggeennttss  ddee  ccoonnttrrôôllee  oosseenntt  iinnssiisstteerr,,  iillss  lleess  ggaaggnneenntt  aavveecc  ddeess  ppoottss  

ddee  vviinn..  

  

UUnnee  tteellllee  ppeerrcceeppttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ffaavvoorraabbllee  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ssyymmppaatthhiiqquueess..  LLeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  nnee  ssoonntt  ppaass  eelllleess  aauussssii  ééppaarrggnnééeess  ppaarr  lleess  mmêêmmeess  pprrééjjuuggééss..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  sseemmbblleenntt  aammpplliiffiieerr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ddaannss  llee  ssoouuccii  ddee  vvooiirr  lleess  

aauuttoorriittééss  ss’’iimmpplliiqquueerr  ddaannss  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess  MMbboorroorroo..  

  

••  BBaarrrriièèrreess  lliiééeess  aauu  mmooddee  ddee  vviiee  ::  LLeess  MMbboorroorroo  vviivveenntt  ddaannss  ddeess  ccaammppss  rreettrraanncchhééss,,  dd’’aaccccèèss  ssoouuvveenntt  

ddiiffffiicciilleess..  CCeess  ccaammppss  ssoonntt  ssoouuvveenntt  ttrrèèss  mmoobbiilleess..  CCeellaa  ppaarraaîîtt  ccoorrrreessppoonnddrree  àà  lleeuurr  ssoouuccii  ddee  pprroottééggeerr  

lleeuurr  cchheepptteell  eett  ddee  ttrroouuvveerr  ccoonnssttaammmmeenntt  dduu  ppââttuurraaggee..  

  

MMaallggrréé  cceess  mmuullttiipplleess  bbaarrrriièèrreess,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  aacccceeppttee  nnééaannmmooiinnss  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ssee  ffaasssseenntt  ssooiiggnneerr  

ddaannss  lleeuurrss  ppoosstteess  eett  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé,,  cceeccii  ppoouurr  éévviitteerr  lleess  rriissqquueess  ddeess  ééppiiddéémmiieess..  IIll  sseemmbbllee,,  sseelloonn  lleess  

ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  nnee  rreeccoouurreenntt  aauuxx  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  ppoouurr  ccaass  

ddéésseessppéérrééss  ccaarr  iillss  ffoonntt  pplluuss  ccoonnffiiaannccee  eenn  lleeuurrss  ttrraaddiipprraattiicciieennss..  CCeettttee  aattttiittuuddee  nnee  lleeuurr  eesstt  ppaass  pprroopprree..  

MMêêmmee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ffoonntt  rreeccoouurrss  àà  llaa  mmééddeecciinnee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  

  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  ll’’eennqquuêêttee  qquuee  ssii  llaa  ppooppuullaattiioonn  aacccceeppttee  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ssee  ffaasssseenntt  

ssooiiggnneerr  ddaannss  lleeuurrss  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess,,  iill  nn’’eenn  eesstt  ppaass  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  ll’’éédduuccaattiioonn..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  sseemmbblleenntt  êêttrree  ttoottaalleemmeenntt  ooppppoossééss  àà  ll’’iiddééee  qquuee  lleess  eennffaannttss  MMbboorroorroo  ppoouurrrraaiieenntt  

ffrrééqquueenntteerr  lleess  mmêêmmeess  ééccoolleess  qquuee  lleeuurrss  eennffaannttss..  

  

IIll  aa  ééttéé  aauussssii  rreeppoorrttéé  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ddrreesssseenntt  lleeuurrss  bbêêtteess  ddee  ssoorrttee  qquu’’eelllleess  oobbééiisssseenntt  ssppoonnttaannéémmeenntt  eett  

ddee  llaa  mmaanniièèrree  pprréécciissee  àà  cceerrttaaiinnss  ggeesstteess  ddee  lleeuurrss  mmaaîîttrreess..  VVeeuulleenntt--iillss  qquuee  lleess  bbêêtteess  aaiilllleenntt  bbrroouutteerr,,  bbooiirree,,  

llèèvveenntt  llee  ccaammpp  oouu  aattttaaqquueenntt,,  iillss  nn’’oonntt  qquu’’àà  ffaaiirree  uunn  ggeessttee  ssppéécciiffiiqquuee..  VVuu  ssoouuss  cceett  aannggllee,,  llee  nnoommbbrree  

éélleevvéé  ddee  lleeuurr  cchheepptteell  ppoouurrrraaiitt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  CCaarr  ssii  

lleess  MMbboorroorroo  ddéécciiddeenntt  ddee  llaanncceerr  uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  rreellaattiioonnss  

ddiiffffiicciilleess,,  iillss  nn’’aauurroonntt  qquu’’àà  llaarrgguueerr  lleeuurrss  bbêêtteess  ddoonntt  llee  nnoommbbrree  eesstt  ssuuppppoosséé  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  

llaa  ppooppuullaattiioonn..  

IIll  nnoouuss  sseemmbbllee  qq’’uunn  tteellllee  ccrraaiinnttee  nn’’eesstt  ppaass  jjuussttiiffiiééee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ddeeppuuiiss  qquu’’iillss  ssoonntt  ddaannss  lleeuurrss  

ddiivveerrss  mmoouuvveemmeennttss  mmiiggrraattooiirreess,,  iill  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ééttéé  rraappppoorrttéé,,  sseelloonn  lleess  éélléémmeennttss  eenn  nnoottrree  ppoosssseessssiioonn  

qquuee  lleess  MMbboorroorroo  aaiieenntt  ffaaiitt  rreeccoouurrss  àà  lleeuurr  bbééttaaiill  ppoouurr  aattttaaqquueerr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  dd’’aaccccuueeiill  LLee  

vvrraaii  pprroobbllèèmmee  rrééssiiddeerraaiitt  ddaannss  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eessttiimmeenntt  ddiiffffiicciilleess  aavveecc  lleess  

MMbboorroorroo..  

  

11..22..  RReellaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

  

LLeess  rraappppoorrttss  lleess  pplluuss  ffrrééqquueennttss  qquuii  ss’’ééttaabblliisssseenntt  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssoonntt  

dd’’oorrddrree  ccoommmmeerrcciiaall..  LLeess  MMbboorroorroo,,  ssuurr  ttoouuss  lleess  aaxxeess  vviieennnneenntt  vveerrss  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppoouurr  ssee  pprrooccuurreerr  lleess  

ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess..  IIll  rreessssoorrtt  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  ll’’eennqquuêêttee  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ssee  sseenntteenntt  

iinnttiimmiiddééeess  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  qquuii  ddéétteerrmmiinneenntt    lleess  rrèègglleess  ddee  jjeeuu,,  ffiixxeenntt  lleess  pprriixx,,  ddéétteerrmmiinneenntt  lleess  qquuaannttiittééss  

ddoonntt  iillss  oonntt  bbeessooiinn..  IIll  aa  ééttéé  qquuee  ddaannss  qquueellqquueess  ttrraannssaaccttiioonnss,,  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ll’’ooffffrree  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  

ddeemmaannddee,,  oonn  aassssiissttee  àà  ddeess  ccoonnfflliittss  qquuii,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt,,  ssee  tteerrmmiinneenntt  ddaannss  llaa  vviioolleennccee  ccaarr,,  eexxpplliiqquuee--tt--oonn,,  

lleess  MMbboorroorroo  eessttiimmeenntt  qquu’’iill  yy  aa  ttoouujjoouurrss  ddeess  qquuaannttiittééss  qquu’’oonn  rreeffuussee  ddee  lleeuurr  vveennddrree  ppoouurr  lleess  aaffffaammeerr..  
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DD’’aapprrèèss  lleess  eennqquuêêtteess,,  lleess  rreellaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eennttrree  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  

ddééssééqquuiilliibbrrééeess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llaa  ddéétteennttiioonn  ddeess  aarrmmeess  ppaarr  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  MMbboorroorroo  eett  lleeuurr  uussaaggee  lleess  

ppllaacceenntt  ddaannss  uunnee  ppoossiittiioonn  ddoommiinnaannttee..  EEnn  pplluuss,,  lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  ppeerrççuuss  ccoommmmee  ddiissppoossaanntt  

dd’’iimmppoorrttaanntteess  ssoommmmeess  dd’’aarrggeenntt  eenn  pplluuss  ddee  lleeuurr  bbééttaaiill  ffaaccee  àà  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ddoonntt  lleess  

aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  nnee  ssoonntt  gguuèèrree  fflloorriissssaanntteess,,  ssiittuuaattiioonn  aacccceennttuuééee  ppaarr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  pprréésseennccee  

ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  rreebbeelllleess  ((iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess))  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..    

  

LLeess  eennqquuêêtteess  iinnddiiqquueenntt  aauussssii  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  vveennddeenntt  lleess  vvaacchheess  aauuxx  ccoommmmeerrççaannttss  qquuii  vviieennnneenntt  ddee  

ddiivveerrss  eennddrrooiittss  ::  PPookkoo,,  IIssiirroo,,  BBuunniiaa,,  KKiissaannggaannii,,  BBuuttaa……..    AAuu  ccoouurrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  uunnee  rruummeeuurr  eesstt  

rraappppoorrttééee  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  MMbboorroorroo  nnee  vveennddrraaiieenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  aauuxx  ccoommmmeerrççaannttss  ddee  llaa  rrééggiioonn  qquuee  

ddeess  bbêêtteess  mmaallaaddeess  eenn  ggaarrddaanntt  lleess  bbêêtteess  vviiggoouurreeuusseess  ppoouurr  eeuuxx--mmêêmmeess..  BBiieenn  pplluuss,,  iinnddiiqquuee--tt--oonn,,  lleess  

MMbboorroorroo  nnee  ssoonntt  ppaass  ddiissppoossééss  àà  vveennddrree  lleess  bbêêtteess  ffeemmeelllleess..  CCeettttee  aattttiittuuddee  ssee  jjuussttiiffiieerraaiitt  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’uunn  

éélleevveeuurr  pprrééffèèrree  ggaarrddeerr  ddeess  rreepprroodduuccttrriicceess  ppoouurr  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  ssoonn  cchheepptteell..  CCeellaa  ddooiitt  cceerrttaaiinneemmeenntt  

êêttrree  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddiiaabboolliissaattiioonn  rréécciipprrooqquuee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  eenn  

pprréésseennccee..  

  
11..33..  RRaappppoorrttss  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  llooccaalleess  

  

IIll  aa  ééttéé  rreelleevvéé  qquuee  ddee  ppaarr  lleeuurr  oorrggaanniissaattiioonn  ssoocciiaallee  tteellllee  qquuee  ddééccrriittee  pplluuss  hhaauutt,,  lleess  MMbboorroorroo  oonntt  lleeuurrss  

pprroopprreess  cchheeffss  aauuxxqquueellss  iillss  oobbééiisssseenntt..  PPaarrttaanntt,,  iillss  oonntt  lleeuurrss  pprroopprreess  rrèègglleess  eett  lleeuurrss  pprroopprreess  mmooddeess  ddee  

rréégguullaattiioonn  ssoocciiaallee  qquu’’iillss  oobbsseerrvveenntt..  CCeellaa  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  iimmppuuttaabbllee  àà  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  ddiiffffiicciillee  aavveecc  lleess  

aauuttrreess  ppooppuullaattiioonnss  ttaanntt  ddaannss  lleeuurrss  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  qquuee  ddaannss  lleeuurrss  ppaayyss  dd’’aaccccuueeiill..  LLee  mméépprriiss  eett  

ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ddoonntt  iillss  ssoonntt  ssoouuvveenntt  ll’’oobbjjeett  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee    ddee  tteelllleess  aattttiittuuddeess  

  

AAiinnssii,,  sseelloonn  lleess  eennqquuêêtteess,,  lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ccoonnggoollaaiisseess  ssoonntt  ttrrèèss  rréédduuiittss..  

IIllss  nnee  ccoonnssuulltteenntt  jjaammaaiiss  cceess  ddeerrnniièèrreess  nnii  ppoouurr  ooppéérreerr  uunn  mmoouuvveemmeenntt  qquueellccoonnqquuee,,  nnii  ppoouurr  ss’’iinnssttaalllleerr  àà  

uunn  eennddrrooiitt  ssoouuhhaaiittéé..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  sseerraaiitt  cceerrttaaiinneemmeenntt  ttrriibbuuttaaiirree  dduu  mmaannqquuee  ddee  ttaacctt  eett  dd’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  

aauuttoorriittééss  ddoonntt  lleess  llooccaalliittééss  ssoonntt  aaffffeeccttééeess  ppaarr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  MMbboorroorroo..  LLaa  ppeeuurr,,  llaa  mmééffiiaannccee,,  ll’’hhoossttiilliittéé  

eennvveerrss  lleess  ppooppuullaattiioonnss  mmiiggrraanntteess  pprroovvooqquueenntt  uunnee  aattttiittuuddee  ddee  rrééssiissttaannccee  ddee  lleeuurr  ppaarrtt..  IIllss  ssoonntt  ddoonncc  

ppllaaccééss  ddaannss  uunnee  ppoossiittiioonn  ooùù  iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  nnii  vvuullggaarriisseerr,,  nnii  aapppplliiqquueerr  lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  eenn  llaa  

mmaattiièèrree..  CCee  vviiddee  ddee  ppoouuvvooiirr  ppeeuutt  jjuussttiiffiieerr  ll’’aauuttoo--oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo..  

  

CCeeppeennddaanntt,,  lleess  rraappppoorrttss  dd’’eennqquuêêttee  iinnddiiqquueenntt  aauussssii  qquu’’àà  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss,,  ddeess  CChheeffss  ccoouuttuummiieerrss  oonntt  

ddeemmaannddéé  aauuxx  MMbboorroorroo  lleeuurrss  ddrrooiittss  tteerrrriieennss,,  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ppaayyééss  eenn  ddoonnnnaanntt  qquueellqquueess  vvaacchheess..  CCee  

ggeessttee,,  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  rreeccoonnnnuu  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss  ccoommmmee  uunnee  mmaarrqquuee  ddee  rréévvéérreennccee  eennvveerrss  uunn  

cchheeff,,  eesstt  iinntteerrpprrééttéé  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  ccoommmmee  ddrrooiitt  ddee  rraacchhaatt  ddeess  tteerrrreess;;  ccaarr  ddaannss  lleeuurr  ccuullttuurree  ((ccoommmmee  

ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss)),,  oonn  nnee  ddoonnnnee  jjaammaaiiss  rriieenn  ppoouurr  rriieenn..  CCeess  ccaass  ddee  ddrrooiittss  tteerrrriieennss  ppaayyééss  aauuxx  cchheeffss  ddeess  

CChheeffffeerriieess  oonntt  ééttéé  rraappppoorrttééss  àà  nnooss  eennqquuêêtteeuurrss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  CChheeffffeerriiee  SSaassaa  eett  MMooppooyy  aauu  TTeerrrriittooiirree  

dd’’AAnnggoo  eett  llaa  CChheeffffeerriiee  NNddoolloommoo,,  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu..  

  

LLaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo  aa  ééggaalleemmeenntt  ppoorrttéé  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  nnooss  eennqquuêêtteeuurrss  uunnee  

iimmpplliiccaattiioonn  ddee  llaa  hhaauuttee  hhiiéérraarrcchhiiee  mmiilliittaaiirree  eett  ppoolliittiiqquuee  dduu  MMLLCC  ((MMoouuvveemmeenntt  ddee  LLiibbéérraattiioonn  dduu  

CCoonnggoo)),,  eexx--rréébbeelllliioonn  ccoonnggoollaaiissee,,  àà  ll’’ééppooqquuee  mmoouuvveemmeenntt  aarrmméé,,  ccoommmmee  ffaacctteeuurr  aayyaanntt  ffaavvoorriisséé  ll’’aaccttuueellllee  

iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  ssuurr  ll’’éétteenndduuee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  

UUnnee  tteellllee  iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’aa  ppuu  êêttrree  ccoonnffiirrmmééee  ffaauuttee  ddee  pprreeuuvvee  eett  eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  

dd’’aauuttoorriissaattiioonn  pprréésseennttéé..  CCeeppeennddaanntt,,  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  aauupprrèèss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
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llooccaalleess,,  ll’’éévveennttuueellllee  iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  éélléémmeennttss  TTcchhaaddiieennss,,  CCeennttrraaffrriiccaaiinnss  eett  aauuttrreess  àà  ccôôttéé  ddeess  éélléémmeennttss  

dduu  MMLLCC,,  àà  ll’’ééppooqquuee,,  ccoonnssttiittuueerraaiieenntt  uunn  iinnddiiccee  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  ,,  lleess  MMbboorroorroo  ééttaanntt  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  

oorriiggiinnaaiirreess  ddee  cceess  ppaayyss..  

  

LLeess  MMbboorroorroo,,  ppaarrttoouutt  ooùù  nnooss  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ppuu  lleess  rreennccoonnttrreerr,,  oonntt  eennvvooyyéé  llee  mmeessssaaggee  ssuuiivvaanntt  aauu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCoonnggoollaaiiss  ::  ""NNoouuss  ssoommmmeess  ffaattiigguuééss  dd’’uunnee  vviiee  ddee  nnoommaaddiissmmee  ;;  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  

ddeemmaannddoonnss  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCoonnggoollaaiiss  ddee  nnoouuss  ooccttrrooyyeerr  ddeess  tteerrrreess  ooùù  nnoouuss  aalllloonnss  nnoouuss  iinnssttaalllleerr  

ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree,,  ccuullttiivveerr  eett  ppaaîîttrree  nnooss  bbêêtteess..  QQuuee  lleess  aauuttoorriittééss  nnoouuss  ooccttrrooiieenntt  aauussssii  ddeess  ppaappiieerrss  

dd’’iiddeennttiittéé""..  

  

CCee  mmeessssaaggee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ccaahhiieerr  ddee  cchhaarrggeess  ppoouurr  lleess  MMbboorroorroo  aayyaanntt  ppéénnééttrréé  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC  ddaannss  

llee  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss..  CCeess  ppooppuullaattiioonnss  llaanncceenntt  uunn  ccrrii  dd’’aallaarrmmee  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss..  CCeellaa  eesstt  ppeerrççuu,,  

ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eennqquuêêttééeess,,  ccoommmmee  uunn  ddééssiirr  ddeess  MMbboorroorroo  ddee  ffaaiirree  ddee  lleeuurr  rrééggiioonn  uunnee  ccoolloonniiee  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  uunnee  ccoolloonniiee  ddee  ppeeuupplleemmeenntt..  

  

11..44..  PPrriinncciippaauuxx  ffaacctteeuurrss  ddee  ccoonnfflliittss  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

llooccaalleess  

  

LLaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  eennttrree  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  lleess  MMbboorroorroo,,  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  ssoouulliiggnnéé  pplluuss  hhaauutt,,  ssee  

pprréésseennttee  ppaarr  ddeess  rreellaattiioonnss  ddééssééqquuiilliibbrrééeess  eett  ddiiffffiicciilleess..    LLaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  eesstt  ttoouujjoouurrss  qquuee  

lleess  MMbboorroorroo  ssoonntt  pplluuss  aaggrreessssiiffss..  LL’’eennqquuêêttee  aayyaanntt  rreelleevvéé  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ddééttiieennnneenntt  ddeess  AALLPPCC,,  

pplluussiieeuurrss  pprrééjjuuggééss  ddééffaavvoorraabblleess  aalliimmeenntteenntt  cceettttee  ppeerrcceeppttiioonn..  

  

SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess,,  lleess  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  nnaaiisssseenntt  ppoouurr  

ddiivveerrsseess  rraaiissoonnss..  AAiinnssii,,  lleess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  iinntteerrrrooggééss    ddééccllaarreenntt  qquuee  ::  

••  LLeess  MMbboorroorroo  pprriivveenntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  dd’’aaccccééddeerr  àà  sseess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  

MMbboorroorroo  ::  

oo  ddééttrruuiisseenntt  ttoouuss  lleess  ppiièèggeess,,  tteenndduuss  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  qquu’’iillss  rreennccoonnttrreenntt  eenn  bbrroouussssee  

pprréétteexxttaanntt  qquuee  cceess  ppiièèggeess  ppoouurrrraaiieenntt  aattttrraappeerr  eett  ttuueerr    lleeuurrss  vvaacchheess  ;;  

oo  cchhaasssseenntt  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  vvoonntt  eenn  bbrroouussssee  ppoouurr  ffaaiirree  llaa  ppêêcchhee  àà  llaa  ddiigguuee..  CCaarr,,  ddiisseenntt--iillss,,  

eelllleess  aassssèècchheenntt  lleess  eeaauuxx  qquuee  ddeevvrraaiieenntt  bbooiirree  lleess  vvaacchheess  ;;  

oo  ddééttrruuiisseenntt  ttoouutteess  lleess  rruucchheess  ddeess  aabbeeiilllleess  dd’’ooùù  llaa  ppooppuullaattiioonn  rreeccuueeiillllee  dduu  mmiieell,,  ppaarrccee  qquuee  llee  

mmiieell  eesstt  uunn  ppooiissoonn  ppoouurr  lleess  vvaacchheess  ;;  

oo  ttuueenntt  ttoouuss  lleess  hheerrbbiivvoorreess  qquu’’iillss  rreennccoonnttrreenntt  eenn  bbrroouussssee  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  llee  ppââttuurraaggee  eenn  ffaavveeuurr  

ddee  lleeuurrss  vvaacchheess..  

  

••  LLeess  MMbboorroorroo  ppiilllleenntt  ppaarrffooiiss  lleess  rréésseerrvveess  aalliimmeennttaaiirreess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  ddééttrruuiisseenntt  lleeuurrss  rrééccoolltteess  eett  

lloorrssqquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  vveeuutt  rrééccllaammeerr,,  iillss  ttiirreenntt  ssuurr  eeuuxx..  AAlloorrss  qquuee  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  eeuu  vveenntt  ddee  

pplluussiieeuurrss  ccaass  ddéépplloorraabblleess,,  lleess  eexxeemmpplleess  qquuii  ssuuiivveenntt  ssoonntt  pprréésseennttééss  àà  ttiittrree  iilllluussttrraattiiff  ::  

oo  EEnn  aaooûûtt  22000066,,  iillss  oonntt  ttiirréé  ssuurr  nneeuuff  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  BBuuyyee  ((5555  KKmm  aauu  ssuudd--eesstt  ddee  

DDaakkwwaa)),,  CChheeffffeerriiee  ddee  EEzzoo,,  TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo..  CCiinnqq  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  mmoorrtteess  ssuurr  ppllaaccee,,  uunnee  

eesstt  ddééccééddééee  aauu  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  ddee  DDaakkwwaa,,  uunnee  ss’’eenn  eesstt  ttiirrééee  aavveecc  uunnee  jjaammbbee  bbrrooyyééee  eett  ttrrooiiss  

aauuttrreess  oonntt  ééttéé  bblleessssééeess  llééggèèrreemmeenntt..  

oo  EEnn  nnoovveemmbbrree  22000066,,  iillss  oonntt  ttuuéé  àà  ccoouupp  ddee  bbaalllleess,,  ddeeuuxx  jjeeuunneess  ggeennss  àà  GGuuaannee,,  CChheeffffeerriiee  SSaassaa,,  

TTeerrrriittooiirree  dd’’AAnnggoo..  
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oo  EEnn  mmaarrss  22000077,,  iillss  oonntt  ttiirréé  ssuurr  uunn  hhoommmmee  àà  BBaannddaa  ddaannss  llaa  CChheeffffeerriiee  MMooppooyy..  LLaa  vviiccttiimmee  

ééttaaiitt  eennccoorree  ssoouuss  ttrraaiitteemmeenntt  ppeennddaanntt  qquuee  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  ééttaaiieenntt  ssuurr  tteerrrraaiinn..  

••  UUnn  ccaass  ddee  vviiooll  dd’’uunnee  jjeeuunnee  ffeemmmmee  aa  ééttéé  rraappppoorrttéé  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  NNggoolloonnii,,  CChheeffffeerriiee  

MMaalliinnggiinnddoo,,  TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu..  DD’’aauuttrreess  ccaass  nn’’oonntt  ppuu  êêttrree  rraappppoorrttééss..  

  

Récit  d’une jeune femme violée en mars 2005  à Ngoloni par un Mbororo12 
  

Le matin, proche de la rive droite de Mbuele, c’était un homme armé en tenue militaire. Il était le 

seul qui marchait devant tous les autres, court, brun, avec des cheveux frisés. Nous labourions notre 

champ à côté de la route. Il nous a suivis jusque-là où nous travaillions. Il parlait, mais on 

comprenait difficilement ce qu’il demandait ; c’est après un moment que nous avons su qu’il nous 

demandait où étaient les éléphants, parce qu’il dessinait par terre comme l’emprunte de la patte 

d’éléphant. On ne lui a rien dit. Il est sorti sur la route, accompagnée de mon mari et il a continué la 

route pour entrer dans notre parcelle. 

 

Il s’est assis à côté du feu que nous avions allumé le matin ; en train de nettoyer son arme. Mon mari 

l’a laissé pour nous suivre au champ. Je lui ai demandé s’il est passé, alors il m’a répondu qu’il est 

là, assis, entrain d’arranger son arme. On a échangé un peu à son sujet en nous interrogeant quel 

chasseur il était pour venir sortir chez nous. 

 

Comme nous avions nos effets à la maison, l’idée m’est venue de sortir par la route pour vérifier s’il 

a continué sa route. En sortant sur la route, je suis sortie directement sur lui et il a commencé à 

m’appeler par les gestes de main. Je me suis retournée vite au champ auprès de mon mari et lui ai 

dit qu’il m’appelait. Nous sommes partis du champ avec mon mari ensemble pour nous rendre à la 

maison, distant de plus ou moins 100 m. 

 

En arrivant, nous l’avons rencontré en train de sortir lui aussi sur la route pour vérifier si je venais. 

A la maison, je lui ai grillé un manioc sur la braise. Je le lui ai présenté, il a pris un morceau et il a 

invité mon mari à venir prendre un autre. Il a seulement tenu le morceau de manioc sans le manger.  

C’est alors qu’il s’est mis à m’inviter par gestes à venir auprès de lui pour qu’on se couche. J’ai eu 

peur, mon mari aussi. Nous nous sommes dit qu’il fallait que nous soyons tranquilles pour voir ce 

qui pourrait arriver ; si c’est notre mort… 

 

Le Mbororo a commencé à manifester de l’agressivité envers mon mari en chargeant à maintes 

reprises son fusil. Mon mari, pris de peur, s’est enfui (sortant sur la route et en fuyant par la brousse 

jusque chez le kapita à Ngoloni, à environ 2 Km). Vu que mon mari s’est enfui me laissant seule, ma 

peur a augmenté, je me suis mis à courir sur le sentier qui mène à la source. Comme il avait l’œil 

sur moi, il s’est mis à ma poursuite, il m’a fait un croc à jambe et je suis tombée. 

 

Il m’a arraché le pagne que je portais, puis mon sous-vêtement quand moi-même me débattais en 

vain. Ensuite il a pointé le canon de son fusil sur ma poitrine en me menaçant de tirer si je bouge ou 

si je crie. C’est alors qu’il a forcé la pénétration et a satisfait son plaisir. J’étais à mon deuxième 

jour des règles. Il m’a abandonné à terre et sorti à la maison pour continuer son chemin. 

 

Je suis resté encore un bon moment en brousse, par chance aussi, car si je sortais au même moment 

que lui, j’allais tomber entre les mains de ceux qui étaient nombreux, qui suivaient par derrière. Ce 

sont eux qui sont venus entrer dans notre parcelle et ont pillé tous nos habits. En sortant de là, j’ai 

ramassé les quelques biens domestiques qui restaient et je les ai cachés en brousse. C’est alors que 

j’ai couru à Ngoloni, chez le kapita pour lui dire ce qui venait de m’arriver. C’est là que j’ai 

retrouvé mon mari sorti de la brousse. Les gens qu’il a rencontrés là-bas se moquaient de lui en 

disant qu’il a fui, abandonnant sa femme pour les Mbororo. 

 

Déclarations prises à NGOLONI, chez le chef de localité, LIMOGBELE, le 23/03/2007. Fin d’après 

midi. 

 

                                                 
12 Témoignage recueilli par Mr François Mbolifuko, Enquêteur 
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��  LLeess  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  rreeccuueeiillllii  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  sseelloonn  lleessqquueelllleess  àà  llaa  CChheeffffeerriiee  MMaalliinnggiinnddoo  

((TTeerrrriittooiirree  ddee  DDuunngguu))  eett  àà  llaa  CChheeffffeerriiee  MMaannzziiggaa  ((TTeerrrriittooiirree  ddee  NNiiaannggaarraa,,  HHaauutt  ––  UUéélléé)),,  

qquueellqquueess  MMbboorroorroo  aauurraaiieenntt    vviissiittéé  lleess  ttoommbbeess  ddeess  ggrraannddss  cchheeffss  eett  oonntt  ppiilllléé  ddeess  oobbjjeettss  rriittuueellss  ddee  

vvaalleeuurr  ddééppoossééss  ssuurr  cceess  ttoommbbeess..    

  

CCeess  iinncciiddeennttss  eexxaassppèèrreenntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  qquuii  ssoorrtteenntt  dd’’aauuttrreess  ccaauucchheemmaarrss  lliiééss  àà  llaa  pprréésseennccee  ddeess  

ggrroouuppeess  aarrmmééss..  EEnn  ddéésseessppooiirr  ddee  ccaauussee,,  eelllleess  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ccoonnssttiittuuee  ppoouurr  

eelllleess  uunn  aauuttrree  ffaacctteeuurr  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  dd’’iinnssééccuurriittéé  qquuii  ppoouurrrraaiitt  ss’’aammpplliiffiieerr  ddaannss  llaa  ssuuiittee..  DD’’ooùù,,  

rraappppoorrtteenntt  lleess  eennqquuêêtteess,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ssoouuhhaaiitteenntt  uunn  rraappaattrriieemmeenntt  iimmmmééddiiaatt  ddeess  MMbboorroorroo  eett  

eexxhhoorrtteenntt  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  àà  pprreennddrree  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  uuttiilleess..  DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  eelllleess--mmêêmmeess  

pprreennddrroonntt  lleeuurr  ddeessttiinnééee  eenn  mmaaiinnss  eett  ccoommmmeenncceerroonntt  àà  eemmppooiissoonnnneerr  lleess  bbêêtteess  ddeess  MMbboorroorroo  ppoouurr  lleess  

ccoonnttrraaiinnddrree  ddee    ppaarrttiirr..  

  

SSeeccttiioonn  22  ::  IImmppaacctt  eett  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  

  

LL’’iimmppaacctt  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss  sseemmbbllee  êêttrree  pplluuss  nnééggaattiiff  qquuee  ppoossiittiiff  eett  ssee  

ffaaiitt  sseennttiirr  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  

22..11..  AAssppeeccttss  ssééccuurriittaaiirreess  eett  ppoolliittiiqquueess  

  

AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  ddoonnnnééeess  iissssuueess  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  lleess  éélléémmeennttss  ccii--ddeessssoouuss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  

iinnfflluuaanntt  ssuurr  lleess  aassppeeccttss  ppoolliittiiqquueess  eett  ssééccuurriittaaiirreess  ::  

••  LLeess  MMbboorroorroo  pprréésseennttss  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC  vviivveenntt  ddaannss  ddeess  ccaammppss  rreettrraanncchhééss,,  dd’’aaccccèèss  

ddiiffffiicciillee..  IIllss  ssoonntt  aarrmmééss..  IIllss  eennttrreettiieennnneenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess  aavveecc  lleeuurrss  ppaayyss  ddee  pprroovveennaannccee..  

LLeess  aauuttoorriittééss  ccoonnggoollaaiisseess  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  eenn  mmeessuurree  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  aavveecc  eexxaaccttiittuuddee  nnii  lleeuurr  

nnoommbbrree,,  nnii  lleess  ttyyppeess  eett  lleess  qquuaannttiittééss  dd’’aarrmmeess  eenn  lleeuurr  ppoosssseessssiioonn..  

••  LLeess  ccaammppss  ddeess  MMbboorroorroo  ppoouurrrraaiieenntt  ffaacciilleemmeenntt  sseerrvviirr  dd’’aarrrriièèrree  bbaassee  oouu  dduu  nnooyyaauu  dd’’uunn  mmoouuvveemmeenntt  

aarrmméé,,  bbiieenn  qquuee  cceellaa  nnee  ssooiitt  ppaass  eennccoorree  llee  ccaass..  

••  LLaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  ddiiffffiicciillee  eennttrree  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eett  lleess  MMbboorroorroo  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ssoouurrccee  ddee  ccoonnfflliittss  

ppoouuvvaanntt  eennttrraaîînneerr  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ee  ll’’iinnssééccuurriittéé..  

••  LL’’uussaaggee  rréégguulliieerr  ddeess  aarrmmeess  àà  ffeeuu  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  ssii  uunn  ccoommpprroommiiss  nn’’eesstt  ppaass  ttrroouuvvéé  ssuurr  uunnee  

ttrraannssaaccttiioonn  oouu  uunnee  ssoolllliicciittaattiioonn  ddee  lleeuurr  ppaarrtt  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ssééccuurriittéé..  

.. 
 

Témoignage sur les Mbororo par Mr Nzetimabe (Juge au Tribunal de la Chefferie Mabanga/AMADI 
II)13 : 
 
Au début du mois de février 2007, lorsque nous sommes partis la nuit à la chasse sur le Mont Uélé, nous 
avons aperçu de loin dans la brousse une forte lumière. Nous nous sommes rapprochés pour voir si de 
quoi il s’agissait. Hélas !  Nous avons vu les ampoules électriques installées sur les arbres qui brillaient. 
C’était un camp des Mbororo. Ce camp était situé non loin du Mont Uélé sur la rive droite de la rivière 
Uélé dans la chefferie Madi. C’était un camp bien gardé avec des vaches tout autour. Au loin, on voyait 
des Mbororo regroupés au centre du camp entrain de regarder soit une vidéo ou la télévision. C’était 
difficile pour nous de bien distinguer de là où nous étions à cause de la distance et de la peur. 
 

                                                 
13 Témoignage recueilli par Madame Sophie KENDA MORAMASONZI, Enquêteuse. 
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Le lendemain matin, sur notre chemin de retour, nous nous sommes rencontrés avec six Mbororo. Ces 
derniers étaient armés des lances et des fusils. Ils ont ravi toute notre provision (manioc, poissons, 
riz…). Quand nous avons voulu réclamer, ils nous ont intimé l’ordre de nous taire. 
 
Au bout de 10 Km, nous avons rencontré d’autres Mbororo, qui nous ont demandé de leur fournir une 
bonne quantité de manioc, riz et autres aliments. Ils nous ont confié que d’autres Mbororo, ceux qu’on 
appelle Ahounda étaient en route pour ici. Ils ont dit que ceux-là venaient pour tuer les bêtes pour aller 
vendre en RCA. Ils volent aussi les vaches d’autres Mbororo, ont-ils dit. 
 

 
••  PPoouurr  uunn  MMbboorroorroo,,  uunn  eennffaanntt  aappppaarrttiieenntt  àà  llaa  tteerrrree  ooùù  iill  eesstt  nnéé..  CCeettttee  ccoonncceeppttiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  ddee  

nnaattiioonnaalliittéé  eesstt  dduuee  dd’’aabboorrdd  àà  llaa  ttrraaddiittiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  nnoommaaddeess  eett  nnee  sseemmbbllee  ppaass  êêttrree    

ttoouujjoouurrss  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  llooiiss  ssuurr  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  dd’’aaccccuueeiill,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  RRDDCC  

aavveecc  uunn  pprroocceessssuuss  dd’’oobbtteennttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  iinnttééggrraanntt  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  aassppeeccttss..    

••  PPuuiissqquuee  lleess  sseerrvviicceess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  sseennssééss  ccoonnttrrôôlleerr  lleess  mmoouuvveemmeennttss  

ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  eett  iinntteerrnneess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn  ddiissffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ttoottaall  ddeeppuuiiss  llaa  

rréébbeelllliioonn,,  lleess  MMbboorroorroo  eenn  pprrooffiitteenntt  ppoouurr  ::  

oo  cciirrccuulleerr  lliibbrreemmeenntt  eett  ddee  mmaanniièèrree  iinntteemmppeessttiivvee  eennttrree  llaa  RRCCAA  eett  llaa  RRDDCC  ssaannss  ssee  ssoouummeettttrree  àà  

uunn  qquueellccoonnqquuee  ccoonnttrrôôllee  ;;  

oo  iinnttrroodduuiirree  eenn  RRDDCC  ttoouutt  ééqquuiippeemmeenntt  ddoonntt  iillss  oonntt  bbeessooiinn  ::  aarrmmeess,,  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  bbêêtteess  ddee  ssoommmmee,,  eettcc..  

oo  aacchheemmiinneerr  vveerrss  ddeess  ddeessttiinnaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  lleess    pprroodduuiittss  ppiillllééss  ::  iivvooiirreess,,  vviiaannddeess  ddee  ggiibbiieerrss,,  

ppooiivvrreess,,  oorr  eett  ddiiaammaanntt  ((  àà  ccee  jjoouurr,,  oo  nnee  ppeeuutt  ppaass  jjuuggeerr  ddee  ll’’aammpplleeuurr  dd’’uunn  tteell  pphhéénnoommèènnee  

ffaauuttee  ddee  ssttaattiissttiiqquuee  eett  ssuurrttoouutt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  qquueellqquueess  ccaass  iissoollééss  ccoommmmiiss  ppaarr  uunn  sseeuull  ccllaann,,  

lleess  aauuttrreess  éélleevveeuurrss  ééttaanntt  rreellaattiivveemmeenntt    vveerrss  llee  ppaattuurraaggee  ddeess  ttrroouuppeeaauuxx))..  

••  LLaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  iinntteerrnneess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

llooccaalleess  ééttaanntt  ddoonnnnéé  llaa  ppeeuurr  ddee  llaa  mmeennaaccee  ddeess  MMbboorroorroo  eett  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  mmiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee..  

CCee  qquuii  aauurraaiitt  uunnee  iinncciiddeennccee  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddee  lleeuurrss  bbiieennss..  

••  LLeess  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ppoosseenntt  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ttaanntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

lleeuurr  ppoorroossiittéé  qquuee  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  lleeuurr  vvaalliiddiittéé  ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  nnoommaaddeess  ccoommmmee  

lleess  MMbboorroorroo..  

••  LLaa  pprréésseennccee  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eexxtteerrnneess  eenn  tteerrrriittooiirree  ccoonnggoollaaiiss  aauu  mmêêmmee  mmoommeenntt  qquuee  cceellllee  ddeess  

MMbboorroorroo  aaccccrrooîîtt  ll’’iinnssééccuurriittéé  eett  ppeeuutt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee  dduu  ttrraaffiicc  eett  ddee  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  iilllliicciittee  ddeess  

AALLPPCC..  

  

22..22..  AAssppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess  

  

SSuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee,,  lleess  ddoonnnnééeess  iissssuueess  ddeess  eennqquuêêtteess  rreennffeerrmmeenntt  qquueellqquueess  éélléémmeennttss  dd’’iimmppaacctt  qquuee  

nnoouuss  ppoouuvvoonnss  rreetteenniirr  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

••  LLaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  llee  bbaassssiinn  ddeess  UUééllééss  ppoouurrrraaiitt  ddeevveenniirr  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ffaammiinnee..  EEnn  eeffffeett,,  

llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  ddééccllaarree  qquu’’eellllee  nn’’aaccccèèddee  pplluuss  àà  sseess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  

ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ssaaiissoonnnniièèrree  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  rraammaassssaaggee  qquuii  dd’’uunn  

ccôôttéé  ccoonnssttiittuuee  uunnee  bboonnnnee  ssuupppplléémmeennttaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  eett  ddee  ll’’aauuttrree  ccôôttéé  uunnee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuuss..  DDee  

cceess  pprroodduuiittss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  cciitteerr  ::  

oo  LLeess  ppooiissssoonnss  aattttrraappééss  ppaarr  llaa  ppêêcchhee  àà  llaa  ddiigguuee  ddee  DDéécceemmbbrree  eenn  FFéévvrriieerr  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee..  

LLeess  ppooiivvrreess  ((kkeettcchhoouu))  ccuueeiilllliiss  ssuurr  ddeess  lliiaanneess  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddee  NNoovveemmbbrree  eenn  JJaannvviieerr..  
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PPrroodduuiitt  ccoommmmeerrcciiaall,,  llee  ppooiivvrree  ccoonnssttiittuuee  uunnee  vvéérriittaabbllee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuuss  ppoouurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  

oo  LLee  mmiieell,,  rreeccuueeiillllii  ddaannss  ddeess  rruucchheess  ssuurr  lleess  aarrbbrreess  eenn  bbrroouussssee  ddee  SSeepptteemmbbrree  eenn  MMaarrss  oouu  AAvvrriill  

ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee..  LLee  mmiieell  eesstt  uunn  ssuupppplléémmeenntt  nnuuttrriittiiff  eett  aauussssii  uunnee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuu..  

oo  LLeess  cchhaammppiiggnnoonnss  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  rraammaassssee  dduurraanntt  ttoouuttee  llaa  ssaaiissoonn  pplluuvviieeuussee..  CC’’eesstt  uunn  

ssuupppplléémmeenntt  nnuuttrriittiiff  eett  uunnee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuuss..  

oo  LLeess  tteerrmmiitteess  ddoonntt  lleess  eennvvoollééeess  ccoommmmeenncceenntt  aavveecc  llee  rreettoouurr  ddee  llaa  pplluuiiee  eenn  MMaarrss  eett  

ccoonnttiinnuueenntt  jjuussqquu’’eenn  JJuuiinn..  LLeess  tteerrmmiitteess  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  bboonnnnee  ssoouurrccee  ddee  pprroottééiinneess  aanniimmaalleess..  

LLaa  ppooppuullaattiioonn  ttiirree  aauussssii  ddeess  tteerrmmiitteess  uunnee  hhuuiillee  ssppéécciiaallee  ttrrèèss  aapppprréécciiééee  eett  ttrrèèss  cchhèèrree  ddaannss  llaa  

rrééggiioonn..  

oo  LLeess  cchheenniilllleess,,  ssoouurrccee  ddee  pprroottééiinnee  aanniimmaallee,,  ssoonntt  rraammaassssééeess  ddee  JJuuiinn  eenn  AAooûûtt  ddee  cchhaaqquuee  

aannnnééee..  

  

••  SSeelloonn  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess,,  lleess  MMbboorroorroo  eexxppllooiitteenntt  ddee  mmaanniièèrree  aabbuussiivvee  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..  

PPaarr  eexxeemmppllee  ::  ll’’eexxtteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  hheerrbbiivvoorreess,,  ll’’aabbaattttaaggee  ddeess  éélléépphhaannttss,,  llaa  rrééccoollttee  eett  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  

iilllliicciittee  vveerrss  llaa  RRCCAA  ddeess  ppooiivvrreess  ((kkeettcchhoouu)),,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  mmiinneerraaii  ccoommmmee  ll’’oorr  eett  llee  ddiiaammaanntt  ((cceeccii  

jjuussttiiffiiee  lleeuurr  iimmppllaannttaattiioonn  àà  MMeelliinnddaa,,  uunnee  ccaarrrriièèrree  ddee  ddiiaammaanntt  ssiittuuééee  àà  55  KKmm  ddee  BBoossssoo,,  cchheeff--lliieeuu  ddee  

llaa  CChheeffffeerriiee  MMaaddii  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree))  

  

••  CCoommppttee  tteennuu  ddee  lleeuurr  nnoommbbrree,,  lleess  MMbboorroorroo  nnee  ccuullttiivveenntt  ppaass,,  mmaaiiss  pprréésseenntteenntt  ddee  ffoorrtteess  ddeemmaannddeess  eenn  

ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess..  LLaa  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee  nnee  ppeeuutt  ppeerrmmeettttrree  ddee  ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssuurrvviiee  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  lleess  bbeessooiinnss  aaddddiittiioonnnneellss  pprroovvooqquuééss  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo..  LLeess  

ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ddeevviieennnneenntt  aaiinnssii  rraarreess  eett  cceellaa  ooccccaassiioonnnnee  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx..  LLeess  MMbboorroorroo  

ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ggrrââccee  aauuxx  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  eenn  lleeuurr  ppoosssseessssiioonn..  LLeess  

ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  vviiddeenntt  mmaalliiggnneemmeenntt  lleess  ssttoocckkss  ddeess  vviivvrreess  eett  lleess  vveennddeenntt  aauuxx  pplluuss  ooffffrraannttss  

((MMbboorroorroo))..  CCeerrttaaiinnss    mmeemmbbrreess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssee  sseenntteenntt  llééssééss  eett    ss’’eenn  pprreennnneenntt  aauuxx  

MMbboorroorroo..  

  

22..33..  AAssppeeccttss  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  ll’’hhyyggiièènnee  

  

DD’’aapprrèèss  ll’’eennqquuêêttee,,  lleess  MMbboorroorroo  sseerraaiieenntt  rrééttiicceennttss  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ccoommmmee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn..  DD’’ooùù,,  iillss  ppeeuuvveenntt  ccoonnssttiittuueerr,,  vvuu  lleeuurr  ffoorrttee  ddeennssiittéé,,    ddeess  ffooyyeerrss  

dd’’iinnccuubbaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  mmaallaaddiieess..  IIll  yy  aa  ddoonncc  rriissqquuee  dd’’ééppiiddéémmiiee  ddeess  mmaallaaddiieess..  JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  

aauuccuunnee  ééppiiddéémmiiee  nnee  ss’’eesstt  eennccoorree  ddéécclleenncchhééee..  

  

LL’’oonn  nnoottee  aauussssii  qquu’’àà  ccaauussee  ddee  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  cchheepptteell  iimmppoorrttaanntt  qquuii  ffrrééqquueennttee  ddeess  ppooiinnttss  dd’’eeaauu  

ppoottaabbllee,,  lleess  ppoolllluuee  eett  lleess  aassssèècchhee,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  pplluussiieeuurrss  llooccaalliittééss  ccoouurrtt  llee  ddaannggeerr  ddee  nnee    pplluuss  

aaccccééddeerr  ffaacciilleemmeenntt  àà  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee..  AA  ccee  jjoouurr,,  aauuccuunn  ccaass  nn’’aa  eennccoorree  ééttéé  ddooccuummeennttéé  ddaannss  ccee  sseennss..  

  

22..44..  AAssppeeccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  

  

IIll  eexxiissttee  ddeeuuxx  aaiirreess  pprroottééggééeess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss  ooccccuuppééee  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  ::  

  

aa..  LLee  PPaarrcc  ddee  llaa  GGaarraammbbaa  
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LLee  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  GGaarraammbbaa  ((PPNNGG))  eesstt  ssiittuuéé  àà  112288  KKmm  aauu  nnoorrdd--eesstt  dduu  cchheeff--lliieeuu  dduu  TTeerrrriittooiirree  ddee  

DDuunngguu..  CCee  ppaarrcc  ffuutt  ccrréééé  eenn  11992299..  IIll  eesstt  lliimmiittéé  aauu  NNoorrdd  ppaarr  llee  SSoouuddaann,,  àà  ll’’EEsstt  ppaarr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  

FFaarraaddjjee  eett  aauu  SSuudd  ppaarr  llaa  rriivviièèrree  DDuunngguu..  IIll  aa  ttrrooiiss  ddoommaaiinneess  ddee  cchhaassssee  qquuii  ssoonntt  ::  llee  ddoommaaiinnee  ddee  cchhaassssee  

AAzzaannddee,,  llee  ddoommaaiinnee  ddee  cchhaassssee  GGaannggaallaa  nnaa  BBooddiioo  eett  llee  ddoommaaiinnee  ddee  cchhaassssee  MMoonnddoo  MMiissssaa..  IIll  aa  uunnee  

ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  ddee  550000..000000  hheeccttaarreess..  CCee  ppaarrcc  aa  ééttéé  ccrréééé  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  eessppèècceess  

aanniimmaalleess  lleess  pplluuss  rraarreess  aauu  mmoonnddee  tteelllleess  qquuee  llee  RRhhiinnooccéérrooss  BBllaanncc,,  llaa  GGiirraaffee,,  lleess  ttrroouuppeeaauuxx  dd’’éélléépphhaannttss  

dd’’AAffrriiqquuee  aavveecc  uunn  cceennttrree  ddee  ddoommeessttiiccaattiioonn  dd’’éélléépphhaannttss,,  lleess  bbuufffflleess  eett  uunnee  mmuullttiittuuddee  dd’’aannttiillooppeess..  

LLaa  vvééggééttaattiioonn  dduu  PPNNGG  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  llaa  ssaavvaannee  hheerrbbeeuussee  ttrrèèss  rriicchhee  eenn  ppââttuurraaggee  ppoouurr  lleess  bbêêtteess..  

  

bb..  LLaa  RRéésseerrvvee  ddee  DDiiggbbaa  

  

LLaa  RRéésseerrvvee  ddee  DDiiggbbaa,,  ssiittuuééee  àà  4477  KKmm  aauu  nnoorrdd  ddee  AAnnggoo,,  cchheeff--lliieeuu  dduu  TTeerrrriittooiirree  dduu  mmêêmmee  nnoomm..  CCeettttee  

rréésseerrvvee  aa  ééttéé  ccrrééééee  ssppéécciiaalleemmeenntt  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  EEllaann  dd’’EEllbbiiee  ((llooccaalleemmeenntt  aappppeelléé  KKOOGGBBOO)),,  uunnee  

eessppèèccee  rraarree  dd’’aannttiillooppeess,,  ddeess  éélléépphhaannttss  dd’’AAffrriiqquuee,,  ddeess  bbuufffflleess  eett  dd’’aauuttrreess  aannttiillooppeess..  

  

  

LLeess  iinnddiiccaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteess  rréévvèèlleenntt  qquuee  cceerrttaaiinneess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  ooccccuuppeenntt  cceerrttaaiinnss  

eessppaacceess  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  oouu  pprrèèss  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééss..  CCeess  eennqquuêêtteess    oonntt  ssoouulliiggnnéé  llee  ffaaiitt    qquuee  llee  ssééjjoouurr  

pprroolloonnggéé  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  TTeerrrriittooiirreess  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  cceess  aaiirreess  aa  ddeess  iimmppaaccttss  nnoocciiffss  ssuurr  llee  ppllaann  

eennvviirroonnnneemmeennttaall  ::  

••  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  eett  llaa  ssppoolliiaattiioonn  aavvaannccééee  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ;;  

••  ll’’eexxtteerrmmiinnaattiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddeess  hheerrbbiivvoorreess  ::  éélléépphhaannttss,,  bbuufffflleess,,  aannttiillooppeess,,  EEllaann  dd’’EEllbbiiee  

((KKOOGGBBOO)),,  uunnee  eessppèèccee  rraarree  dd’’aannttiillooppee  pprroottééggééee  ddaannss  llaa  rréésseerrvvee  ddee  DDiiggbbaa  ;;  

••  llee  bbrraaccoonnnnaaggee..  

  

22..55..  AAssppeeccttss  éédduuccaattiiffss  

  

LLeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssccoollaaiirreess  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  dd’’eennqquuêêttee  ssoouuffffrreenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddee  

pprrééccaarriittéé  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ffaaiibbllee  ccaappaacciittéé  dd’’aaccccuueeiill..  LLaa  ssoouuss--qquuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  eennsseeiiggnnaanntt,,  

ll’’aabbsseennccee  ddee  mmaattéérriieellss  eett  oouuttiillss  ppééddaaggooggiiqquueess,,  ll’’iimmppaaiieemmeenntt  ddeess  ssaallaaiirree  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  

ll’’iinnaaddééqquuaattiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ssee  ccoommpptteenntt  ppaarrmmii  lleess  éélléémmeennttss  qquuii  ffoonntt  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ssccoollaaiirree  aaccttuueell  

nn’’eesstt  ppaass  ppeerrffoorrmmaanntt  eenn  RRDDCC..  CCeess  ffaaiibblleesssseess  nnee  ssoonntt  ppaass  dduueess  aauuxx  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo..  EElllleess  ssee  

mmaanniiffeesstteenntt  àà  ttrraavveerrss    ttoouutt    llee  ppaayyss..  

  

MMaaiiss  ssii  lleess  MMbboorroorroo  qquuii  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééeess  aaccttuueelllleemmeenntt  dd’’uunn  nnoommbbrree  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  dd’’eennffaannttss  ((aauu  

rreeggaarrdd  ddee  lleeuurr  nnoommbbrree  eessttiimméé  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee))  eennvviissaaggeenntt  ddee  lleess  ssccoollaarriisseerr,,  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  

ssccoollaaiirreess,,  nnootteenntt  lleess  eennqquuêêtteess,,  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  yy  ffaaiirree  ffaaccee..  EEnn  pplluuss,,  lleess  cclliivvaaggeess  lliinngguuiissttiiqquueess  eett  

ccuullttuurreellss  nnee  ppllaaiiddeenntt  ppaass  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  iinnttééggrraattiioonn  ssccoollaaiirree  aaiissééee..  

DDee  ll’’aauuttrree  ccôôttéé,,  vvuu  llee  mmaanniiffeessttee  bbeessooiinn  ddee  ccoonnttaacctt  eett  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoommpprrééhheennssiioonn  mmuuttuueellllee,,  uunnee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  ssccoollaaiirree  ppoouurrrraaiitt  aaiiddeerr..  MMaaiiss  nnoouuss  ddeevvrroonnss  aaddmmeettttrree  qquuee  

mmêêmmee  ddaannss  lleeuurr  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee,,  iillss  vviieennnneenntt  àà  ppeeiinnee  dd’’eennvvooyyeerr  lleeuurrss  eennffaannttss  àà  ll’’ééccoollee..  

  

DDaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ffoorrttee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  eett  ddoonncc  uunnee  ssuurrvviiee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  

ddiiffffiicciillee,,  llee  nnoonn  aaccccèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  àà  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ffaaiitt  qquu’’iillss  nnee  ssoonntt  pplluuss  

ccaappaabblleess  ddee  ssuuppppoorrtteerr  lleess  ffrraaiiss  ssccoollaaiirreess  ((mmiinneerrvvaall,,  iinntteerrvveennttiioonn  ppoonnccttuueellllee,,  uunniiffoorrmmeess,,  oobbjjeettss  
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ccllaassssiiqquueess))  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss..  DD’’ooùù  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddeevviieenntt  ddiiffffiicciillee  àà  ssuuppppoorrtteerr  ccaarr  iillss  ssoonntt  

ppeerrççuuss  ccoommmmee  cceeuuxx  qquuii  ddiimmiinnuueenntt  lleess  rraarreess  mmooyyeennss  ddee  vviivvrree  qquuii  eexxiisstteenntt..  

  

  

  

CCoonncclluussiioonn  

  

LL’’aannaallyyssee  ddee  ccee  ppaarraaggrraapphhee  mmoonnttrree  qquuee  lleess  rreellaattiioonnss  MMbboorroorroo  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ssoonntt  ddeess  rreellaattiioonnss  

ddiiffffiicciilleess  eett  qquuii  eennggeennddrreenntt  ssoouuvveenntt  ddeess  ccoonnfflliittss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree..  CCeess  ccoonnfflliittss  ssoonntt  nnoouurrrriiss  ppaarr  llaa  

ppeerrcceeppttiioonn  nnééggaattiivvee  eett  lleess  pprrééjjuuggééss  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree..    

  

LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  oonntt  ffaaiitt  ééggaalleemmeenntt  mmeennttiioonn  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ssuurr  llee  

ppllaann  ssééccuurriittaaiirree,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell..  DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  llaa  rreennccoonnttrree  eennttrree  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  ddee  

mmooeeuurrss  eett  ddee  ccuullttuurree  ddiifffféérreennttee  pprroovvooqquueenntt  uunn  cchhoocc  eett  ppeeuutt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee  ffrruussttrraattiioonn..  

LL’’oonn  ccoommpprreenndd  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss  ppuuiisssseenntt  ccoonnssiiddéérreerr  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  MMbboorroorroo  

ccoommmmee  uunnee  iinnvvaassiioonn    qquuii  aa  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  lleeuurr  vviiee  eett  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess..    

  

LLaa  ppeeuurr,,  llaa  mmééffiiaannccee,,  llaa  ffaaiibbllee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaccccrrooiisssseenntt  llee  ffoosssséé  rreellaattiioonnnneell  eennttrree  lleess  uunnss  eett  lleess  

aauuttrreess..  EEnn  pplluuss,,  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  ddééttiieennnneenntt  ddeess  aarrmmeess  àà  ffeeuu  aaccccrrooîîtt  ccee  ffoosssséé  ccaarr  ,,  àà  ccaauussee  ddee  llaa  

ppeeuurr,,  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  rreesssseenntteenntt  cceellaa  ccoommmmee  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr    lleeuurr  ssééccuurriittéé..  

  

LL’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess  cceerrttaaiinnss  eessppaacceess  vviittaauuxx,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  aaiirreess  pprroottééggééss  eett  cceerrttaaiinneess  zzoonneess  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  eesstt  rreesssseennttiiee  ccoommmmee  uunnee  mmeennaaccee  ccoonnttrree  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

pphhyyssiiqquuee  eett  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess..  

  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess,,  oonn  ppeeuutt  ccoonnffiirrmmeerr  ll’’hhyyppootthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee  ::  ««  llaa  pprréésseennccee  ddeess  

MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  ccoonnttrrééeess  dduu  BBaass--UUéélléé  eett  dduu  HHaauutt--UUéélléé  aa  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  ppllaannss  ssééccuurriittaaiirree,,  

ééccoollooggiiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiooccuullttuurreell  aauupprrèèss  ddee  ddiivveerrsseess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  »»..  
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CCHHAAPPIITTRREE  QQUUAATTRRIIEEMMEE    
AANNAALLYYSSEE  DDEESS  DDEEFFIISS  MMAAJJEEUURRSS,,    

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  EETT  VVOOIIEESS  DDEE  SSOORRTTIIEE 
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LL’’aannaallyyssee  dd’’iimmppaacctt  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss  ppeerrmmeett  ddee  rreelleevveerr  lleess  

eennjjeeuuxx  éémmeerrggeennttss  eett  lleess  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss..  LLaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  cceess  ffaacctteeuurrss  bbaalliissee  llee  cchheemmiinn  ppoouurr  

eessqquuiisssseerr  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’aavveenniirr  eett  ddeess  vvooiieess  ddee  ssoorrttiiee  eenn  vvuuee  ddee  mmoobbiilliisseerr  lleess  aacctteeuurrss  ccllééss,,  

iinnssttiittuuttiioonnnneellss  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss  aauuttoouurr  dd’’uunn  ccaaddrree  ooppéérraattiioonnnneell  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

aaddaappttéé  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  sseess  mmuullttiipplleess  ddiimmeennssiioonnss..  

  

SSeeccttiioonn  11..  AAnnaallyyssee  ddeess  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss  

  

LL’’aannaallyyssee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddeess  MMbboorroorroo  eenn  tteerrmmee  dd’’iimmppaacctt  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  ddééggaaggeerr  lleess  ddééffiiss  ssuuiivvaannttss  ::  

  

11..11..  DDééffiiss  dd’’oorrddrree  ppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  

  

••  LLaa  ppeerrmmééaabbiilliittéé  ddee  ttoouutteess  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  RRDDCC  eenn  ggéénnéérraall  eett  cceelllleess  qquuee  llaa  RRDDCC  ppaarrttaaggee  aavveecc  llaa  

RRCCAA  eett  llee  SSoouuddaann  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddééffii  mmaajjeeuurr  qquuii  mmeennaaccee  sséérriieeuusseemmeenntt  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  

llaa  rrééggiioonn  ddeess  UUééllééss..  CCeettttee  ppeerrmmééaabbiilliittéé  ffaavvoorriissee  pplluussiieeuurrss  mmoouuvveemmeennttss  ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  ssppoorraaddiiqquueess  

tteellss  qquuee  lleess  iinnccuurrssiioonnss  ddee  llaa  SSPPLLAA,,  ddee  llaa  LLRRAA  eett  ll’’aaccttuueellllee  mmiiggrraattiioonn  ddeess  MMbboorroorroo..  

••  UUnn  aauuttrree  ddééffii  àà  rreelleevveerr  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  hhuummaaiinnss  

eenn  mmiiggrraattiioonn..  CCeelluuii  ––ccii  eesstt  ssoouuvveenntt  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn  cchhoocc  eennttrree  lleess  mmooddeess  ddee  vviiee  eett  cceerrttaaiinneess  

vvaalleeuurrss  ddeess  ppeeuupplleess  eenn  pprréésseennccee..  LL’’ééttuuddee  ffaaiitt  rreessssoorrttiirr  ddoonncc    uunnee  ssiittuuaattiioonn  ccllaassssiiqquuee  ooùù  uunn  ppeeuuppllee  

ééttrraannggeerr  aarrrriivvee  aavveecc  ssaa  llaanngguuee,,  ssaa  rreelliiggiioonn  eett  sseess  mmééccaanniissmmeess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ffiinniitt  ppaarr  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommpplleexxeess  ((ssuuppéérriioorriittéé,,  iinnfféérriioorriittéé))  lleess  uunnss  vviiss--àà--vviiss  ddeess  aauuttrreess..  CCeellaa  eesstt  àà  llaa  

bbaassee  ddee  llaa  rruuppttuurree  ddeess  ccoonnttaaccttss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  nnoouurrrriiee  ppaarr  uunnee  ddiiaabboolliissaattiioonn  ddaannggeerreeuussee  ddeess  

iiddeennttiittééss  mmuuttuueelllleess    

••  LLee  ddiissffoonnccttiioonnnneemmeenntt  oouu  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  cceennssééss  

rréégglleemmeenntteerr  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddééffii  

mmaajjeeuurr  qquuee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCoonnggoollaaiiss  ddooiitt  rreelleevveerr..  

••  LLaa  pprréésseennccee  ddeess  aarrmmeess  llééggèèrreess  eett  ddee  ppeettiitt  ccaalliibbrree  aauupprrèèss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  ccoonnssttiittuuee  uunnee  

mmeennaaccee  ppeerrmmaanneennttee  eenn  ccaass  ddee  ccoonnfflliitt  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..  LLoorrss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  iill  aa  ééttéé  

rreelleevvéé  qquueellqquueess  ccaass  ddee  vviioolleennccee  aarrmmééee  ppeerrppééttrrééss  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  aayyaanntt  ccaauusséé  ddeess  ppeerrtteess  eenn  vviieess  

hhuummaaiinneess..  IIll    ffaauutt  ssoouulliiggnneerr  qquuee  cceess  ccaass  rreesstteenntt  ddeess  iinncciiddeennttss  iissoollééss..  MMaaiiss  llaa  pprréésseennccee  oouu  llaa  

pprréésseennccee  aassssuummééee  ddeess  AALLPPCC  ddeemmeeuurree  uunn  ffaacctteeuurr  qquuii  nnee  ccoonnttrriibbuuee  ppaass  àà  uunnee  bboonnnnee  eenntteennttee..    

••  LLee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  aauuttoorriittééss  ééttaabblliieess  aauussssii  bbiieenn  ccoouuttuummiièèrreess  qquu’’ééttaattiiqquueess  eett  ddeess  llooiiss  dduu  ppaayyss  ppeeuutt  àà  

llaa  lloonngguuee  pprroovvooqquueerr  ddeess  ccoonnfflliittss  ddee  ppoouuvvooiirr..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunnee  hhiiéérraarrcchhiiee  oorrggaanniiqquuee  ddeess  

MMbboorroorroo    ddaannss  uunn  ppaayyss  ééttrraannggeerr  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree    ddee  nnaattuurree  àà  ccrrééeerr  uunn  cclliimmaatt  ddee  sséérréénniittéé  eett  ddee  

ccoonnffiiaannccee..  LL’’aabbsseennccee  qquuaassii--ttoottaallee  ddee  rreennccoonnttrreess  eett  ccoonncceerrttaattiioonnss  eennttrree  lleeuurrss  cchheeffss  eett  lleess  cchheeffss  

ccoouuttuummiieerrss  eett  ééttaattiiqquueess  ddee  llaa  rrééggiioonn  bbllooqquueenntt  ttoouuttee  vvooiiee  ddee  ssoorrttiiee..  

••  LLee  cclliimmaatt  ddee  mmééffiiaannccee,,  ppaarrffooiiss  vviioolleenntt  aavveecc  iinnttiimmiiddaattiioonn,,  aavveecc  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  

ccoommpplleexxee  ddee  ssuuppéérriioorriittéé  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  uunnss  eett  dd’’iinnfféérriioorriittéé  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttrreess,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppaanniiqquuee  

qquuee  ssèèmmee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  rriissqquuee  ddee  ppoouusssseerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  àà  qquuiitttteerr  eett  àà  ddéésseerrtteerr  

lleeuurrss  vviillllaaggeess..  CCeeccii  ppeeuutt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  iinntteerrnneess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ffuuyyaanntt  lleess  

eennvvaahhiisssseeuurrss  MMbboorroorroo..    

  

11..22..  DDééffiiss  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  

  

LLaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  aa  qquueellqquueess  iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ::  
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••  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  ccoonnssttiittuuee  uunn  pprroobbllèèmmee  ;;  

••  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  ttrriiaanngguullaaiirree  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo,,  lleess  SSoouuddaannaaiiss  eett  lleess  CCeennttrraaffrriiccaaiinnss  

aaiinnssii  qquuee  llee  mmaannqquuee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eennttrree  lleess  MMbboorroorroo  eett  dd’’aauuttrreess  

ccoommmmeerrççaannttss  ccoonnggoollaaiiss  pprroovveennaanntt  dd’’aauuttrreess  rrééggiioonnss  ddee  llaa  RRDDCC  ddééssttrruuccttuurreenntt  ll’’ééccoonnoommiiee  llooccaallee  ;;  

••  LL’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  rrèègglleess  ddee  jjeeuu  ppaarr  lleess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleeuurrss  rraappppoorrttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  aavveecc  lleess  

ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ddééssééqquuiilliibbrree  lleess  llooiiss  dduu  mmaarrcchhéé..  LLaa  ffaaiibbllee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  

llaa  ffoorrttee  ddeemmaannddee  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ccoouurraannttee  éérrooddeenntt  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  eett  ppaarrttiicciippeenntt  

àà  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx..  DDaannss  llee  ccoonntteexxttee  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  llooccaallee  cchhaanncceellaannttee  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  

ll’’aabbsseennccee  dd’’aauuttrreess  aalltteerrnnaattiivveess  ééccoonnoommiiqquueess  ppeeuutt  aacccceennttuueerr  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..  

SSeelloonn  nnooss  eennqquuêêtteess,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  pprrooffiittee  ddee  llaa  ffoorrttee  

ddeemmaannddee  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess..  

••    LLaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ttêêtteess  ddee  bbééttaaiill  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  MMbboorroorroo  aauurraaiitt  ccoonnssttiittuuéé  uunnee  

iimmppoorrttaannttee  ssoouurrccee  ddee  rreecceetttteess  ssii  uunn  rreecceennsseemmeenntt  àà  ll’’eennttrrééee  ééttaaiitt  ooppéérréé..  

  

11..33..  DDééffiiss  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  llaa  ssaannttéé  

  
LLaa  rrééttiicceennccee  qquu’’aaffffiicchheenntt  lleess  MMbboorroorroo  ppoouurr  aaccccééddeerr  aauuxx  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  eett  ddee  ssaannttéé  mmeennaaccee  llaa  ssaannttéé  

ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  uunnee  ffoorrttee  pprréésseennccee  hhuummaaiinnee  eett  aanniimmaallee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee  

ddee  pplluussiieeuurrss  ééppiiddéémmiieess  eett//oouu  ggrraannddeess  eennddéémmiieess..  

  
11..44..  DDééffiiss  lliiééss  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  vvaasstteess  eessppaacceess  iinnhhaabbiittééss  

  

LLee  vvaassttee  eessppaaccee  ccoommpprriiss  eennttrree  llaa  rriivvee  ggaauucchhee  ddee  llaa  rriivviièèrree  MMbboommuu  eett  llaa  rriivvee  ddrrooiittee  ddee  llaa  ggrraannddee  rroouuttee  

DDoorruummaa  --  BBaannddaa  --  AAnnggoo  --  ZZéémmiioo  eesstt  ddaannss  ssaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  iinnhhaabbiittéé  eett  iinneexxppllooiittéé  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  

ooppttiimmaallee..  CCeettttee  aabbsseennccee  qquuaassii  ppeerrmmaanneennttee  ddee  llaa  pprréésseennccee  hhuummaaiinnee  aauuttoocchhttoonnee  ffaavvoorriissee  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  

ddeess  iinnccuurrssiioonnss  eett  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ccoommmmee  cceellllee  ddeess  MMbboorroorroo  qquuii,,  dduu  rreessttee,,  ssppoolliiee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

aammbbiiaanntt..  CCeess  vvaasstteess  eessppaacceess  iinnooccccuuppééss  ppeeuuvveenntt  ddeevveenniirr    ddeess  lliieeuuxx  ddee  rreettrraanncchheemmeenntt  ddeess  ggrroouuppeess  

iinnccoonnttrrôôllééss  iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess  qquuii  ppeeuuvveenntt  mmeennaacceerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  

  

SSeeccttiioonn  22..  EEssqquuiissssee  ddeess  vvooiieess  ddee  ssoorrttiiee  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

  

LLeess  ddééffiiss  lliiééss  àà  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss  iimmppoosseenntt  llaa  ccoonnjjuuggaaiissoonn  ddeess  eeffffoorrttss    aauu  ttrriippllee  

nniivveeaauu  llooccaall,,  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  aappppoorrtteerr  qquueellqquueess  rrééppoonnsseess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ccee  pphhéénnoommèènnee..  

  

22..11..  EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  aassppeeccttss  ppoolliittiiqquueess  eett  ssééccuurriittaaiirreess  

  

aa..  SSuurr  llee  ppllaann  llooccaall  ::  

••  TToouuss  lleess  aacctteeuurrss  àà  llaa  bbaassee  ddooiivveenntt  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr  aarrrrêêtteerr  lleess  ccrriittèèrreess,,  rrèègglleess  eett  pprriinncciippeess  ppoouuvvaanntt  

rrééggiirr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  eenn  vvuuee  ddee  pprroommoouuvvooiirr  uunnee  ccoohhaabbiittaattiioonn  ppaacciiffiiqquuee;;  IIll  eesstt  aabbssoolluummeenntt  

nnéécceessssaaiirree  qquuee  ddeess  rreennccoonnttrreess  ssooiieenntt  oorrggaanniissééeess  eennttrree  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss,,  lleess  cchheeffss  dd’’ééttaatt,,  ddeess  

nnoottaabblleess  llooccaauuxx,,  ddeess  éégglliisseess  eett  OONNGG’’ss  dd’’uunn  ccôôttéé  eett  lleess  cchheeffss  eett  nnoottaabblleess  dduu  ccôôttéé  ddeess  MMbboorroorroo  aaffiinn  

ddee  ssttooppppeerr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  aaccttuueellllee  oouu  ssaannss  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’aauuttrree  uunnee  ddiiaabboolliissaattiioonn  aaiitt  lliieeuu  eett  aaffiinn  ddee  

pprroommoouuvvooiirr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’aauuttrree..  IIll  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  dduurraanntt  ddee  tteelllleess  

rreennccoonnttrreess  oouu  bbaarrzzaa  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  lleess  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  sseennttiiss  llooccaalleemmeenntt  ssooiieenntt  ddiissccuuttééss..  

CCeellaa  ppoouurrrraa  ppeerrmmeettttrree  aauussssii  ddee  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess  ddééssiirrss  ddeess  MMbboorroorroo  ccoonncceerrnnaanntt  
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lleeuurr  ssééjjoouurr  eenn  RRDDCC..  LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  cceess  bbaarrzzaass  ppeeuuvveenntt  aaiiddeerr  àà  ddéétteerrmmiinneerr  qquueellllee  ppoolliittiiqquuee  aa  ssuuiivvrree  

aa  lloonngg  tteerrmmee..  AA  ccoouurrtt  tteerrmmee,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ssééccuurriittaaiirree  rrééeellllee  oouu  pprreesssseennttiiee  ddooiitt  yy  êêttrree  ddiissccuuttééee..  

••  LLeess  aauuttoorriittééss  pprroovviinncciiaalleess  eett  tteerrrriittoorriiaalleess  ddooiivveenntt  sseennssiibbiilliisseerr  eett  iinnssttrruuiirree  lleess  CChheeffss  llooccaauuxx  àà  

rreessppeecctteerr  lleess  llooiiss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’EEttaatt  cciivviill,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cceellllee  ddee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  

ééttrraannggeerrss  eett  ddee  llaa  ddéélliivvrraannccee  ddeess  ppiièècceess  dd’’iiddeennttiittéé..  

  

bb..  SSuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  ::  

  

••  RReennffoorrcceerr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa  RRDDCC  aavveecc  sseess  vvooiissiinnss  ddee  llaa  RRCCAA  eett  dduu  SSoouuddaann..  

••  RReennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ddeess  sseerrvviicceess  ssppéécciiaalliissééss  ppoouurr  qquuee  cceess  sseerrvviicceess  aarrrriivveenntt  àà  

rreecceennsseerr  lleess  MMbboorroorroo..  

••  MMeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunnee  ééqquuiippee  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  mmuullttiisseeccttoorriieellllee  qquuii  ddeevvrraa  ddeesscceennddrree  ssuurr  tteerrrraaiinn  

ppoouurr  éévvaalluueerr  oobbjjeeccttiivveemmeenntt  ll’’iimmppaacctt  dduu  pphhéénnoommèènnee  MMbboorroorroo  eett  ppllaanniiffiieerr  lleess  aaccttiioonnss  ffuuttuurreess  àà  

mmeenneerr..  

••  EEnnggaaggeerr  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  eett  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ssoouuss--rrééggiioonnaauuxx,,  

rrééggiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  

ppaassttoorraalliisstteess  nnoommaaddeess..  

••  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ddiissppoossiittiiff  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  nnaattuurree  àà  ffaavvoorriisseerr  llee  ddiiaalloogguuee,,  lleess  éécchhaannggeess  eett    ddee  

ccoonnssttrruuiirree  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  ppaacciiffiiqquuee  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..    

••  DDéévveellooppppeerr  uunn  pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  mmiiggrraanntteess..  

••  QQuuee  lleess  aauuttoorriittééss  ddééffiinniisssseenntt  ddeess  rrèègglleess,,  pprriinncciippeess  eett  ccrriittèèrreess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llee  ssééjjoouurr  ddeess  ggrroouuppeess  

hhuummaaiinnss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  mmiiggrraattiioonn  eenn  vvuuee  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  eett  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ppaaiixx  

eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  mmiiggrraattiioonn  ddeess  mmaasssseess..  

  

cc..  SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  
  

••  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  ssuuiivvii  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  eennttrree  llaa  RRDDCC  eett  sseess  vvooiissiinnss  ddee  llaa  RRCCAA  eett  llee  

SSoouuddaann..  

••  QQuuee  lleess  aaggeenncceess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ((HHCCRR,,  FFNNUUAAPP,,  OOCCHHAA……))  eett  dd’’aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  

hhuummaanniittaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppuubblliiqquueess  oouu  pprriivvééeess  aappppuuiieenntt  lleess  ssttrruuccttuurreess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  eett  

ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddaannss  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  eett  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  

MMbboorroorroo  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  ddee  ll’’AAffrriiqquuee..  

••  QQuuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aappppuuiiee  llaa  RRDDCC  ddaannss    llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  lleess  

ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  ssoouulleevvééss  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee..  

  

22..22..  EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ddyynnaammiiqquuee  rreellaattiioonnnneellllee  

  

AAuu  nniivveeaauu  llooccaall  ::  

••  LLeess  EEgglliisseess  eett  lleess  OONNGG  ddooiivveenntt  ssttiimmuulleerr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  ss’’uunniirr  eett  àà  ddéévveellooppppeerr  ddeess  

mmééccaanniissmmeess  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  lleess  MMbboorroorroo..    

••  LLeess  OONNGG  eett  lleess  EEgglliisseess  ssoonntt  iinnvviittééeess  ssttiimmuulleerr  ddeess  bbaarrzzaass  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ccoommmmee  eessppaacceess  

ppeerrmmaanneennttss  ddee  ddiiaalloogguuee  eett  dd’’éécchhaannggeess  eennttrree  lleess  lleeaaddeerrss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  cceeuuxx  ddeess  

MMbboorroorroo  ;;  
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••  LLeess  CChheeffss  ccoouuttuummiieerrss  ssoonntt  aappppeellééss  àà  oouuvvrriirr  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  lleess  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  MMbboorroorroo  

ppoouurr  rrééssoouuddrree  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  aarrmmeess  

ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx..  

••  LLeess  OONNGG  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  lleess  aaggeenncceess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssoonntt  ssoolllliicciittééeess  ppoouurr  ll’’aappppuuii  àà  ddeess  

pprrooggrraammmmeess  llooccaauuxx  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss,,  dd’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx,,  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  eett  

ddee  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  

  

22..33..  EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  aassppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess  

  

aa..  SSuurr  llee  ppllaann  llooccaall    

••  QQuuee  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  oorrggaanniisseenntt  ddeess  mmaarrcchhééss  ppéérriiooddiiqquueess  bbiieenn  eennccaaddrrééss  ooùù  lleess  

bbiieennss  sseerroonntt  vveenndduuss  sseelloonn  llaa  llooii  ddee  ll’’ooffffrree  eett  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ppoouurr  mmiieeuuxx  lleess  rréégglleemmeenntteerr..  LLeess  

sseeccttiioonnss  llooccaalleess  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddeess  EEnnttrreepprriisseess  dduu  CCoonnggoo  ((FFEECC))    ppeeuuvveenntt  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  ppoossiittiiff..  

••  QQuuee  ssooiitt  mmiissee  eenn  ppllaaccee  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  llooccaallee  rreepprréésseennttaattiivvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  CChheeffss  llooccaauuxx,,  eenn  

vvuuee  ddee  ddééffiinniirr  lleess  mmééccaanniissmmeess  ppoouurr  ééqquuiilliibbrreerr  lleess  éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx..  CCeettttee  aaccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  

pprrééccééddééee  dd’’uunnee  iinntteennssee  sseennssiibbiilliissaattiioonn..  

••  QQuuee  lleess  OONNGG  llooccaalleess  oorrggaanniisseenntt  ddeess  ccaammppaaggnneess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ppoouurr  vvuullggaarriisseerr  aauupprrèèss  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  MMbboorroorroo  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppôôttss  eett  

ttaaxxeess..  

••  QQuuee  lleess  OONNGG  llooccaalleess    ss’’iimmpplliiqquueenntt  ddaannss  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  vveerrttss  eenn  eennccoouurraaggeeaanntt  eett  eenn  

eennccaaddrraanntt  lleess  vviillllaaggeeooiiss  eenn  vvuuee  ddee  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ccuullttuurraalleess  ppeerrffoorrmmaanntteess  qquuii  

ppeeuuvveenntt  aaiiddeerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  ddee  ttiirreerr  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  pprrooffiitt  dduu  mmaarrcchhéé  ccrréééé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  

ddeess  MMbboorroorroo..  

••  QQuuee  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  llooccaalleess  pprrooppoosseenntt  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ll’’ooccttrrooii  ddeess  mmiiccrrooss  

ccrrééddiittss  aaggrriiccoolleess  ((ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  CCoonnffeessssiioonnss  rreelliiggiieeuusseess  eett  ddeess  OONNGG))  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  llee  

rreellèèvveemmeenntt  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  mmaaxxiimmiisseerr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss..  

  

bb..  SSuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall    

  

••  QQuuee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eennccoouurraaggee  llaa  rreellaannccee  aaggrriiccoollee  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  dd’’ooccttrrooii  

ddeess  mmiiccrroo--ccrrééddiittss  aauuxx  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett  aauuxx  éélleevveeuurrss  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  ;;  

••  QQuuee  lleess  sseerrvviicceess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ll’’EEttaatt  rreessttaauurreenntt  eett  rreennffoorrcceenntt  lleess  ccaappaacciittééss  lleess  aanntteennnneess  aaggrriiccoolleess  

ddeess  tteerrrriittooiirreess  eett  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eenn  mmeettttaanntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddeess  iinnttrraannttss  aaggrriiccoolleess  

eett  ddeess  oouuttiillss  ddee  ttrraavvaaiill  aaddééqquuaattss  ;;  

••  QQuuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  mmiinniièèrreess  iiddeennttiiffiiééeess  ddaannss  lleess  UUééllééss  ssooiitt  oouuvveerrttee  àà  ddeess  

iinnvveessttiisssseeuurrss    eett  àà  ddééffaauutt,,  àà  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  aarrttiissaannaallee  rrèègglleemmeennttééee  eett  aaccccoommppaaggnnééee  ;;  

  

cc..  SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall    

  

••  QQuuee  lleess  aaggeenncceess  hhuummaanniittaaiirreess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ((OOCCHHAA  OOMMSS,,  FFAAOO,,  PPAAMM,,  UUNNIICCEEFF))  

ddéévveellooppppeenntt  ssuurr  ppiieedd  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  dd’’uurrggeennccee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  

ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss..  

••  QQuuee  lleess  aaggeenncceess  hhuummaanniittaaiirreess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  aappppuuiieenntt  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  aamméélliioorreerr  

lleeuurr  pprroodduuccttiioonn..  
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22..44..  EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ssaannttéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

  

              aa..  SSuurr  llee  ppllaann  llooccaall  ::  

  

••  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  aauussssii  lleess  MMbboorroorroo  ssuurr  lleess  rriissqquueess  ddeess  ééppiiddéémmiieess,,  llee  rreessppeecctt  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  eett  ddeess  mmeessuurreess  dd’’hhyyggiièènnee..  

••  QQuu’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn  eenn  bbeessooiinnss  ddee  ssaannttéé  ssooiitt  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  pprroovviinncciiaallee  ssppéécciiaalliissééee..  

  

bb..  SSuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  ::  

••  DDéévveellooppppeerr  uunn  vvoolleett  ssaannttéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  mmuullttiisseeccttoorriieell  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  

MMbboorroorroo..  

    

cc..  SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  

  

••  QQuuee  ll’’OOMMSS  aappppuuiiee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  ll’’éévvaalluuaattiioonn,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  

aaccttiioonnss  ddee  ssaannttéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ooùù  rrééssiiddeenntt    ppaarr  lleess  MMbboorroorroo..  

  

22..55..  EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

  

aa..  SSuurr  llee  ppllaann  llooccaall  ::  

••  RReennffoorrcceerr  eett  iinntteennssiiffiieerr  lleess  ppaattrroouuiilllleess  aauu  PPNNGG  eett  ddaannss  llaa  RRéésseerrvvee  ddee  DDiiggbbaa..  

••  RReennffoorrcceerr  llee  ddiissppoossiittiiff  ffrroonnttaalliieerr  ddee  ccoonnttrrôôllee  ppoouurr  ddéétteecctteerr  eett  ddééccoouurraaggeerr  lleess  tteennttaattiivveess  

dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ffrraauudduulleeuusseess  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddoonntt  ll’’iivvooiirree..  

  

bb..  SSuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  ::  

  

••  DDéévveellooppppeerr  uunn  vvoolleett  eennvviirroonnnneemmeennttaall    ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  mmuullttiisseeccttoorriieell  ssuurr  lleess  

mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  àà  ttrraavveerrss  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’iimmppaacctt  dduu  pphhéénnoommèènnee  MMbboorroorroo  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ppllaanniiffiieerr  lleess  aaccttiioonnss  àà  mmeenneerr..  

  

cc..  SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  

••  QQuuee  lleess  aaggeenncceess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  aappppuuiieenntt  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess  pprroobbllèèmmeess  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnééss  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss..  

  

CCoonncclluussiioonn  

  

LL’’aannaallyyssee  ddeess  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss  ppoossééss  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  

ccoommpprreennddrree  llee  ccaarraaccttèèrree  ccoommpplleexxee  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  hhuummaaiinnss,,    eett  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  

dd’’aarrttiiccuullaattiioonn  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  aabboorrddeerr  aavveecc  sséérréénniittéé  ssaannss  ppaassssiioonn  ppoouurr  ssoorrttiirr  dduu  ccaarrccaann  ddee  

ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  LL’’eessqquuiissssee  ddeess  vvooiieess  ddee  ssoorrttiieess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  ddee  ppeerrssppeeccttiivveess  aa  ééttéé  uunnee  tteennttaattiivvee  oossééee  ccaarr  lleess  iimmpplliiccaattiioonnss  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneelllleess  

ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  ssoorrtteenntt  dd’’uunn  ccaaddrree  rréédduuccttiioonnnniissttee  ppoouurr  uunnee  vviissiioonn  pplluuss  llaarrggee  eett  

gglloobbaalliissaannttee  cciibbllaanntt  llee  nniivveeaauu  llooccaall,,  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall..    

LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  éébbaauucchhééeess  ccii--ddeessssuuss,,  eett  ddoonntt  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eenn  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  iinnccoommbbee  aauuxx  

aacctteeuurrss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  ppeeuuvveenntt  aaiiddeerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ccaaddrree  ssttrraattééggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn..  
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EEnn  ccee  mmoommeenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ssoonn  hhiissttooiirree,,  ooùù  llaa  RRDDCC  tteennttee  ddee  ssoorrttiirr  dd’’uunnee  lloonngguuee  ppéérriiooddee  ddeess  ccoonnfflliittss,,  

llaa  qquuêêttee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddeevviieenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunnee  nnéécceessssiittéé  mmaaiiss  uunnee  

uurrggeennccee..  DDaannss  ccee  ccaaddrree,,  lleess  ddééffiiss  ppoossééss  ppaarr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ssee  

ppoossiittiioonnnneenntt  ccoommmmee  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ffaacctteeuurrss  iinncciiddeennttiieellss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ppeerrttuurrbbeerr  llee  bbiieenn--êêttrree,,  llaa  

ssééccuurriittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss..  LL’’iinnttéérrêêtt  ppoouurr  uunnee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  

ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  --  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  ssee  ssiittuuee  ddaannss  llaa  ddrrooiittee  lliiggnnee  ddee  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  ppéérriiooddee  ppoosstt  ccoonnfflliitt..    

  

LLeess  MMbboorroorroo,,  qquuii  aappppaarrttiieennnneenntt  àà  ll’’eetthhnniiee  FFaallaatthhaa,,  uunnee  ssoouuss  bbrraanncchhee  ddeess  PPeeuullss,,  ppeeuupplleess  pprréésseennttss  ddaannss  

pplluuss  ddee  1188  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  oonntt  ppéénnééttrréé  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  LLaa  ddeerrnniièèrree  

vvaagguuee,,  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee,,  aa  ééttéé  aammoorrccééee  ddeeppuuiiss  22000011  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ppaarrttiittiioonn  dduu  ppaayyss  àà  ccaauussee  ddee  llaa  

pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess..  DDèèss  lloorrss,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  ssee  ssoonntt  iimmppllaannttééeess  ddaannss  llee  

ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss..  

  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ppoouurrssuuiivvii  ppaarr  cceettttee  ééttuuddee  aa  ééttéé  ddee  ccoommpprreennddrree  eett  dd’’éélluucciiddeerr  llee  

pphhéénnoommèènnee  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo  aauu  NNoorrdd  ––  EEsstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eenn  

vvuuee  dd’’aarrttiiccuulleerr  ddeess  ssttrraattééggiieess  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  mmiiggrraattiioonnss  eett  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  

ccoohhaabbiittaattiioonn  ppaacciiffiiqquuee  eennttrree  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  lleess  MMbboorroorroo..  

  

DDee  mmaanniièèrree  ssppéécciiffiiqquuee,,  iill  ffaallllaaiitt  dd’’aabboorrdd  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  oorriiggiinneess,,  lleess  iittiinnéérraaiirreess,,  lleess  ppooiiddss  

ddéémmooggrraapphhiiqquueess  eett  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo,,  eennssuuiittee  ccoommpprreennddrree  llaa  ddyynnaammiiqquuee  

rreellaattiioonnnneellllee  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  lleess  MMbboorroorroo,,  eett  ppuuiiss  eessqquuiisssseerr  uunnee  aapppprroocchhee  

ccoorrrrééllaattiioonnnneellllee  eennttrree  llaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  lleess  qquueessttiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess  eett  ppoolliittiiqquueess,,  

ééccoonnoommiiqquueess  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  ssoocciiaauuxx  eett  ccuullttuurreellss  eenn  vvuuee  ddee  ffoorrmmuulleerr  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

ppeerrttiinneenntteess  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddeess  aacctteeuurrss--ccllééss..    

  

LLeess  eennqquuêêtteess  ssuurr  tteerrrraaiinn  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  aauupprrèèss  dd’’uunn  éécchhaannttiilllloonn  ddee  22..119922  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  22..110088  

aauuttoocchhttoonneess  eett  8888  MMbboorroorroo..  

  

CCeess  eennqquuêêtteess  oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  pprréésseenntteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC  ssoonntt  

eessttiimmééeess  eennttrree  1155..000000  eett  2200..000000  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ccoouuvveerrttss  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteess,,  EElllleess  oonntt  ppéénnééttrréé  eenn  

RRDDCC  eenn  ppaassssaanntt,,  nnoottaammmmeenntt,,  ppaarr  llaa  RRCCAA..      

IIllss  pprroovviieennnneenntt  ppoouurr  lleess  uunnss  dduu  bbaassssiinn  dduu  fflleeuuvvee  NNiiggeerr  eett  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  ddee  llaa  LLiibbyyee..  IIllss  ssoonntt  àà  llaa  

rreecchheerrcchhee  dduu  bboonn  ppââttuurraaggee  eett  dd’’uunnee  hhyyddrrooggrraapphhiiee  aabboonnddaannttee..  EElléémmeennttss  qquu’’iillss  oonntt  ddééccoouuvveerrttss  ssuurr  llee  

ppllaatteeaauu  ddeess  UUééllééss..  

  

LLeess  MMbboorroorroo  ssoonntt  aarrmmééss  eett  ssoonntt  ppeerrççuuss  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ccoommmmee  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  

ssééccuurriittéé..  LLee  ffaaiitt  qquu’’iillss  ssee  ssoonntt  iinnssttaallllééss  ddaannss  llee  ppllaatteeaauu  eemmppêêcchhee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  zzoonneess  

qquu’’iillss  ooccccuuppeenntt..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  aaiinnssii  pprriivvééee  ddee  sseess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  qquuee  lleess  MMbboorroorroo  àà  lleeuurr  ttoouurr  

eexxppllooiitteenntt..  

  

LLeess  rreellaattiioonnss  qquuii  ss’’ééttaabblliisssseenntt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  eenn  pprréésseennccee  ssoonntt  ddiiffffiicciilleess..  IIllss  nn’’oonntt  ppaass  llaa  mmêêmmee  

ccuullttuurree,,  iillss  nnee  ppaarrlleenntt  ppaass  lleess  mmêêmmeess  llaanngguueess..  LLeess  MMbboorroorroo,,  ppeerrççuuss  ccoommmmee  ddiissppoossaanntt  ddeess  mmooyyeennss  

iimmppoorrttaannttss  ddoonntt  lleess  AALLPPCC,,  pprroovvooqquueenntt  llaa  ppeeuurr  eett  llaa  mmééffiiaannccee  aauupprrèèss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  

llooccaalleess..    
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CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  bbiieenn  llee  rreemmaarrqquueerr  ddaannss  ccee  rraappppoorrtt,,  oonn  ssee  rreettrroouuvvee  eenn  ffaaccee  dd’’uunnee  ddiiaabboolliissaattiioonn  mmuuttuueellllee  

ddeess  iiddeennttiittééss..  LL’’aabbsseennccee  eett//oouu    llaa  rraarreettéé  ddeess  ccoonnttaaccttss  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  ttrraavveerrss  lleeuurrss  lleeaaddeerrss  nnee  

ssoonntt  ppaass  ffaavvoorraabblleess  àà  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  aappaaiissééeess..  

  

SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess,,  lleess  MMbboorroorroo  ppoossssèèddeenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  vvaacchheess  ddoonntt  llee  nnoommbbrree  eesstt  eessttiimméé  

eennttrree  115500..0000  àà  220000..000000..  CCeett  iimmppoorrttaanntt  cchheepptteell  ddééggrraaddee  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  ddee  llaa  rrééggiioonn  

ddeess  UUééllééss..  

  

LLaa  pprréésseennccee  ddeess  MMbboorroorroo  ddaannss  lleess  UUééllééss  aa  eennttrraaîînnéé  ddeess  iimmppaaccttss  qquuii  oonntt  ééttéé  ééttaayyééss  ddaannss  ccee  rraappppoorrtt..  

LL’’aannaallyyssee  ddeess  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss  aauuxx  ppllaannss  ppoolliittiiqquuee,,  ssééccuurriittaaiirree,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall,,  ccuullttuurreell  eett  

eennvviirroonnnneemmeennttaall  aa  ffaaiitt  rreessssoorrttiirr  ddeess  aatttteenntteess  eett  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree..  CCeess  ddééffiiss  oonntt  aaiiddéé  àà  

ll’’aarrttiiccuullaattiioonn  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  vviissaanntt  ttoouuss  lleess  sseeggmmeennttss  ((llooccaall,,  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall))  eenn  vvuuee  ddee  

ttrraaiitteerr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  MMbboorroorroo  ssee  ttrroouuvvaanntt  aauu  NNoorrdd  --  EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  aavveecc  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

  

AA  ttrraavveerrss  lleess  éélléémmeennttss  rrééccoollttééss,,    iill  eesstt  ppeerrcceeppttiibbllee  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  MMbboorroorroo  ssoonntt  ffaattiigguuééeess  ppaarr  

pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  vviiee  nnoommaaddee  eett  dd’’eerrrraannccee..  EElllleess  ssoonntt  eenn  qquuêêttee  dd’’uunnee  ssttaabbiilliittéé..  CCeettttee  qquuêêttee  bboouussccuullee  

lleess  rrèègglleess  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  hheeuurrttee  lleess  pprriinncciippeess  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  CC’’eesstt  uunnee  qquueessttiioonn  ssoocciioollooggiiqquuee  

qquuii  nnéécceessssiittee  uunnee  aapppprroocchhee  mmuullttiisseeccttoorriieellllee  llooccaallee,,  nnaattiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  vvuuee    dd’’uunnee  rrééppoonnssee  eett  

dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn..  CCeettttee  ééttuuddee  oouuvvrree  llee  ddéébbaatt..    

  

TToouutt  eenn  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  qquuee  cceettttee  ééttuuddee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  aallééaass  lliiééss  aauu  tteemmppss,,  aauuxx  mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  eett  

hhuummaaiinnss,,  nn’’aa  ppaass  ccoouuvveerrtt  ttoouuss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ddeess  UUééllééss  ttoouucchhééss  ppaarr  llee  pphhéénnoommèènnee  MMbboorroorroo,,  nnoouuss  

ppeennssoonnss  qquu’’iill  ccoonnssttiittuuee  uunn  aappppoorrtt  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ssoolluuttiioonnss  qquuaanntt  àà  llaa  

pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ddeess  MMbboorroorroo..  IIll  aa  ll’’aavvaannttaaggee  dd’’êêttrree,,  ppeeuutt  êêttrree,,  uunn  ddeess  pprreemmiieerrss  ttrraavvaauuxx  

qquuii  aa  tteennttéé  dd’’éélluucciiddeerr  ccee  pphhéénnoommèènnee..  DD’’aauuttrreess  rreecchheerrcchheess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ppeerrmmeettttrroonntt  dd’’aabboorrddeerr  

dd’’aauuttrreess  aassppeeccttss  eett  aamméélliioorreerr  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  ttoouucchhééss  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee..  DDaannss  ccee  sseennss,,  uunnee  eennqquuêêttee  

ccoommpplléémmeennttaaiirree  cciibbllaanntt  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  lleess  MMbboorroorroo  ppeeuutt  ppeerrmmeettttrree  ddee  nnuuaanncceerr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  

dd’’aaffffiirrmmaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  rrééaalliissééee,,  rraappppeelloonnss--llee,,  àà  9955%%  aauupprrèèss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..    

  

LLee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  vvoouuddrraaiitt  ssee  ppoossiittiioonnnneerr  ccoommmmee  uunnee  ooccccaassiioonn  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  

ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  iinnttéérreessssééss  ppaarr  ccee  ttyyppee  ddee  pphhéénnoommèènnee..  
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AANNNNEEXXEE  11  
SSPPEECCIIMMEENN  11  DDEE  PPIIEECCEE  DD’’IIDDEENNTTIITTEE  DDEETTEENNUUEE  PPAARR  LLEESS  MMBBOORROORROO  
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AANNNNEEXXEE  22  
SSPPEECCIIMMEENN  22    DDEE  PPIIEECCEE  DD’’IIDDEENNTTIITTEE  DDEETTEENNUUEE  PPAARR  LLEESS  MMBBOORROORROO  
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AANNNNEEXXEE  33  

LLIISSTTEE  DDEESS  EENNQQUUEETTEEUURRSS  AAYYAANNTT  PPAARRTTIICCIIPPEE  AA  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE        

  
NN°°  NNOOMMSS  EETT  PPRREENNOOMM((SS))  SSEEXXEE  TTIITTRREE  DDOOMMAAIINNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONN  

11  AATTOONNGGBBOOAA  MMAADDAA  MMiicchheell  MM  LLiicceenncciiéé  PPééddaaggooggiiee  ssccoollaaiirree  EEnnsseeiiggnnaanntt  

22  BBAASSUULLEE  MMBBAALLAAZZAA  VViiccttoorr  MM  LLiicceenncciiéé  
GGééooggrraapphhiiee  eett  
SScciieenncceess  nnaattuurreelllleess  

EEnnsseeiiggnnaanntt  

33  BBAATTEE  BBllaaiissee  MM  GGrraadduuéé  PPhhiilloossoopphhiiee  SSaannss  

44  
EEMMBBOOLLUU  OOMMOONNGGAANNGGEELLEE  
JJeeaann  DDoommiinniiqquuee  

MM  
DDiippllôômméé  
dd’’EEttaatt  

CCoommmmeerrcciiaall  AAggeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  

55  GGAALLAAGGAALLAA  KKAABBEERRUU  RRooggeerr  MM  
DDiippllôômméé  
dd’’EEttaatt  

PPééddaaggooggiiee  ggéénnéérraallee  EEnnsseeiiggnnaanntt  

66  GGIINNIIMMAANNGGIIMMII  NNooëëllllee  FF  LLiicceenncciiééee  PPééddaaggooggiiee  ssccoollaaiirree  EEnnsseeiiggnnaannttee  

77  
KKEENNDDAA  MMOORRAAMMAASSOONNZZII  
SSoopphhiiee  

FF  GGrraadduuéé  
HHiissttooiirree  eett  SScciieenncceess  
ssoocciiaalleess  

EEnnsseeiiggnnaannttee  

88  
MMAAMMBBUUKKUU  BBOOKKUUNNGGUU  JJeeaann  
FFiiddèèllee  

MM  LLiicceenncciiéé  
SScciieenncceess  PPoolliittiiccoo  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  

AAggeenntt  ddee  llaa  DDGGII  

99  MMBBOOLLIIFFUUKKOO  NNGGIIMMAA  FFrraannççooiiss  MM  GGrraadduuéé  PPhhiilloossoopphhiiee  EEnnsseeiiggnnaanntt  

1100  
MMBBOOLLIIHHIINNIIHHEE  LLIIKKOOYYOO  
FFrraannççooiiss  

MM  LLiicceenncciiéé  
PPssyycchhoollooggiiee  eett  
iinnssppeeccttiioonn  ssccoollaaiirree  

EEnnsseeiiggnnaanntt  

1111  MMOOTTEENNDDEE  EEPPOOKKEE  LLoouuiiss  MM  GGrraadduuéé  
PPhhiilloossoopphhiiee  &&  
TThhééoollooggiiee  

PPrrêêttrree  

1122  
NNGGBBAAMMBBOOLLIIGGBBEE  TTIINNGGIIDDAA  
YYoouuddii  

MM  GGrraadduuéé  
CCoommppttaabbiilliittéé  eett  
FFiinnaannccee  

SSaannss  

1133  SSUUNNGGUUFFUUEE  BBAATTII  FFrraannççooiissee  FF  GGrraadduuééee  
CCoommppttaabbiilliittéé  eett  
FFiinnaannccee  

SSaannss  

  


