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AAppeerrççuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

11..11  DDeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  

NNaattuurree  ddee  llaa  ccrriissee  ::  
  

MMoouuvveemmeennttss  ddee  ppooppuullaattiioonn..  

DDaattee  dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  
ccrriissee  ::  

AA  ppaarrttiirr  dduu  jjuuiinn  22001199  àà  ccee  jjoouurr..  

CCooddee  EEhhttoooollss  BBiibbwwee::  33112211,,  33002266;;  MMppaattii::  33001177,,  22116666;;  MMwweessoo::  33111199,,  33001188,,  22882255,,  22557700,,  22449977;;  
BBuuttaallee::  22557711,,  11992299;;  KKiittsshhaannggaa::  22447711..  

SSii  ccoonnfflliitt  ::  

DDeessccrriippttiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  LLaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  MMwweessoo  rreessttee  ddoommiinnééee  ppaarr  ll’’aaccttiivviissmmee  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  
ddeess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ((FFAARRDDCC))  eennttrraaiinnaanntt  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  aauu  sseeiinn  
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeess  llooccaalliittééss  aaffffeeccttééeess..  EEnn  eeffffeett,,  ddeeppuuiiss  jjuuiinn  22001199  àà  ccee  jjoouurr,,  ddeess  
mméénnaaggeess  oonntt  ééttéé  oobblliiggééss  ddee  qquuiitttteerr  lleeuurrss  vviillllaaggeess  dd’’oorriiggiinnee,,  eenn  aabbaannddoonnnnaanntt  lleeuurrss  
mmaaiissoonnss,,  cchhaammppss,,  bbééttaaiillss  eett  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  ssuuiittee  aauuxx  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  
rrééccuurrrreennttss  eennttrree  llee  ggrroouuppee  mmaaii--mmaaii  NNdduummaa  DDeeffeennssee  ooff  CCoonnggoo  RRéénnoovvéé  ((NNDDCC--RR))  eett  llaa  
ccooaalliittiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  ((CCMMCC))  eennttrree  aauuttrree  ::  AAPPCCLLSS,,  ggrroouuppeess  
NNyyaattuurraa  eett  FFDDLLRR  FFooccaa..  SSiiggnnaalloonnss  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  vviillllaaggeess  vviissiittééss  ssoonntt  ssoouuss  
ccoonnttrrôôllee  ddee  ggrroouuppee  NNDDCC--RR  ((ddoonntt  BBiibbwwee,,  MMppaattii,,  NNyyaannggee,,  KKaalleennggeerraa,,  MMwweessoo//BBuukkaammaa,,  
eettcc..))..  CCeess  aaffffrroonntteemmeennttss  eenn  rrééppééttiittiioonn  oonntt  eeuu  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  nnééffaasstteess  ssuurr  llaa  vviiee  
ddeess  ppeerrssoonnnneess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  bbiieennss  ((eexxttoorrssiioonn,,  ppiillllaaggeess  ddeess  bbiieennss,,  aassssaassssiinnaattss,,  
eennllèèvveemmeennttss,,  aaggrreessssiioonnss  sseexxuueelllleess,,  eettcc..))..  
  DDeess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  FFAARRDDCC  ccoonnttrree  llee  CCMMCC  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  

ssaannttéé  ddee  BBiirraammbbiizzoo  ((JJTTNN,,  KKaattssiirruu,,  MMaasshhaa,,  NNyyaarruubbaannddee,,  FFaarriinnggaa,,  KKyyaahheemmbbaa,,  

  
RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAALL  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  RRAAPPIIDDEE  EETT  MMUULLTTIISSEECCTTOORRIIEELL  

  
««  PPrroovviinnccee  dduu  NNoorrdd  KKiivvuu  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaassiissii__  CChheeffffeerriiee  ddee  BBaasshhaallii  ––  GGrroouuppeemmeennttss  BBaasshhaallii  MMuukkoottoo,,    
AAxxee  KKiittsshhaannggaa  ––MMwweessoo,,  AAxxee  KKiittsshhaannggaa  ––  MMookkoottoo  eett  KKiittsshhaannggaa  ––MMppaattii--BBiibbwwee  eenn  ZZoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee    

MMwweessoo  »»  
 

DDaattee  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ::  1199  aauu  2244  NNoovveemmbbrree  22001199  
DDaattee  dduu  rraappppoorrtt  ::  1133    DDéécceemmbbrree  22001199  

 

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  CCoonnttaacctteezz  ::  
JJoosseepphh  LLUUSSII  ddee  NNRRCC  ::  jjoosseepphh..lluussii@@nnrrcc..nnoo,,      NNeeppoo  NNTTIIBBAANNYYEENNDDEERRAA  ddee  SSCCII  ::  
NNeeppoo..NNttiibbaannyyeennddee@@ssaavveetthheecchhiillddrreenn..oorrgg,,  MMoouussccaatt  LLUUFFUUNNGGUULLOO  ddee  AAIIDDEESS  ::  mmoouussccaattlluuffuunngguulloo@@ggmmaaiill..ccoomm,,  
BBrraavvee  DDAAUUDDII  ddee  CCoonncceerrnn  WWWW  ::  bbrraavvee..ddaauuddii@@ccoonncceerrnn..nneett,,  IIssaaaacc  BBAANNDDUU  ddee  AAAAPP  ::    
iissaaaaccbbaanndduu@@ggmmaaiill..ccoomm,,  SSoouuvveerraaiinn  NNDDAAKKOOLLAA  ddee  SSCCCC--DDRRCC  ::  jjuunniioorrnnddaakkooll@@ggmmaaiill..ccoomm,,  DDeessttiinn  
NNDDAAHHIIMMAANNAA  ddee  CCAAJJEEDD  ::  ddeesshhiinnee4499@@ggmmaaiill..ccoomm,,  AAlliinnee  MMUUKKAAPPAASSKKAA  ddee  AABBCCoomm  ::  
aalliinneemmuukkaappaasskkaa0011@@ggmmaaiill..ccoomm..      
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BBuunnkkuubbaa))  eenn  lliimmiittee  aavveecc  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  MMwweessoo        
  DDeess  aaccccrroocchhaaggeess  eennttrree  GGAA  ddaannss  ddiifffféérreennttss  vviillllaaggeess  tteellss  qquuee  ::  RRoonnggaa,,  MMaacchhuummbbii,,  

SShhiibboo,,  KKaalloonnggee,,  BBuulleennddee,,  KKaaggaannddoo,,  HHeemmbbee,,  KKaalluummuu,,  MMuukkeennggwwaa,,  BBiibbaannjjaa,,  
KKyyaahheemmbbaa,,  LLuuhhaannggaa,,  NNyyaarruubbaannddee,,  KKaarraammbboo,,  KKaahhiirraa,,  LLwwaammaa,,  LLuuaallaa,,  KKaasseennyyeerraa,,  
MMuunnoonnggoo  ddaannss  llee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  BBaasshhaallii  MMuukkoottoo  eenn  TTeerrrriittooiirree  ddee  MMaassiissii,,  
eennttrraaiinneenntt  ppaarr  mmoommeenntt  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aaccccèèss  hhuummaanniittaaiirree  aavveecc  uunn  iimmppaacctt  nnééggaattiiff  
ssuurr  llaa  ppooppuullaattiioonn..    

  DDeess  ccoonnfflliittss  ffoonncciieerrss  àà  llaa  bbaassee  ddeess  ccrriisseess  eennttrree  lleess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess  eett  lleess  
ppooppuullaattiioonnss..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  ssoonntt  ssoouuvveenntt  oobbjjeettss  ddee  ddéégguueerrppiisssseemmeennttss  ffoorrccééss  ppaarr  
lleess  FFAARRDDCC  ssoouuss  iinnfflluueennccee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  aaccqquuéérreeuurrss  ((àà  BBiihhiirraa  eett  LLuuhhaannggaa))..    

  CC’’eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ttoouuss  cceess  ffaacctteeuurrss  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  
ppooppuullaattiioonn  rrééccuurrrreennttss  ssiiggnnaallééss  ddaannss  ddiifffféérreenntteess  llooccaalliittééss  ooùù  cceess  aalleerrtteess  ssoonntt  
ssiiggnnaallééeess..  

  DDeess  ccaass  dd’’iinncciiddeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  tteellss  qquuee  lleess  ttrraaccaasssseerriieess,,  lleess  bbaarrrriièèrreess  
iillllééggaalleess,,  lleess  vviioollss,,  lleess  ttuueerriieess,,  lleess  ppiillllaaggeess,,  eennllèèvveemmeennttss,,  eettcc..  ccoonnttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  
ssoonntt  ssoouuvveenntt  ssiiggnnaallééss..    

  
QQuueellqquueess  rréécceenntteess  vvaagguueess  ::  DDeess  ddééppllaaccééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  MMwweessoo  ddeeppuuiiss  
jjuuiinn  22001199  àà  ccee  jjoouurr  ::  
CCeess  ddiifffféérreennttss  éévvéénneemmeennttss  oonntt  ooccccaassiioonnnnéé  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ppooppuullaattiioonn  iissssuuee  ddee  
55  339911  mméénnaaggeess  eennvviirroonn,,  qquuii  vviieennnneenntt  ss’’aajjoouutteerr  ssuurr  lleess  aauuttrreess  ddééppllaaccééss  qquuii  ssoonntt  
aarrrriivvééss  aavvaanntt  cceettttee  ddaattee..  

  

DDiifffféérreenntteess  vvaagguueess  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  ddeeppuuiiss  jjuuiinn    àà  nnoovveemmbbrree  22001199  

DDaattee  EEffffeeccttiiffss  PPrroovveennaannccee  CCaauussee  

BBiibbwwee  ::  1155  
jjuuiinn  22001199  

  33  550000  
mméénnaaggeess  qquuii  
ssoonntt  ddaannss  lleess  
ffaammiilllleess  
dd’’aaccccuueeiill,,  ddaannss  
llee  ssiittee  eett  ddaannss  
ll’’éégglliissee  
ccaatthhoolliiqquuee..  

RRoonnggaa,,  MMaacchhuummbbii,,  SShhiibboo,,  
RRuukkeennkkee,,  HHeemmbbee,,  KKaazziibbaakkee,,  
BBiibbaannjjaa,,  BBuuggooyyii,,  KKaarraaggwwee,,  
BBuulleennddee,,  NNyyaabbiikkeerree,,  BBuuhheennoo,,  
NNttaannggoo,,  KKaabbuuggaa,,  MMuukkeennggwwaa,,  
KKaabbiinnggoo,,  RRuuttuunnggaa,,  ……  

AAffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  
((NNDDCC--RR,,  qquueellqquueess  éélléémmeennttss  CCMMCC))  
  
  
  
    

MMppaattii  ::  
DDéébbuutt  
OOccttoobbrree    
22001199  
 
 

11  225511    
mméénnaaggeess    ddaannss  
lleess  ffaammiilllleess  
dd’’aaccccuueeiillss  eett  
ddaannss  llee  ssiittee  ddee  
ddééppllaacceemmeenntt..  

MMiittii,,  KKaalluummuu,,  HHeemmbbee,,  MMuummoo,,  
LLuuhhaannggaa,,  MMaacchhuummbbii,,  BBuuttssiirroo,,  
RRoonnggaa,,  eettcc..  
 

AAffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  
((NNDDCC--RR,,  qquueellqquueess  éélléémmeennttss  CCMMCC))  eett    uunn  
ccoonnfflliitt  ffoonncciieerr  qquuii  aa  eennttrraaiinnéé  uunn  
ddéégguueerrppiisssseemmeenntt  ddee  445500  mméénnaaggeess..  

MMwweessoo  ::  
DDéébbuutt  

550000    
mméénnaaggeess  ddaannss  

BBuummbbaasshhaa,,  KKiiyyeeyyee,,  
NNyyaarruubbaannddee,,  FFaarriinnggaa,,  

AAffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  
((NNDDCC--RR,,  qquueellqquueess  éélléémmeennttss  CCMMCC))  eett  
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OOccttoobbrree  
22001199  
 
 
 

lleess  ffaammiilllleess  
dd’’aaccccuueeiillss,,  ssiittee  
ddee  
ddééppllaacceemmeenntt,,  
ééccoollee..  

KKaannyyaannggoohhee,,  JJTTNN,,  KKiittuunnddaa,,  
MMuubbiirruubbiirruu,,  SShhiinnggiisshhaa,,  
RRwwaannkkeerrii,,  BBuuhheennoo,,  KKyyaahheemmbbaa,,  
MMuusshheebbeerree,,  MMuurraammbbii  eett  
KKiittuunnvvaa,,  eettcc..  

ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  FFAARRDDCC..  
  
  
    

KKiittsshhaannggaa  ::  
DDéébbuutt  
SSeepptteemmbbrree  
22001199  
 
 

334400    
MMéénnaaggeess  ddaannss  
lleess  ffaammiilllleess  
dd’’aaccccuueeiillss  eett  
ssiitteess  ddeess  
ddééppllaaccééss..  

KKyyaahheemmbbaa,,  KKaahhiirraa,,  MMookkoottoo,,  
KKiinnyyaannaa,,  KKiirruummbbuu,,  LLuukkwweettii,,  
LLuuhhaannggaa,,  KKiivvuuyyee,,  KKaalleemmbbee,,  
BBuunnkkuubbaa,,  MMuusshheebbeerree,,  
BBiirraammbbiizzoo,,  ……  
 

AAffffrroonntteemmeenntt  eennttrree  FFAARRDDCC  eett  ggrroouuppeess  
aarrmmééss  ((AAPPCCLLSS,,  NNDDCC//RR,,  NNyyaattuurraa,,  CCMMCC,,  
FFDDLLRR))  eett  lleess  GGrroouuppeess  aarrmmééss  eennttrree  eeuuxx..  
 
 
 
 

BBuuttaallee  ::  MMii--
JJuuiinn  22001199  
 
 
 
 
 
 

880000    
mméénnaaggeess  ddoonntt  
669900  vviiccttiimmeess  
dd’’uunn  ccoonnfflliitt  
ffoonncciieerr,,  ddaannss  
lleess  ffaammiilllleess  
dd’’aaccccuueeiill..  

KKaahhiirraa,,  MMuukkeennggwwaa,,  SShhiinnggiisshhaa,,  
BBuuhheennoo,,  BBiihhiirraa,,  RRwwaannkkeerrii,,  
HHeemmbbee,,  KKaalluunngguu,,  LLwwaammaa,,  
LLuuaallaa,,  BBuuttssiinnddoo,,  BBiirriihhii,,  LLuusshhuullii  
eett  TTaammbbii..  
 
 

AAffffrroonntteemmeenntt  eennttrree  FFAARRDDCC  eett  ggrroouuppeess  
aarrmmééss  ((AAPPCCLLSS,,  NNDDCC//RR,,  NNyyaattuurraa,,  CCMMCC,,  
FFDDLLRR))  eett  llee  ddéégguueerrppiisssseemmeenntt  ddaannss  uunnee  
ccoonncceessssiioonn..  
 
 
 
 

RRééfféérreennccee  ddee  llaa  ssoouurrccee  ddoonnnnééee  

QQUUEELLQQUUEESS  CCOONNTTAACCTTSS  DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  DDEE  SSAANNTTEE  MMWWEESSOO  
NN°°  NNOOMM&&PPOOSSTT  NNOOMM  FFOONNCCTTIIOONN  PPRROOVVEENNAANNCCEE  NNoo  TTEELL  
0011  PPaassccaall  NNSSHHIIZZIIRRUUNNGGUU  IInnffiirrmmiieerr  TTiittuullaaiirree  AAddjjooiinntt    CCSSRR  MMookkoottoo  00889900111122666688  
0022  DDoocctteeuurr  JJOONNHH  MMééddeecciinn  rreessppoonnssaabbllee  CCSSRR  MMookkoottoo  00999900006622110022,,  

00885533991111224411  
0033  MMUUNNGGOO  BBIINNDDUU  CChheeff  ddee  vviillllaaggee  BBuuttaallee  008899339944117799  
0044  KKAAMMUUNNDDUU  LLAAUURREENNTT  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  NNooyyaauu  ddeess  

BBaasshhaallii//KKiittsshhaannggaa  
00884400554433881133  

0055  BBWWIIRRUUKKIIRROO  MMAAHHAAMMEE  PPrrééssiiddeenntt  IIDDPPSS    SSiittee  MMuunnggoottee  00885522770022007733  
0066  BBAAIIBBOONNGGEE  KKAATTAABBAANNAA  

NNeevviillllee  
CChheeff  ddee  GGrroouuppeemmeenntt    BBaasshhaallii  MMuukkoottoo  00884400110033005500  

0077  PPRRIINNCCEE  LLUUNNYYUUNNGGUU  IInnffiirrmmiieerr    TTiittuullaaiirree  CCSSRR  
CCBBEECCAA//KKiittsshhaannggaa  

00885599002200666633  

0088  JJuulleess  KKAABBAATTAAMMAA  KKYYAAHHII  CChheeff  ddee  LLooccaalliittéé  MMwweessoo  00885533441144445544  
0099  MMIIGGIISSHHAA  IINNNNOOCCEENNTT  IInnffiirrmmiieerr  ttiittuullaaiirree  BBuukkaammaa  00889966441144881133  
1100  MMUUGGAABBOO  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ssiittee  ddeess  ddééppllaaccééss  MMwweessoo  00889944449966006699  
1111  CCLLEEMMEENNTT  NNSSEENNGGIIYYUUNNVVAA  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ssiittee  ddeess  IIDDPPSS  SSiittee  BBiibbwwee  00882244995566661166  
1122  GGEEDDEEOONN  KKAANNYYAAMMAANNZZAA  IInnffiirrmmiieerr  ttiittuullaaiirree  CCSSRR  BBiibbwwee  00884488448844993311  
1133  MMBBUURRAANNOO  NNDDAASSIIMMWWAA  PPaauull  CChheeff  ddee  llooccaalliittéé  NNyyaannggee//  BBiibbwwee  00889933113377887755  
1144  NNIIYYOOMMUUGGAABBOO  GGAASSAALLII  JJeeaann  IInnffiirrmmiieerr  ttiittuullaaiirree  aaddjjooiinntt  CCSS  MMppaattii  00884400557799889988  
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DDééggrraaddaattiioonnss  ssuubbiieess  ddaannss  llaa  
zzoonnee  ddee  ddééppaarrtt//rreettoouurr  

DDaannss  lleess  ddiifffféérreenntteess  zzoonneess  ddee  pprroovveennaannccee  iill  aa  ééttéé  ffaaiitt  mmeennttiioonn  ddeess  ccaass  ddee  vvooll,,  
dd’’aaggrreessssiioonn  pphhyyssiiqquuee,,  ppiillllaaggee,,  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  mmaaiissoonnss,,  dd’’aassssaassssiinnaatt,,  ddee  
ttoorrttuurree,,  dd’’eexxttoorrssiioonn  ddeess  bbiieennss,,  vviioollss,,  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ddeess  eennffaannttss  mmiinneeuurrss  ddaannss  
lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ttaaxxeess  iillllééggaalleess,,  eettcc..  CCeess  ggeennrreess  
dd’’iinncciiddeennttss  ssoonntt  eennccoorree  oobbsseerrvvééss  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  eennddrrooiittss  cciittééss  ccii--hhaauutt..  

DDiissttaannccee  mmooyyeennnnee  eennttrree  llaa  
zzoonnee  ddee  ddééppaarrtt  eett  dd''aaccccuueeiill  

LLaa  ddiissttaannccee  mmooyyeennnnee  eennttrree  lleess  vviillllaaggeess    ddee  pprroovveennaannccee  eett  zzoonneess  dd’’aarrrriivvééee  lleess  
pplluuss  pprroocchheess  vvaarriieenntt  ddee  55  kkmm  eett  llee  pplluuss  ééllooiiggnnéé  eesstt  ddee  5500  kkmm  vvaarriiee  dd’’uunnee  zzoonnee  
àà  uunnee  aauuttrree..      
NNééaannmmooiinnss,,  iill  ssiieedd  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llaa  zzoonnee  ddee  pprroovveennaannccee  aa  uunn  rreelliieeff  
mmoonnttaaggnneeuuxx  qquuii  rreenndd  llee  ddééppllaacceemmeenntt  ddiiffffiicciillee  ccee  qquuii  ffaaiitt  qquuee  llee  vvooyyaaggee  ppeeuutt  
ffaaiirree  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddaannss  uunn  mmiilliieeuu  ddiiffffiicciilleemmeenntt  aacccceessssiibbllee..  

LLiieeuu  dd’’hhéébbeerrggeemmeenntt  ‐‐  FFaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill..  
‐‐  MMaaiissoonnss  ccééddééeess  ggrraattuuiitteemmeenntt  ppaarr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess..  
‐‐  DDaannss  lleess  ssiitteess  ddee  ddééppllaaccééss..  
‐‐  AAbbrriiss  ddee  ffoorrttuunnee..  
‐‐  MMaaiissoonn  àà  llooccaattiioonn..  

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  rreettoouurr  oouu  
nnoouuvveeaauu  ddééppllaacceemmeenntt  
((ppéérriiooddee  eett  ccoonnddiittiioonnss))  

LLaa  pplluuppaarrtt  ssoouuhhaaiittee  llee  rreettoouurr  ddaannss  lleeuurrss  mmiilliieeuuxx  ddee  pprroovveennaannccee  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’iill  
yy  aaiitt  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalliisstteess  ((FFAARRDDCC  eett  PPNNCC))  eett  rreessttaauurraattiioonn  ddee  llaa  
ssééccuurriittéé..  

SSii  ééppiiddéémmiiee//  cchhoolleerraa  

LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aaffffeeccttééeess  ppaarr  cceettttee  ccrriissee  ((nnoouuvveeaauuxx  ddééppllaaccééss))  

ZZoonneess  ddee  
ssaannttéé  CCaass  ccoonnffiirrmmééss  

CCaass  
ssuussppeeccttss  DDééccèèss  ZZoonnee  ddee  pprroovveennaannccee  

MMwweessoo  00  ccaass  ddee  cchhoolléérraa  0000  0000  AAuuccuunnee    
  

PPeerrssppeeccttiivveess  dd’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  PPaass  dd’’ééppiiddéémmiiee  ssiiggnnaallééee  ssuurr  ttoouuttee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé..  

  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  DDee  ccee  ggrraapphhiiqquuee,,  rreessssoorrtt  qquuee  llee  ppaalluuddiissmmee,,  llaa  ddiiaarrrrhhééee,,  llaa  mmaallnnuuttrriittiioonn  aaiiggüüee  sséévvèèrree  
ssoonntt  lleess  ppaatthhoollooggiieess  lleess  pplluuss  ffrrééqquueenntteess  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  zzoonneess  eennqquuêêttééeess  ((ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  mmoorrbbiiddiittéé  
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ddee  6655%%  àà  cchhaaccuunnee))  ssuuiivvii  ddee  ll’’iinnffeeccttiioonn  rreessppiirraattooiirree  aaiiggüüee  ((ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  mmoorrbbiiddiittéé  ddee  3355%%)),,  ssaauuff  BBiibbwwee  
ooùù  lleess  ccaass  ddee  ppaalluuddiissmmee  ssoonntt  rraarreess..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  aaccccoouucchheemmeennttss  àà  ddoommiicciillee  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  pprroobbllèèmmee  
ddee  ssaannttéé  mmaatteerrnneellllee  eett  iinnffaannttiillee  ccaarr  6655%%  dd’’aaccccoouucchheemmeenntt  ssee  rrééaalliisseenntt  àà  ddoommiicciillee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  
ssttrruuccttuurreess  ssaannss  aappppuuii  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  hhuummaanniittaaiirreess  ((MMookkoottoo,,  CCBBCCAA  KKiittsshhaannggaa,,  BBuukkaammaa,,  eettcc..))  

CCrriisseess  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ddaannss  lleess  66  mmooiiss  pprrééccééddeennttss  
CCrriisseess  RRééppoonnsseess  

ddoonnnnééeess  
ZZoonnee  ddee  ssaannttéé  
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

OOrrggaanniissaattiioonnss  
iimmpplliiqquuééeess  

TTyyppee  eett  nnoommbbrree  ddeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  

PPaalluuddiissmmee  
MMaallnnuuttrriittiioonn  aaiiggüüee  
sséévvèèrree  

EEnn  ccoouurrss  MMwweessoo  MMSSFF--HH  
JJoohhaannnniitthheerr  
((UUnniiqquueemmeenntt  aauu  CCSSRR  
SSAAIINNTT  BBEENNOOIITT))  

RRééssiiddeennttss,,  
ddééppllaaccééss  eett  
rreettoouurrnnééss  

DDiiaarrrrhhééee  ssiimmppllee  EEnn  ccoouurrss    MMwweessoo  MMSSFF--HH  RRééssiiddeennttss,,  
ddééppllaaccééss  eett  
rreettoouurrnnééss  

IInnffeeccttiioonn  rreessppiirraattooiirree  
aaiigguuee  

EEnn  ccoouurrss    MMwweessoo  MMSSFF--HH  RRééssiiddeennttss,,  
ddééppllaaccééss  eett  
rreettoouurrnnééss  

IInnffeeccttiioonnss  sseexxuueelllleemmeenntt  
ttrraannssmmiissssiibblleess  

EEnn  ccoouurrss  MMwweessoo  MMSSFF--HH  RRééssiiddeennttss,,  
ddééppllaaccééss  eett  
rreettoouurrnnééss  

SSoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  LLeess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess  eett  aauuttrreess  iinnffoorrmmaatteeuurrss  ccllééss..  

  MMéétthhooddoollooggiiee  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  

TTyyppee  
dd’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  ::  

NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  sseerrvviiss  dduu  ttyyppee  dd’’éécchhaannttiilllloonn  ssttrraattiiffiiéé..  NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttiittuuéé  22  ggrroouuppeess  ddee  
ddiissccuussssiioonn  ppaarr  vviillllaaggeess//LLooccaalliittéé  vviissiittééss  ((ggrroouuppee  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ggrroouuppee  ddeess  hhoommmmeess))  
ccoommppoosséé  cchhaaccuunn  dd’’aauu  mmooiinnss  1155  ppeerrssoonnnneess..  AA  ppaarrtt  cceess  ggrroouuppeess  ddee  ddiissccuussssiioonn  nnoouuss  aavvoonnss  
ééggaalleemmeenntt  eennqquuêêttéé  33  ttyyppeess  dd’’iinnffoorrmmaatteeuurrss  ccllééss  ppaarr  VViillllaaggee//LLooccaalliittéé..  

CCaarrttee  ddee  llaa  zzoonnee  éévvaalluuééee  eenn  iinnddiiqquuaanntt  lleess  ssiitteess  vviissiittééss  
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TTeecchhnniiqquueess  ddee  
ccoolllleeccttee  uuttiilliissééeess  

‐‐  QQuueessttiioonnnnaaiirreess  aauupprrèèss  ddeess  iinnffoorrmmaatteeuurrss  CCllééss..  
‐‐  QQuueessttiioonnnnaaiirreess  aauupprrèèss  ddeess  ffooccuuss  ggrroouuppss..  
AApppprroocchhee  ::  
‐‐  DDiissccuussssiioonn..  
‐‐  EEnnttrreettiieennss  iinnddiivviidduueellss..  
‐‐  OObbsseerrvvaattiioonn  lliibbrree..  
‐‐  VViissiittee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess,,  ddeess  ssiitteess  ddeess  IIDDPPss..  

CCoommppoossiittiioonn  ddee  
ll’’ééqquuiippee  

11..  AAlliinnee  MMUUKKAAPPAASSKKAA  dd’’AABBCCoomm::  aalliinneemmuukkaappaasskkaa0011@@ggmmaaiill..ccoomm..  
22..  LLaauurreennccee  ddee  CCOONNCCEERRNN  ::  
33..  DDeessttiinn  NNDDAAHHIIAAMMAANNAA  ddee  CCAAJJEEDD  ::  ddeesshhiinnee4499@@ggmmaaiill..ccoomm..  
44..  NNeeppoo  NNTTIIBBAANNYYEENNDDEERRAA  ddee  SSAAVVEE  TTHHEE  CCHHIILLDDRREENN::  

NNeeppoo..NNttiibbaannyyeennddee@@ssaavveetthheecchhiillddrreenn..oorrgg..  
55..  IIssaaaacc  BBAANNDDUU  dd’’AAAAPP::  iissaaaaccbbaanndduu@@ggmmaaiill..ccoomm..  
66..  JJoosseepphh  LLUUSSII  ddee  NNRRCC  ::  jjoosseepphh..lluussii@@nnrrcc..nnoo..  
77..  SSoouuvveerraaiinn  NNDDAAKKOOLLAA  ddee  SSCCCC--DDRRCC  ::  iinnffoo@@sscccc--ddrrcc..oorrgg..  
88..    KKAALLIISSHHAA  LLUUNNGGEERREE  EEvvoollddyy  ddee  CCOOJJEEFFPPDDII::  eevvoollddyylluunnggeerree@@ggmmaaiill..ccoomm..  
99..    OOMMAARRII  MMUUSSEEMMEE  TThhaaïïss  dd’’UUJJEEPPCC::  uujjeeppccoonnggdd22001122@@ggmmaaiill..ccoomm..  
1100..  JJéérréémmiiee  SSIIYYOOMMOODDEE  dd’’AAIIDDEESS  ::  JJssiiyyoommooddee@@ggmmaaiill..ccoomm..      
1111..  MMOOUUSSCCAATT  LLUUFFUUNNGGUULLOO  dd’’AAIIDDEESS  ::  mmoouussccaalluuffuunngguulloo@@ggmmaaiill..ccoomm..  
1122..  BBAANNDDUU  BBAALLUUMMEE  ddee  GGCCDD  ::  bbaanndduubbaalluummee@@ggmmaaiill..ccoomm..  
1133..  BBrraavvee  DDAAUUDDII  ddee  CCOONNCCEERRNN  ::  bbrraavvee..ddaauuddii@@ccoonncceerrnn..nneett..  
1144..  IIssssaakkaarr  MMBBOOKKAANNII  dd’’IINNTTEERRSSOOSS::  mmbbookkaanniissssaakkaarr@@ggmmaaiill..ccoomm..  
1155..  CCllaauuddee  RRUUMMAAZZIIMMIISSII  ddee  CCNNRR::    

  
BBeessooiinnss  pprriioorriittaaiirreess  //  CCoonncclluussiioonnss  ccllééss  

BBeessooiinnss  iiddeennttiiffiiééeess  ((eenn  oorrddrree  ddee  
pprriioorriittéé  ppaarr  sseecctteeuurr,,  ssii  ppoossssiibbllee))  

RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr  uunnee  rrééppoonnssee  
iimmmmééddiiaattee  

GGrroouuppeess  cciibblleess  

PPrrootteeccttiioonn    
BBeessooiinn  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
((rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  
ddaannss  ttoouuttee  llaa  zzoonnee))  
  

  RRééttaabblliirr  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  lleess  zzoonneess  ddeess  
pprroovveennaanncceess  eett  ddaannss  lleess  zzoonneess  
dd’’aarrrriivvééeess  ddeess  ddééppllaaccééss  eenn  ddééppllooyyaanntt  eett  
ééqquuiippaanntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ((FFAARRDDCC  
eett  PPNNCC))  

  RReennffoorrcceerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddeess  FFAARRDDCC  eett  
PPNNCC  ssuurr  lleess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss..  

  SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  GGrroouuppeess  AArrmmééss  ppoouurr  
uunnee  ddéémmoobbiilliissaattiioonn  àà  bbaassee  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  

  AAccccéélléérreerr  llaa  ttrraaqquuee  ddeess  ttoouuss  lleess  ggrroouuppeess  
aarrmmééss  ssaannss  eexxcceeppttiioonn..  

  PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  eennffaannttss  ssoorrttiiss  ddeess  
ffoorrcceess  eett  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  EENNAAss..  

  OOrrggaanniisseerr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  hhoolliissttiiqquuee  
ddeess  ssuurrvviivvaannttss  eett  ssuurrvviivvaanntteess  vviiooll..  

RRééssiiddeennttss,,  
FFaammiilllleess  
ddééppllaaccééeess  eett  
rreettoouurrnnééeess  
aaffffeeccttééss  ppaarr  llaa  
ccrriissee  ;;  GGrroouuppeess  
aarrmmééss,,  
EESSFFAAGG//EEAAFFGGAA  eett  
lleess  EENNAAss..  
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BBeessooiinnss  eenn  SSééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ::    
VViivvrreess  ((hhaarriiccoott,,  mmaaïïss,,  ppaattaattee  ddoouuccee,,  rriizz  
eett  ppoommmmee  ddee  tteerrrree))  eett  iinnttrraannttss  aaggrriiccoolleess  
aaiinnssii  qquuee  ll’’éélleevvaaggee  ddee  ppeettiittss  bbééttaaiillss..  
  

  DDiissttrriibbuueerr  lleess  vviivvrreess  aauuxx  mméénnaaggeess  ddeess  
ddééppllaaccééss  eett  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill  ((CCaasshh  oouu  
ffooiirree  ddaannss  llaa  zzoonnee));;  

  AAppppuuyyeerr  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eenn  aappppoorrttaanntt  ddeess  
sseemmeenncceess  eett  aauuttrreess  oouuttiillss  aarraattooiirreess  ;;  
  AAppppuuyyeerr  ll’’éélleevvaaggee  ddee  ppeettiittss  bbééttaaiillss  ddaannss  

llaa  zzoonnee..  

FFaammiilllleess  
ddééppllaaccééeess,,  
rreettoouurrnnééeess  eett  
ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill..  

AAMMEE  eett  AAbbrriiss  
--  BBeessooiinn  eenn  mmooyyeennss  ppoouurr  aacchheetteerr  lleess  

mmaattéérriieellss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn..  
--  CCaasssseerroolleess,,  ssuuppppoorrtt  ddee  ccoouucchhaaggee,,  

hhaabbiittss  eett  rréécciippiieennttss  ddee  ccoolllleeccttee,,  
ssttoocckkaaggee  eett  ttrraannssppoorrtt  ddee  ll’’eeaauu..  

  OOrrggaanniisseerr  lleess  ccaasshh  eett  ffooiirreess  ppoouurr  
ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill  eett  
mméénnaaggeess  ddeess  ddééppllaaccééss  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  
AAMMEE  eett  mmaattéérriieellss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
dd’’aabbrriiss..  

MMéénnaaggeess  ddééppllaaccééss  
eett  ffaammiilllleess  
dd’’aaccccuueeiill..  
  

SSaannttéé  eett  NNuuttrriittiioonn    
AAccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  eett  aauuxx  iinnttrraannttss  
nnuuttrriittiioonnnneellss..  

  PPllaaiiddeerr  ppoouurr  llaa  ggrraattuuiittéé  ddeess  ssooiinnss  ddee  
ssaannttéé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ttoouuttee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  MMwweessoo  eett  ssttrruuccttuurreess  
mmééddiiccaalleess  eennvviirroonnnnaanntteess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  llee  
ddéébboorrddeemmeenntt  qquuii  sséévviitt  ddaannss  lleess  ppeeuuxx  ddee  
ssttrruuccttuurreess  ddoonntt  lleeuurr  mmooddee  ddee  ssooiinnss  eesstt  
ggrraattuuiitt  ((RRuuggaarraammaa,,  BBuukkaammaa,,  MMookkoottoo,,  
KKiirruummbbuu,,  LLwwaammaa,,  NNggoolliibbaa))  ;;  

  RRééhhaabbiilliitteerr  lleess  CCeennttrreess  ddee  SSaannttéé  eett  lleess  
aappppuuyyeerr  eenn  pprreennaanntt  eenn  cchhaarrggee  lleess  
eennffaannttss  mmaall  nnoouurrrriiss  eett  ccoonnssttrruuiirree  llàà  ooùù  
cceelllleess--ccii  nn’’eexxiisstteenntt  ppaass..  

  RReennffoorrcceerr  ll’’UUNNTTAA,,  UUNNTTII  eett  UUNNSS  ddaannss  
ttoouuttee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé..  

TToouuttee  llaa  
ppooppuullaattiioonn..  

BBeessooiinnss  eenn  éédduuccaattiioonn  ::    
SSuubbvveennttiioonnnneerr  lleess  ffrraaiiss  ssccoollaaiirreess,,  SSaalllleess  
ddee  ccllaassssee,,  mmaannuueellss  ssccoollaaiirreess,,  mmaattéérriieellss  
ddiiddaaccttiiqquueess,,  kkiittss  ssccoollaaiirree..  

  PPaayyeerr  lleess  ffrraaiiss  ssccoollaaiirreess  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  
eennffaannttss  ddééppllaaccééss  eett  aauuttrreess  eennffaannttss  
vvuullnnéérraabblleess..    

  CCoonnssttrruuiirree//rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  
nnoouuvveelllleess//aanncciieennnneess  ssaalllleess  ddee  ccllaassssee  
ppoouurr  ddéésseennggoorrggeerr  lleess  ccllaasssseess  
pplléétthhoorriiqquueess..  

  AAssssiisstteerr  lleess  eennffaannttss  ddééssccoollaarriissééss  
aaffffeeccttééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ;;    

  EEqquuiippeerr  lleess  ééccoolleess  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  eennffaannttss  
ddééppllaaccééss  eenn  ppuuppiittrreess,,  mmaattéérriieellss  
ddiiddaaccttiiqquueess,,  KKiitt  ssccoollaaiirreess,,  mmaannuueellss  
ssccoollaaiirreess,,  eettcc..  

LLeess  ééllèèvveess  eett  lleess  
eennsseeiiggnnaannttss  
  

EEaauu  HHyyggiièènnee  eett  aassssaaiinniisssseemmeenntt  
AAccccèèss  àà  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  aamméélliioorraattiioonn  ddee  
ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  eett  hhyyggiièènnee..  
  

  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  aadddduuccttiioonnss    dd’’eeaauu  
ppoottaabbllee  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  eenn  vvuuee  ddee  
ppaalliieerr  aauu  pprroobbllèèmmee  dd’’iinnssuuffffiissaannccee..  

 CCoonnssttrruuiirree  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  

EEccoolleess,,  
FFoorrmmaattiioonnss  
ssaanniittaaiirreess,,  
MMéénnaaggeess  
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aauu  sseeiinn  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ssaanniittaaiirreess,,  
mméénnaaggeess  ((rrééssiiddeennttss,,  ddééppllaaccééss  eett  
rreettoouurrnnééss))  eett  aauuxx  EEccoolleess..  

  RReennffoorrcceerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  llaa  
pprroommoottiioonn  dd’’hhyyggiièènnee  eett  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
ddaannss  lleess  zzoonneess  ddeess  ccrriisseess  ((zzoonneess  ddee  
rreettoouurrss//ddee  ddééppllaacceemmeennttss))  eenn  gguuiissee  ddee  
pprréévveennttiioonn  àà  ddiifffféérreenntteess  mmaallaaddiieess..  

ddééppllaaccééss//rreettoouurrnnééss  
eett  ffaammiilllleess  
dd’’aaccccuueeiill..  
  

  
AAnnaallyyssee  ««  nnee  ppaass  nnuuiirree  »»  

RRiissqquuee  
dd’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioo
nn  ddee  ll’’aaiiddee  

LLee  rriissqquuee  dd’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ddee  ll’’aaiiddee  ddeess  vvuullnnéérraabblleess  eesstt  pprroobbaabbllee,,  ssuurrttoouutt  lloorrss  ddee  
cciibbllaaggee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  cceeuuxx  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  éélliiggiibblleess  ((lleess  mmeemmbbrreess  ddeess  
ffaammiilllleess  eett  aammiiss))      
MMeessuurreess  ddee  mmiittiiggaattiioonn    
LLeess  aacctteeuurrss  hhuummaanniittaaiirreess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  ssee  ffiieerr  sseeuulleemmeenntt  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  ccoommiittééss  
ddeess  ddééppllaaccééss  eett  aauuxx  aauuttrreess  ssoouurrcceess  llooccaalleess,,  mmaaiiss  pprrooccééddeerroonntt  dd’’aabboorrdd  aauu  vvoottee  ddeess  ccrriittèèrreess  
ccoonnjjooiinnttss  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddoonnnnaanntt  uunn  ccoonnsseennssuuss  eennttrree  lleess  
ppaarrtteennaaiirreess..  IIll  ffaauutt  ééggaalleemmeenntt  tteenniirr  uunnee  rrééuunniioonn  aadd  hhoocc  aavveecc  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa  ccrriissee  ddaannss  llaaqquueellllee  oonn  vvaa  eexxpplliiqquueerr  lleess  ccrriittèèrreess  ddee  
vvuullnnéérraabbiilliittéé,,  pprréésseenntteerr  llee  pprroojjeett  eett  llee  nnoommbbrree  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  eexxpplliiccaattiioonn  ddeess  pprriinncciippeess  
hhuummaanniittaaiirreess  eett  llee  DDoo  nnoo  hhaarrmm..    

RRiissqquuee  
dd’’aacccceennttuuaattiioonn  ddeess  
ccoonnfflliittss  pprrééeexxiissttaannttss  

IIll  eexxiissttee  llee  ccoonnfflliitt  eennttrree  lleess  ddééppllaaccééss  eett  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ((ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill)),,  ccaarr  sseelloonn  
cceess  ddeerrnniieerrss,,  sseerraaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  vvuullnnéérraabblleess  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’iillss  ccoonnttiinnuueenntt  àà  lleess  pprreennddrree  eenn  
cchhaarrggee..    
MMeessuurreess  ddee  mmiittiiggaattiioonn    
IIll  ffaauutt  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  ccrriittèèrreess  ddee  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ccoonnvveennuuss  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ppoouurr  iinncclluurree  
lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ((IIDDPPss,,  FFAA))  ddaannss  llee  cciibbllaaggee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ppootteennttiieellss  ddee  ll’’aassssiissttaannccee..  

RRiissqquuee  ddee  ddiissttoorrssiioonn  
ddaannss  ll’’ooffffrree  eett  llaa  
ddeemmaannddee  ddee  
sseerrvviicceess..  

RRAASS  

  
AAcccceessssiibbiilliittéé  
AAcccceessssiibbiilliittéé  pphhyyssiiqquuee  
TTyyppee  dd’’aaccccèèss  DDaannss  lleess  0077  vviillllaaggeess//llooccaalliittééss  pprréévvuueess  ppoouurr  nnoottrree  éévvaalluuaattiioonn,,  0066  ssoonntt  aacccceessssiibblleess  ppaarrmmii  

lleessqquueellss  0055  oonntt  ééttéé  vviissiittééss  eett  0011  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ddeess  ffiicchheess  ddaannss  llee  KKoobbooCCoolllleecctt  qquuii  eesstt  IIbbuuggaa,,  
ssaauuff  0011  qquuii  rreessttee  iinnaacccceessssiibbllee,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  KKiivvuuyyee  ddoonntt  llee  ccooddee  eesstt  33112222  àà  ccaauussee  ddee  llaa  
ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  rroouuttee..  

AAccccèèss  ssééccuurriittaaiirree    
SSééccuurriissaattiioonn  ddee  llaa  
zzoonnee  

FFAARRDDCC  ccoonnttrrôôlleenntt  qquueellqquueess  vviillllaaggeess  mmaaiiss  ddee  cceellaa  ppaarrttiieelllleemmeenntt  qquuii  ssoonntt  MMwweessoo;;  KKiirruummbbuu;;  
KKaalleennggeerraa;;  lleess  aauuttrreess  vviillllaaggeess  vviissiittééss  ssoonntt  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  lleess  éélléémmeennttss  dduu  NNDDCC--RR  ((tteellss  
qquuee  ::  MMppaattii  eett  BBiibbwwee))..  SSoouulliiggnnoonnss  qquuee  llaa  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  MMwweessoo  eesstt  
ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ((ddaannss  lleess  ppéérriipphhéérriieess  ddee  ttoouuss  lleess  aaxxeess  éévvaalluuééss))    
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CCoommmmuunniiccaattiioonn  
ttéélléépphhoonniiqquuee  

VVooddaaccoomm  ::  ffiiaabbllee,,  
OOrraannggee  ::  ffiiaabbllee,,    
AAiirrtteell    ffaaiibbllee  

SSttaattiioonnss  ddee  rraaddiioo  LLiisstteerr  lleess  ssttaattiioonnss  ddee  rraaddiioo  aavveecc  ccoouuvveerrttuurree  ddaannss  llaa  zzoonnee  
--  RRaaddiioo  OOkkaappii,,    
--  RRCC  MM  ((RRaaddiioo  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  MMwweessoo))  
--  RRAACCOOUU  FFMM  ((RRaaddiioo  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  KKiittsshhaannggaa))  
-- PPOOLLEE  FFMM  

  
AAppeerrççuu  ddeess  vvuullnnéérraabbiilliittééss  sseeccttoorriieelllleess  eett  aannaallyyssee  ddeess  bbeessooiinnss  

PPrrootteeccttiioonn  
YY--aa--tt--iill  uunnee  rrééppoonnssee  
eenn  ccoouurrss  ccoouuvvrraanntt  
lleess  bbeessooiinnss  ddaannss  ccee  
sseecctteeuurr  ??  

  
OOuuii  ((ddiissttrriibbuuttiioonn  vviivvrreess,,  --  KKiittsshhaannggaa  sseeuulleemmeenntt)),,  mmaaiiss  lleess  aauuttrreess  sseecctteeuurrss  nnee  ssoonntt  ppaass  
eennccoorree  ccoouuvveerrttss..  
SSii  oouuii,,  nnee  ppaass  ccoolllleecctteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  ccee  sseecctteeuurr..  

IInncciiddeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  rraappppoorrttééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  
TTyyppee  dd’’iinncciiddeenntt  LLiieeuu  AAuutteeuurr((ss))  

pprrééssuumméé((ss))  
NNbb  
vviiccttiimmeess  

CCoommmmeennttaaiirreess  

VViioolleenncceess  
sseexxuueelllleess      
  

TToouuttee  llaa  zzoonnee  
éévvaalluuééee  ((55  
llooccaalliittééss))  

GGAA  eett  lleess  
ppeerrssoonnnneess  
ddéégguuiissééeess  eenn  
bbaannddiittss    

332200  LLaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  aa  nnoottiiffiiéé  eett  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  
pplluuss  ddeess  332200  vviiccttiimmeess  ddee  vviioolleenncceess  
sseexxuueelllleess  ddaannss  sseess  55  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  
vviissiittééeess,,  ttoouuss  cceess  ccaass  ééttéé  rreecceennsséé  ddaannss  
ll’’iinntteerrvvaallllee  ddee  JJuuiinn  àà  OOccttoobbrree  22001199..  CCSS  
BBiibbwwee  ::  112233,,  BBuukkaammaa  ::  112233,,  MMookkoottoo  ::  4488  
ssoonntt  lleess  ssttrruuccttuurreess  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess..  

VViioolleenncceess  
pphhyyssiiqquueess      
  

TToouuttee  llaa  zzoonnee  
éévvaalluuééee  ((55  
llooccaalliittééss))  

FFAARRDDCC,,  
pprrééssuummééss  
ggrroouuppeess  aarrmmééss  

113355  CCeess  cchhiiffffrreess  ssoonntt  aapppprrooxxiimmaattiiffss,,  mmaaiiss  aauu  
mmooiinnss  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  vviiccttiimmeess  ddee  
vviioolleenncceess  pphhyyssiiqquueess..  
LLee  ddeerrnniieerr  iinncciiddeenntt  ddaattee  dduu  2200  NNoovveemmbbrree  
22001199..  

RReeccrruutteemmeenntt  
ffoorrccéé    
  

TToouuttee  llaa  zzoonnee  
éévvaalluuééee  ((55  
llooccaalliittééss))  

LLeess  ggrroouuppeess  
aarrmmééss  

9977  PPoouurr  rreennffoorrcceerr  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ddaannss  lleeuurrss  
ttrroouuppeess  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’iillss  eenn  oonntt  bbeessooiinn..  

EExxppllooiittaattiioonn  //  
EExxttoorrssiioonn    
    
  

TToouuttee  llaa  zzoonnee  
éévvaalluuééee  ((55  
llooccaalliittééss))  

FFAARRDDCC,,  
ggrroouuppeess  aarrmmééss  
eett  mmiilliicceess  

9911  LLeess  ttrraavvaauuxx  ffoorrccééss,,  bbaarrrriièèrreess  eett  ttaaxxeess  
iillllééggaalleess  ;;  ppiillllaaggee  ddeess  rrééccoolltteess,,  ddeess  bbééttaaiillss  
eett  dd’’aauuttrreess  bbiieennss  mméénnaaggeerrss..  

PPeerrttee  ddee  llaa  
pprroopprriiééttéé  pprriivvééee  

MMookkoottoo,,  MMppaattii,,  
MMwweessoo  

GGrroouuppeess  aarrmmééss  
eett  
ccoonncceessssiioonnnnaaiirr
eess  tteerrrriieerrss    

11114400  
mméénnaaggeess  

669900  mméénnaaggeess  ddéégguueerrppiiss  àà  BBiihhiirraa  qquuii  ssoonntt  
eenn  ddééppllaacceemmeenntt  àà  BBuuttaallee//NNggaannggaa..  
445500  mméénnaaggeess  ddéégguueerrppiiss  àà  LLuuhhaannggaa//KKaalluummuu  
qquuii  ssoonntt  eenn  ddééppllaacceemmeenntt  àà  MMppaattii  eett  KKiivvuuyyee..  
TToouutteeffooiiss,,  ppoouurr  dd’’aauuttrreess  ssiitteess  vviissiittééss,,  llee  
nnoommbbrree  nn’’aa  ééttéé  ttrroouuvvéé.. 
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CCoommmmeennttaaiirree  ::  llee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--hhaauutt  iinnddiiqquuee  qquuee  ttoouuss  lleess  iinncciiddeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  tteellss  qquuee  pprrooppoossééss  ddaannss  llee  
ffoorrmmuullaaiirree  ssoonntt  eennrreeggiissttrrééss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenntteess  zzoonneess  ddee  pprroovveennaannccee  vvooiirr  mmêêmmee  lleess  zzoonneess  dd’’aaccccuueeiill..  TToouutteeffooiiss,,  
lleess  pplluuss  ffrrééqquueennttss  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  rreepprriiss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  eenn  hhaauutt  dduu  ggrraapphhiiqquuee,,  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess,,  
vviioolleenncceess  pphhyyssiiqquueess,,  rreeccrruutteemmeennttss  ffoorrccééss,,  eexxppllooiittaattiioonn//eexxttoorrssiioonn  eett  ppeerrttee  ddeess  pprroopprriiééttééss  pprriivvééeess..    
  
RReellaattiioonnss//TTeennssiioonn  
eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  
ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé  

- IIll  ss’’oobbsseerrvvee  qquuee  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ssee    ffoorrmmeenntt  eenn  ccooaalliittiioonn  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  lleess  
ffoorrcceess  llooyyaalliisstteess  ((FFAARRDDCC//PPNNCC))  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  ssee  bbaatttteenntt  eennttrree  eeuuxx  ppoouurr  ooccccuuppeerr  lleess  
llooccaalliittééss.. 

- LLaa  tteennssiioonn  eennttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeess  zzoonneess  eennqquuêêttééeess  eett  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eesstt  
ddééggaanntteess,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee  llaa  tteennssiioonn  eesstt  eexxaacceerrbbééee.. 

EExxiisstteennccee  dd’’uunnee  
ssttrruuccttuurree  ggéérraanntt  lleess  
iinncciiddeennttss  rraappppoorrttééss..  

  OOuuii  

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  IIll  rreessssoorrtt  dduu  ggrraapphhiiqquuee  ccii--hhaauutt  qquuee  lleess  iinncciiddeennttss  ssoonntt  rraappppoorrttééss  aauupprrèèss  ddeess  
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  aauuxx  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  eett  ddaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee  àà  llaa  PPNNCC  
eett  FFAARRDDCC  ccaass  ddee  BBuuttaallee,,  MMwweessoo  eett  KKiittsshhaannggaa  ooùù  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoonntt  ooppéérraattiioonnnneelllleess..  
SSaauuff  àà  BBiibbwwee  ooùù  iill  nn’’yy  aa  nnii  ssoocciiééttéé  cciivviillee  nnii  FFAARRDDCC//PPNNCC  vvooiirr  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  eenn  ffuuiittee  
vveerrss  lleess  zzoonneess  aauu  mmooiinnss  ssééccuurriissééeess..    
  

IImmppaacctt  ddee  
ll’’iinnssééccuurriittéé  ssuurr  
ll’’aaccccèèss  aauuxx  sseerrvviicceess  
ddee  bbaassee  
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CCoommmmeennttaaiirree  ::  LLee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--hhaauutt  mmoonnttrree  qquuee  ddaannss  ttoouuss  lleess  vviillllaaggeess  eennqquuêêttééss  llaa  
ppooppuullaattiioonn  aaffffeeccttééee  ppaarr  llaa  ccrriissee  aa  qquuaanndd--mmêêmmee  aaccccèèss  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  bbaassee  ddoonntt  ::  lleess  
ffoorrmmaattiioonnss  ssaanniittaaiirreess,,  lleess  ééccoolleess  eett  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx,,  mmaaiiss  uunnee  iinnssuuffffiissaannccee  eesstt  oobbsseerrvvéé  eenn  
tteerrmmeess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ssttrruuccttuurreess  nnee  ddiissppoossaanntt  aauuccuunn  aappppuuii  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  
hhuummaanniittaaiirreess..  

PPrréésseennccee  ddeess  
eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  

oouuii..  
DDaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  BBiibbwwee  eett  MMppaattii    22  vviiccttiimmeess  dd’’eexxpplloossiioonn  ddee  ggrreennaaddee  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  
aauu  mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree  22001199,,  ddoonntt  uunnee  àà  BBiibbwwee  eett  ll’’aauuttrree  àà  MMppaattii..  

PPeerrcceeppttiioonn  ddeess  
hhuummaanniittaaiirreess  ddaannss  
llaa  zzoonnee  

LLeess  hhuummaanniittaaiirreess  ssoonntt  bbiieenn  aaccccuueeiilllliiss    ddaannss  llaa  zzoonnee;;  nnééaannmmooiinnss  qquueellqquueess  ssoouucciiss  qquuii  
ssuurrvviieennnneenntt  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddeess  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ddeess  aalliimmeennttss  aavvaarriiééss,,  ddee  nnoonn--
rreessppeecctt    ddeess  eennggaaggeemmeennttss  aavveecc  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  

RRééppoonnsseess  ddoonnnnééeess  
RRééppoonnsseess  
ddoonnnnééeess  

OOrrggaanniissaattiioonnss  
iimmpplliiqquuééeess  

ZZoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  NNbbrree//TTyyppee  ddeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  

CCoommmmeennttaaiirreess  

SSaannttéé  MMSSFF--HHoollllaannddee  BBiibbwwee,,  MMppaattii  eett  
MMwweessoo..  

TToouuttee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
((ddééppllaaccééss,,  rreettoouurrnnééss  eett  
rrééssiiddeennttss))  

DDaannss  cceerrttaaiinneess  
zzoonneess  vviissiittééeess,,  iill  
pprreenndd  eenn  cchhaarrggee  
llee  ppaaqquueett  
mmiinniimmuumm  
dd’’aaccttiivviittééss  ((ssooiinnss  
ggrraattuuiittss)),,  cc’’eesstt  llee  
ccaass  ddee  BBiibbwwee  eett  
MMppaattii  ttaannddiiss  
qquu’’aaiilllleeuurrss  llaa  
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  
eesstt  ppaarrttiieellllee,,  cc’’eesstt  
llee  ccaass  ddee  
BBuukkaammaa..  

JJOOHHAANNIITTEERR  KKiittsshhaannggaa    TToouuttee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
((ddééppllaaccééss,,  rreettoouurrnnééss  eett  
rrééssiiddeennttss))  

IIll  ccoouuvvrree  lleess  
bbeessooiinnss  eenn  ssooiinnss  
ddee  ssaannttéé  
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pprriimmaaiirree..  
  

GGaappss  eett  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

PPrrootteeccttiioonn  
  CCrrééaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  aammii--eennffaanntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’aaccccuueeiillss  sseelloonn  llee  bbeessooiinn  oobbsseerrvvéé  

ddaannss  cceettttee  ZZSS  ddee  MMwweessoo..    
  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenntteess  

llooccaalliittééss  éévvaalluuééeess..  
  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  dduu  mmééccaanniissmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  vviioolleenncceess  bbaassééeess  ssuurr  llee  ggeennrree  

ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  MMwweessoo..  
  IImmpplliiccaattiioonn  ddeess  cchheeffss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddaannss  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  aauupprrèèss  ddeess  

ggrroouuppeess  aarrmmééss  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssoouuss  lleeuurr  ccoonnttrrôôllee..  
  RReennffoorrcceemmeenntt  dduu  mmééccaanniissmmee  eexxiissttaanntt  ddaannss  llaa  pprriissee  cchhaarrggee  ddeess  eennffaannttss  nnoonn  

aaccccoommppaaggnnééss  eett  ddeess  EEnnffaannttss  AAssssoocciiééss  aauuxx  FFoorrcceess  eett  GGrroouuppeess  AArrmmééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  
ssaannttéé  ddee  MMwweessoo..  

  PPllaaiiddooyyeerr  aauupprrèèss  ddeess  aauuttoorriittééss  mmiilliittaaiirreess  eett  ddee  llaa  PPNNCC  ddaannss  llaa  cchheeffffeerriiee  ddeess  BBaasshhaallii  ssuurr  
llee  rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  eett  lleess  pprriinncciippeess  
hhuummaanniittaaiirreess  aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  ll’’aacchheemmiinneemmeenntt  ddee  ll’’aaiiddee  aauuxx  vvuullnnéérraabbllee  eenn  ttoouuttee  
qquuiiééttuuddee..    

  RReennffoorrcceerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppoouurr  ssoonn  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  llaa  
lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess..  

  
SSééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  
YY--aa--tt--iill  uunnee  rrééppoonnssee  
eenn  ccoouurrss  ccoouuvvrraanntt  
lleess  bbeessooiinnss  ddaannss  ccee  
sseecctteeuurr  ??  

oouuii,,  mmaaiiss  ppaarrttiieelllleemmeenntt  ((ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  vviivvrree  ddaannss  lleess  ssiitteess  ddee  KKiittsshhaannggaa))  eenn  qquuaannttiittéé  
iinnssuuffffiissaannttee..  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  
zzoonnee  sseelloonn  ll’’IIPPCC  

  RRAASS    

SSiittuuaattiioonn  ddee  llaa  
ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  
ddeeppuuiiss  llaa  ccrriissee  

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  llee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--hhaauutt  mmoonnttrree  qquuee  ll’’iinnssééccuurriittéé,,  llaa  ppeerrttee  ddeess  ssttoocckkss  eett  ddeess  
sseemmeenncceess,,  llaa  ppeerrttee  ddeess  oouuttiillss  eett  mmooyyeennss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  eettcc..  ssoonntt  àà  llaa  bbaassee  ddee  
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ll’’iinnaacccceessssiibbiilliittéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddééppllaaccééee  aauuxx  vviivvrreess  eett  aauuxx  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee..  

PPrroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee,,  
éélleevvaaggee  eett  ppêêcchhee  

DDaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  MMwweessoo,,  lleess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  lleess  pplluuss  ccuullttiivvééss  ssoonntt  ::  mmaanniioocc,,  
hhaarriiccoott,,  aarraacchhiiddee,,  ppoommmmee  ddee  tteerrrree,,  ssoorrgghhoo,,  mmaaïïss,,  bbaannaanniieerr,,  ppaattaatteess  ddoouucceess  eett  ttaarroonnss..  LLaa  
ccuullttuurree  llaa  pplluuss  rreennttaabbllee  eesstt  llee  hhaarriiccoott  eett  ssoorrggoo..  OOnn  pprrééffèèrree  ll’’éélleevvaaggee  ddee  ggrrooss  ((vvaacchheess))  eett  
ppeettiittss  bbééttaaiillss  ((cchhèèvvrree,,  ppoorrcc,,  mmoouuttoonn,,  llaappiinn))  eett  lleess  vvoollaaiilllleess  ((ccaannaarrdd  eett  ppoouullee))..  LLaa  ppiisscciiccuullttuurree  
eesstt  aauussssii  pprraattiiqquuééee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  zzoonneess  ((KKiittsshhaannggaa  eett  MMookkoottoo))..  LLaa  ddiiffffiiccuullttéé  cc’’eesstt  llee  vvooll  eett  
ppiillllaaggee  qquuii  eesstt  ffrrééqquueenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee..  

SSiittuuaattiioonn  ddeess  vviivvrreess  
ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  
  

LLeess  pprriixx  ddeess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  vvaarriieenntt  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  àà  uunn  aauuttrree..  DDaannss  lleess  llooccaalliittééss  
vviissiittééeess  iill  yy  aa  ssooiitt    ddeess  ggrraanndd  oouu  ppeettiittss  mmaarrcchhééss    sseelloonn  lleess  llooccaalliittééss  ((KKiittsshhaannggaa    11kkgg  ddee  
ffaarriinnee  ddee  mmaanniioocc  ccoouuttee  55OOOO  FFcc,,  llee  pprriixx  dd’’uunnee  mmeessuurree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  11..55  kkgg  ddee  mmaaïïss  àà  
MMuuhheettoo  rreevviieenntt  àà  11000000ffcc,,  ppoouurr  llee  hhaarriiccoott  uunnee  mmeessuurree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  11..55kkgg  ccoouuttee  11770000ffcc  àà  
KKiittsshhaannggaa))..  LLeess  pprroodduuiittss  lleess  pplluuss  rraarreess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  nnoouuss  rreettrroouuvvoonnss  ::  llee  rriizz,,  hhuuiillee  
vvééggééttaallee,,  ppeettiitt  ppooiiss,,  ooiiggnnoonnss,,  ppooiirreeaauuxx,,  sseell..      

SSttrraattééggiieess  aaddooppttééeess  
ppaarr  lleess  mméénnaaggeess  
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  
ccrriissee  

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  llee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--hhaauutt  mmoonnttrree  qquuee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee,,  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  
llaa  ppooppuullaattiioonn  mmaannggee  ddeess  aalliimmeenntt  mmooiinnss  ccoouutteeuuxx,,  ss’’eemmpprruunnttee  ddee  llaa  nnoouurrrriittuurree,,  rréédduuiitt  llee  
nnoommbbrree  ddee  rreeppaass,,  rréédduuiitt  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  eennffaannttss,,  eettcc..  

RRééppoonnsseess  ddoonnnnééeess  
RRééppoonnsseess  
ddoonnnnééeess  

OOrrggaanniissaattiioonnss  
iimmpplliiqquuééeess  

ZZoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  NNbbrree//TTyyppee  ddeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  

CCoommmmeennttaaiirreess  

AAuuccuunnee  //////////////////////////////////////////////////////  //////////////////////////////////////////////////////  //////////////////////////////////////////////////////  //////////////////////////////////////////////////////  
  

GGaappss  eett  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

  NNoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  vviivvrreess  ddaannss  ttoouuttee  lleess  llooccaalliittééss  vviissiittééeess  ;;  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  sseemmeenncceess  
  IInniittiieerr  ddeess  ccaasshh  eett  ffooiirreess  aauuxx  vviivvrreess  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

aaffffeeccttééee..  
  

  
AAbbrriiss  eett  aaccccèèss  aauuxx  aarrttiicclleess  eesssseennttiieellss  
YY--aa--tt--iill  uunnee  rrééppoonnssee  
eenn  ccoouurrss  ccoouuvvrraanntt  
lleess  bbeessooiinnss  ddaannss  ccee  

NNoonn  
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sseecctteeuurr  ??  

IImmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee  
ssuurr  ll’’aabbrrii  

DDee  JJuuiinn  àà  NNoovveemmbbrree  22001199  ddeess  aattttaaqquueess  eenn  rrééppééttiittiioonnss  eennttrree  FFAARRDDCC  ccoonnttrree  ggrroouuppeess  aarrmmééss  
eett  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eennttrree  eeuuxx,,  ssoonntt  oobbsseerrvvééeess  ddaannss  llaa  ZZoonnee  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn..  
LLeess  ddééppllaaccééss  ssoonntt  hhéébbeerrggééss  ddaannss  lleess  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill,,  ssiitteess  ssppoonnttaannééss,,  ssiitteess  CCCCCCMM,,  
cceennttrreess  ccoolllleeccttiiffss  ((éégglliissee  eett  ééccoolleess))  ddaannss  lleess  aabbrriiss  ddee  ffoorrttuunneess  ((ddee  33  XX  33,,55  mm  ddee  ddiimmeennssiioonn  
ddee  11  àà  22  ppiièècceess))    eett  cceerrttaaiinnss  aauuttrreess  ddaannss  lleess  mmaaiissoonnss  eenn  llooccaattiioonn..  AAvvaanntt  llaa  ccrriissee  66  
ppeerrssoonnnneess  eett  aapprrèèss  llaa  ccrriissee  1133  àà  1155  ppeerrssoonnnneess  hhaabbiittaaiieenntt//hhaabbiitteenntt  ddaannss  uunnee  mmaaiissoonn  ddee  11  àà  
33  cchhaammbbrreess..  
IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  zzoonneess  ddee  pprroovveennaannccee,,  lleess  aabbrriiss  oonntt  ééttéé  
bbrruullééss.. 

TTyyppee  ddee  llooggeemmeenntt  

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddee  mméénnaaggeess  ffrraappppééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ppaarrttaaggeenntt  ddeess  mmaaiissoonnss  
ggrraattuuiitteemmeenntt,,  lleess  aabbrriiss  ddee  ffoorrttuunneess  ((ddee  22  XX  33mm))  ddaannss  lleess  ppaarrcceelllleess  ddee  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill  eett  
ssiitteess  ddee  ddééppllaacceemmeennttss  aavveecc  llaa  ggrraannddee  pprrééccaarriittéé..  

AAccccèèss  aauuxx  aarrttiicclleess  
mméénnaaggeerrss  
eesssseennttiieellss  

EEnn  mmaajjoorriittéé  lleess  ffaammiilllleess  ddééppllaaccééeess  nn’’oonntt  pplluuss  aaccccèèss  aauuxx  aarrttiicclleess  mméénnaaggeerrss  eesssseennttiieellss  ssuuiittee  
aauuxx  ppiillllaaggeess,,  ppeerrttee  eett  aabbaannddoonn  ddee  lleeuurrss  bbiieennss  lloorrss  dduu  ddééppllaacceemmeenntt  ssuurrvveennuu  bbrruussqquueemmeenntt  lliiéé  
aauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss  ddaannss  lleeuurrss  vviillllaaggeess  ddee  pprroovveennaannccee..  CCeerrttaaiinnss    mméénnaaggeess  ppaarrttaaggeenntt  lleess  
mmêêmmeess  aarrttiicclleess  mméénnaaggeerrss  aavveecc  lleess  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill..    

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  pprrêêttss  
ddeess  aarrttiicclleess  
eesssseennttiieellss  

DDee  ffooiiss  cceess  mméénnaaggeess  ddééppllaaccééss  uuttiilliisseenntt  lleess  ccaasssseerroolleess,,  lleess  ccuuvveetttteess  eett  lleess  bbiiddoonnss  ddee  lleeuurrss  
vvooiissiinnss  eett  lleess  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill  qquuii  ssoonntt  aauussssii  eenn  qquuaannttiittéé  iinnssuuffffiissaannttee..  

SSiittuuaattiioonn  ddeess  AAMMEE  
ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  

IIll  yyaa  pprréésseennccee  ddeess  AAMMEE  ddaannss  cceerrttaaiinnss  mmaarrcchhééss,,  cceeppeennddaanntt  ppaarr  mmaannqquuee  ddee  mmooyyeenn  
ffiinnaanncciieerr,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  ddééppllaaccééss  qquuii  ssoonntt  ddaannss  lleess  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill  nn’’oonntt  ppaass  ll’’aaccccèèss  aauuxx  
aarrttiicclleess  mméénnaaggeerrss  eesssseennttiieellss..  EEnn  gguuiissee  dd’’eexxeemmppllee  uunnee  bbââcchhee  ccoouuttee  2200$$,,  ccaasssseerroollee  1100$$,,  
ppaaggnnee  1155$$  mmaatteellaass  4400$$,,  aalloorrss  qquuee  ppoouurr  lleeuurr  ssuurrvviiee,,  lleess  ddééppllaaccééss  ssoonntt  oobblliiggééss  ddee  ffaaiirree  
ddiifffféérreennttss  ttrraavvaauuxx  jjoouurrnnaalliieerrss  mmooyyeennnnaanntt  11550000FFCC//HHoommmmee  jjoouurr..      

FFaaiissaabbiilliittéé  ddee  
ll’’aassssiissttaannccee  mméénnaaggee  

LLaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  MMwweessoo  eesstt  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ooùù  ll’’oonn  ttrroouuvvee  ddeess  vvaarriiééttééss  ddeess  AAMMEE  ssuurr  
llee  mmaarrcchhéé..  CCee  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’eennvviissaaggeerr  uunnee  aassssiissttaannccee  hhuummaanniittaaiirree  ddaannss  llaa  ccoonnttrrééee..  

RRééppoonnsseess  ddoonnnnééeess  
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RRééppoonnsseess  
ddoonnnnééeess  

OOrrggaanniissaattiioonnss  
iimmpplliiqquuééeess  

ZZoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  NNbbrree//TTyyppee  ddeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  

CCoommmmeennttaaiirreess  

AAuuccuunnee  RRAASS  RRAASS  RRAASS  RRAASS  
  

GGaappss  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  
  

OOrrggaanniisseerr  ddeess  ffooiirreess  eett  ccaasshh  eenn  AAMMEE  ddaannss  llaa  ZZSS  ddee  MMwweessoo  

  
  
MMooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  
YY--aa--tt--iill  uunnee  rrééppoonnssee  eenn  
ccoouurrss  ccoouuvvrraanntt  lleess  
bbeessooiinnss  ddaannss  ccee  
sseecctteeuurr  ??  

nnoonn  
  

MMooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  LLaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  aavveecc  ddeess  rriissqquueess  ddeess  mmaallnnuuttrriittiioonnss  ::  LLaa  rraarreettéé  ddeess  
ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ooccccaassiioonnnnee  llee  ffllaammbbeerr  ddeess  pprriixx  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  
vvuullnnéérraabbllee  nn’’aarrrriivvee  pplluuss  àà  ccoouuvvrriirr  sseess  bbeessooiinnss  aalliimmeennttaaiirreess  ccee  qquuii  ffaaiitt  pprrééssaaggeerr  uunnee  
iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ppoouurr  lleess  mméénnaaggeess  ddééppllaaccééss  eett  lleeuurrss  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiillss..        

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  ddee  
pprroovveennaannccee  eett  aauuxx  aalleennttoouurrss  ddeess  vviillllaaggeess  dd’’aaccccuueeiillss  ppeeuutt  rrééppoonnddrree  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  
ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ddaannss  llaa  zzoonnee,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  vviivvrreess,,  llaa  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  sseemmeenncceess,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  dduu  ccaasshh,,  ddeess  AAGGRRss  eett  llaa  mmééddiiaattiioonn  ppoouurr  aaccccèèss  
àà  llaa  tteerrrree,,  rreesstteenntt  uunnee  pprriioorriittéé..  

AAccccèèss  aaccttuueell  àà  ddeess  
mmooyyeennss  ddeess  ssuubbssiissttaanncceess  
ppoouurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  
aaffffeeccttééeess  

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  llee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--hhaauutt  ddéémmoonnttrree  qquuee  llaa  mmeennddiicciittéé  eett  llee  rreettrraaiitt  dd’’uunn  oouu  
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pplluussiieeuurrss  eennffaannttss  àà  ll’’ééccoollee  ssoonntt  àà  pprriioorrii  aaddooppttééss  ccoommmmee  ssttrraattééggiiee  ddee  ssuurrvviiee  ppaarr  llaa  
ppooppuullaattiioonn  aaffffeeccttééee..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ll’’eennvvooiiee  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ffaammiillllee  cchheezz  uunn  ttiieerrss,,  
llee  sseexxee  ccoommmmee  mmooyyeenn  ddee  ssuubbssiissttaannccee,,  llaa  vveennttee  ddeess  AAMMEE,,  eettcc..  

RRééppoonnsseess  ddoonnnnééeess  
RRééppoonnsseess  
ddoonnnnééeess  

OOrrggaanniissaattiioonnss  
iimmpplliiqquuééeess  

ZZoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  NNbbrree//TTyyppee  ddeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  

CCoommmmeennttaaiirreess  

RRAASS  RRAASS  RRAASS  RRAASS  RRAASS  
  

GGaappss  eett  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

SSééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ::  
  DDiissttrriibbuueerr  ddee  ll’’aassssiissttaannccee  eenn  vviivvrreess  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ddééppllaaccééss  aaffiinn  ddee  ppaalliieerr  àà  llaa  

pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  dd’’uurrggeennccee  qquuii  pprréévvaauutt  ddaannss  llaa  zzoonnee  aaffiinn  
ddee  rrééppoonnddrree  aauu  bbeessooiinn  uurrggeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ((FFooiirreess,,  CCaasshh))..  

  DDiissttrriibbuueerr  ddeess  iinnttrraannttss  aaggrriiccoolleess  eett  oouuttiillss  aarraattooiirreess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaffffeeccttééee  ((IIDDPPss,,  
ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill  eett  aauuttrreess……))    

  IInnssttaalllleerr  lleess  cchhaammppss  ééccoollee--ppaayyssaannss  ((ccuullttuurreess  mmaarraaiicchhèèrreess))  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  
dd’’aaccccuueeiill  ddeess  ddééppllaaccééss..  

  AAccttiivveerr  llaa  rreellaannccee  ddeess  ppeettiittss  éélleevvaaggeess  ((mmoouuttoonnss  eett  cchhèèvvrree))  ::  ddiissttrriibbuueerr  lleess  
ggéénniitteeuurrss  ffeemmeelllleess  ddee  rraacceess  llooccaalleess  eett  ddeess  mmââlleess  ddeess  rraacceess  aamméélliioorrééeess  ppoouurr  
aauuggmmeenntteerr  llaa  pprroolliiffiicciittéé  eett  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’éélleevvaaggee..    

  CCrrééeerr  ddeess  mmuuttuueellss  ddeess  éélleevveeuurrss  qquuii  vvoonntt  aassssuurreerr  lleess  ccrrééddiittss  rroottaattiiffss  ppoouurr  llaa  
ppéérreennnniissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss    

    
FFaaiissaabbiilliittéé  dd’’uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ccaasshh  ((ssii  iinntteerrvveennttiioonn  ccaasshh  pprréévvuuee))  
AAnnaallyyssee  ddeess  
mmaarrcchhééss  

LLaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  MMwweessoo  eesstt  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ooùù  ll’’oonn  ttrroouuvvee  ddeess  vvaarriiééttééss  ddeess  AAMMEE  ssuurr  
llee  mmaarrcchhéé..  CCee  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’eennvviissaaggeerr  uunnee  aassssiissttaannccee  hhuummaanniittaaiirree  ddaannss  llaa  ccoonnttrrééee..  IIll  yy  aa  
ddeess  mmaaiissoonnss  ddee  mmiiccrrooffiinnaannccee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  MMwweessoo,,  ll’’eexxiisstteennccee  ddeess  mmaarrcchhééss  ssuurr  ppllaaccee  
qquuii  ffoonnccttiioonnnneenntt  llee  LLuunnddii,,  mmaarrddii,,  mmeerrccrreeddii,,  JJeeuuddii,,  VVeennddrreeddii    ddaannss  ddiifffféérreenntteess  llooccaalliittééss  
éévvaalluuééeess..  IIll  yy  aa  lliieeuu  dd’’oorrggaanniisseerr  llee  ccaasshh  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  mméénnaaggeess  ddeess  ddééppllaaccééss..  SSuurr  cceess  
mmaarrcchhééss  oonn  yy  ttrroouuvvee  lleess  vviivvrreess,,  lleess  vvêêtteemmeennttss,,  lleess  uusstteennssiilleess,,  lleess  ssuuppppoorrttss  ddee  ccoouucchhaaggee,,  
lleess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  lleess  iinnttrraannttss  aaggrriiccoolleess,,  lleess  bbêêtteess  eett  jj’’eenn  ppeennssee..  CCee  ssoonntt  cceess  
éélléémmeennttss  qquuii  nnoouuss  aammèènneenntt  àà  ccoonncclluurree  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ccaasshh  eesstt  ffaaiissaabbllee  ddaannss  lleess  
mmiilliieeuuxx  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  mméénnaaggeess  ddééppllaaccééss..  

EExxiisstteennccee  dd’’uunn  
ooppéérraatteeuurr  ppoouurr  lleess  
ttrraannssffeerrttss  

DDaannss  lleess  zzoonneess  vviissiittééeess,,  sseeuulleemmeenntt  àà  KKiittsshhaannggaa  eett  MMwweessoo  eexxiissttee  aauu  mmooiinnss  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  
ddee  ttrraannssffeerrtt..  

  
EEaauu,,  HHyyggiièènnee  eett  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  

YY--aa--tt--iill  uunnee  
rrééppoonnssee  eenn  ccoouurrss  
ccoouuvvrraanntt  lleess  
bbeessooiinnss  ddaannss  ccee  
sseecctteeuurr  ??    

NNoonn  

RRiissqquuee  IIll  yyaa  rriissqquuee  ddeess  mmaallaaddiieess  ooppppoorrttuunniisstteess  ssuuiittee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  llaattrriinneess  ppaarr  pplluussiieeuurrss  
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ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  ddeess  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill,,  ddaannss  ddeess  cceennttrreess  ccoolllleeccttiiffss  eett  ddaannss  lleess  ssiitteess  ddeess  
ddééppllaaccééss,,  ooùù  pplluuss  ddee  2200  ppeerrssoonnnneess  uuttiilliisseenntt  uunnee  sseeuullee  llaattrriinnee..  IIll  yy  aa  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ssoouurrcceess  
dd’’eeaauu  nnoonn  aamméénnaaggééeess  eett  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  aadddduuccttiioonnss  dd’’eeaauu,,  cceellaa  ccoonndduuiitt  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  
cceerrttaaiinneess  llooccaalliittééss  ((MMppaattii,,  BBiibbwwee,,  MMookkoottoo))  àà  ccoonnssoommmmeerr  ddee  ll’’eeaauu  nnoonn  ppoottaabbllee,,  aavveecc  ddeess  
rriissqquueess  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn..  
DDeess  ccaass  ddee  ppaalluuddiissmmee,,  ddee  ddiiaarrrrhhééee  eett  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  rreessppiirraattooiirreess  aaiiggüüeess  oonntt  ééttéé  rraappppoorrttééss  
ddaannss  lleess  qquuaattrree  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess  ((ccffrr  llee  rraappppoorrtt  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  ddee  llaa  ZZSS  ddee  MMwweessoo))..      

AAccccèèss  àà  ll’’eeaauu  
aapprrèèss  llaa  ccrriissee  

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddee  ppeerrssoonnnneess  nn’’oonntt  ppaass  aasssseezz  dd’’eeaauu  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eenn  eeaauu  
pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ssuuiivvaanntteess  ::  BBiibbwwee,,  MMppaattii  eett  MMookkoottoo..  DDaannss  cceess  ddeerrnniièèrreess  llaa  
ppooppuullaattiioonn  ppaarrccoouurree  eennvviirroonnss  22  àà  33  kkmm  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  lliieeuuxx  ddee  ppuuiissaaggee..  

  
  

TTyyppee  
dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  ddee  ccee  ggrraapphhiiqquuee,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee  ttrroopp  ddee  ggeennss  uuttiilliisseenntt  uunnee  llaattrriinnee,,  lleess  llaattrriinneess  
nnee  ssoonntt  ppaass  pprroopprreess,,  eelllleess  nn’’oonntt  ppaass  dd’’iinnttiimmiittéé  ((ppaass  ddeess  ppoorrtteess,,  ppaarrttaaggee  ddeess  ttooiilleetttteess  hhoommmmeess--
ffeemmmmeess)),,  lleess  aauuttrreess  ddééffèèqquueenntt  ddaannss  llaa  bbrroouussssee..  

VViillllaaggee  ddééccllaarréé  
lliibbrree  ddee  ddééffééccaattiioonn  
àà  ll’’aaiirr  lliibbrree  

••  NNoonn,,  aauuccuunn  vviillllaaggee  nn’’eesstt  eennccoorree  ddééccllaarréé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ««  lliibbrree  ddee  ddééffééccaattiioonn  àà  ll’’aaiirree  
lliibbrree  »»    

PPrraattiiqquueess  
dd’’hhyyggiièènnee  

  DDaannss  lleess  llooccaalliittééss  vviissiittééss,,  llaa  pplluuss  ppaarrtt  ddeess  mméénnaaggeess    nn’’oonntt  ppaass  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ppoouurr  llee  
llaavvaaggee  ddeess  mmaaiinnss,,  ssaauuff  qquu’’aauu  mmooiinnss  2200%%  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  lleess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  
aappppuuyyééeess  ppaarr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eenn  ssaannttéé..    

  LLee  ffaaiitt  qquuee  ddee  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  llaavvaaggee  ddeess  mmaaiinnss  ddaannss  llaa  zzoonnee  éévvaalluuééee  
ppeennddaanntt  lleess  cciinnqq  mmoommeennttss  ccrriittiiqquueess  ddee  llaavvaaggee  ddeess  mmaaiinnss  rreessttee  hhyyppootthhééttiiqquuee  dd’’ooùù  rriissqquuee  
ddee  ffllaammbbéé  ddeess  mmaallaaddiieess  àà  mmaaiinnss  ssaalleess  eett  dd’’oorriiggiinnee  hhyyddrriiqquuee..  

  TTyyppee  ddee  pprroodduuiitt  uuttiilliisséé  ::  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  llee  ssaavvoonnss,,  cchhlloorree  aauuxx  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  
aapppprroovviissiioonnnnéé  ppaarr  llee  bbuurreeaauu  cceennttrraall  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  
llaa  mmaallaaddiiee  àà  vviirruuss  EEbboollaa..  

RRééppoonnsseess  ddoonnnnééeess    
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RRAASS  

GGaappss  eett  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  
  
  
  
  

BBeessooiinnss  ::  

  PPaaqquueett  mmiinniimmuumm  eenn  WWAASSHH  ((RRééhhaabbiilliittaattiioonn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  llaattrriinneess  eett  aamméénnaaggeemmeenntt  
ddeess  ssoouurrcceess  dd''eeaauu))  eett  aadddduuccttiioonn  dd’’eeaauu  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  éévvaalluuééeess  

  RReennffoorrcceerr  llee  nnoommbbrree  ddeess  llaattrriinneess  ddaannss  lleess  ééccoolleess,,  ssiitteess  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  eett  ddaannss  
ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess..  

  RReennffoorrcceerr  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  dd’’hhyyggiièènnee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  

11..11  SSaannttéé  eett  nnuuttrriittiioonn  

YY--aa--tt--iill  uunnee  
rrééppoonnssee  eenn  ccoouurrss  
ccoouuvvrraanntt  lleess  
bbeessooiinnss  ddaannss  ccee  
sseecctteeuurr  ??    

OOuuii..  
TToouutteeffooiiss,,  IIll  ss’’oobbsseerrvvee  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  iinnssuuffffiissaannttee  ;;  ddee  ffaaiittee  qquuee  llaa  ggrraattuuiittéé  ddeess  ssooiinnss  
ss’’aapppplliiqquuee  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  llaa  mmiinneeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  aappppuuyyééeess  ssooiitt  ppaarr  
MMSSFF  oouu  ssooiitt  JJOOHHAANNIITTEERR,,  lleess  ssttrruuccttuurreess  vvooiissiinneess,,  nnoonn  aappppuuyyééeess  eett  ffaaiissaanntt  ll’’oorriiggiinnee  eenn  
ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddééppllaaccééee,,  ll’’ooffffrree  ddeess  ssooiinnss  rreessttee  nnoonn  ppaarrffaaiitt  ccaarr  ddéébboorrddeemmeenntt  
ddeess  ssttrruuccttuurreess  ppaarr  lleess  mmaallaaddeess  eett  ppaarrffooiiss  rruuppttuurree  eenn  mmééddiiccaammeennttss..  CC’’eesstt  llee  ccaass  dduu  CCSS  
BBuusshhaannggaa  aappppuuyyééeess  ppaarr  MMSSFF  HH  ;;  ppoouurr  ddee  rraaiissoonn  ddee  ggrraattuuiittee  rreeççooiitt  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmaallaaddeess  
ddeess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  ddee  BBuukkaammaa  aappppuuyyééeess  sseeuulleemmeenntt  ddaannss    33  ppaatthhoollooggiieess  ppaarr  MMSSFF--HH;;  CCss  
RRuuggaarraammaa  ssaannss  aappppuuii..  LLeess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  ssaannss  aappppuuii  ssoonntt  CCSSRR  CCBBCCAA  
KKiittsshhaannggaa  ;;  CCSSRR  MMOOKKOOTTOO  ;;  CCSSRR  KKiirruummbbuu  qquuii  ssoonntt  pprreessqquuee  nnoonn  uuttiilliisseess..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  
ddee  cceess  aaiirreess  ffoonntt  rreeccoouurrss  aauu  CCSSRR  SStt  BBeennooiitt  ;;  CCSS  MMppaattii,,  BBiibbwwee  eett  HHGGRR  MMwweessoo  ppoouurr  
eennttrraaiinneerr  ddee  ddéébboorrddeemmeenntt,,  rruuppttuurree  ddeess  mmééddiiccaammeennttss    eett  rriissqquuee  ddeess  ccoommpplliiccaattiioonnss  ddeess  
mmaallaaddiieess  ssuuiittee  aauu  rreettaarrdd  qquu’’iillss  ccoonnnnaaiisssseenntt  qquuaanntt  àà  lleeuurr  pprriissee  eenn  cchhaarrggee..  
SSuuiittee  àà  ccee  ddéébboorrddeemmeenntt,,  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ttrriiaaggee  ss’’aapppplliiqquuee  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  FFOOSSAA  
aappppuuyyééeess  nnee  ccoonnssiiddéérraanntt  qquuee  lleess  ccaass  ggrraavveess  ;;  dd’’aauuttrreess  nnee  ssee  rreettrroouuvvaanntt  ppaass  ddaannss  cceett  ééttaatt  
ssoonntt  oobblliiggééss  ddee  ffaaiirree  pplluuss  ddee  2244  hheeuurreess  ssaannss  êêttrree  rreeççuuss  eett  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  aauu  nniivveeaauu  ddeess  
ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  ooffffrraanntt  lleess  ssooiinnss  ggrraattuuiittss..  
DDeess  ccaass  ddee  mmaallnnuuttrriittiioonn  ssoonntt  nnoottiiffiiééss,,  mmaaiiss  ttoouutteess  lleess  ssttrruuccttuurreess  nn’’oonntt  ppaass  ddeess  iinnttrraannttss  
nnuuttrriittiioonnnneellss  ppoouurr  llaa  bboonnnnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee..  
LLeess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ddeess  ccoouuttss  ddaannss  lleess  ssttrruuccttuurreess  ccii--hhaauutt  cciittééeess  eett  eenn  zzoonnee  ddee  ccoonnfflliittss  eesstt  àà  
llaa  bbaassee  ddee  llaa  ssoouuss--uuttiilliissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  mmaatteerrnniittééss,,  ddeess  mmoorrttss  nnééss  eett  qquueellqquueess  ddééccèèss  
mmaatteerrnneellss  ssoonntt  eennrreeggiissttrrééss..  

RRiissqquuee  
ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  

LLaa  pprroommiissccuuiittéé  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  éévvaalluuééeess  
eexxppoossee  cceellllee--ccii  aauuxx  rriissqquueess  dd’’ééppiiddéémmiieess..  
LLaa  mmaallnnuuttrriittiioonn  eett  lleess  IISSTT  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  rriissqquuee  ppootteennttiieell    eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmoorrbbiiddiittéé..  

IImmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee  
ssuurr  lleess  sseerrvviicceess  

CCeerrttaaiinnss  cceennttrreess  ddee  ssaannttééss  ddee  cceess  zzoonneess  ddee  pprroovveennaannccee  ddeess  ddééppllaaccééss  oonntt  ééttéé  aabbaannddoonnnnééss    
eett  cceerrttaaiinn    ppeerrssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt  ddééppllaaccéé  eett  dd’’aauuttrree  eenn  ffuuiittee  ppoouurr  ccaauussee  ddee  nnoonn  rréémmuunnéérraattiioonn  
lliiéé  àà  llaa  nnoonn  uuttiilliissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  sseerrvviicceess..  CCeeppeennddaanntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’aaccccuueeiill,,  lleess  mmaallaaddeess  
ssoonntt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ggrraattuuiitteemmeenntt  eett  ppoouurr  dd’’aauuttrreess  lleess  ssooiinnss  ssoonntt  ppaayyaannttss  ssuuiittee  aauu  mmaannqquuee  
ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  eenn  aappppuuiiss..  
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IInnddiiccaatteeuurrss  ssaannttéé  ((vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddee  bbaassee))  

RRAASS  

SSeerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  ddaannss  llaa  zzoonnee  HHoossppiittaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee,,  CCSSRR,,  CCSS,,  PPSS  
  

AAppppuuii  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ::  MMSSFF//HH,,  JJoohhaannnniitthheerr  eett  SSCCII  

  

RRééppoonnsseess  ddoonnnnééeess    

SSSSPP    (())  eett  ssooiinnss  sseeccoonnddaaiirreess  ((àà  ll’’hhôôppiittaall))  eett  ssaannttéé  ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ((ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  eett  ssooiinnss  aapprrèèss  
aavvoorrtteemmeenntt  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ssttrruuccttuurreess  vviissiittééeess))  

  

GGaappss  eett  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

SSaannttéé  ::  
  EEtteennddrree  ll’’aappppuuii  eenn  ssooiinn  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirree  eett  ddee  ssaannttéé    ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  vveerrss  lleess  

ssttrruuccttuurreess  eennvviirroonnnnaanntteess  cceellllee  qquuii  ssoonntt  aappppuuyyééeess  ((BBuukkaammaa,,  RRuuggaarraammaa,,  MMookkoottoo,,  
KKiirruummbbuu,,  CCBBCCAA  KKiittsshhaannggaa,,  SStt  BBeennooiitt,,  CCSS  KKaahhee,,  CCSS  YYooppaa))  eenn  iinnttrraannttss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  
mmééddiiccaauuxx  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ggrraattuuiittss  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aaffffeeccttééeess  
((ddééppllaaccééss  eett  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiillss))..  

  RReennddrree  ddiissppoonniibbllee  ddeess  kkiittss  PPEEPP  ddaannss  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ssaannttéé  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  
ddeess  vviiccttiimmeess  ddeess  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess..  

  RRééhhaabbiilliitteerr  lleess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess  ddaannss  llaa  zzoonnee  éévvaalluuééee,,  pprriioorriittéé  BBiibbwwee  
  

  
EEdduuccaattiioonn  
YY--aa--tt--iill  uunnee  rrééppoonnssee  
eenn  ccoouurrss  ccoouuvvrraanntt  
lleess  bbeessooiinnss  ddaannss  ccee  
sseecctteeuurr  ??    

OOUUII,,  mmaaiiss  ppaarrttiieelllleemmeenntt    
IIll  yy  aa  llee  ppaarrtteennaaiirree  JJRRSS  qquuii  rrééccoollttee  lleess  ddoonnnnééeess  éédduuccaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess  ddee  MMwweessoo  
cceennttrree..  

IImmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee  
ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  

EEccoolleess  ddééttrruuiitteess,,  ooccccuuppééeess  oouu  ppiillllééeess  zzoonnee  
ddee  ddééppaarrtt,,  ccoommbbiieenn  ____00__  
EEccoolleess,,  ooccccuuppééeess  ppaarr  lleess  ddééppllaaccééss  ddaannss  llaa  
zzoonnee  dd’’aarrrriivvééee,,  ccoommbbiieenn  ____OO____  

YY--aa--tt--iill  ddeess  eennffaannttss  ddééssccoollaarriissééss  ppaarrmmii  lleess  
ppooppuullaattiioonnss  eenn  ddééppllaacceemmeenntt  ??  
OOuuii,,    
SSii  oouuii,,  ccoommbbiieenn  ddee  jjoouurrss  ddee  rruuppttuurree  ::  pplluuss  
ddeess  ______2255____  

  LL’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  ssee  mmaanniiffeessttee  ssuurr  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx  ::  
  SSuurr  llee  ppllaann  hhyyggiiéénniiqquuee  eett  aassssaaiinniisssseemmeenntt  ::  llee  nnoommbbrree  ddeess  llaattrriinneess  aauuxx  EEPP  eesstt  

iinnssuuffffiissaanntt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  pplluuss  ddee  6600  ggaarrççoonnss  uuttiilliisseenntt  uunnee  ppoorrttee  llaattrriinnee  aauu  lliieeuu  ddee  
5500  sseelloonn  llee  ssttaannddaarrdd  WWAASSHH  eett  pplluuss  ddee  5500  ffiilllleess  aauu  lliieeuu  ddee  4400  ;;  

  AAuu  nniivveeaauu  llooggiissttiiqquuee  ::  mmaannqquuee  ddeess  oobbjjeettss  ccllaassssiiqquueess,,  iinnssuuffffiissaannccee  ddee  mmaannuueellss  
ssccoollaaiirreess,,  iinnssuuffffiissaannccee  ddee  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ssccoollaaiirree  eett  ffaaiibbllee  ccaappaacciittéé  dd’’aaccccuueeiill  ;;  

  AAuu  nniivveeaauu  qquuaalliittaattiiff  ::  lleess  eennffaannttss  ttrrèèss  ssttrreessssééss  nnee  ssee  ccoonncceennttrreenntt  pplluuss  aauuxx  ééttuuddeess  eett  
ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  oonn  aassssiissttee  àà  uunnee  ffaaiibbllee  aassssiimmiillaattiioonn  ddee  llaa  mmaattiièèrree  ;;  
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  AAuu  nniivveeaauu  ssoocciiaall  ::  ffaaiibbllee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  dduuee  aauu  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess  
ffrraaiiss  ssccoollaaiirreess  ppaarr  lleess  ééccoolliieerrss  ddééppllaaccééss..  

EEssttiimmaattiioonn  dduu  
nnoommbbrree  dd’’eennffaannttss  
ddééssccoollaarriissééss  àà  
ccaauussee  ddee  llaa  ccrriissee  

  
CCoommmmeennttaaiirree  ::  llee  ggrraapphhiiqquuee  ccii--hhaauutt  mmoonnttrree  qquuee  110000%%  ddee  ggrroouuppeess  cciibbllééss  oonntt  iinnddiiqquuéé  llaa  
ddééssccoollaarriissaattiioonn  dd’’eennffaannttss  aaffffeeccttééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ((ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  ddééssccoollaarriissaattiioonn  ddee  3300%%  eett  
6600%%))  ddaannss  lleess  zzoonneess  vviissiittééeess..  

GGaappss  eett  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  eennddoommmmaaggééeess  ddaannss  llaa  zzoonnee  
  PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  aauuxx  eennffaannttss  vvuullnnéérraabblleess  ddééssccoollaarriissééss  ((eenn  ffrraaiiss  ssccoollaaiirree……))  ddaannss  llaa  zzoonnee  

éévvaalluuééee  ddee  llaa  ZZSS  ddee  MMwweessoo..    
  OOrrggaanniisseerr  uunnee  ééccoollee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ((éédduuccaattiioonn  iinnffoorrmmeellllee))  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  eennffaannttss  

vvuullnnéérraabblleess  yy  ccoommpprriiss  lleess  ddééppllaaccééss  //  rreettoouurrnnééss..  
  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  kkiittss  ssccoollaaiirreess  ddaannss  lleess  ééccoolleess  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  eennffaannttss  vvuullnnéérraabblleess  

((ddééppllaaccééss,,  rreettoouurrnnééss  eett  aauuttrreess))..  
  CCoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ccllaasssseess  aaddddiittiioonnnneelllleess  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’aaccccuueeiillss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  

qquueessttiioonn  ddeess  ccllaasssseess  pplléétthhoorriiqquueess..      
  CCoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  llaattrriinneess  ssccoollaaiirreess  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ééccoolleess..    

  
AAnnnneexxee11  ::  IImmaaggeess  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  

LLiieeuu  PPhhoottoo  
MMOOKKOOTTOO//  
BBUUTTAALLEE  
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DDééppllaaccééss  eenn  ffaammiilllleess  dd’’aaccccuueeiill  àà  MMookkoottoo//BBuuttaallee 

KKIITTSSHHAANNGGAA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSiittee  PPDDII  KKiittsshhaannggaa 

MMWWEESSOO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSiittee  PPDDII  MMwweessoo 

MMPPAATTII    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
SSiittee  PPDDII  MMppaattii 

BBIIBBWWEE    
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SSiittee  PPDDII  BBiibbwwee  

  
AAnnnneexxee  22  ::  CCoonnttaaccttss  ddee  ll’’ééqquuiippee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

NN°°  NNOOMMSS  EETT  PPOOSSTTNNOOMM  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  FFOONNCCTTIIOONN  CCOONNTTAACCTTSS  
0011  JJoosseepphh  LLUUSSII  ddee  NNRRCC    NNRRCC  OOffffiicciieerr  FFSS  jjoosseepphh..lluussii@@nnrrcc..nnoo,,  

TTeell::  00882211880022996677  
0022  NNeeppoo  NNTTIIBBAANNYYEENNDDEERRAA  SSCCII  IISS  NNeeppoo..NNttiibbaannyyeennddee@@ssaavveetthheecchhiillddrreenn..oorr

gg,,  TTeell  ::  00882288330000779922  
0033  MMoouussccaatt  LLUUFFUUNNGGUULLOO  AAIIDDEESS  CChheeff  

dd’’AAnntteennnnee  
mmoouussccaattlluuffuunngguulloo@@ggmmaaiill..ccoomm  
TTeell  ::  00997777445555773366  

0044  BBrraavvee  DDAAUUDDII  CCOONNCCEERRNN  CChhaarrggee  ddeess  
uurrggeenncceess  

bbrraavvee..ddaauuddii@@ccoonncceerrnn..nneett    
TTeell  ::  00881166779977881111  

0055  IIssaaaacc  BBAANNDDUU  AAAAPP--RRPPPP  CChheeff  
dd’’AAnntteennnnee  

iissaaaaccbbaanndduu@@ggmmaaiill..ccoomm    
TTeell  ::  00881133778866663399  

0066  SSoouuvveerraaiinn  NNDDAAKKOOLLAA  SSCCCC--DDRRCC    jjuunniioorrnnddaakkooll@@ggmmaaiill..ccoomm  
0077  DDeessttiinn  NNDDAAHHIIMMAANNAA  CCAAJJEEDD  PPFF  MMRRMM  ddeesshhiinnee4499@@ggmmaaiill..ccoomm    

TTeell  ::  00881133332222881155  
0088  AAlliinnee  MMUUKKAAPPAASSKKAA  AABBCCoomm  AAPP  aalliinneemmuukkaappaasskkaa0011@@ggmmaaiill..ccoomm  
0099  LLAAUURREENNCCEE  GGOOUULLEETT--BB  CCOONNCCEERRNN  PPRRUUGG  llaauurreennccee..ggoouulleett@@ccoonncceerrnn..nneett    

TTeell  ::  ++224433881144991122009977  
1100  JJeerreemmiiee  SSIIYYOOMMOODDEE  AAIIDDEESS  CChhaarrggee  ddeess  

ooppéérraattiioonnss  
JJssiiyyoommooddee@@ggmmaaiill..ccoomm    
TTeell  ::  00881188337766991166  

1111  BBAANNDDUU  BBAALLUUMMEE  GGCCDD  OONNGGDD  AAssss..  
pprrooggrraammmmee  

GGccddrrdd..ccoonnggoo@@ggmmaaiill..ccoomm    
TTeell  00997777339966552222  

1122..  OOMMAARRII  MMUUSSEEMMEE  TThhaaïïss  UUJJPPCC  CCoooorrddiinnaatteeuurr  UUjjppccoonnggdd22001122@@ggmmaaiill..ccoomm  
  TTeell  ::  00997711224433666699  

1133..  IIssssaakkaarr  MMBBOOKKAANNII  IINNTTEERRSSOOSS  OOffff..  
PPrrootteeccttiioonn  

mmbbookkaanniissssaarr@@ggmmaaiill..ccoomm    
TTeell  ::  00881133778866663399  

1144  CCllaauuddee  RRUUMMAASSIIMMIISSII  CCNNRR  NNoonn  
ddiissppoonniibbllee  

ccllrruummaazziimmiiss@@ggmmaaiill..ccoomm    
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