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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

  
LLaa  rreecchheerrcchhee--aaccttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss,,  llee  ppaarraaddooxxee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett    lleess  
ccoonnfflliittss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  aa  ééttéé  eexxééccuuttééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  
ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llee  RRéésseeaauu  HHaakkii  nnaa  AAmmaannii  ((ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llaa  CCoommmmiissssiioonn  PPaarrooiissssiiaallee  
JJuussttiiccee  eett  PPaaiixx  ddee  MMaammbbaassaa))  eett  IIKKVV  PPaaxx  CChhrriissttii  PPaayyss  --  BBaass..  
  
LL’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  aa  ééttéé  aassssuurrééee  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  dd’’eennqquuêêtteeuurrss  llooccaauuxx,,  eennccaaddrrééss  ppaarr  llaa  
CCoommmmiissssiioonn  PPaarrooiissssiiaallee  JJuussttiiccee  eett  PPaaiixx  ddee  MMaammbbaassaa  ((CCPPJJPP//MMaammbbaassaa)),,  eett  ddoonntt    llee  
ddéévvoouueemmeenntt    eett  ll’’eennggaaggeemmeenntt  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rrééccoolltteerr  lleess  ddoonnnnééeess..  CC’’eesstt  llee  lliieeuu  ddee  rreemmeerrcciieerr  
cceettttee  ééqquuiippee  vvoolloonnttaaiirree  qquuii    aa  ttrraavvaaiilllléé  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  éépprroouuvvaanntteess  
ddaannss  ddeess  llooccaalliittééss  dd’’aacccceessssiibbiilliittéé  ddiiffffiicciillee..  
  
NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  ss’’aaddrreesssseenntt  aauussssii  àà  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  GGrraannddss  LLaaccss  ddee  IIKKVV  
PPaaxx  CChhrriissttii  PPaayyss  ––  BBaass    ddoonntt  lleess  éécchhaannggeess  oonntt  ppeerrmmiiss  uunn  mmeeiilllleeuurr  ccaaddrraaggee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  
ddee  ll’’ééttuuddee..  NNoottrree  pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee  ss’’aaddrreessssee  aauu  CChhaarrggéé  ddee  pprrooggrraammmmeess  GGrraannddss  LLaaccss,,  
MMoonnssiieeuurr  JJoooosstt  vvaann  PPuuiijjeennbbrrooeekk  qquuii  aa  ppaattiieemmmmeenntt  eett  mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt    lluu  llee  mmaannuussccrriitt  eett  aa  
ffoorrmmuulléé  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  ssuuggggeessttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess..  
  
LL’’ééqquuiippee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  rreemmeerrcciiee  ééggaalleemmeenntt  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt    ffaacciilliittéé  llee  ttrraavvaaiill  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  --aaddmmiinniissttrraattiivveess  qquuii  oonntt  ffaacciilliittéé  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess..  
  
EEnn  ccee  mmoommeenntt  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  IIttuurrii  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eett  eenn  RRDDCC  eenn  ggéénnéérraall,,  
ll’’ééttuuddee  ddeess  aassppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess  ppeerrmmeett  ddee  mmiieeuuxx  pprréévveenniirr  lleess  ccoonnfflliittss  nnééss  ddeess  iinnééggaalliittééss  
ssoocciiaalleess  eett  dduu  mmaannqquuee  ddee  jjuussttiiccee  ddiissttrriibbuuttiivvee..  



 2

  

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  

  
RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  11  
SSIIGGLLEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  44  
RREESSUUMMEE  EEXXEECCUUTTIIFF  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  55  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  1100  
  
CCHHAAPPIITTRREE  11..  CCOONNTTEEXXTTEE    EETT  CCAADDRREE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  ……………………………………………………………………………………  1122  
  

SSEECCTTIIOONN  11..  ::  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  1122  
SSEECCTTIIOONN  22  ::  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’EETTUUDDEE    ……………………………………………………………………..………………………………………………………………..  1144  
22..11..  OOBBJJEECCTTIIFF  GGEENNEERRAALL  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1144  
22..22..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1144  
22..33..  RREESSUULLTTAATTSS  EESSCCOOMMPPTTEESS  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1144  
SSEECCTTIIOONN  33  ::  AASSPPEECCTTSS  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEESS……………………………………………………………………  …………………………………………………………  1144  
33..11..    CCAADDRRAAGGEE  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  …………………………………………………………………………………………………………………………………………    1144  
33..22..    AAXXEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1155  
33..33..    EECCHHAANNTTIILLLLOONNNNAAGGEE  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1155  
SSEECCTTIIOONN  44  ::  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  1166  
  
CCHHAAPPIITTRREE  22  ::  EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFOORREECCSSTTIIEERREE  DDAANNSS  LLEE  TTEERRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA  1177  
  

SSEECCTTIIOONN  11..  ::  MMOODDEESS  DD’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEESS  CCOONNCCEESSSSIIOONNSS……………………………………………………………………………………………………  1177  
11..11..  PPRROOCCEEDDUURREESS  EETT  CCOONNDDIITTIIOONNSS  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  1177  
11..22..  NNAATTUURREE  DDEESS  TTIITTRREESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEELLIIVVRREESS  EETT  AAUUTTOORRIITTEESS  IIMMPPLLIIQQEEEESS  DDAANNSS  LL’’OOCCTTRROOII  …………  2200  
11..33..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEESS  CCAAHHIIEERRSS  DDEE  CCHHAARRGGEESS…………………………………………………………………………………………………………..  2233  
SSEECCTTIIOONN  22  ::  SSIITTEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  EETT  SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  CCOONNCCEEDDEEEESS  …………………………………………....………………………………....  2244  
SSEECCTTIIOONN  33..  ::  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  IIDDEENNTTIIFFIIEESS  EETT  TTYYPPEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN………………………………………………………………………………..  2288  
SSEECCTTIIOONN  44  ::  EESSSSEENNCCEESS  EEXXPPLLOOIITTEEEESS  …………………………………………………………………………....  ………………………………………………………………....  3322  
SSEECCTTIIOONN  55  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDUU  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  ………………………………………………....  ………………………………………………………………....  3344  
  
CCHHAAPPIITTRREE  33..    DDOONNNNEEEESS  EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  EETT  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFOORREESSTTIIEERREE  DDAANNSS    
LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA  ……………………………………....  ………………………………………………………………………………………………………………..……  3366  
  

SSEECCTTIIOONN  11..  ::  VVOOLLUUMMEE  DDUU  BBOOIISS  EEXXPPLLOOIITTEE  ………………………………………………………………………………………………………………………………......  3366  
SSEECCTTIIOONN  22..  ::  MMOOYYEENNSS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  EETT  DD’’EEVVAACCUUAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  ……  …………………………………………………………  4411  

SSEECCTTIIOONN  33..  ::  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  AAUU  NNIIVVEEAAUU  LLOOCCAALL  ((PPRRIIXX  PPRRAATTIIQQUUEESS))……………………………………4422  
SSEECCTTIIOONN  44..  ::  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEESS  TTAAXXEESS  EETT  RREEDDEEVVAANNCCEESS  PPAAYYEEEESS  PPAARR  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS……………………………………  4433  
SSEECCTTIIOONN  55..  ::  QQUUEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAAIINN  DD’’ŒŒUUVVRREE  EETT  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDAANNSS  LLEESS  SSIITTEESS                      
                                                      DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTOONN  ……  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4444  
  



 3

CCHHAAPPIITTRREE  44  ::  CCOONNFFLLIITTSS  MMAAJJEEUURRSS  EETT  PPRROOBBLLEEMMEESS  LLIIEESS  AA  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFOORREESSTTIIRREE    
DDAANNSS  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA    ………………………………………………………………………………………………....…………………………………………....  4477  
  

SSEECCTTIIOONN  11..  ::  QQUUEESSTTIIOONN  DDEESS  AAUUTTOOCCTTHHOONNEESS  PPYYGGMMEEEESS……………………………………………………………………………………………………..  4477  
SSEECCTTIIOONN  22..  ::  CCOONNFFLLIITTSS  IINNTTEERRNNEESS  AAUU  SSEEIINN  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  LLOOCCAALLEESS………………………………………………………………  4477  
SSEECCTTIIOONN  33..  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  LLOOCCAALLEESS  EETT  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS…………………………………………  4499  
SSEECCTTIIOONN  44..  ::  CCOONNFFLLIITTSS  LLEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  LLOOCCAALLEESS  EETT  LLEESS  AAUUTTOORRIITTEESS………………………………………………………………  5500  
SSEECCTTIIOONN  55..  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  EEUUXX--MMEEMMEESS  …………………………………………………………………………………………  5500  
SSEECCTTIIOONN  66..  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  EETT  LLAA  MMAAIINN  DD’’ŒŒUUVVRREE  AAUUTTOOCCHHTTOONNEE  ……………………………………  5511  
SSEECCTTIIOONN  77..  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  EETT  LLEESS  AAUUTTOORRIIEESS  ……………………………………..  ……………………………………  5511  
SSEECCTTIIOONN  88..  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  DDIIFFFFEERREENNTTSS  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  LL’’EETTAATT  …………………………………………....……………………………………  5522  
SSEECCTTIIOONN  99  ::  AAUUTTRREESS  TTYYPPEESS  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS  …………………………………………....…………………………………………....……………………………………  5522  
  
  
CCHHAAPPIITTRREE  55  ::  IIMMPPAACCTT  EETT  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN    FFOORREESSTTIIEERREE  AA  MMAAMMBBAASSAA    ……………………....  5544  
  

SSEECCTTIIOONN  11..  ::  PPAARRAADDOOXXEE  DDEE  LLAA  PPAAUUVVRREETTEE  DDAANNSS  LLEESS  ZZOONNEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN…………………………………………………………  5544  
SSEECCTTIIOONN  22..  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EETT  DDEESS  FFEEMMMMEESS………………………………………………………………………………..…………  5555  
SSEECCTTIIOONN  33..  ::  PPOOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE………………………………………………………………………………………………..………………  5566  
SSEECCTTIIOONN  44..  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  DDEEGGRRAADDAATTIIOONN  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  …………  5577  
SSEECCTTIIOONN  55..  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDUU  MMOOUUVVEEMMEENNTT  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS    
                                                  ((DDEELLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  MMIIGGRRAATTIIOONNSS  SSAAIISSOONNNNIIEERREESS))    ………………………………………………………………………………  5588  
SSEECCTTIIOONN  66..  ::  PPEERRTTUURRBBAATTIIOONN  DDUU  CCYYCCLLEE  DDEE  VVIIEE  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  RRIIVVEERRAAIINNEESS    
                  ((AAGGRRIICCUULLTTUURREE,,  CCHHAASSSSEE,,  PPEECCHHEE  EETT  CCUUEEIILLLLEETTTTEE))  ……………………………………………………………………………………  5588  
  
CCHHAAPPIITTRREE  66  ::  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  EETT  PPIISSTTEESS  DD’’AACCTTIIOONN  ………………………………………………....  …………………………………………....  6600  
  

SSEECCTTIIOONN  11..  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAATTEESS  LLOOCCAALLEESS…………………………………………………………………………………………………………..  6600  
SSEECCTTIIOONN  22..  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  EETT  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT………………………………………………………………………………………………....  6611  
SSEECCTTIIOONN  33..  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  PPRROOVVIINNCCIIAALL  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  6611  
SSEECCTTIIOONN  44..  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  NNAATTIIOONNAALL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  6622  
SSEECCTTIIOONN  55..  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  ………………………………………………………………………………..……………………………………………………  6633  
  
CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  6655  
  
AANNNNEEXXEESS  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  6677  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 4

  

SSIIGGLLEESS  EETT  AACCRROONNYYMMEESS  
  
                                                                                                                                                                  
AANNRR          ::  AAGGEENNCCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  
AAPPCC          ::  AARRMMEEEE  DDUU  PPEEUUPPLLEE  CCOONNGGOOLLAAIISS  
CCDDCC//RRNN        ::  CCAADDRREE  DDEE  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  SSUURR  LLAA  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE    
                                                                                                                                                                    DDEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  EEXXTTRRAACCTTIIVVEESS    
CCEENNEEMM        ::  CCOOMMIITTEE  DDEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS    FFOORREESSTTIIEERRSS  EETT  NNEEGGOOCCIIAANNTTSS    
CCPPJJPP          ::  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  JJUUSSTTIICCEE  EETT  PPAAIIXX  
CCRREEFF  ((RREESSEEAAUU))      ::  RREESSEEAAUU  PPOOUURR  LLAA  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  EETT  LLAA  RREEHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS    
                                                                                                                                                                    EECCOOSSYYSSTTEEMMEESS  FFOORREESSTTIIEERRSS    
DDEEMMIIAAPP        ::    DDEETTEECCTTIIOONN  MMIILLIITTAAIIRREE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  AANNTTII--PPAATTRRIIEE                                                                                                                       

DDGGII          ::  DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEESS  IIMMPPOOTTSS  
DDGGRRAADD        ::  DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEESS  RREECCEETTTTEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS,,    
                                                                                                                                                                    DDOOMMAANNIIAALLEESS,,  JJUUDDIICCIIAAIIRREESS  EETT  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  
                                                                                                                                                                    DDUU  BBOOIISS  SSCCIIEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA  
EENNRRAA          ::  EENNZZYYMMEESS  RREEFFIINNEERRSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
FFAARRDDCC          ::  FFOORRCCEESS  AARRMMEEEESS  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  DDUU  

CCOONNGGOO  
HHAA          ::  HHEECCTTAARREE  
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RREESSUUMMEE  EEXXEECCUUTTIIFF  
  
  
LLaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  
CCoonnggoo  eesstt  ddeevveennuuee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  éémmeerrggeennttee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceess  ddeerrnniièèrreess  ssoonntt  
ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ffaacctteeuurrss  aayyaanntt  ééttéé  àà  llaa  bbaassee  ddeess  ccoonnfflliittss  eett  gguueerrrreess  ssuucccceessssiiffss..  
  
DDeeppuuiiss  llaa  ffiinn  ddee  22000011,,  PPaaxx  CChhrriissttii  PPaayyss--BBaass  aa  ssttiimmuulléé  pplluussiieeuurrss  ééttuuddeess  aaxxééeess  ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  
ddeess  ccoonnfflliittss  ddaannss  llaa  RRééggiioonn  ddee  ll’’IIttuurrii  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  ddyynnaammiiqquuee..  LLee  llaanncceemmeenntt  dduu  pprrooggrraammmmee  
««  JJuussttiiccee  eett  RRééccoonncciilliiaattiioonn  ppoouurr  llaa  PPaaiixx  eenn  IIttuurrii  »»,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  22000044,,  aa  ppeerrmmiiss  
ll’’eexxééccuuttiioonn,,  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  llooccaauuxx,,  ddee  pplluussiieeuurrss  aaccttiivviittééss  ddee  ppaacciiffiiccaattiioonn  eett  ddee  
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddaannss  llaa  RRééggiioonn..  CCee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  PPaaxx  CChhrriissttii  eett  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  llooccaauuxx  aa  
ddéébboouucchhéé  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  RRéésseeaauu  HHaakkii  nnaa  AAmmaannii..    ((RRHHAA))  qquuii  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  iimmppllaannttéé  
ddaannss  lleess  0055  tteerrrriittooiirreess  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  ll’’IIttuurrii..  LLaa  llééggiittiimmiittéé  ddeess  aaccttiioonnss  mmeennééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  eesstt  
mmaattéérriiaalliissééee  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  iinniittiiaattiivveess  llooccaalleess  ddee  ppaaiixx  ((IILLPP))  eett  ddeess  iinniittiiaattiivveess  llooccaalleess  ddee  
ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ((IILLSSCC))..    
  
DDaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  ccrriissttaalllliisseenntt  lleess  ccoonnfflliittss,,  llee  RRHHAA  
ttrraavvaaiillllee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ssuurr  lleess  aassppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  ccoonnfflliittss..  
CCeellaa  aa  aabboouuttii  àà  llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  dduu  CCaaddrree  ddee  CCoonncceerrttaattiioonn  ssuurr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  
RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  eenn  IIttuurrii  ((CCddCC//RRNN))..  
  
LLaa  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss,,  llee  ppaarraaddooxxee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  lleess  ccoonnfflliittss  
ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ssee  ppoossiittiioonnnnee  ddaannss  llaa  ddrrooiittee  lliiggnnee  ddeess  aaccttiioonnss  qquuee  mmèènnee  llee  
RRHHAA  eett  IIKKVV  PPaaxx  CChhrriissttii  NNLL  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eenn  vvuuee  ddee    ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  eenn  ss’’aattttaaqquuaanntt  àà  lleeuurrss  rraacciinneess..  
  
LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ééttaaiitt  dd’’éévvaalluueerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  eett  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  
llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  eett  dd’’ééttuuddiieerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  aauuxx  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  ffaaiitt  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn    
  
UUnnee  ééqquuiippee  ddee  1100  eennqquuêêtteeuurrss  aa  ééttéé  ddééppllooyyééee,,  aauu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett,,  ssuurr  qquuaattrree  aaxxeess  ddee  
rreecchheerrcchhee  ::  
oo  AAxxee  11  ::  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ((112266  KKmm))  ::  BBiiaakkaattoo,,  MMaannttuummbbii,,  KKaattaannggaa,,  LLuukkaayyaa,,  MMaalluuttuu,,  MMbbeellaa,,  

EEttaabbee,,  SSoommee,,  BBuuttiiaabbaa..  
oo  AAxxee  22  ::  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  ((9900  KKmm))  ::  MMaassiilliikkoo,,  AAnnddiikkwwaakkwwaa,,  LLoollwwaa,,  KKoommbbookkoommbboo,,  

MMuunnggaammbbaa,,  BBaawwaannzzaa..  
oo  AAxxee  33::  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  ((6600  KKmm))::  MMaakkookkoo  IIII,,  EEffuunndduu,,    NNdduuyyee,,  MMppuuttuu..  
oo  AAxxee  44::  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  ((2255  KKmm))::  BBoollaa  IIII,,  BBiinnaassee..  
  
LL’’ééqquuiippee  dd’’eennqquuêêttee  aa  ccoouuvveerrtt    7700  ssiitteess  ddiisssséémmiinnééss  ddaannss  5588  llooccaalliittééss,,  2211  ggrroouuppeemmeennttss  eett  44  
ccoolllleeccttiivviittééss..  UUnn  éécchhaannttiilllloonn  dd’’eennqquuêêttééss  rreepprréésseennttaanntt  662233  ppeerrssoonnnneess  ddee  ddiivveerrsseess  ccaattééggoorriieess  
ssoocciiaalleess    aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ll’’eennqquuêêttee  ((eenn  rraaiissoonn  ddee  550055  hhoommmmeess  ssooiitt  8811  %%  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  ttoottaall  eett  
111188  ffeemmmmeess  ssooiitt  1188,,99%%))  aa  ééttéé  aatttteeiinntt..    
  
LLee  ddééppoouuiilllleemmeenntt,,  ll’’aannaallyyssee  eett  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddoonnnnééeess  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rreeggrroouuppeerr  lleess  rrééssuullttaattss  
ddee  ll’’ééttuuddee  ddaannss  lleess  ppooiinnttss  eesssseennttiieellss  ssuuiivvaannttss  ::  
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11..  EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  BBOOIISS  DDAANNSS  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA  
  

LL’’ééttuuddee  aa  ddéémmoonnttrréé  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  eesstt  ggéénnéérraalliissééee  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  
eett  uunnee  vvéérriittaabbllee  rruuééee  eesstt  oobbsseerrvvééee  vveerrss  ccee  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittééss..  LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ll’’eennqquuêêttee  
iinnddiiqquueenntt  qquuee  ll’’eessppaaccee  ttoottaall  ccoouuvveerrtt  ppaarr  lleess  ccoonncceessssiioonnss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  sseerraaiitt  
eessttiimméé  àà  pplluuss  ddee  6699..551122  hhaa..  LL’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  aavveecc  6600552200  hhaa  rreepprréésseennttee  8877%%  ddee  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee,,  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  aavveecc  55..001122  hhaa  ssooiitt  77,,22  %%,,  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  
MMuunnggbbeerree  aavveecc  33..665500  hhaa  ssooiitt  55,,22  %%  eett  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  aavveecc  335500  hhaa  ssooiitt  00,,55  %%  ddee  
ll’’eessppaaccee  ttoottaall..  LL’’eennttrreepprriissee  EENNRRAA  SSAARRLL//BBEENNII  ddééttiieenntt  pplluuss  ddee  5588000000  hhaa  ssooiitt  8833  %%..  IIll  aa  ééttéé  
nnoottéé  qquuee  2200  ccoonncceessssiioonnss  oonntt  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  iinnddéétteerrmmiinnééeess,,  33  eexxppllooiittaannttss  nn’’oonntt  ppaass  ddee  
ccoonncceessssiioonnss  eett  eexxppllooiitteenntt  lleess  aabbaattttuuss  --  ccuullttuurraauuxx..  
PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  bboorrnnaaggee,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  llee  cchhiiffffrree  aavvaannccéé  
ccoommmmee  ssuuppeerrffiicciiee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseemmbbllee  ddee  llooiinn  iinnfféérriieeuurr  àà  llaa  rrééaalliittéé  ssuurr  tteerrrraaiinn..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  
eexxppllooiittaannttss  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  oonntt  tteennddaannccee  àà  éétteennddrree  lleeuurrss  ccoonncceessssiioonnss  ssaannss  lleess  aavviiss  
ddeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  mmooiinnss  eennccoorree  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  EENNRRAA  àà  
MMaattuummbbii,,  ddee  KKaahheehheerroo  àà  BBiiaakkaattoo  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceess  ddeeuuxx  eexxeemmpplleess..    
  

CCoommmmee  cceellaa  aappppaarraaîîtt  ddaannss  ll’’ééttuuddee,,  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddééggaaggééee  ppaarr  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  
sseemmbbllee  ddee  llooiinn  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  rrééaalliittéé  ssuurr  tteerrrraaiinn..  EEnn  eeffffeett,,  iill  aa  ééttéé  rreemmaarrqquuéé  qquuee  lleess  
eexxppllooiittaannttss,,  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass,,  oonntt  tteennddaannccee  àà  éétteennddrree  lleeuurrss  ccoonncceessssiioonnss  ssaannss  lleess  aavviiss  
ddeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  mmooiinnss  eennccoorree  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  EENNRRAA  àà  
MMaattuummbbii,,  ddee  KKaahheehheerroo  àà  BBiiaakkaattoo  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceess  ddeeuuxx  eexxeemmpplleess..  
  

PPaarr  rraappppoorrtt    aauuxx  ddoonnnnééeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eexxppllooiittééeess,,    3388  ssiitteess  ssoonntt  rreeccoonnnnuuss  ooffffiicciieelllleemmeenntt..  
SSuurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  ddee  773300  hhaa  ccoonnnnuuee  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  2233  eexxppllooiittaannttss  ddééttiieennnneenntt  ddeess  
ccoonncceessssiioonnss  ddee  2200  hhaa  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  ppaarr  ccoonncceessssiioonn  ssooiitt  446600  hhaa  aauu  ttoottaall  qquuii  ééqquuiivvaalleenntt  àà  6633  %%  
ddee  ll’’éétteenndduuee,,  1122  ccoonncceessssiioonnss  ddee  1100  hhaa  cchhaaccuunnee,,  112200  hhaa  ssooiitt  1166,,44  %%  eett  33  tteerrrraaiinnss  ddee  ccoouuppee  
ddee  5500  hhaa  cchhaaccuunn,,  115500  hhaa  ssooiitt  2200,,55  %%..  IIll  ss’’aaggiitt  iiccii  ddee  ttoouuss  lleess  aaxxeess..  CCoommppaarraattiivveemmeenntt  aauuxx  
ddoonnnnééeess  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess,,  iill  ssee  ddééggaaggee  qquuee  lleess  773300  hhaa  qquuii  ccoouuvvrreenntt  lleess  3388  ssiitteess  nnee  rreeffllèètteenntt  
ppaass  llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn..  LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess  rréévvèèlleenntt  uunnee  
ssuuppeerrffiicciiee  gglloobbaallee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’aauu  mmooiinnss  6699..551122  hhaa..  LLeess  773300  hhaa  rreeccoonnnnuuss  ppaarr  llee  SSeerrvviiccee  
TTeerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ccoorrrreessppoonnddeenntt  àà    11  %%  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  ssuurr  tteerrrraaiinn..  
  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  eenn  rraappppoorrtt  aavvee  lleess  ttiittrreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  iill  aa  ééttéé  qquuee  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  eesstt  eeffffeeccttuuééee    aavveecc  ddeess  ttiittrreess  
pprrééccaaiirreess  ddéélliivvrrééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  tteerrrriittoorriiaalleess  eenn  ddééppiitt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eenn  llaa  
mmaattiièèrree..  LLeess  ssuuppeerrffiicciieess  ccoonnccééddééeess  ddééppeennddeenntt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  àà  uunnee  aauuttrree..  LLeess  ppeerrmmiiss  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  qquuii    ccoonnssttiittuueenntt  lleess  ttiittrreess  ppaarr  eexxcceelllleennccee  ssoonntt  pplluuttôôtt  rraarreess..  
  

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  aauu  mmooiinnss  110022  eexxppllooiittaannttss  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss  ppoouurr  ttoouuss  lleess  44  aaxxeess  ddoonntt  4422  ppoouurr  
ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ,,  3322  ppoouurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  2200  ppoouurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  
MMuunnggbbeerree  eett  88  ppoouurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii..  IIll  aa  ééttéé  nnoottéé  qquuee    8877  eexxppllooiittaannttss  pprraattiiqquueenntt  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseemmii  iinndduussttrriieellllee  ddee  bbooiiss,,  iill  yy  aa  uunn  eexxppllooiittaanntt  iinndduussttrriieell  eett  1133  aarrttiissaannaauuxx..    
  
  
DDOONNNNEEEESS  SSOOCCIIOOEECCOONNOOMMIIQQUUEESS  EETT  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  aaccttuueellllee    ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ccoonnssttiittuuee  sseelloonn  cceettttee  
eennqquuêêttee,,  uunnee  aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eesssseennttiieellllee..  CCeettttee  aaccttiivviittéé  mmoobbiilliissee  pplluuss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  
dd’’ooppéérraatteeuurrss  iimmpplliiqquuééss..  CCeess  aaccttiivviittééss  ssee  rrééaalliisseenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ppaauuvvrreettéé  ggéénnéérraalliissééee  
eett  aattttiisseenntt  pplluussiieeuurrss  ccoonnfflliittss  àà  ddeess  nniivveeaauuxx  ddiifffféérreennttss  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  mmaannnnee  ffoorreessttiièèrree  ddee  
MMaammbbaassaa  nn’’aappppoorrttee  eennccoorree  aauuccuunn  eeffffeett  ssuurr    llee  vvééccuu  qquuoottiiddiieenn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ::  
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VVoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  ::  PPoouurr  2288  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ddééccllaarrééss  ppaarr  llee  tteerrrriittooiirree,,  llaa  
pprroodduuccttiioonn  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22000066  --  22000077  eesstt  eessttiimmééee  àà  1133..777744,,7700  mm  33  dduu  bbooiiss..  EEnn  ffaaiissaanntt  uunnee  
ccoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  ll’’oonn  ppeeuutt  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llee  vvoolluummee  dduu  
bbooiiss  eexxppllooiittéé,,  tteellllee  qquuee  pprréésseennttééee  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee  dduu  tteerrrriittooiirree,,  eesstt  nneetttteemmeenntt  
iinnfféérriieeuurr  àà  cceelluuii  eeffffeeccttiivveemmeenntt  rreeccoonnssttiittuuéé  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  dduu  tteerrrraaiinn..  LL’’oonn  nnoottee  uunn  
ééccaarrtt  ccrriiaanntt    ddee  1133  777744,,7700  mm  33    ccoonnttrree  5566..111199,,2255  mm  33..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  pprréésseennttééeess  ppaarr  llee  
tteerrrriittooiirree  rreepprréésseenntteenntt  2244%%  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  rreeccoonnssttiittuuééee  ppoouurr  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee  àà  ll’’iissssuuee  ddeess  
eennqquuêêtteess..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ssee  jjuussttiiffiiee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  tteerrrriittooiirree  nn’’aa  ddééccllaarréé  qquuee    2288  
eexxppllooiittaannttss  aalloorrss  qquuee  ddaannss  lleess  0044  aaxxeess,,  ll’’eennqquuêêttee  aa  ppuu  ééttaabblliirr  qquu’’iill    yy  eenn  aa  uunnee  cceennttaaiinnee..  
PPaarrmmii  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddoonntt  lleess  iiddeennttiittééss  oonntt  ééttéé  éélluuddééeess,,  oonn  oobbsseerrvvee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddeess  aauuttoorriittééss  
ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  mmiilliittaaiirreess  llooccaalleess  aauuxxqquueelllleess  oonn  ppeeuutt  aajjoouutteerr  lleess  pprroottééggééss  ddee  cceess  
ddeerrnniièèrreess..    LL’’oonn  ppeeuutt  ddéédduuiirree  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  ss’’aaccccoommppaaggnnee  dd’’uunnee  
éévvaassiioonn    ddeess  rreecceetttteess  ppeerrççuueess  qquuii  cceerrttaaiinneemmeenntt  nnee  pprreennnneenntt  ppaass  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  ttrrééssoorr  ppuubblliicc    
CCeess  ddoonnnnééeess  rreesstteenntt  eennccoorree  iinnddiiccaattiivveess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  mmoonniittoorriinngg  
qquuaannttiittaattiiff  eett  qquuaalliittaattiiff  ddeess  bbooiiss  eexxppllooiittééss  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ll’’ééttuuddee  rreessttee  
ttrrèèss  pprruuddeennttee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ccee  cchhiiffffrree..  
  

MMooyyeennss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ::  SSuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess,,  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aaccttuueellllee  dduu  bbooiiss  àà  MMaammbbaassaa  mmoobbiilliissee  pprrèèss  ddee  220000  ttrroonnççoonnnneeuusseess  rreeppaarrttiieess  ddaannss  
lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  vviissiittééeess..  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  aarrttiissaannaallee  tteenndd  àà  ddiissppaarraaîîttrree..  TTrrèèss  ppeeuu  
dd’’eexxppllooiittaannttss  ((1111))  rreeccoouurreenntt  eennccoorree  àà  llaa  sscciiee  mmaannuueellllee      
LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  nnee  ppoossssèèddeenntt  ppaass  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ttrraannssppoorrtt  pprroopprreess..  IIllss  
rreeccoouurreenntt  àà  llaa  llooccaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  àà  lloonngguuee  ddiissttaannccee..  LLooccaalleemmeenntt,,  ccee  
ssoonntt  lleess  jjeeuunneess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ppyyggmmééeess  qquuii  ssoorrtteenntt  llee  bbooiiss  ddeess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
jjuussqquu’’aauuxx  aabboorrddss  ddee  llaa  rroouuttee  ooùù  oonn  ppeeuutt  ffaacciilleemmeenntt  cchhaarrggeerr  lleess  vvééhhiiccuulleess  lloouuééss..  LLeess  
eexxppllooiittaannttss  qquuii  ppoossssèèddeenntt  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ppoouurr  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  lleeuurrss  pprroodduuiittss  nnee  pprréésseenntteerraaiieenntt    
qquuee66%%  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eexxppllooiittaannttss..  
  

CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ::  LLeess  pprriixx  pprraattiiqquuééss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  aaxxeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
ssoonntt  pprreessqquuee  lleess  mmêêmmeess..  TToouutteeffooiiss,,  iill  eesstt  uuttiillee  ddee  rreetteenniirr  qquuee  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  pprriixx  ssee  ffaaiitt  eenn  
ffoonnccttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé..  QQuuaanntt  iill  yy  aa  uunnee  ffoorrttee  ddeemmaannddee,,  lleess  pprriixx  mmoonntteenntt  iinnéévviittaabblleemmeenntt..  EEnn  ttoouutt  
ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  llee  pprriixx  eesstt  ffiixxéé  eenn  tteennaanntt    ccoommppttee  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  eesssseenncceess  mmiisseess  
eenn  vveennttee  ((ccoouulleeuurr  eett  dduurreettéé))..  DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  lleess  pprriixx  rrééccoollttééss  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ssuurr  
tteerrrraaiinn  ssee  pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

oo  11  mmèèttrree  ccuubbee  ddee  bbooiiss  sscciiéé  ::  110000  uuss  
oo  11  aarrbbrree  ((aabbaattttuuss  ccuullttuurraauuxx  ::  4400$$uuss  
oo  11  ppllaanncchhee  ::  aauuttoouurr  ddee  55  $$uuss  
oo  11  cchheevvrroonn  ::  aauuttoouurr  ddee  11..55  $$uuss  

  
oo  RReeggaarrdd  ssuurr  lleess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  ppaayyééeess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ::  LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ttaaxxeess  eett  

rreeddeevvaanncceess  ss’’eeffffeeccttuuee  ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  dd’’iiggnnoorraannccee  ttoottaallee  ddee  llaa  llooii,,  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  
eett  dd’’éévvaassiioonn..  LLeess  rreecceetttteess  qquuii  ssoonntt  cceennssééeess  eennttrreerr  ddaannss  llee  TTrrééssoorr  PPuubblliicc  pprreennnneenntt  ddeess  
vvooiieess  ssoouutteerrrraaiinneess..  PPlluussiieeuurrss  sseerrvviicceess  ddee    ll’’EEttaatt,,  mmêêmmee  cceeuuxx  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  iimmpplliiqquuééss  
ddaannss  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  pprrooffiitteenntt  ddee  cceett  eennvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddee  llaa  nnaaïïvveettéé  
ddeess  eexxppllooiittaannttss  eett  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  
MMaammbbaassaa  eesstt  uunnee  aaffffaaiirree  pprriivvééee  ddee  pprrééddaatteeuurrss  àà  pplluussiieeuurrss  nniivveeaauuxx  qquuii  oonntt  ddéévveellooppppéé  ddeess  
mmééccaanniissmmeess  ooppaaqquueess  qquuii  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  llaa  ttrraaççaabbiilliittéé  ddeess  rreecceetttteess..  DDaannss  cceess  
ooppéérraattiioonnss,,  ll’’EEttaatt  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssoonntt  lleess  pplluuss  ggrraannddss  ppeerrddaannttss..  

  
oo  QQuueessttiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  ssiitteess  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ::  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  eexxppllooiittaannttss  rreeccrruutteenntt  lleeuurrss  oouuvvrriieerrss  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  
vvooiissiinnss  dduu  NNoorrdd--KKiivvuu  ppoouurr  lleess  uunnss  eett  dd’’IIrruummuu  ppoouurr  lleess  aauuttrreess..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  
ssoonntt  nnéégglliiggééeess  eett  qquuaanndd  eelllleess  ssoonntt  eemmppllooyyééeess,,  eelllleess  ccoonnnnaaiisssseenntt  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  iinnfféérriieeuurr  
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceeuuxx  qquuii  vviieennnneenntt  dd’’aaiilllleeuurrss..  LLaa  mmaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn  
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dd’’œœuuvvrree  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddééttrruuiitt  lleess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  eett  ffaaiitt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  
uunnee  ssoouurrccee  ddee  ffrruussttrraattiioonnss    eett  ddee  ccoonnfflliittss..    
LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoonntt  pprrééccaaiirreess..  IIll  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  
ddiissppoossiittiioonn  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  mmééddiiccaallee  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt,,  nnii  ddee  mmeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  
dd’’hhyyggiièènnee  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  pplluuss  ddrraammaattiiqquuee  cchheezz  lleess  PPyyggmmééeess  
qquuii  ssoonntt  uuttiilliissééss  ddaannss  ll’’aabbaattttaaggee  mmaannuueell  ddeess  aarrbbrreess  eett  ddaannss  llaa  pprroossppeeccttiioonn  ccoommmmee  
ppiisstteeuurrss..  IIllss  ssoonntt  ppaayyééss  àà  mmooiinnss  ddee  1100$$  ppaarr  mmooiiss..  DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,  oonn  
eennrreeggiissttrree  uunnee  ddéésseerrttiioonn  ddeess  PPyyggmmééeess  qquu  ssoonntt  ffaattiigguuééss  dd’’êêttrree  mméépprriissééss  eett  ddééccoonnssiiddéérrééss  

  
22..  CCOONNFFLLIITTSS  EETT  PPRROOBBLLEEMMEESS  MMAAJJEEUURRSS  LLIIEESS  AA  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFOORREESSTTIIEERREE  

  
LL`̀eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbooiiss  eenn  tteerrrriittooiirree  ddee  MMAAMMBBAASSAA  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiifffféérreennddss  eennttrree  
lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  pprréésseennttss  ssuurr  tteerrrraaiinn..  AA  ttrraavveerrss  ll’’ééttuuddee,,  oonn  aa  ppuu  ccoommpprreennddrree  qquuee  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ppeerrççooiivveenntt  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  ccoommmmee  uunnee  ssppoolliiaattiioonn  ddee  lleeuurrss  tteerrrreess  
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceerrttaaiinnss  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  nn’’eennttrreepprreennnneenntt  aauuccuunnee  aaccttiioonn  vviissiibbllee  ppoouurr  
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  ppyyggmmééeess  ssoonntt  ccoommppttééeess  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ggrraannddeess  
vviiccttiimmeess  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  qquuii  lleess  pprriivveenntt  ddee  ll’’eesssseennttiieell  ddee  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee..  
EEnnttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  lliimmiitteess  tteerrrriittoorriiaalleess  ffoonntt  ssuurrffaaccee  eett  eennttrree  
lleess  eexxppllooiittaannttss,,  iill  eexxiissttee  aauussssii  ddeess  ddiifffféérreennddss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  lliimmiitteess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  
ffaauuttee  dd’’uunn  bboorrnnaaggee  aapppprroopprriiéé..  LLee  ffaaiitt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ss’’ooppèèrree  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ooùù  
llaa  llooii  ((LLee  CCooddee  FFoorreessttiieerr  eett  sseess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn))  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnnnuuee  ffaauuttee  ddee  
vvuullggaarriissaattiioonn  ffaaiitt  ddee  MMaammbbaassaa  uunnee  vvéérriittaabbllee  jjuunnggllee..  LL`̀eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ssee  pprraattiiqquuee  
aauujjoouurrdd’’hhuuii  dd`̀uunnee  ffaaççoonn  aannaarrcchhiiqquuee..  IIll  eesstt  àà  ccrraaiinnddrree  qquuee  llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  qquuii  oonntt  
ééttéé  iiddeennttiiffiiééss  nnee  pprroovvooqquuee  uunnee  ccrriissee  pplluuss  pprrooffoonnddee  ppoouuvvaanntt  ddéébboouucchheerr  ssuurr  ddeess  aacctteess  ddee  
vviioolleennccee  ggéénnéérraalliissééee..  

  
33..  IIMMPPAACCTTSS  EETT  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  BBOOIISS  AA  MMAAMMBBAASSAA  

  
LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  
MMaammbbaassaa  aa  eennttrraaîînnéé  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  eett  ddeess  iimmppaaccttss  ssuurr  llee  ppllaann  hhuummaaiinn,,  ssoocciiaall,,  
ééccoonnoommiiqquuee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall..  CCeettttee  eexxppllooiittaattiioonn  ssee  ffaaiitt  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  
rriivveerraaiinneess  qquuii  nnee  ttiirreenntt  ppaass  uunn  ggrraanndd  pprrooffiitt  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
ffoorreessttiièèrree  pprrééccaarriissee  lleeuurr  vviiee,,  ppeerrttuurrbbee  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee,,  aalliimmeennttee  lleess  ccoonnfflliittss,,  ddééttrruuiitt  lleess  
ééccoossyyssttèèmmeess  eenn  ppeerrttuurrbbaanntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  LLaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ttrraannssppoorrtt  
lliiééee  àà  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  aaccccrrooîîtt  ll’’iissoolleemmeenntt  ddee  MMaammbbaassaa  eett  rreettaarrddee  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt..    

  
44..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  EETT  PPIISSTTEESS  DD’’AACCTTIIOONN  

  
LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  ppiisstteess  dd’’aaccttiioonn  ddéévveellooppppééeess  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  oonntt  ééttéé  ffoorrmmuullééeess  
ddaannss  llee  sseeuull  bbuutt  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  eett  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  ddaannss  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa..  LLaa  rruuééee  aaccttuueellllee  vveerrss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  nnee  sseemmbbllee  ppaass,,  sseelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  
rrééccoollttééeess,,  pprroommoouuvvooiirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  OOnn  aa    
dd’’aaiilllleeuurrss  ccoonnssttaattéé  qquuee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  pplluussiieeuurrss  pprroobbllèèmmeess  qquuii,,  àà  llaa  
lloonngguuee,,  rriissqquueenntt  ddee  ccoommpprroommeettttrree  llaa  ppaaiixx  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  pprréésseennttss  ssuurr  tteerrrraaiinn..  LLeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  llee  ppoouuvvooiirr  ppuubblliicc  ((llooccaall,,  pprroovviinncciiaall  eett  nnaattiioonnaall))  aaiinnssii  qquuee    llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddooiivveenntt  ss’’iimmpplliiqquueerr  ppoouurr  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ffoorrêêttss  ssooiitt  uunn  ffaacctteeuurr  
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  LL‘‘aamméélliioorraattiioonn  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  pprrééaallaabbllee..  LLee  rrôôllee  rréégguullaatteeuurr  ddee  ll’’EEttaatt  
ggaarraannttiitt  lleess  ddrrooiittss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  eett  cceeuuxx  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  iinnvviittééee    àà  aaccccoommppaaggnneerr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  àà  mmiieeuuxx  
jjoouueerr  lleeuurr  rrôôllee  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  ll’’hhuummaanniittéé  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  nnééffaasstteess  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  
iirrrraattiioonnnneellllee  ddeess  ffoorrêêttss..  
  
LLaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa    aa  ppeerrmmiiss  uunnee  
pprreemmiièèrree  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  ddee  mmaauuvvaaiissee  ggoouuvveerrnnaannccee  ddaannss  lleess  
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rrééggiioonnss  rriicchheess  eenn  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..  AA  ccee  ssttaaddee,,  cceettttee  ééttuuddee  aappppeellllee  dd’’aauuttrreess  pplluuss  
ssyyssttéémmaattiiqquueess  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  cceerrnneerr  pplluuss  ccoorrrreecctteemmeenntt    cceettttee  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eenn  lliieenn  aavveecc  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  pprrooffiittaabbllee  aauuxx  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  ggéénnéérraatteeuurr  ddeess  rreessssoouurrcceess  ppoouurr  qquuee    ll’’EEttaatt  mmèènnee  sseess  ppoolliittiiqquueess  
dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  
  
  
LLeess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  oonntt  ééttéé  éémmaaiillllééeess  ddee  
ccoonnfflliittss  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiimmeennssiioonnss  eett  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  pprrééccaarriisséé  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiisstteennttiieelllleess  
ddeess  ppooppuullaattiioonnss..    
  
LL’’IIttuurrii  aa  ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ttoouucchhéé  ppaarrcc  cceess  ccoonnfflliittss  aauuxxqquueellss  ssee  ssoonntt  aajjoouuttééeess  ddeess  
ddiimmeennssiioonnss  iiddeennttiittaaiirreess  ddaannss  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  gguueerrrree  ««  iinntteerreetthhnniiqquuee  »»..  AA  
llaa  bbaassee  ddee  ccee  ccoonnfflliitt  ssee  ppoossiittiioonnnnee  eenn  ttrrèèss  bboonnnnee  ppllaaccee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  
rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddeess  tteerrrreess  eett  ddeess  mmiinneess..  
  
LLee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  eesstt  ccoonnnnuu  ccoommmmee  llee  sseeuull  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’IIttuurrii  àà  nnee  ppaass  aavvooiirr  ééttéé  
ddiirreecctteemmeenntt  ttoouucchhéé  ppaarr  lleess  ccoonnfflliittss  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddee  ll’’IIttuurrii..  CCeettttee  vvaassttee  ffoorrêêtt  eesstt  rreessttééee  
ppeennddaanntt  lleess  aannnnééeess  ddee  ccoonnfflliittss  llooiinn  ddeess  aattrroocciittééss  vvééccuueess  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ppaarrttiieess  ddee  ll’’IIttuurrii..    
  
LLee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  eesstt  rreessttéé  iissoolléé  eett  eennccllaavvéé  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess..  CCeellaa  
ss’’eesstt  aacccceennttuuéé  ppeennddaanntt  lleess  aannnnééeess  ddee  gguueerrrree..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  eesstt  qquuee  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  
MMaammbbaassssaa  nn’’eesstt  aacccceessssiibbllee  nnii  ppaarr  vvooiiee  aaéérriieennnnee..  LLaa  vvooiiee  rroouuttiièèrree  ddaannss  ssoonn  aaxxee  MMaammbbaassssaa  ––  
BBuunniiaa  aa  ééttéé  rreessttaauurrééee  ssuurr  ffoonnddss  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..  JJuussqquuee  fféévvrriieerr  22000077,,  cceettttee  rroouuttee  eesstt  
rreessttééee  llaa  vvooiiee  dd’’aaccccèèss  ppaarr  eexxcceelllleennccee  ddee  MMaammbbaassssaa..  CCeellaa  nn’’eesstt  pplluuss  llee  ccaass  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssuuiittee  
àà  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dduu  PPoonntt  IIttuurrii  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  UUnn  ggrrooss  vvééhhiiccuullee  ––  rreemmoorrqquuee  ttrraannssppoorrttaanntt  7700  
ttoonnnneess  ddee  bbooiiss  aa  ddééttrruuiitt  ccee  ppoonntt  pprréévvuu  ppoouurr  uunn  ppooiiddss  mmaaxxiimmuumm  ddee  2255  ttoonnnneess.  
  
LLaa  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss,,  llee  ppaarraaddooxxee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  
lleess  ccoonnfflliittss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  aa  ééttéé  ssttiimmuullééee  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  llaa  nnaattuurree  ddee  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iillllééggaallee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ccoommmmee  ccaauusseess  ddeess  ccoonnfflliittss  eett  ddee  ppaauuvvrreettéé..  EEnn  eeffffeett,,  
jjuussqquuee  ddaannss  uunn  ppaasssséé  rréécceenntt,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ééttaaiitt  ccoonncceennttrrééee  ddaannss  ll’’aaxxee  MMaammbbaassssaa  ––  
BBeennii  aavveecc  EENNRRAA  ccoommmmee  eexxppllooiittaanntt  pprriinncciippaall..    TTrrèèss  ppeeuu  dd’’eexxppllooiittaannttss  aarrttiissaannaauuxx  
ss’’iinnttéérreessssaaiieenntt  àà  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn..  DDeeppuuiiss  ll’’aannnnééee  22000055,,  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  aa  vvuu  ll’’aarrrriivvééee  ddee  
pplluussiieeuurrss  ooppéérraatteeuurrss  sseemmii  iinndduussttrriieellss  eett  aarrttiissaannaauuxx  qquuii  eexxppllooiitteenntt  llee  bbooiiss,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  aauu  
mméépprriiss  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr..    
  
LL’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddaannss  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  aaxxeess    MMaammbbaassssaa  ––  BBuunniiaa  eett  
MMaammbbaassssaa  ––  BBeennii  aappppoorrttee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  nnoouuvveeaauuxx  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree..  LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  
rriivveerraaiinneess  ddeess  ffoorrêêttss  ssee  ppllaaiiggnneenntt  ddee  nnee  ppaass  ttiirreerr  pprrooffiitt  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  ddoonntt  lleess  pplluuss  
ggrraannddss  bbéénnééffiicceess  rreellèèvveenntt  ddeess  eexxppllooiittaannttss  eett  ddee  cceerrttaaiinnss  pprrooffiitteeuurrss  ddee  ttoouuss  bboorrddss.  
 
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  aappppoorrttee  uunnee  ccoommpprrééhheennssiioonn  ccoommpplleexxee..  
AApprrèèss  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ccaaddrree  ccoonncceeppttuueell  eett  mméétthhooddoollooggiiqquuee,,  ll’’ééttuuddee  aabboorrddee  pplluussiieeuurrss  
aassppeeccttss  lliiééss  àà  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  ::  
  

••  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  eenn  ffaaiissaanntt  rreessssoorrttiirr  lleess  mmooddeess  
dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss,,  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  ccoonnccééddééeess,,  
lleess  eexxppllooiittaannttss  iiddeennttiiffiiééss  eett  lleess  ttyyppeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  lleess  eesssseenncceess  eexxppllooiittééeess  aaiinnssii  qquuee  
llaa  qquueessttiioonn  dduu  rreebbooiisseemmeenntt  ;;  

••  lleess  ddoonnnnééeess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssttaattiissttiiqquueess  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  eenn  tteennttaanntt  ddee  
ddéétteerrmmiinneerr  llee  vvoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé,,  lleess  mmooyyeennss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn    eett  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ;;  llaa  
ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss,,  lleess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  ppaayyééeess  eett  ll’’ééppiinneeuussee  
qquueessttiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  ;;  

••  lleess  ccoonnfflliittss  mmaajjeeuurrss  eett  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  lleess  
rrôôlleess  ddee  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  ;;  
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••  lleess  iimmppaaccttss  eett  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu    bbooiiss  eenn  aannaallyyssaanntt  llee  ppaarraaddooxxee  ddee  llaa  
ppaauuvvrreettéé,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  ffeemmmmeess,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  eett  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  dduu  ccyyccllee  ddee  vviiee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess,,  eenn  
ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  PPyyggmmééeess..    

  
LL’’ééttuuddee  jjeettttee  uunn  rreeggaarrdd  pprroossppeeccttiiff  eenn  ddééggaaggeeaanntt  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  ppiisstteess  dd’’aaccttiioonnss  
ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ffaavvoorriisseerr  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  rreessppoonnssaabbllee  dduu  bbooiiss  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  ggoouuvveerrnnaannttss  dd’’aassssuurreerr  uunnee  ggoouuvveerrnnaannccee  
bbéénnééffiiqquuee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  
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CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR  

CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  CCAADDRREE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL  DDEE  LL’’EETTUUDDEE..  

  

IInnttrroodduuccttiioonn  
LLaa  ffoorrêêtt  ccoonnssttiittuuee  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  uunn  eennjjeeuu  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddoonntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  àà  
llaa  bbaassee  dduu  bboouulleevveerrsseemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa..  CCeettttee  
eexxppllooiittaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ««  aaffffaaiirree  »»  aauu  sseennss  ccoommmmeerrcciiaall  eett  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  tteerrmmee  
mmaaiiss  uunnee  nnoouuvveellllee  ddoonnnnee  qquuii  ss’’iimmppoossee  ddaannss  llaa  vviiee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ddee  MMaammbbaassaa..  
  
CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  aa  ssttiimmuulléé  uunnee  rreecchheerrcchhee  aaccttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa..  LLee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  ppoossee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  qquuee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssee  
pprrooppoossee  dd’’aabboorrddeerr,,  aannaallyyssee  llee  ccoonntteexxttee  eett  ddééffiinniitt  lleess  ccoonnttoouurrss  mméétthhooddoollooggiiqquueess  ddee  ssoonn  
eexxééccuuttiioonn..  IIll  ssiittuuee  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’ééttuuddee  eett  pprréésseennttee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  lloorrss  ddee  llaa  
rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn..  
  
SSeeccttiioonn  11..  ::  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE  
  
LLaa  rrééggiioonn  ddee  ll’’IIttuurrii  eenn  RRDDCC  aa  ccoonnnnuu  cceess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddééssaassttrreeuussee  àà  
ccaauussee  ddeess  ccoonnfflliittss  vviioolleennttss  qquuii  oonntt  eeuu  ppoouurr  ccoonnssééqquueenncceess  llaa  mmoorrtt  ddee  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  
ppeerrssoonnnneess,,  llee  ddééppllaacceemmeenntt  iinntteerrnnee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss,,  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppeerrssiissttaannccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ddoonntt  llaa  pprréésseennccee  
eesstt  eennccoorree  aaccttiivvee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ddee  DDjjuugguu  eett  dd’’IIrruummuu..    
  
NNoonn  ddiirreecctteemmeenntt  ttoouucchhéé  ppaarr  lleess  ccoonnfflliittss  vvééccuuss  eenn  IIttuurrii,,    llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  eesstt  llee  pplluuss  
vvaassttee  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’IIttuurrii  aavveecc  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  3366..778833  kkmm22..  ssooiitt  llee  tteerrrriittooiirree  eesstt  mmooiinnss  ppeeuupplléé  
aavveecc  113355..003322  hhaabbiittaannttss,,  ssooiitt  uunnee  ddeennssiittéé  mmooyyeennnnee  ddee  33,,66  hhaabbiittaannttss//  kkmm22    ((1))..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  
ppyyggmmééee  rreepprréésseennttee  3300%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  gglloobbaallee  dduu  tteerrrriittooiirree  qquuii  ccoommppttee  0077  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  
2277  ggrroouuppeemmeennttss..  

TTaabblleeaauu  11  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  
  
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSoouurrccee  ::  MMoonnooggrraapphhiiee  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee,,  UUPPPP  ––DDSSCCRRPP,,  mmaarrss  22000055..  

  
LLee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ccoouuvvrree  pprrèèss  ddee  5555%%  ddee  ll’’éétteenndduuee  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  ll’’IIttuurrii  ((6655..665588  kkmm22))..  
PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess  tteerrrriittooiirreess  dduu  ddiissttrriicctt,,  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  rreepprréésseennttee  66  ffooiiss  llee  
tteerrrriittooiirree  dd  ‘‘AArruu  ((66..774400  kkmm22)),,  pplluuss  ddee  44  ffooiiss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  DDjjuugguu  ((88..118844  kkmm22)),,  pplluuss  ddee  44  ffooiiss  
ééggaalleemmeenntt  llee  tteerrrriittooiirree  dd’’IIrruummuu  ((88..773300  kkmm22))  eett  pplluuss  ddee  77  ffooiiss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaahhaaggii  ((55..222211  
kkmm22))..  
PPaarr  ssaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  eesstt  llééggèèrreemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  aauu  RRooyyaauummee  ddee  llaa  
BBeellggiiqquuee  ((3300..550077  kkmm22))  eett    llééggèèrreemmeenntt  iinnfféérriieeuurr    aauuxx  PPaayyss  ––  BBaass  ((4411..000000  kkmm22))..  
  
CCoommmmee  lleess  aauuttrreess  tteerrrriittooiirreess  ddee  ll’’IIttuurrii,,  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  rreeggoorrggee  ddee  pplluussiieeuurrss  
rreessssoouurrcceess  ddoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  ssoonntt  llaa  ffoorrêêtt,,  llaa  ffaauunnee  eett  llaa  fflloorree  aaiinnssii  qquuee  ll’’oorr  eett  dd’’aauuttrreess  

                                                 
11  UUnniittéé  ddee  PPiilloottaaggee  dduu  DDSSCCRRPP,,  MMoonnooggrraapphhiiee  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee,,  KKiinnsshhaassaa,,  22000055,,  pp..3366  

EEnnttiittééss//CCoolllleeccttiivviittééss  HHoommmmeess  FFeemmmmeess  TToottaall  SSuuppeerrffiicciiee  kkmm22  
TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  

11..  BBoommbboo  
22..  BBaannddaakkaa  
33..  WWaalleessee--DDeessee  
44..  WWaalleessee--KKaarroo  
55..  BBaakkwwaannzzaa  
66..  BBaabboommbbii  
77..  MMaammbbaassaa  

  

6666330044  
44227722  
1100996633  
22660099  
66886688  
99448833  
2222558877  
99775588  

  

6688772288  
44442288  
1111336655  
22770055  
77111199  
99113311  
2233441166  
99663399  

  

113355003322  
88770000  
2222332222  
55331144  
1133998877  
1199331144  
4466000033  
1199339933  

  

3366778833  
44003399  
33991133  
44883355  
77888888  
55774444  
99885566  
550088  
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rreessssoouurrcceess  mmiinniièèrreess  nnoonn  eennccoorree  eexxppllooiittééeess..  LLee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  ddaannss  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  
MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii,,  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  llaa  RRéésseerrvvee  ddee  FFaauunnee  àà  OOkkaappii  ((RRFFOO))  ccrrééééee  
ppaarr  aarrrrêêttéé  nn°°  004455//CCMM//EECCNN//9922  dduu    mmaaii  11999922  ddee  SSoonn  EExxcceelllleennccee  MMoonnssiieeuurr  MMiinniissttrree  ddee  
ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree..    
  
AA  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunn  eennggoouueemmeenntt  rréécceenntt  qquuii  ddaattee  ddeess  aannnnééeess  ddee  gguueerrrree  eenn  IIttuurrii,,  lleess  rreessssoouurrcceess  
nnaattuurreelllleess  ddee  MMaammbbaassaa  ssoonntt  ccoonnvvooiittééeess  eett  ccoonnnnaaiisssseenntt  ddeeppuuiiss  ppeeuu  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  
aannaarrcchhiiqquuee  eett  mmêêmmee  ddééssoorrddoonnnnééee  aauu  mméépprriiss  ddee  llooiiss  eenn  mmaattiièèrree..  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  eesstt  àà  
ccee  jjoouurr  uunn  eexxeemmppllee  rreeddoouuttaabbllee..  
  
EEnn  eeffffeett,,  jjuussqquu’’eenn  22000066,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ééttaaiitt  ccoonncceennttrrééee  ddaannss  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  
BBeennii  aavveecc  EENNRRAA  ccoommmmee  eexxppllooiittaanntt  pprriinncciippaall..    TTrrèèss  ppeeuu  dd’’eexxppllooiittaannttss  aarrttiissaannaauuxx  
ss’’iinnttéérreessssaaiieenntt  àà  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn..  DDeeppuuiiss  pprrèèss  dd’’uunnee  aannnnééee,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ss’’eesstt  
iinntteennssiiffiiééee  aavveecc  nnoottaammmmeenntt  ddeess  eexxppllooiittaannttss  aarrttiissaannaauuxx,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  aaxxeess  rroouuttiieerrss    
MMaammbbaassssaa  ––  BBuunniiaa  eett  MMaammbbaassssaa  ––  BBeennii..  
  
CCeettttee  aaccttiivviittéé  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  iimmpplliiqquuee  pplluussiieeuurrss  aacctteeuurrss  vviissiibblleess  eett  iinnvviissiibblleess,,  iinnfflluuee  ssuurr  lleess  
rraappppoorrttss  ssoocciioo  ––  ééccoonnoommiiqquueess  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  eett  eexxeerrccee  uunn  iimmppaacctt  àà  
pplluussiieeuurrss  nniivveeaauuxx  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  MMaammbbaassaa..  
  
DDaannss  uunn  tteell  eennvviirroonnnneemmeenntt,,  lleess  PPyyggmmééeess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ppaarrttiiee  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  ddee  ccee  tteerrrriittooiirree  sseemmbblleenntt  lleess  pplluuss  iinnssttrruummeennttaalliissééss..  LLeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
ffoorreessttiièèrree  aaccttuueellllee  àà  MMaammbbaassssaa  ddéérraannggeenntt  eett  ppeerrttuurrbbeenntt  llaa  vviiee  ddeess    ppyyggmmééeess  qquuii  ddééppeennddeenntt  
ddee  llaa  ffoorrêêtt  ppoouurr  lleeuurrss  bbeessooiinnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ccuullttuurreellss..  BBiieenn  pplluuss  qquuee  llaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn,,  lleess  
PPyyggmmééeess  ssoonntt  uuttiilliissééeess  ccoommmmee  bboouuccss  éémmiissssaaiirreess  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  
aaccttuueellllee  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  aalloorrss  qquu’’iillss  eenn  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  vviiccttiimmeess..  
  
CCaarrttee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  ll’’IIttuurrii  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSoouurrccee  ::  MMoonnuucc,,  22000066  

  

MAMBASA 
IRUMU 

DJUGU 

MAHAGI 

ARU 
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SSeeccttiioonn  22  ::  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE    

  
22..11..  OObbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall    
  
LL’’oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  ppoouurrssuuiivvii    ppaarr  cceettttee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ééttaaiitt  dd’’éévvaalluueerr  
ll’’iimmppoorrttaannccee  eett  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  eett  dd’’ééttuuddiieerr  
lleess  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  aauuxx  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  ffaaiitt  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn..  
  
22..22..  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess    
  
DDee  mmaanniièèrree  ssppéécciiffiiqquuee,,  ll’’ééttuuddee  ss’’eesstt  pprrooppoosséé  ddee  ::  
••  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMaammbbaassaa  ;;  
••  iiddeennttiiffiieerr  lleess  pprriinncciippaauuxx  eexxppllooiittaannttss,,  lleess  ttiittrreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  qquu’’iillss  ddééttiieennnneenntt  eett  lleess  

qquuaannttiittééss,,  eenn  oorrddrree  ddee  ggrraannddeeuurr,,  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  ;;  
••  ffaaiirree  ééttaatt  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  eennrreeggiissttrrééss  ddaannss  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llaa  ccoonnttrrééee  ;;  
••  éévvaalluueerr  ll’’iimmppaacctt  ssoocciiaall,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  

tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  ;;  
••  éélluucciiddeerr  lleess  eeffffeettss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssuurr  llaa  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

aauuttoocchhttoonneess  PPyyggmmééeess  ;;  
••  ttiirreerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  

rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss..  
••  éévvaalluueerr  llee  nniivveeaauu  dd’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

dduu  bbooiiss  àà  MMaammbbaassssaa  eenn  lliieenn  aavveecc  lleess  ddrrooiittss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  ;;  
••  pprrooppoosseerr  ddeess  ppiisstteess  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMaammbbaassssaa..  
  
22..33..  RRééssuullttaattss  eessccoommppttééss      
  
LLeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ddee  ll’’ééttuuddee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  
••  UUnn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  eesstt  ddrreesssséé  ;;  
••  LLeess  ddééffiiss,,  lleess  eennjjeeuuxx,,  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  eett  lleess  rriissqquueess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  

ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  ssoonntt  iiddeennttiiffiiééss,,  rrééppeerrttoorriiééss  eett  sséérriiééss  ;;    
••  LLeess  eeffffeettss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ppyyggmmééeess  ssoonntt    rreelleevvééss  eett  lleess  

qquueessttiioonnss  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ssoonntt  pprriisseess  eenn  ccoommppttee  ;;  
••  DDeess  ppiisstteess    dd’’aaccttiioonn  iinnddiiqquuaanntt  lleess  ssttrraattééggiieess  eett  aaccttiivviittééss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  uunnee  

eexxppllooiittaattiioonn    dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ssoonntt  éébbaauucchhééeess..    
  
  
  
SSeeccttiioonn  33  ::  AASSPPEECCTTSS  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEESS  
  
33..11..  CCaaddrraaggee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  
  
••  LLaa  rreecchheerrcchhee  aa  ééttéé  mmeennééee  ggrrââccee  àà  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  qquuii  aa  ééttéé  ééllaabboorrééee  ddee  

mmaanniièèrree  ppaarrttiicciippaattiivvee  aavveecc  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  pprréésséélleeccttiioonnnnééss  lloorrss  ddee  ll’’aatteelliieerr  
mméétthhooddoollooggiiqquuee  oorrggaanniisséé  jjuuiilllleett  22000077  àà  MMaammbbaassaa..  AA  ccoouurrss  ddee  cceett  aatteelliieerr,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  
oonntt  vvaalliiddéé  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddéétteerrmmiinnéé  lleess  ddiifffféérreennttss  aaxxeess  dd’’eennqquuêêttee  

••  LLoorrss  ddee  lleeuurr  ddeesscceennttee  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eennqquuêêttee,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  ssee  ssoonntt  sseerrvviiss  dduu  
qquueessttiioonnnnaaiirree  ppoouurr  rrééccoolltteerr  lleess  ddoonnnnééeess  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  tteecchhnniiqquueess  ssuuiivvaanntteess  eexxppllooiittaanntt  llaa  
mméétthhooddee  ppaarrttiicciippaattiivvee::  ll’’aapppprroocchhee  ggrroouuppee  ((hhoommooggèènnee,,  hhééttéérrooggèènnee))  eett  ll’’aapppprroocchhee  
iinnddiivviidduueellllee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ::  
��  ffooccuuss  ggrroouupp  ::  nnoottaabblleess,,  ffeemmmmeess,,  jjeeuunneess,,  ……  
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��  oobbsseerrvvaattiioonn  ddiirreeccttee,,  ll’’aannaallyyssee  eett  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ;;  
��  iinntteerrvviieeww  ::  eennttrreettiieenn  sseemmii  --ssttrruuccttuurréé  oouu  ssttrruuccttuurréé..  ddiiaalloogguuee  lliibbrree..  

DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree  aa  ééttéé  aaddmmiinniissttrréé  àà  ddeess  ggrroouuppeess  ééttaanntt  ddoonnnnéé  llee  ttaauuxx  
dd’’aannaallpphhaabbééttiissmmee  ttrrèèss  éélleevvéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eennqquuêêttééee..  TTrrèèss  ppeeuu  ddee  ccaass  oonntt  ccoonncceerrnnéé  lleess  
eennttrreettiieennss  ssééppaarrééss..  IIllss  rreepprréésseenntteenntt  3300%%  dduu  ttoottaall  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn..  CChhaaqquuee  iinntteerrvviieeww  eett  
cchhaaqquuee  ffooccuuss  ggrroouupp  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  rraappppoorrtt..  

••  44  eennqquuêêtteeuurrss  pprriinncciippaauuxx,,  ccoonndduuiissaanntt  cchhaaccuunn  uunnee  ééqquuiippee  ddaannss  uunn  aaxxee  rroouuttiieerr  ssppéécciiffiiqquuee,,  
oonntt  ééttéé  eennvvooyyééss  ppoouurr  lleess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ssuurr  tteerrrraaiinn..  IIllss  oonntt  ééttéé    aaiiddééss  ppaarr  66  eennqquuêêtteeuurrss  
llooccaauuxx..  2211  ssiitteess  oonntt  ééttéé  cciibbllééss  ddaannss  cceess  aaxxeess  eenn  rraaiissoonn  ddeess  aaccttiivviittééss  iinntteennsseess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  qquuii  ss’’yy  ddéérroouulleenntt  eett  llaa  qquuaannttiittéé  iimmppoorrttaannttee  dduu  bbooiiss  pprroodduuiitt;;    

••  LLeess  cchheerrcchheeuurrss  ––  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  pprrooccééddéé  àà  uunn    mmoonniittoorriinngg  aallééaattooiirree  ddeess  
qquuaannttiittééss  ddeess  bbooiiss  eexxppllooiittééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  vviissiittééeess  eett  ttrraannssppoorrttééss  ssuurr  lleess  ddiifffféérreennttss  
aaxxeess  rroouuttiieerrss  ;;  

••  AApprrèèss  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  pprrooccééddéé,,  dduu  1166  aauu  3311  jjuuiilllleett  
22000077  aauu  pprréé  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  ppaarr  aaxxee  ddee  rreecchheerrcchhee  aavvaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  aauu  
ddééppoouuiilllleemmeenntt  eett  àà  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssoouuss  llaa  ccoonndduuiittee  ddee  ll’’eennqquuêêtteeuurr  pprriinncciippaall  dduu  
11eerr  aauu  1100  aaooûûtt  22000077  ;;  

••  LLaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  
ssoouuss  llaa  ccoonndduuiittee  dduu  DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  1188  aauu  2222  aaooûûtt  22000077..  

  
33..22..  AAxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee..  
  
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee,,  ll’’eessppaaccee  ggééooggrraapphhiiqquuee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  aa  
ééttéé  ssuubbddiivviisséé  eenn  44  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee    ssuuiivvaanntt  lleess  44  ggrraannddss  aaxxeess  rroouuttiieerrss  nnoottaammmmeenntt    ll’’aaxxee  
MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ((aaxxee  11)),,  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  ((aaxxee  22)),,  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  ((aaxxee  
33))  eett  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  ((aaxxee  44))..  CChhaaqquuee  aaxxee  ééttaaiitt  ccoonnssttiittuuéé  ddeess  ssiitteess  dd’’eennqquuêêttee  ::    
••  AAxxee  11  ::  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ((112266  KKmm))  ::  BBiiaakkaattoo,,  MMaannttuummbbii,,  KKaattaannggaa,,  LLuukkaayyaa,,  MMaalluuttuu,,  

MMbbeellaa,,  EEttaabbee,,  SSoommee,,  BBuuttiiaabbaa..  
••  AAxxee  22  ::  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  ((9900  KKmm))  ::  MMaassiilliikkoo,,  AAnnddiikkwwaakkwwaa,,  LLoollwwaa,,  KKoommbbookkaammbboo,,  

MMuunnggaammbbaa,,  BBaawwaannzzaa..  
••  AAxxee  33::  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  ((6600  KKmm))::  MMaakkookkoo  IIII,,  EEffuunndduu,,    NNdduuyyee,,  MMppuuttuu..  
••  AAxxee  44::  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  ((2255  KKmm))::  BBoollaa  IIII,,  BBiinnaassee..  

  
SSuurr  tteerrrraaiinn,,  ll’’ééttuuddee  aa  ccoouuvveerrtt  7700  ssiitteess  ddiisssséémmiinnééss  ddaannss  5588  llooccaalliittééss,,  2211  ggrroouuppeemmeennttss  eett  44  
ccoolllleeccttiivviittééss..  LLeess  33  ccoolllleeccttiivviittééss  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  RR..FF..OO  ((RRéésseerrvvee  ddee  FFaauunnee  àà  OOkkaappii))  nnee  
ssoonntt  pprreessqquuee  ppaass  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ::  BBaannddaakkaa,,  BBoommbboo,,  llaa  ppaarrttiiee  
oocccciiddeennttaallee  ddee  WWaalleessee  DDeessee  ((eett  KKaarroo))..    
LLeess  ttaabblleeaauuxx  11,,  22,,  33  eett  44    rreepprriiss  eenn  aannnneexxee  pprréésseenntteenntt  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ggééooggrraapphhiiqquuee  eett  llaa  
ccaarrttooggrraapphhiiee  ddee  ll’’ééttuuddee..  
  
33..33..  EEcchhaannttiilllloonnnnaaggee..  
  
IInniittiiaalleemmeenntt,,  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  660000  ssuujjeettss  aa  ééttéé  ddéétteerrmmiinnéé    ccoommmmee  ppooppuullaattiioonn  oouu  uunniivveerrss  àà  
eennqquuêêtteerr  eenn  rraaiissoonn    ddee  115500    ssuujjeettss  ppaarr  aaxxee,,  ttoouutteess  ccaattééggoorriieess  oouu  ccoouucchheess  ssoocciiaalleess  
ccoonnffoonndduueess..    
PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  rreepprréésseennttaattiivviittéé,,  cceett  éécchhaannttiilllloonn  aa  ééttéé  sséélleeccttiioonnnnéé  aauupprrèèss  ddee  ttoouutteess  lleess  
ccaattééggoorriieess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ((ââggee,,  sseexxee,,  ppyyggmmééeess,,  bbaannttoouuss  aauuttoocchhttoonneess,,  nnoonn  aauuttoocchhttoonneess,,  
eexxppllooiittaannttss,,  oouuvvrriieerrss,,  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ccoonnffeessssiioonnss  rreelliiggiieeuusseess  oouu  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss,,  
aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  --  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  mmiilliittaaiirreess,,  ppoolliiccee,,  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss……))..  LLeess  ttaabblleeaauuxx  qquuii  
ssuuiivveenntt  pprréésseenntteenntt  ll’’éécchhaannttiilllloonn  sseelloonn  lleess  ddiifffféérreennttss  aaxxeess..  
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TTaabblleeaauu  22  ::  TTaabblleeaauu  ssyynntthhééttiiqquuee  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  

  
AAxxee  AAxxee  11  AAxxee  22  AAxxee  33  AAxxee  44  TToott  TToott  

TTrraanncchhee  dd’’ââggee  HH  FF  HH  FF  HH  FF  HH  FF  HH  FF    
1111  ––  2200  
2211  ––  3300  
3311  ––  4400  
4411  ––  5500  
5511  ––  6600  
6611  ––  7700  
7711  --  8800  

1122  
2277  
6677  
3322  
2255  
1122  
--  

0033  
1144  
1122  
--  

0022  
--  

0011  

1144  
2299  
2299  
2299  
2255  
1144  
0022  

0033  
0033  
0077  
0022  
0055  
--  
--  

0077  
2299  
2277  
1144  
1155  
0022  
0022  

--  
0033  
0088  
0022  
--  
--  
--  

0055  
2266  
3300  
1122  
1144  
1100  
0055  

0022  
1177  
0022  
1111  
0099  
1122  
__  

3388  
111111  
115533  
8877  
6699  
3388  
0099  

0088  
3377  
2299  
1155  
1166  
1122  
0011  

4466  
114488  
118822  
110022  
8855  
5500  
1100  

TToottaauuxx  116655  3322  114422  2200  9966  1133  110022  5533  550055  111188  662233  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  

IIll  rreessssoorrtt  ssuurr  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  662233  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ll’’eennqquuêêttee  eenn  rraaiissoonn  ddee  550055  hhoommmmeess  ssooiitt  8811  %%  ddee  

ll’’eeffffeeccttiiff  ttoottaall  eett  111188  ffeemmmmeess  ssooiitt  1188,,99  %%  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn..  

AAiinnssii  aavvoonnss--nnoouuss  eennqquuêêttéé  aauu  ttoottaall  662233  ppaarrttiicciippaannttss  rreeppaarrttiiss  ccoommmmee  ssuuiitt  ssuuiivvaanntt  lleess  aaxxeess  ::    

AAxxee  11  ::  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ::  119977  ppaarrttiicciippaannttss  

AAxxee  22  ::  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  ::  116622  ppaarrttiicciippaannttss    

AAxxee  33  ::  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  ::  110099  ppaarrttiicciippaannttss  

AAxxee  44  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  ::  115555  ppaarrttiicciippaannttss..  

LLaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  3311--4400  aa  ééttéé  llee  pplluuss  ccoonnssuullttééee..  LLeess  eennqquuêêttééss  ssoonntt  eenn  mmaajjoorriittéé  ccoonnssttiittuuééss  ddeess  cchheeffss  ddeess  llooccaalliittééss,,  

ddeess  eennsseeiiggnnaannttss,,  ddeess  vviieeuuxx  ssaaggeess,,  ddeess  cchheeffss  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss,,  ddeess  ppyyggmmééeess,,  ddeess  eemmppllooyyééss  ddeess  eexxppllooiittaannttss,,  ddeess  

ppaasstteeuurrss,,  ddeess  ppaayyssaannss..  

  

  
  
SSeeccttiioonn  44  ::  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  
  
LLaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassssaa  aa  ééttéé  
eexxééccuuttééee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ggéénnéérraalliissééee  iimmpplliiqquuaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  
aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  mmiilliittaaiirreess  eett  ppoolliicciièèrreess  aaiinnssii  qquuee  cceerrttaaiinnss  CChheeffss  ccoouuttuummiieerrss..  LLaa  ppeerrcceeppttiioonn  
dd’’uunnee  eennqquuêêttee  qquuii  aabboouuttiirraaiitt  àà  ddeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  iillllééggaauuxx  aa  rreenndduu  ddiiffffiicciillee  llee  
ttrraavvaaiill  ddeess  eennqquuêêtteeuurrss..  LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ssoonntt  lliiééeess  aauussssii  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ::  
••  àà  ll’’iimmmmeennssiittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  eett  ll’’aaccccèèss  àà    cceerrttaaiinnss  ssiitteess  ;;  
••  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  llooggiissttiiqquueess  ssuurr  llee  ppllaann  dduu  ttrraannssppoorrtt  eett  ddééppllaacceemmeenntt  ;;  
••  àà  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  oonn  aauurraaiitt  ssoouuhhaaiittéé  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’aauu  mmooiinnss  3300  jjoouurrss  ;;  
••  àà  llaa  rrééttiicceennccee  ddee  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  eett  cceerrttaaiinnss  pprreessttaattaaiirreess  dduu  ddoommaaiinnee  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss..  
CC’’eesstt  aaiinnssii,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  qquuee  ssuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  --  BBeennii,,  vvuu  llaa  vvaassttee  éétteenndduuee  àà  
ppaarrccoouurriirr  eett  lleess  vvooiieess  dd’’aaccccèèss  ddiiffffiicciillee,,  iill  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ééttéé  ppoossssiibbllee  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  ssiitteess  ddee  
LLuueemmbbaa  eett  ddee  BBaannggoo,,  ppoouurrttaanntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  uunnee  ffoorrttee  eexxppllooiittaattiioonn..  
  
AA  BBiiaakkaattoo  ccoommmmee  àà  BBeellllaa  ppaarr  eexxeemmppllee,,  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  ((AANNRR,,  SSeerrvviiccee  ddee  
ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  DDGGII,,  II..PP..MM..EE..AA,,  SSeerrvviiccee  ddeess  TTaaxxeess  PPrroovviinncciiaalleess,,  ……))  nn’’oonntt  ppaass  aacccceeppttéé  ddee  
mmeettttrree    àà  nnoottrree  ddiissppoossiittiioonn  lleess  ddooccuummeennttss  lleess  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  
vvuu  llaa  sseennssiibbiilliittéé  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..    
  
CCeerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  cciibbllééeess  nn’’oonntt  ppaass  vvoouulluu  ffoouurrnniirr  ddeess  ddoonnnnééeess  ddéétteennuueess  ppaarr  eelllleess,,  
ppeerrssuuaaddééeess  qquuee  lleess  eennqquuêêtteeuurrss  ééttaaiieenntt  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  eett  qquuee  ll’’eennqquuêêttee  ppoouurrrraaiitt  
ddéébboouucchheerr  ssuurr  ddeess  mmeessuurreess  jjuuddiiccaaiirreess  eett  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddééffaavvoorraabblleess  ppoouurr  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  
lleeuurrss  eemmppllooyyééss..  CCeettttee  ddeeuuxxiièèmmee  ssiittuuaattiioonn  aa  ééttéé  oobbsseerrvvééee  cchheezz  lleess  eexxppllooiittaannttss  KKaammbbaallee  
KKiitthhaammuulliikkoo  àà  BBiiaakkaattoo,,  KKaammuulleettee  àà  AAlliimmaa,,  EENNRRAA  àà  KKaattaannggaa  eett  àà  MMaannttuummbbii..    
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CCHHAAPPIITTRREE  DDEEUUXXIIEEMMEE  ::  

EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFOORREESSTTIIEERREE  
DDAANNSS  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA..  

  
IInnttrroodduuccttiioonn    
  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  pprréésseennttee  pplluussiieeuurrss  
ffaacceetttteess..  PPlluussiieeuurrss  aassppeeccttss  oonntt  ééttéé  aannaallyyssééss  lloorrss  ddee  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  
nnoottaammmmeenntt  lleess  mmooddeess  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss,,  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  lleess  

ssuuppeerrffiicciieess  
ccoonnccééddééeess,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  ttyyppeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  lleess  eesssseenncceess  eexxppllooiittééeess  eett    

llaa  
pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  rreebbooiisseemmeenntt..  LLee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  pprréésseennttee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  cceett  ééttaatt  ddeess  

lliieeuuxx..  
  
SSeeccttiioonn  11  ::  MMOODDEESS  DD’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEESS  CCOONNCCEESSSSIIOONNSS  
  
LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  lleess  mmooddeess  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  
ccoonncceessssiioonnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ssoonntt  vvaarriiééeess  eett  lleess  
pprraattiiqquueess  ccoouurraanntteess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  CCooddee  
FFoorreessttiieerr  eett  sseess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn..    
EEnn  eeffffeett,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprreessccrriittss  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr,,  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunnee  ccoonncceessssiioonn  
ffoorreessttiièèrree  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ssuuiitt  lleess  ééttaappeess  ssuuiivvaanntteess  ::  
oo  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt  ;;  
oo  ll’’aavviiss  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrree;;  
oo  llee  rraappppoorrtt  dd’’iinnvveennttaaiirree;;  
oo  llee  ddoossssiieerr  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  llee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ;;  
oo  ll’’ooccttrrooii  dduu  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr  ddee  PPrroovviinnccee  oouu  sseelloonn  llee  ccaass  ppaarr  llee  

MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree))  ;;    
oo  llee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoouuppee  ddee  bbooiiss  ((qquuii  eesstt  ssoolllliicciittéé  cchhaaqquuee  aannnnééee))..  
oo  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  pprroopprreemmeenntt  ddiittee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess..  
  
AA  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  ll’’ééttuuddee,,  cceettttee  pprrooccéédduurree  nn’’eesstt  ppaass  rreessppeeccttééee  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  
eexxppllooiittaannttss  ccoommmmee  llee  ddéémmoonnttrreenntt  lleess  éélléémmeennttss  rreepprriiss  ccii--ddeessssoouuss..  

  
11..11..  PPrrooccéédduurreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

  
DDaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  lleess  ccoonncceessssiioonnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ssoonntt  aaccqquuiisseess  ddee  
pplluussiieeuurrss  mmaanniièèrreess..  LLeess  pprrooccéédduurreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddééppeennddeenntt  dd’’uunn  lliieeuu  àà  uunn  
aauuttrree  eett  dd’’uunn  ccééddaanntt  àà  uunn  aauuttrree..  DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ll’’eennqquuêêttee  aa  ddéémmoonnttrréé  qquuee  lleess  
mmééccaanniissmmeess  pprréévvuuss  ppaarr  llee  CCooddee  ffoorreessttiieerr  eett  lleess  llooiiss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  nnee  ssoonntt  ppaass  
rreessppeeccttééss..  LLeess  eexxeemmpplleess  qquuii  ssuuiivveenntt  iilllluussttrreenntt  cceettttee  aaffffiirrmmaattiioonn..  
  
AAxxee  MMaammbbaassaa  --  BBeennii  

••  EEnn  22000066  àà  BBiiaakkaattoo,,  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKaammbbaallee  KKiitthhaammuulliikkoo  ((MMaammaann  NNeeeemmaa))  aauurraaiitt  rreemmiiss  
aauuxx  PPyyggmmééeess  GGaassttoonn  eett  HHuummaannii  uunnee  ssoommmmee  ddee  110000  $$  eett  5500  ttôôlleess  oonndduullééeess  eenn  gguuiissee  
ddee  rreemmiissee  dd’’uunnee  ccoonncceessssiioonn  dd’’uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  pplluuss  ddee  2255..000000  hhaa  ((55  KKmm22  ddaannss  llee  
llaannggaaggee  dduu  mmiilliieeuu))..    

••  TToouujjoouurrss  ddaannss  llee  mmêêmmee  aaxxee,,  llaa  ssoocciiééttéé  EENNRRAA  aauurraaiitt  rreemmiiss  11  vvéélloo  aauu  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  
ddee  KKaattaannggaa,,  BBwwaannaa  KKaawwaa,,  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  pplluuss  ddee  7755  hhaa  ddaannss  
ssaa  llooccaalliittéé  eett  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ttoouuttee  ssaa  llooccaalliittéé  eesstt  iinncclluussee  ddaannss  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  EENNRRAA..    

••  EEnn  11998800,,  cceettttee  mmêêmmee  eennttrreepprriissee,,  ppoouurr  aavvooiirr  uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  pplluuss  ddee  5588..000000  hhaa  
ddaannss  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ddee  BBaabboommbbii  ((ddee  llaa  rriivviièèrree  TTuuaa  àà  BBiiaakkaattoo  ––  mmaaiiss  ddee  MMaattuummbbii  àà  llaa  



 18

rriivviièèrree  EEbbiieennaa))  aauurraaiitt  rreemmiiss  aauu  CChheeff  AAllaaffuu  MMuussaavvuullii  uunnee  mmooddiiqquuee  ssoommmmee  ddee  8800  $$,,  uunn  
ppaaggnnee  ((ppoouurr  ssoonn  ééppoouussee))..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  EENNRRAA  lluuii  aa  ooffffeerrtt  uunnee  pprroommeennaaddee  àà  
BBeennii  ((vvooyyaaggee  aalllleerr  ––  rreettoouurr))  aaiinnssii  qquu’’uunnee  eexxccuurrssiioonn  eenn  aavviioonn  ppeettiitt  ppoorrtteeuurr  aauu  mmoommeenntt  
ddee  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  ddee  llaaddiittee  ccoonncceessssiioonn..    

••  EEnn  22000066,,  uunn  ppyyggmmééee  nnoommmméé  JJuummllaannii  aa  ooccttrrooyyéé  ddeeuuxx  ccoonncceessssiioonnss  àà  ll’’eexxppllooiittaanntt  
KKaahheehheerroo  àà  MMaalluuttuu..  LLaa  pprreemmiièèrree  ccoonncceessssiioonn  aa  ééttéé  ooccttrrooyyééee  ppoouurr  440000  $$  aamméérriiccaaiinnss  eett  
llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ppoouurr  uunnee  mmoottoo  ddee  mmaarrqquuee  HHoonnddaa--SSeennkkee  dd’’ooccccaassiioonn  ((ccee  qquuii  aauurraaiitt  
pprroovvooqquuéé  uunn  ccoonnfflliitt  eennttrree  llee  PPyyggmmééee  eett  llee  cchheeff  ddee  ccoolllleeccttiivviittéé  JJuulleess))..    
  

AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa    
••  DDaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  AAnnddiisseeddee  eenn  mmaarrss  22000077,,  ll’’eexxppllooiittaanntt  AAzziizz  aauurraaiitt  rreemmiiss  uunnee  ssoommmmee  

ddee  110000  $$  aauu  CChheeff  ddee  llaa  ddiittee  llooccaalliittéé  ppoouurr  uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  pplluuss  ddee  110000  hhaa  ((àà  33  kkmm  
ddee  llaa  rroouuttee))..    

••  AA  TTookkoolleekkoo  ((22000077)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  AAnnggaappiiaa  aa  ddoonnnnéé  11  vvaacchhee,,  220000  ttôôlleess  ddee  33  mm  eett  uunnee  
ssoommmmee  ddee  110000  $$  aamméérriiccaaiinnss  aauu  CChheeff  BBaattoommiinnaappee  BBaayyaauu  ddee  cceettttee  llooccaalliittéé  ppoouurr  
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  110000  hhaa..    

••  AA  KKuulluuee  ((22000077)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKaasseerreekkaa  MMaannzzeekkeellee  SSaallaa  aauurraaiitt  rreemmiiss  11  vvaacchhee,,  115500  ttôôlleess  
eett  uunnee  ssoommmmee  ddee  550000  $$  aamméérriiccaaiinnss  aauu  cchheeff  ddee  ggrroouuppeemmeenntt  SSiimmbboo  AAnnttooiinnee  ((qquuii  eesstt  
lluuii--mmêêmmee  eexxppllooiittaanntt  eett  ttrraavvaaiillllee  aavveecc  lluuii  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt))  ppoouurr  uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  990000  
hhaa..    

••  AA  MMuucchhaannggaa  ((22000077)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  IIppuuppaa  aa  ddoonnnnéé,,  ccoommmmee  pprriixx  ppoouurr  uunnee  éétteenndduuee  ddee  110000  
hhaa,,  11  vvaacchhee  eett  110000  $$  aauu  cchheeff  ddee  llooccaalliittéé  NNddiimmaannii  SSeennggii..    

••  AA  BBeennggaassoollii  ((22000077)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKeebbee  AAbbddaallllaahh  ((AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  ddee  
MMaammbbaassaa))  aauurraaiitt  rreemmiiss  11  vvaacchhee,,  5500  kkgg  ddee  rriizz,,  11  bbiiddoonn  dd’’hhuuiillee  ddee  2200  lliittrreess,,  11  bbiiddoonn  ddee  
2200  lliittrreess  ddee  bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee  ((lloottookkoo)),,  55  kkgg  dduu  sseell  eett  5500  ttôôlleess  aauu  CChheeff  ddee  cceettttee  
llooccaalliittéé  ddee  BBeennggaassoollii  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  ccoouuppee  ddee  440000  hhaa..    

••  AA  MMaabbuukkuu  ((22000077)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  WWiillllyy  ((AAggeenntt  AANNRR//BBuunniiaa))  aa  ddoonnnnéé  11  vvaacchhee,,  5500  kkgg  ddee  rriizz,,  
11  bbiiddoonn  ddee  2200  lliittrreess  dd’’hhuuiillee,,  11  bbiiddoonn  ddee  2200  lliittrreess  ddee  bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee  ((lloottookkoo)),,  55  kkgg  
dduu  sseell  ((eett  aauurraaiitt  pprroommiiss  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  cchhaappeellllee  pprrootteessttaannttee  eett  uunn  ddiissppeennssaaiirree  ;;  
cchhoossee  qquu’’iill  nn’’aa  jjaammaaiiss  rrééaalliissééee))  aauu  CChheeff  AAiillaa  SSaanngguu  ddee  llaa  llooccaalliittéé  ddee  MMaabbuukkuulluu  eett  àà  
MMmmee  MMwwaayyuummaa,,  CChheeff  ddee  LLooccaalliittéé  ddee  NNzziikkwwoonnii  ppoouurr  aaccqquuéérriirr  110000  hhaa..    

••  AA  MMaassiilliikkoo  ((22000077)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  RRooggeerr  aa  aaccqquuiiss  110000  hhaa  mmooyyeennnnaanntt  11  vvaacchhee,,  5500  kkgg  ddee  
rriizz,,  11  bbiiddoonn  ddee  2200  lliittrreess  dd’’hhuuiillee,,  11  bbiiddoonn  ddee  2200  lliittrreess  ddee  bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee  ((lloottookkoo)),,  55  
kkgg  dduu  sseell  ,,  eeffffeettss  rreemmiiss  aauu  CChheeff  ddee  llooccaalliittéé,,MMrr..  IIssssaa  eett  àà  ssoonn  aaddjjooiinntt  JJeeaann..    

••  TToouujjoouurrss  àà  MMaassiilliikkoo,,  JJeeaannnnoott  AAggwwaallaa,,  eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr,,  aa  aaccqquuiiss  110000  hhaa  ppoouurr  aavvooiirr  
ddoonnnnéé  11  vvaacchhee,,  5500  kkgg  dduu  rriizz,,  11  bbiiddoonn  ddee  2200  lliittrreess  dd’’hhuuiillee,,  11  bbiiddoonn  ddee  2200  lliittrreess  ddee  
bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee  ((lloottookkoo)),,  55  kkgg  dduu  sseell  aauu  cchheeff  ddee  llooccaalliittéé,,  MMrr..  IIssssaa  eett  àà  ssoonn  aaddjjooiinntt  
JJeeaann..  TToouujjoouurrss  àà  MMaassiilliikkoo,,  lleess  eexxppllooiittaannttss  HHaassssaann,,  TToouubbii,,  SSyyllvvaa  aauurraaiieenntt  ddoonnnnéé  lleess  
mmêêmmeess  eeffffeettss  ppoouurr  aavvooiirr  cchhaaccuunn  110000  hhaa  ddee  ccoonncceessssiioonn..    

••  DD’’aauuttrreess  ccaass  ssiimmiillaaiirreess  mmooiinnss  ddooccuummeennttééss  ppeennddaanntt  lleess  eennqquuêêtteess  oonntt  ééttéé  rreeppéérrééss  àà  
BBaannddiibbwwaammee  ((eexxppllooiittaanntt  AAbbddaallllaahh  RReenneemmbbaakkaa)),,  àà  BBaabbooffii  ((eexxppllooiittaanntt  EEssddrraa))  eett  àà  
BBaannddiikkiinnddoo  ((eexxppllooiittaanntt  RReerrccaann  NNyyaallooggoo))..    

  
AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  ((eett  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  ddee  llaa  cciittéé  ddee  MMaammbbaassaa))  ::  
••  DDaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  BBuuttiiaabbaaIIII,,  ll’’eexxppllooiittaannttee  KKaahhiinnddoo  AAppoolllliinnee  aa  rreemmiiss  uunnee  mmoottoo  HHoonnddaa--

SSeennkkee  eett  uunnee  ssoommmmee  ddee  5500  $$  aauu  CChheeff  MMoosshhii  ddee  llaa  llooccaalliittéé  BBuuttiiaabbaa  IIII  ppoouurr  uunnee  
ccoonncceessssiioonn  ddee  11220000  hhaa  àà  LLiikkppaaddii..    

••  AAuu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  22000077,,  aauu  ggrroouuppeemmeenntt  AAnnddiiffeellee  ((2255  KKmm)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  CCoolloonneell  
DDookkuu  aauurraaiitt  rreemmiiss  5500  kkgg  ddee  hhaarriiccoott  ((ccoommmmee  sseemmiiss))  eett  110000  $$  aamméérriiccaaiinnss  aauu  cchheeff  AAkkooyyoo  
AAlliimmaassii  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  110000  hhaa..    

••  DDaannss  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee,,  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKaammbbiilloo  PPeenneeoottoo  aa  ddoonnnnéé  uunnee  cchhèèvvrree  aauu  CChheeff  
UUrreeddii  ddee  llaa  llooccaalliittéé  ddee  MMaannddiimmaa  ppoouurr  aavvooiirr  uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  pplluuss  ddee  110000  hhaa  àà  
MMaannjjoommbboo..  
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AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  
••    AA  TToobboollaa  IIII  ((BBaannddiikkiioonnggaa))  ll’’eexxppllooiittaanntt  MMuuttuubbiillee  KKaattssiippaa  aa  rreemmiiss  22  cchhèèvvrreess  ccoommmmee  

ccoonnttrreeppaarrttiiee  aauu  CChheeff  SSiimmoonn  AAkkiinnggbbaa  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  pplluuss  ddee  110000  hhaa..    
••  AA  MMaakkaallaannggaa,,  ll’’eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr  HHeellii  HHeellaallii  eexxppllooiittee  ssaannss  aavvooiirr  rreemmiiss  qquueellqquuee  cchhoossee  

ccaarr  iill  ssee  ddééccllaarree  aauuttoocchhttoonnee  dduu  mmiilliieeuu  ddoonncc  uunn  ««  aayyaanntt  --  ddrrooiitt  »»..  
  
  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ll’’eennqquuêêttee  qquuee  ppoouurr  aaccqquuéérriirr  uunnee  ccoonncceessssiioonn,,  ll’’eexxppllooiittaanntt  ss’’aaddrreessssee  ddaannss  uunn  
pprreemmiieerr  tteemmppss  aauu  CChheeff  ccoouuttuummiieerr..  AAvveecc  ccee  ddeerrnniieerr,,  iillss  ddiissccuutteenntt  dduu  lliieeuu,,  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  eett  dduu  
pprriixx  eett//oouu  ddeess  vvaalleeuurrss  àà  vveerrsseerr..  AApprrèèss  aaccccoorrdd,,  uunn  aaccttee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eesstt  ssiiggnnéé  ppaarr  llee  
CChheeff  ccoouuttuummiieerr  ccoonncceerrnnéé  ffaaiissaanntt  ééttaatt  ddeess  oobbjjeettss  rreeççuuss  eett  ddeess  ssoommmmeess  vveerrssééeess  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  
ccaannddiiddaatt  eexxppllooiittaanntt..  CCeett  aaccttee  eesstt  ccoonnnnuu  ssoouuss  ll’’aappppeellllaattiioonn  ddee  ««  mmaappaattaannoo  yyaa  uuddoonnggoo  »»  
((aaccccoorrdd  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn))  qquuii  ttiieenntt  lliieeuu  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  CCeett  aaccccoorrdd  ppeerrmmeett  àà  ll’’eexxppllooiittaanntt  ddee  ddéébbuutteerr  aavveecc  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoouuppee  ddee  
bbooiiss..  PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  iill  ss’’aaddrreessssee  aauu  SSeerrvviiccee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ppoolliittiiccoo  
aaddmmiinniissttrraattiivvee    ppoouurr  ddeess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  ddee  
ppeerrmmiiss  ddee  ccoouuppee  ddee  bbooiiss  àà  eennvvooyyeerr  aauu  GGoouuvveerrnnoorraatt  ddee  llaa  PPrroovviinnccee..  LLee  ccaaddaassttrree  ffoorreessttiieerr  dduu  
SSeerrvviiccee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  pprrooccèèddee  àà  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  eett  àà  ssoonn  bboorrnnaaggee..  
TToouutteess  lleess  ffoorrmmaalliittééss  ssoonntt  aaccccoommpplliieess  mmooyyeennnnaanntt  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ««  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  »»  
ffiixxééeess  llooccaalleemmeenntt  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  dduu  tteerrrriittooiirree..  

  
AApprrèèss  aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  
nnee  ssoonntt  nnii  iimmpplliiqquuééeess,,  nnii  ccoonnssuullttééeess  ppeennddaanntt  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  
ccoonncceessssiioonnss  eennttrree  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..  LLeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  
ppeennsseenntt  qquuee  llaa  ffoorrêêtt  eett  llaa  tteerrrree  ssoonntt  lleeuurrss  pprroopprriiééttééss  pprriivvééeess  eett  ppeeuuvveenntt  eenn  ddiissppoosseerr  ccoommmmee  
bboonn  lleeuurr  sseemmbbllee..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee,,  iillss  eemmppêêcchheenntt  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss    rriivveerraaiinneess,,  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ppyyggmmééeess,,  àà  eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  aavveecc  lleess  eexxppllooiittaannttss..  AAiinnssii  ffiixxeenntt--iillss  
eeuuxx--mmêêmmeess  lleess  pprriixx  eett    oobbjjeettss  qquuee  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddooiivveenntt  lleeuurr  ddoonnnneerr  ::  aarrggeenntt,,  mmoottooss,,  ttôôlleess,,  
mmaatteellaass,,  uusstteennssiilleess  ddee  ccuuiissiinnee  eett  aauuttrreess  ccaaddeeaauuxx  eenn  nnaattuurree  ((rriizz,,  cchhèèvvrree  oouu  vvaacchhee,,  bbooiissssoonnss  
aallccoooolliiqquueess,,  cciiggaarreetttteess  ……))..  
CCeeppeennddaanntt,,  aauu  nniivveeaauu  dduu  SSeerrvviiccee  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  lleess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  
ééttaabblliisssseenntt  qquuee  lleess  ccoonncceessssiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  àà  aaccqquuéérriirr  ssoonntt  oobbtteennuueess  mmooyyeennnnaanntt  ddeess  
ssoommmmeess  dd’’aarrggeenntt..  LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  ffoouurrnniitt  qquueellqquueess  éélléémmeennttss  cchhiiffffrrééss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  
llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ppeerrmmiiss  ddee  ccoouuppee  ddee  bbooiiss  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000077..  
  
TTaabblleeaauu  33  ::  LLiissttee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  aayyaanntt  rreennoouuvveelléé  lleeuurrss  ccoouuppeess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000077    

AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii))22  
  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  LLiieeuu  ddee  ccoouuppee  SSuuppeerrffiicciiee  MMoonnttaanntt  

0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  

KKaammbbaallee  KKuullee  PPoorroo  TTeemmbboo  
PPaalluukkuu  MMbbuummbbaa  
EEssiimmoo  AAlliissii  
KKaakkuullee  MMbbaaiikkiiaa  
HHaassssaann  KKaammbbeerree  
CCEECCAA//2200  MMaauulloo  
MMuuhhiinnddoo  KKaaggbbeennii  
KKaammbbaallee  MMoolleemmaa  
KKaakkuullee  SSiinnddaannii  
KKaattoo  
MMuuhhiinnddoo  KKiissaallii  
SSookkoonnii  KKaawwaayyaa  
KKaammbbaallee  KKiitthhaammuulliikkoo  
KKiittssaa  VVaallyyaannddaa  

SSaaïïoo  //  LLwweemmbbaa  
SSaaïïoo  //  LLwweemmbbaa  
SSaaïïoo  //  LLwweemmbbaa  
CCaammpp  BBaarruuttuu//LLwweemmbbaa  
MMaauulloo  //  LLwweemmbbaa  
MMaauulloo  //  LLwweemmbbaa  
NNaakkaattoo  //  BBiiaakkaattoo  
KKppuudduu  ––  MMaaïï  //  AAlliimmaa  
KKaassiittii  //  AAlliimmaa  
MMaappkkaalluuppkkaalluuaakkaa  
MMuuggeennii  //  LLwweemmbbaa  
EEttaabbee  //  TTeettuurrii  
MMaannggeennggeelluu  //  TTeettuurrii  
FFiicchhiikkaa  //  AAsseeffuu  

2200  hhaa  
2200  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  

330000  $$  
330000  $$  
119900  $$  
330000  $$  
330000  $$  
330000  $$  
330000  $$  
330000  $$  
330000  $$  
119900  $$  
330000  $$  
330000  $$  
330000  $$  
330000  $$  

                                                 
2
 SSoouurrccee::  BBuurreeaauu  CCEENNEEMM  //  BBiiaakkaattoo..  
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1155  
1166  
1177  

AAkkaabbiisseennggee  AAbbiittaa  MMiicchheell  
KKaammbbaallii  KKaannyyaammuunnyyoo  
JJaapphheett  SSeennggee  SSeennggee  

KKaammbbaauu  //  TTeettuurrii  
MMaannzzuummbbuu  
MMaabbaakkaannggaa  //  BBiiaakkaattoo  

5500  hhaa  
2200  hhaa  
1100  hhaa  

663300  $$  
330000  $$  
119900  $$  

CCoommmmeennttaaiirree  ::    

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  ppoouurr  2200  hhaa  ddee  ccoonncceessssiioonn,,  llee  mmoonnttaanntt  àà  ppaayyeerr  eesstt  ddee  330000  $$  ((ppoouurr  1188  ccaass))  eett    ppoouurr  1100  

hhaa  ddee  ccoonncceessssiioonn,,  llee  pprriixx  eesstt  ddee  119900  $$..  OOnn  ppeeuutt  ddéédduuiirree  ddee  cceess  ddoonnnnééeess  qquuee  11  hhaa  ppeeuutt  rreevveenniirr  àà  1155  $$UUSS,,  AAuupprrèèss  

ddeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss,,  ccoommmmee  ssoouulliiggnnéé  ccii--ddeessssuuss,,  uunnee  ccoonncceessssiioonn  ddee  110000  hhaa  ppeeuutt  êêttrree  oobbtteennuuee  mmooyyeennnnaanntt  

sseeuulleemmeenntt  110000  $$,,  ssooiitt  11  $$  //  hhaa    

  

  
11..22..  NNaattuurree  ddeess  ttiittrreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddéélliivvrrééss  eett  aauuttoorriittééss  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  

ll’’ooccttrrooii..    
  
AApprrèèss  ll’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  
MMaammbbaassaa  ssoonntt  ccoouuvveerrttss  ppaarr  ddeess  ttiittrreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddiifffféérreennttss..  CCeess  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  ddéélliivvrrééss    
ssaannss  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess..  AAuu  nnoommbbrree  ddee  cceess  ttiittrreess  oonntt  ppeeuutt  cciitteerr  lleess  
ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

••  aatttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  ;;  
••  ddeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoouuppee  ddee  bbooiiss  ;;    
••  llee  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  

  
TTaabblleeaauu  44  ::  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  aauuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  eexxeerrcciiccee  22000077  

                    AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii..33  

                                                 
33  SSoouurrccee  ::  DDoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  AAuuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  

0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  

KKaammbbaallee  KKuullee  TTeemmbboo  
PPaalluukkuu  MMbbuummbbaa  
EEssiimmoo  AAlliissii  
KKaakkuullee  MMbbaaiikkiiaa  
HHaassssaann  kkaammbbeerree  
CCEECCAA//2200  MMaauulloo  
MMuuhhiinnddoo  KKaaggbbeennii  
KKaammbbaallee  MMoolleemmaa  
KKaakkuullee  SSiinnddaannii  
KKaattoo  
MMuuhhiinnddoo  KKiissaallii  
SSookkoonnii  KKaawwaayyaa  
KKaammbbaallee  KKiitthhaammuulliikkoo  
KKiittssaa  VVaallyyaannddaa  
AAkkaabbiisseennggee  AAbbiittaa  
MMiicchheell  
KKaammbbaallii  KKaannyyaammuunnyyoo  
JJaapphheett  SSeennggee  SSeennggee  
EENNRRAA//SSAARRLL//BBEENNII  
KKaammuulleettee  
KKaalluummeellaa  
BBaannddwwaa  NNaannggaa  
KKaahheehheerroo  
AAbbddaallllaahh  KKeehhee  
AAlleekkuu  KKiittiikkaa  
BBaallwwaannii  
MMaaddee  BBoollaallii  SSaammssoonn  
NNzzaannzzuu  
LLuuzzoolloo  
KKaasseerreekkaa  AAnniicceell  

DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  

SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
GGoouuvveerrnneeuurr  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
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  CCoommmmeennttaaiirreess  ::  

IIll  ssee  ddééggaaggee  ddaannss  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  2233  eexxppllooiittaannttss  ddééttiieennnneenntt  ddeess  aatttteessttaattiioonnss  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  ccoommmmee  ttiittrree        

dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  ddooccuummeenntt  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree..  IIllss  rreepprréésseenntteenntt  5544,,77  %%  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  ttoottaall..  1100  eexxppllooiittaannttss  

oonntt  iinnttrroodduuiitt  lleeuurr  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoouuppee,,  ddoossssiieerr  iinnttrroodduuiitt  cchheezz  llee  SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  dduu  

TTeerrrriittooiirree..  CCeettttee  ddeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  ccoonnssttiittuueerraaiitt  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ccoouuppee  dduu  bbooiiss..  IIllss  rreepprréésseenntteenntt  2233,,88  %%..  22  ppeerrmmiiss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoonntt  ddéécceerrnnééss  àà  22  eexxppllooiittaannttss  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr  eett  rreepprréésseenntteenntt  44,,77  %%  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff..  IIll  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  qquu’’uunn  

eexxppllooiittaanntt  ddéétteenntteeuurr  dd’’uunn  ««  AAccttee  dd’’aaggrréémmeenntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  »»  ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr  eett  qquuii  rreepprréésseennttee      22,,33  

%%  dduu  ttoottaall..  4422  eexxppllooiittaannttss  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss  mmaaiiss  cceettttee  lliissttee  nn’’eesstt  ppaass  eexxhhaauussttiivvee,,  eellllee  eesstt  sseeuulleemmeenntt  iinnddiiccaattiivvee..  

  

  
TTaabblleeaauu  55::  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  aauuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  eexxeerrcciiccee  22000077..    

                AAxxee    MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa44..  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  AAuuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  

0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  

PPaalluukkuu  MMaannzzeekkeellee  SSaallaa  
EEddmmoonndd  MMuuhhiinnddoo  
AAnnggaappiiaa  
SSiimmbboo  AAnnttooiinnee  cchheeff  ggrroouupp  
MMiicchheell  
PPeenneeaattoo  
KKeebbee  AAbbddaallllaahh  
WWiillllyy  AANNRR  BBuunniiaa  
RRooggeerr  
JJeeaannnnoott  AAggwwaarraa  
AAssssaannii  
TTuubbii  
SSyyllvvaa  
AAbbddaallllaahh  PPeennee  MMbbaakkaa  
AAtteellee  LLééoonn  CChheeff  ccoolllleeccttiivv..  
AAbbdduu    
EEssddrraass  KKaaiiggwwaa  
AAzziizz  
MMaakkookkoo  PPaauull  
KKaasseerreekkaa  TTssoonnggoo  WWaayy  WW  
BBeekkeerr  AAvvooaa  
JJeeaann  BBaapptt..  HHyyddrriiss  BBaalluukkuu  
AAnnaammaallii  
KKaasseerreekkaa  FFaabbrriiccee  
JJeeaann  BBaappttiissttee  HHeerrcchhaann  
MMaammaann  VVaannnnuu  MMaaggbboo  
KKaabbaa  NN’’SSeellee  
JJaaccqquueess  MMuubbuudduu  
NNzzaannzzuu  MMuuhhuummbbiirraa  
SSiirriikkaa  

PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  

GGoouuvveerrnneeuurr  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
GGoouuvveerrnneeuurr  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
GGoouuvveerrnneeuurr  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
GGoouuvveerrnneeuurr  
GGoouuvveerrnneeuurr  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  

                                                 
44  DDoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  

3311  
3322  
3333  
3344  
3355  
3366  
3377  
3388  
3399  
4400  
4411  
4422  

KKaayyeennggaa  MMaanneennoo  
CCHHRRIISSCCOOMM  
MMuuhhiinnddoo  MMaasshhaauurrii  
KKaammbbaallee  KKaayyoo  JJooeell  
MMookkaannddaa  MMaaffuummooyyaa  
KKaasseerreekkaa  MMaakkuummbboo  
KKaasseerreekkaa  VVuuhheessee  
AAtteellee  LLééoonn  
OOkkiittaakkooyy  DDoovv..  
AAggwwaallaa  JJeeaannnnoott  
MMuuhhiinnddoo  EEddmmoonndd  
KKaahhiinnddoo  AAppoolllliinnee    

AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
GGoouuvveerrnneeuurr  
GGoouuvveerrnneeuurr  
GGoouuvveerrnneeuurr  
GGoouuvveerrnneeuurr  
GGoouuvveerrnneeuurr  
GGoouuvveerrnneeuurr  
GGoouuvveerrnneeuurr    
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3311  
3322  
  

YYoossaammuu  
KKiisseemmbboo  
  

AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
  

AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  
  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  

LL’’aaxxee  rreeggoorrggee  3322  eexxppllooiittaannttss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  33  ddééttiieennnneenntt  llee  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr  ddee  

PPrroovviinnccee,,  ssooiitt  99,,33  %%,,  eett  2299  eexxppllooiittaannttss  ((ssooiitt  9900,,66  %%))  nnee  ddééttiieennnneenntt  qquuee  ddee  ttiittrreess  pprroovviissooiirreess  ddéélliivvrrééss  aauu  nniivveeaauu  dduu  

tteerrrriittooiirree..  

  
TTaabblleeaauu  66  ::  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  ll’’aauuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  --  eexxeerrcciiccee  22000077..    

                  AAxxee  33  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree55  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  

NNoouuss  aavvoonnss  eeuu  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà  ddéétteerrmmiinneerr  eett  àà  vvéérriiffiieerr  llee  ttyyppee  ddee  ddooccuummeenntt  ddoonntt  ddiissppoossee  cchhaaqquuee  eexxppllooiittaanntt..  CC’’eesstt  

ssuurr  bbaassee  ddee  lleeuurrss  ddééccllaarraattiioonnss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  ccllaassssiiffiieerr  lleess  ttiittrreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddéétteennuuss..  0022  eexxppllooiittaannttss,,  ssooiitt  

1100%%  ddaannss  ccee  aaxxee  ddééttiieennnneenntt  uunn  ttiittrree  ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr,,  ttaannddiiss  qquuee  lleess  9900%%  rreessttaanntt  nnee  ssoonntt  ccoouuvveerrttss  qquuee  

ppaarr  ddeess  ddooccuummeennttss  ddéécceerrnnééss  ppaarr  llee  SSeerrvviiccee  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt..  

  

  

TTaabblleeaauu  77  ::  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  ll’’aauuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  --  eexxeerrcciiccee  22000077..    

                        AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii66..  

NN°°  NNoomm  eett  PPoosstt  nnoomm  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  AAuuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  

0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  

MMuuttuubbiillee  KKaattssiippaa  
HHeellii  RRaammaazzaannii  
KKiittaammbbaallaa  
CClleeoopphhaass  TTssaammuullii  
MMaajjoorr  IIttuullaa  
MMuuppiirraa  FFaazziillii  
MMuusshhaakkuulluu  
JJeeaannnnoott  

PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
  

GGoouuvveerrnneeuurr  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  ddee  TTeerrrriittooiirree  
AAddmmiinniissttrraatteeuurr  ddee  TTeerrrriittooiirree  
NNoonn  ssiiggnnééee  
NNoonn  ssiiggnnééee  
NNoonn  ssiiggnnééee  
NNoonn  ssiiggnnééee  
NNoonn  ssiiggnnééee  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  

                                                 
5
 Données récoltées sur terrain, juillet/août 2007 

66
  DDoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  

NN°°  NNoomm  eett  PPoosstt  nnoomm  NNaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  AAuuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  

0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  

DDookkuu  CCoolloonneell  
BBaassiimmbbeebbee  
KKaammbbiilloo  PPeenneettoo  
NNeessttoorr  NNeezziiaannee  
MMiicchheell  BBaacchhuuyyaannee  
AAnnggaappiiaa  
MMiissssiioonn  MMaannddiimmaa  
KKeebbee  AAbbddaallllaahh  
HHeennrrii  KKaatteemmbboo  
EE..PP..  BBiinnaassssee  
AAppaauulliinnee  MMaatteessoo  
SSttaannyy  
MMuuhhiinnddoo  TTcchhuummaa  
JJeeaannnnnnoott  AAggwwaallaa  
AAtthhee  
IIbbrraahhiimm  MMaakkaannggaa  
SShhaabbaannii  
NNaalluunngguu  
FFiimmbboo  BBaauuddoouuiinn  
MMaammaann  

AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
  AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
NNééaanntt  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
GGoouuvveerrnneeuurr  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
NNééaanntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
SSuuppeerrvviisseeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
GGoouuvveerrnneeuurr  



 23

LLee    ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrree  qquuee  88//99  eexxppllooiittaannttss  iiddeennttiiffiiééss  mmèènneenntt  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  dd’’uunnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  

vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn..  11  sseeuull  eexxppllooiittaanntt  ddééttiieenntt  llee  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr..  CCeellaa  ddéémmoonnttrree  

aauussssii  qquuee  55  eexxppllooiittaannttss  nnee  ddééttiieennnneenntt  aauuccuunn  ddooccuummeenntt  aapppprroouuvvéé  ppaarr  uunnee  aauuttoorriittéé..  

  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  ttiittrreess  qquuii  jjuussttiiffiieenntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  lleess  zzoonneess  eennqquuêêttééeess  dduu  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ppeeuutt  ssee  rrééssuummeerr  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  
TTaabblleeaauu  88  ::  RRééssuumméé  nnaattuurree  dduu  ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  ll’’aauuttoorriittéé  ll’’aayyaanntt  ddéélliivvrréé  --  eexxeerrcciiccee  22000077  
NNaattuurree  dduu  TTiittrree  AAxxee  BBeennii  AAxxee  BBuunniiaa  AAxxee  KKiissaannggaannii  AAxxee  MMuunnggbbeerree  TToottaall  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
//GGoouuvveerrnneeuurr  

0077  0055  0011  0022  1155  

PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
//TTeerrrriittooiirree  

--  --  --  0022  0022--  

AAtttteessttaattiioonn  ddee  
vvaaccaannccee  ddee  tteerrrree  

2255  2277  0077  1155  7744  

DDeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  1100  --  --  --  1100  
SSaannss  ttiittrree        0011  0011  
TToottaall  4422  3322  0088  2200  110022  
CCoommmmeennttaaiirreess  ::  
DDee  ccee  ttaabblleeaauu,,  ll’’oonn  ppeeuutt  ddéédduuiirree  qquuee  ddaannss  lleess  zzoonneess  eennqquuêêttééeess,,  lleess  ddooccuummeennttss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
ssee  pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  7700%%  ppoouurr  lleess  aatttteessttaattiioonnss  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrree,,  1155%%  ppoouurr  llee  
PPeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr,,  1100%%  ppoouurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  ppeerrmmiiss  iinnttrroodduuiittss  
aauu  nniivveeaauu  dduu  tteerrrriittooiirree,,  22%%  ppoouurr  llee  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddéélliivvrréé  ppaarr  llee  tteerrrriittooiirree  eett  mmooiinnss  ddee  
11%%  ddee  ssaannss  ttiittrree..    
SSeelloonn  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  llooii,,  sseeuullss  lleess  1155  ddéétteenntteeuurrss  ddee  ppeerrmmiiss  ddéélliivvrrééss  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneeuurr  
ooppèèrreenntt  ddaannss  llaa  llééggaalliittéé..  8855%%  dd’’ooppéérraatteeuurrss  pprraattiiqquueenntt  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  iillllééggaallee  ppaarrccee  qquuee  
ddéétteennaanntt  ddeess  ttiittrreess  pprrééccaaiirreess..  
  

  

11..33..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess    

  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  8888  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr,,  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ccoonncceessssiioonn  ffoorreessttiièèrree  ccoommppoorrttee  
ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ::  llee  ccoonnttrraatt    pprroopprreemmeenntt    ddiitt  qquuii    ddéétteerrmmiinneess  lleess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess  
eett  uunn  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  qquuii  ffiixxee  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  iinnccoommbbaanntt  aauu  ccoonncceessssiioonnnnaaiirree  
((eexxppllooiittaanntt))..  LL’’aarrttiiccllee  8899  pprréécciissee  qquuee  llee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ccoommppoorrttee  ddeess  ccllaauusseess  ggéénnéérraalleess  
eett  ddeess  ccllaauusseess  ppaarrttiiccuulliièèrreess..  LLeess  ccllaauusseess  ggéénnéérraalleess  ccoonncceerrnneenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  tteecchhnniiqquueess  
rreellaattiivveess  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ccoonncceerrnnééss..  TTaannddiiss  qquuee  lleess  ccllaauusseess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  
ccoonncceerrnneenntt  nnoottaammmmeenntt  ::  

••  lleess  cchhaarrggeess  ffiinnaanncciièèrreess  ;;  
••  lleess  oobblliiggaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ‘‘iinnssttaallllaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  iinnccoommbbaanntt  aauu  ttiittuullaaiirree  ddee  llaa  

ccoonncceessssiioonn  ffoorreessttiièèrree  ;;  
••  uunnee  ccllaauussee  ppaarrttiiccuulliièèrree  rreellaattiivvee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  

aauu  pprrooffiitt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess    ssppéécciiaalleemmeenntt  ::  
oo  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  rroouutteess  ;;  
oo  llaa  rrééffeeccttiioonn,,  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  hhoossppiittaalliièèrreess  eett  ssccoollaaiirreess  ;;  
oo  lleess  ffaacciilliittééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddeess  bbiieennss..77  

  
SSeelloonn  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ccoonnttaaccttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  llee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  eesstt  uunn  ddooccuummeenntt  
ddaannss  lleeqquueell  ssoonntt  ccoonnssiiggnnééeess  lleess  aatttteenntteess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  vviiss--àà--vviiss    ddeess  eexxppllooiittaannttss  
ffoorreessttiieerrss  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  ssaa  llooccaalliittéé..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  rreeccoonnnnuueess  ppaarr    lleess  
eexxppllooiittaannttss  eennvveerrss  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss..  IIll  eesstt  ééttaabbllii  ddee  

                                                 
77  LLooii  nn°°  001111//22000022  dduu  2299  aaooûûtt  22000022  ppoorrttaanntt  CCooddee  FFoorreessttiieerr,,  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ddee  llaa  RRDDCC,,  nnuumméérroo  ssppéécciiaall--3311  aaooûûtt  
22000022,,  pp..2244  
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ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ccoonncceerrnnééeess  eett  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..  
TToouuss  lleess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  ddooiivveenntt  ssee  mmeettttrree  dd’’aaccccoorrdd  aavvaanntt  ttoouuttee  eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..    
LLee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  uunnee  eenntteennttee  ppaarrttiiccuulliièèrree  eennttrree  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  
aavveecc  uunnee  ppooiiggnnééee  ddee  sseess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  ddeess  ccaannddiiddaattss  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  
dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  LLeeddiitt  ccaahhiieerr  ddeevvrraaiitt  ccoonntteenniirr  ddee  pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall  ccoommmmee  llaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ééccoolleess,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé,,  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ssoouurrcceess  
dd’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  ……  cceess  pprroojjeettss  ddeevviieennnneenntt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..    

  
AA  ll’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess,,  iill  rreessssoorrtt  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  pprreessqquuee  ppaass  ddee  
ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  ééllaabboorrééss  ddee  mmaanniièèrree  ppaarrttiicciippaattiivvee  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  DD’’aaiilllleeuurrss  cceelllleess--ccii  nnee  ssoonntt  jjaammaaiiss  ccoonnssuullttééeess  aavvaanntt  oouu  ppeennddaanntt  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn..  LLeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  qquueellqquueess  vviieeuuxx  ddeess  vviillllaaggeess  pprroocchheess  aauuxx  cchheeffss  ssee  
ddoonnnneenntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ppaarrlleerr  eett  ddee  ddéécciiddeerr  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ppoouurr  lleeuurr  pprroopprree  
pprrooffiitt  aauu  nnoomm  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  DDaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess  nnee  
ssoonntt  aauu  ccoouurraanntt  ddee  rriieenn  eett  ssoonntt  ppllaaccééeess  ddeevvaanntt  uunn  ffaaiitt  aaccccoommppllii..  CCeellaa  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  
pplluussiieeuurrss  tteennssiioonnss  ssoocciiaalleess  qquuii  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééeess  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  aaxxeess  dd’’eennqquuêêttee  eett  qquuii  
sseerroonntt  aabboorrddééeess  aauu  cchhaappiittrree  44  ddee  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee..  
SSiiggnnaalloonnss  qquuee  cceerrttaaiinnss  ppyyggmmééeess  aauurraaiieenntt  ««  vveenndduu  »»  oouu  aaccccoorrddéé  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  aauuxx  
eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ppaarr  rrééaaccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  BBaannttoouuss  qquuii  ssee  ssoonntt  aaccccaappaarrééss  
llaa  ffoorrêêtt  eett  eenn  vveennddeenntt    ddeess  ppoorrttiioonnss  ssaannss  mmêêmmee  ccoonnssuulltteerr  lleess  ppyyggmmééeess  qquuii  eenn  ssoonntt  lleess  
pprreemmiieerrss  ooccccuuppaannttss..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ssiiggnnaallééee  àà  BBiiaakkaattoo  ooùù  lleess  PPyyggmmééeess  HHuummaannii  eett  
GGaassttoonn  oonntt  vveenndduu  uunnee  ccoonncceessssiioonn  àà  MMaammaann  NNeeeemmaa  ((MMaaiissoonn  KKaammbbaallee  KKiitthhaammuulliikkoo))  àà  110000  $$  
aamméérriiccaaiinnss  eett  5500  ttôôlleess,,  àà  AAlliimmaa  ((6644  KKmm  ddee  MMaammbbaassaa))  aavveecc  llee  cchheeff  PPyyggmmééee  MMookkoonnzzii  KKaabbiillaa,,    
àà  LLuueemmbbaa  aavveecc  llee  PPyyggmmééee  AAnnggaallii,,  àà  MMaalluuttuu  aavveecc  llee  PPyyggmmééee  DDjjuummllaannii  àà  qquuii  oonn  aauurraaiitt  rreemmiiss  
440000$$  aamméérriiccaaiinnss  eett  uunnee  mmoottoo  dd’’ooccccaassiioonn  ddee  mmaarrqquuee  SSeennkkee  ((aaccttuueelllleemmeenntt  ccoonnffiissqquuééee  ppaarr  llee  
CChheeff  ddee  ggrroouuppeemmeenntt))..    
CCeess  aacctteess  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  ccaass  rraarreess  ccaarr  ggéénnéérraalleemmeenntt,,  lleess  PPyyggmmééeess  nnee  ssoonntt  ppaass  iimmpplliiqquuééss  
ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  cceessssiioonn  ddee  llaa  ffoorrêêtt  aauuxx  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..    
  
  
SSeeccttiioonn  22  ::  SSIITTEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  EETT  SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  CCOONNCCEEDDEEEESS    
  
DDaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  llee  bbooiiss  eesstt  eexxppllooiittéé  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ssiitteess  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  
ddééjjàà  ssoouulliiggnnéé  ccii--ddeessssuuss..  LLaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  pprréésseennttee  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  
ddéétteennuueess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss..  LLeess  ttaabblleeaauuxx  ccii--aapprrèèss  ssoonntt  pprréésseennttééss  ppaarr  aaxxee  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  
ddoonnnneenntt  uunnee  iiddééee  ssuurr  lleess  ccoonncceessssiioonnss  eexxppllooiittééeess  ddaannss  lleess  ssiitteess  vviissiittééss..    
AAuu  ccoouurrss  ddeess  eennqquuêêtteess  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  ll’’ééttuuddee,,  ll’’oonn  aa  ppuu  nnootteerr  qquuee  lleess  
eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ooppèèrreenntt  ddaannss  pplluuss  ddee  7700  ssiitteess..  DD’’aauuttrreess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  nn’’oonntt  ppaass  
ééttéé  ccoouuvveerrttss..  LLeess  ddoonnnnééeess  ccii--ddeessssoouuss  nnee  ccoonncceerrnneenntt  qquuee  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  vviissiittééeess..  
LL’’eessttiimmaattiioonn  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  ccoonnccééddééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ssuurr  tteerrrraaiinn  ss’’eesstt  ffaaiittee  ssuurr  bbaassee  ddeess  
ddooccuummeennttss  rreettrroouuvvééss  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  eett  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  
eennqquuêêttééss  eett  aauuttrreess  ccoonnssttaattss  ffaaiittss  ssuurr  tteerrrraaiinn..    

  
TTaabblleeaauu  99  ::  EExxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss,,  ssiitteess  eett  ssuuppeerrffiicciieess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  --  eexxeerrcciiccee  22000077..  

                  AAxxee    MMaammbbaassaa  ––  BBeennii88  
NN°°  EExxppllooiittaanntt  SSiitteess  dd''eexxppllooiittaattiioonn  SSuuppeerrffiicciiee    ((hhaa))  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  

KKaammbbaallee  KKuullee  TTeemmbboo  
PPaalluukkuu  MMbbuummbbaa  
EEssiimmoo  AAlliissii  
KKaakkuullee  MMbbaaiikkiiaa  
HHaassssaann  KKaammbbeerree  
CCEECCAA//2200  MMaauulloo  
MMuuhhiinnddoo  KKaaggbbeennii  
KKaammbbaallee  MMoolleemmaa  

SSaaïïoo  //  LLuueemmbbaa  
SSaaïïoo  //  LLuueemmbbaa  
SSaaïïoo  //  LLuueemmbbaa  
BBaarruuttii  //  LLuueemmbbaa  
MMaauulloo  //  LLuueemmbbaa  
MMaauulloo  //  LLuueemmbbaa  
NNaakkoottaa  //  BBiiaakkaattoo  
KKppuudduu--MMaaïï  //  AAlliimmaa  

2200  hhaa  
2200  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  

                                                 
88  DDoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
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0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  
3311  
3322  
3333  
3344  
3355  
3366  
3377  
3388  
3399  
4400  
4411  
4422  
  

KKaakkuullee  SSiinnddaannii  
KKaattoo  
MMuuhhiinnddoo  KKiissaallii  
SSookkoonnii  KKaawwaayyaa  
KKaammbbaallee  KKiitthhaammuulliikkoo  
KKiittssaa  VVaallyyaannddaa  
AAkkaabbiisseennggee  AAbbiittaa  MMiicchheell  
KKaammbbaallii  KKaannyyaammuunnyyoo  
JJaapphheett  SSeennggee  SSeennggee  
EENNRRAA//SSAARRLL//BBEENNII  
KKaahhaasswwaa  KKaammuulleettaa  
KKaayyeennggaa  MMaanneennoo  
CCHHRRIISSCCOOMM  
MMuuhhiinnddoo  MMaasshhaauurrii  
KKaammbbaallee  KKaayyoo  JJooeell  
MMookkaannddaa  MMaaffuummooyyaa  
KKaasseerreekkaa  MMaakkuummbboo  
KKaasseerreekkaa  VVuuhheessee  
AAtteellee  LLééoonn  
KKaasseerreekkaa  AAnniicceell  
BBaannddwwaa  NNaannggaa  
AAggwwaallaa  JJeeaannnnoott  
OOkkiittaakkooyy  DDoovv..  
MMuuhhiinnddoo  EEddmmoonndd  
KKaahhiinnddoo  AAppppoolliinnee  
AAbbddaallllaahh  KKeebbee  
KKaahheehheerroo    
AAlleekkuu  KKiittiikkaa  
BBaallwwaannii  
MMaaddee  BBoollaallii  SSaammssoonn  
NNzzaannzzuu  
LLuuzzoolloo  
AAppppoolliinnee  KKaahhiinnddoo  
KKaalluummeellaa  

KKaassiillii  //  AAlliimmaa  
MMaappkkaalluuppkkaalluuaa  //  LLuueemmbbaa  
MMuuggeennii  //  LLuueemmbbaa  
EEttaabbee  //  LLuueemmbbaa  
MMaannggeennggeelluu  //  TTeettuurrii  
FFiicchhiikkaa  //  AAsseeffuu  
KKaammbbaauu  //  TTeettuurrii  
MMaazzuummbbuu  
MMaabbaakkaannggaa  //  BBiiaakkaattoo  
MMaattuummbbii  ––  KKaattaannggaa  
MMaakkeelleellee  
MMaappeemmbbaa  //  LLuueemmbbaa  
KKaabbuunnggwwee  JJeerriicchhoo  
KKaattaallaa  //  KKaalloonnggee  
LLuueemmbbaa  //  SSaaïïoo  
LLuueemmbbaa  //  SSaaïïoo  
KKaassooppoo  //  NNggwwaabbaa  
MMaannggeellii  //  AAlliimmaa  
BBuuttssaa  //  AAlliimmaa  
MMeettaallee  2211  KKmm  
MMaayyuuaannoo  
TTookkoolleekkoo  
MMaayyuuaannoo  
TTookkoolleekkoo  
TTookkoolleekkoo  
MMeettaallee  2211  KKmm  
MMaalluuttuu  ––  EEttaabbee  
EEttaabbee  
MMaayyuuaannoo  
BBiiaakkaattoo  
AAlliimmaa  
AAlliimmaa  
MMeettaallee  2211  KKmm  
AAlliimmaa  

2200  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
5500  hhaa  
5500  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
5588000000  hhaa  
5500  hhaa  
2200  hhaa  
5500  hhaa  
2200  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
220000  hhaa  
770000  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee..  
2200  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee..  
IInnddéétteerrmmiinnééee..  
440000  hhaa  
110000  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee  
  

TTOOTTAALL  PPlluuss  ddee  6600..552200  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  

IIll  rreessssoorrtt  qquuee  1188  ccoonncceessssiioonnss  oonntt  cchhaaccuunnee  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  2200  hhaa,,  66  ccoonncceessssiioonnss  aavveecc  1100  hhaa  cchhaaccuunnee,,    

44  lliieeuuxx  ddee  ccoouuppee  aavveecc  5500  hhaa  cchhaaccuunn,,  66  tteerrrraaiinnss  ddee  ccoouuppee  aavveecc  110000  hhaa  cchhaaccuunn,,  11  ccoonncceessssiioonn  ddee  220000  hhaa    

eett  uunnee  aauuttrree  ddee  770000  hhaa..  EENNRRAA  bbaatt  llee  rreeccoorrdd  aavveecc  5588..000000  hhaa..  44  ccoonncceessssiioonnss  oonntt  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  iinnddéétteerrmmiinnééeess..    

4422  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ppoossssèèddeenntt  àà  eeuuxx  sseeuullss  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ééqquuiivvaalleenntteess  àà  pplluuss  ddee  6600552200  hhaa    

  
TTaabblleeaauu  1100  ::  EExxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss,,  ssiitteess  eett  ssuuppeerrffiicciieess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  --  eexxeerrcciiccee  22000077..  

                AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa99  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  SSiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  SSuuppeerrffiicciiee  

0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  

AAnnggaappiiaa  
PPeenneeoottoo  
MMiicchheell  
SSiimmbboo  AAnnttooiinnee  
PPaalluukkuu  MMaannnnzzeekkeellee  
EEddmmoonndd  MMuuhhiinnddoo  
AAnnggaappiiaa  
PPaalluukkuu  MMaannzzeekkeellee  
AAbbddaallllaahh  KKeebbee  
WWiillllyy  ((AAggeenntt  AANNRR))  
JJeeaannoott  AAggwwaallaa  

ZZuunngguullkkaa//BBaappwweellee  
ZZuunngguullkkaa//BBaappwweellee  
MMaammbbaauu//BBaappwweellee  
KKuulluuwwee//BBaappwweellee  
KKuulluuwwee//BBaappwweellee  
TTookkoolleekkoo//BBaappwweellee  
TTookkoolleekkoo//BBaappwweellee  
AAnnddiikkwwaakkwwaa//BBaappwweellee    
BBeennggaassoollii--BB//BBaakkwwaannzzaa  
MMaabbuulluukkuu--BB//BBaakkwwaannzzaa  
MMaassiilliikkoo--BB//BBaakkwwaannzzaa  

110000  hhaa  
1122  hhaa  
440000  hhaa  
iinnddéétteerrmmiinnééee  
iinnddéétteerrmmiinnééee  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
330000  hhaa  
440000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
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1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  
3311  
3322  
3333  
3344  
3355  

RRooggeerr  
TToouubbii  
SSiillvvaa  
AAbbddaallllaahh  PPeennee  MMbbaakkaa  
AAtteellee  LLééoonn  
EEssddrraass  KKaahhiiggwwaa  
AAzziizz    
MMaakkookkoo  NNggbboonnii  PPaauull  
KKaasseerreekkaa  ttssoonnggoo  WWaayy  WWaayy    
BBeekkeerr  AAvvooaa  
JJeeaann  BBaappiissttee  BBaakkuulluu  
AAnnaammaallii  
KKeerrccaann  
VVaannnnyy  MMaaggbboo  
KKaabbaa  NNsseellee  
JJaaccqquueess  MMuubbuudduu  
SSiirriikkaa  
YYoossaammuu  
KKiisseemmbboo  KKaatteemmbboo  
JJaaccqquueess  MMuubbuudduu  
NNzzaannzzuu  MMuuhhuummbbiirraa  
KKaasseerreekkaa  FFaabbrriiccee  
AAbbddoouu  
HHaassssaannii  

MMaassiilliikkoo--BB//BBaakkwwaannzzaa  
MMaassiilliikkoo--BB//BBaakkwwaannzzaa  
MMaassiilliikkoo--BB//BBaakkwwaannzzaa  
BBaannddiibbwwaannee--BB//BBaakkwwaannzzaa  
BBaannddiibbwwaannee--BB//BBaakkwwaannzzaa  
BBaabbooffii--BB//BBaakkwwaannzzaa  
AAnnddiisseeddee//BBaakkwwaannzzaa  
AAnnddiilloonnggoonnaa//BBaakkwwaannzzaa  
AAnnddiilloonnggoonnaa//BBaakkwwaannzzaa  
AAnnddiinndduulluu//BBaakkwwaannzzaa    
AAnnddiilliikkaa//BBaakkwwaannzzaa  
KKuunnddaallaa  KKuunnddaallaa//BBaakkwwaannzzaa  
TToollyy  TToollyy--BB//BBaakkwwaannzzaa  
TToollyy  TToollyy--BB//BBaakkwwaannzzaa  
BBaappaammaakkiissii  
BBaawwaannzzaa//BBaakkppaalluu  
BBiilliimmaannii//BBaawwaannzzaa  
BBaammaannddee  
BBaammaannddee  
BBaannddiikkoonnggbbee  
BBaawwaannzzaa  
BBaakkwwaannzzaa  
BBaakkwwaannzzaa  
BBaakkwwaannzzaa  

110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
220000  hhaa  
220000  hhaa  
440000  hhaa  
220000  hhaa  
220000  hhaa  
110000  hhaa  
440000  hhaa  
440000  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee  
iinnddéétteerrmmiinnééee    
iinnddéétteerrmmiinnééee    
iinnddéétteerrmmiinnééee  
330000  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  

  TTOOTTAALL    PPlluuss  ddee  55001122  hhaa  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    

DDaannss  lleess  ssiitteess  eennqquuêêttééss  ddee  cceett  aaxxee,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  mmooyyeennnnee  ddee  55..001122  hhaa..  0077  

ccoonncceessssiioonnss    oonntt  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  iinnddéétteerrmmiinnééeess  qquuee  ll’’ééqquuiippee  dd’’eennqquuêêttee  ssuurr  tteerrrraaiinn  nn’’aa  ppuu  ddéétteerrmmiinneerr..  CCoommmmee  

ddaannss  lleess  aauuttrreess  aaxxeess,,  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssttaattiissttiiqquueess  ssee  ppoossee..  

  

TTaabblleeaauu  1111  ::  EExxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss,,  ssiitteess  eett  ssuuppeerrffiicciieess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  --  eexxeerrcciiccee  22000077..  

                                          AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree1100  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  SSiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ssuuppeerrffiicciiee  

0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  

DDookkww  
BBaassiibbeemmbbee  
KKaammbbiilloo  PPeenneettoo  
NNeessttoorr  NNaazziiaannee  
MMiicchheell  BBaacchhuuyyaannee  
AAnnggaappiiaa  
MMiissssiioonn  MMaannddiimmaa  
EE..PP..  BBiinnaassee  
AAbbddaallaahh  KKeebbee  
KKaatteemmbboo  HHeennrrii  
AAppaauulliinnee  MMaatteessoo  
SSttaannyy  
MMuuhhiinnddoo  CChhuummaa  EEdd..  
JJeeaannnnoott  AAggwwaallaa  
AAtthhee  
IIbbrraahhiimm  MMaakkaannggaa  
SShhaabbaannii  
NNaalluunngguu  
BBaauuddoouuiinn  FFiimmbboo  
MMaammaann  NNeeeemmaa  

AAnnddiiffeellee  
MMaannddiimmaa  
MMaannddiimmaa  
MMaannddiimmaa  
MMaannddiimmaa  
AAbbaattttuu  CCuulltt..  
MMaannddiimmaa  
AAbbaattttuu  CCuulltt..  
BBuuttaammaa  
BBuuttiimmbbaa  
LLuulluu  
LLiikkppaaddii  
BBuuttaammaa  
TTookkoolliikkoo  
BBuuttaammaa  
BBuuttaammaa  
TTookkoolleekkoo  
BBuuttaammaa  
TTookkoolleekkoo  BBuutt..  
TTookkoolleekkoo  BBuutt..  

110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
110000  hhaa  
iinnddéétteerrmmiinnééee  
1100  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee    
880000  hhaa  
110000  hhaa  
11220000  hhaa  
110000  hhaa  
2200  hhaa  
880000  hhaa  
110000  hhaa  
iinnddéétteerrmmiinnééee  
aabbaattttuu  ccuulltt..  
aabbaattttuu  ccuulltt..  
aabbaattttuu  ccuulltt..  
iinnddéétteerrmmiinnééee  

TTOOTTAALL  PPlluuss  ddee  33663300  hhaa  
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CCoommmmeennttaaiirreess  ::    

SSuurr  uunn  ttoottaall  ddee  2200  eexxppllooiittaannttss  ffiigguurraanntt  ddaannss  ccee  ttaabblleeaauu,,  ll’’ééqquuiippee  nn’’aa  ppuu  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  eexxppllooiittééeess  ppaarr  

0077    

EExxppllooiittaannttss..  LLeess  ccoonncceessssiioonnss  ddoonntt  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  oonntt  ppuu  êêttrree  rreeccoonnssttiittuuééeess  ooccccuuppeenntt  uunnee  eessppaaccee  ddee  33..663300  hhaa..  

..NNoouuss  aavvoonnss  rreemmaarrqquuéé  qquuee  lleess  ssuuppeerrffiicciieess    ddeess  ccoonncceessssiioonnss  mmaarrqquuééeess  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ssoonntt  ddiifffféérreenntteess  ddeess    

rrééaalliittééss  ssuurr  tteerrrraaiinn..  LLeess  ccoonncceessssiioonnss  ddee  cceeuuxx  qquuii  ddééttiieennnneenntt  uunnee  ppoorrttiioonn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee  ssoonntt  ssoouuvveenntt    

iinnddéétteerrmmiinnééeess..  

  

TTaabblleeaauu  1122  ::  EExxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss,,  ssiitteess  eett  ssuuppeerrffiicciieess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  --  eexxeerrcciiccee  22000077..  

                AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii1111..  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  SSiitteess  DD’’eexxppllooiittaattiioonn  SSuuppeerrffiicciiee    ((HHaa))  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
  

MMuuttuubbiillee  KKaattssiippaa  
HHeellii  RRaammaazzaannii  
KKiittaammbbaallaa  WWeennggaa  
TTssaammuullii  CClleeoopphhaass  
MMaajjoorr  IIttuullaa  
MMuuppiirraa  FFaazziillii  
MMuusshhaakkuulluu  
JJeeaannnnoott  

TToobboollaa  II  
NNyyaannggwwee  
NNyyaannggwwee  SSaaïïoo  
NNyyaannggwwee  SSaaiioo  BBaannaannaa  
TToobboollaa  IIii  
NNyyaannggwwee  SSaaïïoo  
NNyyaannggwwee  
NNyyaannggwwee  

110000  hhaa  
220000  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee  
IInnddéétteerrmmiinnééee  
IInnddéétteerrmmiinnééee  
5500  hhaa  
IInnddéétteerrmmiinnééee  
IInnddéétteerrmmiinnééee  

  TTOOTTAALL    PPlluuss  ddee  335500  hhaa  
CCoommmmeennttaaiirreess  ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OOnn  ccoonnssttaattee  qquuee  33  ccoonncceessssiioonnss  oonntt  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  ccoonnnnuueess  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddee  110000,,  220000  eett      5500  hhaa..  55  aauuttrreess  

ccoonncceessssiioonnss  oonntt  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  iinnccoonnnnuueess..  LLee  ttoottaall  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoonnnnuuee  eesstt  ddee  335500  hhaa..  

  
LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  iinnddiiqquueenntt  qquuee  ll’’eessppaaccee  ttoottaall  ccoouuvveerrtt  ppaarr  lleess  ccoonncceessssiioonnss  ddeess  
eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eett  ddoonntt  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  oonntt  ppuu  êêttrree  rreeccoonnssttiittuuééeess  sseerraaiitt  eessttiimméé  àà  pplluuss  ddee  
6699..551122  hhaa..  LL’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  aavveecc  6600552200  hhaa  rreepprréésseennttee  8877%%  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee,,  
ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  aavveecc  55..001122  hhaa  ssooiitt  77,,22  %%,,  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  aavveecc  33..665500  hhaa  
ssooiitt  55,,22  %%  eett  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  aavveecc  335500  hhaa  ssooiitt  00,,55  %%  ddee  ll’’eessppaaccee  ttoottaall..  
LL’’eennttrreepprriissee  EENNRRAA  SSAARRLL//BBEENNII  ddééttiieenntt  pplluuss  ddee  5588000000  hhaa  ssooiitt  8833  %%..  IIll  aa  ééttéé  nnoottéé  qquuee  2200  
ccoonncceessssiioonnss  oonntt  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  iinnddéétteerrmmiinnééeess,,  33  eexxppllooiittaannttss  nn’’oonntt  ppaass  ddee  ccoonncceessssiioonnss  eett  
eexxppllooiitteenntt  lleess  aabbaattttuuss  --  ccuullttuurraauuxx..  
PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  bboorrnnaaggee,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  llee  cchhiiffffrree  aavvaannccéé  
ccoommmmee  ssuuppeerrffiicciiee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseemmbbllee  ddee  llooiinn  iinnfféérriieeuurr  àà  llaa  rrééaalliittéé  ssuurr  tteerrrraaiinn..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  
eexxppllooiittaannttss  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  oonntt  tteennddaannccee  àà  éétteennddrree  lleeuurrss  ccoonncceessssiioonnss  ssaannss  lleess  aavviiss  
ddeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  mmooiinnss  eennccoorree  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  EENNRRAA  àà  
MMaattuummbbii,,  ddee  KKaahheehheerroo  àà  BBiiaakkaattoo  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceess  ddeeuuxx  eexxeemmpplleess..  

  
CCeeppeennddaanntt,,  lleess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ccii--ddeessssuuss  lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess  nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  rreefflléétteerr  
cceelllleess  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  22000077  dduu  SSeerrvviiccee  tteerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt..  LLee  ttaabblleeaauu  
qquuii  ssuuiitt  eesstt  eexxttrraaiitt  ddee  ccee  rraappppoorrtt..    
  
TTaabblleeaauu  1133  ::  LLiissttee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eett  ccaannddiiddaattss  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  aayyaanntt  iinnttrroodduuiitt  
lleeuurrss  ddoossssiieerrss  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  220000771122..  
  
NN°°  NNoomm  eett  PPoossttnnoomm  SSiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  SSuuppeerrffiicciiee  
0011  
0022  

EENNRRAA  SSAARRLL//BBEENNII  
KKaammbbaallee  KKaannyyaamm..  

KKaattaannggaa  //  MMppooppii  
MMaannzzuummbbuu  //  MMaannttuu  

2200  hhaa  
1100  hhaa  
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0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  
3311  
3322  
3333  
3344  
3355  
3366  
3377  
3388  

SSeennggee  SSeennggee  
KKiittssaa  VVaallyyaannddaa  
MMuuhhiinnddoo  KKaagghheennii  
KKaakkuullee  SSiinnddaannii  
KKaammbbaallee  MMoolleemmaa  
KKaahhaasswwaa  KKaammuulleettaa  
EEssiimmoo  AAlliissii  
KKaammbbaallee  TTeemmbboo  
KKaakkuullee  MMbbaaiikkyyaa  
PPaalluukkuu  MMbbuummbbaa  
MMuuhhiinnddoo  KKiissaallii  
HHaassssaann  KKaammbbeerree  
KKaayyeennggaa  MMaanneennoo  
CChhrriissccoomm  
KKaattoo  
CCEECCAA  2200  MMaahhuulloo  
SSookkoonnii  KKaawwaaiiyyaa  
KKaammbbaallee  KKiittaammuullii  
MMuuhhiinnddoo  MMaasshhaauunnii  
AAkkaabbiisseennggee  MMaabbeettaa  
KKaammbbaallee  JJooëëll  
MMookkaannddaa  MMbbaaffuummooyyaa  
KKaasseerreekkaa  MMaakkuummbboo  
KKaasseerreekkaa  VVuuhheessee  
AAtteellee  LLééoonn  
KKaasseerreekkaa  AAnniicceett  
BBaannddwwaa  NNaannggaa  
KKaammbbiilloo  PPeenneeoottoo  
BBaacchhuuaannii  MMiicchheell  
OOkkiittaakkooyy  DDoovv  
AAggwwaallaa  JJeeaannnnoott  
MMuuhhiinnddoo  EEddmmoonndd  
MMaammaann  AAppppaauulliinnee  
MMuuttuubbiillee  
KKaasseerreekkaa  SSiirriissoo  
HHaassssaann  MMuurruummbbaa  
  

MMaabbaakkaannggaa  
FFiicchhiikkaa  //  AAsseeffuu  
NNaakkoottaa  //  BBiiaakkaattoo  
KKaasseellii  //  AAlliimmaa  
KKppuunndduummaa  //  AAlliimmaa  
MMaakkeelleellee  //  MMookkaanngg..  
LLuueemmbbaa  
LLuueemmbbaa  //  SSaaïïoo  
LLuueemmbbaa  //  MMaauulloo  
LLuueemmbbaa  //  SSaaïïoo  
LLuueemmbbaa  //  MMuuppeennii  
LLuueemmbbaa  //  MMaauulloo  
LLuueemmbbaa  //  MMaappeennddoo  
KKaabbuunnggwwee  
LLuueemmbbaa  //  MMaappkkaa..  
LLuueemmbbaa  //  MMaauulloo  
MMaammbbeekkoo  //  EEttaabbee  
MMaannggeennggeelluu  //  EEttaabbee  
KKaattaallaa  KKaalloonnggee  
KKaammbbaauu  //  IIttuurrii  
LLuueemmbbaa  //  SSaaïïoo  
LLuueemmbbaa  //  SSaaïïoo  
KKaassooppoo  //  NNggwwaabbaa  
AAlliimmaa  
AAlliimmaa  //  BBuuttssaa  
MMeettaallee  2211  KKmm  
MMaayyuuaannoo  
MMaammbbaassaa  
MMaammbbaassaa  
MMaayyuuaannoo  
TTookkoolleekkoo  
TTookkoolleekkoo  
TTookkoolleekkoo  
LLuulluu  99  KKmm..  
KKuunnddaallaa  
MMaassiilliikkoo  
  

2200  hhaa  
5500  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
5500  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
5500  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
1100  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  
2200  hhaa  

TTOOTTAALL  773300  hhaa  
  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    
3388  ssiitteess  ssoonntt  rreeccoonnnnuuss  ooffffiicciieelllleemmeenntt..  SSuurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  ddee  773300  hhaa  ccoonnnnuu  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  2233  eexxppllooiittaannttss  
ddééttiieennnneenntt  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ddee  2200  hhaa  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  ppaarr  ccoonncceessssiioonn  ssooiitt  446600  hhaa  aauu  ttoottaall  qquuii  ééqquuiivvaalleenntt  àà  6633  %%  ddee  
ll’’éétteenndduuee,,  1122  ccoonncceessssiioonnss  ddee  1100  hhaa  cchhaaccuunnee,,  112200  hhaa  ssooiitt  1166,,44  %%  eett  33  tteerrrraaiinnss  ddee  ccoouuppee  ddee  5500  hhaa  cchhaaccuunn,,  115500  hhaa  
ssooiitt  2200,,55  %%..  IIll  ss’’aaggiitt  iiccii  ddee  ttoouuss  lleess  aaxxeess..  CCoommppaarraattiivveemmeenntt  aauuxx  ddoonnnnééeess  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess,,  iill  ssee  ddééggaaggee  qquuee  lleess  
773300  hhaa  qquuii  ccoouuvvrreenntt  lleess  3388  ssiitteess  nnee  rreeffllèètteenntt  ppaass  llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn..  LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  lloorrss  ddeess  
eennqquuêêtteess  rréévvèèlleenntt  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  gglloobbaallee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’aauu  mmooiinnss  6699..551122  hhaa..  LLeess  773300  hhaa  rreeccoonnnnuuss  ppaarr  llee  SSeerrvviiccee  
TTeerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ccoorrrreessppoonnddeenntt  àà    11  %%  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  ssuurr  tteerrrraaiinn..  

  
AA  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ddoonnnnééeess  rreepprriisseess  ddaannss  lleess  ttaabblleeaauuxx  ccii--ddeessssuuss,,  iill  eesstt  oobbsseerrvvéé  qquuee  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  eesstt  eeffffeeccttuuééee    aavveecc  ddeess  ttiittrreess  
pprrééccaaiirreess  ddéélliivvrrééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  tteerrrriittoorriiaalleess  eenn  ddééppiitt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eenn  llaa  
mmaattiièèrree..  LLeess  ssuuppeerrffiicciieess  ccoonnccééddééeess  ddééppeennddeenntt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  àà  uunnee  aauuttrree..  LLeess  ppeerrmmiiss  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  qquuii    ccoonnssttiittuueenntt  lleess  ttiittrreess  ppaarr  eexxcceelllleennccee  ssoonntt  pplluuttôôtt  rraarreess..  
  
SSeeccttiioonn  33  ::  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  IIDDEENNTTIIFFIIEESS  EETT  TTYYPPEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  
  
LL’’iinnttéérrêêtt  qquuee  ppoorrttee  llee  bbooiiss  aa  aattttiirréé  lleess  ooppéérraatteeuurrss  ddee  ttoouuttee  ppaarrtt  aauu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ppoouurr  
mmeenneerr  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  CCeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  oonntt  ddééppllooyyéé  ddeess  mmaattéérriieellss  eett  ddeess  
ééqquuiippeemmeennttss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aavveecc  ddeess  ééqquuiippeess  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  nnuuiitt  eett  jjoouurr  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  
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ll’’aabbaattttaaggee  ddeess  aarrbbrreess  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  llee  sscciiaaggee  eett  llee  ttrraannssppoorrtt  dduu  bbooiiss..  IIllss  ssoonntt  rreepprriiss  ddaannss  
lleess  ttaabblleeaauuxx  ccii--ddeessssoouuss..  
  
LLeess  eexxppllooiittaannttss  oonntt  ééttéé  ccllaassssééss  eenn  ttrrooiiss  ccaattééggoorriieess  ((iinndduussttrriieell,,  sseemmii--iinndduussttrriieell  eett  aarrttiissaannaall))..  EEsstt  
ccllaasssséé  ccoommmmee  eexxppllooiittaanntt  iinndduussttrriieell,,  cceelluuii  qquuii  ddiissppoossee  dd’’uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  aavvaannccééee  ppoouurr  
ll’’aabbaattttaaggee,,  llee  sscciiaaggee  eett  llee  ttrraannssppoorrtt  dduu  bbooiiss  ((uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmaacchhiinneess  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn))  eett  uuttiilliissaanntt  uunn  ppeerrssoonnnneell  nnoommbbrreeuuxx  eett  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ffoorrmméé  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  
ttââcchheess..  LLeess  pprroodduuiittss  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddeessttiinnééss  àà  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eett  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn..  
LLeess  eexxppllooiittaannttss  sseemmii--iinndduussttrriieellss  ddiissppoosseenntt  ddeess  ttrroonnççoonnnneeuusseess  ppoouurr  ll’’aabbaattttaaggee  eett  llee  sscciiaaggee..  LLee  
ppeerrssoonnnneell  uuttiilliisséé  eesstt  ttrrèèss  rréédduuiitt  ((33  àà  55  ppeerrssoonnnneess)),,  lleess  qquuaannttiittééss  pprroodduuiitteess  ssoonntt  ffaaiibblleess  eett  ssoonntt  
rraacchheettééeess  ppaarr  ddeess  eexxppoorrttaatteeuurrss..    
LLeess  eexxppllooiittaannttss  aarrttiissaannaauuxx  eexxppllooiitteenntt  aavveecc  ddeess  hhaacchheess  eett  ddeess  sscciieess  mmééccaanniiqquueess..  IIll  ss’’aaggiitt  
ggéénnéérraalleemmeenntt  ddeess  iinnddiivviidduuss  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ppoouurr  lleeuurr  pprroopprree  ccoommppttee  eenn  vvuuee  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà  
lleeuurrss  bbeessooiinnss  eexxiisstteennttiieellss..  LLeeuurr  pprroodduuccttiioonn  eesstt  rraacchheettééee  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  sseemmii--iinndduussttrriieellss  
oouu  aauuttrreess  nnééggoocciiaannttss..  
  
LLeess  eexxppllooiittaannttss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  rreeppaarrttiiss  sseelloonn  qquu’’iillss  ssoonntt  rreessssoorrttiissssaannttss  oouu  nnoonn  
rreessssoorrttiissssaannttss..  SSoonntt  rreessssoorrttiissssaannttss,,  cceeuuxx  qquuii  vviivveenntt  ddee  mmaanniièèrree  ppeerrmmaanneennttee  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  
ddee  MMaammbbaassaa  eett  yy  oonntt  llee  ssiièèggee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  PPaarr  ccoonnttrree,,  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  nnoonn  
rreessssoorrttiissssaannttss,,  cceeuuxx  ddoonntt  lleess  rrééssiiddeenncceess  eett  lleess  cceennttrreess  ddeess  aaccttiivviittééss  ssoonntt  ssiittuuéé  eenn  ddeehhoorrss  dduu  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa..  

  
TTaabblleeaauu  1144  ::  EExxppllooiittaannttss  iiddeennttiiffiiééss  eett  ttyyppeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ––  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii1133  
  
NN°°  EExxppllooiittaanntt  TTyyppee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  OOrriiggiinnee  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  
3311  

KKaammbbaallee  TTeemmbboo  
PPaalluukkuu  MMbbuummbbaa  
EEssiimmoo  AAlliissii  
KKaakkuullee  MMbbaaiikkyyaa  
HHaassssaann  KKaammbbeerree  
CCEECCAA  2200  MMaahhuulloo  
MMuuhhiinnddoo  KKaagghheennii  
KKaammbbaallee  MMoolleemmaa  
KKaakkuullee  SSiinnddaannii  
KKaattoo  
MMuuhhiinnddoo  KKiissaallii  
SSookkoonnii  KKaawwaaiiyyaa  
KKaammbbaallee  KKiittaammuullii  
KKiittssaa  VVaallyyaannddaa  
AAkkaabbiisseennggee  MMaabbeettaa  
KKaammbbaallee  KKaannyyaamm..  
SSeennggee  SSeennggee  
EENNRRAA  
KKaahhaasswwaa  KKaammuulleettaa  
KKaayyeennggaa  MMaanneennoo  
CChhrriissccoomm  
MMuuhhiinnddoo  MMaasshhaauunnii  
KKaammbbaallee  KKaayyoo  
MMookkaannddaa  MMbbaaffuummooyyaa  
KKaasseerreekkaa  MMaakkuummbboo  
KKaasseerreekkaa  VVuuhheessee  
AAtteellee  LLééoonn  
KKaasseerreekkaa  AAnniicceett  
BBaannddwwaa  NNaannggaa  
AAggwwaallaa  JJeeaannnnoott  
OOkkiittaakkooyy  DDoovv  

SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
AArrttiissaannaall  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
IInndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
AArrttiissaannaall  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  

NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
SSoocciiééttéé  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
AAssssoocciiaattiioonn  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt    
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  

                                                 
1133  DDoonnnnééeess  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
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3322  
3333  
3344  
3355  
3366  
3377  
3388  
3399  
4400  
4411  
4422  

MMuuhhiinnddoo  EEddmmoonndd  
KKaahhiinnddoo  AAppoolllliinnee  
AAbbddaallllaahh  KKeebbee  
AAlleekkuu  KKiittiikkaa  
KKaahheehheerroo  
BBaallwwaannii  
MMaaddee  BBoollaallii  SSaamm..  
NNzzaannzzuu  
LLuussoolloo  
KKaalluummeellaa  
FFaammiillllee  AAnnddiisseellii  
  

SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
AArrttiissaannaall    
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
  

NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt    
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt    
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  
CCee  ttaabblleeaauu  nnoouuss  ddoonnnnee  ll’’eeffffeeccttiiff  ddee  4422  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..  MMaaiiss  cceettttee  lliissttee  nn’’eesstt  ppaass  ccoommppllèèttee,,  3388  eexxppllooiittaannttss  
ooppèèrreenntt  dd’’uunnee  ffaaççoonn  sseemmii  iinndduussttrriieellllee  ssooiitt  9900,,44  %%,,  33  aarrttiissaannaauuxx  ssooiitt  77,,11%%  eett  11  iinndduussttrriieell  ssooiitt  22,,33%%..  IIll  nn’’  yy  aa  qquuee  44  
aauuttoocchhttoonneess  ccoommmmee  eexxppllooiittaannttss  ccee  qquuii  rreepprréésseennttee  99,,55%%  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  eett  3388  nnoonn  aauuttoocchhttoonneess  ssooiitt  9900,,44%%..  

  
TTaabblleeaauu  1155  ::  EExxppllooiittaannttss  iiddeennttiiffiiééss  eett  ttyyppeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ––  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa1144    
NN°°  EExxppllooiittaanntt  TTyyppee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  OOrriiggiinnee  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  
3311  
3322  

PPaalluukkuu  MMaannzzeekkeellee  SSaallaa    
EEddmmoonndd  MMuuhhiinnddoo    
AAnnggaappiiyyaa  
SSiimmbboo  AAnnttooiinnee  cchheeff  ddee  ggrroouupp..  
MMiicchheell  
PPeenneeaattoo  
KKeebbee  AAbbddaallllaahh  
WWiillllyy  AANNRR  BBuunniiaa  
RRooggeerr  
JJeeaannnnoott  AAggwwaallaa  
AAssssaannii  
TTuubbii  
SSyyllvvaa  
AAbbddaallllaahh  PPeennee  MMbbaakkaa  
AAtteellee  LLééoonn  CChheeff  ddee  CCoolllleecctt..  
AAbbddoouu  
EEssddrraass  KKaahhiiggwwaa  
AAzziizz  
MMaakkookkoo  PPaauull  
KKaasseerreekkaa  TTssoonnggoo  WWaayy  WWaayy  
BBeekkeerr  AAvvooaa  
JJeeaann  BBaapptt..  HHyyddrriiss  BBaakkuulluu  
AAnnaammaallii  
KKaasseerreekkaa  FFaabbrriiccee  
JJeeaann  BBaapptt..  KKeerrcchhaann  
VVaannnniiee  MMaaggbboo  
KKaabbaa  NN’’SSeellee  
JJaaccqquueess  MMuubbuudduu  
NNzzaannzzuu  MMuuhhuummbbiirraa  
SSiirriikkaa  
YYoossaannuu  
KKiisseemmbboo  

SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  
SSeemmii  iinndduussttrriieell  

NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
NNoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt  
rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    

CCoommmmeennttaaiirree  ::    
CCeett  aaxxee  dd’’eennqquuêêttee  ccoommppttee  3322  eexxppllooiittaannttss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  44  eexxppllooiitteenntt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  dd’’IIrruummuu  ssooiitt  1122,,55  %%  eett  2288  
eexxppllooiitteenntt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ssooiitt  8877,,55  %%..  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  jjuuggééee  ggéénnéérraalleemmeenntt  sseemmii  iinndduussttrriieellllee,,  ccaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  uuttiilliisseenntt  11  àà  44  ttrroonnççoonnnneeuusseess..  PPoouurr  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  mmaacchhiinneess  ttrroonnççoonnnneeuusseess  ddéétteennuueess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss,,  llee  nnoommbbrree  eesstt  eessttiimméé  àà  6677  ttrroonnççoonnnneeuusseess..  

  

                                                 
1144  DDoonnnnééeess  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
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TTaabblleeaauu  1166  ::  EExxppllooiittaannttss  iiddeennttiiffiiééss  eett  ttyyppeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ––  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree1155    
NN°°  NNoomm  EEtt  PPoosstt  NNoomm  TTyyppee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  OOrriiggiinnee  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  

DDookkuu  
BBaassiibbeemmbbee  
KKaammbbiilloo  PPeenneettoo  
NNeessttoorr  NNaazziiaannee  
MMiicchheell  BBaacchhuuyyaannee  
AAnnggaappiiaa  
AAbbddaallaahh  KKeebbee  
MMiissssiioonn  MMaannddiimmaa  
EE..PP..  BBiinnaassee  
AAppaauulliinnee  MMaatteessoo  
HHeennrrii    
SSttaannyy  
MMuuhhiinnddoo  CChhuummaa  
JJeeaannnnoott  
AAtthhee  
IIbbrraahhiimm  MMaakkaannggaa  
SShhaabbaannii  
NNaalluunngguu  
BBaauuddoouuiinn  FFiimmbboo  
MMaammaann  NNeeeemmaa  

SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
AArrttiissaannaallee  
AArrttiissaannaallee  
AArrttiissaannaallee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
AArrttiissaannaallee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  

nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
PPeerrssoonnnnee  mmoorraallee  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    
2200  eexxppllooiittaannttss  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss  ddoonntt  1166  pprraattiiqquueenntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseemmii  iinndduussttrriieellllee  dduu  bbooiiss  ssooiitt  8800  %%  ccoonnttrree  44  qquuii    
pprraattiiqquueenntt    ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aarrttiissaannaallee  ssooiieenntt  2200  %%..  

  
  
TTaabblleeaauu  1177  ::  EExxppllooiittaannttss  iiddeennttiiffiiééss  eett  ttyyppeess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ––  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii1166    
NN°°  EExxppllooiittaanntt  TTyyppee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  OOrriiggiinnee  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  

MMuuttuubbiillee  KKaattssiippaa  
HHeellii  RRaammaazzaannii  
KKiittaammbbaallaa  
CClleeoopphhaass  TTssaammuullii  
MMaajjoorr  IIttuullaa    
MMuuppiirraa  FFaazziillii  
MMuusshhaakkuulluu  
JJeeaannnnoott  

SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
AArrttiissaannaallee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  
SSeemmii  iinndduussttrriieellllee  

nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
rreessssoorrttiissssaanntt  
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    
nnoonn  rreessssoorrttiissssaanntt    

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    
88  eexxppllooiittaannttss  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiieess  ddoonntt  77  pprraattiiqquueenntt  ttoouuss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  sseemmii  iinndduussttrriieellllee..  IIll  yy  aa  22  

aauuttoocchhttoonneess    
ccoommmmee  eexxppllooiittaannttss  ssooiieenntt  2255  %%  ccoonnttrree  66  nnoonn  aauuttoocchhttoonneess  ssooiieenntt  7755  %%..  

  
  
EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  aauu  mmooiinnss  110022  eexxppllooiittaannttss  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss  ppoouurr  ttoouuss  lleess  44  aaxxeess  ddoonntt  4422  ppoouurr  
ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ,,  3322  ppoouurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  2200  ppoouurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  
MMuunnggbbeerree  eett  88  ppoouurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii..  IIll  aa  ééttéé  nnoottéé  qquuee    8877  eexxppllooiittaannttss  pprraattiiqquueenntt  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseemmii  iinndduussttrriieellllee  ddee  bbooiiss,,  iill  yy  aa  uunn  eexxppllooiittaanntt  iinndduussttrriieell  eett  1133  aarrttiissaannaauuxx..  LLeess  
ttaabblleeaauuxx  ccii--ddeessssuuss  ddéémmoonnttrreenntt  aauussssii  qquuee  ccee  ssoonntt  lleess  nnoonn  rreessssoorrttiissssaannttss  qquuii  ssoonntt  lleess  pplluuss  
iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn,,  ssooiitt  8833  nnoonn  rreessssoorrttiissssaannttss  ((yy  ccoommpprriiss  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess))  
ccoonnttrree  1199  rreessssoorrttiissssaannttss  
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LLoorrss  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  iill  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  qquu’’eenn  ddeehhoorrss  ddeess  
eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss,,  iill  eexxiisstteenntt  uunnee  aauuttrree  ccaattééggoorriiee  dd’’ooppéérraatteeuurrss,,  mmooiinnss  ccoonnnnuuss,,  qquuee  ssoonntt  
lleess  nnééggoocciiaannttss  qquuii  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  nnoonn  mmooiinnss  nnéégglliiggeeaabbllee  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss..  CCee  rrôôllee  
vvaa  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  jjuussqquu’’àà  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  dduu  bbooiiss  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  
ll’’aabbaattttaaggee  eett  llee  sscciiaaggee..    
CCeess  nnééggoocciiaannttss  ssoonntt  oorrggaanniissééss  eenn  aassssoocciiaattiioonn  eett  ooppèèrreenntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  lleess  
ccoonncceessssiioonnss  ssiittuuééeess  ssuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  eett  oonntt  lleeuurr  ssiièèggee  àà  BBiiaakkaattoo..  DDaannss  lleess  
aauuttrreess  aaxxeess  dd’’eennqquuêêttee,,  cceettttee  ccaattééggoorriiee  dd’’ooppéérraatteeuurrss  nn’’aa  ppaass  ééttéé  iiddeennttiiffiiééee..  
  
TTaabblleeaauu  1188::  LLiissttee  ddeess  nnééggoocciiaannttss  dduu  bbooiiss  sscciiéé  aaxxee  MMaammbbaassaa--BBeennii1177..  
NN°°  NNoomm  eett  ppoosstt--  nnoomm  FFoonnccttiioonn  NN°°  NNoomm  eett  ppoosstt--nnoomm  FFoonnccttiioonn  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  

NNyyaanneennee  
KKaatteemmbboo  MMuunnyyeewwee  
MMiitthhiigghhoo  NNoonnoo  
KKiihhuunndduu  
GGiibbeemmbbeeNNkkaaffuuiisseebbaa    
KKaammbbaallee  BBwwaassaa  
KKaahhuuttaannggaa  JJeeaann  PP..  
KKaahhiinnddoo    SSeebbaassttiieenn  
KKaammbbaallee  KKaalliissiiaa  
KKaammbbaallee  KKaammaabbuu  
KKaammbbaallee  KKaahheekkeemmiirree  
PPaalluukkuu  JJeeaann  PPiieerrrree  
DDiiddii    
AAggeennoonngg’’aa  PPeennjjoonnggaa  
KKaakkuullee    MMaallaauullii  
HHeerrmmaann  
SSiivviiwwee  PPrriinnccee  
MMaahhiinnddoo  VViirroo  

NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  

1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  

KKaammbbaallee  VVaassaakkaanniiaa  
OOmmaarrii  MMaacchhoo  
PPaalluukkuu    MMiissuugghhoo  
KKaasseerreekkaa    TTssaappeennddee  
MMuummbbeerree  
KKiikkuunngguu  
SSaaddiikkii  OO..  
HHaammiidd  NNooeell  
FFrraanncckk    NNyyeelleellooddii  
KKaatteemmbboo    KKaavvuuggwwee  
PPaauukkiiss  SSyyaauusswwaa  

NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
NNééggoocciiaanntt  
  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  
CCeettttee  lliissttee  rreepprreenndd  lleess  nnoommss  ddeess  2299  ««  NNééggoocciiaannttss  »»  qquuii  ssoonntt  mmeemmbbrreess  dduu  CCEENNEEMM  ((CCoommiittéé  ddeess  EExxppllooiittaannttss  
FFoorreessttiieerrss  eett  ddeess  NNééggoocciiaannttss  ddee  bbooiiss  sscciiéé  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa))..CCeess  nnééggoocciiaannttss  ppeeuuvveenntt  ssooiitt  eexxppllooiitteerr  llee  bbooiiss    
eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  uunn  eexxppllooiittaanntt  qquuii  ddééttiieenntt  uunnee  aauuttrree  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ccoouuppee  eett  uunnee  ccoonncceessssiioonn  mmaaiiss  qquuii  mmaannqquuee  
ddeess  mmooyyeennss  ppoouurr  ll’’eexxppllooiitteerr..  LLee  nnééggoocciiaanntt  lleess  lluuii  ffoouurrnniitt  oouu  ttrraavvaaiillllee  lluuii--mmêêmmee  mmooyyeennnnaanntt  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddaannss  lleess  
22  ccaass..  IIllss  ppeeuuvveenntt  ssooiitt  ccoommmmeerrcciiaalliisseerr  llee  bbooiiss,,  ss’’ooccccuuppeerr  ddee  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  dduu  bbooiiss  eett  ddee  llaa  vveennttee..  DDaannss  llee  pprreemmiieerr  
ccaass  oonn  ppeeuutt  aassssiimmiilleerr  uunn  nnééggoocciiaanntt  àà  uunn    ssoouuss  ttrraaiittaanntt..  LLee  pplluuss  ssoouuvveenntt,,  iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnnnuuss  eett  ddoonncc  ssoonntt  
iiggnnoorrééss  ppaarr  ll’’EEttaatt..  

  
  
  
SSeeccttiioonn  44..  ::      EESSSSEENNCCEESS  EEXXPPLLOOIITTÉÉEESS  
  
AA  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  lleess  éélléémmeennttss  rrééccoollttééss  ddéémmoonnttrreenntt  qquu’’aauu  mmooiinnss  1111  eesssseenncceess  
ffoorreessttiièèrreess  ssoonntt  lleess  pplluuss  eexxppllooiittééeess  ppaarr  lleess  ooppéérraatteeuurrss  ffoorreessttiieerrss  ddee  MMaammbbaassaa..  CCeess    eesssseenncceess  
ssoonntt  lleess  pplluuss  eexxppllooiittééeess  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  ggrraannddee  rrééssiissttaannccee,,  ddee  lleeuurrss  ccoouulleeuurrss  bbrriillllaanntteess  eett  ddee  
lleeuurr  ccoonnssoommmmaattiioonn  rraappiiddee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  llooccaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall..  
  
IIll  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ccoommmmee  DDAARRAAFFOORREESSTT  ((eenn  pphhaassee  eexxpplloorraattooiirree))  eett  EENNRRAA  
vviisseenntt  pplluuss  dd’’uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess..  EENNRRAA  eellllee--mmêêmmee  eexxppllooiittee  aauu  mmooiinnss  
5511  ((eessppèècceess))  vvaarriiééttééss  dd’’eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  ssuuiivvaanntt  lleess  mmuullttiipplleess  ccoommmmaannddeess  ddee  sseess  
aacchheetteeuurrss1188..  LLaa  lliissttee  ddeess  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  rreecceennssééeess  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  EENNRRAA  eesstt  rreepprriissee  eenn  
aannnneexxee  ddee  cceettttee  ééttuuddee  eett  mmoonnttrree  llee  ccaarraaccttèèrree  vvaarriiéé  eett  llaa  rriicchheessssee  ddeess  ffoorrêêttss  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  
MMaammbbaassaa..  
  

                                                 
1177  SSoouurrccee  ::  CCEENNEEMM,,  SSttaattuuttss  ::  MMeemmbbrreess  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn,,  BBiiaakkaattoo,,  22000044  

 

1188  EENNRRAA  SSAARRLL//BBeennii,,  FFiicchheess  tteecchhnniiqquueess  ddeess  eesssseenncceess  eexxppllooiittaabblleess    
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TTaabblleeaauu  1199::  EEsssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  eexxppllooiittééeess  --  AAxxee  MMaammbbaassaa  --  BBeennii1199  
  
NN°°  NNoommss  sscciieennttiiffiiqquueess  NNoommss  ppiillootteess  NNoommss  

vveerrnnaaccuullaaiirreess  
CCoouulleeuurr  DDuurreettéé  

0011  
0022  
0033  
  
0044  
0055  
0066  
0077  
  
0088  
0099  
  
1100  
1111  

EEnnttaannddrroopphhââggmmaa  ccyycclliinnddrriiccuumm  
EEnnttaannddrroopphhââggmmaa  ccaannddoolllleeii  
CChhlloorroopphhoorraa  eexxcceellssaa  
  
KKhhaayyaa  aanntthhootthheeccaa  
EEnnttaannddrroopphhrraaggmmaa  AAnnggoolleennssee    
TTiieegghheemmeellllaaHHeecckkeelliiii  
CCoorrddiiaa  aabbyyssssiinniiccaa  
  
GGiillbbeerrttiioonnddeennddrroonn  ddeewweevvrreeii  
GGuuaavveeaa  tthhmmppssoonniiii  
  
EErryytthhrroopphhlleeuumm  ssuuvveeoooolleennss  
AAllssttoonniiaa  CCoonnggeennssiiss..  ((BB))  

SSaappeellii  
KKoossiippoo  
IIrrookkoo//KKaammbbaallaa  
  
AAccaajjuu  dd’’AAffrriiqquuee  
TTiiaammaa  
MMaakkoorree  
CCoorrddiiaa  EEnnggee  
//MMuussiizzii  
LLiimmbbaallii  
BBoosssseeFFoonnccee//  
DDiiaammbbii  
TTaallii  
EEmmiieenn  

LLiibbooyyooIIII**  
LLiibbooyyoo  II**  
MMbbaallaa//MMppuunnggaa  
//MMuuvvuullaa**  
LLiinnzzoo**  
EEttoobboo**  
MMbbaallaa--MMbbaallaa  
NNggoommaannggoommaa  
//MMuulliinnggaattii**  
MMbbaauu  
SSuukkppaa  
  
AAkkoobbaa  
MMuuttoonnddoo  

BBrruunn--RRoouuggee  
BBrruunn--RRoouuggee  
BBrruunn--  JJaauunnee  
  
BBrruunn--rroouuggee  
BBrruunn--rroossee  RRoouuggee  
BBrruunn--RRoossee  
BBllaanncc--  jjaauunnee  
  
BBrruunn--  jjaauunnee  
RRoossee--  jjaauunnââttrree  
  
BBrruunn--jjaauunnââttrree  
JJaauunnee  

MMii--dduurr  
MMii--dduurr  
MMii--dduurr  
  
LLééggeerr  
LLééggeerr  
MMii--dduurr  
TTrrèèss  llééggeerr    
  
MMii--dduurr  
DDuurr  
  
TTrrèèss  dduurr  
TTrrèèss  llééggeerr  

  
LLeess  eesssseenncceess  eexxppllooiittééeess  ddaannss  cceett  aaxxee  ssoonntt  lleess  mmêêmmeess  qquuee  cceeuuxx  eexxppllooiittééss  ddaannss  lleess  aauuttrreess  
aaxxeess  dd’’eennqquuêêttee..  
  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  ssiixx  eesssseenncceess  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééeess  ccoommmmee  lleess  pplluuss  
eexxppllooiittééeess  ::  lliibbooyyoo,,  mmppuunnggaa,,  lliinnzzoo,,  eettoobboo,,  aabbooii--mmuuhheehhee  eett  nnggoommaa--nnggoommaa..  LLeess  nnoommss  
sscciieennttiiffiiqquueess  ddee  cceess  eesssseenncceess  ssoonntt  rreepprriiss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss..  
  
TTaabblleeaauu  2200::  EEsssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  eexxppllooiittééeess  --  AAxxee  MMaammbbaassaa  --  MMuunnggbbeerree  
  
NN°°  NNoommss  sscciieennttiiffiiqquueess  NNoommss  ppiillootteess  NNoommss  vveerrnnaaccuullaaiirreess  CCoouulleeuurr  DDuurreettéé  
0011  EEnnttaannddrroopphhrraaggmmaa  

ccyylliinnddrriiccuumm  
SSaappeellii  LLiibbooyyoo  iiii  BBrruunn--RRoouuggee  MMii--  dduurr  

0022  EEnnttaannddrroopphhrraaggmmaa  
ccaannddoolllleeii  

KKoossiippoo  LLiibbooyyoo  ii  BBrruunn--RRoouuggee  MMii--dduurr  

0033  KKhhaayyaa  aanntthhootthheeccaa  AAccaajjoouu  dd’’AAffrriiqquuee  LLiinnzzoo  BBrruunn--  RRoouuggee  LLééggeerr  
0044  MMiilliicciiaa  eexxcceellssaa  ssyynn..  

CChhlloorroopphhoorraa    eexxcceellssaa  
IIrrookkoo//kkaammbbaallaa  PPuunnggaa  BBrruunn--jjaauunnee  MMii--dduurr  

0055  CCoorrddiiaa  aabbyyssssiinniiccaa  CCoorrddiiaa  eennggee//  
mmuussiizzii  

NNggoommaannggoommaa  BBllaanncc--jjaauunnee  TTrrèèss  lleeggeerr  

  
TTaabblleeaauu  2211::  EEsssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  eexxppllooiittééeess  --  AAxxee  MMaammbbaassaa  --  KKiissaannggaannii  

  
NN°°  NNoommss  sscciieennttiiffiiqquueess  NNoommss  ppiillootteess  NNoommss  vveerrnnaaccuullaaiirreess  CCoouulleeuurr  DDuurreettéé  
0011  EEnnttaannddrroopphhrraaggmmaa  SSaappeellii  LLiibbooyyoo  BBrruunn  rroouuggee  MMii--dduurr  

  
0022  KKhhaayyaa  aanntthhootthheeccaa  AAccaajjoouu  LLiinnzzoo  BBrruunn  rroouuggee  LLééggeerr  
0033  AAllssttoonniiaa  ccoonnggeennssiiss  EEmmiieenn  MMuuttoonnddoo  JJaauunnee  TTrrèèss  llééggeerr  
  
LLeess  ddoonnnnééeess  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  RRaappppoorrtt  22000077  dduu  SSeerrvviiccee  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  
ppeerrmmeetttteenntt  dd’’iiddeennttiiffiieerr  sseeuulleemmeenntt  0066  eesssseenncceess  eexxppllooiittééeess  rreeppaarrttiieess  ddaannss  0033  ccllaasssseess  ccoommmmee  
cceellaa  eesstt    ddééccrriitt  ccii--ddeessssoouuss2200  ::  
  
  

                                                 
19

 DDoonnnnééeess  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
 
20 RRaappppoorrtt  SSeerrvviiccee  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  PPrroodduuccttiioonn  ddee  bbooiiss  ppaarr  eexxppllooiittaanntt  eett  ppaarr  eesssseennccee..  22000066..    44èè  ttrriimmeessttrree..  
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CCllaassssee  EEsssseenncceess  
CCllaassssee  11  ::  KKhhaayyaa  AAnntthhootthheeccaa  ((LLiinnzzoo))  

  EEnnttaannddrroopphhrraaggmmaa  ccyylliinnddrriiccoomm  ((SSaappeellii))  
  CClloorroopphhoorraa  EExxcceellssaa((  MMppuunnggaa))  

CCllaassssee  22  ::  ..TTiieegghheemmeellllaa  HHeecckkeellllii  ((MMbbaallaammbbaallaa))  
CCllaassssee  33  ::  ..CCoorrddiiaa  aabbyyssssiinniiccaa  ((NNggoommaannggoommaa))  

  ..AAllssttoonniiaa  CCoonnggeessiiss((BB))..  ((MMuuttoonnddoo))..  
  
IIll  aa  ééttéé  cceeppeennddaanntt  oobbsseerrvvéé  ssuurr  tteerrrraaiinn  qquu’’eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  eesssseenncceess  eexxppllooiittééeess,,  ttoouutteess  
lleess  eesssseenncceess  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  ccoouuppee  sseelloonn  llee  cchhooiixx  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt..    
EEnn  ppaarrccoouurraanntt,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  pprroovviissooiirree  ddee  rrééccoollttee  ddee  bbooiiss  dd’’œœuuvvrree  ddéélliivvrrééee  àà  
ll’’eexxppllooiittaanntt  KKaammbbaallee  TTeemmbboo  PPaassccaall  ppaarr  llee  CCoooorrddiinnaatteeuurr  PPrroovviinncciiaall  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree,,  EEaauuxx  eett  FFoorrêêttss  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee,,  oonn  ppeeuutt  ddééccoouuvvrriirr  ccee  qquuii  
ssuuiitt  ::  ««  ……aauuttoorriissee  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  MMoonnssiieeuurr  KKaammbbaallee  TTeemmbboo  PPaassccaall,,  rrééssiiddaanntt  àà  LLwweemmbbaa  eenn  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ddee  rrééccoolltteerr  lleess  bbooiiss  dd’’œœuuvvrreess  aauu  cchhooiixx  ddaannss  lleess  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  ddeess  
tteerrrriittooiirreess  ddee  MMaammbbaassaa  eett  dd’’IIrruummuu……  »»2211    CCeettttee  aauuttoorriissaattiioonn  ddéémmoonnttrree  qquuee  ll’’aauuttoorriittéé  qquuii  llaa  
ddéélliivvrree  nnee  pprrooccèèddee  àà  aauuccuunnee  lliimmiittaattiioonn  qquuaanntt  aauuxx  eesssseenncceess    àà  eexxppllooiitteerr..  
  
UUnnee  ««  aatttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  »»  aabboonnddee  ddaannss  llee  mmêêmmee  sseennss  ::  ««    jj’’aatttteessttee  qquuee  
MMoonnssiieeuurr  MMuuttuubbiillee  KKaattssiippaa  KKaanndduu,,  CCaannddiiddaatt  eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr  eesstt  ……hhaabbiilleettéé  ……ddee  pprraattiiqquueerr  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrêêtt……  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee……  ddeess  eesssseenncceess……  pprrééfféérrééeess  ppaarr  llee  ssoolllliicciittaanntt……  
jjuussqquu’’àà  ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ttoottaall  ddee  ttoouutteess  lleess  eessppèècceess  dd’’aarrbbrreess  cchhooiissiiss  ppaarr  llee  pprréécciittéé  2222»»..                    
  
SSuurr  tteerrrraaiinn,,    lleess  eexxppllooiittaannttss  oonntt  aaffffiirrmméé  qquu’’iillss  nnee  ffoonntt  llaa  ccoouuppee  qquuee  ddee  qquueellqquueess  eesssseenncceess  
tteelllleess  qquuee  llee  LLiibbooyyoo  ((EEnnttaannddrroopphhrraaggmmaa)),,  llee  MMppuunnggaa  ((CChhlloorroopphhoorraa  eexxcceellssaa)),,  llee  LLiinnzzoo  ((KKhhaayyaa  
aanntthhootthheeccaa)),,  EEttoobboo  ((EEnnttaannddrroopphhrraaggmmaa  aannggoolleennssee)),,  MMbbaallaa  mmbbaallaa  ((TTiieegghheemmeellllaa  HHeecckkeelliiii)),,  
NNggoommaannggoommaa((CCoorrddiiaa  aabbyyssssiinniiccaa)),,  MMbbaauu((  GGiillbbeerrttiiooddeennddrroonn  ddeewweevvrrii)),,  SSuukkppaa  ((GGuuaarreeaa  
tthhoommppssoonniiii)),,AAkkoobbaa  ((  EErryytthhrroopphhtteelleeuumm)),,MMuuttoonnddoo  ((  AAllssttoonniiaa  ccoonnggeessiiss)),,……CCeess  eesssseenncceess  
rreepprréésseenntteenntt  uunnee  vvaalleeuurr  ccoommmmeerrcciiaallee  pplluuss  éélleevvééee..    
  
CCeeppeennddaanntt,,  ll’’aarrttiiccllee  5511  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  ddiissppoossee  qquuee  ««  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  pprroottééggeerr  llaa  ddiivveerrssiittéé  
bbiioollooggiiqquuee  ffoorreessttiièèrree  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  cchhaarrggééee  ddeess  ffoorrêêttss  ppeeuutt,,  mmêêmmee  ddaannss  lleess  zzoonneess  
ffoorreessttiièèrreess  ccoonnccééddééeess,,  mmeettttrree  eenn  rréésseerrvvee  cceerrttaaiinneess  eesssseenncceess  oouu  ééddiicctteerr  ttoouutteess  rreessttrriiccttiioonnss  
qquu’’eellllee  jjuuggee  uuttiilleess  »»2233  
  
  
SSeeccttiioonn    55..  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDUU  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  
  
LL’’aarrttiiccllee  5522  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  ddiissppoossee  qquuee  ««  ttoouutt  ddéébbooiisseemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  ccoommppeennsséé  ppaarr  uunn  
rreebbooiisseemmeenntt  ééqquuiivvaalleenntt,,  eenn  qquuaalliittéé  eett  eenn  ssuuppeerrffiicciiee,,  aauu  ccoouuvveerrtt  ffoorreessttiieerr  iinniittiiaall  rrééaalliisséé  ppaarr  
ll’’aauutteeuurr  dduu  ddéébbooiisseemmeenntt  oouu  àà  sseess  ffrraaiiss  »»2244..  
  
LLoorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  iill  aa  ééttéé  rreemmaarrqquuéé  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  nn’’eesstt  ppaass  
aassssoorrttiiee  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  rreebbooiisseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ttoouuss  lleess  eexxppllooiittaannttss  qquuii  ssee  ccoonntteenntteenntt  ddee  
pprreennddrree  ttoouuss  lleess  pprroodduuiittss  lliiggnneeuuxx  ssaannss  ppeennsseerr  àà  ll’’aavveenniirr..    EEnn  aannaallyyssaanntt  lleess  ddiifffféérreennttss  
ddooccuummeennttss  ssiiggnnééss  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett    lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  
ccoouuttuummiièèrreess,,  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rreebbooiisseemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn..  
  

                                                 

2211  CCoooorrddiinnaatteeuurr  PPrroovviinncciiaall  ((SSoommwwee  KKiihhaassuullaa))  ,,  AAuuttoorriissaattiioonn  pprroovviissooiirree  ddee  rrééccoollttee  ddee  bbooiiss  dd’’œœuuvvrreess,,  22000055--22000066  
2222  AAtttteessttaattiioonn  ddee  vvaaccaannccee  ddee  tteerrrraaiinn  ddéélliivvrrééee  àà  ll’’eexxppllooiittaanntt  GGrrééggooiirree  LLuusseennggee  KKaakkuullee,,  2255  //1122  //22000000  
 
2233  LLooii  nn°°  001111//22000022  dduu  2299  aaooûûtt  22000022  ppoorrttaanntt  CCooddee  FFoorreessttiieerr,,  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ddee  llaa  RRDDCC,,  nnuumméérroo  ssppéécciiaall--3311  aaooûûtt  
22000022,,  pp..1177  
 
2244  IIddeemm  pp..  1188..  
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DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaxxeess  dd’’eennqquuêêttee,,  oonn  aa  nnoottéé  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  iinniittiiaattiivvee  ddee  
rreebbooiisseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  eexxppllooiittaannttss..  LLaa  ffoorrêêtt  ddee  MMaammbbaassaa  eesstt  ssoouummiissee  aaccttuueelllleemmeenntt  àà  
uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  ddééssoorrddoonnnnééee  eett  ccoommmmee  oonn  llee  vveerrrraa  pplluuss  llooiinn,,  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  eennttrraaîînneerraa  
ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  cceerrttaaiinneess  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess..    
  
LLoorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  oonn  aa  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  qquueellqquueess  ttiimmiiddeess  ddéémmaarrcchheess  qquuii  aauurraaiieenntt  ééttéé  
eeffffeeccttuuéé  eenn  rraappppoorrtt  aavvee  llee  rreebbooiisseemmeenntt..  LLaa  SSoocciiééttéé  EENNRRAA  aavvaaiitt  tteennttéé  ddee  ll’’aammoorrcceerr  ddaannss  ssoonn  
««  BBlloocc  BB  »»  àà  KKaattaannggaa  eett  MMaakkuummoo  ssaannss  iimmpplliiqquueerr  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  
aauurraaiieenntt,,    sseelloonn  MMmmee  MMaappkkuulluu,,  CChheeff  ddee  llaa  llooccaalliittéé  MMaappiimmbbii//  MMaannttuummbbii,,  ccrruu  qquuee  cc’’ééttaaiitt  uunnee  
mmaannœœuuvvrree  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  EENNRRAA  ddee  lleess  ddééppoossssééddeerr  ddee  lleeuurrss  cchhaammppss  eenn  yy  ppllaannttaanntt  ddeess  aarrbbrreess..    
  
EEnn  eeffffeett,,  cceettttee  eennttrreepprriissee  aavvaaiitt  ddééccllaarréé  qquuee  llaa  ffoorrêêtt  lluuii  aappppaarrtteennaaiitt..  EEllllee  aavvaaiitt  ddéécciiddéé  dd’’eennvvooyyeerr  
sseess  oouuvvrriieerrss  ppllaanntteerr  ddeess  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddeess  ppllaannttuulleess  ddaannss  lleess  cchhaammppss  ddeess  
ppaayyssaannss  ssaannss  lleess  ccoonnssuulltteerr  nnii  ddeemmaannddeerr  lleeuurr  aavviiss..  CC’’eesstt  aalloorrss  qquu’’eelllleess  ss’’yy  ssoonntt  ooppppoossééeess  eett  
oonntt  ddééttrruuiitt  cceess  ppllaannttuulleess  ccaarr  eelllleess  oonntt  ccrruu  qquuee  cceess  aarrbbrreess,,  uunnee  ffooiiss  eenn  mmaattuurriittéé,,  iillss  
aappppaarrttiieennddrraaiieenntt  àà  cceettttee  ssoocciiééttéé  eett  nnoonn  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  CCeettttee  tteennttaattiivvee  ddee  rreebbooiisseemmeenntt  
aa  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  éécchhoouuéé..  
  

 

LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  aa  uunn  eeffffeett  nnééffaassttee  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

((PPhhoottoo  ddeessyynnkkooyy0077))
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CCHHAAPPIITTRREE  TTRROOIISSIIEEMMEE  

DDOONNNNEEEESS  EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  EETT  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN    

FFOORREESSTTIIEERREE  DDAANNSS  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA..  

  

IInnttrroodduuccttiioonn  
  
AAuuttoouurr  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  cciirrccuulleenntt  ddeess  cchhiiffffrreess  eett  ddeess  
ssttaattiissttiiqquueess  ssoouuvveenntt  iinneexxiissttaannttss..  LLee  vvoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ffaaiibblleessssee  eett  
mmêêmmee  ddee  ccoommpplliicciittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  ccoommmmiiss  àà  cceett  eeffffeett  ccoonnssttiittuuee  uunn  ttaabboouu  
aauuttaanntt  qquuee  llee  ssoonntt  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  lliiggnneeuuxx,,  lleess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  
ppeerrççuueess,,  lleess  pprriixx  pprraattiiqquuééss,,  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree    
  
LL’’eennqquuêêttee  aa  tteennttéé  dd’’aabboorrdd  cceess  qquueessttiioonnss  eett  lleess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  sseemmbblleenntt  ddeemmeeuurrééeess..  LLeess  
ddoonnnnééeess  pprréésseennttééeess  ccii--ddeessssoouuss  rreesstteenntt  eennccoorree  ffrraaggmmeennttaaiirreess  eett  iinnddiiqquueenntt  qquuee  llee  sseecctteeuurr  eesstt  
mmiinnéé  ppaarr  ddeess  pprraattiiqquueess  ooppaaqquueess  eett  ssoouutteerrrraaiinneess..  
  
CCoommppttee  tteennuu  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ppoouurr  llaa  rreeccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  qquuaannttiittééss  eexxppllooiittééeess,,  
ll’’ééqquuiippee  dd’’eennqquuêêttee  aa  pprrooccééddéé  àà  llaa  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  mmooyyeennnnee  ssuurr  bbaassee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ffoouurrnniieess  
eett  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  nnoommbbrree  ddeess  ttrroonnççoonnnneeuusseess  eett  aauuttrreess  ééqquuiippeemmeennttss  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  
eexxppllooiittaannttss..  CCeerrttaaiinneess  ddoonnnnééeess,,  ccoommmmee  cceelllleess  ddee  EENNRRAA  oonntt  ééttéé  ffoouurrnniieess  ppaarr  sseess  aaggeennttss  eett  
rrééaajjuussttééeess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  nnoommbbrree  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rreemmoorrqquueess  qquuii  ffoonntt  llaa  nnaavveettttee  eennttrree  lleess  
zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  BBeennii  ppoouurr  llaa  lliivvrraaiissoonn  ddeess  ggrruummeess..    
  
  
SSeeccttiioonn  11..  ::  VVOOLLUUMMEE  DDUU  BBOOIISS  EEXXPPLLOOIITTEE  
  
PPlluussiieeuurrss  qquuaannttiittééss  ddee  bbooiiss  ssoorrtteenntt  cchhaaqquuee  jjoouurr  ddeess  ffoorrêêttss  ddee  MMaammbbaassaa..  MMaaiiss  àà  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  
ddee  llaa  tteennuuee  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  aauu  nniivveeaauu  dduu  SSeerrvviiccee  tteerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  
tteennddaannccee  gglloobbaallee  àà  llaa  ffrraauuddee  eennccoouurraaggééee  ppaarr  ddeess  pprraattiiqquueess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  eett  dd’’éévvaassiioonn  ddeess  
rreecceetttteess  ppuubblliiqquueess,,  oonn  nnee  ssaauurraaiitt  ppaass  vvrraaiimmeenntt  qquuaannttiiffiieerr  ttoouutt  llee  bbooiiss  eexxppllooiittéé  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  
ddee  MMaammbbaassaa..  BBiieenn  pplluuss,,  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  dduu  tteerrrriittooiirree  nnee  ssoonntt  ppaass  ccaappaabblleess  dd’’aassssuurreerr  
llee  ccoonnttrrôôllee  ddee    ttoouuss  lleess  eexxppllooiittaannttss  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree,,  lleess  vvooiieess  ddee  ssoorrttiiee  dduu  bbooiiss  
eexxppllooiittéé  cceettttee  pprroodduuccttiioonn    eett  lleess  qquuaannttiittééss  eeffffeeccttiivveemmeenntt  pprroodduuiitteess..  
  
LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee,,  qquuee  nnoouuss  pprréésseennttoonnss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ttaabblleeaauuxx  qquuii  ssuuiivveenntt  
ssoonntt  bbaassééeess  ssuurr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn..  CCeelllleess--ccii  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééeess  aavveecc  uunnee  
ssyynntthhèèssee  pprroodduuiittee  ppaarr  llee  SSeerrvviiccee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree..  CCoommmmee  oonn  ppoouurrrraa  
cceerrttaaiinneemmeenntt  ss’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee,,  uunn  ééccaarrtt  ccrriiaanntt  eesstt  ccoonnssttaattéé..  CCeett  ééccaarrtt  ddéémmoonnttrree  llee  
ccaarraaccttèèrree  ddééssoorrddoonnnnéé  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn,,  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  eexxppllooiittaannttss  eett  llee  
ccaarraaccttèèrree  aallééaattooiirree  eett  ppeeuu  ffiiaabbllee  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  aaccttuueelllleemmeenntt  ddiissppoonniibblleess  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  
ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt..  BBeeaauuccoouupp  ddee  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrrrooggééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  ppaarrlleenntt  mmêêmmee  dd’’uunnee  
cceerrttaaiinnee  ccoommpplliicciittéé  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  pprrééppoossééss  ddeess  sseerrvviicceess..  CCeellaa,,  eessttiimmee--tt--oonn,,  eesstt  
àà  llaa  bbaassee  ddee  cceerrttaaiinneess  pprraattiiqquueess  ppeeuu  oorrtthhooddooxxeess  aauuttoouurr  ddee  ddiifffféérreenntteess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  
dduueess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  àà  ll’’EEttaatt..  
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TTaabblleeaauu  2222::  VVoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  eett  mmooyyeennss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  22000066--22000077    
                                        AAxxee  MMaammbbaassaa  --  BBeennii2255  
NN°°  EExxppllooiittaanntt  MMaattéérriieellss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
MMooyyeennss  
dd’’éévvaaccuuaattiioonn  

QQuuaannttiittéé  eenn  mm33  DDeessttiinnaattiioonn  

11  
  
  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  
2244  
2255  
2266  
2277  
2288  
2299  
3300  
3311  
3322  
3333  
3344  
3355  
3366  
3377  
3388  
3399  
4400  

EENNRRAA  SSaarrll  BBeennii  
  
  
KKaammbbaallee  KKiitthhaammaalliikkoo  
PPaalluukkuu  MMbbuummbbaa  
KKaammbbaallee  TTeemmbboo  
KKaahhaasshhaa  KKaammuulleettaa  
EEssiimmoo  AAlliissii  
KKaammbbaallee  MMoolleemmaa  
BBaannddwwaa  NNaannggaa  
AAlleekkuu  KKiittiikkaa  
FFaammiillllee  AAnnddeesseellii  
MMaaddiiddii  MMuuttuuaallee  
KKaayyeennggaa  MMaanneennoo  
KKaasseerreekkaa  AAnniicceett  
LLuuzzoolloo  
NNzzaannzzuu  
MMaaddee  BBoollaallii  
BBoollwwaannii  
AAbbddaallllaahh  KKeebbee  
KKaahheehheerroo  
KKaalluummeellaa  
SSeennggeesseennggee  
KKaammbbaallee  KKaannyyaammuu  
AAkkaabbiisseennggii  
KKiittssaa  VVaallyyaannddaa  
SSookkoonnii  KKaawwaayyaa  
MMuuhhiinnddoo  KKiissaallii  
KKaattoo  
KKaakkuullee  SSiinnddaannii  
CCeeccaa2200mmaauulloo  
MMuuhhiinnddoo  KKaagghheellii  
HHaassssaann  KKaammbbeerree  
KKaakkuullee  MMbbaaiikkiiaa  
CChhrriissccoomm  
MMuuhhiinnddoo  MMaasshhaauurrii  
KKaammbbaallee  KKaayyoo  
MMookkaannddaa  MMbbaaffuumm  
KKaasseerreekkaa  MMaakkuummbboo  
KKaasseerreekkaa  VVuuhheessee  
AAtteellee  LLééoonn  
OOkkiittaakkooyy  

66  ttrroonnççoonnnneeuusseess,,  
ttrraacctteeuurr  ddee  
ddéébbaarrddaaggee  
  66  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
44  ttrroonnççoonnnneeuusseess        
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess        
44  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
11  ttrroonnççoonnnneeuussee      
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess  
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
11  ttrroonnççoonnnneeuussee    
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
44  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
44  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
44  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess      
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess  
  22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess  
22ttrroonnççoonnnneeuusseess    
22  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
11  ttrroonnççoonnnneeuussee      
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess    
11  ttrroonnççoonnnneeuussee          
33  ttrroonnççoonnnneeuusseess  

CCaammiioonnss  sseemmii--
rreemmoorrqquueess  
  
22  ccaammiioonnss  
22  ccaammiioonnss  
  
22  ccaammiioonnss    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CCaammiioonnss  
22  ccaammiioonnss  
  

1133660000  mm33  
  
  

11880000  mm33  
11880000  mm33  
11228800  mm33  
44550000  mm33  

117700  mm33  
334400  mm33  
332200  mm33  
775500  mm33  
550000  mm33  
222200  mm33  
330000  mm33  
223300  mm33  
229900  mm33  
221100  mm33  
112200  mm33  
447700  mm33  

55440000  mm33  
22990000  mm33  
22442200  mm33  

222200  mm33  
443300  mm33  
441100  mm33  
222200  mm33  
119900  mm33  

--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  

221155  mm33  
223300  mm33  
111100  mm33  
337755  mm33  

BBeennii  ––RRwwaannddaa  
  
  
NNaaiirroobbii//KKeennyyaa  
NNaaiirroobbii//KKeennyyaa  
NNaaiirroobbii//KKeennyyaa  
NNaaiirroobbii//KKeennyyaa  
BBeennii  
BBeennii  
BBeennii//BBuutteemmbboo  
BBeennii//KKaassiinnddii//UUggaannddaa  
BBeennii//BBuutteemmbboo  
BBeennii  
  
  
  
UUggaannddaa  vviiaa  BBeennii  
  
  
UUggaannddaa  vviiaa  KKaassiinnddii  
iiddeemm  
iiddeemm  
iiddeemm  
iiddeemm    
iiddeemm  
iiddeemm  
BBeennii,,  NNaaiirroobbii  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
BBeennii  
BBeennii//KKaassiinnddii//  
UUggaannddaa  

TTOOTTAALL  PPlluuss  ddee  2244..882255  mm33    

  
CCoommmmeennttaaiirreess::  
OOnn  ddéénnoommbbrree  pplluuss  ddee  110000  ttrroonnççoonnnneeuusseess  ddiisssséémmiinnééeess  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  cceett  aaxxee..  SSuurr  4400  eexxppllooiittaannttss  
iiddeennttiiffiiééss,,  oonn  nnee  ddiissppoossee  ddeess  ddoonnnnééeess  qquuee  ppoouurr  2277  eexxppllooiittaannttss..  CCeess  ddoonnnnééeess  ssoonntt  sseeuulleemmeenntt  iinnddiiccaattiivveess  ffaauuttee  
dd’’éélléémmeennttss  ssttaattiissttiiqquueess  ffiiaabblleess..  NNééaannmmooiinnss,,  ssuurr  bbaassee  ddee  cceess  ddoonnnnééeess  ffrraaggmmeennttaaiirreess,,  oonn  ppeeuutt  aavvaanncceerr  uunnee  
eessttiimmaattiioonn  aannnnuueellllee  ddee  2244882255  mm

33
  ddee  bbooiiss  pprroodduuiittss  2277  eexxppllooiittaannttss..  LL’’eennttrreepprriissee  EENNRRAA  vviieenntt  eenn  ttêêttee  aavveecc  uunnee  

pprroodduuccttiioonn  aannnnuueellllee  eessttiimmééee  àà  1111..336600  mm
33  

pprroodduuiittss  ppaarr  mmooiiss,,  ssooiitt  pprrèèss  ddee  5500%%  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ttoottaallee..    

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
25

 DDoonnnnééeess  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
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TTaabblleeaauu  2233::  VVoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  eett  mmooyyeennss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  22000066--22000077    
                                        AAxxee  MMaammbbaassaa  --  BBuunniiaa2266  
  

NN°°  

EExxppllooiittaanntt  MMaattéérriieellss  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

MMooyyeennss  
dd’’éévvaaccuuaattiioonn  

QQuuaannttiittééss//  
MMooyyeennnnee  ddee  
pprroodduuccttiioonn  22000066--
22000077  

DDeessttiinnaattiioonn    

0011  PPaalluukkuu  MMaannzzeellee  SSaallaa  ttrroonnççoonnnneeuusseess  ccaammiioonn  220099  mm33    
0022  EEddmmoonndd  MMuuhhiinnddoo  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 110044  mm33    
0033  AAnnggaappiiaa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 7777  mm33    
0044  CChheeff  ddee  GGrrpptt  SSiimmbboo  AAnnttooiinnee  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 5500  mm33    
0055  MMiicchheell  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 6622  mm33    
0066  PPeenneeaattoo  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 1155  mm33    
0077  KKeebbee  AAbbddaallllaahh  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 11335500  mm33    
0088  WWiillllyy  AAnnrr  BBuunniiaa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 771100  mm33    
1199  RRooggeerr  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 990000  mm33    
1100  JJeeaannnnoott  AAggwwaarraa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 771100  mm33    
1111  AAssaannii  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 440055  mm33    
1122  TTuubbii  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 667755  mm33    
1133  SSyyllvviiaa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 554400  mm33    
1144  AAbbddaallllaahh  PPeennee  MMbbaakkaa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 554400  mm33    
1155  CChheeff  ddee  CCoollll..    AAtteellee  LLééoonn  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 220033  mm33    
1166  AAbbdduu  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 554400  mm33    
1177  EEssddrraass  KKaaiiggwwaa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 11550000  mm33    
1188  AAzziizz  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 114455  mm33    
1199  MMaakkookkoo  PPaauull  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 225500  mm33    
2200  KKaasseerreekkaa  TTssoonnggoo  WWaayywwaayy  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 118888  mm33    
2211  BBeekkeerr  AAvvooaa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 5500  mm33    
2222  JJeeaann  BBaappttiissttee  HHyyddrriiss  BBaalluukkuu  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 1100,,2255  mm33    
2233  AAnnaammaallii  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 330000  mm33    
2244  KKaasseerreekkaa  FFaabbrriiccee  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 220099  mm33    
2255  JJeeaann  BBaappttiissttee  KKeerrcchhaann  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 225544  mm33    
2266  MMaammaann  VVaannnnuu  MMaaggbboo  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 228800  mm33    
2277  KKaabbaa  NN’’sseellee  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 228800  mm33    
2288  JJaaccqquueess  MMuubbuudduu  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 220044  mm33    
2299  NNzzaannzzuu  MMuuhhuummbbiirraa  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 113355  mm33    
3300  JJaaccqquueess  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 333300  mm33    
3311  SSiirriikkaa  ((BBaalliimmaannii  --  IIrruummuu))  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 440000  mm33    
3322  YYoossaammuu  ((  BBaammaannddee  --  IIrruummuu))  ttrroonnççoonnnneeuusseess ccaammiioonn 446655  mm33    
3333  KKiisseemmbboo  ((IIrruummuu))  ttrroonnççoonnnneeuusseess   550000  mm33    

TTOOTTAALL  1122  668800,,2255  mm33    
  
CCoommmmeennttaaiirreess  
LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’aaxxee  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22000066--22000077  eesstt  eessttiimmééee  àà  1122668800,,2255  mm

33  
ddee  bbooiiss..  IIll  ssee  ddééggaaggee  qquuee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  ddééccllaarrééee  ddaannss  qquuaattrree  ssiitteess  dduu  tteerrrriittooiirree  dd’’IIrruummuu  ééqquuiivvaauutt  àà  11336655  mm
33
  ddee  bbooiiss,,  ssooiitt  1100,,66%%..  LLaa  pprroodduuccttiioonn  

mmooyyeennnnee  ppoouurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  --  LLoolluuaa  eesstt  eessttiimmééee  àà  1111..331155,,2255  mm
33
  ddee  bbooiiss,,  ssooiitt  8899,,22%%..    

  
TTaabblleeaauu  2244::  VVoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  eett  mmooyyeennss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  22000066--22000077    
                                        AAxxee  MMaammbbaassaa  --  MMuunnggbbeerree2277  
  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  MMaattéérriieellss  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

MMooyyeennss  
dd’’éévvaaccuuaattiioonn  

QQuuaannttiittéé  eenn  mm33  DDeessttiinnaattiioonn  

0011..  
0022..  
0033..  
0044..  
0055..  
0066..  

DDookkuu  
BBaassiibbeemmbbee  
KKaammbbiilloo    PPiinneettoo  
NNeessttoorr    MMaazziiaannee  
MMiicchheell    BBaacchhuuyyaannee  
AAnnggaappiiaa  

TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  

ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  

115500  mm33  

220000  mm33  

220000  mm33  
660000  mm33  
115500  mm33  
220000  mm33  

  

                                                 
26

 DDoonnnnééeess  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
 
27

 DDoonnnnééeess  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
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0077..  
0088..  
0099..  
1100..  
1111..  
1122..  
1133..  
1144..  
1155..  
1166..  
1177..  
1188..  
1199..  
2200..  

MMiissssiioonn  MMaannddiimmaa  
EE..PP..  BBiinnaassee  
AAbbddaallllaahh    KKeebbee  
KKaatteemmbboo    HHeennrrii  
AAppaauulliinnee    MMaatteessoo  
SSttaannyy  
MMuuhhiinnddoo    CChhuummaa    EEddmmoonndd  
JJeeaannnnoott    AAggwwaallaa  
AAtthhee  
IIbbrraahhiimm    MMaakkaannggaa  
SShhaabbaannii  
MMaalluunngguu  
BBaauuddoouuiinn    FFiimmbboo  
MMaammaann    NNeeeemmaa  

TTrroonnççoonnnneeuussee  
--  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee  
TTrroonnççoonnnneeuussee    

ccaammiioonn    
--    
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn  
ccaammiioonn    

880000  mm33  
88  mm33  
990000  mm33  
330000  mm33  
11880000  mm33  
225500  mm33  
33000000  mm33  
22000000  mm33  
220000  mm33  
--  
11550000  mm33  
225500  mm33  
335500  mm33  

44000000  mm33  

TTOOTTAALL  1166..885588  mm33    
CCoommmmeennttaaiirreess    
CCee  ttaabblleeaauu  rreennsseeiiggnnee  qquuee  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  bbooiiss  pprroodduuiitt  ssuurr  cceett  aaxxee  eesstt  éévvaalluuééee  àà  1166..885588  mm33  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  2200  
eexxppllooiittaannttss  ffiigguurraanntt  ddaannss  ccee  ttaabblleeaauu..  
  
TTaabblleeaauu  2255::  VVoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  eett  mmooyyeennss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  22000066--22000077    
                                        AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii2288    
NN°°  EExxppllooiittaanntt  MMaattéérriieellss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
MMooyyeennss  
dd’’éévvaaccuuaattiioonn  

QQuuaannttiittéé  eenn  mm33  DDeessttiinnaattiioonn  

0011  MMuuttuubbiillee  KKaattssiiddaa  ttrroonnççoonnnneeuussee  ccaammiioonn  336600  mm33    
0022  HHeellii  RRaammaazzaannii  ttrroonnççoonnnneeuussee ccaammiioonn 337700  mm33    
0033  KKiittaammbbaallaa  WWeennggaa  ttrroonnççoonnnneeuussee ccaammiioonn 447700  mm33    
0044  CClleeoopphhaass  TTssaammuullii  ttrroonnççoonnnneeuussee ccaammiioonn 226600mm33    
0055  MMaajjoorr    IIttuullaa  ttrroonnççoonnnneeuussee ccaammiioonn 110000mm33    
0066  MMuuppiirraa    FFaazziillmmuusshhaakkuulluu  ttrroonnççoonnnneeuussee ccaammiioonn 3333  mm33    
0077  MMuusshhaakkuulluu  ttrroonnççoonnnneeuussee ccaammiioonn 119900  mm33    
0088  JJeeaannnnoott  ttrroonnççoonnnneeuussee ccaammiioonn 1133  mm33    

TToottaall      11779966mm33    
CCoommmmeennttaaiirreess  
DDaannss  cceett  aaxxee,,  iill  ssee  ddééggaaggee  ddee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  qquuee  ppoouurr  lleess  0088  eexxppllooiittaannttss  iiddeennttiiffiiééss,,  llaa  mmooyyeennnnee  ddee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  22000066--22000077  eesstt  eessttiimmééee  àà  11779966  mm
33
..  

  
  
AApprrèèss  aavvooiirr  ppaasssséé  eenn  rreevvuuee  lleess  ddiifffféérreenntteess  ddoonnnnééeess  pprréésseennttééeess  ddaannss  lleess  ttaabblleeaauuxx  ddee  
ssyynntthhèèssee  ccii--ddeessssuuss,,  iill  ssee  ddééggaaggee  qquuee  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ccoonnnnaaîîtt  uunn  vvéérriittaabbllee  
ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddee  sseess  ffoorrêêttss  ddoonntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’uunn  vvoolluummee  ddee  
5566..111199,,2255  mm33    ddee  bbooiiss  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000066--22000077..  CCee  cchhiiffffrree  rreepprréésseennttee  lleess  ddoonnnnééeess  qquuii  oonntt  
ppuu  êêttrree  rrééccoollttééeess  eett  rreeccoonnssttiittuuééeess..  PPoouurr  cceerrttaaiinnss  eexxppllooiittaannttss,,  oonn  nn’’aa  ppaass  ppuu  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  
qquuaannttiittééss  pprroodduuiitteess..  PPoouurr  cceerrttaaiinnss  aaxxeess,,  lleess  qquuaannttiittééss  ddééccllaarrééeess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eenn  ddeeççàà  ddee  llaa  
rrééaalliittéé  ffaauuttee  ddee  mmééccaanniissmmeess  ffiiaabblleess  ddee  qquuaannttiiffiiccaattiioonn..  DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  oonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  
ssiittuuaattiioonn  ddeess  qquuaannttiittééss  pprréésseennttééeess  eesstt  nneetttteemmeenntt  iinnfféérriieeuurree  aauuxx  eessttiimmaattiioonnss  dduu  tteerrrraaiinn..  
  
  
LLeess  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddee  pprroodduuccttiioonn  rrééccoollttééeess  ppaarraaiisssseenntt  nnee  ppaass  ccoorrrreessppoonnddrree  aavveecc  
cceelllleess  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  22000066--22000077  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree..  LLee  
ttaabblleeaauu  qquuii  ssuuiitt,,  ééllaabboorréé  ssuurr  bbaassee  ddee  ccee  rraappppoorrtt,,  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  lleess  cchhiiffffrreess  ddééccllaarrééss  
ooffffiicciieelllleemmeenntt..  
  
  
  
  

                                                 
28

 DDoonnnnééeess  rrééccoollttééss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  jjuuiilllleett//aaooûûtt  22000077  
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TTaabblleeaauu  2266  ::  PPrroodduuccttiioonn  ddeess  bbooiiss  ppaarr  eexxppllooiittaanntt  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  --  EExxeerrcciiccee  22000066--
220000772299  ((SSttaattiissttiiqquueess  ooffffiicciieelllleess  dduu  tteerrrriittooiirree))  

NN°°  EExxppllooiittaanntt  PPrroodduuccttiioonn  TToottaallee  OObbsseerrvvaattiioonn  
0011  SSookkoonnii    KKaawwaannii  6666,,113399  mm  33    
0022  KKaammbbaallee    KKiittaauulliikkoo    119900,,002288    mm  33    
0033  MMuuhhiinnddoo    MMaasshhaauurrii  2244,,770011  mm  33    
0044  EEssiimmoo    AAlliissii      3366,,115500  mm  33    
0055  KKaahhuunndduu    NNdduullaannii  3399,,226611  mm  33    
0066  KKaammbbaallee    TTeemmbboo    PPaassccaall  2233,,884488  mm  33    
0077  MMwwaannddaa    GGhhaalliirrwwaa  2288,,997733  mm  33    
0088  KKaammbbaallee    MMoolleemmaa  6633,,994444  mm  33    
0099  KKaammuulleettee    KKaahhaasswwaa  5500,,118877  mm  33    
1100  KKaammbbaallee    KKuullee    PPoolloo  4433,,332233  mm  33    
1111  FFaammiillllee  AAnnddiisseellii  225533,,550099  mm  33    
1122  MMaaddiiddii    MMuuttuuaallee  8844,,222255  mm  33    
1133  KKaasseerreekkaa    VVuuhheessee  6622,,886633  mm  33    
1144  AAtteellee    LLeeoonn  115500,,556688  mm  33    
1155  LLiittooyy    LLiikkuunnddaa  7733,,110044  mm  33    
1166  AAssssaann    BBiinn    BBaakkaallaassssaa  117755  ,,550044  mm  33    
1177  BBaannddwwaa    NNaannggaa  8822,,881122  mm  33    
1188  KKoommbbii    JJoosseepphh  4422,,997744  mm  33    
1199  KKaayyookkaa    PPaatttthhoorrss  114422,,889911  mm  33    
2200  OOkkiittaakkooyy    DDoovv  111100,,559955  mm  33    
2211  AAggwwaallaa    JJeeaannnnoott  3344,,118855  mm  33    
2222  AAlleekkuu    KKiittiikkaa  225599,,668899  mm  33    
2233  MMuuhhiinnddoo    EEddmmoonndd  3366,,886644  mm  33    
2244  AAppaayyaa    AAddaammuu  6633,,558866  mm  33    
2255  BBoollaannggaa    WWaa    SSiimmbbaa  223377,,996699  mm  33    
2266  KKaattssuuvvaa    MMaahhaammbbaa  6688,,336677  mm  33    
2277  MMuuhhiinnddoo  VViitthheegghhee  222233,,557788  mm  33    
2288  EEnnrraa    SSaarrll//BBeennii  1111..110055,,336633  mm  33    
  TToottaall  1133..777744,,770000  mm  33    
  
CCoommmmeennttaaiirreess    
PPoouurr  2288  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ddééccllaarrééss  ppaarr  llee  tteerrrriittooiirree,,  llaa  pprroodduuccttiioonn  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22000066  --  22000077  eesstt  eessttiimmééee  àà  
1133..777744,,770000  mm  33  dduu  bbooiiss..  EEnn  ffaaiissaanntt  uunnee  ccoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  ll’’oonn  ppeeuutt  ccoonnssttaatteerr  
qquuee  llee  vvoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé,,  tteellllee  qquuee  pprréésseennttééee  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee  dduu  tteerrrriittooiirree,,  eesstt  nneetttteemmeenntt  iinnfféérriieeuurr  àà  
cceelluuii  eeffffeeccttiivveemmeenntt  rreeccoonnssttiittuuéé  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  dduu  tteerrrraaiinn..  LL’’oonn  nnoottee  uunn  ééccaarrtt  ccrriiaanntt    ddee  1133  777744,,770000  mm  33    
ccoonnttrree  5566..111199,,2255  mm  33..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  pprréésseennttééeess  ppaarr  llee  tteerrrriittooiirree  rreepprréésseenntteenntt  1199%%  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  rreeccoonnssttiittuuééee  
ppoouurr  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee  àà  ll’’iissssuuee  ddeess  eennqquuêêtteess..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ssee  jjuussttiiffiiee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  tteerrrriittooiirree  nn’’aa  ddééccllaarréé  
qquuee    2288  eexxppllooiittaannttss  aalloorrss  qquuee  ddaannss  lleess  0044  aaxxeess,,  ll’’eennqquuêêttee  aa  ppuu  ééttaabblliirr  qquu’’iill    yy  eenn  aa  uunnee  cceennttaaiinnee..  PPaarrmmii  lleess  
eexxppllooiittaannttss  ddoonntt  lleess  iiddeennttiittééss  oonntt  ééttéé  éélluuddééeess,,  oonn  oobbsseerrvvee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddeess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  
mmiilliittaaiirreess  llooccaalleess  aauuxxqquueelllleess  oonn  ppeeuutt  aajjoouutteerr  lleess  pprroottééggééss  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess..    LL’’oonn  ppeeuutt  ddéédduuiirree  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  
qquuee  cceettttee  ooppéérraattiioonn  ss’’aaccccoommppaaggnnee  dd’’uunnee  éévvaassiioonn    ddeess  rreecceetttteess  ppeerrççuueess  qquuii  cceerrttaaiinneemmeenntt  nnee  pprreennnneenntt  ppaass  llaa  
ddiirreeccttiioonn  dduu  ttrrééssoorr  ppuubblliicc..  
  
FFaauuttee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ssttaattiissttiiqquuee  ffiiaabbllee  eett  dd’’uunn  sseerrvviiccee  aaddmmiinniissttrraattiiff  mmeettttaanntt  àà  jjoouurr  lleess  ddoonnnnééeess  
ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ll’’ééttuuddee    tteennttee  dd’’eexxttrraappoolleerr  lleess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  qquuaannttiittééss  ddee  bbooiiss  eexxppllooiittééeess  ssuurr  
bbaassee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  pprreemmiièèrree  mmaaiinn  rrééccoollttééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn..  CCeess  ddoonnnnééeess  ccoonnttiieennnneenntt  ddee  
ffoorrtteess  ffaaiibblleesssseess  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  aavveecc  uunnee  eexxttrrêêmmee  pprrééccaauuttiioonn..  LL’’aammpplleeuurr  ddee  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ddiissccuuttaabbllee,,  ccee  ssoonntt  lleess  oorrddrreess  ddee  ggrraannddeeuurr  eenn  pprroodduuccttiioonn  qquu’’iill  iimmppoorrttee  
ddee  cchheerrcchheerr  àà  pprréécciisseerr..    
  
LLaa  vvaarriiaabbiilliittéé  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ttaabblleeaauuxx  pprréésseennttééss  iinnddiiqquuee  lleess  
ddiiffffiiccuullttééss  qquuee  ll’’ééqquuiippee  ddee  ll’’ééttuuddee  aa  rreennccoonnttrrééeess  ddaannss  uunn  ddoommaaiinnee  ooùù  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ssoonntt  ssooiitt  
iinneexxiissttaanntteess,,  ssooiitt  nnéégglliiggééeess..  LLaa  ppeeuurr  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ddee  ddéévvooiilleerr  lleess  vvrraaiieess  qquuaannttiittééss  

                                                 
29 RRaappppoorrtt  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ––  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  22000066--22000077  
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pprroodduuiitteess  eesstt  jjuussttiiffiiééee  ppaarr  lleeuurr  ssoouuccii  ddee  nnee  ppaass  eexxppoosseerr  ««  lleeuurrss  aaffffaaiirreess  »»  ppoouurr  nnee  ppaass  ssuusscciitteerr  
ll’’aappppééttiitt  ddeess  sseerrvviicceess  ««  ttaaxxaatteeuurrss  »»..  LL’’oonn  ccoommpprreenndd  aaiisséémmeenntt  qquuee  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  dduu  rryytthhmmee  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  vvaa  pprroovvooqquueerr  uunnee  vvéérriittaabbllee  ddéévvaassttaattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  àà  MMaammbbaassaa  aavveecc  ddeess  
ccoonnssééqquueenncceess  rreeddoouuttaabblleess..  
  
  
SSeeccttiioonn  22  ::  MMOOYYEENNSS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  EETT  DD’’EEVVAACCUUAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  
    
CCoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  ééttaabbllii  ddaannss  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  llee  vvoolluummee  dduu  bbooiiss  
aaccttuueelllleemmeenntt  eexxppllooiittéé  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  iill  rreessssoorrtt    ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  
ssuurr  tteerrrraaiinn  qquuee  llee  sseeuull  eexxppllooiittaanntt  iinndduussttrriieell  qquuii  ooppèèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  eesstt  
ll’’eennttrreepprriissee  EENNRRAA  ddoonntt  lleess  aaccttiivviittééss  ssoonntt  ccoonncceennttrrééeess  ssuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii..  
CC’’eesstt  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  qquuii  mmoobbiilliissee  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  tteecchhnniiqquueess  aapppprroopprriiééss  ttaanntt  
ddaannss  llaa  ccoouuppee  qquuee  ddaannss  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  dduu  bbooiiss..  
  
DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  ll’’oonn  aa  rreemmaarrqquuéé  qquuee  cc’’eesstt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseemmii  
iinndduussttrriieellllee  qquuii  eesstt  llaa  pplluuss  pprraattiiqquuééee..  EEllllee  eesstt  sseemmii  --  iinndduussttrriieellllee  ppaarrccee  qquu’’eellllee  uuttiilliissee  ddeess  
ttrroonnççoonnnneeuusseess  ppoouurr  ll’’aabbaattttaaggee  ddeess  aarrbbrreess  eett  ppoouurr  llee  sscciiaaggee..  AAccttuueelllleemmeenntt,,  ccee  ttyyppee  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  pprrééppoonnddéérraanntt..    
SSuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess,,  oonn  ppeeuutt  eessttiimmeerr  qquuee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aaccttuueellllee  
dduu  bbooiiss  àà  MMaammbbaassaa  mmoobbiilliissee  pprrèèss  ddee  220000  ttrroonnççoonnnneeuusseess  rreeppaarrttiieess  ddaannss  lleess  ssiitteess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  vviissiittééeess  ccoommmmee  ssuuiitt  sseelloonn  lleess  aaxxeess  ::  

••  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ::  110000  ttrroonnççoonnnneeuusseess  ((  ++  ))  
••  AAxxee  MMaammbbaassaa  --  BBuunniiaa  ::  6677  ttrroonnççoonnnneeuusseess  
••  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  ::  2233  ttrroonnççoonnnneeuusseess  
••  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  ::  77  ttrroonnççoonnnneeuusseess    

LL’’eexxppllooiittaattiioonn  aarrttiissaannaallee  tteenndd  àà  ddiissppaarraaîîttrree..  TTrrèèss  ppeeuu  dd’’eexxppllooiittaannttss  ((1111))  rreeccoouurreenntt  eennccoorree  àà  llaa  
sscciiee  mmaannuueellllee  
  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  eett  llee  ttrraannssppoorrtt  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé,,  iill  aa  ééttéé  gglloobbaalleemmeenntt  
ccoonnssttaattéé  qquuee  llaa  mmaajjoorriittéé  dd’’eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  nnee  ppoossssèèddeenntt  ppaass  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ttrraannssppoorrtt  
pprroopprreess..  IIllss  rreeccoouurreenntt  àà  llaa  llooccaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  àà  lloonngguuee  ddiissttaannccee..  
LLooccaalleemmeenntt,,  ccee  ssoonntt  lleess  jjeeuunneess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ppyyggmmééeess  qquuii  ssoorrtteenntt  llee  bbooiiss  ddeess  ssiitteess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  jjuussqquu’’aauuxx  aabboorrddss  ddee  llaa  rroouuttee  ooùù  oonn  ppeeuutt  ffaacciilleemmeenntt  cchhaarrggeerr  lleess  vvééhhiiccuulleess  lloouuééss..  
LLeess  eexxppllooiittaannttss  qquuii  ppoossssèèddeenntt  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ppoouurr  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  lleeuurrss  pprroodduuiittss  nnee  
pprréésseenntteerraaiieenntt  66%%  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eexxppllooiittaannttss..  

  
      VVééhhiiccuullee  cchhaarrggéé  ddee  bbooiiss  eett  pprrêêtt  àà  ssoorrttiirr  ddee  MMaammbbaassaa  àà  ppaarrttiirr  dduu  PPoonntt  IIttuurrii  ((AAxxee  MMaammbbaassaa--BBuunniiaa))  

((PPhhoottoo  ddeessyynnkkooyy0077))  
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SSeeccttiioonn  33  ::  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  AAUU  NNIIVVEEAAUU  LLOOCCAALL  
    
LLaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ss’’eesstt  iinntteennssiiffiiééee  cceess  ddeeuuxx  
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  LLaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  lliiggnneeuuxx  aauu  nniivveeaauu  llooccaall  nnee  ccoonnnnaaîîtt  aauuccuunnee  mmeessuurree  
dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ll’’EEttaatt..  LLeess  pprriixx  vvaarriieenntt  dd’’uunn  aaxxee  àà  uunn  aauuttrree,,  dd’’uunnee  
ppéérriiooddee  àà  uunnee  aauuttrree..  IIllss  ssoonntt  ffiixxééss  sseelloonn  llaa  llooii  ddee  ll’’ooffffrree  eett  ddee  llaa  ddeemmaannddee..  
  
LLeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  ssuurr  tteerrrraaiinn  oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquuee  lleess  pprraattiiqquueess  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  
ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  dduu  bbooiiss  ssoonntt  vvaarriiaabblleess..  
  
DDaannss  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa--  BBeennii,,  iill  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  qquuee  lleess  eexxppllooiittaannttss  œœuuvvrraanntt  ssuurr  cceett  aaxxee  
nnee  pprroodduuiisseenntt  ppaass  dduu  bbooiiss  ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  llooccaallee..  LLee  bbooiiss  eexxppllooiittéé  eesstt  ddeessttiinnéé  àà  
ll’’eexxppoorrttaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  eexxppllooiittaannttss  ssuuiivvaannttss  ::  KKaammuulleettee,,  EENNRRAA,,  
KKAAMMAABBAALLEE  KKIITTHHAAMMUULLIIKKAA,,..  LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  cceess  eexxppllooiittaannttss  eesstt  éévvaaccuuééee  vveerrss  NNaaiirroobbii  vviiaa  
BBeennii  àà  bboorrdd  ddeess  ccaammiioonnss  ddee  pplluuss  ddee  8800  ttoonnnneess..  LLeess  ppeettiittss  eexxppllooiittaannttss  vveennddeenntt  lleeuurr  bbooiiss  àà  ddeess  
nnééggoocciiaannttss..  LLeess  pprriixx  ggéénnéérraalleemmeenntt  pprraattiiqquuééss  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  
••  ppoouurr  lleess  aabbaattttuuss  ccuullttuurraauuxx,,  uunn  aarrbbrree  rreevviieenntt  eenn  mmooyyeennnnee  àà  4400$$  ;;  
••  11  mm  33  ddee  bbooiiss  sscciiéé  ssee  ttrroouuvvaanntt  eennccoorree  ddaannss  llaa  ffoorrêêtt  eesstt  vveenndduu  àà  9900$$  ;;  
••  11  mm  33  ddee  bbooiiss  sscciiéé  ssee  ttrroouuvvaanntt  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  rroouuttee  rreevviieenntt  àà  113300$$  ;;  
••  11  mm  33  ddee  bbooiiss  sscciiéé  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddééjjàà  cchhaarrggéé  ddaannss  llee  vvééhhiiccuullee    ccooûûttee115500$$  ;;  
••  11  ppllaanncchhee  ddee  33xx5500xx550000  ccmm  ::  11$$  ;;  
••  11  cchheevvrroonn  ddee  77xx77xx550000  ccmm  ::  11$$..  
LLeess  pprriixx  iinnddiiqquuééss  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  nnééggoocciiaabblleess..    
  
CCeeppeennddaanntt,,  sseelloonn  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeççuueess,,    11  mm  33    ddee  ppllaanncchhee  vveenndduu  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  eenn  
ll’’ooccccuurrrreennccee  àà  NNaaiirroobbii//KKeennyyaa  eett  àà  KKaammppaallaa//OOuuggaannddaa,,    rreevviieennddrraaiitt  àà  pplluuss  ddee  555500$$..  CCeess  pprriixx  
ddééppeennddeenntt  ddee  llaa  qquuaalliittéé  eett  ddee  llaa  dduurreettéé  dduu  bbooiiss..  LLee  bbooiiss  rroouuggee  eesstt  ppoouurr  llee  mmoommeenntt  llee  pplluuss  
rreecchheerrcchhéé  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé..    
  
EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  ll’’eennqquuêêttee  aa  rréévvéélléé  qquuee  llee  pprriixx  mmooyyeenn  ddee  11  
mm  33  ddee  bbooiiss    eesstt  ddee  110000$$..  AAlloorrss  qquu’’uunnee  ppllaanncchhee  ddee  33xx5500xx550000  ccmm  ccooûûttee  55$$  eett  11  cchheevvrroonn  ddee  
77xx77xx550000  ccmm  eesstt  vveenndduu  àà    11$$..  
  
DDaannss  lleess  aaxxeess  MMaammbbaassaa  --  NNdduuyyee  eett  MMaammbbaassaa  --  KKiissaannggaannii,,  lleess  pprriixx  pprraattiiqquuééss  aavvooiissiinneenntt  cceeuuxx  
rreepprriiss  ccii--ddeessssuuss..  AA  ppaarrttiirr  ddeess  ddoonnnnééeess  cchhiiffffrrééeess  rrééccoollttééeess,,  oonn  ppeeuutt  rreeccoonnssttiittuueerr  llee  ttaabblleeaauu  ddee  
ssyynntthhèèssee  ppoouurr  lleess  pprriixx  pprraattiiqquuééss  llooccaalleemmeenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  
TTaabblleeaauu  2277  ::  SSyynntthhèèssee  ddeess  pprriixx  pprraattiiqquuééss  
NN°°  PPrroodduuiittss  AAxxee  MMaammbbaassaa  --

BBeennii  
AAxxee  MMaammbbaassaa  --
BBuunniiaa  

AAxxee  MMaammbbaassaa  --
KKiissaannggaannii  

AAxxee  MMaammbbaassaa  --
MMuunnggbbeerree  

11..  11  mm  33  ddee  bbooiiss  sscciiéé  110000$$  110000$$  110000$$  110000$$  
22..  11  aarrbbrree  ((aabbaattttuuss  

ccuullttuurraauuxx))  
4400$$  --  88$$  4400  $$  

33..  11  ppllaanncchhee  55$$  55$$  44$$  66$$  
44..  11  cchheevvrroonn  11$$  11$$  11..55$$  11$$  

  
CCoommmmeennttaaiirreess  ::  
EEnn  aannaallyyssaanntt  llee  ttaabblleeaauu,,  ll’’oonn  nnoottee  qquuee  lleess  pprriixx  pprraattiiqquuééss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  aaxxeess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoonntt  pprreessqquuee  lleess  mmêêmmeess..  TToouutteeffooiiss,,  iill  eesstt  uuttiillee  ddee  rreetteenniirr  qquuee  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  pprriixx  
ssee  ffaaiitt  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé..  QQuuaanntt  iill  yy  aa  uunnee  ffoorrttee  ddeemmaannddee,,  lleess  pprriixx  mmoonntteenntt  
iinnéévviittaabblleemmeenntt..  EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  llee  pprriixx  eesstt  ffiixxéé  eenn  tteennaanntt    ccoommppttee  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  
qquuaalliittéé  ddeess  eesssseenncceess  mmiisseess  eenn  vveennttee  ((ccoouulleeuurr  eett  dduurreettéé))..  
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SSeeccttiioonn  44  ::  RREEGGAARRDD  SSUURR  LLEESS  TTAAXXEESS  EETT  RREEDDEEVVAANNCCEESS    
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  aauu  ppaaiieemmeenntt  rréégguulliieerr  ddeess  ssoommmmeess  aauu  ttiittrree  ddee  ttaaxxeess  eett  
rreeddeevvaanncceess  àà  ll’’EEttaatt..  LL’’aarrttiiccllee  112211  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  ddéétteerrmmiinnee  llee  ttyyppee  ddee  ttaaxxeess  eett  
rreeddeevvaanncceess  àà  ppaayyeerr  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ::  

••  rreeddeevvaannccee  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  ccoonnccééddééee  ;;  
••  ttaaxxee  dd’’aabbaattttaaggee  ::  ((eellllee  vvaarriiee  sseelloonn  lleess  ccllaasssseess  ddeess  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  eett  lleess  zzoonneess  

ddee  pprrééllèèvveemmeenntt))  ;;  
••  ttaaxxeess  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ;;  
••  ttaaxxeess  ddee  ddéébbooiisseemmeenntt  ;;  
••  ttaaxxeess  ddee  rreebbooiisseemmeenntt..  

LL’’aarrttiiccllee  112222  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  ééttaabblliitt  llaa  cclléé  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  
ffoorreessttiièèrreess  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

••  rreeddeevvaannccee  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  ccoonnccééddééee  ::  4400%%  aauuxx  eennttiittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddéécceennttrraalliissééeess  
ddee  pprroovveennaannccee  ddeess  bbooiiss  eett  6600%%aauu  TTrrééssoorr  PPuubblliicc  ;;  

••  ttaaxxee  dd’’aabbaattttaaggee  ::  5500%%  aauu  FFoonnddss  FFoorreessttiieerr  nnaattiioonnaall  eett  5500%%  aauu  TTrrééssoorr  PPuubblliicc  ;;  
••  ttaaxxeess  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ::  110000%%  aauu  TTrrééssoorr  PPuubblliicc    
••  ttaaxxeess  ddee  ddéébbooiisseemmeenntt  ;;  5500%%  aauu  FFoonnddss  FFoorreessttiieerr  nnaattiioonnaall  eett  5500%%  aauu  TTrrééssoorr  PPuubblliicc    
••  ttaaxxeess  ddee  rreebbooiisseemmeenntt  ::  110000%%  aauu  FFoonnddss  FFoorreessttiieerr  nnaattiioonnaall..  

  
CCeeppeennddaanntt,,  iill  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  ssuurr  tteerrrraaiinn  qquuee  llaa  ffiissccaalliittéé  ffoorreessttiièèrree  tteellllee  qquuee  ffiixxééee  ppaarr  llaa  llooii  nn’’eesstt  
ppaass  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  PPlluussiieeuurrss  sseerrvviicceess  iinntteerrvviieennnneenntt    eett  oonn  yy  rreettrroouuvvee  llaa  DDGGII,,  ll’’AANNRR,,  llaa  PPNNCC,,  
ll’’IIPPMMEEAA,,  lleess  FFAARRDDCC,,  llaa  DDEEMMIIAAPP,,  llee  SSeerrvviiccee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  llee  SSeerrvviiccee  dduu  CCoommmmeerrccee  
EExxttéérriieeuurr,,  llee  SSeerrvviiccee  ddeess  TTaaxxeess  PPrroovviinncciiaalleess  eett  ll’’HHyyggiièènnee..  LLeess  eexxppllooiittaannttss  ssoonntt  eexxppoossééss  àà  uunnee  
sséérriiee  ddee  ttrraaccaasssseerriieess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess..    
LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  ss’’eeffffeeccttuuee  ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  dd’’iiggnnoorraannccee  ttoottaallee  
ddee  llaa  llooii,,  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  eett  dd’’éévvaassiioonn..  LLeess  rreecceetttteess  qquuii  ssoonntt  cceennssééeess  eennttrreerr  ddaannss  llee  TTrrééssoorr  
PPuubblliicc  pprreennnneenntt  ddeess  vvooiieess  ssoouutteerrrraaiinneess..  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa--  BBeennii,,  iill  aa  ééttéé  rraappppoorrttéé  qquuee  lleess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  dduueess  ppaarr  
lleess  eexxppllooiittaannttss  ssoonntt  ppeerrççuueess  ppaarr  ttoouuss  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  llee  bbooiiss  sscciiéé  
eesstt  ssttoocckkéé  aauu  lliieeuu  ddee  ccoouuppee..  AA  BBIIAAKKAATTOO,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ttoouuss  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  oonntt  
oorrggaanniisséé  ccee  qquu’’iillss  aappppeelllleenntt  ««gguuiicchheett  uunniiqquuee»»  ppoouurr  ppeerrcceevvooiirr  ddeess  ttaaxxeess..    
CCee  ssyyssttèèmmee  ccoonnssiissttee  aauu  ppaaiieemmeenntt  eenn  uunn  sseeuull  ccoouupp  eett  eenn  ttoottaalliittéé  ddeess  ssoommmmeess  ««  dduueess  »»  àà  ttoouuss  
lleess  sseerrvviicceess  ddèèss  llee  cchhaarrggeemmeenntt  dduu  bbooiiss  sscciiéé  ddaannss  llee  vvééhhiiccuullee..  LLee  bbaarrèèmmee  ddeess  ppaaiieemmeennttss,,  tteell  
qquuee  ddooccuummeennttéé    lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess,,    ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
••  ddééppoottaaggee  ::  5500  $$  ppaarr  ccaammiioonn  
••  cchhaarrggeemmeenntt  ::  5500  $$  ccaammiioonn  
••  ppaassssaaggee  ddee  llaa  bbaarrrriièèrree  ddee  BBEELLLLAA  ::  11000000  $$  ppaarr  ccaammiioonn..  
IIll  eesstt  ffoorrtt  pprroobbaabbllee  qquuee  ttoouuss  cceess  ppaaiieemmeennttss  nn’’eennttrreenntt  ppaass  ddaannss  lleess  ccaaiisssseess  ddee  ll’’EEttaatt  eett  nnee  
pprrooffiitteenntt  nnuulllleemmeenntt  aauuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  sseelloonn  lleess  ddééccllaarraattiioonnss..  IIllss  nnee  sseerrvveenntt  qquuee  ppoouurr  
llee  pprrooffiitt  dd’’uunnee  ppooiiggnnééee  ddeess  ggeennss  ddee  llaa  pplluuss  bbaassssee  àà  llaa  pplluuss  hhaauuttee  éécchheellllee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé..  CC''eesstt--
àà--ddiirree  àà  ppaarrttiirr  ddeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  jjuussqquu’’aauuxx  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  mmiilliittaaiirreess  
dduu  tteerrrriittooiirree..  
  
OOnn  nnee  ppeeuutt  eessttiimmeerr  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  ssoommmmeess  ppaayyééeess  ffaauuttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddaannss  ddeess  
rraappppoorrttss  eett  ddooccuummeennttss  tteennuuss  ppaarr  ttoouuss  cceess  sseerrvviicceess..  EEtt  ssii  ppaarr  hhaassaarrdd,,  oonn  ttiieenntt  uunn  ééttaatt  ddeess  
ppaaiieemmeennttss,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess  cchhiiffffrreess  pprréésseennttééss  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  mmiinnoorrééss  oouu  ««ttrraavvaaiillllééss»»  
((ddaannss  llee  jjaarrggoonn,,  cceellaa  ssiiggnniiffiiee  ffaallssiiffiiééss))..  DDaannss  pplluussiieeuurrss  ccaass,,  iill  nn’’eexxiissttee  mmêêmmee  ppaass  ddee  cchhiiffffrreess  
mmeennttiioonnnnééss  ssuurrttoouutt  ppoouurr  ddeess  ccaammiioonnss  eexxoonnéérrééss  ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  tteerrrriittooiirree..  CC''eesstt--àà--ddiirree  
ddeess  ccaammiioonnss  aayyaanntt  ttrraannssppoorrttéé  ddeess  ppllaanncchheess  qquuii  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  ppaayyeerr  ddeess  ttaaxxeess  eett  
rreeddeevvaanncceess  aavveecc  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree..  CCee  qquuii  eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà  ll’’aarrttiiccllee  
112200  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  qquuii  ddiissppoossee  ««  AAuuccuunn  eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr,,  aauuccuunn  eexxppoorrttaatteeuurr  nnii  
ttrraannssffoorrmmaatteeuurr  ddeess  pprroodduuiittss  ffoorreessttiieerrss  nnee  ppeeuutt,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  rrééggiimmee  ffiissccaall  aauuqquueell  iill  eesstt  



 44

ssoouummiiss,,  êêttrree  eexxoonnéérréé  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss,,  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  
llooii  oouu  sseess  mmeessuurreess  dd’’eexxééccuuttiioonn  »»3300  ..  
  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  eenn    pplluuss  ddeess  ppaaiieemmeennttss  ssiiggnnaallééss  ccii--ddeessssuuss,,  lleess  
eexxppllooiittaannttss  ssoonntt  oobblliiggééss  ddee  ppaayyeerr  ccee  qquuii  eesstt  aappppeellééss  ««  ttaaxxeess  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  »»  eenn  vvuuee  ddee  
ll’’oobbtteennttiioonn  dduu  ««  bboonn  ddee  cchhaarrggeemmeenntt  »»  ..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee::    
••  ttaaxxee  dduu  tteerrrriittooiirree  ::  22  $$..  
••  ttaaxxee  ddee  ccoolllleeccttiivviittéé  ::  22  $$..    
  
CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  ss’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  
eesstt  mmiinnéé  ppaarr  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ooppaaqquueess  qquuii  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  llaa  ttrraaççaabbiilliittéé  ddeess  rreecceetttteess..  DDeess  
aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ppooiiggnnééee  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ttoouuss  sseerrvviicceess  
ccoonnffoonndduuss,,  ssoonntt  eennggaaggééss  ddaannss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddiillaappiiddaattiioonn  ddeess  rreecceetttteess  dduueess  aauu  TTrrééssoorr  
PPuubblliicc..  DDaannss  cceess  ooppéérraattiioonnss,,  ll’’EEttaatt  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssoonntt  lleess  pplluuss  ggrraannddss  
ppeerrddaannttss..  
  

 
Un véhicule surchargé de bois  s’apprête à faire l’aventure de la route  
après avoir payé la taxe de passage de barrière (Photo desynkoy07) 

  
  
  
SSeeccttiioonn  55  ::  QQUUEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAAIINN  DD’’ŒŒUUVVRREE    EETT  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL    
                                        DDAANNSS  LLEESS  SSIITTEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  ::  
  
LLee  pprroobbllèèmmee  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  eett  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  oonntt  ééttéé  eexxaammiinnééss  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee..  LLeess  
rreennsseeiiggnneemmeennttss  rreeccuueeiilllliiss  rréévvèèlleenntt  qquu’’eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  llooccaallee  eett  aauuttoocchhttoonnee,,  llaa  
mmaajjoorriittéé  ddeess  eemmppllooyyééss  ddeess  ggrraannddss  eexxppllooiittaannttss    pprroovviieennnneenntt  dd’’aaiilllleeuurrss..    
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EEnn  eeffffeett,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  llaa  ssoocciiééttéé  EENNRRAA,,  lleess  oouuvvrriieerrss  ssppéécciiaalliissééss    
vviieennnneenntt  dduu  NNoorrdd  KKiivvuu  ppoouurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  qquuii  ddeemmaannddeenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  tteecchhnniicciittéé..  DDaannss  cceettttee  
ccaattééggoorriiee,,  oonn  ppeeuutt  cciitteerr  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  ddeess  ttrroonnççoonnnneeuusseess,,  lleess  cchhaauuffffeeuurrss,,  lleess  ggéérraannttss,,  eett    
mmêêmmee  lleess  ppoorrtteeuurrss  ((aappppeellééss  ««  ggoolloozzeerrss  »»))..  LLaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  llooccaallee  eesstt  rraarreemmeenntt  uuttiilliissééee  eett  
eesstt  ddééccoouurraaggééee  ppaarr  llaa  nnaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill  pprrooppoosséé,,  ccoommmmee  llee  ppoorrttaaggee  ddeess  ppllaanncchheess  eett  
ll’’aabbaattttaaggee  mmaannuueell  ddeess  aarrbbrreess,,  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  llee  ssaallaaiirree  ppaayyéé..  
  
LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ll’’eennqquuêêttee  rreennsseeiiggnneenntt  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  ssiitteess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoonntt  pprrééccaaiirreess  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  oouuvvrriieerrss  aauuttoocchhttoonneess  nnee  
ssoonntt  ppaass  mmoottiivvaanntteess..  LLeess  oouuvvrriieerrss  llooccaauuxx,,  sseelloonn  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  rreeççuuss,,  ssoonntt  
ggéénnéérraalleemmeenntt  uuttiilliissééss  ccoommmmee  ddeess  jjoouurrnnaalliieerrss  eett  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoouuvveerrttss  ppaarr  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  
ttrraavvaaiill..    
  
IIll  aa  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  oobbsseerrvvéé  qquuee  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  iill  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  ddiissppoossiittiioonn  ddee  
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  mmééddiiccaallee  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt,,  nnii  ddee  mmeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  dd’’hhyyggiièènnee  ddaannss  lleess  
mmiilliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  ssoorrttee  qquu’’eenn  ccaass  ddee  mmaallaaddiiee  oouu  dd’’aacccciiddeenntt,,  ll’’eemmppllooyyéé  eesstt  aabbaannddoonnnnéé  àà  
ssoonn  ttrriissttee  ssoorrtt..  
  
SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  ssaallaaiirreess  pprraattiiqquuééss,,  iill  aa  ééttéé  nnoottéé  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  
ddeess  eemmppllooyyééss..  UUnn  oouuvvrriieerr  aauuttoocchhttoonnee  ttoouucchhee  uunn  ssaallaaiirree  ddee  1100  àà  1155$$  ppaarr  mmooiiss  aalloorrss  qquuee  cceelluuii  
qquuii  aa  ééttéé  rreeccrruuttéé  àà  ppaarrttiirr  dduu  NNoorrdd  ––  KKiivvuu  ttoouucchhee  uunn  ssaallaaiirree  ddee  2255  $$  ppaarr  mmooiiss  dd’’aauuttrreess  
aavvaannttaaggeess..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  pplluuss  ddrraammaattiiqquuee  cchheezz  lleess  PPyyggmmééeess  qquuii  ssoonntt  uuttiilliissééss  ddaannss  
ll’’aabbaattttaaggee  mmaannuueell  ddeess  aarrbbrreess  eett  ddaannss  llaa  pprroossppeeccttiioonn  ccoommmmee  ppiisstteeuurrss..  IIllss  ssoonntt  ppaayyééss  àà  mmooiinnss  
ddee  1100$$  ppaarr  mmooiiss..  DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,  oonn  eennrreeggiissttrree  uunnee  ddéésseerrttiioonn  ddeess  PPyyggmmééeess  
qquuii  ssoonntt  ffaattiigguuééss  dd’’êêttrree  mméépprriissééss  eett  ddééccoonnssiiddéérrééss..  
  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  eemmppllooyyééss  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddééppeennddeenntt,,  sseelloonn  ll’’eennqquuêêttee  dd’’uunn  
eexxppllooiittaanntt  àà  uunn  aauuttrree  eett  dd’’uunn  ssiittee  àà  uunn  aauuttrree..  LLeess  ccaass  ssuuiivvaannttss  oonntt  ééttéé  ddooccuummeennttééss  ::  
••  CChheezz  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKaammbbaallee  KKiittaammuulliikkoo  aalliiaass  MMaammaann  NNeeeemmaa,,  ttoouuss  lleess  oouuvvrriieerrss  vviieennnneenntt  dduu  

NNoorrdd  KKiivvuu..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  iimmppoossééeess  ssoonntt  llooiinn  dd‘‘êêttrree  iinncciittaattiivveess  ::  
ppoouurr  aavvooiirr  ddrrooiitt  àà  uunn  ssaallaaiirree  ddee  5500$$uuss,,  uunn  ««  ggoolloozzeerr  »»  ddooiitt  ttrraannssppoorrtteerr  aauu  mmooiinnss  44mm³³((44  
ttoonnnneess))  ddee  ppllaanncchheess..  OOnn  aa  ppaarr  eexxeemmppllee  nnoottéé  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  qquuee  88  ggoolloozzeerrss  ééttaaiieenntt  
aappppeellééss  àà    rreemmpplliirr  11  ccaammiioonn  --  rreemmoorrqquuee  dd’’uunnee    ccaappaacciittéé  ddee  116600  mm³³  ppoouurr  ttoouucchheerr  115500  $$  àà  
llaa  ffiinn  dduu  cchhaarrggeemmeenntt..    

••  CChheezz  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKaammuulleettaa,,    lleess  PPyyggmmééeess    ssoonntt    ppaayyééss  eenn  nnaattuurree  ::  bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee,,  
cchhaannvvrree  eett  qquueellqquueess  ppooiissssoonnss  ssaallééss  ppoouurrrriiss..  IIllss    ssoonntt  uuttiilliissééss  ppoouurr  ll’’aabbaattttaaggee  mmaannuueell,,  llee  
ppoorrttaaggee,,    ppoouurr  llee  ttrraaççaaggee  eett  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  ppiisstteess  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  bbooiiss  ((11  KKmm  ppoouurr  22  $$))..    

••  CChheezz  ll’’eexxppllooiittaannttee  KKaahhiinnddoo  AAppoolllliinnee,,  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  pprroovviieenntt  ddee  OOiicchhaa  oouu  ddee  BBiiaakkaattoo    
ppaarrccee  qquuee,,  ddiitt--  eellllee,,  iillss  ssoonntt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  eexxppéérriimmeennttééss  eett  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eesstt  
ffaaiinnééaannttee  eett  ss’’aaddoonnnnee  àà  llaa  bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee..    

••  AA  AAnnddiiffeellee,,  llee  mmaacchhiinniissttee  rreeççooiitt  ccoommmmee  ssaallaaiirree  llaa  ssoommmmee  ddee  55  $$  eenn  pplluuss  ddee  llaa  nnoouurrrriittuurree..  
LLee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ppllaanncchheess  ddee  llaa  ffoorrêêtt  jjuussqquu’’aauu  bboorrdd  ddee  llaa  rroouuttee  ((eennvviirroonn  55  KKmm))  eesstt  ppaayyééee  
ppoouurr  220000  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  eett  ppaarr  ppllaanncchhee..    CCeettttee  ttââcchhee  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  
eexxééccuuttééee  ppaarr  lleess  jjeeuunneess  ffiilllleess  eett  lleess  PPyyggmmééeess..  CCeess  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  ddee  ffooiiss  ssttiimmuullééss  ppaarr  llaa  
bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee  eett  mmêêmmee  llee  cchhaannvvrree..    

  
  
DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoonncclluurree  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  aaccttuueellllee    ddaannss  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ccoonnssttiittuuee  uunnee  aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eesssseennttiieellllee..  CCeettttee  aaccttiivviittéé  mmoobbiilliissee  
pplluuss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  dd’’ooppéérraatteeuurrss  iimmpplliiqquuééss..  LLeess  ddoonnnnééeess  rreennsseeiiggnnééeess  ppaarr  ll‘‘eennqquuêêttee  
iinnddiiqquueenntt  qquuee  llaa  pprroodduuccttiioonn  22000066  --22000077  eesstt  eessttiimmééee  àà    5566..111199,,2255  mm33    ddee  bbooiiss..  CCeess  aaccttiivviittééss  ssee  
rrééaalliisseenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ppaauuvvrreettéé  ggéénnéérraalliissééee  eett  aattttiisseenntt  pplluussiieeuurrss  ccoonnfflliittss  àà  ddeess  
nniivveeaauuxx  ddiifffféérreennttss  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  mmaannnnee  ffoorreessttiièèrree  ddee  MMaammbbaassaa  nn’’aappppoorrttee  eennccoorree  aauuccuunn  
eeffffeett  ssuurr    llee  vvééccuu  qquuoottiiddiieenn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLaa  mmaauuvvaaiissee  ccaannaalliissaattiioonn  ddeess  
ppaaiieemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  llaa  mmaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn  
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dd’’œœuuvvrree  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddééttrruuiisseenntt  lleess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  eett  ffoonntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  
uunnee  ssoouurrccee  ddee  ffrruussttrraattiioonnss    eett  ddee  ccoonnfflliittss..    
  

 
PPllaanncchheess  eenn  aatttteennttee  dd’’êêttrree  éévvaaccuuééeess..  PPlluussiieeuurrss  jjeeuunneess  ssoonntt  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  ccee  ttrraavvaaiill..  

((PPhhoottoo  ddeessyynnkkooyy0077))
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CCHHAAPPIITTRREE  QQUUAATTRRIIEEMMEE  
CCOONNFFLLIITTSS  EETT  PPRROOBBLLEEMMEESS  MMAAJJEEUURRSS  LLIIEESS  ÀÀ  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFOORREESSTTIIEERREE    

DDAANNSS  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  MMAAMMBBAASSAA  
  

  
IInnttrroodduuccttiioonn  
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ssee  ttrroouuvvee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  llaa  bbaassee  ddee  
pplluussiieeuurrss  ccoonnfflliittss  dd’’iinnttéérrêêttss  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  iimmpplliiqquuééeess  ::  ccoommmmuunnaauuttééss  
llooccaalleess,,  eexxppllooiittaannttss  ((yy  ccoommpprriiss  nnééggoocciiaannttss)),,  aauuttoorriittééss  ccoouuttuummiièèrreess,,  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  mmiilliittaaiirreess,,  ppeeuupplleess  aauuttoocchhttoonneess  ppyyggmmééeess..  LLoorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  iill  aa  ééttéé  
ccoonnssttaattéé  qquuee  cceess  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  ttoouurrnneenntt  aauuttoouurr  ddee  llaa  jjoouuiissssaannccee  ddeess  rreettoommbbééeess  
ddééccoouullaanntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn..  CCeess  ccoonnfflliittss  eett  pprroobbllèèmmeess  mmaajjeeuurrss  oonntt  ééttéé  sséérriiééss  sseelloonn  lleess  aacctteeuurrss  
eenn  pprréésseennccee..  DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee,,  oonn  aa  ppuu  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  ccaass  ttrrèèss  sséérriieeuuxx  dd’’aarrbbiittrraaiirreess,,  ddee  
vviioollaattiioonn  ddee  ddrrooiittss,,  ddoonntt  ssoonntt  ssoouuvveenntt  vviiccttiimmeess  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  ppyyggmmééeess..  PPrreessqquuee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbooiiss  
mmaarrcchheenntt  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eett  sseess  iinnttéérrêêttss  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleeuurrss  aammbbiittiioonnss  dd’’eennrriicchhiisssseemmeenntt..  
EEtt  cceess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  nnee  ddiissppoosseenntt  ppaass  ddee  mmééccaanniissmmeess  ppoouurr  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree  eett  
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ssee  rrééssiiggnneenntt  ddeevvaanntt  ttoouutteess  cceess  iirrrréégguullaarriittééss..  
  
SSeeccttiioonn  11  ::  QQUUEESSTTIIOONN  DDEESS  AAUUTTOOCCHHTTOONNEESS  PPYYGGMMEEEESS  
  
IIll  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  lloorrss  ddeess  eennqquuêêtteess  ssuurr  tteerrrraaiinn  qquuee  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eenngglloobbeenntt  ddeess  
eessppaacceess  ddee  vviiee  ddeess  ppyyggmmééeess..  DDaannss  llaa  llooccaalliittéé  oouu  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  MMaattuummbbii,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  pplluuss  
ddee  88  ccaammppeemmeennttss  ddeess  ppyyggmmééeess  ssee  ttrroouuvveenntt  ddaannss  llaa  mmaaccrroo  ccoonncceessssiioonn  ddee  ll’’EENNRRAA..    
DDuu  ffaaiitt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss,,  lleess  ppyyggmmééeess  ssoonntt  rreeffoouullééss  ddee  lleeuurr  ffoorrêêtt  eett  ccoonnffiinnééss  ddaannss  ddeess  
mmiilliieeuuxx  mmooiinnss  ffaavvoorraabblleess  ddee    ssoorrttee  qquu’’iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  pplluuss  ttrroouuvveerr  ddee  llaa  nnoouurrrriittuurree  ((mmiieell,,  ffrruuiitt,,  
cchheenniilllleess,,  ggiibbiieerr,,  ……))  eett  mmééddiiccaammeennttss  ppoouurr  lleeuurr  ssuurrvviiee..  
LLeess  ssiitteess  ooùù  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  eesstt  iinntteennssiiffiiééee  nnee  rreeggoorrggeenntt  pplluuss  ddee  ggiibbiieerr  ((aannttiillooppeess  oouu  
aauuttrreess))  dduu  mmiieell  ……  ccaarr  llaa  ffoorrêêtt  eesstt  ddééttrruuiittee  eett  lleess  aanniimmaauuxx  cchheerrcchheenntt  rreeffuuggee  aaiilllleeuurrss,,  lleess  aarrbbrreess  
àà  cchheenniilllleess  ssoonntt  ccoouuppééss,,  ……  AA  MMaannttuummbbii,,  àà  KKaattaannggaa  ttoouutt  ccoommmmee  àà  LLuueemmbbaa,,  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  
ttrroouuvveerr  aauu  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  vviiaannddee  ddee  llaa  cchhaassssee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  ddeess  PPyyggmmééeess  ccoommmmee  cceellaa  ééttaaiitt  llee  
ccaass  aavvaanntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss..    
  
CCoommmmee  rrééaaccttiioonn,,  lleess  PPyyggmmééeess  ss’’ééllooiiggnneenntt  ddee  cceess  ssiitteess  ppoouurr  cchheerrcchheerr  ddeess  mmiilliieeuuxx  pplluuss  
ffaavvoorraabblleess  eett    ssee  ddééssiinnttéérreesssseenntt  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss..  IIllss  ssee  ddeemmaannddeenntt  ss’’iillss  ssoonntt  
vveenndduuss  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  lleess  ccoonncceessssiioonnss  ;;  ddoonncc  vveenndduuss  aavveecc  lleess  ccoonncceessssiioonnss..  IIllss  
ssoouuhhaaiitteenntt  qquuee  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ppuuiisssseenntt  qquuiitttteerr  lleeuurrss  ffoorrêêttss..  IIllss  nnee  ssaavveenntt  ppaass  àà  qquuii  
aaddrreesssseerr  lleeuurrss  rreevveennddiiccaattiioonnss..  IIllss  ppeennsseenntt  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  lleess  cchheeffss  
ccoouuttuummiieerrss  eett  lleess  BBaannttoouuss  ssoouuttiieennnneenntt  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ccaarr  cc’’eesstt  eeuuxx  qquuii  lleeuurr  
ddoonnnneenntt  ddeess  ccoonncceessssiioonnss..  IIllss  oonntt  ppeeuurr  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ((ccoommmmee  EENNRRAA))  qquuii  
ss’’aalliièènneenntt  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  mmiilliittaaiirreess  eett  uuttiilliisseenntt  ddeess  mméétthhooddeess  
ppoolliicciièèrreess  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraaiinnddrree  aauu  ssiilleennccee..  MMaallggrréé  llee  ffaaiitt  qquu’’iillss  nnee  cceesssseenntt  ddee  rrééccllaammeerr  lleeuurrss  
ddrrooiittss  ddee  pprreemmiieerrss  ooccccuuppaannttss,,  lleeuurr  ccaauussee  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  eenntteenndduuee..  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn  eett  ddee  nnoonn  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  PPyyggmmééeess  eesstt  
rreesssseennttiiee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ppeeuutt  ddééggéénnéérreerr  pplluuss  ttaarrdd  eenn  ccoonnfflliitt  
vviioolleenntt..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  lleess  ccaass  ddee  MMaabbuulluukkuu  eett  ddee  BBaannddiikkiinnddoo  ooùù  lleess  PPyyggmmééeess  ss’’eenn  
pprreennnneenntt  aauuxx  bbaannttoouuss  qquuii  vveennddeenntt  lleess  ccoonncceessssiioonnss  ssaannss  lleess  ccoonnssuulltteerr  ssoonntt  àà  pprreennddrree  aauu  
sséérriieeuuxx  
  
SSeeccttiioonn  22  ::  CCOONNFFLLIITTSS  IINNTTEERRNNEESS  AAUU  SSEEIINN  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  LLOOCCAALLEESS  
  
LLoorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ddaannss  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  --  BBeennii,,  oonn  aa  iiddeennttiiffiiéé  qquueellqquueess  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  vvooiissiinneess,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  vviivvaanntt  ddaannss  ddeess  llooccaalliittééss  ddiifffféérreenntteess  mmaaiiss  
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vvooiissiinneess..  IIll  aa  ééttéé  nnoottéé  qquu’’uunn  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  ppeeuutt  vveennddrree  àà  uunn  eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr  uunnee  
ccoonncceessssiioonn  ddaannss  uunnee  aauuttrree  llooccaalliittéé  ((oouu  ggrroouuppeemmeenntt))  qquuii  nnee  ssee  ttrroouuvvee  ppaass  ddaannss  ssaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ;;  
ccee  qquuii  aabboouuttiitt  àà  uunn  ccoonnfflliitt..  CCee  ccaass  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  àà  AALLIIMMAA//BBIIAAKKAATTOO  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
WWAAKKUUMMUU  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  BBAABBUUSSUUNNGGWWEE  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  vveennttee  dd’’uunnee  ccoonncceessssiioonn  àà  
ll’’eexxppllooiittaanntt  KKAAHHEEHHEERROO  ppaarr  llee  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  BBAAKKUUMMUU  eenn  22000044--  LLaa  ccoonncceessssiioonn  aappppaarrttiieenntt  
aauu  ggrroouuppeemmeenntt  BBAABBUUSSUUNNGGUURREE..    
  
CC’’eesstt  aauussssii  llee  ccaass  ddeess  llooccaalliittééss  KKUULLUUEE  eett  MMAANNYYAA,,  BBAANNDDIITTAAMMAARRII  eett  BBAANNDDIIKKIINNDDOO,,  
BBAABBOOYYOO  eett  BBAANNDDIISSAANNGGOO,,  AANNDDIILLOOGGOONNAA  eett  AANNDDIINNDDUULLUU,,  AANNDDIIKKWWAAKKWWAA  eett  MMAANNYYAA,,......  
ppoouurr  ddeess  vviioollaattiioonnss  ddeess  lliimmiitteess  ppeennddaanntt  llaa  vveennttee  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  aauuxx  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..  
  
LLee  ccoonnfflliitt  aappppaarraaîîtt  aauussssii  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddiifffféérreenntteess  mmaaiiss  vviivvaanntt  ddaannss  uunnee  mmêêmmee  
llooccaalliittéé..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  oobbsseerrvvééee  eennttrree  lleess  WWAABBIILLAA  eett  lleess  PPyyggmmééeess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleess  
PPyyggmmééeess  YYOOAANNII  eett  JJUUMMLLAANNII  oonntt  ééttéé  ppoouurrssuuiivviiss  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  BBIILLAA  ((HHEENNRRII))  ppoouurr  aavvooiirr  
vveenndduu  uunnee  ppoorrttiioonn  ddee  llaa  ffoorrêêtt  àà  uunn  eexxppllooiittaanntt  eenn  22000055  eett  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  MMAABBUUKKUULLUU,,  
ddee  BBAANNDDIIKKIINNDDOO,,  ddee  AANNDDIISSEEDDEE,,......  ooùù  lleess  ppyyggmmééeess  ssoonntt  mmééccoonntteennttss  dduu  ffaaiitt  qquu’’iillss  ssoonntt  
ttoouujjoouurrss  mmaarrggiinnaalliissééss  eett  nnee  ssoonntt  ppaass  aassssoocciiééss  ppoouurr  jjoouuiirr  ddeess  bbéénnééffiicceess  iissssuuss  ddee  llaa  vveennttee  ddeess  
ccoonncceessssiioonnss  ppaarr  lleess  cchheeffss  ddee  WWaabbiillaa  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eenn  11999999--22000000..  
  
IIll  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccoonnfflliittss  mmeetttteenntt  eenn  ccaauussee  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  vviiss--àà--vviiss  ddee  
lleeuurrss  ccoommmmuunnaauuttééss..  CCeelllleess--ccii  ssoouuttiieennnneenntt  llaa  ccaauussee  ddee  lleeuurrss  cchheeffss  ppaarr  ssoolliiddaarriittéé  eett  nnoonn  ppaarrccee  
qquu’’eelllleess  pprrooffiitteenntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss..    
  
AAuussssii,,  lleess  ppyyggmmééeess  eennttrree  eeuuxx  ssoonntt  qquueellqquuee  ffooiiss  eenn  ddééssaaccccoorrdd  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ggeessttiioonn  
ddee  llaa  ffoorrêêtt..  CCee  ccaass  aa  ééttéé  nnoottéé  àà  BBIIAAKKAATTOO  ooùù  lleess  ffrrèèrreess  ppyyggmmééeess  ((HHUUMMAAII  eett  GGAASSTTOONN))  ssee  
ssoonntt  qquueerreellllééss  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa    vveennttee  dd’’uunnee  ccoonncceessssiioonn  àà  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKAAMMBBAALLEE  
KKIITTHHAAMMUULLIIKKOO  ((MMaammaann  NNEEEEMMAA))  eenn  22000033..          
  
DD’’aauuttrreess  pprroobbllèèmmeess  oonntt  ééttéé  rreeppéérrééss  ddaannss  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  nnoottaammmmeenntt  ::  
••  AAuu  ssiittee  MMAANNYYAA,,  cceettttee  llooccaalliittéé  nn’’eesstt  ppaass  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss..  TToouutteeffooiiss,,  

eellllee  eesstt    mmeennaaccééee  ppaarr  lleess  llooccaalliittééss  vvooiissiinneess  tteelllleess  qquuee  KKUULLUUWWEE,,  TTOOKKOOLLEELLOO  eett  
AANNDDIIKKWWAAKKWWAA..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  vviioolleenntt  lleess  lliimmiitteess  aanncceessttrraalleess  qquuii  lleess  ddéémmaarrqquueenntt  ddee  
MMAANNYYAA..  LLee  ccoonnfflliitt  aa  ccoommmmeennccéé  aavveecc  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eenn    ddaattee  dduu  2255//0011//22000077..  
AAuuccuunnee  ssoolluuttiioonn  nn’’aa  eennccoorree  ééttéé  ttrroouuvvéé..  

  
••  AAuu  ssiittee  BBAABBOOYYOO,,  iill  yy  aa  eeuu  uunn  ccoonnfflliitt  ddee  lliimmiitteess  tteerrrriittoorriiaalleess  eennttrree  llaa  llooccaalliittéé  BBAABBOOYYOO  eett  

sseess  vvooiissiinneess  BBAANNSSIISSAANNGGUU  eett  BBAANNDDIIKKOONNGGBBEE..  CCee  ccoonnfflliitt  aa  ééttéé  rrééssoolluu  ppaarr  llee  ttrraaççaaggee  ddeess  
lliimmiitteess  rreessppeeccttiivveess..  

••  AAuu  ssiittee  BBAABBUUMMAAKKIISSII,,  iill  yy  aa  uunn  ccoonnfflliitt  eennttrree  llaa  llooccaalliittéé  BBAABBUUMMAAKKIISSII  eett  ssaa  vvooiissiinnee  
BBAANNDDIIKKIINNDDOO  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  llééggiittiimmiittéé  ddoouutteeuussee..  BBAANNDDIIKKIINNDDOO  ééttaaiitt  rreeççuu  ppaarr  llaa  llooccaalliittéé  
BBAABBUUMMAAKKIISSII  ddaannss  llee  ccaaddrree  mmaarriittaall..  CCeess  ddeeuuxx  ssee  ssoonntt  qquuaanndd  mmêêmmee  eenntteenndduuss  
rreeccoonnnnaaiissssaanntt  lleeuurr  eexxiisstteennccee  ddaannss  llaa  ccoonnttrrééee  qquu’’eelllleess  ééttaaiieenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  vviivvrree..  

••  AAuu  ssiittee  BBAANNDDIITTAANNAANNEE,,  llee  ccoonnfflliitt  ooppppoossee  cceettttee  llooccaalliittéé  àà  sseess  vvooiissiinneess  BBAANNDDIIKKIINNDDOO  eett  
BBAABBUUMMAAKKIISSII  IIll  yy  aa  uunn  bbrraass  ddee  ffeerr  eennttrree  eelllleess  aauu  ssuujjeett  ddeess  lliimmiitteess  aanncceessttrraalleess..  CCeellaa  eesstt  
nnéé  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22000077  aavveecc  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss..      IIll  yy  aa  eeuu  tteennttaattiivvee  ddee  
ssoolluuttiioonn  aavveecc  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  tteerrrriittooiirree  qquuii  aa  uusséé  ddee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  eenn  
ffaavveeuurr  ddee  llaaddiittee  llooccaalliittéé..  IIll  yy  aa  eeuu  aauussssii  ddeess  aacctteess  dd’’iinnttiimmiiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  
ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  llaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  cchheeff  ddee  llaa  llooccaalliittéé  dduu  ssiittee  eett  uunnee  mmiissee  eenn  
ggaarrddee  aa  ééttéé  aaddrreessssee  aauu  CChheeff  ddee  ggrroouuppeemmeenntt  qquuii  nnee  ppoouuvvaaiitt  qquuee  ssee  pplliieerr  ddeevvaanntt  llaa  
ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  tteerrrriittoorriiaallee..  CCee  ddiifffféérreenndd  nn’’eesstt  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  rréégglléé  

••  AAuu  ssiittee  AANNDDIILLOONNGGOONNAA,,  iill  yy  aa  ccoonnfflliitt  eennttrree  cceettttee  llooccaalliittéé  eett  llaa  llooccaalliittéé  ddee  AANNDDIINNDDUULLUU  eenn  
mmaattiièèrree  ddeess  lliimmiitteess  rreessppeeccttiivveess..  LLaa  llooccaalliittéé  AANNDDIILLOONNGGOONNAA  ddééccllaarree  aavvooiirr  ccééddéé  àà  uunn  
ccuullttiivvaatteeuurr  oorriiggiinnaaiirree  ddee  AANNDDIINNDDUULLUU  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree..  CCee  
ddeerrnniieerr  aa  iinnttrroodduuiitt  uunn  eexxppllooiittaanntt  iilllliicciittee  ddaannss  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  llaa  llooccaalliittéé  vvooiissiinnee..  LLeess  vviieeuuxx  
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ssaaggeess  ddee  cceess  ddeeuuxx  llooccaalliittééss  ssee  ssoonntt  rrééuunniiss  àà  ttrrooiiss  rreepprriisseess  aaffiinn  ddee  tteenntteerr  ddee  rrééssoouuddrree  ccee  
ccoonnfflliitt  mmaaiiss  eenn  vvaaiinn..  CCee  ccoonnfflliitt  ddaattee  dd’’AAvvrriill  22000077..  

••  AAuu  ssiittee  AANNDDIISSEEDDEE,,  iill  eexxiissttee  uunn  ddiifffféérreenndd    eennttrree  lleess  ggeennss  dd’’uunnee  mmêêmmee  ccoommmmuunnaauuttéé..  LLee  
CChheeff  ddee  llooccaalliittéé  aavveecc  uunnee  ppooiiggnnééee  ddeess  ssiixx  ppeerrssoonnnneess  ddiissccuutteenntt  sseeuullss  aavveecc  ll’’eexxppllooiittaanntt  àà  
ll’’eexxcclluussiioonn  ddeess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess..  CCee  ccoonnfflliitt  ddaattee  dd’’AAvvrriill  22000077..    

  
SSeeccttiioonn  33  ::  CCOONNFFLLIITTSS    EENNTTRREE  LLEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  LLOOCCAALLEESS  EETT  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  
  
DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  oonn  aa  ccoonnssttaattéé  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssuuppppoorrtteenntt  
ddiiffffiicciilleemmeenntt  llaa  pprréésseennccee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  qquuii  bbaaffoouueenntt  lleeuurrss  ddrrooiittss..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  
ccoonnfflliiccttuueellllee  rreeppoossee  ssuurr    pplluussiieeuurrss  ddoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  sseerraaiieenntt  ::  
••  LLeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ccoonnssuullttéé  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ppoouurr  aavvooiirr  ddeess  

ccoonncceessssiioonnss..  AAiinnssii  ccoommpprreennnneenntt--eelllleess  llaa  pprriissee  ddee  ppoosssseessssiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  
ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ccoommmmee  uunn  aaccttee  ddee  ssppoolliiaattiioonn,,  ddee  ddééppoosssseessssiioonn..  

••  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  nnee  ssoonntt  ppaass  aassssoocciiééeess  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  qquuii  ssee  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  
rreeccrruutteerr  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  aaiilllleeuurrss  eett  aaiinnssii  lleess  aappppaauuvvrriisssseenntt  ddaavvaannttaaggee..  

••  LLeess  eexxppllooiittaannttss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  tteennuu  lleeuurrss  pprroommeesssseess  eett  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  nnééggoocciiéé  ddeess  ccaahhiieerrss  
ddeess  cchhaarrggeess  aavveecc  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  PPeennddaanntt  qquu’’iillss  ss’’eennrriicchhiisssseenntt  ddee  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dd  bbooiiss,,  aauuccuunnee  aaccttiioonn  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  mmiilliieeuu  nn’’eesstt  eennttrreepprriissee  

••  PPeennddaanntt  llaa  ccoouuppee,,  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddééttrruuiisseenntt  lleess  cchhaammppss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess,,  
ssooiitt  eenn  yy  aabbaattaanntt  ddeess  aarrbbrreess  oouu  ssooii  eenn  yy  ttiirraanntt  ddeess  ggrruummeess  eett  cceellaa,,  ssaannss  
ddééddoommmmaaggeemmeenntt,,  nnii  ccoonnttrree  ppaarrttiiee,,  aaffffaammaanntt  ddee  llaa  ssoorrttee  ddeess  ffaammiilllleess  eennttiièèrreess..  

  
SSeelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  pprreessqquuee  ttoouuss  eexxppllooiittaannttss  ssoonntt  cciittééss  ppoouurr  llee  mmaannqquuee  ddee  
ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddeess  aatttteenntteess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss..  MMaaiiss  llee  ccaass  llee  pplluuss  ffrraappppaanntt  sseerraaiitt  cceelluuii  ddee  
ll’’EENNRRAA  qquuii  aauurraaiitt  ddééttrruuiitt  àà  MMUUSSIIKKUU  ((àà  66  KKmm  ddee  BBIIAAKKAATTOO))  ddeess  cchhaammppss  aappppaarrtteennaanntt  àà  
MMeessssiieeuurrss  KKAAKKUULLEE,,  DDééoo  eett    RRooggeerr  MMAASSAANNAA,,......  aauu  mmoommeenntt  dduu  ttrraaççaaggee  ddee  llaa  ppiissttee  
dd’’éévvaaccuuaattiioonn..  CCeettttee  eennttrreepprriissee  aa  ccoonnffiissqquuéé  ttoouuss  lleess  aarrbbrreess  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  ddeess  cchhaammppss  eenn  
ccoonnssiiddéérraanntt  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  lluuii  aappppaarrttiieennnneenntt  eett  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  nnee  ppeeuuvveenntt  
lleess  ccoouuppeerr,,  mmêêmmee  ss’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’aamméénnaaggeerr  lleeuurrss  cchhaammppss..  BBiieenn  pplluuss,,  eellllee  ssee  ppeerrmmeett  ddee  
pprraattiiqquueerr  uunn  aabbaattttaaggee  iinntteemmppeessttiiff  mmêêmmee  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddeess  rrééccoolltteess..  CCeess  ffaaiittss  oonntt  ééttéé  
ddéénnoonnccééss  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccoonncceessssiioonnss  ddee  ll’’EENNRRAA  àà  MMAATTUUMMBBII  ttoouutt  
ccoommmmee  àà  KKAATTAANNGGAA  eett  àà  MMAAKKUUMMOO..    
  
DDeess  pprroommeesssseess  qquu’’EENNRRAA  nn’’aa  ppaass  tteennuueess  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  2255  aannss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ((eennttrreettiieenn  ddeess  
rroouutteess,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ééccoolleess  eett  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé,,......))  oonntt  pprroovvooqquuéé  llaa  rrééaaccttiioonn  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eenn  jjuuiinn  220000773311..    CCeelllleess--ccii  oonntt  oorrggaanniisséé  uunnee  mmaarrcchhee  ddee  ccoollèèrree  ccoonnttrree  
EENNRRAA  SSAARRLL//BBEENNII  lluuii  ddeemmaannddaanntt  ddee  ssee  rreettiirreerr  ddee  lleeuurrss  ffoorrêêttss  ccaarr  eellllee  nn’’aa  rrééaalliisséé..  AAuuccuunn  
pprroojjeett  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  CCeettttee  mmaarrcchhee  ddee  ccoollèèrree  ss’’eesstt  oorrggaanniissééee  àà  MMaattuummbbii//QQuuaarrttiieerr  
llee  0077//0077//0077..  
  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa    BBuunniiaa,,  qquueellqquueess  pprroobbllèèmmeess  oonntt  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  
rreeppéérrééss  ::  
••  AAuu  ssiittee  BBAABBOOYYOO,,  iill  eexxiissttee  uunn  ccoonnfflliitt  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  eett  ll’’eexxppllooiittaanntt..  

LL’’eexxppllooiittaanntt  aa  ffaaiitt  ddeess  pprroommeesssseess  iirrrrééaalliissaabblleess  ddeeppuuiiss  JJuuiinn  22000077  qquu’’iill  aallllaaiitt  ddoonnnneerr  225500  
ttôôlleess  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee..  EEtt  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ddéécciiddee  ddee  ccoonnssiiggnneerr  llee  rreessttee  
ddee  bbooiiss  sscciiéé  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  àà  ll’’eennttrreeppôôtt..  LLee  ccoonnfflliitt  rreessttee  nnoonn  rrééssoolluu..  

••  AAuu  ssiittee  BBAANNDDIITTAANNAANNEE,,  iill  eexxiissttee  uunn  ccoonnfflliitt  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  eett  ll’’eexxppllooiittaanntt  ppoouurr  
aavvooiirr  eexxppllooiittéé  ssaannss  ggaaiinn  llee  bbooiiss  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  555500  mm  eett  aa  nnoonn  
rrééaalliissaattiioonn  ddee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess..  LLee  ccoonnfflliitt  ppeerrssiissttee  eennccoorree..  

                                                 
3311  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreeççuueess  ddee  MMoonnssiieeuurr  FFIIKKIIRRII  MMUUTTAAMMAA//SSoocciiééttéé  cciivviillee  MMaannttuummbbii  QQuuaarrttiieerr--PPrrééssiiddeenntt,,    
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••  AAuu  ssiittee  BBAABBUUMMAAKKIISSII,,  iill  eexxiissttee  aauussssii  uunn  ccoonnfflliitt  ddee  ccee  ggeennrree  àà  mmaattiièèrree  ddee  llaa  nnoonn  rrééaalliissaattiioonn  
ee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaanntt  eennvveerrss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee..  LLee  ccoonnfflliitt  ppeerrssiissttee  
eennccoorree..  

••  AAuuxx  ssiitteess  BBAANNDDIIKKIINNDDOO,,  BBAANNDDIILLIIKKAA,,  AANNDDIISSEEDDEE,,  iill  yy  aa  aauussssii  uunn  ddiifffféérreenndd  ddee  ccee  ggeennrree  àà  
mmaattiièèrree  ddee  llaa  nnoonn  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  ::  llee  ccoonnfflliitt  rreessttee  nnoonn  aarrbbiittrréé..  

  
DD’’aauuttrreess  ssiittuuaattiioonnss  pprroobblléémmaattiiqquueess  oonntt  eennrreeggiissttrrééeess  ssuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii..                      
EEnn  eeffffeett  àà  BBuuttaammaa  TTookkoolleekkoo,,    iill  eexxiissttee  ddeess  ggrraavveess  vviioollaattiioonnss  ddee  ccoonncceessssiioonnss  ppaarr  lleess  
eexxppllooiittaannttss  qquuii  ffoonntt  aabbaattttrree  nn`̀iimmppoorrttee  qquueell  aarrbbrree,,  mmêêmmee  ss`̀iill  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  lleess  cchhaammppss  oouu  llaa  
ppaarrcceellllee  dd`̀aauuttrruuii..  LLeess  eexxppllooiittaannttss  eessttiimmeenntt  qquuee  lleess  ppeerrmmiiss  ddee  ccoouuppee  oouu  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  qquu`̀iillss  
ddééttiieennnneenntt  lleeuurr  ddoonnnneenntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  aabbaattttrree  ttoouutt  aarrbbrree  ddee  lleeuurr  cchhooiixx..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  
ppaayyssaannnnee  eesstt  rréédduuiittee  aauu  ssiilleennccee  eett    lleess  aauuttoorriittééss  ccoouuttuummiièèrreess  ffeerrmmeenntt  lleess  yyeeuuxx..  
  
SSeeccttiioonn  44  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  LLOOCCAALLEESS  EETT  LLEESS  AAUUTTOORRIITTEESS  
  
AAuu  tteerrmmee  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  iill  aa  ééttéé  nnoottéé  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  oonntt  ppeeuurr  ddeess  aauuttoorriittééss  
ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ccaarr  cceelllleess--ccii  ssoouuttiieennnneenntt  ttoouujjoouurrss  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ccoonnttrree  
eelllleess..  IIll  yy  rrèèggnnee  uunn  cclliimmaatt  ddee  mmééffiiaannccee  eennttrree  cceess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess..  DDaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  lliittiiggeess  qquuii  
ooppppoosseenntt  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  lleess  eexxppllooiittaannttss,,  lleess  aauuttoorriittééss  sseemmbblleenntt  êêttrree  ppaarrttiiaalleess  eett  
ddééffeennddeenntt  ttoouujjoouurrss  lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  eexxppllooiittaannttss..  
  
DDaannss  qquueellqquueess  ccaass,,  lleess  aauuttoorriittééss  eennttrreenntt  eenn  ccoonnfflliitt  ddiirreecctt  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  lloorrssqquu’’eelllleess  
ss’’iimmpplliiqquueenntt  ddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss..  AA  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,  oonn  ppeeuutt  cciitteerr  llee  ccaass  ddee  
GGrrééggooiirree  LLUUSSEENNGGEE  qquuii  ss’’eesstt  ffaaiitt  eexxppllooiittaanntt  eenn  22000033  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  ddee  
BBiiaakkaattoo..  IIll  ss’’eesstt  ppeerrmmiiss  ddee  rraavvaaggeerr  lleess  cchhaammppss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn  vvuuee  ddee  ccoouuppeerr  llee  bbooiiss  àà  
««  MMaall--àà--gguueerrrree  »»  ((llooccaalliittéé  ssee  ttrroouuvvaanntt  àà  99  kkmmss  ddee  BBiiaakkaattoo))  eett  àà  MMaalleennddiibbuuoo  ((llooccaalliittéé  ssee  
ttrroouuvvaanntt  àà  88  KKmm  ddee  BBiiaakkaattoo..  PPoouurr  éévvaaccuueerr  sseess  ppllaanncchheess,,  iill  aavvaaiitt  oorrggaanniisséé  ddeess  ««  ssaalloonnggoo  »»  
((ttrraavvaauuxx  oobblliiggaattooiirreess))  eenn    uuttiilliissaanntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  nn’’aa  ppaass  aapppprréécciiéé  ccee  ttyyppee  dd’’iimmppoossiittiioonnss..    
  
LL’’iimmpprreessssiioonn  ggéénnéérraallee  qquuii  ssee  ddééggaaggee  aauupprrèèss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  eesstt  qquuee  lleess  
aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  ssoonntt  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  
ffoorreessttiieerrss,,  iillss  ssoonntt  ddeerrrriièèrree  ll’’aarrggeenntt..  
  
SSeeccttiioonn  55  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  
  
LLeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ssoonntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  eenn    ddééssaaccccoorrdd  eennttrree  eeuuxx  aauu  ssuujjeett  ddeess  
ccoonncceessssiioonnss..  IIllss  ssee  lleess  ddiissppuutteenntt..  CChhaaccuunn  ccoonnssiiddèèrree  ssaa  ccoonncceessssiioonn  ccoommmmee  uunnee  cchhaassssee  
ggaarrddééee  eett  nnee  ppeeuutt  ppeerrmmeettttrree  qquu’’uunn  aauuttrree  eexxppllooiittaanntt  vviieennnnee  yy  ffaaiirree  llaa  ccoouuppee  ddeess  bbooiiss..  LLeess  
lliittiiggeess  qquuii  nnaaiisssseenntt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  ffiinniisssseenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaarr  ddeess  pprrooccèèss  jjuuddiicciiaaiirreess..  CCeettttee  
ssiittuuaattiioonn  aa  ééttéé  vvééccuuee  àà  MMAAPPIIMMBBII  ((MMaannttuummbbii))  ooùù  llaa  ssoocciiééttéé  EENNRRAA  aa  ssaaiissii  ttoouutteess  lleess  ppllaanncchheess  
pprroodduuiitteess  ddaannss  ssaa  ccoonncceessssiioonn    eett  qquuii  yy  ééttaaiieenntt  eennttrreeppoossééeess  ppaarr  MMmmee  MMAAPPKKUULLUU,,  CChheeff  ddee  llaa  
llooccaalliittéé  MMAAPPIIMMBBII--MMAANNTTUUMMBBII..  CCeettttee  aaffffaaiirree  aa  ééttéé  ppoorrttééee  ddeevvaanntt  llee  PPaarrqquueett  ddee  BBuunniiaa  ddeeppuuiiss  
llee  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  22000077..  

                                                                              
UUnn  ccaass  ssiimmiillaaiirree  aa  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  ccoonnnnuu  eenn  22000033  àà  BBIIAAKKAATTOO  ooùù  ll’’eexxppllooiittaanntt  KKAAHHEEHHRROO  aa  
aacchheettéé  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddee  GGrrééggooiirree  LLUUSSEENNGGEE  ((qquuii  ééttaaiitt  eenn  ccee  mmoommeenntt  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  
TTeerrrriittooiirree  ddiivviisséé  ddee  MMaammbbaassaa))  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  KKIITTSSAA,,  lluuii  aauussssii  eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr..  
KKAAHHEEHHEERROO,,  eenn  ccoommpplliicciittéé  aavveecc  GGrrééggooiirree  LLUUSSEENNGGEE  aa  ssaaiissii  ttoouuttee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  KKIITTSSAA  eett  
aa  ffaaiitt  bbaattttrree  ccee  ddeerrnniieerr  ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess  ddee  ll’’AAPPCC..    
  
IIll  aarrrriivvee  qquuee  cceerrttaaiinnss  eexxppllooiittaannttss  iinntteerrddiisseenntt  aauuxx  aauuttrreess  ll’’aaccccèèss  àà  ddeess  ppiisstteess  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  
bbooiiss..  CCee  ccoonnfflliitt  aa  ééttéé  ssiiggnnaalléé  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  KKAAMMBBAALLEE  KKAATTHHAAMMUULLIIKKOO  eett  
KKAAHHEEHHEERROO,,  eennttrree  KKAAMMBBAALLEE  KKAATTHHAAMMUULLIIKKOO  eett  llee  CChheeff  BBiillaa  SSaammssoonn  àà  BBiiaakkaattoo..        
  



 51

SSuurr  llaa  rroouuttee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  eenn  jjaannvviieerr  22000066,,  uunn  eexxppllooiittaanntt  rrééppoonnddaanntt  aauu  nnoomm  ddee  
JJEEAANNNNOOTT  aa  vviioolléé  llaa  ccoonncceessssiioonn  dd`̀uunn  aauuttrree  eexxppllooiittaanntt  dduu  nnoomm  ddee  BBUULLAAYYAA,,  hhaannddiiccaappéé  bbiieenn  
ccoonnnnuu  ddaannss  llee  mmiilliieeuu..  LL`̀AAddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  aa  ééttéé  oobblliiggéé  dd`̀iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  llee  
rrèègglleemmeenntt  ddee  ccee  lliittiiggee..  
  
SSeeccttiioonn  66  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  EETT  LLAA  MMAAIINN  DD‘‘ŒŒUUVVRREE  LLOOCCAALLEE  
  
EEnnttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  llooccaallee  ddaannss  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  --  BBeennii,,  lleess  pprroobbllèèmmeess  
iiddeennttiiffiiééss  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  lliiééss  aauu  mmaauuvvaaiiss  ttrraaiitteemmeenntt  eett  aauuxx  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  
ttrraavvaaiill..  LLeess  oouuvvrriieerrss  llooccaauuxx  ssee  ppllaaiiggnneenntt  ddee  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  lleeuurr  ssaallaaiirree,,  ddee  ll’’aabbsseennccee  
dd’’aavvaannttaaggeess  lliiééss  àà  llaa  ssaannttéé,,  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  
llooggeemmeenntt  eett  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  qquuiitttteenntt  lleeuurrss  vviillllaaggeess  ppoouurr  ss’’iinnssttaalllleerr  ddaannss  lleess  ssiitteess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  
BBiieenn  pplluuss,,  lleess  oouuvvrriieerrss  aauuttoocchhttoonneess  ssoonntt  mmééccoonntteennttss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddeeuuxx  ppooiiddss,,  ddeeuuxx  
mmeessuurreess  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  aapppplliiqquueenntt..  IIllss  ddoonnnneenntt  pplluuss  dd’’aavvaannttaaggeess  
aauuxx  oouuvvrriieerrss  pprroovveennaanntt  dd’’aaiilllleeuurrss  ((ssuurrttoouutt  dduu  NNoorrdd  KKiivvuu))  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceeuuxx  rreeccrruuttééss  ssuurr  
ppllaaccee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’àà  SSoommee  ((2288  KKmm  ddee  MMaammbbaassaa,,  aaxxee  MMaammbbaassaa  --  BBeennii)),,  ll’’eexxppllooiittaanntt  
ffoorreessttiieerr  MMUUSSOOMMBBOOLLII  ppaaiiee    aauuxx  oouuvvrriieerrss  ppyyggmmééeess  22$$  ppaarr  KKmm  lloorrss  dduu  ttrraaççaaggee  ddeess  ppiisstteess  
dd’’éévvaaccuuaattiioonn  dduu  bbooiiss  eenn  pplluuss  dduu  cchhaannvvrree,,  ddee  llaa  bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee  eett  dduu  ppooiissssoonn  ssaalléé  ppoouurrrrii..  
LLeess  oouuvvrriieerrss  rreeccrruuttééss  aauu  NNoorrdd  ––  KKiivvuu  rreeççooiivveenntt,,  ppoouurr  llee  mmêêmmee    ttrraavvaaiill,,  1100$$//KKmm..    
OOnn  rraappppoorrttee  aauussssii  qquu’’EENNRRAA  ppaaiiee  1155$$//mmooiiss  aauuxx  ppyyggmmééeess  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  dd’’aabbaattttaaggee  mmaannuueell  
àà  MMaannttuummbbii..  CCeess  ddeerrnniieerrss  aassssuurreenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ppllaanncchheess  dd’’AAnnddiisseekkee    AA  
ttiittrree  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  jjuussqquu’’aauu  PPoonntt  IIttuurrii..  LLeess  ppyyggmmééeess,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ttrraannssppoorrttéé  lleess  ppllaanncchheess  
ssuurr  llaa  ttêêttee  oonntt  ccoommmmee  ssaallaaiirree  llee  ffaaiitt  dd’’êêttrree  ttrraannssppoorrttéé  eenn  vvééhhiiccuullee  ddee  AANNDDIISSEEDDEE  jjuussqquu’’aauu  
ppoonntt  IIttuurrii  eett  ssoonntt  cchhaassssééss  ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess  aavvaanntt  qquu’’iillss  nnee  rrééccllaammeenntt..  
  
LL’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  pprroommoottiioonn  ddeess  oouuvvrriieerrss  aauuttoocchhttoonneess  ssee  ccoonnccrrééttiissee  ppaarr  llee  ffaaiitt  
qquuee  nnuullllee  ppaarrtt  iill  aa  ééttéé  oorrggaanniisséé  ddeess  sséémmiinnaaiirreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  ccaaddrreess  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
pprraattiiqquuee  dduu  bbooiiss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ppoouurr  rreelleevveerr  llee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  
lleeuurrss  oouuvvrriieerrss  aauuttoocchhttoonneess  eett  lleess  ssppéécciiaalliisseerr..  IIll  ss’’eenn  ssuuiitt  qquu’’aauuccuunn  ppoossttee  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt  
nn‘‘eesstt  ccoonnffiiéé  aauuxx  oouuvvrriieerrss  llooccaauuxx  ddaannss  sseess  eennttrreepprriisseess..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  
eeuuxx..  IIllss  ssoonntt  ddeess  jjoouurrnnaalliieerrss..  PPaass  dd’’iinnddeemmnniittééss  nnii  ddééddoommmmaaggeemmeenntt  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  ddee  
ttrraavvaaiill  ppoouuvvaanntt  ooccccaassiioonnnneerr  mmêêmmee  llaa  mmoorrtt..  CCee  ffaaiitt  aa  ééttéé  ssiiggnnaalléé  àà  AALLIIMMAA  eenn  22000077  ooùù  nneeuuff  
oouuvvrriieerrss  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  dduu  ccaammiioonn  ttrraannssppoorrttaanntt  ddeess  ppllaanncchheess..  CCeess  
oouuvvrriieerrss  aavvaaiieenntt  cchhaarrggéé  ccee  ccaammiioonn  eett  ddeevvaaiieenntt  ssee  rreennddrree  àà  BBuutteemmbboo  ppoouurr  ttoouucchheerr    lleeuurrss  
ssaallaaiirreess..        LLeeuurrss  ffaammiilllleess  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé  ddééddoommmmaaggééeess..  LLee  ccaammiioonn  eett  lleess  ppllaanncchheess  
aappppaarrtteennaaiieenntt  àà  ll’’eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr  ÉÉlliiaass..    
  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  qquueellqquueess  pprroobbllèèmmeess  oonntt  ééttéé  éévvooqquuééss  ;;  
••  AAuu  ssiittee  MMAABBUUKKUULLUU,,  uunn  ddiifffféérreenndd  ooppppoossee  ll’’eexxppllooiittaanntt  eett  lleess  eemmppllooyyééss..  LLee  pprreemmiieerr  eesstt  lléésséé  

ccaarr  sseess  eemmppllooyyééss  ssoonntt  eennccoorree  ddéébbiitteeuurrss  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  ddee  ttrraannssppoorrtt  nnoonn  rrééaalliisséé  àà  nnooss  jjoouurrss..  
••  AAuu  ssiittee  BBAANNDDIILLIIKKAA,,  uunn  ccoonnfflliitt  ooppppoossee  ll’’eexxppllooiittaanntt  IIddrriissss  BBaakkuulluu  eett  sseess  eemmppllooyyééss  ppoouurr  llee  

nnoonn  ppaaiieemmeenntt  ddee  lleeuurr  rréémmuunnéérraattiioonn..  CCee  ddeerrnniieerr  aa  ffuuii  eett  ttrraavvaaiillllee  àà  llaa  MMOONNUUCC  BBUUNNIIAA..    
  
SSeeccttiioonn  77  ::  CCOONNFFLLIITTSS  EENNTTRREE  LLEESS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  EETT  LLEESS  AAUUTTOORRIITTEESS..  
  
IIll  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  qquuee  ggéénnéérraalleemmeenntt  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ss’’eenntteennddeenntt  bbiieenn..  
LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ggrroouuppee  pprroottééggeeaanntt  llee  pprreemmiieerr  eett  llee  pprreemmiieerr  eennttrreetteennaanntt  llee  ddeeuuxxiièèmmee..  IIll  nnee  
mmaannqquuee  ppaass  ddee  ttiirraaiilllleemmeennttss  lloorrssqquuee  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  llééggaauuxx  oouu  iillllééggaauuxx,,  nnee  vveerrsseenntt  
ppaass  lleess  ppaaiieemmeennttss  eexxiiggééss  eenn  gguuiissee  ddeess  ««  ttaaxxeess  »»  oouu  aauuttrree  aauuxx  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  
aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt..  EEnn  pprriinncciippee  ccee  ccoonnfflliitt  eesstt  dd’’hhaabbiittuuddee  
vviittee  rréégglléé  nnee  ss’’aaggiissssaanntt  qquuee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  dd’’aarrggeenntt..  
  
AA  MMAANNDDIIMMAA  ZZUUNNGGUULLUUKKAA    eett  KKPPEELLAA  MMAAMMBBAAUU,,  oonn  aa  cceeppeennddaanntt  rreeccuueeiillllii  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
sseelloonn  lleessqquueelllleess  lleess  eexxppllooiittaannttss  aarrttiissaannaauuxx  ((sscciiee  mmaannuueellllee))nnee  ssoonntt  ppaass  dd`̀aaccccoorrdd  dduu  ffaaiitt  qquu`̀iillss  
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ssoonntt  oobblliiggééss  ddee  ppaayyeerr  lleess  mmêêmmeess  ttaaxxeess  qquuee  lleess  eexxppllooiittaannttss  sseemmii--  iinndduussttrriieellss  qquuii  
ccoommmmeerrcciiaalliisseenntt  lleeuurrss  pprroodduuiittss  aauu  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  IIllss  oonntt  mmeennaaccéé  ddee  ssuussppeennddrree  lleeuurrss  
aaccttiivviittééss  jjuussqquu`̀àà  ccee  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  aacccceepptteenntt  ddee  lleeuurr  aaccccoorrddeerr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  qquuii  eesstt  àà  lleeuurr  
ppoorrttééee  
  
SSeeccttiioonn  88  ::  CCOONNFFLLIITTSS    EENNTTRREE  DDIIFFFFEERREENNTTSS  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  LL’’EETTAATT  
  
CC’’eesstt  ssuurrttoouutt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  ttaaxxeess  lliiééeess  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss..  
CChhaaqquuee  sseerrvviiccee  vveeuutt  ssee  ffaaiirree  ppeerrcceepptteeuurr  ddeess  ttaaxxeess  dduu  SSeerrvviiccee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  DDGGII,,  
AANNRR,,  TTrraannssccoommss,,  CCoommmmeerrccee  EExxttéérriieeuurr,,  DDGGRRAADD,,  DDEEMMIIAAPP,,  IIPPMMEEAA,,  TTaaxxeess  pprroovviinncciiaalleess,,  
FFAARRDDCC,,  PPoolliiccee,,  TTeerrrriittooiirree  àà  llaa  cchheeffffeerriiee..  LLee  ttéélleessccooppaaggee  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  aaiinnssii  
qquuee  llaa  lluuttttee  eennttrree  eeuuxx  ppoouurr  ttiirreerr  llee  mmaaxxiimmuumm  dd’’iinnttéérrêêttss  ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  nnee  
ppeerrmmeett  aauu  ttrrééssoorr    PPuubblliicc  dd’’êêttrree  aalliimmeennttéé  aavveecc  lleess  rreecceetttteess  ddee  llaa  mmaannnnee  ffoorreessttiièèrree  
  
SSeeccttiioonn  99  ::  AAUUTTRREESS  TTYYPPEESS  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS  
  
AA  MMaammbbaassaa  ccoommmmee  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  tteerrrriittooiirreess  ddee  llaa  ffoorrêêtt,,  llaa  ffoorrêêtt  eett  ttoouutt  ccee  qquu’’eellllee  
ccoonnttiieenntt  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  rreessssoouurrccee  ppoouurr  lleess  hhaabbiittaannttss..  AAiinnssii  mmêêmmee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  mmiilliieeuuxx  tteellss  
qquuee  NNDDUUYYEE,,  AAKKOOKKOORRAA  ooùù  iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  dduu  bbooiiss  ccoommmmee  
tteellllee,,  iill  yy  ss’’oobbsseerrvvee  cceeppeennddaanntt  ddeess  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  cceettttee  
ffoorrêêtt..  CCeellaa  ttrroouuvvee  ssaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ddaannss  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  RRFFOO  qquuii  iimmppoossee  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  aauuxx  
ppaayyssaannss  qquuaanntt  àà  ll’’uussaaggee  ddee  cceettttee  ffoorrêêtt..  
  
AA  NNdduuyyee  --  CCeennttrree  ::  
  
••  LLaa  RRFFOO  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  bbaassee  ::  EEnn  eeffffeett  llaa  rréésseerrvvee  ddee  ffaauunnee  àà  OOKKAAPPII  dd’’EEppuulluu  iimmppoossee  

ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  qquuaanntt  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrêêtt  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  nnee  bbéénnééffiicciiee  ddee  rriieenn..  LLaa  
RRFFOO  nn’’aa  ccoonnssttrruuiitt  aauuccuunnee  ééccoollee,,  aauuccuunnee  rroouuttee,,  aauuccuunn  cceennttrree  ddee  ssaannttéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  
ppoouurrttaanntt  eellllee  aa  iinnssttaalllléé  ppaarrttoouutt  ddeess  ppoosstteess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  cchhaassssee  ddaannss  uunnee  zzoonnee  qquuee  lleess  
hhaabbiittaannttss  ddee  NNDDUUYYEE  ttrroouuvveenntt  ttrrèèss  ééllooiiggnnééee  dd’’EEppuulluu..  LLee  CChheeff  ddee  ccoolllleeccttiivviittéé  ddee  WWAALLEESSEE  
KKAARROO,,  MM..  CChhrriissttoopphhee  AAPPIIOOBBOO,,  aa  ééttéé  ddééccoorréé  dd’’uunnee  mmééddaaiillllee  ddee  ll’’OOrrddrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  
CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree,,  nnoonn  ppaass  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  ccee  qquuee  ffaaiitt  llaa  RRFFOO,,  
mmaaiiss  sseelloonn  ll’’eennttoouurraaggee  dduu  cchheeff  uunn  mmooyyeenn,,  ddee  llee  mmuusseelleerr  ppoouurr  sseess  nnoommbbrreeuusseess  
ddéénnoonncciiaattiioonnss  ccoonnttrree  ll’’eexxppaannssiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccrrooiissssaannttee  ddeess  zzoonneess  ddee  llaa  RRFFOO  aauu  
ddééttrriimmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

  
••  IIll  eexxiissttee  aauussssii  ddeess  ccoonnfflliittss  dd’’oorrddrree  eetthhnniiqquuee  eennttrree  lleess  aauuttoocchhttoonneess  eett  lleess  nnoonn  aauuttoocchhttoonneess  

mmaaiiss  aauussssii  eennttrree  ll’’éélliittee  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  aannaallpphhaabbèèttee..  
  
••  LLee  pplluuss  ggrraanndd  pprroobbllèèmmee  ddee  NNDDUUYYEE,,  cc’’eesstt  ll’’aannaallpphhaabbééttiissmmee  eett  ll’’aallccoooolliissmmee..  SSeelloonn  lleess  

ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  9900  àà  9955%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  
aannaallpphhaabbèèttee..  CCeettttee  ppooppuullaattiioonn  ss’’aaddoonnnnee  bbeeaauuccoouupp  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  bbooiissssoonnss  
llooccaalleess  eett  nnee  ss’’aaddoonnnnee  ppaass  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddee  cchhaammppss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  lleess  qquueellqquueess  
aaggrriiccuulltteeuurrss  qquuii  ssoonntt  àà  NNDDUUYYEE  eett  sseess  eennvviirroonnss  ssoonntt  ddeess  nnoonn  aauuttoocchhttoonneess..  CCeellaa  eexxpplliiqquuee  
llaa  mméésseenntteennttee  eennttrree  lleess  aauuttoocchhttoonneess  eett  lleess  nnoonn  aauuttoocchhttoonneess..  

  
AA  AAnnddiiffeellee,,  2255  KKmm  eett  EEffuunndduu  ((1188  KKmm  MMuunnggbbeerree))  ::  LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  iinnddiiqquueenntt  qquu’’aauu  
ssuujjeett  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ffoorrêêtt,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eett  llaa  RRFFOO  ssoonntt  aauussssii  eenn  ccoonnfflliitt..  LLaa  
ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ccoouuttuummiièèrreess  nnee  ttrroouuvveenntt  ppaass  lleeuurr  ccoommppttee  ddaannss  ccee  qquuee  ffaaiitt  llaa  
RRéésseerrvvee..  IIllss  ccoonnddaammnneenntt  cceettttee  eexxppaannssiioonn  ttoouujjoouurrss  ggrraannddiissssaannttee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  llaa  RRFFOO  qquuii  
ppéénnaalliissee  lleess  hhaabbiittaannttss  àà  nnee  ppaass  jjoouuiirr  ddee  lleeuurr  ffoorrêêtt,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ppyyggmmééeess  
qquuii  vviivveenntt    eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  llaa  cchhaassssee  eett  ddee  llaa  ccuueeiilllleettttee..  OOnn  ccrraaiinntt  qquu’’àà  llaa  lloonngguuee  cceettttee  
ssiittuuaattiioonn  qquuii  ppuuiissssee  ssee  ddééggéénnéérreerr..  EEnn  eeffffeett,,  iill  yy  aa  ttrrooiiss  aannss,,  aauu  vviillllaaggee  ddee  BBUUKKUULLAANNII  ((àà  3300KKMM  
ddee  MMAAMMBBAASSAA))  ooùù  eesstt  iinnssttaalllléé  uunn    ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  RRFFOO,,  uunn  ggaarrddee  ddee  cchhaassssee  aavvaaiitt  
aabbaattttuu  uunn  vviillllaaggeeooiiss  eett  llee  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aa  ééttéé  rraavvaaggéé  ppaarr  lleess  hhaabbiittaannttss..  IIll  yy  aa  sseeuulleemmeenntt  



 53

uunnee  aannnnééee  qquu’’aavveecc  ll`̀iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss,,  ccee  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee  àà  BBUUKKUULLAANNII  eesstt  
rroouuvveerrtt..  MMaaiiss  llaa  tteennssiioonn  ppeerrssiissttee..  
  
AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  oonn  ssee  rreenndd  ccoommppttee  qquuee  ll`̀eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbooiiss  eenn  tteerrrriittooiirree  
ddee  MMAAMMBBAASSAA  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiifffféérreennttss  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  pprréésseennttss  ssuurr  
tteerrrraaiinn..  CCoommmmee  oonn  aa  ppuu  llee  ccoonnssttaatteerr,,  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ppeerrççooiivveenntt  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  
ccoommmmee  uunnee  ssppoolliiaattiioonn  ddee  lleeuurrss  tteerrrreess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss,,  pprroottééggééss  
ppaarr  ll’’EEttaatt,,  nn’’eennttrreepprreennnneenntt  aauuccuunnee  aaccttiioonn  vviissiibbllee  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall..  LLeess  
ppooppuullaattiioonnss  ppyyggmmééeess  ssoonntt  ccoommppttééeess  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ggrraannddeess  vviiccttiimmeess  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  
qquuii  lleess  pprriivveenntt  ddee  ll’’eesssseennttiieell  ddee  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee..  EEnnttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  
llooccaalleess,,  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  lliimmiitteess  tteerrrriittoorriiaalleess  ffoonntt  ssuurrffaaccee  eett  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss,,  iill  eexxiissttee  
aauussssii  ddeess  ddiifffféérreennddss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  lliimmiitteess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ffaauuttee  dd’’uunn  bboorrnnaaggee  
aapppprroopprriiéé..  LLee  ffaaiitt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ss’’ooppèèrree  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ooùù  llaa  llooii  ((LLee  CCooddee  
FFoorreessttiieerr  eett  sseess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn))  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnnnuuee  ffaauuttee  ddee  vvuullggaarriissaattiioonn  ffaaiitt  ddee  
MMaammbbaassaa  uunnee  vvéérriittaabbllee  jjuunnggllee..  LL`̀eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ssee  pprraattiiqquuee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  dd`̀uunnee  ffaaççoonn  
aannaarrcchhiiqquuee..  IIll  eesstt  àà  ccrraaiinnddrree  qquuee  llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  qquuii  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss  ccii  ––  ddeessssuuss  
nnee  pprroovvooqquueenntt  uunnee  ccrriissee  pplluuss  pprrooffoonnddee  ppoouuvvaanntt  ddéébboouucchheerr  ssuurr  ddeess  aacctteess  ddee  vviioolleennccee  
ggéénnéérraalliissééee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  CCIINNQQUUIIEEMMEE  

IIMMPPAACCTTSS  EETT  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFOORREESSTTIIEERREE    
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  ccoommmmee  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss  ddaannss  lleess  
zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  eennttrraaîînnee  pplluussiieeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess  
lliiééeess  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eett  dd’’aauuttrreess  lliiééeess  àà  llaa  
ppeerrttuurrbbaattiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  ffoorreessttiieerr,,  ll’’éérroossiioonn  dduu  ssooll,,  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett  llee  ddéécclliinn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé3322..  
DDaannss  ccee  ccaaddrree,,  ll’’oonn  nnoottee  qquuee  lleess  ffoorrêêttss  ssuubbiisssseenntt,,  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn,,  ddeess  ddééggrraaddaattiioonnss  
pprrééooccccuuppaanntteess..  
  
DDaannss  ccee  cchhaappiittrree,,  ll’’oonn  tteennttee  ddee  pprréésseenntteerr  lleess  iimmppaaccttss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  
bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa..  LL’’eennqquuêêttee  nn’’aa    ppaass  aapppprrooffoonnddii  lleess  iimmppaaccttss  ééccoollooggiiqquueess  eett  
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nnoottaammmmeenntt  lleess  aassppeeccttss  ddee  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddee  llaa  ccaannooppééee,,  ll’’éérroossiioonn  ddeess  
ssoollss,,  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé..    
  
LLeess  aassppeeccttss  qquuii  ssoonntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  ccoonncceerrnnee  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddaannss  lleess  
zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  lleess  eeffffeettss  dd  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ssuurr  lleess  jjeeuunneess  eett  lleess  ffeemmmmeess,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  eenn  tteerrmmeess  ddee  ddééllooccaalliissaattiioonn  eett  ddee  mmiiggrraattiioonnss  ssaaiissoonnnniièèrreess  aaiinnssii  qquuee  llaa  
ppeerrttuurrbbaattiioonn  dduu  ccyyccllee  ddee  vviiee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinnss..  
  
SSEECCTTIIOONN  11..  ::  PPAARRAADDOOXXEE  DDEE  LLAA  PPAAUUVVRREETTEE  DDAANNSS  LLEESS  ZZOONNEESS  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  
  
LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  aa  eeuu  uunnee  iinnfflluueennccee  nnééffaassttee  ssuurr  llaa  vviiee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess..  OOnn  
aa  nnoottéé  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  qquuee  ll’’iimmppaacctt  nnééggaattiiff  ssuurr  lleess  ééccoonnoommiieess  llooccaalleess  aavveecc  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  
llaa  ddoollllaarriissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  sseennssiibbllee  ddeess  mmaasssseess  mmoonnééttaaiirreess  qquuii  aa  
ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  ddaannss  lleess    zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  CCeess  pphhéénnoommèènneess  
aappppaauuvvrriisssseenntt    ddaavvaannttaaggee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  qquuii  nnee  jjoouuiisssseenntt  ppaass  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  
  
DDaannss  pplluussiieeuurrss  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  oonn  aa  rreelleevvéé  pplluussiieeuurrss  ccaass  qquuii  ddéémmoonnttrreenntt  qquu’’iill  eexxiissttee  uunn  
vvrraaii  ffoosssséé  eennttrree  ll’’eexxuubbéérraannccee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  eett  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  
pplloonnggééee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  
    
DDaannss  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa--  BBeennii,,      àà    MMaannttuummbbii,,  oonn  aa  ppuu  ccoonnssttaatteerr  qquu’’iill  eexxiissttee  ttrrèèss  ppeeuu  dd’’ééccoolleess  
pprriimmaaiirreess  eett  sseeccoonnddaaiirreess..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  mmaannqquueenntt  ddee  bboonnss  ppuuppiittrreess  eett  lleess  ddiifffféérreenntteess  
ccllaasssseess  ddoonntt  ddééppoouurrvvuueess  ddee  ppoorrtteess  ddiiggnneess  ddee  ccee  nnoomm..  LLeess  ééllèèvveess  ss’’aassssooiieenntt  àà  mmêêmmee  llee  ssooll  
oouu  ssuurr  ddeess  bbooiiss  ggrroossssiièèrreemmeenntt  ttaaiillllééss  àà  ll’’aaiiddee  ddeess  mmaacchheetttteess  aalloorrss  qquuee  ll’’oonn  pprroodduuiitt  ddaannss  ccee  
mmiilliieeuu  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmèèttrreess  ccuubbeess  ddee  bbooiiss..  TToouujjoouurrss  àà  MMaannttuummbbii,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  aa  ddeess  
ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  eenntteerrrreerr  ddiiggnneemmeenntt  sseess  mmoorrttss  aavveecc  ddeess  cceerrccuueeiillss  ffaauuttee  ddee  mmeennuuiisseerriieess  
aapppprroopprriiééeess..              LLaa    SSoocciiééttéé  EENNRRAA  qquuii  eexxppllooiittee  ddaannss  cceettttee  llooccaalliittéé  nn’’aa  ppaass  iinnssttaalllléé  uunnee  
ssttrruuccttuurree  aapppprroopprriiééee  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ccee  bbeessooiinn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss..    
  
AA  KKaattaannggaa  eett  àà  MMeettaallee,,  ll’’oonn  eesstt  ffrraappppéé  ppaarr  llaa  mmiissèèrree  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  LLee  cchhôômmaaggee  eesstt  
mmoonnnnaaiiee  ccoouurraannttee..  LLeess  eexxppllooiittaannttss  nn’’oonntt  rriieenn  rrééaalliisséé  ccoommmmee  aaccttiivviittéé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  
lleess  mmiilliieeuuxx  ::  ppaass  dd’’ééccoolleess  ccoonnssttrruuiitteess,,  ppaass  ddee  cceennttrreess    ddee  ssaannttééss..  AA  MMaakkuummoo,,    ppoouurr  ssee  ffaaiirree  
ssooiiggnneerr,,  iill  ffaauutt  ssee  rreennddrree  àà  MMaannggiinnaa  oouu  àà  BBeennii  ddaannss  llaa  PPrroovviinnccee  dduu  NNoorrdd  --  KKiivvuu..    
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  aa  uunn  iimmppaacctt  nnééggaattiiff  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt    
cceelllleess  lliiééeess  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ddee  ssuubbssiissttaannccee..  LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoouucchheess  aaccttiivveess  ddee  llaa  

                                                 
32

 RRaaiinnffoorreesstt  FFoouunnddaattiioonn  eett  FFoorreesstt  MMoonniittoorr,,  CCoonncceessssiioonnss  àà  llaa  ppaauuvvrreettéé  ::  lleess  iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx,,  ssoocciiaauuxx  
eett  ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  iinndduussttrriieelllleess  ssuurr  lleess  ffoorrêêttss  ttrrooppiiccaalleess  aaffrriiccaaiinneess,,  fféévvrriieerr  
22000077,,  pp..112288  
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ppooppuullaattiioonn  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  dd’’aabbaattttaaggee  ddeess  aarrbbrreess,,  dduu  sscciiaaggee  eett  
dduu  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ppllaanncchheess  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  llaa  bbaaiissssee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee,,  eennttrraaîînnaanntt  llaa  
ddééppeennddaannccee  ddeess  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  vviiss--àà--vviiss  ddeess  aauuttrreess  cceennttrreess  ppoouurr  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  
ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’oonn  oobbsseerrvvee  qquuee  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  
pplloonnggeenntt  lleess  mmiilliieeuuxx  ccoonncceerrnnééss  ddaannss  llaa  ffaammiinnee,,  ttoouuss  lleess  bbrraass  aaccttiiffss  ééttaanntt  vveerrssééss  ddaannss  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  LLeess  ppaayyssaannss  ssee  nnoouurrrriisssseenntt  ddiiffffiicciilleemmeenntt  ccaarr  iillss  nnee  ccuullttiivveenntt  pplluuss,,  iillss  
oonntt  ppeennsséé  ggaaggnneerr  lleeuurr  ppaaiinn  qquuoottiiddiieenn  eenn  ss’’eennggaaggeeaanntt  ccoommmmee  oouuvvrriieerrss  cchheezz  lleess  eexxppllooiittaannttss  
ffoorreessttiieerrss..  
  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  ttrraaccee  dd’’aamméélliioorraattiioonn  dd’’hhaabbiittaatt  ddaannss  lleess  ssiitteess  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  eenn  ddééppiitt  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  qquuii  
ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmmééss  eenn  cceennttrreess  iimmppoorrttaannttss  ddee  nnééggooccee..  OOnn  aa  ddéépplloorréé  llee  mmaannqquuee  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  
ssoocciioo  ––  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  bbaassee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé..  
  
AA  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  ll’’oonn  ccoonnssttaattee  uunn  ééccaarrtt  ccrriiaanntt  eennttrree  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  ddeess  eexxppllooiittaannttss  
ffoorreessttiieerrss  eett  ll’’aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  CCee  
ppaarraaddooxxee  ppeeuutt  ppoouusssseerr  àà  ppaarrlleerr  ddee  llaa  mmaallééddiiccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..  LLeess  rreessssoouurrcceess  
ffoorreessttiièèrreess  qquuii  ssoonntt  eexxppllooiittééeess  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  êêttrree  
ccoonnssiiddéérrééeess  àà  ccee  jjoouurr  ccoommmmee  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceettttee  ccoonnttrrééee..  
    
SSEECCTTIIOONN  22..  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EETT  DDEESS  FFEEMMMMEESS..  
  
LLeess    ddoonnnnééeess  ffoouurrnniieess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ssuurr  tteerrrraaiinn  oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  
aa  ddeess  eeffffeettss  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  ccoohhééssiioonn  ffaammiilliiaallee..  EEnn  
eeffffeett,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  ddééppeerrddiittiioonn  ssccoollaaiirree  ddeess  jjeeuunneess  eett  
llaa  pprroossttiittuuttiioonn  ddaannss  lleess  ssiitteess  ffoorreessttiieerrss,,  ooccccaassiioonnnnééeess  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppaarr  ll’’aattttrraaiitt  aauuxx  ppeettiittss  
eemmppllooiiss  ooffffeerrttss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss    mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  ccoorrppss  
eennsseeiiggnnaanntt  aattttiirréé,,  lluuii  aauussssii,,  ppaarr  llaa  mmâânnee  ffoorreessttiièèrree..  
  
EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  eeffffeettss  ssuurr  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  ccoohhééssiioonn  ffaammiilliiaallee  ,,  oonn  aa  rreelleevvéé  qquuee  llee  
mmaannqquuee  ddee  bboonnnneess  ccoonnddiittiioonnss  hhyyggiiéénniiqquueess  eett  llaa  pprroommiissccuuiittéé  ssoonntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  
mmaallaaddiieess  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  mmaallaaddiieess  sseexxuueelllleemmeenntt  
ttrraannssmmiissssiibblleess              ((  VVIIHH//SSIIDDAA……))..  OOnn  aa  ééggaalleemmeenntt  ddéépplloorréé  llaa  ddiissllooccaattiioonn  ffrrééqquueennttee  ddeess    
mméénnaaggeess  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  pprroolloonnggééee  oouu  dduu  
ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  ccoonnjjooiinnttss  vveerrss  ddeess  zzoonneess  pplluuss  ééllooiiggnnééeess..  
OOnn  aa  nnoottéé  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  iinnfflluueennccee  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  eett  
ddeess  ffeemmmmeess  ::  
••  DDee  KKaattaannggaa  àà  MMaannttuummbbii  ((ssuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––BBeennii)),,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  

eeffffeeccttuuééee  ppaarr  EENNRRAA  nn’’aa  ppaass  llaaiisssséé  ddee  ttrraacceess  ccaarr  lleess  oouuvvrriieerrss  rreennttrreenntt  ddaannss  llaa  pplluuss  ppaarrtt  ddee  
ccaass  àà  BBeennii..  MMaaiiss  àà  AAlliimmaa,,  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  aa  pprroovvooqquuéé  llee  
rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pprroovveennaanntt  ddeess  mmiilliieeuuxx  ddiifffféérreennttss  ::  lleess  aauuttoocchhttoonneess,,  lleess  
oouuvvrriieerrss  eett  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..  CCeettttee  pprroommiissccuuiittéé  ffaavvoorriissee  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  eett  llaa  
ddéébbaauucchhee  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  ffeemmmmeess..  OOnn    aa  ssiiggnnaalléé  ddeess  ccaass  ddeess  ggrroosssseesssseess  nnoonn  
ddééssiirrééeess,,  dd’’aadduullttèèrreess  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  oouuvvrriieerrss  rreeccrruuttééss  aaiilllleeuurrss  eett  qquuii  rreennttrreenntt  
pprréécciippiittaammmmeenntt  ddaannss  lleeuurrss  mmiilliieeuuxx  dd’’oorriiggiinnee..  LLee  ttaauuxx  ddee  llaa  ssccoollaarriissaattiioonn  eesstt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  
ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  dduu  mmiilliieeuu..  IIllss  ssoonntt  ooccccuuppééss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..          

••  AA  BBaabbooffii  ((aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa)),,  llee  ppoonntt  IIttuurrii  ((àà  BBaawwaannzzaa))  eesstt  ddeevveennuu  llaa  ppllaaqquuee  
ttoouurrnnaannttee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ssttoocckkaaggee  eett  ddee  cchhaarrggeemmeenntt  ddee  bbooiiss  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  BBuunniiaa  eett  ddee  
BBeennii..  CCee  ccaarrrreeffoouurr  eesstt  ddeevveennuu  uunn  lliieeuu  ooùù  lleess    jjeeuunneess  eett  lleess  ffeemmmmeess  ssee  ddoonnnneenntt  àà  llaa  
pprroossttiittuuttiioonn  dd’’ooùù  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ppoossssiibbllee  ddeess  mmaallaaddiieess  sseexxuueelllleemmeenntt  ttrraannssmmiissssiibblleess  ddaannss  
lleess  mmiilliieeuuxx..  

••  AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  --  MMuunnggbbeerree,,  lleess  ffeemmmmeess  aappppoorrtteenntt  ddee  MMaammbbaassaa  ddeess  
ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ccoommmmee  dduu  rriizz,,  dduu  hhaarriiccoott,,  dduu  ppooiissssoonn  ssaalléé,,  ddee  ll’’hhuuiillee  ddee  ppaallmmee,,  dduu  
sseell,,  ddee  llaa  bbooiissssoonn  aallccoooolliiqquuee,,……    ppoouurr  rraavviittaaiilllleerr  lleess  oouuvvrriieerrss  ddaannss  ddeess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
dduu  bbooiiss  eett  àà  ll’’ooccccaassiioonn,,  eelllleess  ss’’aaddoonnnneenntt  àà  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  aavveecc  lleess  oouuvvrriieerrss  ddeess  cchhaannttiieerrss..  



 56

LLeess  jjeeuunneess  nn’’ééttuuddiieenntt  ppaass  ccaarr  ooccccuuppééss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  
aacccceennttuuééee  ppaarr  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  ééccoolleess  ddaannss  llee  mmiilliieeuu..    

••  SSuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii,,  pprréécciisséémmeenntt    àà  KKiilliimmaa  MMwweezzaa,,  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ccoommbbiinnééeess  aavveecc  cceelllleess  ddee  ll’’oorr..  OOnn  aa  ccoonnssttaattéé  qquuee  cceess  aaccttiivviittééss  
ffaavvoorriisseenntt  llaa  pprroossttiittuuttiioonn  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  ffeemmmmeess  ddaannss  ccee  mmiilliieeuu..  CCeerrttaaiinneess  ffeemmmmeess  ss’’  
yy  ssoonntt  iinnssttaallllééeess  ppoouurr  ffaaiirree  ddeess  ppeettiittss  rreessttaauurraannttss  eett  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ssee  lliivvrreenntt  àà  llaa  vviiee  ddee  
ddéébbaauucchhee..  LLeess  jjeeuunneess  ddee  lleeuurr  ccoottéé,,  àà  ppaarrtt  llaa  pprroossttiittuuttiioonn,,  oonntt  ddéésseerrttéé  llee  bbaanncc  ssccoollaaiirree  
ooffffrriirr  ssaannss  aassssuurraannccee  lleeuurrss  sseerrvviicceess  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  

  
DDeess  jjeeuunneess  iimmpplliiqquuééss  ccoommmmee  jjoouurrnnaalliieerrss  ddaannss  llee  ttrraannssppoorrtt  dduu  bbooiiss  ((PPhhoottoo  ddeessyynnkkooyy0077))  

  
  
SSEECCTTIIOONN  33  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  
  
LL’’eennqquuêêttee  aa  ppuu  ééccllaaiirreerr,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,    ssuurr  lleess  iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  lliiééss  àà  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  àà  MMaammbbaassaa  ::  
••  LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquuii  ooppèèrreenntt  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  qquuii  ggaaggnneenntt  ssoouuvveenntt  

mmooiinnss  ddee  uunn  ddoollllaarr  ppaarr  jjoouurr  ttrraavvaaiilllleenntt  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  iinnssaalluubbrreess  eett  ddaannggeerreeuusseess  ;;  
••  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  pprroovvooqquuee  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee,,  uunnee  ddééffoorreessttaattiioonn  eett  uunnee  

ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss..    
••  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmaacchhiinneess  ((ttrroonnççoonnnneeuusseess))  qquuii  ssoonntt  aalliimmeennttééss  eenn  ccaarrbbuurraanntt  ((ggaassooiill  oouu  

eesssseennccee))  eennttrraaîînnee  ll’’éémmiissssiioonn  ddee  llaa  ffuummééee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..      

  
DDaannss  cchhaaqquuee  aaxxee  dd’’eennqquuêêttee,,  oonn  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddeess  iimmppaaccttss  
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  lliiééss  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ::  
••  SSuurr  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii  ::  AA  MMaakkeekkee  ooùù  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  aa  ééttéé    iinntteennssiiffiiééee  

ppaarr  EENNRRAA,,  DDAARRAAFFOORREESSTT  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ppeettiittss  eexxppllooiittaannttss,,  oonn  ddéépplloorree  llaa  
ddiissppaarriittiioonn  ddeess  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess..  OOnn  oobbsseerrvvee  aauussssii  uunn  ddéébbooiisseemmeenntt  aacccceennttuuéé  dduu  
mmiilliieeuu  eett  uunnee  ddééffoorreessttaattiioonn  ((llaa  ffoorreett  eesstt  rraassééee)),,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  cclliimmaattiiqquueess  ::  llaa  
ssaaiissoonn  ssèècchhee  tteenndd  àà  ssee  pprroolloonnggeerr  eett  iill  yy  aa  uunn  pprroobbllèèmmee  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  cchhaalleeuurr  ddaannss  
llee  mmiilliieeuu..  

••  SSuurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  ::  oonn  aa  nnoottéé  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  aaccttiivviittéé  ddee  rreebbooiisseemmeenntt..          
LLeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ffoonntt  llaa  ccoouuppee  ssaannss  pprréévveenniirr  lleess  ddaannggeerrss  qquuii  ddééccoouulleerraaiieenntt  ddee  
cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  tteellss  qquuee  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  bbeeaauuccoouupp  dd’’eesssseenncceess  vvééggééttaalleess,,  eett  llaa  
ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess..    



 57

••  SSuurr  lleess  aaxxeess    MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  eett  MMaammbbaassaa  --  MMuunnggbbeerree,,  oonn  aa  rreemmaarrqquuéé  qquuee  llee  
ddéébbooiisseemmeenntt  eett  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  oonntt  ccoommmmeennccéé  aavveecc  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddee  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss..  LLeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  nnee  vviieennnneenntt  qquuee  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr  
nnoouuvveelllleemmeenntt..  

  
  
SSEECCTTIIOONN  44..  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  DDEEGGRRAADDAATTIIOONN  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS      
                                                DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rroouutteess  aavveecc  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  ppllaanncchheess  
vveerrss  ll’’eexxttéérriieeuurr..  CCee  pphhéénnoommèènnee  ss’’eesstt  oobbsseerrvvéé  ssuurrttoouutt  ssuurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  --  BBeennii  eett  ssuurr  ll’’aaxxee  
MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  ::    
  
SSuurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii,,  oonn  aa  rreemmaarrqquuéé  qquu’’àà    KKAALLOONNGGEE,,  àà    AALLIIMMAA  eett  àà  BBIIAAKKAATTOO,,  ll’’ééttaatt  
ddee  llaa  rroouuttee  eesstt  ttrrèèss  mmaauuvvaaiiss..  LLaa  rroouuttee  eesstt  ddééttrruuiittee  ppaarr  llee  ppaassssaaggee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ddee  pplluuss  hhaauutt  
ttoonnnnaaggee  éévvaalluuéé  àà  pplluuss  ddee  8800  ttoonnnneess  aauu  mmiinniimmuumm  éévvaaccuuaanntt  llee  bbooiiss  vveerrss  NNaaiirroobbii  vviiaa  BBeennii  oouu  
eennccoorree  vveerrss  ll’’OOuuggaannddaa  vviiaa  KKaassiinnddii..  LLee  ggrraanndd  ppoonntt  jjeettéé  ssuurr  llaa  rriivviièèrree  IIttuurrii  àà  MMaayyuuaannoo  ((àà  4455  KKmm  
ddee  MMaammbbaass  ))  ssee  ddééggrraaddee  eett  rriissqquuee  ddee  ss’’ééccrroouulleerr  ddaannss  uunn  aavveenniirr  ttrrèèss  pprroocchhee  àà  ccaauussee  ddeess  
ffrrééqquueennttss  ppaassssaaggeess  ddee  cceess  ccaammiioonnss    cchhaarrggééss  ddeess  ppllaanncchheess  jjuussqquu’’aauu  ppllaaffoonndd..  CCee  ppoonntt  qquuii  eesstt  
ccoonnççuu  ppoouurr  uunn  ttoonnnnaaggee  mmaaxxiimmuumm  ddee  2255  ttoonnnneess  ppaarr  vvééhhiiccuullee  ssuuppppoorrttee  ddeess  rreemmoorrqquueess  qquuii  
cchhaarrggeenntt  aauu  ddeellàà  ddee  5500  ttoonnnneess..  
    
SSuurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa--  KKoommaannddaa--  BBuunniiaa,,  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  ppllaanncchheess  pprroodduuiitteess  ddaannss  ccee  sseecctteeuurr  
ppaarr  ddeess  vvééhhiiccuulleess  lloouurrddss  aa  pprroovvooqquuéé  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dduu  ppoonntt  jjeettéé  ssuurr  llaa  rriivviièèrree  IIttuurrii  àà  BBaawwaannzzaa  
((9900  KKmm  ddee  MMAAMMBBAASSAA  ))  eemmppêêcchhaanntt  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  bbiieennss  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess..  EEnn  eeffffeett,,  aauu  
mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  22000077,,  uunn  vvééhhiiccuullee  ––  rreemmoorrqquuee  ttrraannssppoorrttaanntt  pprrèèss  ddee  7700  ttoonnnneess  ddee  ppllaanncchheess  aa  
pprroovvooqquuéé  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dduu  ppoonntt  ddoonntt  llaa  cchhaarrggee  pprréévvuuee  eesstt  ddee  2255  ttoonnnneess..  LL’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee  
ccee  ppoonntt  aa  ppeerrttuurrbbéé  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  ddee  ccee  ttrroonnççoonn  rroouuttiieerr  qquuii  vviieenntt  dd’’êêttrree  rrééhhaabbiilliittéé  ggrrââccee  àà  uunn  
ccrrééddiitt  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..  LLeess  ttrraavvaauuxx  oonntt  ééttéé    eexxééccuuttééss  ppaarr  uunnee  ffiirrmmee  cchhiinnooiissee..  AAiinnssii,,  
ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee,,  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  dduu  ppoonntt  aa  eennttrraaîînnéé  uunnee  iinntteennssee  aaccttiivviittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  
ppllaanncchheess  ppaarr  ppiirroogguuee  eett  ppaarr  ppoorrttaaggee,,  aaccttiivviittéé  qquuii  mmoobbiilliissee  pplluussiieeuurrss  jjeeuunneess  eett  ssuurrttoouutt  
pplluussiieeuurrss  ppyyggmmééeess..  LLeess  vvééhhiiccuulleess  aappppaarrtteennaanntt  oouu  lloouuééss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  
aabbîîmmeenntt  llaa  rroouuttee  àà  ccaauussee  dduu  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ggrraannddss  ttoonnnnaaggee..  AAuuccuunn  eeffffoorrtt  nn’’eesstt  ffoouurrnnii  ddee  lleeuurr  
ppaarrtt  ppoouurr  rrééppaarreerr  lleess  ddééggââttss  ccaauussééss  ssuurr  llaa  rroouuttee..    
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SSeeccttiioonn  55  ::  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDUU  MMOOUUVVEEMMEENNTT  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  
                                      ((DDEELLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  MMIIGGRRAATTIIOONNSS    SSAAIISSOONNNNIIEERREESS))..  
  
LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  rreennsseeiiggnneenntt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  eesstt    llaa  bbaassee  ddeess  
mmoouuvveemmeennttss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  CCeess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ccoonncceerrnneenntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  
rriivveerraaiinneess  qquuii  ssoonntt  oobblliiggééeess  dd’’aabbaannddoonnnneerr  lleeuurrss  ssiitteess  dd’’hhaabbiittaattiioonn  ddèèss  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  ffoonntt  
ppaarrttiiee  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aaccqquuiisseess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss..  LLeessddiittss  mmoouuvveemmeennttss  
ccoonncceerrnneenntt  aauussssii  lleess  oouuvvrriieerrss  rreeccrruuttééss  aaiilllleeuurrss  qquuii  qquuiitttteenntt  lleeuurrss  mmiilliieeuuxx    dd’’oorriiggiinnee  ppoouurr  
ss’’iinnssttaalllleerr  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  LLaa  ddééllooccaalliissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  qquuii  
aaffffeeccttee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  PPyyggmmééeess  eesstt  rreesssseennttiiee  ccoommmmee  uunn  aaccttee  ddee  
ddééppoosssseessssiioonn  ddeess  tteerrrreess  aanncceessttrraalleess  eett  eesstt  ssoouuvveenntt  àà  llaa  bbaassee  ddeess  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  
ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess,,  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEttaatt  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  ssoouulliiggnnéé  aauu  
cchhaappiittrree  44..  
  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii::  AA  MMaannttuummbbii  eett  àà  KKaattaannggaa,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  
PPyyggmmééeess  qquuiitttteenntt  lleeuurr  mmiilliieeuu  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddee  lleeuurr  ttrraaiinn  ddee  vviiee  pprroovvooqquuééee  ppaarr  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  LLaa  ssoocciiééttéé  EENNRRAA  ccoonnttiinnuuee  àà  ddééttrruuiirree  lleeuurr  ccaaddrree  iiddééaall  ddee  vviiee  eenn  
aabbaattttaanntt  ddeess  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  qquuii  lleeuurr  pprrooccuurreenntt  nnoouurrrriittuurree  eett  mmééddiiccaammeennttss..  DDaannss  llaa  
llooccaalliittéé  ddee  MMaappiimmbbii  --  MMaannttuummbbii,,  pplluuss  ddee  88  ccaammppeemmeennttss  PPyyggmmééeess  ssoonntt  mmeennaaccééss  ppaarr  llaa  
SSoocciiééttéé  EENNRRAA..  LLeess  PPyyggmmééeess  ssoonntt  oobblliiggééss  ddee  ssee  ddééppllaacceerr  ppoouurr  ss’’iinnssttaalllleerr  aaiilllleeuurrss..    
CCeettttee  tteennttaattiivvee  ffaaiitt  ssuuiittee  àà  cceellllee  ddee  ll’’aannnnééee  22000000  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  cceettttee  eennttrreepprriissee  aavvaaiitt  
ddeemmaannddéé  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  vviivvaanntt  ddaannss  sseess  ccoonncceessssiioonnss  ddee  lleess  qquuiitttteerr  ;;  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  ss’’yy  ééttaaiieenntt    ffaarroouucchheemmeenntt  ooppppoossééeess..  
    
AAuu  ssuujjeett  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ssaaiissoonnnniièèrreess,,  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  pprroovveennaanntt  ssuurrttoouutt  dduu  NNoorrdd  --  KKiivvuu  
cchheerrcchhee  àà  ss’’iimmppllaanntteerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  bbooiiss..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  
ssiiggnnaallééee  àà  BBiiaakkaattoo,,  àà  AAlliimmaa,,  àà  LLuueemmbbaa,,  àà  MMaalluuttuu,,  ……ooùù  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ssee  
ttrraannssffoorrmmeenntt  ppeeuu  àà  ppeeuu  àà  ddeess  ccoolloonniieess  ddee  ppeeuupplleemmeenntt..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ddiiggèèrreenntt  ttrrèèss  
mmaall  cceettttee  ssiittuuaattiioonn..  
  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  iill  aa  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  rraappppoorrttéé  qquu’’iill  yy  aa  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  dd’’uunnee  zzoonnee  àà  uunnee  aauuttrree  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  AAiinnssii  
aabbaannddoonnnneenntt  ––  eelllleess  lleess  ttrraavvaauuxx  ddeess  cchhaammppss..  LLeess  eexxppllooiittaannttss  eett  lleeuurrss  oouuvvrriieerrss  pprroovveennaanntt  
ssuurrttoouutt  ddee    BBUUNNIIAA    cchheerrcchheenntt  àà  ss’’iinnssttaalllleerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  ddee  ccoouuppee  ccaarr  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  rreesssseemmbbllee  àà  uunn  ooaassiiss  ddee  ppaaiixx..  
  
  
SSEECCTTIIOONN  66  ::  PPEERRTTUURRBBAATTIIOONN  DDUU  CCYYCCLLEE  DDEE  VVIIEE  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  RRIIVVEERRAAIINNEESS        
  
LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  aa  pprroovvooqquuéé  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ddaannss  llee  mmooddee  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..  
  
EEnn  eeffffeett,,  ddaannss  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà    AALLIIMMAA,,  àà  BBIIAAKKAATTOO  eett  àà  LLWWEEMMBBAA  
ccee  ssoonntt  lleess  jjeeuunneess  qquuii  ssee  ffoonntt  eennrrôôlleerr    ccoommmmee  ddeess    oouuvvrriieerrss  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  
llaaiisssseenntt  lleess  vviillllaaggeess  aauuxx  vviieeuuxx..  CCeess  jjeeuunneess,,  ffoorrccee  ssoocciiaallee  dduu  mmiilliieeuu,,  oonntt  aabbaannddoonnnnéé  lleess  
ttrraavvaauuxx  aaggrriiccoolleess  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ;;  ccee  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ssppééccuullaattiioonn  
ddeess  pprroodduuiittss  vviivvrriieerrss  eett  ddee  llaa  ffaammiinnee  ddaannss  lleeuurrss  mmiilliieeuuxx..      
  
AA  MMaappiimmbbii,,  lleess  PPyyggmmééeess  nnee  ssaavveenntt  pplluuss  ooùù  iillss  ppeeuuvveenntt  ccoonnttiinnuueerr  àà  pprraattiiqquueerr  llaa  cchhaassssee,,  ffaaiirree  
llaa  ccuueeiilllleettttee  eett  llee  rraammaassssaaggee  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddééttrruuiisseenntt  lleeuurr  hhaabbiittaatt  ppaarr  llaa  
ccoouuppee  ddee  bbooiiss..  IIllss  ssee  ddeemmaannddeenntt  ss’’iillss  ssoonntt  aauussssii  vveenndduuss  aavveecc  lleeuurr  ffoorrêêtt..  LLeess  eexxppllooiittaannttss  
aabbaatttteenntt  lleess  aarrbbrreess  àà  cchheenniillllee,,  ffoonntt  ffuuiirr  lleess  aanniimmaauuxx  ppaarr  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ddee  tteellllee  ssoorrttee  
qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  eesstt  rraarree  dd’’aattttrraappeerr  ddee  llaa  vviiaannddee  ddee  cchhaassssee,,  pprroodduuiitt  ddee  llaa  ffoorrêêtt  eett  nnoouurrrriittuurree  
ddee  bbaassee  ddeess  PPyyggmmééeess..  IIllss  aassssiisstteenntt,,  iimmppuuiissssaannttss,,  àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  lleeuurr  eessppaaccee  ddee  vviiee..  
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AA  KKaattaannggaa,,  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  vvooiieenntt  ll’’eessppaaccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  rréédduuiitt  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  
EENNRRAA  tteennttee  dd’’iinntteerrddiirree  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ddaannss  ssoonn  aaiirree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  AA  ccee  ppooiinntt  eennccoorree,,  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  ss’’yy  eesstt  ooppppoossééee..  
  
SSuurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa,,  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  nnee  ss’’ooccccuuppeenntt  pplluuss  ddee  lleeuurrss  
aaccttiivviittééss  hhaabbiittuueelllleess  àà  ssaavvooiirr  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  llaa  cchhaassssee,,  llaa  ppêêcchhee  eett  llaa  ccuueeiilllleettttee..  EElllleess  ssee  ssoonntt  
ddééppllaaccééeess  vveerrss  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  AA  cceettttee  aalllluurree,,  ddeess  llooccaalliittééss  eennttiièèrreess  ssoonntt  
mmeennaaccééeess  ddee  ffaammiinnee..    
  
AA  TToobboollaa  IIII,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aaxxee  rroouuttiieerr  MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree,,  oonn  aa  ccoonnssttaattéé  qquuee  llaa  mmaaiinn  
dd’’œœuuvvrree  pprroovveennaanntt  aaiilllleeuurrss  ((NNoorrdd  ––  KKiivvuu  eett  aauuttrreess  tteerrrriittooiirreess  ddee  ll’’IIttuurrii))  eennttrraaîînnee  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..    CCee  qquuii  aammèènnee  ddee  ffoorrtteess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ddaannss  llee  vvééccuu  qquuoottiiddiieenn  
ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  
  
  
AAuu  tteerrmmee  ddee  ccee  cchhaappiittrree,,  iill  ss’’oobbsseerrvvee  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  
aa  eennttrraaîînnéé  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  eett  ddeess  iimmppaaccttss  ssuurr  llee  ppllaann  hhuummaaiinn,,  ssoocciiaall,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
eennvviirroonnnneemmeennttaall..  LLeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
ffoorreessttiièèrree  ssee  ffaaiitt  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  qquuii  nnee  ttiirreenntt  ppaass  uunn  ggrraanndd  pprrooffiitt  
ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  pprrééccaarriissee  lleeuurr  vviiee,,  ppeerrttuurrbbee  llaa  
ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee,,  aalliimmeennttee  lleess  ccoonnfflliittss,,  ddééttrruuiitt  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  eenn  ppeerrttuurrbbaanntt  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  LLaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ttrraannssppoorrtt  lliiééee  àà  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  
aaccccrrooîîtt  ll’’iissoolleemmeenntt  ddee  MMaammbbaassaa  eett  rreettaarrddee  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt..    
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CCHHAAPPIITTRREE  SSIIXXIIEEMMEE  ::  

RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  EETT    PPIISSTTEESS  DD’’AACCTTIIOONNSS  
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  eesstt  rrééaalliissééee  aalloorrss  qquuee  ddeeppuuiiss  ll’’aannnnééee  
22000022,,  mmaallggrréé  llaa  pprroommuullggaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  llaa  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  mmoorraattooiirree  ((mmaaii))  
ssuurr  lleess  aallllooccaattiioonnss  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonncceessssiioonnss,,  oonn  oobbsseerrvvee  uunnee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppeeuu  eeffffeeccttiivvee  
ddee  ccee  CCooddee  ffaauuttee  ddee  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  aaddééqquuaattee,,  ccoommbbiinnééeess  aavveecc  uunnee  ffaaiibblleessssee  
iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  eett  uunnee  iinnssuuffffiissaannttee  iimmpplliiccaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  
pprreennaanntteess  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduunnee  ppoolliittiiqquuee  ggaarraannttee  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss..      
  
LLaa  ppuubblliiccaattiioonn  eenn  ooccttoobbrree    22000055  dduu  ddééccrreett  nn°°  0055//111166  dduu  2244  ooccttoobbrree  22000055  ffiixxaanntt  lleess  mmooddaalliittééss  
ddee  ccoonnvveerrssiioonn  ddeess  aanncciieennss  ttiittrreess  ffoorreessttiieerrss  eett  eexxtteennssiioonn  dduu  mmoorraattooiirree  eenn  llaa  mmaattiièèrree    nn’’aa  ppaass  
ppuu  mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’ooccttrrooii  ddee  pplluussiieeuurrss  ttiittrreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  ccee,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll’’eesspprriitt  dduu  
ddééccrreett..    
LLee  ddééssoorrddrree  qquuii  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  ddaannss  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  aa  pprroovvooqquuéé    
cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  aannaarrcchhiiqquuee  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee    ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  éévvooqquuééeess  ddaannss  
llee  cchhaappiittrree  pprrééccééddeenntt..  
  
LLee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree    ssee  pprrooppoossee  ddee  pprréésseenntteerr  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  pprrooppoossiittiioonnss  rrééccoollttééeess  
lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ggeessttiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  aaffiinn  ddee  ccoonnjjuurreerr  llee  ppaarraaddooxxee  ddee  
ll’’aabboonnddaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffaaccee  àà  uunnee  ppaauuvvrreettéé  ccrriiaannttee..  
  
SSeeccttiioonn  11  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  LLOOCCAALLEESS  
  
LLoorrss  ddee  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  pplluussiieeuurrss  pprroobbllèèmmeess  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss..  CCeess  
ddeerrnniieerrss  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  bbllooccaaggeess  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ééccllaaiirrééee  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss..  OOnn  ppeeuutt  rraappppeelleerr  ::  
••  ll’’iiggnnoorraannccee  ddee  llaa  LLooii  ((llee  CCooddee  FFoorreessttiieerr  eett  sseess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn))  ;;  
••  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  lloorrss  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  

ffoorreessttiièèrreess  ;;  
••  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  ;;  
••  lleess  ccoonnfflliittss  iinntteerrnneess  aauu  sseeiinn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ;;  
••  lleess  ccoonnffiittss  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  ccoouuttuummiièèrreess  eett  ééttaattiiqquueess  ;;  
••  lleess  ccoonnfflliittss  aavveecc  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ;;  
••  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ;;  
••  eett  ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  PPyyggmmééeess..  
  
AAiinnssii,,  ppoouurr  qquuee  ll`̀eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ppaarrttiicciippee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  
lleess  aaccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ddooiivveenntt  êêttrree  eennvviissaaggééeess  ::  
••  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  ddeess  nnooyyaauuxx  dd’’aaccttiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  vviillllaaggeess  ppoouurr  llaa  

ccaannaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  aatttteenntteess  aauupprrèèss  ddeess  aauuttoorriittééss,,  ssoouuss  ll’’iimmppuullssiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  
ddoonntt  lleess  ccaappaacciittééss  ddooiivveenntt  êêttrree  rreennffoorrccééeess  ddaannss  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  rreessssoouurrcceess  
nnaattuurreelllleess..  

••  OOrrggaanniissaattiioonnss  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssuurr  llee  ccooddee  
ffoorreessttiieerr,,  llee  ccooddee  ffoonncciieerr  eett  lleeuurrss  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  eenn  vvuuee  ddee  lleess  vvuullggaarriisseerr..  

••  CCoonnssuullttaattiioonnss  pprrééaallaabblleess  eett  iimmpplliiccaattiioonn  ddiirreeccttee  eett  ttrraannssppaarreennttee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  
lloorrss  ddeess  pprroocceessssuuss  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn..  

••  EEllaabboorraattiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ddeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eett  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssoouuss  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  ((ssuuiivvaanntt  llee  mmooddèèllee  ffiixxéé  ppaarr  AArrrrêêttéé  dduu  
MMiinniissttrree  ccoommmmee  ll’’eexxiiggee  llaa  llooii))..    

••  DDéélliimmiittaattiioonn  ddeess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  eessppaacceess  ddee  vviiee  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  ((nnoottaammmmeenntt  lleess  PPyyggmmééeess))  
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••  PPuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  lliissttee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  eett  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  ccoonnccééddééeess  ddaannss  lleess  zzoonneess  
ttoouucchhééeess  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn..  

••  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  ccoommiittééss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eenn  vvuuee  
dd’’aassssuurreerr  llee  mmoonniittoorraaggee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn,,  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  eett  llaa  mmiissee  
ssuurr  ppiieedd  ddeess  mméétthhooddeess  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss..  

••  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  CChheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  ddeess  éélluuss  llooccaauuxx  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneellllee  ddeess  ffoorrêêttss  
eett  llee  rrôôllee  dduu  ppoouuvvooiirr  ccoouuttuummiieerr..  
  

SSeeccttiioonn  22  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  EETT  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT  
  
AA  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  oonn  aa  ddéépplloorréé  llaa  ccoommpplliicciittéé  ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  aavveecc  lleess  eexxppllooiittaannttss  
ffoorreessttiieerrss  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  oonntt  ffaaiitt  rreessssoorrttiirr  
ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  dduu  tteerrrriittooiirree  eett  dduu  ddiissttrriicctt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  mmaaiiss  
aauussssii  ddaannss  llaa  ddiillaappiiddaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ppuubblliiqquueess  ggéénnéérrééeess  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  
UUnnee  cceerrttaaiinnee  ddéémmiissssiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  aa  ééttéé  rreesssseennttiiee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iillss  nnee  
pprreennnneenntt  ppaass  eenn  cchhaarrggee  lleess  ddiifffféérreennttss  ccoonnfflliittss  nnééss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  
  
EEnn  vvuuee  ddee  ppeerrmmeettttrree  uunnee  mmeeiilllleeuurree  iimmpplliiccaattiioonn  ddee  lleeuurr  ppaarrtt  ddaannss  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ffoorreessttiièèrree,,  
lleess  aaccttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  eennvviissaaggééeess  ::  
••  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  sséémmiinnaaiirreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  eett  ddeess  

lleeaaddeerrss  llooccaauuxx  ssuurr  llee  CCooddee  FFoorreessttiieerr,,    llee  CCooddee  FFoonncciieerr  eett  lleeuurrss  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  
••  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  dduu  SSeerrvviiccee  tteerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  ::  

oo  lleeuurr  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  dduu  zzoonnaaggee  ;;  
oo  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  ;;  
oo  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  eennqquuêêtteess  pprréélliimmiinnaaiirreess  lloorrss  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  aauuxx  

eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ;;  
oo  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ddeess  ccaahhiieerrss  ddee  cchhaarrggee  eennttrree  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess    eett    lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  ;;  
oo  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ppoouurr  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  rreebbooiisseemmeenntt  

eett  ..ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  pprroojjeettss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  
llooccaalleess  ;;  

••  EEnnccaaddrreemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  eett  lleeuurr  ccaannaalliissaattiioonn  aauu  
TTrrééssoorr  PPuubblliicc  ;;  

••  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  ddiifffféérreennttss  iimmppaaccttss  ddééccoouullaanntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..    
••  AArrbbiittrraaggee  ddeess  ccoonnfflliittss  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss    ffoorreessttiieerrss  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess    ddaannss  llee  

rreessppeecctt  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  ;;  
••  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ddeess  aabbuuss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  

lleess  lliimmiitteess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ;;  
••  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  qquuaanntt  àà  llaa  jjoouuiissssaannccee  ddeess  ddrrooiittss  

dd’’uussaaggee  ddeess    ffoorrêêttss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ;;  
••  PPrrootteeccttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  PPyyggmmééeess  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  éévviitteerr  ddeess  

ddééllooccaalliissaattiioonnss  iinntteemmppeessttiivveess  ppaarr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ccoonntteennaanntt  ddeess  vviillllaaggeess  eett  
ccaammppeemmeennttss  PPyyggmmééeess  

••  AApppplliiccaattiioonn  rriiggoouurreeuussee  ddee  llaa  llooii  ppoouurr  ssaannccttiioonnnneerr    lleess  eexxppllooiittaannttss  nnoonn  rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  llaa  
llooii  eett    cceeuuxx    nnoonn  ddéétteenntteeuurrss  ddeess  ttiittrreess  vvaallaabblleess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..    

  
SSeeccttiioonn  33  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDEESS  AAUUTTOORRIITTEESS  PPRROOVVIINNCCIIAALLEESS  
  
LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aa  ooppttéé  ppoouurr  uunn  EEttaatt  uunniittaaiirree  
ffoorrtteemmeenntt  ddéécceennttrraalliisséé..  LLeess  eennjjeeuuxx  ééccoonnoommiiqquueess  lliiééss  àà  cceettttee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ppllaaiiddeenntt  eenn  
ffaavveeuurr  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ggoouuvveerrnnaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eenn    vvuuee  ddee  rreennddrree  ll’’eennttiittéé  
pprroovviinncciiaallee  vviiaabbllee  eett  ccoommppééttiittiivvee..  DD’’aapprrèèss  llaa  mmêêmmee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  
nnoouuvveelllleess  iinnssttiittuuttiioonnss  pprroovviinncciiaalleess,,    yy  ccoommpprriiss  llaa  PPrroovviinnccee  ddee  ll’’IIttuurrii,,  sseerraa  eeffffeeccttiivvee  ddaannss  ttrrooiiss  
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aannss..  LLaa  vviiaabbiilliittéé  ddee  nnoouuvveelllleess  pprroovviinncceess  ddééppeennddrraa  ddee  ssaa  ccaappaacciittéé  eexxttrraaccttiivvee  ddeess  rreecceetttteess  
ggrrââccee  àà  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess    nnaattuurreelllleess..  
  
LLee  llaaxxiissmmee  qquuii  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  ddaannss  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  
ddee  MMaammbbaassaa  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  llaa  vviioollaattiioonn  dduu  mmoorraattooiirree  ddee  22000022  ssuurr  ll’’aallllooccaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  
ccoonncceessssiioonnss,,  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiqquueess  eett  mmiilliittaaiirreess  llooccaalleess  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
ffoorreessttiièèrree  aauu  mméépprriiss  ddee  llaa  llooii  aaiinnssii  qquuee  llaa  ffaaiibbllee  ccaappaacciittéé  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ssuuiivvii  aaddmmiinniissttrraattiiff  
ddeess  eennttiittééss  ddéécceennttrraalliissééss  ffaavvoorriisseenntt  llee  ddééssoorrddrree  ccoonnssttaattéé  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  àà  
MMaammbbaassaa..  PPoouurr  yy  rreemmééddiieerr,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ccoonnssuullttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  oonntt  ffoorrmmuulléé  lleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  
••  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  àà  MMaammbbaassaa  ppaarr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

ttiittrreess  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eett  aannnnuullaattiioonn  ddeess  ttiittrreess  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  
iillllééggaauuxx..  

••  IImmpplliiccaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  pprroovviinncciiaauuxx  eett  ddeess  aauuttoorriittééss  pprroovviinncciiaalleess  aauu  pprroocceessssuuss  aaccttuueell  ddee  
ccoonnvveerrssiioonn  ddeess  ttiittrreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee..  

••  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  CCoommmmiissssiioonn  PPrroovviinncciiaallee  aadd  hhoocc  ppoouurr  ffaaiirree  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  aaccttuueell  ddee  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  àà  MMaammbbaassaa  eenn  vvuuee  dd’’aarrrrêêtteerr  llee  ddééssoorrddrree  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  ccee  
tteerrrriittooiirree..  

••  HHaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  aauu  pprrooffiitt  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ppaarr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  mmooddèèllee  ssttaannddaarrddiisséé  àà  vvuullggaarriisseerr  aauupprrèèss  
ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  

••  PPuubblliiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  eett  ddiissppoossiittiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffiissccaalliittéé  ffoorreessttiièèrree  aapppplliiccaabblleess  
ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrreess  eenn  vvuuee  ddee  mmaaxxiimmiisseerr  lleess  rreecceetttteess  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

••  RRééttrroocceessssiioonn  ddee  llaa  qquuoottiittéé  llééggaallee  rreevveennaanntt  aauuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ttaaxxeess  
eett  rreeddeevvaanncceess  ppaayyééeess  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eenn  vvuuee  dd’’aappppuuyyeerr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ;;  

••  CCrrééaattiioonn  dd’’uunnee  bbaannqquuee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  eett  tteennuuee  dd’’uunn  rrééppeerrttooiirree  
ddeess  eexxppllooiittaannttss  aarrttiissaannaauuxx..  

••  MMoonniittoorriinngg  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree    eett  ddee  rreebbooiisseemmeenntt  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  
tteecchhnniiqquueess  ccoommppéétteennttss  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  ;;  

••  LLaanncceemmeenntt  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  jjuuddiicciiaaiirreess  àà  cchhaarrggee  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  nnoonn  
rreessppeeccttuueeuuxx  ddeess  tteexxtteess  llééggaauuxx  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ;;  

••  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  FFoonnddss  FFoorreessttiieerr  PPrroovviinncciiaall  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddeess  
zzoonneess  aaffffeeccttééeess  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  

    
SSeeccttiioonn  44  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDEESS  AAUUTTOORRIITTEESS  NNAATTIIOONNAALLEESS  
  
LLee  ccoonnssttaatt  qquuii  aa  ééttéé  ffaaiitt  aauu  tteerrmmee  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee  ddéémmoonnttrree  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  
aaccttuueellllee    ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  pprréésseennttee  ddeess  ddééffiicciittss  dduuss  àà  uunnee  iinnssuuffffiissaannccee  ddee  
rréégguullaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  àà  uunnee  ffaaiibblleessssee  
iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddeess  sseerrvviicceess  cchhaarrggééss  ddee  vveeiilllleerr  àà  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  dduu  sseecctteeuurr  ffoorreessttiieerr..  
  
LL’’ééttuuddee  pprréélliimmiinnaaiirree  dd’’iimmppaacctt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  dduu  bbooiiss  eenn  RRDDCC,,  
rrééaalliissééee  ppaarr  llee  rréésseeaauu  CCRREEFF  eexxpplliiqquuee  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  llooii  ffoorreessttiièèrree  nn’’eesstt  ppaass  
eennccoorree  eeffffeeccttiivvee  àà  ccaauussee  ddee  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn,,  llaa  ffaaiibblleessssee  
iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  ffoorreessttiieerr  3333..  LL’’ééttuuddee  
ppoouurrssuuiitt  qquuee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ccoommpprroommeett  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss,,  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  
bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  aauuttoocchhttoonneess..  IIll  ss’’eennssuuiitt  
qquuee  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ffoorreessttiieerrss  uuttiilleess  àà  ll’’hhuummaanniittéé  eesstt  mmeennaaccééee3344..  
  

                                                 
33 RRéésseeaauu  CCRREEFF  ((eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee  RRéésseeaauu  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess//RRDDCC)),, EEttuuddee  pprréélliimmiinnaaiirree  dd’’iimmppaacctt  
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iinndduussttrriieellllee  dduu  bbooiiss  eenn  RRDDCC  ::  CCaass  ddeess  PPrroovviinncceess  dduu  BBaass--CCoonnggoo,,  BBaanndduunndduu,,  
EEqquuaatteerruurr,,  OOrriieennttaallee  eett  NNoodd--KKiivvuu,,  GGoommaa,,  mmaarrss  22000077 
34 IIbbiiddeemm 
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LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  nnaattiioonnaalleess  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aaccttuueellllee  àà  MMaammbbaassaa  ttiieenntt  àà  ll’’uurrggeennccee  eett  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  llee  
CCooddee  FFoorreessttiieerr  ppaarr  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ccllaaiirreess  eett  
ttrraannssppaarreenntteess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ccii--aapprrèèss  ssoonntt  ffoorrmmuullééeess  ::  
  
••  PPoouurrssuuiittee  eett  ffiinnaalliissaattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  ddeess  aanncciieennss  ttiittrreess  ffoorreessttiieerrss  ;;  
••  CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  mmoorraattooiirree  ddee  22000022,,  ssuussppeennssiioonn  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonncceessssiioonnss  

ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ;;  
••  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  àà  MMaammbbaassaa  ppaarr  uunn  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

ttiittrreess  ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  eett  aannnnuullaattiioonn  ddeess  ttiittrreess  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  
iillllééggaauuxx..  

••  EExxééccuuttiioonn  uurrggeennttee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  zzoonnaaggee  ffoorreessttiieerr  nnoonn  
eennccoorree  eennttaammééss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ;;  

••  EEllaabboorraattiioonn  eett  eexxééccuuttiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  vvuullggaarriissaattiioonn,,  eenn  llaanngguueess  llooccaalleess  dduu  CCooddee  
FFoorreessttiieerr  eett  ddee  sseess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  eenn  vvuuee    ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  eenn  
ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  OONNGGDD//llooccaalleess  

••  PPrriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  aauuttoocchhttoonneess  ppaarr  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  aapppprroopprriiééeess  ;;  

••  VVaalliiddaattiioonn  dd’’uunn  mmooddèèllee  ddee  ccaahhiieerrss  ddee  cchhaarrggeess  aapppplliiccaabblleess  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  
eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ssppéécciiffiicciittééss  llooccaalleess  ;;  

••  PPrrootteeccttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  ssuurreexxppllooiittééeess  eett  uuttiilleess  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  aauuttoocchhttoonneess  ;;  

••  PPrrootteeccttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  PPyyggmmééeess  vviiccttiimmeess  ddeess  ddééllooccaalliissaattiioonnss  
ppaarr  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  aapppprroopprriiééeess  ;;  

••  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  oouuttiillss  ddee  ttrraannssppaarreennccee  eett  ddee  ttrraaççaabbiilliittéé  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ppaarr  
llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ccoommmmee  ll’’IITTIIEE  ;;  

••  DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  pprriivviillééggiiéé  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ((OONNGG,,  ccoonnffeessssiioonnss  
rreelliiggiieeuusseess,,  ccoorrppoorraattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  aassssoocciiaattiioonnss  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  ffeemmmmeess))  eenn  
vvuuee  ddee  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  aauu  ddéébbaatt  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn    ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  dd’’uunnee  
ppaarrtt,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  ddaannss  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  dduu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  eett  ddee  sseess  mmeessuurreess  
dd’’aapppplliiccaattiioonn  ;;  

••  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  sseerrvviicceess  cceennttrraauuxx,,  pprroovviinncciiaauuxx  eett  llooccaauuxx  ddaannss  llaa  mmiissee  
eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  bbaannqquuee  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  ddaannss  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  ffiicchhiieerr  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
ffoorreessttiièèrree  ;;  

••  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  mmééddiiaattiioonn  eett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ccoonntteennttiieeuuxx  eett  ddeess  
ccoonnfflliittss  nnééss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ;;  

••  LLaanncceemmeenntt  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  jjuuddiicciiaaiirreess  ((lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iimmppuunniittéé))  eenn  ll’’eennddrrooiitt  ddee  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  
vviioolleenntt  llee  CCooddee  FFoorreessttiieerr..  
  

SSeeccttiioonn  55  ::  AAUU  NNIIVVEEAAUU  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  
  
LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  ccoonnsscciieennttee  qquuee  lleess  ffoorrêêttss  dduu  CCoonnggoo  ccoonnssttiittuueenntt  uu  
ppaattrriimmooiinnee  ccoommmmuunn  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  EEnn  eeffffeett,,  ccoommmmee  llee  ssoouulliiggnnee  llee  rraappppoorrtt  ddee  GGrreeeennppeeaaccee  
ssuurr  llee  ppiillllaaggee  ddeess  ffoorrêêttss  dduu  CCoonnggoo,,    lleess  ffoorrêêttss  ttrrooppiiccaalleess  hhuummiiddeess  rreepprréésseenntteenntt  dd’’iimmppoorrttaanntteess  
rréésseerrvveess  ddee  ccaarrbboonnee  eett  lleeuurr  pprrootteeccttiioonn  eesstt  eesssseennttiieellllee  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llee  cclliimmaatt  mmoonnddiiaall  eenn  
ééqquuiilliibbrree3355  ..    
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  dduu  CCoonnggoo  ccoonnssttiittuuee  ddoonncc  uunn  eennjjeeuu  mmoonnddiiaall  qquuii  mmoobbiilliissee  lleess  aacctteeuurrss  
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eennggaaggééss  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn  dduurraabbllee..  AAuu  tteerrmmee  ddee  cceettttee  ééttuuddee,,  
lleess  ppooppuullaattiioonnss  eennqquuêêttééeess  oonntt  ffoorrmmuulléé  qquueellqquueess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ::  

                                                 
35 GGrreeeennppeeaaccee,,  LLee  ppiillllaaggee  ddeess  ffoorrêêttss  dduu  CCoonnggoo,,  AAmmsstteerrddaamm,,  aavvrriill  22000077,,  pp..22  



 64

••  AAppppuuii  aauuxx  iinniittiiaattiivveess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  eett  cceelllleess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  
sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneellllee  eett  dduurraabbllee  
ddeess  ffoorrêêttss  ddee  MMaammbbaassaa  ;;  

••  MMaaiinnttiieenn  dd’’uunn  ppllaaiiddooyyeerr  aaccttiiff  eenn  vvuuee  ddee  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  
llooccaalleess  eett  aauuttoocchhttoonneess  ddaannss  lleess  ppoolliittiiqquueess  eett  pprraattiiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  ;;  

••  AAssssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eenn  vvuuee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  
ppoolliittiiqquuee    sseeccttoorriieellllee  eenn  mmaattiièèrree  ddeess  ffoorrêêttss  ppaarrttaaggééee  ppaarr  lleess  aauuttrreess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ;;  

••  IInncciittaattiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCoonnggoollaaiiss  àà  aapppplliiqquueerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ttrraannssppaarreennccee  eett  
ddee  ttrraaççaabbiilliittéé  ddaannss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffoorreessttiièèrreess  ;;  

••  AAppppuuii  àà  qquueellqquueess  ééttuuddeess  eett  rreecchheerrcchheess  eenn  vvuuee  dd’’ééccllaaiirreerr  pplluussiieeuurrss  aassppeeccttss  lliiééss  aauuxx  
iimmppaaccttss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  àà  MMaammbbaassaa..  

  
  
LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  ppiisstteess  dd’’aaccttiioonn  ddéévveellooppppééeess  ddaannss  ccee  cchhaappiittrree  oonntt  ééttéé  ffoorrmmuullééeess  
ddaannss  llee  sseeuull  bbuutt  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  eett  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  ddaannss  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa..  LLaa  rruuééee  aaccttuueellllee  vveerrss  ll’’eexxppllooiittaattiioonn,,  nnee  sseemmbbllee  ppaass,,  sseelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  
rrééccoollttééeess  pprroommoouuvvooiirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree..  OOnn  aa    
dd’’aaiilllleeuurrss  ccoonnssttaattéé  qquuee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  pplluussiieeuurrss  pprroobbllèèmmeess  qquuii,,  àà  llaa  
lloonngguuee,,  rriissqquueenntt  ddee  ccoommpprroommeettttrree  llaa  ppaaiixx  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  pprréésseennttss  ssuurr  tteerrrraaiinn..  LLeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  llee  ppoouuvvooiirr  ppuubblliicc  ((llooccaall,,  pprroovviinncciiaall  eett  nnaattiioonnaall))  aaiinnssii  qquuee    llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddooiivveenntt  ss’’iimmpplliiqquueerr  ppoouurr  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ffoorrêêttss  ssooiitt  uunn  ffaacctteeuurr  
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  LL‘‘aamméélliioorraattiioonn  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  pprrééaallaabbllee..  LLee  rrôôllee  rréégguullaatteeuurr  ddee  ll’’EEttaatt  
ggaarraannttiitt  lleess  ddrrooiittss    ddeess  eexxppllooiittaannttss  eett  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  iinnvviittééee    aaccccoommppaaggnneerr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  àà  mmiieeuuxx  
jjoouueerr  lleeuurr  rrôôllee  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  ll’’hhuummaanniittéé  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  nnééffaasstteess  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  
iirrrraattiioonnnneellllee  ddeess  ffoorrêêttss..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

  
  
LLaa  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  aa  
ppeerrmmiiss  dd’’eennttrreerr  aauu  ccœœuurr  dd’’uunnee  pprroobblléémmaattiiqquuee  ssoocciiaallee,,  ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  
uunn  eennjjeeuu  mmaajjeeuurr  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa..  CCeettttee  qquueessttiioonn  eesstt  
aaccttuueelllleemmeenntt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  qquuii  nn’’aarrrriivveenntt  
ppaass  àà  jjuussttiiffiieerr  cceett  eennggoouueemmeenntt  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’eellllee  nnee  ffaavvoorriissee  
ppaass  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall..  
  
EEnn  eeffffeett,,  aayyaanntt  ccoouuvveerrtt  7700  ssiitteess  rreeppaarrttiiss  ddaannss  0044  aaxxeess  ddee  rreecchheerrcchhee  ((MMaammbbaassaa  ––  BBeennii,,  
MMaammbbaassaa  --  BBuunniiaa,,  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii  eett  MMaammbbaassaa--  MMuunnggbbeerree)),,  ll’’eennqquuêêttee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  
ddrreesssseerr  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  dd’’iiddeennttiiffiieerr  
lleess  pprroobbllèèmmeess  mmaajjeeuurrss  nnééss  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn,,  ddee  ddééggaaggeerr  lleess  iimmppaaccttss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
aavvaanntt  ddee  ffoorrmmuulleerr  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa  
qquueessttiioonn  ffoorreessttiièèrree..  
  
AAuu  tteerrmmee  ddee  ll’’ééttuuddee,,  iill  aa  ééttéé  ddééggaaggéé  qquuee  lleess  ccoonncceessssiioonnss  ssoonntt  ooccttrrooyyééeess,,  aauuxx  eexxppllooiittaannttss  
ffoorreessttiieerrss  ppaarr  lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  aappppuuyyééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ppoolliittiiccoo  ––  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  nnee  ssoonntt  nnii  ccoonnssuullttééeess,,  nnii  aassssoocciiééeess  àà  cceettttee  ooppéérraattiioonn..  IIll  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  
ééllaabboorréé  ddeess  ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  ssiiggnnééss  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  eett  
lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss..    
  
LLeess  ddoonnnnééeess  rrééccoollttééeess  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ssttaattiissttiiqquueess  ooffffiicciieelllleess  dduu  tteerrrriittooiirree  
qquuii  ddééccllaarreenntt  2288  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss,,    pplluuss  ddee  110000  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  oonntt  ééttéé  ddéénnoommbbrrééss  
ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ssiitteess  ttoouucchhééss  ppaarr  ll’’eennqquuêêttee,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  mmooiinnss  ddee  1100  ddééttiieennnneenntt  uunn  
ttiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ccoonnffoorrmmee  aauu  CCooddee  FFoorreessttiieerr  eett  àà  sseess  mmeessuurreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  
ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ccééddééeess  aauuxx  eexxppllooiittaannttss  vvaarriiee  ddee  1100  hhaa  àà  55880000  hhaa  ddaannss  lleessqquueelllleess  pplluuss  ddee  
5500  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess  ssoonntt  eexxppllooiittééeess..  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  rreebbooiisseemmeenntt..    
  
FFaauuttee  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  ffiiaabblleess,,  iill  aa  ééttéé    ddiiffffiicciillee  ddee  rreelleevveerr  aavveecc  pprréécciissiioonn  llee  vvoolluummee  dduu  bbooiiss    
eexxppllooiittéé..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  oonntt  ééttéé  rreeccoouuppééeess  eessttiimmeenntt  cceeppeennddaanntt    àà  pplluuss  ddee  5566..111199,,2255  mm³³  
llee  vvoolluummee  dduu  bbooiiss  eexxppllooiittéé  eennttrree  22000066  ––  22000077..  PPlluuss  ddee  9900  %%  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ffoorreessttiieerrss  
pprraattiiqquueenntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ttyyppee  sseemmii  --  iinndduussttrriieell  eett  éévvaaccuueenntt  lleeuurrss  pprroodduuiittss  ppaarr  rroouuttee  vveerrss  lleess  
ppaayyss  ffrroonnttaalliieerrss  ((pprriinncciippaalleemmeenntt  OOuuggaannddaa,,  RRwwaannddaa  eett  KKeennyyaa))  vviiaa  lleess  pprroovviinncceess  vvooiissiinneess..  LLaa  
ccoonnssoommmmaattiioonn  llooccaallee  eesstt  ttrrèèss  ffaaiibbllee..        
  
LL’’ééttuuddee  aa  ééttaabbllii  qquuee  llee  pprriixx  aapppplliiqquuéé  llooccaalleemmeenntt  eesstt  ddee  4400  $$  ppoouurr  uunn  aarrbbrree,,  55$$  ppoouurr  uunnee  
ppllaanncchhee  dd’’ééppaaiisssseeuurr  ddee  22,,55  ccmm,,  110000  $$  ppoouurr  11  mm³³  ddee  bbooiiss..  SSeelloonn  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  rreesstteenntt  
eennccoorree  àà  vvéérriiffiieerr  11  mm³³  ddee  bbooiiss  ccooûûtteerraaiitt  pplluuss  ddee  555500$$  ddaannss  lleess  ppaayyss  ffrroonnttaalliieerrss  ooùù  iillss  ssoonntt  
ééccoouullééss..  LLeess  ddiifffféérreennttss  ppaaiieemmeennttss  llééggaauuxx  eett  iillllééggaauuxx  ppaayyééss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  
ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  êêttrree  ccaannaalliissééss  vveerrss  llee  TTrrééssoorr  PPuubblliicc..  AAuu  mméépprriiss  ddee  llaa  llooii  
ffoorreessttiièèrree  eett  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ffiissccaalleess  qquuii  yy  ssoonntt  pprréévvuueess,,  pplluussiieeuurrss  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  dduu  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  ssoonntt  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  lleeuurr  ppeerrcceeppttiioonn..      
LLeess  rreecceetttteess  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ssoonntt  ddiillaappiiddééeess  eett  nnee  ffoonntt  ppaass  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  
cceerrttaaiinnee  ttrraaççaabbiilliittéé..  EElllleess  nnee  ssoonntt  uuttiilliissééeess  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  ppoouurr  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  mmiilliieeuu..    
  
PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree,,  iill  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  lloorrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  qquuee  lleess  
oouuvvrriieerrss  eemmppllooyyééss  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  ffoorreessttiieerrss  pprroovviieennnneenntt  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  
vvooiissiinnss  ddee  BBeennii,,  LLuubbeerroo,,  BBuutteemmbboo  ((NNoorrdd  KKiivvuu))  eett  dd’’IIrruummuu  ((IIttuurrii))..    LLaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  llooccaallee  eesstt  
nnéégglliiggééee,,  mmaall  ppaayyééee  eett  ssuubbiitt  uunn  mmaauuvvaaiiss  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  eexxppllooiittaannttss..  
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PPlluussiieeuurrss  pprroobbllèèmmeess  eett  ccoonnfflliittss  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss  ddaannss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess,,  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss,,  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  eett  
lleess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett  aauuttrreess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess,,  eennttrree  lleess  eexxppllooiittaannttss  eeuuxx--mmêêmmeess  eett  eennttrree  lleess  
eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEttaatt..  LL’’iimmpprreessssiioonn  ggéénnéérraallee  qquuii  ss’’eesstt  ddééggaaggééee  eesstt  qquuee  lleess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssoonntt  vviiccttiimmeess  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  ccaarr  eelllleess  nn’’eenn  pprrooffiitteenntt  ppaass..  
PPaarrmmii  lleess  vviiccttiimmeess  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess  ssee  ttrroouuvveenntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  PPyyggmmééeess  qquuii,,  
eenn  ggéénnéérraall,,  ssoonntt  pprriivvééeess  ddee  lleeuurr  ccaaddrree  ddee  vviiee  eett  ddee  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  
ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  ffoorrêêttss..  TToouuss  cceess  pprroobbllèèmmeess  eett  ccoonnfflliittss  nnee  ssoonntt  ppaass  ttrraaiittééss  aavveecc  ééqquuiittéé  eett  
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr  ppuubblliicc..  AA  llaa  lloonngguuee,,  iillss  ppeeuuvveenntt  ddéébboouucchheerr  ssuurr  ddeess  ccrriisseess  
vviioolleenntteess..  
  
LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  àà  MMaammbbaassaa  ss’’eeffffeeccttuuee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  vvuullnnéérraabbiilliittéé  eett  ddee  ppaauuvvrreettéé  
ggéénnéérraalliissééee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLeess  eeffffeettss  ddee  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  oonntt  ééttéé  jjuuggééss  nnééggaattiiffss  
ssuurr  lleess  jjeeuunneess  eett  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  eenn  ssoonntt  vviiccttiimmeess,,  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  ssuurr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  
ddee  ttrraannssppoorrtt  eett  ssuurr  llaa  vviiee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess..  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  
ffoorreessttiièèrreess  àà  MMaammbbaassaa  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ppaarrttiicciippéé  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  dduu  
mmiilliieeuu..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ddeess  aaccttiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  eennggaaggééeess  aauu  nniivveeaauu  dduu  ppoouuvvooiirr  ppuubblliicc,,  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  eett  
rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  ddee  MMaammbbaassaa..  LLaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  dduu  ccaaddrree  llééggaall  aaccttuueell,,  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  
ddeess  tteexxtteess  ddeess  llooiiss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  eett  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  
llooccaalleess,,  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  aacctteeuurrss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ggrrââccee  àà  
ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett    iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ddeess  ffoorrêêttss  
ddee  MMaammbbaassaa  uunn  lleevviieerr  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  pplluuttôôtt  qquu’’uunnee  ssoouurrccee  ddee  ppaauuvvrreettéé  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss..    
  
CCeettttee  ééttuuddee  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree,,  llee  ppaarraaddooxxee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  lleess  ccoonnfflliittss  ddaannss  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  vviieenntt  eennccoorree  ddee  ssoouulleevveerr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  lleess  
rrééggiioonnss  rriicchheess  eenn  rreessssoouurrcceess..  AA  ccoonnssiiddéérreerr  llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  aaccttuueell  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  
tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa,,  oonn  nn’’hhééssiittee  ppaass  ddee  ccoonnssiiddéérreerr,,  aauu  rryytthhmmee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aaccttuueellllee,,  
qquuee  llaa  ffoorrêêtt  ddeevviieenntt  uunnee  mmaallééddiiccttiioonn  ccaarr  ssoouurrccee  ddee  ppaauuvvrreettéé  eett  ddee  ccoonnfflliittss..  CCoommmmeenntt  ccoonnjjuurreerr  
ccee  ppaarraaddooxxee  ppaarraaîîtt  êêttrree  llee  ddééffii  qquuee  cceettttee  ééttuuddee  ssoouullèèvvee  aauupprrèèss  ddeess  aacctteeuurrss  àà  ttoouuss  lleess  
nniivveeaauuxx..  
              
    
                      
                                      
  

  



 67

                                                                                    
              

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

AANNNNEEXXEESS  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 68

AANNNNEEXXEE  11  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  SSIITTEESS  DD’’EENNQQUUEETTEE  PPAARR  AAXXEE  
  
  
TTaabblleeaauu  11  ::  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBeennii    

  
NN°°  SSeecctteeuurr  GGrroouuppeemmeenntt  LLooccaalliittéé  SSiitteess  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  

BBaabboommbbii  TTeettuurrii  
TTeettuurrii  
TTeettuurrii  
WWaabbiillaa  //  TTeettuurrii  
BBaannggoollee  
BBaannggoollee  
BBaannggoollee  
WWaabbiillaa  //  TTeettuurrii  
BBaannggoollee  
BBaannggoollee  
BBaannggoollee  
MMaattuummbbii  
MMaattuummbbii  
MMaattuummbbii  
MMaattuummbbii  
MMaattuummbbii  
NNggwwaabbaa  
NNggwwaabbaa  

EEttaabbee  
MMaalluuttuu  
AAlliimmaa  //  PPuuttssaa  
BBiiaakkaattoo  
MMuussiikkoo  
KKaattaannggaa  
MMaakkooddaakkaa  
BBiiaakkaattoo  
BBiiaakkaattoo  //  MMaaïï  
NNyyaabboonnggoo  
MMaakkuummoo  
MMaattuummbbii  
MMaattuummbbii  
MMaattuummbbii  
MMaattuummbbii  
MMaappiimmbbii  
BBeellllaa  
MMaakkeekkee  

EEttaabbee  
MMaalluuttuu  
AAlliimmaa    
BBiiaakkaattoo  
MMuussiikkoo  
KKaattaannggaa  
MMuussiikkoo  
MMaattoonnggee  
KKuunnddii  llaa  MMaappeennddoo  
KKaawwaammee  
MMaakkuummoo  
MMaattuummbbii  
CChhaannttiieerr  EENNRRAA//1188KKmm  
CChhaannttiieerr  EENNRRAA//2211KKmm  
2277KKmm//CChhaannttiieerr  EENNRRAA  
MMaappiimmbbii  
BBeellllaa  
MMaakkeekkee  

1199  
2200  
2211  

BBaakkwwaannzzaa  MMaayyuuaannoo  
SSoommee  
MMbbeellaa  

KKiinnggbbeellee  
SSoommee  ((2266  KKmm))  
2211  KKmm  

KKiinnggbbeellee  
SSoommee  ((2266  KKmm))  
2211  KKmm  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    
IIll  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  2211  ssiitteess  oonntt  ééttéé  vviissiittééss  lloorrss  ddee  nnoottrree  eennqquuêêttee..  CCeess  ssiitteess  ssoonntt  ddiisssséémmiinnééss  ddaannss  1166  
llooccaalliittééss,,  ddaannss  88  ggrroouuppeemmeennttss  eett  ddaannss  22  sseecctteeuurrss  oouu  ccoolllleeccttiivviittééss..    

  
  
TTaabblleeaauu  22  ::  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  BBuunniiaa  

  
NN°°  SSeecctteeuurr  GGrroouuppeemmeenntt  LLooccaalliittéé  SSiitteess  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
1155  
1166  
1177  
1188  
1199  
2200  
2211  
2222  
2233  

BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAKKWWAANNZZAA  
  

BBAAPPWWEELLEE  
BBAAPPWWEELLEE  
BBAAPPWWEELLEE  
BBAAPPWWEELLEE  
BBAAPPWWEELLEE  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BB//BBAAKKWWAANNZZAA  
BBAAYYAAKKUU  
BBAAYYAAKKUU  
BBAAYYAAKKUU  
BBAAYYAAKKUU  
BBAAYYAAKKUU  
BBAAWWAANNZZAA  
BBAAWWAANNZZAA  
BBAAWWAANNZZAA  
BBAAWWAANNZZAA  

ZZUUNNGGUULLUUKKAA  
MMAAMMBBAAUU  
KKUULLUUWWEE  
TTOOKKOOLLEEKKOO  
AANNDDIIKKWWAAKKWWAA  
BBEENNGGAASSOOLLII  
MMAABBUUKKUULLUU  
MMAASSIILLIIKKOO  
BBAANNDDIIBBWWAAMMEE  
BBAABBOOFFII  
BBAABBOOYYOO  
BBAANNDDIIKKOONNGGBBEE  
BBAABBUUMMAAKKIISSII  
BBAANNDDIIKKIINNDDOO  
BBAANNDDIITTAANNAANNEE  
BBAANNDDIILLIIKKAA  
AANNDDIILLOONNGGOOMMAA  
AANNDDIINNDDUULLUU  
AANNDDIISSEEDDEE  
BBAAWWAANNZZAA  
BBAAMMAANNDDEE  
BBAALLIINNAANNII  
MMUUNNGGAAMMBBAA  
  

ZZUUNNGGUULLUUKKAA  
MMAAMMBBAAUU  
KKUULLUUWWEE  
TTOOKKOOLLEEKKOO  
CCoonncceessssiioonn  CC..EE..3399  
BBEENNGGAASSOOLLII  
MMAABBUUKKUULLUU  
2277  KKmm,,  2288  KKmm  
3322  KKmm,,  3333  KKmm  
3344  KKmm,,  3399  KKmm  
BBAABBOOYYOO  
BBAANNDDIIKKOONNGGBBEE  
BBAABBUUMMAAKKIISSII  
BBAANNDDIIKKIINNDDOO  
BBAANNDDIITTAANNAANNEE  
BBAANNDDIILLIIKKAA  
AANNDDIILLOONNGGOOMMAA  
AANNDDIINNDDUULLUU  
AANNDDIISSEEDDEE  
BBAAWWAANNZZAA  
BBAAMMAANNDDEE  
BBAALLIINNAANNII  
MMUUNNGGAAMMBBAA  
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CCoommmmeennttaaiirreess  ::  LL’’eennqquuêêttee    aa  ééttéé  mmeennééee  ddaannss  22  ccoolllleeccttiivviittééss  ::  BBaakkwwaannzzaa  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMaammbbaassaa  eett  
BBaawwaannzzaa  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  dd’’IIrruummuu..  AA  BBaakkwwaannzzaa  ll’’eennqquuêêttee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee    ddaannss  1199  llooccaalliittééss  ddeess  33  ggrroouuppeemmeennttss  
ssuuiivvaannttss  ::  BBaappwweellee,,  BBaabbiillaa  BBaakkwwaannzzaa  eett  BBaayyaakkuu..  AA  BBaawwaannzzaa,,  44  llooccaalliittééss  oonntt  ééttéé  ccoouuvveerrtteess..  

  
  
TTaabblleeaauu  33::  AAxxee    MMaammbbaassaa  ––  MMuunnggbbeerree  

  
NN°°  SSeecctteeuurr  GGrroouuppeemmeenntt  LLooccaalliittéé  SSiitteess  
0011  
0022  
0033  
0044  
0055  
0066  
0077  
0088  
0099  
1100  
1111  
1122  
1133  
1144  
  

NNDDUUYYEE  
NNDDUUYYEE  
NNDDUUYYEE  
NNDDUUYYEE  
NNDDUUYYEE  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
MMAAMMBBAASSAA  
  

AANNDDIIKKAAUU  
MMAARROO  
AANNDDIIFFEELLEE  
MMUULLIIKKAARROO  
AANNDDIIBBUUTTAA  
MMPPUUTTUU  
MMPPUUTTUU  
MMPPUUTTUU  
MMPPUUTTUU  
BBIINNAASSSSEE  
MMPPUUTTUU  
MMPPUUTTUU  
MMPPUUTTUU  
MMPPUUTTUU  

NNDDUUYYEE  
AANNKKOOKKOORRAA  
BBAAMMEENNYYEE  
BBAAMMEENNYYEE  
EEKKWWEE  
MMAANNDDIIMMAA  
MMAANNDDIIMMAA  
MMAANNDDIIMMAA  
MMAANNDDIIMMAA  
BBIINNAASSSSEE  
BBUUTTIIAABBAA  IIII  
BBUUTTIIAABBAA  IIII  
BBUUTTIIAABBAA  IIII  
TTOOKKOOLLEE  KKOO--BB..  

--  
--  
2255  KKmm  
1188  KKmm  
--  
MMAANNDDIIMMAA  
KKPPEELLIIAA  
ZZUUNNGGUULLUUKKAA  
ZZUUNNGGUULLUUKKAA  
BBRRAAZZZZAA  
BBUUTTIIAABBAA  IIII  
LLUULLUU  
BBUUTTIIAAKKAA  IIII  
BBUUTTIIAAMMAA  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    
SSuurr  ll’’aaxxee  MMaammbbaassaa  --  NNdduuyyee,,  cceerrttaaiinnss  ggrroouuppeemmeennttss  vviissiittééss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddiirreecctteemmeenntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
ddeess  bbooiiss..  1111  ssiitteess  oonntt  ééttéé  iinnvveessttiigguuééss..  IIllss  ssoonntt  rreeppaarrttiiss  ddaannss  88  llooccaalliittééss,,  ddaannss  77  ggrroouuppeemmeennttss  eett  22  sseecctteeuurrss..  IIll  ffaauutt  
aajjoouutteerr  qquuee  ddaannss  uunn  mmêêmmee  ssiittee  oonn  ppoouuvvaaiitt  ttrroouuvveerr  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  eexxppllooiittaannttss..  UUnnee  ppaarrttiiee  oocccciiddeennttaallee  ddee  llaa  
CCoolllleeccttiivviittéé  ddee  WWaalleessee  KKaarroo  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  RR..FF..OO..  

  
  
TTaabblleeaauu  44  ::  AAxxee  MMaammbbaassaa  ––  KKiissaannggaannii    

  
NN°°  CCoolllleeccttiivviittééss//CChheeffffeerriieess  GGrroouuppeemmeenntt  LLooccaalliittéé  SSiitteess  
0011  MMAAMMBBAASSAA  NNYYAANNGGWWEE  BBAAKKOOKKOO  II  

BBAAVVAALLAAKKAANNIIKKII  
NNYYAANNGGWWEE  
SSAAYYOO  
MMAAKKAALLAANNGGAA  

BBAAKKOOKKOO  II  
BBAAVVAALLAAKKAANNIIKKII  
NNYYAANNGGWWEE  
SSAAYYOO  
MMAAKKAALLAANNGGAA  

0022  BBAABBOOMMBBII  BBAAPPOONNGGOOMMOO  KKIILLIIMMAAMMUUEEZZAA  
TTOOBBOOLLAA  II  
TTOOBBOOLLAA  IIII  
BBAANNDDIIKKIIOONNGGOO  

KKIILLIIMMAAMMUUEEZZAA  
TTOOBBOOLLAA  II  
TTOOBBOOLLAA  IIII  
BBAANNDDIIKKIIOONNGGOO  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::    
99  ssiitteess  oonntt  ééttéé  cciibbllééss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  44  sseeuulleemmeenntt  ssoonntt  eexxppllooiittééss..  LLeess  0099  ssiitteess  ffoonntt  ppaarrttiiee  ddee  22  ggrroouuppeemmeennttss  eett  22  
ccoolllleeccttiivviittééss  oouu  cchheeffffeerriieess..  LLeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ssee  ssoonntt  aarrrrêêttééeess  àà  2255  KKmm  ddee  MMaammbbaassaa  jjuussttee  àà  ll’’eennttrrééee  ddee  llaa  RR..FF..OO..  
ooùù  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  bbooiiss  eett  llee  bbrraaccoonnnnaaggee  ssoonntt  iinntteerrddiittss..  CCee  ddeerrnniieerr  éélléémmeenntt  nnee  ffaaiitt  ppaass  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’eennqquuêêttee..    
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AANNNNEEXXEE  22  ::  LLIISSTTEE  DDEESS  EENNQQUUEETTEEUURRSS  
  

LLIISSTTEE  DDEESS  EENNQQUUEETTEEUURRSS  AAVVEECC  LLEEUURR  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN    
EETT  LLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  EEXXEERRCCEEEESS  

  
  

NN°°  NNOOMM  &&  PPOOSSTT  NNOOMM  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  AACCTTIIVVIITTEESS  EEXXEERRCCEESSSS  

11..    KKAANNIIGGIINNEE  JJeeaann  RReennéé  GG33  HHIISSTTOOIIRREE  PPrrooffeesssseeuurr  IInnssttiittuutt  MMAANNDDIIMMAA  

22..    PPOOYYOO  NNGGBBAAMMII  TTiittee  GG33  TTHHEEOOLLOOGGIIEE  PPrrééffeett  IInnssttiittuutt  LLOOLLWWAA  

33..    NNGGOONNAA  MMeellcchhiioorr  DD66NN  DDiirreecctteeuurr  EEPPAA//BBIINNAASSEE  

44..    AADDUUNNGGUU  JJeeaann  LLoouuiiss  GG22  FFLLAA  PPrrooffeesssseeuurr  IInnssttiittuutt  OOKKAAPPII  

55..    MMAAIITTOO  HHeerrvvéé  DD66NN  DDiirreecctteeuurr  EEPP//MMAAMMBBAAUU  

66..    IILLUUNNGGAA  FFéélliixx  DD66NN  AAggeenntt  CCOOOOPPII//OONNGG  

77..    MMWWAARRAABBUU  DDJJEEMMBBAA  PPPP55  CCuullttiivvaatteeuurr  

88..    TTUUNNDDII  MMUUKKAANNYYAANNGGAA  DD66NN  PPrrééssiiddeenntt  SSoocciiééttéé  CCiivviillee  CCoolllleeccttiivviittéé  
BBAABBOOMMBBII  

99..    PPAALLUUKKUU  MMAATTOOFFAALLII  
JJuussttiinn  

DD66NN  PPrrooffeesssseeuurr  //IInnssttiittuutt  BBeerrnnaarrdd  LLoonnggoo  ddee  
MMaammbbaassaa  

1100..    BBAAMMBBUU  RReemmyy  AA33  MMEECC  CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  
PPrroommoottiioonn  SSoocciiaallee  ddeess  PPyyggmmééeess  
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AANNNNEEXXEE  33  ::  LLIISSTTEE  DDEESS  EESSSSEENNCCEESS  FFOORREESSTTIIEERREESS  EEXXPPLLOOIITTEEEESS  AA  MMAAMMBBAASSAA  
 

 
ESSENCES FORESTIERES EXPLOTEES PAR L’ENRA-BENI  

 
 

N° NOMS SCIENTIFIQUES NOMS PILOTES NOMS 
VERNACULAIRES 

COULEUR DURETE 

1.  Entandrophragma cylindricum SAPELLI LIBOYO II Brun – Rouge  Mi-dur 

2.  Entandophragma angolense TIAMA ETOBO Brun – Rose - 
Rouge Léger 

3.  Entandophragma candollei KOSIPO LIBOYO I Brun – Rouge Mi - dur 
4.  Entandophragma utile SIPO KOSWAPA Brun – Rose Léger 

5.  Milicia excelsa 
Syn. Chlorophora excelsa IROKO/KAMBALA MBALA/PUNGA/ 

UVULA Brun – Jaune Mi - dur 

6.  Khaya anthotheca ACAJOU D’AFRIQUE/ 
AFRICAN MAHOGANY 

LINZO Brun – Rouge Léger 

7.  Diospyros crassiflora EBENE EBENE Noir Dur 
8.  Afzelia bipindensis DOUSSIE KOKI Brun – Rouge Dur 
9.  Guarea cedrata BOSSE CLAIR NGONGONGO Beige – Rose Léger 
10.  Gilbertiodendro dewevrei LIMBALI MBAU Brun – Jaune Mi-dur 
11.  Lovoa trichlioides DIBETOU MABANGEBANGE Brun – Gris  Léger 
12.  Nauclea diderichii BILINGA MANJANO/MADAME Jaune – Citron Mi - dur 

13.  
Zanthoxylum gilletii 
Syn. Fagara macrophylla OLONVONGO SIA Jaune Dur 

14.  Autranella congolensis MUKULUNGU MBANDA Brun - rouge Très dur 
15.  Albizia ferruginea TATANDJA MOMBO Brun - foncé Mi - dur 
16.  Piptadeniastrum africanum DABENA/SINGA-SINGA YAKO Jaune Dur 

17.  Ceiba pentandra FUMA/FROMAGER NGBAKO Jaune Très - 
léger 

18.  Psychnathus angolensis ILOMBA BONIMBONGO Blanc Très - 
léger 

19.  Chrysophyllum lacourtiastrum 
Syn. : Gambeya lacourtiana LONGHI SOSI Blanc Mi - dur 

20.  Chrysophyllum beguei LONGHI ELINDA Blanc Mi  -dur 
21.  Chrysophyllum africanum LONGHI ZENGULE Blanc Mi - dur 
22.  Guarza thompsonii BOSSE FONCE/DIAMBI SUKPA Rose – Jaunâtre Dur 

23.  
Fagara testmanii  
Syn. F.inaequalis OLON INAE SIA II Jaune - Blanc Dur 

24.  Turraenthus africana AVODIRE/LUSAMBA SAKPA Brun Très - 
léger 

25.  Amphimas pterocarpoides LATI/BOKANGA KANJA Brun Dur 
26.  Temania africana WAMBA EBAKA Brun – rougeâtre Dur 
27.  Erythropheum suaveolens TALI AKOBE Brun – rougeâtre Très - dur 
28.  Alium corbisieri EYOUM KALANGA Rosâtre Dur 
29.  Mammea africana OBOTO BULUNGU Brun - rouge Mi - dur 

30.  Alstonia congensis EMIEN MUTONDO Jaune Très - 
léger 

31.  Tiegghemella heckelii MAKORE MBALA-MBALA Brun – rose Mi - dur 

32.  Antiaris welwitschii AKO SUPA Jaune Très - 
léger 

33.  Albizia coriaria MEPEPE KANGBA Brun – Foncé Mi - dur 
34.  Celtis soyauxii OHIA KOLONGO Blanc - Jaune Dur 
35.  Julbernadia  seretii ALUMBI/MUBANGU ALOMBI Beige - Rose Mi - dur 
36.  Holoptelea grandis KEKELE GUNEMBA LIMA Blanc - Jaune Mi - dur 

37.  Ricinodendron heudelotii ESSESSANG/GRIMAD
O SOGHO Blanc - Jaune Très léger 

38.  Lannea welwitschii KUMBI KOLU Blanc - Rose Léger 
39.  Sterculia tragacantha EYOUNG TOKO§TOHO Jaune – Brun Léger 

40.  Parinari excelsa SOUGUE PILIPILI/NJINGI Brun – Rouge Très 
tendre 

41.  Petersianthus macrocarpus ESSIA EFOYO/HOYO Rouge – veineux Mi - dur 

42.  Cordia abyssinica CORDIA ENGE/MUSIEI NGOMANGOMA/ 
MULINGATI Blanc – Jaune Très léger 



 72

43.  Maesopsis eminii ESENGE/MUSIZI MALINGI Jaunâtre Léger 
44.  CAnarium schweinfurthii IELE/BOMANGA KASUKU Blanc – rose Léger 
45.  Hannoa Klaineana LIKOKE MBOLOTO Blanc – Jaune Très léger 
46.  Anthonotha fragrans KIBAKOKO MAVIYAKUKU Rose – Brun Mi - dur 
47.  Ganophyllum giganteum MOKENJO SABUNI Blanc - Jaune Très dur 
48.  Schrebera arborea OBAN BUMANI Blanc - Jaune Mi - dur 
49.  Uapaca guineensis BOSENGE ETEYA/ETELA Rouge – foncé Dur 

50.  
Margaritaeia disoidea 
Syn. Phyllandus discoideus EBEBENGE KELE Brun - rouge 

Très 
tendre 

51.  Cynometra alewandri ANGU TUNA Brun - rougeâtre  Dur 

  
  


