
1 
 

RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  DDUU  CCOONNGGOO  
  

  

    

  

SSEENNAATT  

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DD’’EENNQQUUEETTEE  SSUURR  LLAA  PPOOLLLLUUTTIIOONN  CCAAUUSSEEEE    

PPAARR  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  PPEETTRROOLLIIEERREE  AA  MMUUAANNDDAA    

DDAANNSS  LLAA  PPRROOVVIINNCCEE  DDUU  BBAASS--CCOONNGGOO  
                                                                              

  

  

  

  

  

SSEESSSSIIOONN  DDEE  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001133  

  

  

  
  

  

  

KKiinnsshhaassaa  

PPaallaaiiss  dduu  ppeeuuppllee  

OOccttoobbrree  22001133  



2 
 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

EEnn  ddaattee  dduu  1155  mmaaii  22001122,,  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO,,  ««    AALLLLII--WWOOYYOO  »»  

eenn  ssiiggllee,,  aavvaaiitt  aaddrreesssséé  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnaatt  uunnee  lleettttrree  aayyaanntt  

ppoouurr  oobbjjeett  eesssseennttiieell  llaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  ddee  llaa  nnoonn  rrééttrroocceessssiioonn  ddeess  rrooyyaallttiieess  

eett  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMuuaannddaa..  

CCeettttee  lleettttrree,,  ddoonntt  llee  ccoonntteennuu  ccii--ddeessssoouuss,,  aavvaaiitt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff    

dd’’aattttiirreerr  ll’’aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  dduu  SSéénnaatt  ssuurr  lleess  eeffffeettss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  

nnééffaasstteess  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa..      

VVooiiccii  ssoonn  ccoonntteennuu::  

««  11..  aa..  LLee  ppééttrroollee  rreessttee  uunnee  rriicchheessssee  nnoonn  rreennoouuvveellaabbllee  ddoonntt  llaa  

dduurrééee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  nnee  ppoouurrrraa  pplluuss  ddééppaasssseerr  ttrreennttee  aannss..  

bb..  LLeess  rrooyyaallttiieess  ppééttrroolliièèrreess  ssoonntt  vveerrssééeess  ddiirreecctteemmeenntt    aauu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCeennttrraall  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  ddéécceennnniieess  ssaannss  

ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  nn’’eenn  bbéénnééffiicciiee  ppoouurr  

ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnttééggrraall..    

MMooiinnss  eennccoorree  lleess  4400%%  ddee  llaa  rrééttrroocceessssiioonn  qquuii  ddeevvrraaiitt  eenn  êêttrree  

vveerrssééss  àà  llaa  pprroovviinnccee  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCeennttrraall  tteell  qquuee  llaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa    RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  llee  

ssttiippuullee  nnee  ll’’oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé..  

LL’’aalllliiaannccee  WWooyyoo,,  ««  AAllllii--wwooyyoo  »»,,  eenn  ssiiggllee,,  qquuii  eesstt  llee  ccrreeuusseett  

ddeess  aassppiirraattiioonnss  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  wwooyyoo,,  aauuttoocchhttoonnee  ddee  

MMuuaannddaa,,  nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  ccoonnssuullttééee  nnii  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

nnii  ppaarr  lleess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess  qquuaanntt  àà  llaa  ffiiaabbiilliittéé  ddeess  pprroojjeettss  

iinniittiiééss  ppaarr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess    ééccoonnoommiiqquueess..  

NNoouuss  ccrrooyyoonnss  qquuee  cc’’eesstt  ddééjjàà    aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eett  nnoonn  ddeemmaaiinn,,  

qquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss  ppeennsseerr  àà  ll’’aapprrèèss--  ppééttrroollee  ppoouurr  ccoonnssoolliiddeerr  
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llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnttééggrraall  ddee  nnoottrree  TTeerrrriittooiirree  eett,,  ppoouurr  yy  

ppaarrvveenniirr,,  iill  ffaauutt  ddeess  mmooyyeennss  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  ss’’oobbtteenniirr  qquuee  

ppaarr  uunnee  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess    eennttrree  

llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  CCeennttrraall,,  llaa  PPrroovviinnccee  eett  llee  TTeerrrriittooiirree  

pprroodduucctteeuurr  ddee  cceess  rreessssoouurrcceess..  

22..  llee  VVoolleett  22  ss’’aarrttiiccllee  aauuttoouurr  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss  rreennoouuvveellaabblleess..  IIll  

aappppeerrtt  qquuee  lleess  ppootteennttiiaalliittééss  rreennoouuvveellaabblleess  ddee  MMuuaannddaa  ssoonntt    

ggrraavveemmeenntt  hhyyppootthhééqquuééeess  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  dduu  ffaaiitt  

qquuee  ::  

--  llaa  ppêêcchhee,,  pprriinncciippaallee  rreessssoouurrccee  aalliimmeennttaaiirree  ddeess    ppooppuullaattiioonnss,,  

ddeevviieenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iimmpprraattiiccaabbllee  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  iiggnnoorree  lleess  nnoorrmmeess  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  rreeqquuiisseess..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  

eeaauuxx  ddee  nnooss  ccôôtteess  aammeennuuiissee  lleess  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess  ;;  

--  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  nnooss  ccôôtteess  dduuee    àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  

ll’’OOccééaann  pprroovvooqquuééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  nnuuiitt  

ggrraavveemmeenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  ssaannttéé  ddeess  aauuttoocchhttoonneess,,  mmaaiiss  

eemmppêêcchhee  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess,,  

nnoottaammmmeenntt  llee  ttoouurriissmmee,,  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  

eennffrreeiinntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  ;;  

--  ll’’uunnee  ddeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  dduu  nnoottrree  tteerrrriittooiirree  eesstt  qquu’’iill  jjoouuiitt  ddee  

ggrraannddeess  ffoorrêêttss  ddee  mmaannggrroovveess  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  àà  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddee  

ll’’ééccoossyyssttèèmmee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  nnaattiioonnaall  mmaaiiss  aauussssii  

iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  àà  ccee  ttiittrree  eelllleess  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  pprroottééggééeess  eett  

ssaauuvveeggaarrddééeess  ;;  iill  nn’’eenn  eesstt  rriieenn..  LLaa  ppoolllluuttiioonn  ooccccaassiioonnnnééee  ppaarr  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ccoonndduuiitt  àà  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dd’’eessppèècceess  

rraarreess  qquuii  yy  vviivveenntt  eett  ss’’yy  rreepprroodduuiisseenntt,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  

llaammaannttiinnss,,  lleess  ccrraabbeess,,  lleess  ccrreevveetttteess,,  lleess  hhuuiittrreess,,  lleess  mmoouulleess,,  

lleess  bbiiggoorrnneeaauuxx,,  eettcc……  

--  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  nnééffaasstteess  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssee  mmaanniiffeesstteenntt  ppaarr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  ccoouurrss  

dd’’eeaauu,,  llaa  ccaallcciinnaattiioonn  ddee  llaa  fflloorree,,  llaa  rraarrééffaaccttiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee,,  

hhyyppootthhééqquuaanntt  ééggaalleemmeenntt  aaiinnssii  ll’’aavveenniirr  dduu  nnoottrree  ppeeuuppllee  eett  ddee  
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llaa  nnoottrree  ccoonnttrrééee..  CCoonncceerrnnaanntt  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llaa  

ccaallcciinnaattiioonn  ddee  llaa  fflloorree,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  cciitteerr  llee  ccaass  ddeess  nnooiixx  ddee  

ccaajjoouu  ((MMaabboottoo))  qquuii  ssee  ddeessssèècchheenntt  eett  nnee  pprroodduuiisseenntt  pplluuss  ddeess  

ffrruuiittss  eett,,  cceeccii  ssuurr  pplluussiieeuurrss  hheeccttaarreess  ppllaannttééss  ;;  

--  iill  nnoouuss  rreevviieenntt  ééggaalleemmeenntt,,  qquu’’iill  yy  aa  eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  

ddéécchheettss  ttooxxiiqquueess  ddaannss  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss,,  ccee  qquuii    àà  llaa  lloonngguuee  

ppoouurrrraaiitt  êêttrree  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  àà  llaa  ssaannttéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ;;  

FFaaccee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddéésseessppéérrééee  ddeess  nnooss  ppooppuullaattiioonnss  eett  ll’’AAllllii--

wwooyyoo  aayyaanntt  aattttiirréé  mmaaiinntteess  ffooiiss  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  

rreessppoonnssaabblleess  eett  ddeess  eexxppllooiittaannttss  ppééttrroolliieerrss,,  ttoouutteess  ssaannss  

rrééppoonnssee,,    nnoouuss  aavvoonnss  ddéécciiddéé  ddee  ssaaiissiirr  vvoottrree  HHaauuttee  CChhaammbbrree  

eett  ssoolllliicciitteerr  uunnee  mmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  sséénnaattoorriiaallee  eenn  vvuuee  

dd’’ééttaabblliirr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  nnééffaasstteess  iinnhhéérreenntteess  àà  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree..  »»  

  

SSaannss  ffaaiirree  ffii  dduu  pprreemmiieerr  vvoolleett  ddee  llaa  lleettttrree  dd’’AALLLLII--WWOOYYOO,,  rreellaattiiff  

aauuxx  rrooyyaallttiieess,,  llee  BBuurreeaauu  dduu  SSéénnaatt  ss’’eesstt  ssaaiissii  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett  ssaanniittaaiirreess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  

MMuuaannddaa..  PPrrééooccccuuppéé  ppaarr  lleess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssuurr    

ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llaa  ssaannttéé  ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  llee  SSéénnaatt,,  aavvaanntt    

dd’’aarrrriivveerr  àà  llaa    ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee,,  aavvaaiitt  iinnssttrruuiitt  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee    dd’’ééttuuddiieerr  

llee  ccoonntteennuu  ddee  cceettttee  lleettttrree  aaffiinn  ddee  mmiieeuuxx  ss’’iimmpprrééggnneerr  ddeess  pprroobbllèèmmeess  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  eett  ssoocciiaauuxx  qquuii  ttoouucchheerraaiieenntt  cceettttee  ppooppuullaattiioonn  ppaarr  

rraappppoorrtt  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree..  CCeettttee  CCoommmmiissssiioonn  ppeerrmmaanneennttee  aavvaaiitt  àà  

cceett  eeffffeett  mmeennéé  qquueellqquueess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  eett    pprrooccééddéé  aauuxx    aauuddiittiioonnss  ddeess    

ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr..  

AAuuxx  tteerrmmeess    dduu  rraappppoorrtt  lliimmiinnaaiirree  ppoorrttaanntt  ssuurr  cceess  

iinnvveessttiiggaattiioonnss  eett  aauuddiittiioonnss,,  ll’’AAsssseemmbbllééee  pplléénniièèrree    dduu  SSéénnaatt  aavvaaiitt  ddéécciiddéé  
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ddee  ccrrééeerr  eenn  ddaattee  dduu  2200  ddéécceemmbbrree  22001122  uunnee  CCoommmmiissssiioonn  

dd’’eennqquuêêttee  cchhaarrggééee  ddee  rreeccuueeiilllliirr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lleess  pplluuss  eexxhhaauussttiivveess  eett  

oobbjjeeccttiivveess  àà  ccee  ssuujjeett,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  110000  eett  

113388  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddee  ll’’aarrttiiccllee  117744  dduu  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  

SSéénnaatt..  

EEllllee  aavvaaiitt  aaddooppttéé,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  117777  dduu  RRèègglleemmeenntt  

iinnttéérriieeuurr,,  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ssuuiivvaanntteess::    

««    LLee  SSéénnaatt,,    

RRééuunnii  eenn  AAsssseemmbbllééee  pplléénniièèrree  dduu  jjeeuuddii  2200  ddéécceemmbbrree  22001122,,  ppoouurr    

ll’’aapppprroobbaattiioonn  nnoottaammmmeenntt    dduu  rraappppoorrtt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee  ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa,,  aauu  BBaass--CCoonnggoo  ;;  

AAtttteenndduu  qquuee  ccee  rraappppoorrtt  ééttaaiitt  cceennttrréé  ssuurr  lleess  aallllééggaattiioonnss  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  

WWOOYYOO  eett  lleess  aauuddiittiioonnss  ddeess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  

SSUURREESSTTRREEAAMM,,  ddee  ll’’IICCCCNN  eett  dduu  mmiinniissttrree  ddeess    hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  aauuddiittiioonnss  

rrééaalliissééeess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  pprroobbllèèmmeess  tteellss  qquuee  ::  

11..  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr  ttrrèèss  aaccccrruuee  ppaarr  llee  ggaazz  mméétthhaannee  ;;    

22..  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  eeaauuxx  ccoonnttiinneennttaalleess  ttaanntt  ddee  ssuurrffaaccee  qquuee  

ssoouutteerrrraaiinnee  eett  ddeess  eeaauuxx  mmaarriittiimmeess  ;;    

33..  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduu  ssooll  eett  dduu  ssoouuss  ssooll  ;;    

44..  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  ssooll  ppaarr    ttoorrcchhaaggee  dduu  ggaazz  ;;  

55..  llaa  mmeennaaccee  ccoonnttrree  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ;;  

66..  llee  pprriinncciippee    ppoolllluueeuurr--ppaayyeeuurr..  
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CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  lleess  aauuddiittiioonnss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  eenn  ddaattee  dduu  2233  eett  

dduu  3300  nnoovveemmbbrree  22001122  nn’’oonntt  ppaass  rreennccoonnttrréé  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  SSéénnaatteeuurrss  mmeemmbbrreess  ddee  llaaddiittee  CCoommmmiissssiioonn  ;;  

VVuu  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss    dduurraabblleess  eett  aaddééqquuaatteess  àà  cceettttee  

qquueessttiioonn;;  

VVuu  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  110000  eett  113388  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ;;  

VVuu  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt  IInnttéérriieeuurr  dduu  SSéénnaatt,,  ssppéécciiaalleemmeenntt    eenn  

sseess  aarrttiicclleess  117744  eett  117777  ;;  

VVuu  ll’’uurrggeennccee,,  

CCRREEEE  ::  

PPaarr  llaa  pprréésseennttee  rrééssoolluuttiioonn,,  uunnee  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  

cchhaarrggééee  ddee  rreeccuueeiilllliirr,,  ssuuiivvaanntt  lleess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreennccee  rreepprriiss  ccii--aapprrèèss,,  lleess  

éélléémmeennttss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  lleess  pplluuss  eexxhhaauussttiiffss  ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  

TTEERRMMEESS  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  

  

LL’’eennqquuêêttee  ppoorrtteerraa  ssuurr  llaa  vvéérraacciittéé  ddeess  aallllééggaattiioonnss  ddee  ll’’AAlllliiaannccee--

WWooyyoo  rreellaattiivveess  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  

llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa,,  aauu  BBaass--CCoonnggoo..  EEllllee  ss’’aarrttiiccuulleerraa  àà  cceett  eeffffeett,,  aauuttoouurr  

ddee  ::    

11..  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr  ttrrèèss  aaccccrruuee  ppaarr  llee  ggaazz  mméétthhaannee    qquuii  

mmeennaaccee  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ;;  
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22..  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  eeaauuxx  ccoonnttiinneennttaalleess  ttaanntt  ddee  ssuurrffaaccee  qquuee  

ssoouutteerrrraaiinnee  eett  ddeess  eeaauuxx  mmaarriittiimmeess  dd’’ooùù  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  

qquuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx  qquuii,,  dd’’uunnee  ppaarrtt  rreenndd  cceellllee--ccii  iimmpprroopprree  aauuxx  bbeessooiinnss  

hhuummaaiinnss  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  aammeennuuiissee  lleess  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess    eett  

ccrrééee  ll’’iimmpprraattiiccaabbiilliittéé  ddee  llaa  ppêêcchhee  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  pprriinncciippaallee  

ssoouurrccee  aalliimmeennttaaiirree;;  

33..  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  lliittttoorraall    dduuee  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  

ll’’OOccééaann  pprroovvooqquuééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  qquuii  nnuuiitt  ggrraavveemmeenntt  

nnoonn  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  ssaannttéé  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  mmaaiiss  eemmppêêcchhee  

ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  nnoottaammmmeenntt  llee  ttoouurriissmmee  

eett  llaa  ppêêcchhee  eenn  mmeerr  ;;  

44..  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduu  ssooll  eett  dduu  ssoouuss  ssooll  ppaarr  eennffoouuiisssseemmeenntt  ddeess  

ddéécchheettss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  aabbaannddoonn  ddee  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  eenn  ddeehhoorrss  

ddeess  nnoorrmmeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ;;    

55..  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  ssooll  ppaarr    ttoorrcchhaaggee    dduu  ggaazz  aavveecc  ccoommmmee  

ccoonnssééqquueenncceess  nnoottaammmmeenntt  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  llaa  bbaaiissssee  ddee  

llaa  ffeerrttiilliittéé  dduu  ssooll  ;;  

66..  ll’’aatttteeiinnttee  àà  llaa  ffoorrêêtt  ddeess  mmaannggrroovveess  qquuii  ppaarrttiicciippee  àà  ll’’ééqquuiilliibbrree  

ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess;;  

77..  llaa  mmeennaaccee  ccoonnttrree  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  qquuii  ssee  mmaanniiffeessttee  ppaarr  llaa  

ddiissppaarriittiioonn  ddeess  eessppèècceess  rraarreess  nnoottaammmmeenntt  lleess  llaammaannttiinnss,,  lleess  ccrraabbeess,,  

lleess  ccrreevveetttteess,,  lleess  hhuuiittrreess,,  lleess  mmoouulleess,,  lleess  bbiiggoorrnneeaauuxx,,  eettcc……  

CCeettttee  eennqquuêêttee  ssee  ppeenncchheerraa  eenn  oouuttrree  ssuurr  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  ffoonnddss  

ddee  rreessttaauurraattiioonn  eett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  llooggéé  ddaannss  llaa  

ccoommppttaabbiilliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppééttrroolliièèrreess..  »»  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnaatt  aa,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  

pplléénniièèrree,,  éémmiiss  eenn  ddaattee  dduu  11eerr  jjuuiinn  22001133,,  ll’’oorrddrree  ddee  mmiissssiioonn  
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nn°°CCAABB//PPDDTT//SSEENNAATT//005577//JJmmaa//  22001133  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  rreeccuueeiilllliirr  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee  aauupprrèèss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  SSUURREESSTTRREEAAMM,,  AALLLLII--

WWOOYYOO,,  SSOOCCIIRR    eett  CCOOCCOODDEEMM  àà  MMuuaannddaa  aauu  BBaass--CCoonnggoo..    

AA  cceett  eeffffeett,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ééttaaiitt  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  oouu  dd’’iinnffiirrmmeerr,,  

ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  ssuuiivvaanntt  lleess  nnoorrmmeess  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eenn  vviigguueeuurr,,  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  lliiééee  àà  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  

LLaa  mmiissssiioonn  ddeevvaaiitt  ddee  mmaanniièèrree  ssppéécciiffiiqquuee  ::  

  

--  pprroouuvveerr  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  dduu  ssooll,,  ddeess  eeaauuxx,,  ddee  ll’’aaiirr,,  ddee  llaa  

bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  ddee  llaa  ssaannttéé  hhuummaaiinnee  rreelleevvééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ll’’iimmppaacctt  

ddeess  pprroodduuiittss//ssoouuss--pprroodduuiittss  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ;;  

--  ddéémmoonnttrreerr  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  nnaattiioonnaalleess  ddee  

ggeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ll’’eexxiisstteennccee  oouu  nnoonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ;;  

--  rreessssoorrttiirr  ll’’iimmppaacctt  nnééggaattiiff  oouu  ppoossiittiiff  ddeess  aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess  ssuurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  

  

VVuu  llaa  ppeerrttiinneennccee,,  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddee  llaa  mmaattiièèrree,,  llaa  pprrééccaarriittéé  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aayyaanntt  eenn  cchhaarrggee  lleess  pprroobbllèèmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ddaannss  

cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  pprroovviinnccee  eett  lleess  lliimmiitteess  sscciieennttiiffiiqquueess  ppaarr    rraappppoorrtt  àà  llaa  

qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  aanncciieennnneess  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  llaa  pplléénniièèrree  dduu  SSéénnaatt  dduu  jjeeuuddii  

2200  ddéécceemmbbrree  22001122,,  ssoouucciieeuussee  dd’’aabboouuttiirr  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  vvéérriiffiiaabblleess,,  aavvaaiitt  

ddéécciiddéé  ddee  llaanncceerr  uunn  aappppeell  dd’’ooffffrreess  rreessttrreeiinntt  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’eexxppeerrttiissee  

sscciieennttiiffiiqquuee  qquuaanntt  àà  ccee..  LLeess  eennttiittééss  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  ssoonntt  pprréésseennttééeess  

ddaannss  llee  ttaabblleeaauu    ccii--ddeessssoouuss  ::  
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    AAnnaallyysseess    pprrooppoossééeess  DDééllaaiiss  CCooûûtt  (($$))  DDéécciissiioonn  

  SSooll  RRoocchhee  EEaauu  VVééggééttaattiioonn  AAiirr        

UUNNIILLUU  OOuuii  NNoonn  OOuuii  OOuuii  OOuuii  1155  jjoouurrss  1155..664488  RReetteennuu  

OOCCCC  OOuuii  NNoonn  OOuuii  NNoonn  NNoonn  --  77..773300//SSiittee  NNoonn  

RReetteennuu  

UUNNIIKKIINN  OOuuii  NNoonn  OOuuii  OOuuii  OOuuii  2200  jjoouurrss  111111..442255,,44  NNoonn  

RReetteennuu  

CCRRGGMM  OOuuii  IInneexxiissttaanntt  OOuuii  IInnddiiccaattiioonnss  OOuuii  1155  jjoouurrss  2211..118800  RReetteennuu  

  

CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  qquuee  ddeeuuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  

aavvaaiieenntt  ééttéé  ssiiggnnééeess,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eennttrree  llee  SSéénnaatt  eett  ll’’UUNNIILLUU  ;;  

--  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eennttrree  llee  SSéénnaatt  eett  llee  CCRRGGMM..    

  

00..11  DDEE  LLAA  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN    

  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ééttéé  ccoonnssttiittuuééee  ddeess  SSéénnaatteeuurrss  ddoonntt  lleess  

nnoommss  ssuuiivveenntt  ::  

11..  MMUUSSEENNDDUU  FFLLUUNNGGUU  FFlloorree,,  PPrrééssiiddeenntt  ;;  

22..  NNEENNGGBBAANNGGBBAA  TTSSHHIINNGGBBAANNGGAA  JJeeaann,,  MMeemmbbrree  ;;  

33..  MMAASSIIKKIINNII  AADDOONNGGBBAA  JJoosséé,,  MMeemmbbrree  ;;  

44..  NNDDOOLLEELLAA  SSIIKKII  KKOONNDDEE  LLééooppoolldd,,  MMeemmbbrree  ;;  

55..  GGOOLLAAMMAA  SSWWAANNAA  AAnniicceett,,  MMeemmbbrree..  

DDaannss  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  ssaa  mmiissssiioonn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

bbéénnééffiicciiéé  dduu  ccoonnccoouurrss  tteecchhnniiqquuee  ddeess  CCaaddrreess  eett  AAggeennttss  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

dduu  SSéénnaatt  ddoonntt  lleess  nnoommss  ssuuiivveenntt  ::  
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11..  LLAANNDDUU  MMAAMMPPUUYYAA  RRuuffffiinn,,  AAggeenntt  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  SSéénnaatt//CChheeff  

ddee  DDiivviissiioonn  ;;  

22..  MMBBAAVV  YYAAVV  GGeerrmmaaiinn,,  AAggeenntt  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  SSéénnaatt//CChheeff  ddee  

BBuurreeaauu  ;;  

33..  AAMMVVIIKKOO  ZZAAMMVVAAYYOO  JJoosséépphhiinnee,,  AAggeenntt  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  

SSéénnaatt//AATTBB22  ;;  

44..  EELLEEMMAA    MMAABBEELLEE  GGeeoorrggeess,,  AAggeenntt  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  

SSéénnaatt//AATTBB22  ;;  

55..  MMUULLOONNGGOOYY  LLUUSSUUNNAA  JJeeaann  LLuucc,,  AAggeenntt  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  

SSéénnaatt//AATTBB22  ;;  

66..  MMAANNGGUUTTAA  DDIIBBAANNZZIILLUU  LLaaeettiittiiaa,,  AAggeenntt  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  

SSéénnaatt  //AAGGBB11  ;;  

77..  KKOOLLOONNGGOO  EEllyyssééee,,  AAggeenntt  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  SSéénnaatt//AATTBB22..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  bbéénnééffiicciiéé,,  ccoommmmee  ssuussmmeennttiioonnnnéé,,  ddee  

ll’’aappppuuii  sscciieennttiiffiiqquuee  ddeess  eexxppeerrttss  dduu  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  GGééoollooggiiqquuee  eett  

MMiinniièèrree  ((CCRRGGMM))    eett  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLuubbuummbbaasshhii  ((UUNNIILLUU))..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ::  

PPoouurr  llee  CCRRGGMM  ::  

11..  KKOONNGGOOTTAA  IISSAASSII  EEllvviiss,,  GGééoolloogguuee,,  EExxppeerrtt  eenn  PPééttrroollee  eett  GGaazz  ;;  

22..  IILLIITTOO  LLOOFFOONNGGOO  DD..  PPaattrriicckk,,  GGééoolloogguuee  eennvviirroonnnneemmeennttaalliissttee,,  eexxppeerrtt  

eenn  SSyyssttèèmmee  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  GGééooggrraapphhiiqquuee  eett  TTééllééddéétteeccttiioonn  ;;  

33..  KKAANNDDOOLLOO,,  GGééoocchhiimmiissttee,,  eexxppeerrtt  eenn  eennvviirroonnnneemmeenntt..  

PPoouurr  ll’’UUNNIILLUU  ::  

11..  KKAANNIIKKII  TTSSHHAAMMAALLAA  AArrtthhuurr,,  PPrrooff..  CChhiimmiissttee  eennvviirroonnnneemmeennttaalliissttee  ;;  

22..  KKAAKKUULLEE  WWAAEENNDDIIRREE  BBiieennvveennuu,,  IInnggéénniieeuurr  eett  aassssiissttaanntt  ddee  

rreecchheerrcchhee  ;;    

33..  MMAANNOONNGGOO  TTSSHHIITTAADDII  RRéémmyy,,  IInnggéénniieeuurr  eett  aassssiissttaanntt  ddee  rreecchheerrcchhee..    
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00..22  DDEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  

PPoouurr  bbiieenn  rrééaalliisseerr  ssaa  mmiissssiioonn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ss’’eesstt  sseerrvviiee  

ddeess  ddooccuummeennttss  ccii--aapprrèèss  ::  

11..  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

22..  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree  àà  

ll''ééttaatt  ssaauuvvaaggee  ((11997733))..    SSoonn  oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  pprréésseerrvveerr  llaa  ffaauunnee  ddaannss  

cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  dduu  mmoonnddee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eenn  AAffrriiqquuee,,  eenn  ccrrééaanntt  

ddeess  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx  eett  ddeess  rréésseerrvveess  nnaattiioonnaalleess  ;;  

33..  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ccoouucchhee  dd''OOzzoonnee  {{VViieennnnee,,  2222  

mmaarrss  11998855  eett  NNeeww  YYoorrkk  11999922))  aavveecc  lleess  pprroottooccoolleess  ddee  MMoonnttrrééaall  eett  

LLoonnddrreess..  ;;  

44..  CCoonnvveennttiioonn  CCaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  lleess  CChhaannggeemmeennttss  

CClliimmaattiiqquueess  ((CCCCNNUUCCCC)),,  aaddooppttééee  llee  0099  mmaaii  11999922  ;;  

55..  CCoonnvveennttiioonn  aaffrriiccaaiinnee  ssuurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  ddeess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  aaddooppttééee  àà  AAllggeerr  llee  1155  sseepptteemmbbrree  11996688  eett  

ssiiggnnééee  llee  1133  nnoovveemmbbrree  11997766  ;;  

66..  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  zzoonneess  hhuummiiddeess  dd’’iimmppoorrttaannccee  

IInntteerrnnaattiioonnaallee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccoommmmee  hhaabbiittaattss  ddee  llaa  

ssaauuvvaaggiinnee((RRaammssaarr))  aaddooppttééee  àà  RRaammssaarr  ((IIrraann))  22  fféévvrriieerr  11997711  eett  

ssiiggnnééee  1155  sseepptteemmbbrree  11999944  ;;  

77..  CCoonnvveennttiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  

aaddooppttééee  àà  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  ((BBrrééssiill))  44  jjuuiinn  11999922  eett  ssiiggnnééee  88  ddéécceemmbbrree  

11999944  ;;  

88..  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  DDiivveerrssiittéé  BBiioollooggiiqquuee  aaddooppttééee  àà  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  

((BBrrééssiill))  1155  sseepptteemmbbrree  11999944  eett  ssiiggnnééee  llee  44  jjuuiinn  11999922  ;;  

99..  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  lleess  ttrraannssppoorrttss  ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  ddeess  ddéécchheettss  

ddaannggeerreeuuxx  eett  lleeuurr  ggeessttiioonn  ((CCoonnvveennttiioonn  ddee  BBaammaakkoo))  aaddooppttééee  àà  

BBaammaakkoo  ((MMaallii)),,  llee  1155  sseepptteemmbbrree  11999944  ;;  
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1100..  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree  àà  

ll’’ééttaatt  nnaattuurreell  aaddooppttééee  àà  LLoonnddrreess((AAnngglleetteerrrree))  1144  jjaannvviieerr  11993366  ;;  

1111..  CCoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  vvééggééttaauuxx  

aaddooppttééee  àà  RRoommee  ((IIttaalliiee)),,  llee  66  ddéécceemmbbrree  11995511  eett  ssiiggnnééee  llee  1166  

sseepptteemmbbrree  11997755  ;;  

1122..  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llee  ppaattrriimmooiinnee  mmoonnddiiaall  ((ppaarrffooiiss  aappppeellééee  CCoonnvveennttiioonn  

ddee  PPaarriiss))  ssoouuss  ll''ééggiiddee  ddee  ll''UUNNEESSCCOO  ::  aaddooppttééee  àà  PPaarriiss  ((FFrraannccee)),,  llee  

2233  nnoovveemmbbrree  11997722  eett  ssiiggnnééee  llee  1177  ddéécceemmbbrree  11997722  ;;  

1133..  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  llaa  mmeerr  rrééssuullttaatt  ddee  

ll’’iimmmmeerrssiioonn  ddee  ddéécchheettss    aaddooppttééee  àà  ((LLoonnddrreess--AAnngglleetteerrrree)),,  llee  2299  

ddéécceemmbbrree  11997722  eett  ssiiggnnééee  llee  1166  ooccttoobbrree  11997755  ;;  

1144..  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  eessppèècceess  ssaauuvvaaggeess  

ddee  fflloorree  eett  ddee  ffaauunnee  mmeennaaccééeess  dd’’eexxttiinnccttiioonn  oouu  ((CCIITTEESS))..  AAddooppttééee  àà  

WWaasshhiinnggttoonn  ((UUSSAA)),,  llee  33  mmaarrss  11997733  eett  ssiiggnnééee  llee  1188  ooccttoobbrree  11997766  ;;  

1155..  CCoonnvveennttiioonn  ddee  BBââllee  ssuurr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  eenn  ccaass  

ddee  ddoommmmaaggeess  rrééssuullttaanntt  ddee  mmoouuvveemmeennttss  ttrraannssffrroonnttaalliieerrss  eett  ddee  

ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  ddéécchheettss  ddaannggeerreeuuxx..  AAddooppttééee  àà  BBaallee  ((SSuuiissssee)),,  llee  55  

mmaaii  11999922  eett  ssiiggnnééee  llee  66  ooccttoobbrree  11999944  ;;  

1166..  CCoonnvveennttiioonn  ddee  SSttoocckkhhoollmm  ssuurr  lleess  PPoolllluuaannttss  OOrrggaanniiqquueess  PPeerrssiissttaannttss  

((PPOOPP))  aaddooppttééee  àà  SSttoocckkhhoollmm,,  llee  2222  mmaaii  22000011  eett  ssiiggnnééee  llee  2233  mmaarrss  

22000055  ;;  

1177..  CCoonnvveennttiioonn  ddee  LLoomméé  VVII  ssuurr  ll''iinntteerrddiiccttiioonn  ppaarr  lleess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  

ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  6699  ÉÉttaattss  dd''AAffrriiqquuee,,  ddeess  CCaarraaïïbbeess  eett  dduu  

PPaacciiffiiqquuee  ((AACCPP))  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  ddéécchheettss  ddaannggeerreeuuxx  àà  

ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ÉÉttaattss  AACCPP  aaddooppttééee  àà  LLoomméé  ((TTooggoo))  eenn  11998899  eett  

ssiiggnnééee  llee  1155  ddéécceemmbbrree  11998899  ;;  

1188..  CCoonnvveennttiioonn  dd’’AAaarrhhuuss  ssiiggnnééee  llee  2255  jjuuiinn  11999988  ssuurr  ll’’aaccccèèss  àà  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  aauuxx  pprroocceessssuuss  eett  ll’’aaccccèèss  àà  

llaa  jjuussttiiccee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

1199..  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ((eenn  vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  11996600))  ;;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
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2200..  CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree  àà  

ll''ééttaatt  ssaauuvvaaggee  ((11997733))  ;;  

2211..  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  mmiiggrraattrriicceess  

aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee  ((CCoonnvveennttiioonn  BBoonnnn))  aaddooppttééee  àà  

BBoonnnn  ((AAlllleemmaaggnnee))  llee  2233  jjuuiinn  11997799  eett  llee  55  sseepptteemmbbrree  11999944  ;;  

2222..  LLooii  nn°°7733  dduu  2200  jjuuiilllleett  11997733  ppoorrttaanntt  RRééggiimmee  ggéénnéérraall  ddeess  bbiieennss,,  

RRééggiimmee  ffoonncciieerr  eett  iimmmmoobbiilliieerr  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  

CCoonnggoo  ;;  

2233..  LLooii  nn°°001111//22000022  dduu  2299  sseepptteemmbbrree  22000022  ppoorrttaanntt  CCooddee  ffoorreessttiieerr  eenn  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

2244..  LLooii  nn°°8822--000022  dduu  2288  mmaaii  11998822  ppoorrttaanntt  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  llaa  cchhaassssee  

eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

2255..  llooii  nn°°1111//000099  dduu  0099  jjuuiilllleett  22001111  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  

rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

2266..  OOrrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°8811--001133  dduu  0022  AAvvrriill  11998811  ppoorrttaanntt  llééggiissllaattiioonn  

ggéénnéérraallee  ssuurr  lleess  mmiinneess  eett  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  

2277..  OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°6699--004411  dduu  2222  aaoouutt  11996699  ssuurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  

llaa  nnaattuurree  ;;  

2288..  OOrrddoonnnnaannccee  nn°°  5522//444433  dduu  2211  ddéécceemmbbrree  11995522  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

mmeessuurreess  pprroopprreess  àà  pprroottééggeerr  lleess  ssoouurrcceess,,  lleess  nnaappppeess  aaqquuiiffèèrreess  

ssoouutteerrrraaiinneess,,  llaaccss  eett  ccoouurrss  dd''eeaauu,,  eenn  eemmppêêcchheerr  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett  llee  

ggaassppiillllaaggee  ddee  ll''eeaauu  eett  àà  ccoonnttrrôôlleerr  ll''eexxeerrcciiccee  ddeess  ddrrooiittss  dd''uussaaggee  eett  

ddeess  ddrrooiittss  dd''ooccccuuppaattiioonn  ccoonnccééddééss  ;;  

2299..  DDééccrreett  nn°°0055//000033  ddee  fféévvrriieerr  22000066  ppoorrttaanntt  aapppprroobbaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  

ddee  ppaarrttaaggee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ccoonncclluu  eennttrree  llaa  RRDDCC  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

SSUURREESSTTRREEAAMM  eett  CCOOHHYYDDRROO  ssuurr  llee  bblloocc  NNdduunnddaa  dduu  BBaassssiinn  CCôôttiieerr  

ddee  llaa  RRDDCC  ;;  

3300..  DDééccrreett  nn°°0055//000044  dduu  0022  fféévvrriieerr  22000066  ppoorrttaanntt  aapppprroobbaattiioonn  dduu  

CCoonnttrraatt  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ccoonncclluu  eennttrree  llaa  RRDDCC  eett  
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ll’’aassssoocciiaattiioonn  SSUURREESSTTRREEAAMM  eett  CCOOHHYYDDRROO  ssuurr  llee  bblloocc  YYeemmaa  eett  

MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii  dduu  bbaassssiinn  CCôôttiieerr  ddee  llaa  RRDDCC  ;;    

3311..  DDééccrreett  dduu  2266  nnoovveemmbbrree  11995588  rreellaattiiff  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  àà  

ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  ;;    

3322..  DDééccrreett  dduu  2211  aavvrriill  11993377  ssuurr  llaa  PPêêcchhee  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  

dduu  CCoonnggoo  ;;  

3333..  RRèègglleemmeenntt  IInnttéérriieeuurr  dduu  SSéénnaatt  ;;  

3344..  RRééssoolluuttiioonn  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  eett  

tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreennccee  ;;  

3355..  AArrrrêêttéé  nn°°  004444//CCAABB//MMIINN//EECCNN--EEFF//22000066  dduu  0088  ddéécceemmbbrree  22000066  

ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn,,  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  GGrroouuppee  

dd''EEttuuddeess  EEnnvviirroonnnneemmeennttaalleess  dduu  CCoonnggoo..  GGEEEECC  eenn  aabbrrééggéé,,  mmooddiiffiiee  

ppaarr  ll''aarrrrêêttéé  nn°°000088//CCAABB//MMIINN//EECCNN--EEFF//22000077  dduu  0033  aavvrriill  22000077  ;;  

3366..  AArrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  004433//CCAABB//MMIINN//EECCNN--EEFF//22000066  dduu  0088  ddéécceemmbbrree  

22000066  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll''oobblliiggaattiioonn  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  ssoocciiaallee  ddeess  pprroojjeettss  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

3377..  AArrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  nn°°CCAABB//MMIINN//AAFF..FF--EE..TT//227766//22000022  dduu  0055  nnoovveemmbbrree  

22000022  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  lleess  eesssseenncceess  ffoorreessttiièèrreess,,  ppoolllluuttiioonn  ddeess  eeaauuxx  eenn  

ddeeççàà  ddeess  sseeuuiillss  pprréésseenntt  ddaannss  lleess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  

ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

3388..  AArrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  NN°°004444//CCMM//EECCNN//9922  dduu  22  mmaaii  11999922  ppoorrttaanntt  

ccrrééaattiioonn  eett  ddéélliimmiittaattiioonn  dd’’uunnee  rréésseerrvvee  ddéénnoommmmééee  rréésseerrvvee  

nnaattuurreellllee  ddeess  MMaannggrroovveess  oouu  PPaarrcc  MMaarriinn  ;;  

3399..  SSttaattuuttss  ddee  ll’’IICCCCNN  ;;  

4400..  SSttaattuuttss  eett  rrèègglleemmeenntt  dd’’oorrddrree  iinnttéérriieeuurr  CCOOCCOODDEEMM  ;;    

4411..  SSttaattuuttss  eett  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo  AAssbbll  ;;  
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4422..  CCoonnttrraatt  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  pprroodduuccttiioonn  eennttrree  llaa  RR..DD..CCoonnggoo  eett  

ll’’aassssoocciiaattiioonn  SSUURREESSTTRREEAAMM  &&  CCoohhyyddrroo  dduu  1166  nnoovveemmbbrree  22000055  

aannnneexxee11  eett  22  ;;  

4433..  CCoonnttrraatt  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  pprroodduuccttiioonn  eennttrree  llaa  RRDDCC  eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  

SSUURREESSTTRREEAAMM  &&  CCOOHHYYDDRROO  bbllooccss  YYeemmaa  eett  MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii  

nnoovveemmbbrree  22000055  ;;  

4444..  CCoonnttrraatt  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  pprroodduuccttiioonn  eennttrree  llaa  RRDDCC  eett    ll’’aassssoocciiaattiioonn  

SSUURREESSTTRREEAAMM  &&  CCOOHHYYDDRROO  bbllooccss  NNdduunnddaa  nnoovveemmbbrree  22000055  ;;  

4455..  AAccccoorrdd  MMIIOOCC  eett  IICCCCNN  rreellaattiiff  aauu  pprroojjeett  dd’’aappppuuii  àà  ll’’IICCCCNN  ppoouurr  llaa  

pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  ppaarrcc  mmaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ;;  

4466..  AAccttee  ddee  cceessssiioonn  eennttrree  SSUURREESSTTRREEAAMM  eett  EENNII  OOIILL  HHOOLLDDIINNGGSS  BB..VV..  ;;  

4477..  CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’aacccceeppttaabbiilliittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  NN°°000033//CCAABB//MMIINN//EECCNN--

TT//1155//JJEEBB//22001100  ddéélliivvrréé  àà  SSUURREESSTTRREEAAMM  dduu  1144  jjuuiinn  22001100  ;;  

4488..  CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’aacccceeppttaabbiilliittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  NN°°000044//CCAABB//MMIINN//EECCNN--

TT//1155//JJEEBB//22001100  ddéélliivvrréé  àà  SSUURREESSTTRREEAAMM  2233  aavvrriill  22001111  ;;  

4499..  CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’aacccceeppttaabbiilliittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  NN°°000033//CCAABB//MMIINN//EECCNN--

TT//1155//JJEEBB//22001100  ddéélliivvrréé  àà  SSUURREESSTTRREEAAMM  2233  aavvrriill  22001111  ;;  

5500..  PPrrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  ccoonnssttaatt  nn°°BBUURR//MM..EECCNNEEFF//000055//TTMM//VVBB//VVEE//22001111  ;;  

5511..  EEttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  ddeess  ééttuuddeess  ssiissmmiiqquueess  

dd’’eexxpplloorraattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  lleess  CCoonncceessssiioonnss  ddee  YYeemmaa  eett  

MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii  ((SSUURREESSTTRREEAAMM//MMiinniissttèèrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess));;  

5522..  EEttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  ddeess  ééttuuddeess  ssiissmmiiqquueess  

dd’’eexxpplloorraattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llaa  CCoonncceessssiioonn  ddee  NNdduunnddaa  ((BBaass--

CCoonnggoo))  ((MMiinniissttèèrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  //SSUURREESSTTRREEAAMM))  ;;  

5533..  PPllaann  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  eett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ««  PPAARR  »»  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  

ffoorraaggee  dd’’eexxpplloorraattiioonn  aauuxx  bbllooccss    ppééttrroolliieerrss  YYeemmaa  eett  MMaattaammbbaa--

MMaakkaannzzii  ((MMiinniissttèèrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess//SSUURREESSTTRREEAAMM))  ;;  
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5544..  RRaappppoorrtt  ddee  ll’’ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  dduu  pprroojjeett  

ddeess  ffoorraaggeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  cchhaammppss  dduu  nnoorrdd  eett  dduu  ssuudd,,  llee  

lloonngg  dduu  lliittttoorraall  CCoonnggoollaaiiss  àà  MMuuaannddaa  ((PPEERREENNCCOO--RREEPP))  ;;  

5555..  PPllaann  dd’’uurrggeennccee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppoolllluuttiioonn  ((PPEERREENNCCOO--RREEPP))  ;;  

5566..  RRaappppoorrtt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ssuurr  lleess  

aatttteeiinntteess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  àà  KKaaii--TTsshhaannggaa  eett  àà  MMuuaannddaa  aauu  BBaass--

CCoonnggoo  ((HHoonn  SSUULLUUBBIIKKAA//AANN))  ;;  

5577..  RRaappppoorrtt  lliimmiinnaaiirree  ddeess  aauuddiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  mméémmoorraanndduumm  ddee  

ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo  ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  ((CCEERRNNTT  SSEENNAATT))  ;;  

5588..  RRaappppoorrtt  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  mmoonniittoorriinngg  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett  llaa  bbiioollooggiiee  

mmaarriinnee  ddee  llaa  ccôôttee  ccoonnggoollaaiissee  ;;  

5599..  IImmppaacctt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

llooccaalleess  eett  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  MMuuaannddaa..  CCaass  ddee  llaa  ffiirrmmee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  RRRRNN;;    

6600..  PPoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree  àà  MMuuaannddaa,,  PPrroovviinnccee  dduu  BBaass--CCoonnggoo  ««  LLaa  VVooiixx  

ddeess  SSaannss  VVooiixx  ppoouurr  lleess  DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee  »»  ;;  

6611..  RRaappppoorrtt  ffiinnaall  ddee  llaa  ttaabbllee  rroonnddee  tteennuuee  àà  MMuuaannddaa  dduu  2266  aauu  2288  

jjaannvviieerr  22001100  ssuurr  lleess  ccoonnfflliittss  rrééccuurrrreennttss  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

ppééttrroolliièèrree  ;;  

6622..  RRaappppoorrtt  ddee  mmiissssiioonn  dd’’iinnssppeeccttiioonn  dduu  1177  sseepptteemmbbrree  22001100  ssuuiivvaanntt  llee  

bbuulllleettiinn  dduu  sseerrvviiccee  nn°°……//IICCCCNN//PPMMMM//22001100  ;;  

6633..  RRaappppoorrttss  IICCCCNN  ::  22000011  eett  22001122  ;;  

6644..  MMéémmoorraanndduumm  ddeess  NNoottaabblleess  eett  AAuuttoocchhttoonneess  dduu  TTeerrrriittooiirree  ddee  

MMuuaannddaa  aauuxx  SSéénnaatteeuurrss  eenn  mmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  àà  MMuuaannddaa  ;;  

6655..  MMéémmoorraanndduumm  ddee  ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo  dduu  1155  mmaaii  22001122  aaddrreesssséé  aauu  

PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnaatt  ;;  
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6666..  PPrroojjeett  ttoouurriissmmee  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ««  PPMMMM  »»  OOccttoobbrree  

22001122  ;;  

6677..  LLeettttrree  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  ccoommppttee  rreenndduu  ddee  MMIIOOCC  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  

1122  fféévvrriieerr  22000088  NN°°0066//0000115566//22000088//DDAA//KKNNZZ//ddkknn  ;;    

6688..  DDooccuummeennttss  ::  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’eexxppoorrtt  ppééttrroollee  bbrruutt  ppaarr  nnaavviirreess  22000099  ;;  

ssttaattiissttiiqquuee  eexxppoorrttaattiioonn  ppééttrroollee  bbrruutt  ccoonnggoollaaiiss  ddee  22000000  àà  22000088  ;;  

rraappppoorrtt  aannnnuueell  eexxppoorrtt  ppééttrroollee  bbrruutt  ccoonnggoollaaiiss  22001100  ;;  rraappppoorrtt  

aannnnuueell  eexxppoorrtt  ppééttrroollee  bbrruuttee  22001111  ;;  rraappppoorrtt  aannnnuueell  eexxppoorrtt  ppééttrroollee  

bbrruutt  ccoonnggoollaaiiss  22001122  ;;  eexxppoorrtt  ppééttrroollee  bbrruutt  ccoonnggoollaaiiss  pprreemmiieerr  

sseemmeessttrree  22001133  ;;  rraappppoorrtt  cciirrccoonnssttaanncciiéé  ddee  llaa  bbaarrggee  GGEEMMEENNAA  ;;  nnoottee  

eexxpplliiccaattiivvee  ssuurr  ll’’iinnssppeeccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  rreemmiiss  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

SSéénnaatt  lloorrss  ddee  lleeuurr  mmiissssiioonn  àà  MMuuaannddaa  ppaarr  OOffffiiccee  CCoonnggoollaaiiss  ddee  

CCoonnttrrôôllee  ;;  DDééppaarrtteemmeenntt  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  DD..CC..PP  ;;  

6699..  RRééppoonnssee  ddeess  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  aauuxx  

qquueessttiioonnnnaaiirreess  rreellaattiiffss  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ;;  

7700..  TTrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree  àà  MMuuaannddaa  ccaass  ddee  llaa  SSOOCCIIRR  ;;  

7711..  EEttaatt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  YYeemmaa  eett  MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii,,  ééttaatt  ddee  

ffaaccttuurraattiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ccoommmmuunneess  AAooûûtt  22001122  eett  EEttaatt  ddeess  

CCoommpptteess  ccoouurraannttss  ppaarrtteennaaiirreess//SSUURREESSTTRREEAAMM  ;;    

7722..  NNoottee  dduu  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  dduu  3300  nnoovveemmbbrree  22001122  àà  

ll’’HHoonnoorraabbllee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSéénnaatt  ssuurr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ppeerrmmiiss  

dd’’eexxpplloorraattiioonn  ssuurr  lleess  bbllooccss  ;;  

7733..  LLeettttrree  NN//RRééff  ::  MM--HHYYDD//CCMMKK//994455//CCAABB//MMIINN//1100  dduu  2211  ddéécceemmbbrree  

22001100  dduu  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  aaddrreessssééee  aauu  DDGG  ddee  

SSUURREESSTTRREEAAMM  ;;  

7744..  LLeettttrree  NN//RRééff  ::  SS..RRDDCC//GGDD//BBEEPP//227711//1100  dduu  2277  sseepptteemmbbrree  22001100  dduu  

DDGG  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  aaddrreessssééee  aauu  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  

7755..  LLeettttrree  NN//RRééff  ::  SS..RRDDCC//DDGG//BBEEPP//220088//1111  dduu  DDGG  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  

aaddrreessssééee  aauu  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  
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7766..  LLeettttrree  NN//RRééff  ::  MM--HHYYDD//LLMMOO//118800//MMIINN//0077  dduu  MMiinniissttrree  ddeess  

HHyyddrrooccaarrbbuurreess  aaddrreessssééee  aauu  DDGG  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  ;;  

7777..  PPeerrmmiiss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  NN°°PPEEXX..BBCC//000033//MMIINN//HHYYDDRROO//SSGG//  0022//  22000088  

((bblloocc  YYeemmaa))  ;;  

7788..  PPeerrmmiiss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  NN°°PPEEXX..BBCC//000022//MMIINN//HHYYDDRROO//SSGG//  0022//  22000088  

((bblloocc  NNdduunnddaa))  ;;  

7799..  PPeerrmmiiss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  NN°°  PPEEXX..BBCC//000044//MMIINN//HHYYDDRROO//SSGG  //0022//22000088  

((bblloocc  MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii))  ;;  

8800..  LLeettttrree  ddee  ddeemmaannddee  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ppeerrmmiiss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  

NN//RRééff  ::  SS..RRDDCC//DDGG//BBEEPP//115566//22001111  dduu  2299  jjuuiinn  22001111  aaddrreessssééee  aauu  

MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess((NNdduunnddaa))  ;;  

8811..  LLeettttrree  ddee  ddeemmaannddee  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ppeerrmmiiss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  

NN//RRééff  ::  SS..RRDDCC//DDGG//BBEEPP//115555//22001111  dduu  2299  jjuuiinn  22001111  aaddrreessssééee  aauu  

MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ((YYeemmaa--MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii))  ;;  

8822..  LLeettttrree  ddee  ddeemmaannddee  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ppeerrmmiiss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  

NN//RRééff  ::  SS..RRDDCC//DDGG//BBEEPP//220088//22001111  dduu  0066  sseepptteemmbbrree  22001111  aaddrreessssééee  

aauu  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  aauuxx  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ((YYeemmaa  eett  MMaattaammbbaa--

MMaakkaannzzii))  ;;  

8833..  LLeettttrree  ddee  ddeemmaannddee  ddee  nnootteess  ddee  ddéébbiitt  eett  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  rreellaattiivveess  

aauuxx  rreeddeevvaanncceess  ssuuppeerrffiicciiaaiirreess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001122    NN//RRééff  ::  

SS..RRDDCC//DDGG//BBEEPP//2222//22001111  dduu  2266  jjaannvviieerr  22001122  aaddrreessssééee  aauu  

SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  aauuxx  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  

8844..  LLeettttrree  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ttaabblleeaauuxx  ddeess  ccooûûttss  rrééccuuppéérraabblleess  aauu  3311  

sseepptteemmbbrree  eett  3311  ddéécceemmbbrree  22001111    NN//RRééff  ::  SS..RRDDCC//DDGG//BBEEPP//8866//22001122  

dduu  2200  aavvrriill  22001122  aaddrreessssééee  aauu  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  aauuxx  

HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  

8855..  LLeettttrree  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ttaabblleeaauuxx  ddeess  ccooûûttss  rrééccuuppéérraabblleess  aauu  3311  

mmaarrss  22001111    NN//RRééff  ::  SS..RRDDCC//DDGG//BBEEPP//116622//22001111  dduu  0044  jjuuiilllleett  22001122  

aaddrreessssééee  aauu  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  aauuxx  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  
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8866..  LLeettttrree  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  dduu  3311  aaooûûtt  22001111,,  NN°°MMIINN--

HHYYDD//SSGG//0022//334400//22001111  aaddrreessssééee  àà  SSUURREESSTTRREEAAMM  ;;  

8877..  LLeettttrree  ddee  rreeccttiiffiiccaattiioonn  ddeess  nnootteess  ddee  ddéébbiitt  eett  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  NN°°MMIINN--

HHYYDD//SSGG//0022//007766//22001122    dduu  1177  fféévvrriieerr  22001122  aaddrreessssééee  aauu  DDGG  

SSUURREESSTTRREEAAMM  ;;  

8888..  LLeettttrree  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  dduu  2200  nnoovveemmbbrree  22001122  àà  ll’’aatttteennttiioonn  dduu  

DDiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ;;  

8899..  LLeettttrree  dduu  MMiinniissttrree  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  

eeaauu  eett  ffoorrêêtt  nn°°22336699//CCAABB//MMIINN//EECCNN--EEFF//0033//PPDDBB//0077  ;;  

9900..  LLeettttrree  nn°°BBUURR//MMEECCNNTT//000011//RRTTEE//BBCC//22000011  dduu  2211  fféévvrriieerr  22000011,,  

ttrraannssmmiissssiioonn  rraappppoorrtt  ddee  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn,,  aaddrreessssééee  àà  ssoonn  

EExxcceelllleennccee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMiinniissttrree  PPrroovviinncciiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree,,  TToouurriissmmee,,  UUrrbbaanniissmmee  eett  HHaabbiittaatt  dduu  

BBaass--CCoonnggoo  ;;  

9911..  LLeettttrree  nn°°BBUURR//MM..EECCNNTT//004433//TTMM//VVBB//BBCC//22001111  dduu  2244  aaooûûtt  22001111  

TTrraannssmmiissssiioonn  PP..VV..  ddee  ccoonnssttaatt  nn°°000066//22001111,,  aaddrreessssééee  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  

CCoooorrddiinnaatteeuurr  UUrrbbaaiinn  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  vviillllee  ddee  BBoommaa  ;;  

9922..  LLeettttrree  nn°°BBUURR//MM..EECCNNTT//003322//TTMM//VVBB//BBCC//22001122  dduu  3311  aaooûûtt  22001122,,  

ttrraannssmmiissssiioonn  PP..VV  ddee  ccoonnssttaatt  ppoolllluuttiioonn  rriivviièèrree  NNggaanngguu,,  aaddrreessssééee  àà  

MMoonnssiieeuurr  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  ;;  

9933..  LLeettttrree  nn°°BBUURR//MM..EECCNNTT//005522//SSUUPP//TTMM//VVBB//BBCC//22001122  dduu  1177  ddéécceemmbbrree  

22001122,,  ttrraannssmmiissssiioonn  PP..VV  ddee  ccoonnssttaatt  ssoocciiééttéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  

aaddrreessssééee  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  CCoooorrddiinnaatteeuurr  UUrrbbaaiinn  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  àà  

BBoommaa  ;;  

9944..  LLiissttee  ddee  pprréésseennccee  ddee  ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  1166  

ddéécceemmbbrree  22001122  ;;  
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00..33  DDEE  LLAA  MMEETTHHOODDEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  
  

VVoottrree    CCoommmmiissssiioonn  aa  pprrooccééddéé  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

aa))  aannaallyyssee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ;;  

bb))  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ;;  

cc))  aauuddiittiioonnss  ddeess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  ppééttrroolliieerr  ;;  

dd))  aauuddiittiioonnss  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ;;      

ee))  ddeesscceennttee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ;;  

ff))  aannaallyysseess  ddee  llaabboorraattooiirree  ;;  

gg))  rrééddaaccttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ;;    

hh))  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  éélléémmeennttss  rreeccuueeiilllliiss  lloorrss  ddeess  

aauuddiittiioonnss,,  ddee  ll’’aannaallyyssee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  aavveecc  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

oobbtteennuueess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ;;  

ii))  rrééddaaccttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ffiinnaall..  

  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aannaallyyssee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,  vvoottrree  

CCoommmmiissssiioonn  aa  pprrooccééddéé  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  nnoorrmmeess  

eenn  vviigguueeuurr,,  aauu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  eett  aauuxx  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

ppééttrroolliièèrree  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

LLaa  rrééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  lleess  aauuddiittiioonnss  oonntt  ccoonnssiissttéé  eenn  llaa  

rreecchheerrcchhee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  ddiivveerrsseess  ccoouucchheess  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn,,  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess  eett  ddeess  aacctteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  ppééttrroolliieerr..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ss’’eesstt  aauussssii  aappppuuyyééee  ssuurr  lleess  mmeessuurreess  iinn--ssiittuu  

eett  lleess  aannaallyysseess  eenn  llaabboorraattooiirree  ddeess  eexxppeerrttss..  
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00..44  DDEESS  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS    
  

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  aa  cceerrtteess  ccoonnnnuu  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddoonntt  

nnoottaammmmeenntt  ::  

--  ll’’oobbssttrruuccttiioonn  ffaaiittee  aauuxx  ééqquuiippeess  dd’’eexxppeerrttss  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  ddiifffféérreennttss  

ssiitteess  ;;  

--  llaa  ddiissssiimmuullaattiioonn  ddeess  ttrraacceess  ddeess  ppoolllluuttiioonnss  ssuurr  ddiifffféérreennttss  ssiitteess  ;;  

--  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ddééttoouurrnneerr  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ppaarr  llaa  

pprréésseennttaattiioonn  ddeess  œœuuvvrreess  ssoocciiaalleess  ;;  

--  llee  mmaannqquuee  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aauu  ddéébbuutt  

ddee  ll’’eennqquuêêttee  ;;  

--  ll’’aaccccèèss  ddiiffffiicciillee  aauuxx  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;  

--  llaa  rrééssiissttaannccee  ddee  cceerrttaaiinnss  aauuttoocchhttoonneess  dd’’aacccceepptteerr  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ddaannss  

lleeuurr  eessppaaccee..  EEnn  eeffffeett,,  cceess  cciittooyyeennss  ddééccllaarreenntt  ::  ««  NNoouuss  aavvoonnss  ddééjjàà  

aaccccuueeiillllii  pplluussiieeuurrss  ddééllééggaattiioonnss  aauu  ssuujjeett  ddeess  ppeerrtteess  ddee  nnooss  ssoollss  eett  ddee  

nnooss  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  mmaaiiss  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ttoouujjoouurrss  eeuu  ggaaiinn  ddee  

ccaauussee  »»  ;;  

--  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  dd’’oobbtteenniirr  lleess  ddoonnnnééeess  tteecchhnniiqquueess  aauupprrèèss  ddee  PPEERREENNCCOO--

RREEPP..  PPoouurr  iilllluussttrraattiioonn,,  lleess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  lleeuurr  

bbrruutt  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddoonnnnééeess  cclliimmaattiiqquueess  eett  mmééttééoorroollooggiiqquueess  nnee  nnoouuss  

oonntt  ppaass  ééttéé  aacccceessssiibblleess..          

  

II..  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  MMUUAANNDDAA  

MMuuaannddaa  eesstt  uunnee  eennttiittéé  uurrbbaannoo--rruurraallee  rraattttaacchhééee  àà  llaa  vviillllee  ddee  

BBoommaa..  EEllllee  eesstt  llaa  sseeuullee  aagggglloomméérraattiioonn  ccôôttiièèrree  dduu  ppaayyss..  SSaa  ssuuppeerrffiicciiee  eesstt  

ddee  44..226655  kkmm22..  EEllllee  eesstt  lliimmiittééee  aauu  NNoorrdd--EEsstt  ppaarr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  LLuukkuullaa,,  aauu  

NNoorrdd--OOuueesstt  ppaarr  llaa  pprroovviinnccee  aannggoollaaiissee  ddee  CCaabbiinnddaa,,  aauu  SSuudd  ppaarr  llee  fflleeuuvvee  

CCoonnggoo  ffaaiissaanntt  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  vviillllee  ddee  SSooyyoo,,    àà  ll’’EEsstt,,    ppaarr  llee  sseecctteeuurr  ddee  
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BBoommaa--BBuunngguu  eett  àà  ll’’OOuueesstt  ppaarr  ll’’OOccééaann  AAttllaannttiiqquuee..  EEllllee  eesstt  aacccceessssiibbllee  ppaarr  

vvooiieess  rroouuttiièèrree,,  fflluuvviiaallee  eett  aaéérriieennnnee..  

  
CCaarrttee  nn°°11  ::  PPrroovviinnccee  dduu  BBaass--CCoonnggoo  
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CCaarrttee  nn°°22  ::  CCaarrttee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMuuaannddaa  

  

LLee  RReelliieeff      eesstt  ddoommiinnéé  ppaarr  ddeess  ppllaaiinneess  eett  ppllaatteeaauuxx  aavveecc  uunn  ssooll  

ssaabblloonnnneeuuxx  aauu  SSuudd  eett  àà    ll’’OOuueesstt  aaiinnssii  qquu’’uunn  ssooll  aarrggiilleeuuxx  aauu  NNoorrdd  eett  àà  ll’’EEsstt  

ddee  ll’’eennttiittéé..    

LLaa  VVééggééttaattiioonn    eesstt  ddoommiinnééee  ppaarr  llaa  ssaavvaannee  aauu  SSuudd  eett  ppaarr  llaa  

ffoorrêêtt  aauu  NNoorrdd..    LLee  lliittttoorraall  eesstt  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  llaa  ffoorrêêtt  ddeess  mmaannggrroovveess  

ssppéécciiaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  tteerrrraaiinnss  mmaarrééccaaggeeuuxx  ddee  ll’’eemmbboouucchhuurree  dduu  fflleeuuvvee  

CCoonnggoo..  CCeelluuii--ccii  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  qquuii  

eesstt  uunnee  aaiirree  iinnttééggrraalleemmeenntt  pprroottééggééee..  
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LLee  CClliimmaatt    eesstt  ttrrooppiiccaall  cchhaauudd  eett  hhuummiiddee  aavveecc  ddeeuuxx  ssaaiissoonnss  àà  

ssaavvooiirr  ::  

  llaa  ssaaiissoonn  ssèècchhee  ::  dduu  1155  mmaaii  aauu  1155  ooccttoobbrree  ;;  

  llaa  ssaaiissoonn  ddee  pplluuiiee  ::  dduu  1155  ooccttoobbrree  aauu  1155  mmaaii..  

TToouutteeffooiiss,,  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  eennrreeggiissttrree  ddeess  ffaaiibblleess  ttaauuxx  

pplluuvviioommééttrriiqquueess  dduuss  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  aauu    ccoouurraanntt  mmaarriinn  ddee  BBeenngguueellaa..  

LLeess  pplluuiieess  ddiimmiinnuueenntt  ddee  ll’’EEsstt  àà  ll’’OOuueesstt  ((11..550000mmmm  aauu  KKwwaannggoo  ddaannss  llee  

BBaanndduunndduu  ccoonnttrree  990000mmmm  ssuurr  llaa  ccôôttee  aattllaannttiiqquuee))..  

LLee  tteerrrriittooiirree  eesstt  ttrraavveerrsséé  ppaarr  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  nnoonn  nnaavviiggaabblleess  

eett  ddee  mmooiinnddrree  iimmppoorrttaannccee  vveennaanntt  ddeess  ppllaatteeaauuxx  eett  ssee  jjeettaanntt  ssooiitt  ddaannss  llee  

fflleeuuvvee  ppoouurr  LLuuiibbii,,  MMbboollaa,,  LLuunniiaannggaa  ssooiitt  ddaannss  ll’’ooccééaann  ccaass  ddee  TToonnddee..  

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  

ssoonntt  lleess  BBAAWWOOYYOO  eett  lleess  AASSSSOOLLOONNGGOO..  OOuuttrree  cceess  ggrroouuppeess,,  oonn  yy  ttrroouuvvee  lleess  

BBaayyoommbbee,,  lleess  BBaakkoonnggoo  yyaa  BBoommaa  eett  dd’’aauuttrreess  ttrriibbuuss  ddee  llaa  pprroovviinnccee  dduu  BBaass--

CCoonnggoo  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  dd’’aauuttrreess  pprroovviinncceess  dduu  ppaayyss..  

LL’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  yy  eesstt  ccaarraaccttéérriissééee  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  

ssooiixxaannttee  ppaarr  uunnee  ggrraannddee  ddééppeennddaannccee  àà  ll’’iinndduussttrriiee  ppééttrroolliièèrree  aauu  ddééttrriimmeenntt  

ddee  llaa  ppêêcchhee,,  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’éélleevvaaggee  eett  dduu  ttoouurriissmmee  qquuii  rreepprréésseenntteenntt  

ppoouurrttaanntt  uunn  ppootteennttiieell  ééccoonnoommiiqquuee  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt..      

LLaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee,,  aauuttrreeffooiiss  pprraattiiqquuééee  llee  lloonngg  ddee  llaa  ccôôttee,,  

ss’’eeffffeeccttuuee  eenn  hhaauuttee  mmeerr  ssuuiittee  àà  llaa  rraarreettéé  ddeess  ppooiissssoonnss..  

LL’’aaggrriiccuullttuurree    ddee  ssuubbssiissttaannccee    bbaassééee  ssuurr  llee  mmaanniioocc,,  llee  hhaarriiccoott  

((mmbbwweennggii)),,  llee  mmaaïïss  eett  lleess  aarraacchhiiddeess  eesstt  ddeevveennuuee  qquuaassii  iimmpprraattiiccaabbllee  ddaannss  
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lleess  eennvviirroonnss  ddeess  aagggglloomméérraattiioonnss..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  oobblliiggééee  ddee  ppaarrccoouurriirr  

ddee  lloonngguueess  ddiissttaanncceess  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  tteerrrreess  ffeerrttiilleess..    

LL’’éélleevvaaggee  ddoommeessttiiqquuee  ddee  ccaapprriinnss,,  ddee  vvoollaaiilllleess,,  ddee  ppoorrcciinnss  eett  

ddee  bboovviinnss  tteenndd  vveerrss  ssoonn  eexxttiinnccttiioonn..  

LL’’aaccttiivviittéé  ttoouurriissttiiqquuee  rreessttee  eennccoorree  rruuddiimmeennttaaiirree  eenn  ddééppiitt  ddee  llaa  

pprréésseennccee  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess,,  ddee  llaa  ppllaaggee  TToonnddee  eett    ddee  ll’’îîllee  ddeess  

ccrraabbeess  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’aanncciieennnnee  pprriissoonn  ddee  BBuullaammbbeemmbbaa  eettcc..  

OOuuttrree  ll’’iinndduussttrriiee  ddee  rraaffffiinneerriiee  ddeess  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  jjaaddiiss  

eexxeerrccééee  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  CCoonnggoollaaiissee  ddeess  IInndduussttrriieess  ddeess  RRaaffffiinnaaggeess,,  

««  SSOOCCIIRR  »»  eenn  ssiiggllee,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ss’’eeffffeeccttuuee  eenn  oonn  eett  ooffff  sshhoorree  

ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aayyaanntt  ssuuccccééddéé  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  CCHHEEVVRROONN..  

  

IIII..  DDEE  LL’’HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  PPRROOSSPPEECCTTIIOONN  EETT  DDEE  

LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEESS  HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS  AA  

MMUUAANNDDAA  EETT    RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  BBLLOOCCSS  

PPEETTRROOLLIIEERRSS  

  

IIII..11  DDEE  LLAA  PPRROOSSPPEECCTTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

  

LLee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  rreennffeerrmmee  ddeess  rréésseerrvveess  ddee  ppééttrroollee  

ddaannss  llee  bbaassssiinn  ssééddiimmeennttaaiirree  ssiittuuéé  ssuurr  llee  lliittttoorraall  aattllaannttiiqquuee  ssuurr  uunnee  

ssuuppeerrffiicciiee  dd’’eennvviirroonn  77..000000  kkmm22  ddoonntt  eennvviirroonn  66..000000  KKmm22  eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»  

eett    11..000000  KKmm22    eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  ssooiitt  8866%%  àà  tteerrrree  eett  1144%%  eenn  mmeerr..    

LLaa  pprroossppeeccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  ccôôttiièèrree  ddaattee  

dd’’aavvaanntt  ll’’aannnnééee  11994400  aavveecc  llee  ggééoolloogguuee  HHooffffmmaann..  LLeess  ttrraavvaauuxx  ggééoollooggiiqquueess  

eett  ggééoopphhyyssiiqquueess  eennttrreepprriiss  eennttrree  11995599  eett  11998822  oonntt  aabboouuttii  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  
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ddee  cciinnqq  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss..  AA  tteerrrree,,  iill  ffaauutt  nnootteerr  llaa  ccoonncceessssiioonn  ooccttrrooyyééee  àà  

llaa  SSoocciiééttéé  CCoonnggoollaaiissee  ddee  RReecchheerrcchhee  eett  dd’’EExxppllooiittaattiioonn  ««  SSOOCCOORREEPP  »»  eenn  

11995599..  LL’’iinntteennssee  aaccttiivviittéé  ddee  rreecchheerrcchhee  qquuii  ss’’eenn  ssuuiivviitt,,  aavvaaiitt  aabboouuttii  àà  

ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  sseepptt  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss  eenn  11997766..    

IIll  ffaauutt  nnééaannmmooiinnss  nnootteerr  qquu’’eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»,,  llaa  zzoonnee  aavvaaiitt  

ddééjjàà  eenn  11996633  ccoonnnnuu  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  aavveecc  llee  pprreemmiieerr  ffoorraaggee  

dduu  ppuuiittss  LLiinndduu--11  ppaarr  SSOOCCOORREEPP..    

CCoonncceerrnnaanntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»,,  llee  pprreemmiieerr  ffoorraaggee  

((ppuuiittss  GGCCOO--11XX))  aa  ééttéé  rrééaalliisséé  eenn  11997700  ppaarr  CCoonnggoo  GGuullff  OOiill  CCoommppaannyy  eett  llaa  

SSoocciiééttéé  dduu  LLiittttoorraall  CCoonnggoollaaiiss  ««  SSOOLLIICCOO  »»  eenn  ssiiggllee..    

CCeettttee  eexxppllooiittaattiioonn  ssee  ppoouurrssuuiitt  aaccttuueelllleemmeenntt  aavveecc  llaa  

mmuullttiinnaattiioonnaallee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  qquuii  aa  ddéébbuuttéé  sseess  aaccttiivviittééss  àà  MMuuaannddaa  eenn  

22000011..  SSeess  aaccttiivviittééss  eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  oonntt  ddéébbuuttéé  eenn  22000044..    

LLeess  rréésseerrvveess  pprroouuvvééeess  dduu  ppééttrroollee  eenn  11999900  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  

bbaassssiinn  ccôôttiieerr  oonntt  ééttéé  eessttiimmééeess  àà  3399  mmiilllliioonnss  ddee  bbaarriillss  eenn  mmeerr  eett  1177  

mmiilllliioonnss  ddee  bbaarriillss  àà  tteerrrree..    

LLeess  mmêêmmeess  rréésseerrvveess  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ««  ooffff  sshhoorree  »»,,  sseelloonn  

CCRRGGMM,,    rréééévvaalluuééeess  eenn  22000022  ssee  pprréésseenntteenntt  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

--  rréésseerrvveess  pprroouuvvééeess  ::  3355..119977..778899  bbaarriillss  ;;  

--  rréésseerrvveess  pprroobbaabblleess  ::  2211..998811..119955  bbaarriillss  ;;  

--  rréésseerrvveess  ppoossssiibblleess  ::  3366..119933..553399  bbaarriillss..  

LLeess  rréésseerrvveess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ««  oonn  sshhoorree  »»  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  

ssoonntt  ddééffiinniieess  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rréésseerrvveess  pprroouuvvééeess  àà  ddéévveellooppppeerr  11..114400..440000..000000  bbaarriillss  ;;  
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--  rréésseerrvveess  rreessttaanntteess  pprroodduuccttiibblleess  2200..332233..000000  bbaarriillss..  

LLee  GGaazz  aassssoocciiéé  aauu  ppééttrroollee  eesstt  éévvaalluuéé  eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  àà  2200  

mmiilllliiaarrddss  ddee  mm33  eett  eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»  àà  448800..55  àà  665577..55  BBSSCCFF  ((BBiilllliioonn  

SSttaannddaarrdd  CCuubbiicc  FFeeeett))..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  uunnee  bboonnnnee    ppaarrttiiee  ddee  ccee  ggaazz  eesstt  

bbrruullééee  àà  llaa  ttoorrcchhee  lloorrss  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  ppééttrroollee  bbrruutt..  OOrr,,  iill  eesstt  

ccoonnssttiittuuéé  dduu  mméétthhaannee  eett  iill  rreessttee  uunn  mmaarrcchhéé  oouuvveerrtt  àà  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt..    

  

IIII..22  RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  BBLLOOCCSS  PPEETTRROOLLIIEERRSS  

  

LLaa  zzoonnee  ««  ooffff  sshhoorree  »»  ccoonnssttiittuuee  uunnee  sseeuullee  ccoonncceessssiioonn  

aattttrriibbuuééee  àà  llaa  ssoocciiééttéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP..    

  

LLaa  ppaarrttiiee  ««  oonn  sshhoorree  »»  qquuaanntt  àà  eellllee  ccoommpprreenndd  pplluussiieeuurrss  

ppeerrmmiiss  ((bbllooccss))..  

  

CCoonncceessssiioonn  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ::  

--  BBlloocc  LLOOTTSSHHII  eexxppllooiittéé  ppaarr  EENNEERRGGUULLFF  AAFFRRIICCAA  ;;  

--  BBlloocc  NNGGAANNZZII  eexxppllooiittéé  ppaarr  SSOOCCOO  DDRRCC  ;;  

--  BBllooccss  NNDDUUNNDDAA,,  YYEEMMAA--MMAATTAAMMBBAA  MMAAKKAANNZZII  eexxppllooiittééss  ppaarr  

SSUURREESSTTRREEAAMM;;  

--  BBlloocc  MMAAVVUUMMAA  ssoolllliicciittéé  ppaarr  CCOOBBIITT..    

AAccttuueelllleemmeenntt  llaa  pprreemmiièèrree  ZZoonnee  EExxcclluussiivvee  ddee  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  

eett  dd’’EExxpplloorraattiioonn  ««  ZZEERREE  »»    ddeess  bbllooccss  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  eesstt  aarrrriivvééee  àà  

tteerrmmee  eett  llaa  ssoocciiééttéé  aa  rreenndduu  lleess  5500%%  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  cchhaaqquuee  bblloocc  qquuii  

ccrrééee  ddeeuuxx  rreenndduuss  ((bbllooccss))  NNdduunnddaa  eett  YYeemmaa--MMaattaammbbaa  MMaakkaannzzii..  
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UUnnee  nnoouuvveellllee  zzoonnee  oouuvveerrttee  àà  ll’’eexxpplloorraattiioonn  ppééttrroolliièèrree  aa  ééttéé  

ddééffiinniiee  àà  ll’’OOuueesstt  ddee  ll’’aanncciieenn  bblloocc  NNdduunnddaa  ddéénnoommmmééee  ««  llaa  ffoossssee  ddee  

BBoommaa  »»..  

  
  

CCaarrttee  nn°°33  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  bbllooccss  ppééttrroolliieerrss  ddaannss  llee  bbaassssiinn  ccôôttiieerr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  
CCoonnggoo..  
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IIIIII..  DDEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  EETT  DDEESS  AAUUDDIITTIIOONNSS  

PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS  AAUU  SSEENNAATT    

  

  

IIIIII..11  DDEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS    

  

CCoommmmee  ssuussmmeennttiioonnnnéé  ddaannss  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  

aavvaaiitt    ddééjjàà,,  aavvaanntt  lleess  aauuddiittiioonnss,,  rreeccuueeiillllii  àà  MMuuaannddaa  lleess  iimmaaggeess    ccii  aapprrèèss::  

  

              
PPhhoottoo  nn°°11  ::  ttoorrcchhaaggee  àà  rraass  llee  ssooll  

              
PPhhoottoo  nn°°22  ::  uunn  ppuuiittss  ooppéérraattiioonnnneell    àà  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunn  vviillllaaggee  
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PPhhoottooss  nn°°33  eett  44  ::  ccaallcciinnaattiioonn  dduu  ssooll  ssuuiittee  aauu  ttoorrcchhaaggee  

  

  



31 
 

                

                
PPhhoottooss  nn°°  55  eett  66  ::  aassppeecctt  rraabboouuggrrii    ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  
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PPhhoottooss  nn°°  77  eett  88  ::  aassppeecctt  rraabboouuggrrii    ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  
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              µµ  

          
PPhhoottooss  nn°°  99,,  1100,,  1111  eett  1122::  aassppeecctt  ccoolloorréé  ddee  ll’’eeaauu  ddûû  àà  uunnee  pprroobbaabbllee  ppoolllluuttiioonn  
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PPhhoottoo  nn°°  1133::  ttoorrcchhaaggee  ooffff  sshhoorree  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  

  

CCeess  iimmaaggeess,,  qquuii  aavvaaiieenntt  ccoonnssttiittuuéé  ppoouurr  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  

iinnddiicceess  sséérriieeuuxx  ddee  ppoolllluuttiioonn  àà  MMuuaannddaa,,  ppoorrtteenntt  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llee  

ttoorrcchhaaggee  àà  rraass  llee  ssooll,,  llaa  ccaallcciinnaattiioonn  ddee  llaa  tteerrrree  dduuee  àà  cceettttee  pprraattiiqquuee,,  llee  

ffoorraaggee  ddee  ppuuiittss  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  vviillllaaggeess,,  llee  rraabboouuggrriisssseemmeenntt  eett  llee  

jjaauunniisssseemmeenntt  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  eett  ll’’aassppeecctt  ccoolloorréé  ddee  ll’’eeaauu  ppaarr  uunnee  

pprroobbaabbllee  ppoolllluuttiioonn..  

    

IIIIII..22  DDEESS  AAUUDDIITTIIOONNSS    PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS  AAUU  SSEENNAATT  

  
  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn,,  ééddiiffiiééee  ppaarr  cceess  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  aa  pprrooccééddéé  

aauuxx  aauuddiittiioonnss  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  eennttrreepprriisseess  ppééttrroolliièèrreess,,  llaa  

ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eett  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  vvuuee  dd’’éécchhaannggeerr  eett  ddee  ttrroouuvveerr  

uunn  mmoodduuss  vviivveennddii  eennttrree  eelllleess..  

  

AAiinnssii,,  llee  2233  eett  llee  3300  nnoovveemmbbrree  22001122,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

aauuddiittiioonnnnéé  ssuucccceessssiivveemmeenntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppééttrroolliièèrreess  
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PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  SSUURREESSTTRREEAAMM,,  llee  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  lleess  

rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree..  

  

IIIIII..22..11  DDee  ll’’aauuddiittiioonn  ddee  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  

  

CCeettttee  aauuddiittiioonn  ss’’ééttaaiitt  ddéérroouullééee  llee  2233  nnoovveemmbbrree  22001122  ddee  1100  

hheeuurreess  4455’’  àà  1133  hheeuurreess  1155’’  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  rrééuunniioonnss  dduu  BBuurreeaauu,,  ssoouuss  llaa  

pprrééssiiddeennccee  ddee  ll’’HHoonnoorraabbllee  FFlloorree  MMUUSSEENNDDUU  FFLLUUNNGGUU,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee    dduu  SSéénnaatt..  

PPoouurr  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  qquuii  ssee  ssoonntt  

lloonngguueemmeenntt  aattttaarrddééss  ssuurr  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee,,  

cceellllee--ccii  nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouuss  lleess  pprroobbllèèmmeess  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  eett  ssoocciiaauuxx  ssoouulleevvééss  ddaannss  llaa  lleettttrree  ddee  ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo..  

  

PPoouurr  eeuuxx,,  ssii  lleess  ppooiinnttss  éévvooqquuééss  ssoonntt  ffoonnddaammeennttaauuxx,,  ll’’AAlllliiaannccee--

WWooyyoo  ssee  ttrroommppee  cceeppeennddaanntt  ssuurr  llee  vvrraaii  aauutteeuurr  eett  ffaaiitt  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  

ggrraavveess,,  ssuurrttoouutt  qquu’’eelllleess  nnee  ssoonntt  bbaassééeess  ssuurr  aauuccuunnee  ééttuuddee  sscciieennttiiffiiqquuee  

aapppprroopprriiééee..  PPoouurr  pprreeuuvvee,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  pprreennnneenntt  àà  

ttéémmooiinn  ll’’IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree,,  ««  IICCCCNN  »»  

eenn  ssiiggllee..  IIllss  iinnvviitteenntt  llaa  CCoommmmiissssiioonn  àà  ssee  rreennddrree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  ddee  

mmeenneerr  ddeess  eennqquuêêtteess  bbaassééeess  ssuurr  ddeess  ééttuuddeess  sscciieennttiiffiiqquueess  ddee  llaabboorraattooiirree  

eett  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’ééttaabblliirr  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  

  

AAiinnssii,,  ss’’iill  ss’’aavvèèrree  qquu’’iill  eexxiissttee  ddeess  lliieennss  ddee  ccaauussee  àà  eeffffeett  eennttrree  

lleess  aallllééggaattiioonnss  ddee  ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo,,  lleess  iimmaaggeess  pprriisseess  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  
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llaa  CCoommmmiissssiioonn  eett  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  cceellllee--ccii  eenn  aassssuummeerraa  

llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé..        

  

IIIIII..22..22  DDee  ll’’aauuddiittiioonn  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  

  

CCeettttee  aauuddiittiioonn  ss’’ééttaaiitt  ddéérroouullééee  llee  2233  nnoovveemmbbrree  22001122  ddee  1144  

hheeuurreess  2266’’  àà  1166  hheeuurreess  0000’’  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  rrééuunniioonnss  dduu  BBuurreeaauu,,  ssoouuss  llaa  

pprrééssiiddeennccee  ddee  ll’’HHoonnoorraabbllee  FFlloorree  MMUUSSEENNDDUU  FFLLUUNNGGUU,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee    dduu  SSéénnaatt..  

PPoouurr  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM,,    llaa  ssoocciiééttéé  eesstt  

eennccoorree  àà  llaa  pphhaassee  dd’’eexxpplloorraattiioonn..  EEllllee  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  eennttaamméé  llaa  pprroodduuccttiioonn  

ssuuiittee  aauu  nnoonn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ppeerrmmiiss  eenn  ddééppiitt  ddeess  pprreessccrriittss  ddeess  

aaccccoorrddss  aavveecc  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  AAiinnssii,,  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ppaarrlleerr  ddee  llaa  

ppoolllluuttiioonn  ccaauussééee  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  SSUURREESSTTRREEAAMM..    

TToouutteeffooiiss,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ss’’ééttaaiitt  rréésseerrvvéé  llee  ddrrooiitt  ddee  vvéérriiffiieerr  

iinn  ssiittuu  ssii  cceettttee  pphhaassee  dd’’eexxpplloorraattiioonn  nnee  ccaauussaaiitt  ppaass  ddeess  ddoommmmaaggeess  àà  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  ccaarr  SSUURREESSTTRREEAAMM  ddeevvaaiitt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ddééffrriicchheerr  llaa  

vvééggééttaattiioonn  eett  aammaasssseerr  ddeess  bboouueess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  sseess  ééttuuddeess  ssiissmmiiqquueess..      

AAyyaanntt  eenn  ssuuss  ccoonnssttaattéé  qquuee  SSUURREESSTTRREEAAMM  ééttaaiitt  eennccoorree  vviiccttiimmee    

dduu  nnoonn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ssoonn  ppeerrmmiiss,,  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  

oonntt  eennvviissaaggéé  dd’’aapppprrooffoonnddiirr  llaa  sseeccoonnddee  qquueessttiioonn  aavveecc  llee  MMiinniissttrree  ddeess  

HHyyddrrooccaarrbbuurreess..  
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IIIIII..22..33  DDee  ll’’aauuddiittiioonn  ddee  ll’’IICCCCNN  

  

CCeettttee  aauuddiittiioonn  ss’’ééttaaiitt  tteennuuee  llee  3300  nnoovveemmbbrree  22001122  ddee  1111  

hheeuurreess  2200’’  àà  1122  hheeuurreess  3300’’  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddeess  CCoonnfféérreenncceess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess,,  

ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  ll’’HHoonnoorraabbllee  FFlloorree  MMUUSSEENNDDUU  FFLLUUNNGGUU,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee    dduu  

SSéénnaatt..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ccoonnssttaattéé    qquuee  ll’’IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree  nn’’ééttaaiitt  ppaass  àà  mmêêmmee  ddee  ll’’aaiiddeerr  ddaannss  sseess  

iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  sseess  rreepprréésseennttaannttss  lluuii  aavvaaiieenntt  ffoouurrnnii  ddeess  

ddooccuummeennttss  qquueellqquuee  ppeeuu  ccoommppllaaiissaannttss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aavvaaiitt  nnééaannmmooiinnss  iinnvviittéé  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  

cceett  IInnssttiittuutt  ddee  rreevveenniirr  aauu  bboonn  sseennss  ppoouuvvaanntt  ffaaiirree  aavvaanncceerr  sseess  

iinnvveessttiiggaattiioonnss..  EEllllee  aavvaaiitt  aaiinnssii  ddeemmaannddéé  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneerr  àà  MMuuaannddaa  lloorrss  

ddee  llaa  ddeesscceennttee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  ddee  sseerrvviirr  dd’’oorrggaannee  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  llaa  

CCoommmmiissssiioonn..      

IIIIII..22..44  DDee  ll’’aauuddiittiioonn  dduu  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess    

  

CCeettttee  aauuddiittiioonn  ss’’ééttaaiitt  ddéérroouullééee  llee  3300  nnoovveemmbbrree  22001122  ddee  1133  

hheeuurreess  àà  1144  hheeuurreess  3300’’  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  rrééuunniioonnss  dduu  BBuurreeaauu,,  ssoouuss  llaa  

pprrééssiiddeennccee  ddee  ll’’HHoonnoorraabbllee  FFlloorree  MMUUSSEENNDDUU  FFLLUUNNGGUU,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee    dduu  SSéénnaatt..  

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  aa  ssoouummiiss  aauu  MMiinniissttrree  ddeeuuxx  qquueessttiioonnss,,  àà  

ssaavvooiirr  ::  

  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ssoouulleevvééeess  ddaannss  llaa  lleettttrree  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  ;;  
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  llaa  rraaiissoonn  dduu  nnoonn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM..  

DDeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ssoouulleevvééeess  ddaannss  llaa  lleettttrree  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  

WWOOYYOO,,  llee  MMiinniissttrree  aa  eessttiimméé  qquuee  cceellllee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  

MMuuaannddaa  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ééttaaiitt  mmaajjeeuurree..  PPoouurr  ssaa  

ppaarrtt,,  cceettttee  qquueessttiioonn  mméérriittaaiitt  dd’’êêttrree  pprriissee  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn..  IIll  aa  ssoouulliiggnnéé    

qquuee  ssuuiittee  àà  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppllaaiinntteess  qquu’’iill  aavvaaiitt  rreeççuueess  aauu  ssuujjeett  ddeess  

aaccttiivviittééss  lliiééeess  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa,,  iill  aavvaaiitt  eeffffeeccttuuéé  uunnee  

vviissiittee  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  IIll  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ddee  mmaanniièèrree  

ggéénnéérraallee,,  iill  ééttaaiitt  ssaattiissffaaiitt    ddeess  aaccttiivviittééss    ddeess    ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess..    

NNééaannmmooiinnss,,  ddeess  aatttteeiinntteess  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  dduueess  àà  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn  

aavvaaiieenntt  ééttéé  ccoonnssttaattééeess..    

AA  ttiittrree  iilllluussttrraattiiff,,  iill  aavvaaiitt  oobbsseerrvvéé  ::    

  qquu’’aavvaanntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee,,  lleess  vvaagguueess  ddee  ll’’OOccééaann  ddééppoossaaiieenntt  

ddeess  ppooiissssoonnss  ssuurr  llaa  ppllaaggee  ;;  

  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  ppaayyssaaggee,,    ll’’aappppaarriittiioonn  ddeess  éérroossiioonnss  eett  ddeess  

éébboouulleemmeennttss  ;;  

  llaa  bbaaiissssee  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  dduu  ssooll    àà  ccaauussee  dduu  ttoorrcchhaaggee..    

  

IIll  ss’’eesstt  ppoosséé  àà  cceett  eeffffeett  lleess    qquueessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  ««  qquuee  

ffaallllaaiitt--iill    ffaaiirree  ??  FFaallllaaiitt--iill  aarrrrêêtteerr  ??  DDee  qquueellllee  mmaanniièèrree  ??  LLee  ppééttrroollee  

ccoonnttrriibbuuee  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  dd’’uunn  ppaayyss  mmaaiiss  àà  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  

aauussssii  !!  QQuuee  ffaaiirree  ddee  cceettttee  tteecchhnniiqquuee  ddee  ttoorrcchhaaggee  àà  rraass  llee  ssooll  ??  »»    

  

LLee  MMiinniissttrree  aa  àà  ccee  ttiittrree  iinnffoorrmméé  llaa  CCoommmmiissssiioonn  qquuee  cceess  

iinntteerrrrooggaattiioonnss  oonntt  aammeennéé  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ssiiggnneerr  uunn  pprroottooccoollee  

dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  llaa  ssoocciiééttéé  EEPPHHRRAATTAA  ssee  ttrroouuvvaanntt  aauu  CCaabbiinnddaa  eenn  AAnnggoollaa..  
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CCeettttee  ssoocciiééttéé  ddeevvrraaiitt  ttrraannssffoorrmmeerr  llee  ggaazz  eenn  éénneerrggiiee  eenn  vvuuee  dd’’éévviitteerr  llee  

ttoorrcchhaaggee..              

IIll  aa  aaiinnssii  ssoouuhhaaiittéé  qquuee  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ssooiieenntt  

eexxppllooiittééeess  ddaannss  llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee  llaa  llooii..  

CCoonncceerrnnaanntt  llee  nnoonn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  

SSUURREESSTTRREEAAMM,,  llee  MMiinniissttrree  aa  iinnffoorrmméé  llaa  CCoommmmiissssiioonn  qquuee  cceelluuii--ccii  eesstt  ddûû  

pprriinncciippaalleemmeenntt  aauu  ccaallccuull  ddee  llaa  pplluuss--vvaalluuee..  EEnn  eeffffeett,,  aapprrèèss  llaa  ppéérriiooddee  

dd’’eexxpplloorraattiioonn,,  SSUURREESSTTRREEAAMM  aavvaaiitt  oouuvveerrtt  ssoonn  ccaappiittaall  ssoocciiaall  àà  ttrrooiiss  

nnoouuvveeaauuxx  aaccttiioonnnnaaiirreess,,  àà  ssaavvooiirr  ::  EENNII,,  GGLLEENNCCOORR  eett  IIBBOOSS..  

LLee  mmoonnttaanntt  ddee  cceessssiioonn  ddeess  ppaarrttss  ssoocciiaalleess  rreessttaanntt  iinnccoonnnnuu  

dd’’uunnee  ppaarrtt,,  lleess  ttrrooiiss  aaccttiioonnnnaaiirreess  pprréétteennddaanntt  aavvooiirr  rreemmbboouurrsséé  lleess  

ddééppeennsseess  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  SSUURREESSTTRREEAAMM  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  aa  dduu  

mmaall  àà  éévvaalluueerr  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ssoocciiaauuxx  tteellss  qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  

dd’’ééccoolleess,,  ddee  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé,,  ddee  rroouutteess  ddee  ddeesssseerrtteess  aaggrriiccoolleess  eettcc..  IIll  

rreevviieenntt  ddoonncc  àà  SSUURREESSTTRREEAAMM  ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  ddee  ppaayyeerr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  

ddrrooiittss  lluuii  rreeccoonnnnuuss..        
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IIVV..  DDEE  LLAA  DDEESSCCEENNTTEE  AA  MMUUAANNDDAA  

  

IIVV..11    DDEESS  AAUUDDIITTIIOONNSS  AA  MMUUAANNDDAA  

  

AAffiinn  ddee  mmiieeuuxx  cceerrnneerr  llee  pprroobbllèèmmee,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

ccoommmmeennccéé  ppaarr  aauuddiittiioonnnneerr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

tteerrrriittoorriiaallee,,  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  ssoocciiooccuullttuurreelllleess,,  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  

SSUURREESSTTRREEAAMM,,  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  ddee  SSOOCCIIRR  eett  ddee  ll’’IICCCCNN..    EEllllee  aa  eennssuuiittee  

pprrooccééddéé  ppaarr  ddeess  vviissiitteess  gguuiiddééeess..    

IIVV..11..11  DDEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDEE  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

  

AA..  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

AA  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  lleess  aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess  aavvaaiieenntt  uunn  

iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llee  ssooll,,  ll’’aaiirr  eett  ll’’eeaauu  ddaannss  llee  

tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa,,  llee  CChheeff  ddee  sseerrvviiccee  aa  rrééppoonndduu  ppaarr  ll’’aaffffiirrmmaattiivvee  eenn  

ssttiiggmmaattiissaanntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduu  ssooll  eett  ddee  ll’’eeaauu  ((mmaarrééccaaggeess  

eett  rriivviièèrreess))..  

IIll  aa  lliiéé  cceettttee  ppoolllluuttiioonn  àà  ddeess  ffaaiittss  aacccciiddeenntteellss  ddoonntt  nnoottaammmmeenntt  

llaa  ccoorrrroossiioonn  ddee  ppiippee--lliinneess,,  lleess  aacctteess  ddee  vvaannddaalliissmmee  eett  ll’’éécchhoouuaaggee  ddeess  

nnaavviirreess..  CCeeppeennddaanntt,,  ll’’aaccttiioonn  ddee  ssoonn  sseerrvviiccee    eesstt  ffoorrtteemmeenntt  lliimmiittééee  ssuuiittee  àà  

ll’’aabbsseennccee  ddee  llooggiissttiiqquuee  eett  dd’’ééqquuiippeemmeenntt..  EEllllee  ssee  lliimmiittee  aauu  ccoonnssttaatt  ddeess  

ffaaiittss  ppoorrttééss  àà  ssaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssooiitt  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ssooiitt  ppaarr  lleess  ssoocciiééttééss  

ppééttrroolliièèrreess..    
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QQuuaanntt  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr,,  llee  sseerrvviiccee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  

MMuuaannddaa  nn’’aa  ppuu  ssee  pprroonnoonncceerr  ffaauuttee  dd’’ééqquuiippeemmeennttss    dd’’aannaallyyssee11..  

BB..  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS  

DDaannss  llee  bbuutt  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  lleess  éélléémmeennttss,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

aapppprroocchhéé  ll’’aanntteennnnee  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMuuaannddaa  ppoouurr  ss’’eennqquuéérriirr  ddee  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  dduu  

ggaarrddee--ffoouu  ssuurr  ll’’eexxaaccttiittuuddee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunniiqquuééeess  ppaarr  lleess  

eennttrreepprriisseess  ppééttrroolliièèrreess,,  dduu  mmaattéérriieell  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  bbllooccss..  

PPoouurr  llee  CChheeff  dd’’AAnntteennnnee,,  ssoonn  sseerrvviiccee  nnee  ddiissppoossee  nnii  ddee  llaa  

ccaarrttooggrraapphhiiee  nnii  ddee  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  pprroodduuccttiioonnss  ddeess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess..  IIll  

ssee  ccoonntteennttee  ddeess  éélléémmeennttss  lluuii  ccoommmmuunniiqquuééss  ppaarr  cceess  ssoocciiééttééss..  IIll  ppeennssee  

qquuee  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  eexxiisstteerraaiitt  aauu  nniivveeaauu  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ttuutteellllee  àà  

KKiinnsshhaassaa  ooùù  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn,,  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  aaiinnssii  qquuee  dd’’ooccttrrooii  

ddeess  ppeerrmmiiss  ss’’eeffffeeccttuueenntt..  IIll  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ssoonn  sseerrvviiccee  eesstt  lliimmiittéé  ppuuiissqquuee  

ééccaarrttéé  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  qquuii  ssoonntt  lleess  lliieeuuxx  ddee  ttrraannssaaccttiioonnss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

ddééccrreett    nn°°003366//22000022  dduu  2288  mmaarrss  22000022  ppoorrttaanntt  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  eett  

oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiqquueess  hhaabbiilliittééss  àà  eexxeerrcceerr  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

CCoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  dduu  mmaattéérriieell  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  

ssééccuurriittéé  ddee  bbllooccss,,  llee  CChheeff  dd’’AAnntteennnnee  aa  rrééppoonndduu  ppaarr  llaa  nnééggaattiivvee  eenn  

eessppéérraanntt  qquuee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  ppoouurrrraaiitt  lluuii  eenn  pprrooccuurreerr..  

AAbboorrddaanntt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn,,  llee  CChheeff  dd’’AAnntteennnnee  nn’’aa  

rreeccoonnnnuu  qquuee  cceellllee  lliiééee  aauu  ddéévveerrsseemmeenntt  ddeess  pprroodduuiittss  ttooxxiiqquueess  ddûû  aauu  

vvaannddaalliissmmee  eett  àà  llaa  ccoorrrroossiioonn  ddee  ppiippee--lliinneess..  IIll  aa,,  eenn  eeffffeett,,  mmiinniimmiisséé  nnoonn  

                                                           
1
 Annexe n°1 : déclaration du Chef de service de l’environnement de Muanda 
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sseeuulleemmeenntt  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ssuurr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  cceeuuxx  

lliiééss  àà  llaa  pprraattiiqquuee  dduu  ttoorrcchhaaggee  àà  rraass  llee  ssooll..      

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ssoonn  sseerrvviiccee  ééttaaiitt  aassssoocciiéé  àà  cceelluuii  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ddééppoolllluuttiioonn..          

CC..  DDEE  LL’’IINNSSPPEECCTTEEUURR  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE,,  PPEECCHHEE  EETT  EELLEEVVAAGGEE  

IIll  ssiieedd  ddee  ffaaiirree  rreemmaarrqquueerr  ddee  pprriimmee  aabboorrdd  qquuee  cceett  iinnssppeecctteeuurr  

eesstt  aauussssii  rreessppoonnssaabbllee  dduu  sseerrvviiccee  vvééttéérriinnaaiirree  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..    

AA  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  llaa  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ppoouuvvaaiitt  

aavvooiirr  ddeess  eeffffeettss  ssuurr  llaa  ddééggéénnéérreesscceennccee  ddee  cceerrttaaiinneess  ppllaanntteess,,  ffrruuiittss  eett  llaa  

rraarreettéé  ddeess  ppooiissssoonnss  ssuurr  llee  lliittttoorraall,,  ll’’iinnssppeecctteeuurr  aaggrriiccoollee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMuuaannddaa  aa  rreeccoonnnnuu  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  ddeennrrééeess  tteelllleess  qquuee  llee  

mmaanniioocc,,  ll’’aarraacchhiiddee  eett  llee  mmaaïïss,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ddeesssséécchheemmeenntt  ddeess  ccooccoottiieerrss  eett  

llee  vviieeiilllliisssseemmeenntt  ddeess  ccaajjoouuss..    

TToouuss  cceess  pphhéénnoommèènneess  sseerraaiieenntt  ccaauussééss,,  sseelloonn  lluuii,,  ppaarr  lleess  

hhaabbiittuuddeess  ddeess  MMuuaannddaaiiss  ddee  ss’’aaddoonnnneerr  ddaavvaannttaaggee  àà  llaa  ppêêcchhee,,  llaa  ffaaiibbllee  

pplluuvviioommééttrriiee  dduuee  àà  llaa  ssaavvaannee,,  llaa  ddééggéénnéérreesscceennccee  dduu  mmaattéérriieell  ggéénnééttiiqquuee  

vvééggééttaall,,  lleess  mmaallaaddiieess  dduueess  aauuxx  iinnsseecctteess,,  llaa  ffaaiibbllee  dduurrééee  ddee  jjaacchhèèrree,,  uunn  

ssyyssttèèmmee  ccuullttuurraall  ttrraaddiittiioonnnneell  pprraattiiqquuaanntt  eennttrree--aauuttrreess  llaa  ccuullttuurree  ssuurr  bbrruulliiss  

eett  llee  ffeeuu  ddee  bbrroouussssee..  

QQuuaanntt  àà  llaa  ppêêcchhee,,  ll’’iinnssppeecctteeuurr  eessttiimmee  qquuee  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMuuaannddaa  eesstt  vviiccttiimmee  ddee  llaa  vviitteessssee  ddee  jjeettééee  dduu  fflleeuuvvee  ddaannss  ll’’ooccééaann..  CCee  

ccoouurraanntt  ffoorrtt  sseerraaiitt  uunn  oobbssttaaccllee  àà  llaa  pprréésseennccee  iimmppoorrttaannttee  ddee  ppooiissssoonnss  ssuurr  

llee  lliittttoorraall  dduu  CCoonnggoo..  CCeeuuxx--ccii  mmiiggrreenntt  vveerrss  llee  GGaabboonn  oouu  ll’’AAnnggoollaa..  IIll  lliiee,,  ppaarr  

aaiilllleeuurrss,,  cceettttee  rraarreettéé  ddee  ppooiissssoonnss  aauu  nnoommbbrree  ccrrooiissssaanntt  ddee  ppêêcchheeuurrss  eett  aauu  
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nnoonn  rreessppeecctt  ddee  llaa  ppéérriiooddiicciittéé  ddee  ppêêcchhee  aaiinnssii  qquu’’àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ffiilleettss  nnoonn  

ccoonnffoorrmmeess..  

EEnnffiinn,,  ssaannss  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquuee  llaa  rraarreettéé  ddeess  ppooiissssoonnss  sseerraaiitt  lliiééee  

àà  llaa  ppoolllluuttiioonn,,  iill  aaddmmeett  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  qquuee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  

ppuuiittss  ppééttrroolliieerrss  eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  ééllooiiggnnee  ddaavvaannttaaggee  lleess  ppêêcchheeuurrss  ddee  llaa  

ccôôttee..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  eesstt  rreessttééee  sscceeppttiiqquuee  ssuurr  cceess  ddééccllaarraattiioonnss  

eeuu  ééggaarrdd  aauu  ccoonnssttaatt  qquuee  ddeess  cchhaalluuttiieerrss  bbaattttaanntt  ppaavviilllloonn  ééttrraannggeerr  vviioolleenntt  

rréégguulliièèrreemmeenntt  ll’’eessppaaccee  mmaarriittiimmee  ccoonnggoollaaiiss  ppoouurr  bbeessooiinn  ddee  ppêêcchhee..    

  

DD..  DDUU  MMEEDDEECCIINN  CCHHEEFF  DDEE  ZZOONNEE  DDEE  SSAANNTTEE  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  rreeqquuiiss  lleess  aavviiss  dduu  mmééddeecciinn  cchheeff  ddee  zzoonnee  

ddee  ssaannttéé  ddee  MMuuaannddaa  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess  rrééccuurrrreenntteess  eett  lleeuurr  éévveennttuueell  lliieenn  ddee  

ccaauussee  àà  eeffffeett  aavveecc  llaa  ppoolllluuttiioonn..  

PPoouurr  llee  mmééddeecciinn,,  ttoouuttee  eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  eennttrraaîînnee  

nnéécceessssaaiirreemmeenntt    uunnee  ppoolllluuttiioonn,,  mmaaiiss  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  dd’’eenn  ddéétteerrmmiinneerr  llee  

ddeeggrréé  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  ddeess  ccoonncclluussiioonnss  pprroobbaanntteess..  

EEnn  ggéénnéérraall,,  uunnee  ppooppuullaattiioonn  eexxppoossééee  àà  ccee  ggeennrree  ddee  ppoolllluuttiioonn  

eesstt  vviiccttiimmee  ddeess  mmaallaaddiieess  ddeess  vvooiieess  rreessppiirraattooiirreess,,  dduu  ssaanngg,,  dduu  cceerrvveeaauu,,  ddee  

llaa  ppeeaauu  eett  ddeess  yyeeuuxx  pprriinncciippaalleemmeenntt  àà  ccaauussee  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  ggaazz  ddaannss  

ll’’aattmmoosspphhèèrree  tteellss  qquuee  llee  ddiiooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  eett  mméétthhaannee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  

mmééttaauuxx  lloouurrddss  tteell  qquuee  llee  mmeerrccuurree  ddaannss  llee  ssooll  eett  ddaannss  ll’’eeaauu..  

IIll  eessttiimmee  qquu’’àà  MMuuaannddaa,,  llee  rriissqquuee  ppootteennttiieell  lliiéé  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppaarr  

lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eesstt  rrééeell  bbiieenn  qquu’’àà  ccee  ssttaaddee  aauuccuunn  ssiiggnnee  nnee  ssooiitt  eennccoorree  
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aappppaarreenntt..  IIll  nn’’eexxcclluutt  ppaass  ppaarr  ccoonnttrree  qquuee  lleess  aallttéérraattiioonnss  ssooiieenntt  eennccoorree  aauu  

nniivveeaauu  mmoollééccuullaaiirree  eett  ppoouurrrraaiieenntt  ssee  mmaanniiffeesstteerr  uullttéérriieeuurreemmeenntt..  

QQuuaanntt  aauuxx  mmaallaaddiieess  lleess  pplluuss  rrééccuurrrreenntteess  àà  MMuuaannddaa,,  iill  aa  cciittéé  ::  

--  llee  ppaalluuddiissmmee  ;;  

--  lleess  iinnffeeccttiioonnss  rreessppiirraattooiirreess  aaiiggüüeess  ((IIRRAA))  ;;  

--  llaa  ddiiaarrrrhhééee  ;;  

--  llaa  ttuubbeerrccuulloossee  ;;  

--  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  ;;  

--  llaa  ggrriippppee  ssaaiissoonnnniièèrree..  

DDee  cceess  mmaallaaddiieess,,  qquuaattrree  ssoonntt  ddoommiinnaanntteess  aauu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  

llaa  mmoorrttaalliittéé..  IIll  ss’’aaggiitt    dduu  ppaalluuddiissmmee,,  dduu    VVIIHH//SSIIDDAA,,    ddee  llaa  ttuubbeerrccuulloossee  eett  

ddeess  iinnffeeccttiioonnss  rreessppiirraattooiirreess  aaiiggüüeess..    

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ddee  ttuubbeerrccuulloossee,,  

MMuuaannddaa  eesstt  ppllaaccéé  eenn  ttrrooiissiièèmmee  ppoossiittiioonn  aapprrèèss    MMaattaaddii  eett  BBoommaa  ddaannss  llaa  

pprroovviinnccee  dduu  BBaass--CCoonnggoo..    

QQuuaanntt  aauuxx  iinnffeeccttiioonnss  rreessppiirraattooiirreess  aaiiggüüeess,,  eelllleess  ssee  

mmaanniiffeesstteenntt  ssuurrttoouutt  cchheezz  lleess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  55  aannss..  

EEnn  ssoommmmee,,  iill  aa  nnoottéé  qquu’’aauuccuunnee  ééttuuddee  nn’’aa  ééttéé  ffaaiittee  ppoouurr  

éévvaalluueerr  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  llee  nniivveeaauu  ddee  ppoolllluuttiioonn  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  eett  dd’’aauuttrree  

ppaarrtt,,  lleess  eeffffeettss  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  

MMuuaannddaa..  

EE..  DDEE  LL’’OOFFFFIICCEE  CCOONNGGOOLLAAIISS  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  ((OOCCCC))  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  cchheerrcchhéé  àà  ssaavvooiirr  ssii  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’OOCCCC  

ppoouuvvaaiieenntt  êêttrree  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  lliiééss  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  eenn  vvuuee  ddee  ddéétteecctteerr  uunnee  éévveennttuueellllee  ppoolllluuttiioonn..  
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PPoouurr  ll’’OOCCCC,,  sseess  sseerrvviicceess  ccoonnttrrôôlleenntt  lleess  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  àà  

ll’’iimmppoorrtt  eett  àà  ll’’eexxppoorrtt  ssuurr  lleess  ppllaannss  qquuaannttiittaattiiff  eett  qquuaalliittaattiiff,,  cceellaa  aapprrèèss  

ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss..  LLeess  aannaallyysseess  ffaaiitteess  ssuurr  ll’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  

pprréélleevvéé  ppoorrtteenntt  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  nnaattiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  

eenn  mmaattiièèrree  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  pplluuttôôtt  qquuee  ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn..  

NNééaannmmooiinnss,,  aauu  nniivveeaauu  cceennttrraall,,  ll’’OOCCCC  aa  ssiiggnnéé  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  

llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  TToouurriissmmee  

ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  eeffffeettss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ddeess  pprroodduuiittss  

ppééttrroolliieerrss  iimmppoorrttééss  eett  eexxppoorrttééss..  MMaaiiss  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  

eeffffeeccttiivvee..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ssaaiissii  ppaarr  aaiilllleeuurrss  cceettttee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  

ddeemmaannddeerr  àà  ll’’OOCCCC  dd’’eexxpplliiqquueerr  ppoouurrqquuooii  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  

ssttaaggnnee  ttoouujjoouurrss  àà  2255..000000  bbaarriillss  llee  jjoouurr  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  nnoommbbrree  ddee  ppuuiittss  

eesstt  ppaasssséé  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  àà  uunn  mmiilllliieerr..  

EEnn  gguuiissee  ddee  rrééppoonnssee  àà  cceettttee  pprrééooccccuuppaattiioonn,,  ll’’OOCCCC  aa  aaffffiirrmméé  

qquu’’iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  eennccoorree  àà  mmeessuurree  dd’’éévvaalluueerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  rrééeellllee  ddee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  ssuuiittee  aauu  mmaannqquuee  dd’’uunn  mmaattéérriieell  rreeqquuiiss  ssuurr  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee..  

IIll  aa  nnééaannmmooiinnss  iinnffoorrmméé  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  ccoommpptteeuurr  

qquuii  ddeevvrraaiitt  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd’’éévvaalluueerr  ccoorrrreecctteemmeenntt  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss..  MMaaiiss  

cceettttee  iinnssttaallllaattiioonn  rreeqquuiieerrtt  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee..                          

EEnn  vviissiittee  ddaannss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ll’’OOCCCC,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

ccoonnssttaattéé  ppaarr  ccoonnttrree  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  aavvaaiitt  aaccqquuiiss  uunn  ccoommpptteeuurr  ééttaalloonn  eenn  

lliieeuu  eett  ppllaaccee  dd’’uunn  ccoommpptteeuurr  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  SSoonn  uuttiilliissaattiioonn  nn’’eesstt  ddoonncc  ppaass  

éévviiddeennttee  ccoommmmee  ssoouuhhaaiittéé  ppaarr  ll’’OOCCCC..      
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PPhhoottooss  nn°°  1144  eett  1155  ::  ccoommpptteeuurr  ééttaalloonn  aaccqquuiiss  ppaarr  ll’’OOCCCC  
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IIVV..11..22  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  SSOOCCIIOO--CCUULLTTUURREELLLLEESS  

  

AA..  DDEE  LL’’AALLLLIIAANNCCEE  WWOOYYOO  ((AALLLLII--WWOOYYOO))  

  

LL’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  aa  ééttéé  rreepprréésseennttééee  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ccii--

aapprrèèss  ::  

--  BBAAZZAA  TTAATTII,,  PPrrééssiiddeenntt  ;;  

--  KKIIOODDII,,  mmeemmbbrree  dduu  CCoommiittéé,,  PPoorrttee--ppaarroollee..  

DD’’eennttrrééee  ddee  jjeeuu,,  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  aa  rrééiittéérréé  ttoouutteess  lleess  

aallllééggaattiioonnss  ffaaiitteess  ddaannss  ssaa  lleettttrree  dduu  1155  mmaaii  22001122  aaddrreessssééee  aauu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  

SSéénnaatt  rreellaattiivvee  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  

tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa,,  ss’’aarrttiiccuullaanntt  ssuurr  ddeeuuxx  vvoolleettss  eesssseennttiieellss,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  

ppoolllluuttiioonn  pprroopprreemmeenntt  ddiittee  eett  lleess  œœuuvvrreess  ssoocciiaalleess  iinnssuuffffiissaanntteess..  

EEllllee  aa  ppaarr  aaiilllleeuurrss  tteennuu  àà  eexxpprriimmeerr  qquu’’eellllee  ccrraaiiggnnaaiitt,,  ccoommppttee  

tteennuu  ddee  ll’’ééllaassttiicciittéé  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ccee  ddoossssiieerr,,  qquuee  llee  SSéénnaatt  nnee  ssooiitt  

ll’’oobbjjeett  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..  CCaarr,,  ppoouurr  eellllee,,  lleess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess  eexxcceelllleenntt  eenn  

cceettttee  pprraattiiqquuee..  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  eessttiimmee  qquuee  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  rrééccuuppèèrree  

eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  lleess  rrooyyaallttiieess  eett  lleess  ddiivviiddeennddeess  ddee  ppééttrroollee  aauu  ddééttrriimmeenntt  

ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  qquuii  ssee  ccoonntteenntteenntt  ddee  mmiieetttteess  àà  hhaauutteeuurr  ddee  

221100..000000  UUSSDD  ppaarr  aann..  IIll  eesstt  àà  ssiiggnnaalleerr  qquuee  cceettttee  ssoommmmee  eesstt  ggéérrééee  

ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddee  CCoonncceerrttaattiioonnss  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

MMuuaannddaa  ((CCOOCCOODDEEMM))  eett  PPEERREENNCCOO--RREEPP..  EEllllee  eesstt    llooggééee  ddaannss  llee  ccoommppttee  ddee  

cceettttee  eennttrreepprriissee  qquuii  aassssoocciiee  CCOOCCOODDEEMM  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  llee  ssuuiivvii  ddeess  

pprroojjeettss..  PPoouurrttaanntt,,  llaaddiittee  ssoommmmee  eesstt  uunnee  rrééttrroocceessssiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  àà  

llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..    
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EEnn  oouuttrree,,  sseelloonn  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO,,  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  mmeettttrraaiitt  

cchhaaqquuee  aannnnééee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  uunn  mmoonnttaanntt  

éévvaalluuéé  àà  22..000000..000000  UUSSDD  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess  ddiitteess  nnoonn  

ccoonnvveennttiioonnnneelllleess..  MMaaiiss,,  iill  eesstt  àà  ccoonnssttaatteerr  qquuee  cceess  aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess  rreesstteenntt  

nnoonn  vviissiibblleess  eett  nnee  ccoouuvvrreenntt  ppaass  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  bbeessooiinnss  rrééeellss  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  LL’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  aauurraaiitt  mmêêmmee  aapppprriiss  qquuee  ll’’EEttaatt  rrééttrrooccééddeerraaiitt  

9900..000000  UUSSDD  qquuii  nn’’aarrrriivveenntt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppaass  àà  MMuuaannddaa..  EEnn  

ssuubbssttaannccee,,  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  ssoouuhhaaiittee  qquuee  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  ssooiitt  

mmooddeerrnniisséé  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  aauuttrreess  vviilllleess  ppééttrroolliièèrreess  vvooiissiinneess..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  rraappppeellllee  qquuee  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn    dd’’eennqquuêêttee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee,,  eeffffeeccttuuééee  eenn  22000077,,  ssuurr    

lleess  aatttteeiinntteess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  àà  KKaaii--ttsshhaannggaa  eett  àà  MMuuaannddaa  aauu  BBaass--

CCoonnggoo,,  aavvaaiitt  ssttiiggmmaattiisséé  nnoottaammmmeenntt  ::  ««  aapprrèèss  qquuaattrree  ddéécceennnniieess    

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  llaa  CCiittéé    ddee  MMuuaannddaa  rreesssseemmbbllee  ttoouujjoouurrss  àà  uunnee  

bboouurrggaaddee  nnoonn  uurrbbaanniissééee  eett  ffaaiitt  ffiigguurree  dd’’uunn  ggrrooss  vviillllaaggee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

vviillllee  eenn  ffaaccee  eenn  AAnnggoollaa  vvooiissiinn  ooùù  ll’’éélleeccttrriicciittéé  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ddeennrrééee  rraarree  eett  

ooùù  ll’’aasspphhaallttee  ssuurr  lleess  aarrttèèrreess  ddee  llaa  vviillllee  ttéémmooiiggnnee  dduu  ssoouuccii  rrééeell  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssoocciiaallee  ddeess  SSoocciiééttééss  pprroodduuccttrriicceess  ddee  

ppééttrroollee..  »»  

QQuuaanntt  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  rreessttee  iinnqquuiièèttee  

ddee  llaa  lléétthhaarrggiiee  ddoonntt  ttéémmooiiggnnee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  EEnn  eeffffeett,,  ppoouurr  cceettttee  

aalllliiaannccee,,  iill  eesstt  iinnccoommpprrééhheennssiibbllee  qquuee  ll’’EEttaatt  ssee  lliimmiittee  sseeuulleemmeenntt  àà  

rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeeppuuiiss  qquuee  lleess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess  eexxiisstteenntt  àà  

MMuuaannddaa  eett  àà  ffaaiirree  ddeess  ddiissccoouurrss  ddee  bboonnnneess  iinntteennttiioonnss  ssaannss  pprreennddrree  ddeess  

mmeessuurreess  ccoonnssééqquueenntteess..  EEllllee  ccoonnffiirrmmee  qquuee  lleess  aaccttiivviittééss  tteelllleess  qquuee  llaa  

ppêêcchhee,,  pprriinncciippaallee  rreessssoouurrccee  aalliimmeennttaaiirree,,  eett  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  qquuii  eesstt  ddeevveennuuee  

qquuaassii  iimmpprraattiiccaabbllee  aauuttoouurr  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa,,  ssoonntt  hhyyppootthhééqquuééeess  
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ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssee  mmaanniiffeesstteenntt  aauussssii  ppaarr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  

ccoouurrss  dd’’eeaauu,,  llaa  ccaallcciinnaattiioonn  ddee  llaa  fflloorree  aaiinnssii  qquuee  llaa  rraarrééffaaccttiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee..    

EEnn  ssoommmmee,,  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  ssoouuhhaaiittee  qquuee  ll’’EEttaatt  ttiieennnnee  

ccoommppttee  ddee  sseess  rreevveennddiiccaattiioonnss,,  qquuee  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  rreessppeeccttee  sseess  

eennggaaggeemmeennttss  ddee  ddéévveellooppppeerr  MMuuaannddaa  eett  ssee  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  tteexxtteess  

nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  mmaattiièèrree  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  ddéécchheettss  ttooxxiiqquueess  

eett  ddee  ttoorrcchhaaggee..  

BB..  DDUU  CCOOMMIITTEE  DDEE  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEE  NNTT    DDEE  MMUUAANNDDAA  ((CCOOCCOODDEEMM))  

LLee  CCoommiittéé  ddee  CCoonncceerrttaattiioonn  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

MMuuaannddaa  aa  ééttéé  rreepprréésseennttéé  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ccii--aapprrèèss  ::  

--  KKIIAATTOONNDDAA  KKIITTAA,,  PPrrééssiiddeenntt  ;;  

--  MMBBEENNZZAA  PPaauulliinnee,,  22èèmmee  VViiccee--pprrééssiiddeennttee  ;;  

--  KKOONNDDEE  BBEENNDDOO  EEttiieennnnee,,  SSeeccrrééttaaiirree..  

AA  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  CCOOCCOODDEEMM  rreemmpplliitt  ccoorrrreecctteemmeenntt  

ssoonn  rrôôllee,,  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  rrôôllee  dduu  CCOOCCOODDEEMM  eesstt  bbeell  bbiieenn  

rreemmppllii  ccoommmmee  ccoouurrrrooiiee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  eennttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  lleess  

ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess..  CCOOCCOODDEEMM  sséélleeccttiioonnnnee  ddiifffféérreennttss  pprroojjeettss  qquuii  ddooiivveenntt  

êêttrree  ffiinnaannccééss  ppaarr  llee  ffoonnddss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee..    

IIll  pprréécciissee    qquuee  llee  mmoonnttaanntt  ddee  221100..000000  UUSSDD  ddééccaaiisssséé  ppaarr  aann  

aauu  ttiittrree  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  ssuuiivvaanntt  uunn  

pprrooggrraammmmee  ccoonncceerrttéé  eennttrree  CCOOCCOODDEEMM,,  llee  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  

llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  eesstt  iinnssuuffffiissaanntt  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aatttteenntteess  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess..  LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  ssoonntt  mmaajjeeuurreess  eett  iill  ffaauutt  

bbeeaauuccoouupp  ddee  mmooyyeennss..        
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LLeess  aaccttiioonnss  ssoonntt  aaxxééeess  ssuurr  33  vvoolleettss,,  àà  ssaavvooiirr  ::  ll’’éédduuccaattiioonn,,  llaa  

ssaannttéé  eett  ll’’éénneerrggiiee..    

LLee  vvoolleett  ««  éédduuccaattiioonn  »»  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  

eexxiissttaanntteess  eett  ll’’aassssiissttaannccee  aauuxx  ééllèèvveess  aavveecc  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  eett  

ll’’ooccttrrooiiee  ddee  bboouurrsseess  dd’’ééttuuddeess  ddoonntt  llee  ccooûûtt  eesstt  ddee  6600..000000  UUSSDD  ppaarr  aann  ssuurr  

llee  221100..000000  UUSSDD  ppaarr  aann..  

LLee  vvoolleett  ««  ssaannttéé  »»    ppoorrttee  ssuurr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  cceennttrreess  ddee  

ssaannttéé  eexxiissttaannttss  eenn  lleess  ddoottaanntt  ddee  mmaattéérriieellss  mmééddiiccaauuxx..    

EEnnffiinn  llee  vvoolleett  ««  éénneerrggiiee  »»  ccoouuvvrree  lleess  ffoorraaggeess  ddee  ppuuiittss  dd’’eeaauu,,  

ll’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn  ddeess  vviillllaaggeess  eett  ll’’aassssiissttaannccee  àà  llaa  SSNNEELL  MMuuaannddaa..  

AA  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  llee  ccoommiittéé  aa  uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  bbiieenn  

tteennuuee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aaffffiirrmmee  qquu’’aauuccuunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  nn’’eesstt  tteennuuee  àà  lleeuurr  

nniivveeaauu..  LLaa  ssoommmmee  ddee  221100..000000  UUSSDD  eesstt  ggéérrééee  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  vviiaa  ssaa  

ddiirreeccttiioonn  ddeess  pprroojjeettss  ssoocciiaauuxx..  CCOOCCOODDEEMM  nn’’ééllaabboorree  qquuee  lleess  pprroojjeettss  eett  eenn  

ffaaiitt  llee  ssuuiivvii..    

CCOOCCOODDEEMM  ccoommppttee  àà  ssoonn  aaccttiiff  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  uunn  

iinnssttiittuutt  ssuuppéérriieeuurr  ddee  ppêêcchhee,,  ll’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  vviillllaaggeess  ppaarr  ddeess  

ggrroouuppeess  tthheerrmmiiqquueess,,  ddeess  ffoorraaggeess  ddeess  ppuuiittss  dd’’eeaauu,,  ddeess  ppoosstteess  ddee  ssaannttéé,,  llaa  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  qquueellqquueess  ééccoolleess,,  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  

bboouurrsseess  dd’’ééttuuddeess,,  22  ttrraacctteeuurrss  ppoouurr  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eett  uunn  pprroojjeett  aaggrrooppaassttoorraall  

ddee  112200  hheeccttaarreess  àà  YYEEMMAA..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nnoottee  qquu’’iill  eexxiissttee  uunnee  ccoonnffuussiioonn  dduu  ffaaiitt  

qquu’’oonn  nn’’aarrrriivvee  ppaass  àà  ddiissttiinngguueerr  lleess  pprroojjeettss  rrééaalliissééss  ppaarr  CCOOCCOODDEEMM  ddaannss  

lleess  221100..000000  UUSSDD  ccoonnvveennttiioonnnneellss  eett  cceeuuxx  rrééaalliissééss  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddaannss  
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llee  mmoonnttaanntt  nnoonn  ccoonnvveennttiioonnnneell..  EEnn  eeffffeett,,  ttoouuss  lleess  pprroojjeettss  eexxééccuuttééss  ppoorrtteenntt  

llaa  mmeennttiioonn  ««  ffiinnaannccéé  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP»»..  

AA  ccee  ssuujjeett,,    llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  CCOOCCOODDEEMM  aaffffiirrmmee  qquuee  cceellaa  ééttaaiitt  

aauussssii  uunnee  ddee  sseess  pprrééooccccuuppaattiioonnss..  SSoonn  ccoommiittéé  aa  eessssaayyéé  ddee  rreennccoonnttrreerr  

ssaannss  ssuuccccèèss  llee  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ppoouurr  ccllaarriiffiiccaattiioonn..  EEnnssuuiittee,,  ssoonn  

iinnqquuiiééttuuddee  ppllaannee  aauussssii  aauuttoouurr  ddeess  550000..000000  UUSSDD  qquuee  sseelloonn  lluuii,,  PPEERREENNCCOO--

RREEPP  aauurraaiitt  rreemmiiss  aauu  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  

ccaaddrreess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  ppééttrroollee..  JJuussqquu’’aauu  jjoouurr  ddee  ll’’aauuddiittiioonn,,  

CCOOCCOODDEEMM  nn’’eenn  ppeerrcceevvaaiitt  ppaass  dd’’iimmppaacctt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  

EEnn  oouuttrree,,  iill  aaffffiirrmmee  àà  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquuee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

ppééttrroolliièèrree    ccaauussee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ddééggââttss  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  

ddee  MMuuaannddaa..  MMaaiiss,,  àà  llaa  ggrraannddee  ssuurrpprriissee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ddééffaaiillllaanntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’ooccttrrooii  ddee  ssiitteess  aauuxx  

eennttrreepprriisseess  ppééttrroolliièèrreess  ssaannss  ccoonnssuullttaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

llooccaallee..                        

CC..  DDEESS  CCHHEEFFSS  CCOOUUTTUUMMIIEERRSS  

LLeess  CChheeffss  ccoouuttuummiieerrss  oonntt  ééttéé  rreepprréésseennttééss  ppaarr  lleess  

ppeerrssoonnnnaalliittééss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  CChheeff  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  MMuuaannddaa  ;;  

  CChheeff  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  NNssiiaammffuummuu  ;;  

  CChheeff  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  TTeennddee  ;;  

  CChheeff  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  SSiiaabbuuttuuaa  ;;  

  CChheeff  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  MMaammppuuttuu  ;;  

  CChheeff  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  KKiillaawwuu  ;;  

  CChheeff  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  KKoonnggoo..  
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DD’’eennttrrééee  ddee  jjeeuu,,  lleess  CChheeffss  ccoouuttuummiieerrss  oonntt  ffoorrmmuulléé  lleeuurrss  

rreeggrreettss  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ppoouurr  nn’’aavvooiirr  ppaass  ééttéé  rreeççuuss  eenn  

pprreemmiieerr..  IIllss  eessttiimmeenntt,,  eenn  eeffffeett,,  qquu’’iillss  rreepprréésseenntteenntt  ttoouuss  lleess    ggrroouuppeemmeennttss  

ddee  MMuuaannddaa  ooùù  iill  eexxiissttee  ddeess  ffoorraaggeess  ddeess  ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

vviiccttiimmeess  ddeess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduuee  àà  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn..  IIllss  ddeevvrraaiieenntt,,  

sseelloonn  eeuuxx,,    pprrééccééddeerr  ttoouuss  lleess  iinntteerrllooccuutteeuurrss  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn..    

IIllss  oonntt  eennssuuiittee  eexxpprriimméé  lleeuurr  ccrraaiinnttee  ddee  vvooiirr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  

vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  êêttrree  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ccoommmmee,,  sseelloonn  eeuuxx,,  cc’’eesstt  llee  

ccaass  àà  MMuuaannddaa  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’iill  yy  aa  uunnee  eennqquuêêttee  ddee  ccee  ggeennrree  !!  

AAbboorrddaanntt  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  lleess  CChheeffss  

ccoouuttuummiieerrss  aaffffiirrmmeenntt  qquu’’eellllee  eesstt  rrééeellllee  ddaannss  lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss..  AA  cceett  

eeffffeett,,  iillss  ccoonnffiirrmmeenntt  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  vviivvaanntt  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddee  llaa  ccuueeiilllleettttee,,  ddee  llaa  ppêêcchhee  eett  ddee  llaa  

cchhaassssee,,  ssoonntt  oobblliiggééeess,,  ssuuiittee    àà  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee  ddaannss  

lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss,,  ddee  ss’’eenn  ééllooiiggnneerr..  LLeeuurrss  aaccttiivviittééss    ddeevviieennnneenntt  ppaarrffooiiss  

iimmpprraattiiccaabblleess..  CCeerrttaaiinnss  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  ccoommmmee  lleess  ccooccoottiieerrss  eett  lleess  ccaajjoouuss  

nnee  ddoonnnneenntt  pplluuss  ddee  ffrruuiittss..    

IIllss  oonntt  aauussssii  ssiiggnnaalléé  àà  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  lleess  ccaass  ddeess  

ccoorrrroossiioonnss  ddeess  ppiippee--lliinneess  qquuii  ppoolllluueenntt  ll’’eeaauu..  TToouutt  ccoommmmee,,  ddiisseenntt--iillss,,  cceellaa  

aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnffiirrmméé  eenn  22000077  lloorrss  ddee  llaa  vviissiittee  dd’’iinnssppeeccttiioonn  àà  MMUUAANNDDAA  ddee  

ll’’aanncciieenn  MMiinniissttrree  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  MMoonnssiieeuurr  DDIIDDAASS  PPEEMMBBEE..    

EEnn  eeffffeett,,  aapprrèèss  cceettttee  iinnssppeeccttiioonn,,  llee  MMiinniissttrree    aavvaaiitt  aaddrreesssséé,,  aauu  

mmooiiss  dd’’AAoouutt  22000077,,  uunnee  lleettttrree  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eenn  

cceess  tteerrmmeess  ::  
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««  lloorrss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  qquuee  jj’’aaii  ccoonndduuiittee  àà  MMuuaannddaa  lleess  0066  eett  0077  jjuuiinn  ccoouurraanntt  

ssuuiittee  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppaarr  ddéévveerrsseemmeenntt  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  

dduu  vviillllaaggee  KKiinnkkaannzzii,,  pplluussiieeuurrss  ccoonnssttaattss  oonntt  ééttéé  rreelleevvééss  nnoottaammmmeenntt  ::  

--  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ddoouuccee  ppaarr  ddeess  mmééttaauuxx  lloouurrddss  ;;  

--  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eett  ppoolllluuttiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  ffaauunnee  aaqquuaattiiqquueess  ;;  

--  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddeess  ssoollss  eett  ddeess  nnaappppeess  pphhrrééaattiiqquueess  ;;  

--  nnoonn  pprrootteeccttiioonn  ddeess  jjoouurrnnaalliieerrss  eemmppllooyyééss  àà  nneettttooyyeerr  lleess  nnaappppeess  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  lleess  mmaarrééccaaggeess  ;;            

--  vvééttuussttéé  ddeess  ppiippee--lliinneess  

--  àà  pplluussiieeuurrss  eennddrrooiittss,,  lleess  ttoorrcchhèèrreess  bbrrûûlleenntt  àà  mmêêmmee  llee  ssooll,,  eettcc……  »»  

LLeess  CChheeffss  ccoouuttuummiieerrss  ssoouuhhaaiitteenntt  qquu’’aauu  mmooiinnss  llaa  CCoommmmiissssiioonn  

sséénnaattoorriiaallee  rrééppoonnddrraa  àà  lleeuurrss  aatttteenntteess..  IIllss  eessppèèrreenntt  qquuee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

pprreennddrraa  lleess  mmeessuurreess  ssééccuurriittaaiirreess  ffaaccee  aauuxx  mmeennaacceess    ddee  ppoolllluuttiioonn  qquuii  

gguueetttteenntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  MMuuaannddaa..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aajjoouuttee  qquuee  lleess  ddiifffféérreenntteess  mmiissssiioonnss  

ooffffiicciieelllleess  qquuii  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddééeess  àà  MMuuaannddaa  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  eeffffeettss  

ccoorroollllaaiirreess  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduuee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  ccee  tteerrrriittooiirree  

ssoonntt  rreessttééeess  lleettttrree  mmoorrttee..  OOnn  ppeeuutt  cciitteerr  àà  ttiittrree  iilllluussttrraattiiff    llaa  sseeccoonnddee  

ppaarrttiiee  ddee  llaa  lleettttrree  pprréécciittééee  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  

MMoonnssiieeuurr  DDIIDDAASS  PPEEMMBBEE,,  rrééaaggiissssaanntt  aapprrèèss  uunnee  eennqquuêêttee    eenn  22000077  ssuurr  llaa  

ppoolllluuttiioonn  àà  MMuuaannddaa  ::  

««  EEnn  aatttteennddaanntt  qquuee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ppuuiissssee  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  lleess  

ddiifffféérreenntteess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  lluuii  pprrooppoossééeess,,  jjee  vvoouuss  iinnvviittee  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  

àà  pprreennddrree  lleess  mmeessuurreess  ccoorrrreeccttiivveess  oouu  aattttéénnuuaanntteess  ccii--aapprrèèss  ::  

--  aammoorrcceerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddééccoonnttaammiinnaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ddoouuccee,,  ttoouutt  eenn  

ppllaaççaanntt  lleess  ppiippeelliinneess  hhoorrss  mmiilliieeuu  aaqquuaattiiqquuee  ;;  
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--  ppoouurrvvooiirr  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeessddiittss  ppiippeess  ;;  

--  pprrooccééddeerr  aauu  nneettttooyyaaggee  aapppprroopprriiéé  ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee  ffrraappppééeess  

ppaarr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  sscciieennttiiffiiqquueess  ddee  

ll’’IIPPIIEECCAA  ;;  

--  rrééccuuppéérreerr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  lleess  

rriivviièèrreess  ;;  

--    ddééccoonnttaammiinneerr  ttoouuss  lleess  ssoollss  ;;  

--  rreelleevveerr  llee  nniivveeaauu  ddeess  ttoorrcchhèèrreess  àà  1155  mm  dduu  ssooll  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  mmiissee  

eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ddeess  ggaazz  dd’’éécchhaappppeemmeenntt  ddeess  

ttoorrcchhèèrreess  ;;  

--  ééqquuiippeerr  lleess  jjoouurrnnaalliieerrss  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  ddee  ll’’IIPPIIEECCAA..  

PPoouurrrriieezz--vvoouuss  mm’’iinnffoorrmmeerr  ddèèss  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddee  llaa  

ppéérriiooddee  qquu’’iill  ffaauuddrraa  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ppoouurr  eexxééccuutteerr  ttoouutteess  cceess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  aaffiinn  ddee  mmee  ppeerrmmeettttrree  dd’’iinniittiieerr  àà  tteemmppss  ooppppoorrttuunn  uunnee  

mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn..  DDaannss  llee  bbuutt  ddee  pprréésseerrvveerr  llee  bbiieenn--êêttrree  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss,,  jjee  rrééiittèèrree  mmoonn  iinnvviittaattiioonn  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  àà  rreessppeecctteerr  lleess  

nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eenn  vviigguueeuurr..  

EEnnffiinn,,  jjee  vvoouuss  iinnssttrruuiiss  ddee  mmee  pprréésseenntteerr  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  

ddééllaaiiss,,  uunn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  ssoocciiaallee  ((PPGGEESS))..  

DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  vvoottrree  ssuuiivvii,,  vveeuuiilllleezz  aaggrrééeerr,,  MMoonnssiieeuurr  llee  

DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  mmeess  sseennttiimmeennttss  ddiissttiinngguuééss..  »»  

AApprrèèss  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nnoottee  qquu’’iill  eexxiissttee,,  

oouuttrree  llaa  lleettttrree  dduu  MMiinniissttrree,,  pplluussiieeuurrss  ddooccuummeennttss  ppoorrttaanntt  aallllééggaattiioonnss,,  

ééttuuddeess  eett  rraappppoorrttss  mmeennééss    ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduuee  

àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  PPaarrmmii  cceess  

ddooccuummeennttss,,  oonn  ppeeuutt  cciitteerr  nnoottaammmmeenntt  ::  
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--  ddooccuummeenntt  RRRRNN  ppoorrttaanntt  ssuurr    ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ssuurr  

llaa  ssaannttéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  MMuuaannddaa..  

CCaass  ddee  llaa  ffiirrmmee  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  ééttuuddee  ppuubblliiééee  ppaarr  llee  RRéésseeaauu  

RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  eenn  22000099  ;;  

--  rraappppoorrtt  ffiinnaall  ddee  llaa  ttaabbllee  rroonnddee    tteennuuee  àà  MMUUAANNDDAA  dduu  2266  aauu  2288  

jjaannvviieerr  22001100  ssuurr  lleess  ccoonnfflliittss  rrééccuurrrreennttss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ppééttrroolliièèrree;;  

--  rraappppoorrtt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ssuurr  

lleess  aatttteeiinntteess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  àà  KKaaii--TTsshhaannggaa  eett  àà  MMuuaannddaa  aauu  

BBaass--CCoonnggoo  eenn  22000077  ;;  

--  lleettttrree  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  dduu  KKoonnggoo  CCeennttrraall  ««  SSOOCCIIKKOOCC  »»  aaddrreessssééee  

àà  MMoonnssiieeuurr  llee  RReepprréésseennttaanntt  SSppéécciiaall  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  ddeess  

NNaattiioonnss  UUnniieess  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

--  mméémmoorraanndduumm  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  

ll’’hhoommmmee,,    llaa  VVooiixx  ddeess  SSaannss  vvooiixx,,  iinnttiittuulléé  ««  ppoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree  àà  

MMuuaannddaa,,  pprroovviinnccee  dduu  BBaass--CCoonnggoo  »»  ;;  

--  rraappppoorrtt  dduu  ppllaaiiddooyyeerr  rreellaattiiff  aauuxx  ccoonnfflliittss  rrééccuurrrreennttss  eennttrree  lleess  

eexxppllooiittaannttss  ppééttrroolliieerrss  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  aauu  BBaass--CCoonnggoo,,  

ppuubblliiéé  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  œœuuvvrraanntt  ddaannss  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eenn  22001100  ;;  

--  ccoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  1122  fféévvrriieerr  22000088  ssuurr  llaa  pprréésseennttaattiioonn  

ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  dduu  pprroojjeett  ddee  rréédduuccttiioonn  dduu  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  ;;  

--  rraappppoorrtt  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  mmoonniittoorriinngg  dduu  lliittttoorraall  mmaarriinn  

ddee  MMuuaannddaa  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo    ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  

ppoolllluuttiioonn  eett  llaa  bbiioollooggiiee  mmaarriinnee  ddee  llaa  ccôôttee  ccoonnggoollaaiissee..  UUnniivveerrssiittéé  ddee  

KKiinnsshhaassaa,,  ddéécceemmbbrree  22000077..  
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HHééllaass,,  ttoouuss  cceess  eeffffoorrttss  eett  ddooccuummeennttss    nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  àà  

ddééppaarrttaaggeerr  lleess  ppaarrttiieess  ccoonnssttiittuuééeess  dd’’uunnee  ppaarrtt  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt  eett  ddee  ll’’aauuttrree  

ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  aappppuuyyééee  ppaarrffooiiss  ppaarr  lleess  OONNGG  eett  lleess  

ppaarrlleemmeennttaaiirreess..  AA  cceett  eeffffeett,,  iill  ssiieedd  ddee  nnootteerr  uunn  eexxttrraaiitt  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  

rraappppoorrtt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  

aatttteeiinntteess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  àà  KKaaii--TTsshhaannggaa  eett  àà  MMuuaannddaa  aauu  BBaass--CCoonnggoo  

eenn  22000077  ::    

««    iill  yy  aa  uunnee  ppoolllluuttiioonn  ddaannss  lleess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss  eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»  ccoommmmee  

eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP..  CCeettttee  ppoolllluuttiioonn  mmaanniiffeessttee,,  

mmeennaaccee  ddaannggeerreeuusseemmeenntt  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  llaa  ssaannttéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

rriivveerraaiinneess  ddee  llaa  ccôôttee  ccoonnggoollaaiissee,,  bbiieenn  qquuee  PPEERREENNCCOO--RREEPP    mmiinniimmiissee  lleess  

eeffffeettss  nnééffaasstteess  ddee  pplluuss  ddee  4400  mmiilllliioonnss  ddee  ppiieeddss  ddee  ccuubbeess  ddee  ggaazz  pprroodduuiittss  

eett  éémmiiss  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ((  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree,,  CCOO22,,  CCHH44,,  CCFFCC……))  ddaannss  

ll’’aattmmoosspphhèèrree  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llaa  CCiittéé    ddee  MMuuaannddaa  ((rréécchhaauuffffeemmeenntt  

ddee  ll’’aattmmoosspphhèèrree  eett  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess))  eett  llaa  rrééggiioonn..  »»      

LLeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  ddéénnoonncceenntt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  llaa  cceessssiioonn  ddee  

lleeuurrss  tteerrrreess  aauuxx  eexxppllooiittaannttss  ppééttrroolliieerrss  eett  ccee,,  àà  lleeuurr  ddééttrriimmeenntt..  IIllss  ssee  

ddeemmaannddeenntt  ::  ««  NNooss  tteerrrreess  nnee  ssoonntt--  eelllleess  ppaass  ccoonnffiissqquuééeess    aavveecc  llaa  

bbéénnééddiiccttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ccaarr  nnoouuss  yy  aavvoonnss  ""iinntteerrddiiccttiioonn  ffoorrmmeellllee  dd’’aaccccèèss""  ??  

LLeess  eennttrreepprriisseess  ppééttrroolliièèrreess  ttrraavvaaiilllleenntt--eelllleess  pplluuss  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddeess  

FFrraannççaaiiss  oouu  ppoouurr  cceelluuii  ddeess  CCoonnggoollaaiiss  aauuttoocchhttoonneess  ddee  MMuuaannddaa  ??  »»    

IIllss  rreeccoommmmaannddeenntt  qquuee  ll’’EEttaatt  eett  lleess  eennttrreepprriisseess  rreessppeecctteenntt  

lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  ddee  ddéévveellooppppeerr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  eett  eennssuuiittee  

rreevvooiieenntt  àà  llaa  hhaauussssee  llee  mmoonnttaanntt  aalllloouuéé  aauu  ttiittrree  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ssoocciiaalleess  aauu  

pprrooffiitt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..  
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VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  rraappppeellllee  qquuee  llee  rraappppoorrtt  ddee  llaa  mmiissssiioonn  

dd’’eennqquuêêttee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  aatttteeiinntteess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  

àà  KKaaii--TTsshhaannggaa  eett  àà  MMuuaannddaa  aauu  BBaass--CCoonnggoo,,  eeffffeeccttuuééee  eenn  jjuuiinn  22000077,,  aavvaaiitt  

rreeccoommmmaannddéé    àà  ccee  ssuujjeett  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt    ::  ««  ddee  rreevviissiitteerr  llaa  CCoonnvveennttiioonn  

eett  aavveennaannttss  ssuucccceessssiiffss  qquuii  lliieenntt  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  MMIIOOCC  eett  TTEEIIKKOOKKUU  àà  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee    dduu  CCoonnggoo  ppoouurr  yy  iinnttééggrreerr  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  

ddeess  aassppeeccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  eett  ssoocciiaauuxx  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

dduu  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMUUAANNDDAA  eett  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  dduu  BBaass--CCoonnggoo  eenn  ggéénnéérraall  eett  

éélleevveerr  llee  ffoonnddss  aalllloouuéé  aannnnuueelllleemmeenntt  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  cciittéé  ddee  

MMuuaannddaa  eett  ddee  llaa  PPrroovviinnccee,,  ddee  221100..  000000  ddoollllaarrss  àà  11  mmiilllliioonn  ddee  ddoollllaarrss  

aamméérriiccaaiinnss..  »»  

DD..  DDEESS  CCOONNFFEESSSSIIOONNSS  RREELLIIGGIIEEUUSSEESS  

  

DDee  ttoouutteess  lleess  ccoonnffeessssiioonnss  rreelliiggiieeuusseess  iinnvviittééeess,,  sseeuulleess  ll’’EEgglliissee  

KKiimmbbaanngguuiissttee  rreepprréésseennttééee  ppaarr  llee  rréévvéérreenndd  MMAAYYEEMMBBAA  eett  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  

EEvvaannggéélliiqquuee  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  aauu  CCoonnggoo  rreepprréésseennttééee  ppaarr  llee  ppaasstteeuurr  SSaammuueell  

KKUUNNDDUULLUU,,  ssee  ssoonntt  pprréésseennttééeess  ;;  llee  vviiccaaiirree  ddee  ll’’EEgglliissee  CCaatthhoolliiqquuee  ss’’ééttaanntt  

eexxccuusséé..  

LLeess  ddeeuuxx  ppaasstteeuurrss  oonntt  ééttéé  uunnaanniimmeess  qquu’’iillss  rreeççooiivveenntt  ddeess  

ppllaaiinntteess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess  ppuullmmoonnaaiirreess  eett  

ccuuttaannééeess  ttrrèèss  pprroonnoonnccééeess..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ppaayyssaannnnee  eesstt  

oobblliiggééee  ddee  ssee  ddééppllaacceerr  ssuurr  pplluussiieeuurrss  kkiilloommèèttrreess  ppoouurr  ccuullttiivveerr,,  sseess  pprroopprreess  

tteerrrreess  ééttaanntt    ddeevveennuueess  iimmpprroodduuccttiivveess  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn..    

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ddeess  ppêêcchheeuurrss  qquuii  ssoonntt  oobblliiggééss  dd’’aalllleerr  eenn  

hhaauuttee  mmeerr  eett  ssoouuvveenntt  ssaannss  eemmbbaarrccaattiioonnss  aaddééqquuaatteess..    
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TToouuss  cceess  pphhéénnoommèènneess  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ssoocciiaallee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  MMuuaannddaa..      

IIllss  ssoonntt  iinnqquuiieettss  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  pphhéénnoommèènneess  ddééccrriittss  ccii--hhaauutt  

qquuii  aattttaaqquueenntt  llaa  fflloorree  eett  llaa  ffaauunnee  nnee  ppeeuuvveenntt  qquu’’aavvooiirr  uunn  iimmppaacctt  nnééffaassttee  

ssuurr  llaa  ssaannttéé  hhuummaaiinnee..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ss’’eesstt  rréésseerrvvéé  llee  ddrrooiitt  ddee  nnee  lleevveerr  dd’’ooppttiioonn  

ssuurr  cceess  ddééccllaarraattiioonnss  qquu’’aapprrèèss  aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  mmééddiiccaalleess  lluuii  ffoouurrnniieess  

ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  aapppprroopprriiééss..        

IIVV..11..33  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTT  CCOONNGGOOLLAAIISS  PPOOUURR  LLAA  

CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  ((PPAARRCC  MMAARRIINN  

DDEE  MMAANNGGRROOVVEESS))  

  

LL’’IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree,,  eenn  ssaa  

qquuaalliittéé  dd’’oorrggaannee  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt,,  aa  ééttéé  aassssoocciiéé  àà  llaa  ddeesscceennttee  ddee  vvoottrree    

CCoommmmiissssiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ll’’ééccllaaiirreerr  ssuurr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  

ddeess  qquueessttiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

--  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ;;      

--  llee  ttyyppee  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess  ;;  

--  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee  ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  

ppééttrroolliièèrree  ;;  

--  ssoonn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssuurr  cceerrttaaiinneess  aaccttiioonnss  àà  rriissqquuee  ddeess  ssoocciiééttééss  

ppééttrroolliièèrreess    ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;    

--  lleess  mmeessuurreess  ssééccuurriittaaiirreess  ppoouurr  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  dduu  PPaarrcc..  

DDee  pprriimmee  aabboorrdd,,  llee  DDiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc  aa  tteennuu  àà  cciirrccoonnssccrriirree  

ll’’oobbjjeett  ssoocciiaall  ddee  ll’’IICCCCNN  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::    
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LL’’IInnssttiittuutt  aa  ppoouurr  oobbjjeett    llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddaannss    ddeess  aaiirreess  

pprroottééggééeess  iinn  eett  eexx  ssiittuu..  

AA  ccee  ttiittrree,,  iill  eesstt  cchhaarrggéé  nnoottaammmmeenntt  ddee  ::  

  aassssuurreerr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree  ;;  

  vvaalloorriisseerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  eenn  ffaavvoorriissaanntt  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  

eenn  ffaacciilliittaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’ééccoottoouurriissmmee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  

llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  eett  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess  

ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ;;  

  rrééaalliisseerr  oouu  ffaaiirree  rrééaalliisseerr  lleess  ééttuuddeess  eett  dd’’eenn  aassssuurreerr  llaa  

vvuullggaarriissaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  ddiiddaaccttiiqquueess  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn22..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  

MMaannggrroovveess,,  llee  DDiirreecctteeuurr  aa  eessttiimméé  qquu’’aayyaanntt  pprriiss  sseess  ffoonnccttiioonnss  eenn  jjuuiilllleett  

22001111,,  lleeddiitt  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  aa  ééttéé  ddrreesssséé  eenn  sseepptteemmbbrree  ddee  llaa  mmêêmmee  aannnnééee33  

ssuuiivvii  ddee  ddeeuuxx  rraappppoorrttss  aannnnuueellss  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  22001111  eett  22001122..  CCeess  rraappppoorrttss  

rreennsseeiiggnneenntt  qquuee  llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  eesstt  rreessttéé  ddaannss  uunn  ééttaatt  

dd’’aabbaannddoonn,,  hhoorrmmiiss  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  aaccccoorrddéé  eenn  22000077  ppaarr  UUNNOOPPSS//PPNNUUDD  

ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ssttaattiioonn  ddee  KKIIFFUUKKUU  eett  llaa  ddoottaattiioonn  iinniittiiaallee    eenn  

mmaattéérriieell  ppaarr  ll’’UUNNEESSCCOO  eenn  11999922..  LLee  PPaarrcc  MMaarriinn  aa  ddoonncc  ééttéé  ppeeuu  oouuttiilllléé  

ppoouurr  rrééaalliisseerr  sseess  oobbjjeeccttiiffss  nnoottaammmmeenntt  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  eett  llaa  ppéérreennnniissaattiioonn  

dd’’uunn  ééccoossyyssttèèmmee  ppaarrttiiccuulliieerr  uunniiqquuee  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ttoouurriissmmee  

ddaannss  ll’’aaxxee  KKiinnsshhaassaa--OOccééaann..      

QQuuaanntt  aauuxx  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess,,  eelllleess  ssoonntt  

bbaassééeess  ssuurr  dd’’éévveennttuueellss  ffiinnaanncceemmeennttss  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’IICCCCNN  ppaarr  cceess  

                                                           
2
 Annexe n°2 : Statuts de l’ICCN 

3 Annexe n°3 : Rapport ICCN de septembre 2011 
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ddiifffféérreenntteess  eennttrreepprriisseess..  LL’’IICCCCNN  nnee  jjoouuee  aauuccuunn  rrôôllee  ppaarrttiiccuulliieerr  aauupprrèèss  

dd’’eelllleess..  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  llaa  nnoouuvveellllee  ddiirreeccttiioonn  

ddee  ll’’IICCCCNN  aa  ccoonnttaaccttéé  cceettttee  eennttrreepprriissee  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  

bbiieenn  aavvaanntt  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ppllaaiinnttee  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO..    

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  MMIIOOCC,,  eellllee  aa  ccoommmmeennccéé  àà  ffiinnaanncceerr  lleess  aaccttiioonnss  

ddee  ll’’IICCCCNN..  EEnn  eeffffeett,,  ssuuiittee  àà  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  

PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess,,  cceettttee  eennttrreepprriissee  ssee  sseenntt  nnaattuurreelllleemmeenntt  

iimmpplliiqquuééee  ddaannss  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  dduu  PPaarrcc  

MMaarriinn  eenn  ggéénnéérraall..  

AA  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  rraaiissoonn  ddee  llaa  ccooïïnncciiddeennccee  oouu  ddee  

ll’’aammbbiiggüüiittéé  ddeess  ccoorrrreessppoonnddaanncceess  ddee  ll’’IICCCCNN  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ddaattee  ddee  

ll’’aauuddiittiioonn  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  ddeevvaanntt  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ttoouurriissmmee  dduu  SSéénnaatt,,  llee  DDiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc  aa  ttoouutt  

dd’’aabboorrdd  iinnffoorrmméé  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquu’’iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  aauu  ccoouurraanntt  ddee  llaa  

ppllaaiinnttee  dd’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO  ddoonntt  iill  nn’’aa  eeuu  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  lloorrss  ddee  llaa  lleeccttuurree  

ddee  cceellllee--ccii  ppaarr  llee  RRaappppoorrtteeuurr  dduu  SSéénnaatt  eenn  ddéécceemmbbrree  22001122..  IIll  aa  eennssuuiittee  

éévvooqquuéé  qquuee  llaa  nnoouuvveellllee  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’IICCCCNN  aavvaaiitt  ddééjjàà  ddeeppuuiiss  mmaaii  22001111  

ccoonnttaaccttéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ppoouurr  oobbtteenniirr  ssoonn  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  bbiieenn  aavvaanntt  llaa  

ddaattee  ddee  cceettttee  ppllaaiinnttee..    

EEnnffiinn,,  iill  aa  iinnffoorrmméé  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquuee,,  ssuuiittee  àà  llaa  ddeemmaannddee  

ééccrriittee  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eenn  ddaattee  dduu  2200//1111//22001122  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  pprréésseennccee  

ddee  ppééttrroollee  bbrruutt  ddaannss    llaa  zzoonnee  AA  ((mmaannggrroovveess))  eett  ssuurr  llaa  ppllaaggee  dduu  lliittttoorraall,,  llaa  

ddiirreeccttiioonn  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  aavvaaiitt  ffaaiitt  uunn  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  

ccoonnssttaatt..    
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PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  ll’’IICCCCNN  ddaannss  lleess  

rreevveennddiiccaattiioonnss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess,,  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  

ddeess  MMaannggrroovveess  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssaaiissiiee  ddee  llaa  ppllaaiinnttee  

dd’’AAlllliiaannccee  WWOOYYOO..  

TToouutteeffooiiss,,  sseelloonn  llee  DDiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess,,  

lleess  ggaarrddeess  dduu  PPaarrcc  lluuii  ffoonntt  ddeess  rraappppoorrttss  rréégguulliieerrss  ddééccoouullaanntt  ddeess  

eennqquuêêtteess..    

QQuuaanntt  aauuxx  mmeessuurreess  ssééccuurriittaaiirreess  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa  

ddééggrraaddaattiioonn  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess,,  llee  DDiirreecctteeuurr  aa  rraassssuurréé  lleess  

mmeemmbbrreess  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquuee  sseess  sseerrvviicceess  mmèènneenntt  lleess  aaccttiioonnss  

ssuuiivvaanntteess  ::  

--  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppeeuupplleemmeenntt  vvééggééttaattiiff,,  eexxeemmppllee  ::  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  

ffoouurrss  ddee  cchhaarrbboonn  ddee  bbooiiss  ;;  

--  lluuttttee  aannttii--bbrraaccoonnnnaaggee  ::  ppaattrroouuiilllleess  eett  aaccttiioonnss  ccoonnttrree  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  

ccoonnssttaattééeess,,  eexxeemmppllee  ::  ssaaiissiiee  dd’’aarrmmeess  eett  ddee  vviiaannddee  ddee  ggiibbiieerr  ;;  

--  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ::  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  

vvuullggaarriissaattiioonn  ;;  

--  mmoonniittoorriinngg  ::  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  eessppèècceess  ddee  ffaauunnee  eett  fflloorree  mmeennaaccééeess  

eett  ssuuiivvii  ddee  cceelllleess--ccii  aauu  qquuoottiiddiieenn  ;;  

--  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  ::  mmeeiilllleeuurree  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  mmiilliieeuu  ppoouurr  

aaddaapptteerr  llaa  pprrootteeccttiioonn  aauuxx  rrééaalliittééss  bbiioollooggiiqquueess  eett  ééccoollooggiiqquueess..  

PPoouurr  ffiinniirr,,  ll’’IICCCCNN  aa  ssiiggnnaalléé  àà  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  cceerrttaaiinneess  

aaccttiioonnss  ddeess  ssoocciiééttééss  ppééttrroolliièèrreess  àà  rriissqquuee  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  pplluuss  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  eenn  22001100  ppaarr  SSUURREESSTTRREEAAMM  ddeess  eessppèècceess  

vvééggééttaalleess  ddee  llaa  zzoonnee  AA  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  
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LLuuaannggoo  MMbbaattsshhii  eett  llee  ddéévveerrsseemmeenntt  iimmppoorrttaanntt  dduu  bbrruutt  lloorrss  dduu  nnaauuffrraaggee  eenn  

22001111  ddee  llaa  bbaarrggee  GGeemmeennaa  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  SSOOCCIIRR..  

EEnn  eeffffeett,,  lloorrss  ddee  sseess  ttrraavvaauuxx  ddee  pprroossppeeccttiioonn  eenn  22001100,,  

SSUURREESSTTRREEAAMM  aa  uuttiilliisséé  uunnee  ttrroonnççoonnnneeuussee  ppoouurr  ccoouuppeerr  lleess  eessppèècceess  

fflloorriissttiiqquueess  ccoommmmee  llaa  RRhhiizzoopphhoorraa  eett  llee  RRaapphhiiaa..  LLee  nnoommbbrree  ddee  ppiieeddss  

ddeess  ppllaanntteess  ddééttrruuiittss  ss’’ééllèèvveerraaiitt  àà  pplluuss  ddee  44..000000  ;;  ccee  qquuii  aa  ccaauusséé  ddeess  

ddééggââttss  ééccoollooggiiqquueess  iimmppoorrttaannttss  nnoottaammmmeenntt  ::    

--  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeess  ;;  

--  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  dduu  mmiilliieeuu  ((ssooll,,  eeaauu  eettcc..))  ;;  

--  llaa  rruuppttuurree  ddee  llaa  cchhaaîînnee  ttrroopphhiiqquuee  ((iinntteerraaccttiioonn  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  

eessppèècceess))  ;;  

--  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaayyoonnss  ooccccaassiioonnnnaanntt  llaa  bbaarrrriièèrree  ééccoollooggiiqquuee  ;;  

--  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddee  llaa  qquuiiééttuuddee  ddeess  cceerrttaaiinneess  eessppèècceess  aanniimmaalleess  ssuuiittee  

àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ttrroonnççoonnnneeuussee..  

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  nnoottéé  

ssiimmuullttaannéémmeenntt    llaa  mmaauuvvaaiissee  ffooii  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  ddee  rrééppaarreerr  ccee  

ddoommmmaaggee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  pprroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  ;;  eett  

ccoommmmee  ssuussmmeennttiioonnnnéé,,  ssaa  pprréétteennttiioonn  ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  ddééttrruuiitt  llee  PPaarrcc  ddaannss  

llaa  mmeessuurree  ooùù  sseess  ttrraavvaauuxx  ddee  pprroossppeeccttiioonn  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss  ddaannss  lleess  

ccoonncceessssiioonnss  lluuii  aattttrriibbuuééeess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt..    

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  bbaarrggee  GGEEMMEENNAA  ddee  SSOOCCIIRR,,  qquuii  aa  ccoonnnnuu  uunn  

nnaauuffrraaggee  eenn  22001111,,  ll’’eennttrreepprriissee  aavvaaiitt  iinnffoorrmméé  ll’’IICCCCNN  ssaannss  ttoouutteeffooiiss  

ll’’aassssoocciieerr  aauuxx  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttrriicceess  qquuii  rreeqquuiièèrreenntt  ssoonn  eexxppeerrttiissee..  LLee  

ddiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc,,  aayyaanntt  aapppprréécciiéé  cceess  qquueellqquueess  aaccttiioonnss  ddee  llaa  SSOOCCIIRR,,  aa  

ssoouuhhaaiittéé  qquuee  cceess  sseerrvviicceess  ttrraavvaaiilllleenntt  eennsseemmbbllee  aavveecc  cceettttee  ddeerrnniièèrree  eenn  

vvuuee  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  llaa  ppaarrttiiee  eennttaammééee  ppaarr  llee  bbrruutt  ddûû  aauu  ddéévveerrsseemmeenntt..  
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IIVV..11..44    DDEESS  SSOOCCIIEETTEESS  PPEETTRROOLLIIEERREESS  ::  SSUURREESSTTRREEAAMM  

  

LLee  bbaassssiinn  ccôôttiieerr  ffaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ll’’oobbjjeett  dd’’eexxpplloorraattiioonn..  AA  tteerrrree,,  

ssuurr  lleess  ssiixx  bbllooccss  ddéélliimmiittééss,,  ttrrooiiss  ((YYeemmaa,,  MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii  eett  NNdduunnddaa))  

oonntt  ééttéé  aattttrriibbuuééss  àà  SSUURREESSTTRREEAAMM  OOIILL,,  uunn  àà  ll’’aamméérriiccaaiinn  EEnneerrGGuullff  

((LLoottcchhii))  ;;  uunn  aauu  BBrriittaannnniiqquuee  SSooccoo  ((NNggaannzzii))..  TTaannddiiss  qquuee  CCoonnggoo  BBiittuummee  

ss’’eesstt  vvuu  aattttrriibbuueerr  llee  bblloocc  MMaavvuummaa,,  qquuii  ccoonnttiieenntt  dduu  bbiittuummee..    

SSUURREESSTTRREEAAMM  ddeevvrraaiitt  rrééaalliisseerr  uunn  pprreemmiieerr  ffoorraaggee  eenn  jjuuiilllleett  22001100..  

LLeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  SSéénnaatteeuurrss  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  oonntt  

ttoouurrnnéé  aauuttoouurr  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM,,  

ddee  lleeuurr  iinncciiddeennccee  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  sseess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  uunnee  bboonnnnee  

ppaarrttiiee  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess..  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxpplloorraattiioonn,,  llee  

rreepprréésseennttaanntt  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  MMoonnssiieeuurr  HHuubbeerrtt  MMUULLAATTUU  aa  iinnffoorrmméé  lleess  

mmeemmbbrreess  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  aavvaaiitt  bbéénnééffiicciiéé  ddee  ddeeuuxx  

ccoonnttrraattss  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  bbllooccss  YYEEMMAA  eett  MMAATTAAMMBBAA--MMAAKKAANNZZII  aaiinnssii  qquuee  llee  

bblloocc  NNDDUUNNDDAA..  CCeess  ccoonnttrraattss  ccoouuvvrreenntt  55  aannss  dd’’eexxpplloorraattiioonn,,  mmaaiiss  lleeuurr  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ttaarrddee  àà  vveenniirr..  LLaa  ssoocciiééttéé  aa  eenn  eeffffeett  pprrooccééddéé  àà  llaa  

ssiissmmiiqquuee,,  àà  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssiitteess  cciibblleess,,  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  aaéérroonnaauuttiiqquuee  eett  

àà  llaa  pphhoottooggrraavviimmééttrriiee..        

QQuuaanntt  aauuxx  iinncciiddeenncceess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,,  llaa  ssoocciiééttéé  aa  rrééaalliisséé  

llee  PPAARR  aavveecc  llee  GGEECC  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt..  EEllllee  aa  aauussssii  ttrraavvaaiilllléé  

aavveecc  llee  sseerrvviiccee  llooccaall  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  ss’’aaccccoorrddaanntt  qquuee  ttoouutt  

ddoommmmaaggee  ccaauusséé  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ppaayyéé  ppaarr  SSUURREESSTTRREEAAMM..  

EEllllee  aa  nnoottaammmmeenntt    mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  pprroojjeett  ppiilloottee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  
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bboouuee  ccoouuvveerrttee  ddee  ll’’hheerrbbee  ssèècchhee  aarrrroossééee  ppoouurr  yy  sseemmeerr  ll’’AAccaacciiaa..  CCee  qquuii  aa  

bbeeaauuccoouupp  ééttéé  fféélliicciittéé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  sseelloonn  llee  

rreepprréésseennttaanntt  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM..  

EEnnffiinn,,  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  ddaannss  

llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess,,  llee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aa  iinnffoorrmméé  

vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquu’’eellllee  nn’’aa  rrééaalliisséé  sseess  ttrraavvaauuxx  qquuee  ddaannss  lleess  

ccoonncceessssiioonnss  lluuii  aattttrriibbuuééeess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt..  SS’’iill  yy  aavvaaiitt  ccoonnfflliitt,,  

cceellaa  nnee  ddééppeennddaaiitt  ppaass  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  mmaaiiss  ddeess  sseerrvviicceess  qquuii  lluuii  oonntt  

aaccccoorrddéé  lleess  ttiittrreess..  

PPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  SSUURR  LLEE  CCOONNFFLLIITT  EENNTTRREE  

SSUURREESSTTRREEAAMM  EETT  IICCCCNN  

  

AApprrèèss  aauuddiittiioonn  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  aaiinnssii  qquuee  ll’’aannaallyyssee  

ddooccuummeennttaaiirree,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ddéénnoommbbrree  qquueellqquueess  eennttoorrsseess  aauuttaanntt  

ddaannss  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  bbllooccss  qquuee  ddaannss  llaa  ddiissssiimmuullaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  

llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess..  

LL’’aarrttiiccllee  22  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  pprroodduuccttiioonn  eennttrree  llaa  RRDDCC  

eett  SSUURREESSTTRREEAAMM  ddeess  bbllooccss  YYeemmaa  eett  MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii  aaccccoorrddee  àà  

SSUURREESSTTRREEAAMM  lleess  ddrrooiittss  eexxcclluussiiffss  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  dd’’eexxpplloorraattiioonn  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aaiinnssii  qquuee  llee  ddrrooiitt  dd’’oobbtteennttiioonn  ddeess  ppeerrmmiiss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddeess  ZZEERREE  YYeemmaa  eett  MMaattaammbbaa--MMaakkaannzzii4
4
..  

CCeeppeennddaanntt  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  ccee  bblloocc,,  oonn  rreettrroouuvvee  uunnee  

ppoorrttiioonn  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ddee  MMaannggrroovveess  qquuii  aappppaarrttiieenntt  aauu  PPaarrcc  MMaarriinn  qquuii  eesstt  

iinnttééggrraalleemmeenntt  pprroottééggéé..    

                                                           
4
 Annexe n°4 : Contrat de partage de production entre la République Démocratique du Congo et SURESTREAM 
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UUnn  eexxttrraaiitt  ddeess  ccoonncclluussiioonnss  dduu  PPllaann  dd’’AAttttéénnuuaattiioonn  eett  ddee  

RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  BBIIOOCCEENNEESSEE  rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  llee  

bblloocc  ccoonncceerrnnéé  ccoouuvvrree  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ::  ««  dd’’uunnee  

mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  lleess  iimmppaaccttss  ddee  nnaattuurree  nnééggaattiivvee  qquuii  oonntt  ééttéé  ééppiinnggllééss  

ssoonntt  ttoouuss  ggéérraabblleess  lloorrssqquu’’oonn  aapppplliiqquuee  lleess  mmeessuurreess  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  

pprrooppoossééeess  ddaannss  llee  PPAARR..  AAiinnssii,,  ccee  pprroojjeett  ddee  ffoorraaggee  ppeeuutt  êêttrree  eexxééccuuttéé  ssaannss  

ccrraaiinnttee  ddee  ppeerrttuurrbbeerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llee  ccoonntteexxttee  ssoocciioo--ccuullttuurreell..  

TToouutteeffooiiss,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ffoorraaggee  ddaannss  cceess  ddeeuuxx  bbllooccss  YYMMMM  àà  

ééccoossyyssttèèmmee  ssaavvaanniiccoolleess  ppaarrsseemmééeess  ddee  pplluussiieeuurrss  mmaarrééccaaggeess,,  uunnee  

aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddeevvrraa  êêttrree  aaccccoorrddééeess  àà  cceerrttaaiinneess  zzoonneess  sseennssiibblleess  

qquu’’iill  ffaauuddrraa  ssooiitt  éévviitteerr,,  ssooiitt  ttrraaiitteerr  ddee  mmaanniièèrree  ssppéécciiffiiqquuee,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  LLee  ppaarrcc  mmaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ((IICCCCNN))  ;;  

--  LLeess  ddiifffféérreennttss  mmaarrééccaaggeess,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ddee  

RRaammssaarr  ssuurr  lleess  zzoonneess  hhuummiiddeess  ;;  

--  LLeess  ccoouurrss  eett  ssoouurrcceess  dd’’eeaauu  »»..  

PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  BBIIOOCCEENNEESSEE    rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  llaa  vvééggééttaattiioonn  

ccoonncceerrnnééee  ppaarr  lleess  bbllooccss  ppoorrttee  aauussssii  ssuurr  lleess  MMaannggrroovveess..  

LL’’aarrttiiccllee  55  ppooiinnttss  44  eett  55  dduu  mmêêmmee  ccoonnttrraatt  ssoouummeett  

SSUURREESSTTRREEAAMM  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  dd’’uunn  PPllaann  dd’’AAttttéénnuuaattiioonn  eett  

ddee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ««  PPAARR  »»  ssuuiivvii  dd’’uunnee  EEttuuddee  dd’’IImmppaacctt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  

««  EEIIEE  »»  eett  dd’’uunn  PPllaann  ddee  GGeessttiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  ««  PPGGEE  »»,,  ttoouutteess  cceess  

ooppéérraattiioonnss  ddeevvaanntt  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  aavviiss  eett    ssuuiivvii    eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  llaa  

ppaarrtt  dduu  mmiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

CCeeppeennddaanntt,,  ll’’eexxppeerrttiissee  nn’’éénnuummèèrree  ppaass  ppaarrmmii  lleess  iimmppaaccttss  

nnééggaattiiffss  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  llaa  MMaannggrroovvee  eenn  ddééppiitt  dduu  ffaaiitt  qquu’’eellllee  ssiiggnnaallee  qquuee  
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ttoouuttee  éélliimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddooiitt  êêttrree  iinntteerrddiittee  eett  

ssttrriicctteemmeenntt  ssuurrvveeiillllééee  aaiinnssii  qquu’’eellllee  rreeccoommmmaannddee  ééggaalleemmeenntt  ddee  ccoonnttaacctteerr  

lleess  ééccoollooggiisstteess  ddee  ll’’IICCCCNN  ssii  lleess  ttrraavvaauuxx  ssoonntt  pprroocchheess  ddeess  MMaannggrroovveess..    

CCeettttee  eexxppeerrttiissee  éévvooqquuee  ssuubbttiilleemmeenntt  llaa  ggééooggrraapphhiiee  ddee  

SSUURREESSTTRREEAAMM    ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess..  TTaannttôôtt,,  iill  ffaaiitt  

ppaarrttiiee  dduu  ssiittee  dd’’eexxpplloorraattiioonn,,  ttaannttôôtt  iill  eenn  eesstt  vvooiissiinn..  

LLee  ««  PPAARR  »»  SSUURREESSTTRREEAAMM  éénnoonnccee  qquuee  ll’’aauuttoorriittéé  ppuubblliiqquuee  nn’’aa  

ddéétteerrmmiinnéé  aauuccuunn  eennjjeeuu  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ppoouurr  ccee  ssiittee..  AAiinnssii  ll’’ééqquuiippee  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aa  rreeccuueeiillllii  lleess  aavviiss  eett  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ddee  qquueellqquueess  

ppeerrssoonnnneess  rreessssoouurrcceess..  

CCeeppeennddaanntt,,  uunn  aauuttrree  ««  PPAARR  »»  eeffffeeccttuuéé    pplluuss  ttôôtt  eenn  22000088  ppaarr  

llee  BBuurreeaauu  dd’’EEttuuddeess  AAssssoocciiaattiioonn  NNaattiioonnaallee  ppoouurr  ll’’EEvvaalluuaattiioonn  

EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ««  AANNEEEE  »»  

aauu  ccoommppttee  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  pprréécciissee  nnoottaammmmeenntt  lleess  ppooiinnttss  ssuuiivvaannttss  ::    

--  lleess  aarrbbrreess  aabbaattttuuss  sseerroonntt  iinnddeemmnniissééss  ;;    

--  llaa  ssoocciiééttéé  ss’’eennggaaggee  àà  rrééaalliisseerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  ««  aauussssii  

pprroopprreemmeenntt  qquuee  ppoossssiibbllee  »»;;  

--  uunnee  aatttteennttiioonn  ttoouuttee  ppaarrttiiccuulliièèrree  sseerraa  ppoorrttééee  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  

aaqquuiiffèèrreess  vviiss--àà--vviiss  dd’’uunnee  éévveennttuueellllee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  oouu  ppoolllluuttiioonn  

dd’’oorriiggiinnee  eexxttéérriieeuurree  ;;  

--  lleess  cchheemmiinnss  aamméénnaaggééss  lloorrss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  sseerroonntt  

rrééuuttiilliissééss  ddee  ffaaççoonn  àà  éévviitteerr  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  mmiilliieeuu  

nnaattuurreell  ;;  
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--  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  sseennssiibbiilliittéé  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  

lleess  mmaannggrroovveess,,  aauuccuunnee  eexxpplloorraattiioonn  nn’’yy  sseerraa  eeffffeeccttuuééee  aauu  ccoouurrss  ddee  

ll’’aannnnééee  22000077..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ccoonnssttaattéé  qquu’’aapprrèèss  rreeccoouuppeemmeenntt  ddeess  

aauuddiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’eemmppiiéétteemmeenntt  ddeess  bbllooccss  ppééttrroolliieerrss  aattttrriibbuuééss  àà  

SSUURREESSTTRREEAAMM  ssuurr  llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess,,  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  eenn  

vviioollaattiioonn  ddee  llaa  llooii..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  ddèèss  llaa  pprroommuullggaattiioonn  ddee  llaa  llooii  

nn°°1111//000099  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  cceess  ttiittrreess  ééttaaiieenntt  ddee  ddrrooiitt  nnuullss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  eenn  ssoonntt  

aarrttiiccllee  3333..    

IIVV..22      DDEESS  VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  DDEESS  SSIITTEESS  

  

IIVV..22..11    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

DDaannss  llee  bbuutt  dd’’aavvooiirr  uunnee  ccaarrttooggrraapphhiiee  eexxaaccttee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

ppééttrroolliièèrree  ddee  MMuuaannddaa  eett  ddee  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  dd’’éévveennttuueellss  ddééggââttss  

ooccccaassiioonnnnééss  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ppaarr  cceettttee  eexxppllooiittaattiioonn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  

aa  ddééppllooyyéé  sseess  mmeemmbbrreess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..    

LLeess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  aaxxeess  oonntt  ccoonncceerrnnéé  llaa  vviissiittee  eenn  ««  oonn  

sshhoorree  »»..  AA  cceett  eeffffeett,,  qquueellqquueess  mmeemmbbrreess  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  oonntt  ééttéé  

aassssoocciiééss  aauuxx  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  dd’’eexxppeerrttss  qquuii  oonntt  aauu  pprrééaallaabbllee  ddéétteerrmmiinnéé  lleess  

ssiitteess  ppaarr  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ggééoollooccaalliissaattiioonn  eett  ddee  qquuaaddrriillllaaggee  ssuurr  bbaassee  ddee  

llaa  GGPPRRSS..  

SSuurr  cceess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  aaxxeess,,  llee  pprreemmiieerr  ggrroouuppee  aa  ééttéé  

aaccccoommppaaggnnéé  ddeess  eexxppeerrttss  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLuubbuummbbaasshhii  ««  UUNNIILLUU  »»  qquuii  

oonntt  pprréélleevvéé,,  eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»,,  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ll’’aaiirr,,  dduu  ssooll,,  ddeess  eeaauuxx,,  
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ddee  llaa  fflloorree  eett  ddee  llaa  ffaauunnee..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  ddeess  ssiitteess  ddee  KKIINNKKAASSII,,  MMUUAANNDDAA,,  

TTSSHHIIEENNDDEE,,  LLIIAAWWEENNDDAA,,  MMAAKKEELLEEKKEESSEE,,  KKIITTOOMMBBEE,,  MMAAMMPPUUTTUU,,  rriivviièèrree  

KKIITTOOMMBBEE,,  ssttaattiioonn  ddee  ppuurriiffiiccaattiioonn  dd’’eeaauu  ddee  PPEENNSSAA,,  rriivviièèrree  LLUUNNGGAA,,  ssttaattiioonn  

ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  rreeccyyccllaabblleess,,  bboorrnnee  ffoonnttaaiinnee  ddee  NN’’SSIIAAFFUUMMUU  eett  

rriivviièèrree  KKIIKKAANNDDAA..  

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ggrroouuppee  aa  ééttéé  aaccccoommppaaggnnéé  ddeess  eexxppeerrttss  dduu  

CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchheess  GGééoollooggiiqquueess  eett  MMiinniièèrreess  ««  CCRRGGMM  »»  qquuii  oonntt  pprréélleevvéé  

eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»,,  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ll’’aaiirr,,  dduu  ssooll,,  ddeess  eeaauuxx,,  ddee  llaa  fflloorree  eett  

ddee  llaa  ffaauunnee..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  ddeess  ssiitteess  ddee  ::  NNSSIIAANNFFUUMMUU,,  KKUUMMBBII,,  vviillllaaggee  

KKoonnddee,,  rriivviièèrree  KKUUNNGGAA,,  rriivviièèrree  KKAANNZZII,,  vviillllaaggee  LLIIAAWWEENNDDAA,,  bbrraass  ddee  llaa  

rriivviièèrree  NNKKUUNNDDUU,,    MMuuaannddaa  vviillllaaggee  ((fflleeuuvvee  TTOONNDDEE)),,  FFlleeuuvvee  TTOONNDDEE    eenn  

aammoonntt,,  rriivviièèrree  NNZZEENNZZEE,,  aafffflluueenntt  ddee  TTOONNDDEE,,  KKIINNGGAALLAASSAA,,  rriivviièèrree  LLUUIIBBII,,  

fflleeuuvvee  CCoonnggoo  àà  ±±  1144  KKmm  ddee  BBAANNAANNAA,,  rriivviièèrree  KKIITTOOMMBBEE,,  rriivviièèrree  MMAAPPUUTTUU,,  

fflleeuuvvee  CCoonnggoo  BBAANNAANNAA,,  fflleeuuvvee  ((ffoorrêêtt  MMaannggrroovvee))..  

LLee  ttrrooiissiièèmmee  aaxxee  aa  ééttéé  ccoonnssttiittuuéé  ddeess  mmeemmbbrreess  qquuii  oonntt  

eeffffeeccttuuéé  llee  ddééppllaacceemmeenntt  eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»..  CCee    ggrroouuppee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  

ssuurrvvoolléé  llaa  ffoorrêêtt  ddee  mmaannggrroovveess,,  aa  iinnssppeeccttéé  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ddee  ssttoocckkaaggee  ddee  

KKaallaammuu  eett  cceellllee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  MMiibbaallee..    

LLee  qquuaattrriièèmmee  aaxxee  aa  ccoonncceerrnnéé  llaa  vviissiittee  ddee  qquueellqquueess  mmeemmbbrreess  

ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ddaannss  llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess..    

EExxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt,,  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’IICCCCNN  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  àà  

vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquu’’iill  aapppprreenndd  cchhaaqquuee  ffooiiss  ppaarr  vvooiieess  nnoonn  aauuttoorriissééeess  qquuee  

llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  sseerraa  aaffffeeccttéé  ppaarr  lleess  éévveennttuueellss  ttrraavvaauuxx  ddee  

llaanncceemmeenntt    dduu  ppoorrtt  eenn  eeaauu  pprrooffoonnddee..  IIll  ssoouuhhaaiittee  qquuee  ll’’IICCCCNN  ssooiitt  aassssoocciiéé  àà  

ttoouuttee  ééttuuddee  eennvviissaaggeeaanntt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee  ppoouurr  qquu’’eenn  ssaa  qquuaalliittéé  dd’’eexxppeerrtt  eenn  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree,,  iill  ééccllaaiirree  llaa  llaanntteerrnnee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..    
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VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  rraassssuurréé  ll’’IICCCCNN  qquu’’uunn  pprroojjeett  ddee  cceettttee  

aammpplleeuurr  eesstt  aassssuujjeettttii  àà  uunnee  ééttuuddee  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  ssoocciiaallee  

pprrééaallaabbllee,,  eellllee--mmêêmmee  pprrééccééddééee  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  

aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  2211,,  2222  eett  2244  ddee  llaa  llooii  nn°°1111//000099  dduu  99  jjuuiilllleett  

22001111  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  AA  ccee  ttiittrree,,  ll’’IICCCCNN  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ggéérraanntt  dduu  PPaarrcc,,  nnee  ppeeuutt  

qquu’’êêttrree  ccoonnssuullttéé..  

EEuu  ééggaarrdd  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee  eett  aaffiinn  dd’’éévvaalluueerr  lleess  aatttteeiinntteess  

ccaauussééeess  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ddéécciiddéé  ddee  rreeccoouurriirr,,  ppaarr  

lleess  eexxppeerrttss,,  aauuxx  mméétthhooddeess  ddee  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  dd’’aaiirr,,  ddee  ssooll  eett  

ddee  vvééggééttaattiioonn  ddaannss  llee  ppéérriimmèèttrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  eett  ddee  ttoorrcchhaaggee  ;;  

aauu  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  ddaannss  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  eett  ddaannss  lleess  eefffflluueennttss  

aaiinnssii  qquu’’àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  vviissuueellllee  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  

LLeess  pprrééllèèvveemmeennttss  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  ddee  mmaanniièèrree  ddiifffféérreennttee  

ppoouurr  aannaallyyssee  eenn  llaabboorraattooiirree  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ééqquuiippeess  dd’’eexxppeerrttss..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  pprroopprreemmeenntt  ddiittss  ééttaaiitt  ddee  ::  

--  ddaannss  ll’’aaiirr,,  mmeessuurreerr  ssaa  qquuaalliittéé  eett  vvooiirr  ss’’iill  ccoonnttiieenntt  ddeess  ppoolllluuaannttss  eenn  

ccoonnttiinnuuee  ;;  

--  ddaannss  ll’’eeaauu,,  ddéétteerrmmiinneerr  ssaa  qquuaalliittéé  eenn  aammoonntt  eett  eenn  aavvaall  ddeess  aaccttiivviittééss  

ppééttrroolliièèrreess  eett  ddéétteecctteerr  llaa  pprréésseennccee  éévveennttuueellllee  ddee  ppoolllluuaannttss  ;;    

--  ddaannss  llee  ssooll  eett  ssuurr  llaa  vvééggééttaattiioonn,,  pprrééppaarreerr  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  àà  

ssoouummeettttrree  àà  uunnee  aannaallyyssee  pphhyyssiiccoocchhiimmiiqquuee  aaffiinn  dd’’eenn  éévvaalluueerr  llaa  

qquuaalliittéé..  
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LL’’oobbsseerrvvaattiioonn  iinn  ssiittuu  ddeess  oorrggaanniissmmeess  vviivvaannttss  vviissaaiitt  àà  eenn  

éévvaalluueerr  llaa  qquuaalliittéé  eett  llee  ddeeggrréé  ddee  ssttrreessss  éévveennttuueell  ;;  ttaannddiiss  qquuee  cceellllee  ffaaiittee  àà  

ll’’iinncciinnéérraatteeuurr  aavvaaiitt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  dd’’éévvaalluueerr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss..  

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  nnootteerr  qquuee  qquueellqquueess  iinncciiddeennttss  rreeggrreettttaabblleess  oonntt  

éémmaaiilllléé  lleess    ttrraavvaauuxx  ddeess  eexxppeerrttss  ssuurrttoouutt  aauu  mmoommeenntt  ooùù  iillss  ssee  ddééppllooyyaaiieenntt  

sseeuullss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..    AA  ttiittrree  iilllluussttrraattiiff,,  llaa  nnoottee  aaddrreessssééee  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ppaarr  lleess  eexxppeerrttss  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLuubbuummbbaasshhii  ::  

««  EEnn  ddaattee  dduu  2233  jjuuiinn  22001133,,  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  eeffffeeccttuuiioonnss  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  

ddeess  ssoollss  eett  ddeess  eeaauuxx  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa,,  nnoouuss  

aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  qquuee  ddeess  ééqquuiippeess  ppaarraallllèèlleess  ééttaaiieenntt  ssuurr  lleess  mmêêmmeess  ppiisstteess  

qquuee  nnoouuss  mmaaiiss  eennttrraaiinn  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  

ccoommpprroommeettttrree  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  nnooss  rrééssuullttaattss..  EEnn  eeffffeett,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  

nnoouuss  pprréélleevviioonnss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’eeaauu  ddeessttiinnééee  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

hhuummaaiinnee  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  KKiinnkkaassii,,  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iiddeennttiiffiiééeess  ccoommmmee  

ééttaanntt  aaggeennttss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ééttaaiieenntt  aauussssii  eennttrraaiinn  ddee  ppllaacceerr  ddeess  ffiillttrreess  

ssuurr  llee  mmêêmmee  ssiittee  ((VVooiirr  pphhoottoo  nn°°11  eett  nn°°22  ccii--ddeessssoouuss))  ;;  

TToouujjoouurrss  eenn  ddaattee  dduu  2233  jjuuiinn  22001133,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  eeffffeeccttuuiioonnss  lleess  

pprrééllèèvveemmeennttss  ddeess  ssoollss,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  ddeess  ttrraacceess  

ffrraaiicchheess  ddee  ggrraattttaaggee  eett  eexxccaavvaattiioonn  ddeess  mmêêmmeess  ssoollss  ddaannss  lleess  aabboorrddss  dduu  

vviillllaaggee  KKiinnkkaassii  ((vvooiirr  pphhoottooss  nn°°33  eett  nn°°44))..  LLoorrssqquuee  nnoouuss  aavvoonnss  iinntteerrrrooggéé  lleess  

hhaabbiittaannttss  dduu  vviillllaaggee,,  iillss  nnoouuss  oonntt  rrééppoonndduu  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  ddeess  aaggeennttss  

iiddeennttiiffiiééss  ccoommmmee  ééttaanntt  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  qquuii  pprrooccééddaaiieenntt  àà  ll’’eennllèèvveemmeenntt  

ddeess  ttrraacceess  vviissiibblleess  ddee  ppoolllluuttiioonn  ddeess  ssoollss  »»..    
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PPhhoottoo  NN°°1166  eett  1177  ::  PPllaacceemmeenntt  ddee  ffiillttrreess  ssuurr  lleess  ccoonndduuiitteess  ddee  bboorrnneess  ffoonnttaaiinneess  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  ppoouurr  ffaaiirree  oobbssttrruuccttiioonn  àà  ll’’eennqquuêêttee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn..  
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PPhhoottoo  nn°°1188  eett  1199  ::  TTrraacceess  ffrraaîîcchheess  dd’’eennllèèvveemmeenntt  eett  ddee  ggrraattttaaggee  ddeess  ssoollss  ppoolllluuééss..  

  

  

IIVV..22..22  SSOOCCIIEETTEE    CCOONNGGOOLLAAIISSEE  DDEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  DDEE  

RRAAFFFFIINNAAGGEE  ((SSOOCCIIRR))  

  

AA  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooiirr  ssii  SSOOCCIIRR  ppoolllluuee,,  llee  DDiirreecctteeuurr  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aa  iinnffoorrmméé  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  aa  

ttoouujjoouurrss  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  eett  pprrooccéédduurreess  ppoouurr  llaa  pprréévveennttiioonn  

ccoonnttrree  lleess  44  ttyyppeess  ppootteennttiieellss  ddee  ppoolllluuttiioonn  ssuuiivvaannttss  ::  EEmmiissssiioonn  ddee  GGaazz  ––  

pprroodduuiittss  lliiqquuiiddeess  ((hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  hhuuiilleess))  ––  DDéécchheettss  sseemmii  ssoolliiddeess  ––  

DDéécchheettss  ssoolliiddeess..  IIll  aa  àà  cceett  eeffffeett,,  aaxxéé  sseess  rrééppoonnsseess  ssuurr  lleess  22  ééppooqquueess  àà  

ssaavvooiirr  ::  
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11..  ppéérriiooddee  ddee  rraaffffiinnaaggee  ::  ddee  11996655  àà  11999999  ;;  

22..  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  ::  aaccttiivviittééss  ddee  ssttoocckkaaggee  eett  ttrraannssppoorrtt  

eesssseennttiieelllleemmeenntt..  

DDééjjàà  ddee  11996655  àà  11999999,,  SSOOCCIIRR  lluuttttaaiitt  ccoonnttrree  lleess  éémmiissssiioonnss  

ggaazzeeuusseess  ggéénnéérrééeess  ppaarr  llee  rraaffffiinnaaggee  eett  llee  ssttoocckkaaggee..  EEllllee  aavvaaiitt  éélleevvéé,,  àà  cceett  

eeffffeett,,  eenn  hhaauutteeuurr  ddeess  cchheemmiinnééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  nnoorrmmeess  eenn  vviigguueeuurr  

ppoouurr  llaa  ddiissppeerrssiioonn  ddeess  rreejjeettss  ggaazzeeuuxx..    

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  ddéécchheettss  lliiqquuiiddeess,,  llaa  SSOOCCIIRR  ppoossssèèddee  uunn  

rréésseeaauu  uunniiqquuee  ddee  lleeuurr  ttrraaiitteemmeenntt..  DDeeuuxx  bbaassssiinnss  ddéénnoommmmééss  AAPPII  

ssééppaarraatteeuurrss  rrééccuuppèèrreenntt  ttoouuss  lleess  rreejjeettss  pprroovveennaanntt  ddeess  ddiifffféérreennttss  ttaannkkss  ddee  

ssttoocckkaaggee  ggrrââccee  àà  uunn  rréésseeaauu  ddee  ddrraaiinnaaggee  eett  àà  llaa  lliiggnnee  ddee  ppoommppaaggee  ddeess  

eeaauuxx  hhuuiilleeuusseess  ddeess  bbaarrggeess  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  hhuuiilleess  uussaaggééeess  pprroovveennaanntt  

dduu  ggaarraaggee  eett  aauuttrreess  pprroodduuiittss  ddee  llaabboorraattooiirree..  

DDaannss  lleess  AAPPII,,  lleess  eeaauuxx  eett  lleess  hhuuiilleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssoonntt  

ssooiiggnneeuusseemmeenntt  ssééppaarrééeess  ppaarr  ddééccaannttaattiioonn  eett  ééccrréémmaaggee  rréégguulliieerr..  LLeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssoonntt  rrééccuuppéérrééss  ppoouurr  êêttrree  rrééggéénnéérrééss  ddaannss  llee  ttaannkk  ppeennddaanntt  

qquuee  lleess  eeaauuxx  ssoonntt  ddéévveerrssééeess  ddaannss  llee  fflleeuuvvee  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  aannaallyyssééeess..  

DDeess  ssiipphhoonnss  ssoonntt  ccoonnssttrruuiittss  llee  lloonngg  dduu  ddéévveerrssooiirr  eett  lleeuurr  ccoonntteennuu  eesstt  

aannaallyysséé  ppaarr  ssééqquueennccee  rréégguulliièèrree  ;;  ddee  mmêêmmee  llaa  zzoonnee  ddee  ddéévveerrsseemmeenntt  eesstt  

ccoonnttrrôôllééee  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ppaarr  ddeess  ééqquuiippeess  mmoobbiilleess..                

EEnn  oouuttrree,,  aaffiinn  ddee  lluutttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ccoonnttrree  lleess  ppeettiitteess  

ppoolllluuttiioonnss  rrééssuullttaanntt  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  àà  llaa  jjeettééee,,  llaa  

SSOOCCIIRR  eesstt  ééqquuiippééee  dd’’uunnee  bbaatttteerriiee  ddee  ccoouussssiinnss  oollééoo  aabbssoorrbbaannttss  aaiinnssii  qquuee  

ddeess  bboouuddiinnss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppllooyyééss  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  bbaarrrraaggeess  ddee  

rreetteennuuee  ccaappaabblleess  ddee  cciirrccoonnssccrriirree  lleess  nnaappppeess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  
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IIccii,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llee  ssiittee  ddee  llaa  jjeettééee  qquuii  ssuubbiitt  llee  

pphhéénnoommèènnee  ddee  mmaarrééeess  eesstt  ppoolllluuéé  ppaarr  iinntteerrmmiitttteennccee  ppaarr  ddeess  rreejjeettss  

pprroovveennaanntt  ddeess  ppoorrttss  ddee  BBAAKKUUYYAANNGGAA  eenn  aammoonntt  ddee  cceeuuxx  dduu  YYAACCHHTT  eett  ddee  

llaa  SSCCTTPP  eexx  OONNAATTRRAA  eenn  aavvaall  ;;  ddee  ddéétteerrggeennttss  ssoonntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  uuttiilliissééss  

aauuxx  ffiinnss  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  sseess  ppeettiitteess  ppoolllluuttiioonnss  aacccciiddeenntteelllleess..  

LLeess  uunniittééss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ––  bbaarrggeess  ssoonntt  ééqquuiippééeess  ddee  rreebboorrddss  eenn  

ffeerr  ppllaatt  ppoouurrvvuuss  ddee  ddaalloottss  ppoouurr  llaa  rreetteennuuee  ddeess  hhuuiilleess  eett//oouu  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  

qquuii  ppeeuuvveenntt  ssee  ddéévveerrsseerr  aacccciiddeenntteelllleemmeenntt  ssuurr  llee  ppoonntt  ppeennddaanntt  lleess  

ooppéérraattiioonnss  ddee  rreemmpplliissssaaggee  eett  ddee  ssoouuttiirraaggee,,  eenn  ttoouutt  tteemmppss..                

LLaa  sscciiuurree  ddee  bbooiiss  aacchheettééee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  llooccaall  ppeerrmmeett  

dd’’aasssséécchheerr  ccoommppllèètteemmeenntt  llaa  ttôôllee..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ss’’eesstt  aappppeessaannttiiee  ssuurr  llee  ccaass  ddee  llaa  bbaarrggee  

GGEEMMEENNAA  qquuii,,  eenn  22001111,,  aa  ccoonnnnuu  uunn  nnaauuffrraaggee  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  uunnee  ppoolllluuttiioonn  

rreellaattiivveemmeenntt  iimmppoorrttaannttee  eett  eennccoorree  vviissiibbllee  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  llooccaall..  LLaa  

SSOOCCIIRR  aa  ccoonnffiirrmméé  àà  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquuee  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  

mmaattéérriieelllleess  eett  llééggaalleess  aavvaaiieenntt  ééttéé  pprriisseess  àà  ll’’ééppooqquuee  eett  qquu’’uunnee  

ddooccuummeennttaattiioonn  ccoommppllèèttee  ééttaaiitt  ddiissppoonniibbllee..    

  
Photo n°20 : Destruction de la forêt de Mangroves5.  

                                                           
5
 Rapport CRGM : Photo 19 : Destruction de la forêt de Mangroves suite au naufrage de la barge GEMENA  
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SSeelloonn  SSOOCCIIRR,,  cceett  iinncciiddeenntt  uunniiqquuee  ddaannss  sseess  aannnnaalleess  lluuii  aa  

ppeerrmmiiss  ddee  ddéévveellooppppeerr  ttoouuttee  uunnee  sséérriiee  dd’’aaccttiioonnss  àà  llaa  ffooiiss  pprréévveennttiivveess  eett  

ccuurraattiivveess  nnoottaammmmeenntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  lliittttoorraall  pprroocchhee  aauu  ddéétteerrggeenntt  eett  llee  

ppiiqquuaaggee  ddee  MMaannggrroovveess..  CCeettttee  eexxppéérriieennccee  aauurraaiitt  ééttéé  ppaarrttaaggééee  aavveecc  

dd’’aauuttrreess  ooppéérraatteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  ppééttrroolliieerr  àà  ttrraavveerrss  ll’’AAffrriiqquuee..  

PPoouurr  rrééppoonnddrree  àà  uunnee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ccoouurraanntt  ddee  GGuuiinnééee,,  llaa  SSOOCCIIRR  ddiissppoossee  àà  

bboorrdd  ddee  ssoonn  ttaannkkeerr  MMTT  YYEEMMAA,,  ddee  ssoonn  rreemmoorrqquueeuurr  CCAASSTTOORR  aaiinnssii  qquu’’àà  

tteerrrree,,  dd’’uunn  ssttoocckk  ppeerrmmaanneenntt  ddeess  pprroodduuiittss  ddiissppeerrssaannttss  aaffiinn  ddee  lluutttteerr  

eeffffiiccaacceemmeenntt  eenn  ccaass  ddee  ppoolllluuttiioonn  dd’’eennvveerrgguurree  llooccaallee  eett//oouu  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

ppoouurr  llaaqquueellllee  ll’’uussaaggee  ddee  ccee  pprroodduuiitt  sseerraaiitt  aauuttoorriisséé..  

NNééaannmmooiinnss,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn,,  aa  eessttiimméé  qquu’’aapprrèèss  lleess  

pprrééjjuuddiicceess  ccaauussééss,,  SSOOCCIIRR  ddeevvaaiitt  aassssoocciieerr  ll’’IICCCCNN  ddaannss  llaa  ddééppoolllluuttiioonn  eett  llee  

rreebbooiisseemmeenntt  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  aaffffeeccttééee  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess..  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddéécchheettss  sseemmii  ssoolliiddeess  iissssuuss  ddeess  

eennttrreettiieennss  ppéérriiooddiiqquueess  ddee  rréésseerrvvooiirrss  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddeess  bbaarrggeess  àà  FFOOMMII,,  iillss  

ssoonntt  rrééccoollttééss  ssoouuss  ffoorrmmee  ddeess  bboouueess  eett  rréégguulliièèrreemmeenntt  ttrraaiittééss..  CCee  

pprroocceessssuuss  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  ss’’eeffffeeccttuuee  ppaarr  mmééllaannggee  ddee  ssoollss  ssaaiinnss  eett  ppaarr  

iinnjjeeccttiioonn  ddee  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeess..  

CCeess  tteerrrreeaauuxx  ppaarrttiiccuulliieerrss  ssoonntt  aannaallyyssééss  aavvaanntt  dd’’êêttrree  ddééccllaarrééss  

nnoonn  ppoolllluuaannttss..  

LLaa  SSOOCCIIRR  ccooooppèèrree  àà  cceett  eeffffeett  aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  mmêêmmee  qquu’’aavveecc  ll’’UUNNIIKKIINN  ddoonntt  eellllee  rreeççooiitt  

rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  cchheerrcchheeuurrss//ééttuuddiiaannttss  qquuii  œœuuvvrreenntt  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee  

ppoouurr  lleess  éécchhaannggeess  dd’’eexxppéérriieenncceess..  
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QQuuaanntt  aauuxx  ddéécchheettss  ssoolliiddeess,,  iillss  ssee  ccoommppoosseenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  

ddee  llaa  mmiittrraaiillllee  eett  ddee  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  sseess  uunniittééss  

fflloottttaanntteess..  

UUnnee  ddéécchhaarrggee  aauuxx  nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ccoouurraanntteess  eesstt  

aamméénnaaggééee  ppoouurr  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ppaarr  iinncciinnéérraattiioonn  ddeess  rreejjeettss  oorrggaanniiqquueess  

mméénnaaggeerrss  ;;  cceellllee--ccii  eesstt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  lleess  ssooiinnss  ddeess  sseerrvviicceess  

ddee  llaa  SSOOCCIIRR  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ssaanniittaaiirreess  eett  aaddmmiinniissttrraattiiffss  llooccaauuxx..  

UUnn  ppaarrcc  àà  mmiittrraaiilllleess  eexxiissttee  ddaannss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  SSOOCCIIRR  ooùù  

ssoonntt  iissoollééss  lleess  rreebbuuss  ddeess  mmééttaauuxx  eett  aauuttrreess  ééppaavveess..    

VVuu  llee  nniivveeaauu  rreellaattiivveemmeenntt  ffaaiibbllee  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  llaa  SSOOCCIIRR,,  vvoottrree  

CCoommmmiissssiioonn  aa  aapppprréécciiéé  lleess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss  ppoouurr  llaa  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  lleess  

mmeennaacceess  ddee  ppoolllluuttiioonn  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

IIVV..22..33    PPEERREENNCCOO--RREEPP  

  

AA  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ddeesscceennttee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppaarr  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  

dd’’eennqquuêêttee,,  sseeuullee  ll’’eennttrreepprriissee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ééttaaiitt  eenn  pprroodduuccttiioonn  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aauussssii  bbiieenn  eenn  ««  oonn  »»  qquu’’eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  cc’’eesstt  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  qquuii  aa  rreetteennuu  llaa  pplluuss  ggrraannddee  

aatttteennttiioonn  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  eeuu  ééggaarrdd  àà  sseess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreennccee..  DDèèss  

lloorrss,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ccoonntteennttééee  dd’’oobbsseerrvveerr  eett  dd’’aannaallyysseerr  

lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppoolllluuttiioonn,,  eellllee  aa  aauussssii  eexxaammiinnéé  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddaannss  ttoouuttee  lleeuurr  gglloobbaalliittéé  ppaassssaanntt  dduu  nniivveeaauu  ddee  pprroodduuccttiioonn  

aauuxx  pprroojjeeccttiioonnss  dd’’aavveenniirr  eett  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree  eennttrree  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess  

eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  ddeess  aaccttiioonnss  
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dd’’aattttéénnuuaattiioonn  ddee  ll’’iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddeess  aacctteess  iinnéévviittaabblleess  lliiééss  

aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ppééttrroolliièèrreess..          

IIVV..22..33..11  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN    

  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  eesstt  uunnee  ccoommppaaggnniiee  ffrraannccoo--bbrriittaannnniiqquuee  ooppéérraanntt  

ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  ppééttrroollee  ddoonntt  llee  ssiièèggee  aaddmmiinniissttrraattiiff  eesstt  àà  PPaarriiss  eett  llee  

ssiièèggee  tteecchhnniiqquuee  àà  LLoonnddrreess..  LLee  ggrroouuppee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eesstt  uunnee  

mmuullttiinnaattiioonnaallee  aaccttiivvee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ccoonnttiinneennttss  ddoonntt  ll’’EEuurrooppee  ((RRooyyaauummee  

UUnnii)),,  ll’’AAffrriiqquuee  ((CCaammeerroouunn,,  GGaabboonn,,  EEggyyppttee,,  RRDD  CCoonnggoo))  eett  ll’’AAmméérriiqquuee  

llaattiinnee  ((CCoolloommbbiiee,,  PPéérroouu,,  GGuuaatteemmaallaa))..    

PPEERREENNCCOO--RREEPP  rreeddéévveellooppppee  ddeess  cchhaammppss  mmaattuurreess  eett  

mmaarrggiinnaauuxx  rreecceellaanntt  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn  ppeettiittee  qquuaannttiittéé  eett  ddoonntt,,  sseelloonn  

ll’’eennttrreepprriissee,,  llee  ppootteennttiieell  ppééttrroolliieerr  eesstt  ffaaiibbllee  eett  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddiiffffiicciillee  ddaannss  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’ooppéérraattiioonnss  ccllaassssiiqquueess..    

IIll  ssiieedd  ddee  ssoouulliiggnneerr  àà  ccee  nniivveeaauu  qquuee  ::  ««  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  dduu  mmoonnddee  ccoonnssiissttee  àà  rraacchheetteerr  eett  

eexxppllooiitteerr  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ddiitteess  mmââttuurreess,,  eessttiimmééeess  nnoonn  rreennttaabblleess  ppaarr  

dd’’aauuttrreess  eennttrreepprriisseess,,  ssoouuvveenntt  ssiittuuééeess  ddaannss  ddeess  zzoonneess  ooùù  lleess  rriissqquueess  

dd’’aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ssoonntt  ffoorrttss  eett  llaa  qquueessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  sseennssiibbllee66  »»..    

EEnn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  

hhéérriittéé  eenn  22000011  ddeess  bbllooccss  ppééttrroolliieerrss  ddee  CChheevvrroonn  ssuurr  llaa  ccôôttee  aattllaannttiiqquuee  ooùù  iill  

eesstt  ll’’uunniiqquuee  ooppéérraatteeuurr  ppééttrroolliieerr..  SSaa  zzoonnee  dd''ooppéérraattiioonn  eesstt  ssiittuuééee  ssuurr  llaa  

ccôôttee  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  MMuuaannddaa  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dduu  BBaass--CCoonnggoo..  

                                                           
6
 Terre des hommes France, rapport sur les conséquences sociales et environnementales des activités de 

l’entreprise PERENCO GUATEMALA LIMETED, publié par le Collectif Guatemala, page 4. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Congo
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LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  ppeerrmmiiss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ppoorrtteerraaiitt  ssuurr  pprrèèss  

ddee  11..446666  kkmm²²..  LLeess  ttiittrreess  lluuii  ssoonntt  aaccccoorrddééss  ppaarr  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  

àà  ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°8811--001133  dduu  0022  AAvvrriill  11998811  ppoorrttaanntt  llééggiissllaattiioonn  ggéénnéérraallee  

ssuurr  lleess  mmiinneess  eett  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..    

PPEERREENNCCOO--RREEPP  bbéénnééffiicciiee,,  àà  cceett  eeffffeett,,  ddee  ddeeuuxx  ccoonnvveennttiioonnss  

ssuuiivvaanntteess  ::  

  CCoonnvveennttiioonn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  ––  GGRROOUUPPEE  CCHHEEVVRROONN--TTEEXXAACCOO  ssiiggnnééee  llee  

0099  aaooûûtt  11996699  aavveecc  lleess  ssoocciiééttééss  dduu  GGrroouuppee  CCHHEEVVRROONN  ppoouurr  uunnee  

dduurrééee  ddee  ttrreennttee  aannss..  CCeettttee  ccoonnvveennttiioonn  aa  ééttéé  rreennoouuvveellééee  eenn  11999955,,  

ppoouurr  vviinnggtt  aannss,,  aavveecc  pprriissee  dd’’eeffffeett  eenn  22000055  eett  eellllee  ccoommpprreenndd  77  

aavveennaannttss  ddoonntt  llee  rrééggiimmee  ffiissccaall  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ssee  pprréésseennttee  ddee  llaa  

mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::    

--  11%%  ddee  llaa  ttaaxxee  ssttaattiissttiiqquuee  ssuurr  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  dduu  ppééttrroollee  bbrruutt  ;;    

--  4400%%  ddee  llaa  mmaarrggee  ddiissttrriibbuuaabbllee,,  cc’’eesstt--aa--ddiirree,,  aapprrèèss  ddéédduuccttiioonn  ddee  

ttoouutteess  lleess  ddééppeennsseess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  yy  ccoommpprriiss  lleess  ffrraaiiss  ddee  

ffoorraaggee  iinnccoorrppoorreellss,,  ooppéérraattiioonnnneellss  eett  ppuuiittss  sseeccss,,  ddeess  

aammoorrttiisssseemmeennttss  eett  ddee  llaa  ttaaxxee  ssttaattiissttiiqquuee  ;;    

--  2200%%  ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ddee  6600%%  rreessttaanntt  ddee  rreevveennuuss  ddeess  

ssoocciiééttééss  ;;    

--  4400%%  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ssoonntt  ppaayyééss  ssuurr  bbaassee  ddee  

llaa  ppaarrtt  ddee  6600%%  ddeess  ssoocciiééttééss  ssuurr  llaa  mmaarrggee  ddiissttrriibbuuaabbllee  aapprrèèss  

ddéédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  2200%%..  

  CCoonnvveennttiioonn  ««  oonn  sshhoorree  »»  ––  GGRROOUUPPEE  PPEERREENNCCOO--RREEPP  //LLIIRREEXX  ssiiggnnééee  

llee  1111  aaooûûtt  11996699  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  ttrreennttee  aannss..  LLeess  ttrrooiiss  

ccoonncceessssiioonnss  lluuii  aattttrriibbuuééeess  oonntt  ééttéé  rreennoouuvveellééeess  eenn  11999988  ppoouurr  uunnee  
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dduurrééee  ddee  vviinnggtt  aannss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aavveecc  uunnee  pprriissee  dd’’eeffffeett  eenn  22000099,,  

22001133  eett  22001144..  EEllllee  ccoommppttee  aaccttuueelllleemmeenntt  88  aavveennaannttss  ddoonntt  llee  rrééggiimmee  

ffiissccaall  eett  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  llee  ssuuiivvaanntt  ::  

--  RRooyyaallttiieess  ddee  1122,,55%%  aauu  ppooiinntt  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ;;    

--  IImmppôôtt  SSppéécciiaall  FFoorrffaaiittaaiirree  ddee  4400%%  ppaayyéé  ppaarr  aavvaannccee  mmeennssuueellllee  ddee  

2200%%  ((aavvaanntt  rréégguullaarriissaattiioonn  qquuii  iinntteerrvviieenntt  eenn  ffiinn  dd’’eexxeerrcciiccee))  ssuurr  

lleess  bbéénnééffiicceess  ccaallccuullééss  aapprrèèss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  cchhaarrggeess  ;;    

--  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  1155%%..  

  

                                                    

CCaarrttee  nn°°44  ::  BBllooccss  aattttrriibbuuééss  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eenn  ««  oonn  eett  ooffff  sshhoorree  »»77..  

SSuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ooppèèrree  àà  ttrraavveerrss  ttrrooiiss  ssoocciiééttééss  ::  

--  eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»,,  iinntteerrvviieenntt  MMIIOOCC  ((MMuuaannddaa  IInntteemmaattiioonnaall  OOiill  

CCoommppaaggnnyy))  qquuii,,  aavveecc  5500%%  ddeess  ppaarrttss,,  ttrraavvaaiillllee  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  

TTeeiikkookkuu,,  uunn  ggrroouuppee  jjaappoonnaaiiss  ((3322%%))  eett  lleess  1188%%  rreessttaannttss  ééttaanntt  

ddéétteennuuss  ppaarr  OODDSS,,  ffiilliiaallee  ddee  CChheevvrroonn--TToottaall  ;;  

                                                           
7
 Rapport UNILU : FigureII.1. Localisation des champs pétroliers de PERENCO-REP à Muanda  
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--  eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»,,  ooppèèrreenntt  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ((5555%%))  eett  LLiirreexx  ((4455%%))  

ddaannss  lleeqquueell  llaa  CCoonnggoollaaiissee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ((CCoohhyyddrroo))  ddééttiieenntt  

1155%%  ddeess  ppaarrttss..  

LLaa  pprroodduuccttiioonn  jjoouurrnnaalliièèrree  ««  oonn  sshhoorree  »»  eett  ««  ooffff  sshhoorree  »»  ddee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  eesstt  ccuummuullééee  aauuttoouurr  ddee  2255..000000  bbaarriillss  eenn  ddééppiitt  dduu  nnoommbbrree  

ccrrooiissssaanntt  ddee  ppuuiittss  dd’’eexxttrraaccttiioonn  eessttiimmééss  àà  5599  eenn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  eett  333377  eenn  

««  oonn  sshhoorree  »»  àà  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ddeesscceennttee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ssooiitt  

339966  ppuuiittss  eenn  pprroodduuccttiioonn..  

CCeettttee  pprroodduuccttiioonn  ssttaaggnnee  aauuttoouurr  ddee  cceettttee  vvaalleeuurr  ddeeppuuiiss  11997755  àà  

ccee  jjoouurr  aavveecc  uunnee  pprroodduuccttiioonn  ««  oonn  sshhoorree  »»  qquuii  eesstt  ppaassssééee  ddee  00  àà  1100..000000  

bbaarriillss//jjoouurr  eennttrree  11998800  eett  11998877  eett  qquuii  ss’’eesstt  ssttaabbiilliissééee  àà  ccee  nniivveeaauu  ddeeppuuiiss  

lloorrss  ttaannddiiss  qquuee  llaa  bbaallaannccee  ddee  1155..000000  bbaarriillss  eesstt  ccoouuvveerrttee  ppaarr  llaa  pprroodduuccttiioonn  

««  ooffff  sshhoorree  »»..  

  
GGrraapphhiiqquuee  nn°°11  ::  hhiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  PPEERREENNCCOO--RREEPP  
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LLeess  pprroojjeeccttiioonnss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  iinnddiiqquueenntt  qquu’’àà  ppaarrttiirr  ddee  

cceettttee  aannnnééee  22001133,,  ll’’eennttrreepprriissee  ss’’eennggaaggee  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  ccaammppaaggnnee  

««  ooffff  sshhoorree  »»,,  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ttrrooiiss  nnoouuvveeaauuxx  ppuuiittss  ssuurr  LLiibbwwaa  

eett  TTsshhiiaallaa..    

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ppuuiittss  dd’’eexxpplloorraattiioonn  eett  llaa  ccoonndduuiittee  

dd’’uunnee  eexxpplloorraattiioonn  ppaarr  ssiissmmiiqquuee  àà  ddaattee  ssoonntt  bbllooqquuééss  ssuuiittee  aauu  mmaannqquuee  

dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  nnaavviigguueerr  ddaannss  lleess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess  aannggoollaaiisseess..  

CCeeppeennddaanntt,,  ttoouutteess  cceess  ppeerrssppeeccttiivveess  nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  ddoonnnneerr  uunnee  

ffrruuccttuueeuussee  pprroojjeeccttiioonn  aauu--ddeellàà  ddeess  aannnnééeess  22002200  ssuurr  uunnee  pprroodduuccttiioonn  ddoonntt  

llaa  tteennddaannccee  rreesstteerraa  bbaaiissssiièèrree  ssoouuss  llee  nniivveeaauu  aaccttuueell  ddee  2255..000000  bbaarriillss//jjoouurr  

eenn  ddééppiitt  ddee  ttoouuss  lleess  ccaappiittaauuxx  qquuii  sseerraaiieenntt  ccoonnsseennttiiss  aauu  ccoouurrss  ddee  

pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess..  CCeettttee  ddoonnnnee  aa  ddééppaasssséé  lleess  lliimmiitteess  ddeess  tteerrmmeess  ddee  

rrééfféérreennccee  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  qquuii  ll’’ééppiinnggllee  ppoouurrttaanntt  ccaarr  lleess  

ccoonncclluussiioonnss  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee  nnee  ppoouuvvaanntt  qquuee  ssee  ffoonnddeerr  ssuurr  llee  ccaarraaccttèèrree  

ssooiitt  éépphhéémmèèrree  ssooiitt  ppéérreennnnee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  dd’’eexxttrraaccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  

tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ffeerraa  ddoonncc  œœuuvvrree  uuttiillee  dd’’eexxppllooiitteerr  

aavveecc  ll’’eennttrreepprriissee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  llee  ccoonntteennuu  dduu  ggrraapphhiiqquuee  ccii--ddeessssoouuss..    

  
GGrraapphhiiqquuee  nn°°22  ::  pprroojjeeccttiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ppoouurr  lleess  2200  aannss  àà  vveenniirr..  



82 
 

DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  fflloowwsshheeeett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  eexxttrraaccttiioonnss,,  llee  

bbrruutt  ««  oonn  sshhoorree  »»  eesstt  ccoonncceennttrréé  aauu  nniivveeaauu  dduu  tteerrmmiinnaall  tteerrrreessttrree  MMiibbaallee  

EEaasstt  eett  ttrraannssfféérréé  ppaarr  ppiippee--lliinneess  ssoouuss--mmaarriinnss  ssuurr  llee  tteerrmmiinnaall  MMiibbaallee  eenn  

mmeerr  qquuii  rreeççooiitt  aauussssii  llaa  pprroodduuccttiioonn  ««  ooffff  sshhoorree  »»..  LLee  bbrruutt  aaiinnssii  rréécceeppttiioonnnnéé  

ssuurr  ccee  tteerrmmiinnaall  eesstt  eennvvooyyéé  ppoouurr  ssttoocckkaaggee  àà  bboorrdd  dduu  tteerrmmiinnaall  fflloottttaanntt  ddee  

KKaallaammuu  qquuii  ooffffrree  uunnee  ccaappaacciittéé  ddee  ssttoocckkaaggee  dd''uunn  mmiilllliioonn  ddee  bbaarriillss..  

  

IIVV..22..33..22  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  SSOOCCIIAALLEESS  

  

PPEERREENNCCOO--RREEPP//RRDDCC  mmeett  eenn  eexxeerrgguuee  llee  pprrooggrraammmmee  ssoocciiaall  

ccoonnvveennttiioonnnneell  eett  bbéénnéévvoollee,,  aappppuuyyaanntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnttééggrraall  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ddee  MMuuaannddaa..    

LLee  pprrooggrraammmmee  ccoonnvveennttiioonnnneell  rreellèèvvee  dd’’uunnee  ddoottaattiioonn  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ddee  221100..000000  

UUSSDD  ppaarr  aann  ddoonntt  llaa  ggeessttiioonn  eesstt  ccoonnffiiééee  aauu  CCoommiittéé  ddee  CCoonncceerrttaattiioonn  ddee  

MMuuaannddaa  ((CCOOCCOODDEEMM))  ppoouurr  llaa  ppaarrttiiee  pprrooggrraammmmaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  eett  àà  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  ppoouurr  llaa  ppaarrttiiee  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  

CCeettttee  ddoottaattiioonn  aappppaarraaîîtt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  vvuuee  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  bbeessooiinnss  

ssoocciiaauuxx  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt  llee  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  mmiiss  eenn  

ppllaaccee  ccoonndduuiitt  àà  ddeess  ssuussppiicciioonnss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  ddéépplloorree  

uunnee  ooppaacciittéé  eett  uunn  mmaannqquuee  ddee  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  lleess  aaffffeeccttaattiioonnss  ddee  cceettttee  

eennvveellooppppee..  

LLee  pprrooggrraammmmee  bbéénnéévvoollee  sseerraaiitt  bbaasséé  ssuurr  uunnee  mmiissee  àà  

ddiissppoossiittiioonn  nnoonn  ccoonnvveennttiioonnnneellllee  dd’’eennvviirroonn  11..550000..000000  UUSSDD  ppaarr  aann  ppaarr  

PPEERREENNCCOO--RREEPP..  SSaa  ggeessttiioonn  eesstt  ddoonncc  rreessttééee  ddaannss  lleess  pprréérrooggaattiivveess  

eexxcclluussiivveess  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP..    
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VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nn’’aa  ddoonncc  ppaass  ppuu  éévvaalluueerr  llaa  vvéérraacciittéé  ddee  

cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  nn’’aa  ppaass  ppuu  êêttrree  ccoonnffrroonnttééee  aauuxx  ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  uunnss  

eett  ddeess  aauuttrreess  qquuii  ddiivveerrggeenntt  ttoottaalleemmeenntt  ssuurr  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  cceettttee  

eennvveellooppppee..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  cceess  aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee  

eennvveerrgguurree  ppoorrtteenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  

ddee  ffoorrmmaattiioonnss  mmééddiiccaalleess  eett  ssccoollaaiirreess,,  àà  llaa  ddeesssseerrttee  eenn  éélleeccttrriicciittéé  eett  eenn  

eeaauu  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee..  LLee  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ccee  

pprrooggrraammmmee  nnee  sseemmbbllee  cceeppeennddaanntt  ppaass  rreennccoonnttrreerr  lleess  aatttteenntteess  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  qquuii,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  oonntt  dduu  mmaall  àà  

ss’’aapppprroopprriieerr  lleess  ddiifffféérreennttss  pprrooggrraammmmeess  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP..  

  

IIVV..33    DDEESS  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN  

  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  rreeccuueeiillllii  nnoottaammmmeenntt  qquueellqquueess  

oobbsseerrvvaattiioonnss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddeess  eexxppeerrttss  qquuii  ssee  pprréésseenntteenntt  ddee  llaa  

mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::      

IIVV..33..11    OObbsseerrvvaattiioonnss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  sseelloonn  UUNNIILLUU  
  

CCeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssoonntt  aaccccoommppaaggnnééeess  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  

ppoossssiibbllee  ddeess  pphhoottooss  yy  rreellaattiivveess  ::  

11..  LLeess  ffeeuuiilllleess  ddeess  aarrbbrreess  àà  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss  ssoonntt  ccaallcciinnééeess  eett//oouu  

ccoorrrrooddééeess  ((nnééccrroossééeess  sseelloonn  llaa  CCoommmmiissssiioonn))..  IIll  eesstt  ffoorrtt  pprroobbaabbllee  

qquuee  ll’’oorriiggiinnee  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ssooiitt  llee  ttoorrcchhaaggee  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  

ll’’éémmaannaattiioonn  ddeess  ggaazz  ttooxxiiqquueess  eett  ccoorrrroossiiffss  tteellss  qquuee  llee  SSOO22  eett  llee  NNOO22..  
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PPhhoottoo  nn°°2211  ::  DDééppéérriisssseemmeenntt  ddee  llaa  fflloorree  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa

88
  

  

22..  LLeess  ccooccoottiieerrss  dduu  vviillllaaggee  KKoonnggoo  ssee  ssoonntt  iinnttééggrraalleemmeenntt  aattrroopphhiiééss  eett  

nnee  ppoorrtteenntt  pplluuss  nnii  ffeeuuiilllleess  nnii  ffrruuiittss  ((vvooiirr  pphhoottoo  ccii--ddeessssuuss))..  AA  ll’’iinnssttaarr  

ddeess  ffeeuuiilllleess  ddeess  aarrbbrreess  ddee  llaa  pphhoottoo  ddee  llaa  ffiigguurree  pprrééccééddeennttee,,  ll’’oorriiggiinnee  

ddee  cceettttee  ddééggrraaddaattiioonn  sseerraaiitt  llee  ttoorrcchhaaggee  eett  ll’’éémmiissssiioonn  ddeess  ggaazz  

ttooxxiiqquueess  eett  ccoorrrroossiiffss  tteellss  qquuee  llee  SSOO22  eett  llee  NNOO22..  

                      
PPhhoottoo  nn°°2222  ::  VViillllaaggee  KKoonnggoo  ::  vvuuee  ddeess  ccooccoottiieerrss  aattrroopphhiiééss

99
  

  

                                                           
8
 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..1100  DDééppéérriisssseemmeenntt  ddee  llaa  fflloorree  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  

MMuuaannddaa.. 
9
  RRaappppoorrtt  UUNNIILLUU  ::  FFiigguurree  IIVV..1111  VViillllaaggee  KKoonnggoo  ::  vvuuee  ddeess  ccooccoottiieerrss  aattrroopphhiiééss  
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33..  LLeess  ppooiissssoonnss  ppêêcchhééss  ssuurr  llaa  ccôôttee  pprréésseenntteenntt  ddeess  ttââcchheess  nnooiirreess  aauu  

nniivveeaauu  ddee  lleeuurrss  bbrraanncchhiieess..  LL’’oorriiggiinnee  ddee  cceess  ttââcchheess  sseerraaiitt  llee  

ddéévveerrsseemmeenntt  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  oouu  ddeess  eeaauuxx  cchhaarrggééeess  eenn  pprroodduuiittss  

ppééttrroolliieerrss  ddaannss  lleeuurr  mmiilliieeuu  nnaattuurreell..  

  

                          
PPhhoottoo  nn°°2233  ::  CChhaannggeemmeenntt  ddee  ccoouulleeuurr  aauu  nniivveeaauu  ddeess  bbrraanncchhiieess  ddeess  ppooiissssoonnss

1100
  

  
  

44..  AA  pplluussiieeuurrss  eennddrrooiittss,,  oonn  ppeeuutt  vvooiirr  qquuee  lleess  ccoonndduuiitteess  qquuii  vvééhhiiccuulleenntt  

lleess  eeaauuxx  uussééeess  oouu  llee  ppééttrroollee  bbrruutt  ssoonntt  ddééjjàà  vvééttuusstteess..  CCeess  ccoonndduuiitteess  

ssoonntt  rroouuiillllééeess,,  rroonnggééeess  ppaarr  ll’’ooxxyyddaattiioonn  eett  pprréésseenntteenntt  mmêêmmee  ddeess  

ttrroouuss  oobbsseerrvvaabblleess  àà  ll’’œœiill  nnuu  ::  dd’’ooùù  llee  rriissqquuee  dd’’aavvooiirr  ddeess  ffuuiitteess  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  ll’’eeaauu..  

  

                                  
PPhhoottoo  nn°°2244  ::  VVuuee  ddee  llaa  vvééttuussttéé  dduu  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa

1111
  

                                                           
10 Rapport UNILU : Figure IV.12 Changement de couleur au niveau des branchies des poissons 
1111

  RRaappppoorrtt  UUNNIILLUU  ::  FFiigguurree  IIVV..1133  VVuuee  ddee  llaa  vvééttuussttéé  dduu  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa  
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55..  LLeess  ccoonndduuiitteess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttrraavveerrsseenntt  ddeess  rriivviièèrreess  eett  ddee  zzoonneess  

hhuummiiddeess  ssaannss  pprrootteeccttiioonn  aaddééqquuaattee  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  ttoouuttee  ffuuiittee  

aacccciiddeenntteellllee..  

                                        
      PPhhoottoo  nn°°2255  ::  RRiivviièèrree  ttrraavveerrssééee  ppaarr  uunnee  ccoonndduuiittee  ssaannss  ggaaiinnee  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  vvééhhiiccuullaanntt  dduu  ppééttrroollee

1122
  

  

                                
PPhhoottoo  nn°°2266  ::  PPooiinntt  dd’’aaccccèèss  ddee  llaa  ccoonndduuiittee  qquuii  ppaassssee  ddaannss  llaa  rriivviièèrree

1133
  

  

  

                                                           
1122

  RRaappppoorrtt  UUNNIILLUU  ::  RRiivviièèrree  ttrraavveerrssééee  ppaarr  uunnee  ccoonndduuiittee  ssaannss  ggaaiinnee  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  vvééhhiiccuullaanntt  dduu  

ppééttrroollee  
13

 Rapport UNILU :  FFiigguurree  IIVV..2211  PPooiinntt  dd’’aaccccèèss  ddee  llaa  ccoonndduuiittee  qquuii  ppaassssee  ddaannss  llaa  rriivviièèrree 
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66..  LLeess  ddéécchheettss  ssoolliiddeess  ssoonntt  aabbaannddoonnnnééss  ddaannss  llaa  nnaattuurree..  OOnn  ddiirraaiitt  qquuee  

llaa  ssoocciiééttéé  nnee  ddiissppoossee  ppaass  dd’’uunn  ppllaann  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

ddéécchheettss  ((eellllee  nn’’eenn  ddiissppoossee  ppaass  eenn  eeffffeett  sseelloonn  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn))..  

  

                          
PPhhoottoo  nn°°2277  ::  DDéécchhaarrggee  iinnccoonnttrrôôllééee  ddee  llaa  ffeerrrraaiillllee  àà  MMuuaannddaa

1144
  

  

QQuuaanntt  aauuxx  ddéécchheettss  ddee  ttoouutteess  nnaattuurreess,,  iillss  ssoonntt  eennffoouuiiss  ddaannss  

ddee  ffoosssseess  nnoonn  aamméénnaaggééeess  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduu  ssooll  eett  ddeess  eeaauuxx  

ssoouutteerrrraaiinneess..  

                      
PPhhoottoo  nn°°2288  ::  FFoossssee  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  ddéécchheettss1155..  

                                                           
14 Rapport UNILU : Figure IV.14 Décharge incontrôlée de la ferraille à Muanda  
15

 Rapport UNILU : Figure IV.27 Fosse d’enfouissement de déchets non aménagés à la décharge de PERENCO 
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77..  LLeess  ttoorrcchhèèrreess  ssoonntt  iinnssttaallllééeess  àà  rraass  llee  ssooll..  OOuuttrree  ll’’éémmiissssiioonn  dduu  CCOO22  

qquuii  eesstt  uunn  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree,,  cceettttee  pprraattiiqquuee  eesstt  nnééffaassttee  ssuurr  llee  

ppllaann  eennvviirroonnnneemmeennttaall..  

  

                      
  

PPhhoottoo  nn°°2299  ::  TToorrcchhèèrree  iinnssttaallllééee  àà  rraass  llee  ssooll  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa
1166

  

  

  

VVooiiccii  qquueellqquueess  mmééffaaiittss  ddee  cceettttee  pprraattiiqquuee  ::  

--  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoommbbuussttiioonn  pplluussiieeuurrss  pphhéénnoommèènneess  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  

lliieeuu  ((ccoommbbuussttiioonn  iinnccoommppllèèttee,,  ppyyrroollyyssee,,  eettcc..))  eett  ccoonndduuiirree  àà  

ll’’éémmiissssiioonn  ddeess  ggaazz  aacciiddeess  eett//oouu  ttooxxiiqquueess  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  ((NNOOxx,,  

SSOO22,,  HHAAPP))  ;;  

                                                           
16 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..1155  TToorrcchhèèrree  iinnssttaallllééee  àà  rraass  llee  ssooll  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  

MMuuaannddaa  
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SScchhéémmaa  nn°°11  ::  ccoommppoossééss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ssee  ffoorrmmeerr  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoommbbuussttiioonn  dduu  ggaazz

1177
..  

  

--  llaa  ffllaammmmee  eett  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ttoorrcchhèèrreess  ppeerrttuurrbbeenntt  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  

nnooccttuurrnnee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccaauussaanntt  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ppiièèggee  

ééccoollooggiiqquuee,,  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  eessppèècceess  dd’’iinnsseecctteess  qquuaanndd  iillss  vviieennnneenntt  

mmaassssiivveemmeenntt  ssee  bbrrûûlleerr  ddaannss  llaa  ffllaammmmee..  PPaarr  eexxeemmppllee  ppoouurr  llaa  ffaammiillllee  

ddee  ppaappiilllloonnss  nnooccttuurrnneess,,  aappppeellééss  sspphhiinnxx,,  qquuii  ppoolllliinniisseenntt  ddiivveerrss  

aarrbbrreess  eett  ppllaanntteess..  CChhaaqquuee  eessppèèccee  ddee  cceess  ppaappiilllloonnss  ddee  nnuuiitt  ppoolllliinniissee  

uunnee  sseeuullee  eessppèèccee  vvééggééttaallee,,  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee  ssii  uunn  ttyyppee  

ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ppaappiilllloonn  eesstt  aabbsseenntt,,  lleess  ppllaanntteess  qquuii  ddééppeennddeenntt  dd’’eellllee  

nnee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ppoolllliinniissééeess  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  nnee  ppoouurrrroonntt  ssee  

rreepprroodduuiirree..  

  

LLaa  ccoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee  ((CCDDBB)),,  ttrraaiittéé  

iinntteerrnnaattiioonnaall  aaddooppttéé  lloorrss  dduu  ssoommmmeett  ddee  llaa  TTeerrrree  àà  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  eenn  

11999922  ddoonntt  llaa  RRDDCC  eesstt  ssiiggnnaattaaiirree,,  iinntteerrddiitt  ccee  ggeennrree  ddee  pprraattiiqquuee..  

  

  

                                                           
17 Rapport UNILU :  FFiigguurree  IIVV..1155  TToorrcchhèèrree  iinnssttaallllééee  àà  rraass  llee  ssooll  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa 



90 
 

88..  LLeess  eeaauuxx  ddeess  rriivviièèrreess  aauuttoouurr  ddeess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss  ssoonntt  àà  pplluussiieeuurrss  

eennddrrooiittss  aannoorrmmaalleemmeenntt  ccoolloorrééeess..  

  
  

PPhhoottoo  nn°°3300  ::  VVuuee  ddee  llaa  rriivviièèrree  LLuunnggaa  ::  ll’’eeaauu  ccoonnssoommmmééee  eesstt  rroouuggeeââttrree
1188

  

  

99..  LLeess  eefffflluueennttss  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ssééppaarraattiioonn  eeaauu  ––  bbrruutt  ssoonntt  rreejjeettééss  

àà  ll’’ooccééaann  ffoorrtteemmeenntt  cchhaarrggééss..  

  

                                                           
18 Rapport UNILU :  FFiigguurree  IIVV..1177  VVuuee  ddee  llaa  rriivviièèrree  LLuunnggaa  ::  ll’’eeaauu  ccoonnssoommmmééee  eesstt  rroouuggeeââttrree  
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PPhhoottoo  nn°°3311  eett  3322  ::  PPrrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonn  aauu  lliieeuu  dduu  ddéévveerrsseemmeenntt  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  ddaannss  ll’’ooccééaann  ::  

ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  rreejjeettéé  àà  ll’’ooccééaann  eesstt  cchhaarrggéé  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess
1199,,2200

  

  

LL’’iimmppaacctt  ddee  cceess  eefffflluueennttss  ddéévveerrssééss  ssuurr  llaa  ppllaaggee  aavvaanntt  ddee  

ccoouulleerr  vveerrss  ll’’ooccééaann  llaaiissssee  vvooiirr  uunnee  ccoolloorraattiioonn  nnooiirrââttrree  dduu  ssooll,,  ssiiggnnee  dd’’uunnee  

ppoolllluuttiioonn  aavvéérrééee  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  

  
PPhhoottoo  nn°°3333  ::  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonn  ddee  ssaabbllee  ssuurr  llaa  ppllaaggee  aauu  lliieeuu  dduu  ddéévveerrsseemmeenntt  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  

ddaannss  ll’’ooccééaann
2211

  

  
                                                           
19 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..1199  VVuuee  ddeess  ccoonndduuiitteess  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  vveerrss  ll’’ooccééaann  
20 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..1188  PPrrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonn  aauu  lliieeuu  dduu  ddéévveerrsseemmeenntt  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  

ddaannss  ll’’ooccééaann  ::  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  rreejjeettéé  àà  ll’’ooccééaann  eesstt  cchhaarrggéé  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  
21 RRaappppoorrtt  UUNNIILLUU  ::  FFiigguurree  IIVV..2244  PPrrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonn  ddee  ssaabbllee  ssuurr  llaa  ppllaaggee  aauu  lliieeuu  dduu  

ddéévveerrsseemmeenntt  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  ddaannss  ll’’ooccééaann  ::  llaa  ccoolloorraattiioonn  nnooiirrââttrree  ttrraadduuiitt  uunnee  ppoolllluuttiioonn  eenn  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aavvéérrééee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquuii  nnee  nnéécceessssiittee  mmêêmmee  ppaass  dd’’aannaallyyssee 
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1100..  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  bboouuee  ddee  ffoorraaggee  nnee  rreessppeeccttee  ppaass  lleess  nnoorrmmeess  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreejjeett  ddeess  ddéécchheettss    iinndduussttrriieellss..  

EEllllee  eesstt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  eennffoouuiiee  ddaannss  uunnee  ffoossssee..    

  

                            
PPhhoottoo  nn°°3344  ::  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  ddaannss  uunnee  ffoossssee  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  llaa  bboouuee  ddee  ffoorraaggee

2222
  

  

1111..  LLeess  ddéécchheettss,,  mmêêmmee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ddaannggeerreeuuxx  ééttaaiieenntt  iinncciinnéérrééss  

ssaannss  rreessppeecctt  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  

  
PPhhoottoo  nn°°3355  ::  IInncciinnéérraattiioonn  iinnccoonnttrrôôllééee  ddeess  ddéécchheettss

2233
  

                                                           
22

 RRaappppoorrtt  UUNNIILLUU  ::  FFiigguurree  IIVV..2233  PPrrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  ddaannss  uunnee  ffoossssee  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  llaa  

bboouuee  ddee  ffoorraaggee  ::  OOnn  ppeeuutt  oobbsseerrvveerr  llaa  ccoolloorraattiioonn  rroouuggeeââttrree  ddee  ll’’eeaauu  qquuii  ssuurrnnaaggee  llaa  bboouuee  eenn  qquueessttiioonn..  
23 Rapport UNILU : Figure IV.25 Incinération incontrôlée des déchets 
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PPhhoottoo  nn°°3366  ::  FFiigguurree  IIVV..2266  IInncciinnéérraattiioonn  iinnccoonnttrrôôllééee  ddeess  ddéécchheettss

2244
..  

  

FFoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  ddeeppuuiiss  llee  rraappppoorrtt  lliimmiinnaaiirree  ddee  

vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  eenn  ddéécceemmbbrree  22001122,,  ll’’eennttrreepprriissee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  pprriiss  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  vviissaanntt  àà  ccoolllleecctteerr  lleess  ddéécchheettss  ssoouuiillllééss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  

àà  lleess  iinncciinnéérreerr  eenn  ttaass..  

  
PPhhoottoo  nn°°3377  ::  SSiittee  dd’’iinncciinnéérraattiioonn  ddee  ssoollss  ppoolllluuééss  pprrèèss  ddee  KKiinnkkaassii..  

  

                                                           
24 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..2266  IInncciinnéérraattiioonn  iinnccoonnttrrôôllééee  ddeess  ddéécchheettss  ::  MMêêmmee  lleess  ddéécchheettss  ddaannggeerreeuuxx  

ssoonntt  iinncciinnéérrééss  ssaannss  rreessppeecctt  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  
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CCee  ttrraaiitteemmeenntt  tthheerrmmiiqquuee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  iinncciinnéérreerr  lleess  ssoollss  

ppoolllluuééss  eesstt  ffaaiitt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ddééffaauutt  

dd’’ooxxyyggèènnee..  LLaa  ccoommbbuussttiioonn  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  yy  eesstt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  

iinnccoommppllèèttee  eett  ccoonndduuiitt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  HHAAPP  qquuii  ppoolllluueenntt  ll’’aattmmoosspphhèèrree  

eett  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  ddaannggeerr  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  SSuurr  llee  ppllaann  

iinntteerrnnaattiioonnaall  iill  eesstt  iinntteerrddiitt  dd’’iinncciinnéérreerr  lleess  ssoollss  ccoonnttaammiinnééss  ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt  

ddeess  ffuummééeess..  

1122..  LLeess  ppuuiittss  qquuii  oonntt  ttaarrii  ssoonntt  aabbaannddoonnnnééss  ssaannss  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  

ssooiieenntt  pprriisseess  ppoouurr  dd’’uunnee  ppaarrtt  ddéémmaanntteelleerr  llaa  ffeerrrraaiillllee  eett  ddee  ll’’aauuttrree  

rrééhhaabbiilliitteerr  llee  ssiittee,,  aalloorrss  qquu’’oonn  ccoonnssttaattee  uunnee  ddiissppaarriittiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  

vvééggééttaall  aauuttoouurr  ddeess  ppuuiittss  eenn  ooppéérraattiioonn..  AA  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss,,  iill  

aappppaarraaîîtt  ccllaaiirreemmeenntt  ddeess  ssuuiinntteemmeennttss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn  ssuurrffaaccee..  

  

                                    
PPhhoottoo  nn°°3388  ::  PPuuiittss  aabbaannddoonnnnéé  eett  ssiittee  nnoonn  rrééhhaabbiilliittéé  àà  MMuuaannddaa

2255
  

  

                                                           
25

 Rapport UNILU : Figure IV.28 Puits abandonné et site non réhabilité à Muanda 
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PPhhoottoo  nn°°3399  ::  ddiissppaarriittiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall  aauuttoouurr  ddeess  ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee

2266
  

  

  

                                

PPhhoottoo  nn°°  4400  ::  ssuuiinntteemmeenntt  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssuurr  uunnee  ffoossssee  aabbaannddoonnnnééee  eenn  pplleeiinn  vviillllaaggee
2277

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
26

 Rapport UNILU :  FFiigguurree  IIVV..3388  DDiissppaarriittiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall  aauuttoouurr  ddeess  ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee 
27 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..3333  SSuuiinntteemmeenntt  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssuurr  uunnee  ffoossssee  aabbaannddoonnnnééee  eenn  pplleeiinn  vviillllaaggee  



96 
 

1133..  LLee  ttrraannssppoorrtt  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssee  ffaaiitt  ddaannss  ddeess  ccoonndduuiitteess  

mmééttaalllliiqquueess  nnoonn  ssééccuurriissééeess,,  ppaarrffooiiss  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  vviillllaaggeess,,  àà  

ttrraavveerrss    llaa  vvééggééttaattiioonn  eett  ddoonntt  llaa  vvééttuussttéé  pprroovvooqquuee  ddeess  ffuuiitteess  

lliiqquuiiddeess  qquuii  ppoolllluueenntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..      

  
PPhhoottoo  nn°°4411  ::  ccoonndduuiittee  ddee  ttrraannssppoorrtt  dduu  ppééttrroollee  nnoonn  eenntteerrrrééee  eett  ppaassssaanntt  àà  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunn  vviillllaaggee

2288
  

  

  
PPhhoottoo  nn°°4422  ::  ssooll  ppoolllluuéé  ppaarr  llee  ppééttrroollee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ppââttuurraaggee  àà  MMuuaannddaa

2299
  

  

                                                           
28 Rapport UNILU : Figure IV.29 Conduite de transport du pétrole non enterrée et passant à proximité 

d’un village. 
29 Rapport UNILU : Figure IV.31 Sol pollué par le pétrole dans la zone de pâturage à Muanda.  
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PPhhoottoo  nn°°4433  ::  SSooll  ppoolllluuéé  ppaarr  ddeess  ffuuiitteess  ddee  ppééttrroollee

3300
  

  

1144..  LLeess  ffuuiitteess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssooiieenntt--eelllleess  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ll’’aabbaannddoonn  

ddeess  ppuuiittss  qquuee  ddee  llaa  vvééttuussttéé  ddee  ppiippee--lliinneess,,  ppoolllluueenntt  jjuussqquu’’aauuxx  tteerrrreess  

aarraabblleess  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  vviillllaaggeess..    

  
PPhhoottoo  nn°°4444  ::  ssooll  aarraabbllee  ppoolllluuéé  ppaarr  llee  ppééttrroollee  aauu  vviillllaaggee  KKiinnkkaassii

3311
  

  

                                                           
30 Rapport UNILU : Figure IV.32 Sol pollué par des fuites de pétrole  
31 Rapport UNILU : Figure IV.30 Sol pollué par le pétrole au village Kinkasi 
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IIVV..33..22    OObbsseerrvvaattiioonnss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  sseelloonn  CCRRGGMM  
  

LLee  CCRRGGMM  aa  pprrooccééddéé  àà  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ccoommppaarraattiivveess  ssuurr  ddeess  

ssiitteess  pprroocchheess  eett  ééllooiiggnnééss  ddeess  aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess..    

AA..  OObbsseerrvvaattiioonnss  ddeess  ssiitteess  pprroocchheess  dduu  cchhaammpp  ppééttrroolliieerr  

IIll  eesstt  rreessssoorrttii  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  pprroocchheess  ddeess  aaccttiivviittééss  

ppééttrroolliièèrreess  lleess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

11..  EEaauu  ssoouutteerrrraaiinnee    
  

LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaiitteess  ddaannss  llee  vviillllaaggee  NNssiiaammffuummuu  mmoonnttrreenntt  

qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ss’’aapppprroovviissiioonnnnee  àà  ll’’eeaauu  ddeess  ddeeuuxx  ppuuiittss  ccii--ddeessssoouuss..    

LL’’eeaauu  dduu  pprreemmiieerr  ppuuiittss  sseerrtt  ppoouurr  llaa  bbooiissssoonn  eett  aauuttrreess  uussaaggeess  

ddoommeessttiiqquueess..  PPaarr  ccoonnttrree,,  ll’’eeaauu  dduu  sseeccoonndd  ppuuiittss  aaiiddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  

dd’’aauuttrreess  uussaaggeess  ddoommeessttiiqquueess  hhoorrmmiiss  llaa  bbooiissssoonn..  SSeess  uuttiilliissaatteeuurrss  

rrééccllaammeenntt  qquuee  cceettttee  eeaauu  nnee  mmoouussssee  ppaass  eett  ccoommpplliiqquuee  mmêêmmee  lleeuurrss  

ttrraavvaauuxx  ddee  lleessssiivvee..  LLeess  ppHH  rreelleevvééss  àà  ppaarrttiirr  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  cceess  eeaauuxx  

oonntt  ddoonnnnéé  rreessppeeccttiivveemmeenntt  55  eett  55,,22..  
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PPhhoottoo  nn°°  4455  ::  lleess  ppuuiittss  eenn  uussaaggee  ddaannss  llee  vviillllaaggee  NNssiiaammffuummuu

3322
..  

  

  

22..  EEaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee    

LL’’éécchhaannttiilllloonn  dd’’eeaauu  pprréélleevvééee  ddaannss  llaa  rriivviièèrree  KKuummbbii,,  nnoonn  llooiinn  ddee  

NNssiiaammffuummuu,,  pprréésseennttee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppaarrttiiccuulleess  eenn  ssuussppeennssiioonn,,  aavveecc  uunn  ppHH  

ééggaall  àà  55..          

  

  

                                                           
32 Rapport CRGM : Photo 1 : Les différents puits du village Nsiamfumu 

A) Panneau du puits finance par FSRDC a Nsiamfumu ; 
B) Puits Finance par le Fond Social de la RDC (Ech. KSW1 ; S 05,87162◦ et E 012,28238◦ et Alt=16m). 
C) Puits Finance par JICA-Cooperation Japonaise en 1987-1990 (Ech. KSW 2 ; S 05,86870◦ et E012,27968◦ et  

                                              Alt=20m). S05 et E0 et Alt=720m).  
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PPhhoottoo  nn°°4466  ::  ééttaatt  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  nnoonn  llooiinn  ddee  NNssiiaammffuummuu

3333
  

  

33..  TToorrcchhaaggee  

  

LLee  CCRRGGMM  rraappppeellllee  qquuee  llee  ttoorrcchhaaggee  dduu  ggaazz  eesstt  uunnee  tteecchhnniiqquuee  

dd’’éélliimmiinnaattiioonn  dd’’eexxccèèss  ddee  ggaazz  nnee  ppoouuvvaanntt  êêttrree  uuttiilliisséé  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee..  

PPoouurr  ccee  ccaass  ddee  ffiigguurree,,  iill  aa  iiddeennttiiffiiéé  aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ssiitteess  ssuurr  

cciinnqq  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  ooùù  iill  yy  aa  ttoorrcchhaaggee  dduu  ggaazz..  

CCoonnnnaaiissssaanntt  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ppééttrroollee  bbrruutt  dduu  bbaassssiinn  

ccôôttiieerr,,  iill  eenn  rreessssoorrtt  qquuee  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  ggaazz  bbrruullééss  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  

ddee  mméétthhaannee..  CCeess  ggaazz,,  aapprrèèss  ccoommbbuussttiioonn,,  ddééggaaggeenntt  ddeess  ssoouuss--pprroodduuiittss  

ppoouuvvaanntt  êêttrree  nnoocciiffss  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  EEnn  pplluuss  ddee  lleeuurr  iimmppaacctt  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  llaa  cchhaalleeuurr  ddééggaaggééee  ppaarr  cceess  ddiifffféérreennttss  ffooyyeerrss  ccoonnttrriibbuuee  àà  

ll’’éécchhaauuffffeemmeenntt  dduu  mmiilliieeuu  aammbbiiaanntt  eett  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’hhuummiiddiittéé  ddaannss  llee  

ssooll  eett  ll’’aaiirr..    

                                                           
33 Rapport CRGM : Photo 2 : L’état de la rivière Kumbi au niveau du pont (Non loin de Nsiamfumu) 

A) L’état du pont de pipelines 
C) La qualité de l’eau échantillonnée (Ech. KSW 3 ; S 05,85734◦ et E 012,26931◦ et Alt=20m).  
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PPhhoottoo  nn°°  4477  ::  IImmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu  ttoorrcchhaaggee

3344
  

  

LLee  cchhooiixx  ddeess  ssiitteess  eett  lleess  ddiifffféérreenntteess  hhaauutteeuurrss  ddeess  cchheemmiinnééeess  

pprroouuvveenntt  àà  ssuuffffiissaannccee  uunnee  ffaaiibblleessssee  ddaannss  llaa  rriigguueeuurr  ddee  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  

ddee  ccee  ddiissppoossiittiiff..  

  

                                                           
34

 Rapport CRGM : Photo 5 : L’état des sols proches de la Station Mibale-East 

                           (S 05,81283◦ et E 012,22838◦ et Alt=19m). 

                           A) Vue du torchage à partir de la route menant vers la station Mibale-East 
                           B) Zoom in sur la flamme de la torche ; 

                            C) L’état des sols avoisinants (Cercle rouge, matérialisation de la pellicule brune,   
    dépôts du torchage).  
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PPhhoottoo  nn°°  4488  ::  IImmppaacctt  dduu  ttoorrcchhaaggee  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  MMiibbaallee--EEaasstt

3355
  

  

LLee  ttoorrcchhaaggee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  cceennttrraallee  ddee  KKiinnkkaassii,,  vviillllaaggee  

KKiittoommbbee  qquuii  eesstt  eennttoouurréé  ddeess  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  eett  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ssiitteess  vviissiittééss  

aauurraaiitt  ddeess  rrééppeerrccuuttiioonnss  ddiirreecctteess  ssuurr  llaa  vvééggééttaattiioonn,,  ccaarr  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  cceess  

ddiissppoossiittiiffss  iinnfflluueenncceerraaiitt  bbeeaauuccoouupp  llaa  ccoonndduuccttiivviittéé  ddee  llaa  cchhaalleeuurr..    

LL’’aaccttiivviittéé  ddee  ttoorrcchhaaggee  ddee  ggaazz  ssee  ffaaiitt  aauussssii  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  vviillllee  

ddee  MMuuaannddaa,,  tteellllee  qquuee  llee  mmoonnttrree  ll’’iimmaaggee  ccii--ddeessssoouuss..  

  

                                                           
35

 Rapport CRGM : Photo 6 : L’état des sols proches de la Centrale de Kinkala 

(S 05,87089◦ et E 012,339210◦ et Alt=40m). 
A) Vue de la centrale de Kinkasi à partir d’un champ de manioc avoisinant 

B) Zoom in sur la flamme de la torche au niveau de la centrale ; 
C) L’état des sols avoisinants (Pellicule brune, dépôts du torchage) 
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PPhhoottoo  nn°°  4499  ::  TToorrcchhaaggee  eenn  pplleeiinnee  aagggglloomméérraattiioonn  uurrbbaaiinnee

3366
  

  

CCeettttee  vviillllee  pprréésseennttee  llaa  nnuuiitt  uunn  aassppeecctt  dd’’uunnee  nnéébbuulleeuussee  

ppaarrsseemmééee  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  lluummiinnaaiirreess  ddoonntt  lleess  ttoorrcchheess  àà  ggaazz  ddeess  ddiifffféérreennttss  

ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP..    

  

  
PPhhoottoo  nn°°  5500  ::  AAssppeecctt  nnooccttuurrnnee  ddeess  ppooiinnttss  ddee  ttoorrcchhaaggee  ddaannss  MMuuaannddaa

3377
  

  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  aatttteessttee  àà  ssuuffffiissaannccee  qquu’’iill  nn  yy  aa  ppaass  eeuu  uunnee  

ééttuuddee  sséérriieeuussee  ppoouuvvaanntt  ddéétteerrmmiinneerr  ooùù  eett  qquuaanndd  ffaauutt--iill  ffaaiirree  cceettttee  aaccttiivviittéé  

ddee  ttoorrcchhaaggee..  

                                                           
36

 Rapport CRGM : Photo 14 : Torchage de gaz pendant la journée en pleine ville de Muanda 

                                  A) Vue de la ville de Muanda et Torchage de gaz la journée; 
                                  B) Zoom In sur la flamme pour visualiser l’importance de la fumée. 
37

 Rapport CRGM : Photo  15 : Torchage de gaz pendant la nuit dans la ville de Muanda 
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IIll  aa  ééttéé  ccoonnssttaattéé  qquuee  cceerrttaaiinnss  vviillllaaggeess  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  KKiittoommbbee  

ssoonntt  eennttoouurrééss    ddee    pplluussiieeuurrss  ppuuiittss    aaccttiiffss  ddee  ppééttrroollee  aavveecc  llee  ttoorrcchhaaggee  dduu  

ggaazz  qquuii  ss’’eenn  ssuuiitt  aauussssii  bbiieenn  llee  jjoouurr  qquuee  llaa  nnuuiitt..    

LLeess  eexxppeerrttss  ppeennsseenntt  qquuee  rriieenn  qquu’’eenn  éélleevvaanntt  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  cceess  

ddiissppoossiittiiffss  ddee  ttoorrcchhaaggee,,  lleess  eeffffeettss  nnee  sseerroonntt  pplluuss  lleess  mmêêmmeess..  

  

44..  EEttaatt  ddeess  ccuullttuurreess    

IIll  aa  ééttéé  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  lleess  aaiirreess  aavvooiissiinnaanntt  lleess  cchhaammppss  

ppééttrroolliieerrss  ddeess  ccaass  ddee  bbaaiissssee  ddee  pprroodduuccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  dduuee  àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  

ddee  ffeerrttiilliittéé  ddeess  ssoollss..  PPoouurr  llaa  mmêêmmee  rraaiissoonn,,  lleess  ffrruuiittss  ttoommbbeenntt  aavvaanntt  

mmaattuurriittéé..    LLaa  ppooppuullaattiioonn  aauuttoocchhttoonnee  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ccee  pphhéénnoommèènnee  

ccooïïnncciiddee  aavveecc  llee  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  ppaarr  

PPEERREENNCCOO--RREEPP..  

  
PPhhoottoo  nn°°5511  ::  ééttaatt  ddeess  cchhaammppss  pprroocchheess  ddeess  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee

3388
  

                                                           
38 Rapport CRGM : Photo 7 : L’état des sols et qualité des champs proches des puits de forage 
                                         (S 05,80025◦ et E 012,30879◦ et Alt=39m). 
                                A) Dimension des boutures de manioc ; 
                                B) Zoom in sur la pompe a cheval d’un puits opérationnel mais proche du champ ; 
                                C) Vue d’ensemble matérialisant la proximité et la qualité des champs proche des puits ; 
                                D) Les tubercules de manioc qui sortent après récolte. 
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PPhhoottoo  nn°°5522  ::  CCooccoottiieerrss  ddaannss  lleess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss
3399

  
  

PPrrooffiittaanntt  ddee  llaa  cchhaalleeuurr  ddééggaaggééee  ppaarr  lleess  ttoorrcchheess,,  lleess  

aauuttoocchhttoonneess  ééttaalleenntt  lleeuurr  mmaanniioocc  àà  lleeuurr  vvooiissiinnaaggee  iimmmmééddiiaatt  aaffiinn  ddee  llee  

sséécchheerr  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt..  IIllss  iiggnnoorreenntt  lleess  eeffffeettss  nnoocciiffss  qquuii  ddééccoouulleenntt  dduu  

ddééggaaggeemmeenntt  ddee  ccee  ggaazz..  

  
PPhhoottoo  nn°°5533  ::  sséécchhaaggee  ddeess  ccoosssseetttteess  ddee  mmaanniioocc  

4400
  

                                                           
39

 Rapport CRGM : Photo 12 : Destruction des Cocotiers du village Sikili 

A) Vue de la destruction des cocotiers servant de brise vent des maisons du village; 
B) Zoom in sur les arbres détruits 

40 Rapport CRGM : Etalage des maniocs (Fufu) dans les aires du puits de forage où il y a torcharge 

                                     (S 05,80185◦ et E 012,30376◦ et Alt=22m). 
A) Vue d’ensemble matérialisant la proximité de l’étalage de manioc et le torcharge ; 
B) Zoom in sur la flamme de torchage; 
C) Zoom in sur la qualité des maniocs 
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LLaa  pphhoottoo  ccii--hhaauutt  mmoonnttrree  àà  ssuuffffiissaannccee  llee  mmaannqquuee  ddee  

vvuullggaarriissaattiioonn  ssuurr  lleess  iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ttoorrcchhaaggee  ssuurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  CCeettttee  ppooppuullaattiioonn,,  iinnccoonnsscciieennttee,,  ssee  ccoonntteennttee  ddee  llaa  

tteemmppéérraattuurree  qquuee  ddééggaaggee  ccee  ffooyyeerr  mmaaiiss  iiggnnoorree  ttoouuss  lleess  eeffffeettss  nnoocciiffss  

ppoouuvvaanntt  ddééccoouulleerr  ddee  cceettttee  pprraattiiqquuee..  

55..  FFuuiitteess  eett//oouu  ééppaanncchheemmeennttss  ddeess  bbrruuttss  ssuurr  llee  ssooll..    
  

LLaa  pprroossppeeccttiioonn  iittiinnéérraannttee  ddaannss  lleess  aaiirreess  ddee  llaa  ccoonncceessssiioonn  ddee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  ppeerrmmiiss  dd’’iiddeennttiiffiieerr  uunnee  aaiirree  dd’’eennvviirroonn  110000  mm22  rreeccoouuvveerrttee  

dd’’uunn  eenndduuiitt  ddee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  00,,11mm  dd’’ééppaaiisssseeuurr  ccoonnssttiittuuéé  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  

CCeess  rrééssiidduuss  oonntt  ééttéé  ééppaanncchhééss  ssooiitt  lloorrss  dd’’uunnee  rruuppttuurree  dd’’uunn  

jjooiinntt  qquuii  rreelliiaaiitt  lleess  ppiippee--lliinneess,,  ssooiitt  ll’’ééppaanncchheemmeenntt  ddeess  rrééssiidduuss  ddee  ppiippee--lliinnee  

lloorrss  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ddééssiinnssttaallllaattiioonn  oouu  eennccoorree  uunn  aacccciiddeenntt..  

  
PPhhoottoo  nn°°  5544  ::  EEnndduuiitt  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  rreeccoouuvvrraanntt  llee  ssooll

4411
  

                                                           
41 Rapport CRGM : Photo 17 : Enduit d’hydrocarbure d’environ 1dm recouvre le sol (Non loin de station Mibale-East) 

A) Vue de l’extension de l’enduit (Environs 100m2); 

B) Forme et structure de l’enduit d’hydrocarbure ; 

C) Début de prélèvement de l’échantillon ; 

D) Suite de prélèvement de l’enduit d’hydrocarbure ; 

E) Découverture de l’enduit et visualisation du sol (Sol sablonneux brun noirâtre)     

 (Ech. EKS 4, a et b). 
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LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  ccee  ssiittee  pprroouuvveenntt  àà  ssuuffffiissaannccee  

llee  mmaannqquuee  ddee  ssuuiivvii  dduu  ppllaann  eennvviirroonnnneemmeennttaall..  DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  ll’’iimmppaacctt  

ddee  cceess  rrééssiidduuss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssuurr  llee  ssooll  eenn  cchhaannggee  llaa  nnaattuurree  eett  

ddeemmeeuurree  ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  eennvviirroonnnnaanntt..  

  
PPhhoottoo  nn°°  5555  ::  ccoorrrroossiioonn  ddeess  ppiippee--lliinneess

4422
  

  

66..  AABBAANNDDOONN  DDEESS  PPIIPPEE--LLIINNEESS  EETT  LLEEUURR  IIMMPPAACCTT  NNEEGGAATTIIFF  SSUURR  

LLEE  SSOOLL  

LLee  CCRRGGMM  aa  iiddeennttiiffiiéé  uunn  nnoommbbrree  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccaass  ddee  

ppiippee--lliinneess  aabbaannddoonnnnééss  ddaannss  llee  cchhaammpp  ppééttrroolliieerr..    LLee  ssuuiinntteemmeenntt  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  rrééssiidduueellss  ddee  cceess  ppiippee--lliinneess  aaggggrraavvee  ll’’iimmppaacctt  nnééggaattiiff  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddééccoouullaanntt  dduu  rreejjeett  nnoonn  ccoonnttrrôôlléé  ddee  cceess  ddéécchheettss  ssoolliiddeess..  

  

                                                           
42 Rapport CRGM : Photo 18 : la conséquence de corrosion due aux pipe-lines 
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PPhhoottoo  nn°°  5566  ::  ppiippee--lliinneess  uussaaggééss  eett  aabbaannddoonnnnééss  ssuurr  ssiittee4433  

    

                                                           
43

 Rapport CRGM : Photo 24 : Détérioration et abandons des pipelines (S 05,81102◦ et E 012,23219◦ 

et Alt=18m). 
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PPhhoottoo  nn°°5577  ::  ppiippee--lliinneess  uussaaggééss  pprroovvooqquuaanntt  ddeess  ééccoouulleemmeennttss  llee  lloonngg  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  rroouuttiièèrreess
4444  

  

  
PPhhoottoo  nn°°5588  ::  ppiippee--lliinneess  vvééttuusstteess  rreemmppllaaccééss,,  mmaaiiss  aabbaannddoonnnnééss  ddaannss  llee  ssooll  4455  

  

  

                                                           
44

 Rapport CRGM : Photo 25 : Décharge des pipe-lines le long de la route  
45

 Rapport CRGM : Photo 28 : Pipeline non déterré (S 05,81679◦ et E 012,31884◦ et Alt=29m). Au   

                           niveau du pont – Rivière Kanzi 
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77..  DDEECCHHAARRGGEE  IINNCCOONNTTRROOLLEEEE  

  

LLee  CCRRGGMM  aa  ppaarr  aaiilllleeuurrss  iiddeennttiiffiiéé  ddeess  ccaass  ddee  ddéécchhaarrggeess  nnoonn  

ccoonnttrrôôllééeess    ccoonntteennaanntt  ddeess  rrééssiidduuss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess..      

  
PPhhoottoo  nn°°  5599  ::  ddéécchhaarrggeess  nnoonn  ccoonnttrrôôllééeess  ssuurr  llee  ssooll  eett  llaa  vvééggééttaattiioonn

4466
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           
46  Rapport CRGM : Photo26 : Les résidus de bruts et les boyaux en plastique abandonnés 

                                   A) Tas de résidus d’hydrocarbure (Non loin du Village Kitombe) 

                                   B) Les boyaux en plastique abandonnes (S 05,89328◦ et E 012,35452◦ et Alt=16m). 
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88..  PPUUIITTSS  AABBAANNDDOONNNNEESS..    

TToouutt  ccoommmmee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLuubbuummbbaasshhii,,  llee  CCRRGGMM  aa  nnoottéé  qquuee  

pplluussiieeuurrss  ppuuiittss  ssoonntt  aabbaannddoonnnnééss  ssaannss  ddéémmoonntteerr  llaa  ffeerrrraaiillllee  nnii  rreessttaauurreerr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  

PPhhoottoo  nn°°6600  ::  ppuuiittss  aabbaannddoonnnnééss
4477

  

  

BB..  OObbsseerrvvaattiioonnss  ddeess  ssiitteess  ééllooiiggnnééss  dduu  cchhaammpp  ppééttrroolliieerr  

  

CCRRGGMM  qquuii  aa  aauussssii  mmeennéé  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  llooiinn  ddeess  zzoonneess  

dd’’aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess,,  aa  eeuu  àà  rreelleevveerr  qquuee  cceess  ssiitteess  nnee  pprréésseenntteenntt  ppaass  ddeess  

pprroobbllèèmmeess  ssiimmiillaaiirreess  qquuee  cceeuuxx  ssoouulleevvééss  ddaannss  lleess  zzoonneess  pprroocchheess  ddeess  

aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess..  

  

  

  

  

                                                           
47 Rapport CRGM : Photo 27 : Puits abandonné (S 05,81544◦ et E 012,23860◦ et Alt=11m). Non loin de la centrale Mibale-

East 
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99..  EEaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  
  

  
PPhhoottoo  nn°°  6611  ::  eeaauuxx  ddee  ssoouurrccee  dduu  vviillllaaggee  NN’’ssiiaammffuummuu

4488
  

  

1100..  EEaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  
  

  

PPhhoottoo  nn°°6622  ::  EEttaatt  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  KKuunnggaa
4499

  

  

                                                           
48 Rapport CRGM : Photo 20 : Les puits de village Nsiamfumu 

                                  a) Panneau du puits FSRDC à Nsiamfumu ; 

                                  b) Puits Finance par le Fond Social de la RDC (Ech. EKS 1 ; S05 et E0 et Alt=720m). 

                                  c) Puits Finance par JICA-Japon (Ech. EKS 2 ; S05 et E0 et Alt=720m). 
49 Rapport CRGM : Photo 3 : L’état de la rivière Kunga au niveau du pont (Non loin de du village Ndundji) 
                                  (Ech. KSW 5 ; S 05,78572◦ et E 012,30784◦ et Alt=22m). 
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1111..  EEttaatt  ddeess  ccuullttuurreess  

  

  
PPhhoottoo  nn°°6633  ::  ééttaatt  dd’’uunn  cchhaammpp  ddee  mmaanniioocc  dduu  vviillllaaggee  KKiinnggaallaassaa

5500
  

  

                          

PPhhoottoo  nn°°6644  ::  ééttaatt  ddeess  ccooccoottiieerrss  dduu  vviillllaaggee  KKiinnggaallaassaa5511  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
50 Rapport CRGM : Photo21 : Etat des maniocs du village Kingalasa (S 05,94452◦ et E 012,48909◦ et Alt=54m). 
51 Rapport CRGM : Photo 22 : Etat des cocotiers du village Kingalasa (S 05,94452◦ et E 012,48909◦ et Alt=54m). 



114 
 

VV..  RREESSUULLTTAATTSS    DDEESS    AANNAALLYYSSEESS  

  

VV..11  SSEELLOONN  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  LLUUBBUUMMBBAASSHHII  

  

VV..11..11  DDEESS  AANNAALLYYSSEESS  DDEE  LL’’AAIIRR  

  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr,,  lleess  

mmeessuurreess  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dduu  SSOO22  eett  dduu  

NNOO22  àà  ll’’iimmmmiissssiioonn..  CCeess  mmeessuurreess  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  aannaallyysseeuurr  ddee  

ggaazz  eett  ddeess  ddéétteecctteeuurrss..    

  
PPhhoottoo  nn°°6655  ::  aannaallyysseeuurr  ddee  ggaazz  

  

CCeess  ddéétteecctteeuurrss  oonntt  ééttéé  ccaalliibbrrééss  dd’’aabboorrdd  àà  uunnee  vvaalleeuurr  

iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  vvaalleeuurr  sseeuuiill  ffiixxééee  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  ssooiitt  55  ppppmm  

eett  66  ppppmm  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ppoouurr  llee  SSOO22  eett  llee  NNOO22  ;;  eennssuuiittee,,  eenn  ccaass  ddee  

ssiiggnnaalleemmeenntt  ddee  ddééppaasssseemmeenntt,,  llaa  vvaalleeuurr  aa  ééttéé  iinnccrréémmeennttééee  àà  uunnee  vvaalleeuurr  

ssuuppéérriieeuurree  jjuussqquu’’àà  ll’’aarrrrêêtt  dduu  ssiiggnnaall  ssoonnoorree..  LLeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ssoonntt  

pprréésseennttééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  11..  
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TTaabblleeaauu  11  ::  MMeessuurreess  ddee  SSOO22  eett  NNOO22  ddaannss  ll’’aaiirr5522  

  
  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  11  eett  dduu  ggrraapphhiiqquuee  11  mmoonnttrreenntt  qquuee  

pprrèèss  ddee  llaa  ttoorrcchhèèrree  ssiittuuééee  àà  MMiibbaallee--EEaasstt,,  iill  yy  aa  uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  éélleevvééee  

ddee  NNOO22  ddaannss  ll’’aaiirr  aammbbiiaanntt..  LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  mmêêmmee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquueenntt  qquuee  

llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eesstt  éélleevvééee  aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  llee  NNOO22  qquuee  ppoouurr  llee  SSOO22  àà  

KKiinnkkaassii  eett  àà  ll’’iinncciinnéérraatteeuurr  llooccaalliisséé  pprrèèss  dduu  cceennttrree  éénneerrggééttiiqquuee  ddee  KKiinnkkaassii..  

LLaa  ccoonncceennttrraattiioonn  aauuggmmeennttee  lloorrssqquu’’oonn  ss’’aapppprroocchhee  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  

ccoommbbuussttiioonn  ((ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  ttoorrcchhèèrree))..  LLeess  vvaalleeuurrss  mmeessuurrééeess  àà  

ll’’iinncciinnéérraatteeuurr  pprrèèss  ddee  KKiinnkkaassii  ssoonntt  pprreessqquuee  33  ffooiiss  ssuuppéérriieeuurreess  àà  llaa  nnoorrmmee..  

  

                                                           
52

 Rapport UNILU : TTaabblleeaauu  IIVV..1122..  RRééssuullttaattss  ddeess  mmeessuurreess  ddee  SSOO22  eett  NNOO22  ddaannss  ll’’aaiirr 



116 
 

  
GGrraapphhiiqquuee  11  

SSii  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  ggaazz  ssoonntt  ssii  éélleevvééeess  àà  

ll’’iimmmmiissssiioonn,,  eelllleess  ddeevvrraaiieenntt  ll’’êêttrree  eennccoorree  pplluuss  àà  ll’’éémmiissssiioonn  eett  ddee  mmêêmmee  

êêttrree  àà  llaa  bbaassee  ddeess  pplluuiieess  aacciiddeess..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nn’’aa  

ppaass  eeuu  llaa  ttââcchhee  ffaacciillee  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ddeess  mmeessuurreess  àà  ll’’éémmiissssiioonn..  CCeess  

rrééssuullttaattss  ppoouurrrraaiieenntt  ddoonncc  jjuussttiiffiieerr  ll’’aacciiddiittéé  ddeess  ssoollss..  

  

VV..11..22  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEAAUUXX    

LLeess  ttaabblleeaauuxx  22  àà  1100  pprréésseenntteenntt  lleess  rrééssuullttaattss  dd’’aannaallyysseess  ddeess  

ddiifffféérreennttss  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’eeaauuxx  ccooddééss  ddee  EE11  àà  EE88..  CCeess  éécchhaannttiilllloonnss  

ccoorrrreessppoonnddeenntt  ::  

--  aauuxx  eeaauuxx  ddeess  rriivviièèrreess  ((PPeennssaa,,  KKiittoommbbee,,  LLuunnggaa  eett  KKiikkaahhaannddaa))  ;;  

--  àà  ll’’eeaauu  ddiissttrriibbuuééee  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  aauu  mmooyyeenn  

dd’’uunnee  bboorrnnee  ffoonnttaaiinnee  ;;  

--  àà  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  iissssuu  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ppééttrroollee  eett  qquuii  eesstt  rreejjeettéé  ddaannss  

ll’’ooccééaann..  
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TTaabblleeaauu  22  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  PPeennssaa5533  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  22  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  

PPeennssaa  eesstt  ttrroouubbllee,,  llééggèèrreemmeenntt  bbrruunnââttrree,,  pprréésseennttee  uunnee  ffaaiibbllee  ooddeeuurr  

dd’’oorriiggiinnee  ppeeuu  iiddeennttiiffiiaabbllee  eett  aa  uunn  ccaarraaccttèèrree  llééggèèrreemmeenntt  aacciiddee..  LLeess  

rrééssuullttaattss  dduu  mmêêmmee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquueenntt  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ttrraacceess  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  eenn  ccoonncceennttrraattiioonn  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee  ddee  rrééfféérreennccee..  IIll  

eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llaa  rrééfféérreennccee  ccoonnssiiddéérrééee  iiccii  eesstt  cceellllee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

CCaannaaddiieenn  ccoonntteennuuee  ddaannss  lleess  ««  CCrriittèèrreess  ddee  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  ddee  ssuurrffaaccee  »»  

ppuubblliiééee  eenn  nnoovveemmbbrree  22000099  eett  mmiiss  àà  jjoouurr  eenn  aavvrriill  22001122..  LLaa  rrééfféérreennccee  

ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree  aaqquuaattiiqquueess,,  llaa  

ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ppééttrroolliieerrss  nnee  ddooiitt  ppaass  ddééppaasssseerr  00,,1133  

mmgg//ll..  

  

                                                           
53

 Rapport UNILU :  Tableau IV.1. Résultats d’analyse de l’eau de la rivière Pensa 
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PPhhoottoo  nn°°6666  ::  mmeessuurree  iinn  ssiittuu  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  ddee  rriivviièèrree5544  

  

  
PPhhoottoo  nn°°6677  ::  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  aauu  llaarrggee  ddee  llaa  rriivviièèrree5555  

  

  
PPhhoottoo  nn°°6688  ::  uunnee  mmaammaann  aaiiddee  àà  pprréélleevveerr  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’eeaauu  ddaannss  llaa  rriivviièèrree  KKiittoommbbee

5566
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 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..11  MMeessuurree  iinn  ssiittuu  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  ddee  rriivviièèrree 
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 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..  PPrrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss  aauu  llaarrggee  ddee  llaa  rriivviièèrree 
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 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..33  UUnnee  mmaammaann  aaiiddee  àà  pprréélleevveerr  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’eeaauu  ddaannss  llaa  rriivviièèrree  KKiittoommbbee 
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TTaabblleeaauu  33  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  KKiittoommbbee5577  

  

AA  ll’’iinnssttaarr  dduu  ttaabblleeaauu  22,,  lleess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  33  mmoonnttrreenntt  

ééggaalleemmeenntt  qquuee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  KKiittoommbbee  eesstt  ttrroouubbllee  eett  llééggèèrreemmeenntt  

bbrruunnââttrree..  EEllllee  ddééggaaggee  uunnee  ffaaiibbllee  ooddeeuurr  dd’’oorriiggiinnee  ppeeuu  iiddeennttiiffiiaabbllee  eett  

ccoonnttiieenntt  ddeess  ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn  ccoonncceennttrraattiioonn  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  

nnoorrmmee  ddee  rrééfféérreennccee..  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llaa  rriivviièèrree  KKiittoommbbee,,  ssuurr  llaa  zzoonnee  

dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn,,  pprréésseennttee  ddeeuuxx  bbrraanncchheess..  LLaa  pprreemmiièèrree  sseemmbbllee  êêttrree  

bbllooqquuééee,,  ll’’eeaauu  yy  ssttaaggnnee  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  ss’’yy  bbaaiiggnnee..  LLaa  sseeccoonnddee  ccoouullee  eett  

eesstt  uuttiilliissééee  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn..  LLeess  rrééssuullttaattss  

dd’’aannaallyyssee  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  pprréélleevvéé  ssuurr  llaa  bbrraanncchhee  uuttiilliissééee  ppoouurr  llaa  

ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee  ssoonntt  pprréésseennttééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  44..  
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120 
 

TTaabblleeaauu  44  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  KKiittoommbbee  bbiiss5588  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  44  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  

KKiittoommbbee,,  ssuurr  llaa  zzoonnee  ooùù  eellllee  eesstt  pprréélleevvééee  ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  eesstt  

rreellaattiivveemmeenntt  ccllaaiirree,,  ssaannss  ccoolloorraattiioonn  nnii  ooddeeuurr..  LLee  mmêêmmee  ttaabblleeaauu  nnee  mmeett  

ppaass  eenn  éévviiddeennccee  uunnee  pprréésseennccee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx..  

LLaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  rrééssuullttaattss  pprréésseennttééss  aauuxx  ttaabblleeaauuxx  33  eett  44  

ppeerrmmeett  ddee  rreelleevveerr  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ppaarrttiiee  ddee  llaa  bbrraanncchhee  ssttaaggnnaannttee  ddee  llaa  

rriivviièèrree  KKiittoommbbee  eesstt  cceellllee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnsseerrvveerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  

ppoolllluuttiioonn  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddee  ppaarr  lleeuurr  

ffaaiibbllee  ddeennssiittéé  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeaauu,,  ffllootttteenntt  àà  ssaa  ssuurrffaaccee  eett  vvoonntt  ssee  rrééffuuggiieerr  

ddaannss  lleess  zzoonneess  ssttaaggnnaanntteess  ddeess  bbeerrggeess..  EEnn  pprriinncciippee  llee  ffiillmm  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  

ssee  ddééggrraaddee  aavveecc  llee  tteemmppss,,  mmaaiiss  llaa  pprrooppoorrttiioonn  ddiissssoouuttee  oouu  ddiissppeerrssééee  ddaannss  

llaa  pphhaassee  aaqquueeuussee  eesstt  ppeerrssiissttaannttee  eett  ccoonnsseerrvvee  lleess  ttrraacceess  ddee  ppoolllluuttiioonn..  

                                                           
58 Rapport UNILU :  TTaabblleeaauu  IIVV..33..  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  KKiittoommbbee  bbiiss  
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LLee  ttaabblleeaauu  55  pprréésseennttee  lleess  rrééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  

dd’’eeaauu  ccllaaiirree  pprréélleevvééee  àà  llaa  ssoorrttiiee  ddee  LLiiaawweennddaa..  AA  nnootteerr  qquuee  LLiiaawweennddaa  eesstt  

llee  cceennttrree  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ppééttrroollee  bbrruutt  ooùù  ss’’ooppèèrree  llaa  ssééppaarraattiioonn  eeaauu--

ppééttrroollee  aavveecc  ll’’aajjoouutt  ddeess  pprroodduuiittss  ddéésséémmuullssiiffiiaannttss..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn    iiggnnoorree  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’eefffflluueenntt  qquu’’oonn  oobbsseerrvvee  

àà  llaa  ssoorrttiiee..  IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  àà  rreemmaarrqquueerr  qquuee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  LLiiaawweennddaa  

ccoommmmee  cceennttrree  ddee  ssééppaarraattiioonn  eeaauu--ppééttrroollee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  rreeccoonnnnuu  ppaarr  

ll’’eexxppllooiittaanntt  aauu  ccoouurrss  ddeess  éécchhaannggeess..  

TTaabblleeaauu  55  ::  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ccllaaiirree  ddee  LLiiaawweennddaa5599  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  55  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eeaauu  ssoorrttaanntt  dduu  

cceennttrree  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ppééttrroollee  ddee  LLiiaawweennddaa  eesstt  ccllaaiirree,,  ssaannss  ccoolloorraattiioonn  nnii  

ooddeeuurr..  SSoonn  ppHH  eesstt  nneeuuttrree  eett  aauuccuunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  

nn’’eesstt  mmiissee  eenn  éévviiddeennccee..  
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PPoouurr  llee  ccoonnssuullttaanntt  UUNNIILLUU,,  aauuccuunnee  rrééfféérreennccee  nn’’aa  ééttéé  

pprréésseennttééee  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  55  ssuuiittee  àà  llaa  ddiissssiimmuullaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  ddee  

ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt..  CCee  qquuii  nnee  lluuii  aa  ppaass  ppeerrmmiiss  

ddee  ffaaiirree  llee  cchhooiixx  ddee  llaa  rrééfféérreennccee  ::  eeaauu  ddee  rriivviièèrree,,  eeaauu  ssoouutteerrrraaiinnee  oouu  rreejjeett  

lliiqquuiiddee  iinndduussttrriieell..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  nnoorrmmeess  nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  mmêêmmeess  ppoouurr  cceess  

ddiifffféérreenntteess  eeaauuxx..  

  

TTaabblleeaauu  66  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall6600  

  
  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  66  ddoonnnneenntt  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  

ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  qquuii  eesstt  rreejjeettéé  ddaannss  ll’’ooccééaann..  LL’’eexxaammeenn  ddee  cceess  rrééssuullttaattss  

mmoonnttrree  qquuee  cceett  eefffflluueenntt  nnee  rrééppoonndd  ppaass  aauuxx  nnoorrmmeess  ((nnaattiioonnaalleess  eett  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess))  rreellaattiivveess  aauuxx  ccoonncceennttrraattiioonnss  mmaaxxiimmaalleess  ddaannss  llee  rreejjeett  

lliiqquuiiddee  iinndduussttrriieell..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  iill  yy  aa  ddééppaasssseemmeenntt  ddeess  nnoorrmmeess  ppoouurr  llaa  

tteemmppéérraattuurree  ((4466°°CC  aauu  lliieeuu  ddee  3300°°CC))  ;;  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  pplloommbb  ((11,,99  
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mmgg//ll  aauu  lliieeuu  ddee  00,,55  mmgg//ll))  eett  ssuurrttoouutt  ppoouurr  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx  ((11..662200  mmgg//ll  aauu  lliieeuu  ddee  1100  mmgg//ll))..  

LLaa  rrééfféérreennccee  ddee  1100  mmgg//ll  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  nnoorrmmee  ffiixxééee  ddaannss  llaa  

llééggiissllaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  ((vvooiirr  AArrttiiccllee  6666  ddee  ll’’AAnnnneexxee  IIXX  dduu  RRèègglleemmeenntt  

mmiinniieerr))  eett  àà  llaa  RRéégglleemmeennttaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ssuurr  lleess  eeaauuxx  iinndduussttrriieelllleess  ((CCffrr..  

aarrrrêêttéé  dduu  0022  fféévvrriieerr  11999988))..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’aarrttiiccllee  3322  ddee  llaa  sseeccttiioonn  IIIIII  dduu  

cchhaappiittrree  VV  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  dduu  0022  fféévvrriieerr  11999988,,  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  

eeaauuxx  ssuuppeerrffiicciieelllleess,,  ssttiippuullee  qquuee  lleess  eeaauuxx  rrééssiidduuaaiirreess  rreejjeettééeess  aauu  mmiilliieeuu  

nnaattuurreell  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  ddééppaasssseerr  1100  mmgg//ll  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx..  LLee  cchhaappiittrree  VVIIII  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  pprréécciittéé  pprréévvooiitt  uunnee  aauuttoo  

ssuurrvveeiillllaannccee  oobblliiggaattooiirree  qquuaanndd  cceerrttaaiinnss  fflluuxx  ssee  ttrroouuvveenntt  ddééppaassssééss  

((mmeessuurreess  ccoonnttiinnuueess  oouu  jjoouurrnnaalliièèrreess,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ppoouurr  llaa  mmeessuurree  ddee  

DDCCOO))..  

TTaabblleeaauu  77  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  bbiiss6611  
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 Rapport UNILU : Tableau IV.6. Résultats d’analyse de l’effluent final bis 
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LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  77  mmoonnttrreenntt  qquuee  llee  sseeccoonndd  éécchhaannttiilllloonn  

ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  pprréélleevvéé  llaa  sseeccoonnddee  ffooiiss  àà  MMiibbaallee--EEaasstt  pprréésseennttee  ddeess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssiimmiillaaiirreess  aauu  pprreemmiieerr  éécchhaannttiilllloonn..  EEnn  eeffffeett,,  oonn  ccoonnssttaattee  

qquu’’iill  eesstt  cchhaarrggéé  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx,,  iill  eesstt  àà  uunnee  tteemmppéérraattuurree  

ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee  eett,,  ssuurr  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppaarraammèèttrreess  ((ttuurrbbiiddiittéé,,  

ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  PPbb,,  ccoonndduuccttiivviittéé,,  eettcc..)),,  iill  nnee  rreessppeeccttee  ppaass  lleess  nnoorrmmeess  ddee  

rreejjeett  lliiqquuiiddee  iinndduussttrriieell  eenn  mmiilliieeuu  nnaattuurreell..  

TTaabblleeaauu  88  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  LLuunnggaa6622  

  

  
  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  88  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  

LLuunnggaa  eesstt  ttrroouubbllee,,  rroouuggeeââttrree,,  ddééggaaggee  uunnee  ffaaiibbllee  ooddeeuurr  dd’’oorriiggiinnee  ppeeuu  

iiddeennttiiffiiaabbllee,,  aa  uunnee  ccoonndduuccttiivviittéé  éélleeccttrriiqquuee  ttrrèèss  éélleevvééee  eett  eesstt  àà  uunnee  

tteemmppéérraattuurree  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee..  LLee  mmêêmmee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquuee  llaa  

                                                           
62

 Rapport UNILU : Tableau IV.7. Résultats d’analyse de l’eau de la rivière Lunga 
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pprréésseennccee  ddeess  ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  eenn  ccoonncceennttrraattiioonn  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  

nnoorrmmee..  

EEnn  oouuttrree,,  iill  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  qquuee  

lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoonndduuiitteess  vvééhhiiccuullaanntt  aauussssii  bbiieenn  llee  ppééttrroollee  bbrruutt  qquuee  

ll’’eefffflluueenntt  lliiqquuiiddee  ffiinnaall  ttrraavveerrsseenntt  lleess  rriivviièèrreess  ssaannss  êêttrree  rreeccoouuvveerrtteess  ddee  

ggaaiinnee  ddee  pprrootteeccttiioonn6633..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  àà  llaa  bbaassee  aauussssii  bbiieenn  ddee  llaa  

ppoolllluuttiioonn  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  qquuee  ddee  ll’’éélléévvaattiioonn  llooccaallee  ddee  tteemmppéérraattuurree  

ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree..    

  
PPhhoottoo  nn°°  6688  ::  CCoonndduuiitteess  ddee  ttrraannssppoorrtt  dduu  ppééttrroollee  ssaannss  ggaaiinnee  ddee  pprrootteeccttiioonn

6644
  

  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nnoottee  àà  ccee  ssuujjeett  qquuee  ll’’AAnncciieenn  MMiinniissttrree  ddee  

ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  DDiiddaass  PPEEMMBBEE  aavvaaiitt  iinnssttrruuiitt  eenn  ssoonn  tteemmppss  ppaarr  ssaa  lleettttrree  

éévvooqquuééee  ccii--hhaauutt  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ««  dd’’aammoorrcceerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  

ddééccoonnttaammiinnaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ddoouuccee,,  ttoouutt  eenn  ppllaaççaanntt  lleess  ppiippee--lliinneess  hhoorrss  

mmiilliieeuu  aaqquuaattiiqquuee  eett  ddee  ppoouurrvvooiirr  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeessddiittss  ppiippeess  »»..  
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 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..44  CCoonndduuiitteess  ddee  ttrraannssppoorrtt  dduu  ppééttrroollee  ssaannss  ggaaiinnee  ddee  pprrootteeccttiioonn 
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EEnn  eeffffeett,,  eenn  ccaass  ddee  ffuuiittee,,  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssee  ddéévveerrsseenntt  

ddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  llaa  rriivviièèrree  eett  llaa  ppoolllluuee..  SS’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ccoonndduuiittee  qquuii  

vvééhhiiccuullee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall,,  iill  yy  aauurraa  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree..  CCaarr,,  

ccoommmmee  llee  mmoonnttrreenntt  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  ttaabblleeaauuxx  66  eett  77,,  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  eesstt  

rreejjeettéé  àà  uunnee  tteemmppéérraattuurree  ssuuppéérriieeuurree  àà  4455°°CC..  

  

EEnn  ppaarreeiillllee  ssiittuuaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  eenn  llaa  mmaattiièèrree  eexxiiggeenntt  qquuee  llaa  

ccoonndduuiittee  ssooiitt  rreeccoouuvveerrttee  dd’’uunnee  ggaaiinnee  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  qquuee  llaa  zzoonnee  ssooiitt  

ssoouummiissee  àà  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  rréégguulliièèrree..  

  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  iinnssttaalllléé  uunnee  bboorrnnee  ffoonnttaaiinnee  ddaannss  llee  vviillllaaggee  

KKiinnkkaassii..  DD’’aapprrèèss  nnooss  iinnvveessttiiggaattiioonnss  pprrééaallaabblleess,,  cceettttee  eeaauu  ééttaaiitt  iimmpprroopprree  àà  

llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn..  PPoouurr  vvéérriiffiieerr  lleess  ccaauusseess  ddee  cceettttee  nnoonn--ppoottaabbiilliittéé,,  nnoouuss  

nnoouuss  yy  ssoommmmeess  rreenndduuss  aaffiinn  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  mmeessuurreess  eett  eeffffeeccttuueerr  uunn  

pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss..  LLeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  pprréésseennttééss  ddaannss  ttaabblleeaauu  99  
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TTaabblleeaauu  99  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  bboorrnnee  ffoonnttaaiinnee  ddee  KKiinnkkaassii6655
  

  

  
  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  99  mmoonnttrreenntt  qquuee,,  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

ppaarraammèèttrreess  aannaallyyssééss,,  ll’’eeaauu  ddee  llaa  bboorrnnee  ffoonnttaaiinnee  iinnssttaallllééee  ddaannss  llee  vviillllaaggee  

ddee  KKiinnkkaassii  eesstt  pprroopprree  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee..  IIll  eesstt  àà  ssiiggnnaalleerr  qquu’’aauu  

mmoommeenntt  dduu  pprrééllèèvveemmeenntt,,  uunn  ffiillttrree  vveennaaiitt  dd’’êêttrree  iinnssttaalllléé,,  ccee  qquuii  ffaaiitt  qquuee  

ll’’eeaauu  pprréélleevvééee  ééttaaiitt  ddééjjàà  ttrraaiittééee6666..  

  

CCoommmmee  ddiitt  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  

iinnddiiqquuaaiieenntt  qquuee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  bboorrnnee  ffoonnttaaiinnee  ééttaaiitt  iimmpprroopprree  àà  llaa  

ccoonnssoommmmaattiioonn..  CC’’eesstt  àà  ll’’aannnnoonnccee  ddee  ll’’aarrrriivvééee  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  

qquu’’uunn  ffiillttrree  aa  ééttéé  iinnssttaalllléé  eenn  ttoouuttee  uurrggeennccee..  UUnnee  lleettttrree  ddeess  eexxppeerrttss  aa  ééttéé  

aaddrreessssééee  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ppoouurr  ssiiggnnaalleerr  cceett  iinncciiddeenntt  ddee  

nnaattuurree  àà  ccoonndduuiirree  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  qquuii  nnee  ccoonnccoorrddeenntt  ppaass  aavveecc  llaa  rrééaalliittéé..  
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 Rapport UNILU : Tableau IV.8. Résultats d’analyse de l’eau de la borne fontaine de Kinkasi 
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 Voir rapport d’incident d’UNILU pour obstruction à l’enquête par PERENCO-REP  
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IIll  nnoouuss  aa  ééttéé  ssiiggnnaalléé  qquuee  llaa  rriivviièèrree  KKiikkaahhaannddaa  llooccaalliissééee  pprrèèss  

dduu  vviillllaaggee  KKiinnkkaassii  pprréésseennttaaiitt  uunnee  eeaauu  ddee  mmaauuvvaaiissee  qquuaalliittéé  ddeeppuuiiss  uunn  

cceerrttaaiinn  tteemmppss..  LLee  ttaabblleeaauu  1100  pprréésseennttee  lleess  rrééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  

ll’’éécchhaannttiilllloonn  dd’’eeaauu  pprréélleevvéé  ddaannss  cceettttee  rriivviièèrree..  

TTaabblleeaauu  1100  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  KKiikkaahhaannddaa6677  
  

  
  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  1100  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  

KKiikkaahhaannddaa  eesstt  ttrroouubbllee,,  ggrriissââttrree,,  ddééggaaggee  uunnee  ffaaiibbllee  ooddeeuurr  dd’’oorriiggiinnee  ppeeuu  

iiddeennttiiffiiaabbllee,,  aa  uunnee  ccoonndduuccttiivviittéé  éélleeccttrriiqquuee  ttrrèèss  éélleevvééee  eett  eesstt  àà  uunnee  

tteemmppéérraattuurree  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee..  LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  mmêêmmee  ttaabblleeaauu  

iinnddiiqquueenntt  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  eenn  ccoonncceennttrraattiioonn  

ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee..  

  

OOnn  ppeeuutt  nnootteerr  qquu’’uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  dduu  ppééttrroollee  bbrruutt  nnoonn  

ttrraaiittéé  oouu  ppaarr  ll’’eefffflluueenntt  lliiqquuiiddee  ffiinnaall  aauurraaiitt  llee  mmêêmmee  rrééssuullttaatt..  EEnn  eeffffeett,,  llee  

bbrruutt  nnoonn  ttrraaiittéé  rreennffeerrmmee  dduu  sseell  qquuii  aauuggmmeennttee  àà  ccoouupp  ssûûrr  llaa  ccoonndduuccttiivviittéé  
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 Rapport UNILU : TTaabblleeaauu  IIVV..99..  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  KKiikkaahhaannddaa  
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éélleeccttrriiqquuee..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  qquuii,,  eenn  pplluuss  ddee  rreennffeerrmmeerr  

dduu  sseell  qquuii  aauuggmmeennttee  llaa  ccoonndduuccttiivviittéé,,  eesstt  àà  uunnee  tteemmppéérraattuurree  éélleevvééee..  
  

VV..11..33  AAnnaallyysseess  ddeess  ssoollss  

LLee  ttaabblleeaauu  1111  aaiinnssii  qquuee  lleess  ggrraapphhiiqquueess  22  àà  66  pprréésseenntteenntt  lleess  

rrééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess  ddeess  ssoollss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’aannaallyyssee  dduu  ppHH,,  ddee  llaa  tteenneeuurr  

eenn  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess,,  ddee  ll’’hhuummiiddiittéé  ((tteenneeuurr  eenn  eeaauu))  eett  ddee  llaa  

ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx  ((HHCC))..    LLee  ttaabblleeaauu  1122  pprréésseennttee  lleess  

nnoorrmmeess  eeuurrooppééeennnneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoolllluuttiioonn  ddeess  ssoollss  ppaarr  lleess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  

TTaabblleeaauu  1111  ::  AAnnaallyyssee  ddeess  ssoollss6688  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  1111  eett  dduu  ggrraapphhiiqquuee  22  mmoonnttrreenntt  qquuee  

ttoouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  oonntt  uunn  ppHH  iinnfféérriieeuurr  àà  66,,55..  UUnn  ppHH  iinnfféérriieeuurr  àà  

66,,55  ssiiggnniiffiiee  qquuee  llee  ssooll  eesstt  aacciiddee..  LLee  ttaauuxx  dd’’aacciiddiittéé  dduu  ssooll  ((ppHH))  aaffffeeccttee  llaa  

ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  éélléémmeennttss  nnuuttrriittiiffss  ppoouurr  lleess  ppllaanntteess..    
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 Rapport UNILU : TTaabblleeaauu  IIVV..1100..  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddeess  ssoollss  
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GGrraapphhiiqquuee  22  ::  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  ppHH  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddeess  ssoollss

6699
  

  

  
Graphique 3 : Résultats d’analyse de la contamination en hydrocarbures des échantillons des sols7700
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 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..55  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  ppHH  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddeess  ssoollss  
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 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..66  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddeess    

                                                  éécchhaannttiilllloonnss  ddeess  ssoollss 
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Graphique 4 : Résultats d’analyse de la matière organique des échantillons des sols7711

  

 

LL’’aacciiddiiffiiccaattiioonn  dduu  ssooll  eesstt  aattttrriibbuuaabbllee  àà  ddeess  pplluuiieess  aacciiddeess..  LLeess  

pplluuiieess  aacciiddeess  ssoonntt,,  àà  lleeuurr  ttoouurr,,  aattttrriibbuuaabblleess  àà  ll’’éémmiissssiioonn  ddaannss  

ll’’aattmmoosspphhèèrree  ddeess  ggaazz  aacciiddeess  ((SSOO22,,  NNOO22,,  eettcc..))..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx,,  

lleess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  1111  eett  dduu  ggrraapphhiiqquuee  33  iinnddiiqquueenntt  uunnee  ppoolllluuttiioonn  

nneettttee  aauuxx  eennvviirroonnss  ddeess  ppuuiittss,,  ssuurr  llaa  ppllaaggee  ooùù  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  eesstt  ddéévveerrsséé  

ddaannss  ll’’ooccééaann  eett  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  aauuxx  eennddrrooiittss  ooùù  iill  yy  aa  eeuu  ddeess  ffuuiitteess  ddaannss  

llaa  ccaannaalliissaattiioonn..  PPaarr  eexxeemmppllee  ppoouurr  ll’’éécchhaannttiilllloonn  pprréélleevvéé  eenn  pplleeiinn  mmiilliieeuu  dduu  

vviillllaaggee  KKiinnkkaassii  ((EE77)),,  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eesstt  pplluuss  ddee  22..000000  ffooiiss  ssuuppéérriieeuurree  aauu  

sseeuuiill  ffiixxéé  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((llaa  rrééfféérreennccee  eesstt  ffaaiittee  iiccii  àà  

llaa  llééggiissllaattiioonn  bbeellggee  eett  ffrraannççaaiissee  rrééssuummééee  aauu  ttaabblleeaauu  1122))..  

LLeess  mmêêmmeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  1111  mmoonnttrreenntt  qquuee  llaa  tteenneeuurr  

eenn  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess  eesstt  ffaaiibbllee  ppoouurr  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  aauuxx  

eennvviirroonnss  ddeess  ppuuiittss  oouu  ddeess  zzoonneess  ddee  ttoorrcchhaaggee  ((rrééfféérreennccee  àà  55%%  mmiinniimmuumm  

                                                           
71

 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..77  RRééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddeess  ssoollss 



132 
 

ddeess  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess  ddaannss  lleess  zzoonneess  ssaauuvvaaggeess))..  LL’’hhuummiiddiittéé  eesstt  aauussssii  

ffaaiibbllee..  CCeellaa  ttrraadduuiitt  uunnee  ffaaiibbllee  ccaappaacciittéé  ddee  rréétteennttiioonn  dd’’eeaauu  ddaannss  llee  ssooll..  

TTaabblleeaauu  1122  ::  NNoorrmmeess  eeuurrooppééeennnneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoolllluuttiioonn  ddeess  

ssoollss  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess7722  

  

  
  

LLee  rrééssuullttaatt  oobbtteennuu  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ppoouurr  ll’’éécchhaannttiilllloonn  EE33  ((ccffrr  ttaabblleeaauu  1111))  ccoorrrroobboorree  lleess  

rrééssuullttaattss  ddee  ll’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  ((EE55))  pprréésseennttééss  aauu  ttaabblleeaauu  66  eett  77  

eett  qquuii  iinnddiiqquueenntt  uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  ttrroopp  éélleevvééee  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  lleess  

eeaauuxx  rreejjeettééeess  ddaannss  ll’’ooccééaann..  CCee  ssoonntt  cceess  eeaauuxx  qquuii  ssoouuiilllleenntt  llaa  ppllaaggee  eett  

cceellaa  eesstt  oobbsseerrvvaabbllee  ppaarr  uunnee  ccrrooûûttee  nnooiirrââttrree  qquuii  ss’’yy  ffoorrmmee..  

  
PPhhoottoo  nn°°  6699  ::  DDééppôôttss  nnooiirrââttrreess  ssuurr  llaa  ppllaaggee  àà  MMiibbaallee--EEaasstt

7733
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 Rapport UNILU : TTaabblleeaauu  IIVV..1111..  NNoorrmmeess  eeuurrooppééeennnneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoolllluuttiioonn  ddeess  ssoollss  ppaarr  lleess    

                                                  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  àà  ccoommpplléétteerr  
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VV..11..44  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ssyynntthhééttiiqquuee  ddeess  iimmppaaccttss  

  

VV..11..44..11  EExxpplloorraattiioonn  eett  ffoorraaggee  
  

LLeess  iimmppaaccttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  oobbsseerrvvééss  àà  ll’’ééttaappee  ddee  

ll’’eexxpplloorraattiioonn  eett  dduu  ffoorraaggee  ssoonntt  ::  

--  PPeerrttee  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall  ((rriissqquuee  dd’’iinnoonnddaattiioonn,,  eexxttiinnccttiioonn  ddee  llaa  

bbiiooddiivveerrssiittéé))  ;;  

--  PPoolllluuttiioonn  ddeess  ssoollss  eett  ddeess  eeaauuxx  ppaarr  lleess  bboouueess  ddee  ffoorraaggee..  

  

LLee  rraayyoonn  ddéésshheerrbbéé  aauuttoouurr  dd’’uunn  ppuuiittss  eesstt  dd’’eennvviirroonn  5500  mmèèttrreess..  

CCee  qquuii  ffaaiitt  uunnee  ssuurrffaaccee  ddéésshheerrbbééee  dd’’eennvviirroonn  77..885500  mm22..  EEnn  ccoonnssiiddéérraanntt  

550000  ppuuiittss,,  llaa  ssuurrffaaccee  ddéésshheerrbbééee  eesstt  ddee  33..992255..000000  mm22,,  ssooiitt  339922,,55  

hheeccttaarreess..  SS’’iill  ffaauutt  aajjoouutteerr  àà  cceellaa  lleess  zzoonneess  ddéésshheerrbbééeess  ppoouurr  oouuvvrriirr  lleess  

rroouutteess  dd’’aaccccèèss  aauuxx  ppuuiittss,,  oonn  ppeeuutt  aalllleerr  jjuussqquu’’àà  550000  hheeccttaarreess..  OOrr,,  dd’’aapprrèèss  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  oobbtteennuueess,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  pprrooccèèddee  àà  aauu  mmooiinnss  22  ffoorraaggeess  

ppaarr  sseemmaaiinnee..  IIll  yy  aauurraaiitt  ddoonncc  ppeerrttee  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall  ssuurr  uunnee  ssuurrffaaccee  

ssuuppéérriieeuurree  àà  550000  hheeccttaarreess  aavveecc  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  dd’’aauu  mmooiinnss  7755  

hheeccttaarreess  ppaarr  aann..  

  

VV..11..44..22  TToorrcchhaaggee  àà  rraass  llee  ssooll  
  

LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  ttoorrcchhèèrreess  àà  rraass  llee  ssooll  ccoonndduuiitt  aauuxx  iimmppaaccttss  

ssuuiivvaannttss  ::  

--  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr  ppaarr  lleess  ggaazz  ddee  ccoommbbuussttiioonn  ((pprriinncciippaalleemmeenntt  llee  NNOO22  

eett  llee  SSOO22))..  LLeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aarroommaattiiqquueess  ppoollyyccyycclliiqquueess  ((HHAAPP))  
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 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..88  DDééppôôttss  nnooiirrââttrreess  ssuurr  llaa  ppllaaggee  àà  MMiibbaallee--EEaasstt 
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ssoonntt  ééggaalleemmeenntt    pprréésseennttss  ddaannss  lleess  ggaazz  ddee  ccoommbbuussttiioonn..  CCeess  pprroodduuiittss  

ssoonntt  ttooxxiiqquueess  eett  ccaannccéérriiggèènneess  ;;  

--  ddéécciimmaattiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ::  llaa  ffllaammmmee  ttuuee  pplluussiieeuurrss  eessppèècceess  

dd’’iinnsseecctteess  ;;  

--  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ssoollss  aauuttoouurr  ddeess  ttoorrcchhèèrreess  ::  llaa  cchhaalleeuurr  dduu  ffeeuu  

ccaallcciinnee  llee  ssooll  qquuii  ppeerrdd  ssaa  vvaalleeuurr  aaggrroonnoommiiqquuee..  

  

VV..11..44..33  DDéévveerrsseemmeenntt  ddee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  ddaannss  ll’’ooccééaann  
  

AApprrèèss  eexxttrraaccttiioonn,,  llee  ppééttrroollee  bbrruutt  pprroodduuiitt  àà  MMuuaannddaa  ppaarr  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  eesstt  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  ggaazz  eett  dd’’eeaauu  ssaallééee..  LLee  ggaazz  eesstt  ssééppaarréé  

dduu  ppééttrroollee  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  KKiinnkkaassii..  LL’’eeaauu  eesstt  ssééppaarrééee  dduu  ppééttrroollee  ssuurr  llee  ssiittee  

ddee  LLiiaawweennddaa..  CCeettttee  eeaauu  ccoonnssttiittuuee  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall..  EEllllee  eesstt  cchhaarrggééee  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  eesstt  àà  uunnee  tteemmppéérraattuurree  éélleevvééee  ((vvooiirr  rrééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  

pprréésseennttééss  ddaannss  lleess  ttaabblleeaauuxx  66  eett  77))..  EEllllee  eesstt  ddéévveerrssééee  ccoommmmee  tteell  ddaannss  

ll’’ooccééaann  ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt  pprrééaallaabbllee..  LLaa  ffrraaccttiioonn  ddiissssoouuttee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  

ccoonnssttiittuuee  uunn  ddaannggeerr  ppoouurr  llaa  ffaauunnee  aaqquuaattiiqquuee  ((ttooxxiicciittéé  ddeess  ccoonnssttiittuuaannttss  

dduu  ppééttrroollee))..  LLaa  ffrraaccttiioonn  nnoonn  ddiissssoouuttee  ffoorrmmee  uunn  ttaappiiss  àà  llaa  ssuurrffaaccee  ddeess  

eeaauuxx  eett  eemmppêêcchhee  lleess  éécchhaannggeess  ddee  ggaazz  eennttrree  ll’’aaiirr  eett  ll’’eeaauu..  PPaarr  

ccoonnssééqquueenntt,,  lleess  oorrggaanniissmmeess  aaqquuaattiiqquueess  ss’’ééttoouuffffeenntt  ppaarrccee  qquu’’iill  nn’’yy  aa  

pprreessqquuee  pplluuss  dd’’ooxxyyggèènnee  ppaarrvveennaanntt  ddaannss  ll’’eeaauu  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’aaiirr..    

  

VV..11..44..44  TTrraannssppoorrtt  
  

LLee  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssppoorrtt  dduu  ppééttrroollee  pprréésseennttee  ddeess  ffuuiitteess  qquuii  

ppoolllluueenntt  llee  ssooll  eett  lleess  eeaauuxx..  
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VV..11..44..55  TTrraaiitteemmeenntt  tthheerrmmiiqquuee  ddeess  ssoollss  ppoolllluuééss  
  

LLeess  ssoollss  ppoolllluuééss  ppaarr  llaa  ffuuiittee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssoonntt  ttrraaiittééss  

ppaarr  vvooiiee  tthheerrmmiiqquuee  ssuurr  uunn  ssiittee  pprroocchhee  dduu  cceennttrree  ddee  KKiinnkkaassii..  OOnn  ppeeuutt  lliirree  

ssuurr  llaa  ppaannccaarrttee  aaffffiicchhééee  àà  ll’’eennttrrééee  dduu  ssiittee  ::  ««  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  

rreeccyyccllaabblleess  »»..  CCee  ttrraaiitteemmeenntt  ccoonnssiissttee  àà  iinncciinnéérreerr  lleess  ssoollss  ppoolllluuééss..  

LL’’iinncciinnéérraattiioonn  ééttaanntt  ffaaiittee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ddééffaauutt  dd’’ooxxyyggèènnee,,  llaa  

ccoommbbuussttiioonn  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eesstt  iinnccoommppllèèttee  eett  ccoonndduuiitt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

ddeess  HHAAPP  qquuii  ppoolllluueenntt  ll’’aattmmoosspphhèèrree  eett  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  ddaannggeerr  llaa  ssaannttéé  ddee  

llaa  ppooppuullaattiioonn..  SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  eesstt  iinntteerrddiitt  dd’’iinncciinnéérreerr  lleess  ssoollss  

ccoonnttaammiinnééss  ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ffuummééeess..  

VV..11..44..66  GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  
  

LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddééggrraaddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  mmeett  eenn  ddaannggeerr  llaa  ssaannttéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  

sseess  pprroopprreess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..  LLeess  ddéécchheettss  ggéénnéérrééss  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ssoonntt  

ccoonnssttiittuuééss  ddee  ddiivveerrsseess  ssuubbssttaanncceess  ((ppllaassttiiqquuee,,  ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee,,  

mmééttaauuxx,,  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess,,  eettcc..))..  TToouuss  cceess  ddéécchheettss  ssoonntt  iinncciinnéérrééss  eett  lleess  

rrééssiidduuss  ddee  ccoommbbuussttiioonn  ssoonntt  eenntteerrrrééss  ddaannss  ddeess  ddéécchhaarrggeess  nnoonn  aamméénnaaggééss..  

AAvveecc  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  aaccttuueelllleess,,  ll’’iinncciinnéérraattiioonn  ddee  ccee  ggeennrree  ddee  ddéécchheettss  

nnee  ppeeuutt  jjaammaaiiss  ssee  ffaaiirree  ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ffuummééeess..  

PPaarr  eexxeemmppllee,,  ll’’iinncciinnéérraattiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  ppllaassttiiqquueess  eett  ddeess  

oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  ccoonndduuiitt  àà  ll’’éémmiissssiioonn  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  ddeess  pprroodduuiittss  

ttrrèèss  ddaannggeerreeuuxx  tteellss  qquuee  lleess  éélléémmeennttss  eenn  ttrraacceess  mmééttaalllliiqquueess,,  lleess  ddiiooxxiinneess,,  

lleess  ffuurraanneess,,  eettcc..  LLeess  ddiiooxxiinneess  eett  lleess  ffuurraanneess  oonntt  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  dd’’êêttrree  

ssttaabblleess  àà  tteemmppéérraattuurree  éélleevvééee  eett  ddee  pprroovvooqquueerr  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  

bbiiooaaccccuummuullaattiioonn  ddaannss  llaa  cchhaaîînnee  aalliimmeennttaaiirree..  LLeess  tteenneeuurrss  aauuxxqquueelllleess  cceess  

ssuubbssttaanncceess  ssoonntt  nnoocciivveess  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ssoonntt  ttrrèèss  bbaasssseess..  LLee  CCIIRRCC  ((CCeennttrree  
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IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  RReecchheerrcchhee  ssuurr  llee  CCaanncceerr))  ccllaassssee  llaa  ddiiooxxiinnee  ddaannss  lleess  ««  

ccaannccéérrooggèènneess  ppoouurr  ll’’HHoommmmee  »»..  

  

VV..22  SSEELLOONN  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEESS  RREECCHHEERRCCHHEESS  

GGEEOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT  MMIINNIIEERREESS    

  

VV..22..11  AAnnaallyysseess    ddee  llaa  ppoouussssiièèrree  
  

  
PPhhoottoo  nn°°  7700  ::  PPrrééllèèvveemmeenntt  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ppoouussssiièèrreess

7744
  

  

TTaabblleeaauu  nn°°  1133  ::  PPooiinnttss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ssiitteess  ddeess  

ppoouussssiièèrreess  éécchhaannttiilllloonnnnééeess7755  

  

  

  

                                                           
74

 Rapport CRGM : PPhhoottoo  2299  ::  PPrrééllèèvveemmeenntt  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ppoouussssiièèrreess    ssuurr  lleess  ttôôlleess  aauu  VViillllaaggee  

NNdduunnddjjii  ((SS  0055,,778800557766◦◦  eett  EE  001122,,3300557766◦◦  eett  AAlltt==6600mm))..  
75 Rapport CRGM : TTaabblleeaauu  nn°°99  ::  PPooiinnttss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ssiitteess  ddeess  ppoouussssiièèrreess    éécchhaannttiilllloonnnnééeess  
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TTaabblleeaauu  nn°°  1144  ::  RRééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess7766  

  

LLee  ttaabblleeaauu  1144  iinnddiiqquuee  llaa  pprréésseennccee  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  ttoouuss  

lleess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  aavveecc  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  2266%%  aauu  nniivveeaauu  dduu  cceennttrree  

ddee  MMuuaannddaa..  CCeerrtteess,,  ll’’ééccaarrtt  ddeess  tteenneeuurrss  eennttrree  MMuuaannddaa  eett  lleess  aauuttrreess  ssiitteess  

ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  ssaa  ppoossiittiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt    aauuxx  eexxppllooiittaattiioonnss  ««  oonn  sshhoorree  »»  eett  

««  ooffff  sshhoorree  »»..  OOnn  ppeeuutt  nnootteerr  aauussssii  lleess  eeffffeettss  qquuooiiqquuee  mmiinniimmeess  dduu  

ccaarrbbuurraanntt  ccoonntteennaanntt  dduu  pplloommbb  uuttiilliisséé  àà  MMuuaannddaa..  PPaarr  ccoonnttrree,,  llee  vviillllaaggee  

KKoonnddee  ooùù  iill  yy  aa  ppeerrttee  ddeess  vvééggééttaattiioonnss  mmoonnttrree  aauussssii  uunnee  tteenneeuurr  eenn  

CCaarrbboonnee  OOrrggaanniiqquuee  TToottaall  ((CCOOTT))  aasssseezz  éélleevvééee..  LLee  vviillllaaggee  TTsshhiieennddee,,  

pprroocchhee  ddee  llaa  cceennttrraallee  MMiibbaallee--EEaasstt  pprréésseennttee  aauussssii  ddeess  tteenneeuurrss  aasssseezz  

ccoonnssiiddéérraabblleess  aauussssii  bbiieenn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  qquu’’eenn  CCaarrbboonnee  OOrrggaanniiqquuee  

TToottaall..

                                                           
76

 Rapport CRGM : Résultat dans les poussières 
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VV..22..22  AAnnaallyyssee  ddeess  eeaauuxx    

TTaabblleeaauu  nn°°  1144  ::  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  lleess  ssiitteess  dd’’eeaauu  éécchhaannttiilllloonnnnééee7777  

  
                                                           
77

 Rapport CRGM : TTaabblleeaauu  nn°°44  ::  LLeess  ppooiinnttss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ssiitteess  dd’’eeaauu  éécchhaannttiilllloonnnnééee 
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TTaabblleeaauu  nn°°  1155  ::  RRééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess  pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquueess  ddeess  eeaauuxx7788  

  

  
  

                                                           
78

 Rapport CRGM : Tableau n°5 : Résultats des analyses physico-chimiques des eaux 
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TTaabblleeaauu  nn°°1155  bbiiss  ::  RRééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess  pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquueess  ddeess  eeaauuxx  
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11..  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  
  

LLee  sseeuuiill  ddee  ttoolléérraannccee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  ll’’eeaauu  vvaarriiee  

eennttrree  00,,11µµgg//ll  eett  00,,22µµgg//ll..  

AAuu  vvuu  ddeess  rrééssuullttaattss  ssuussmmeennttiioonnnnééss,,  oonn  rreemmaarrqquuee  qquuee  lleess  

éécchhaannttiilllloonnss  KKSSWW77,,  KKSSWW99,,  KKSSWW1100,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt  aauu  vviillllaaggee  LLiiaawweennddaa  

ddaannss  llee  ppuuiittss  dd’’eeaauu  rrééaalliisséé  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  aauu  vviillllaaggee  MMuuaannddaa  eett  ddaannss  

llaa  rriivviièèrree  TToonnddee,,  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ééttaanntt  ddeess  ppooiinnttss  dd’’eeaauu  dd’’uussaaggee  

ccoouurraanntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aauuttoocchhttoonnee,,    pprréésseenntteenntt  ddeess  aannoommaalliieess  

éévviiddeenntteess  àà  tteenneeuurr  ssuuppéérriieeuurree  aauu  sseeuuiill  ddee  ppoolllluuttiioonn..  

  

22..  MMaattiièèrreess  eenn  ssuussppeennssiioonn  
  

PPoouurr  lleess  mmaattiièèrreess  eenn  ssuussppeennssiioonn,,  llee  sseeuuiill  ddee  ttoolléérraannccee  eesstt  ddee  

00  àà  1100mmgg//ll  eett  oonn  rreemmaarrqquuee  qquuee  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  KKSSWW33,,  KKSSWW55,,  KKSSWW88,,  

KKSSWW1122,,  KKSSWW1133  eett  KKSSWW1166  pprréésseenntteenntt  ddeess  vvaalleeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess  aauu  sseeuuiill  

rreeqquuiiss  eett  cceess  vvaalleeuurrss  ssoonntt  ppeeuu  ffaavvoorraabblleess..  AAiinnssii,,  llaa  tteenneeuurr  eett  llaa  

ccoommppoossiittiioonn  mmiinnéérraallee  eett  oorrggaanniiqquuee  ddeess  mmaattiièèrreess  eenn  ssuussppeennssiioonn  ddaannss  lleess  

eeaauuxx  ssoonntt  ttrrèèss  vvaarriiaabblleess  sseelloonn  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauuxx  ((ssaabbllee,,  bboouueess,,  ppaarrttiiccuulleess  

oorrggaanniiqquueess,,  eettcc..……))  ;;  eelllleess  ssoonntt  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddeess  tteerrrraaiinnss  

ttrraavveerrssééss,,  ddee  llaa  ssaaiissoonn,,  ddee  llaa  pplluuvviioommééttrriiee,,  ddeess  ttrraavvaauuxx,,  ddeess  rreejjeettss  eettcc..  ……  
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LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  KKSSWW44  eett  KKSSWW1100,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt  pprréélleevvééss  aauu  

nniivveeaauu  dduu  vviillllaaggee  KKoonnddee  eett  ddee  llaa  rriivviièèrree  TToonnddee  pprréésseennttaanntt  ddeess  TTDDSS  

ssuuppéérriieeuurreess,,  eelllleess  ssoonntt  àà  cceett  eeffffeett  cchhaarrggééeess,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ppoossssèèddeenntt  

bbeeaauuccoouupp  ddee  mmaattiièèrreess  ssoolliiddeess  eenn  ssuussppeennssiioonn..  

  

33..  ssuubbssttaanncceess  aazzoottééeess  

LLeess  ssuubbssttaanncceess  aazzoottééeess  ssee  rreennccoonnttrreenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssoouuss  

qquuaattrree  ffoorrmmeess::  

--  lleess  nniittrraatteess,,  NNOO33
--  

--  lleess  nniittrriitteess  NNOO22
--  

--  ll’’aammmmoonniiuumm  ((NNHH44))
++  

--  ll’’aazzoottee  oorrggaanniiqquuee..  
  

LLaa  tteenneeuurr  eenn  nniittrraatteess,,  eexxpprriimmééee  eenn  mmiilllliiggrraammmmee  ppaarr  lliittrree  

((mmgg//ll)),,  eesstt  ttrrèèss  vvaarriiaabbllee  ddaannss  lleess  eeaauuxx  nnoonn  ppoolllluuééeess..    SSeelloonn  llaa  ssaaiissoonn  eett  

ll’’oorriiggiinnee  ddeess  eeaauuxx,,  eellllee  ppeeuutt  nnaaggeerr  eennttrree  11  eett    1155mmgg//ll..  LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  

rrééccoollttééss  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  pprréésseenntteenntt  ddeess  tteenneeuurrss  iinnfféérriieeuurreess  

àà  1155  mmgg//ll..  

PPoouurr  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  iioonnss  nniittrriitteess,,  llaa  nnoorrmmee  eexxiiggééee  eesstt  ddee  

00,,000011  àà  00,,0022mmgg//ll  eett  ll’’oonn  rreemmaarrqquuee  qquuee  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  KKSSWW11,,  KKSSWW44,,  

KKSSWW66,,  KKSSWW99,,  KKSSWW1111,,  eett  KKSSWW1122,,  KKSSWW1155,,  KKSSWW1177  eett  KKSSWW1188  pprréésseenntteenntt  

ddeess  tteenneeuurrss  aannoorrmmaalleess  qquuii  eexxpplliiqquueenntt    ddoonncc  uunn  nniivveeaauu  ddee  ppoolllluuttiioonn  

sseennssiibbllee..  

44..  LL’’aacciiddiittéé  

LL’’aacciiddiittéé  ddeess  eeaauuxx  eesstt  rreepprréésseennttééee  ppaarr  llee  ppHH..  CCee  ddeerrnniieerr  vvaarriiee  

ddee  44  àà  77,,55  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  55,,7755..    
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LLeess  ddiifffféérreennttss  pprrooffiillss  ddeess  ppaarraammèèttrreess  ddoossééss  ddéémmoonnttrreenntt  llaa  

ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’eeaauu..  

      

LLee  pprrooffiill  ddee  ppHH  mmoonnttrree  qquuee  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  eeaauuxx  

éécchhaannttiilllloonnnnééeess  eesstt  aacciiddee  ((ppHH<<77))..  SSeeuullee  ll’’eeaauu  pprréélleevvééee  ddaannss  uunn  ppuuiittss  

aamméénnaaggéé  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aauu    nniivveeaauu  dduu  VViillllaaggee  LLiiaawweennddaa  ((EEcchhaannttiilllloonn  

KKSSWW77))    pprréésseennttee  uunn  ppHH  llééggèèrreemmeenntt  aallccaalliinn..  CCee  mmêêmmee  ppuuiittss  pprréésseennttee  lleess  

tteenneeuurrss  aauussssii  éélleevvééee  eenn  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ((HHCC))..  MMêêmmee  ssii  cceess  tteenneeuurrss  nnee  

ddééppaasssseenntt  ppaass  llee  sseeuuiill,,  iill  ffaauutt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  lleess  ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  

ssee  rreettrroouuvveenntt  ddaannss  ttoouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  ssaauuff  ddaannss  ll’’éécchhaannttiilllloonn  KKSSWW1133  

pprréélleevvéé  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  LLuuiibbii  ((VViillllaaggee  KKiinnggaallaassaa)),,  llooiinn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  

ppééttrroolliièèrree..  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ddoonncc  éémmeettttrree  uunnee  ccoorrrrééllaattiioonn  eennttrree  lleess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  iiddeennttiiffiiééss  ddaannss  cceess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’eeaauu  aavveecc  lleeuurr  pprrooxxiimmiittéé  

ddeess  aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess..    

55..    CChhlloorruurreess  
  

LLeess  tteenneeuurrss  eenn  cchhlloorruurreess  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llaa  mméétthhooddee  

MMoohhrr  eett    eexxpprriimmééeess  eenn  mmiilllliiggrraammmmeess  ppaarr  lliittrree  ((mmgg//ll))  dd’’aanniioonn  cchhlloorruurree..  

LLaa  tteenneeuurr  eenn  cchhlloorruurree  ddeess  eeaauuxx  ccoouurraanntteess  eexxeemmpptteess  ddee  

ppoolllluuttiioonn  nnee  ddééppaassssee  ppaass  2200mmgg//ll..  CCeettttee  ccoommppoossaannttee  ddoonnnnee  uunnee  bboonnnnee  
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iinnddiiccaattiioonn  dd’’eeuuttrroopphhiissaattiioonn  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauuxx  eett  uunnee  tteenneeuurr  eexxcceessssiivvee  eesstt  

ttrrèèss  ssoouuvveenntt  ll’’iinnddiiccee  dd’’uunnee  ppoolllluuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess..    

QQuuaanntt  aauuxx  éécchhaannttiilllloonnss  aannaallyyssééss,,  sseeuullss  KKSSWW33  eett  KKSSWW66  

pprréésseenntteenntt  ddeess  vvaalleeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess  aauuxx  nnoorrmmeess..  

  

66..  SSuullffaatteess  
  

LLaa  tteenneeuurr  eenn  ssuullffaatteess  eexxpprriimmééee  eenn  mmgg  ddee  SSOO44//ll  eesstt  uunnee  

iinnddiiccaattiioonn  uuttiillee  ppoouurr  ccaarraaccttéérriisseerr  lleess  eeaauuxx  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  llaa  nnaattuurree  

ggééoollooggiiqquuee  jjoouuaanntt  uunn  rrôôllee  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt..  CCeerrttaaiinnss  eefffflluueennttss  iinndduussttrriieellss  eett  

ddeess  aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess  ppeeuuvveenntt  ééggaalleemmeenntt  ffoouurrnniirr  ddeess  eeaauuxx  cchhaarrggééeess  eenn  

ssuullffaatteess..  

IIll  ffaauutt  cceeppeennddaanntt  ssiiggnnaalleerr  qquu’’uunnee  ffoorrttee  tteenneeuurr  eenn  ssuullffaatteess  

ppeeuutt  iinnddiiqquueerr  uunnee  ppoolllluuttiioonn  ppaarr  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  dd’’oorriiggiinnee  iinndduussttrriieellllee  oouu  

mméénnaaggèèrree..    LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  KKSSWW1177  pprréélleevvééee  àà  ll’’eemmbboouucchhuurree  dduu  FFlleeuuvvee  

CCoonnggoo  àà  BBaannaannaa  eett  KKSSWW1188  ddaannss  lleess  eeaauuxx  dduu  lliittttoorraall  ((MMaannggrroovveess))    

mmoonnttrreenntt  ddeess  tteenneeuurrss  eenn  ssuullffaatteess  ttrrèèss  iinnqquuiiééttaanntteess..    

  

77..  MMééttaauuxx  lloouurrddss  
  

LLeess  éélléémmeennttss  ttrraacceess  rreecchheerrcchhééss  ssoonntt  ::  llee  FFeerr,,  llee  MMeerrccuurree,,  llee  

PPlloommbb,,  llee  CCuuiivvrree,,  llee  CCaaddmmiiuumm,,  llee  CChhrroommee,,  ll’’AAlluummiinniiuumm  eett  llee  NNiicckkeell..  

  

88..  FFeerr    

LLee  ffeerr,,  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  àà  ddeess  tteenneeuurrss  

aacccceeppttaabblleess..  
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99..  CChhrroommee  eett  NNiicckkeell  

LLee  cchhrroommee  eett  llee  nniicckkeell  ssoonntt  aabbsseennttss  ddee  ttoouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  

aannaallyyssééss..  

1100..  CCaaddmmiiuumm  

LLee  ccaaddmmiiuumm  eesstt  aabbsseenntt  ddee  ttoouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  aannaallyyssééss  ssaauuff  

ddaannss  ll’’éécchhaannttiilllloonn  KKSSWW1188  pprréélleevvéé  aauu  lliittttoorraall  ooùù  llaa  tteenneeuurr  eenn  ccaaddmmiiuumm  

66,,0000mmgg//ll    eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee  OOMMSS  ((00,,0055mmgg//ll))    ppoouurr  lleess  eeaauuxx  

nnaattuurreelllleess..    

  

1111..  CCuuiivvrree  

LLee  ccuuiivvrree  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss  ddeeuuxx  éécchhaannttiilllloonnss  ((KKSSWW1177  eett  

KKSSWW1188))  àà  ddeess  tteenneeuurrss  iinnfféérriieeuurreess  àà  llaa  nnoorrmmee  00,,0055mmgg//ll..  

1122..  AAlluummiinniiuumm  

LLaa  tteenneeuurr  eenn  aalluummiinniiuumm  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee  OOMMSS  

((00,,0055mmgg//ll))  ppoouurr  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  KKSSWW44  àà  KKSSWW66  eett  ddee  KKSSWW1111  àà  KKSSWW1166,,  

ttoouuss  pprréélleevvééss  ddaannss  ddeess  ppooiinnttss  dd’’eeaauu  dd’’uussaaggee  ccoouurraanntt..    

  

1133..  LLee  pplloommbb  

EEnn  ddeehhoorrss  ddeess  zzoonneess  ddee  ggiisseemmeennttss  pplloommbbiiffèèrreess,,  llee  pplloommbb  eesstt  

uunn  ccoonnssttiittuuaanntt  nnaattuurreell,,  llaarrggeemmeenntt  rreeppaarrttii  ddaannss  llaa  ccrrooûûttee  tteerrrreessttrree..  LL’’eeaauu  

ddee  mmeerr  ccoonnttiieenntt  eenn  mmooyyeennnnee  00,,0033mmgg//ll,,  llee  sseeuuiill  rreeqquuiiss  ééttaanntt  ddee  00  àà  

00,,11mmgg//ll..  IIll  aa  ééttéé  rreemmaarrqquuéé  ddeess  aannoommaalliieess  ddaannss  ttoouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  

pprréélleevvééss  ssaauuff  ddaannss  KKSSWW33  eett  KKSSWW99..  
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LLee  pprrooffiill  ddeess  tteenneeuurrss  eenn  PPbb  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  KKSSWW77  aauu  vviillllaaggee  

LLiiaawweennddaa,,  KKSSWW1177  eett  KKSSWW1188  rreessppeeccttiivveemmeenntt  àà  BBaannaannaa  eett  aauu  bboorrdd  dduu  

lliittttoorraall  ddééppaasssseenntt  lleess  tteenneeuurrss  rreeccoommmmaannddééeess  ppaarr  lleess  nnoorrmmeess..  RRaappppeelloonnss  

qquuee  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ssiitteess  ssoonntt  ddaannss  llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  mmaannggrroovveess..    

  

1144..  LLee  mmeerrccuurree  

LLeess  tteenneeuurrss  eenn  mmeerrccuurree  ((HHgg))  ssoonntt  aasssseezz  ccoonnssiiddéérraabblleess  aauu  

nniivveeaauu  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  KKSSWW44  pprréélleevvéé  aauu  vviillllaaggee  KKoonnddee..  RRaappppeelloonnss  qquuee  ccee  

vviillllaaggee  eesstt  vviiccttiimmee  ddeess  ppeerrtteess  ddeess  ffeeuuiillllaaggeess  ddeess  ccooccoottiieerrss  eett  dd’’aauuttrreess  

aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss..  
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VV..22..33  AAnnaallyysseess  ddeess  ssoollss    

  

TTaabblleeaauu  nn°°1177  ::  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  lleess  ssiitteess  ddeess  ssoollss  éécchhaannttiilllloonnnnééss7799  
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 Rapport CRGM : Tableau n°16 : Analyse statistiques des échantillons d’eau 
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TTaabblleeaauu  nn°°1188  ::  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  lleess  ssiitteess  ddeess  ssoollss  éécchhaannttiilllloonnnnééss  
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LLee  pprrooffiill  dduu  ppHH  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ssoollss  mmeett  eenn  éévviiddeennccee  ddeess  

ssoollss  aacciiddeess  ddoonntt  llee  ppHH  mmooyyeenn  eesstt  ééggaall  àà  55,,88..  IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc  ddeess  ssoollss  

ppaauuvvrreess..    

LLee  pprrooffiill  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ((HHCC))  mmoonnttrree  àà  ssuuffffiissaannccee  

ll’’eexxiisstteennccee  ddeess  tteenneeuurrss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  

dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  aavveecc  uunn  mmaaxxiimmaa  ddee  5555..44  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  EEKKSS  44  

aa  eett  bb..  RRaappppeelloonnss  qquuee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  qquuii  aa  ddoonnnnéé  cceettttee  tteenneeuurr  aasssseezz  éélleevvééee  
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aa  ééttéé  pprréélleevvéé  nnoonn  llooiinn  ddee  llaa  cceennttrraallee  MMiibbaallee--EEaasstt  oouu  uunn  ééppaanncchheemmeenntt  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aavveecc  ffoorrmmaattiioonn  dd’’eenndduuiittss  ssuurr  llee  ssooll  aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé..  

  
PPhhoottoo  nn°°7711  ::  eenndduuiitt  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurree  dd’’eennvviirroonn  rreeccoouuvvrraanntt  llee  ssooll

8800
  

  

LLee  pprrooffiill  dd’’HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ((HHCC))  vvaarriiee  ddee  ffaaççoonn  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  

aavveecc  llee  pprrooffiill  ddee  SSOO33..  SSeelloonn  llee  CCRRGGMM,,  iill  vvaarriiee  ddee  ffaaççoonn  iinnvveerrssee  aavveecc  lleess  

pprrooffiillss  ddeess  MMaattiièèrreess  OOrrggaanniiqquueess  ssaannss  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ((MMOO  ssaannss  HHCC)),,  ddee  

SSiiOO22,,  dd’’AAll22OO33  eett  dd’’AAzzoottee  ((NN))..  IIll  eenn  ttiirree  ccoommmmee  ccoonncclluussiioonn  qquu’’iill  yy  aa  

aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  eenn  éélléémmeennttss  ddeess  ssoollss  aauu  pprrooffiitt  dduu  ppiiééggeeaaggee  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ddeess  ccoommppoossééss  oorrggaanniiqquueess  VVoollaattiillss  ((VVOOCC))..  

                                                           
80 Rapport CRGM : PPhhoottoo  1177  ::  EEnndduuiitt  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurree  dd’’eennvviirroonn  11ddmm  rreeccoouuvvrree  llee  ssooll  ((NNoonn  llooiinn  ddee  ssttaattiioonn  MMiibbaallee--EEaasstt))  

AA))  VVuuee  ddee  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  ll’’eenndduuiitt  ((EEnnvviirroonnss  110000mm22));;  

BB))  FFoorrmmee  eett  ssttrruuccttuurree  ddee  ll’’eenndduuiitt  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurree  ;;  

CC))  DDéébbuutt  ddee  pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ;;  

DD))  SSuuiittee  ddee  pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  ll’’eenndduuiitt  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurree  ;;  

EE))  DDééccoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’eenndduuiitt  eett  vviissuuaalliissaattiioonn  dduu  ssooll  ((SSooll  ssaabblloonnnneeuuxx  bbrruunn  nnooiirrââttrree))  

((EEcchh..  EEKKSS  44,,  aa  eett  bb))  
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AA  cceett  aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  ddee  ssoollss  dduuss  aauu  ppiiééggeeaaggee  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  CCRRGGMM  aajjoouuttee  ll’’iinncciiddeennccee  dduu  ttoorrcchhaaggee  ddee  ggaazz  ssuurr  llee  ssooll..  EEnn  

eeffffeett,,  llee  ttoorrcchhaaggee  tteell  qquu’’eeffffeeccttuuéé  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  uunn  eeffffeett  ssuurr  lleess  

cchhaammppss  eennvviirroonnnnaannttss  lleess  ssiitteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddûû  àà  llaa  ccoonndduuccttiivviittéé  ddee  llaa  

cchhaalleeuurr  eett  aauu  rreejjeett  ddeess  ssoouuss  pprroodduuiittss  qquuii  oonntt  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  ddee  

rréédduuiirree  ll’’hhuummiiddiittéé    ddee  ssoollss  eett  dd’’eenn  bbaaiisssseerr  llaa  pprroodduuccttiivviittéé..      

CCRRGGMM  ccrrooiitt  qquuee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  mmaanniioocc  dduu  cchhaammpp  ccii--ddeessssoouuss  

aa  ééttéé  iimmppaaccttééee  ssuuiittee  aauuxx  mmuullttiipplleess  ttoorrcchhaaggeess  qquuii  oonntt  eeuu  lliieeuu  aavvaanntt  eett  

ppeennddaanntt  ssoonn  eexxiisstteennccee..  LLeess  jjeeuunneess  ppllaannttuulleess  iissssuueess  ddeess  bboouuttuurreess  ddee  

mmaanniioocc  ssoonntt  ddééffaavvoorriissééeess  ssuuiittee  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  tteemmppéérraattuurreess  pprroodduuiitteess  

lloorrss  dduu  ttoorrcchhaaggee..    

  
PPhhoottoo  nn°°7722  ::8811  

                                                           
81Rapport CRGM : PPhhoottoo  nn°°77  ::  LL’’ééttaatt  ddeess  ssoollss  eett  qquuaalliittéé  ddeess  cchhaammppss  pprroocchheess  ddeess  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  ((SS  0055,,8800002255◦◦  eett  EE                  

                                                                          001122,,3300887799◦◦  eett  AAlltt==3399mm))..  
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UUnnee  ddeess  aapppprroocchheess  qquuii  ccoonnffiirrmmee  cceettttee  hhyyppootthhèèssee  ssuurr  llaa  

ccoonndduuccttiivviittéé  hhoorriizzoonnttaallee  ddee  llaa  cchhaalleeuurr  eesstt  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  aauuttoocchhttoonneess  

vviieennnneenntt  ééttaalleerr  lleeuurrss  mmaanniiooccss  aauu  vvooiissiinnaaggee  iimmmmééddiiaatt  ddeess  ttoorrcchheess..  PPoouurr  

CCRRGGMM,,  llee  mmaanniioocc  sséécchheerraaiitt  rraappiiddeemmeenntt  ssuuiittee  àà  llaa  cchhaalleeuurr  pprroodduuiittee  ppaarr  ccee  

ffooyyeerr..  

  
PPhhoottoo  7733  ::  EEttaallaaggee  ddeess  mmaanniiooccss  ((FFuuffuu))8822  

  

                                                           
82

 PPhhoottoo  88  ::  EEttaallaaggee  ddeess  mmaanniiooccss  ((FFuuffuu))  ddaannss  lleess  aaiirreess  dduu  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  ooùù  iill  yy  aa  ttoorrcchhaaggee                                

                                    ((SS  0055,,8800118855◦◦  eett  EE  001122,,3300337766◦◦  eett  AAlltt==2222mm))..  

AA))  VVuuee  dd’’eennsseemmbbllee  mmaattéérriiaalliissaanntt  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  ll’’ééttaallaaggee  ddee  mmaanniioocc  eett  llee  ttoorrcchhaaggee  ;;  

BB))  ZZoooomm  iinn  ssuurr  llaa  ffllaammmmee  ddee  ttoorrcchhaaggee;;  

CC))  ZZoooomm  iinn  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  mmaanniiooccss..  
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PPhhoottoo  nn°°7744  ::  EEttaallaaggee  ddeess  mmaanniiooccss  ((FFuuffuu))  ddaannss  lleess  aaiirreess  dduu  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  ooùù  iill  yy  aa  ttoorrcchhaaggee

8833
  

LLaa  pphhoottoo  ccii--ddeessssuuss  aatttteessttee  aauussssii  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  

ddee  cceerrttaaiinnss  ssiitteess  qquuii  ddeemmeeuurreenntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  LLeess  eexxppeerrttss  oonntt  rreelleevvéé  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  vvoottrree  

CCoommmmiissssiioonn  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  eett  ddeess  

ddiissppoossiittiiffss  ddee  ssééccuurriittéé  ccoommmmee  lleess  ggrriilllleess  oouu  ddeess  ffiillss  bbaarrbbeellééss..  

  

                                                           
83

 Rapport CRGM :  PPhhoottoo  99  ::  EEttaallaaggee  ddeess  mmaanniiooccss  ((FFuuffuu))  ddaannss  lleess  aaiirreess  dduu  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  ooùù  iill  yy  aa    

                                                                                      ttoorrcchhaaggee 
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VV..22..44  AAnnaallyysseess  ddeess  vvééggééttaauuxx    
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EEcchhaannttiilllloonnnnaaggee  ((FFeeuuiilllleess  ddeess  vvééggééttaauuxx))  
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TTaabblleeaauu  nn°°1199  ::  RReennsseeiiggnneemmeenntt  ssuurr  lleess  ssiitteess  dd’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  ddeess  vvééggééttaauuxx8844  

  

TTaabblleeaauu  nn°°2200  ::  AAnnaallyyssee  ddaannss  lleess  vvééggééttaauuxx8855  
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 Rapport CRGM : Tableau n°10 : Points d’informations sur les sites d’échantillonnage des végétaux 
85

 Rapport CRGM : Tableau n°11 Résultats d’analyse dans les végétaux 



163 
 

LL’’aannaallyyssee  ddeess  vvééggééttaauuxx  nn’’aa  ddéécceelléé  aauuccuunnee  ttrraaccee  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurree,,  mmaaiiss  aa  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  llaa  pprréésseennccee  ddee  ddiiooxxyyddee  ddee  

ssoouuffrree..    

LLaa  vvééggééttaattiioonn  eennvviirroonnnnaanntt  lleess  ppuuiittss  aa  ssuubbii  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee  

dduuee  aauu  ttoorrcchhaaggee..  

  
PPhhoottoo  nn°°  7755  ::  TToorrcchhaaggee  eett  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  

  

  

VV..33  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  
  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  aannaallyysseess  eenn  llaabboorraattooiirree,,  lleess  

ddeeuuxx  mmaaiissoonnss  dd’’eexxppeerrttss  oonntt  aabboouuttii  aauuxx  ccoonncclluussiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

VV..33..11  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  LLUUBBUUMMBBAASSHHII  
  

CCee  ttrraavvaaiill  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  dd’’éévvaalluueerr  ll’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  

ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  LLeess  rrééssuullttaattss  

oobbtteennuuss  mmeetttteenntt  eenn  éévviiddeennccee  ll’’iimmppaacctt  ddééssaassttrreeuuxx  ddee  cceettttee  aaccttiivviittéé  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  AA    pplluussiieeuurrss  eennddrrooiittss  àà  MMuuaannddaa  llee  ssooll  eett  lleess  eeaauuxx  ssoonntt  

ccoonnttaammiinnééss  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  ll’’aaiirr  eesstt  ppoolllluuéé  ppaarr  llee  NNOO22  eett  llee  SSOO22  ;;  
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àà  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss  llaa  ppoolllluuttiioonn  eesstt  mmêêmmee  ddééjjàà  aavvéérrééee  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquu’’iill  

nn’’eesstt  mmêêmmee  ppaass  nnéécceessssaaiirree  ddee  pprrooccééddeerr  aauuxx  aannaallyysseess  ppoouurr  ééttaabblliirr  

ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceettttee  ppoolllluuttiioonn..  

LLaa  ppoolllluuttiioonn  ppaarr  lleess  HHAAPP,,  lleess  ddiiooxxiinneess  eett  lleess  ffuurraanneess  eesstt  ffoorrtt  

pprroobbaabbllee  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  dd’’iinncciinnéérraattiioonn  ddeess  ddéécchheettss  eett  ddeess  

ssoollss  ccoonnttaammiinnééss..  

LLee  ssooll  eesstt  aacciiddee  eett  cceettttee  aacciiddiittéé  sseerraaiitt  llee  rrééssuullttaatt  ddeess  pplluuiieess  

aacciiddeess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  LL’’aacciiddiittéé  ddeess  pplluuiieess  sseerraaiitt,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,  aattttrriibbuuaabbllee  àà  

llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr  ppaarr  ddeess  ggaazz  aacciiddeess  ((NNOO22  eett  SSOO22))..  DDaannss  lleess  zzoonneess  ddee  

ttoorrcchhaaggee,,  llee  ssooll  eesstt  ««  mmoorrtt  »»  eett  nnee  ppeeuutt  pplluuss  sseerrvviirr  ddee  nniicchhee  ppoouurr  lleess  

mmiiccrroooorrggaanniissmmeess  dduu  ssooll  nnii  ppoouurr  llaa  vvééggééttaattiioonn..  

DDeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ppoolllluuttiioonnss  ppeeuuvveenntt  ccllaaiirreemmeenntt  êêttrree  mmiiss  eenn  

éévviiddeennccee  àà  MMuuaannddaa  ::  

--  LLaa  ppoolllluuttiioonn  aacccciiddeenntteellllee  ::  àà  eeffffeett  ggrraavvee  mmaaiiss  lliimmiittéé  ddaannss  llee  tteemmppss  ;;  

--  LLaa  ppoolllluuttiioonn  cchhrroonniiqquuee  ::  àà  eeffffeett  ffaaiibbllee  mmaaiiss  ccoonnttiinnuueell  eett  nnoonn  lliimmiittéé  

ddaannss  llee  tteemmppss..  CCee  qquuii  rreenndd  lleess  qquuaannttiittééss  ttoottaalleess  iimmppoorrttaanntteess..  

CCeess  ppoolllluuttiioonnss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmaaîîttrriissééeess  ppoouurr  eenn  lliimmiitteerr  lleess  

ddééssaassttrreess..  LL’’eexxppllooiittaanntt  nn’’aaffffiicchhee  mmaanniiffeesstteemmeenntt  ppaass  llaa  vvoolloonnttéé  dd’’iinnvveessttiirr  

ddaannss  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  cceess  ppoolllluuttiioonnss..  

LLeess  eeaauuxx  ddee  rriivviièèrree  qquuii  ssoonntt  ccoonnssoommmmééeess  àà  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss  

ssoonntt  ppoolllluuééeess  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  LLeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ééttaanntt  mmooiinnss  

ddeennsseess  qquuee  ll’’eeaauu,,  iillss  ss’’ééttaalleenntt  àà  llaa  ssuurrffaaccee  eenn  ffoorrmmaanntt  uunnee  mmiinnccee  ccoouucchhee  

qquuii  ppeerrttuurrbbee  lleess  ééqquuiilliibbrreess  pphhyyssiiccoocchhiimmiiqquueess  eennttrree  ll’’aaiirr  eett  ll’’eeaauu  ddee  

ssuurrffaaccee..  LLaa  lluummiièèrree  eett  ll’’ooxxyyggèènnee  nnee  ppoouuvvaanntt  pplluuss  ppéénnééttrreerr  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  

aaqquuaattiiqquuee,,  lleess  ééqquuiilliibbrreess  bbiioollooggiiqquueess  ssee  ttrroouuvveenntt  ppeerrttuurrbbééss..  
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PPlluussiieeuurrss  pprraattiiqquueess  ddaannggeerreeuusseess  iinntteerrddiitteess  ssuurr  llee  ppllaann  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ssoonntt  eennccoorree  dd’’aapppplliiccaattiioonn  àà  MMuuaannddaa..  CC’’eesstt  nnoottaammmmeenntt  llee  

ttoorrcchhaaggee  àà  rraass  llee  ssooll,,  ll’’iinncciinnéérraattiioonn  ddeess  ddéécchheettss  eett  ddeess  ssoollss  ccoonnttaammiinnééss  

ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ffuummééeess,,  llee  ppaassssaaggee  ddeess  ccoonndduuiitteess  ssaannss  ggaaiinnee  ddee  

pprrootteeccttiioonn  ddaannss  lleess  rriivviièèrreess,,  llee  rreejjeett  eenn  mmeerr  eett  ssuurr  llee  lliittttoorraall  ddeess  eeaauuxx  

uussééeess  nnoonn  ttrraaiittééeess,,  eettcc..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  eeaauuxx  uussééeess,,  eelllleess  ssoonntt  

ffoorrtteemmeenntt  ccoonnttaammiinnééeess..  EElllleess  ssoonntt  cchhaarrggééeess  eenn  ssoollvvaanntt  ((ddéésséémmuullssiiffiiaanntt)),,  

eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ssoonntt  àà  uunnee  tteemmppéérraattuurree  ssuuppéérriieeuurree  àà  4455°°CC..    LLaa  

ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurree  eesstt  pplluuss  ddee  8800  ffooiiss  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmee..  

SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  llee  sseeuuiill  àà  nnee  ppaass  ddééppaasssseerr  eesstt  ddee  55  mmgg//ll..  LLaa  

llééggiissllaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  ffiixxee  àà  1100  mmgg//ll  llee  sseeuuiill  aacccceeppttaabbllee  ppoouurr  uunn  

éécchhaannttiilllloonn  iinnssttaannttaannéé..  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  lleess  rriissqquueess  àà  ccrraaiinnddrree  ddaannss  llaa  

rrééggiioonn  ssoonntt::    

LLee  ccaanncceerr,,  lleess  mmaallffoorrmmaattiioonnss  ccoonnggéénniittaalleess,,  lleess  mmaallaaddiieess  

ooccuullaaiirreess,,  eettcc..  IIll  ppoouurrrraaiitt  yy  aavvooiirr  ddeess  eeffffeettss  ssuuiittee  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  

ppooiissssoonnss  qquuii  oonntt  ééttéé  eexxppoossééss  aauuxx  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ffaaiirree  

aatttteennttiioonn  aauuxx  ppooiissssoonnss  eett  aauu  bbééttaaiill  vviivvaanntt  ssuurr  cceettttee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  

ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  ccoommppoossééss  ccoonntteennuuss  ddaannss  llee  ppééttrroollee  ssoonntt  rrééppuuttééss  

ccaannccéérriiggèènneess..  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  iill  sseerraaiitt  iirrrraattiioonnnneell  ddee  llaaiisssseerr  ccrrooîîttrree  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnttaammiinnééss..  LLaa  ddééccoonnttaammiinnaattiioonn  ddeess  ssiitteess  ccooûûttee  

ttrrèèss  cchheerr..  PPoouurr  lleess  ppaayyss  qquuii  mmaaîîttrriisseenntt  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  

ddééccoonnttaammiinnaattiioonn,,  oonn  eessttiimmee  qquuee  ccee  ccooûûtt  eesstt  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  660000..000000  UUSSDD  

ppaarr  hheeccttaarree..  
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LL’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  ttoouuttee  eexxppllooiittaattiioonn  

iinndduussttrriieellllee  aa  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  lleess  

mmeessuurreess  ffaaiitteess  ssuurr  tteerrrraaiinn  aaiinnssii  qquuee  lleess  aannaallyysseess  rrééaalliissééeess  aauu  llaabboorraattooiirree  

ssuurr  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  iinnddiiqquueenntt  qquuee  llee  ppaassssiiff  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ssuurr  

llee  ssiittee  eesstt  ddééjjàà  lloouurrdd  eett  nnéécceessssiittee  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn..  LLee  ddiiaaggnnoossttiicc  

ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddooiitt  êêttrree  rrééaalliisséé  eett  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddooiitt  

êêttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  CCeettttee  ééttuuddee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  ggéénnéérraall  

ssuusscceeppttiibbllee  dd’’oorriieenntteerr  ddeess  ééttuuddeess  ssyyssttéémmaattiiqquueess  uullttéérriieeuurreess..  SSii  aauuccuunnee  

ddiissppoossiittiioonn  nn’’eesstt  pprriissee  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddaannss  cceettttee  

ppaarrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa,,  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ppoouurrrraaiitt  

ss''aavvéérreerr  pplluuss  ttaarrdd  rreellaattiivveemmeenntt  iimmppoossssiibbllee..  

  

VV..33..22  CCEENNTTRREE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEESS  GGEEOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT  

MMIINNIIEERREESS  

  

LL’’ééttuuddee  eennttrreepprriissee  ssuurr  ll’’éévveennttuueellllee  ppoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  

TTeerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  ccoonnssiissttaaiitt  pprriinncciippaalleemmeenntt  àà  mmeettttrree  eenn  éévviiddeennccee  lleess  

iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss  lliiééss  àà  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ((rreejjeettss  nnoocciiffss))  eett  lleeuurrss  

eeffffeettss  ssuurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  eett  ssuurr  ll''hhoommmmee  ((ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  

ppooppuullaattiioonn  llooccaallee))..  

EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llaa  SSoocciiééttéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP  nnee  ttrraaiittee  ppaass  llee  

bbrruutt,,  lleess  iimmppaaccttss  dd''oorriiggiinnee  ppééttrroocchhiimmiiqquuee  nnee  ssoonntt  ppaass  pprriiss  eenn  ccoommppttee  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ééttuuddee..  

LLeess  ddiivveerrsseess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  tteerrrraaiinn  oonntt  ééttéé  ccoommppllééttééeess  ppaarr  

ddeess  aannaallyysseess  cchhiimmiiqquueess  eett  ggééoocchhiimmiiqquueess  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  àà  

ssaavvooiirr  ll''eeaauu  ssuuppeerrffiicciieellllee  eett//oouu  ssoouutteerrrraaiinnee,,  ll''aaiirr  ((ppoouussssiièèrree)),,  lleess  vvééggééttaauuxx  

((ccuullttuurreess  vviivvrriièèrreess))  eett  llee  ssooll,,  ssaannss  oouubblliieerr  llee  ssuuiivvii  ddee  ll''éévvoolluuttiioonn  ddeess  
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mmaallaaddiieess  rreessppiirraattooiirreess  eett  dd''oorriiggiinnee  hhyyddrriiqquueess..  UUnnee  eennqquuêêttee  ssoommmmaaiirree  aa  

ééttéé  iinniittiiééee  aauupprrèèss  ddeess  aaggeennttss  aaffiinn  dd''aapppprréécciieerr  lleeuurr  nniivveeaauu  ddee  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  nnoorrmmeess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  llee  ddeeggrréé  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess..  

IIll  rreessssoorrtt  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  tteerrrraaiinn  eett  ddee  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  

ddeess  rrééssuullttaattss  dd’’aannaallyysseess  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaarraammèèttrreess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  llaa  

ppoolllluuttiioonn  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

--  llee  ttoorrcchhaaggee  ddeess  ggaazz  ss’’eeffffeeccttuuee  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  ddaannss  lleess  aaiirreess  

eexxppllooiittééeess  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  eesstt  llee  ggaazz  

mméétthhaannee  eett  ssaa  ccoommbbuussttiioonn  pprroodduuiitt  uunnee  ffoorrttee  cchhaalleeuurr  eett  ddeess  ssoouuss  

pprroodduuiittss  qquuii  ssoonntt  rreejjeettééss  ddaannss  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  CCeess  ddeerrnniieerrss  

aallttèèrreenntt  llaa  nnaattuurree  dduu  ssooll,,  ddee  ll’’eeaauu  eett  rréécchhaauuffffeenntt  ll’’aaiirr  aammbbiiaanntt  eenn  

rreejjeettaanntt  cceess  ggaazz  aa  eeffffeett  ddee  sseerrrree  eett  ddeess  ccoommppoossééss  oorrggaanniiqquueess  

vvoollaattiillss  ((VVOOCC))  ;;  

--  llee  mmaannqquuee  ddee  ppoolliittiiqquuee  eeffffiiccaaccee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreejjeettss  ggaazzeeuuxx,,  aalloorrss  

qquu’’uunnee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  ssiitteess  eett  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  ttoorrcchhaaggee  aauurraaiitt  

ééttéé  pplluuss  iinnddiiqquuéé  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess;;  

--  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ddéécchhaarrggeess  nnoonn  ccoonnttrrôôllééeess  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  

dduu  mmaannqquuee  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddééccllaassssééss  

ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ;;  

--  llaa  pprréésseennccee  dd’’aannoommaalliieess  éévviiddeenntteess  eenn  tteenneeuurr  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aauu  

nniivveeaauu  ddeess  ppooiinnttss  dd’’eeaauu  dd’’uussaaggee  ccoouurraanntt  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  aauussssii  

bbiieenn  eenn  aammoonntt  qquu’’eenn  aavvaall  dduu  fflleeuuvvee  TToonnddee  ;;  
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--  llaa  pprréésseennccee  ddeess  mmaattiièèrreess  eenn  ssuussppeennssiioonn  àà  ddeess  vvaalleeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess  

aauu  sseeuuiill  ttoolléérréé  ddaannss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  ddaannss  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  

rriivviièèrreess  ddee  MMuuaannddaa;;  

--  ll’’aacciiddiittéé  aavvéérrééee  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  eett  dduu  ssooll  ;;  

--  llaa  tteenneeuurr  eenn  ««  CChhlloorruurreess  »»  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  aauuxx  nnoorrmmeess  ddaannss  cceerrttaaiinnss  

ccoouurrss  dd’’eeaauu  dd’’uussaaggee  ccoouurraanntt  ;;  

--  lleess  tteenneeuurrss  eenn  ssuullffaatteess  ssoonntt  aallaarrmmaanntteess  eett  iinnqquuiiééttaanntteess  ppoouurr  llaa  

bbiiooddiivveerrssiittéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’eemmbboouucchhuurree  dduu  fflleeuuvvee  

CCoonnggoo  àà  BBaannaannaa  eett  llee  lloonngg  dduu  lliittttoorraall  ;;    

--  lleess  tteenneeuurrss  eenn  aalluummiinniiuumm  ssoonntt  ssuuppéérriieeuurreess  àà  llaa  nnoorrmmee  OOMMSS  ddaannss  llaa  

pplluuppaarrtt  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  ddaannss  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  dd’’uussaaggee  

ccoouurraanntt  ;;  

--  llaa  pprréésseennccee  dd’’ooxxyyddee  ddee  ssoouuffrree  ddaannss  lleess  vvééggééttaauuxx  eett  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  

tthheerrmmiiqquuee  ddee  llaa  fflloorree  dduueess  àà  ll’’iinnfflluueennccee  dduu  ttoorrcchhaaggee  bbiieenn  qquu’’iill  nn’’yy  

aaiitt  ppaass  ddee  ttrraacceess  éévviiddeenntteess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  lleess  eessppèècceess  

aannaallyyssééeess  ;;    

--  llaa  pprréésseennccee  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  ttoouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  

ppoouussssiièèrreess  pprréélleevvééss  ;;    

--  uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aavvéérrééee  ddeess  ssoollss  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  

--  ll’’aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  dduu  ssooll  eenn  aazzoottee,,  ssiilliiccaatteess  eett  aalluummiinneess  aauu  pprrooffiitt  ddee  

ppiiééggeeaaggee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  CCoommppoossééss  OOrrggaanniiqquueess  VVoollaattiillss  

((VVOOCC))  ;;  
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--  llaa  bbaaiissssee  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  aavvooiissiinnaanntt  lleess  

aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ssuuiittee  àà  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  

qquuaalliittéé  dduu  ssooll  ;;  

--  uunnee  ccrrooiissssaannccee  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  rreessppiirraattooiirreess  aaiigguueess,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  

cchheezz  lleess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  55  aannss..    

  

EEnnffiinn  nnoouuss  ccoonnffiirrmmoonnss  qquuee  lleess  aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess  ppoolllluueenntt  

bbiieenn  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((aaiirr,,  eeaauu,,  ssooll,,  bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  ssaannttéé  hhuummaaiinnee));;  mmaaiiss  

ll’’iinntteennssiittéé  ddee  cceettttee  ppoolllluuttiioonn  ppeeuutt  êêttrree  aattttéénnuuééee  ggrrââccee  aauu  rreessppeecctt  ddeess  

rrèègglleemmeennttss  eett  nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  tteellss  qquuee  pprréévvuuss  nnoottaammmmeenntt  

ppaarr  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..  DD’’ooùù,,  aauu  nniivveeaauu  llooccaall,,  iill  eesstt  iimmppéérriieeuuxx  

dd’’aamméélliioorreerr  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ddee  vveeiilllleerr  aa  ssaa  

ssttrriiccttee  aapppplliiccaattiioonn..  

VV..33..33  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS    

  

AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  rrééssuullttaattss  dd’’aannaallyysseess  eett  

ccoonncclluussiioonnss  ttiirrééeess,,  lleess  eexxppeerrttss  oonntt  ffoorrmmuulléé  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  àà  

ll’’aatttteennttiioonn  ddee  ::  

  

  ÉÉttaatt  ccoonnggoollaaiiss  
  

--  dd’’iinntteerrddiirree  llee  rreejjeett  ddaannss  ll’’ooccééaann,,  ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt  pprrééaallaabbllee,,  ddee  

ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  ggéénnéérréé  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  cceellaa  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4499  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  

pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt;;  

--  dd’’iinntteerrddiirree  ffoorrmmeelllleemmeenntt  ll’’iinncciinnéérraattiioonn  ddeess  ddéécchheettss  eett  ddeess  ssoollss  

ccoonnttaammiinnééss  aauuxx  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  KKiinnkkaassii  ssii  aauuccuunnee  
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ddiissppoossiittiioonn  nn’’eesstt  pprriissee  ppoouurr  llee  ccoonnttrrôôllee  eett  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  pprroodduuiittss  

ddee  ccoommbbuussttiioonn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  5577  eett  

5588  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  

ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

--  dd’’eexxiiggeerr  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  eett  llee  ddééppôôtt  ddee  ssoonn  EEttuuddee  

dd’’IImmppaacctt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  eett  SSoocciiaall  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  

ddee  ll’’aarrttiiccllee  8866  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  LLee  ddééllaaii  àà  lluuii  aaccccoorrddeerr  ddooiitt  êêttrree  

rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt  ttrrèèss  bbrreeff  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ssuurr  llee  ssiittee  ;;  

--  ddee  ssaannccttiioonnnneerr  ll’’eexxppllooiittaanntt  ppoouurr  aavvooiirr  ffoouurrnnii  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

eerrrroonnééeess  eett  dd’’eenn  aavvooiirr  ccaacchhééeess  dd’’aauuttrreess  eenn  vvuuee  dd’’iinndduuiirree  

ddéélliibbéérréémmeenntt  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddaannss  ll’’eerrrreeuurr  eenn  ffaauussssaanntt  ll’’eexxppeerrttiissee  ;;  

--  dd’’aapppplliiqquueerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  99  eett  1100  ddee  ll’’AArrrrêêttéé  

IInntteerrmmiinniissttéérriieell  NN°°  000022//CCAABB//MMIINN//EECCNN--TT//22001100  eett  NN°°  002288//CCAABB//MMIINN//  

FFIINNAANNCCEESS//22001100  ppoorrttaanntt  ffiixxaattiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddeess  ddrrooiittss,,  ttaaxxeess  eett  

rreeddeevvaanncceess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ddaannggeerreeuuxx,,  iinnssaalluubbrreess  oouu  

iinnccoommmmooddeess  àà  ppeerrcceevvooiirr  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  

EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree  eett  TToouurriissmmee  eenn  eexxiiggeeaanntt  

llaa  ccoorrrreeccttiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  pprraattiiqquueess  ppoorrttaanntt  mmaanniiffeesstteemmeenntt  

aatttteeiinnttee  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

--  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  sséémmiinnaaiirreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  aaggeennttss  eett  

ccaaddrreess  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eenn  cchhaarrggee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  

ppeerrmmeettttrree  dd’’aaccqquuéérriirr  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ppoouuvvaanntt  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  

jjoouueerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  lleeuurr  rrôôllee..  CCeess  sséémmiinnaaiirreess  ddeevvrroonntt  êêttrree  
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pprriinncciippaalleemmeenntt  aaxxééss  ssuurr  ddeess  tthhèèmmeess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ppoolllluuttiioonn  

ggéénnéérrééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  ;;  

--  ddee  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc,,  yy  ccoommpprriiss  ppaarr  vvooiiee  dd’’iinntteerrnneett,,  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa  eett  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppoouurr  llaa  

pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  

ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  88  

ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

  ll’’eexxppllooiittaanntt  

--  dd’’iinniittiieerr  àà  ssoonn  pprroopprree  ccoommppttee  uunn  aauuddiitt  iinntteerrnnee  eenn  vvuuee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  

ddee  ffaaççoonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ll’’iimmppaacctt  ddee  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  pprrooccééddeerr  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  àà  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  

ggaarraannttiirr  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn  eett  dd’’êêttrree  eenn  rrèèggllee  aavveecc  llaa  llééggiissllaattiioonn  

nnaattiioonnaallee  eett  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  DDee  pprrééfféérreennccee,,  

ffaaiirree  rrééaalliisseerr  cceett  aauuddiitt  ppaarr  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  oouu  ppaarr  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  eexxttéérriieeuurreess  cchhooiissiieess  ppoouurr  lleeuurr  ccoommppéétteennccee,,  lleeuurr  

iimmppaarrttiiaalliittéé  eett  lleeuurr  oobbjjeeccttiivviittéé  ;;  

--  dd’’aapppplliiqquueerr,,  ppoouurr  ssoonn  pprroopprree  iinnttéérrêêtt,,  lleess  ddiirreeccttiivveess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  nnoorrmmee  

IISSOO  1144000011  eett  llee  SSyyssttèèmmee  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  eett  

dd’’AAuuddiitt  ((SSMMEEAA  oouu  EEMMAASS  eenn  aannggllaaiiss)),,  bbaasséé  ssuurr  llee  rrèègglleemmeenntt  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree  dduu  2299  jjuuiinn  11999933  ;;  



172 
 

--  dd’’oorrggaanniisseerr  eett  ddee  mmaaiinntteenniirr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  pprrooggrraammmmee((ss))  eett  

pprrooccéédduurreess  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ppéérriiooddiiqquuee  ((iinntteerrvvaalllleess  ppllaanniiffiiééss))  

dd’’aauuddiittss  iinntteerrnneess  dduu  SSyyssttèèmmee  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  

ffaaççoonn  àà  vvéérriiffiieerr  ssaa  ccoonnffoorrmmiittéé  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ééttaabblliieess,,  àà  vvéérriiffiieerr  ssii  

llee  ssyyssttèèmmee  eenn  qquueessttiioonn  eesstt  ccoorrrreecctteemmeenntt  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  eett  

mmaaiinntteennuu..    

  

VV..33..44  RRééaaccttiioonnss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ssuurr  lleess  rraappppoorrttss  

ddeess  eexxppeerrttss      

  

AApprrèèss  aavvooiirr  eexxppllooiittéé  lleess  rraappppoorrttss  ddeess  eexxppeerrttss,,  vvoottrree  

CCoommmmiissssiioonn  aa  iinnvviittéé  PPEERREENNCCOO--RREEPP  àà  eenn  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee..  AAyyaanntt  

ppaarrccoouurruu  lleess    ddeeuuxx  rraappppoorrttss,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  ttaabblléé  sseess  rrééaaccttiioonnss  ssuurr  llaa  

ffoorrmmee  eett  llee  ffoonndd..  

  

VV..33..44..11  DDee  llaa  ffoorrmmee  

PPrreemmiièèrreemmeenntt,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  rreelleevvéé  qquuee  ll’’uunnee  ddeess  ééttuuddeess  

tteellllee  qquuee  rrééaalliissééee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  eenn  ppaarrttiiee  jjuussttee  eett  ddéérraannggeeaaiitt  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  

ffoorrmmee,,  ccaarr,,  eellllee  sseemmbbllee  cchheerrcchheerr  àà  ttoouutt  pprriixx    àà  ééttaabblliirr  eett  ddéémmoonnttrreerr  qquu’’iill  yy  

aa  ppoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  

DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,    ttoouutt  eenn  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  lleess  

eeffffoorrttss  ffoouurrnniiss  ppaarr  lleess  eexxppeerrttss  ppoouurr  ééttaabblliirr  ddeess  éélléémmeennttss  qquuii  

ppeerrmmeettttrraaiieenntt  dd’’aabboouuttiirr  àà  ddeess  ccoonncclluussiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess,,  aa  ttoouutteeffooiiss    éémmiiss  

ddeess  ddoouutteess  ssuurr  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ddeess  aannaallyysseess..  

EEllllee  mmeett,,  àà  cceett  eeffffeett,,  eenn  ddoouuttee  llaa  qquuaalliittéé  eett  llaa  rreepprréésseennttaattiivviittéé  

ddeess  aannaallyysseess  qquuii  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  pprroottooccoollee  ddee  
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ttrraannssppoorrtt,,  ddee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  dd’’éécchhaannttiilllloonnss,,  dd’’aannaallyyssee  eett  ddee  pprrooccéédduurree  

ddee  mméétthhooddoollooggiiee  nn’’aappppaarraaîîtt  ppaass  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  rraappppoorrttss..    

PPEERREENNCCOO--RREEPP  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass    ppoouurrqquuooii  iill  lluuii  eesstt    rreepprroocchhéé  

ddee  nnee  ppaass  uuttiilliisseerr  lleess  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  oouu  ddee  nnee  ppaass  ssuuiivvrree  llaa  

nnoorrmmee  ««  IISSOO  1144000000  »»  eettcc,,  aalloorrss  qquuee  lleess  rraappppoorrttss  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  nnee  

mmeennttiioonnnneenntt  ppaass  ddee  rrééfféérreennccee  ssuurr  lleess  llaabboorraattooiirreess  dd’’aannaallyyssee  eett  

ll’’ééttaalloonnnnaaggee  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss..  

TTrrooiissiièèmmeemmeenntt,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  rreellèèvvee  qquuee  ll’’aapppprroocchhee  ddee  

ll’’uussaaggee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  dduu  ccoonnddiittiioonnnneell  ppaarr  llee  CCRRGGMM  sseerraaiitt  eerrrroonnééee  ddaannss  llaa  

mmeessuurree  ooùù  lleess  eexxppeerrttss  nnee  ssee  ppoossiittiioonnnneenntt  ppaass  ddee  mmaanniièèrree  ddééffiinniittiivvee  ddaannss  

lleeuurrss  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssaauuff  ddaannss  lleess  ccoonncclluussiioonnss..    

LL’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ccoonnddiittiioonnnneell  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  ccoonncclluussiioonn  

aaffffiirrmmaattiivvee  ssuurr  llee  lliieenn  eennttrree  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett  ll’’aaccttiivviittéé  ppééttrroolliièèrree  ffaaiitt  ccrrooiirree  

qquuee  lleess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss  eett  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  rreelleevvééeess  ddaannss  cceess  ééttuuddeess  oonntt  

ééttéé  ssoouuvveenntt  vviissuueelllleess..  

VV..33..44..22  DDuu  ffoonndd  

SSeelloonn  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,    aauuttaanntt  qquuee  lleess  eexxppeerrttss    oonntt  rrééaalliisséé  ddeess    

aannaallyysseess  rreepprréésseennttaattiivveess  aauuttaanntt  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  dd’’ééttaabblliirr  uunn  lliieenn  ddiirreecctt  eett  

ffllaaggrraanntt  eennttrree  lleess  éélléémmeennttss  qquuii  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss    eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

ppééttrroolliièèrree  ::  lleess    rrééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess  ddeess  eeaauuxx  ddeess  rriivviièèrreess,,  dduu  ssooll  eett  ddee  

ll’’aaiirr  nnee  ssoonntt  ppaass  ccaappaabblleess  dd’’aatttteesstteerr  cceettttee  ccoorrrrééllaattiioonn..  

LLaa  ssoocciiééttéé    rreeccoonnnnaaîîtt  ttoouutteeffooiiss  qquuee  ccee  lliieenn  nn’’eexxiisstteerraaiitt  

sseeuulleemmeenntt  qquuee  ddaannss  lleess  ccaass    ddeess  ffllaammmmeess  dduu  ttoorrcchhaaggee  qquuii  aauuggmmeenntteenntt  llaa  

tteemmppéérraattuurree  àà  qquueellqquueess  mmèèttrreess..    
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EEnn  oouuttrree,,  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn    qquuii  eesstt  

««  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  dd’’uunn  ééccoossyyssttèèmmee  ppaarr  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ggéénnéérraalleemmeenntt  

hhuummaaiinnee  ddeess  ssuubbssttaanncceess  oouu  ddeess  iirrrraaddiiaattiioonnss  aallttéérraanntt  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  aauu  

mmooiinnss  iimmppoorrttaannttee  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  cceett  ééccoossyyssttèèmmee  »»,,    PPEERREENNCCOO--

RREEPP  rreeccoonnnnaaîîtt  qquu’’iill  yy  aa  ppoolllluuttiioonn  àà  MMuuaannddaa  mmaaiiss  ppeerrssiissttee  àà  ddiirree  qquu’’eellllee      

éémmaannee  ddee  pplluussiieeuurrss  ssoouurrcceess  eett  qquu’’iill  eesstt  aannoorrmmaall  dd’’eenn  aattttrriibbuueerr  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  àà    uunnee  sseeuullee..    

AA  ttiittrree  iilllluussttrraattiiff,,  lleess  éélléémmeennttss  fflluuoorrééss  eett  aauuttrreess  rreeppéérrééss  ddaannss  

lleess  éécchhaannttiilllloonnss  pprréélleevvééss  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  ddaannss  ddee  ppeettiitteess  rriivviièèrreess  

ffeerrmmééeess  pprroovviieennddrraaiieenntt  ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  ll’’uussaaggee    ddeess  ddéétteerrggeennttss  ppaarr  ddeess  

ppeerrssoonnnneess    qquuii  ssee  llaavveenntt  eett  llaavveenntt  ddeess  vvooiittuurreess  aaiinnssii  qquuee  dduu  lliinnggee  !!    

PPoouurr  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,    llaa  qquueessttiioonn  qquu’’iill  ccoonnvviieennddrraaiitt  ddee  ssee  

ppoosseerr  sseerraaiitt  cceellllee  ddee  ssaavvooiirr    ss’’iill  yy  aa  pprréésseennccee    dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  lleess  

rriivviièèrreess..    LLaa  ssoocciiééttéé  éévvooqquuee  àà  ccee  ssuujjeett    llee  rraappppoorrtt  CCRRGGMM    àà    llaa  ppaaggee  6688  ooùù  

iill  eesstt  ssoouulliiggnnéé    qquuee  lleess  tteenneeuurrss  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurree  ddooiivveenntt  êêttrree  iinnfféérriieeuurreess  àà  

1100  mmgg//ll..  OOrr    lleess  aannaallyysseess    iinnddiiqquueenntt  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee    00,,77,,  uunn  mmiinniimmuumm  

ddee  00    eett  uunnee  mmooyyeennnnee    ddee  00,,1199µµgg//ll..    

CCee  qquuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  MMuuaannddaa  eesstt  bbiieenn  eenn  ddeessssoouuss  dduu  sseeuuiill  

eexxiiggéé  aavveecc  ttoouutteeffooiiss    llaa  pprréésseennccee  ddee  qquueellqquueess  ppiiccss  qquuii  ssoonntt  iiddeennttiiffiiééss..    

EEnnssuuiittee,,  llee  rraappppoorrtt  ssoouulliiggnnee  ««  qquuooiiqquuee  cceess  tteenneeuurrss  nn’’aayyaanntt  ppaass  ddééppaasssséé  

llee  sseeuuiill,,  nnoouuss  tteennoonnss  àà  ffaaiirree  rreemmaarrqquueerr  qquuee  lleess  ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssee  

rreettrroouuvveenntt  ddaannss  ttoouuss  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  ssaauuff  ddaannss  ll’’éécchhaannttiilllloonn  KKSSWW1133  

pprréélleevvéé  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  LLuuiibbii  ((VViillllaaggee  KKiinnggaallaassaa)),,  llooiinn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  

ppééttrroolliièèrree..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ddoonncc  éémmeettttrree  uunnee  ccoorrrrééllaattiioonn  eennttrree  lleess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  iiddeennttiiffiiééss  ddaannss  cceess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’eeaauu  aavveecc  lleeuurr  pprrooxxiimmiittéé  

ddeess  aaccttiivviittééss  ppééttrroolliièèrreess..  »»  
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DDoonncc  ppoouurr  PPEERREENNCCOO--RREEPP    llee  rraappppoorrtt  CCRRGGMM  aa  iiddeennttiiffiiéé  ddeess  

ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  mmaaiiss  qquuii  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  dd’’ééttaabblliirr  ddeess  

ccoonncclluussiioonnss,,  ccaarr  iill  nnee  ss’’aaggiitt  qquuee  ddeess  ccoorrrrééllaattiioonnss  ppoossssiibblleess  nnee  ccoonnffiirrmmaanntt  

ppaass  eexxaacctteemmeenntt  llaa  ppaarrtt  nnaattuurreellllee  dduu  pprroocceessssuuss  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssee  

ttrroouuvvaanntt  ddaannss  llee  ssooll  eett  qquuii  rreemmoonntteenntt  ppaarrffooiiss  eenn  ssuurrffaaccee  eett  cceellllee  lliiééee  aauuxx  

ddéévveerrsseemmeennttss..  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  mmééttaauuxx  lloouurrddss  ddaannss  lleess  

éécchhaannttiilllloonnss,,  iill  eesstt  aauussssii  ddiiffffiicciillee  dd’’eenn  ddééffiinniirr  ll’’oorriiggiinnee  ssaannss  aavvooiirr  ééttaabbllii  uunn  

ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  pprrééaallaabbllee    àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree..      

PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  ddûû  ppaarr  aaiilllleeuurrss  rreelleevveerr  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  

dd’’aannaallyysseess  ééttaaiieenntt  bbaassééeess  ssuurr  ddeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  rreeccuueeiilllliiss  aauupprrèèss  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  ddeess  aarrbbrreess,,  ddeess  ccuullttuurreess  eett  ddeess  

ssoollss..    

TToouujjoouurrss  ddaannss  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ddéémmoonnttrreerr  qquu’’iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  

dd’’iiddeennttiiffiieerr  ddee  mmaanniièèrree  ddiirreeccttee,,  ccllaaiirree  eett  ssaannss  ééqquuiivvooqquuee  llee  lliieenn  eennttrree  lleess  

éélléémmeennttss  ccoonnssttaattééss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  PPEERREENNCCOO--

RREEPP  éévvooqquuee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ssoollss  ddee  MMuuaannddaa  ccllaassssééss  mmééddiiooccrreess  eett  ppeeuu  

ffeerrttiilleess  eenn  ssee    rrééfféérraanntt    aauu  rraappppoorrtt  CCRRGGMM  qquuii  cciittee    àà  llaa  ppaaggee  1122::  

««  LLeess  ssoollss  ssoonntt  ssaabblloonnnneeuuxx  dduu  ttyyppee  aarreennooffeerrrraall  ((nn◦◦11,,  vvooiirr  ccaarrttee  ccii--

ddeessssoouuss))  ::  cc’’eesstt  uunn  ttyyppee  ddee  ssooll  mmééddiiooccrree  qquuii  nnee  ccoonnvviieenntt  ppaass  àà  

ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  mmaaiiss  qquuii  ppeeuutt  ccoonnvveenniirr  àà  ll’’éélleevvaaggee  ((NNoorrdd  ddee  ll’’iillee  ddee  MMaatteebbaa  

eett  mmêêmmee  ddaannss  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa))..  

LLeess  ssoollss  aarrggiilloo--ssaabblloonnnneeuuxx    aarrggiilleeuuxx  ((nn◦◦22,,  vvooiirr  ccaarrttee  ccii--ddeessssuuss))  ssoonntt  rraarreess,,  

ddee  ttyyppee  oobbsseerrvvéé  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  dduu  BBaass--FFlleeuuvvee..  CCeess  tteerrrreess  aappppaarrttiieennnneenntt  
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aauu  ggrroouuppee  ffeerrrraallssoollss  qquuii  eesstt  ddee  ttyyppee  ggrrééss  ssuubblliittttoorraauuxx  ccrrééttaaccéé..  EEnn  ggéénnéérraall  

ccee  ttyyppee  ddee  ssoollss  eesstt  mmooyyeennnneemmeenntt  ffeerrttiillee..  »»    

PPoouurr  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  ssii  cceess  pprrooppooss    ssoonntt  ttiirrééss  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ddee  

119933888866  ,,  oonn  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  ééttaabblliirr  uunn  lliieenn  ddee  ccaauussaalliittéé  eennttrree  cceettttee  

ppaauuvvrreettéé  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn    ppééttrroolliièèrree..  AAvvaanntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  llee  ssooll  

ééttaaiitt  ddééjjàà  rrééppuuttéé  ppaauuvvrree  eett  qquuee  lleess  mmaanniiooccss,,  lleess  aarrbbrreess,,  lleess  ccooccoottiieerrss  nnee  

ddoonnnnaaiieenntt  ppaass..  SSii  aavvaanntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree    cceess  ssoollss  ééttaaiieenntt  rrééppuuttééss  

ccoommmmee  nnoonn  aaddaappttééss  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ss’’aatttteennddrree  àà  rreettrroouuvveerr  

uunn  cceerrttaaiinn  ttyyppee  ddee  mmaanniioocc  ccoommmmee  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ssoollss  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  

rriicchheess  dduu  ppaayyss  !!  

RReevveennaanntt  ssuurr  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  dduu  CCRRGGMM    dd’’aaddaapptteerr  llee  

ttoorrcchhaaggee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  ll’’aattmmoosspphhèèrree  aauu  lliieeuu  ddee  llaaiisssseerr  llee  ggaazz  

bbrrûûlleerr  ddee  jjoouurr  ccoommmmee  ddee  nnuuiitt,,    PPEERREENNCCOO--RREEPP    rréépplliiqquuee  qquuee  ccee  ccoonnsseeiill  

nn’’eesstt  ppaass  àà  ssuuiivvrree,,  ccaarr  cceellaa  iimmpplliiqquueerraaiitt  ll’’aarrrrêêtt  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn..    AAuuttaanntt  

qquuee    llaa    pprroodduuccttiioonn  eesstt  ccoonnttiinnuuee  aauuttaanntt  llee  ttoorrcchhaaggee  ddooiitt  ssee  rrééaalliisseerr  77  

jjoouurrss  ssuurr  77..  EEssppaacceerr  llee  ttoorrcchhaaggee  aauurraaiitt  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  llee  

rreevveennuu  eett  ssuurr  llaa  ffiissccaalliittéé..  

PPaarrllaanntt  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’UUNNIILLUU,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  

ll’’eexxppeerrtt  aa  mmaall  ccoommpprriiss  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  ddééccoonnttaammiinnaattiioonn  ddeess  tteerrrreess  

eeffffeeccttuuééee  àà  KKiinnkkaassii  ::  eellllee  ccoonnssiissttee  àà  cchhaauuffffeerr  cceess  tteerrrreess  eett  nnoonn  àà  lleess  

bbrrûûlleerr..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ddoonncc  ppaass  dd’’uunnee  iinncciinnéérraattiioonn  mmaaiiss  pplluuttôôtt  dd’’uunnee  

aabbssoorrppttiioonn  tthheerrmmiiqquuee  àà  hhaauuttee  tteemmppéérraattuurree  ppoouurr  ffaaiirree  éévvaappoorreerr  lleess  

ccoommppoossééss  hhyyddrrooccaarrbbuurrééss  eett  rrééuuttiilliisseerr  cceeuuxx--ccii  ppoouurr  llaa  ccoommbbuussttiioonn..      

RRééaaggiissssaanntt  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  ddéécchheettss,,  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  iinnddiiqquuéé  qquu’’iill  ddiissppoossee  dd’’uunnee  ddéécchheetttteerriiee  àà  KKiinnkkaassii..  IIll  
                                                           
86

 Tome 1, les sols de l’Afrique centrale spécialement du Congo-Belge (Bas-Congo) 



177 
 

ssiiggnnaallee  qquuee  ttoouuss  lleess  ddéécchheettss  ssoonntt  ccoolllleeccttééss  ppaarr  uunnee  ssoocciiééttéé  llooccaallee..  CCeess  

ddéécchheettss  ssoonntt  ttrraaiittééss  ddiifffféérreemmmmeenntt  sseelloonn  lleeuurrss  oorriiggiinneess..    

PPEERREENNCCOO--RREEPP  rreeggrreettttee  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  eexxppeerrttss  aaiieenntt  mmiinniimmiisséé  

sseess  aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa..  IIll  rraappppeellllee  àà  ttiittrree  

dd’’eexxeemmpplleess  ::  

--  11  mmééggaawwaatttt  àà  llaa  SSNNEELL  ppoouurr  ll’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  vviillllee  ddee  MMuuaannddaa  ;;  

--  ddee  ll’’éénneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee  ppoouurr  llaa  RREEGGIIDDEESSOO  ;;  

--  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  ééccoolleess  ;;  

--  ll’’ooccttrrooii  ddee  cchhaammbbrreess  ffrrooiiddeess  aauuxx  ppéécchheeuurrss..  

SSaannss  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  llaa  vviillllee  nn’’aauurraaiitt  nnii  eeaauu  nnii  

éélleeccttrriicciittéé  eennccoorree  mmooiinnss  uunnee  aammoorrccee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..  

CCoonncceerrnnaanntt  llee  rreebbooiisseemmeenntt,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aaffffiirrmmee  ppllaanntteerr  

66..000000  aarrbbrreess  ppaarr  aann..  CCeellaa  nn’’eesstt  ppeeuutt--êêttrree  ppaass  ssuuffffiissaanntt,,  nnééaannmmooiinnss  ccee  

rreebbooiisseemmeenntt  ddooiitt  êêttrree  pprriiss  eenn  ccoommppttee..  

EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  qquuii  aavvaaiitt  ccoonnddiittiioonnnnéé  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee    ppoolllluuttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ppaarr  ddeess  ééttuuddeess  sscciieennttiiffiiqquueess  pprrééaallaabblleess,,  rreejjeettttee  eenn  bblloocc  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ccoonncclluussiioonnss  ddeess  eexxppeerrttss..    

  

VV..33..44..33  MMiissee  aauu  ppooiinntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  

  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  cceettttee    rrééaaccttiioonn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn,,    aa  jjuuggéé  

uuttiillee  ddee  ffaaiirree  llaa    mmiissee  aauu  ppooiinntt  ssuuiivvaannttee  ::  
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  llee  ccoonnddiittiioonnnneell      qquuii  aa  ééttéé  uuttiilliisséé  ddaannss  llee  rraappppoorrtt      CCRRGGMM    aa  ééttéé    ffaaiitt  

àà  bboonn  eesscciieenntt  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss    

nn’’aayyaanntt  ppaass  eennccoorree      ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aannaallyysseess    ppoouuvvaanntt    lleess  pprroouuvveerr  ;;  

  

  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddeevvrraaiitt    ccoommpprreennddrree  qquuee  llee  sseeuuiill  ddee  1100mmgg//ll  aa  ééttéé  

éévvooqquuéé  ppoouurr  ll’’ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  nnoonn  ppoouurr  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  

dd’’eeaauu  ddeess  rriivviièèrreess  nnii  ddeess  eeaauuxx  ddiissttrriibbuuééeess..  CChhaaqquuee    ttyyppee  dd’’eeaauu  aa  ssaa  

nnoorrmmee  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  ttaabblleeaauu  IIVV..11..  dduu  RRaappppoorrtt  ddee  ll’’UUNNIILLUU  ddaannss  lleeqquueell  

lleess  rrééssuullttaattss  dd’’aannaallyyssee  dd’’eeaauu  ddee  llaa  rriivviièèrree  PPEENNSSAA  ddoonnnnee  uunnee  tteenneeuurr  

eenn    hhyyddrrooccaarrbbuurree  ddee  00,,55mmgg//ll  ccoonnttrree  uunnee    nnoorrmmee  ddee  00,,1133mmgg//ll;;  

  

  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nn’’aapppprréécciiee  ppaass  qquuee    lleess  aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess,,    

rrééaalliissééeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ll’’EEttaatt,,  nnee  ssooiieenntt  ppaass  ggéérrééeess  

ppaarr  lleess  ssttrruuccttuurreess  ccoonnttrrôôllééeess  ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  lluuii..    

  

EEnn  ssoommmmee,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssoouuhhaaiittee  qquuee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  

rreettoouurrnnee  aauu  bboonn  sseennss  ccoommmmee  eellllee  ll’’aa  ffaaiitt  eenn  ssee  ddoottaanntt  dd’’uunnee  eexxppeerrttiissee  eenn  

ééttuuddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  qquu’’eellllee  rreelliissee  aatttteennttiivveemmeenntt  eett  oobbjjeeccttiivveemmeenntt  

lleess  rraappppoorrttss  ddeess  eexxppeerrttss    eett  ppoossee  lleess  aacctteess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’aattttéénnuuaattiioonn  oouu  

àà  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  dd’’uunnee  mmaauuvvaaiissee  ffooii  eett  

dd’’uunn  mméépprriiss  ffaaccee  aauuxx  nnoorrmmeess  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett  aauu  bbiieenn--êêttrree  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  nnee  sseerroonntt  ppaass  ddee  nnaattuurree  àà  aappaaiisseerr  llee  cclliimmaatt  ssoocciiaall  àà  MMuuaannddaa,,  

ccaarr  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  àà  MMuuaannddaa  eett  cchheerrcchheerr  eenn  mmêêmmee  

tteemmppss  ddeess  eexxccuusseess  ppoouurr  nnee  ppaass  eenn  aassssuummeerr  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  

mmaaiinnttiieennddrraa  llaa  rruuppttuurree  eennttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  ll’’eennttrreepprriissee..      
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VVII..  AAVVIISS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

DDeess  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  aannaallyysseess  eett  ccoonncclluussiioonnss  ddeess  eexxppeerrttss,,  vvoottrree  

CCoommmmiissssiioonn  éémmeett  lleess  aavviiss  ccii--aapprrèèss  ::    

VVII..11  ..  IImmppaacctt  ssuurr  ll’’aaiirr  
  

DDee  ddeeuuxx  aannaallyysseess  eeffffeeccttuuééeess,,  ll’’uunnee  ssuurr  ll’’aaiirr  aammbbiiaanntt  eett  ll’’aauuttrree  

ssuurr    llaa  ppoouussssiièèrree,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  MMuuaannddaa  eesstt  vviiccttiimmee  ssiimmuullttaannéémmeenntt  ddeess  

éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  NNOO22  eett  SSOO22  ddaannss  ll’’aaiirr  aammbbiiaanntt  eett  ddee  CCOOTT  ((ccaarrbboonnee  

oorrggaanniiqquuee  ttoottaall))  ddaannss  llaa  ppoouussssiièèrree..  EEnn  oouuttrree,,  oonn  ttrroouuvvee  àà  cceerrttaaiinnss  

eennddrrooiittss  dduu  tteerrrriittooiirree  llaa  pprréésseennccee  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree,,  ddee  ggaazz  ttooxxiiqquueess  

eett  ccoommppoossééss  oorrggaanniiqquueess  vvoollaattiillss..          

LLeess  ddeeuuxx  ééttuuddeess  rrééuunniieess  mmoonnttrreenntt    qquuee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  

ddiiooxxyyddee  ddee  ssoouuffrree  SSOO22,,  ddee  ddiiooxxyyddee  dd’’aazzoottee  NNOO22  àà  ll’’iimmmmiissssiioonn  eett  llee  

ccaarrbboonnee  oorrggaanniiqquuee  ttoottaall  ((CCOOTT))  eesstt    éélleevvééee  àà  MMUUAANNDDAA..  EEllllee  eesstt  pplluuss  ffoorrttee    

ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  aammbbiiaannttss  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  ccoommbbuussttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  

ttoorrcchhèèrree..    

LLee  ttoorrcchhaaggee  ddee  ggaazz  àà  rraass  llee  ssooll  eeffffeeccttuuéé  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddee  jjoouurr  

eett  ddee  nnuuiitt  ddaannss  lleess  aaiirreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddééggaaggee  eenn  oouuttrree  ddeess  

ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree,,  ddeess  ggaazz  ttooxxiiqquueess  ((ooxxyyddeess  ddee  ssoouuffrree  eett  dd’’aazzoottee))  eett  

ddeess  ccoommppoossééss  oorrggaanniiqquueess  vvoollaattiillss..  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  ccoommbbuussttiioonn  eesstt  uunn  pphhéénnoommèènnee  ttrrèèss  ccoommpplleexxee  

ssuusscceeppttiibbllee  dd’’eexxppoosseerr  lleess  êêttrreess  vviivvaannttss  aauuxx  ffuummééeess  pprroovveennaanntt  ddee  cceettttee  

ooppéérraattiioonn..    

AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoommbbuussttiioonn,,  iill  ppeeuutt  aarrrriivveerr  qquuee  ll’’ooppéérraattiioonn  nnee  

ssooiitt  ppaass  ccoommppllèèttee,,  oonn  rreettrroouuvvee  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  iimmbbrrûûllééss  ddaannss  lleess  
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pprroodduuiittss  ddee  llaa  ccoommbbuussttiioonn..  MMêêmmee  ssii  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  ccoommbbuurraanntt  uuttiilliissééee  eesstt  

nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ttoouutt  bbrrûûlleerr,,  ll’’aaéérrooddyynnaammiiqquuee  oouu  ll’’ééccoouulleemmeenntt  ddeess  

pprroodduuiittss  ddaannss  llaa  cchhaammbbrree  ddee  ccoommbbuussttiioonn  ppeeuutt  ttoouujjoouurrss  ffaaiirree  qquu’’iill  yy  aaiitt  

ddeess  iimmbbrrûûllééss..  UUnnee  ffaaiibbllee  tteemmppéérraattuurree  ddee  ccoommbbuussttiioonn  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  àà  llaa  

bbaassee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  iimmbbrrûûllééss..  LLeess  iimmbbrrûûllééss  ppeeuuvveenntt  aalloorrss  rrééaaggiirr  

eennttrree  eeuuxx  oouu  aavveecc  ll’’aazzoottee  ddee  ll’’aaiirr  ppoouurr  ccoonndduuiirree  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  

ssuubbssttaanncceess  ddaannggeerreeuusseess  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ddeess  êêttrreess  vviivvaannttss..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ppaarr  

eexxeemmppllee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  HHAAPP  ((hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aarroommaattiiqquueess  

ppoollyyccyycclliiqquueess))  qquuii  ssoonntt  rrééppuuttééss  ccaannccéérriiggèènneess..  

AA  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss,,  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  

ddiiooxxyyddeess  ddee  ssoouuffrree  eett  dd’’aazzoottee  ssoonntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss    ttrrooiiss  ffooiiss  ssuuppéérriieeuurreess  àà  

llaa  nnoorrmmee..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  nnoottéé  ll’’aaffffiirrmmaattiioonn  ddeess  eexxppeerrttss  ssuurr  lleess  

vvaalleeuurrss  ddeess  ggaazz  àà  ll’’éémmiissssiioonn  ddeess  ttoorrcchhèèrreess  qquuii  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurreess  

àà  cceelllleess  àà  ll’’iimmmmiissssiioonn,,  ddoonncc,,  pplluuss  ttooxxiiqquueess  eett  ccoorrrroossiiffss..    

EEllllee  aa  oobbsseerrvvéé  qquuee  ddaannss  llaa  lleettttrree  ddee  ll’’aanncciieenn  MMiinniissttrree  ddee  

ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt    éévvooqquuééee  ccii--hhaauutt,,  iill  aavvaaiitt  ééttéé  ddeemmaannddéé  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  

nnoottaammmmeenntt  ddee  ««  rreelleevveerr  llee  nniivveeaauu  ddeess  ttoorrcchhèèrreess  àà  1155  mm  dduu  ssooll  eenn  

aatttteennddaanntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ddeess  ggaazz  »»  ppoouurr  

ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  nnoorrmmeess  tteelllleess  qquu’’ééddiittééeess  ddaannss  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé..      

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  llaa  pprraattiiqquuee  dduu  ttoorrcchhaaggee  

éémmeett  uunnee  ggrraannddee  qquuaannttiittéé  ddee  CCOO22,,    ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  nnééffaassttee  àà  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  OOuuttrree  lleess  eeffffeettss  dduu  ttoorrcchhaaggee  ssuurr  ll’’aaiirr,,  lleess  eexxppeerrttss  lluuii  

aattttrriibbuueenntt  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ll’’hhuummiiddiittéé  dduu  ssooll  eennttrraaîînnaanntt  

llaa  bbaaiissssee  ddee  pprroodduuccttiivviittéé  aaggrriiccoollee..    
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EEnn  pplluuss,,  ll’’uunniiqquuee  eennttrreepprriissee  eenn  eexxttrraaccttiioonn  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMuuaannddaa  rreeccoonnnnaaîîtt  eellllee--mmêêmmee  ddeeppuuiiss  ssaa  rrééuunniioonn  dduu  1122  fféévvrriieerr  22000088  ddoonntt  

llee  ccoommppttee--rreenndduu  eenn  aannnneexxee8877  qquuee  ll’’eexxttrraaccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  aavvaaiitt  uunn  nniivveeaauu  

dd’’éémmiissssiioonn  ddee  ggaazz  dd’’eennvviirroonn  447700..000000  ttoonnnneess  ddee  CCOO22  ppaarr  aann  ssooiitt  11..009955  

ttoonnnneess  ppaarr  jjoouurr  ddoonntt  2200%%  ssoonntt  ccoonnssoommmmééss  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  

dd’’éélleeccttrriicciittéé  àà  ccee  jjoouurr  eett  8800%%  rreellââcchhéé  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  

oouu  dd’’uunnee  aauuttrree..      

PPEERREENNCCOO--RREEPP  aavvaaiitt  aalloorrss  rreeccoonnnnuu  llee  bbeessooiinn  ddee  mmeettttrree  eenn  

ppllaaccee  uunn  pprroojjeett  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  ssuurr  lleess  

cchhaammppss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ««  ooffff  sshhoorree  »»  qquuii  rreepprréésseennttee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  7700%%  

dduu  ggaazz  ttoottaall  éémmiiss..  

VVII..22  ..    IImmppaacctt  ssuurr  ll’’eeaauu  
  

IIll  rreessssoorrtt  ddeess  aannaallyysseess  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  dd’’eeaauu  ddee  ssuurrffaaccee  eett  

ssoouutteerrrraaiinnee  pprréélleevvééss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ssiitteess  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  vvooiirree  

ddeess  bboorrnneess  ffoonnttaaiinneess  qquuee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  eeaauuxx  eesstt  aavvéérrééee..  OOnn  rreellèèvvee  

nnoottaammmmeenntt  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt    aacciiddeess  aavveecc  uunn  ppHH  vvaarriiaanntt  ddee  44  àà  

77,,55  eett  àà  ddee  tteemmppéérraattuurreess  pplluuttôôtt  éélleevvééeess..  LLeess  aannaallyysseess  rréévvèèlleenntt  ddeess  

pprréésseenncceess  mmiinnéérraalleess  ccoonnssiiddéérraabblleess  nnoottaammmmeenntt  eenn  ttrraacceess  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx,,  eenn    pplloommbb,,  eenn  ffeerr,,  eenn  ccuuiivvrree  

eett  eenn  aalluummiinniiuumm..    CCeess  cchhaarrggeess  mmiinnéérraalleess  jjuussttiiffiieenntt  uunnee  ccoonndduuccttiivviittéé  

éélleeccttrriiqquuee  ttrrèèss  éélleevvééee..  LLeess  eeaauuxx  ddee  cceerrttaaiinnss  ccoouurrss  dd’’eeaauu  oonntt  rréévvéélléé  uunnee  

pprréésseennccee  ddeess  mmaattiièèrreess  eenn  ssuussppeennssiioonn  aasssseezz  éélleevvééee..    

LLeess  eeaauuxx  ddee  rriivviièèrree  qquuii  ssoonntt  ccoonnssoommmmééeess  àà  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss  

ssoonntt  ppoolllluuééeess  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  qquuii,,  ééttaanntt  mmooiinnss  ddeennsseess  qquuee  ll’’eeaauu,,  
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ss’’ééttaalleenntt  àà  ssaa  ssuurrffaaccee  eenn  ffoorrmmaanntt  uunnee  mmiinnccee  ccoouucchhee  qquuii  ppeerrttuurrbbee  lleess  

ééqquuiilliibbrreess  pphhyyssiiccoocchhiimmiiqquueess  eennttrree  ll’’aaiirr  eett  ll’’eeaauu  eett  ppeerrttuurrbbee  lleess  ééqquuiilliibbrreess  

bbiioollooggiiqquueess..    

EEnn  oouuttrree,,  lleess  eeaauuxx  ddee  cceerrttaaiinneess  bboorrnneess  ffoonnttaaiinneess  uuttiilliissééeess  

ccoommmmee  eeaauu  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ssee  ssoonntt  aavvéérréé  cchhaarrggééeess  eenn  ddiivveerrss  

mmiinnéérraauuxx..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  ccrraaiinnddrree  lleess  rriissqquueess  ddee  ccaanncceerr,,  ddeess  mmaallffoorrmmaattiioonnss  

ccoonnggéénniittaalleess,,  ddeess  mmaallaaddiieess  ooccuullaaiirreess,,  eettcc..    

LLaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  ppooiissssoonnss  rreeccoonnnnuuss  eexxppoossééss    aauuxx  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  dduu  bbééttaaiill  vviivvaanntt  ddaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  cchhaarrggééee  

eenn  mmééttaauuxx  lloouurrddss  rrééppuuttééss  ccaannccéérriiggèènneess,,  aappppeellllee  uunn  eexxaammeenn  aapppprrooffoonnddii  

ddee  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  ffaaccee  aauuxx  rriissqquueess  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt..    

LLaa  ggeessttiioonn  ddee  ffuuiitteess  ssuurr  lleess  ppiippee--lliinneess  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  aaiinnssii  qquuee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  eefffflluueennttss  dd’’uussiinnee  ppoossee  

pprroobbllèèmmee  eett  ssoonntt  àà  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  ppoolllluuttiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ddeess  zzoonneess  

hhuummiiddeess,,  ddee  ccoouurrss  dd’’eeaauu  eett  dduu  mmiilliieeuu  mmaarriinn  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ttrrèèss  

nnééffaasstteess  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..    

VVII..33  ..  IImmppaacctt  ssuurr  llee  ssooll  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  rrééssuullttaattss  ddeess  ddeeuuxx  ccoonnssuullttaannttss  qquuee  llaa  ggrraannddee  

ppaarrttiiee  ddee  MMuuaannddaa  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  ssoollss  aacciiddeess,,  ddoonntt  llee  ppHH  mmooyyeenn  eesstt  

iinnfféérriieeuurr  àà  66..  CCee  ssooll  eesstt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ddee  ffaaiibbllee  hhuummiiddiittéé..  

LLeess  aannaallyysseess  oonntt  mmoonnttrréé  àà  ssuuffffiissaannccee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  tteenneeuurr  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  ssiitteess  eexxppllooiittééss  aavveecc  ddeess  

mmaaxxiimmaa  aauuxx  aalleennttoouurrss  ddeess  uunniittééss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt..  QQuuaanntt  àà  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  

eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx,,  eellllee  ddééppaassssee  àà  pplluussiieeuurrss  eennddrrooiittss  llee  sseeuuiill  rreeqquuiiss  
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aavveecc  uunn  ppiicc  ddee  22000000  ffooiiss  ssuuppéérriieeuurr  aauu  sseeuuiill  ffiixxéé  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

LLeess  eexxppeerrttss  eenn  ccoonncclluu  qquu’’iill  yy  aa  aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  eenn  éélléémmeennttss  

ddeess  ssoollss  ddoonntt  ll’’aazzoottee,,  lleess  ssiilliiccaatteess  eett  lleess  aalluummiinneess  aauu  pprrooffiitt  ddee  ppiiééggeeaaggee  

ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ccoommppoossééss  OOrrggaanniiqquueess  VVoollaattiillss  ((VVOOCC))..  CCeeccii  ccoonndduuiitt  

àà  ddeess  ssoollss  ppaauuvvrreess  eenn  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess  qquuii  jjuussttiiffiieenntt  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  

pprroodduuccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  ddaannss  lleess  eessppaacceess  aavvooiissiinnaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree..    

VVII..44  ..  IImmppaacctt  ssuurr  llaa  ssaannttéé  

  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  rreeccuueeiillllii  ddee  ddiivveerrsseess  ssoouurrcceess  ddeess  rreelleevvééss  

dd’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  mmaallaaddiieess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  lliiééeess  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ppaarr  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddee  mmaanniièèrree  ppaarrttiiccuulliièèrree  lleess  

mmaallaaddiieess  hhyyddrriiqquueess  eett  rreessppiirraattooiirreess..  

VVII..44..11    RReelleevvééss  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé    

LLeess  rreelleevvééss  ddeess  mmaallaaddiieess  HHyyddrriiqquueess  eett  IInnffeeccttiioonnss  

RReessppiirraattooiirreess  AAiigguueess  ((IIRRAA))  ddee  22000011  àà  22001122  rreepprriiss  ddaannss  lleess  ttaabblleeaauuxx  1122  eett  

1133  ccii--ddeessssoouuss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  éévviiddeennccee  ll’’éévveennttuueellllee  iinnfflluueennccee  ddee  

llaa  ppoolllluuttiioonn  lliiééee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ssuurr  lleess  hhaabbiittaannttss  dduu  TTeerrrriittooiirree  

ddee  MMuuaannddaa..  
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TTaabblleeaauu  nn°°  1122  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ccaass  ddee  llaa  TTuubbeerrccuulloossee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  MMuuaannddaa  ddee  

22000011  àà  22001122  
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PPrrooffiill  11  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ccaass  ddee  llaa  TTuubbeerrccuulloossee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttee  ddee  MMuuaannddaa  ddee  22000011  àà  22001122  
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TTaabblleeaauu  nn°°1133  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ccaass  dd’’IInnffeeccttiioonnss  RReessppiirraattooiirreess  AAiigguueess  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  

MMuuaannddaa  ddee  22000044  àà  22001122  
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PPrrooffiill  22  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ccaass  dd’’IInnffeeccttiioonnss  RReessppiirraattooiirreess  AAiigguueess((IIRRAA))  ddee  llaa    

                            zzoonnee  ddee  ssaannttee  ddee  MMuuaannddaa  ddee  22000044  àà  22001122  

  

  

CCeess  ddoonnnnééeess,,  bbiieenn  qquuee  ggrroossssiièèrreess,,  iinnddiiqquueenntt  uunnee  ccrrooiissssaannccee  

dduu  ttaauuxx  ddee  ccaass  ddee  ttuubbeerrccuulloossee  eett  dd’’IIRRAA  qquuii  ccoorrrreessppoonndd  àà  ll’’eennttrrééee  eenn  

pprroodduuccttiioonn  ««  oonn  sshhoorree  »»  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP..  LLeess  ccaass  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  

dd’’IIRRAA  ssoonntt  oobbsseerrvvééss  cchheezz  lleess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  55aannss..  

VVII..44..22    RReelleevvééss  dduu  RRéésseeaauu  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess    

((RRRRNN))  

  

SSoonn  rraappppoorrtt  iinnttiittuulléé  ««  IImmppaacctt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ssuurr  llaa  

ssaannttéé  »»,,  iinnddiiqquuee  aauu  cchhaappiittrree  IIII  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  mmaallaaddiieess  ddeess  

yyeeuuxx..  CCeettttee  ééttuuddee  ééttaabblliitt  àà  ccee  pprrooppooss  ddeess  ggrraapphhiiqquueess  qquuii  mmoonnttrreenntt  

ll’’éévvoolluuttiioonn  aasscceennddaannttee  ddee  cceess  mmaallaaddiieess88..      
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CCee  qquuee  ppaarr  ccoonnttrree  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  sseerrvviicceess  iinntteerrrrooggééss  nnee  

vvoouullaaiieenntt  ppaass  ccoonnffiirrmmeerr  eenn  aauuddiittiioonn  ooffffiicciieellllee,,  mmaaiiss  rreeccoonnnnaaiissssaaiieenntt  eenn  

aappaarrttéé..    
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VVII..44..33  RRaappppoorrtt  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  

mmoonniittoorriinngg  dduu  lliittttoorraall  mmaarriinn  ddee  MMuuaannddaa  eenn  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo    ppoorrttaanntt  

ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett  llaa  bbiioollooggiiee  mmaarriinnee  ddee  llaa  ccôôttee  

ccoonnggoollaaiissee..  

  

SSeelloonn  ccee  rraappppoorrtt,,  ddaannss  ssaa  ccoonncclluussiioonn  ggéénnéérraallee,,    lleess  mmééttaauuxx  

lloouurrddss  ttooxxiiqquueess  PPlloommbb  eett  CCaaddmmiiuumm  oonntt  ééttéé  aannaallyyssééss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenntteess  

ssttaattiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  sséélleeccttiioonnnnééeess  àà  MMuuaannddaa..  LLeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  aapprrèèss  

aannaallyyssee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  ddee  cceess  ééccoossyyssttèèmmeess  rréévvèèlleenntt  qquuee  llee  

lliittttoorraall  ccoonnggoollaaiiss  eesstt  ttrroopp  ppoolllluuéé  ppaarr  lleess  ssuubbssttaanncceess  ttooxxiiqquueess  dd’’oorriiggiinneess  

ddiivveerrsseess  mmaaiiss  pplluuss  ssppéécciiaalleemmeenntt  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  LLeess  pprroodduuiittss  ddee  

ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee  ppêêcchhééss  ddaannss  lleess  eeaauuxx  dduu  lliittttoorraall  ::  ppooiissssoonnss,,  

mmoolllluussqquueess  bbiivvaallvveess,,  ccrruussttaaccééss  eett  aauussssii  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  

pprriimmaaiirree  ccoommmmee  lleess  pphhyyttooppllaannccttoonnss  oouu  dd’’aauuttrreess  ssoouurrcceess  ttrroopphhiiqquueess  aauu  

nniivveeaauu  dduu  bbeenntthhooss  ssoonntt  hhaauutteemmeenntt  ccoonnttaammiinnééss  ddééppaassssaanntt  lleess  nnoorrmmeess  

eexxiiggééeess  ppaarr  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ll’’OOMMSS..  

IIll  ccoonnttiinnuuee  qquuee  llee  nniivveeaauu  ttrrèèss  éélleevvéé  ddeess  tteenneeuurrss  eenn  PPbb  eett  eenn  

CCdd  ddaannss  llee  ssaanngg  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  mmaallaaddeess  ssooiiggnnééeess  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee  MMuuaannddaa  

aaccccoommppaaggnnééss  ddeess  ssyymmppttôômmeess  ttrrèèss  ppeerrttiinneennttss  lliiééss  àà  cceettttee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  

tteellss  qquuee  ::  ccoonnvvuullssiioonnss  fféébbrriilleess,,  hhéémmoorrrraaggiieess  ggéénniittaalleess,,  nnaauussééeess,,  

vvoommiisssseemmeennttss,,  ccoolliiqquueess  aabbddoommiinnaalleess,,  ddiiaarrrrhhééeess,,  mmiiggrraaiinneess,,  ppaallppiittaattiioonnss  

ccaarrddiiaaqquueess,,  mmiiccttaallggiieess,,  eettcc  ssoonntt  ddeess  éélléémmeennttss  pprroobbaannttss  dd’’iinnttooxxiiccaattiioonn……  

LLee  rraappppoorrtt  eexxhhoorrttee  àà  cceett  eeffffeett,,  qquu’’aavveecc  lleess  iinniittiiaattiivveess  aaccttuueelllleess  

ddee  ll’’OONNUUDDII  eett  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ((EECCNNEEFFTT)),,  lleess  OONNGG  

nnaattiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  

nnoottaammmmeenntt  llee  CC..SS..BB  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  pprrééooccccuuppaannttee  
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aaccttuueellllee  ddooiitt  ttrroouuvveerr  ddeess  rreemmèèddeess  àà  ttrraavveerrss  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ttoouutt  llee  

ssyyssttèèmmee  eennvviirroonnnneemmeennttaall  mmaarriinn  ppoolllluuéé  eett  ddééttrruuiitt,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  pprriissee  eenn  

cchhaarrggee  ddeess  mmaallaaddeess  vviiccttiimmeess  ddee  cceettttee  ppoolllluuttiioonn,,  ccaarr  oonn  yy  aa  ddéécceelléé  

pplluussiieeuurrss  ssyymmppttôômmeess  ddee  mmaallaaddiiee  lliiééss  pprroobbaabblleemmeenntt  àà  cceettttee  ppoolllluuttiioonn  ppaarr  

ddeess  mmééttaauuxx  lloouurrddss  ttooxxiiqquueess  pprroovveennaanntt  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  

VVIIII..  DDEESS    RREESSOOLLUUTTIIOONNSS    

  

EEnn  ddééppiitt    dd’’uunn  cclliimmaatt  tteenndduu  eennttrree  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eett    llaa    

PPEERREENNCCOO--RREEPP  eenn  ddéébbuutt  ddee  mmiissssiioonn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  eeuu  àà  ttrraavvaaiilllleerr  

ppaarr  llaa  ssuuiittee  ssaannss  ddiiffffiiccuullttééss  mmaajjeeuurreess  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee  BBaass  CCoonnggoo  qquuii  aa  ppeerrssuuaaddéé  PPEERREENNCCOO--

RREEPP,,  qquu’’eellllee    ggaaggnneerraaiitt  eenn  ccoonnffiiaannccee  uunnee  ffooiiss  eennggaaggééee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  

dd’’aattttéénnuuaattiioonn  ddeess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn..    

AA  llaa  lluummiièèrree  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  aauuddiittiioonnss,,  oobbsseerrvvaattiioonnss    eett  

aannaallyysseess  iinn  ssiittuu  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  lleess  iimmppaaccttss  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn    aa  pprrooppoosséé  ddeess  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  

ppoossssiibblleess,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  ll’’aaiiddee  dduu  ffoonnddss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  llooggééss  mmaalleennccoonnttrreeuusseemmeenntt  ddaannss  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP..    

CCoonncceerrnnaanntt  PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  cceess  aaccttiioonnss  ddeevvrroonntt  

iimmppéérraattiivveemmeenntt  êêttrree  eenncclleenncchhééeess  aavvaanntt  llee  ppooiinntt  ddee  nnoonn  rreettoouurr  eett    

ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ggéénnéérraalliissééee  ddeess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn..  
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VVIIII..11  SSOOLLUUTTIIOONNSS  IINN  SSIITTUU  

  

AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa  ddeesscceennttee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

pprrooccééddéé  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  cceellaa  aa  ééttéé  ppoossssiibbllee  aauu  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  

ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  eenn  vvuuee  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  dduurraabblleess  aauuxx  

ddiifffféérreenntteess  aatttteeiinntteess  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  àà  llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  ddee  

pprrooggrraammmmeess  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess    ccaauussééss  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

CCeess  pprrooggrraammmmeess  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aaccccoorrddss  eennttrree  ppaarrttiieess  eett  nnéécceessssiitteerroonntt  

uunn  ssuuiivvii  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall..  

AApprrèèss  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ssoonn  rraappppoorrtt  aavveecc  cceeuuxx  ddeess  eexxppeerrttss,,  

vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  jjuuggéé  uuttiillee  ddee  ccoonnvviieerr  àà  uunnee  rrééuunniioonn  dd’’éécchhaannggeess  lleess  

rreessppoonnssaabblleess  ddee    ll’’IICCCCNN,,  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM,,    ddee  SSOOCCIIRR  eett  ddee  PPEERREENNCCOO--

RREEPP  eenn  vvuuee  ddee  ss’’iimmpprrééggnneerr  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprroottooccoolleess  

dd’’aaccccoorrddss  ssiiggnnééss  tteellss  qquuee  ssuussmmeennttiioonnnnééss..    

  

VVIIII..11..11  DDee  ll’’aaccccoorrdd  eennttrree  IICCCCNN  eett  SSUURREESSTTRREEAAMM  

  

PPoouurr  rraappppeell,,  llee    PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  eesstt  uunnee  aaiirree  

pprroottééggééee  ccrrééééee  eenn  11999922..  CCeellllee--ccii  eesstt  aaddoossssééee  àà  ll’’ooccééaann  aattllaannttiiqquuee  àà  

ll’’eexxttrrêêmmee  ssuudd--oouueesstt  dduu  ppaayyss  eett  eesstt  ppllaaccééee  ssoouuss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  

CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree,,  ""II..CC..CC..NN..""  

CCee  PPaarrcc  ccoouuvvrree  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  7755..000000  hhaa  iinncclluuaanntt  uunnee  

bbaannddee  ddee  22  kkmm  ddee  pprrooffoonnddeeuurr  ss''éétteennddaanntt  ddee  llaa  ccôôttee  vveerrss  llee  llaarrggee  ddee  

ll''OOccééaann  AAttllaannttiiqquuee..  SSiittuuéé  àà  ll''eemmbboouucchhuurree  dduu  FFlleeuuvvee  CCoonnggoo,,  iill  jjuussttiiffiiee  ssoonn  

iimmppoorrttaannccee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  ffuutt  ccrréééé  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  dduu  

bbiioottooppee  uunniiqquuee  dduu  lliittttoorraall  AAttllaannttiiqquuee..  SSoonn  ééccoossyyssttèèmmee  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  dd''uunnee  
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fflloorree  ccoommpprreennaanntt  pplluussiieeuurrss  eessppèècceess  ddeess  MMaannggrroovveess  eett  ddeess  ppllaanntteess  

eennddéémmiiqquueess  àà  llaa  ccôôttee..  LLaa  ffaauunnee  ccoonnttiieenntt  eennttrree  aauuttrreess  ddeess  LLaammaannttiinnss  

TTrriicchheecchhuuss  sseenneeggaalleennssiiss,,  cciinnqq  eessppèècceess  ddee  ttoorrttuueess  mmaarriinneess  eett  ddeess  

ppooiissssoonnss  aammpphhiibbiieess,,  PPeerriioopphhttaallmmuuss  ppaappiilliioo..  LLaa  ddeennssiittéé  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  ddee  VVaarraann  OOrrnnéé,,  VVaarraannuuss  oorrnnaattuuss  eett  dduu  PPyytthhoonn  ddee  SSeebbaa  

,,PPyytthhoonn  sseebbaaee  yy  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  éélleevvééee..  OOnn  yy  rreennccoonnttrree  aauussssii  

dd''aauuttrreess  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  tteelllleess  

qquuee  lleess  ccrruussttaaccééss  eett  lleess  ccooqquuiillllaaggeess..  LLaa  ddeennssiittéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  ccrraabbeess  

((pplluuss  ddee  ttrreennttee  eessppèècceess))  eesstt  rreemmaarrqquuaabbllee..  CCiinnqq  ssppéécciimmeennss  ddeess  ddeerrnniieerrss  

hhiippppooppoottaammeess  dduu  BBaass--CCoonnggoo  yy  rrééssiiddeenntt..  

CCeettttee  rréésseerrvvee  aa  ééttéé  aauussssii  ccrrééééee  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  ll’’ééccoo--

ttoouurriissmmee  ssuurr  ll''aaxxee  KKiinnsshhaassaa--OOccééaann..    

CCeeppeennddaanntt,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’eexxpplloorraattiioonn,,  SSUURREESSTTRREEAAMM  

aavvaaiitt  eennddoommmmaaggéé  ddaannss  llaa  zzoonnee  iinnttééggrraalleemmeenntt  pprroottééggééee  dduu  PPaarrcc  ddee  

MMaannggrroovveess  eenn  22001100  uunnee  éétteenndduuee  ddee  11,,55  hhaa  éévvaalluuééeess  aavvooiirr  ccoonntteennuuss  pplluuss  

oouu  mmooiinnss  44..000000  ppiieeddss..  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  llooccaauuxx  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  aaiinnssii  

qquuee  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  aauuddiittiioonnnnéé  ppaarr  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  oonntt  rreeccoonnnnuu  

lleess  ffaaiittss  eett  aacccceeppttéé  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  llee  PPaarrcc  ppaarr  llee  ttrruucchheemmeenntt  ddee  ssoonn  

ggeessttiioonnnnaaiirree  ll’’IICCCCNN  àà  hhaauutteeuurr  ddee  3300..000000  UUSSDD  àà  lliibbéérreerr  dduu  bbuuddggeett  22001144  

dd’’aaccccoorrdd  ppaarrttiieess..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ééttéé  

ddééssaaggrrééaabblleemmeenntt  ssuurrpprriissee  eenn  rreecceevvaanntt  eenn  ddaattee  dduu  2211  ooccttoobbrree  22001133  uunnee  

ccoorrrreessppoonnddaannccee  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  DDéélléégguuéé  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  qquuii  ssoouuss  

pprréétteexxttee  dd’’aavvooiirr  rrééaalliisséé  llaa  ccaammppaaggnnee  ssiissmmiiqquuee  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  nnoorrdd  dduu  bblloocc  

NNdduunnddaa  eett  nn’’aavvooiirr  jjaammaaiiss  ppéénnééttrréé  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  MMaannggrroovveess,,  rreejjeettttee  eenn  

bblloocc  ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  PPaarrcc..  
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IIll  ssiieedd  ddee  ffaaiirree  rreemmaarrqquueerr  qquuee  lleess  MMiinniissttrreess  aayyaanntt  eenn  cchhaarrggee  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  lleess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  oonntt  ccoonnffiirrmméé  àà  

vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  qquu’’iillss  pprreennddrraaiieenntt  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  lloorrss  

dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ttiittrreess  aauuxx  ffiinnss  ddee  ssoorrttiirr  lleess  bbllooccss  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  

ddeess  MMaannggrroovveess..    

  

VVIIII..11..22  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  SSOOCCIIRR  ––  IICCCCNN  

  

AA  llaa  ssuuiittee  dduu  nnaauuffrraaggee  ddee  llaa  bbaarrggee  GGEEMMEENNAA  qquuii,,  eenn  22001111,,  

aavvaaiitt  eennttrraaîînnéé  uunnee  ppoolllluuttiioonn  rreellaattiivveemmeenntt  iimmppoorrttaannttee,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

mmiiss  aauuttoouurr  dd’’uunnee  ttaabbllee  llaa  SSOOCCIIRR,,  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  llaa  bbaarrggee  ccoonncceerrnnééee  eett  

ll’’IICCCCNN,,  ggeessttiioonnnnaaiirree  dduu  PPaarrcc..    CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  dd’’aabboouuttiirr  àà  

uunn  aaccccoorrdd  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  eenn  vvuuee  ddee  rreessttaauurreerr  llaa  

zzoonnee  eennddoommmmaaggééee..  LLee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavvaaiitt  ppoouurr  bbuutt  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  

eessppaacceess  ccoonnttaammiinnééss..      

AAvvaanntt  ddee  ccllôôttuurreerr  ssoonn  rraappppoorrtt,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  tteennuu  àà  

éévvaalluueerr  llee  nniivveeaauu  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess..  

PPoouurr  llaa  SSOOCCIIRR,,  lleess  eessppaacceess  ccoonnttaammiinnééss  ppaarr  llee  nnaauuffrraaggee  ddee  llaa  

bbaarrggee  GGeemmeennaa  oonntt  ééttéé  ttoottaalleemmeenntt  aassssaaiinniiss..  CC’’eesstt  ll’’ééttaappee  dduu  rreebbooiisseemmeenntt  

qquuii  pprreenndd  dduu  tteemmppss  ssuuiittee  aauu  mmaannqquuee  ddee  ddiissppoonniibbiilliittéé  ppeerrmmaanneennttee  ddeess  

sseemmeenncceess,,  aappppeellééeess  mmaanngglleess..  

LLaa  SSOOCCIIRR    ccoonnffiirrmmee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  

dduu  PPaarrcc  eenn  ddoottaanntt  cceelluuii--ccii  ddee  ccaarrbbuurraanntt  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  

sseerraa  ccaappaabbllee..  EEllllee  ttiieenntt  nnééaannmmooiinnss    àà  pprréécciisseerr  qquuee  ssoonn  aaiiddee  nnee  sseerraa  ppaass  

ppeerrmmaanneennttee..    
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LLee  DDiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc    ccoonnffiirrmmee  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  qquuee  lleess  eessppaacceess  

ppoolllluuééss  ppaarr  llee  nnaauuffrraaggee  oonntt  ééttéé  aassssaaiinniiss,,  mmaaiiss  qquu’’iill  yy  aa  eennccoorree  uunnee  ppaarrttiiee  

nnoonn  rreebbooiissééee  ttoouutt  eenn  iinnssiissttaanntt  qquuee  llee  rreeppiiqquuaaggee  ddeess  ppllaannttuulleess  ssee  ffaassssee  aauu  

pplluuss  vviittee..  

PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ppoossiittiivvee  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  SSOOCCIIRR--

IICCCCNN  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aa  eennccoouurraaggéé  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  àà  

ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  llaa  bboonnnnee  ffooii  cceess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn..      

  

VVIIII..11..33  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ––  IICCCCNN  

  

11..  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess    

AAuu  ccoouurrss  ddeess  aauuddiittiioonnss  pprréélliimmiinnaaiirreess,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ss’’ééttaaiitt  

iinnffoorrmméé  aauupprrèèss  ddee  ll’’IICCCCNN  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddaannss  llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess..  AA  llaa  ssuuiittee  dduu  

rraapppprroocchheemmeenntt  eexxiissttaanntt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  cceelllleess--ccii  aavvaaiieenntt  ccoonncclluu  

uunn  aaccccoorrdd  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt    ppoouurr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  

MMaannggrroovveess..  DDaannss  cceett  aaccccoorrdd,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP//MMIIOOCC  mmeett  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  

ll’’IICCCCNN  lleess  rreessssoouurrcceess  nnéécceessssaaiirreess  ccoonnssiissttaanntt  eenn  ::    

--  ll’’aacchhaatt  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ddee  ppaattrroouuiillllee  ;;  

--  llaa  ffoouurrnniittuurree  dduu  ccaarrbbuurraanntt  ;;  

--  uunnee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  eenn  eeffffeett  oobbsseerrvvéé  uunn  ddéébbuutt  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  

ccee  pprroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  lloorrss  ddee  ssaa  ddeesscceennttee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..    

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ddiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc  ss’’eesstt  ddiitt  eennttiièèrreemmeenntt  ssaattiissffaaiitt  

ddee  ll’’aappppuuii  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  qquu’’iill  eessppéérraaiitt  qquuee  ccee  ppaarrtteennaarriiaatt  aallllaaiitt  êêttrree  

rreennoouuvveelléé  àà  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  aannnnééee..  
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RRééaaggiissssaanntt  àà  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  dduu  ddiirreecctteeuurr  dduu  PPaarrcc,,  llee  

DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  pprroottooccoollee  aavveecc  

ll’’IICCCCNN  sseerraa  rreeccoonndduuiitt,,  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  aa  ééttéé  ssaattiissffaaiittee  ddee  llaa  

ggeessttiioonn  ddee  ddiifffféérreenntteess  ddoottaattiioonnss  aaccccoorrddééeess  àà  ll’’IICCCCNN..  

22..    PPLLAAGGEE  DDEE  TTOONNDDEE    

LLaa  ppllaaggee  ddee  TToonnddee  eesstt  llooccaalliissééee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

ppaarrttiieellllee  dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess..  EEllllee  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  eennddoommmmaaggééee  

ppaarr  lleess  rreejjeettss  ssoolliiddeess  ddee  ll’’OOccééaann  eett  nnéécceessssiittee  uunn  ccoonnttrrôôllee  rréégguulliieerr  dduu  

rriissqquuee  ddee  ppoolllluuttiioonn  iinnhhéérreenntt  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree..    

EEnn  ssuuss  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  lliiééss  àà  ll’’aaiirree  iinnttééggrraalleemmeenntt  pprroottééggééee  

dduu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess,,  ll’’aaccccoorrdd  eennttrree  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  ll’’IICCCCNN  

iinnttèèggrree  ééggaalleemmeenntt  uunnee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  llaa  ppllaaggee  ddee  

TToonnddee..    

  

VVIIII..11..44  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’AACCCCOORRDD  PPEERREENNCCOO--RREEPP--SSOOCCIIRR  
  

LLee  pprroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  eennttrree  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  SSOOCCIIRR  eesstt  

iinntteerrvveennuu  ssoouuss  ll’’iimmppuullssiioonn  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  lloorrss  ddee  ssaa  ddeesscceennttee  ssuurr  

MMuuaannddaa..  EEllllee  aavvaaiitt  eenn  eeffffeett  pprriiss  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  rrééuunniirr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  

SSOOCCIIRR  eenn  vvuuee  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  dduurraabbllee  aauu  ssuurrpplluuss  ddee  ggaazz  eexxttrraaiitt  

ddeess  bbllooccss  ppééttrroolliieerrss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP..  

PPEERREENNCCOO--RREEPP,,  aayyaanntt  eexxpprriimméé  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  vvaalloorriisseerr  ccee  ggaazz,,  

SSOOCCIIRR  aa  ééttéé  mmiissee  àà  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  cceettttee  ffiinn..    

DDaannss  cceett  aaccccoorrdd,,  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ss’’eennggaaggee  àà  ffoouurrnniirr  uunnee  ppaarrttiiee  

ddee  ssoonn  eexxccééddaanntt  ddee  ggaazz  àà  SSOOCCIIRR  ppoouurr  ttrraaiitteemmeenntt  ddaannss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  



197 
 

ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree..  LLeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ccoonndduuiirroonntt  uunnee  ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  

ddaannss  uunn  ddééllaaii  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  66  mmooiiss  ddèèss  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ll’’aaccccoorrdd..    

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  

ttoouurriissmmee  dduu  SSéénnaatt  ss’’eesstt  ffaaiitt  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’uunn  ssuuiivvii  jjuussqquu’’àà    llaa  

ccoonnccrrééttiissaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  

LLaa  rrééuussssiittee  ddee  ccee  pprroojjeett,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ccoonnttrriibbuueerraaiitt  

ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  àà  ll’’aattttéénnuuaattiioonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ppaarr  

lleess  aaccttiivviittééss  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssuuiittee  àà  llaa  ssuupppprreessssiioonn  qquuaassii--ttoottaallee  dduu  

rreejjeett  ddee  ggaazz  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree,,  mmaaiiss  aauurraaiitt  aauussssii  uunn  iimmppaacctt  ppoossiittiiff  ssuurr  llaa  

ddééffoorreessttaattiioonn  ccaauussééee  ppaarr  llee  bbeessooiinn  ddee  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ggaazz  lliiqquuiiddee  ppoouurr  llaa  ccuuiissiinnee  eett  llee  cchhaauuffffaaggee  ccoonnttrriibbuueerraa  àà  

ll’’aallllééggeemmeenntt  ddeess  ttââcchheess  aauuxx  mméénnaaggeess  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  eett  cceeuuxx  dduu  BBaass--CCoonnggoo  eenn  ggéénnéérraall  eett  mmêêmmee  àà  cceeuuxx  ddee  KKiinnsshhaassaa  

aaiinnssii  qquu’’aaiilllleeuurrss  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    

AAvvaanntt  ddee  ccllôôttuurreerr  ssoonn  rraappppoorrtt,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ccoonnvviiéé  lleess  

ddeeuuxx  ppaarrttiieess  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ccee  pprroottooccoollee  

dd’’aaccccoorrdd..    

PPrreennaanntt  llaa  ppaarroollee,,  llee  ddiirreecctteeuurr  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  SSOOCCIIRR  

iinnffoorrmmee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  qquu’’iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ppoouurr  ssoonn  eennttrreepprriissee  ddee  ssee  

pprroonnoonncceerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ssuurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ccee  ggaazz,,  cceelluuii--ccii  ééttaanntt  

ccoonnssttiittuuéé  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  mméétthhaannee..  LL’’eexxppeerrttiissee  ddee  ssoonn  eennttrreepprriissee  eesstt  

bbaassééee  ssuurr  llee  pprrooppaannee  eett  llee  bbuuttaannee..  LLaa  SSOOCCIIRR  ssee  pprrooppoossee  ddèèss  lloorrss  dd’’eennttrreerr  

eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  ddeess  eennttrreepprriisseess  aannggoollaaiisseess  pplluuss  eexxppéérriimmeennttééeess  ppoouurr  

éécchhaannggee  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  eett  dd’’eexxppéérriieennccee..    

LLee  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ccoonnffiirrmmee  lleess  ffaaiittss  
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éévvooqquuééss  ppaarr  llaa  SSOOCCIIRR  eett  aajjoouuttee  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddee  ssoonn  eennttrreepprriissee,,  dd’’aauuttrreess  

ssoolluuttiioonnss  oonntt  ééttéé  eennvviissaaggééeess  nnoottaammmmeenntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  iinntteerrnnee  dduu  ggaazz..    

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ss’’eesstt  ddoonncc  rrééssoolluuee  ddee  mmaaiinntteenniirr  uunnee  ééqquuiippee  

rreessttrreeiinnttee  eenn  ssoonn  sseeiinn  ppoouurr  llee  ssuuiivvii  ddee  ccee  pprroojjeett  ppeennddaanntt  66  mmooiiss..      

  

VVIIII..22  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  DD’’HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS  

AAuu  ccoouurrss  ddeess  aauuddiittiioonnss  pprréélliimmiinnaaiirreess,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aavvaaiitt  

rreepprroocchhéé  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ssaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  qquuii  

ccoonnssttiittuuaaiitt  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  ssaanniittaaiirree..  DDeeppuuiiss  lloorrss,,  

iill  ssiieedd  ddee  ffaaiirree  rreemmaarrqquueerr  qquuee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddéévveellooppppee  uunn  pprroojjeett  ddee  

ccoolllleeccttee  eett  ddee  rreettrraaiitteemmeenntt  ddeess  tteerrrreess  ppoolllluuééeess..  LLeess  pprreemmiieerrss  rrééssuullttaattss  

ddoonntt  iimmaaggeess  ccii--ddeessssoouuss  sseemmbblleenntt  ssaattiissffaaiissaannttss  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee..    
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PPhhoottoo  nn°°7766,,  7777  eett  7788  ::  TTrraaiitteemmeenntt  tthheerrmmiiqquuee  ddeess  ssoollss  ppoolllluuééss  

CCeeppeennddaanntt,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ddéépplloorree  llee  pprrooccééddéé  uuttiilliisséé  ppaarr  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  qquuii  ccoonnssiissttee  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  tthheerrmmiiqquuee  ddeess  ssoollss  ppoolllluuééss  eett  

ddééggaaggee  ddee  llaa  ffuummééee  ttoouujjoouurrss  ddaannggeerreeuussee  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmaannddee  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddee  ttrraaiitteerr  

cceettttee  ffuummééee  eenn  ssee  ccoonnffoorrmmaanntt  aauuxx  nnoorrmmeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree..    

QQuuaanntt  àà  llaa  qquueessttiioonn  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  ddéécchheettss,,  PPEERREENNCCOO--

RREEPP  aa  iinnddiiqquuéé  qquu’’eellllee  ddiissppoossee  dd’’uunnee  cceennttrraallee  ddee  ddéécchheetttteerriiee  àà  KKiinnkkaassii..  

EEllllee  ssiiggnnaallee  eenn  oouuttrree  qquuee  ttoouuss  lleess  ddéécchheettss  ssoonntt  ccoolllleeccttééss  ppaarr  uunnee  ssoocciiééttéé  
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llooccaallee  ;;  llaa  ffeerrrraaiillllee  eesstt  rreeccyyccllééee  eett  lleess  ddéécchheettss  aalliimmeennttaaiirreess  ssoonntt  aammeennééss  àà  

llaa  cceennttrraallee..  

LLeess  ddéécchheettss  ttooxxiiqquueess  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  pprroovveennaanntt  ddeess  ddiissppeennssaaiirreess  eett  ddeess  

mméénnaaggeess  ssoonntt  ttrraaiittééss  ddiifffféérreemmmmeenntt..    

  VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  eessttiimmee  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ppaarr  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  mmeett  eenn  ddaannggeerr  llaa  ssaannttéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  sseess  pprroopprreess  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  mmeennaaccee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..    

  

VVIIII..33  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  

  

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  

sseerrrree,,  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ppeennssee  ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  lluuttttee  

ccoonnttrree  llaa  ddééffoorreessttaattiioonn..  EEllllee  pprrooccèèddee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  hhaaiieess  vviivveess  

aauuttoouurr  ddee  ppuuiittss  dd’’eexxttrraaccttiioonn..    

  
PPhhoottoo  nn°°7799  ::  RReebbooiisseemmeenntt  aauuttoouurr  dd’’uunn  ppuuiittss    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  eessttiimmee  qquuee  cceettttee  pprraattiiqquuee  bbiieenn  qquuee  

ssoouuhhaaiittaabbllee  ddaannss  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  rreessttee  iinnssuuffffiissaannttee  ffaaccee  aauuxx  
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eennjjeeuuxx  ddee  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssttaattééee,,  ccaarr  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  

vvééggééttaall  aauuttoouurr  ddeess  ppuuiittss  eesstt  ccoonnssiiddéérraabbllee..  

EEnn  oouuttrree,,  iill  ffaauutt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  llee  rreebbooiisseemmeenntt  ffaaiitt  àà  ppaarrttiirr  

dd’’uunnee  sseeuullee  eesssseennccee  ffoorreessttiièèrree  ((EEuuccaallyyppttuuss  sspp))  nnee  ffaavvoorriissee  ppaass  llaa  

bbiiooddiivveerrssiittéé,,  mmaaiiss  eenn  pplluuss  ll’’EEuuccaallyyppttuuss  eesstt  ccoonnnnuu  ccoommmmee  ppllaannttee  

aacciiddiiffiiaannttee  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  uunnee  ooppiinniioonn  llaarrggeemmeenntt  rrééppaanndduuee  ffaaiissaanntt  ddee  

cceettttee  ppllaannttee  uunnee  ssoolluuttiioonn  mmiirraaccllee  ppoouurr  llee  rreebbooiisseemmeenntt..            

  
PPhhoottoo  nn°°8800  ::  DDiissppaarriittiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall  vvuuee  ssaatteelllliittaaiirree

89
    

DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ss’’iinnssppiirraanntt  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  dd’’aaggrrooffoorreesstteerriiee    

mmeennééee  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  ddee  BBaattéékkéé,,  llaa  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aa  iinniittiiéé  ddeeppuuiiss  aaooûûtt  

22001122,,  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  YYEEMMAA  uunn  pprrooggrraammmmee  dduu  mmêêmmee  ggeennrree  eenn  eennccaaddrraanntt  

2200  ffooyyeerrss  ssuurr  88  hheeccttaarreess  cchhaaccuunn  ééttaallééss  ssuurr  88  aannss  àà  rraaiissoonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  

hheeccttaarree  eemmbbllaavvéé  ppaarr  aannnnééee  ppaarr  ffooyyeerr..    

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ssuurr  uunn  aauuttrree  ssiittee  uunn  pprroojjeett    ddee  rreebbooiisseemmeenntt  aa  ééttéé  

llaannccéé  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  mmaaiiss  ssoonn  éévvoolluuttiioonn  rreennccoonnttrree  ddeess  

ddiiffffiiccuullttééss  eesssseennttiieelllleemmeenntt  lliiééeess  àà  llaa  nnoonn  aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  lleess  
                                                           
89

 Rapport UNILU : FFiigguurree  IIVV..3399  DDiissppaarriittiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall  aauuttoouurr  ddeess  ppuuiittss  ddee  ppééttrroollee  ::  vvuuee  ddee  

ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssuurr  uunnee  iimmaaggee  aaéérriieennnnee 
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ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ;;  cceeccii  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  ccllaassssiiqquuee  dd’’uunn  pprroojjeett  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  qquuii  nn’’aa  ppaass  ccoonnnnuu  uunnee  eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  pprrééaallaabbllee..  

  

  

  

VVIIII..44  DDuu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ssaaiissii  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  éévvooqquueerr  llee  ccaass  dduu  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ppeerrmmiiss  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ccoouurrss..  LLoorrss  

ddeess  ddiifffféérreenntteess  aauuddiittiioonnss  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  eett  dduu  

MMiinniissttrree  eenn  cchhaarrggee  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess,,  iill  eesstt  aappppaarruu  qquuee  llee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aavvaaiitt,,  ddeeppuuiiss  

ddeeuuxx  aannss  eett  ssaannss  rraaiissoonn  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ccoommmmuunniiqquuééee  àà  SSUURREESSTTRREEAAMM,,  

bbllooqquuéé  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ttiittrreess..    

AApprrèèss  aauuddiittiioonn  dduu  MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess,,  vvoottrree  

CCoommmmiissssiioonn  ss’’eesstt  rrééjjoouuiiee  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llee  MMiinniissttrree  aavvaaiitt  eennffiinn  ssaaiissii  

SSUURREESSTTRREEAAMM  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  sseess  ttiittrreess  eenn  

ll’’ooccccuurrrreennccee,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ccoonnttrraaccttuueellllee  ddee  550000..000000  UUSSDD  

ppaarr  bblloocc,,  ddee  llaa  pplluuss  vvaalluuee  ddee  cceessssiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  ddrrooiittss  àà  EENNII  eett  ddeess  

ddrrooiittss  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ttiittrreess  rréééévvaalluuééss  àà  11..225500..000000  UUSSDD  ppaarr  bblloocc  

aauu  lliieeuu  ddee  112255..000000  UUSSDD  ccoonnttrraaccttuueell..    

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ccoonnsseeiilllléé  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  

SSUURREESSTTRREEAAMM  qquuii  aa  aacccceeppttéé  ddee  rreennccoonnttrreerr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  nnééggoocciieerr  

lleess  mmooddaalliittééss  dd’’eexxééccuuttiioonn..  HHééllaass,,  llaa  lleettttrree  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  DDéélléégguuéé  ccii--

hhaauutt  cciittééee  aa  rréésseerrvvéé  uunnee  ffiinn  ddee  nnoonn--rreecceevvooiirr  àà  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ppoouurrttaanntt  

ssaallvvaattrriiccee  ppoouurr  SSUURREESSTTRREEAAMM..  DDee  ll’’aannaallyyssee  ddee  ccee  ddoossssiieerr,,  vvoottrree  

CCoommmmiissssiioonn  rreellèèvvee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  iinnssoouucciiaannccee  

ddaannss  ssaa  ggeessttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  eett  uunnee  mmaauuvvaaiissee  ffooii  aavvéérrééee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  

SSUURREESSTTRREEAAMM..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  ss’’aatttteennddrree  àà  uunn  pprrooccèèss  iimmmmiinneenntt..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  llaa  pplléénniièèrree  dduu  SSéénnaatt  dduu  

jjeeuuddii  2200  ddéécceemmbbrree  22001122,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aavvaaiitt    ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  

vvéérriiffiieerr  llaa  vvéérraacciittéé  ddeess  aallllééggaattiioonnss  ddee  ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo  rreellaattiivvee  àà  llaa  

ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  

MMuuaannddaa,,  aauu  BBaass--CCoonnggoo..  CCeettttee  mmiissssiioonn  ddeevvaaiitt  ss’’aarrttiiccuulleerr  aauuttoouurr  ddee  ::    

11..  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr  ttrrèèss  aaccccrruuee  ppaarr  llee  ggaazz  mméétthhaannee    qquuii  

mmeennaaccee  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ;;  

22..  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  eeaauuxx  ccoonnttiinneennttaalleess  ttaanntt  ddee  ssuurrffaaccee  qquuee  

ssoouutteerrrraaiinnee  eett  ddeess  eeaauuxx  mmaarriittiimmeess  dd’’ooùù  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  

qquuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx  qquuii,,  dd’’uunnee  ppaarrtt  rreenndd  cceellllee--ccii  iimmpprroopprree  aauuxx  bbeessooiinnss  

hhuummaaiinnss  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  aammeennuuiissee  lleess  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess    eett  

ccrrééee  ll’’iimmpprraattiiccaabbiilliittéé  ddee  llaa  ppêêcchhee  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  pprriinncciippaallee  

ssoouurrccee  aalliimmeennttaaiirree  ;;  

33..  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  lliittttoorraall    dduuee  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  

ll’’OOccééaann  pprroovvooqquuééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  qquuii  nnuuiitt  ggrraavveemmeenntt  

nnoonn  sseeuulleemmeenntt  àà  llaa  ssaannttéé  ddeess  aauuttoocchhttoonneess  mmaaiiss  eemmppêêcchhee  

ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  nnoottaammmmeenntt  llee  ttoouurriissmmee  

eett  llaa  ppêêcchhee  eenn  mmeerr  ;;  

44..  llaa  ppoolllluuttiioonn  dduu  ssooll  eett  dduu  ssoouuss  ssooll  ppaarr  eennffoouuiisssseemmeenntt  ddeess  

ddéécchheettss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  aabbaannddoonn  ddee  ppuuiittss  ddee  ffoorraaggee  eenn  ddeehhoorrss  

ddeess  nnoorrmmeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ;;    

55..  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  ssooll  ppaarr    ttoorrcchhaaggee    dduu  ggaazz  aavveecc  ccoommmmee  

ccoonnssééqquueenncceess  nnoottaammmmeenntt  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  fflloorree  eett  llaa  bbaaiissssee  ddee  

llaa  ffeerrttiilliittéé  dduu  ssooll  ;;  
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66..  ll’’aatttteeiinnttee  àà  llaa  ffoorrêêtt  ddeess  mmaannggrroovveess  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  àà  ll’’ééqquuiilliibbrree  

ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ;;  

77..  llaa  mmeennaaccee  ccoonnttrree  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  qquuii  ssee  mmaanniiffeessttee  ppaarr  llaa  

ddiissppaarriittiioonn  ddeess  eessppèècceess  rraarreess  nnoottaammmmeenntt  lleess  llaammaannttiinnss,,  lleess  ccrraabbeess,,  

lleess  ccrreevveetttteess,,  lleess  hhuuiittrreess,,  lleess  mmoouulleess,,  lleess  bbiiggoorrnneeaauuxx,,  eettcc..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ddeevvaaiitt  eenn  oouuttrree  ssee  ppeenncchheerr    ssuurr  llaa  

ssttrruuccttuurree  dduu  ffoonnddss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  eett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  llooggéé  ddaannss  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppééttrroolliièèrreess..    

VVuu  llaa  ccoommpplleexxiittéé    ddee  cceess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreennccee,,  llaa  pplléénniièèrree  dduu  

SSéénnaatt  aavvaaiitt  aassssoocciiéé  àà  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  uunn  aappppuuii  eenn  eexxppeerrttiissee  

sscciieennttiiffiiqquuee  qquuii  lluuii  aavvaaiitt  ppeerrmmiiss  ddee  ffoonnddeerr  sseess  ccoonncclluussiioonnss,,  nnoonn  

sseeuulleemmeenntt  ssuurr  ddeess  aauuddiittiioonnss,,  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,    ddeess  vviissiitteess  gguuiiddééeess,,    

ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  iinn  ssiittuu  eett    ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ssuurr  ddeess  

rrééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess  ddee  llaabboorraattooiirree  eett  lleeuurrss  iinntteerrpprrééttaattiioonnss..  

AA  llaa  lleeccttuurree  ddee  ttoouuss  cceess  éélléémmeennttss,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ééttaabbllii  

qquu’’iill  yyaa  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ppoolllluuttiioonnss  àà  MMuuaannddaa,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

  llaa  ppoolllluuttiioonn  aacccciiddeenntteellllee  ::  àà  eeffffeett  ggrraavvee  eett  vviissiibbllee    mmaaiiss  lliimmiittééee  ddaannss  

llee  tteemmppss  ccoommmmee  cceellllee  ddee  llaa  bbaarrggee  GGEEMMEENNAA  ddee  SSOOCCIIRR,,  qquuii  aa  ccoonnnnuu  

uunn  nnaauuffrraaggee  eenn  22001111..    

  LLaa  ppoolllluuttiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ::  àà  eeffffeett  ffaaiibbllee  eett  mmooiinnss  vviissiibbllee,,  mmaaiiss  

ccoonnttiinnuueellllee  eett  nnoonn  lliimmiittééee  ddaannss  llee  tteemmppss..  CCee  qquuii  rreenndd  lleess  qquuaannttiittééss    

iimmppoorrttaanntteess  ddee  ppoolllluuaanntt  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess    nnééffaasstteess  vvooiirree  

iirrrréémmééddiiaabblleess..  

EEnn  eeffffeett,,  aauu  ddeellàà  dduu  ssiimmppllee  ccoonnssttaatt,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  

ddéémmoonnttrréé    qquu’’àà  pplluussiieeuurrss  eennddrrooiittss    ddee  MMUUAANNDDAA,,  ll’’aaiirr,,  lleess  ssoollss  eett  lleess  eeaauuxx  
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ssoonntt  ccoonnttaammiinnééss  ppaarr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  AA  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss,,  llaa  ppoolllluuttiioonn  

eesstt  tteelllleemmeenntt  aavvéérrééee  qquu’’iill  nn’’eesstt  mmêêmmee  ppaass  nnéécceessssaaiirree  ddee  pprrooccééddeerr  aauuxx  

aannaallyysseess  ppoouurr  eenn  pprroouuvveerr  ll’’eexxiisstteennccee..      

IIll  rreessssoorrtt  ddeess  aannaallyysseess  ddee  ll’’aaiirr  qquu’’àà  MMuuaannddaa  iill  yy  aa  pprréésseennccee    

ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree,,  ddee  ggaazz  ttooxxiiqquuee  eett  ddee  ccoommppoossééss  oorrggaanniiqquueess  

vvoollaattiilleess..  LLaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddee  ll’’ooxxyyddee  ddee  ssoouuffffrree  SSOO22,,  llee  NNOO22  àà  ll’’iimmmmiissssiioonn  

eett  llee  ccaarrbboonnee  oorrggaanniiqquuee  CCOOTT  eesstt    pplluuss  éélleevvééee  àà  MMUUAANNDDAA..  CCeettttee  

ccoonncceennttrraattiioonn  eesstt  pplluuss  ffoorrttee    ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  aammbbiiaannttss  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  

ccoommbbuussttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ttoorrcchhèèrree..    

CCeerrttaaiinneess  eeaauuxx  ddeess  rriivviièèrreess  vvooiirree  ddeess  bboorrnneess  ffoonnttaaiinneess  

rrééaalliissééeess  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aaccccuusseenntt  uunnee  aacciiddiittéé  aannoorrmmaallee  eett  pprréésseenntteenntt  

ddeess  ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  àà  ddeess  tteenneeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess  aauuxx  nnoorrmmeess..  EEnn  

oouuttrree,,  eelllleess  ccoonnttiieennnneenntt  qquueellqquueess  mmééttaauuxx  lloouurrddss  rrééppuuttééss  ccaannccéérriiggèènneess  eett  

nnééffaasstteess  àà  llaa  ssaannttéé..  EEnnffiinn,,  ll’’eefffflluueenntt  ffiinnaall  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddéévveerrsséé  àà  

ll’’ooccééaann  eesstt  hhoorrss  nnoorrmmeess..    

UUnnee    ppaarrttiiee  ddee  MMuuaannddaa  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddeess  ssoollss  aacciiddeess    eett  ddee  

ffaaiibbllee  hhuummiiddiittéé..  LL’’aacciiddiiffiiccaattiioonn  dduu  ssooll  eesstt  aattttrriibbuuaabbllee  àà  ddeess  pplluuiieess  aacciiddeess  

ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  LLeess  pplluuiieess  aacciiddeess  ssoonntt,,  àà  lleeuurr  ttoouurr,,  aattttrriibbuuaabblleess  àà  llaa  

ppoolllluuttiioonn  ddee  ll’’aaiirr  ppaarr  ddeess  ggaazz  aacciiddeess  ddoonntt  nnoottaammmmeenntt  ll’’ooxxyyddee  dd’’aazzoottee  

((NNOO22))  eett  ll’’ooxxyyddee  ddee  ssoouuffffrree  ((SSOO22))..  

LLaa  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx  ddééppaassssee  àà  

pplluussiieeuurrss  eennddrrooiittss  llee  sseeuuiill  rreeqquuiiss  aavveecc  uunn  ppiicc  ddee  22000000  ffooiiss  ssuuppéérriieeuurr  aauu  

sseeuuiill  ffiixxéé  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  aa  ddéémmoonnttrréé  qquu’’iill  yy  aa  aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  eenn  

éélléémmeennttss  ddeess  ssoollss  ddoonntt  ll’’aazzoottee,,  lleess  ssiilliiccaatteess  eett  lleess  aalluummiinneess  aauu  pprrooffiitt  dduu  
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ppiiééggeeaaggee  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ccoommppoossééss  OOrrggaanniiqquueess  VVoollaattiillss  ((VVOOCC)),,  

aavveecc  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  llaa  bbaaiissssee  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  ddaannss  lleess  

vviillllaaggeess  aavvooiissiinnaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree..  

EEnnffiinn  lleess  rrééssuullttaattss    ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  nn’’oonntt  ppaass  ttrroouuvvéé  ddee  

ttrraacceess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurree  ddaannss  llaa  vvééggééttaattiioonn..  NNééaannmmooiinnss,,  cceellllee--ccii  eesstt  

aaffffeeccttééee  nnééggaattiivveemmeenntt  ppaarr  llee  ttoorrcchhaaggee  eett  lleess  ppuuiittss  aavvooiissiinnaannttss..    

QQuuaanntt  àà  llaa  ssaannttéé  hhuummaaiinnee,,  llee  ppeeuu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  ssaa  

ppoosssseessssiioonn  aa  ccoonndduuiitt  llaa  CCoommmmiissssiioonn  àà  ccoonncclluurree  qquuee  lleess  mmaallaaddiieess  

rreessppiirraattooiirreess  eett  ooccuullaaiirreess  oonntt  pprriiss  uunnee  aalllluurree  aasscceennddaannttee  ddeeppuuiiss  ll’’eennttrrééee  

eenn  pprroodduuccttiioonn  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eenn  ««  oonn  sshhoorree  »»..    

EEnn  oouuttrree,,  ssoouucciieeuussee  ddee  ttrroouuvveerr  uunn  tteerrrraaiinn  dd’’eenntteennttee  eennttrree  lleess  

eexxppllooiittaannttss  ppééttrroolliieerrss  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  aauuttoocchhttoonnee,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aa  

pprrooppoosséé  ddeess  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess..  PPoouurr  eellllee,,  cceess  aaccttiioonnss  ssoonntt  ppoossssiibblleess  

ggrrââccee  àà  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  ppaarrttiieess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  ll’’aaiiddee  dduu  ffoonnddss  ddee  

rreessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  llooggéé  ddaannss  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  PPEERREENNCCOO--

RREEPP..    

CCeess  aaccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  ::  

--  ll''aaccccoorrdd  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  SSOOCCIIRR  eett  IICCCCNN  vviissaanntt  llaa  rreessttaauurraattiioonn  

ddeess  eessppaacceess  eennddoommmmaaggééss  ddaannss  llee  PPaarrcc  ;;    

  

--  ll’’aaccccoorrdd  eennttrree  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  IICCCCNN  eenn  vvuuee  dd’’aappppuuyyeerr  ccee  ddeerrnniieerr  

ddaannss  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  ssaa  mmiissssiioonn  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  PPaarrcc  

MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ;;  

  

--  ll’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  àà  ll’’IICCCCNN    ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  llaa  

ppllaaggee  ddee  TToonnddee  ;;  
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--  ll’’aaccccoorrdd,,  ssoouuss  llaa  ffaacciilliittaattiioonn  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn,,  eennttrree  PPEERREENNCCOO--

RREEPP  eett  SSOOCCIIRR,,  eenn  vvuuee  ddee  ffoouurrnniirr  dduu  ggaazz    àà  SSOOCCIIRR  ppoouurr  lliiqquuééffaaccttiioonn  

ddaannss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ;;  

  

--  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett    llee  rreebbooiisseemmeenntt  eenn  vvuuee  

dd’’aattttéénnuueerr  lleess  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree..  

EEnnffiinn,,  eenn  oouuvvrraanntt  uunn  ppaann  dduu  ddoossssiieerr,,  ll’’AAlllliiaannccee--WWooyyoo  bbiieenn  qquuee  

nn’’ééttaanntt  ppaass  llaa  sseeuullee  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  MMuuaannddaa,,  aa  ppeerrmmiiss  

àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  rreelleevveerr  uunn  mmaallaaiissee  pplluuss  pprrooffoonndd  qquuii  ccoouuvvee  eett  ddoonntt  lleess  

ccoonnssééqquueenncceess  rriissqquueerraaiieenntt  dd’’êêttrree  nnééffaasstteess  ppoouurr  llee  ppaayyss  eett  ppoouurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn  dduu  BBaass--CCoonnggoo  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  ::  

  llee  rriissqquuee  dd’’aarrrrêêtt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  

ddaattee  àà  pplluuss  oouu  mmooiinnss  77%%  aauu  bbuuddggeett  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

  ll’’hhyyppootthhèèqquuee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuuee  

ppoouurr  ll’’aann  22001133  àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  5500%%  ddee  cceellllee  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ;;  

  ddeess  ddoommmmaaggeess  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  iirrrréévveerrssiibblleess  ccaauussééss  àà  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

VVoottrree  CCoommmmiissssiioonn  nnee  ppeeuutt  cclloorree  ccee  rraappppoorrtt  ssaannss  ffuussttiiggeerr  llaa  

rrééaaccttiioonn  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ééttuuddeess  ddeess  eexxppeerrttss  rreeccrruuttééss  

ppaarr  llee  SSéénnaatt,,  ppeennddaanntt  qquuee  cc’’eesstt  eellllee--mmêêmmee  qquuii  aavvaaiitt  ssoouuhhaaiittéé  uunnee  aannaallyyssee  

sscciieennttiiffiiqquuee  aavvaanntt  ddee  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  ssoonn  

eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  àà  MMuuaannddaa  eett  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggééee  àà  eenn  aassssuummeerr  lleess  

ccoonnssééqquueenncceess..    

AAuussssii,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  ddoonntt  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ddee  ttrraavvaaiill  ééttaaiitt  

ddee  ttrroouuvveerr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ssoolluuttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  aavvaaiitt  ddoonnnnéé  

aaccccèèss  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  aauuxx  rraappppoorrttss  ddeess  eexxppeerrttss  aavvaanntt  ddee  ffiinnaalliisseerr  llee  
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ssiieenn..  AAiinnssii  aauurraaiitt--eellllee,,  àà  llaa  lliimmiittee,,  aacccceeppttéé  qquuee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  mmeettttaanntt  eenn  

ccaauussee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddeess  aannaallyysseess  ddeess  eexxppeerrttss  ppuuiissssee  rrééccllaammeerr  uunnee  

ccoonnttrree--eexxppeerrttiissee  iinnddééppeennddaannttee,,  aauu  lliieeuu  ddee  lleess  rreejjeetteerr  eenn  bblloocc  ssaannss  

aarrgguummeennttss  sscciieennttiiffiiqquueess  ffoonnddééss..  

UUnnee  aattttiittuuddee  ccooooppéérraattiivvee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ll’’aauurraaiitt  

ccoonndduuiittee  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  cceerrttaaiinnss  rrééssuullttaattss  rreeccoonnnnuuss  ppaarr  eellllee--mmêêmmee  

eenn  lliissaanntt  lleess  rraappppoorrttss  ddeess  eexxppeerrttss  eett  ssoolllliicciitteerr  dd’’aapppprroocchheerr  cceeuuxx--ccii  ppoouurr  

ddeess  éélléémmeennttss  éévveennttuueellss  mmiiss  eenn  ddoouuttee..  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  ééttuuddeess  rrééaalliissééeess  ssoonntt  uunn  ddéébbuutt  ddee  pprroocceessssuuss  ddee  

ssoolluuttiioonn  ddééffiinniittiivvee  aauu  pprroobbllèèmmee  ddee  ppoolllluuttiioonn  àà  MMuuaannddaa,,  ssoolluuttiioonn  àà  llaaqquueellllee  

ttoouutt  llee  mmoonnddee  ddooiitt  ccoonnttrriibbuueerr,,  llee  SSéénnaatt  aayyaanntt  ddoonnnnéé  llee  ssiiggnnaall  dd’’aallaarrmmee..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  eesstt  

iinnccoommpprrééhheennssiibbllee..  EEnn  eeffffeett,,  eellllee  aa  ssoolllliicciittéé  ll’’aappppuuii  ddee  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  

ppoouurr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  sseess  ppeerrmmiiss  eett  aacccceeppttéé  ddee  ppaayyeerr  lleess  ddoommmmaaggeess  

ccaauussééss  rreeccoonnnnuuss  ssuurr  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ppaarr  sseess  sseerrvviicceess  aauu  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  

MMaannggrroovveess  ppoouurr  ffiinnaalleemmeenntt  ssee  rreebbiiffffeerr..        

LL’’aattttiittuuddee  ddeess  ppééttrroolliieerrss  éévvoolluuaanntt  àà  MMuuaannddaa  aappppaarraaîîtt  ppuurreemmeenntt  aalllleerrggiiqquuee  

eett  aasscciieennttiiffiiqquuee..  EEllllee  ttéémmooiiggnnee  dd’’uunn  pprrooffoonndd  mméépprriiss  ppoouurr  ll’’eexxppeerrttiissee  

nnaattiioonnaallee  eett  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..      

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’eennqquuêêttee  mmeennééee,,    ddeess  rrééssuullttaattss  pprréésseennttééss  ppaarr  

lleess  eexxppeerrttss  aaiinnssii  qquuee  ddee  ssaa  ccoonncclluussiioonn,,  vvoottrree  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmaannddee      ::  

AA  ll’’ÉÉttaatt  ccoonnggoollaaiiss  ddee  ::  

  

  iinntteerrddiirree  ffoorrmmeelllleemmeenntt,,  llee  ddéévveerrsseemmeenntt  ddaannss  ll’’ooccééaann  ddee  ll’’eefffflluueenntt  

ffiinnaall  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt  pprrééaallaabbllee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  
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aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4499  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  

ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

  

  eexxiiggeerr  llaa  ccaappttuurree  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ggaazz  ggéénnéérréé  ppaarr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  

tthheerrmmiiqquuee  ddeess  ssoollss  ccoonnttaammiinnééss  aauuxx  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ll’’iinncciinnéérraattiioonn  

ddeess  ddéécchheettss  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  KKiinnkkaassii  aavvaanntt  lleeuurr  rreejjeett  ddaannss  

ll’’aattmmoosspphhèèrree,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  5577  eett  5588  

ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

  

  eexxiiggeerr  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt  dd’’éévvaalluueerr,,  rrééaamméénnaaggeerr  eett  ddééppoosseerr  ssoonn  EEttuuddee  

dd’’IImmppaacctt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  eett  SSoocciiaall  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  

ddeess  aarrttiicclleess  2211  eett  8877  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  

rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt;;  

  

  oorrggaanniisseerr  ddeess  sséémmiinnaaiirreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  aaggeennttss  eett  

ccaaddrreess  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eenn  cchhaarrggee  ddeess  qquueessttiioonnss    

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  MMuuaannddaa  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  

ppeerrmmeettttrree  dd’’aaccqquuéérriirr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  rreeqquuiisseess  ppoouurr  jjoouueerr  

eeffffiiccaacceemmeenntt  lleeuurr  rrôôllee..  CCeess  sséémmiinnaaiirreess  ddeevvrroonntt  êêttrree  pprriinncciippaalleemmeenntt  

aaxxééss  ssuurr  ddeess  tthhèèmmeess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ppoolllluuttiioonn  ggéénnéérrééee  ppaarr  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  ;;  

  

  ddootteerr  eenn  ttoouuttee  uurrggeennccee  llee  sseerrvviiccee  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  MMuuaannddaa  ddeess  

mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  eett  llooggiissttiiqquueess,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  dd’’uunn  ééqquuiippeemmeenntt  

dd’’aannaallyyssee  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  aauu  mmoonniittoorriinngg    

eennvviirroonnnneemmeennttaall,,  vvuu  llaa  mmeennaaccee  ppeerrmmaanneennttee  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  lliiééee  àà  
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ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  ccoonnttrrôôllee  aa  

pprriioorrii  eett  aa  ppoosstteerriioorrii  ;;    

  

  iinnssttrruuiirree  llee  MMiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddee  mmeettttrree  àà  llaa  

ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAnntteennnnee  ddee  MMuuaannddaa  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  eett  lleess  

ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  bbllooccss  ppééttrroolliieerrss  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  mmiieeuuxx    

ccoonnttrrôôlleerr  eett  ssééccuurriisseerr  cceess  ddeerrnniieerrss  eett  llaa  ddootteerr  àà  cceettttee  ffiinn  ddeess  

ééqquuiippeemmeennttss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ffaacciilliitteerr  llee  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ;;  

  

  ffaaiirree  iinnssttaalllleerr  eenn  dduuoo  ddaannss  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  ll’’OOCCCC  uunn  mmoonniitteeuurr  

nnuumméérriiqquuee    ddee  ssuuiivvii  ddee  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ;;  

  

  eexxaammiinneerr  aavveecc  PPEERREENNCCOO--RREEPP  llaa  ssiittuuaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ssttaaggnnaattiioonn  

dduu  nniivveeaauu  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  2255..000000  bbaarriillss//jjoouurr  eett  ddoonntt  

ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  pprréévvuu  ddee  mmaanniièèrree  ssuubbssttaannttiieellllee  aauu--ddeellàà  

ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  àà  ccoonnsseennttiirr  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  aannnnééee  22001133  ;;  

  

  ssoolllliicciitteerr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aannggoollaaiiss  ll’’aaccccèèss  àà  ssoonn  tteerrrriittooiirree  mmaarriittiimmee  

aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  PPEERREENNCCOO--RREEPP  dd’’eeffffeeccttuueerr  lleess  ttrraavvaauuxx  

ssiissmmiiqquueess  nnéécceessssiittaanntt  uunn  eessppaaccee  ddee  mmaannœœuuvvrree  ddeess  nnaavviirreess  aadd  hhoocc  

aauu--ddeellàà  ddeess  lliimmiitteess  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoonnggoollaaiiss  ;;  

  

  pprreennddrree  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  aaccttiivveerr  

ll’’eexxpplloorraattiioonn  eett  mmeettttrree  eenn  éévviiddeennccee  ddeess  iinnddiicceess  sséérriieeuuxx  dduu  ppootteennttiieell  

ppééttrroolliieerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss    aaffiinn  ddee  ddiivveerrssiiffiieerr  lleess  ooppéérraatteeuurrss  

ddaannss  ccee  sseecctteeuurr,,  ccaarr  uunnee  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  2255..000000  

bbaarriillss//jjoouurr  nnee  rreeffllèèttee  ppaass  llee  ppootteennttiieell  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  qquuii  eesstt  aappppeellééee  àà  êêttrree  uunn  ggrraanndd  ppaayyss  
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ppééttrroolliieerr  mmaaiiss  aauussssii  ccaasssseerr  llee  mmoonnooppoollee  dd’’uunn  sseeuull  pprroodduucctteeuurr  ddaannss  

llee  sseecctteeuurr  ;;  

  

  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc,,  yy  ccoommpprriiss  ppaarr  vvooiiee  dd’’iinntteerrnneett,,  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddee  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  àà  MMuuaannddaa  eett  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppoouurr  llaa  

pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  

ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  88  

ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

  

  tteenniirr    ccoommppttee  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aauuttoocchhttoonnee  ddee  

MMuuaannddaa  eenn  vvuuee  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ppoouurr  cceellllee--ccii  ;;  

  

  rreevvooiirr  ddee  mmaanniièèrree  ssuubbssttaannttiieellllee  llaa  ddoottaattiioonn  aannnnuueellllee  aarrrrêêttééee  

aaccttuueelllleemmeenntt  àà  221100..000000  UUSSDD  aaffffeeccttééee  àà  llaa  vviillllee  ddee  MMuuaannddaa  ppoouurr  lleess  

aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess  ;;  

  

  rreennffoorrcceerr  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  cceettttee  ddoottaattiioonn  eenn  vvuuee  dd’’eenn  

ggaarraannttiirr  llaa  ttrraannssppaarreennccee,,  ccaarr  llee  rrôôllee  ddee  CCOOCCOODDEEMM  lliimmiittéé  àà  llaa  

pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  rréésseerrvvééeess  àà  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  oonntt  mmoonnttrréé  ddeess  lliimmiitteess  qquuaanntt  àà  llaa  ttrraaççaabbiilliittéé  ;;  

  

  ccoonnttrrôôlleerr  llaa  ssoouurrccee  eett  llaa  hhaauutteeuurr  dduu  ffoonnddss  nnoonn  ccoonnvveennttiioonnnneell  qquuee  

PPEERREENNCCOO--RREEPP  aaffffeeccttee  aauuxx  aaccttiioonnss  ssoocciiaalleess  eett  ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  llaa  

ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ;;  

  



212 
 

  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  mmééccaanniissmmee  ttrraannssppaarreenntt  ddee  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  eett  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ffoonnddss  aannnnuueell  ddee  550000..000000  UUSSDD  aalllloouuéé  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

ddeess  aaggeennttss  eett  ccaaddrreess  dduu  MMiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  

  

  iinnssttrruuiirree  llee  MMiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  pprrooccééddeerr  

ddaannss  uunn  ddééllaaii  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  uunn  aauuddiitt  dduu  

rreettrraaiitteemmeenntt  ddeess  tteerrrreess  ppoolllluuééeess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ddee  ss’’aassssuurreerr  dduu  

bboonn  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  tteecchhnniiqquuee  qquuee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eesstt  eennttrraaiinn  ddee  

mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  eett  ccee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  

ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  ssoonn  

aarrttiiccllee  2233  ;;  

  

  ss’’aassssuurreerr  aauupprrèèss  ddee  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  SSOOCCIIRR  ddee  llaa  bboonnnnee  éévvoolluuttiioonn  

ddee  ll’’ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  rreellaattiivvee  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ggaazz  

dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  aauu  rreessppeecctt  dduu  ddééllaaii  dduu  pprroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  ;;  

  

  iinnssttrruuiirree  llee  MMiinniissttrree  aayyaanntt  llaa  ssaannttéé  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddee  

pprrooccééddeerr  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  pprroottooccoollee  ddee  rreecchheerrcchhee  ddee  ll’’iimmppaacctt  ddee  

llaa  ppoolllluuttiioonn  ppééttrroolliièèrree  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  

ssaannttéé  rruurraallee  ddee  MMuuaannddaa  eett  dd’’eenn  ttiirreerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ;;  

  

  ss’’aassssuurreerr  dd’’uunnee  bboonnnnee  ffiinn  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  llee  lliiaanntt  àà  SSUURREETTRREEAAMM  ssooiitt  

ppaarr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ppeerrmmiiss,,  ssooiitt  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ppaarr  uunnee  

ddéénnoonncciiaattiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddee  cceelluuii--ccii  ;;  

  

  vveeiilllleerr  qquuee  llee  nnoouuvveeaauu  ppeerrmmiiss  ddee  SSUURREESSTTRREEAAMM  nn’’eemmppiièètteenntt  ppaass  ssuurr  

llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  MMaannggrroovveess  ;;        
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  iinnssttrruuiirree  llee  MMiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess  ddee  ttrraacceerr  llee  ffoonnddss  ppoouurr  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  PPEERREENNCCOO--RREEPP  eett  llee  

ccaasseerr  ddaannss  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  llaa  bbaannqquuee  cceennttrraallee..    

  

AAuu  PPaarrlleemmeenntt  ddee  ::  

  

  aaccccéélléérreerr  ll’’eexxaammeenn  eett  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llooii  ppoorrttaanntt  

rrééggiimmee  ggéénnéérraall  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn  vvuuee  ddee  ddootteerr  llee  ppaayyss  dd’’uunn  

iinnssttrruummeenntt  ccaappaabbllee  ddee  rréégguulleerr  llee  sseecctteeuurr  ppééttrroolliieerr  eett  éévviitteerr  aaiinnssii  lleess  

ffaaiibblleesssseess  rreettrroouuvvééeess  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccoonnttrraattss  eexxaammiinnééss..  

        

AA  ll’’eexxppllooiittaanntt  PPEERREENNCCOO--RREEPP  ddee  ::  

  

  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  eennqquuêêtteess  ppuubblliiqquueess  aauuxx  ffiinnss  ddee  mmiinniimmiisseerr  lleess  

ccoonnfflliittss  ddee  ddrrooiittss  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  sseess  bbllooccss  ppééttrroolliieerrss  eett  ddee  

ggaarraannttiirr  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  ddeess  ddiifffféérreennttss  

pprroojjeettss  ;;  

  

  iinniittiieerr  àà  ssoonn  pprroopprree  ccoommppttee  eett  ddee  mmaanniièèrree  rréégguulliièèrree  uunn  aauuddiitt  

eexxtteerrnnee  eenn  vvuuee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ddee  ffaaççoonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee,,  iimmppaarrttiiaallee  eett  

oobbjjeeccttiivvee  ll’’iimmppaacctt  ddee  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

  

  pprrooccééddeerr  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ggaarraannttiirr  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn  eett  

dd’’êêttrree  eenn  rrèèggllee  aavveecc  llaa  llééggiissllaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  lleess  nnoorrmmeess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ;;  

  

  ddééppllooyyeerr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  uunnee  uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ssuuffffiissaammmmeenntt  oouuttiillllééee  ppoouurr  pprrooccééddeerr  aauu  ccoonnttrrôôllee  
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ppeerrmmaanneenntt  ddeess  mmiilliieeuuxx  rréécceepptteeuurrss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  aatttteeiinnttss  ppaarr  

llaa  ppoolllluuttiioonn  lliiééee  aauuxx  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ;;  

  

  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  tteexxtteess  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ttooxxiiqquueess  eett  dduu  ttoorrcchhaaggee  ;;  

  

  pprrooccééddeerr  àà  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  ssoolliiddeess  ééppaarrppiillllééss  ddaannss  sseess  

ssiitteess  eett  àà  llaa  ddééccoonnttaammiinnaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  ppoolllluuééeess  ;;      

  

  rreennffoorrcceerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  sseess  ssiitteess  

eenn  vvuuee  dd’’éévviitteerr  lleess  aacctteess  ddee  vvaannddaalliissmmee  eett  ddee  ssaabboottaaggee..  

  

AA  ll’’eexxppllooiittaanntt  SSUURREESSTTRREEAAMM  ddee  ::  
 

  rreevveenniirr  aauuxx  bboonnss  sseennttiimmeennttss    eenn  hhoonnoorraanntt  sseess  oobblliiggaattiioonnss  

ccoonnttrraaccttuueelllleess,,  eenn  rréésseerrvvaanntt  uunnee  ssuuiittee  àà  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  dduu  

MMiinniissttrree  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  eenn  rreessppeeccttaanntt  llee  pprriinncciippee  ppoolllluueeuurr  

ppaayyeeuurr  qquuaanntt  àà  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  pprroovvooqquuééee  ddaannss  llee  PPaarrcc  MMaarriinn  ddeess  

MMaannggrroovveess..                                                    

  

AA  ll’’IICCCCNN  ddee  ::  

  

    ddééfféérreerr  ddeevvaanntt  lleess  iinnssttaanncceess  jjuuddiicciiaaiirreess  SSUURREESSTTRREEAAMM  ppoouurr  rreeffuuss  

ddee  rrééppaarraattiioonn  ddeess  ddééggââttss  ccaauussééss  àà  uunnee  aaiirree  pprroottééggééee..      
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LLEESS  AANNNNEEXXEESS  

  

11..  DDééccllaarraattiioonn  dduu  CChheeff  ddee  sseerrvviiccee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  MMuuaannddaa  

22..  SSttaattuutt  ddee  ll’’IICCCCNN  

33..  RRaappppoorrtt  ddee  sseepptteemmbbrree  22001111  

44..  CCoonnttrraatt  ddee  PPaarrttaaggee  ddee  PPrroodduuccttiioonn  eennttrree  llaa  RRDDCC  eett  SSUURREESSTTRREEAAMM  ((BBlloocc  

NNdduunnddaa))  ;;  

55..  CCoonnttrraatt  ddee  PPaarrttaaggee  ddee  PPrroodduuccttiioonn  eennttrree  llaa  RRDDCC  eett  SSUURREESSTTRREEAAMM  ((BBlloocc  

YYeemmaa  eett  MMaattaammbbaa--mmaakkaannzzii))  ;;  

66..  TTeerrrree  ddeess  hhoommmmeess  FFrraannccee,,  rraappppoorrtt  ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoocciiaalleess  eett  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  PPEERREENNCCOO..  GGuuaatteemmaallaa  

LLIIMMIITTEEDD,,  ppuubblliiéé  ppaarr  llee  ccoolllleeccttiiff  GGuuaatteemmaallaa,,  ppaaggee  44  

77..  CCoommppttee--rreenndduu  PPEERREENNCCOO--RREEPP  

88..  RRaappppoorrtt  dd’’eexxppeerrttiissee  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLuubbuummbbaasshhii  ;;  

99..  RRaappppoorrtt  dd’’eexxppeerrttiissee  dduu  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchheess  GGééoollooggiiqquueess  eett  
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LLEESS  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

    

AALLLLII--WWOOYYOO::  AAlllliiaannccee  WWooyyoo  

IICCCCNN::  IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ddee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree  

SSOOCCIIRR  ::  SSoocciiééttéé  CCoonnggoollaaiissee  ddeess  IInndduussttrriieess  ddee  RRaaffffiinnaaggee  

CCOOCCOODDEEMM  ::  CCoommiittéé  ddee  CCoonncceerrttaattiioonn  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  MMuuaannddaa  

UUNNIILLUU  ::  UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLuubbuummbbaasshhii  

CCRRGGMM  ::  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchheess  GGééoollooggiiqquueess  eett  MMiinniièèrreess  

SSOOLLIICCOO  ::  SSoocciiééttéé  dduu  LLiittttoorraall  CCoonnggoollaaiiss  

GGCCOO  ::  CCoonnggoo  GGuullff  OOiill  CCoommppaannyy  

OOCCCC  ::  OOffffiiccee  CCoonnggoollaaiiss  ddee  CCoonnttrrôôllee  

ZZEERREE  ::  ZZoonnee  EExxcclluussiivvee  ddee  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  dd’’EExxppllooiittaattiioonn  

SSOOCCIIKKOOCC  ::  SSoocciiééttéé  CCiivviillee  dduu  KKoonnggoo  CCeennttrraall  

CCOO22  ::  GGaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  

CCHH44  ::  MMeetthhaannee    

ppHH  ::  PPootteennttiiaall  hhyyddrrooggèènnee      

MMIIOOCC  ::  MMuuaannddaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOiill  CCoommppaannyy  

CCOOHHYYDDRROO  ::  CCoonnggoollaaiissee  ddeess  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  

PPGGEESS  ::  PPllaann  ddee  GGeessttiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  eett  SSoocciiaall  

EEIIEESS  ::  EEttuuddee  dd’’IImmppaacctt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  SSoocciiaallee  

GGEEEECC  ::  GGrroouuppee  dd’’EEttuuddeess  EEnnvviirroonnnneemmeennttaalleess  dduu  CCoonnggoo  

PPGGEE  ::  PPllaann  ddee  GGeessttiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  

GGTTCC  ::  GGaazz  TTooxxiiqquueess  eett  CCoorrrroossiiffss  

SSOO22  ::  DDiiooxxyyddee  ddee  SSoouuffrree  
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NNOO22  ::  DDiiooxxyyddee  dd’’aazzoottee  

CCDDBB  ::  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llaa  DDiivveerrssiittéé  BBiioollooggiiqquuee  

HHAAPP  ::  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  AArroommaattiiqquueess  PPoollyyccyycclliiqquueess  

HHCC  ::  CCoonncceennttrraattiioonn  eenn  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  TToottaauuxx  

CCIIRRCC  ::  CCeennttrree  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  RReecchheerrcchhee  ssuurr  llee  CCaanncceerr  

CCOOTT  ::  CCaarrbboonnee  OOrrggaanniiqquuee  TToottaall  

TTDDSS  ::  TToottaall  ddiissssoollvveedd  ssoolliidd  

NNHH44  ::  AAmmmmoonniiuumm  

NNOO33  ::  NNiittrraatteess  

SSOO44::  SSuullffaatteess  

OOMMSS  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaall  ddee  llaa  SSaannttéé  

VVOOCC  ::  CCoommppoossééss  OOrrggaanniiqquueess  VVoollaattiillss  

IIRRAA  ::  IInnffeeccttiioonnss  RReessppiirraattooiirreess  AAiigguueess  

RRRRNN  ::  RReelleevvééss  dduu  RRéésseeaauu  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  

PPPPMM  ::  PPaarrttiiee  ppaarr  mmiilllliioonn    
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