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FAHIM  

Djibouti désarmée face à la 
furie de   l’Oued   
Plus de 50 morts ! C'est le 
bilan provisoire qui risque de 
grossir au fur et à mesure des 
recherches et des opérations 
de secours déclenchées peu 

après les inondations dévastatrices causées par la crue de l'oued 
d'Ambouli à Djibouti, en ce mardi 13 avril 2004. D'une ampleur sans 
précédent, cette catastrophe avait surpris les Djiboutiens dans leur 
sommeil, vers 3H du matin. Eux qui pensaient que la furie de l'oued 
s'était éteinte à jamais !…  Mardi 13 avril (et non un vendredi 13) aura 
été un jour de drame, un " mardi noir " ayant endeuillé le pays. La 
capitale, Djibouti, s'est réveillée ce jour dans une désolation cruelle, 
surtout pour les habitants des quartiers périphériques de l'oued 
d'Ambouli, au sud de la ville. Dix ans après la grande crue de 
novembre 1994, l'oued d'Ambouli a encore une fois fait parler de lui, 
avec son lot de victimes et de saccages.  
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La mort de plus de 50 personnes et 
des dégâts matériels considérables  

Djibouti inondée 2004 

Caravane transportant de l’eau  

 

MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  
ll ’’ UUrrbbaanniissmmee,,  ddee  ll ’’ EEnnvviirroonnnneemmeenntt  
eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrr ii ttooiirree  

DDiirreeccttiioonn  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  
  dduu  TTeerrrr ii ttooiirree  eett  ddee  ll ’’ EEnnvviirroonnnneemmeenntt 
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PPrr ééffaaccee    
  

LLaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  eenn  rraattii ffiiaanntt  llaa  CCCCNNUUCCCC,,  ééttaaii tt  àà  ll ’’ iinnssttaarr   ddeess  aauuttrreess  nnaattiioonnss  dduu  
mmoonnddee  ccoonnsscciieennttee  ddeess  ddaannggeerrss  qquuii   mmeennaaççaaiieenntt  nnoottrree  ssyyssttèèmmee  ppllaannééttaaii rree  mmêêmmee  ssii   eell llee  eenn  
iiggnnoorraaii tt  lleess  ccaauusseess  ssuurr ttoouutt  eenn  ccee  qquuii   aa  ttrraaii tt  aauu  ccoonncceepptt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess..  SS’’ ii ll   
eexxiissttaaii tt  aauussssii   ddeess  pphhéénnoommèènneess  ddoonntt  ll ’’ hhoommmmee  nnee  ppoouuvvaaii tt  aannttiicciippeerr   lleess  ccoonnssééqquueenncceess  llee  ccll iimmaatt  
eenn  ééttaaii tt  bbeell   eett  bbiieenn  uunnee  ddeess  pprr iinncciippaalleess  ii ll lluussttrraattiioonnss..  LLeess  pprréévviissiioonnss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  
ccll iimmaattiiqquueess,,  mmêêmmeess  ddeess  pplluuss  ppeerrttiinneenntteess  ffaaii tteess  ppaarr   lleess  mmooddééll iissaattiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  
ss’’ aavvèèrreenntt  eennccoorree  eennttaacchhééeess  ddee  mmaarrggee  dd’’ iinncceerr ttii ttuuddee..  LLeess  mmeessuurreess  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauussssii   ffoorrmmaattééeess  
ppoouurr   eenn  ddoonnnneerr  lleess  ssoolluuttiioonnss  dd’’ aattttéénnuuaattiioonn  rreeccèèlleenntt  ppaarr   ccoonnssééqquueenntt  àà  lleeuurr   ttoouurr   ddeess  ééccaarr ttss  
dd’’ eerrrreeuurr..    
  
CCoommmmeenntt  aalloorrss  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  mmooddii ffiieerr   llee  ccoouurrss  ddeess  cchhoosseess  oouu  ddiimmiinnuueerr   llaa  tteemmppéérraattuurree  ddee  
ll ’’ aaii rr ,,  oouu  eennccoorree  aarrrrêêtteerr   llaa  pprrooggrreessssiioonn  dd’’ uunnee  iinnttrruussiioonn  ddee  bbiisseeaauu  ssaalléé,,  eettcc..,,  ppoouurr   aaiiddeerr   lleess  
ppooppuullaattiioonnss  aaffffeeccttééeess  ssaannss  ccoonnjjuurreerr  llee  ssoorrtt  eett  ffaaii rree  rreeccoouurrss  àà  ddeess  ssoolluuttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  qquuii   
oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’ uunn  ccoonnsseennssuuss  àà  ll ’’ éécchheell llee  iinntteerrnnaattiioonnaallee??    
  
LLee  ppllaann  dd’’ aaccttiioonn  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ((PPAANNAA))  aa  ééttéé  cceettttee  pprreemmiièèrree  
iinnii ttiiaattiivvee  aaddooppttééee  ppaarr  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  PPaarrttiieess  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  CCaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  
ssuurr   lleess  CChhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ((CCCCNNUUCCCC))  aauuxx  ffiinnss  dd’’ iiddeennttii ffiiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  lleess  pplluuss  
uurrggeenntteess  eett  iimmmmééddiiaatteess  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  pprrééccoonniissééeess  ppoouurr   lleess  
ppooppuullaattiioonnss  aaffffeeccttééeess  ddeess  ppaayyss  lleess  mmooiinnss  aavvaannccééss..  DDjj iibboouuttii ,,  eesstt  ppaarrmmii  cceess  ppaayyss  qquuii   ssee  ssoonntt  
eennggaaggééss  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ssoonn  PPAANNAA..    
  
LL’’ oobbjjeeccttii ff  pprreemmiieerr   ééttaanntt  dd’’ aassssiisstteerr   lleess  ppooppuullaattiioonnss  vvuullnnéérraabblleess,,  ii ll   aa  ééttéé  ffoonnddaammeennttaall   ppoouurr  
DDjj iibboouuttii   ddee  rreecchheerrcchheerr  dd’’ aabboorrdd  àà  iiddeennttii ffiieerr   cceess  ggrroouuppeess  hhuummaaiinnss  mmaaiiss  aauussssii   lleess  sseecctteeuurrss  eett  lleess  
rreessssoouurrcceess  qquuii   ccoonnssttii ttuueenntt  ppoouurr   eeuuxx  lleess  ssoouurrcceess  ddee  ssuubbssiissttaannccee..  CCeettttee  ttââcchhee  aa  ééttéé  rrééaall iissééee  ddee  
mmaanniièèrree  ppaarrttiicciippaattiivvee  aavveecc    lleess  ppaarr ttiieess  pprreennaanntteess  eett  ggrrââccee  àà  ll ’’ aappppuuii   dd’’ uunnee  ééqquuiippee  
pplluurr iiddiisscciippll iinnaaii rree  dd’’ eexxppeerrttss  ddeess  sseecctteeuurrss  ppuubbll iiccss  eett  pprr iivvééss..    
  
LLee  PPAANNAA  eesstt  ddoonncc  eett  aavvaanntt  ttoouutt,,  ppoouurr   lleess  ddjj iibboouuttiieennss,,  uunn  iinnssttrruummeenntt  ccoonnsseennssuueell   ééllaabboorréé  aavveecc  
lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  eett  ppoouurr   ll ’’ EEttaatt  uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  rrééppoonnssee  aauuxx  pphhéénnoommèènneess  ccll iimmaattiiqquueess  qquuii   
aa  rreeççuu  ll ’’ aavvaall   ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess..  II ll   ccoonnssttii ttuuee  uunnee  ééttaappee  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  
ddeessttiinnééee  àà  iiddeennttii ffiieerr   lleess  bbeessooiinnss  iimmmmééddiiaattss  eett  uurrggeennttss  dduu  ppaayyss  aauu  cchhaappii ttrree  ddee  ll ’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess..  LLaa  ffaaiibbllee  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss,,  eett  mmêêmmee  ddee  ll ’’ EEttaatt  
àà  uunnee  cceerr ttaaiinnee  éécchheell llee,,  eesstt  àà  ll ’’ oorr iiggiinnee  ddee  cceettttee  pprrééooccccuuppaattiioonn  eett  uunn  ttrraaii tt  ccoommmmuunn  àà  ttoouutteess  lleess  
ppaarr ttiieess  ffrraaggii ll iissééeess  ppaarr   llaa  mmaauuvvaaiissee  ssii ttuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  eennggeennddrrééee  ppaarr   lleess  
vvaarr iiaabbii ll ii ttééss  eett  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess..  QQuuooii   ddee  pplluuss  rraaiissoonnnnaabbllee  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddeess  
NNaattiioonnss  UUnniieess  ddee  vveennii rr   ppoorr tteerr  ssoonn  ccoonnccoouurrss  àà  ll ’’ aall llééggeemmeenntt  dduu  ffaarrddeeaauu  ddee  cceess  ppooppuullaattiioonnss  
eexxppoossééeess  aauuxx  aallééaass  ccll iimmaattiiqquueess..  
..  
LLee  ddooccuummeenntt  dduu  PPAANNAA,,  ppii lloottéé  ppaarr  llaa  DDii rreeccttiioonn  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrr ii ttooii rree  eett  ddee  
ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ UUrrbbaanniissmmee,,  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  
ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrr ii ttooiirree,,  eesstt  aauussssii   llee  ffrruuii tt  dd’’ uunn  ttrraavvaaii ll   ppaarr ttiicciippaattii ff,,  llaabboorr iieeuuxx  eett  ii ttéérraattii ff  
dd’’ uunn  ggrroouuppee  dd’’ eexxppeerr ttss  aauuqquueell   oonntt  ééttéé  aassssoocciiééss  ddeess  aacctteeuurrss  ddeess  ddii fffféérreennttss  nniivveeaauuxx  rrééggiioonnaall   
((ddiissttrr iicctt))  eett  cceennttrraall   ((aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ssoocciiééttéé  cciivvii llee,,  lleess  ppaarrtteennaaii rreess  eett  llee  sseecctteeuurr  pprr iivvéé))..  LLeess  
rrééssuull ttaattss  ddee  cchhaaqquuee  ééttaappee  oonntt  ééttéé  ssoouummiiss  àà  llaa  vvaall iiddaattiioonn  dduu  ppuubbll iicc,,  ddeess  CCoommii ttééss  ddee  PPii lloottaaggee  eett  
aadd  hhoocc  dduu  PPAANNAA  rreeggrroouuppaanntt  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss  vvii ttaauuxx  dduu  ppaayyss  yy  ccoommpprriiss  lleess  ddéécciiddeeuurrss  
ppooll ii ttiiqquueess..    CC’’ eesstt  llee  ll iieeuu  ddee  rreemmeerrcciieerr   aauu  tteerrmmee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddee  
cceess  ggrroouuppeess  dd’’ eexxppeerr ttss,,  ddeess  ppaarr ttiicciippaannttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivvii llee,,  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  jjeeuunneess,,  ddeess  
ppaarr tteennaaii rreess  eett  ddéécciiddeeuurrss  ddee  llaa  vviiee  nnaattiioonnaallee  qquuii   oonntt  ééttéé  iimmppll iiqquuééss  àà  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  cceett  
iimmppoorrttaanntt  iinnssttrruummeenntt  ddee  ccaaddrraaggee..  JJee  ttiieennss  àà  rreennddrree  nnééaannmmooiinnss  uunn  hhoommmmaaggee  ttoouutt  ppaarr ttii ccuull iieerr  
eett  mméérrii ttéé  àà  AAbboouubbaakkeerr   DDoouuaalléé  WWaaïïssss  ddoonntt  ll ’’ aabbnnééggaattiioonn  eett  llaa  rr iigguueeuurr  aauu  ttrraavvaaii ll   oonntt  ééttéé  ddeess  
ffaacctteeuurrss  ddéétteerrmmiinnaannttss  ppoouurr  llee  ccoouurroonnnneemmeenntt  ddee  ccee  rrééssuull ttaatt..    
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CC’’ eesstt  ppoouurr   mmooii   eennffiinn  ll ’’ ooccccaassiioonn  ddee  ssaalluueerr   aauu  ppaassssaaggee  lleess  eeffffoorrttss  dduu  GGrroouuppee  dd’’ EExxppeerrttss  ddeess  
PPMMAA  ((LLEEGG)),,  llee  PPNNUUEE  eett  àà  ttrraavveerrss  ccee  ddeerrnniieerr   llee  SSeeccrrééttaarr iiaatt  ddee  llaa  CCCCNNUUCCCC  eett  ssoonn  mmééccaanniissmmee  
ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  llee  FFEEMM,,  ppoouurr     lleess  aappppuuiiss  ffiinnaanncciieerrss  eett  tteecchhnniiqquueess  aaccccoorrddééss..  QQuu’’ ii llss  ttrroouuvveenntt  
ttoouuss  iiccii   ll ’’ eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  ggrraattii ttuuddee  eett  nnooss  ffééll iiccii ttaattiioonnss  ppoouurr   llee  ttrraavvaaii ll   aaiinnssii   aaccccoommppll ii   eenn  
ccoommmmuunn..  
  

Elmi Obsieh Waïs  
MMiinniissttrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  ll ’’ UUrrbbaanniissmmee,,    

ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ‘‘ AAmméénnaaggeemmeenntt    
                          dduu  TTeerrrr ii ttooiirree  
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PPrr ééaammbbuullee  

  
LLee  PPllaann  dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaall   dd’’ AAddaappttaattiioonn  ((PPAANNAA))  aa  ééttéé  uunn  pprroocceessssuuss  ddoonntt  llee  ddéémmaarrrraaggee  aa  ééttéé  
llaannccéé  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   eenn  sseepptteemmbbrree  22000033..  LLeess  iinnoonnddaattiioonnss  ddee  22000044  qquuii   oonntt  
eennddeeuuii ll lléé  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  ffaammii ll lleess  àà  DDjj iibboouuttii   oonntt  eennttrraaîînnéé  uunn  rreettaarrdd  ccoonnssiiddéérraabbllee  ddaannss  
ssoonn  éévvoolluuttiioonn  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  mmoobbii ll iissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  oorr iieennttééee  vveerrss  lleess  rrééppaarraattiioonnss  ddeess  ddééggââttss  
ddeess  iinnoonnddaattiioonnss..  MMaaiiss  ddeeppuuiiss  JJuuiinn  22000044,,  ll ’’ aaggeennccee  dd’’ eexxééccuuttiioonn  nn’’ aa  ppaass  ééppaarrggnnéé  uunn  iinnssttaanntt  
ppoouurr  ffaaii rree  aavvaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   ddee  ffiinnaall ii sseerr  llee  ddooccuummeenntt..  
  
LLee  PPAANNAA  aauurraa  ppeerrmmiiss  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  ddee  ssaa  vveerrssiioonn  pprrééll iimmiinnaaii rree  llee  
rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaaccii ttééss  ddee  pplluussiieeuurrss  eexxppeerr ttss  eett  aauurraa  ééttaabbll ii   uunn  ccaaddrree  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  aayyaanntt  
ppoouurr  ttooii llee  ddee  ffoonnddss  ssoonn  aapppprroopprr iiaattiioonn  ppaarr  lleess  ppaarr ttiieess  pprreennaanntteess..    
  
LLee  PPAANNAA  aa  ééttéé  aavvaanntt  ttoouutt  llee  ffrruuii tt  ddee  llaa  ccooll llaabboorraattiioonn  eennttrree  lleess  iinnssttii ttuuttiioonnss  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivvii llee,,  
eett  llee  rrééssuull ttaatt  dd’’ uunn  éécchhaannggee  ffrruuccttuueeuuxx  eennttrree  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  nnoottrree  ppaayyss  
ppoouurr   aassssiisstteerr   lleess  ppooppuullaattiioonnss  lleess  pplluuss  eexxppoossééeess  àà  ccee  qquuee  ll ’’ oonn  ppeeuutt  qquuaall ii ffiieerr   ddee  ccaapprr iicceess  dduu  
ccll iimmaatt..  DDaannss  ssoonn  ééllaabboorraattiioonn,,  llee  PPAANNAA  aa  ssuuiivvii   lleess  ddiirreeccttiivveess  eett  ccaanneevvaass  dduu  LLEEGG  eett  pprr iiss  eenn  
ccoommppttee  ttoouutteess  lleess  eexxppéérr iieenncceess  ccaappii ttaall iissééeess  ppaarr   lleess  aaggeenncceess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  NNaattiioonnss  
UUnniieess  ((IIAA))  eett  pprr iinncciippaalleemmeenntt  llee  PPNNUUEE..    
  
JJee  ttiieennss  àà  rreemmeerrcciieerr   iiccii   ttoouuss  cceeuuxx  qquuii   oonntt  ccoonnttrr iibbuuéé  àà  ssoonn  ééllaabboorraattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  llee  
CCoooorrddiinnaatteeuurr   NNaattiioonnaall   dduu  pprroojjeett  eett  lleess  eexxppeerrttss  nnaattiioonnaauuxx  qquuii   oonntt  eennrr iicchhii   ccee  ddooccuummeenntt  ppaarr  
lleeuurrss  iinneessttiimmaabblleess  aappppoorrttss..    

  
MM..  DDiinnii   AAbbddaall llaahh  OOmmaarr   

DDiirreecctteeuurr   
  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrr ii ttooii rree  

eett  ddee  ll ’’ EEnnvviirroonnnneemmeenntt  
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LL iissttee  ddeess  aaccrr oonnyymmeess  
  
  
AACCBB    AAnnaallyyssee  CCooûûtt  BBéénnééff ii ccee  
AACCEE    AAnnaallyyssee  CCooûûtt  EEffff iiccaaccii ttéé  
AAMMCC    AAnnaallyyssee  MMuull ttii   CCrrii ttèèrreess  
AAMMEE    AAccccoorrddss  MMuull ttii llaattéérraauuxx  ssuurr  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  
AAPPFF    PPllaatteeffoorrmmee  ppooll ii ttiiqquuee  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ((AAddaappttaattiioonn  PPooll ii ccyy  ffrraammeewwoorrkk))  
BBIITT    BBuurreeaauu  IInntteerrnnaattiioonnaall   dduu  TTrraavvaaii ll   
CCCC    CChhaannggeemmeennttss  CCll iimmaattiiqquueess  
CCCCNNUUCCCC    CCoonnvveennttiioonn  CCaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  lleess  CChhaannggeemmeennttss  CCll iimmaattiiqquueess  
CCEERRDD    CCeennttrree  dd’’ ÉÉttuuddeess  eett  ddee  RReecchheerrcchheess  ddee  DDjj iibboouuttii   
CCEESS//  DDRRSS  CCoonnsseerrvvaattiioonn  eett  eennttrreettiieenn  ddeess  ssoollss  
CCHHAA        CCooooppéérraattiioonn  HHyyddrrooggééoollooggiiqquuee  AAll lleemmaannddee  
CCNNDDDD    CCoommmmiissssiioonn    NNaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  
CCNNEE    CCoommiittéé  nnaattiioonnaall   ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  
CCNNII    CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNaattiioonnaallee  IInnii ttiiaallee  
CCRREE    CCoommiittéé  RRééggiioonnaall   ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  
CCSSLLPP    CCaaddrree  SSttrraattééggiiqquuee  ddee  LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  PPaauuvvrreettéé  
CCTTEE    CCoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt    
DDAATTEE    DDiirreeccttiioonn  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  eett  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  
DDSSRRPP    DDooccuummeenntt  SSttrraattééggiiqquuee  ddee  RRéédduuccttiioonn  ddee  llaa  PPaauuvvrreettéé  
EEDDAAMM    EEnnqquuêêttee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  aauupprrèèss  ddeess  mméénnaaggeess  
FFDDJJ  ((FFDD))  FFrraanncc  DDjj iibboouuttii   
FFEEMM    FFoonnddss  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  MMoonnddiiaall   
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Résumé Exécutif  
  

  
  
LLee  ccll iimmaatt  dduu  ppaayyss  
  
SSii ttuuééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  llaa  CCoorrnnee  ddee  ll ’’ AAffrr iiqquuee,,  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  àà  llaa  ssoorrttiiee  ssuudd  ddee  llaa  MMeerr  
RRoouuggee  eett  àà  ll ’’ eexxttrréémmiittéé  oouueesstt  dduu  GGooll ffee  dd’’ AAddeenn..  EEnn  ffoorrmmee  ddee  ccrrooiissssaanntt  mmaarrqquuéé  ppaarr   ll ’’ iinnttrruussiioonn  dduu  GGooll ffee  ddee  
TTaaddjjoouurraahh  eett  llee  GGoouubbhheett,,  llee  ppaayyss  ppaarr ttaaggee  sseess  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  ll ’’ EEtthhiiooppiiee,,  ll ’’ EErryytthhrrééee  eett  llaa  SSoommaall iiee.. 
 
DDee  ppaarr  ssaa  ppoossii ttiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  DDjj iibboouuttii   eesstt  bbaallaayyéé  ppaarr  uunn  ccll iimmaatt  qquuii   ssee  ccaarraaccttéérr iissee  ppaarr  ::     
--  DDeeuuxx  ssaaiissoonnss  bbiieenn  ddiissttiinncctteess,,  uunnee  ssaaiissoonn  ffrraaîîcchhee  eett  uunnee  ssaaiissoonn  cchhaauuddee  ;;   
--  DDeeuuxx  ssaaiissoonnss  ddii tteess  ddee  ttrraannssii ttiioonn    
--  UUnnee  pplluuvviioommééttrr iiee  ffaaiibbllee  eett  ii rr rréégguull iièèrree..    
--  DDeess  tteemmppéérraattuurreess  éélleevvééeess  eenn  ppéérr iiooddee  dd’’ ééttéé  ddééppaassssaanntt  3355°°  ddaannss  llee  ll ii ttttoorraall     
--  UUnnee  éévvaappoorraattiioonn  éélleevvééee  ttoouuttee  ll ’’ aannnnééee  aavveecc  uunnee  éévvaappoottrraannssppiirraattiioonn  ppootteennttiieell llee  mmooyyeennnnee  aannnnuueell llee  ppoouurr  

llee  ppaayyss  ddee  22000000  mmmm;;    
  
LLeess  ggrraannddss  eennsseemmbblleess  ggééooggrraapphhiiqquueess  dduu  ppaayyss  
  
LL’’ hhiissttooii rree  ggééoollooggiiqquuee  mmaarrqquuééee  ppaarr   llee  vvoollccaanniissmmee  eett  llaa  tteeccttoonniiqquuee  eennccoorree  aaccttii vvee  ddee  nnooss  jjoouurrss  eexxppll iiqquuee  ttrrèèss  
bbiieenn  llee  rreell iieeff  ttrrèèss  eessccaarrppéé  eett  ddéévvooii llee  uunnee  ssuucccceessssiioonn  ddee  mmaassssii ffss,,  ddee  ppllaatteeaauuxx  eett  ddee  ppllaaiinneess..  
  
LL’’ oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  ppaayyss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  rreemmoonnttee  àà  pplluussiieeuurrss  ssiièècclleess  eenn  
aarrrr iièèrree..  TTaannddiiss  qquuee  dduurraanntt  llaa  ppéérr iiooddee  ddee  ll ’’ HHoollooccèènnee,,  pplluussiieeuurrss  pphhaasseess  ccll iimmaattiiqquueess  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddééeess  eett  oonntt  
ccoonnttrr iibbuuéé  aauuxx  pphhéénnoommèènneess  ddee  ttrraannssggrreessssiioonn  eett  ddee  rrééggrreessssiioonn  ddeess  llaaccss  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ggrraannddeess  ddéépprreessssiioonnss,,  
ddee  nnooss  jjoouurrss  cceettttee  aall tteerrnnaannccee  sseemmbbllee  ddiissppaarruuee  ccééddaanntt  llaa  ppllaaccee  àà  uunn  ccll iimmaatt  ccoonnttiinnuu  dduu  ttyyppee  ttrrooppiiccaall   aarr iiddee  
ccaarraaccttéérr iisséé  ppaarr  ddee  ffaaiibblleess  pprréécciippii ttaattiioonnss  mmêêmmee  ssii   rréécceemmmmeenntt  eennccoorree  ddeess  ppéérr iiooddeess  ddee  sséécchheerreessssee  oonntt  ééttéé  
ssuuiivviieess  ddee  ffoorrtteess  pprréécciippii ttaattiioonnss  ddee  ll ’’ oorrddrree  ddee  669922,,99  mmmm..    
 
DDoonnnnééeess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  
  
LLaa  ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee    eesstt  eessttiimmééee  àà  pprrèèss  ddee  770000  000000  hhaabbii ttaannttss  eenn  22000044,,  ddoonntt  eennvvii rroonn  lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  vviivveenntt  
ddaannss  llaa  ccaappii ttaallee,,  DDjj iibboouuttii   eett  pprrooggrreessssee  àà  uunn  ttaauuxx  dd’’ aaccccrrooiisssseemmeenntt  aannnnuueell   ttrrèèss  éélleevvéé  ddee  22..88%%..    
  
--  LLee  ppaayyss  bbéénnééffiicciiee  dd’’ uunnee  ddiivveerrssii ttéé  ccuull ttuurreell llee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  rr iicchhee  eett  mméérrii ttee  mmiieeuuxx  qquuee  qquuiiccoonnqquuee  

ll ’’ aappppeell llaattiioonn  ddee  ««  ccaarrrreeffoouurr   ddeess  ccuull ttuurreess  »»..  
  
OOnn  ddéénnoommbbrree  ééggaalleemmeenntt  qquueellqquuee  1100  000000  mmii ll ii ttaaii rreess  eett  ccooooppéérraannttss  ffrraannççaaiiss  eett  lleeuurrss  ffaammii ll lleess,,  aaiinnssii   qquuee  ddeess  
éétthhiiooppiieennss  eett  ssoommaall iieennss,,  rreepprréésseennttaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  1122  eett  3300  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  
  
LLaa  pprreessqquuee  ttoottaall ii ttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  rruurraallee,,  9966..55%%,,  vvii tt  eenn  ddeessssoouuss  dduu  sseeuuii ll   ddee  ppaauuvvrreettéé,,  ttaannddiiss  qquuee  pplluuss  ddee  
8800%%  dd’’ eennttrree  eell llee  vvii tt  ddaannss  uunn  ééttaatt  dd’’ iinnddiiggeennccee,,  eett  nnee  ppeeuutt  ssuubbvveennii rr   àà  sseess  bbeessooiinnss  mmiinniimmaauuxx..    
 
CCoonnddii ttiioonnss  ssoocciiooééccoonnoommiiqquueess  
  
LL’’ ééccoonnoommiiee  ddjj iibboouuttiieennnnee  aa  ccoonnnnuu  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess  uunnee  éévvoolluuttiioonn  hheeuurrttééee  mmaarrqquuééee  
ppaarr   llaa  ssuucccceessssiioonn  ddee  ccrr iisseess  ppooll ii ttiiqquueess  eett  ddee  cchhooccss  ééccoonnoommiiqquueess  ((sséécchheerreessssee  nnoottaammmmeenntt))  qquuii   ssee  ssoonntt  ttrraadduuii ttss  
ppaarr   uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  llaa  ccoommppééttii ttiivvii ttéé  dduu  ppaayyss..  LLee  rreevveennuu  ppaarr   ttêêttee  aa  bbaaiisssséé  ddee  pplluuss  ddee  2255  %%  ppaarr  
rraappppoorrtt  àà  ssoonn  nniivveeaauu  ddee  11998844,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  ddééffiiccii tt  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll ’’ EEttaatt  aatttteeiiggnnaaii tt  1100,,11  %%  dduu  PPIIBB  eenn  11999955..    

LL’’ iinnddiiccee  ssyynntthhééttiiqquuee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  hhuummaaiinnee  àà  DDjj iibboouuttii   eesstt  eessttiimméé  àà  4422,,55  %%  pprroocchhee  ddee  cceelluuii   ddee  ll ’’ eexxttrrêêmmee  
ppaauuvvrreettéé  ddee  4455  %%..  LL’’ aannaallyyssee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  mmoonnttrree  qquuee  cceell llee--ccii   eesstt  ddeevveennuuee  ssttrruuccttuurreell llee..  PPaarr   ssoonn  aammpplleeuurr   eett  
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ssaa  pprrooffoonnddeeuurr,,  eell llee  nn’’ eesstt  ddoonncc  pplluuss  sseeuulleemmeenntt  uunn  pprroobbllèèmmee  ssoocciiaall   mmaaiiss  eesstt  ddeevveennuuee  uunn  vvéérr ii ttaabbllee  ddééffii   ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  llee  ppaayyss..  

LLaa  ppoossii ttiioonn  ggééoossttrraattééggiiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   

DDjj iibboouuttii   ffuutt  lloonnggtteemmppss  ccoonnvvooii ttééee  ppaarr   lleess  ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  ppoossii ttiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr   llaa  
ccôôttee  oorr iieennttaallee  ddee  ll ’’ AAffrr iiqquuee,,  àà  ll ’’ eennttrrééee  ddee  llaa  MMeerr  RRoouuggee,,  aauussssii   bbiieenn  eenn  ttaanntt  qquuee  ddéébboouucchhéé  nnaattuurreell   qquuee  
ccaarrrreeffoouurr  oobbll iiggéé  vveerrss  lleess  ccoonnttiinneennttss  dd’’ EEuurrooppee,,  dd’’ AAffrr iiqquuee  eett  dd’’ AAssiiee..    

CCoonntteexxttee  ppooll ii ttiiccoo  iinnssttii ttuuttiioonnnneell   eett  jjuurr iiddiiqquuee  

LL’’ oorrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  uunn  mmééccaanniissmmee  ddéécceennttrraall iisséé  ttrraannssii ttooiirree  ooùù  lleess  
rrééggiioonnss  ssoonntt  ppllaaccééeess  cchhaaccuunnee  ssoouuss  ll ’’ aauuttoorr ii ttéé  dd’’ uunn  PPrrééssiiddeenntt  ddee  CCoonnsseeii ll   eett  ddee  CCoonnsseeii llss  RRééggiioonnaauuxx  sseerrvvaanntt  
dd’’ oorrggaanneess  ddééll iibbéérraannttss  ddéécciissiioonnnneellss  éélluuss  ddeeppuuiiss  lleess  éélleeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  ddee  MMaarrss  22000066..  CCeettttee  ddiivviissiioonn  dduu  
tteerrrr ii ttooiirree  eenn  cciinnqq  rrééggiioonnss  ppllaaccee  llee  CCoommmmiissssaaii rree  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ccoommmmee  cchheeff  ddee  llaa  cciirrccoonnssccrr iippttiioonn  
tteerrrr ii ttoorr iiaallee  ddééccoonncceennttrrééee  ddee  ll ’’ EEttaatt..    

LLeess  pprr iinncciippaalleess  pprreessssiioonnss  eexxeerrccééeess  ssuurr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  

DDjj iibboouuttii   ffaaii tt  ffaaccee  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  eett  pprroobbllèèmmeess  eennvvii rroonnnneemmeennttaauuxx..    

LLeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu..  LLaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  eennvvii rroonnnneemmeennttaallee  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  llaa  ddiissppoonniibbii ll ii ttéé  ddee  
ll ’’ eeaauu  ppoottaabbllee..  LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ssaall iinniissaattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  aaqquuii ffèèrree  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddee  ttaaii ll llee  
ttrrèèss  ll iiééee  àà  ssaa  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ccii ttéé  ccaappii ttaallee..  

LLaa  ddéésseerr ttii ff iiccaattiioonn..    DDeess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  oonntt  ééttéé  oobbsseerrvvééeess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   cceess  ddiixx  
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..    

LL’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn.. LL’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn  eesstt  ccaarraaccttéérr iisséé  ppaarr   ll ’’ iinnssaalluubbrr ii ttéé  eett  ooùù  ll ’’ ooccccuuppaattiioonn  dduu  
ssooll   ssee  ppoossee  aavveecc  aaccuuii ttéé..   

EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  mmaarriinn..  LLeess  rrééccii ffss  ccoorraall ll iieennss  eett  mmaannggrroovveess  ssoonntt  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  aavvaannccéé..    

LLeess  ddééssaassttrreess  eett  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreellss..    LLaa  ppoossii ttiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   llaa  rreenndd  vvuullnnéérraabbllee  àà  
nn’’ iimmppoorr ttee  qquueell   ddééssaassttrree  nnaattuurreell   pprroovveennaanntt  ddee  llaa  mmeerr   oouu  dduu  ccoonnttiinneenntt..  LLaa  pplluuppaarr tt  ddeess  vvii ll lleess  ccôôttiièèrreess  ssee  
ttrroouuvveenntt  aauu--ddeessssoouuss  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr;;   ssii   bbiieenn  qquuee  ttoouuss  lleess  aannss  lleess  mmeennaacceess  pprroovviieennnneenntt  aauussssii   bbiieenn  ddeess  
iinnoonnddaattiioonnss  eett  ccrruueess  eexxcceeppttiioonnnneell lleess  dd’’ oorr iiggiinneess  ddiivveerrsseess  qquuee  ddeess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess..  LLeess  ddééggââttss  
hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérr iieellss  ssoonntt  iimmmmeennsseess..    

LLeess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eett  vvaarr iiaabbii ll ii ttééss  dduu  ccll iimmaatt  ssuurr   lleess  éélléémmeennttss  bbiioopphhyyssiiqquueess  eett  
sseecctteeuurrss  ccllééss  

LLeess  ééttuuddeess  ddiissppoonniibblleess  oonntt  éévvaalluuéé  ll ’’ iimmppaacctt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ssuurr   lleess  éélléémmeennttss  bbiioopphhyyssiiqquueess  
ccoommmmee  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  oouu  ssuurr   lleess  sseecctteeuurrss  eett  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss,,  mmaarriinnss  eett  tteerrrreessttrreess..  II ll   aa  ééttéé  
ddéémmoonnttrréé  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  cceess  ééttuuddeess  qquuee  llee  rréécchhaauuffffeemmeenntt  ffuuttuurr   ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  llaa  mmeerr   aauuggmmeenntteerraa  llee  
ssttrreessss  ssuubbii   ppaarr   lleess  rrééccii ffss  ccoorraall ll iieennss  eett  aaccccrrooîîttrraa  llaa  ffrrééqquueennccee  ddeess  mmaallaaddiieess  mmaarriinneess..  EEggaalleemmeenntt,,  ii ll   aa  ééttéé  
ddéémmoonnttrréé  qquu’’ àà  llaa  ssuuii ttee  dd’’ uunnee  éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr,,  bbeeaauuccoouupp  ddee  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  ddeevvrroonntt  ffaaii rree  ffaaccee  àà  
uunnee  mmuull ttiippll iiccaattiioonn  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss,,  àà  uunnee  iinntteennssii ffiiccaattiioonn  ddee  ll ’’ éérroossiioonn,,  àà  llaa  ddiissppaarr ii ttiioonn  ddee  zzoonneess  hhuummiiddeess  eett  
ddee  mmaannggrroovveess..  LLeess  ppaayyss  bboorrddaanntt  llaa  MMeerr   RRoouuggee  eett  llee  GGooll ffee  dd’’ AAddeenn  ((zzoonnee  ddee  KKhhoorr   AAnnggaarr))  oonntt  uunnee  
pplluuvviioommééttrr iiee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ffaaiibbllee  eett  ssoonntt  ccaarraaccttéérr iissééss  ppaarr  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  éélleevvééeess..  LL’’ aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  
tteemmppéérraattuurree  aauurraa  uunn  iimmppaacctt  nnééggaattii ff  ssuurr   lleess  mmaannggrroovveess  ccaarr   eell lleess  ddeevvrroonntt  ffaaii rree  ffaaccee  àà  ddeess  ttaauuxx  ddee  ssaall iinnii ttéé  ddee  
pplluuss  eenn    pplluuss  éélleevvééss  qquuii   aaffffeecctteerroonntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  lleeuurr   ccyyccllee  ddee  rreepprroodduuccttiioonn..   

VVuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  DDjj iibboouuttii   aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  

ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  ddeess  sseecctteeuurrss  

LLeess  ééttuuddeess  oonntt  iiddeennttii ffiiéé  ttrrooiiss  sseecctteeuurrss  ((eeaauu,,  aaggrr iiccuull ttuurree  eett  ffoorrêêtt,,  éélleevvaaggee))  eett  ddeeuuxx  ééccoossyyssttèèmmeess  ((ccôôttiieerr   eett  
mmaarriinn))  pprr iioorr ii ttaaii rreess..    

ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  vvii ll llaaggeeooiisseess  eett  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  

LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddjj iibboouuttiieennnneess  ssoonntt  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  ddee  ddoouuzzee  ttyyppeess  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé..  
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11..  LLeess  ppeerrtteess  ddee  tteerrrreess  ddeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  ssoonntt  cceerr tteess  dduueess  eenn  ppaarr ttiiee  àà  ll ’’ éérroossiioonn  ooccccaassiioonnnnééee  ppaarr  
ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr   eett  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  mmaaiiss  aauussssii   eett  ssuurrttoouutt  ppaarr   ll ’’ ooccccuuppaattiioonn  hhuummaaiinnee  eett  lleess  
pprrééllèèvveemmeennttss  ddee  ssaabbllee  eett  aarrggii llee  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  eenn  mmaattéérr iiaauu  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  iimmmmoobbii ll iièèrree..    

22..    IInnoonnddaattiioonn  ddeess  tteerrrreess..    
33..  MMaannqquuee  dd’’ eeaauu  ppoottaabbllee..  
44..  HHaauussssee  ddeess  rr ii ssqquueess  ddee  mmaallaaddiiee..  
55..  DDeessttrruuccttiioonn  ddeess  rrééccooll tteess..    
66..  PPeerr tteess  ddee  bbiiooddiivveerrssii ttéé..    
77..  PPeerr tteess  ddee  bbiieennss  eett  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ééccoonnoommiiqquueess..    
88..  PPeerr tteess  ddee  vviieess  hhuummaaiinneess..    
99..  PPeerr tteess  oouu  mmeennaaccee  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ssuubbssiissttaannccee..    
1100..  PPêêcchheerr iiee..  LLaa  ppêêcchhee  eesstt  uunnee  aaccttiivvii ttéé  fflloorr iissssaannttee  eenn  hhaauuttee  mmeerr   mmaaiiss  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  rreennttaabbllee  ppoouurr   lleess  

pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  rr ii vvaaggeess  dduueess  àà  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  mmaannggrroovveess  eett  àà  ll ’’ éélléévvaattiioonn  ddee  tteemmppéérraattuurree  ddaannss  lleess  
zzoonneess  àà  bbaatthhyymmééttrr iiee  ppeeuu  pprrooffoonnddee    

1111..  BBééttaaii ll   eett  éélleevvaaggee..  LL’’ éélleevvaaggee  eesstt  llee  sseecctteeuurr  eexxppoosséé  àà  ttoouuss  lleess  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess      

1122..  LL’’ iinnttrruussiioonn  ssaall iinnee  rrééssuull ttee  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  eett  ddee  ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’ àà  llaa  
sséécchheerreessssee..  

CCaaddrraaggee  ccoonntteexxttuueell   dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’ aaddaappttaattiioonn  
  
AA  ll   ‘‘ eexxcceeppttiioonn  dduu  mmooiiss  ddee  fféévvrr iieerr   ttoouutteess  lleess  tteemmppéérraattuurreess  mmooyyeennnneess  mmeennssuueell lleess  ddeess  aannnnééeess  qquuaattrree  vviinnggtt  ddiixx  
ssoonntt  ssuuppéérr iieeuurreess  àà  cceell lleess  ddee  llaa  nnoorrmmaallee..  LLaa  ddeerrnniièèrree  ddéécceennnniiee  ((11999911--22000000))  aa  ééttéé  llaa  ddéécceennnniiee  llaa  pplluuss  cchhaauuddee  
eennrreeggiissttrrééee..  

LL’’ oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  ccoouurrbbeess  ddeess  nnoorrmmaalleess  pplluuvviioommééttrr iiqquueess  mmeennssuueell lleess  ((11996611--11999900))  eett  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  
mmooyyeennnneess  mmeennssuueell lleess  rreeccuueeii ll ll iieess    aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ddéécceennnniiee    qquuaattrree  vviinnggtt  ddiixx    ((11999911--22000000))  ffaaii tt  rreessssoorrttii rr ::     

--  UUnnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ssiiggnnii ffiiccaattiivvee  ddee  llaa  pplluuvviioommééttrr iiee  ppoouurr  lleess  mmooiiss  dd’’ aavvrr ii ll   àà  jjuuii ll lleett  
--  UUnnee  ffaaiibbllee  vvaarr iiaattiioonn  eenn  hhaauussssee  ppeeuu  ssiiggnnii ffiiccaattii vvee  ppoouurr  lleess  mmooiiss  dd’’ aaooûûtt  eett  sseepptteemmbbrree  
--    DDeess  hhaauusssseess  iimmppoorrttaanntteess  ppoouurr   lleess  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr   ((aavveecc  uunn  ééccaarr tt  ddee  1166  mmmm  ppaarr   rraappppoorrtt  àà  llaa nnoorrmmaallee))  

eett  dd’’ ooccttoobbrree  ((ééccaarrtt  ssiiggnnii ffiiccaattii ff  ddee  1155--1177  mmmm))..  
--  UUnnee  bbaaiissssee  ppeeuu  ssiiggnnii ffiiccaattiivvee  ppoouurr  lleess  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree  eett  ddéécceemmbbrree..    

  
LLeess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  ppootteennttiieell lleess  iinndduuii tteess  ppaarr  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  sseelloonn  lleess  pprr iinncciippaauuxx  
sseecctteeuurrss  eett  ééccoossyyssttèèmmeess  
 
LLeess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  
  
LLeess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   àà  ll ’’ hhoorr iizzoonn  22005500  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ddoonncc  
ppaarr   uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  pprréécciippii ttaattiioonnss  ddee  44,,44%%  àà  1111%%  eett  ppaarr   uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  mmooyyeennnnee  
aannnnuueell llee  ddee  11,,77°°CC  àà  22,,  11°°CC..  CCeess  cchhaannggeemmeennttss  ddeess  ppaarraammèèttrreess  ccll iimmaattiiqquueess  aauurroonntt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  
iimmppoorrttaanntteess  ssuurr  llee  bbii llaann  hhyyddrroollooggiiqquuee..    

  
OOnn  nnoottee  aaiinnssii   ddeess  bbaaiisssseess  ddeess  vvoolluummeess  dd’’ eeaauu  iinnffii ll ttrrééss  ddaannss  llee  bbaassssiinn  àà  llaa  ssuuii ttee  ddee  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  
pprréécciippii ttaattiioonnss..  LLaa  rreecchhaarrggee  ppaarr   iinnffii ll ttrraattiioonn  ddeess  nnaappppeess  ssoouutteerrrraaiinneess  dduu  ppaayyss  ddééppeenndd  ddeess  ccrruueess  ddeess  oouueeddss,,  ddee  
lleeuurr   dduurrééee  eett  dduu  ttaauuxx  dd’’ iinnffii ll ttrraattiioonn..  UUnnee  bbaaiissssee  ddeess  vvoolluummeess  dd’’ eeaauu  iinnffii ll ttrrééss  ddaannss  lleess  bbaassssiinnss  ddeess  oouueeddss  ssee  
ttrraadduuii rraa  ddoonncc  ppaarr   uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  rreecchhaarrggee  ddeess  nnaappppeess  ssoouutteerrrraaiinneess  uuttii ll iissééeess  ddaannss  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  rruurraalleess  mmaaiiss  aauussssii   uurrbbaaiinneess..  SSii   ccee  ssccéénnaarr iioo  ssee  ccoonnffii rrmmaaii tt  àà  ll ’’ hhoorr iizzoonn  22005500,,  llaa  ssii ttuuaattiioonn  ddeess  
rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  dduu  ppaayyss,,  ddééjjàà  ccrr ii ttiiqquuee,,  rr ii ssqquueerraaii tt    aalloorrss  ddee  ddeevveennii rr   uunn  pprroobbllèèmmee  eennttrraavvaanntt  ttoouuttee  ppoouurrssuuii ttee  
dd’’ uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..    
  
LLeess  eeffffeettss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  aauurroonntt  ddeess  iimmppaaccttss  nnééggaattii ffss  ssuurr   lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ssoouutteerrrraaiinneess  
eett  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  lleeuurr   rreennoouuvveell lleemmeenntt..  LLeess  mmooddii ffiiccaattiioonnss  ddee  llaa  rreecchhaarrggee  aaiinnssii   qquuee  llaa  rreemmoonnttééee  dduu  nniivveeaauu  
mmaarriinn  eennttrree  00,,0088  eett  00,,3399  mmèèttrree  vvoonntt  ssee  rrééppeerrccuutteerr  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ppiiéézzoommééttrr iiqquueess  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii ..    
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LLee  bbaassssiinn  dd’’ iinnffii ll ttrraattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  eesstt  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   eessttiimméé  àà  1122  kkii lloommèèttrreess  ccaarrrrééss..  SSii   ll ’’ oonn  ccoonnssiiddèèrree  lleess  
oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaii tteess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  vvaarr iiaattiioonnss  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  eett  nnoottaammmmeenntt  lleeuurr   rréédduuccttiioonn,,  llee  vvoolluummee  
dd’’ eeaauu  iinnffii ll ttrréé  aannnnuueell lleemmeenntt  ddaannss  llaa  nnaappppee  ddiimmiinnuueerraaii tt,,  ppaassssaanntt  ddee  1111  662255  000000  mm33  àà  99  888833  000000  mm33..    CCeettttee  
bbaaiissssee  ddee  ll ’’ iinnffii ll ttrraattiioonn  ddeevvrraaii tt  aavvooii rr   uunnee  ccoonnssééqquueennccee  iimmppoorrttaannttee  ssuurr   llaa  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee  qquuii  
ddiimmiinnuueerraaii tt  ééggaalleemmeenntt..    
  
DD’’ aauuttrreess  nnaappppeess  llooccaall iissééeess  oouu  ccoonnttiinnuueess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddéénnoommbbrrééeess  ssuurr   llaa  ccaarrttee,,  mmêêmmee  ssii   lleeuurr   eexxppllooii ttaattiioonn  ssee  
ll iimmiittee  àà  ddeeuuxx  ttyyppeess  dd’’ eexxhhaauurree  ::   ppaarr  ppoommppaaggee  eett  ppaarr  ppuuiissaaggee  mmaannuueell   àà  cciieell   oouuvveerr tt  ::   
--  LLeess  ssttaattiioonnss  ddee  ppoommppaaggee  eenn  mmii ll iieeuu  rruurraall ..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  vviivvaanntt  àà  ll ’’ iinnttéérr iieeuurr   dduu  ppaayyss  ss’’ aall iimmeenntteenntt  àà  

ppaarr ttii rr   ddee  ssttaattiioonnss  ddee  ppoommppaaggee  ddoonntt  llaa  ggeessttiioonn  ppaarr  lleess  ppoouuvvooii rrss  ppuubbll iiccss  ddeevviieenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  
iinneeffffiicciieennttee..    

- LLeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  ppaassttoorraauuxx..  DDaannss  llee  ccoonntteexxttee  aaccttuueell ,,  cceess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  ssoonntt  aabbaannddoonnnnééss  
ssaaiissoonnnniièèrreemmeenntt..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  rruurraalleess  ssoonntt  ddoonncc  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  ppaarrccoouurr ii rr   ddeess  ddiissttaanncceess  pplluuss  
iimmppoorrttaanntteess  ppoouurr  aavvooii rr   aaccccèèss  àà  ll ’’ eeaauu..   

 
LLeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee..    
  
LLeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  ssoonntt  ccoommppoossééeess  ddee  ccoouurrss  dd’’ eeaauu  nnoonn  ppéérreennnnee  ddoonntt  uunnee  ppaarrttiiee  ssee  jjeettttee  ddaannss  lleess  ppllaaiinneess  
eennddoorrééiiqquueess  ddee  ll ’’ iinnttéérr iieeuurr   eett  ll ’’ aauuttrree  ssee  ppeerrdd  eenn  mmeerr..  CCeess  eeaauuxx  ccoonnssttii ttuueenntt  ll ’’ uunnee  ddeess  pprr iinncciippaalleess  ssoouurrcceess  
dd’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rruurraalleess..  EEnn  ggéénnéérraall   eell lleess  ssoonntt  ppeeuu  eexxppllooii ttééeess  ((55%%)),,  llee  rreessttee  ssee  
ppeerrddaanntt  ppaarr  rruuiisssseell lleemmeenntt  ((66..55))  eett  éévvaappoorraattiioonn  ((9922..55%%))..   
 
LL’’ aaggrr iiccuull ttuurree  eett  llaa  ssééccuurr ii ttéé  aall iimmeennttaaii rree    
  
LLeess  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee  ffrraaggii ll iisseenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ aaggrr iiccuull ttuurree  eett  ddee  ll ’’ éélleevvaaggee  ttoouutt  
eenn  ll iimmii ttaanntt  lleeuurrss  pprroodduuccttiivvii ttééss..  LLeess  ffoorr tteess  tteemmppéérraattuurreess  eennrreeggiissttrrééeess  aaiinnssii   qquuee  lleess  vvaarriiaattiioonnss  ddeess  
pprréécciippii ttaattiioonnss  oonntt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr   llaa  pphhyyssiioollooggiiee  ddeess  ppllaanntteess  ccuull ttiivvééeess  aaiinnssii   qquuee  ssuurr   llee  cchheepptteell   ddaannss  ssaa  
ggéénnéérraall ii ttéé..  
  
EEttaanntt  ddoonnnnéé  llaa  ffrraaggii ll ii ttéé  eett  llaa  rraarreettéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess  ((nnoottaammmmeenntt  ll ’’ eeaauu)),,  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  aaggrr iiccoollee  ddeess  
ddii fffféérreennttss  bbaassssiinnss  vveerrssaannttss  ddeess  oouueeddss  sseemmbbllee  ssuubbii rr   ddeess  eeffffeettss  ddééggrraaddaannttss  eett  mmuull ttiipplleess    
  
LLeess  aaggrriiccuull tteeuurrss  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  aauuxx  bbaaiisssseess  ddee  rreennddeemmeenntt  ddeess  ddii fffféérreenntteess  ccuull ttuurreess  mmaarraaîîcchhèèrreess  eett  ffrruuii ttiièèrreess  
pprraattiiqquuééeess  ddaannss  llee  ppaayyss  ((vvooii rr   ttaabblleeaauu))..    
  
LLeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss  
  
LLeess  pprr iinncciippaalleess  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ffaacctteeuurrss  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ppllaaiinneess  ccôôttiièèrreess::   
--  ccrruueess  ddéévvaassttaattrr ii cceess  ddeess  oouueeddss  ffaavvoorr iissééeess  ppaarr   ll ’’   éérroossiioonn  ddeess  ssoollss  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee    cceess  oouueeddss  

ssuubbiissssaanntt  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ccaauussééee  ppaarr   llee  ddéébbooiisseemmeenntt,,  llee  ssuurrppââttuurraaggee  ddeess  tteerrrraasssseess  aavvooiissiinnaanntteess  eett  
ll ’’ eexxttrraaccttiioonn  ddeess  aall lluuvviioonnss,,  eettcc..      

--  ssaall iinniissaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss  ccuull ttiivvééss  dduuee  àà  llaa  rreemmoonnttééee  dduu  nniivveeaauu  dduu  bbiisseeaauu  ssaalléé  ddee  ll ’’ aavvaall     vveerrss    
ll ’’ aammoonntt  ddeess  oouueeddss  aacccceennttuuééee  ppaarr  llaa  sséécchheerreessssee  ;;   

--  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’ aall lluuvviioonnss  ddaannss  lleess  ll ii ttss  ddeess  oouueeddss  ppoouurr  ssaattiissffaaii rree  lleess  bbeessooiinnss  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ;;   
--  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ffeerrttii ll ii ttéé  ddeess  ssoollss..    
  
ÉÉccoossyyssttèèmmeess  ddeess  ppllaaiinneess  
  
LLeess  pprr iinncciippaalleess  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ffaacctteeuurrss  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ppllaaiinneess  ddee  ll ’’ iinnttéérr iieeuurr  ::     
--  BBaaiissssee  dduu  nniivveeaauu  ddeess  ppuuii ttss,,  ssuurr ttoouutt  eenn  ééttéé  oouu  eenn  ppéérr iiooddee  ddee  sséécchheerreessssee  ;;   
--  DDeessttrruuccttiioonn  ddeess  bbeerrggeess  eett  eennssaabblleemmeenntt  ddeess  ppuuii ttss;;   
--  BBaaiissssee  ddee  llaa  ffeerr ttii ll ii ttéé  ddeess  ssoollss  dduuee  àà  llaa  ssaall iinnii ttéé  ccrrooiissssaannttee  ddeess  eeaauuxx  ddeess  ppuuii ttss  eett//oouu  bbaaiissssee  dduu  nniivveeaauu  ddee  

cceess  ddeerrnniieerrss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  cceerr ttaaiinnss  sseecctteeuurrss  ddeess  tteerrrraasssseess  dd’’ ooùù  bbaaiissssee  ddeess  rreennddeemmeennttss  eett  ddeess  rreevveennuuss  ;;   
--  MMaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ eeaauu  ppoouurr  ll ’’ ii rr rr iiggaattiioonn  eett  eemmppllooii   ddee  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  iinnaaddééqquuaattss  eett  ccooûûtteeuuxx  ;;   
--  EEnnvvaahhiisssseemmeenntt  dduu  PPrroossooppiiss  sspp..    
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--  LLaa  ffrraaggii ll ii ttéé  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  iinndduuii ttee  ppaarr   llaa  ddéésseerrttii ffiiccaattiioonn  aa  eennttrraaîînnéé  uunnee  ppeerr ttee  qquuaassii --ttoottaallee  ddee  llaa  ffaauunnee    
ssaauuvvaaggee  dduu  mmooiinnss  ssoonn  ddééppllaacceemmeenntt  vveerrss  dd’’ aauuttrreess  ssii tteess  pplluuss  vviiaabblleess..  

  
SSccéénnaarriiooss  ccll iimmaattiiqquueess  pprroojjeettééss  
 
--  LLeess  vvaarr iiaattiioonnss  ddeess  mmooyyeennnneess  aannnnuueell lleess  ddee  tteemmppéérraattuurreess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   sseerraaiieenntt  ppoossii ttiivveess  

eett  ccoommpprr iisseess  eennttrree  00..66  eett  22..44°°CC;;    
--  LLeess  cchhaannggeemmeennttss  ddeess  mmooyyeennnneess  aannnnuueell lleess  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  àà  DDjj iibboouuttii   vvaarr iieerraaiieenntt  ddaannss  uunnee  

ffoouurrcchheettttee  ddee  --1100..99  %%  eett  1177..11  %%;;     
 
LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  aaccttuueellss  eett  pprroojjeettééss  
  
LLeess  ddii fffféérreennttss  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  ssee  mmaannii ffeesstteenntt  ppaarr  ll ’’ iinntteennssii ttéé  eett  llaa  ffrrééqquueennccee  eett  ii llss  sseerroonntt  dd’’ aauuttaanntt  pplluuss  
ggrraavviissssiimmeess  ppaarr  lleeuurrss  iimmppaaccttss  qquuee  lleess  vviiccttiimmeess  eett  lleess  sseecctteeuurrss  sseerroonntt  mmooiinnss  pprrééppaarrééss..    
  
LLeess  iimmppaaccttss  ccoouurraannttss  ppaarr  pphhéénnoommèènnee  ccll iimmaattiiqquuee    
  
LLeess  iimmppaaccttss  ddeess  sséécchheerreesssseess  
 
LLeess  iimmppaaccttss  ddee  llaa  sséécchheerreessssee  ssoonntt  uunnee  ppeerr ttee  eett  uunn  aaffffaaiibbll iisssseemmeenntt  ddeess  ttrroouuppeeaauuxx  eennttrraaîînnaanntt  llaa  ppaauuppéérriissaattiioonn  
ddeess  éélleevveeuurrss..  AAuuccuunn  rreecceennsseemmeenntt  rréécceenntt  nn’’ eesstt  ddiissppoonniibbllee  ssuurr   lleess  eeffffeeccttii ffss  eett  llaa  ccoommppoossii ttiioonn  dduu  cchheepptteell   
nnaattiioonnaall ..  II ll   ppeeuutt  êêttrree  eessttiimméé  àà  pprrèèss  ddee  11  mmii ll ll iioonn  ddee  ttêêtteess  eett  ccoonncceerrnnee  pprrèèss  ddee  11//33  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss..  
EEnn  aannnnééeess  ddee  sséécchheerreessssee,,  cceerr ttaaiinnss  éélleevveeuurrss  ppeerrddeenntt  pprreessqquuee  llaa  ttoottaall ii ttéé  ddee  lleeuurr   cchheepptteell   eett  nn’’ oonntt  pplluuss  dd’’ aauuttrree  
ssoolluuttiioonn  qquuee  dd’’ aall lleerr  eenn  vvii ll llee..    
  
II mmppaaccttss  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  
  
LL’’ iimmppaacctt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  iinnoonnddaattiioonnss  ss’’ eesstt  mmaannii ffeessttéé  ppaarr   ddeess  ddoommmmaaggeess  iimmppoorrttaannttss  aauussssii   bbiieenn  ssuurr   llee  bbééttaaii ll   
qquuee  ssuurr  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  hhyyddrraauull iiqquueess  eett  aaggrr iiccoolleess..    LLaa  dduurrééee  eett  ffrrééqquueennccee  ddeess  ccrruueess  ddeess  
oouueeddss  ssoonntt  vvaarr iiaabblleess  eett  ssoonntt  pprrooppoorrttiioonnnneell lleess    àà  ll ’’ iinntteennssii ttéé  eett  iimmppoorr ttaannccee  ddeess  pplluuiieess    aaiinnssii   qquuee  ddeess  rréésseeaauuxx  
hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess  ddrraaiinnééss  ((ssuuppeerr ffiicciiee  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt))..    

CCaaddrree  dduu  PPrrooggrraammmmee  dd’’ aaddaappttaattiioonn  

LLee  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   ss’’ iinnssppii rree  ddeess  ddii fffféérreennttss  ddooccuummeennttss  ddee  ppllaannii ffii ccaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  llee  PPllaann  dd’’ aaccttiioonn  
nnaattiioonnaall   ppoouurr   ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ((PPAANNEE)),,  llee  ppllaann  dd’’ aaccttiioonn  nnaattiioonnaall   ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ddéésseerr ttii ffiiccaattiioonn,,  llaa  
ssttrraattééggiiee,,  mmoonnooggrraapphhiiee  eett  ppllaann  dd’’ aaccttiioonn  nnaattiioonnaall   ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssii ttéé  bbiioollooggiiqquuee,,  llee  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  
iinnttééggrrééee  ddee  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree,,  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnii ttiiaallee  eett  sseeccoonnddee,,  llaa  llooii   dd’’ oorr iieennttaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
ssoocciiaallee  22000011--22001100  eett  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’ aaccttiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  dduu  PPEERRSSGGAA..  EEnn  ppaarr ttiiccuull iieerr,,  llee  PPAANNAA  pprreenndd  
aappppuuii   aauu  ppllaann  eennvvii rroonnnneemmeennttaall   ssuurr  llee  PPAANNEE  eett  aauu  ppllaann  mmaaccrrooééccoonnoommiiqquuee  ssuurr   lleess  oouuttii llss  ddee  ppii lloottaaggee  
ééccoonnoommiiqquuee  ddééffiinniiss  ppaarr   llaa  llooii   dd’’ oorr iieennttaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  ((LLOOEESS))  eett  llee  CCaaddrree  SSttrraattééggiiqquuee  ddee  LLuuttttee  
ccoonnttrree  llaa  PPaauuvvrreettéé  ((CCSSLLPP))..    

LLee  PPAANNAA  ffaavvoorr iissee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssyynneerrggiiee  aavveecc  lleess  iinnii ttiiaattiivveess  eenn  ccoouurrss  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   eenn  
mmaattiièèrree  dd’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  eett  eenn  ppaarrttiiccuull iieerr  ttoouutteess  lleess  aaccttiivvii ttééss  iinnssccrr ii tteess  aauu  NNEEPPAADD  mmaaiiss  aauussssii   cceell lleess  
ssoouutteennuueess  ppaarr   llee  FFoonndd  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  MMoonnddiiaall   oouu  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  
ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt..        

CC’’ eesstt  ppoouurrqquuooii ,,  eenn  vvuuee  dd’’ aassssuurreerr   uunnee  mmeeii ll lleeuurree  qquuaall ii ttéé  ddee  vviiee  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  ddjj iibboouuttiieennnneess,,  ii ll   aa  ééttéé  ttrrèèss  
iimmppoorrttaanntt  ppoouurr   lleess  ppaarr ttiieess  pprreennaanntteess  ddee  ccii rrccoonnssccrr ii rree  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  PPAANNAA  ddaannss  uunn  ccaaddrraaggee  oorr iiggiinneell   aayyaanntt  
uunnee  vviissiioonn  pprroossppeeccttiivvee  àà  lloonngg  tteerrmmee,,  aavveecc  uunnee  mmiissssiioonn  bbiieenn  ddééffiinniiee  aauu  PPAANNAA  eett  ddeess  oobbjjeeccttii ffss  aauussssii   pprréécciiss  
qquuee  pprroommeetttteeuurrss..    

VViissiioonn  

LLaa  vviissiioonn  pprroossppeeccttiivvee  dduu  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  ddee  ppaarraacchheevveerr   uunnee  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ooppttiimmaallee  aauuxx  
ccoommmmuunnaauuttééss  ffaaccee  aauuxx  iimmppaaccttss  aaddvveerrsseess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarr iiaabbii ll ii ttééss  ccll iimmaattiiqquueess..  

MMiissssiioonn  
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LLee  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   vviissee  àà  ccoommmmuunniiqquueerr   lleess  bbeessooiinnss  uurrggeennttss  eett  iimmmmééddiiaattss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  eett  lleess  ooppttiioonnss  ddee  
rrééppoonnssee  aauuxx  iimmppaaccttss  aaddvveerrsseess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ttoouutt  eenn  ddéévveellooppppaanntt  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  
rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaaccii ttééss  ddeess  ppaarr ttiieess  pprreennaanntteess  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee..  

  OObbjjeeccttii ffss  

LLeess  pprr iinncciippaauuxx  oobbjjeeccttii ffss  dduu  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   ssoonntt  ::   

11..  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  vviieess  hhuummaaiinneess  eett  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee,,  rreessssoouurrcceess,,  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  
eennvviirroonnnneemmeenntt;;   

22..  LL’’ iiddeennttii ffiiccaattiioonn  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  bbeessooiinnss  uurrggeennttss  eett  iimmmmééddiiaattss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  
llaa  bbaassee  aauuxx  iimmppaaccttss  aaddvveerrsseess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarr iiaabbii ll ii ttééss  ccll iimmaattiiqquueess    

33..  LL’’ iinnttééggrraattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  eett  oobbjjeeccttii ffss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  ppooll ii ttiiqquueess  sseeccttoorr iieell lleess  eett  ddee  ppllaannii ffiiccaattiioonn  
nnaattiioonnaallee  

44..  LLaa  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss,,  ssoocciiééttéé  cciivvii llee  eett  ddéécciiddeeuurrss  ssuurr   ll ’’ aammpplleeuurr  ddeess  iimmppaaccttss  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eett  bbeessooiinnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  yy  rreellaattii ffss..  

BBeessooiinnss  pprr iioorr ii ttaaii rreess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ aaddaappttaattiioonn    

LLeess  ooppttiioonnss  pprrooppoossééeess  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  oonntt  ééttéé  hhiiéérraarrcchhiissééeess  ssuurr   bbaassee  ddee  ccrr ii ttèèrreess  eett  ccllaassssééeess  eenn  
ddeeuuxx  ccaattééggoorr iieess,,  cceell lleess  dd’’ iinntteerrvveennttiioonn  eett  cceell lleess  ddii tteess  dd’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt..  QQuuaattoorrzzee  ooppttiioonnss  aauu  ddééppaarrtt  
aavvaaiieenntt  ééttéé  ddééffiinniieess  ((ddoonntt  33  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  33  eenn  aaggrr iiccuull ttuurree,,  22  eenn  éélleevvaaggee,,  33  eenn  ffoorrêêtt  eett  33  eenn  zzoonnee  
ccôôttiièèrree))  ppuuiiss  ssuubbiieess  uunn  pprreemmiieerr  rreeggrroouuppeemmeenntt  eenn  1111  ooppttiioonnss  eett  eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee  eenn  44  ffiinnaalleess,,  qquuii   ssoonntt  ::   

11..  RRéédduuccttiioonn  ddeess  rr iissqquueess  ll iiééss  aauu  cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee  ppoouurr   lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  zzoonneess  
ccôôttiièèrreess  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee,,  aaddaappttééee  eett  ppaarrttiicciippaattiivvee  aavveecc  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  
ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  

22..  AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  eett  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ssoollss  eett  ddeess  
rreessssoouurrcceess  vvééggééttaalleess  ppoouurr  eenn  rréédduuii rree  lleess  rr iissqquueess  aassssoocciiééss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  

33..  PPrroommoottiioonn  ddeess  mmeessuurreess  eett  aaccttiioonnss  aaddaappttééeess  dd’’ aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  eeaauuxx  ddee  ssuurr ffaaccee,,  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  tteecchhnniiqquueess  dd’’ ii rr rr iiggaattiioonn  eett  dd’’ eexxhhaauurree  ppoouurr   llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  
nnoottaammmmeenntt  ddeess  mmaannggrroovveess  eett  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ssaall iinnii ttéé  ddeess  tteerrrreess    

44..  PPrroommoouuvvooii rr   ddeess  mmeessuurreess  aaddaappttééeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  
DDjj iibboouuttii ..  
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II   II nntt rr oodduucctt iioonn  
  
LLee  mmoonnddee  eennttiieerr  pprreenndd  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoonnsscciieennccee  qquuee  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  oobbsseerrvvééss  dduurraanntt  llee  
2200èèmmee  ssiièèccllee  vvoonntt  ssee  ppoouurrssuuiivvrree  aauu  2211iièèmmee  ssiièèccllee  mmaaiiss  eenn  ss’’ aacccceennttuuaanntt  eett  eenn  ooccccaassiioonnnnaanntt  ddeess  iimmppaaccttss  pplluuss  
ggrraavveess  ddaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  rrééggiioonnss  ddee  llaa  ppllaannèèttee..  LLeess  ssyyssttèèmmeess  nnaattuurreellss  eett  hhuummaaiinnss  ssoonntt  ddoonncc  ccoonnttrraaiinnttss  ddee  
ssuubbiirr  lleess  iinncciiddeenncceess  ddee  cceess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  ffaaiissaanntt  aappppeell   aaiinnssii   àà  llaa  nnoottiioonn  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  aauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess..  
  
SSeelloonn  llaa  ll ii ttttéérraattuurree  dduu  GGIIEECC,,  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ssoonntt  ddii ttss  vvuullnnéérraabblleess  ::  ««ss’’ ii ll ss  ssoonntt  eexxppoossééss  eett//oouu  sseennssiibblleess  aauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eett//oouu  ssii   lleess  ppoossssiibbii ll ii ttééss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ssoonntt  ll iimmiittééeess»»..  DDee  ccee  ffaaii tt,,  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ssee  
ttrraadduuii tt  ppaarr  llee  ddeeggrréé  sseelloonn  lleeqquueell   uunn  ssyyssttèèmmee  rriissqquuee  ddee  ssuubbiirr  oouu  dd’’ êêttrree  aaffffeeccttéé  nnééggaattiivveemmeenntt  ppaarr  lleess  eeffffeettss  
nnééffaasstteess  oouu  ccaattaassttrroopphhiiqquueess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquuee  eett  lleess  
pphhéénnoommèènneess  eexxttrrêêmmeess..  EEll llee  ddééppeenndd  dduu  ccaarraaccttèèrree,,  ddee  ll ’’ aammpplleeuurr,,  eett  dduu  rryytthhmmee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  
aauuxxqquueellss  uunn  ssyyssttèèmmee  eesstt  eexxppoosséé,,  mmaaiiss  aauussssii   ddee  ssaa  sseennssiibbii ll ii ttéé  eett  ddee  ssaa  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn..  
  
EEtt  ssii   ddee  nnooss  jjoouurrss,,  lleess  ttrraavvaauuxx    dduu  GGIIEECC,,  ddeess  sscciieennttii ff iiqquueess  eett  aauuttrreess  eexxppeerrttss  dduu  ccll iimmaatt  oonntt  ddéémmoonnttrréé  
ll ’’ iinnff lluueennccee    nnoottooiirree  ((oouu  llaa  ccoorrrrééllaattiioonn))  ddeess  aaccttiivvii ttééss  hhuummaaiinneess  ssuurr  llee  ccll iimmaatt  àà  ppaarrttii rr  ddee  llaa  mmooddii ff iiccaattiioonn  ddee    llaa  
ccoommppoossii ttiioonn  cchhiimmiiqquuee  ddee  ll ’’ aattmmoosspphhèèrree  eett  llaa  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddee  ll ’’ eeff ffeett  ddee  sseerrrree  nnaattuurreell   qquuii   mmaaiinntteennaaii tt  llaa  
tteemmppéérraattuurree  mmooyyeennnnee  gglloobbaallee  ddee  ll ’’ aaiirr  aauuttoouurr  ddee  1144°°CC  ((oouu  eennccoorree  llaa  ffrraaggii ll iissaattiioonn  ddee  llaa  ccoouucchhee  pprrootteeccttrriiccee  
dd’’ oozzoonnee  ddee  nnoottrree  ssyyssttèèmmee  tteerrrreessttrree)),,  lleess  iimmppaaccttss  nnee  ssoonntt  ppaass  rreesssseennttiiss  aauu  mmêêmmee  ddeeggrréé  sseelloonn  lleess  ppaayyss  eett  lleess  
rrééggiioonnss..  

  
LLeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  qquuii   eenn  rrééssuull tteenntt  oonntt  ppoouurr  mmaannii ffeessttaattiioonnss  ll ’’ éélléévvaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree,,  lleess  
vvaarriiaattiioonnss  ddaannss  lleess  pprréécciippii ttaattiioonnss,,  ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr,,  ll ’’ aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ffrrééqquueennccee  eett  ddee  
ll ’’ iinntteennssii ttéé  ddeess  pphhéénnoommèènneess  eett  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  eexxttrrêêmmeess  eett  ccoommmmee  ccoonnssééqquueenncceess  ffaaii rree  ppeesseerr  ddeess  mmeennaacceess  
ccoonnssttaanntteess  ssuurr  lleess  vviieess  hhuummaaiinneess,,  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  eett  eennvvii rroonnnneemmeenntt  bbiioopphhyyssiiqquuee..    

  
EEnn  ddééppii tt    ddeess  iinncceerrttii ttuuddeess  ssuurr  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  dduu  ccll iimmaatt  àà  ll ’’ éécchheell llee  rrééggiioonnaallee,,  eett  mmaallggrréé  lleess  iimmpprréécciissiioonnss  ddeess  
pprroojjeeccttiioonnss  gglloobbaalleess  ddee  cchhaannggeemmeennttss    ccll iimmaattiiqquueess,,  ddeess  tteennttaattiivveess  dd’’ aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  iimmppaaccttss  oonntt  ééttéé  rrééaall iissééeess  
àà  ttrraavveerrss  lleess  ccoonnttiinneennttss  mmaaiiss  aauussssii   àà  DDjj iibboouuttii   ((CCNNII,,  22000011))  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  mmooddèèlleess  iinnttééggrraanntt  lleess  llooiiss  pphhyyssiiqquueess  
rrééggiissssaanntt  lleess  pphhéénnoommèènneess  aattmmoosspphhéérriiqquueess..  CC’’ eesstt  eenn  rrééppoonnssee  aauuxx  ddééggââttss  ddééssaassttrreeuuxx  eett  iimmpprréévviissiibblleess  ccaauussééss  
ppaarr--ccii   eett  ppaarr--llàà  qquuee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   àà  ll ’’ iinnssttaarr  ddeess  aauuttrreess  nnaattiioonnss  lleess  mmooiinnss  aavvaannccééeess  aa  ddéébboouucchhéé  
ssuurr  uunnee  ssttrraattééggiiee  ccoonncceerrttééee  aauuxx  ddii ff fféérreennttss  éécchheelloonnss,,  rrééggiioonnaall   eett  nnaattiioonnaall ,,  bbaassééee  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  lleess  pplluuss  
uurrggeennttss  eett  iimmmmééddiiaattss  ddeess  sseecctteeuurrss  eett  ggrroouuppeess  vvuullnnéérraabblleess..  CC’’ eesstt  ppaarr  eesssseennccee  cceellaa  qquuee  ll ’’ oonn  eenntteenndd  ppaarr  PPllaann  
dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaall   aauuxx  ff iinnss  dd’’ AAddaappttaattiioonn  ((PPAANNAA))  qquuii   ssee  vveeuutt  uunn  rrééff lleexxee  ccooddii ff iiéé  ddee  mmii ll ll iieerrss  ddee  pprroodduucctteeuurrss  
dduu  mmoonnddee  rruurraall   ppoouurr  ss’’ aaddaapptteerr  aauuxx  vvaarriiaattiioonnss  dduu  ccll iimmaatt  eett  àà  llaa  ffooiiss  uunn  pprroocceessssuuss  iinnttééggrréé  aauu  ccaaddrree  ddee  
ppllaannii ff ii ccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  rrééssuull ttaanntt  dd’’ uunnee  llaarrggee  ccoonnssuull ttaattiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess..  
  
LLee  pprroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ccee  PPAANNAA  ii ll lluussttrréé  ddaannss  llee  ggrraapphhiiqquuee  66  ss’’ eesstt  iinnssppiirréé  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  ddeess  
ddii rreeccttii vveess  dduu  GGrroouuppee  dd’’ EExxppeerrttss  ddeess  PPMMAA  ccoonnnnuu  ssoouuss  ssoonn  ssiiggllee  aannggllaaiiss  LLEEGG  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddeess  lleeççoonnss  
ttii rrééeess  ddeess  eexxppéérriieenncceess  ccaappii ttaall iissééeess  ppaarr  lleess  aaggeenncceess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  LLee  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  eenn  rrééccaappii ttuullee  lleess  
pprriinncciippaauuxx  rrééssuull ttaattss..    
  
RRééssuull ttaattss  qquuii   ssoonntt  pprréésseennttééss  sseelloonn  uunnee  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  ddeessccrriippttiivvee  ddee  ll ’’ ééttaatt  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  ppaayyss  tteell llee  
qquu’’ eell llee  rreessssoorrtt  ddee  llaa  ll ii ttttéérraattuurree  eexxiissttaannttee  eett  ddaannss  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiiee  ttrraaii ttaanntt  ddeess  bbeessooiinnss  uurrggeennttss  eett  
iimmmmééddiiaattss  dd’’ aaddaappttaattiioonn..  EEnn  tteerrmmee  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn,,  cceellaa  ssiiggnnii ff iiee  qquu’’ uunnee  pprreemmiièèrree  sseeccttiioonn  iinnttrroodduuii tt  lleess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggéénnéérraalleess  dduu  ppaayyss,,  lleess  pprriinncciippaalleess  pprreessssiioonnss  eexxeerrccééeess  ssuurr  
ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llaa  ccoorrrrééllaattiioonn  eennttrree  lleess  iimmppaaccttss  dduu  CCCC  eett  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  pprroocceessssuuss  bbiioopphhyyssiiqquuee  eett  ddeess  
sseecctteeuurrss  cclleeffss  dduu  ppaayyss..  DDaannss  llaa  sseeccoonnddee  ppaarrttiiee  ii ll   sseerraa  pplluuttôôtt  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  rrééppoonnssee  ddéévveellooppppééee  
ppaarr  llee  ppaayyss  àà  ttrraavveerrss  uunnee  sséérriiee  dd’’ ooppttiioonnss  pprriioorrii ttaaii rreess  hhiiéérraarrcchhiissééeess  eett  uunnee  ddeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  ssuuiivviiee..  

PARTIE 1 : PRESENTATION ET JUSTIFICATION 
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II II   CCoonntteexxttee  nnaatt iioonnaall   
 

22..11  CCaarr aaccttéérr iisstt iiqquueess  ggééooggrr aapphhiiqquueess  
  
CCeettttee  sseeccttiioonn  pprréésseennttee  uunnee  llééggèèrree  ddeessccrriippttiioonn  ddeess  ccoonntteexxtteess  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  ddéémmooggrraapphhiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  
ppooll ii ttiiqquuee  eett  ssoocciiaall   dduu  ppaayyss..  EEll llee  ttrraaii ttee  àà  llaa  ffooiiss  ddee  ll ’’ eexxppoossii ttiioonn,,  ddee  llaa  sseennssiibbii ll ii ttéé,,  ddee  llaa    rrééssii ll iieennccee  eett  ccaappaaccii ttéé  
aaddaappttaattiivvee  eett  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  cceess  ssyyssttèèmmeess  àà  llaa  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  eett  cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee..    
  
LL ee  ccll iimmaatt  dduu  ppaayyss  
  
LLaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  ssii ttuuééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  llaa  CCoorrnnee  ddee  ll ’’ AAffrriiqquuee  àà  llaa  ssoorrttiiee  ssuudd  ddee  llaa  MMeerr  RRoouuggee  
eett  àà  ll ’’ eexxttrréémmii ttéé  oouueesstt  dduu  GGooll ffee  dd’’ AAddeenn..  EEll llee  ssee  ssii ttuuee  eennttrree  lleess  llaattii ttuuddeess  1100°°99’’   eett  1122°°77’’ NN  eett  lleess  lloonnggii ttuuddeess  
4411°°88’’   eett  4433°°44’’ EE,,  ccoouuvvrree  uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  ddee  2233..000000  kkmm²²  eett  uunnee  ssuuppeerrff ii cciiee  mmaarrii ttiimmee  ddee  77  119900  kkmm²²  aavveecc  337722  
kkii lloommèèttrreess  ddee  ccôôtteess  mmaarrii ttiimmeess..  EEnn  ffoorrmmee  ddee  ccrrooiissssaanntt  mmaarrqquuéé  ppaarr  ll ’’ iinnttrruussiioonn  dduu  GGooll ffee  ddee  TTaaddjjoouurraahh  eett  llee  
GGoouubbhheett,,  llee  ppaayyss  ppaarrttaaggee  sseess  ff rroonnttiièèrreess  aavveecc  ll ’’ EEtthhiiooppiiee,,  ll ’’ EErryytthhrrééee  eett  llaa  SSoommaall iiee..    
  
LLee  ppaayyss  aa  uunn  ccll iimmaatt  ttrrooppiiccaall   aarriiddee  ((ooùù  tteemmppéérraattuurree  eett  éévvaappoorraattiioonn  ssoonntt  ffoorrtteess  ttoouutteess  ll ’’ aannnnééee)),,  ddee  ttyyppee  sseemmii  
ddéésseerrttiiqquuee  àà  ll ’’ eexxcceeppttiioonn  ddeess  rrééggiioonnss  mmoonnttaaggnneeuusseess  ssii ttuuééeess  aauu  NNoorrdd  dduu  GGooll ffee  ddee  TTaaddjjoouurraahh,,  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  
ddeess  tteemmppéérraattuurreess  oossccii ll llaanntt  ddee  2233°°cc  eenn  jjaannvviieerr  eett  3399°°cc  eenn  AAooûûtt  eett  uunnee  éévvaappoorraattiioonn  éélleevvééeess  ttoouuttee  ll ’’ aannnnééee  aaiinnssii  
qquuee  ppaarr  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  ffaaiibblleess  eett  ii rrrréégguull iièèrreess  aatttteeiiggnnaanntt  àà  ppeeiinnee  uunnee  mmooyyeennnnee  aannnnuueell llee  ddee  113300  mmmm  
((PPAANNEE,,  22000000))..  CCee  ccll iimmaatt  eesstt  rreellaattiivveemmeenntt  ppeeuu  eennssoolleeii ll lléé  dduu  ffaaii tt  ddee  llaa  ffrrééqquueennccee  ddeess  nnuuaaggeess,,  bbrroouuii ll llaarrddss  eett  
ddeess  bbrruummeess  ssèècchheess..  LLaa  ccii rrccuullaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  eesstt  ccoommmmaannddééee  ppaarr  dd’’ uunnee  ppaarrtt  lleess  
ddééppllaacceemmeennttss  eett  ll ’’ aaccttiioonn  rreellaattiivvee  ddeess  aannttiiccyycclloonneess  dd’’ AArraabbiiee  eett  ddee  LLiibbyyee,,  eett  dd’’ aauuttrree  ppaarrtt  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  ddee  
llaa  zzoonnee  ddee  ccoonnvveerrggeennccee  iinntteerrttrrooppiiccaallee  ((ZZCCIITT))..  
  
DDee  ppaarr  ssaa  ppoossii ttiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  DDjj iibboouuttii   eesstt  bbaallaayyéé  ppaarr  uunn  ccll iimmaatt  qquuii   ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  ::    
--  DDeeuuxx  ssaaiissoonnss  bbiieenn  ddiissttiinncctteess    eett  ttrrèèss  ddii ff fféérreenncciiééeess  ::  llaa  ssaaiissoonn  ffrraaîîcchhee  ddee  ff iinn  ooccttoobbrree  àà  aavvrrii ll   eett  llaa  ssaaiissoonn  

cchhaauuddee  ddee  jjuuiinn  àà  sseepptteemmbbrree  ((ttaabblleeaauu  11));;  
--  DDeeuuxx  ssaaiissoonnss  ddii tteess  ddee  ttrraannssii ttiioonn  ddoonntt  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess    mmééttééoorroollooggiiqquueess    ddee    tteemmppéérraattuurreess,,  

dd’’ hhuummiiddii ttéé  eett  ddee  vveennttss  ssoonntt  iiddeennttiiqquueess  ((mmaaii   àà  jjuuiinn  eett  sseepptteemmbbrree  àà  ooccttoobbrree))..  
--  UUnnee  pplluuvviioommééttrriiee  ffaaiibbllee  eett  ii rrrréégguull iièèrree  ssee  pprroodduuiissaanntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ggrroosssseess  aavveerrsseess  aavveecc  ddeess  ééccaarrttss  

iinntteerraannnnuueellss  ppaarrffooiiss  aall llaanntt  dd’’ uunnee  eexxttrrêêmmee  àà  ll ’’ aauuttrree  ((iinnoonnddaattiioonn  àà  sséécchheerreessssee))..  LLee  mmaaxxiimmuumm  ddeess  
pprréécciippii ttaattiioonnss  mmooyyeennnneess  aannnnuueell lleess  eesstt  oobbsseerrvvéé  ddaannss  lleess  mmoonnttaaggnneess  àà  ll ’’ OOuueesstt  ddee  TTaaddjjoouurraahh  ((mmaassssii ff   ddee  
GGhhooddaa))  eennssuuii ttee  ddiimmiinnuuaanntt  bbrruuttaalleemmeenntt  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquuee  ll ’’ oonn  ssee  ddii rriiggee  aauu  NNoorrdd--eesstt  vveerrss  llaa  ccôôttee  
ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  OObboocckk  --  KKhhoorr  AAnnggaarr  ––  DDoouummeeii rraa  ((ff iigguurree  11))..  AAuu  NNoorrdd,,  cceess  pprréécciippii ttaattiioonnss  mmooyyeennnneess  
aannnnuueell lleess  ssoonntt  ddee  ll ’’ oorrddrree  ddee  110000  àà  115500  mmmm  aalloorrss  qquu’’ àà  ll ’’ EEsstt  eell lleess  ddééppaasssseenntt  115500  mmmm  eett  àà  ll ’’ OOuueesstt  220000  
mmmm  ((PPrrooff ii ll   ccôôttiieerr  ddee  llaa  RRDDDD,,  JJuuiinn  22000055))..    

--  DDeess  tteemmppéérraattuurreess  éélleevvééeess  eenn  ppéérriiooddee  dd’’ ééttéé  ddééppaassssaanntt  3355°°  ddaannss  llee  ll ii ttttoorraall   eett  llaa  ll iiggnnee  BBaallhhoo  //  AAss  EEyyllaabb..    
--  UUnnee  éévvaappoorraattiioonn  éélleevvééee  ttoouuttee  ll ’’ aannnnééee  aavveecc  uunnee  éévvaappoottrraannssppii rraattiioonn  ppootteennttiieell llee  mmooyyeennnnee  aannnnuueell llee  ppoouurr  

llee  ppaayyss  ddee  22000000  mmmm;;    
--  TTaannddiiss  qquuee  ll ’’ eennssoolleeii ll lleemmeenntt  aatttteeiinntt  ssoonn  mmaaxxiimmuumm  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  SSuudd  dduu  GGooll ffee  ddee  TTaaddjjoouurraahh  eett  llee  

ll ii ttttoorraall ,,  lleess  mmaaxxiimmaa  ddee  ll ’’ hhuummiiddii ttéé  ssee  rreettrroouuvveenntt  ddaannss    llee  ll ii ttttoorraall   eett  lleess  zzoonneess  ddee  mmoonnttaaggnnee  ((CCNNII,,  22000011))..  
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      FFiigguurree  11::  IIssoohhyyèètteess  ddee  DDjj iibboouuttii   
  
- LLee  rrééggiimmee  ddeess  vveennttss  eesstt  mmaarrqquuéé  ppaarr  llaa  mmoouussssoonn  dd’’ AAffrriiqquuee  oorriieennttaallee  qquuii   ssuubbii tt  uunn  eeffffeett  ddee  FFooeehhnn  ttrrèèss  

mmaarrqquuéé  aauu  ppaassssaaggee  ddeess  rreell iieeffss  ddee  llaa  SSoommaall iiee  eett  dd’’ EEtthhiiooppiiee  ssee  ddééffeerrllaanntt  eennssuuii ttee  ssuurr  llee  ppaayyss  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  
vveenntt  dd’’ OOuueesstt  sseecc  eett  bbrrûûllaanntt  aappppeelléé  ""kkhhaammssiinn"" 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
TTaabblleeaauu  11::  MMooyyeennnneess  mmeennssuueell lleess  àà  DDjj iibboouuttii     ((SSoouurrccee  ::   CCNNII,,  22000011))  

  

MMooiiss  TTeemmppéérraattuurree  mmooyyeennnnee  
((°°CC))  

ÉÉvvaappoorraattiioonn    mmooyyeennnnee  
((mmmm))  

PPrréécciippii ttaattiioonn    mmooyyeennnnee  
((mmmm))  

JJaannvviieerr  2255..11  110088..11  1100..77  

FFéévvrriieerr  2255..44  9955..99  1133..33  

MMaarrss  2266..88  110000..66  1199..77  

AAvvrrii ll   2288..55  9966..77  1111..55  

MMaaii   3300..66  112211..00  66  

JJuuiinn  3333..33  119999..55  00..44  

JJuuii ll lleett  3344..22  330000..00  66..33  

AAooûûtt  3333..33  225588..00  77..44  

SSeepptteemmbbrree  3322..22  116666..11  55..66  

OOccttoobbrree  2299..66  114422..99  1144..33  

NNoovveemmbbrree  2277..44  112266..55  2244..66  

DDéécceemmbbrree  2255..99  113333..55  1100..99  
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LL eess  ggrr aannddss  eennsseemmbblleess  ggééooggrr aapphhiiqquueess  dduu  ppaayyss  
  
LL’’ hhiissttooii rree  ggééoollooggiiqquuee  mmaarrqquuééee  ppaarr  llee  vvoollccaanniissmmee  eett  llaa  tteeccttoonniiqquuee  eennccoorree  aaccttiivvee  ddee  nnooss  jjoouurrss  eexxppll iiqquuee  ttrrèèss  
bbiieenn  llee  rreell iieeff   ttrrèèss  eessccaarrppéé  eett  ddéévvooii llee  uunnee  ssuucccceessssiioonn  ddee  mmaassssii ffss,,  ddee  ppllaatteeaauuxx  eett  ddee  ppllaaiinneess  ((ff iigguurree  22))..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
      Figure 2 : Carte des reliefs de la République de Djibouti 
  

  

  

  

DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  pphhyyssiiqquuee,,  DDjj iibboouuttii   ss’’ eesstt  ééddii ff iiééee  ssuurr  uunn  ssii ttee  ccoommppoosséé  ddee  rrééccii ffss  oouu  ddee  ppllaatteeaauuxx  
mmaaddrrééppoorriiqquueess,,  ffoorrmmééss  ppaarr  ddeess  ccaallccaaiirreess  rrééccii ffaauuxx,,  eenn  aavvaannccééee  vveerrss  llaa  mmeerr  aauu  NNoorrdd..  CCiinnqq  ggrraannddss  eennsseemmbblleess  
ggééoommoorrpphhoollooggiiqquueess  ffoorrmmeenntt  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii ..  LLee  pprreemmiieerr  eesstt  ccoonnssttii ttuuéé  ddee  ppllaatteeaauuxx..  II ll   ss’’ aaggii tt  ::  

--      dduu  PPllaatteeaauu  dduu  SSeerrppeenntt  qquuii   ssee  pprréésseennttee  ssoouuss  uunnee  ffoorrmmee  aannnnuullaaiirree  ddoonntt  lleess  bboorrddss  ccuullmmiinneenntt  àà  55  --66  mm  
dd’’ aall ttii ttuuddee  aauu  SSuudd--OOuueesstt  eett  eennttrree  22--33  mm  aauu  NNoorrdd  eett  àà  ll ’’ EEsstt  ;;  

--    dduu  PPllaatteeaauu  ddee  MMaarraabboouutt  ddee  ffoorrmmee  oovvaallee  qquuii   ss’’ ééllèèvvee  àà  33  mm  dd’’ aall ttii ttuuddee  àà  ll ’’ OOuueesstt  dduu  PPllaatteeaauu  dduu  SSeerrppeenntt  ;;  

--    dduu  PPllaatteeaauu  ddee  DDjj iibboouuttii   qquuii   eesstt  llee  sseeuull   ppllaatteeaauu  rraattttaacchhéé  àà  llaa  tteerrrree  ffeerrmmee..  DDee  ffoorrmmee  aarrrroonnddiiee  eett  ddee  ssuurrffaaccee  
ppllaannee,,  ii ll   ddoommiinnee  llaa  mmeerr  dd’’ eennvvii rroonn  44  --  55  mm  dd’’ aall ttii ttuuddee  eett  ssuurrpplloommbbee  aauu  ssuudd  llaa  ppllaaiinnee  aall lluuvviiaallee  ddee  22  àà  33  mm..    

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  eennsseemmbbllee  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  llaa  ppllaaiinnee  aall lluuvviiaallee  ffoorrmmééee  ddee  ddééppôôttss  ff lluuvviioommaarriinnss  ccoommppoossééss  ddee  
ll iimmoonnss  ssaabblloo  aarrggii lleeuuxx  eett  qquuii   ss’’ éétteenndd  ddoonncc  aauu  ppiieedd  dduu  PPllaatteeaauu  ddee  DDjj iibboouuttii ..  EEll llee  ss’’ éévvaassee  vveerrss  llee  SSuudd  eett  ssee  
pprréésseennttee  eenn  llééggèèrree  ccuuvveettttee  ddoonntt  llee  cceennttrree  ssee  ssii ttuuee  pprraattiiqquueemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  zzéérroo  mmaarriinn..  EEll llee  ss’’ ééllèèvvee  
pprrooggrreessssiivveemmeenntt  vveerrss  llee  SSuudd  eenn  uunnee  ppeennttee  ddee  ll ’’ oorrddrree  ddee  22%%  ppoouurr  ffoorrmmeerr  ddeess  bbuutttteess  aall lluuvviiaalleess..    

LLee  ttrrooiissiièèmmee  eennsseemmbbllee  eesstt  ccoonnssttii ttuuéé  ppaarr  ll ’’ OOuueedd  AAmmbboouull ii   qquuii   ccoouullee  aauu  SSuudd  ddee  llaa  ppllaaiinnee  aall lluuvviiaallee  ddaannss  uunn  ll ii tt  
llaarrggee  ddee  110000  àà  220000  mm..  II ll   pprreenndd  uunnee  ddii rreeccttiioonn  NNoorrdd  ppoouurr  ssee  jjeetteerr  ddaannss  llee  ggooll ffee  ddee  TTaaddjjoouurraahh  àà  ll ’’ OOuueesstt  ddee  llaa  
vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii ..  SSoonn  eessttuuaaii rree  ssee  ttrroouuvvee  àà  44  kkmm  dduu  ppllaatteeaauu  ddee  DDjj iibboouuttii   eett  ss’’ oouuvvrree  eenn  uunn  ddeell ttaa  ddee  880000  mm  
dd’’ aammppll ii ttuuddee..    

LLaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   ssee  ssii ttuuee  àà  ll ’’ eexxuuttooiirree  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  ll ’’ oouueedd,,  qquuii   ddrraaiinnee  uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  ddee  660000  kkmm²²..  
CCeett  oouueedd  aa  ttoouujjoouurrss  rreepprréésseennttéé  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   eett  pplluuss  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ppoouurr  lleess  
qquuaarrttiieerrss  ssii ttuuééss  ddaannss  llaa  ppllaaiinnee  aall lluuvviiaallee..  EEnn  11999944,,  llaa  ccrruuee  ddee  ll ’’ oouueedd  aa  aatttteeiinntt  llaa  ll iimmii ttee  dduu  PPllaatteeaauu  ddee  DDjj iibboouuttii   
iinnoonnddaanntt  pplluuss  ddee  11  220000  hheeccttaarreess  uurrbbaanniissééss  ((110055  ddééccèèss,,  3300  550000  ffaammii ll lleess  ttoouucchhééeess,,  8800%%  ddee  llaa  vvooii rriiee  uurrbbaaiinnee  
eennddoommmmaaggééss))..    

LLee  qquuaattrriièèmmee  eennsseemmbbllee  eesstt  ccoonnssttii ttuuéé  dduu  ppllaatteeaauu  bbaassaall ttiiqquuee..  FFoorrmméé  aauu  ccoonnttaacctt  ddee  llaa  ppllaaiinnee  aall lluuvviiaallee  eett  ddee  
ll ’’ OOuueedd  AAmmbboouull ii ,,  ii ll   eesstt  ccoommppoosséé  dd’’ uunn  ggllaacciiss  dd’’ oorriiggiinnee  vvoollccaanniiqquuee  ((ccôônnee  ddee  dduu  vvoollccaann  ddee  HHaayyaabblleehh  aatttteeiiggnnaanntt  
112200  mm  dd’’ aall ttii ttuuddee))  rraavviinnéé  pprrooffoonnddéémmeenntt  ppaarr  ddeess  ppeettii ttss  oouueeddss..  SSoonn  aall ttii ttuuddee  ss’’ ééllèèvvee  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  dduu  NNoorrdd  
aauu  SSuudd  ((66  mm  àà  112200  mm))..  

LLaa  cciinnqquuiièèmmee  uunnii ttéé  eesstt  llee  rriivvaaggee  eennttrree  DDoorraalleehh  eett  GGaaaann  MMaaaann..  II ll   eesstt  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  ddeess  ffaallaaiisseess  mmaarrqquuaanntt  lleess  
ll iiggnneess  ddee  ffaaii ll lleess  EEsstt--OOuueesstt  aaffffeeccttaanntt  lleess  bbaassaall tteess  aavvaanntt  ddee  lloonnggeerr  llaa  ll iimmiittee  dduu  ccôônnee  ddee  ddééjjeeccttiioonn  ddee  ll ’’ OOuueedd  
AAmmbboouull ii   ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  dd’’ eennvvii rroonn  55  kkmm..    

 0-300 m 

 0-300 m 

> 1000 

300-1000 m 
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LL’’ aall ttii ttuuddee  vvaarriiee  ddee  115555  mm  aauu  ddeessssoouuss  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr  aavveecc  llee  llaacc  dd’’ AAssssaall   ((ttrrooiissiièèmmee  ddéépprreessssiioonn  
mmoonnddiiaallee))  àà  22002211  mm  aavveecc  llee  MMoonntt  AAll ii ,,  ppooiinntt  ccuullmmiinnaanntt  dduu  ppaayyss..  LLaa  ll iiggnnee  qquuii   rreell iiee  cceess  ddeeuuxx  ppooiinnttss,,  oorriieennttééee  
ddaannss  llee  sseennss  NNoorrdd--SSuudd,,  ddééll iimmii ttee  ddeeuuxx  eennsseemmbblleess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  ddiissttiinnccttss  ((PPAANNEE,,  22000000))::  
--  ÀÀ  ll ’’ EEsstt  ddoommiinnee  uunn  rreell iieeff   ttoouurrmmeennttéé  àà  pplluuss  ddee  11000000  mm  dd’’ aall ttii ttuuddee,,  ffoorrmméé  ddee  ccrrêêtteess  eett  ddee  llaammeess  aaiigguuiissééeess  

lloonnggeeaanntt  ddee  pprrooffoonnddss  rraavviinnss  
--  AA  ll ’’ OOuueesstt,,  llaa  ddéépprreessssiioonn  AAffaarr,,  uunnee  zzoonnee  ccoonnssttii ttuuééee  ddee  ppllaaiinneess  ss’’ aapppprrooffoonnddiissssaanntt  rréégguull iièèrreemmeenntt  dd’’ OOuueesstt  

eenn  EEsstt  eett  ddee  ddéépprreessssiioonnss  ooùù  llee  ppaayyssaaggee  eesstt  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunnee  iimmppoorrttaannttee  ffrraaccttuurraattiioonn  NNWW--SSEE..  
  
UUnnee  ttrrooiissiièèmmee  nnuuaannccee  ééccoossyyssttéémmiiqquuee  eesstt  rreepprréésseennttééee  ppaarr  llee  ll ii ttttoorraall   aavveecc  sseess  îîlleess  eett  ppllaaiinneess  ssééddiimmeennttaaii rreess  qquuii  
ssoonntt  ttrrèèss  llaarrggeess  eennttrree  OObboocckk  eett  DDoouummeeiirraa,,  rréédduuii tteess  àà  DDjj iibboouuttii   eett  àà  ll ’’ OOuueesstt  ddee  TTaaddjjoouurraahh  eett  qquuaassii   iinneexxiissttaanntteess  
eennttrree  DDjj iibboouuttii   eett  SSaaggaalloouu..  
  
LLee  tteerrrrii ttooiirree,,  eesssseennttiieell lleemmeenntt  vvoollccaanniiqquuee,,  aabbrrii ttee  uunn  pphhéénnoommèènnee  ggééoollooggiiqquuee  eexxcceeppttiioonnnneell   ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd’’ uunn  
rrii ff tt  àà  llaa  jjoonnccttiioonn  ddeess  ppllaaqquueess  dd’’ EEtthhiiooppiiee,,  dd’’ AArraabbiiee  eett  ddee  SSoommaall iiee..  LL’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  ccee  rrii ff tt  eennttrraaîînnee  ddeess  
mmaannii ffeessttaattiioonnss  ssiissmmiiqquueess  ffrrééqquueenntteess  mmaaiiss  mmooddéérrééeess;;  ii ll   eenn  rreessssoorrtt  ddeess  tteerrrreess  aarriiddeess  ccoouuvveerrtteess  ddee  sstteeppppeess  
aarrbbuussttiivveess  ééppaarrsseess  eett  nnee  rreeccééllaanntt  aauuccuunnee  rreessssoouurrccee  nnaattuurreell llee  oouu  mmiinnéérraallee  vvaalloorriissaabbllee....  LLeess  tteerrrreess  ccuull ttiivvaabblleess  
nnee  rreepprréésseenntteenntt  qquuee  00..2255%%  ddee  llaa  ssuuppeerrff iicciiee  dduu  ppaayyss  ((PPAANNEE,,  22000000))..  
  
LL’’ oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  ppaayyss  aauu  cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee  rreemmoonnttee  àà  pplluussiieeuurrss  ssiièècclleess  eenn  aarrrriièèrree..  
TTaannddiiss  qquuee  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ll ’’ HHoollooccèènnee,,  pplluussiieeuurrss  pphhaasseess  ccll iimmaattiiqquueess  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddééeess  eett  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  
aauuxx  pphhéénnoommèènneess  ddee  ttrraannssggrreessssiioonn  ((ccll iimmaatt  hhuummiiddee  aavveecc  ddeess  bbii llaannss  hhyyddrriiqquueess  aavvooiissiinnaanntt  330000  mmmm))  eett  ddee  
rrééggrreessssiioonn  ((aarriiddii ttéé  eexxttrrêêmmee))  ddeess  llaaccss  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ggrraannddeess  ddéépprreessssiioonnss  ((GGaassssee  eett  aall ,,  11998800)),,  ddee  nnooss  jjoouurrss  
cceettttee  aall tteerrnnaannccee  sseemmbbllee  ddiissppaarruuee  ccééddaanntt  llaa  ppllaaccee  àà  uunn  ccll iimmaatt  ccoonnttiinnuu  dduu  ttyyppee  ttrrooppiiccaall   aarriiddee  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  ddee  
ffaaiibblleess  pprréécciippii ttaattiioonnss  ((CCHHAA,,  11998822))  mmêêmmee  ssii   rréécceemmmmeenntt  eennccoorree  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  sséécchheerreessssee  ((11998866--8888))  oonntt  ééttéé  
ssuuiivviieess  ddee  ffoorrtteess  pprréécciippii ttaattiioonnss  ((11998899))  ddee  ll ’’ oorrddrree  ddee  669922,,99  mmmm..  LLeess  pprroojjeeccttiioonnss  ccll iimmaattiiqquueess  ttrraaii ttééeess  aauu  
cchhaappii ttrree  II II,,  sseeccttiioonn  22..33    ccoonnffoorrtteenntt  cceettttee  tteennddaannccee  ddee  vvaarriiaattiioonn  dduu  ccll iimmaatt..  
  
DDoonnnnééeess  ddéémmooggrr aapphhiiqquueess  
  
LLaa  ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee    eesstt  eessttiimmééee  àà  pprrèèss  ddee  770000  000000  hhaabbii ttaannttss  eenn  22000044,,  ddoonntt  eennvvii rroonn  lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  vviivveenntt  
ddaannss  llaa  ccaappii ttaallee,,  DDjj iibboouuttii   eett  pprrooggrreessssee  àà  uunn  ttaauuxx  dd’’ aaccccrrooiisssseemmeenntt  aannnnuueell   ttrrèèss  éélleevvéé  ddee  22..88%%;;  ccee  ttaauuxx  aatttteeiinntt  
66%%  ssii   ll ’’ oonn  ccoommppttaabbii ll iissee  llee  ttaauuxx  mmiiggrraattooiirree  iissssuu  ddeess  aaffff lluuxx  rrééggiioonnaauuxx  ddee  rrééffuuggiiééss  eett  iimmmmiiggrraannttss  ffuuyyaanntt  llaa  
mmiissèèrree  eett  llaa  gguueerrrree  ddaannss  lleeuurrss  ppaayyss  dd’’ oorriiggiinnee,,  EEtthhiiooppiiee  eett  SSoommaall iiee  ((PPAANNEE,,  22000000))..  LLee  rreessttee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
vvii tt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  lleess  vvii ll lleess  sseeccoonnddaaii rreess..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  rruurraallee  eesstt  eessttiimmééee  àà  1155%%  dduu  ttoottaall   ((DDSSRRPP,,  
22000044))..    
  
LLee  ppaayyss  bbéénnééff iicciiee  dd’’ uunnee  ddiivveerrssii ttéé  ccuull ttuurreell llee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  rrii cchhee  eett  mméérrii ttee  mmiieeuuxx  qquuee  qquuiiccoonnqquuee  ll ’’ aappppeell llaattiioonn  
ddee  ""ccaarrrreeffoouurr  ddeess  ccuull ttuurreess""..  
  
OOnn  ddéénnoommbbrree  ééggaalleemmeenntt  qquueellqquuee  1100  000000  mmii ll ii ttaaii rreess  eett  ccooooppéérraannttss  ffrraannççaaiiss  eett  lleeuurrss  ffaammii ll lleess,,  aaiinnssii   qquuee  ddeess  
éétthhiiooppiieennss  eett  ssoommaall iieennss,,  rreepprréésseennttaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  1122  eett  3300  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  
  
LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssoonntt  cceell lleess  dd’’ uunn  ppaayyss  àà  ppooppuullaattiioonn  eexxttrrêêmmeemmeenntt  jjeeuunnee  aavveecc  
uunn  ttaauuxx  ddee  ffééccoonnddii ttéé  éélleevvéé  eett  uunnee  ffoorrttee  mmoorrttaall ii ttéé..  LLaa  pprreessqquuee  ttoottaall ii ttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  rruurraallee,,  9966..55%%,,  vvii tt  eenn  
ddeessssoouuss  dduu  sseeuuii ll   ddee  ppaauuvvrreettéé,,  ttaannddiiss  qquuee  pplluuss  ddee  8800%%  dd’’ eennttrree  eell llee  vvii tt  ddaannss  uunn  ééttaatt  dd’’ iinnddiiggeennccee,,  eett  nnee  ppeeuutt  
ssuubbvveennii rr  àà  sseess  bbeessooiinnss  mmiinniimmaauuxx..  LL’’ eexxttrrêêmmee  pprrééccaarrii ttéé  ddee  llaa  ssii ttuuaattiioonn  dduu  mmoonnddee  rruurraall   eesstt  ddééccrrii ttee  ppaarr  llee  
DDSSRRPP  ((22000044))  ccoommmmee  llee  ffrruuii tt  dd’’ uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ eexxiisstteennccee  ssuurr  uunnee  lloonngguuee  
ppéérriiooddee,,  qquuii   ss’’ eexxppll iiqquuee  ppaarr  llaa  ccoonnjjoonnccttiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  ::  ((ii ))  llaa  ccoonnttrraaiinnttee  ddrraammaattiiqquuee  qquuee  ppoossee  llaa  
rraarreettéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ppoouurr  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree  eett  ppoouurr  ll ’’ éélleevvaaggee  aauuttaanntt  qquuee  ppoouurr  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  hhuummaaiinneess;;  ((ii ii ))  llaa  ffrraaggii ll ii ttéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess;;  ((ii ii ii ))  llaa  ffaaiibbllee  pprroodduuccttiivvii ttéé  eett  
ll ’’ aannaallpphhaabbééttiissmmee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss;;  ((iivv))  lleess  ddii ff ff iiccuull ttééss  dd’’ aaccccèèss  aauuxx  iinnttrraannttss,,  aauu  ccrrééddii tt  eett  llaa  ddééssoorrggaanniissaattiioonn  ddeess  
ccii rrccuuii ttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx;;  ((vv))  ll ’’ eennccllaavveemmeenntt;;  ((ccii ))  ll ’’ iimmppaacctt  ll iimmiittéé  ddeess  pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall   eett  llaa  
ffaaiibblleessssee  ddeess  ccaappaaccii ttééss  ddee  ppllaannii ff ii ccaattiioonn  eett  ddee  ssuuiivvii   éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll ’’ aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  ((vvii ii ))  llaa  ffaaiibbllee  iimmppll iiccaattiioonn  
ddeess  ppooppuullaattiioonnss  rruurraalleess  ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  qquuii   lleess  ccoonncceerrnneenntt..  
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LL’’ éévvoolluuttiioonn  dduu  ppeeuupplleemmeenntt  ss’’ eesstt  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  uunn  pphhéénnoommèènnee  dd’’ uurrbbaanniissaattiioonn  mmaassssiivvee;;  pplluuss  ddeess  ttrrooiiss--
qquuaarrttss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  vviivveenntt  ddaannss  lleess  vvii ll lleess..  DDeess  ccoonnddii ttiioonnss  ccll iimmaattiiqquueess  ttrrèèss  ddééffaavvoorraabblleess  eett  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  
ddeess  ppaarrccoouurrss  ((sséécchheerreessssee  rrééccuurrrreenntteess,,  ggeessttiioonn  ii rrrraattiioonnnneell llee  eett  ccooddeess  ppaassttoorraauuxx  eenn  rrééggrreessssiioonn))  oonntt  ccoonndduuii tt    àà  
uunn  iimmppoorrttaanntt  eexxooddee  rruurraall   eennttrraaîînnaanntt  llaa  ff iixxaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  jjaaddiiss  nnoommaaddeess  aauuttoouurr  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  ééttaabbll iiss  
ppaarr  ll ’’ EEttaatt..  CCee  nnoouuvveeaauu  mmooddee  ddee  vviiee  àà  ll ’’ uurrbbaaiinn  aa  ccoonndduuii tt  àà  uunnee  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ddeess  ééqquuii ll iibbrreess  aauuppaarraavvaanntt  ééttaabbll iiss  
aavveecc  llaa  nnaattuurree  ttrrèèss  aauussttèèrree  dduu  ppaayyss  eett  ffrraaggii ll iisséé  cceess  ggrroouuppeess,,  nnoommaaddeess  àà  ll ’’ oorriiggiinnee..  
      
CCoonnddii tt iioonnss  ssoocciiooééccoonnoommiiqquueess  
  
LL’’ ééccoonnoommiiee  ddjj iibboouuttiieennnnee  aa  ccoonnnnuu  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess  uunnee  éévvoolluuttiioonn  hheeuurrttééee  mmaarrqquuééee  ppaarr  
llaa  ssuucccceessssiioonn  ddee  ccrriisseess  ppooll ii ttiiqquueess  ((gguueerrrreess  rrééggiioonnaalleess,,  ccoonnff ll ii tt  aarrmméé  ddaannss  llee  ppaayyss))  eett  ddee  cchhooccss  ééccoonnoommiiqquueess  
((sséécchheerreessssee  nnoottaammmmeenntt))  qquuii   ssee  ssoonntt  ttrraadduuii ttss  ppaarr  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  llaa  ccoommppééttii ttii vvii ttéé  dduu  ppaayyss,,  llee  
rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  aa  bbaaiisssséé  ddee  pplluuss  ddee  2255  %%  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ssoonn  nniivveeaauu  ddee  11998844,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  ddééff iinnii tt  dduu  bbuuddggeett  ddee  
ll ’’ EEttaatt  aatttteeiiggnnaaii tt  1100,,11  %%  dduu  PPIIBB  eenn  11999955..    

LL’’ iinnddiiccee  ssyynntthhééttiiqquuee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  hhuummaaiinnee  àà  DDjj iibboouuttii   eesstt  eessttiimméé  àà  4422,,55  %%  pprroocchhee  ddee  cceelluuii   ddee  ll ’’ eexxttrrêêmmee  
ppaauuvvrreettéé  ddee  4455  %%11..  

LL’’ aannaall yyssee  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  mmoonnttrree  qquuee  cceell llee--ccii   eesstt  ddeevveennuuee  ssttrruuccttuurreell llee  ((DDSSRRPP,,  22000044))..  PPaarr  ssoonn  aammpplleeuurr  eett  ssaa  
pprrooffoonnddeeuurr,,  eell llee  nn’’ eesstt  ddoonncc  pplluuss  sseeuulleemmeenntt  uunn  pprroobbllèèmmee  ssoocciiaall   mmaaiiss  eesstt  ddeevveennuuee  uunn  vvéérrii ttaabbllee  ddééff ii   ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  llee  ppaayyss..  

MMaaiiss  ssii   ll ’’ ééccoonnoommiiee  aa  ggaaggnnéé  eenn  tteerrmmee  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  eesstt  ddee  rreettoouurr  ssuuii ttee  aauuxx  
pprrooggrraammmmeess  dd’’ aajjuusstteemmeenntt  ssttrruuccttuurreell ,,  lleess  iimmppoorrttaannttss  pprrooggrrèèss  mmaaccrrooééccoonnoommiiqquueess  aaccccoommppll iiss  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  
ccaacchheerr  llaa  ssii ttuuaattiioonn  ssoocciiaallee  ddééggrraaddééee  tteell llee  qquu’’ eell llee  aappppaarraaîîtt  eenn  ff iigguurree  44  ccii --aapprrèèss..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  eennqquuêêtteess  ddeess  
mméénnaaggeess  ((EEDDAAMM))  rrééaall iissééeess  eenn  11999966  eett  22000022  oonntt  mmoonnttrréé  uunnee  nneettttee  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  rreellaattiivvee  eett  
cceell llee  eexxttrrêêmmee  ;;  eell lleess  oonntt  aauuggmmeennttéé  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddee  4455..11  àà  7744..44%%  eett  99..66  àà  4422..22%%..  
  
CCeess  eennqquuêêtteess  oonntt  ccoonncclluu  qquuee  llaa  ppaauuvvrreettéé  ss’’ eesstt  ggéénnéérraall iissééee  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  ttoouuss  lleess  ggrroouuppeess  ssoocciiaauuxx..  CCee  qquuii   aa  
ccoonndduuii tt  àà  uunnee  ccrriissee  ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll ’’ eemmppllooii   ;;  llee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  aa  aatttteeiinntt  5599%%  ttaannddiiss  qquuee  llee  ttaauuxx  
dd’’ eemmppllooii   ddeess  pplluuss  ppaauuvvrreess  ééttaaii tt  mmooiinnss  ddee  2277..66%%  eexxppll iiqquuaanntt  llaa  ffoorrttee  ccoorrrrééllaattiioonn  qquuii   eexxiissttee  eennttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  
llee  cchhôômmaaggee..  LL’’ iinnddiiccee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn  dduu  PPNNUUDD  ddee  22000044  ccllaassssee  DDjj iibboouuttii   aavveecc  ssoonn  HHDDII  ddee  00..449955  
aauu  115500èèmmee  rraanngg  ssuurr  117777  ppaayyss  aauu  mmoonnddee  ((22000033))..  
  
 

  

                                                 
1 C’est en zone rurale que le phénomène de pauvreté prend des allures de catastrophe avec une incidence de la 
pauvreté relative de près de 96,7 %, tandis que près de 83% d’entre eux vivent dans l’indigence (DSRP, 2004) 

Zone 
géographique 

Pauvreté 
extrême 

Pauvreté 
relative 

Ali Sabieh 71.8 92.4 
Dikhil 76.8 94.1 
Obock 63.1 88.1 
Tadjourah 62.4 88.9 
Ensemble 42.1 74.0 

Figure 3 : Distribution géographique de la 
pauvreté, DSRP 2004 



 

 21/83 
 

  
SSeelloonn  uunnee  ééttuuddee  dduu  BBIITT  ((11999944)),,  9955  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aa  uunn  rreevveennuu  ffaaiibbllee  oouu  mmooyyeenn..  LLee  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  
dd’’ hhaabbii ttaanntt  ((aauuxx  pprriixx  ccoonnssttaannttss))  eesstt  ppaasssséé  ddee  11550055  ddooll llaarrss  UUSSAA  eenn  11997788  àà  884455  ddooll llaarrss  UUSSAA  eenn  11999911,,  888855  
ddooll llaarrss  UUSSAA  eenn  22000044..    

  
DDjj iibboouuttii   eesstt  ffoorrtteemmeenntt  ttrriibbuuttaaii rree  ddee  ll ’’ aaiiddee  eexxttéérriieeuurree  eett  
aaccccuussee  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  ddééff ii ccii tt  ssttrruuccttuurreell   ttrrèèss  éélleevvéé  ttaanntt  
ddaannss  llaa  bbaallaannccee  ddee  ppaaiieemmeennttss  qquuee  ddaannss  llee  bbuuddggeett  ddee  
ll ’’ EEttaatt..  LLeess  ddééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rreepprréésseenntteenntt  8844  
%%  ddee  ll ’’ eennsseemmbbllee  dduu  bbuuddggeett..  
    
LLaa  ssii ttuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aavvaaii tt  eennrreeggiissttrréé  uunnee  ccrrooiissssaannccee  
nnééggaattiivvee  eett  ss’’ ééttaaii tt  ddééggrraaddééee  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  aauu  ddéébbuutt  ddeess  
aannnnééeess  9900  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll ’’ iinnff lluueennccee  ddee  ll ’’ iinnssttaabbii ll ii ttéé  
ppooll ii ttiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  qquuii   aavvaaii tt  eennttrraaîînnéé  ddeess  
aaffff lluuxx  ddee  rrééffuuggiiééss  eett  dd’’ iimmmmiiggrraannttss  eett  lleess  ttrroouubblleess  iinntteerrnneess  
ddee  11999911--9944  qquuii   oonntt  iinndduuii tt  ddee  ffoorrtteess  ddééppeennsseess  mmii ll ii ttaaii rreess..  
CCee  qquuii   aavvaaii tt  vvaalluu  àà  DDjj iibboouuttii   dd’’ êêttrree  ssoouummiiss  àà  uunn  
pprrooggrraammmmee  dd’’ aajjuusstteemmeenntt  ppaarr  sseess  ppaarrtteennaaii rreess  dduu  ssyyssttèèmmee  
ddee  BBrreettoonn  WWoooodd..  
  
CCllaasssséé  ppaarrmmii  lleess  PPaayyss  lleess  MMooiinnss  AAvvaannccééss,,  ll ’’ EEttaatt  
ddjj iibboouuttiieenn  aauu  tteerrrrii ttooii rree  rreessttrreeiinntt  eett  aarriiddee,,  ppoossssèèddee  ddee  
ffaaiibblleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess  eett  mmiinnéérraalleess  vvaalloorriissaabblleess..  
CC’’ eesstt  ppoouurrqquuooii   llee  ppaayyss  ppoouurr  ttii rreerr  llee  mmeeii ll lleeuurr  ppaarrttii   ddee  ssaa  
ppoossii ttiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  aa  ooppttéé  ppoouurr  uunnee  ééccoonnoommiiee  ll iibbéérraallee  
àà  llaa  ddii ff fféérreennccee  dduu  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  rreeppoossaanntt  
aaiinnssii   ssoonn  ssyyssttèèmmee  ssuurr  llaa  ll iibbrree  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  bbiieennss,,  ddeess  
sseerrvviicceess  eett  ddeess  ccaappii ttaauuxx,,  ll ’’ aabbsseennccee  ddee  qquuoottaass  eett  
ll ’’ eennccoouurraaggeemmeenntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  iimmppoorrtt--eexxppoorrtt..  
  

TTaabblleeaauu  22..  IInnddiiccaatteeuurrss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  
  
LL aa  ppoossii tt iioonn  ggééoosstt rr aattééggiiqquuee  ddee  DDjj iibboouutt ii   
  
CCoonnttrrééee  aauuttrreeffooiiss  ddéésseerrttee  eett  uunniiqquueemmeenntt  ffrrééqquueennttééee  ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess  nnoommaaddeess,,  DDjj iibboouuttii   ffuutt  lloonnggtteemmppss  
ccoonnvvooii ttééee  ppaarr  lleess  ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  ppoossii ttiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  llaa  ccôôttee  oorriieennttaallee  ddee  
ll ’’ AAffrriiqquuee,,  àà  ll ’’ eennttrrééee  ddee  llaa  MMeerr  RRoouuggee,,  aauussssii   bbiieenn  eenn  ttaanntt  qquuee  ddéébboouucchhéé  nnaattuurreell   qquuee  ccaarrrreeffoouurr  oobbll iiggéé  vveerrss  lleess  
ccoonnttiinneennttss  dd’’ EEuurrooppee,,  dd’’ AAffrriiqquuee  eett  dd’’ AAssiiee..  ÉÉrriiggééee  eenn  ppoorrtt  ddee  rreellââcchhee  ssuurr  llaa  rroouuttee  ddeess  IInnddeess,,  eenn  ll iieeuu  eett  ppllaaccee  
ddee  ""RRaass  JJaabboouuttii ll ""  aall llaaii tt  ccoonnfféérreerr  àà  ccee  ddeerrnniieerr  llee  rraanngg  ddee  ccaappii ttaallee  ((DDjj iibboouuttii ))  ddoonntt  ll ’’ eexxppaannssiioonn  rraappiiddee  ffaavvoorriissaa  
ll ’’ aavvèènneemmeenntt  dd’’ uunnee  vvéérrii ttaabbllee  vvii ll llee--EEttaatt  aattttii rraanntt  ddeess  ppeeuupplleess  nnoommaaddeess  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ssééddeennttaarriissééss..  

CCoonntteexxttee  ppooll ii tt ii ccoo  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneell   eett  jj uurr iiddiiqquuee  

LL’’ oorrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  uunn  mmééccaanniissmmee  ddéécceennttrraall iisséé  ttrraannssii ttooii rree  ooùù  lleess  
rrééggiioonnss  ssoonntt  ppllaaccééeess  cchhaaccuunnee  ssoouuss  ll ’’ aauuttoorrii ttéé  dd’’ uunn  PPrrééssiiddeenntt  ddee  CCoonnsseeii ll   eett  ddee  CCoonnsseeii llss  RRééggiioonnaauuxx  sseerrvvaanntt  
dd’’ oorrggaanneess  ddééll iibbéérraannttss  ddéécciissiioonnnneellss  éélluuss  ddeeppuuiiss  lleess  éélleeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  ddee  MMaarrss  22000066..    

INDICATEURS VALEUR ANNEE  
 
Population 

 
700 000 

 
2004 

Taux croissance 
démographique  

 
2.8% 

 
2004 

Population en dessous 
ligne pauvreté 

 
42.1% 

 
2002 

Espérance de vie  
52.8 

 
2003 

Indice de 
développement 
humain (HDI) 

 
0.495 

 
2003 

Taux mortalité pour 
moins de 5 ans  

 
124.4°/oo 

 
2002 

Taux mortalité 
maternelle  

 
546 

 
2002 

Prévalence adulte 
HIV AIDS  

 
2.9% 

 
2002 

Taux scolarisation  
52.3% 

 
2002 

Population ayant 
accès à l’eau potable 
(zones urbaines) 

 
84% 

 
2002 

Population avec accès 
à l’électricité (zones 
urbaines) 

 
56.9% 

 
2004 
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FFiigguurree  44  ::   CCaarr ttee  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   ((SSoouurrccee  ::   OOffffiiccee  nnaattiioonnaall   dduu  TToouurriissmmee,,  22000055))  
  

CCeettttee  ddiivviissiioonn  dduu  tteerrrrii ttooiirree  eenn  cciinnqq  rrééggiioonnss  ((ff iigguurree  55))  ppllaaccee  ddééssoorrmmaaiiss  llee  CCoommmmiissssaaii rree  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  
ccoommmmee  cchheeff   ddee  llaa  ccii rrccoonnssccrriippttiioonn  tteerrrrii ttoorriiaallee  ddééccoonncceennttrrééee  ddee  ll ’’ EEttaatt..  DDeess  oorrggaanneess  iinnssttii ttuuttiioonnnneellss  oonntt  ééttéé  
ccrrééééss  ((CCNNEE,,  CCTTEE,,  CCDDNNSS,,  CCRREE))  àà  ll ’’ eeff ffeett  ddee  ppii llootteerr  lleess  aaccttiioonnss  eennvvii rroonnnneemmeennttaalleess  mmaaiiss  qquuii   ssee  ssoonntt  aavvéérrééss  
iinneeffff ii ccaacceess  eenn  rraaiissoonn  dduu  ccllooiissoonnnneemmeenntt  ééttrrooii tt  ddeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ddjj iibboouuttiieennnneess  eenn  ggéénnéérraall   eett  uunnee  aabbsseennccee  ddee  
tteexxttee  llééggiissllaattii ff   ((hhoorrmmiiss  llaa  llooii --ccaaddrree  ssuurr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt))  lleess  aappppuuyyaanntt..  

  

22..22  LL eess  pprr iinncciippaalleess  pprr eessssiioonnss  eexxeerr ccééeess  ssuurr   ll ’’ eennvvii rr oonnnneemmeenntt   
 

DDjj iibboouuttii   ffaaii tt  ffaaccee  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééff iiss  eett  pprroobbllèèmmeess  eennvvii rroonnnneemmeennttaauuxx..  LLaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
eexxiissttaanntteess  ccaappii ttaall iissééeess  ppaarr  lleess  rraappppoorrttss  sseeccttoorriieellss  dduu  PPAANNAA  eenn  iiddeennttii ff iiee  lleess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  pprriioorrii ttaaii rreess  ppoouurr  llee  
ppaayyss  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess..  

UUnnee  bbrrèèvvee  pprréésseennttaattiioonn  ddee  cceess  tthhéémmaattiiqquueess  ddaannss  lleeuurr  rreellaattiioonn  aavveecc  llee  PPAANNAA  ssuuii tt..  

LL eess  rr eessssoouurr cceess  eenn  eeaauu  

LLaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  eennvvii rroonnnneemmeennttaallee  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  llaa  ddiissppoonniibbii ll ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  ppoottaabbllee..  TTaannddiiss  qquuee  
ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  pprroovviieenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddeess  nnaappppeess  ssoouutteerrrraaiinneess,,  llee  ttaauuxx  ddee  rreemmppll iissssaaggee  ddee  llaa  
nnaappppee  ddééppeenndd  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  eett  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ iinnff ii ll ttrraattiioonnss..  LLeess  ééttuuddeess  mmeennééeess  ppaarr  llee  PPAANNAA  eett  lleess  
ooppttiioonnss  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee  pprréésseennttee  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  ccoommmmee  uunnee  ddéétteerrmmiinnaannttee  àà  ttoouutt  pprroocceessssuuss  
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dd’’ aaddaappttaattiioonn  àà  ccoonnssiiddéérreerr..  LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ssaall iinniissaattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  aaqquuii ffèèrree  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  
ddee  ttaaii ll llee  ttrrèèss  ll iiééee  àà  ssaa  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ccii ttéé  ccaappii ttaallee..  

LL aa  ddéésseerr tt ii ff iiccaatt iioonn   

DDeess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  oonntt  ééttéé  oobbsseerrvvééeess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   cceess  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  LLaa  ccoouuppee  
ddeess  aarrbbrreess  ccoonnssttii ttuuee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  hhuummaaiinnee  llaa  pplluuss  ddéévvaassttaattrriiccee  qquuii   aa  eennttrraaîînnéé  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  rreell iiqquueess  ddee  llaa  
ffoorrêêtt  eett  aauuttrree  vvééggééttaattiioonn  ddee  DDaayy..  CCeettttee  ddééffoorreessttaattiioonn  rrééssuull ttee  ddee  llaa  ddoouubbllee  pprreessssiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  ssuurr  lleess  
ppââttuurraaggeess  eett  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  bbooiiss  dd’’ éénneerrggiiee  ppoouurr  lleess  mméénnaaggeess  ddeess  zzoonneess  rruurraalleess  eett  uurrbbaaiinneess..  

LL ’’ eennvviirr oonnnneemmeenntt  uurr bbaaiinn    

LL’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn  eesstt  uunn  aauuttrree  ddééff ii   eennvvii rroonnnneemmeennttaall   ddee  ttaaii ll llee  ppoouurr  DDjj iibboouuttii   ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llaa  
mmaajjoorrii ttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss  vvii tt  ddaannss  llaa  ccaappii ttaallee  eett  sseess  eennvvii rroonnss  iimmmmééddiiaattss  ooùù  ll ’’ iinnssaalluubbrrii ttéé  eett  
ll ’’ ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssooll   ssee  ppoosseenntt  aavveecc  aaccuuii ttéé..   

EEnnvvii rr oonnnneemmeenntt  mmaarr iinn    

SSii   lleess  rreessssoouurrcceess  hhaall iieeuuttiiqquueess  ssoonntt  eennccoorree  aabboonnddaanntteess,,  cc’’ eesstt  llooiinn  dd’’ êêttrree  llee  ccaass  ppoouurr  lleess  rrééccii ffss  ccoorraall ll iieennss  eett  
mmaannggrroovveess  qquuii   ssoonntt  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  aavvaannccéé..  EEnn  ddééppii tt  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  oouu  ddee  
pprrootteeccttiioonn  eennttrreepprriisseess  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  llaa  mmeennaaccee  ccoonnttiinnuuee  ddee  ppeesseerr  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  mmaarriinneess..    

LL eess  ddééssaasstt rr eess  eett  ccaattaasstt rr oopphheess  nnaattuurr eellss  

LLaa  ppoossii ttiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   llaa  rreenndd  vvuullnnéérraabbllee  àà  nn’’ iimmppoorrttee  qquueell   ddééssaassttrree  nnaattuurreell   pprroovveennaanntt  ddee  llaa  
mmeerr  oouu  dduu  ccoonnttiinneenntt..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  vvii ll lleess  ccôôttiièèrreess  ssee  ttrroouuvveenntt  aauu--ddeessssoouuss  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr;;  ssii   bbiieenn  qquuee  
ttoouuss  lleess  aannss  lleess  mmeennaacceess  pprroovviieennnneenntt  aauussssii   bbiieenn  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  eett  ccrruueess  eexxcceeppttiioonnnneell lleess  ((11992277,,  11998899,,  11999944,,  
22000044))  dd’’ oorriiggiinneess  ddiivveerrsseess  ((pprréécciippii ttaattiioonnss,,  rruuiisssseell lleemmeenntt,,  mmaarrééeess,,  eettcc..))  qquuee  ddeess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  ((11998866--
8888))..  LLeess  ddééggââttss  hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss  ssoonntt  iimmmmeennsseess  ((vvooii rr  aarrttiiccllee  ddee  pprreessssee  eenn  eennccaaddrréé  ccii --aapprrèèss  eett  pphhoottooss  eenn  
ppaaggee  ddee  ggaarrddee))..    
  

   Post-Scriptum  par FAHIM 

Djibouti désarmée face à la furie de l’Oued   

Plus de 50 morts ! C'est le bilan provisoire qui risque de grossir au fur et à mesure des recherches et des 
opérations de secours déclenchées peu après les inondations dévastatrices causées par la crue de l'oued d'Ambouli 
à Djibouti, en ce mardi 13 avril 2004. D'une ampleur sans précédent, cette catastrophe avait surpris les 
Djiboutiens dans leur sommeil, vers 3H du matin. Eux qui pensaient que la furie de l'oued s'était éteinte à jamais ! 

Mardi 13 avril (et non un vendredi 13) aura été un jour de drame, un " mardi noir " ayant endeuillé le pays. La 
capitale, Djibouti, s'est réveillée ce jour dans une désolation cruelle, surtout pour les habitants des quartiers 
périphériques de l'oued d'Ambouli, au sud de la ville. Dix ans après la grande crue de novembre 1994, l'oued 
d'Ambouli a encore une fois fait parler de lui, avec son lot de victimes et de saccages. Mais cette fois-ci, les crues 
de l'oued, certes de moindre volume par rapport à la dernière fois, ont été plus violentes et plus meurtrières. Plus 
d'une cinquantaine de morts, dont un grand nombre d'enfants et de femmes, pour un premier bilan provisoire, 
sans compter les nombreuses disparitions signalées (à l'heure où nous mettions sous presse, les recherches se 
poursuivaient), ainsi que des considérables dégâts matériels. Les sinistrés ayant perdu tous leurs biens et les 
désormais- sans-abri se chiffrent par centaines de familles. Djibouti est sens dessus dessous. Il pleuvait des cordes 
ces derniers jours et la ville et ses environs tremblaient sous les bourrasques, rares et imprévues dans un pays de 
canicule et de sécheresse permanentes qui n'en demandait pas autant pour irriguer son sol. Les pluies diluviennes 
ont quelque peu effrayé les Djiboutiens mais pas au point de s'imaginer que le fameux oued d'Ambouli, même 
rejoint et grossi par celui de Holl-Holl et des autres affluents, allait encore une fois faire des siennes et se remettre 
en furie. Certes, la construction du pont de Balbala et l'élévation de la digue en béton qui borde les deux rives de 
l'oued dans sa traversée de la ville de Djibouti, ne viennent pas rassurer les esprits qui ont toujours en mémoire la 
catastrophe de 1994. Cependant, les Djiboutiens, de nature fort optimistes et croyant en la providence divine en 
toute circonstance, se sont toujours obstinés pour élire domicile tout autour et à proximité de l'oued qui paraissait, 
à leurs yeux, ne plus jamais gronder. Malheureusement pour eux, l'oued d'Ambouli ne l'a pas entendu de cette 
oreille. Et le revoilà bondissant de sa léthargie d'une décennie entière. 
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22..33    LL eess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaatt iiqquueess  eett   vvaarr iiaabbii ll ii ttééss  dduu  ccll iimmaatt   ssuurr   lleess  éélléémmeennttss  
bbiioopphhyyssiiqquueess  eett  sseecctteeuurr ss  ccllééss  

 

DDeeppuuiiss  uunnee  ddoouuzzaaiinnee  dd’’ aannnnééeess  ddeess  ééttuuddeess  oonntt  ééttéé  rrééaall iissééeess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   ppoouurr  éévvaalluueerr  ll ’’ iimmppaacctt  
ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eett  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  ppaayyss  qquuii   eenn  eesstt  rrééssuull ttééee  aauu  ff ii ll   ddeess  aannss..  PPaarrmmii   cceell lleess  qquuii   
ttrraaii tteenntt  pplluuss  ddiirreecctteemmeenntt  ddee  llaa  tthhéémmaattiiqquuee  ii ll   ffaauutt  rreetteennii rr  ::  

((ii ))  LLeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  ddaannss  llaa  CCoorrnnee  OOrriieennttaallee  ddee  ll ’’ AAffrriiqquuee  ::  ccll iimmaattoollooggiiee,,  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  eett  ccoonnnneexxiioonnss  aavveecc  
qquueellqquueess  iinnddiiccaatteeuurrss  ooccééaannoo--aattmmoosspphhéérriiqquueess,,  11999944,,  ((ii ii ))  MMaannuueell   ddeess  mméétthhooddeess  dd’’ éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iimmppaaccttss  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eett  ddeess  ssttrraattééggiieess  dd’’ aaddaappttaattiioonn,,  11999988,,  ((ii ii ii ))  ÉÉvvoolluuttiioonn  tteeccttoonniiqquuee  eett  ccll iimmaattiiqquuee  ddee  
ll ’’ AAffaarr  CCeennttrraall   dd’’ aapprrèèss  lleess  ssééddiimmeennttss  ppll iioo--ppllééiissttooccèènneess,,  11998800,,  ((iivv))  PPrrooff ii ll   ccôôttiieerr  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  
22000055,,  ((vv))  PPllaann  ddee  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddee  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  22000055,,  ((vvii ))  ÉÉttuuddee  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  eett  
aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  22000011..  DDjj iibboouuttii   aa  ééggaalleemmeenntt  rrééaall iisséé  ssaa  pprreemmiièèrree  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  
lleess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eenn  22000011  eett  ssee  pprrééppaarree  àà  eennttrreepprreennddrree  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  llaa  sseeccoonnddee  eenn  sseepptteemmbbrree  
22000066..  

TToouutteess  cceess  ééttuuddeess  oonntt  éévvaalluuéé  ll ’’ iimmppaacctt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ssuurr  lleess  éélléémmeennttss  bbiioopphhyyssiiqquueess  ccoommmmee  
lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  oouu  ssuurr  lleess  sseecctteeuurrss  eett  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss,,  mmaarriinnss  eett  tteerrrreessttrreess..  

II ll   aa  ééttéé  ddéémmoonnttrréé  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  cceess  ééttuuddeess  qquuee  llee  rréécchhaauuffffeemmeenntt  ffuuttuurr  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  llaa  mmeerr  aauuggmmeenntteerraa  
llee  ssttrreessss  ssuubbii   ppaarr  lleess  rrééccii ffss  ccoorraall ll iieennss  eett  aaccccrrooîîttrraa  llaa  ffrrééqquueennccee  ddeess  mmaallaaddiieess  mmaarriinneess  ((PPrrooff ii ll   ccôôttiieerr,,  JJuuiinn  
22000055))..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  ccoorraauuxx  vviivveenntt  eenn  ssyymmbbiioossee  aavveecc  uunnee  aallgguuee  pphhoottoossyynntthhééttiiqquuee  ((llaa  zzooooxxaanntthheell llee))  qquuii   hhaabbii ttee  
ddaannss  lleeuurrss  ttiissssuuss..  UUnnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  pprroovvooqquuee  ll ’’ eexxppuullssiioonn  ddee  ll ’’ aallgguuee  dduu  ccoorraaii ll   ddoonntt  llaa  
ccoouulleeuurr  ddeevviieenntt  bbllaanncchhee..  CC’’ eesstt  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  bbllaanncchhiisssseemmeenntt  dduu  ccoorraaii ll   qquuii   aa  ééttéé  oobbsseerrvvéé  eenn  11999988  àà  
ll ’’ éécchheell llee  gglloobbaallee  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  ll ’’ éévvéénneemmeenntt  EEll   NNiiññoo..  OObbuurraa  ((11999999))  aa  oobbsseerrvvéé  uunn  bbllaanncchhiisssseemmeenntt  ddee  
ccoorraauuxx  aauu  nniivveeaauu  ddeess  îîlleess  SSeepptt  FFrrèèrreess,,  qquuii   ssoonntt  ddee  llooiinn  llee  ssii ttee  llee  pplluuss  rreepprréésseennttaattii ff   ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssii ttéé  mmaarriinnee  
rrééggiioonnaallee  àà  DDjj iibboouuttii ..  II ll   aa  eessttiimméé  llee  bbllaanncchhiisssseemmeenntt  àà  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ccoommpprriiss  eennttrree  2200  eett  3300%%    ddee  llaa  
ccoouuvveerrttuurree  ccoorraall ll iieennnnee  ppoouurr  ttoouutt  llee  ppaayyss.   
 
EEggaalleemmeenntt,,  ii ll   aa  ééttéé  ddéémmoonnttrréé  qquu’’ àà  llaa  ssuuii ttee  dd’’ uunnee  éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr,,  bbeeaauuccoouupp  ddee  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  
ddeevvrroonntt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  mmuull ttiippll iiccaattiioonn  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss,,  àà  uunnee  iinntteennssii ff iiccaattiioonn  ddee  ll ’’ éérroossiioonn,,  àà  llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  ddee  
zzoonneess  hhuummiiddeess  eett  ddee  mmaannggrroovveess..  LLeess  ppaayyss  bboorrddaanntt  llaa  MMeerr  RRoouuggee  eett  llee  GGooll ffee  dd’’ AAddeenn  ((zzoonnee  ddee  KKhhoorr  AAnnggoorr))  
oonntt  uunnee  pplluuvviioommééttrriiee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ffaaiibbllee  eett  ssoonntt  ccaarraaccttéérriissééss  ppaarr  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  éélleevvééeess..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  
eessppèècceess  ddee  mmaannggrroovveess  éévvoolluueenntt  ddaannss  cceett  eennvvii rroonnnneemmeenntt  aauu  pplluuss  pprrèèss  ddee  lleeuurrss  ll iimmii tteess  pphhyyssiioollooggiiqquueess..  LLaa  
ddiivveerrssii ttéé  eesstt  rréédduuii ttee  àà  ttrrooiiss  oouu  qquuaattrree  eessppèècceess  ddee  mmaannggrroovveess  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  MMeerr  RRoouuggee  eett  llee  GGooll ffee  dd’’ AAddeenn  dduu  
ffaaii tt  ddee  cceess  ccoonnddii ttiioonnss  ccll iimmaattiiqquueess  ddééffaavvoorraabblleess..  LL’’ aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  tteemmppéérraattuurree  aauurraa  uunn  iimmppaacctt  nnééggaattii ff   ssuurr  
lleess  mmaannggrroovveess  ccaarr  eell lleess  ddeevvrroonntt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ddeess  ttaauuxx  ddee  ssaall iinnii ttéé  ddee  pplluuss  eenn    pplluuss  éélleevvééss  qquuii   aaffffeecctteerroonntt  
pprrooggrreessssiivveemmeenntt  lleeuurr  ccyyccllee  ddee  rreepprroodduuccttiioonn..   

II ll   aa  ééttéé  ppaarr  aaii ll lleeuurrss  eexxppll iiqquuéé  ccoommmmeenntt  lleess  ffaacctteeuurrss  ccll iimmaattiiqquueess  aaffffeecctteenntt  lleess  éélléémmeennttss  bbiioottiiqquueess  eett  aabbiioottiiqquueess  
qquuii   iinnff lluueenncceenntt  llee  nnoommbbrree  eett  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  eessppèècceess  hhaall iieeuuttiiqquueess  ddaannss  cceett  ééccoossyyssttèèmmee  ddee  ggooll ffee..  

IIssaabbeell llee  NNiiaanngg--DDiioopp  eett  aall ..  ((22000011))  eexxppll iiqquueenntt  lleess  ppeerrtteess  cchheezz  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ffaauunniiqquueess  eett  ll ’’ aammeennuuiisseemmeenntt  
ddeess  ssuuppeerrff iicciieess  ddeess  ffoorrêêttss  ppaarr  lleess  pphhéénnoommèènneess  ddee  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  eett  ddee  ddéésseerrttii ff ii ccaattiioonn..  II llss  ddéépplloorreenntt  
cceeppeennddaanntt  ll ’’ aabbsseennccee  dd’’ uunnee  ssttaattiissttiiqquuee  ff iiaabbllee  bbaassééee  ssuurr  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  pplluuss  pprréécciissee  ddeess  ppeerrtteess  ccaauussééeess  eett  
aannnnoonncceenntt  uunnee  rrééggrreessssiioonn  àà  pplluuss  oouu  mmooiinnss  lloonngg  tteerrmmee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ééccoossyyssttèèmmeess,,  aarriiddee  nnoottaammmmeenntt,,  ddee  llaa  
ddiivveerrssii ttéé  ff lloorriissttiiqquuee  eett  ssoonn  vvoolluummee..  
..  
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22..44  VVuullnnéérr aabbii ll ii ttéé  ddee  DDjj iibboouutt ii   aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaatt iiqquueess  
  
LLeess  rrééssuull ttaattss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt  ttii rrééss  ddeess  hhuuii tt  ééttuuddeess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppeerrttss  dduu  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii ..  II llss  
rrééccaappii ttuulleenntt  lleess  pprriinncciippaalleess  ccoonncclluussiioonnss  ddeess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ddeess  ggrroouuppeess,,  
sseecctteeuurrss  eett  ééccoossyyssttèèmmeess  pprriioorrii ttaaii rreess,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
••  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ggrroouuppeess  vvuullnnéérraabblleess??  
••  QQuueell lleess  rreessssoouurrcceess  ssoonntt  eexxppoossééeess  aauuxx  rriissqquueess  ccll iimmaattiiqquueess??  
••  QQuueell   eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  sseennssiibbii ll ii ttéé  aauuxx  rriissqquueess  ccll iimmaattiiqquueess  ddeess  ggrroouuppeess  eett  rreessssoouurrcceess??  
••  CCoommmmeenntt  lleess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  hhaauutteemmeenntt  pprriioorrii ttaaiirreess  ssoonntt––eell lleess  ttrraadduuii tteess  ddaannss  llaa  sséélleeccttiioonn  ddeess  ooppttiioonnss  

dd’’ aaddaappttaattiioonn??  

ÉÉvvaalluuaatt iioonn  ddee  llaa  vvuullnnéérr aabbii ll ii ttéé  ddeess  rr eessssoouurr cceess  eett  ddeess  sseecctteeuurr ss  

LLeess  ééttuuddeess  oonntt  iiddeennttii ff iiéé  ttrrooiiss  sseecctteeuurrss  ((eeaauu,,  aaggrriiccuull ttuurree  eett  ffoorrêêtt,,  éélleevvaaggee))  eett  ddeeuuxx  ééccoossyyssttèèmmeess  ((ccôôttiieerr  eett  
mmaarriinn))  pprriioorrii ttaaiirreess..  LLee  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt  rrééssuummee  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  cceettttee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé..  

  

        TTaabblleeaauu  33::  VVuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  sseecctteeuurrss  ccllééss  

SSeecctteeuurr ss  VVuullnnéérr aabbii ll ii ttéé  aaiigguuee  
  
  
  
RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  

LLeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  ::  
��  MMooddii ff iiccaattiioonn  ddee  llaa  ffrrééqquueennccee  ddeess  ccrruueess  ((ddee  44  àà  55  //  aann))  ccaauussaanntt  ddeess  ddééggââttss  
��    AAuuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ccrruueess  eexxcceeppttiioonnnneell lleess  11998899,,  11999944,,  22000044  ((AAmmbboouull ii ))  
��    VVaarriiaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseell lleemmeennttss  
LLeess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  ::  
��  MMooddii ff iiccaattiioonn  ddee  llaa  rreecchhaarrggee  ddeess  nnaappppeess  qquuii   ss’’ aammeennuuiissee    
��  NNaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii   qquuii   ssee  rréédduuii tt  ((1111  665500  000000  mm33  àà  99  888800  000000  mm33//aann))  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  eennttrraaîînnaanntt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ssaa  ssaall iinnii ttéé    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AAggrriiccuull ttuurree  eett  FFoorrêêttss  
  

SSéécchheerr eessssee  ::  
AAggrriiccuull ttuurree  ::   
��  TTaarriisssseemmeenntt  ddeess  nnaappppeess  dd’’ eeaauu  uuttii ll ii ssééeess  ppoouurr  ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn  
��  AAuuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteenneeuurr  eenn  sseellss  ddeess  ssoollss  eett  ddee  ll ’’ eeaauu  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  
��  BBaaiissssee  ddeess  rreennddeemmeennttss  
��  AAbbaannddoonn  ddee  llaa  tteerrrree  dduuee  àà  ll ’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  oouu  àà  llaa  ssaall iinnii ttéé  
FFoorrmmaattiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  ::    
��  RRééggrreessssiioonn  ddeess  ssuurrffaacceess  ccoouuvveerrtteess    
��  DDiissppaarrii ttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  eessppèècceess  eennddéémmiiqquueess  iinnttéérreessssaanntteess  
��  SSuurrppââttuurraaggeess  ddeess  ppaarrccoouurrss  
��  PPrroobbllèèmmee  dd’’ eennvvaahhiisssseemmeenntt  dduu  PPrroossooppiiss  sspp..  qquuii   pprrooggrreessssee  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  eett  eemmppiièèttee  

ssuurr  lleess  ssuuppeerrff iicciieess  ccuull ttiivvééeess  eenn  ccoonnccuurrrreennççaanntt  lleess  aauuttrreess  aarrbbrreess  eett  aarrbbuusstteess  llooccaauuxx  
((ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  ddee  TTaaddjjoouurraahh,,  lleess  ppllaaiinneess  ddee  HHaannlléé  eett  ddee  GGoobbaaaadd  

II nnoonnddaatt iioonnss  ::  
��  DDeessttrruuccttiioonnss  ddeess  eexxppllooii ttaattiioonnss  ssii ttuuééeess  pprrèèss  ddeess  ll ii ttss  dd’’ oouueeddss  
��  EEnnssaabblleemmeennttss  oouu  eennvvaasseemmeennttss  ddeess  ppuuii ttss  
��  DDeessttrruuccttiioonnss  ddeess  ccuull ttuurreess  eett  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess    
��  MMuull ttiippll iiccaattiioonn  ddeess  ppaarraassii tteess  eett  ddeess  iinnsseecctteess  ((cchheennii ll lleess,,  cchhaammppiiggnnoonnss,,  ccrriiqquueettss……))  
��  PPrreessssiioonnss  aanntthhrrooppiiqquueess  ssuurr  lleess  ffoorrêêttss  ppoouurr  lleess  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffee  eett  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  

ÉÉlleevvaaggee    ��  DDééggrraaddaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  
��  CCoonncceennttrraattiioonn  dduu  bbééttaaii ll   aauuttoouurr  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  
��  DDiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiivvii ttéé  dduu  bbééttaaii ll   
��  FFaaiibbllee  rrééssiissttaannccee  dduu  bbééttaaii ll   aauuxx  mmaallaaddiieess  

ZZoonneess  ccôôttiièèrreess  ��  DDeessttrruuccttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ééccoonnoommiiqquueess  ((1111,,33  mmii ll ll iioonnss  ddee  $$  eenn  22000044))    
��  DDeessttrruuccttiioonn  ddeess  hhaabbii ttaattss  eett  bbiioottooppeess  
��  PPeerrtteess  ddee  vviieess  hhuummaaiinneess  --  8800  mmoorrttss  oouu  ddiissppaarruueess  ((iinnoonnddaattiioonnss  22000044))  

ÉÉccoossyyssttèèmmeess  mmaarriinnss    ��  DDééggrraaddaattiioonn  ddeess  rrééccii ffss  ccoorraall ll iieennss    
��  RRééggrreessssiioonn  ddeess  zzoonneess  ddee  mmaannggrroovveess    
��  MMooddii ff iiccaattiioonnss  ddeess  ssttoocckkss  ddee  rreessssoouurrcceess  hhaall iieeuuttiiqquueess    
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ÉÉvvaalluuaatt iioonn  ddee  llaa  vvuullnnéérr aabbii ll ii ttéé  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  vvii ll llaaggeeooiisseess  eett  lleeuurr ss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  

LLeess  ttaabblleeaauuxx  33  eett  44  rrééssuull tteenntt  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  aauuxx  ddii ff fféérreennttss  aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  eett  
nnaattiioonnaauuxx  ssuurr  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ccaauusseess  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  sseecctteeuurrss  eett  ddeess  ggrroouuppeess  cciibblleess..  

RRiissqquueess  ccll iimmaattiiqquueess  eett  ccaauusseess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé    
                                          IImmppaaccttss  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  EENNMM  TTDDPP  SSEECCHH  IINNOONN  VVDDCC  DDEEFF  
PPeerrtteess  ddee  tteerrrreess  dduueess  àà  ll ’’ éérroossiioonn  ccôôttiièèrree  ++++++  ++    ++++++      
IInnoonnddaattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ++  ++++++    ++++      
MMaannqquuee  dd’’ eeaauu  ppoottaabbllee  ++  ++  ++++++  ++  ++++    
HHaauussssee  ddeess  rriissqquueess  ddee  mmaallaaddiiee  ++  ++++++  ++++  ++++  ++++    
DDeessttrruuccttiioonn  ddeess  rrééccooll tteess  ++  ++++  ++++++  ++  ++  ++++++  
PPeerrtteess  ddee  bbiiooddiivveerrssii ttéé  ++  ++  ++++  ++  ++    
PPeerrtteess  ddee  bbiieennss  eett  iinnff rraassttrruuccttuurreess  ddoommeessttiiqquueess  ++++++  ++    ++++++  ++    
PPeerrtteess  ddee  vviieess  hhuummaaiinneess  ++  ++++++  ++++  ++++++  ++++    
PPeerrtteess  oouu  mmeennaaccee  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ssuubbssiissttaannccee  ++++  ++++  ++++++  ++++++    ++++++  
PPêêcchheerriiee      ++  ++  ++  ++++++  
BBééttaaii ll   eett  éélleevvaaggee  ++++    ++++++  ++++  ++++  ++++  
IInnttrruussiioonn  ssaall iinnee  ++++++    ++++  ++++++  ++    
TTaabblleeaauu  44::  VVuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss//EExxppoossii ttiioonn  àà  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ((ssoouurrccee::   aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  PPAANNAA))  

LLééggeennddee  ::   EENNMM  ::   éélléévvaattiioonn  nniivveeaauu  mmeerr  ;;   TTDDPP  ::   tteemmppêêttee  ddee  pplluuiiee;;   SSEECCHH  ::   sséécchheerreessssee  ;;   IINNOONN  ::   iinnoonnddaattiioonn  ;;  
VVDDCC  ::   vvaarr iiaattiioonn  dduu  ccll iimmaatt  oouu  tteemmppéérraattuurreess  eexxttrrêêmmeess;;  DDEEFF  ::   ddééffoorreessttaattiioonn..  

  

EEnn  aannaallyyssaanntt  llee  ttaabblleeaauu  44,,  ii ll   eesstt  àà  ddéédduuiirree  qquuee  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddjj iibboouuttiieennnneess  ssoonntt  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  ddee  ddoouuzzee  
ttyyppeess  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé..  

11..  LLeess  ppeerrtteess  ddee  tteerrrreess  ddeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  ssoonntt  cceerrtteess  dduueess  eenn  ppaarrttiiee  àà  ll ’’ éérroossiioonn  ooccccaassiioonnnnééee  ppaarr  
ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr  eett  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  mmaaiiss  aauussssii   eett  ssuurrttoouutt  ppaarr  ll ’’ ooccccuuppaattiioonn  hhuummaaiinnee  eett  
lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddee  ssaabbllee  eett  aarrggii llee  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  eenn  mmaattéérriiaauu  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  iimmmmoobbii ll iièèrree..  CCeess  
ppeerrtteess  ddee  tteerrrreess  ccoorrrreessppoonnddeenntt  àà  ddeess  ssuuppeerrff iicciieess  ccuull ttiivvaabblleess  oouu  ddeess  rreeffuuggeess  àà  llaa  bbiiooddiivveerrssii ttéé  mmaarriinnee..    

22..    IInnoonnddaattiioonn  ddeess  tteerrrreess..  SSoouuss  ll ’’ eeff ffeett  ddeess  pplluuiieess  ddii lluuvviieennnneess  oouu  ddee  ll ’’ éélléévvaattiioonn  ddee  llaa  mmeerr  ddeess  ssuuppeerrff iicciieess  
eennttiièèrreess  ssoonntt  ççàà  eett  llàà  ddaannss  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree  eexxppoossééeess  àà  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ccaauussaanntt  ddeess  ddééggââttss  hhuummaaiinnss  eett  
mmaattéérriieellss..  

33..  MMaannqquuee  dd’’ eeaauu  ppoottaabbllee..  LL’’ eeaauu  mmaannqquuee  ccrruueell lleemmeenntt  àà  DDjj iibboouuttii ,,  ooùù  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  
ccrrooiissssaannttee,,  eell llee  eennrreeggiissttrree  uunn  ttaauuxx  ddee  ssaall iinnii ttéé  eenn  hhaauussssee  ((22gg//ll ))..  AA  ll ’’ iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  ccee  mmaannqquuee  eesstt  
dd’’ aauuttaanntt  pplluuss  rreesssseennttii   àà  mmeessuurree  qquuee  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  rreessttee  ddééff ii ccii ttaaiirree  ppaarr  ssuuii ttee  ddee  sséécchheerreessssee..  

44..  HHaauussssee  ddeess  rriissqquueess  ddee  mmaallaaddiiee..  AAssssoocciiééss  aauuxx  iinnoonnddaattiioonnss,,  sséécchheerreessssee  eett  vvaarriiaattiioonn  dduu  ccll iimmaatt  lleess  
rriissqquueess  ddee  mmaallaaddiiee  aauuggmmeenntteenntt  ccoommmmee  ii ll   aa  ééttéé  eennrreeggiissttrréé  eenn  11999944  eett  eenn  22000044  àà  DDjj iibboouuttii   vvii ll llee  
((mmaallaaddiieess  ddiiaarrrrhhééiiqquueess  ll iiééeess  aauu  cchhoolléérraa,,  eett  llee  ppaalluuddiissmmee))..  

55..  DDeessttrruuccttiioonn  ddeess  rrééccooll tteess..  AAuuxx  ddii ff fféérreennttss  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  ssoonntt  aassssoocciiééeess  ddeess  ffoorrmmeess  ddiivveerrsseess  ddee  
ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  rrééccooll tteess  ppaarr  aattttaaqquuee  dd’’ eennnneemmiiss  ddeess  ccuull ttuurreess  oouu  ff llééttrriisssseemmeenntt  aavvaanntt  mmaattuurraattiioonn  dduu  aauu  
ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee  oouu  aasspphhyyxxiiee  sseelloonn  lleess  ccaass..  

66..  PPeerrtteess  ddee  bbiiooddiivveerrssii ttéé..  LLeess  éélléévvaattiioonnss  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr,,  sséécchheerreessssee,,  iinnoonnddaattiioonnss,,  vvaarriiaattiioonn  ddee  
ccll iimmaatt  eett  ddééffoorreessttaattiioonn  ffoonntt  ssuubbiirr  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  ffaauunniiqquuee  eett  ff lloorriissttiiqquuee  ddeess  ppeerrtteess  eenn  eeffffeeccttii ffss  aaiinnssii   
qquuee  llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  ddee  lleeuurrss  bbiioottooppeess..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  eessppèècceess  eennddéémmiiqquueess  aa  
ééttéé  oobbsseerrvvééee  ddaannss  ll ’’ îîllee  ddeess  sseepptt  ffrrèèrreess..  

77..  PPeerrtteess  ddee  bbiieennss  eett  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ééccoonnoommiiqquueess..  LLeess  ccrruueess  eexxcceeppttiioonnnneell lleess  oouu  éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  
llaa  mmeerr  ffoonntt  ssuubbiirr  ddeess  ddééggââttss  iimmppoorrttaannttss  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  ddjj iibboouuttiieennnneess..  MMaaiiss  cceeccii   nn’’ aauurraa  ppaass  ppoouurr  
aauuttaanntt  ddééccoouurraaggéé  ll ’’ ooccccuuppaattiioonn  ddee  ll ’’ eessppaaccee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree..  

88..  PPeerrtteess  ddee  vviieess  hhuummaaiinneess..  LLeess  iinnoonnddaattiioonnss  eett  tteemmppêêttee  ddee  pplluuiieess  oonntt  ééttéé  ddéévvaassttaattrriicceess..  PPlluussiieeuurrss  
iinnoonnddaattiioonnss  oonntt  ccaauusséé  ppaarr  llee  ppaasssséé  ddeess  ppeerrtteess  ddee  vviieess  hhuummaaiinneess  eett  llaa  mmeennaaccee  ddeemmeeuurree..  
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99..  PPeerrtteess  oouu  mmeennaaccee  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ssuubbssiissttaannccee..  LLaa  ssuurrvviiee  dduu  bbééttaaii ll   ddééppeenndd  ddeess  ppââttuurraaggeess  eett  ddee  ll ’’ eeaauu  
qquuii   aaffff iicchhee  uunnee  tteennddaannccee  àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn..  

1100..  PPêêcchheerriiee..  LLaa  ppêêcchhee  eesstt  uunnee  aaccttiivvii ttéé  ff lloorriissssaannttee  eenn  hhaauuttee  mmeerr  mmaaiiss  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  rreennttaabbllee  ppoouurr  
lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  rriivvaaggeess  dduueess  àà  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  mmaannggrroovveess  eett  àà  ll ’’ éélléévvaattiioonn  ddee  tteemmppéérraattuurree  
ddaannss  lleess  zzoonneess  àà  bbaatthhyymmééttrriiee  ppeeuu  pprrooffoonnddee    

1111..  BBééttaaii ll   eett  éélleevvaaggee..  LL’’ éélleevvaaggee  eesstt  llee  sseecctteeuurr  eexxppoosséé  àà  ttoouuss  lleess  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess      

1122..  LL’’ iinnttrruussiioonn  ssaall iinnee  rrééssuull ttee  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  eett  ddee  ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’ àà  llaa  
sséécchheerreessssee..  

LLeess  éélléévvaattiioonnss  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr  eett  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  oonntt  ccaauusséé  àà  TTaaddjjoouurraahh  ccoommmmee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  
aauuttrreess  zzoonneess  dduu  ll ii ttttoorraall   ddeess  ppeerrtteess  ddee  ssuuppeerrff iicciieess  ddee  mmaannggrroovveess,,  zzoonneess  pprriivvii llééggiiééeess  ddee  ffrraayyèèrree  ppoouurr  lleess  
ppooiissssoonnss..  CCeeccii   aa  ccaauusséé  aauussssii   llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  dduu  ttoouurriissmmee  qquuii   ccoonnssttii ttuuaaii tt  uunnee  bboonnnnee  ssoouurrccee  ddee  
rreevveennuu  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  ppêêcchhee..  LLaa  ddéésseerrttii ff iiccaattiioonn  eett  llaa  
sséécchheerreessssee  oonntt  ccaauusséé  llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  dd’’ iimmppoorrttaanntteess  ssuuppeerrff iicciieess  aaggrriiccoolleess,,  ddeess  ppeerrtteess  ddee  ggiibbiieerrss  eett  llaa  mmoorrtt  
ddee  mmii ll ll iieerrss  dd’’ aarrbbrreess,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  zzoonneess  ddee  mmoonnttaaggnneess..  
..    

EEnn  dd’’ aauuttrreess  tteerrmmeess,,  àà  llaa  rrééppoonnssee  ddee  qquuii   eesstt  vvuullnnéérraabbllee  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  oonntt  ddrreesssséé  llee  ddiiaaggrraammmmee  eenn  ttooii llee  
ssuuiivvaanntt  ((ff iigguurree  55))  qquuii   rreeff llèèttee  uunnee  rreeccoonnvveerrssiioonn  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  sseecctteeuurrss  lleess  pplluuss  vvuullnnéérraabblleess  aauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  vveerrss  cceeuuxx  lleess  mmooiinnss  eexxppoossééss  aauuxx  aallééaass  ccll iimmaattiiqquueess.  
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    FFiigguurree  55  ::   DDiiaaggrraammmmee  eenn  ttooii llee  ddeess  aassppeeccttss  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ggrroouuppeess  cciibblleess 
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II II II ..  CCaaddrr aaggee  ccoonntteexxttuueell   dduu  pprr ooggrr aammmmee  dd’’ aaddaappttaatt iioonn  

  
DDaannss  cceettttee  sseeccttiioonn  DDjj iibboouuttii   ss’’ eesstt  iinnssppii rréé  ddee  ddeeuuxx  ssoouurrcceess  iimmppoorrttaanntteess  ddaannss  ll ’’ aannaallyyssee  eett  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  
vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  ppaayyss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess..  DD’’ uunnee  ppaarrtt,,  lleess  ddiirreeccttiivveess  dduu  LLEEGG  qquuii  
iinnddiiqquueenntt  qquu’’ uunn  ttoouurr  dd’’ hhoorriizzoonn  ddooii tt  êêttrree  ffaaii tt  ssuurr  llaa  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  dduu  ccll iimmaatt  eett  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  
oobbsseerrvvééss  eett  pprroojjeettééss  ddaannss  llee  ppaayyss  aaiinnssii   qquuee  lleess  eeffffeettss  nnééffaasstteess,,  rrééeellss  eett  ppootteennttiieellss  ssoouulleevvééss  ppaarr  lleess  ééttuuddeess  
aannttéérriieeuurreess  oouu  sseelloonn  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eemmppiirriiqquueess  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess..  DD’’ aauuttrree  ppaarrtt,,  II ll   sseerraa  aauussssii   pprriiss  eenn  
ccoommppttee  lleess  eexxppéérriieenncceess  ddééjjàà  ccaappii ttaall iissééeess  ppaarr  lleess  aaggeenncceess  dd’’ eexxééccuuttiioonn  eennggaaggééeess  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  
pprrééppaarraattiioonn  ddeess  PPAANNAA  qquuii   pprreessccrriivveenntt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  aavveecc  cciinnqq  ééttaappeess  cchhrroonnoollooggiiqquueess  ((ddeessccrriippttiioonn,,  
iiddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  mmeennaacceess,,  ccii rrccoonnssccrrii rree  ll ’’ eennvveerrgguurree  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé,,  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  eett  llee  rraappppoorrttaaggee))  eett  
uunn  ééttaatt  ddeess  ll iieeuuxx  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  qquuii   ppoossee  44  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ::  
--  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooii rr  qquuii   eesstt  vvuullnnéérraabbllee  eett  àà  qquuooii ,,    
--  qquueellss  ssoonntt  lleess  éélléémmeennttss  dd’’ iinnff lluueennccee  eexxtteerrnneess  eett  iinntteerrnneess  ((dd’’ eexxppoossii ttiioonn  àà  llaa  mmeennaaccee,,  ddee  sseennssiibbii ll ii ttéé,,  ddee  

ccaappaaccii ttéé  aaddaappttaattii vvee)),,    
--  qquueell llee  nnaattuurree  ddee  ddoonnnnééeess  qquuaall ii ttaattiivveess  eett  qquuaannttii ttaattii vveess,,  eett    
--  qquueell llee  ffoorrmmee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn..    
CCee  ssoonntt  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddee  cceess  éélléémmeennttss  qquuii   ssoonntt  ttrraaii ttééss  ddaannss  llee  cchhaappii ttrree  eett  qquuii   jjuussttii ff iieerroonntt  pplluuss  ttaarrdd  llee  cchhooiixx  ddeess  
ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  pprriioorrii ttaaii rreess  ddeevvaanntt  yy  ffaaii rree  ffaaccee..  

33..11..  EEttaatt  gglloobbaall   ddee  llaa  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  eett  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  oobbsseerrvvééss  eett  pprroojjeettééss    
  
LL’’ ééttaatt  ddeess  ll iieeuuxx  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  qquuii   ssuuii tt  pprroovviieenntt  eesssseennttiieell lleemmeenntt  ddeess  ééttuuddeess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  
dd’’ eexxppeerrttss  nnaattiioonnaauuxx  aauuxx  pprrooff ii lleess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  aauuxx  sseecctteeuurrss  lleess  pplluuss  ttoouucchhééss  ppaarr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  eett  
vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess  ::  aaggrroonnoommee,,  vvééttéérriinnaaiirree,,  hhyyddrroolloogguuee,,  ééccoonnoommiissttee,,  mmééttééoorroolloogguuee,,  ffoorreessttiieerr  eett  jjuurriissttee..  
LLeess  rraappppoorrttss  ddee  cceess  eexxppeerrttss  aaiinnssii   qquuee  lleeuurrss  ssoouurrcceess  bbiibbll iiooggrraapphhiiqquueess  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  cceettttee  
ssyynntthhèèssee  ddee  ll ’’ ééttaatt  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  oobbsseerrvvéé  eett  pprroojjeettéé  ddee  DDjj iibboouuttii ..    
  
33..11..11  CChhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  oobbsseerrvvééss  

aa..  CChhaannggeemmeennttss  oobbsseerrvvééss  ssuurr    lleess  tteemmppéérraattuurreess    
 

AA  ll   ‘‘ eexxcceeppttiioonn  dduu  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  ttoouutteess  lleess  tteemmppéérraattuurreess  mmooyyeennnneess  mmeennssuueell lleess  ddeess  aannnnééeess  qquuaattrree  vviinnggtt  
ddiixx  ssoonntt,,  sseelloonn  llee  RRaappppoorrtt  MMééttééoo  22000066,,  ssuuppéérriieeuurreess  àà  cceell lleess  ddee  llaa  nnoorrmmaallee..  LLaa  ddeerrnniièèrree  ddéécceennnniiee  ((11999911--
22000000))  aa  ééttéé  llaa  ddéécceennnniiee  llaa  pplluuss  cchhaauuddee  eennrreeggiissttrrééee..  

 LLaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  mmeennssuueell lleess  mmaaxxiimmaalleess  aabbssoolluueess  ppoouurr  llaa  nnoorrmmaallee  11996611  àà  11999900  eett  ddee  
cceell lleess  ddee  llaa  ddéécceennnniiee  qquuaattrree  vviinnggtt  ddiixx  ((11999911  ––  22000000))    ffaaii tt  ddiirreecctteemmeenntt    rreessssoorrttii rr    uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  cceess  
tteemmppéérraattuurreess  eenn  ppéérriiooddee  dd’’ ééttéé  eett  uunn  ggll iisssseemmeenntt  ddeess  ssaaiissoonnss  ddaannss  ll ’’ aannnnééee..  LLaa  hhaauussssee  eesstt  ddee  ll ’’ oorrddrree  ddee  00..55  àà  
11..55°°CC,,  ccee  qquuii   pprroouuvvee    qquuee  lleess  ééttééss  oonntt  ééttéé  pplluuss  cchhaauuddss  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ddéécceennnniiee..  EEnn  oouuttrree,,  llee  rreeccoorrdd  ddee  
tteemmppéérraattuurree  mmeennssuueell llee  mmaaxxiimmaallee  aabbssoolluuee  jjuussqquu’’ aalloorrss  eennrreeggiissttrréé  ddee  4466..11°°CC  ((55  JJuuii ll lleett  11999955))  aa  ééttéé  ddééppaasssséé  
ppoouurr  aatttteeiinnddrree  4466..55°°CC  eenn  jjuuiinn  11999988  ((RRaappppoorrtt  MMééttééoo,,  22000066))..  

AA  ll ’’ eexxcceeppttiioonn  ddeess  mmooiiss  dd’’ aavvrrii ll   eett  aaooûûtt,,  ttoouutteess  lleess  tteemmppéérraattuurreess  mmiinniimmaalleess  eexxttrrêêmmeess  mmeennssuueell lleess  ddee  llaa  
ddéécceennnniiee  11999911  --  22000000  ssoonntt  ssuuppéérriieeuurreess  àà  cceell lleess    ddee  llaa  nnoorrmmaallee..  CCeettttee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  
mmiinniimmaallee  eexxttrrêêmmee  eesstt  eenn  mmooyyeennnnee  ddee  11..55°°CC  ((vvooii rr  ff iigguurree  66))  eett  ddoonncc  ssuuppéérriieeuurree  àà  ll ’’ aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  
tteemmppéérraattuurreess  mmaaxxiimmaalleess..  

LLaa  hhaauussssee  ddeess  tteemmppéérraattuurreess      eexxttrrêêmmeess    mmiinniimmaalleess    llaa  pplluuss  ssiiggnnii ff iiccaattiivvee  ssee  ssii ttuuee  eenn  jjuuiinn  eett  jjuuii ll lleett  eett    
ccooïïnncciiddee  aavveecc  cceell llee  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  mmaaxxiimmaalleess  eexxttrrêêmmeess..  UUnnee  hhaauussssee  ppaarrttiiccuull iièèrree  eesstt  ééggaalleemmeenntt  
oobbsseerrvvééee  aauu  mmooiiss  dd’’ ooccttoobbrree  eett  ssee  ttrroouuvvee  eenn  pphhaassee  aavveecc  cceell llee  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  mmaaxxiimmaallee  eexxttrrêêmmee  ttrrèèss  
ssiiggnnii ff ii ccaattiivvee..  LL’’ oonn  oobbsseerrvvee  ppaarr  aaii ll lleeuurrss    qquuee  lleess  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree    àà  fféévvrriieerr  ccoonnssttii ttuueenntt  lleess  sseeuullss  mmooiiss  ddee  
rrééeell llee  ffrraaîîcchheeuurr  dd’’ hhiivveerr..  

LLaa  ff iigguurree  77  mmoonnttrree  lleess  tteennddaanncceess  oobbsseerrvvééeess  ppoouurr  llaa  ddéécceennnniiee  qquuaattrree  vviinnggtt  ddiixx  ooùù  ii ll   aappppaarraaîîtt  uunn  ggll iisssseemmeenntt  
ddee  llaa  ccoouurrbbee  ddeess  eexxttrrêêmmeess  vveerrss  llaa  ddrrooii ttee  aaffff iicchhaanntt  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  pplluuss  ffoorrtteess  aauu  sseeccoonndd  sseemmeessttrree  eett  pplluuss  
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ffaaiibblleess  aauu  pprreemmiieerr..  EEnn  ff iigguurree  88,,  ttoouutteess  lleess  tteemmppéérraattuurreess  mmiinniimmaalleess  eexxttrrêêmmeess  mmeennssuueell lleess  ddee  llaa  ddéécceennnniiee  
11999911  --  22000000  aappppaarraaiisssseenntt  ssuuppéérriieeuurreess  àà  cceell lleess  ddee  llaa  nnoorrmmaallee  àà  ll ’’ eexxcceeppttiioonn  ddeess  mmooiiss  dd’’ aavvrrii ll   eett  aaooûûtt..  

FFiigguurree  66..  TTeemmppéérraattuurreess  mmiinniimmaalleess  eexxttrrêêmmeess  mmeennssuueell lleess  eett  nnoorrmmaallee  ttrreenntteennaaii rree  àà  DDjj iibboouuttii   aaéérrooddrroommee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURES MAXIMALES EXTREMES MENSUELLES (1991-2000) 
 ET  LA NORMALE TRENTENAIRE 1961-1990 A DJIBOUTI-ERODROME

LA VARIATION EN HAUSSE DE LA TEMPERATURE MAXIMALE EXTRÊME 
DE LA DERNIERE DECENIE (1991-2000) EST DE 0,5  A 1,5°
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FFiigguurree  77..  TTeemmppéérraattuurreess  mmaaxxiimmaalleess  eexxttrrêêmmeess  eett  nnoorrmmaalleess  mmeennssuueell lleess  11999911--22000000  

  

TEMPERATURES MINIMALES EXTREMES MENSUELLES (1991-2000) (2001-2004)  ET LA NORMALE 
TRENTENAIRE 1961-1990 A DJIBOUTI-ERODROME

Augmentation moyenne de la temperaure minimale pour la dernière decenie ( 1991-2000) est de 1,5°C  
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TEMPERATURES MINIMALES EXTREMES MENSUELLES (1991-2000)   ET LA NORMALE 
TRENTENAIRE 1961-1990 A DJIBOUTI-ERODROME

Augmentation moyenne de la temperaure minimale pour la dernière decenie ( 1991-2000) est de 
1,5°C  
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FFiigguurree  88..  TTeemmppéérraattuurreess  mmiinniimmaalleess  eexxttrrêêmmeess  mmeennssuueell lleess  11996611--11999900  eett  mmiinniimmaa  eexxttrrêêmmeess  mmeennssuueell lleess    
11999911--22000000  

bb..  CChhaannggeemmeennttss  oobbsseerrvvééss  ddaannss  llaa  pplluuvviioommééttrriiee..  
 

LL’’ oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  ccoouurrbbeess  ddeess  nnoorrmmaalleess  pplluuvviioommééttrriiqquueess  mmeennssuueell lleess  ((11996611--11999900))  eett  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  
mmooyyeennnneess  mmeennssuueell lleess  rreeccuueeii ll ll iieess    aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ddéécceennnniiee    qquuaattrree  vviinnggtt  ddiixx    ((11999911--22000000))  ffaaii tt  rreessssoorrttii rr  
sseelloonn  llee  mmêêmmee  RRaappppoorrtt  MMééttééoo,,  22000066::    

--  UUnnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ssiiggnnii ff ii ccaattiivvee  ddee  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  ppoouurr  lleess  mmooiiss  dd’’ aavvrrii ll   àà  jjuuii ll lleett  
--  UUnnee  ffaaiibbllee  vvaarriiaattiioonn  eenn  hhaauussssee  ppeeuu  ssiiggnnii ff iiccaattiivvee  ppoouurr  lleess  mmooiiss  dd’’ aaooûûtt  eett  sseepptteemmbbrree  
--    DDeess  hhaauusssseess  iimmppoorrttaanntteess  ppoouurr  lleess  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  ((aavveecc  uunn  ééccaarrtt  ddee  1166  mmmm  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa 

nnoorrmmaallee))  eett  dd’’ ooccttoobbrree  ((ééccaarrtt  ssiiggnnii ff iiccaattii ff  ddee  1155--1177  mmmm))..  
--  UUnnee  bbaaiissssee  ppeeuu  ssiiggnnii ff iiccaattiivvee  ppoouurr  lleess  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree  eett  ddéécceemmbbrree..    

 

LL’’ aannaallyyssee  ccoommppaarraattiivvee  ddee  llaa  mmooyyeennnnee  nnoorrmmaallee  ddee  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  ((1166..00  mmmm))  aauuxx  mmooyyeennnneess  mmeennssuueell lleess  
ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  ddee  cceettttee  ddéécceennnniiee  ffaaii tt  aappppaarraaîîttrree    ttrrèèss  nneetttteemmeenntt  ::    

--  77  mmooiiss    ddee  pplluuvviioommééttrriiee  llaarrggeemmeenntt  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  mmooyyeennnnee  nnoorrmmaallee  ;;  
--  44  mmooiiss  ddee  pplluuvviioommééttrriiee  nnoorrmmaallee  àà  llééggèèrreemmeenntt  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmaallee  pplluuvviioommééttrriiqquuee  ;;  
--  UUnn  mmooiiss  ddoonntt  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  eesstt  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  nnoorrmmaallee  mmooyyeennnnee    ddee  llaa  

pplluuvviioommééttrriiee  mmeennssuueell llee..  
 
cc..  CChhaannggeemmeennttss  oobbsseerrvvééss  ddaannss  lleess  pphhéénnoommèènneess  hhyyddrroommééttééoorroollooggiiqquueess  eexxttrrêêmmeess  ::  

••  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  sséécchheerreessssee  ::  
AAvveecc  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  ffaaiibblleess  eett  ii rrrréégguull iièèrreess,,  llee  ppaayyss  ccoonnnnaaîîtt  uunnee  sséécchheerreessssee  rrééccuurrrreennttee..  NNoonn  
sseeuulleemmeenntt  cceettttee  rrééccuurrrreennccee  aa  aauuggmmeennttéé  mmaaiiss  eenn  pplluuss  eell llee  aa  ééttéé  ssuucccceessssiivvee  ppaarr  mmoommeenntt  ooccccaassiioonnnnaanntt  
aaiinnssii   uunn  ccuummuull   ddee  ddééff iiccii ttss  pplluuvviioommééttrriiqquueess  aavveecc  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  ddééssaassttrreeuusseess  ssuurr  ll ’’ ééccoonnoommiiee,,  llaa  
ppooppuullaattiioonn  rruurraallee  eett  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt..  UUnn  aauuttrree  cchhaannggeemmeenntt  oobbsseerrvvéé  eesstt    qquuee  lleess  mmooiiss    
hhaabbii ttuueell lleemmeenntt  ccoonnnnuuss  pplluuvviieeuuxx  ssoonntt  ddeevveennuuss  sseeccss  oouu  ttrrèèss  ppeeuu  pplluuvviieeuuxx..  

••  AAuu  nniivveeaauu  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss..  OOnn  oobbsseerrvvee  aasssseezz  ssoouuvveenntt  qquuee  lleess  ppéérriiooddeess  ddee  sséécchheerreessssee  ssoonntt  ssuuiivviieess  
ppaarr  ddeess  aannnnééeess  àà  pprréécciippii ttaattiioonnss  rreellaattiivveemmeenntt  iimmppoorrttaanntteess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  nnoorrmmaallee  qquuii   eennttrraaîînneenntt  ddeess  
iinnoonnddaattiioonnss  ddeessttrruuccttrriicceess  ppoouurr  lleess  bbiieennss  eenn  mmii ll iieeuu  uurrbbaaiinn  eett  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ccaattaassttrroopphhiiqquueess  eenn  
mmii ll iieeuu  rruurraall ..  DDee  11999911  àà  22000000    eett  eenn  22000044  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ddéévvaassttaattrriicceess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééeess;;  ddeeppuuiiss  
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11999933  DDjj iibboouuttii   vvii ll llee  aa ccoonnnnuu  ttrrooiiss  iinnoonnddaattiioonnss  ppaarrmmii   lleessqquueell lleess  ddeeuuxx    oonntt  ééttéé  ddrraammaattiiqquueess  ((11999944  eett  
22000044))  eenn  tteerrmmee  ddee  vviieess  hhuummaaiinneess..    
  

LLee  cchhaannggeemmeenntt  iinntteerrvveennuu  eett  oobbsseerrvvéé  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ddéécceennnniiee    qquuaattrree  vviinnggtt  ddiixx  eesstt  qquuee  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  
pprroovveennaanntt  ddeess  ccrruueess  ddee  ll ’’ oouueedd    dd’’ AAmmbboouull ii   oonntt  ééttéé  ddéévvaassttaattrriicceess..  LLaa  hhaauutteeuurr  dd’’ eeaauu  aa  ééttéé  eessttiimmééee  àà  8800  ccmm  
vvooii rree  11  mm  aavveecc  uunnee  vvii tteessssee  dd’’ ééccoouulleemmeenntt  éélleevvééee..  TToouuss  lleess  qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   oonntt  ééttéé  
iinnoonnddééss  àà  ll ’’ eexxcceeppttiioonn  dduu  PPllaatteeaauu  eett  ddee  llaa  CCii ttéé  BBaallbbaallaa..  

  
dd..  LLeess  iimmppaaccttss  ddee  llaa  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquuee  ssuurr  ll ’’ ééccoonnoommiiee,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eett  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ::  

••  HHaauussssee  ddeess  tteemmppéérraattuurreess::  
--  uunnee  ddeemmaannddee  ccrrooiissssaannttee  eenn  eeaauu  eett  eenn  éélleeccttrriiccii ttéé    
--  uunnee  hhaauussssee  ddee  ll ’’ éévvaappoorraattiioonn  ((ssuuppéérriieeuurree  àà  8800  mmmm  ppaarr  mmooiiss))  ccoonnttrriibbuuaanntt  aaiinnssii   àà  llaa  bbaaiissssee  dduu  

nniivveeaauu  ddee  llaa  nnaappppee  pphhrrééaattiiqquuee  eett  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonnssééqquueennccee  àà  llaa  ppéénnuurriiee  dd’’ eeaauu    
--  uunn  ddééppaarrtt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  dd’’ hhaabbii ttuuddee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ééttrraannggèèrree  eett  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  

vveerrss  ddeess  ppaayyss  àà  ccll iimmaatt  pplluuss  ff rraaiiss  eenn  ééttéé  
--  uunn  ddééppaasssseemmeenntt  ppaarr  lleess  uunnii ttééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’ éélleeccttrriiccii ttéé  ddeess  ll iimmiitteess  ooppttiimmaalleess    eennttrraaîînnaanntt  uunn  

rreeccoouurrss  aauu  ddéélleessttaaggee..    

••  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  àà  ll ’’ éécchheell llee  dduu  ppaayyss  eett  uunnee  pplluuss  llaarrggee  ppllaaggee  ddee  vvaarriiaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  
aannnnuueell   ddee  jjoouurrss  oorraaggeeuuxx  ((rrééppaarrttii ttiioonn  ddaannss  llee  tteemmppss));;  ppoouurr  DDjj iibboouuttii   eell llee  aa  vvaarriiéé  eennttrree  22  àà  1177  jjoouurrss  ddee  
11996666  àà  22000000  aalloorrss  qquuee  llaa nnoorrmmaallee  eesstt  ddee  66  jjoouurrss;;  cceeccii   aa  eeuu ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  eenn  eeaauu,,  
nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ::  
--  llaa  rreecchhaarrggee  ddeess  nnaappppeess  eenn  eexxppllooii ttaattiioonn,,    
--  ppoouurr  llee  ppââttuurraaggee  eett  ll ’’ éélleevvaaggee  eenn  mmii ll iieeuu  rruurraall   eett    
--  ppoouurr  lleess  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  
--  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  hhuummaaiinnee..    

••  LLaa  rrééccuurrrreennccee  ddeess  sséécchheerreesssseess  ::    
--  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  eett  llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall     
--  ll ’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  eett  ééooll iieennnnee..  LLee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree  eessttiimmee  àà  44  --  55%%  lleess  ppeerrtteess  

aannnnuueell lleess  ddee  ssoollss  aarraabblleess  ddaannss  lleess  pprriinncciippaalleess  rrééggiioonnss  aaggrriiccoolleess  dduu  ppaayyss  ((HHaannllee  ––GGoobbaaaadd))..  
--  llaa  ppeerrttee  eett  ll ’’ aaff ffaaiibbll ii sssseemmeenntt  dduu  bbééttaaii ll   eennttrraaîînnaanntt  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  pprroodduuccttii vvii ttéé  

dduu  cchheepptteell   
--  ll ’’ aacccceennttuuaattiioonn  ddee  llaa  bbaaiissssee  ddeess  nnaappppeess  pphhrrééaattiiqquueess,,  ll ’’ aassssèècchheemmeenntt  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu    
--  ll ’’ eexxooddee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  rruurraallee;;    
- llee  rreeccoouurrss  àà  ll ’’ aaiiddee  dd’’ uurrggeennccee  eett  ll ’’ aassssiissttaannaatt  ((11//33    ddee  llaa    ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee  ddeevviieenntt  eenn  ssii ttuuaattiioonn  ddee    

ppeerrppééttuueell llee  aassssiissttaannccee  ddee  ll ’’ EEttaatt  eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  sseeccoouurrss))..  
  
33..11..22  LLeess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  ppootteennttiieell lleess  iinndduuii tteess  ppaarr  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  sseelloonn  lleess  

pprriinncciippaauuxx  sseecctteeuurrss  eett  ééccoossyyssttèèmmeess
 
LLeess  aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  oorrggaanniissééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  dduu  PPAANNAA  oonntt  ccaauuttiioonnnnéé  lleess  
ccoonncclluussiioonnss  ddeess  eexxppeerrttss  dduu  PPAANNAA  qquuii   ssoouuttiieennnneenntt  qquuee  ddeess  ddii ff fféérreenncceess  nnoottooii rreess  eexxiisstteenntt  ddaannss  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ssuurr  lleess  sseecctteeuurrss  eett  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess..  CCeess  ddii ff fféérreenncceess  nnee  ssee  mmeessuurreenntt  ppaass  ppaarr  llaa  
nnaattuurree  ddeess  iimmppaaccttss  qquuii   nn’’ oonntt  gguuèèrree  cchhaannggéé  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ppaarr  llaa  ffrrééqquueennccee  eett  ll ’’ iinntteennssii ttéé..  
AAiinnssii ,,  lleess  vvuullnnéérraabbii ll ii ttééss  ssppééccii ff iiqquueess  dduueess  aauuxx  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ssoonntt  ccii --aapprrèèss  rrééssuummééeess  
ppoouurr  lleess  sseecctteeuurrss  jjuuggééss  pprriioorrii ttaaiirreess..  
  
LL eess  rr eessssoouurr cceess  eenn  eeaauu  

LLeess  ééttuuddeess  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  oonntt  ééttéé  ccoonndduuii tteess  ssuurrttoouutt  ssuurr  llaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii   eett  cceell llee  
aall iimmeennttaanntt  MMoouulloouudd  eett  AAll ii --SSaabbiieehh..  LLaa  pprreemmiièèrree  aa  ééttéé  cchhooiissiiee  ppoouurr  llee  rrôôllee  qquu’’ eell llee  jjoouuee  ddaannss  
ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ddee  llaa  ccaappii ttaallee  qquuii   rreeggrroouuppee  pplluuss  ddee  6655  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss,,  eett  llaa  sseeccoonnddee  
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ppoouurr  ssaa  llooccaall iissaattiioonn  eenn  zzoonnee  rruurraallee22..  SSeelloonn  ll ’’ ééttuuddee  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  eett  aaddaappttaattiioonn  ddee  22000011,,  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  
eeaauu  dduu  ppaayyss  rreennccoonnttrreenntt  ddee  sséérriieeuusseess  ddii ff ff iiccuull ttééss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eett  ddee  qquuaall ii ttéé..  LLeess  rrééssuull ttaattss  
oobbtteennuuss  dd’’ aapprrèèss  ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddee  mmooddèèllee  hhyyddrrooddyynnaammiiqquuee,,  dduu  bbii llaann  hhyyddrroollooggiiqquuee  eett  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
aaccqquuiisseess  ssuurr  lleess  ssii tteess  ppeeuuvveenntt  ssee  rrééssuummeerr  aaiinnssii   ::  
--  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  eennrreeggiissttrreerroonntt    uunn  ddééff iiccii tt  aauu  mmooiinnss  ééggaall   àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  

eennttrraaîînnaanntt  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess  iinnff ii ll ttrraattiioonnss  ddaannss  lleess  nnaappppeess  dd’’ eeaauu  ssoouutteerrrraaiinnee  eett  ll ’’ aabbaaiisssseemmeenntt  ddeess  
nniivveeaauuxx  ppiiéézzoommééttrriiqquueess;;    

--  VVuu  llee  ccoonntteexxttee  hhyyddrrooggééoollooggiiqquuee  ooùù  lleess  mmiinnéérraall iissaattiioonnss  ddeess  eeaauuxx  ssoonntt  rreellaattiivveemmeenntt  éélleevvééeess,,  ii ll   ffaauutt  
ss’’ aatttteennddrree  àà  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ccoonnssééqquueennttee  ddee  llaa  ssaall iinnii ttéé  ddeess  eeaauuxx  ddee  ppoommppaaggee;;  

--  LL’’ aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  mmaarriinn  ccoonnccoommiittaanntt  àà  uunn  ddééff iiccii tt  pplluuvviioommééttrriiqquuee  ggéénnéérreerraa  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  
uunnee  aacccceennttuuaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnttrruussiioonn  ddee  ll ’’ eeaauu  ddee  mmeerr  ddaannss  lleess  zzoonneess  ll ii ttttoorraalleess;;  

--  EEnnff iinn,,  eenn  mmii ll iieeuu  uurrbbaaiinn  ccoommmmee  eenn  mmii ll iieeuu  rruurraall ,,  lleess  ddii ffff ii ccuull ttééss  aauu  ppllaann  ssoocciiaall   ppoouurr  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  
eenn  eeaauu  ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee,,  ppoouurr  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree,,  ppoouurr  ll ’’ éélleevvaaggee,,  ppoouurr  ll ’’ iinndduussttrriiee,,  eettcc..  
pprreennddrroonntt  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess..  

  
LLeess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  
  
LLeess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   àà  ll ’’ hhoorriizzoonn  22005500  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ddoonncc  
ppaarr  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  pprréécciippii ttaattiioonnss  ddee  44,,44%%  àà  1111%%  eett  ppaarr  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  mmooyyeennnnee  
aannnnuueell llee  ddee  11,,77°°CC  àà  22,,  11°°CC..  CCeess  cchhaannggeemmeennttss  ddeess  ppaarraammèèttrreess  ccll iimmaattiiqquueess  aauurroonntt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  
iimmppoorrttaanntteess  ssuurr  llee  bbii llaann  hhyyddrroollooggiiqquuee..  CCee  ddeerrnniieerr  eesstt  aaccttuueell lleemmeenntt  ddééccoommppoosséé  eenn  éévvaappoottrraannssppii rraattiioonn  
((8833,,55%%)),,  rruuiisssseell lleemmeenntt  ((66%%)),,  iinnff ii ll ttrraattiioonn  ssuuppeerrff iicciieell llee  ((55,,55%%))  eett  rreecchhaarrggee  ddeess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  ((55%%))  ccoommmmee  
llee  mmoonnttrree  llaa  ff iigguurree  ccii --ddeessssoouuss..  SSii   ll ’’ oonn  ttiieenntt  ccoommppttee  ddeess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  eett  nnoottaammmmeenntt  
ddee  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss,,  cceell llee--ccii   eennttrraaîînneerraa  uunnee  bbaaiissssee  ddeess  vvoolluummeess  dd’’ eeaauu  rruuiisssseellééss  qquuii   aauurraa  
ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  bbaaiissssee  ddee  llaa  rreecchhaarrggee  ddee  nnaappppeess  ssoouutteerrrraaiinneess..  PPoouurr  éévvaalluueerr  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  uunnee  ssiimmuullaattiioonn  eesstt  eeffffeeccttuuééee  aauu  ttaabblleeaauu  55  ssuurr  llee  bbaassssiinn  ddee  
ll ’’ oouueedd  AAmmbboouull ii   eenn  ccoommppaarraanntt  llaa  ssii ttuuaattiioonn  aaccttuueell llee  àà  cceell llee  ddee  ll ’’ hhoorriizzoonn  22005500..  

    
PPaarraammèèttrreess  hhyyddrroo  
ccll iimmaattoollooggiiqquueess  

SSii ttuuaattiioonn  aaccttuueell llee  
VVoolluummeess  eenn  MMmm33**   

SSii ttuuaattiioonn  àà  ll ’’ hhoorriizzoonn  22005500  
BBaaiissssee  ddee  44..44%%  àà  BBaaiissssee  ddee  1111%%  

VVoolluummeess  eenn  MMmm33  

PPrréécciippii ttaattiioonnss  111100,,99    110066  9988,,77  
EEvvaappoottrraannssppiirraattiioonn  9922,,66  8888,,55  8822,,44  
RRuuiisssseell lleemmeenntt    66,,55  66,,44  55,,99  
IInnff ii ll ttrraattiioonn  66,,22  55,,88  44,,99  

  TTaabblleeaauu  55::   IImmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ssuurr   lleess  ddéébbii ttss  dduu  bbaassssiinn  ddee  ll ’’ oouueedd  AAmmbboouull ii   MMmm33  ::  
mmii ll ll iioonnss  ddee  mm33    

  
OOnn  nnoottee  aaiinnssii   ddeess  bbaaiisssseess  ddeess  vvoolluummeess  dd’’ eeaauu  iinnff ii ll ttrrééss  ddaannss  llee  bbaassssiinn  àà  llaa  ssuuii ttee  ddee  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  
pprréécciippii ttaattiioonnss..  LLaa  rreecchhaarrggee  ppaarr  iinnff ii ll ttrraattiioonn  ddeess  nnaappppeess  ssoouutteerrrraaiinneess  dduu  ppaayyss  ddééppeenndd  ddeess  ccrruueess  ddeess  oouueeddss,,  ddee  
lleeuurr  dduurrééee  eett  dduu  ttaauuxx  dd’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn..  UUnnee  bbaaiissssee  ddeess  vvoolluummeess  dd’’ eeaauu  iinnff ii ll ttrrééss  ddaannss  lleess  bbaassssiinnss  ddeess  oouueeddss  ssee  
ttrraadduuiirraa  ddoonncc  ppaarr  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  rreecchhaarrggee  ddeess  nnaappppeess  ssoouutteerrrraaiinneess  uuttii ll iissééeess  ddaannss  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  ddeess  
ppooppuullaattiioonnss  rruurraalleess  mmaaiiss  aauussssii   uurrbbaaiinneess..  SSii   ccee  ssccéénnaarriioo  ssee  ccoonnff ii rrmmaaii tt  àà  ll ’’ hhoorriizzoonn  22005500,,  llaa  ssii ttuuaattiioonn  ddeess  
rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  dduu  ppaayyss,,  ddééjjàà  ccrrii ttiiqquuee,,  rrii ssqquueerraaii tt    aalloorrss  ddee  ddeevveenniirr  uunn  pprroobbllèèmmee  eennttrraavvaanntt  ttoouuttee  ppoouurrssuuii ttee  
dd’’ uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..    
  
LLeess  eeff ffeettss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  aauurroonntt  ddeess  iimmppaaccttss  nnééggaattii ffss  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ssoouutteerrrraaiinneess  eett  
nnoottaammmmeenntt  ssuurr  lleeuurr  rreennoouuvveell lleemmeenntt..  
  
LL’’ ééttuuddee  ssuurr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  rrééaall iissééee  eenn  22000011  ((CCNNII,,  
22000011))  ddééccrrii tt  ddee  ffaaççoonn  eexxhhaauussttii vvee  ttoouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  pprroobbaabblleess  ddeess  vvaarriiaattiioonnss  ddeess  ppaarraammèèttrreess  

                                                 
2 Si le milieu rural ne regroupe que 28.5 %, l’eau y représente une ressource rare et sa problématique se pose aussi bien 
pour les activités économiques (élevage et agriculture) que pour  la  sécurité alimentaire.  
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ccll iimmaattiiqquueess  ssuurr  lleess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  eett  ssoouutteerrrraaiinneess  dduu  ppaayyss..  LLeess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  ccee  pprreemmiieerr  ttrraavvaaii ll   rreesstteenntt  
ttoouujjoouurrss  dd’’ aaccttuuaall ii ttéé  dd’’ aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  lleess  tteennddaanncceess  ddééccrrii tteess  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  
eenn  eeaauu  qquu’’ aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  lleeuurr  qquuaall ii ttéé  ssee  mmaaiinnttiieennnneenntt..  
  
LLaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii   àà  ttii ttrree  dd’’ eexxeemmppllee,,  qquuii   ssee  ssii ttuuee  ssuurr  uunn  ssyyssttèèmmee  ffrraaccttuurréé  ddeess  bbaassaall tteess  dduu  GGooll ffee  eett  ddeess  
bbaassaall tteess  SSoommaall ii ,,  eesstt  eexxppllooii ttééee  ppoouurr  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   ppaarr  ll ’’ OONNEEDD  àà  ll ’’ aaiiddee  
dd’’ uunn  rréésseeaauu  ddee  ffoorraaggeess  ddoonntt  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  eesstt  ssii ttuuééee  ssuurr  llaa  ffrraannggee  ll ii ttttoorraallee,,  eennttrree  DDjj iibboouuttii   eett  LLooyyaaddaa..  LLaa  
nnaappppee  dd’’ eennvvii rroonn  2200  kkii lloommèèttrreess  ssee  ssii ttuuee  aauu  ssuudd  eett  àà  ll ’’ oouueesstt  ddee  llaa  ccaappii ttaallee..  LLaa  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee  ss’’ eeffffeeccttuuee  
àà  ppaarrttii rr  ddeess  iinnff ii ll ttrraattiioonnss  qquuii   oonntt  ll iieeuu  pprriinncciippaalleemmeenntt  lloorrss  ddee  ccrruueess  ddaannss  lleess  oouueeddss..  LLee  ttaauuxx  dd’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn  aa  ééttéé  
eessttiimméé  eennttrree  00,,22  eett  00,,55  mmèèttrree  ppaarr  jjoouurr  ssuurr  uunn  bbaassssiinn  ddee  1122  kkii lloommèèttrreess  ccaarrrrééss..  DDuu  ffaaii tt  ddee  cceettttee  pprrooxxiimmii ttéé  ddee  llaa  
mmeerr,,  llaa  ssaall iinnii ttéé  ddee  sseess  ffoorraaggeess  eesstt  éélleevvééee..  LLeess  éélléémmeennttss  mmiinnéérraauuxx  lleess  pplluuss  pprrééppoonnddéérraannttss  ssoonntt  lleess  cchhlloorruurreess  ddee  
ssooddiiuumm  aavveecc  uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  ttoottaallee  ddee  ll ’’ oorrddrree  ddee  880000  àà  990000  mmgg//ll ..  LLaa  ccoorrrrééllaattiioonn  eennttrree  lleess  ccoonncceennttrraattiioonnss  
ddeess  cchhlloorruurreess  eett  llaa  rrééppaarrttii ttiioonn  ddeess  ffoorraaggeess  ssuurr  llaa  nnaappppee  mmoonnttrree  uunn  ggrraaddiieenntt  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  eenn  ddii rreeccttiioonn  ddee  
llaa  mmeerr  aaiinnssii   qquu’’ uunnee  cceerrttaaiinnee  zzoonnaattiioonn..  LLeess  ééttuuddeess  ccoonndduuii tteess  ppaarr  lleess  ééqquuiippeess  dduu  CCeennttrree  dd’’ EEttuuddeess  eett  ddee  
RReecchheerrcchheess  ddee  DDjj iibboouuttii   ((CCEERRDD))  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  llaa  ffoorrttee  ssaall iinnii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii   aauurraaii tt  
pplluussiieeuurrss  oorriiggiinneess..  II ll   ss’’ aaggiirraaii tt  ttoouutt  dd’’ aabboorrdd  dd’’ uunnee  iinnttrruussiioonn  dd’’ eeaauu  ssaallééee  dd’’ oorriiggiinnee  mmaarriinnee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  
pprrooxxiimmii ttéé  ddee  llaa  ccôôttee..  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  oorriiggiinnee  sseerraaii tt  ll ’’ eexxiisstteennccee  dd’’ eeaauuxx  ffoossssii lleess  ddoonntt  llaa  ssaall iinnii ttéé  sseerraaii tt  pplluuss  
iimmppoorrttaannttee..  UUnnee  ttrrooiissiièèmmee  hhyyppootthhèèssee,,  ddéédduuii ttee  ppaarr  oobbsseerrvvaattiioonn  aannaallooggiiqquuee,,  ppoouurrrraaii tt  bbiieenn  êêttrree  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  àà  
llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  jjaarrddiinnss  mmaarraaîîcchheerrss  ((ddee  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg))  ppaarr  ssyyssttèèmmee  ddee  ppoommppaaggee..  
  
LLeess  mmooddii ff iiccaattiioonnss  ddee  llaa  rreecchhaarrggee  aaiinnssii   qquuee  llaa  rreemmoonnttééee  dduu  nniivveeaauu  mmaarriinn  eennttrree  00,,0088  eett  00,,3399  mmèèttrree  vvoonntt  ssee  
rrééppeerrccuutteerr  ssuurr  lleess  nniivveeaauuxx  ppiiéézzoommééttrriiqquueess  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii ..  LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  rréévvèèlleenntt  uunn  
aabbaaiisssseemmeenntt  qquuii   eesstt  ccoommppeennsséé  ppaarr  ll ’’ aavvaannccééee  ddee  ll ’’ iinntteerrffaaccee  ddee  ll ’’ eeaauu  ddee  mmeerr..  CCeettttee  iinnttrruussiioonn  dd’’ eeaauu  mmaarriinnee  
ddééttéérriioorree  llaa  qquuaall ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  ddee  ppoommppaaggee  ccoommmmee  llee  mmoonnttrree  llee  ssuuiivvii   ddee  llaa  qquuaall ii ttéé  ddeess  eeaauuxx  ddee  ppoommppaaggee..    
  
LLee  bbaassssiinn  dd’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  eesstt  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   eessttiimméé  àà  1122  kkii lloommèèttrreess  ccaarrrrééss..  SSii   ll ’’ oonn  ccoonnssiiddèèrree  lleess  
oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaii tteess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  vvaarriiaattiioonnss  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  eett  nnoottaammmmeenntt  lleeuurr  rréédduuccttiioonn,,  llee  vvoolluummee  dd’’ eeaauu  
iinnff ii ll ttrréé  aannnnuueell lleemmeenntt  ddaannss  llaa  nnaappppee  ddiimmiinnuueerraaii tt,,  ppaassssaanntt  ddee  1111  662255  000000  mm33  àà  99  888833  000000  mm33..    CCeettttee  bbaaiissssee  ddee  
ll ’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn  ddeevvrraaii tt  aavvooii rr  uunnee  ccoonnssééqquueennccee  iimmppoorrttaannttee  ssuurr  llaa  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee  qquuii   ddiimmiinnuueerraaii tt  
ééggaalleemmeenntt..    
  
DD’’ aauuttrreess  nnaappppeess  llooccaall iissééeess  oouu  ccoonnttiinnuueess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddéénnoommbbrrééeess  ssuurr  llaa  ccaarrttee  ((ff iigguurree  99)),,  mmêêmmee  ssii   lleeuurr  
eexxppllooii ttaattiioonn  ssee  ll iimmiittee  àà  ddeeuuxx  ttyyppeess  dd’’ eexxhhaauurree  ::  ppaarr  ppoommppaaggee  eett  ppaarr  ppuuiissaaggee  mmaannuueell   àà  cciieell   oouuvveerrtt  ::  
--  LLeess  ssttaattiioonnss  ddee  ppoommppaaggee  eenn  mmii ll iieeuu  rruurraall ..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss  vviivvaanntt  àà  ll ’’ iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  ss’’ aall iimmeenntteenntt  àà  

ppaarrttii rr  ddee  ssttaattiioonnss  ddee  ppoommppaaggee  ddoonntt  llaa  ggeessttiioonn  ppaarr  lleess  ppoouuvvooii rrss  ppuubbll ii ccss  ddeevviieenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  
iinneeffff ii cciieennttee..    

- LLeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  ppaassttoorraauuxx..  DDaannss  llee  ccoonntteexxttee  aaccttuueell ,,  cceess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  ssoonntt  aabbaannddoonnnnééss  ssaaiissoonnnniièèrreemmeenntt..  
LLeess  ppooppuullaattiioonnss  rruurraalleess  ssoonntt  ddoonncc  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  ppaarrccoouurrii rr  ddeess  ddiissttaanncceess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ppoouurr  aavvooii rr  
aaccccèèss  àà  ll ’’ eeaauu..   

 
  



34/83 

                            

FFiigguurree  99..  NNaappppeess  ssoouutteerrrraaiinneess  ddee  DDjj iibboouuttii   
  
LLeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee..    
  
LLeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  ssoonntt  ccoommppoossééeess  ddee  ccoouurrss  dd’’ eeaauu  nnoonn  ppéérreennnnee  ddoonntt  uunnee  ppaarrttiiee  ssee  jjeettttee  ddaannss  lleess  ppllaaiinneess  
eennddoorrééiiqquueess  ddee  ll ’’ iinnttéérriieeuurr  eett  ll ’’ aauuttrree  ssee  ppeerrdd  eenn  mmeerr..  CCeess  eeaauuxx  ccoonnssttii ttuueenntt  ll ’’ uunnee  ddeess  pprriinncciippaalleess  ssoouurrcceess  
dd’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rruurraalleess..  EEnn  ggéénnéérraall   eell lleess  ssoonntt  ppeeuu  eexxppllooii ttééeess  ((55%%)),,  llee  rreessttee  ssee  
ppeerrddaanntt  ((ff iigguurree  1100))  ppaarr  rruuiisssseell lleemmeenntt  ((66..55))  eett  éévvaappoorraattiioonn  ((9922..55%%))..    
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LL ’’ aaggrr iiccuull ttuurr ee  eett  llaa  ssééccuurr ii ttéé  aall iimmeennttaaii rr ee    
  
LLee  ppootteennttiieell   ddee  tteerrrreess  ccuull ttiivvaabblleess  eesstt  eessttiimméé  àà  qquueellqquueess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmii ll ll iieerrss  hhaa..  LLee  ppaayyss  ccoommppttee  eennvvii rroonn  
11553300  ppeettii ttss  eexxppllooii ttaannttss..  LLeess  ffoorrêêttss  ooccccuuppeenntt  uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  dd’’ eennvvii rroonn  7700000000  hhaa33..  LLaa  pprroodduuccttiivvii ttéé  aaggrriiccoollee  
ddeemmeeuurree  ffaaiibbllee  eenn  rraaiissoonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  ((ppaauuvvrreettéé  ddeess  ssoollss,,  ssaall iinnii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu,,  ll ’’ aabbsseennccee  ddee  ttrraaddii ttiioonn  
aaggrriiccoollee  eett  ddee  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  ll ’’ eennccaaddrreemmeenntt  eett  llaa  rreecchheerrcchhee))..  LL’’ éélleevvaaggee  eexxtteennssii ff     nnoommaaddiissaanntt  rreessttee  ll ’’ aaccttii vvii ttéé  
pprrééddoommiinnaannttee  dduu  mmoonnddee  rruurraall   ((00..55  UUBBTT//hhbbtt))44  mmaaiiss  mmaall   vvaalloorriissééee..  LL’’ eexxttrrêêmmee  pprrééccaarrii ttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
rruurraallee  ddoonntt  9966..55  %%  vvii tt  eenn  ddeessssoouuss  dduu  sseeuuii ll   ddee  ppaauuvvrreettéé  ((ddoonntt  8800  %%  àà  ll ’’ ééttaatt  dd’’ iinnddiiggeennttss)),,  eesstt  llee  ffrruuii tt  dd’’ uunnee  
ddééggrraaddaattiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ eexxiisstteennccee  ssuurr  uunnee  lloonngguuee  ppéérriiooddee  eenn  ppaarrttiiee  dduuee  àà  llaa  ccoonnttrraaiinnttee  
ddrraammaattiiqquuee  qquuee  ppoossee  llaa  rraarreettéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ((ppoouurr  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree  eett  ppoouurr  ll ’’ éélleevvaaggee  aauuttaanntt  qquuee  ppoouurr  
ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddeess  ppooppuullaattiioonnss))  aaiinnssii   qquuee  llaa  ffrraaggii ll ii ttéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess..  
  
LLeess  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee  ffrraaggii ll iisseenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree  eett  ddee  ll ’’ éélleevvaaggee  ttoouutt  
eenn  ll iimmii ttaanntt  lleeuurrss  pprroodduuccttiivvii ttééss..  LLeess  ffoorrtteess  tteemmppéérraattuurreess  eennrreeggiissttrrééeess  aaiinnssii   qquuee  lleess  vvaarriiaattiioonnss  ddeess  
pprréécciippii ttaattiioonnss  oonntt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llaa  pphhyyssiioollooggiiee  ddeess  ppllaanntteess  ccuull ttii vvééeess  aaiinnssii   qquuee  ssuurr  llee  cchheepptteell   ddaannss  ssaa  
ggéénnéérraall ii ttéé..  
  
EEttaanntt  ddoonnnnéé  llaa  ffrraaggii ll ii ttéé  eett  llaa  rraarreettéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess  ((nnoottaammmmeenntt  ll ’’ eeaauu)),,  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  aaggrriiccoollee  ddeess  
ddii ff fféérreennttss  bbaassssiinnss  vveerrssaannttss  ddeess  oouueeddss  sseemmbbllee  ssuubbii rr  ddeess  eeffffeettss  ddééggrraaddaannttss  eett  mmuull ttiipplleess  ddoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  
ssoonntt  ::  
--          UUnnee  bbaaiissssee  ddeess  nnaappppeess  uuttii ll iissééeess  ppoouurr  ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn  dduuee  aauuxx  ppéérriiooddeess  ddee  sséécchheerreessssee  ;;  
--  UUnnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteenneeuurr  ddeess  sseellss  ddeess  ssoollss  eett  ddee  ll ’’ eeaauu  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  ddoonntt  lleess  ffaacctteeuurrss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  àà  

llaa  ffooiiss  llaa  rreemmoonnttééee  dduu  bbiisseeaauu  ssaalléé,,  llaa  ffaaiibbllee  rreecchhaarrggee  ddeess  nnaappppeess  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  llaa  rraarreettéé  ddeess  pplluuiieess,,  
ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddee  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  iinnaaddééqquuaattss  ((nnoottaammmmeenntt  mmoottooppoommppeess  ssuurrddiimmeennssiioonnnnééss)),,  pprrééllèèvveemmeenntt  
dd’’ aall lluuvviioonnss  ddaannss  llee  ll ii tt  ddeess  oouueeddss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ;;    cceeccii   eesstt  aacccceennttuuéé  aauu  nniivveeaauu  ddeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  
mmaaiiss  lleess  tteerrrreess  ddee  ll ’’ iinnttéérriieeuurr  ssoonntt  aauussssii   ccoonncceerrnnééeess..  

--  LLee  ddéébbooiisseemmeenntt  ddeess  tteerrrraaiinnss  ddeess  bbaassssiinnss  vveerrssaannttss  ddeess  oouueeddss  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  
ppéérriipphhéérriiqquueess  ddeess  vvii ll lleess  eett  vvii ll llaaggeess  ;;  

                                                 
3 La répartition est la suivante (source : annuaire des ressources forestières mondiales) : 

- 2000 ha classés comme forêt fermée 
- 68 000 ha classés comme forêt claire  
- Les forêts les plus denses  se composent de deux  types de forêts : la forêt à Juniperus procera et la forêt à 

Terminalia brownii et sont localisées dans les régions du mont Goda (principalement au Day) et au mont Mabla. 
4 Les statistiques de 1978 chiffrent 1 million de petits ruminants, 40 000 bovidés, 50 000 camélidés (source : DSRP, 
2004) 

FFiigguurree  1100  ::  CCyyccllee  hhyyddrroollooggiiqquuee  àà  
DDjj iibboouuttii ..  EExxeemmppllee  ddee  ll ’’ oouueedd  AAmmbboouull ii   
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--  PPrroobbllèèmmee  dd’’ eennvvaahhiisssseemmeenntt  dduu  PPrroossooppiiss  sspp..  qquuii   pprrooggrreessssee  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  eett  eemmppiièèttee  ssuurr  lleess  ssuuppeerrff iicciieess  
ccuull ttii vvééeess  eenn  ccoonnccuurrrreennççaanntt  lleess  aauuttrreess  aarrbbrreess  eett  aarrbbuusstteess  llooccaauuxx  ((ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  ddee  
TTaaddjjoouurraahh,,  lleess  ppllaaiinneess  ddee  HHaannlléé  eett  ddee  GGoobbaaaadd))..  

  
LL’’ iinntteerraaccttiioonn  ddee  cceess  ffaacctteeuurrss  sseemmbbllee  êêttrree  llaa  ccaauussee  dd’’ uunn  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  dd’’ aabbaannddoonnss  ddee  ppaarrcceell lleess  aaggrriiccoolleess,,  
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  dd’’ AAmmbboouull ii ,,  dd’’ OObboocckk,,  ddee  TTaaddjjoouurraahh  eett  lleess  ppllaaiinneess  ddee  GGoobbaaaadd  
eett  ddee  HHaannlléé..  
  
LLeess  aaggrriiccuull tteeuurrss  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  aauuxx  bbaaiisssseess  ddee  rreennddeemmeenntt  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  ccuull ttuurreess  mmaarraaîîcchhèèrreess  eett  ffrruuii ttiièèrreess  
pprraattiiqquuééeess  ddaannss  llee  ppaayyss  ((vvooii rr  ttaabblleeaauu  55))..  CCeess  bbaaiisssseess  ppeeuuvveenntt  aavvooii rr  pplluussiieeuurrss  oorriiggiinneess  ::  qquuaannttii ttéé  dd’’ eeaauu  
iinnssuuffff ii ssaannttee,,  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  tteerrrreess,,  qquuaall ii ttéé  ddeess  sseemmeenncceess,,  aabbsseennccee  ddee  mmooyyeenn  ddee  lluuttttee  aapppprroopprriiéé  ccoonnttrree  lleess  
pprrééddaatteeuurrss  ddee  ccuull ttuurreess,,  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ccuull ttuurraalleess,,  iinnssuuffff ii ssaannccee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  
ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn..    
  
UUnn  aauuttrree  pprroobbllèèmmee  aauuqquueell   ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  lleess  aaggrriiccuull tteeuurrss  eesstt  cceelluuii   ddee  ll ’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  qquuii   eesstt  ffaavvoorriissééee  
dd’’ uunnee  ppaarrtt  ppaarr  ll ’’ iinnssttaall llaattiioonn  ddeess  jjaarrddiinnss  ssuurr  lleess  bbeerrggeess  ddeess  oouueeddss  eett  dd’’ aauuttrree  ppaarrtt  ppaarr  llee  ddéébbooiisseemmeenntt..  CCeess  
tteerrrraasssseess  ddéénnuuddééeess,,  ddoonncc  iinnssttaabblleess,,  ssoonntt  eemmppoorrttééss  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ppaarr  lleess  eeaauuxx  ddee  ccrruueess  lloorrssqquu’’ eell lleess  ssoorrtteenntt  
ddeess  ll ii ttss  ddeess  oouueeddss..  AAiinnssii ,,  àà  cchhaaqquuee  ccrruuee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  eesstt  eemmppoorrttééee  ppaarr  lleess  eeaauuxx;;  ll ’’ aaggrriiccuull tteeuurr  
qquuii   aa  ppeerrdduu    ssoonn  jjaarrddiinn  vvaa  ddee  nnoouuvveeaauu  eessssaayyeerr  ddee  ss’’ iinnssttaall lleerr  aaii ll lleeuurrss  eett  ppoouurr  cceellaa  ii ll   vvaa  ccoouuppeerr  dduu  bbooiiss  ppoouurr  
ppoouuvvooii rr  tteenntteerr  ddee  ccuull ttiivveerr  uunnee  nnoouuvveell llee  ppaarrcceell llee..  CCeess  aaccttiioonnss  aacccceennttuueenntt  llaa  ffrraaggii ll ii ttéé  dduu  mmii ll iieeuu..  
  
AA  DDjj iibboouuttii ,,  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree  qquuii   eesstt  bbaassééee  ssuurr  ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn    ssee  pprraattiiqquuee  llàà  ooùù  ll ’’ eeaauu  eesstt  ddiissppoonniibbllee..  CCeettttee  eeaauu  aayyaanntt  
uunn  ccooûûtt,,  ii ll   eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  mmaaîîttrriisseerr  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  eett  ddee  rreecchheerrcchheerr  ddeess  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  pplluuss  
ééccoonnoommiiqquueess..    
  
LLeess  ppéérriimmèèttrreess  iinnssttaall llééss  ddaannss  lleess  vvaall llééeess  eenn  zzoonneess  mmoonnttaaggnneeuusseess  ssoonntt  ii rrrriigguuééss  ggrrââccee  aauuxx  ssoouurrcceess  éémmeerrggeenntteess  
eett  ssoonntt  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  vvuullnnéérraabblleess  ccaarr  ddééppeennddaannttss  ddee  llaa  ccaappaaccii ttéé  dd’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn  aauu  nniivveeaauu  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ;;  
llàà  pplluuss  llee  ssooll   eesstt  ddéébbooiisséé  eett  pplluuss  llaa  qquuaannttii ttéé  dd’’ eeaauu  iinnff ii ll ttrrééee  ss’’ aammeennuuiissee  ((ssuurrttoouutt  eenn  ééttéé  eett  eenn  ppéérriiooddee  ddee  
sséécchheerreessssee  pprroolloonnggééee))..    

  
LL eess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôtt iieerr ss  
  
PPrriinncciippaalleess  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ffaacctteeuurrss  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ppllaaiinneess  ccôôttiièèrreess  ((AAmmbboouull ii   ccaappii ttaallee))  ;;  DDoouuddaa  AAttaarr,,  
LLooyyaaddaa  ((DDiissttrrii cctt  dd’’ AArrttaa))  ;;  AAmmbbaabboo,,  KKaallaaff,,  SSaaggaall lloouu  ((DDiissttrriicctt  ddee  TTaaddjjoouurraahh))  ;;  eemmbboouucchhuurree  ddeess  oouueeddss  OObbookkii ,,  
SSaaddaayy  eett  DDaallaayy  ((DDiissttrriicctt  dd’’ OObboocckk))))  ::  
--  ccrruueess  ddéévvaassttaattrriicceess  ddeess  oouueeddss  ffaavvoorriissééeess  ppaarr  ll ’’   éérroossiioonn  ddeess  ssoollss  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee    cceess  oouueeddss  ssuubbiissssaanntt  

uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ccaauussééee  ppaarr  llee  ddéébbooiisseemmeenntt,,  llee  ssuurrppââttuurraaggee  ddeess  tteerrrraasssseess  aavvooiissiinnaanntteess  eett  ll ’’ eexxttrraaccttiioonn  ddeess  
aall lluuvviioonnss,,  eettcc..  CCeess  ccrruueess  ooccccaassiioonnnneenntt  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  ddeess  ddééggââttss  ccoonnssiiddéérraabblleess  aauussssii   bbiieenn  eenn  vviieess  
hhuummaaiinneess  qquu’’ eenn  mmaattéérriieellss  ((ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  eett  dd’’ hhaabbii ttaattiioonnss,,  ppeerrttee  ddee  bbééttaaii ll ,,  
eennddoommmmaaggeemmeenntt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  àà  eennssaabblleemmeenntt  ddeess  ppuuii ttss))  ;;      

--  ssaall iinniissaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss  ccuull ttiivvééss  dduuee  àà  llaa  rreemmoonnttééee  dduu  nniivveeaauu  dduu  bbiisseeaauu  ssaalléé  ddee  ll ’’ aavvaall     vveerrss    
ll ’’ aammoonntt  ddeess  oouueeddss  aacccceennttuuééee  ppaarr  llaa  sséécchheerreessssee  ((ffaaiibbllee  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee))  eett//oouu  uuttii ll iissaattiioonn  ddee  
tteecchhnniiqquueess  dd’’ eexxhhaauurree  iinnaaddaappttééss  ((mmoottooppoommppeess  ssuurrddiimmeennssiioonnnnééss))  ;;  

--  pprrééllèèvveemmeenntt  dd’’ aall lluuvviioonnss  ddaannss  lleess  ll ii ttss  ddeess  oouueeddss  ppoouurr  ssaattiissffaaii rree  lleess  bbeessooiinnss  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccrrooiissssaanntt  ddee  llaa  
ccaappii ttaallee  dd’’ ooùù  ll ’’ aappppaarrii ttiioonn  ddee  llaa  rroocchhee  mmèèrree  ttyyppee  ddee  ssoollss  iimmppeerrmmééaabblleess  ;;  

--  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ffeerrttii ll ii ttéé  ddeess  ssoollss..  LLee  ccaallccuull   ddeess  nniivveeaauuxx  dd’’ iinnoonnddaattiioonnss  dd’’ aapprrèèss  lleess  ffoorrmmuulleess  ddiissppoonniibblleess  
ppeerrmmeett  sseelloonn  ll ’’ ééttuuddee  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  22000011  ddee  pprroojjeetteerr  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  ddee  11..8888  mm  àà  22..7788  mm..  CCeess  
vvaarriiaattiioonnss  aauurraaiieenntt  dd’’ iimmppoorrttaanntteess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   ::  
oo  2266  àà  4455..55  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
oo  1188  àà  3300..88  %%  ddeess  hhaabbii ttaattss    
oo  4477..11  àà  5522  %%  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ééccoonnoommiiqquueess    
oo  2255..44  àà  3300  %%  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ppuubbll iiccss    
oo  6611  àà  7766  %%  ddeess  zzoonneess  nnaattuurreell lleess..  
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UUnn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ccôôttiieerr  aa  ééttéé  aaddooppttéé  ppaarr  lleess  ppoouuvvooii rrss  ppuubbll iiccss  eenn  22000055  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  
PPEERRSSGGAA  mmaaiiss  qquuii   nn’’ aa  ppaass  eennccoorree  ccoonnnnuu  uunn  ddéébbuutt  dd’’ eexxééccuuttiioonn..    
  
ÉÉccoossyyssttèèmmeess  mmaarr iinnss  
  
AAuuccuunn  ssccéénnaarriioo  nn’’ aa  eennccoorree  ééttéé  ddéévveellooppppéé  ppoouurr  llaa  MMeerr  RRoouuggee  eett  llee  GGooll ffee  dd’’ AAddeenn..  NNééaannmmooiinnss,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  qquuii   vvoonntt  aaffffeecctteerr  lleess  rreessssoouurrcceess  mmaarriinneess  dduu  ppaayyss  ((rrééccii ffss  ccoorraall ll iieennss,,  mmaannggrroovvee,,  rreessssoouurrcceess  
hhaall iieeuuttiiqquueess,,  eett  eessppèècceess  oorrnnii tthhoollooggiiqquueess))  sseerroonntt  cceeuuxx  ll iiééss  àà  ll ’’ aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  eett  dduu  nniivveeaauu  ddee  
llaa  mmeerr..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  eessppèècceess  mmaarriinneess  ddee  llaa  MMeerr  RRoouuggee  eett  dduu  GGooll ffee  dd’’ AAddeenn  ssoonntt  ssoouummiisseess  àà  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  
ccll iimmaattiiqquueess  ttrrèèss  ddii ff ff iiccii lleess  ((rraarreettéé  ddeess  pplluuiieess,,  tteemmppéérraattuurreess  éélleevvééeess,,  iinnttrruussiioonn  ssaall iinnee))  eett  éévvoolluueenntt  aauu  pplluuss  pprrèèss  
ddee  lleeuurrss  ll iimmii tteess  pphhyyssiioollooggiiqquueess,,  ccee  qquuii   lleess  rreenndd  eennccoorree  pplluuss  vvuullnnéérraabblleess  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  
((PPEERRSSGGAA,,  11999988))..  
  
ÉÉccoossyyssttèèmmeess  ddeess  mmoonnttaaggnneess  
  
II ll   ss’’ aaggii tt  ddee  ::  AAssssaammoo  ((ddiissttrriicctt  dd’’ AAll ii   SSaabbiieehh)),,  BBaannkkoouuaalleehh,,  SSii llbbiihhii ,,  DDiissssaayy,,  TToohhaa  ((ddiissttrriicctt  ddee  TTaaddjjoouurraahh))  ::  
--  BBaaiissssee  dduu  nniivveeaauu  ddeess  ppuuii ttss  oouu  ddeess  ddéébbii ttss  ddeess  ssoouurrcceess  eenn  ppéérriiooddee  dd’’ ééttéé  oouu  ddee  sséécchheerreessssee  ;;  
--  SSaappeemmeenntt  ddeess  bbeerrggeess  ddeess  oouueeddss  ffaavvoorriisséé  ppaarr  ll ’’ éérroossiioonn  ddeess  ssoollss,,  llee  ddéénniivveelléé  ppaarrffooiiss  iimmppoorrttaanntt  ddeess  

tteerrrraaiinnss  eett  llee  ddéébbooiisseemmeenntt  ;;  
--  MMaauuvvaaiissee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn  eett  eemmppllooii   ddee  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  iinnaaddééqquuaattss  eett  ccooûûtteeuuxx..  
--  LLiimmii ttaattiioonn  ddeess  ssoollss  ccuull ttiivvééss  ddaannss  lleess  vvaall llééeess  eennccaaiissssééeess  ddeess  zzoonneess  eenn  aall ttii ttuuddee;;  
FFoorrêêttss  ddee  DDaayy  eett  MMaabbllaa  ::  
--  FFoorrttee  mmoorrttaall ii ttéé  ddeess  aaccaacciiaass  nnii lloottiiccaa  
--  ÉÉrroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  
--  RRééggrreessssiioonn  ddeess  eessppèècceess  tteell lleess  qquuee  llee  ggeennéévvrriieerr,,  ll ’’ ooll ii vviieerr,,  llee  tteerrmmiinnaall iiaa  bbrroowwnnii ii ,,  llee  ffaauuxx  ccaammpphhrriieerr  
  
DD’’ aapprrèèss  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  qquuii   rreessssoorrtteenntt  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  eett  iinnvveessttiiggaattiioonnss  mmeennééeess  aauupprrèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  
cceess  ssii tteess,,  ii ll   ss’’ aavvèèrree  qquu’’ ii ll   yy  aa  uunnee  ii rrrréégguullaarrii ttéé  ccrrooiissssaannttee  ddeess  ssaaiissoonnss  ddee  pplluuiieess    eett  qquuaanndd  eell lleess  ssuurrvviieennnneenntt,,  
eell lleess  ssoonntt  vviioolleenntteess  eett  ccaauusseenntt  ddeess  ddééggââttss  iimmppoorrttaannttss..  CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  eesstt  dd’’ aapprrèèss  eeuuxx  iimmppuuttaabbllee  àà  uunn  
cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee  qquuii   eesstt  ppeerrcceeppttiibbllee  ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceennnniiee  eett  eenn  sseeccoonndd  ll iieeuu  aauuxx  aaccttiivvii ttééss  hhuummaaiinneess  
((ddééffoorreessttaattiioonn,,  ssuurrppââttuurraaggee))..  
    
ÉÉccoossyyssttèèmmeess  ddeess  ppllaaiinneess  
  
PPrriinncciippaalleess  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ffaacctteeuurrss  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ppllaaiinneess  ddee  ll ’’ iinnttéérriieeuurr  ::  GGoobbaaaadd,,  HHaannlléé  ((ddiissttrriicctt  ddee  
DDiikkhhii ll ))  ::  
--  BBaaiissssee  dduu  nniivveeaauu  ddeess  ppuuii ttss,,  ssuurrttoouutt  eenn  ééttéé  oouu  eenn  ppéérriiooddee  ddee  sséécchheerreessssee  ;;  
--  DDeessttrruuccttiioonn  ddeess  bbeerrggeess  ((ddeess  ppaarrcceell lleess  ssee  ttrroouuvvaanntt  aauu  bboorrdd  ddee  ll ’’ oouueedd,,  nnoottaammmmeenntt  àà  HHaannlléé  eett  GGoobbaaaadd))  eett  

eennssaabblleemmeenntt  ddeess  ppuuii ttss  ((HHaannlléé))..  CCoommmmee  ddaannss  lleess  aauuttrreess  zzoonneess,,  ccee  pphhéénnoommèènnee  eesstt  aacccceennttuuéé  ppaarr  llaa  
ddéésseerrttii ff iiccaattiioonn,,  llee  ssuurrppââttuurraaggee  eett  llee  ddéébbooiisseemmeenntt  ;;  

--  BBaaiissssee  ddee  llaa  ffeerrttii ll ii ttéé  ddeess  ssoollss  dduuee  àà  llaa  ssaall iinnii ttéé  ccrrooiissssaannttee  ddeess  eeaauuxx  ddeess  ppuuii ttss  eett//oouu  bbaaiissssee  dduu  nniivveeaauu  ddee  cceess  
ddeerrnniieerrss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  cceerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss  ddeess  tteerrrraasssseess  ddee  GGoobbaaaadd  ((SSiissssaalloouu,,  YYaallaahhlloouu,,  KKaarrssaalléé  DDaabbaa,,  
TTiimmii rroo,,……....))  dd’’ ooùù  bbaaiissssee  ddeess  rreennddeemmeennttss  eett  ddeess  rreevveennuuss  ;;  

--  MMaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn  ddee  ll ’’ eeaauu  ppoouurr  ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn  eett  eemmppllooii   ddee  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  iinnaaddééqquuaattss  eett  ccooûûtteeuuxx  ;;  
--  EEnnvvaahhiisssseemmeenntt  dduu  PPrroossooppiiss  sspp..  qquuii   ccrrooîîtt  rraappiiddeemmeenntt  eett  eennvvaahhii tt  lleess  tteerrrraaiinnss  ((nnoottaammmmeenntt  àà  GGoobbaaaadd,,  HHaannlléé  

eett  AAggnnaa))..  CCeettttee  eessppèèccee  eexxoottiiqquuee  eesstt  eennvvaahhiissssaannttee  eett  sseess  ffeeuuii ll lleess  ffoorrmmeenntt  uunn  ttaappiiss  ssuurr  llee  ssooll   eemmppêêcchhaanntt  
ttoouuttee  rrééggéénnéérraattiioonn  nnaattuurreell llee  ddeess  eessppèècceess  vvééggééttaalleess  llooccaalleess  ((hheerrbbaaccééeess  oouu  ll iiggnneeuusseess))..    

--  LLaa  ffrraaggii ll ii ttéé  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  iinndduuii ttee  ppaarr  llaa  ddéésseerrttii ff ii ccaattiioonn  aa  eennttrraaîînnéé  uunnee  ppeerrttee  qquuaassii --ttoottaallee  ddee  llaa  ffaauunnee    
ssaauuvvaaggee  dduu  mmooiinnss  ssoonn  ddééppllaacceemmeenntt  vveerrss  dd’’ aauuttrreess  ssii tteess  pplluuss  vviiaabblleess..  

  
33..11..33  SSccéénnaarriiooss  ccll iimmaattiiqquueess  pprroojjeettééss  
 
LLeess  pprroojjeeccttiioonnss  ccll iimmaattiiqquueess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  CCNNII  ((22000011))  ssuubbiisssseenntt  ll ’’ iinnff lluueennccee  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  GGEESS  aauu  
nniivveeaauu  mmoonnddiiaall   ddaannss  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  dduu  ssccéénnaarriioo  dd’’ éémmiissssiioonn  IISS9922aa  àà  ll ’’ hhoorriizzoonn  22005500  cchhooiissii   eett  ll ’’ hhyyppootthhèèssee  ddee  
sseennssiibbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquuee  mmooyyeennnnee  ddee  22..55°°CC..  EEll lleess  oonntt  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  ll ’’ aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  
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aattmmoosspphhéérriiqquuee  gglloobbaallee  dd’’ uunnee  ffoouurrcchheettttee  ddee  00..66--11..33°°CC  ssooii tt  00..88°°CC  eenn  mmooyyeennnnee,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  nnoorrmmaallee  
11996611//9900..  CCee  rréécchhaauuffffeemmeenntt  gglloobbaall   iinndduuii rraa  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  ddeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  
ooccééaanniiqquueess  ffaavvoorriissaanntt  lleeuurr  eexxppaannssiioonn  tthheerrmmiiqquuee  ppuuiiss  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  gglloobbaallee  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr..  AAiinnssii ,,  
llaa  pprroojjeeccttiioonn  dduu  nniivveeaauu  mmaarriinn  eesstt  ddee  88  àà  3399  ccmm,,  cc''eesstt--àà--ddii rree  uunnee  éélléévvaattiioonn  mmooyyeennnnee  ddee  2200  ccmm  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
ssoonn  nniivveeaauu  ddee  11999900  ((EEttuuddee  VVuullnnéérraabbii ll ii ttéé  eett  AAddaappttaattiioonn,,  22000011))..  SSeelloonn  lleess  ssccéénnaarriiooss  ccoonnssiiddéérrééss  ((vvooii rr  ttaabblleeaauu  
66))  ::    
--  LLeess  vvaarriiaattiioonnss  ddeess  mmooyyeennnneess  aannnnuueell lleess  ddee  tteemmppéérraattuurreess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   sseerraaiieenntt  ppoossii ttiivveess  

eett  ccoommpprriisseess  eennttrree  00..66  eett  22..44°°CC;;    
--  LLeess  cchhaannggeemmeennttss  ddeess  mmooyyeennnneess  aannnnuueell lleess  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  àà  DDjj iibboouuttii   vvaarriieerraaiieenntt  ddaannss  uunnee  

ffoouurrcchheettttee  ddee  --1100..99  %%  eett  1177..11  %%;;  DDaannss  llee  ccaass  ddee  HHooll ll   HHooll ll ,,  ssttaattiioonn  ssii ttuuééee  àà  llaa  vveerrttiiccaallee  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  
DDjj iibboouuttii   eett  mmoonnttrraanntt  uunnee  tteennddaannccee  àà  llaa  bbaaiissssee  ccoommmmee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ddoonnnnééeess  pplluuvviioommééttrriiqquueess  ddee  
ll ’’ iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss,,  lleess  vvaarriiaattiioonnss  ssoonntt  eennttrree  --1100..99  %%  eett  33..99  %%..  

  
MMooddèèlleess  ∆∆  TT  ((°°CC))  ∆∆  PP  ((%%))  

CCSSIIRROO--TTRR  11..77  --  1100..99  
BBMMRRCC--EEQQ  00..66  33..99  
HHAADDCCMM22  22..44  1177..11  

TTaabblleeaauu  66  ::   VVaarriiaattiioonn  ddeess  mmooyyeennnneess  aannnnuueell lleess  ddee  tteemmppéérraattuurree  eett  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonn  eenn  22005500  ((SSoouurrccee  ::   CCNNII ,,  
22000011))  
 

PPoouurr  lleess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ggééooggrraapphhiiqquueess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  ttrrooiiss  ssccéénnaarriiooss  aavvaaiieenntt  ééttéé  
cchhooiissiiss  ppaarr  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ddeess  pprroojjeeccttiioonnss  ::    
--  CCSSIIRROO--TTRR  ((rrééggiimmee  tteennddaanntt  vveerrss  llaa  sséécchheerreessssee  eett  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  ccaass  llee  pplluuss  sseecc));;    
--  BBMMRRCC--EEQQ  ((rrééggiimmee  ssaannss  cchhaannggeemmeenntt  eett  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  ccaass  llee  pplluuss  ffrrooiidd));;    
--  HHAADDCCMM22  ((rrééggiimmee  tteennddaanntt  vveerrss  ll ’’ hhuummiiddii ttéé  eett  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  ccaass  llee  pplluuss  cchhaauudd))  ppoouurr  SScchheennggeenn..  
  
  

33..22..  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  aaccttuueellss  eett  pprroojjeettééss  
  
  
LLeess  ééttuuddeess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  lleess  eexxppeerrttss  PPAANNAA  qquuii   rreeccoouuppeenntt  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddeess  aatteell iieerrss  
ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ffoonntt  ééttaatt  dd’’ iimmppaaccttss  sséévvèèrreess  ccaauussééss  ppaarr  lleess  iinnoonnddaattiioonnss,,  lleess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  
((ddééggrraaddaattiioonn  ppaarrccoouurrss  eett  ddeess  ffoorrêêttss))  eett  lleess  ffoorrtteess  cchhaalleeuurrss  qquuii   oonntt  sséérriieeuusseemmeenntt  aaffffeeccttéé  lleess  mmooyyeennss  ddee  
ssuubbssiissttaannccee  ddee  pplluussiieeuurrss  mmii ll ll iieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eett  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess)),,  eennddeeuuii ll lléé  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ffooyyeerrss  eett  
rreenncchhéérrii   lleess  ccooûûttss  ddee  llaa  vviiee..  LLaa  pprroodduuccttiivvii ttéé  aaggrriiccoollee  eenn  aa  ééttéé  aaff ffeeccttééee  àà  llaa  bbaaiissssee  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleess  mmooyyeennss  ddee  
pprroodduuccttiioonn  ssee  ssoonntt  rréédduuii ttss..  LL’’ eeaauu  qquuii   eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuttee  aaccttiivvii ttéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  ss’’ eesstt  rraarrééff iiééee  eett  mmêêmmee  ssaa  
qquuaall ii ttéé  ppoottaabbllee  eesstt  ddeevveennuuee  iinnaacccceessssiibbllee  àà  pplluussiieeuurrss  mmii ll ll iieerrss  ddee  mméénnaaggeess..  
  
LLeess  ddii ff fféérreennttss  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  ssee  mmaannii ffeesstteenntt  ppaarr  ll ’’ iinntteennssii ttéé  eett  llaa  ffrrééqquueennccee  eett  ii llss  sseerroonntt  dd’’ aauuttaanntt  pplluuss  
ggrraavviissssiimmeess  ppaarr  lleeuurrss  iimmppaaccttss  qquuee  lleess  vviiccttiimmeess  eett  lleess  sseecctteeuurrss  sseerroonntt  mmooiinnss  pprrééppaarrééss..  AAuu  ttaabblleeaauu  77  ssoonntt  
rrééppeerrttoorriiééss  lleess  rrééssuull ttaattss  ddee  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddeess  iimmppaaccttss  ccoommppaarrééss  ssuurr  lleess  sseecctteeuurrss..  
  

SSttrr eessss  ccll iimmaatt iiqquueess    
SSeecctteeuurr ss  SSEECCHH  IINNOONN  TTEEMMPP  EENNMM  

ÉÉlleevvaaggee    ++++++  ++++  ++++    
AAggrriiccuull ttuurree    ++++++  ++++++  ++++  ++  
PPêêcchhee        ++  ++++  
IInnffrraassttrruuccttuurree      ++++  ++  ++++++  
SSaannttéé    ++++  ++++  ++++++    
ÉÉttaabbll iisssseemmeenntt  hhuummaaiinn  ++  ++++++  ++  ++++  
BBiiooddiivveerrssii ttéé    ++++++  ++++  ++  ++  
EEaauu  ++++++  ++++++  ++++  ++++++  
TTaabblleeaauu  77  ::   IInntteennssii ttéé  ddeess  iimmppaaccttss  ssuurr  lleess  sseecctteeuurrss  eett  pprrooffeessssiioonnss  ccllééss  ((SSoouurrccee  ::   AAtteell iieerrss  PPAANNAA))  
LLééggeennddee  ::   SSEECCHH  ::   sséécchheerreessssee;;  IINNOONN  ::   iinnoonnddaattiioonn;;  TTEEMMPP  ::   tteemmppéérraattuurree;;   EENNMM  ::   22lléévvaattiioonn  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr..    
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LLeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  aauu  PPAANNAA  ssee  ssoonntt  aappppll iiqquuééeess  àà  pprroojjeetteerr  cceess  iimmppaaccttss  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  eett  ssuurr  lleess  sseecctteeuurrss  
ppoouurr  ddoonnnneerr  àà  ttrraavveerrss  llee  ttaabblleeaauu  88  ccii --aapprrèèss  lleess  sseecctteeuurrss  eett  lleess  ggrroouuppeess  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss  lleess  pplluuss  aaffffeeccttééss  ppaarr  
zzoonnee  ggééooggrraapphhiiqquuee  oouu  ééccoossyyssttèèmmee..  
  

SSttrr eessss  ccll iimmaatt iiqquueess  ZZoonneess  àà  vvuullnnéérr aabbii ll ii ttéé  ccrr ii tt iiqquuee  SSeecctteeuurr ss  eett  ggrroouuppeess  pplluuss  aaff ffeeccttééss  
IInnoonnddaattiioonn    ÉÉccoossyyssttèèmmee    ccôôttiieerr  AAggrriiccuull ttuurree  //eeuurrss  

SSaannttéé  //  ppooppuullaattiioonn  
PPêêcchhee  //  eeuurrss    

SSéécchheerreessssee    CCeennttrree  ssuudd  
PPllaaiinneess  cceennttrraalleess  
NNoorrdd  OOuueesstt    
SSuudd  OOuueesstt  
SSuudd  EEsstt  

AAggrriiccuull ttuurree  //  eeuurrss    
ÉÉlleevvaaggee  //  eeuurrss  
FFoorrêêtt    //  eessttiieerrss  
FFaauunnee  ssaauuvvaaggee  
EEaauu  //  FFeemmmmee  
SSaannttéé  //  ppooppuullaattiioonn  
ÉÉnneerrggiiee  //  IInndduussttrriiee  

ÉÉlléévvaattiioonn  tteemmppéérraattuurree  CCeennttrree  ssuudd  
PPllaaiinneess  cceennttrraalleess  
NNoorrdd  OOuueesstt  
SSuudd  OOuueesstt  
ÉÉccoossyyssttèèmmee    ccôôttiieerr  

AAggrriiccuull ttuurree  //  eeuurrss  
ÉÉlleevvaaggee  //  eeuurrss  
EEaauu  //  ffeemmmmeess  
SSaannttéé  //  ppooppuullaattiioonn  
ÉÉnneerrggiiee  //  IInndduussttrriiee  

ÉÉlléévvaattiioonn  nniivveeaauu  ddee  llaa  
mmeerr  

EEccoossyyssttèèmmee    ccôôttiieerr  
ÎÎ lleess  

AAggrriiccuull ttuurree  //eeuurrss  
EEaauu  //  ffeemmmmeess  
PPêêcchhee  //eeuurrss      
ÉÉttaabbll ..  hhuummaaiinn  
SSaannttéé  //  ppooppuullaattiioonn  
ÉÉnneerrggiiee  //  iinndduussttrriiee  

SSaall iinnii ttéé    ÉÉccoossyyssttèèmmee    ccôôttiieerr  
ÎÎ lleess  

AAggrriiccuull ttuurree  //  eeuurrss  
ÉÉlleevvaaggee  //eeuurrss  
EEaauu  //  ffeemmmmeess  
ÉÉttaabbll ..  hhuummaaiinn  
SSaannttéé    //  ppooppuullaattiioonn  

  
  TTaabblleeaauu  88  ::   ZZoonneess  eett  sseecctteeuurrss  lleess  pplluuss  aaffffeeccttééss  
 
EEtt  ppoouurr  uunnee  ccoommppaarraaiissoonn  iinntteerrsseeccttoorriieell llee  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé,,  llee  ggrraapphhiiqquuee  11  pprréésseennttee  lleess  rrééssuull ttaattss  ddeess  
éévvaalluuaattiioonnss  ffaaii tteess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall   ddeess  iimmppaaccttss..  AAiinnssii ,,  ssuurr  uunnee  éécchheell llee  ggrraadduueell llee  ddee  4400  ((ooùù  <<4400  rreepprréésseennttee  
ffaaiibbllee,,  ddee  4400--8800  mmooyyeenn  eett  8800--112200  ffoorrtt)),,  ii ll   eesstt  rreepprréésseennttéé  uunnee  ssyynntthhèèssee  ssuurr  uunnee  mmêêmmee  ff iigguurree  lleess  ddii ff fféérreennttss  
ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  aauuxx  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eett  llee  ddeeggrréé  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  sseecctteeuurr  ppaarr  
rraappppoorrtt  àà  cchhaaqquuee  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquuee..  TTaannddiiss  qquuee  ddaannss  llee  ggrraapphhiiqquuee  22,,  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  ssttrreessss  ccll iimmaattiiqquueess  
cchhaannggeenntt  dd’’ uunn  ééccoossyyssttèèmmee  àà  uunn  aauuttrree..  
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Graphique 1 : Diagramme en toile illustrant les résultats de la concertation des parties prenantes sur les 
indicateurs de sensibilité des secteurs 
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Graphique 2 : Diagramme en toile illustrant les résultats de la concertation des parties prenantes sur les 
indicateurs de sensibilité en zone des plaines 
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Graphique 3: Résultats de la concertation régionale sur les indicateurs de sensibilité sectorielle en zone côtière 
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Graphique 4 : Résultats de la concertation régionale sur les indicateurs de sensibilité sectorielle en zone de 
montagne 
 
33..33..  LLeess  iimmppaaccttss  ccoouurraannttss  ddeess  pphhéénnoommèènneess  ccll iimmaattiiqquueess    
  
LL eess  iimmppaaccttss  ddeess  sséécchheerr eesssseess  
 
LLeess  iimmppaaccttss  ddee  llaa  sséécchheerreessssee  ssoonntt  uunnee  ppeerrttee  eett  uunn  aaffffaaiibbll iisssseemmeenntt  ddeess  ttrroouuppeeaauuxx  eennttrraaîînnaanntt  llaa  ppaauuppéérriissaattiioonn  
ddeess  éélleevveeuurrss..  AAuuccuunn  rreecceennsseemmeenntt  rréécceenntt  nn’’ eesstt  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  lleess  eeffffeeccttii ffss  eett  llaa  ccoommppoossii ttiioonn  dduu  cchheepptteell   
nnaattiioonnaall ..  II ll   ppeeuutt  êêttrree  eessttiimméé  àà  pprrèèss  ddee  11  mmii ll ll iioonn  ddee  ttêêtteess  eett  ccoonncceerrnnee  pprrèèss  ddee  11//33  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss..  EEnn  
aannnnééeess  ddee  sséécchheerreessssee,,  cceerrttaaiinnss  éélleevveeuurrss  ppeerrddeenntt  pprreessqquuee  llaa  ttoottaall ii ttéé  ddee  lleeuurr  cchheepptteell   eett  nn’’ oonntt  pplluuss  dd’’ aauuttrree  
ssoolluuttiioonn  qquuee  dd’’ aall lleerr  eenn  vvii ll llee..    

  
LLaa  sseemmii   ssééddeennttaarriissaattiioonn  rréécceennttee  ddeess  ppaasstteeuurrss  nnoommaaddeess  aauuttoouurr  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  eett  ddeess  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  
aacccceennttuuee  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  ssuurrppââttuurraaggee,,  ccaauussaanntt  uunnee  ssuurrcchhaarrggee  ddeess  ppaarrccoouurrss  eett  eennttrraavvaanntt  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  
nnaattuurreell llee  ddeess  ppaarrccoouurrss  eennvvii rroonnnnaannttss..  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoonntt  ::  
oo  UUnnee  mmaallnnuuttrrii ttiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  rruurraalleess  ;;  
oo  UUnnee  mmuull ttiippll iiccaattiioonn  ddeess  mmaallaaddiieess  ((nnoottaammmmeenntt  llaa  ttuubbeerrccuulloossee  eett  ll ’’ aannéémmiiee  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  eenncceeiinntteess))  ;;  
oo  LL’’ eexxooddee  rruurraall   vveerrss  lleess  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  eenn  ppaarrttiiccuull iieerr  llaa  ccaappii ttaallee  ;;  
oo  LL’’ aabbaaiisssseemmeenntt  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  nnaappppee  ((nnaappppee  iinnfféérroo--ff lluuxx))  ddaannss  lleess  ppuuii ttss  ((aauussssii   bbiieenn  uuttii ll iissééss  ppoouurr  llee  bbééttaaii ll   

qquuee  ppoouurr  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree))  eennttrraaîînnaanntt  uunnee  ll iimmii ttaattiioonn  oouu  aabbaannddoonn  ddeess  aaccttiivvii ttééss  aaggrriiccoolleess..  
oo  LLaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  ccoonndduuii tt  lleess  éélleevveeuurrss  àà  ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iinntteennssee  ddeess  zzoonneess  ddee  

rreeffuuggee  ((ffoorrêêttss  eett  aauuttrreess))  qquuii   àà  lleeuurr  ttoouurr  ssee  ddééggrraaddeenntt..  
  
II mmppaaccttss  ddeess  iinnoonnddaatt iioonnss  
  
LL’’ iimmppaacctt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  iinnoonnddaattiioonnss  ss’’ eesstt  mmaannii ffeessttéé  ppaarr  ddeess  ddoommmmaaggeess  iimmppoorrttaannttss  aauussssii   bbiieenn  ssuurr  llee  bbééttaaii ll   qquuee  
ssuurr  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  hhyyddrraauull iiqquueess  eett  aaggrriiccoolleess..  LLaa  dduurrééee  eett  ffrrééqquueennccee  ddeess  ccrruueess  ddeess  oouueeddss  
ssoonntt  vvaarriiaabblleess  eett  ssoonntt  pprrooppoorrttiioonnnneell lleess    àà  ll ’’ iinntteennssii ttéé  eett  iimmppoorrttaannccee  ddeess  pplluuiieess    aaiinnssii   qquuee  ddeess  rréésseeaauuxx  
hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess  ddrraaiinnééss  ((ssuuppeerrff ii cciiee  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt))..    
  
CCeeppeennddaanntt,,    lleess  ccrruueess,,  mmaallggrréé  lleess  ddééggââttss  qquu’’ eell lleess  ccaauusseenntt  ppaarrffooiiss,,  ppeerrmmeetttteenntt  aauussssii   llaa  rreecchhaarrggee  ddeess  aaqquuii ffèèrreess  
qquuii   eesstt  ddii rreecctteemmeenntt  ll iiééee  aauuxx  ccrruueess  ddeess  oouueeddss  eett  eenn  ppaarrttiiccuull iieerr  lleeuurr  dduurrééee..  
  
LLaa  ddiissppaarrii ttiioonn  oouu  llaa  rrééggrreessssiioonn  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  vvééggééttaallee,,  ff iixxaattrriiccee  dduu  ssooll ,,  aaggggrraavveenntt  lleess  pphhéénnoommèènneess  
dd’’ éérroossiioonn..  LLeess  ddii ff fféérreennttss  bbaassssiinnss  ssééddiimmeennttaaiirreess  tteellss  qquuee  lleess  ppllaaiinneess  ddee  HHaannlléé,,  GGaallaaff ii ,,  DDooddaa,,  GGaammeellaa,,  
AAnnddaabbbbaa,,  GGoobbaaaadd,,  GGrraanndd  eett  PPeettii tt  BBaarraa  ssuubbiisssseenntt  uunnee  éérroossiioonn  iimmppoorrttaannttee  nnoonn  qquuaannttii ff iiééee..  LLee  sseeuull   cchhii ff ffrree  
ddiissppoonniibbllee  ffaaii tt  ééttaatt  dd’’ uunnee  ppeerrttee  aannnnuueell llee  ddee  44  àà  55%%  dduu  ccaappii ttaall   ddeess  ssoollss  ddaannss  lleess  ppllaaiinneess  ddee  GGoobbaaaadd  eett  HHaannlléé  
qquuii   ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  rrééggiioonnss  àà  ffoorrttee  ppootteennttiiaall ii ttééss  aaggrriiccoolleess..  EEnn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  lleess  ppllaatteeaauuxx  eett  lleess  vvaall llééeess  
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ddeess  oouueeddss,,  ll ’’ éérroossiioonn  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ffoorrttee  ;;  ccee  qquuii   aa  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  lleess  vvoolluummeess  ddeess  eeaauuxx  dd’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn  
aall iimmeennttaanntt  llaa  nnaappppee  iinnfféérroo--ff lluuxx....  

  
CChhrroonnoollooggiiee  eett  iimmppaaccttss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  iinnoonnddaattiioonnss  ::  
  
oo  AAvvrrii ll   11998899  ::  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ccaattaassttrroopphhiiqquueess  ccoonnssééccuuttiivveess  àà  ddeess  pplluuiieess  aayyaanntt  eeuu  ll iieeuu  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  jjoouurrss  

ddaannss  ll ’’ eennsseemmbbllee  dduu  ppaayyss  eett  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ddaannss  llaa  ccaappii ttaallee  eett  aavvaaiieenntt  ooccccaassiioonnnnéé  ddeess  ddoommmmaaggeess  
hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss  ddaannss  ll ’’ eennsseemmbbllee  dduu  ppaayyss  eett  ppaarrttii ccuull iièèrreemmeenntt  ddaannss  llaa  ccaappii ttaallee  ;;  

oo  NNoovveemmbbrree  11999944  ::  cceess  iinnoonnddaattiioonnss  oonntt  ccaauusséé  llaa  mmoorrtt  ddee  pprrèèss  ddee  110055  ppeerrssoonnnneess  eett  eennttrraaîînnéé  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  
ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ((rroouutteess,,  hhaabbii ttaattiioonnss)),,  bbééttaaii ll ,,  rrééccooll tteess  eett  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  eessttiimmééee  àà  3399  mmii ll ll iiaarrddss  
ddee  FFDD  ((mmoonnttaanntt  ssuuppéérriieeuurr  aauu  bbuuddggeett  aannnnuueell   ddee  ll ’’ EEttaatt;;  ssoouurrccee  ::  ccoommiittéé  nnaattiioonnaall   ddee  ggeessttiioonn  ddeess  
ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreell lleess))  ;;  

oo  EEnn  11999977,,  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ((ddoonntt  ll ’’ aammpplleeuurr  ééttaaii tt  iinnfféérriieeuurree  àà  cceelluuii   ddee  11999944))  aavvaaiieenntt  ccaauusséé  ééggaalleemmeenntt  ddeess  
ddoommmmaaggeess  éénnoorrmmeess  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmii ll iieeuu  rruurraall   ssuurr  lleess  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  eett  llee  cchheepptteell   ;;  

oo  EEnn  aaooûûtt//sseepptteemmbbrree  22000033,,  ddeess  ddéébboorrddeemmeennttss  ddeess  oouueeddss  oonntt  ccaauusséé  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  
hhyyddrraauull iiqquueess  ((ppuuii ttss,,  bbaassssiinnss,,  ccuull ttuurreess))  ddeess  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  ssii tteess  aaggrriiccoolleess  àà  
AAssssaammoo,,    AAttaarr//DDaammeerrjjoogg,,  AAss--EEyyllaa  eett  HHaannlléé..  

oo  EEnn  aavvrrii ll   22000044  ((ddaannss  llaa  nnuuii tt  dduu  1122  aauu  1133)),,  ddeess  aavveerrsseess  eexxcceeppttiioonnnneell lleess  qquuii   oonntt  eeuu  ll iieeuu  ddaannss  ll ’’ eennsseemmbbllee  dduu  
ppaayyss  eett  aavveecc  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  iinntteennssii ttéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  ll ’’ oouueedd  AAmmbboouull ii   ((qquuii   pprreenndd  ssaa  
ssoouurrccee  ddaannss  llaa  ppllaaiinnee  dduu  PPeettii tt  BBaarrrraa  eenn  ppaarrccoouurraanntt  pplluuss  ddee  6600  kkmm  jjuussqquu’’ àà  ssoonn  eexxuuttooii rree))  oonntt  pprroovvooqquuéé  ddeess  
iinnoonnddaattiioonnss  ddee  pplluuss  ggrraannddee  aammpplleeuurr  qquuee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  ccrruueess  ((llaa  ddeerrnniièèrree  iinnoonnddaattiioonn  ccoommppaarraabbllee  àà  
cceell llee--ccii   aa  eeuu  ll iieeuu  eenn  11992277))  eenn  ppaarrttiiccuull iieerr  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  llaa  ccaappii ttaallee..  DDaannss  lleess  aauuttrreess  ddiissttrriiccttss,,  ll ’’ aammpplleeuurr  
ddeess  ccrruueess  aa  ééttéé  pplluuss  ffaaiibbllee  mmaaiiss  ii ll   yy  aa  eeuu  ll iieeuu  ttoouutteeffooiiss  ddeess  ppeerrtteess  ddee  cchheepptteell ,,  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ((rroouutteess,,  eennssaabblleemmeenntt  ddeess  ppuuii ttss)),,  eett  ddeess  ccuull ttuurreess,,  ccllôôttuurree,,  eettcc..  LLeess  ppeerrtteess  ooccccaassiioonnnnééeess  ppaarr  
cceettttee  ccrruuee  ssuurr  lleess  tteerrrraasssseess  aaggrriiccoolleess  ddee  ll ’’ oouueedd  AAmmbboouull ii   ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  665555  ttêêtteess  ddee  bboovviinnss  mmoorrttss  oouu  
ddiissppaarruuss,,  22  006644  ttêêtteess  ddee  ppeettii ttss  rruummiinnaannttss  mmoorrttss,,  pprrèèss  ddee  3300  ttoonnnneess  dd’’ aall iimmeennttss  ddee  bbééttaaii ll ..  
  

CCeess  iinnoonnddaattiioonnss  oonntt  ccaauusséé  ddeess  ddééggââttss  hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss  éénnoorrmmeess,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  llaa  ppeerrttee  ttoottaallee  ddee  ddeeuuxx  
cceenntt  vviieess  hhuummaaiinneess  eennvvii rroonn  eett  ddeess  ddoommmmaaggeess  iimmppoorrttaannttss  ppoorrttééss  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ((rroouutteess,,  rréésseeaauu  
dd’’ aadddduuccttiioonn  dd’’ eeaauu,,  dd’’ éélleeccttrriiccii ttéé,,  mmaaiissoonnss,,……..))..  CCeess  ddééggââttss  oonntt  ééttéé  eessttiimmééss  àà  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  mmii ll ll iiaarrddss  
ddee  FFDD..  
  
33..44..  CCaaddrree  dduu  PPrrooggrraammmmee  dd’’ aaddaappttaattiioonn  
  

LLee  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   ss’’ iinnssppii rree  eett  vviissee  àà  llaa  ffooiiss  àà  ccoommpplléémmeenntteerr  lleess  oobbjjeeccttii ffss  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
dduurraabbllee  ccoonntteennuuss  ddaannss  lleess  ddii ff fféérreennttss  ddooccuummeennttss  ddee  ppllaannii ff ii ccaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  llee  PPllaann  dd’’ aaccttiioonn  nnaattiioonnaall   ppoouurr  
ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt  ((PPAANNEE)),,  llee  ppllaann  dd’’ aaccttiioonn  nnaattiioonnaall   ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ddéésseerrttii ff iiccaattiioonn,,  llaa  ssttrraattééggiiee,,  
mmoonnooggrraapphhiiee  eett  ppllaann  dd’’ aaccttiioonn  nnaattiioonnaall   ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssii ttéé  bbiioollooggiiqquuee,,  llee  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddee  
llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree,,  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnii ttiiaallee  eett  sseeccoonnddee,,  llaa  llooii   dd’’ oorriieennttaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  22000011--
22001100  eett  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’ aaccttiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  dduu  PPEERRSSGGAA..  EEnn  ppaarrttiiccuull iieerr,,  llee  PPAANNAA  pprreenndd  aappppuuii   ::  

--  AAuu  ppllaann  eennvvii rroonnnneemmeennttaall   ssuurr  llee  PPAANNEE  qquuii   ddééff iinnii tt  llee  ccaaddrree  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  rrééfféérreennccee  dduu  ppaayyss;;  eett  cceelluuii --ccii   ppllaaccee  
llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ccoommmmee  uunnee  ssoouuss  ccoommppoossaannttee      ddoommiinnaannttee  ddee      ll ’’ aaxxee        ssttrraattééggiiqquuee      ddee                    
pprroommoottiioonn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall   iinnttééggrréé;;  eett    

--  AAuu  ppllaann  mmaaccrrooééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  lleess  oouuttii llss  ddee  ppii lloottaaggee  ééccoonnoommiiqquuee  ddééff iinniiss  ppaarr  llaa  llooii   dd’’ oorriieennttaattiioonn  
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  ((LLOOEESS))  eett  llee  CCaaddrree  SSttrraattééggiiqquuee  ddee  LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  PPaauuvvrreettéé  ((CCSSLLPP))..  TTaannddiiss  qquuee  llaa  
LLOOEESS  ggaarraannttii tt  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall   dduurraabbllee  sseeuulleemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  uunn  
aamméénnaaggeemmeenntt  ééqquuii ll iibbrréé  dduu  tteerrrrii ttooii rree  aayyaanntt  ccoommmmee  ssuuppppoorrttss  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  eett  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess,,  llee  DDSSRRPP  ss’’ eemmppllooiiee  lluuii   àà  ffaaiirree  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  llaa  ssoouurrccee  pprriimmaaii rree  
ddeess  éélléémmeennttss  ddee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  cchheezz  lleess  ppooppuullaattiioonnss  mmaarrggiinnaall iissééeess..  

LLeess  ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  qquuii   aarrttiiccuulleenntt  llee  PPAANNAA  vviisseenntt  aaiinnssii ,,  àà  llaa  ffooiiss,,  àà  aattttéénnuueerr  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  àà  ttrraavveerrss  ll ’’ aammééll iioorraattiioonn  ddeess  ccaappaaccii ttééss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  vvuullnnéérraabblleess  
mmaaiiss  aauussssii   ddee  ccoonnttrriibbuueerr  ddee  ffaaççoonn  ddiirreeccttee  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  
((DDSSRRPP))..    
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LLee  PPAANNAA  ffaavvoorriissee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssyynneerrggiiee  aavveecc  lleess  iinnii ttiiaattiivveess  eenn  ccoouurrss  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   eenn  
mmaattiièèrree  dd’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  eett  eenn  ppaarrttiiccuull iieerr  ttoouutteess  lleess  aaccttiivvii ttééss  iinnssccrrii tteess  aauu  NNEEPPAADD  mmaaiiss  aauussssii   cceell lleess  
ssoouutteennuueess  ppaarr  llee  FFoonndd  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  MMoonnddiiaall   oouu  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  
ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt..        

LLee  PPAANNAA  ééttaabbll ii tt  aauussssii   lleess  ll iieennss  aavveecc  lleess  pprroojjeettss  qquuii   ss’’ aattttaacchheenntt  aauuxx  pprriioorrii ttééss  nnaattiioonnaalleess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’ ii ll   pprroommeeuutt  llee  ddiiaalloogguuee,,  ll ’’ éécchhaannggee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  ddii ff fféérreenntteess  
ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  oouu  nnoonn,,  lleess  sseecctteeuurrss  aaccaaddéémmiiqquuee  eett  pprriivvéé..  EEnn  ooppéérraanntt  aaiinnssii ,,  lleess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  aauurroonntt  pplluuss  ddee  cchhaannccee  ddee  ff iigguurreerr  ddaannss  lleess  aaggeennddaass  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  eett  ppaarr  
ccoonnssééqquueenntt  dd’’ êêttrree  iinnttééggrrééss  ddaannss  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppllaannii ff iiccaattiioonn  eett  pprroocceessssuuss  ddee  ffoorrmmuullaattiioonn  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt..  

LLeess  ccoonncclluussiioonnss  ddeess  ééttuuddeess  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ccoonnvveerrggeenntt  ttoouutteess  eenn  eeffffeett  ssuurr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ccrrii ttiiqquuee  ddeess  
sseecctteeuurrss  vvii ttaauuxx  ddee  ll ’’ ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ttoouutt  eenn  ééttaabbll iissssaanntt  llaa  ffeeuuii ll llee  ddee  rroouuttee  qquuii   ddeevvrraaii tt  êêttrree  cceell llee  dd’’ uunn  
PPAANNAA  aauuxx  oobbjjeeccttii ffss  iinnttééggrrééss  àà  ttoouuss  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppllaannii ff iiccaattiioonn  eett  ssttrraattééggiiee  sseeccttoorriieell llee..  CC’’ eesstt  cceett  aassppeecctt  ddee  
ccoommpplléémmeennttaarrii ttéé  dduu  PPAANNAA  qquuii   aa  ééttéé  pprréésseerrvvéé  ppoouurr  ffaaii rree  ddeess  pphhéénnoommèènneess  ddee  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  eett  cchhaannggeemmeennttss  
ccll iimmaattiiqquueess  ddeess  pprroobbllèèmmeess  àà  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  sseecctteeuurrss..  LLeeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ttoouucchheenntt  eenn  
eeffffeett  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ttoouutt  llee  mmoonnddee  mmaaiiss  ssoonntt  jjuuggééeess  ddrraammaattiiqquueess  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  
aauuxx  ccaappaaccii ttééss  ddee  rrééppoonnssee  eett  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ttrrèèss  ll iimmii ttééeess..    

CC’’ eesstt  ppoouurrqquuooii ,,  eenn  vvuuee  dd’’ aassssuurreerr  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  qquuaall ii ttéé  ddee  vviiee  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  ddjj iibboouuttiieennnneess,,  ii ll   aa  ééttéé  ttrrèèss  
iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddee  ccii rrccoonnssccrrii rree  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  PPAANNAA  ddaannss  uunn  ccaaddrraaggee  oorriiggiinneell   aayyaanntt  
uunnee  vviissiioonn  pprroossppeeccttiivvee  àà  lloonngg  tteerrmmee,,  aavveecc  uunnee  mmiissssiioonn  bbiieenn  ddééff iinniiee  aauu  PPAANNAA  eett  ddeess  oobbjjeeccttii ffss  aauussssii   pprréécciiss  
qquuee  pprroommeetttteeuurrss..    

VViissiioonn  

LLaa  vviissiioonn  pprroossppeeccttiivvee  dduu  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  ddee  ppaarraacchheevveerr  uunnee  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ooppttiimmaallee  aauuxx  
ccoommmmuunnaauuttééss  ffaaccee  aauuxx  iimmppaaccttss  aaddvveerrsseess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttééss  ccll iimmaattiiqquueess..  

MM iissssiioonn  

LLee  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   vviissee  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  lleess  bbeessooiinnss  uurrggeennttss  eett  iimmmmééddiiaattss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  eett  lleess  ooppttiioonnss  ddee  
rrééppoonnssee  aauuxx  iimmppaaccttss  aaddvveerrsseess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ttoouutt  eenn  ddéévveellooppppaanntt  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  
rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaaccii ttééss  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee..  

  OObbjj eecctt ii ffss  

LLeess  pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttii ffss  dduu  PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   ssoonntt  ::  

55..  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  vviieess  hhuummaaiinneess  eett  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee,,  rreessssoouurrcceess,,  iinnff rraassttrruuccttuurreess  eett  
eennvvii rroonnnneemmeenntt;;  

66..  LL’’ iiddeennttii ff ii ccaattiioonn  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  bbeessooiinnss  uurrggeennttss  eett  iimmmmééddiiaattss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  
llaa  bbaassee  aauuxx  iimmppaaccttss  aaddvveerrsseess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttééss  ccll iimmaattiiqquueess    

77..  LL’’ iinnttééggrraattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  eett  oobbjjeeccttii ffss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  ppooll ii ttiiqquueess  sseeccttoorriieell lleess  eett  ddee  ppllaannii ff iiccaattiioonn  
nnaattiioonnaallee  

88..  LLaa  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss,,  ssoocciiééttéé  cciivvii llee  eett  ddéécciiddeeuurrss  ssuurr  ll ’’ aammpplleeuurr  ddeess  iimmppaaccttss  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eett  bbeessooiinnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  yy  rreellaattii ffss..  

  
33..55..  LLeess  bbaarrrriièèrreess  ppootteennttiieell lleess  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttii vvii ttééss  dduu  PPAANNAA  

  
UUnnee  ddeerrnniièèrree  ddiimmeennssiioonn  dduu  ccaaddrraaggee  dduu  pprrooggrraammmmee  PPAANNAA  ppoorrttee  ssuurr  lleess    bbaarrrriièèrreess  ppootteennttiieell lleess  àà  ssaa  mmiissee  eenn  
œœuuvvrree..  II ll   rriissqquuee  eenn  eeffffeett  dd’’ yy  aavvooii rr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  oobbssttaacclleess  eett  ddééff iiss  qquuii   ppoouurrrraaiieenntt  eennttrraavveerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
dduu  PPAANNAA  ccoommmmee  lleess  llaaccuunneess,,  lleess  iinnccoohhéérreenncceess  oouu  eennccoorree  ll ’’ aabbsseennccee  dd’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  ppooll ii ttiiqquuee  aapppprroopprriiéé..  
CCeess  oobbssttaacclleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  dd’’ oorrddrree  iinnssttii ttuuttiioonnnneell ,,  jjuurriiddiiqquuee,,  ssoocciiaall ,,  ccuull ttuurreell ,,  ééccoonnoommiiqquuee  oouu  ssiimmpplleemmeenntt  ddee  
mmaannqquuee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ll iiééss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess..    

PPaarrmmii   llaa  nnaattuurree  dd’’ oobbssttaacclleess,,  ii ll   nnee  sseerraa  ccii ttéé  iiccii   qquuee  lleess  pplluuss  ccoommpplleexxeess..  LL’’ aannttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddeess  
pphhéénnoommèènneess  ccll iimmaattiiqquueess  eett  lleeuurr  aammpplleeuurr  ppaarraaiisssseenntt  eenn  eeffffeett  êêttrree  lleess  ttââcchheess  lleess  pplluuss  ddii ff ff iiccii lleess  eett  lleess  pplluuss  
ccooûûtteeuusseess  ddee  nnooss  jjoouurrss  ppoouurr  DDjj iibboouuttii ..  LLaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  cceess  pphhéénnoommèènneess  ccll iimmaattiiqquueess  eett  lleeuurr  aannttiicciippaattiioonn  
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ppaasssseenntt  ppaarr  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  lleeuurr  ggrraavvii ttéé  ttaanntt  ppaarr  lleess  ggoouuvveerrnnaannttss  qquuee  ppaarr  lleess  ggoouuvveerrnnééss..  LLaa  
sseennssiibbii ll iissaattiioonn  eesstt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  uunnee  mmeessuurree  iimmppoorrttaannttee  eett  mmêêmmee  pprriioorrii ttaaiirree  qquu’’ ii ll   ffaauuddrraaii tt  ppeeuutt  êêttrree  ttoouutt  ddee  
ssuuii ttee  eennvviissaaggeerr..  

UUnnee  sseeccoonnddee  bbaarrrriièèrree  ppoouurrrraaii tt  êêttrree  ll ’’ aabbsseennccee  ddee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  cceettttee  ddoonnnnee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  
ccll iimmaattiiqquueess  ddaannss  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppllaannii ff iiccaattiioonn,,  sseeccttoorriieell   eett  gglloobbaall ..  PPoouurrttaanntt,,  ppaarr  ssoonn  aappppll iiccaattiioonn,,  ii ll   ppoouurrrraaii tt  
êêttrree  aaiinnssii   éévvii ttéé  aauuxx  ppoouuvvooii rrss  ppuubbll iiccss  ccoommmmee  ppoouurr  llee  pprriivvéé  ddeess  ggaassppii ll llaaggeess  éénnoorrmmeess  dd’’ aarrggeenntt  ssuurr  ddeess  aaccttii vvii ttééss  
oouu  iinnvveessttiisssseemmeennttss  qquuii   ss’’ aavvéérreerraaiieenntt  pplluuss  ttaarrdd  bbaallaayyééss  ppaarr  uunnee  tteemmppêêttee  oouu  uunnee  iinnoonnddaattiioonn  nnoonn  aannttiicciippééee..  

UUnn  aauuttrree  oobbssttaaccllee  ppoouurrrraaii tt  êêttrree  ll ’’ aabbsseennccee  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   àà  DDjj iibboouuttii   ddee  ddiissppoossii ttii ff   dd’’ oorriieennttaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeii ll   aauuxx  
ddéécciiddeeuurrss  eett  aauu  ppuubbll iicc    qquuii   rreeqquuiieerrtt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’ uunnee  bboonnnnee  bbaassee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  ddoonnnnééeess  eett  
dd’’ oouuttii llss  dd’’ aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn..  

  
  

 
 

II VV..  RReecceennsseemmeenntt  ddeess  bbeessooiinnss  eesssseenntt iieellss  eenn  mmaatt iièèrr ee  dd’’ aaddaappttaatt iioonn  
  
LLeess  éévvèènneemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  tteellss  qquuee  sséécchheerreesssseess,,  iinnoonnddaattiioonnss  eett  tteemmppêêtteess  nnee  ssoonntt  ppooiinntt  ddeess  pphhéénnoommèènneess  
nnoouuvveeaauuxx  ppoouurr  lleess  ddjj iibboouuttiieennss..  CCee  qquuii   eesstt  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  lleess  ddjj iibboouuttiieennss  cc’’ eesstt  ll ’’ iinntteennssii ttéé  eett  
llaa  ffrrééqquueennccee  aavveecc  lleessqquueellss  cceess  aallééaass  ccll iimmaattiiqquueess  ssee  pprroodduuiisseenntt  lleess  aassssuujjeettttii ssssaanntt  ttoouuss  lleess  aannss  àà  ddeess  ddééggââttss  ddee  
pplluuss  eenn  pplluuss  iimmpprréévviissiibblleess  eett  ggrraavviissssiimmeess,,  aaccccoommppaaggnnééss  ddeess  hhaauusssseess  ddee  tteemmppéérraattuurreess  iinnttoolléérraabblleess..    
  
MMaaiiss  ddee  ttoouutt  tteemmppss  lleess  ssoocciiééttééss  eett  lleeuurrss  ddii rriiggeeaannttss  oonntt  vvééccuu  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ppoouurr  lleessqquueellss  ii llss  oonntt  rrééff lléécchhii   àà  
ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  eenn  mmiinniimmiisseerr  lleess  iimmppaaccttss  nnééggaattii ffss,,  ddéévveellooppppaanntt  aaiinnssii   ddeess  aaddaappttaattiioonnss  ppeerrssppiiccaacceess  eett  
eeffff ii cciieenntteess  ;;  llaa  rrééccuurrrreennccee  eenn  eesstt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ddeevveennuuee  ssii   ccoouurrttee  ddee  nnooss  jjoouurrss  qquuee  lleess  iiddééeess  eenn  eell lleess  
sseeuulleess  nnee  ssuuffff iisseenntt  pplluuss  eett  lleess  mmooyyeennss  rruuddiimmeennttaaiirreess  llooccaauuxx  nnoonn  pplluuss  ;;  vvooii llàà  ccoommmmeenntt  ll ’’ oonn  aassssiissttee  ddee  pplluuss  eenn  
pplluuss  àà  uunn  nnoouuvveell   ééllaann  ddee  ssooll iiddaarrii ttéé  eennttrree  lleess  ppeeuupplleess  aauu  pprrooff ii tt  ddeess  ssiinniissttrrééss  ddeess  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreell lleess,,  uunnee  
rrééppoonnssee  aauussssii   ccoorrppoorraattiivvee  qquu’’ aaddaappttaattiivvee  qquuooiiqquuee  ssaannss  dduurraabbii ll ii ttéé..    
  
44..11  RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  iinnii ttiiaattii vveess  eett  aapppprroocchheess  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  
  
PPoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  uurrbbaaiinnee  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivvii llee  ddjj iibboouuttiieennnnee  eenn  ggéénnéérraallee,,  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  
ccll iimmaattiiqquueess  ssee  mmaannii ffeessttee  ssoouuss  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess  eett  ssoonn  iimmppaacctt  ddééppeenndd  dduu  nniivveeaauu  ééccoonnoommiiqquuee,,  ddeess  bbiieennss  
mmaattéérriieellss  eenn  ppoosssseessssiioonn,,  ddeess  zzoonneess  ggééooggrraapphhiiqquueess  ((eenn  ppaarrttiiee  ssii ttuuééee  àà  --55  mm  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr)),,  dduu  mmooddee  
dd’’ hhaabbii ttaattiioonn,,  ddee  ll ’’ éédduuccaattiioonn    eett  dduu  mmooddee  ddee  vviiee,,  eett  eennff iinn  ddee  llaa  ccuull ttuurree..  TTeell   eesstt  llee  rrééssuull ttaatt  iissssuu  ddeess  
ccoonncceerrttaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,    llaa  ppooppuullaattiioonn    uurrbbaaiinnee  ddee  DDjj iibboouuttii   qquuii   rreepprréésseennttee  lleess  22//33    ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss  ccoonnnnaaîîtt  uunn  iinnddiiccee  ddee  ppaauuvvrreettéé  rreellaattiivvee  ddee  7744%%  eett  vvii tt  àà  8800%%  ddaannss  ddeess  hhaabbii ttaattiioonnss  
pprrééccaaiirreess  ssii ttuuééeess  ddaannss  lleeuurr  mmaajjoorrii ttéé  ddaannss  ddeess  zzoonneess  iinnoonnddaabblleess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  dd’’ aallpphhaabbééttii ssaattiioonn  ffaaiibbllee..    
  
LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddjj iibboouuttiieenn,,  ffaaccee  àà  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn  eett  àà  llaa  ssuuii ttee  ddee  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreell lleess  rrééppééttii ttiivveess  cceess  
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ IInnttéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  DDéécceennttrraall iissaattiioonn  uunnee  ««  CCeell lluullee  ddee  
GGeessttiioonn  eett  ddee  PPrréévveennttiioonn  ddeess  CCaattaassttrroopphheess  »»..  CCeettttee  ssttrruuccttuurree  eesstt  ddoottééee  dd’’ uunn  PPllaann  dd’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseeccoouurrss  
aappppeelléé  ""ppllaann  oorrsseecc""  ddii rriiggéé  ppaarr  uunn  CCoommiittéé  mmuull ttiisseeccttoorriieell   pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttrree..  MMaaiiss  cceettttee  ssttrruuccttuurree  eesstt  ddee  
ccrrééaattiioonn  rréécceennttee  eett  ssoonn  ppllaann  oorrsseecc  nn’’ eesstt  eennccoorree  ppaass  ooppéérraattiioonnnneell   ssaauuff  lloorrssqquu’’ ii ll   ss’’ aaggii tt  dd’’ éévvaalluueerr  ddeess  ddééggââttss  oouu  
dd’’ oorrggaanniisseerr  ddeess  sseeccoouurrss..  LLoorrssqquuee  lleess  ccaattaassttrroopphheess  ssoonntt  sséévvèèrreess  eett  dd’’ uunnee  aammpplleeuurr  iimmppoorrttaannttee  ll ’’ EEttaatt  ss’’ aappeerrççooii tt  
rraappiiddeemmeenntt  ddee  sseess  ll iimmii tteess  eett  ffaaii tt  aappppeell   ssoouuvveenntt  aauu  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  
  
CC’’ eesstt  ddaannss  cceett  ééllaann  qquuee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  dd’’ aaccttiioonn  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll ’’ eeaauu  oonntt  ééttéé  eennttrreepprriiss  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ::  
--  rreemmppllaacceerr  ddeess  ffoorraaggeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii   eenn  vvuuee  dd’’ eenn  aammééll iioorreerr  llaa  qquuaall ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  àà  llaa  

ssaall iinnii ttéé  ddeevveennuuee  ttrroopp  éélleevvééee;;    
--  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  vvii ll llee  dd’’ AAll ii --SSaabbiieehh  aavveecc  ll ’’ iinnssttaall llaattiioonn  dd’’ uunnee  uussiinnee  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  eett  

dd’’ eemmbboouutteeii ll llaaggee  ddee  ll ’’ eeaauu  mmiinnéérraallee  ddoonntt  llaa  qquuaall ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  eesstt  ddeevveennuuee  ffoorrtteemmeenntt  cchhaarrggééee  ddee  ssuull ffaatteess  ;;    
--  aassssuurreerr  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  dduu  vvii ll llaaggee  dduu  DDaayy  ssii ttuuéé  eenn  aall ttii ttuuddee  eett  ddee  sseess  eennvvii rroonnss  qquuii   

ssoouuffffrraaiieenntt  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  dd’’ uunn  mmaannqquuee  dd’’ eeaauu  ;;    

PPAARRTTIIEE  22  ::  AACCTTIIVVIITTEESS  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS  DD''AADDAAPPTTAATTIIOONN  
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--  rreemmppllaacceerr  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  dd’’ eexxhhaauurree  aaccttuueellss  ddee  cceerrttaaiinnss  ffoorraaggeess  eett  ccrrééeerr  dd’’ aauuttrreess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  àà  ttrraavveerrss  
llee  ppaayyss  ééqquuiippééss  eenn  ssyyssttèèmmee  ssoollaaii rree  ppoouurr  ddiimmiinnuueerr  lleess  cchhaarrggeess  rrééccuurrrreenntteess  ll iiééeess  àà  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  ppooiinnttss  
dd’’ eeaauu  rruurraauuxx..  

--  DDeess  pprroojjeettss  aaggrroo--ppaassttoorraauuxx  oonntt  ééttéé  llaannccééss  ssuurr  ffoonnddss  dd’’ uurrggeennccee..  
  
UUnnee  mmeessuurree  dd’’ aaddaappttaattiioonn  pplluuss  ssppeeccttaaccuullaaii rree  qquuee  lleess  pprrééccééddeenntteess  aa  ééttéé  cceerrttaaiinneemmeenntt  llaa  mmiiggrraattiioonn  
pprrooffeessssiioonnnneell llee  ddeess  aaggrriiccuull tteeuurrss  vveerrss  llee  mmaarraaîîcchhaaggee  àà  llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddeess  ggrraannddss  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  eett  vveerrss  
ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree  dduu  ppaallmmiieerr  eett  ddeess  ccuull ttuurreess  ffoouurrrraaggèèrreess;;  ddoonncc  vveerrss  ddeess  ssppééccuullaattiioonnss  pplluuss  ttoolléérraanntteess  aauu  sseell ..  AAiinnssii  
11448877  ppéérriimmèèttrreess  aaggrriiccoolleess  oonntt  ééttéé  rreecceennssééss  ((EEttuuddee  ssuurr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree  eett  ddeess  ffoorrêêttss  aauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  22000055))  ssee  rrééppaarrttiissssaanntt  ssuurr  2233  ssii tteess  aaggrriiccoolleess  ::  AAmmbboouull ii   ((222200)),,    ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  
DDjj iibboouuttii   ((227722)),,  DDiissttrrii cctt  AAll ii --SSaabbiieehh  ((7700)),,  ddiissttrriicctt  DDiikkhhii ll   ((445500))  ddiissttrriicctt  TTaaddjjoouurraahh  ((441100)),,  ddiissttrriicctt  OObboocckk  ((6655))..  
LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  iinnddiiqquuee  qquu’’ ii ll   eexxiissttee  qquueellqquuee  330000  ppaarrcceell lleess  aaggrriiccoolleess  ssuurr  llaa  tteerrrraassssee  dd’’ AAmmbboouull ii   ddoonntt  pprrèèss  ddee  
llaa  mmooii ttiiéé  ssoonntt  eexxppllooii ttééeess  ppaarr  ddeess  ffeemmmmeess  ((aauu  nnoommbbrree  ddee  112200))..  DDaannss  llee  sseecctteeuurr  dd’’ AAmmbboouull ii ,,  pprrèèss  dd’’ uunnee  
cceennttaaiinnee  ddee  jjaarrddiinnss  oonntt  ééttéé  aabbaannddoonnnnééss    oouu  oonntt  vvuu  ll iimmii ttééeess  lleeuurrss  ccuull ttuurreess  àà  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  aaddaappttééeess  àà  llaa  
ssaall iinnii ttéé  ((ppaallmmiieerrss  ddaattttiieerrss,,    ccuull ttuurreess  ffoouurrrraaggèèrreess))..  
  
DD’’ aauuttrreess  mmeessuurreess  oonntt  ééttéé  iinnii ttiiééeess  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  aavveecc  ll ’’ aappppuuii   ddee  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  
ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree,,  ddee  ll ’’ éélleevvaaggee  eett  ddeess  ffoorrêêttss  ppoorrttaanntt  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  ddeess  iinnii ttiiaattiivveess  ddee  ddii ff ffuussiioonn  ddeess  nnoouuvveell lleess  
tteecchhnnoollooggiieess  aaddaappttééeess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx,,  ddee  mmaaîîttrriissee  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  tteecchhnniiqquueess  
dd’’ ii rrrriiggaattiioonn,,  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaaccii ttééss  rrééeell lleess  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppaayyssaannnneess,,  ddee  
ccoonnssttrruuccttiioonn//rrééhhaabbii ll ii ttaattiioonn  ddeess  iinnff rraassttrruuccttuurreess  eett  ssyyssttèèmmeess  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn,,  ddee  pprroommoottiioonn  dd’’ iinnttrraannttss  aaggrriiccoolleess  eett  
dd’’ oouuttii ll llaaggee  aaggrriiccoollee  aaddaappttééss,,  oouu  eennccoorree  dd’’ iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  ppeettii tt  bbééttaaii ll   ddee  ccaassee  oouu  ddee  llaaii ttiièèrree  àà  llaa  ppéérriipphhéérriiee  
ddeess  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss..  DD’’ aauuttrreess  aaccttiioonnss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  eennnneemmiiss  ddeess  ccuull ttuurreess  oouu  dd’’ aappppuuii   aauuxx  iinnii ttiiaattiivveess  
pprriivvééeess  oonntt  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  pprroommuueess  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  eenn  ppaarraall llèèllee  àà  sseess  ddéémmaarrcchheess  
dd’’ aammééll iioorraattiioonn  ddee  ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt  iinnssttii ttuuttiioonnnneell   eett  jjuurriiddiiqquuee..  
 
LLeess  aaccttiioonnss  llaannccééeess  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll ’’ ééccoossyyssttèèmmee  ccôôttiieerr  eenn  ppaarrttiiccuull iieerr  oonntt  ééttéé  ppoouurr  ll ’’ eesssseennttiieell   aaxxééeess  ssuurr  ddeess  
aapppprroocchheess  iinnttééggrrééeess  ggrrââccee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ uunn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess..  TToouutteess  cceess  aaccttiioonnss  
oonntt  cceeppeennddaanntt  ppoouurr  ttooii llee  ddee  ffoonndd  ccoommmmuunnee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  oouu  ll ’’ aaddaappttaattiioonn  àà  ddeess  pphhéénnoommèènneess  
ccll iimmaattiiqquueess  eennccoorree  ccoonnssiiddéérrééss  ccoonnjjoonnccttuurreellss..  
  
44..22  SSoolluuttiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  
  
LLeess  ooppttiioonnss  àà  vveennii rr  ssoonntt  qquuaanntt  àà  eell lleess  aaxxééeess  ssuurr  uunnee  ssttrraattééggiiee  dd’’ aaddaappttaattiioonn  àà  oobbjjeeccttii ff   ddee  rréédduuccttiioonn  oouu  
dd’’ aattttéénnuuaattiioonn  ddeess  eeff ffeettss  ppeerrvveerrss  ddeess  pphhéénnoommèènneess  ccll iimmaattiiqquueess  ssttrruuccttuurreellss  ccoommppaattiibblleess  aavveecc  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
dduurraabbllee  dduu  ppaayyss..  CCeess  ooppttiioonnss  ddééccoouulleenntt  ddeess  eexxeerrcciicceess  ii ttéérraattii ffss  iissssuuss  ddeess  aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  eett  cceeuuxx  aauu  nniivveeaauu  
nnaattiioonnaall   éévvoolluuaanntt  àà  cchhaaqquuee  ééttaappee  vveerrss  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  ddééff iinnii ttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  uurrggeennttss  eett  iimmmmééddiiaattss..    
  
LLee  ccaarraaccttèèrree  uurrggeenntt  eett  iimmmmééddiiaatt  aattttaacchhéé  aauuxx  bbeessooiinnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  eesstt  mmeessuurréé  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  nniivveeaauu  oouu  
ll ’’ éécchheell llee  ddee  ll ’’ iimmppaacctt  ddeess  pphhéénnoommèènneess  ccll iimmaattiiqquueess  ssuurr  lleess  aaccttiivvii ttééss  mmeennééeess  ddaannss  llee  ppaayyss,,  mmaaiiss  aauussssii   ssuurr  lleess  
ééccoossyyssttèèmmeess  nnaattuurreellss,,  eett  aauuttrreess  aassppeeccttss  ddee  llaa  vviiee  nnaattiioonnaallee..  LL’’ hhyyppootthhèèssee  ffoonnddaammeennttaallee  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  
lloorrss  dduu  cchhooiixx  ddee  llaa  mmeessuurree  dd’’ aaddaappttaattiioonn  eesstt  qquuee  ttoouutt  rreeppoorrtt  ppoouurrrraaii tt  aaggggrraavveerr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  oouu  eennttrraaîînneerr  llee  
rreenncchhéérriisssseemmeenntt  ddeess  ccooûûttss  ffuuttuurrss  ddee  ssaa  rrééaall ii ssaattiioonn..    

  
LLaa  vviinnggttaaiinnee  dd’’ ooppttiioonnss  pprrooppoossééeess  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ssoonntt  ccllaassssééeess  eenn  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess,,  cceell lleess  ddii tteess  
dd’’ iinntteerrvveennttiioonn  eett  cceell lleess  aappppeellééeess  dd’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  oouu  ffaaccii ll ii ttaattrriicceess..  
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44..22..11  LLeess  ooppttiioonnss  dd’’ iinntteerrvveennttiioonn  ::  
  
11..  RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  
  

aa..  PPrroommoouuvvooii rr  ddeess  mmeessuurreess  aaddaappttééeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   
bb..  PPrroommoouuvvooii rr  ddeess  aaccttiioonnss  aaddaappttééeess  dd’’ aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee    
cc..  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  tteecchhnnoollooggiieess  dd’’ eexxhhaauurree  pprroopprreess..  

  
22..  AAggrriiccuull ttuurree  
  

aa..  IInnttrroodduuccttiioonn  dd’’ eessppèècceess  ffoouurrrraaggèèrreess  aaddaappttééeess  ppoouurr  ccoommbblleerr  llee  ddééff iiccii tt  aall iimmeennttaaii rree  eennggeennddrréé  ppaarr  lleess  
sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  

bb..  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppééppiinniièèrreess  rrééggiioonnaalleess  ppoouurr  llaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  eett  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  
ccuull ttuurreess  aaddaappttééeess  aammééll iioorraanntteess  

cc..  PPrroommoouuvvooii rr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleess  ccaappaaccii ttééss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  rruurraalleess..  

  
33..  ÉÉlleevvaaggee  
  

aa..  MMuull ttiippll iiccaattiioonn  ddee  ppéérriimmèèttrreess  sseemmeenncciieerrss  dd’’ eessppèècceess  àà  llaa  ffooiiss  rrééssiissttaanntteess  àà  llaa  sséécchheerreessssee,,  ttoolléérraanntteess  aauu  
sseell   eett  ddee  bboonnnnee  qquuaall ii ttéé  ffoouurrrraaggèèrree  

bb..  PPrroommoouuvvooii rr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  rréésseerrvveess  ffoouurrrraaggèèrreess  ddaannss  lleess  zzoonneess  àà  ssoollss  ddééggrraaddééss  eett  ddaannss  lleess  
ppllaaiinneess  eennddoorrééiiqquueess..  

  
44..  FFoorrêêttss  
  

aa..  PPrroommoouuvvooii rr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ddééffeennss  ddaannss  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  ffoorreessttiieerrss  àà  DDaayy  eett  àà  MMaabbllaa  
ccoouupplléé  àà  ll ’’ iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  ffoouurrss  aammééll iioorrééss  

bb..  RRéédduuccttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ll iiééss  aauu  cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee  àà  ttrraavveerrss  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  rreebbooiisseemmeenntt  dduu  
ll ii ttttoorraall   aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  vvii ll llaaggeeooiisseess        

cc..  PPrroommoouuvvooii rr  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddee  ll ’’ aaccaacciiaa  nnii lloottiiccaa  eett  aauuttrreess  eessppèècceess  ttoolléérraanntteess  àà  ll ’’ iinnoonnddaattiioonn..  
  
55..  ZZoonneess  ccôôttiièèrreess  
  

aa..  PPrrootteeccttiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  ll ii ttttoorraallee  iinndduussttrriieell llee  ddee  DDjj iibboouuttii   ccoonnttrree  lleess  rrii ssqquueess  dd’’ iinnoonnddaattiioonn    
bb..  AAmméénnaaggeemmeenntt  iinnttééggrréé  ddeess  vvii ll lleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree  ppoouurr  lleess  pprroottééggeerr  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  

dd’’ éélléévvaattiioonnss  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr..    
cc..  RRéédduuccttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ll iiééss  aauu  cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee  ppoouurr  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  zzoonneess  

ccôôttiièèrreess  àà  ttrraavveerrss  uunnee  GGeessttiioonn  iinnttééggrrééee,,  aaddaappttééee  eett  ppaarrttiicciippaattiivvee  aavveecc  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  
ccoommmmuunnaauuttaaii rreess..  

  
44..22..22  LLeess  ooppttiioonnss  dd’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ::  
  
11..  RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  
  

aa..  GGeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  ppoottaabbllee  ppoouurr  ffrreeiinneerr  llaa  ssaall iinnii ttéé  ccrrooiissssaannttee  eennggeennddrrééee  ppaarr  
ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr  

  
22..  AAggrriiccuull ttuurree  
  

aa..  PPrroommoottiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  aaggrraaii rreess  eett  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  aaddaappttééeess  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ssaall iinnii ttéé  
  
33..  EElleevvaaggee  
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aa..  AAmmééll iioorraattiioonn  ggéénnééttiiqquuee  ddeess  rraacceess  llooccaalleess  ppoouurr  aammééll iioorreerr  llaa  rrééssiissttaannccee  aauu  ssttrreessss  pphhyyssiioollooggiiqquuee  
eennggeennddrréé  ppaarr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  

bb..  AAppppuuii   àà  llaa  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  ddee  ddrroommaaddaaii rreess  ddeess  zzoonneess  ppéérriiuurrbbaaiinneess    
cc..  AAmmééll iioorraattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  pprroodduuii ttss  dduu  cchheepptteell   ppoouurr  ll iimmii tteerr  lleess  ppeerrtteess  iinndduuii tteess  

ppaarr  lleess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  
dd..  AAmmééll iioorraattiioonn  ddeess  ccaappaaccii ttééss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  vvééttéérriinnaaii rreess  aauuxx  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  

ccll iimmaattiiqquueess..  
 
44..33  CCrrii ttèèrreess  ddee  sséélleeccttiioonn  eett  ddee  ccllaasssseemmeenntt  ddeess  aaccttiivvii ttééss  pprriioorrii ttaaiirreess  

  
44..33..11  LLeess  ccrrii ttèèrreess  eett  lleeuurr  uuttii ll ii ttéé  ddaannss  llee  PPAANNAA  
  

LLee  ccrrii ttèèrree  eesstt  iiccii   ddééff iinnii   àà  llaa  ffooiiss  ccoommmmee  uunnee  nnoorrmmee,,  uunn  pprriinncciippee,,  uunn  iinnddiiccaatteeuurr  uuttii ll iisséé  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  uunnee  
éévvaalluuaattiioonn..  DDaannss  llee  PPAANNAA,,  ii ll   sseerrtt  àà  ddéémmoonnttrreerr  ::  

--  LLaa  ccoommppaattiibbii ll ii ttéé  ddeess  cchhooiixx  pprriioorrii ttaaii rreess  nnaattiioonnaauuxx  aavveecc  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  ggrroouuppeess  cciibblleess  
--  LLaa  ccoommppaattiibbii ll ii ttéé  ddeess  cchhooiixx  pprriioorrii ttaaii rreess  nnaattiioonnaauuxx  aavveecc  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  eexxppoossééeess  aauuxx  

rriissqquueess  ccll iimmaattiiqquueess    
--  LL’’ oobbjjeeccttiivvii ttéé  lloorrssqquu’’ ii ll   ss’’ aaggii tt  dd’’ uunn  ccooûûtt  pprréécciiss  oouu  llaa  ssuubbjjeeccttiivvii ttéé  qquuaanntt  ii ll   ss’’ aaggii tt  dd’’ uunnee  pprrééfféérreennccee..  
  

PPlluussiieeuurrss  ccrrii ttèèrreess  uuttii ll ii ssééss  àà  llaa  ffooiiss  ppeerrmmeetttteenntt  aauu  bboouutt  dduu  ccoommppttee  ddee  ffaaccii ll ii tteerr  llee  ccllaasssseemmeenntt    ddee  pplluussiieeuurrss  
bbeessooiinnss  qquuii   ssoonntt  aauu  ddeemmeeuurraanntt  ttoouuss  uurrggeennttss  eett  ttoouuss  iimmmmééddiiaattss..  LLaa  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ddee  cceess  bbeessooiinnss  ppeerrmmeett  
dd’’ ooppéérreerr  aaiinnssii   ddeess  cchhooiixx  lloorrssqquuee  lleess  rreessssoouurrcceess  ppoouurr  lleess  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ssoonntt  ll iimmiittééeess..  CC’’ eesstt  àà  cceett  uussaaggee  qquuee  
lleess  ddii rreeccttiivveess  dduu  LLEEGG  lleess  rreeccoommmmaannddeenntt..    

  

44..33..22  LLaa  ccaattééggoorriissaattiioonn  ddeess  ccrrii ttèèrreess  
  
LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauuxx  ddii ff fféérreennttss  aatteell iieerrss  ssee  ssoonntt  iinnssppii rrééss  ddeess  ddii rreeccttiivveess  dduu  LLEEGG  qquuii   lleeuurr  oonntt  ééttéé  eexxppoossééeess  ppoouurr  
cchhooiissii rr  lleess  ccrrii ttèèrreess  lleess  pplluuss  ppeerrttiinneennttss  ppoouurr  DDjj iibboouuttii ..  LLeess  ccrrii ttèèrreess  qquuii   ssee  ssoonntt  rrééppééttééss  ddaannss  lleess  ddii ff fféérreennttss  
aatteell iieerrss  ssoonntt  ddee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ::    
--  lleess  ccrrii ttèèrreess  ggéénnéérraauuxx  ppaarrmmii  lleessqquueellss  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eenn  ttaanntt  qquuee  ffaacctteeuurr  dd’’ aaccccrrooiisssseemmeenntt  ((oouu  

ddee  rréédduuccttiioonn))  ddee  llaa  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn,,  llee  ddeeggrréé  dd’’ iimmppaacctt  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  llaa  ssyynneerrggiiee  
aavveecc  lleess  aauuttrreess  pprroojjeettss  eett  aaccccoorrddss  mmuull ttii llaattéérraauuxx  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  eett  llee  ccooûûtt  ((rraappppoorrtt  ccooûûtt//eeffff ii ccaaccii ttéé))  ;;    

--  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  dd’’ iimmppaacctt  pplluuss  ssppééccii ff iiqquueess  qquuii   ssoonntt  ::  ppeerrtteess  eenn  vviieess  hhuummaaiinneess,,  ppeerrtteess  oouu  
rréédduuccttiioonn//ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee,,  ssééccuurrii ttéé  aall iimmeennttaaiirree,,  aaggrriiccuull ttuurree,,  ssaannttéé,,  rreessssoouurrcceess  eenn  
eeaauu,,  zzoonneess  ccôôttiièèrreess,,  iinnff rraassttrruuccttuurreess,,  rreessssoouurrcceess  bbiioollooggiiqquueess//ffoorrêêttss,,  bbiiooddiivveerrssii ttéé  eett  ffaaiissaabbii ll ii ttéé  tteecchhnniiqquuee..    

--  LLee  ccooûûtt  ::  ii ll   ss’’ aaggii tt  eesssseennttiieell lleemmeenntt  dduu  ccooûûtt  ff iinnaanncciieerr  ddee  ll ’’ ooppttiioonn;;  ccee  ccrrii ttèèrree  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  ll ’’ hhyyppootthhèèssee  
dduu  ppooiiddss  ddeess  rreessssoouurrcceess  àà  ppaarrttaaggeerr  oouu  llee  ccooûûtt//cchhooiixx  dd’’ ooppppoorrttuunnii ttéé  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé..  II ll   ss’’ aaggii tt  eenn  ffaaii tt  dd’’ uunnee  
ccoonnttrraaiinnttee    iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ppoouurr  uunn  ppaayyss  ccoommmmee  DDjj iibboouuttii ,,  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ff iinnaanncciièèrreess  ll iimmii ttééeess,,  qquuii  
ss’’ iimmppoossee  àà    ttoouutteess  lleess  ooppttiioonnss  eenn  ccoommppééttii ttiioonn..    

--  BBéénnééff iiccee//AAvvaannttaaggee//EEffff ii ccaaccii ttéé  ::  cceett  aauuttrree  ccoonnttrreeppooiiddss  aauu  ccooûûtt  eesstt  eexxaammiinnéé  ddaannss  sseess  ddiimmeennssiioonnss  
dd’’ éévvii tteemmeenntt  ddeess  iimmppaaccttss  oouu  eennccoorree  ddee  rrii ssqquueess  ccll iimmaattiiqquueess  éévvii ttééss,,  ddee  vviieess  hhuummaaiinneess  ssaauuvvééeess,,  ddee  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee,,  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ppoossii ttiivvee  ddee  
ll ’’ aaccttiioonn,,  eettcc..  cceerrttaaiinnss  ddee  cceess  ccrrii ttèèrreess  ppeeuuvveenntt  rreeggrroouuppeerr  dd’’ aauuttrreess  ::  
••  RRiissqquueess  ccll iimmaattiiqquueess  éévvii ttééss  ccoommpprreenndd  lleess  vviieess  ssaauuvvééeess,,  ssuubbssiissttaanncceess  aassssuurrééeess,,  iinnffrraassttrruuccttuurreess  

ééppaarrggnnééeess;;  
��  LLee  ccrrii ttèèrree  ddeess  vviieess  ssaauuvvééeess  ss’’ iimmppoossee  ddaannss  uunn  ppaayyss  ccoommmmee  DDjj iibboouuttii   qquuii   aa  ccoonnnnuu  uunnee  iinnoonnddaattiioonn  

eenn  22000044  ooùù  8800  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ppeerrdduu  llaa  vviiee  eett  ooùù  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ssoonntt  rraarriissssiimmeess,,  lleess  
sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  eett  llee  ll ii ttttoorraall   mmaarriinn  mmaall   pprroottééggéé  eett  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  ccoonnssttaannttee  ddee  
ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr;;  

��  LLee  ccrrii ttèèrree  ddee  ssuubbssiissttaanncceess  aassssuurrééeess  rrééppoonndd  àà  llaa  mmêêmmee  llooggiiqquuee  ddeess  55  ffoorrmmeess  ddee  ccaappii ttaauuxx  
nnéécceessssaaii rreess  àà  llaa  ssuubbssiissttaannccee  ((hhuummaaiinn,,  ff iinnaanncciieerr,,  ssoocciiaall ,,  nnaattuurreell   eett  pphhyyssiiqquuee))  ;;  
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��  LLee  ccrrii ttèèrree  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ééppaarrggnnééeess  ccoorrrreessppoonndd  àà  ttoouutt  ll ’’ iinnvveessttii sssseemmeenntt  ccoonnsseennttii   ppoouurr  mmeettttrree  
eenn  ppllaaccee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  qquuii   sseerraa  aaiinnssii   ééppaarrggnnéé  ppaarr  ll ’’ ooppttiioonn;;  ll ’’ ééttuuddee  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  22000011  
rraappppoorrttee  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssuurr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eennddoommmmaaggééeess  oouu  lleess  ddééggââttss  ooccccaassiioonnnnééss  ppaarr  lleess  
iinntteemmppéérriieess..  

••  CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ::  ii ll   eesstt  rreeggrroouuppéé  ssoouuss  ccee  vvooccaabbllee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  
eett  llaa  ssyynneerrggiiee  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ccoonnvveennttiioonnss  ssuurr  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt;;  
��  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eesstt  uunn  ccrrii ttèèrree  mmaajjeeuurr  ppoouurr  DDjj iibboouuttii   qquuii   aa  ffaaii tt  ddee  cceett  oobbjjeeccttii ff   uunn  aaxxee  

mmaajjeeuurr  ddaannss  ssaa  ssttrraattééggiiee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  ((DDSSRRPP))..  
��  DDjj iibboouuttii ,,  aayyaanntt  aaddhhéérréé  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddii tteess  ddee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee  RRiioo  

((ccoonnvveennttiioonnss  ssuurr  llaa  bbiiooddiivveerrssii ttéé,,  llaa  lluuttttee    ccoonnttrree  llaa  ddéésseerrttii ff iiccaattiioonn  eett  llaa  CCoonnvveennttiioonn  CCaaddrree  ssuurr  
lleess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess))  ggaaggnneerraaii tt  àà  ppllaaiiddeerr  ppoouurr  llaa  ssyynneerrggiiee  eennttrree  lleess  cchhaannggeemmeennttss  
ccll iimmaattiiqquueess  eett  lleess  aauuttrreess  ccoonnvveennttiioonnss  eennvvii rroonnnneemmeennttaalleess  qquuii   vviisseenntt  ttoouutteess  llaa  
pprrootteeccttiioonn//pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  mmoonnddiiaall ..  

••  AAuuttrreess  ccrrii ttèèrreess  ::    
��  LLee  ccrrii ttèèrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  ppeerrmmeett  ddee  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ll ’’ aappppoorrtt  ddee  ll ’’ ooppttiioonn  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddaannss  llaa  

sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eett  ddaannss  ll ’’ aaddhhééssiioonn  ddee  cceell lleess--ccii   àà  llaa  rrééaall iissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttii ffss  ddee  
ll ’’ ooppttiioonn..  

��  LLee  ccrrii ttèèrree  ddee  ppoossssiibbii ll ii ttéé  ddee  mmoobbii ll iissaattiioonn  ddee  ff iinnaanncceemmeenntt  ppeerrmmeett  ddee  jjuuggeerr  ddaannss  qquueell llee  mmeessuurree  
ll ’’ ooppttiioonn  ppoouurrrraaii tt  aattttii rreerr  uunn  ff iinnaanncceemmeenntt  ;;  

��  LLee  ccrrii ttèèrree  ddee  ffaaiissaabbii ll ii ttéé  tteecchhnniiqquuee  éévvaalluuee  llaa  ccoommpplleexxii ttéé  ddee  llaa  ffaaiissaabbii ll ii ttéé  oouu  llaa  ssiimmppll iiccii ttéé  dduu  
ppooiinntt  ddee  vvuuee  tteecchhnniiqquuee  ddee  ssaa  rrééaall iissaattiioonn  ;;  cc’’ eesstt--àà--ddiirree  lleess  cchhooiixx  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddee  ll ’’ ooppttiioonn,,  
lleeuurr  aassssiimmii llaattiioonn  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  bbéénnééff iicciiaaii rreess..  

  

PPaarrmmii   lleess  ccrrii ttèèrreess  qquuii   nnee  ssee  ssoonntt  ppaass  rrééppééttééss  ddaannss  lleess  cciinnqq  ddiissttrriiccttss  dduu  ppaayyss,,  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  ppaarr  ccoonnsseennssuuss  
aabbaannddoonnnnééss,,  ff iigguurreenntt  ::  llee  ccaarraaccttèèrree  iinnttééggrréé,,  llaa  ddiimmeennssiioonn  ggeennrree,,  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  llaa  ppoossssiibbii ll ii ttéé  ddee  
mmoobbii ll ii ssaattiioonn  ddee  ff iinnaanncceemmeenntt,,  lleess  pphhéénnoommèènneess  ssiissmmiiqquueess  eett  lleess  ppaayyssaaggeess  nnaattuurreellss..  
  

44..33..33  LLeess  ccrrii ttèèrreess  vvaall iiddééss  
  

LLaa  llooccaall iissaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   vvii ll llee  ddaannss  llee  ll ii ttttoorraall   eett  ssoonn  ppooiiddss  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  rreessttee  dduu  tteerrrrii ttooiirree  nnaattiioonnaall   llaa  ppllaaccee  ddaannss  ll ’’ ééccoossyyssttèèmmee  ccôôttiieerr  qquuii   ssuubbii tt  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  ddee  ssttrreessss  
ccll iimmaattiiqquueess  yy  ccoommpprriiss  ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr  eett  llaa  ccllaassssee  eenn  pprriioorrii ttéé  11  eenn  tteerrmmee  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  aauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaattiioonnss  ccll iimmaattiiqquueess..  CC’’ eesstt  aaiinnssii   qquuee  lleess  ccrrii ttèèrreess  oonntt  ssuubbii   àà  lleeuurr  ttoouurr  ll ’’ iinnff lluueennccee  ddee  ccee  
ddééssééqquuii ll iibbrree,,  aavveecc  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  ll iissttee  rréédduuii ttee  àà  hhuuii tt  ppaarr  ll ’’ aatteell iieerr  ff iinnaall   ddee  llaa  ccaappii ttaallee  qquuii   aa  pprrooccééddéé  
àà  ddeess  rreeggrroouuppeemmeennttss  ::    
11..  VViieess  ééppaarrggnnééeess  ::  ttoouutt  llee  mmoonnddee  aa  eenn  mméémmooii rree  eennccoorree  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  ddee  22000044  qquuii   oonntt  ccaauusséé  8800  mmoorrttss;;  

ll ’’ ooppttiioonn  qquuii   ééppaarrggnneerraaii tt  ppootteennttiieell lleemmeenntt  lleess  vviieess  hhuummaaiinneess  sseerraaii tt  àà  ffaavvoorriisseerr;;  
22..  IImmppaacctt  ssuurr  lleess  ggrroouuppeess  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  ::  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  oonntt  ééttéé  pplluuss  rreesssseennttiiss  

ppaarr  cceeuuxx--llàà  ddoonntt  llaa  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ééttaaii tt  llaa  pplluuss  ll iimmii ttééee;;  ttoouuttee  ooppttiioonn  ddoonncc  qquuii   ffaavvoorriisseerraaii tt  
ll ’’ aammééll iioorraattiioonn  ddee  cceettttee  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  pplluuss  ppaauuvvrreess  sseerraaii tt  àà  pprriivvii llééggiieerr;;  

33..  IImmppaacctt  ssuurr  lleess  ssoouurrcceess  ddee  ssuubbssiissttaannccee  ccoonndduuiissaanntt  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  mmeennaaccee  ssuurr  llaa  ppaauuvvrreettéé  ::  ii ll   eesstt  ffaaii tt  
vvoolloonnttaaii rreemmeenntt  ddiissttiinnccttiioonn  iiccii   eennttrree  ll ’’ iimmppaacctt  ssuurr  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  eett  ll ’’ iimmppaacctt  ssuurr  lleess  ssoouurrcceess  ddee  
ssuubbssiissttaannccee;;  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  iinndduuii ttee  ppaarr  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  mmeennaacceess  ssuurr  lleess  ssoouurrcceess  ddee  
ssuubbssiissttaannccee  iiccii   ppèèssee  eett  ttoouucchhee  uunnee  éécchheell llee  pplluuss  ggrraannddee  qquuee  lleess  sseeuullss  pplluuss  ppaauuvvrreess  ;;  aaiinnssii ,,  ll ’’ ooppttiioonn  qquuii   
aauurraaii tt  llee  mméérrii ttee  ddee  rréédduuii rree  lleess  mmeennaacceess  sseerraaii tt  àà  ffaavvoorriisseerr  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  uunnee  aauuttrree;;    

44..  IImmppaacctt  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess  ::  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess  iiccii   ss’’ aaddrreesssseenntt  aauuxx  ccoommppoossaanntteess  ddee  
ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt  bbiioopphhyyssiiqquuee  qquuii   ssoonntt  ssoouuss  ppeerrppééttuueell llee  mmeennaaccee  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  hhuummaaiinnee  ccoouuppllééee  
aauujjoouurrdd’’ hhuuii   aauuxx  eeffffeettss  ppeerrvveerrss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ;;  

55..  IInnffrraassttrruuccttuurreess  ssaauuvvééeess  ::  DDjj iibboouuttii   vvii ll llee  eesstt  ppaarr  eennddrrooii tt  àà  ––  55  mm  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr  eett  ccoonnttiinnuuee  dd’’ éétteennddrree  
llaa  ccii ttéé  uurrbbaaiinnee  ssuurr  llaa  bbaaiiee  aavveecc  ddeess  rreemmbbllaaiiss;;  ll ’’ ooppttiioonn  qquuii   ééppaarrggnneerraaii tt  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddeess  mmeennaacceess  ddeess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  sseerraaii tt  àà  pprriivvii llééggiieerr;;  
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66..  FFaaiissaabbii ll ii ttéé  tteecchhnniiqquuee  ::  TToouutt  pprroojjeett  nn’’ eesstt  ppaass  aaiisséémmeenntt  ffaaiissaabbllee  tteecchhnniiqquueemmeenntt  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  
bbéénnééff iicciiaaii rreess,,  ssuurrttoouutt  lloorrssqquu’’ ii ll   ss’’ aaggii tt  ddee  pprroojjeett  qquuii   ffaaii tt  aappppeell   àà  uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  nnoouuvveell llee  oouu  ddee  mmooyyeennss  
llooggiissttiiqquueess  hhoorrss  ddee  lleeuurr  ppoorrttééee  ;;  

77..  SSyynneerrggiiee  aavveecc  lleess  aauuttrreess  AAMMEE  ::  ll ’’ eeff ffeett  ddee  ssyynneerrggiiee  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  rreeccoommmmaannddééee  ppaarr  lleess  ddiirreeccttiivveess;;  
88..  RRaappppoorrtt  CCooûûtt  EEffff iiccaaccii ttéé  ::  àà  ééggaall ii ttéé  dd’’ oobbjjeeccttii ff   oouu  ddee  rrééssuull ttaatt  pprroodduuii tt  ll ’’ ooppttiioonn  qquuii   ccooûûtteerraaii tt  llee  mmooiinnss  cchheerr  

ddeevvrraaii tt  êêttrree  pprriivvii llééggiiééee..  
  

CCee  ssoonntt  cceess  ccrrii ttèèrreess  aavveecc  lleeuurrss  ppooiiddss  rreellaattii ffss  qquuii   oonntt  ééttéé  vvaall iiddééss  ppaarr  llee  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  ppuuiiss  ppaarr  llee  CCaabbiinneett  
dduu  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  ((ccoommiittéé  aadd  hhoocc))  aavvaanntt  lleeuurr  eemmppllooii   ddaannss  ll ’’ eexxeerrcciiccee  ddee  pprriioorriissaattiioonn  
ddeess  ooppttiioonnss..  

44..33..44  AAppppll iiccaattiioonn  ddeess  ccrrii ttèèrreess  ddaannss  llaa  pprriioorriissaattiioonn  
  

LL’’ aappppll ii ccaattiioonn  ddeess  ccrrii ttèèrreess  ppoouurr  llaa  ccllaassssii ff iiccaattiioonn  ddeess  ooppttiioonnss  aa  ffaaii tt  ll ’’ oobbjjeett  dd’’ uunnee  aannaall yyssee  ddeess  ttrrooiiss  mméétthhooddeess  
ssuuggggéérrééeess  ppaarr  llee  LLEEGG,,  qquuii   ssoonntt  ::  ll ’’ aannaallyyssee  ccooûûttss//bbéénnééff iicceess  ((AACCBB)),,  ll ’’ aannaallyyssee  ccooûûtt//eeffff iiccaaccii ttéé  ((AACCEE))  eett  
ll ’’ aannaallyyssee  mmuull ttiiccrrii ttèèrree  ((AAMMCC))..  TTaannddiiss  qquuee  ll ’’ AACCBB  aa  ppaarruu  ppoouurr  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  ccoommmmee  uunnee  mméétthhooddee  aasssseezz  
eexxiiggeeaannttee  eenn  tteerrmmee  ddee  cchhii ff ffrreess  oouu  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  ppoouurr  éévvaalluueerr  aauussssii   bbiieenn  lleess  ccooûûttss  qquuee  lleess  bbéénnééff iicceess,,  ll ’’ AACCEE  aa  
ppaarruu  pprriivvii llééggiieerr  llee  ccooûûtt  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ccrrii ttèèrreess..  LL’’ AAMMCC,,  aauu  ccoonnttrraaiirree  ddeess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss,,  aa  
rrééppoonndduu  aauuxx  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  qquuii   ddaannss  lleeuurr  mmaajjoorrii ttéé  rreepprréésseennttaaiieenntt  llaa  ssoocciiééttéé  cciivvii llee  qquuii  
ddoonnnnaaii tt  pprrééfféérreennccee  aauuxx  mméétthhooddeess  qquuaall ii ttaattiivveess  dd’’ éévvaalluuaattiioonn..  LL’’ AAMMCC  aa  ddoonncc  ll ’’ aavvaannttaaggee  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauussssii   
bbiieenn  ll ’’ uussaaggee  ddeess  aapppprroocchheess  AACCBB  eett  AACCEE  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’ eell llee  ppeerrmmeett  ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddee  vvaarriiaabblleess  eett  
dd’’ iinnddiiccaatteeuurrss  nnoonn  mmoonnééttaaii rreess  eett  qquuaall ii ttaattii ffss  rrééssuull ttaanntt  dd’’ uunn  mmaannqquuee  ddee  ddoonnnnééeess..    

PPoouurr  eenn  rreevveennii rr  aauuxx  ccrrii ttèèrreess  ddaannss  ll ’’ aannaall yyssee  mmuull ttiiccrrii ttèèrreess,,  ii llss  ssoonntt  ddii ff fféérreenncciiééss  eenn  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  ((ccooûûtt  dd’’ uunnee  
ppaarrtt  eett  bbéénnééff iicceess,,  aavvaannttaaggeess  oouu  eeffff iiccaaccii ttéé  ddee  ll ’’ aauuttrree))  eett  ffoonntt  ll ’’ oobbjjeett  dd’’ uunnee  ddii ff fféérreenncciiaattiioonn  eennttrree  eeuuxx  sseelloonn  llee  
ppooiiddss  qquuee  rreepprréésseennttee  cchhaaccuunn  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  oouu  ll ’’ éévvaalluuaatteeuurr..  LLeess  ffoorrmmuulleess  ssuuiivvaanntteess  oonntt  ééttéé  aappppll iiqquuééeess  ppoouurr  
llaa  ssttaannddaarrddiissaattiioonn::  

--  ppoouurr  lleess  ccooûûttss  ::              ((MM--xx))  //  MM--mm  
--  ppoouurr  aauuttrreess  ccrrii ttèèrreess  ::        ((xx--mm))  //  ((MM--mm))  
          ((ooùù  MM  ==  vvaalleeuurr  ssuuppéérriieeuurree;;  mm==  vvaalleeuurr  iinnfféérriieeuurree;;  eett  xx==  ll ’’ ooppttiioonn))  

LLaa  pprrooccéédduurree  aappppll iiqquuééee  aauu  ccoouurrss  ddee  cceess  eexxeerrcciicceess  ddee  pprriioorriissaattiioonn  aa  ssuuiivviiee  lleess  mméétthhooddeess  ssuuggggéérrééeess  ppaarr  lleess  
ddii rreeccttii vveess  dduu  LLEEGG,,  nnoottaammmmeenntt  ll ’’ AAMMCC  eett  pprriiss  eenn  ccoommppttee  lleess  pprrééfféérreenncceess  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  lleess  jjuuggeemmeennttss  
dd’’ eexxppeerrttss,,  lleess  oobbjjeeccttii ffss  eett  ssttrraattééggiieess  dduu  ppaayyss..  UUnnee  ffooiiss  lleess  rrééssuull ttaattss  oobbtteennuuss  uunnee  aannaallyyssee  ddee  sseennssiibbii ll ii ttéé  aa  ééttéé  
ccoonndduuii ttee  eenn  mmooddii ff iiaanntt  lleess  ppooiiddss  ddeess  ppoonnddéérraattiioonnss  ddee  cceerrttaaiinnss  ccrrii ttèèrreess..  DDeeuuxx  tteessttss  oonntt  ééttéé  rrééaall iissééss  ooùù  lleess  ppooiiddss  
ddee  qquuaattrree  ccrrii ttèèrreess  ((ccooûûttss,,  iimmppaaccttss  ssuurr  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess,,  iimmppaaccttss  ssuurr  lleess  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  eett  ssyynneerrggiiee))  
oonntt  ééttéé  aapppprréécciiééss;;  llee  rraanngg  ddee  ll ’’ ooppttiioonn  11  eenn  eesstt  ddeemmeeuurrééee  iinncchhaannggéé  ((vvooii rr  ttaabblleeaauu  eenn  sseeccttiioonn  44..44))..  

CCee  tteesstt  aa  ééttéé  ccoonnffoorrttéé  ppaarr  uunnee  ddeerrnniièèrree  aannaallyyssee  ppaarr  jjuuggeemmeenntt  eemmppiirriiqquuee  ccoonnsseennssuueell   ddeess  ppaarrttii cciippaannttss  qquuii   oonntt  
aaddmmiiss  llee  pprroojjeett  11  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ppeerrttiinneenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’ OObboocckk  ((KKhhoorr  AAnnggaarr))  eett  llee  ll ii ttttoorraall   ssuudd  dduu  DDiissttrrii cctt  
dd’’ AArrttaa..  

  
44..44  LLiissttee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  pprriioorrii ttaaii rreess  hhiiéérraarrcchhiissééeess  ssuurr  bbaassee  ddee  ccrrii ttèèrreess,,  
  
LLaa  ll iissttee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  pprréésseennttééee  iiccii   ppaarr  oorrddrree  ddee  pprriioorrii ttéé  rreeff llèèttee  llee  rrééssuull ttaatt  dd’’ uunn  lloonngg  pprroocceessssuuss  ii ttéérraattii ff   qquuii   aa  
ddéémmaarrrréé  ddeeppuuiiss  lleess  aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  jjuussqquu’’ aauuxx  aatteell iieerrss  nnaattiioonnaauuxx,,  sseeccttoorriieellss,,  oouu  ssiinngguull iieerrss  aavveecc  llee  ccoommii ttéé  
ddee  ppii lloottaaggee  eett  rrééuunniioonn  ddee  ccaabbiinneett  dduu  MMiinniissttrree  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt..  SSuurr  uunnee  ll iissttee  eexxhhaauussttii vvee  aauu  ddééppaarrtt  ddee  pplluuss  
ddee  qquuaarraannttee  iiddééeess  ddee  bbeessooiinnss  uurrggeennttss  eett  iimmmmééddiiaattss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  vvii ll llaaggeeooiisseess  oonnzzee  ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  
pprriioorrii ttaaii rreess  oonntt  ppaarraacchheevvéé  llee  pprroocceessssuuss  ii ttéérraattii ff   ddee  ffuussiioonn,,  rreeffoorrmmuullaattiioonn,,  ccllaasssseemmeenntt,,  ddeeppuuiiss  llee  nniivveeaauu  ddeess  
ddiissttrriiccttss  rrééggiioonnaauuxx  jjuussqquu’’ àà  ll ’’ éécchheell llee  nnaattiioonnaallee..  LLaa  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ff iinnaallee  aa  eeuu  ll iieeuu  lleess  3311  jjuuii ll lleett,,  11eerr  eett  22  aaooûûtt  
àà  DDjj iibboouuttii ,,  ooùù  3355  ppaarrttiicciippaannttss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ddii ff fféérreenntteess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ppuubbll iiqquueess  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivvii llee  ddaannss  
ssaa  ddiivveerrssii ttéé  yy  ccoommpprriiss  uunnee  bboonnnnee  pprrooppoorrttiioonn  ddee  ffeemmmmeess  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ddiissttrriiccttss,,  oonntt  pprrii tt  ppaarrtt  ((vvooii rr  
ttaabblleeaauu  1122  ccii --aapprrèèss))..  
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CCooûûtt   
CCllaassssii ff iiccaatt iioonn  NN°°  

dd’’ oorr ddrr ee  
  

TTii tt rr ee  ddeess  aacctt iivvii ttééss  dd’’ aaddaappttaatt iioonn  pprr iioorr ii ttaaii rr eess  
eenn  

MMFFDDJJ  
AAMMCC11  AAMMCC22  AAMMCC33  

11  RRéédduuccttiioonn  ddeess  rrii ssqquueess  ll iiééss  aauu  cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee  ppoouurr  lleess  
ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ggeessttiioonn  
iinnttééggrrééee,,  aaddaappttééee  eett  ppaarrttii cciippaattiivvee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  
ccoommmmuunnaauuttaaiirreess    

117700  
  

11  
((00,,9933))  

11  
((00,,6666))  

11  
((00,,9955))  

22  PPrroommoouuvvooii rr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ddééffeennss  ddaannss  ddeess  
ppéérriimmèèttrreess  ffoorreessttiieerrss  àà  DDaayy  eett  àà  MMaabbllaa  ccoouupplléé  àà  ll ’’ iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  
ffoouurrss  aammééll iioorrééss  

5500  
  

22  
((00,,7700)) 

22  
((00,,6666)) 

77  
((00,,5555)) 

33  PPrroommoouuvvooii rr  ddeess  aaccttiioonnss  aaddaappttééeess  dd’’ aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ggeessttiioonn  
ddeess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaacceess    

8844  
  

33  
((00,,6633)) 

66  
((00,,5555)) 

55  
((00,,7722)) 

44  AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  ppoouurr  rréédduuii rree  lleess  rriissqquueess  
aassssoocciiééss  àà  ll ’’ éélleevvaaggee  eexxtteennssii ff   ddee  ttrraaddii ttiioonn 

117777  
  

44  
((00,,6655)) 

55  
((00,,6611)) 

33  
((00,,8866)) 

55  PPrroommoottiioonn  ddeess  eexxppllooii ttaattiioonnss  dd’’ aaggrroo  éélleevvaaggee  iinnttééggrréé     110000  55  
((00,,6600)) 

33  
((00,,6622)) 

22  
((00,,8899)) 

66  PPrroommoouuvvooii rr  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  ppââttuurraaggeess  eennddooggèènneess  ddeess  zzoonneess  
ddee  DDOODDAA  eett  GGRRAANNDD  BBAARRAA  

115500  
  

66  
((00,,6600)) 

88  
((00,,5500)) 

44  
((00,,7788)) 

77  RReessttaauurraattiioonn  ddeess  aaiirreess  mmaarriinneess  pprroottééggééeess  àà  ttrraavveerrss  llaa  pprrootteeccttiioonn  
ddeess  ccoorraauuxx  eett  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ddeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  

9900  77  
((00,,5555)) 

77  
((00,,5511)) 

88  
((00,,5511 

88  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  tteecchhnnoollooggiieess  dd’’ eexxhhaauurree  pprroopprreess  111122  
  

88  
((00,,5544))  

99  
((00,,3366))  

66  
((00,,6666  

99  PPrroommoottiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess  eett  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  aaddaappttééeess  ppoouurr  
lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ssaall iinnii ttéé  ddaannss  lleess  ppéérriimmèèttrreess  aaggrriiccoolleess  

3300  
  

99  
((00,,5511))  

44  
((00,,5588))  

1100  
((00,,4455  

1100  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  bbeerrggeess  eett  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ddééggrraaddééeess  
dd’’ aaggrriiccuull ttuurree  

5500  
  

1100  
((00,,4488)) 

1100  
((00,,3399)) 

99  
((00,,5533)) 

1111  PPrroommoouuvvooii rr  ddeess  mmeessuurreess  aaddaappttééeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  
dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   

114400  
  

1111  
((00,,0055)) 

1111  
((00,,1144)) 

1111  
((00,,0044)) 

TTaabblleeaauu  99..  RRééssuull ttaatt  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  eett  tteesstt  ddee  sseennssiibbii ll ii ttéé  aappppll iiqquuéé  aauuxx  ooppttiioonnss  
  
LLee  ccoommii ttéé  aadd  hhoocc  ssuurr  rreeccoommmmaannddaattiioonn  dduu  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  aa  eennssuuii ttee  ccoonnvveennuu  ddee  ffuussiioonnnneerr  lleess  ooppttiioonnss  33,,  88  eett  1100;;  
ppuuiiss  44  eett  66;;  eett  eennff iinn  55  eett  99..  CCeeccii   aa  eeuu  ppoouurr  rrééssuull ttaatt  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’ ooppttiioonnss  àà  88  aayyaanntt  ppoouurr  ttii ttrreess  cceeuuxx  
ddééff iinniiss  aauuxx  pprrooff ii lleess  ddee  pprroojjeettss  aauu  cchhaappii ttrree  VVII..  
  
44..55  LLaa  ssttrraattééggiiee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPAANNAA  

  

PPoouurr  llaa  pphhaassee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivvii ttééss  pprriioorrii ttaaii rreess  rreetteennuueess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  PPAANNAA  lleess  ppaarrttiieess  
pprreennaanntteess  oonntt  pprriiss  ppoouurr  hhyyppootthhèèssee  ddee  ttrraavvaaii ll   llaa  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  lleess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ddee  ffaaccii ll ii ttaattiioonn  ccoommmmee  llee  ccoommii ttéé  
dd’’ oorriieennttaattiioonn  eett  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  ((CCNNDDDD))  qquuii   ss’’ aappppuuiiee  ssuurr  uunn  oorrggaannee  tteecchhnniiqquuee,,  ll ’’ OObbsseerrvvaattooiirree  sscciieennttii ff iiqquuee  ddee  
ll ’’ eennvviirroonnnneemmeenntt  ((OOSSEE))  qquuee  ccoommppoosseenntt  llaa  DDAATTEE,,  llee  CCEERRDD,,  lleess  PPaarrtteennaaii rreess  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt,,  eett  uunnee  OONNGG,,  lleess  
aaggeenncceess  ddee  ppii lloottaaggee  ((DDAATTEE  eett  PPNNUUEE))  ddee  cceell lleess  dd’’ eexxééccuuttiioonn  ((ddii rreeccttiioonnss  tteecchhnniiqquueess)),,  eett  bbéénnééff iicciiaaii rreess  ((OONNGG  eett  
ppooppuullaattiioonnss))  tteellss  qquuee  pprréésseennttééss  ppaarr  llee  sscchhéémmaa  dduu  ggrraapphhiiqquuee  55  ccii --aapprrèèss..  EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  
ll ''eennvvii rroonnnneemmeenntt  ddeemmeeuurree  uunn  ppaarrtteennaaii rree  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddaannss  llee  ddiissppoossii ttii ff   ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  llee  CCEERRDD  
eesstt  àà  aassssoocciieerr  àà  ttoouutt  ccee  qquuii   ttoouucchhee  àà  ll ''eeaauu..  

LLeess  OONNGG  sseerroonntt  lleess  ppaarrtteennaaii rreess  àà  pprriivvii llééggiieerr  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  aavveecc  nnééaannmmooiinnss  uunn  eennccaaddrreemmeenntt  rraapppprroocchhéé  ddeess  
sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ll ’’ EEttaatt..  LLaa  ffeemmmmee  eett  lleess  jjeeuunneess  sseerroonntt,,  ppaarrmmii   lleess  ggrroouuppeess  cciibblleess,,  lleess  éélléémmeennttss  cceennttrraauuxx  àà  
ccoonnssiiddéérreerr  ddaannss  llee  cchhooiixx  ddeess  aaccttiivvii ttééss  àà  eennttrreepprreennddrree..  LLeeuurr  ccaappaaccii ttéé  dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ééttaanntt  
ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ffaaiibbllee  ddooii tt  êêttrree  rreennffoorrccééee  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann..  
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••  CCoommii ttéé  dd’’ oorr iieennttaatt iioonn//ssuuppeerr vviissiioonn  ::     
––  CCNNDDDD  
––  OOSSEE  

  

••  AAggeennccee  ppii lloottee  dd’’ eexxééccuutt iioonn::  
––  MMHHUUEEAATT  //  DDAATTEE  

  

••  AAggeenncceess  dd’’ EExxééccuutt iioonn  mmaaîîttrr ee  dd’’ œœuuvvrr ee    
––  DDAAFF  ((CCoommppoossaannttee  aaggrriiccoollee))  
––  DDEELL  ((CCoommppoossaannttee  éélleevvaaggee))  
––  DDEE  ((CCoommppoossaannttee  eeaauu))  
––  DD  SSaannttéé  ((CCoommppoossaannttee  ssaannttéé))  
––  DDPPFF  ((CCoommppoossaannttee  ggeennrree))  
––  CCEERRDD  ((CCoommppoossaanntteess  eeaauu  eett  ssuuiivvii     

RReessssoouurrcceess  //  AAppppuuii   qquuaall ii ttéé  ssooll ))  

    
••  AAggeennccee  dd’’ eexxééccuutt iioonn  mmaaîîttrr ee  dd’’ oouuvvrr aaggee  

––  OONNGG  ((ppaarrtteennaaii rree  cclléé  àà  ll ’’ eexxééccuuttiioonn  ddee  tteerrrraaiinn))  
  

••  BBéénnééff iicciiaaii rr eess  ::   OOrrggaanniissaattiioonnss    
    CCoommmmuunnaauuttaaii rreess  
    ddee  bbaassee,,  ppooppuullaattiioonnss  

  

  

GGrraapphhiiqquuee  55..  SScchhéémmaa  ddee  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  iinnssttii ttuuttiioonnnneell llee  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett

  

  

DAF DE 
 

DATE + PNUE 

Organisations Communautaires  
de base et populations 

ONG 

B
énéficiaires 

A
gences de m

ise en oeuvre 

Commission nationale 
pour le Développement 

Durable  

DEL 
SANTE 
DPF 
CERD 
 

A
gences d’exécution 

OSE 
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VV..  UUnnee  ddéémmaarr cchhee  ddee  pprr ééppaarr aatt iioonn  ppaarr tt ii cciippaatt iivvee  eett  rr eessppeeccttuueeuussee  ddeess  ddii rr eecctt ii vveess  dduu  LL EEGG  
        
55..11  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  oorrggaanneess  dduu  PPAANNAA  

  
LLee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  ll ’’ UUrrbbaanniissmmee,,  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooiirree  aa  
ddééssiiggnnéé  uunn  CCoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  pprroojjeett  cchhaannggeemmeenntt  ccll iimmaattiiqquuee  ccoommmmee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccee  pprroojjeett  aavveecc  ppoouurr  
mmiissssiioonn  ll ’’ aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  PPAANNAA  ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  dduu  DDiirreecctteeuurr  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  
tteerrrrii ttooii rree  eett  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  ((DDAATTEE))..    

UUnnee  ééqquuiippee  dd’’ eexxppeerrttss  dduu  pprroojjeett  aa  ééttéé  sséélleeccttiioonnnnééee  ppoouurr  eennttrreepprreennddrree  lleess  ééttuuddeess  tthhéémmaattiiqquueess..  CCeettttee  ééqquuiippee  eesstt  
ccoommppoossééee  ddee  ttoouutteess  lleess  sspphhèèrreess  pprrooffeessssiioonnnneell lleess  eett  ttoouutteess  lleess  ddiisscciippll iinneess..  LL’’ aassppeecctt  ggeennrree  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivvii llee  yy  
oonntt  pprriiss  uunnee  ppaarrtt  ddoommiinnaannttee..  

UUnn  ccoommiittéé  ddee  ppii lloottaaggee  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu  DDAATTEE  eett  ccoommpprreennaanntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  
ddééppaarrtteemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivvii llee  iimmppll iiqquuééss  ddaannss  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess..    

DDeess  ppooiinnttss  ffooccaauuxx  rrééggiioonnaauuxx  oonntt  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  ddééssiiggnnééss  ppoouurr  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  eett  
ll ’’ iiddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  ssii tteess  vvuullnnéérraabblleess  eett  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  aauu  pprrooggrraammmmee..  

EEnnff iinn,,  llee  MMiinniissttrree  aa  ccoommmmiiss  uunn  ccoommii ttéé  aadd  hhoocc  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaaii rree  GGéénnéérraall   dduu  MMUUHHEEAATT,,  eett  
ccoommpprreennaanntt  uunn  ccoonnsseeii ll lleerr  àà  llaa  PPrriimmaattuurree  eett  uunn  ccoonnsseeii ll lleerr  àà  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  àà  ll ’’ eeff ffeett  ddee  vvaall iiddeerr  
lleess  rrééssuull ttaattss  oobbtteennuuss  eett  mmaannii ffeesstteerr  aaiinnssii   llaa  vvoolloonnttéé  ppooll ii ttiiqquuee  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’ aappppuuyyeerr  llee  PPAANNAA  aauu  pplluuss  
hhaauutt  nniivveeaauu..  

  

55..22  RReevvuuee  ddeess  ééttuuddeess  eett  rreecchheerrcchheess  rreelleevvaanntt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  
  
LLeess  eexxppeerrttss  tthhéémmaattiiqquueess  eenn  aaggrriiccuull ttuurree  eett  ffoorrêêttss,,  eeaauu,,  mmééttééoorroollooggiiee,,  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss  eett  mmaarriinnss,,  
ééccoonnoommiiee,,  eett  ggeennrree  oonntt  eennttrreepprriiss  cchhaaccuunn  llaa  rreevvuuee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  eexxiissttaannttee  ppoouurr  ffaaiirree  rreessssoorrttii rr  llee  
ccaarraaccttèèrree  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  sseecctteeuurr  oouu  ééccoossyyssttèèmmee  eett  llaa  ddiimmeennssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii   llaa  ssoouuss--tteenndd..  LLeess  
rrééssuull ttaattss  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  ::    

⇒⇒  LLaa  ccooll lleeccttee  eett  ll ’’ aannaall yyssee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  eexxiissttaannttee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ;;  
⇒⇒  LLaa  ssyynntthhèèssee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rraappppoorrtt  ssuurr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé//aaddaappttaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  oouu  ééccoossyyssttèèmmee  
⇒⇒  LLaa  ll iissttee  ddeess  ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  eexxiissttaanntteess..    

  
CCeess  rraappppoorrttss  sseeccttoorriieellss  ssee  ssoonntt  llaarrggeemmeenntt  iinnssppii rrééss  dduu  rraappppoorrtt  ssuurr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
nnaattiioonnaallee  iinnii ttiiaallee  ssuurr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ddee  22000011  mmaaiiss  aauussssii   dduu  ddooccuummeenntt  ffaaiissaanntt  ll ’’ ééttaatt  dduu  pprrooff ii ll   
ccôôttiieerr  ddee  DDjj iibboouuttii   ppoouurr  sseerrvvii rr  ddee  bbaassee  ddee  ttrraavvaaii ll   ccoonnssiissttaannttee  àà  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ddee  ll ’’ ééttaatt  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  
ppaayyss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ddeess  cchhaappii ttrreess  II II   eett  II II II..  
  
55..33  CCoonncceerrttaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess  

  
DDeeuuxx  aatteell iieerrss  nnaattiioonnaauuxx  oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééss  aauu  ddéébbuutt  àà  ll ’’ eeff ffeett  dd’’ uunnee  ppaarrtt  dd’’ iinnffoorrmmeerr  ssuurr  llee  ddéémmaarrrraaggee  dduu  
pprroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  dduu  PPAANNAA  eett  dd’’ aauuttrree  ppaarrtt  dd’’ eexxaammiinneerr  lleess  rrééssuull ttaattss  dd’’ iinnvveessttiiggaattiioonn  ddeess  eexxppeerrttss  ssuurr  llaa  
vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  ppaayyss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eett  lleess  aaddaappttaattiioonnss  eexxiissttaanntteess..  DDeeuuxx  aauuttrreess  aatteell iieerrss  
nnaattiioonnaauuxx  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééss  vveerrss  llaa  ff iinn  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ppoouurr  llaa  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  
ddeess  ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  pprrooppoossééeess  dd’’ uunnee  ppaarrtt  eett  llaa  vvaall iiddaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ff iinnaall   PPAANNAA  ccoouupplléé  aauu  ddiissppoossii ttii ff  
iinnssttii ttuuttiioonnnneell   ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’ eennsseemmbbllee  dd’’ aauuttrree  ppaarrtt..    

DDeeuuxx  sséérriieess  dd’’ aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééeess  ddaannss  lleess  55  ddii ff fféérreennttss  ddiissttrriiccttss  dduu  ppaayyss  ((AAll ii --SSaabbiieehh,,  
DDiikkhhii ll ,,  OObboocckk,,  TTaaddjjoouurraahh  eett  AArrttaa))  eett  àà  DDjj iibboouuttii   ppoouurr  aassssuurreerr  aauu  PPAANNAA  ttoouuttee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  rreeqquuiissee..  TTaannddiiss  

PPAARRTTIIEE  33  ::  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDUU  PPAANNAA  
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qquuee  llaa  pprreemmiièèrree  sséérriiee  ppoorrttaaii tt  ssuurr  ll ’’ ééttaatt  ddee  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  rrééggiioonnss  eett  llee  rreecceennsseemmeenntt  ddeess  aaccttiivvii ttééss  
dd’’ aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  eexxiissttaanntteess,,llaa  sseeccoonnddee  vviissaaii tt  qquuaanntt  àà  eell llee  àà  ::  ((ii ))  pprréésseenntteerr  lleess  
ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  rreetteennuueess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall   eett  lleess  oouuttii ll ss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeessqquueellss  llaa  sséélleeccttiioonn  aa  ééttéé  ooppéérrééee;;  
((ii ii ))  eennttrreepprreennddrree  uunnee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  cceess  eexxeerrcciicceess  dd’’ hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ssuurr  bbaassee  ddeess  ccrrii ttèèrreess;;  ((ii ii ii ))  ffaaiirree  vvaall iiddeerr  
llaa  ddéémmaarrcchhee  eenn  pprreennaanntt  ssooiinn  ddee  rreelleevveerr  lleess  ccoommmmeennttaaii rreess  eett  oobbsseerrvvaattiioonnss..  CC’’ eesstt  llee  rrééssuull ttaatt  ddee  cceettttee  
ccoonncceerrttaattiioonn  qquuii   ttrraannssppaarraaîîtt  ttoouutt  aauu  lloonngg  dduu  ddooccuummeenntt  dduu  PPAANNAA..  

AAuu  ccoouurrss  ddeess  cceess  aatteell iieerrss,,  nnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx,,  uunnee  llaarrggee  aatttteennttiioonn  aa  ééttéé  aaccccoorrddééee  àà  llaa  ccaattééggoorriissaattiioonn  ddeess  
ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  lleeuurr  rreepprréésseennttaattiivvii ttéé  eett  rrôôllee  ddaannss  lleess  ddii ff fféérreenntteess  ééttaappeess  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  eett  ddee  
pprrooggrraammmmaattiioonn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  DDii ff fféérreennttss  cceennttrree  dd’’ eexxcceell lleennccee  ((CCEERRDD,,  UUnniivveerrssii ttéé  ddee  DDjj iibboouuttii ))  eett  
oorrggaanniissmmeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ppllaannss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((CCEERRDD,,  OONNEEDD,,  eettcc..))  oonntt  ééttéé  
iimmppll iiqquuééss  ttoouutt  aauu  lloonngg  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  mmêêmmee  qquuee  ttoouutteess  lleess  ddiisscciippll iinneess  ss’’ yy  rreettrroouuvveenntt  ppoouurr  qquuaall ii ff iieerr  llee  
PPAANNAA  ddee  DDjj iibboouuttii   dd’’ uunn  eexxeerrcciiccee  eennddooggèènnee  ((cc''eesstt--àà--ddii rree  aayyaanntt  ppoouurr  mmootteeuurr  llee  ppaayyss))  qquuii   ccoonnttrriibbuuee  
aammpplleemmeenntt  aauuxx  oobbjjeeccttii ffss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..  

LLee  PPAANNAA  rreeççooii tt  àà  ttrraavveerrss  llaa  vvaall iiddaattiioonn  dduu  ccoommiittéé  ddee  ppii lloottaaggee  eett  dduu  ccoommiittéé  aadd  hhoocc  ll ’’ aappppuuii   eett  ll ’’ eennggaaggeemmeenntt  
dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt    ppoouurr  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  ll iiééss  àà  llaa  pphhaassee  ddee  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree. 
  
55..44  CCrrii ttèèrreess  eett  pprroocceessssuuss  ddee  ccllaassssii ff iiccaattiioonn    

  
TTaannddiiss  qquuee  ll ’’ iiddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  ccrrii ttèèrreess  nn’’ aa  ssoouulleevvéé  aauuccuunnee  ddii ff ff iiccuull ttéé  mmaajjeeuurree,,  lleeuurr  aappppll iiccaattiioonn  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  
pprreennaanntteess  lloorrss  ddeess  eexxeerrcciicceess  ddee  ccllaassssii ff iiccaattiioonn  aa  ééttéé  ppaarr  ccoonnttrree  pplluuss  ddii ff ff iiccii llee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ddii ff fféérreennccee  ddeess  
nniivveeaauuxx  ddee  ccuull ttuurree  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  eett  ddee  llaa  ccoommpplleexxii ttéé  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppoonnddéérraattiioonn..  
  
55..55  CCaattééggoorriissaattiioonn  eett  ccllaassssii ff iiccaattiioonn  ddeess  ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  pprriioorrii ttaaii rreess  

  
PPaarr  rraappppoorrtt  aauu  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  dd’’ ooppttiioonnss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  pprrooppoossééeess  aauu  ddééppaarrtt,,  ii ll   nnee  rreessttee  pplluuss  qquuee  88  ooppttiioonnss  
vvaall iiddééeess..  CCeell lleess--ccii ,,  ddee  ppaarr  lleeuurr  ccaarraaccttèèrree  iinnttééggrréé  ppoouurr  ll ’’ eesssseennttiieell ,,  rreeggrroouuppeenntt  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss  ccoommmmee  
cceellaa  ppeeuutt  êêttrree  vvéérrii ff iiéé  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  aannaallyyttiiqquuee  ssuuiivvaanntt..  

  
OOpptt iioonnss  pprr iioorr iissééeess    

TThhéémmaatt iiqquueess  11  22  33  44  55  66  77  88  

EEccoossyyssttèèmmee  ccôôttiieerr  √√      √√      √√    

EEaauu    √√  √√  √√  √√  √√  √√    √√  

FFoorrêêtt    √√  √√      √√  √√  √√    

EElleevvaaggee    √√  √√    √√  √√  √√      

AAggrriiccuull ttuurree    √√    √√    √√        

TTaabblleeaauu  1100..  CCaarraaccttèèrree  iinnttééggrréé  ddeess  ooppttiioonnss  
  
DDee  ll ’’ aannaall yyssee  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss,,  oonn  ppeeuutt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  ttoouutteess  lleess  ooppttiioonnss  ccoommpprreennnneenntt  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  
tthhéémmaattiiqquueess  aassssoocciiééeess  àà  ll ’’ eexxcceeppttiioonn  ddee  ll ’’ ooppttiioonn  88  qquuii   vviissee  ssiinngguull iièèrreemmeenntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  
dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   oouu  àà  ssoonn  ooppppoosséé  ll ’’ ooppttiioonn  11  qquuii   iinnttèèggrree  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  tthhèèmmeess  
eennvvii rroonnnneemmeennttaauuxx  pprrééooccccuuppaannttss  ppoouurr  lleess  DDjj iibboouuttiieennss..    
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55..66  PPrroocceessssuuss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  
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Graphique 6. Schéma reproduisant le processus de préparation du PANA 
 

  
  
  
  
CCoooorrddiinnaatteeuurr  nnaattiioonnaall  dduu  
PPrroojjeett  
  
EEqquuiippee  ddeess  EExxppeerrttss  
  
  
  
  
  
  
  
CCoonnssuullttaanntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  
  
  
PPaarrttiieess  pprreennaanntteess  
  
  
EEqquuiippee  ddeess  ccoonnssuullttaannttss  
nnaattiioonnaauuxx  
  
  
  
CCoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  
  
CCoommiittéé  aadd  hhoocc  
  
  
  
  
PPooiinntt  FFooccaall  GGEEFF  
  
  
  
  
DDiirreeccttiioonn  ddeess  FFiinnaanncceemmeennttss  
EExxttéérriieeuurrss  

OOrrggaanneess  ddee  mmiissee  eenn  
œœuuvvrree  eett   dd’’oorr iieennttaatt iioonn  

TTââcchheess  eett   rrééssuull ttaattss  DDooccuummeennttss  ddee  
rrééfféérreennccee  

AAddooppttiioonn  PPAANNAA  

AAtteelliieerr  ddee  llaanncceemmeenntt  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  
oorrggaanneess  

EEttuuddeess  vvuullnnéérraabbiilliittéé  

CCoonnssuullttaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  

RRaappppoorrttss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  
sseeccttoorriieellllee  

LLiissttee  ddeess  OOAAPP  ((ooppttiioonnss  
dd’’aaddaappttaattiioonn  pprriioorriittaaiirreess))  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  aapppplliiccaattiioonn  
ccrriittèèrreess  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  

CCoonnssuullttaattiioonn  aannttee  eett  
ppoosstt--hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  OOAAPP  

AAtteelliieerr  ffoorrmmuullaattiioonn  PPAANNAA  

TTrraadduuccttiioonn  &&  DDiiffffuussiioonn  
PPAANNAA  

EEnnddoosssseemmeenntt  ppuuiiss  
TTrraannssmmiissssiioonn  PPAANNAA  àà  

UUNNEEPP  //  UUNNFFCCCCCC  

--  CCNNII  22000011  
--  VVuullnnéérraabbiilliittéé  

22000011  
--  PPrrooffiill  ccôôttiieerr    
--  DDoocc..  SSeeccttoorriieellss  
--  DDSSRRPP  

--  CCNNII  22000011  
--  VVuullnnéérraabbiilliittéé  22000011  
--  AAPPFF    

--  DDiirreeccttiivveess  LLEEGG  
--  SSéélleeccttiioonn  dd’’eexxeemmpplleess  

eett  eexxeerrcciicceess  ttiirrééss  ddeess  
AAtteelliieerrss  rrééggiioonnaauuxx  ddee  
pprrééppaarraattiioonn  ddeess  PPAANNAA  

--  NNAAPPAA  SSuuppppoorrtt  
wwoorrkksshhooppss  

TTrraannssmmiissssiioonn  PPAANNAA  aauuxx  
ppaarrtteennaaiirreess  ttrraaddiittiioonnnneellss  
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VVII ..  PPrr ooff ii ll   ddeess  pprr oojj eettss  pprr iioorr ii ttaaii rr eess  dd'' aaddaappttaatt iioonn  
  
LLeess  oonnzzee  ooppttiioonnss  hhiiéérraarrcchhiissééeess  oonntt  ééttéé  rreeggrroouuppééeess  eenn  88  pprriinncciippaalleess  ooppttiioonnss  pprriioorrii ttaaii rreess..  
  
IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°  11  --  RRéédduuccttiioonn  ddeess  rr iissqquueess  ll iiééss  aauu  cchhaannggeemmeenntt  
ccll iimmaattiiqquuee  ppoouurr   lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee,,  
aaddaappttééee  eett  ppaarrttiicciippaattiivvee  aavveecc  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  

 
BBUUTT  ::   RRéédduuiirree  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  KKhhoorr  AAnnggaarr  eett  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  
ccll iimmaattiiqquueess  àà  ttrraavveerrss  ll ’’ aapppprroocchhee  ddéévveellooppppééee  ddaannss  lleess  cchhaappii ttrreess  eett  sseeccttiioonnss  qquuii   ssuuiivveenntt..  
  
DDEESSCCRRPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  DDUU  SSIITTEE  DDEE  PPRROOJJEETT    
  
--  CCoonntteexxttee  pphhyyssiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
  
DDee  ppaarrtt  ssaa  ssii ttuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   ppoossssèèddee  uunn  ll ii ttttoorraall   ddee  337722  kkmm  ddee  lloonngg  qquuii  
ffoorrmmee  aavveecc  lleess  tteerrrreess  ssii ttuuééeess  àà  1155  KKmm  ddee  rraayyoonn  ddeess  rriivvaaggeess  lleess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess,,  ccoonnssttii ttuuééeess  ppaarr  ddeess  
ppllaaiinneess  ssééddiimmeennttaaiirreess  ll ii ttttoorraalleess  ddaannss  lleeuurrss  eexxttrréémmiittééss  nnoorrdd  eett  ssuudd,,  aaiinnssii   qquuee  ppaarr  ddeess  mmaassssii ffss  
mmoonnttaaggnneeuuxx  aauu  cceennttrree  qquuii   ddoommiinneenntt  llee  ll ii ttttoorraall ..  LLeess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess  ssoonntt  ooccccuuppééeess  ppaarr  uunnee  vvééggééttaattiioonn  ddee  
sstteeppppee  aarrbbuussttiivvee  aavveecc  ddeess  eessppèècceess  ddoommiinnaanntteess  sseelloonn  lleess  sseecctteeuurrss  eett  aabbrrii tteenntt  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  
((mmaannggrroovveess  eett  rrééccii ffss  ccoorraall ll iieennss))  eenn  vvooiiee  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  qquuii   sseerrvveenntt  ddee  ddeerrnniieerrss  rreeffuuggeess  nnaattuurreellss  àà  uunnee  
vviiee  eenn  ssyymmbbiioossee  ddee  ll ’’ hhoommmmee  eett  llaa  nnaattuurree  ddaannss  ssaa  rriicchhee  bbiiooddiivveerrssii ttéé..    

DDeeuuxx  ssii tteess  dduu  mmêêmmee  pprroojjeett  ssoonntt  ssii ttuuééss  aauuxx  ddeeuuxx  eexxttrréémmii ttééss  dduu  ll ii ttttoorraall   ddjj iibboouuttiieenn,,  àà  KKhhoorr  AAnnggaarr  
((ddiissttrriicctt  dd’’ OObboocckk))  eett  àà  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  ((ddiissttrriicctt  dd’’ AArrttaa)),,  ppoouurr  eennttrreepprreennddrree  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ppii llootteess  
dd’’ aaddaappttaattiioonn  rrééppoonnddaanntt  aauu  bbeessooiinn  uurrggeenntt  eett  iimmmmééddiiaatt  ddee  rreessttaauurraattiioonn  dd’’ uunn  ééccoossyyssttèèmmee  ccôôttiieerr  ddaannss  uunn  
ééttaatt  aavvaannccéé  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  eett  ooùù  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eett  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  ssoonntt  ssoouuss  uunnee  pprreessssiioonn  
eett  mmeennaaccee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  aaiigguueess  ddeess  eeff ffeettss  ppeerrvveerrss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttééss  ccll iimmaattiiqquueess..  

SSii ttuuéé  àà  ll ’’ eexxttrréémmii ttéé  nnoorrdd  dduu  ppaayyss  àà  5500  kkmm  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  EErryytthhrrééeennnnee,,  KKhhoorr  AAnnggaarr  eesstt  ssii ttuuéé  ssuurr  uunnee  
ppllaaiinnee  ll ii ttttoorraallee  àà  pprrooxxiimmii ttéé  iimmmmééddiiaattee  ddee  llaa  mmeerr  qquuii   ffaaii tt  ffaaccee  aauu  YYéémmeenn..  UUnnee  ggaalleerriiee  ffoorreessttiièèrree  ddee  
ppaallééttuuvviieerrss,,  ttrrèèss  ddééggrraaddééee  eett  ffoorrmmaanntt  uunn  ttaappiiss  ééppaaiiss  ddee  bbrraanncchhaaggeess  mmoorrttss,,  ddoommiinnee  llee  rreell iieeff   eett  eemmppêêcchhee  
lleess  ggrraaiinneess  mmûûrreess  dd’’ aatttteeiinnddrree  llee  ssooll   ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  rrééggéénnéérraattiioonn  nnaattuurreell llee  ddee  llaa  mmaannggrroovvee..  LLaa  
vvééggééttaattiioonn  eesstt  aall iimmeennttééee  ppaarr  uunn  bbrraass  ddee  llaa  MMeerr  RRoouuggee  eenn  ccoouurrss  dd’’ eennssaabblleemmeenntt  aavvaannccéé,,  aaff ffaaiibbll iissssaanntt  
pprrooggrreessssiivveemmeenntt  llee  ddéébbii tt  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  mmeerr  ddee  ll ’’ eexxttrréémmii ttéé  ssuudd  ddee  llaa  ggaalleerriiee..  LLeess  ffaaiibblleess  
pprréécciippii ttaattiioonnss  oobbsseerrvvééeess,,  ssii   eell lleess  ppeerrmmeetttteenntt  ddii ff ff iiccii lleemmeenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  nnoorrmmaall   ddeess  ppaallééttuuvviieerrss,,  nnee  
ssoonntt  ppaass  dduu  ttoouutt  ssuuffff iissaanntteess  ppoouurr  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..    

SSii ttuuéé  ssuurr  llaa  ppllaaiinnee  ll ii ttttoorraallee  aauu  ssuudd  ddee  llaa  ccaappii ttaallee,,  llee  ssii ttee  dd’’ AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  eesstt  ccoouuvveerrtt  eenn  ppaarrttiiee  ppaarr  uunnee  
vvééggééttaattiioonn  dd’’ aaccaacciiaass  uuttii ll iissééee  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ccoommmmee  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffee..  LLeess  zzoonneess  ddee  
ppaarrccoouurrss  ppoouurr  ll ’’ éélleevvaaggee  ttrraannsshhuummaanntt  ssoonntt  ttrrèèss  ddééggrraaddééeess  ppaarr  uunnee  ffoorrttee  ccoonncceennttrraattiioonn  dduu  bbééttaaii ll ..  LLee  ssii ttee  
ssee  ssii ttuuee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  llaa  nnaappppee  dd’’ eeaauu  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ccaappii ttaallee  ((àà  77  kkmm  ddee  DDjj iibboouuttii   vvii ll llee))..  AAttaarr--
DDaammeerrjjoogg  ssee  ttrroouuvvee  pprréécciisséémmeenntt  eennttrree  llaa  mmeerr  eett  llee  ssii ttee  ddeess  ffoorraaggeess  ddee  pprroodduuccttiioonn..  

  
--  LL aa  ssii ttuuaatt iioonn  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
  
KKhhoorr  AAnnggaarr  

LLee  vvii ll llaaggee  ddee  KKhhoorr  AAnnggaarr,,  ccoommppoosséé  ddee  qquueellqquueess  ééddii ff iicceess  ppuubbll iiccss,,  ddeess  ééccoolleess  eett  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’ aabbrriiss  
ffaammii ll iiaauuxx  ccoonnssttrruuii ttss  aavveecc  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ss’’ éétteenndd  àà  qquueellqquueess  cceennttaaiinneess  ddee  mmèèttrreess  ddee  llaa  
ffoorrêêtt  ccoommmmee  ddeess  gguueetttteeuurrss  vviiggii llaannttss  eett  jjaalloouuxx  ddee  llaa  rreessssoouurrccee  ddoonntt  ii llss  ttii rreenntt  ll ’’ eesssseennttiieell   ddee  lleeuurrss  

PPAARRTTIIEE  44  ::  PPRROOFFIILLSS  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  DD’’AADDAAPPTTAATTIIOONN  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS  
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ssuubbssiissttaanncceess..  QQuueellqquueess  8800  ffaammii ll lleess,,  ppaauuvvrreess  eett  aassssooii ff ffééeess,,  hhaabbii tteenntt  llee  vvii ll llaaggee..  LL’’ eennsseemmbbllee  ddeess  hhaammeeaauuxx  
eennvvii rroonnnnaannttss  ((RRaass--SSyyaann,,  AAwwooiiaa,,  GGaahheerrrréé))  rraattttaacchhééss  aauu  vvii ll llaaggee  rreeggrroouuppee  uunnee  ppooppuullaattiioonn  dd’’ uunn  mmii ll ll iieerr  ddee  
ppeerrssoonnnneess  ccoommppoossééee  ddee  ppêêcchheeuurrss  eett  dd’’ éélleevveeuurrss  aaff ffaaiibbll iiss  ppaarr  llee  ccoonnff ll ii tt  aarrmméé  qquu’’ àà  ccoonnnnuu  llee  ppaayyss  eennttrree  
11999911  eett  11999944..  LLee  bbééttaaii ll ,,  ccoonnssttii ttuuéé  eennvvii rroonn  22000000  cchhaammeeaauuxx  eett  ddee  44000000  oovviinnss//ccaapprriinnss  aaff ffaaiibbll iiss,,  vvii tt  
nnoottaammmmeenntt  dduu  ppââttuurraaggee  aaéérriieenn  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ddee  ppaallééttuuvviieerrss..    

AAttaarr--DDaammeerrjjoogg 

LLaa  ppooppuullaattiioonn  ssééddeennttaaii rree  eett  sseemmii   ssééddeennttaaii rree  ddee  llaa  zzoonnee  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg    eesstt  eennvvii rroonn  44550000  ppeerrssoonnnneess  
ccoommppoossééee  ddee  ccoommmmeerrççaannttss,,  ddee  ppêêcchheeuurrss,,  dd’’ aaggrriiccuull tteeuurrss  eett  dd’’ éélleevveeuurrss..  LLaa  zzoonnee,,  ssii ttuuééee  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  
ffrroonnttaall iièèrree  ssuudd  ooùù  ii ll     yy  aa  uunn  iimmppoorrttaanntt  aaxxee  ddee  ccii rrccuullaattiioonn  eett  dd’’ éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eennttrree  DDjj iibboouuttii   eett  
llaa  SSoommaall iiee,,  ccoonnssttii ttuuaaii tt  jjaaddiiss  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  dd’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  lléégguummeess  ffrraaiiss  ddee  llaa  ccaappii ttaallee..  
AA  pprrooxxiimmii ttéé  dduu  vvii ll llaaggee  ddee  DDaammeerrjjoogg  ((22  kkmm))  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  ddééggrraaddééee  dduu  ssii ttee,,  aa  ééttéé  iinnssttaall lléé  uunn  cceennttrree  
rrééggiioonnaall   ddee  mmiissee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  eett  dd’’ eexxppoorrttaattiioonn  dduu  bbééttaaii ll   àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ppaayyss  dduu  GGooll ffee..  CCeennttrree  ddoonntt  
ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  dduu  bbééttaaii ll   pprroovviieenntt  eenn  ppaarrttiiee  ddee  ll ’’ EEtthhiiooppiiee  eett  ddee  qquueellqquueess  iinnii ttiiaattiivveess  llooccaalleess  ddaannss  llaa  ppllaaiinnee  
ddee  HHaannlléé..  LLee  cceennttrree  eesstt  ccoommppoosséé  dd’’ iinn  ssii ttee  ddee  ddéébbaarrqquueemmeenntt  dd’’ aanniimmaauuxx  eett  uunn  aauuttrree  dd’’ eemmbbaarrqquueemmeenntt    
aapprrèèss  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssii tt..  

 
--  CCoonntteexxttee  ppooll ii tt iiqquuee    

  
LLaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss  ssee  ccoonncceennttrree  eesssseennttiieell lleemmeenntt  ddaannss  llaa  ccaappii ttaallee  ((6655%%))..  EEtt,,  aavveecc  lleess  aauuttrreess  vvii ll lleess  
ccôôttiièèrreess,,  cc’’ eesstt  eennvvii rroonn  8888%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  ppaayyss  qquuii   vvii tt  ddaannss  lleess  zzoonneess  ccôôttiièèrreess..  UUnnee  aaggrriiccuull ttuurree,,  
eesssseennttiieell lleemmeenntt  mmaarraaîîcchhèèrree,,  ssee  pprraattiiqquuee  ttoouutt  llee  lloonngg  dduu  ll ii ttttoorraall   ddee  DDjj iibboouuttii   ooùù  ssee  ssii ttuueenntt  llee  pplluuss  ggrraanndd  
nnoommbbrree  dd’’ eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess..  UUnn  éélleevvaaggee  sseemmii   ssééddeennttaaii rree  eexxtteennssii ff   ss  ddéévveellooppppee  cceess  ddeerrnniièèrreess  
aannnnééeess  aauuttoouurr  ddeess  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  ddoonntt  nnoottaammmmeenntt  DDjj iibboouuttii ..      
  
LLaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   ssee  ssii ttuuee  ddaannss  uunnee  ppoossii ttiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  qquuii   lluuii   ccoonnffèèrree  uunn  iinnttéérrêêtt  
ggééoossttrraattééggiiqquuee  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann,,  ssii ttuuééee  ssuurr  uunnee  zzoonnee  ttaammppoonn  ccoonnssttii ttuuaanntt  llaa  rroouuttee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  LLee  
ppaayyss  jjoouuii tt  dd’’ uunnee  ssii ttuuaattiioonn  ppooll ii ttiiqquuee  ssttaabbllee  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  mmaarrqquuééee  ppaarr  ddeess  ccoonnff ll ii ttss  aarrmmééss  eett  ddeess  
iinnssttaabbii ll ii ttééss  ppooll ii ttiiqquueess  ddiivveerrsseess  ttoouutt  aauuttoouurr..  
  
Khor Angar 

LLeess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  ssii ttee  ddee  KKhhoorr  AAnnggaarr  sseemmbblleenntt  mmaarrggiinnaall iissééeess  ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddeemmeeuurreenntt  
ssaannss  aappppuuii   ppooll ii ttiiqquuee..  EEll lleess  ssoonntt  oorrggaanniissééeess  eenn  aassssoocciiaattiioonn  mmaaiiss  ccoonnvvooii ttééee  ppaarr  lleess  rriicchheess  ppêêcchheeuurrss  
yyéémméénnii tteess  rriivveerraaiinnss  ddee  llaa  mmeerr  rroouuggee  eett  ccoommmmeerrççaannttss  éérryytthhrrééeennss    ppoouurr  lleess  mmeeii ll lleeuurrss  pprroodduuii ttss  eett  
rreessssoouurrcceess  hhaall iieeuuttiiqquueess  iimmppoorrttaanntteess  ((llaannggoouusstteess,,  ccoonnccoommbbrree  ddee  mmeerr  ……))  qquuee  rreeccèèllee  llaa  zzoonnee..    

  
Atar-Damerjog 

DDuu  ffaaii tt  ddee  llaa  pprrooxxiimmii ttéé  iimmmmééddiiaattee  ddee  llaa  ccaappii ttaallee,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  ssii ttee  dd’’ AAttaarr--DDaammeerrjjoogg,,  pprrooff ii ttee  ddeess  
ooppppoorrttuunnii ttééss  dd’’ éécchhaannggeess  ééccoonnoommiiqquueess  aavveecc  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii ..  EEll lleess  ssoonntt  oorrggaanniissééeess  eenn  aassssoocciiaattiioonn  
ppoouurr  ddééffeennddrree  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  mmaaiiss  rreesstteenntt  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  lleeuurr  bbaassee  ddee  ssuubbssiissttaannccee  
((mmaarraaîîcchhaaggeess))..      
  
AANNAALLYYSSEE  EETT  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  AAUU  RREEGGAARRDD  DDEE  SSEESS  LL IIEENNSS  AAVVEECC  LLEESS  CCHHAANNGGEEMM EENNTTSS  CCLL IIMM AATTIIQQUUEESS  EETT  

SSEECCTTEEUURRSS  CCOONNCCEERRNNÉÉSS  ::     
  
LLeess  pprroobbllèèmmeess  mmaajjeeuurrss  aauuxxqquueellss  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree  ddee  KKhhoorr  AAnnggaarr  eett  
ddee  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  ddaannss  llee  ll ii ttttoorraall   ssuudd  ssoonntt  ::  

--  ll ’’ iinnttrruussiioonn  ssaall iinnee  dduuee  àà  KKhhoorr  AAnnggaarr  àà  ll ’’ aabbsseennccee  ddee  pprréécciippii ttaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee  
ppaarr  ssuuii ttee  ddeess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess;;  eett  àà  DDaammeerrjjoogg  àà  ll ’’ uussaaggee  ddee  mmoottooppoommppee  ppoouurr  ll ’’ eexxhhaauurree  
ddee  ll ’’ eeaauu  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  ccoonnjjuugguuééee  aauuxx  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  ddee  cceess  sseepptt  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess;;  

--  ll ’’ eennssaabblleemmeenntt  eett  eennvvaasseemmeenntt  ddeess  bbrraass  ddee  mmeerr  aall iimmeennttaanntt  lleess  rreell iiqquueess  ddee  mmaannggrroovveess  ddee  cceerrttaaiinnss  
ssii tteess  ccoommmmee  àà  KKhhoorr  AAnnggaarr;;  eett  llee  pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  ssaabbllee  eett  aarrggii llee  àà  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  ppoouurr  lleess  
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bbeessooiinnss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn;;  cceettttee  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  mmii ll iieeuu  aa  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  llaa  ffrraaggii ll iissaattiioonn  ddee  
ll ’’ ééccoossyyssttèèmmee  eett  ll ’’ aaff ffaaiibbll iisssseemmeenntt  ddeess  ccaappaaccii ttééss  dd’’ aaddaappttaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn;;  

--  ll ’’ éélléévvaattiioonn  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  ccaauussaanntt  uunn  bbeessooiinn  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eenn  eeaauu  ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  
hhuummaaiinnee  eett  dduu  cchheepptteell ,,  llee  rreeccuull   ddeess  ppooiissssoonnss  dduu  rriivvaaggee  eett  aauuggmmeennttaanntt  ll ’’ éévvaappoottrraannssppii rraattiioonn  ;;  

--  ll ’’ éérroossiioonn  ddeess  ppllaaggeess  ccôôttiièèrreess  ffaavvoorriissééeess  àà  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  ppaarr  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddee  ssaabbllee  eett  
dd’’ aarrggii llee  ppoouurr  ll ’’ uussaaggee  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iimmmmoobbii ll iièèrreess  eett  llee  ddééffeerrlleemmeenntt  ddeess  vvaagguueess  lloorrss  ddeess  
mmaarrééeess  hhaauutteess..  

  
LLaa  ssii ttuuaattiioonn  ssaannss  pprroojjeett  eennttrraaîînneerraaii tt  ppoouurr  KKhhoorr  AAnnggaarr  llaa  ffeerrmmeettuurree  dduu  bbrraass  ddee  mmeerr  aall iimmeennttaanntt  llaa  ffoorrêêtt  
ggaalleerriiee  ddee  ppaallééttuuvviieerrss    eett  ddoonncc  llaa  mmoorrtt  ddee  cceettttee  vvééggééttaattiioonn  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  aavveecc  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  qquuee  cceellaa  
ppeeuutt  eennggeennddrreerr  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess..  PPoouurr  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg,,  llaa  ssii ttuuaattiioonn  ssaannss  pprroojjeett  ssee  ttrraadduuiirraa  ppaarr  
uunnee  ssuurreexxppllooii ttaattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  ppaarr  ppoommppaaggee  ppoouurr  ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  uunnee  iinnttrruussiioonn  ssaall iinnee  àà  
vvii tteessssee  pplluuss  rraappiiddee  eennttrraaîînnaanntt  llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  eenn  pplluuss  ddeess  
ccoonnssééqquueenncceess  qquuee  cceellaa  ppoouurrrraa  eennggeennddrreerr  ppoouurr  llaa  nnaappppee  aall iimmeennttaanntt  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii ..      
  
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  
  
OObbjj eecctt ii ffss    
  

--  RRééggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  KKhhoorr  AAnnggaarr  
--  AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  dduu  vvii ll llaaggee  ddee  KKhhoorr  

AAnnggaarr  eett  llaa  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee    
--  AAmmééll iioorraattiioonn  ddeess  pprraattiiqquueess  aaggrriiccoolleess  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  
--  DDiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  ssuubbssiissttaannccee  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ssii tteess  ddee  KKhhoorr  AAnnggaarr  eett  ddee  AAttaarr--

DDaammeerrjjoogg  
  
AAcctt iivvii ttééss  
 

KKhhoorr  AAnnggaarr  

LLiiggnnee  ddee  bbaassee  ::   

--  AAdddduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  ddeeppuuiiss  BBiissssiiddoorroo  
--  AAmméénnaaggeemmeenntt  dd’’ uunn  ppéérriimmèèttrree  mmaarraaîîcchheerr  
--  RReessttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ddee  mmaannggrroovvee  
--  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddeess  ppêêcchheeuurrss,,  éélleevveeuurrss,,  eett  mmaarraaîîcchheerrss  

CCooûûttss  aaddddii ttiioonnnneellss  ::   

--  OOuuvveerrttuurree    dduu  ccaannaall   dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  mmeerr  eett  ssttaabbii ll iissaattiioonn  ddeess  bbeerrggeess  
--  EEnnttrreettiieenn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ppaarr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  nneettttooyyaaggee  eett  ddee  rreeppllaannttaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrttiiee  ssuudd  ddee  

llaa  mmaannggrroovvee  
--  AAdddduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  àà  ppaarrttii rr  dduu  ffoorraaggee  ddee  SSaammaalloouu  
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’ aaccttiivvii ttééss  aaggrriiccoolleess  ccoommpplléémmeennttaaii rreess  
--  GGeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  dduu  bbii llaann  eett  ssyyssttèèmmee  hhyyddrroollooggiiqquuee    
--  RRééaall iissaattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss  eett  àà  ttrraavveerrss  ddeess  sseeuuii llss  ddee  

rraalleennttiisssseemmeenntt    
--  AAmmééll iioorraattiioonn  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ aappiiccuull ttuurree  ttrraaddii ttiioonnnneell llee  

 

AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  

LLiiggnnee  ddee  bbaassee  ::   

--  RRééaall iissaattiioonn  ddee  ffoorraaggeess  ééqquuiippééss  ddee  ssyyssttèèmmee  dd’’ aadddduuccttiioonn  eett  ppoommppeess  éélleeccttrriiqquueess  eenn  ssuubbssttii ttuuttiioonn  
ddee  llaa  mmoottooppoommppee  

--  AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  ssii ttee  mmaarraaîîcchheerr  aavveecc  ccaannaauuxx  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  
--  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  
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--  TTrraavvaauuxx  ddeess  ssoollss  
--  MMiissee  eenn  ddééffeennss  ddee  4455  HHaa  dd’’ aaccaacciiaa  àà  bbuutt  ffoouurrrraaggeerr  

CCooûûttss  aaddddii ttiioonnnneellss  ::   

--  RRééaall iissaattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss  eett  àà  ttrraavveerrss  ddeess  sseeuuii llss  ddee  
rraalleennttiisssseemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  bbaassssiinnss  vveerrssaannttss  ppoouurr  llaa  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee..  

--  SSeennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  bbeerrggeess  ppoouurr  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  
ggeessttiioonn  ddeess  ccrruueess  ddaannss  lleess  oouueeddss  

--  IInnttrroodduuccttiioonn  dd’’ aauuttrreess  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  pprroopprreess  eett  aabbaannddoonn  ddee  llaa  mmoottooppoommppee    
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ccuull ttuurreess  ffoouurrrraaggèèrreess  eett  aarrbboorriiccoolleess  ttoolléérraanntteess  aauuxx  ccoonnddii ttiioonnss  dduu  mmii ll iieeuu  ((sseell   

eett  tteemmppéérraattuurreess  éélleevvééeess))    
--  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  mmééccaanniissmmeess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ppââttuurraaggeess  ccoouuppllééss  àà  llaa  mmiissee  nnee  ddééffeennss  ddee  5500  hhaa  

dd’’ aaccaacciiaass..    
--  EEll iimmiinnaattiioonn  ddeess  PPrroossooppiiss  
--  AAppppuuii   àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  àà  llaa  ccoommmmeerrcciiaall iissaattiioonn  ddeess  pprroodduuii ttss  mmaarraaîîcchheerrss  ppoouurr  uunnee  aammééll iioorraattiioonn  

dduu  rreevveennuu  ddeess  ffaammii ll lleess  mmaarrggiinnaall iissééeess  
--  RReeccoouurrss  àà  ddeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’ eexxhhaauurree  
--  RReeccoonnvveerrssiioonn  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  vveerrss  lleess  ffoouurrrraaggeess  ii rrrriigguuééss  pplluuss  ttoolléérraannttss  aauu  sseell   
--  RReessttaauurraattiioonn  ddeess  bbeerrggeess  ddeess  ssii tteess  eett  ccaarrrriièèrree  ddee  ssaabbllee..    
  

II nntt rr aannttss  ::  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii  
sseerroonntt  ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee  

  
RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  

  
KKhhoorr  AAnnggaarr  

--  RRééggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  aassssuurrééee  
--  AApppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  aassssuurréé    
--  AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaall ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  aassssuurrééee  
--  PPrroodduuccttiioonn  ddee  ppêêcchhee  aammééll iioorrééee  

 

AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  

--  AAbbaannddoonn  ddeess  mmoottooppoommppeess  eett  iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  aaddaappttééss  rrééuussssii     
--  RReecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee  aammééll iioorrééee  
--  SSaall iinniissaattiioonn  ddeess  tteerrrreess  jjuugguullééee    
--  CCuull ttuurreess  aaddaappttééeess  àà  llaa  ssaall iinniissaattiioonn  pprroommuuee  
--  PPrroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee  aauuggmmeennttééee  
  

RRééssuull ttaattss  ppootteenntt iieellss  àà  lloonngg  tteerr mmee  
  
KKhhoorr  AAnnggaarr  

--  RReecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee  aammééll iioorrééee  
--  SSuubbssiissttaannccee  aammééll iioorrééee  ggrrââccee  aauuxx  aaccttiivvii ttééss  aaggrriiccoolleess  eett  ppiisscciiccoolleess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  
--  IInnffoorrmmaattiioonn,,  éédduuccaattiioonn  eett  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  aassssuurrééee  
--  GGeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ddee  ll ’’ eeaauu  mmiissee  eenn  ppllaaccee  
--  DDiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ddeess  rreevveennuuss  aassssuurrééee  

  

AAttaarr--DDaammeerrjjoogg  

--  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eeff ffeeccttiivvee  
--  GGeessttiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  aammééll iioorrééee  
--  AAll iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  ccaappii ttaallee  aammééll iioorrééee  
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MM IISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  ::  
  

--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss  
  

LLee  pprroojjeett  sseerraa  eexxééccuuttéé  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  ssii tteess  ppaarr  uunn  ccoonnsseeii ll   nnaattiioonnaall   ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  qquuii   sseerrtt  
dd’’ oorrggaannee  ddee  ppii lloottaaggee  aappppuuyyéé  ppaarr  uunn  oobbsseerrvvaattooiirree  sscciieennttii ff iiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  qquuee  pprrééssiiddee  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  
ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ccoommpprreennaanntt  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  cceerrttaaiinneess  iinnssttii ttuuttiioonnss  
sscciieennttii ff iiqquueess  ::  llee  CCEERRDD  eett  ll ’’ UUnniivveerrssii ttéé..  LL’’ eennccaaddrreemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  sseerraa  aassssuurréé  
ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ppaarr  lleess  MMiinniissttèèrreess  eett  iinnssttii ttuuttiioonnss  cchhaarrggééss  ddee  
ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree,,  ddee  ll ’’ eeaauu  eett  ddee  ll ’’ éénneerrggiiee,,  cchhaaccuunn  sseelloonn  ssoonn  ddoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee..  LLee  mmiinniissttèèrree  cchhaarrggéé  
ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  aassssuurreerraa  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  
  
AAuu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall ,,  ii ll   yy  aa  uunn  ccoommiittéé  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  CCoommmmiissssaaiirree  oouu  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  
CCoonnsseeii ll   RRééggiioonnaall ,,  sseelloonn  ccee  qquuee  ll ’’ éévvoolluuttiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddéécceennttrraall iissaattiioonn  aauurraa  ppeerrmmiiss  aauu  mmoommeenntt  dduu  
ddéémmaarrrraaggee  dduu  pprroojjeett  LLeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ddééccoonncceennttrrééeess  ddee  ll ’’ EEttaatt,,  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddéécceennttrraall iissééeess  eett  lleess  OONNGG  
ppaarrttiicciippeerroonntt  ééttrrooii tteemmeenntt  àà  llaa  rrééaall iissaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivvii ttééss,,  cchhaaccuunn  sseelloonn  ssoonn  ddoommaaiinnee  ddee  
ccoommppéétteennccee..      
  
EEnnff iinn,,  aauu  nniivveeaauu  llooccaall   ddeess  ccoommii ttééss  vvii ll llaaggeeooiiss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aassssuurreerroonntt  llaa  ffoouurrnnii ttuurree  ddee  llaa  mmaaiinn--
dd’’ œœuuvvrree  nnoonn  ssppéécciiaall iissééee  ddaannss  ll ’’ eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  tteerrrraaiinn  ssoouuss  ll ’’ eennccaaddrreemmeenntt  aavviisséé  ddeess  OONNGG  eett  
llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnééss..  
  
LL’’ eennsseemmbbllee  ddee  ccee  ddiissppoossii ttii ff   aa  ééttéé  ccoonnssuull ttéé  eett  aa  eexxpprriimméé  ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  llaa  mmiissssiioonn  dd’’ iiddeennttii ff iiccaattiioonn  
dduu  pprroojjeett  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  MMUUHHEEAATT..  

  
--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess  
  

LLeess  rriissqquueess  eett  lleess  oobbssttaacclleess  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  pprroojjeett  ppeeuuvveenntt  vveennii rr  ddee  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  
ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  qquuii   nnee  ssee  sseenntteenntt  ppaass  ssuuffff iissaammmmeenntt  iimmppll iiqquuééeess  ddaannss  lleess  ddii ff fféérreenntteess  pphhaasseess..  
EExxeemmpplleess  ddee  ffaacctteeuurrss  ppoouuvvaanntt  aaff ffeecctteerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  ??  

  
--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   

  
LLee  ccoonnsseeii ll   nnaattiioonnaall   ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  mmeettttrraa  eenn  ppllaaccee  uunn  ccoommiittéé  sscciieennttii ff iiqquuee  qquuee  ll ’’ oonn  
ppoouurrrraaii tt  ddéénnoommmmeerr  OObbsseerrvvaattooii rree  SScciieennttii ff iiqquuee  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  ddeess  ssii tteess  eenn  vvuuee  dd’’ aavvooii rr  ddeess  aavviiss  
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  ssuurr  lleess  rrééssuull ttaattss  eett  qquuii   ppeeuutt  sseerrvvii rr  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ddee  ccoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  ddee  ssuuiivvii   eett  
dd’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ppoouurr  ss’’ aassssuurreerr  qquuee  lleess  rrééssuull ttaattss  eessccoommppttééss  eett  lleess  ddééllaaiiss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssooiieenntt  
rreessppeeccttééss..  II ll   ffoouurrnniirraa  rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  ddééttaaii ll llééss  àà  ll ’’ oorrggaannee  ddee  ppii lloottaaggee..      

  
--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  ::    

  
LLee  pprroojjeett  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunnee  iinnii ttiiaattiivvee  qquuii   ssee  ssoouuttiieenntt  ttoouuttee  sseeuullee  ((ssttaanndd--aalloonnee  pprroojjeecctt))  
ééttaanntt  ddoonnnnéé  ll ’’ aabbsseennccee  dd’’ aaccttiivvii ttéé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoommpplléémmeennttaaiirree  pprréévviissiibbllee  ddaannss  ll ’’ iimmmmééddiiaatt..  
LL’’ aaccttiioonn  eennvviissaaggééee  ppaarr  llee  pprroommootteeuurr  SSaaoouuddiieenn  eesstt  uunnee  aaccttiivvii ttéé  ttoottaalleemmeenntt  iinnddééppeennddaannttee  ddee  llaa  
rreessttaauurraattiioonn  dduu  ssii ttee  ddééggrraaddéé..  
  

ACTIVITES COUTS 

(En USD) 
Khor Angar    

OOuuvveerrttuurree    dduu  ccaannaall   dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  mmeerr  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  7000 

EEnnttrreettiieenn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ppaarr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  nneettttooyyaaggee  eett  ddee  
rreeppllaannttaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrttiiee  ssuudd  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  

2000 

AAdddduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  àà  ppaarrttii rr  dduu  ffoorraaggee  ddee  SSaammaalloouu  oouu  ddee  BBiissssiiddoorroo  21000 
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DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’ aaccttiivvii ttééss  aaggrriiccoolleess  ccoommpplléémmeennttaaii rreess  85000 

GGeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ddee  ll ’’ eeaauu  25000 

RRééaall iissaattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss  eett  àà  
ttrraavveerrss  ddeess  sseeuuii llss  ddee  rraalleennttiisssseemmeenntt    

60000 

AAmmééll iioorraattiioonn  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll ’’ aappiiccuull ttuurree  ttrraaddii ttiioonnnneell llee  30000 

SSoouuss  ttoottaall   500 000 

Atar-Damerjog    

CCoonnssttrruuccttiioonn  ddee  sseeuuii ll   ddee  rraalleennttiisssseemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  ddee  ccrruueess  85000 

SSeennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  bbeerrggeess  
ppoouurr  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  ggeessttiioonn  ddeess  ccrruueess  

50000 

IInnttrroodduuccttiioonn  dd’’ aauuttrreess  mmooyyeennss  dd’’ eexxhhaauurree  pprroopprreess  eett  aabbaannddoonn  ddee  llaa  
mmoottooppoommppee  

135000 

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ccuull ttuurreess  ffoouurrrraaggèèrreess  eett  aarrbboorriiccoolleess  ttoolléérraanntteess  lleess  
ccoonnddii ttiioonnss  dduu  mmii ll iieeuu  ((sseell   eett  tteemmppéérraattuurreess  éélleevvééeess))  

60000 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  mmééccaanniissmmeess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ppââttuurraaggeess  ccoouuppllééss  àà  llaa  
mmiissee  nnee  ddééffeennss  ddee  5500  hhaa  dd’’ aaccaacciiaass..  

80000 

EEll iimmiinnaattiioonn  ddeess  PPrroossooppiiss  35000 

AAppppuuii   àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  àà  llaa  ccoommmmeerrcciiaall iissaattiioonn  ddeess  pprroodduuii ttss  
mmaarraaîîcchheerrss  ppoouurr  uunnee  aammééll iioorraattiioonn  dduu  rreevveennuu  ddeess  ffaammii ll lleess  
mmaarrggiinnaall iissééeess  

5500 

Sous total 500000  

Total du projet 1 000 000 

  
PPllaann  ddee  ff iinnaanncceemmeenntt  ::  

••  TToottaall   ::   11..00  MM   UUSSDD  
••  LL iiggnnee  ddee  bbaassee  ::         00  UUSSDD  
••  GGEEFF  ::  11..00  MM   UUSSDD  

 
 
  
IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°  22 – PPrroommoouuvvooiirr   llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ddééffeennss  
ddeess  ppéérr iimmèèttrreess  ffoorreessttiieerrss  aauu  DDaayy  eett  MMaabbllaa  ccoouupplléé  aavveecc  ll ’’ iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  ffoouurr  aammééll iioorréé    
 
BBUUTT   DDUU  PPRROOJJEETT : PPrréésseerrvveerr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  ffoorreessttiieerrss  uunniiqquueess  dduu  DDaayy  eett  MMaabbllaa  qquuii   ccoonnssttii ttuueenntt  lleess  
cchhââtteeaauuxx  dd’’ eeaauu  ddeess  rrééggiioonnss  eenn  aavvaall   
 
DDEESSCCRRPPTTIIOONN  DDEE  LL AA   SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELL LLEE  DDEESS  SSIITTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
--  EEnnvvii rr oonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
 
LLeess  ssoollss  bbrruunnss  hhuummii ffèèrreess  ((éélléémmeennttss    nnuuttrrii ttii ffss  ddeess  ppllaanntteess))  dd’’ uunnee  bboonnnnee  ccaappaaccii ttéé  ddee  rréétteennttiioonn  ssee  
rreennccoonnttrree  ssuurr  lleess  ppllaatteeaauuxx  aavveecc  uunnee  pprrooffoonnddeeuurr  vvaarriiaabbllee  ((00,,66  àà  11  mm  ppoouurr  llee  DDaayy))..  II ll   eesstt  àà  pprréécciisseerr  qquuee  llaa  
ffoorrêêtt  dduu  DDaayy,,  ppaattrriimmooiinnee  nnaattiioonnaall ,,  eesstt  pprrooggrraammmméé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll ’’ eennvvii rroonnnneemmeenntt  àà  ddeevveennii rr  uunnee  aaii rree  
pprroottééggééee..  
  
AAuuccuunnee  ssttaattiioonn  mmééttééoorroollooggiiqquuee  nn’’ eesstt  rreecceennssééee  ddaannss  lleess  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess..  TToouutteeffooiiss  ddeess  ddoonnnnééeess  
ddiissppoonniibblleess  iinnddiiqquueenntt  uunnee  pplluuvviioommééttrriiee  eennttrree  225500  ––  330000  mmmm  aauu  DDaayy..  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ffoorreessttiièèrreess  dduu  DDaayy  
eett  MMaabbllaa  ffoonntt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  zzoonnee  àà  ccll iimmaatt  mmaarrii ttiimmee  mmaaiiss  ii ll   pplleeuutt  aauussssii   bbiieenn  eenn  ssaaiissoonn  ffrraaîîcchhee  ((ooccttoobbrree  àà  
mmaarrss))  qquu’’ eenn  ssaaiissoonn  cchhaauuddee  ((aavvrrii ll   àà  sseepptteemmbbrree))..  EEll lleess  ccoonnssttii ttuueenntt  lleess  zzoonneess  lleess  pplluuss  aarrrroossééeess  dduu  ppaayyss..  EEnn  
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pplluuss  eell lleess  bbéénnééff iicciieenntt  aauussssii   ddeess  bbrruummeess  ((nnuuaaggee  ddee  ccoonnttaaccttss))  eenn  ssaaiissoonn  ffrraaîîcchhee  ddoonntt  ll ’’ aappppoorrtt  eesstt  eessttiimméé  àà  
8800  mmmm//aann  aauu  DDaayy..  

LL’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  eesstt  ffaaiibbllee  ssuurr  lleess  ppllaatteeaauuxx  àà  ffaaiibbllee  ppeennttee  eett  aayyaanntt  eennccoorree  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  bbooiissééee..  PPaarr  
ccoonnttrree,,  eell llee  eesstt  aallaarrmmaannttee  ssuurr  lleess  ppllaatteeaauuxx  eett  vveerrssaannttss  àà  ffaaiibbllee  ccoouuvveerrttuurree  hheerrbbaaccééeess  eett  ll iiggnneeuusseess  eett  
ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  lloonnggss  ddeess  rréésseeaauuxx  hhyyddrrooggrraapphhiiqquueess  ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  ffoorrttee  ppeennttee..  

 
CCoonncceerrnnaanntt  lleess  RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ddee  llaa  zzoonnee  ffoorreessttiièèrree,,  aauu  DDaayy  ddeeppuuiiss  ff iinn  11998800  lleess  ccii tteerrnneess  eenntteerrrrééeess  
aall iimmeennttééeess  ppaarr  lleess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ssoonntt  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  
pprriinncciippaalleemmeenntt  ddeess  éélleevveeuurrss  ssééddeennttaaii rreess..  CCeess  ccii tteerrnneess  dd’’ uunnee  ffaaiibbllee  ccaappaaccii ttéé  nnee  ppeeuuvveenntt  tteennii rr  qquuee  33  àà  44  
mmooiiss  sseeuulleemmeenntt  eett  ppoosseenntt  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  qquuaall ii ttéé  dd’’ eeaauu  ddee  bbooiissssoonn..  
  
EEnnssuuii ttee  eenn  22000033,,  llee  DDaayy  aa  bbéénnééff iicciiéé  dd’’ uunnee  aadddduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  GGaarreennlléé  ssii ttuuéé  eenn  aavvaall ..  
PPuuiiss  eenn  22000055  uunn  ffoorraaggee  uunn  ffoorraaggee  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ssuurr  llee  ppllaatteeaauu  mmêêmmee  dduu  DDaayy  ccee  qquuii   ppoouurrrraaii tt  
rréédduuii rree  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llee  ccooûûtt  ddee  ll ’’ eeaauu  ccoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  ll ’’ ooppttiioonn  dd’’ aadddduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  àà  ppaarrttii rr  ddee  
GGaarreennlléé..  
  
PPaarr  ccoonnttrree  aauu  MMaabbllaa  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ssee  ll iimmii tteenntt  ppoouurr  ll ’’ iinnssttaanntt  àà  qquueellqquueess  gguueell ttaass  
aapppprroovviissiioonnnnaanntt  eenn  eeaauu  lleess  éélleevveeuurrss  eett  lleeuurr  bbééttaaii ll   ppeennddaanntt  44  àà  55  mmooiiss..  LLeess  ppootteennttiiaall ii ttééss  ddee  nnaappppeess  ddee  
ssuurrffaaccee  eett  pprrooffoonnddss  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  ccoonnnnuueess  ddaannss  ccee  mmaassssii ff..  
  
PPoouurr  ccee  qquuii   eesstt  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall ,,  llaa  ffoorrêêtt  dduu  DDaayy,,  eesstt  eesssseennttiieell lleemmeenntt  ccoommppoossééee  dduu  JJuunniippeerruuss  
pprroocceerraa,,  BBuuxxuuss  hhii llddeebbrraannttii ii   eett  TTaarrcchhoonnaanntthhuuss  ccaammpphhoorraattuuss..  LLee  FFiiccuuss  vvaassttaa  ((ff iiccuuss  ééttrraanngglleeuurr))  sseemmbbllee  
pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ss’’ iinnssttaall lleerr  aauu  ddééppeenndd  dduu  ggeennéévvrriieerr..  EEnn  ppéérriipphhéérriiee  ll ’’ AAccaacciiaa  tteebbaaiiccaa  eesstt  ddoommiinnaanntt..  LLaa  
ssttrraattee  hheerrbbaaccééee  ccoommpprreenndd  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ggrraammiinnééeess  ::  CCeenncchhrruuss  ppeennnniisseettii ffoorrmmiiss,,  CChhlloorr iiss  ppyyccnnootthhrr iixx,,  
PPaanniiccuumm  ccoolloorraattuumm,,  TTrr ii ffooll iiuumm  ccaammppeessttrree,,  LLoottuuss  aarraabbiiccuuss,,  SSiissyymmbbrr iiuumm  eerryyssiimmooiiddeess..    
  
LLee  ttrraaii tt  llee  pplluuss  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddee  llaa  ffoorrêêtt  eesstt  llaa  rrééggrreessssiioonn  dduu  ggeennéévvrriieerr  ppoouurrttaanntt  nnoonn  eexxppllooii ttéé  ppoouurr  
ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  aanniimmaallee..  LLaa  ddééggéénnéérreesscceennccee  sseemmbbllee  ccoommmmeennccéé  àà  ppaarrttii rr  ddee  llaa  cciimmee  vveerrss  llee  bbaass  eett  sseemmbbllee  
êêttrree  aauussssii   ll iiéé  àà  ll ’’ ââggee  ddee  ll ’’ aarrbbrree  aauuxx  aattttaaqquueess  ppaarraassii ttaaii rreess..  SSii   ccee  pprroocceessssuuss  ssee  ppoouurrssuuii tt  eett  ddaannss  
ll ’’ hhyyppootthhèèssee  ooùù  aauuccuunn  aamméénnaaggeemmeenntt  vviissaanntt  àà  pprroottééggeerr  eett  ffaavvoorriisseerr  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  nnaattuurreell llee  nn’’ eesstt  
eennttrreepprrii tt,,  cceett  aarrbbrree  eesstt  aappppeelléé  àà  ddiissppaarraaîîttrree  dduu  tteerrrrii ttooii rree  nnaattiioonnaall ,,  dd’’ ooùù  ll ’’ iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  
nnaattuurreell llee  aassssiissttééee  oouu  dduu  rreebbooiisseemmeenntt..  
  
CCeettttee  ffoorrmmaattiioonn  qquuii   eesstt  ssii ttuuééee  àà  ll ’’ ééttaaggee  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  ffoorrêêtt  dduu  DDaayy  eesstt  llee  vveessttiiggee  dd’’ uunnee  ffoorrêêtt  pprriimmaaii rree    
qquuii   ccoouuvvrraaii tt  jjaaddiiss  uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  iimmppoorrttaannttee  ((ddee  77  550000  hhaa  ii ll   yy  aa  ddeeuuxx  ssiièècclleess,,  llaa  ssuuppeerrff iicciiee  eesstt  ppaassssééee  àà  
22330000  hhaa  eenn  11994499  eett  990000  hhaa  aaccttuueell lleemmeenntt))..  AAuujjoouurrdd’’ hhuuii ,,  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  eenn  rrééggrreessssiioonn  ccoonnttiinnuuee  ppaarr  
ssuuii ttee  ddee  llaa  mmoorrttaall ii ttéé  éélleevvééee  ddeess  ggeennéévvrriieerrss  ((JJuunniippeerruuss  pprroocceerraa  ))  aavveecc  uunnee  ffaaiibbllee  ccaappaaccii ttéé  ddee  
rrééggéénnéérraattiioonn..  LLeess  pprriinncciippaauuxx  ffaacctteeuurrss  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  ssoonntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  llee  ssuurrppââttuurraaggee,,  llaa  ccoouuppee  ddee  
bbooiiss  eett  ll ’’ aattttaaqquuee  dd’’ uunn  cchhaammppiiggnnoonn  ppaarraassii ttee  ((AArrmmii ll lleerraa  sspp..))..  LL’’ éévvoolluuttiioonn  rrééggrreessssiivvee  ddee  cceettttee  ffoorrêêtt  ppeeuutt  
êêttrree  ééggaalleemmeenntt  dduuee  aauuxx  ffaacctteeuurrss  nnaattuurreellss  ((pplluuvviioommééttrriiee  pplluuss  rraarree))..  
  
11))  FFoorrêêtt  ddee  mmoonnttaaggnnee  àà    JJuunniippeerruuss  pprroocceerraa    
  

FFoorrêêtt  ddoommiinnééee  ppaarr  lleess  ccoonnii ffèèrreess  àà  JJuunniippeerruuss  pprroocceerraa  ::  FFoorrêêtt  dduu  DDaayy  dd’’ uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  aaccttuueell llee    
ddee  990000  hhaa  ((aall ttii ttuuddee  11000000--11778833  mm))  

  
AAuu  MMaabbllaa,,  llee  JJuunniippeerruuss  pprroocceerraa  ooccccuuppaaii tt  ééggaalleemmeenntt  aauuttrreeffooiiss  uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  
ggrraannddee  mmaaiiss  aa  pprreessqquuee  ddiissppaarruu  aauujjoouurrdd’’ hhuuii ..  LLeess  rraaiissoonnss  ssoonntt  iimmppuuttaabblleess  àà  pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  
ppaarrmmii  lleessqquueellss  llaa  rrééggrreessssiioonn  ddee  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  aassssoocciiééee  aauuxx  aaccttiioonnss  aanntthhrrooppiiqquueess..    

    
22))  FFoorrêêtt  àà  TTeerrmmiinnaall iiaa  bbrroowwnnii ii   

 
CCee  ttyyppee  ddee  ffoorrêêtt  ssee  rreennccoonnttrree  ssuurr  lleess  mmaassssii ffss  dduu  GGooddaa  ((àà  ll ’’ ééttaaggee  iinnfféérriieeuurr  dduu  DDaayy  eett  dduu  MMaabbllaa  àà  
uunnee  aall ttii ttuuddee  ccoommpprriissee  eennttrree  337700  eett    11225500  mm..  LL’’ eennsseemmbbllee  ddee  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  bbooiissééeess  ccoouuvvrreenntt  
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uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  ttoottaallee  ddee  1133  990000  hhaa  ddoonntt  88330000  HHaa  aauu  nniivveeaauu  dduu  MMaassssii ff   ddee  GGooddaa,,  eett 55  660000  hhaa  aauu  
mmaassssii ff  dduu  MMaabbllaa..  

  
--  LL aa  ssii ttuuaatt iioonn  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
 
LLeess  tteerrrreess  aaggrriiccoolleess  eett  ddee  ppaarrccoouurrss  ssoonntt  rrééggiieess  ppaarr  llee  ddrrooii tt  ccoouuttuummiieerr..  DDeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ggeessttiioonn  ddee  
ppaarrccoouurrss  eexxiisstteenntt  ddaannss  llee  ppaayyss  ::  llaa  ggeessttiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eexxiissttee  ddaannss  llee  ssuudd  eett  cceerrttaaiinneess  zzoonneess  nnoorrdd  dduu  
ppaayyss  ;;  llaa  ggeessttiioonn  ffaammii ll iiaallee  eesstt  ddee  mmiissee  ddaannss  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  GGooddaa  eett  MMaabbllaa..  AAvveecc  llaa  ggeessttiioonn  ffaammii ll iiaallee  
llee  tteerrrrii ttooii rree  eesstt  ddiivviisséé  eenn  tteerrrrooii rrss,,  ggéérrééss  ppaarr  llaa  ffaammii ll llee,,  ddaannss  lleessqquueellss  ppââttuurreenntt  lleeuurrss  aanniimmaauuxx..  LLee  bbééttaaii ll   
eexxttéérriieeuurr  aa  uunn  ddrrooii tt  ddee  ppaassssaaggee  ((dd’’ eennvvii rroonn  33  jjoouurrss))  eett,,  àà  cceerrttaaiinneess  ccoonnddii ttiioonnss  ccoommmmee  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  
rréécciipprrooccii ttéé,,  llaa  ppââttuurree  ll iimmii ttééee  ppeeuutt--êêttrree  aauuttoorriissééee..  AAvveecc  llee ttyyppee  ddee  ggeessttiioonn  eenn  vviigguueeuurr  aauu  nniivveeaauu  ddee  cceess  
zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  lleess  ppaarrccoouurrss  ssoonntt  pplluuss  ffaaccii lleess  àà  ggéérreerr..  
 
AANNAALLYYSSEE  EETT  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  AAUU  RREEGGAARRDD  DDEE  SSEESS  LL IIEENNSS  AAVVEECC  LLEESS  AANNGGEEMM EENNTTSS  CCLLIIMM AATTIIQQUUEESS  EETT  
SSEECCTTEEUURRSSQQ  CCOONNCCEERRNNEESS::     
 
LLaa  ffoorreett  dduu  DDaayy  nn''eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssoouurrccee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ll iiggnneeuussee  eett  ffoouurrrraaggèèrree,,  ccrrééaattrriiccee  ddee  bbéénnééff iicceess  
ééccoonnoommiiqquueess,,  eell llee  eesstt  aauussssii   ddiissppeennssaattrriiccee  ddeess  aavvaannttaaggeess  mmuull ttiipplleess  qquu''aassssuurree  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  ssooll   eett  ddee  
ll ''eeaauu  ccoommmmee  llaa  ddééffeennssee  ccoonnttrree  ll ''éérroossiioonn  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll ''eennvvii rroonnnneemmeenntt..  LL''uunnee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  lleess  
pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  ffoorreett  eesstt  ddee  pprrééssiiddeerr  àà  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  qquuee  rreeççooii tt  uunn  bbaassssiinn  
vveerrssaanntt..  
  
PPaarr  eexxeemmppllee,,  llee  ttrroonncc  eett  llee  ffeeuuii ll llaaggee  iinntteerrcceepptteenntt  uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss..  LLeess  ffeeuuii ll lleess  eett  lleess  
bbrraanncchheess  ttoommbbééeess  aauu  ssooll   ffoouurrnniisssseenntt  uunn  mmii ll iieeuu  ddee  ccuull ttuurree  ppoouurr  llaa  mmiiccrrooffaauunnee  eett  llaa  mmiiccrrooff lloorree..  
  
LL ''oommbbrraaggee  ddiimmiinnuuee  ll ''éévvaappoorraattiioonn  ssuuppeerrff iicciieell llee  dduu  ssooll ,,  eett  ddaannss  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  dduu  DDaayy,,  llaa  ffoorreett  ppeeuutt  
aaccccrrooîîttrree  ll ''aappppoorrtt  nnoorrmmaall   eenn  eeaauu  eenn  ccoonnddeennsseenntt  ll ''hhuummiiddii ttéé  aattmmoosspphhéérriiqquuee  
  
LL ''eexxppllooii ttaattiioonn  aabbuussiivvee  ddeess  ffoorreettss  bboouulleevveerrssee  rraappiiddeemmeenntt  ll ''ééqquuii ll iibbrree  nnaattuurreell   eett  ccoommpprroommeett  cceess  bbéénnééff iicceess..  
  
DDeess  eexxppéérriimmeennttaattiioonnss  mmeennééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  33  ssii tteess  ccllôôttuurrééss  dd’’ uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  ttoottaallee  88  hhaa  mmoonnttrreenntt  qquuee  
ccee  mmii ll iieeuu  ppeeuutt  ssee  rrééggéénnéérreerr  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  uunn  ééqquuii ll iibbrree  aacccceeppttaabbllee  mmêêmmee  ss’’ ii ll   nnee  rreevviieenntt  ppaass  àà  llaa  
ssii ttuuaattiioonn  dd’’ ii ll   yy  aa  2200  oouu  3300  aannss..  
  
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN::  
  
--      OObbjj eecctt ii ffss  eett   aacctt iivvii ttééss  

••  RRéédduuii rree  ll ’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  ppoouurr  éévvii tteerr  lleess  ddééppaarrttss  dd’’ éélléémmeennttss  ff iinnss  dduu  ssooll   eett  ffaavvoorriisseerr  
ll ’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ;;  

••  PPrroommoouuvvooii rr  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  eessppèècceess  ((ggeennéévvrriieerr,,  ooll iivviieerr,,  eettcc....))  eenn  vvooiiee  ddee  rrééggrreessssiioonn  ppaarr  llaa  
mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  eexxppéérriimmeennttaauuxx  ;;  

••  PPrroommoouuvvooii rr  lleess  aaccttiivvii ttééss  aall tteerrnnaattiivveess  ggéénnéérraattrriicceess  ddee  rreevveennuu  ;;  
••    SSeennssiibbii ll iisseerr  lleess  pprriinncciippaauuxx  uuttii ll iissaatteeuurrss  ssuurr  lleess  rrôôlleess  iimmppoorrttaanntt  jjoouuééss  ppaarr  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  

ffoorreessttiièèrreess  ;;  
••  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  aauuxxii ll iiaaii rreess  ffoorreessttiieerrss  cchhaarrggéé  ddee  ssuurrvveeii ll lleerr  lleess  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  

  
--  II nntt rr aannttss ::  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii  

sseerroonntt  ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee    
 
--      RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  

••  LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss  ssoonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ;;  
••  LLeess  ppéérriimmèèttrreess  eexxppéérriimmeennttaauuxx  ssoonntt  aamméénnaaggééss  aauu  sseeiinn  ddeess  ddeeuuxx  ééccoossyyssttèèmmeess  ffoorreessttiieerrss  ;;  
••  LLeess  pprriinncciippaauuxx  uuttii ll iissaatteeuurrss  ssoonntt  sseennssiibbii ll iissééss  àà  llaa  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneell llee  ddeess  ffoorrêêttss  ;;  
••  1100  aauuxxii ll iiaaii rreess  ffoorreessttiieerrss  ssoonntt  ffoorrmmééss  ??????  
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••  UUnn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattii ff    eesstt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  22  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  
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••  UUnn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattii ff    eesstt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  22  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  
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--  RRééssuull ttaattss  ppootteenntt iieellss  àà  lloonngg  tteerr mmee  

••  LLaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  eessppèècceess  eenn  rrééggrreessssiioonn  eesstt  aammoorrccééee    
 
MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE  ::  
 
--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss    
  
LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aassssuurreerroonntt  llaa  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  ll ’’ iinntteerrmmééddiiaaii rree  ddee  lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss  ccooooppéérraattii ffss  
eexxiissttaannttss  oouu  àà  ccrrééeerr  ddeess  ssii tteess  ppii llootteess..  LLeess  aaccttiivvii ttééss  sseerroonntt  eennccaaddrrééeess  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree,,  
ddee  ll ’’ EElleevvaaggee  eett  ddee  llaa  MMeerr,,  pplluuss  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  llaa  DDii rreeccttiioonn  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree  eett  ddeess  FFoorrêêttss  eenn  
ccooll llaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  aauuttoorrii ttééss  ccoommppéétteenntteess  ((CCoommmmiissssaaii rreess  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee,,  CCoonnsseeii llss  
rrééggiioonnaauuxx))..  LLeess  tteecchhnniicciieennss  ccoommppéétteennttss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ffoorreessttiieerr  sseerroonntt  lleess  eennccaaddrreeuurrss  ddee  ccee  pprroojjeett  eett  
uunn  ccoooorrddiinnaatteeuurr  nnaattiioonnaall   sseerraa  ddééssiiggnnéé..  
  
LLeess  aaccttiivvii ttééss  dduu  pprroojjeett  sseerroonntt  eexxééccuuttééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppaarr  ddeess  OONNGG  aappppuuyyééeess  ppaarr  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  
aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddééccoonncceennttrrééeess..  AAuu  nniivveeaauu  llooccaall   uunn  ccoommii ttéé  ddee  ggeessttiioonn  ccoommppoosséé  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  AAuu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall   uunn  ccoommiittéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  
ccoommmmiissssaaii rree  ddee  llaa  rrééppuubbll iiqquuee  ccoommpprreennaanntt  nnoottaammmmeenntt  llee  ddii rreecctteeuurr  rrééggiioonnaall   ddee  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree,,  ddeess  
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ccoonnsseeii ll   rrééggiioonnaall ,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaall ..  LL’’ eennccaaddrreemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  
dduu  pprrooggrraammmmee  sseerraa  aassssuurréé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree  eett  cceelluuii   ddee  ll ’’ hhyyddrraauull iiqquuee..  
  
UUnn  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ttuutteell llee  eett  ccoommpprreennaanntt  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ttoouuss  lleess  
ppaarrtteennaaii rreess  iimmppll iiqquuééss  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee..  LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  nnaattiioonnaall   dduu  pprrooggrraammmmee  aassssuurree  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  
dduu  ccoommiittéé..  
 
--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess    
  
LLeess  rriissqquueess  ssoonntt  ll iimmii ttééeess  eett  ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  llee  ddeeggrréé  dd’’ aapppprroopprriiaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  
aauuxx  aaccttiivvii ttééss..    
 
--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   
  
UUnn  ccoommiittéé  ddee  ppii lloottaaggee  iinntteerrsseeccttoorriieell   dduu  pprroojjeett  ccoommppoosséé  ddeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  
dd’’ eexxppllooii ttaannttss  ffoorreessttiieerrss  pprrooccééddeerraa  aauu  ssuuiivvii   eett  àà  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  pprroojjeett    
ffoouurrnnii rraa  rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  aauu  ccoommii ttéé..  LLee  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  vvaa  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  cceell lluullee  
cchhaarrggééee  dduu  ssuuiivvii   éévvaalluuaattiioonn  
  
--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  
 
CCee  pprroojjeett  eesstt  ddee  ttyyppee  iinnddééppeennddaanntt  ((ssttaanndd  aalloonnee  pprroojjeecctt))  ccaarr  aauuccuunnee  aaccttiioonn  nn’’ eesstt  eennvviissaaggééee  ppaarr  llee  ppaayyss  
ddaannss  uunn  pprroocchhee  aavveenniirr  ppoouurr  cchhaannggeerr  llaa  ssii ttuuaattiioonn..  LLee  ccooûûtt  aaddddii ttiioonnnneell   ccoouuvvrree  ddoonncc  llaa  ttoottaall ii ttéé  dduu  bbuuddggeett  
ddee  ll ’’ aaccttiioonn  pprrooppoossééee..  
  

••  TTrraavvaauuxx  ddee  CCEESS//DDRRSS            00..008800  MM  UUSSDD      
••  AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  ppéérriimmèèttrreess  eexxppéérriimmeennttaauuxx        00..009900  MM  UUSSDD  
••  AAccttiivvii ttééss  ggéénnéérraattrriicceess  ddee  rreevveennuu          00..005500  MM  UUSSDD  
••  SSeennssiibbii ll iissaattiioonn              00..003300  MM  UUSSDD  
••  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  aauuxxii ll iiaaii rreess  ffoorreessttiieerrss          00..004444  MM  UUSSDD  

  
••  TToottaall   ::   00..229944  MM   UUSSDD      
••  LL iiggnnee  ddee  bbaassee                                                                                                                                00    
••  GGEEFF::                                                                                                                                                                                          00..229944  MM   UUSSDD  
((11UUSSDD  ==   117700  FFDD))  
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IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°  33 ––  PPrroommoottiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  aaddaappttééeess  dd’’ aamméénnaaggeemmeenntt  eett  
ddee  ggeessttiioonn  ddeess  eeaauuxx  ddee  ssuurr ffaaccee  
  
BBUUTT  DDUU  PPRROOJJEETT: AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  ll ’’ iinnff ii ll ttrraattiioonn  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  llaa  pprroodduuccttiivvii ttéé  
ddeess  ppaarrccoouurrss  eett  llaa  rreecchhaarrggee  ddeess  nnaappppeess  pphhrrééaattiiqquueess pour réédduuii rree  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  zzoonneess  cciibblleess  aauuxx  
cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess..  
 
DDEESSCCRRPPTTIIOONN  DDEE  LL AA  SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  DDEESS  SSIITTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
--  EEnnvvii rr oonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  ddeess  zzoonneess  dduu  pprr oojj eett   
  
LLaa  pprriinncciippaallee  ssaaiissoonn  ddeess  pplluuiieess  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  ssuudd  oouueesstt  ((GGoobbaaaadd))  vvaa  ddee  jjuuii ll lleett  àà  sseepptteemmbbrree..  LLee  ccll iimmaatt  
ddee  ttyyppee  aarriiddee  aavveecc  uunnee  pplluuvviioommééttrriiee  mmooyyeennnnee  aannnnuueell llee  ddee  117766  mmmm  rreeppaarrttiiee  ssuurr  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  jjoouurrss..  
LLaa  tteemmppéérraattuurree  oossccii ll llee  aauuttoouurr  ddee  3300°°CC..  LL’’ hhuummiiddii ttéé  rreellaattiivvee  mmooyyeennnnee  mmeennssuueell llee  ssee  ssii ttuuee    eennttrree  4400  eett  
6655%%  eenn  jjaannvviieerr  aavveecc  uunn  eennssoolleeii ll lleemmeenntt  iinntteennssee  eett  vveennttss  ppaarrffooiiss  vviioolleennttss..  LL’’ éévvaappoorraattiioonn  ppootteennttiieell llee  
aatttteeiinntt  22  000000  mmmm//aann..  LLeess  ssoollss  ssoonntt  ddee  ttyyppee  ll iimmoonnoo  ssaabblleeuuxx..    
  
LLee  sseecctteeuurr  ddee  GGoobbaaaadd  eesstt  ttrraavveerrsséé  ppaarr  uunn  ggrraanndd  oouueedd  qquuii   ppoorrttee  llee  nnoomm  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  ddeess  ppeettii ttss  
aaff ff lluueennttss  ddoonntt  lleess  bbaassssiinnss  ssoonntt  pplluuss  rréédduuii ttss  qquuee  llee  pprreemmiieerr..  LLee  vvii ll llaaggee  dd’’ AAss  EEyyllaa  cchheeff  ll iieeuu  ddee  llaa  zzoonnee  eesstt  
aall iimmeennttéé  ppaarr  uunn  ffoorraaggee  mmaaiiss  lleess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  ddee  llaa  zzoonnee  ssoonntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  mmaall   ccoonnnnuueess..  AA  ppaarrtt  
qquueellqquueess  ssoouurrcceess  ssaallééeess  aauu  LLaacc  AAbbhhéé  ii ll   nn’’ yy  ppaass  ddee  ccoouurrss  dd’’ eeaauu  ppeerrmmaanneenntt..  LLeess  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  
eett  lleess  éélleevveeuurrss  eexxppllooii tteenntt  llaa  nnaappppee  pphhrrééaattiiqquuee..  LLee  nniivveeaauu  ddee  cceettttee  nnaappppee  ccoommmmeennccee  àà  bbaaiisssseerr  cceess  
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ccoommpprroommeettttaanntt  mmêêmmee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  aaggrriiccoollee  jjaaddiiss  pprroossppèèrree  ddaannss  llaa  zzoonnee..  
 
--  LL aa  ssii ttuuaatt iioonn  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
 
LLaa  zzoonnee  dduu  pprroojjeett  eesstt  hhaabbii ttééee  ppaarr  ddeeuuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  dd’’ éélleevveeuurrss  qquuee  ssoonntt  lleess  AAffaarrss  eett  lleess  IIssssaass..  LLeess  
tteerrrraasssseess  ddee  ll ’’ oouueedd  GGoobbaaaadd  ddoonntt  llaa  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ssee  ttrroouuvvee  eenn  EEtthhiiooppiiee  aabbrrii tteenntt  
qquueellqquueess  330000  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  qquuii   ssee  ssoonntt  ddéévveellooppppééeess  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  8800..  LLaa  zzoonnee  
ppoossssèèddee  uunnee  ddeess  ccooooppéérraattiivveess  aaggrriiccoolleess  llaa  mmiieeuuxx  ssttrruuccttuurrééee  dduu  ppaayyss..  SSuurr  ttoouutt  llee  rreessttee  dduu  tteerrrrii ttooii rree  ddee  
ll ’’ aarrrroonnddiisssseemmeenntt  dd’’ AAss  EEyyllaa  ll ’’ éélleevvaaggee  eexxtteennssii ff   eesstt  pprraattiiqquuéé  aavveecc  ssoonn  lloott  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ddee  
ppaarrccoouurrss  aauuttoouurr  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu,,  ddeess  vvii ll llaaggeess  dduuee  àà  llaa  rreessttrriiccttiioonn  ddee  mmoobbii ll ii ttéé  ddeess  ttrroouuppeeaauuxx  
ssééddeennttaarriissééss..    
 
AANNAALL YYSSEE  EETT   JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN    
 
LLaa  sséécchheerreessssee  rrééccuurrrreennttee  aassssoocciiééee  àà  llaa  pprreessssiioonn  aanntthhrrooppiiqquuee  ((ccrrooii tt  dduu  bbééttaaii ll   eett  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn))  aa  uunn  
iimmppaacctt  nnééggaattii ff   ssuurr  llee  mmii ll iieeuu  nnaattuurreell ..  LLee  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall   aaiiddee  àà  mmaaiinntteenniirr  eett  àà  aammééll iioorreerr  llaa  ccaappaaccii ttéé  
dd''iinnff ii ll ttrraattiioonn  dduu  ssooll   àà  ttrraavveerrss  sseess  rraacciinneess  eett  ll ii ttiièèrree  rreettiieenntt  llee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ssuuppeerrff iicciieell   eett  lluuii   llaaiissssee  
ddaavvaannttaaggee  ddee  tteemmppss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  ll ''eeaauu  ddee  ss''iinnff ii ll ttrreerr..  GGrrââccee  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  rruuiisssseell lleemmeenntt  
ssuuppeerrff iicciieell ,,  lleess  ttaauuxx  dd''éérroossiioonn  ssoonntt  sseennssiibblleemmeenntt  rréédduuii ttss..  
  
CCee  mmii ll iieeuu  ffrraaggii ll iisséé  ppeeuutt  êêttrree  ssoouummiiss  àà  ll ''éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  eett  ééooll iieennnnee  qquuii   aa  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  
nnoommbbrreeuusseess  eett  iimmppoorrttaanntteess  ppoouurr  ll ''ééccoollooggiiee  eett  ll ''ééccoonnoommiiee  hhuummaaiinnee  ccaarr  eell llee  eennllèèvvee  llaa  ccoouucchhee  
ssuuppeerrff iicciieell llee  eett  pprroodduuccttiivvee  dduu  ssooll ,,  eennddoommmmaaggee  lleess  ppiisstteess  eett  lleess  eexxppllooii ttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  ppaarr rraavviinneemmeenntt,,  
eett  pprroovvooqquuee  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ll ''eennvvii rroonnnneemmeenntt  qquuii   nnee  ppeeuutt  êêttrree  eennrraayyééee  qquuee  mmooyyeennnnaanntt  ddee  ggrraannddss  
eeff ffoorrttss..  
  
CCeess  ffaacctteeuurrss  pphhyyssiiqquuee,,  ccll iimmaattiiqquuee  eett  aanntthhrrooppiiqquuee  aassssoocciiééss  eennttrraaîînneenntt  uunnee  mmaauuvvaaiissee  iinnff ii ll ttrraattiioonn  ddee  ll ’’ eeaauu  
ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ((nnoonn  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee)),,  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiivvii ttéé  ddeess  ppaarrccoouurrss  nnaattuurreellss  ((ffaaiibbllee  
pprroodduuccttiivvii ttéé  dduu  bbééttaaii ll ))..  CCee  qquuii   aa  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  ppaauuppéérriissaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  eett  aaggrriiccuull tteeuurrss  
nn’’ aayyaanntt  ppaass  ddeess  rreessssoouurrcceess  aall tteerrnnaattiivveess..  
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CCee  pprrooggrraammmmee  àà  ttrraavveerrss  lleess  ttrraavvaauuxx  ssiimmpplleess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss    eett  uunnee  ggeessttiioonn  
rraaiissoonnnnééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess  aa  ppoouurr  oobbjjeett  llaa  rreessttaauurraattiioonn  dd’’ uunn  ééqquuii ll iibbrree  aaff iinn  dd’’ aammééll iioorreerr  llee  
nniivveeaauu  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  rréédduuiirree  ll ’’ eexxooddee  rruurraall ..  
  
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
  
--  OObbjj eecctt ii ffss  eett   aacctt iivvii ttééss  

oo  RRéédduuii rree  ll ’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  ;;  
oo  AAmmééll iioorreerr  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ddeess  éélleevveeuurrss  eett  lleeuurr  bbééttaaii ll   ;;  
oo  AAmmééll iioorraattiioonn  dduu  ddiissppoonniibbllee  ffoouurrrraaggeerr  àà  ttrraavveerrss  aauussssii   dd’’ uunnee  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneell llee  

--    II nntt rr aannttss :   
oo  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii   

sseerroonntt  ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee    
 
--  RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  

oo  LL’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  eesstt  rréédduuii ttee  ggrrââccee  àà  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ddeess  ssoollss  ;;  
oo  LLeess  éélleevveeuurrss  ssoonntt  ffoorrmmééss  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  ssiimmpplleess  ddee  mmaaîîttrriissee  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ;;  
oo  LL’’ ooff ffrree  ffoouurrrraaggèèrree  ddeess  zzoonneess  aamméénnaaggééeess  eesstt  aammééll iioorrééee  ;;  
oo  LLaa  ddiissppoonniibbii ll ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  eesstt  aammééll iioorrééee  ppoouurr  ll ’’ aabbrreeuuvveemmeenntt  dduu  bbééttaaii ll   eett  lleess  éélleevveeuurrss  

 
--  RRééssuull ttaattss  àà  lloonngg  tteerr mmee      

oo  RReessssoouurrcceess  hhaall iieeuuttiiqquueess  ccoonnsseerrvvééeess  
oo  EExxtteennssiioonnss  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ll iimmii ttééeess  

 
MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE    
 
--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss    
  
LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aassssuurreerroonntt  llaa  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  ll ’’ iinntteerrmmééddiiaaii rree  ddee  lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss  ccooooppéérraattii ffss  
eexxiissttaannttss  oouu  àà  ccrrééeerr  ddeess  ssii tteess  ppii llootteess..  LLeess  aaccttiivvii ttééss  sseerroonntt  eennccaaddrrééeess  ppaarr  lleess  mmiinniissttèèrreess  eett  iinnssttii ttuuttiioonnss  
ccoommppéétteennttss  ((MMiinniissttèèrreess  cchhaarrggééss  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree,,  CCeennttrree  dd’’ EEttuuddeess  eett  ddee  
RReecchheerrcchheess  ddee  DDjj iibboouuttii ))  eenn  ccooll llaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  aauuttoorrii ttééss  ccoommppéétteenntteess  ((CCoommmmiissssaaii rreess  ddee  llaa  
RRééppuubbll iiqquuee,,  CCoonnsseeii llss  rrééggiioonnaauuxx))..  
 
LLee  pprroojjeett  sseerraa  ppii lloottéé  ppaarr  uunn  ccoommiittéé  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ccoommpprreennaanntt  lleess  
ddééppaarrtteemmeennttss  tteecchhnniiqquueess  ccoonncceerrnnééss..  AAuu  nniivveeaauu  llooccaall   ii ll   yy  aauurraa  uunn  CCoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  ccoommppoosséé  ddeess  
sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLee  pprroojjeett  sseerraa  eexxééccuuttéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppaarr  ddeess  
ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss..  
 
--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess    
  
LLeess  rriissqquueess  ssoonntt  ll iimmii ttééeess  eett  ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  llee  ddeeggrréé  dd’’ aapppprroopprriiaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  
aauuxx  aaccttiivvii ttééss..    

  
--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   
  
UUnn  ccoommiittéé  ddee  ppii lloottaaggee  iinntteerrsseeccttoorriieell   dduu  pprroojjeett  ccoommppoosséé  ddeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  
ddeess  éélleevveeuurrss  pprrooccééddeerraa  aauu  ssuuiivvii   eett  àà  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  pprroojjeett    ffoouurrnnii rraa  
rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  aauu  ccoommiittéé..  
 
--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  

 
CCee  pprroojjeett  eesstt  ddee  ttyyppee  iinnddééppeennddaanntt  ((ssttaanndd  aalloonnee  pprroojjeecctt))  ccaarr  aauuccuunnee  aaccttiioonn  nn’’ eesstt  eennvviissaaggééee  ppaarr  llee  ppaayyss  
ddaannss  uunn  pprroocchhee  aavveenniirr  ppoouurr  cchhaannggeerr  llaa  ssii ttuuaattiioonn..  LLee  ccooûûtt  aaddddii ttiioonnnneell   ccoouuvvrree  ddoonncc  llaa  ttoottaall ii ttéé  dduu  bbuuddggeett  
ddee  ll ’’ aaccttiioonn  pprrooppoossééee..  
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••  TTrraavvaauuxx  ddee  CCEESS//DDRRSS                        00..112200  MM  UUSSDD  
••  IInnffrraassttrruuccttuurree  dd’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ((éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess))      11..118800  MM  UUSSDD  
• AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  ppéérriimmèèttrreess  ffoouurrrraaggeerrss  eett  ggeessttiioonn                00..111100  MM  UUSSDD 
• SSeennssiibbii ll iissaattiioonn                    00..003377  MM  UUSSDD 
 
--  TToottaall   ::         11..444477  MM   UUSSDD    
--  LL iiggnnee  ddee  bbaassee      00    
--  GGEEFF::          11..444477  MM   UUSSDD  
((11UUSSDD  ==   117700  FFDD))  

  
 
  
IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°  44 ––  AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  ppoouurr  
rréédduuiirree  lleess  rr iissqquueess  aassssoocciiééss  àà  ll ’’ éélleevvaaggee  eexxtteennssii ff   ttrraaddii ttiioonnnneell ..  
  
BBUUTT  DDUU  PPRROOJJEETT: AAmmééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  nnaattuurreell llee  ddeess  ppââttuurraaggeess pour réédduuii rree  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  
ddeess  rrééggiioonnss  dduu  NNoorrdd--oouueesstt  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  TTaaddjjoouurraahh  ((aarrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  DDoorrrraa))  eett  llaa  rrééggiioonn  dd’’ AAssssaammoo  
dduu  ddiissttrriicctt  dd’’ AAll ii --SSaabbiieehh  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess..  
 
DDEESSCCRRPPTTIIOONN  DDEE  LL AA   SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELL LLEE  DDEESS  SSIITTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
--  EEnnvvii rr oonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
 
LLeess  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess  eenn  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   oonntt  ffrraaggii ll iisséé  
ddaavvaannttaaggee  lleess  ppaarrccoouurrss  eett  llee  cchheepptteell   eennrreeggiissttrree  ddeess  ppeerrtteess  éénnoorrmmeess..  EEnn  eeff ffeett,,  llaa  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  
ddéésseerrttii ff iiccaattiioonn  eesstt  aasssseezz  aavvaannccéé  ssuurr  lleess  ssii tteess  dduu  pprroojjeett  qquuii   ssoonntt  lleess  pplluuss  aaff ffeeccttééss  ::  rrééggiioonn  dduu  NNoorrdd--oouueesstt  
dduu  ddiissttrriicctt  ddee  TTaaddjjoouurraahh  ((aarrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  DDoorrrraa))  eett  llaa  rrééggiioonn  dd’’ AAssssaammoo  dduu  ddiissttrriicctt  dd’’ AAll ii --SSaabbiieehh..  CCeess  
rrééggiioonnss  ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarr  ::  
 

oo  LLee  ddééff iiccii tt  hhyyddrriiqquuee  ::  ll ’’ hhyyppeerraarriiddii ttéé  dduu  ccll iimmaatt  ppeerrttuurrbbee  sséérriieeuusseemmeenntt  lleess  ccoommpplleexxii ttééss  
bbiioollooggiiqquueess  ddeess  tteerrrreess  ddee  ppaarrccoouurrss  rreennddaanntt  ll ’’ ééccoossyyssttèèmmee  vvuullnnéérraabbllee  

oo  LLee  ssuurrppââttuurraaggee  ::  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  ttrroouuppeeaauuxx  aauuttoouurr  ddeess  ppooiinnttss  dd’’ eeaauu  ff iixxeess  eett  ddeess  cceennttrreess  
uurrbbaaiinnss  sseeccoonnddaaii rreess  eennttrraaîînnee  uunnee  rraarrééffaaccttiioonn  ddeess  eessppèècceess  vvééggééttaalleess  ddee  bboonnnnee  qquuaall ii ttéé  eenn  rraaiissoonn  
ddee  llaa  ssuurrcchhaarrggee  ddeess  ppaarrccoouurrss  qquuii   ssee  ttrraadduuii tt  ppaarr  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  ppaarr  llee  cchheepptteell   dd’’ uunnee  qquuaannttii ttéé  
dd’’ uunnii ttéé  ffoouurrrraaggèèrree  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  ccaappaaccii ttéé  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  nnaattuurreell llee..  

  
CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  eennttrraaîînnee  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  oouu  ddiissppaarrii ttiioonn  ddeess  eessppèècceess  hheerrbbaaccééeess  eett  ll iiggnneeuusseess  ddee  bboonnnnee  
vvaalleeuurr  
  
--  LL aa  ssii ttuuaatt iioonn  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
 
LL’’ éélleevvaaggee  ttrraannsshhuummaanntt  ccoonnssttii ttuuee  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuu  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddeess  ssii tteess..  LLaa  
ddééggrraaddaattiioonn  dduu  mmii ll iieeuu  aa  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  ffaaiibbllee  pprroodduuccttiivvii ttéé  ddeess  ppaarrccoouurrss,,  uunn  aaff ffaaiibbll iisssseemmeenntt  
dduu  cchheepptteell   eexxppoosséé  aauuxx  mmaallaaddiieess..  AAuussssii ,,    llaa  ddéésseerrttii ff iiccaattiioonn  aa  uunn  iimmppaacctt  nnééggaattii ff   ssuurr  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  vviiee  
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii   ssoouuvveenntt  nn’’ oonntt  dd’’ aauuttrree  aall tteerrnnaattiivvee  qquuee  ll ’’ eexxooddee  vveerrss  lleess  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  ooùù  rrééssiiddee  
ddééjjàà  pprrèèss  ddee  7755  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  nnaattiioonnaallee  
 
AANNAALLYYSSEE  EETT  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  AAUU  RREEGGAARRDD  DDEE  SSEESS  LL IIEENNSS  AAVVEECC  LLEESS  AANNGGEEMM EENNTTSS  CCLLIIMM AATTIIQQUUEESS  EETT  
SSEECCTTEEUURRSSQQ  CCOONNCCEERRNNEESS::     
 
DDuu  ffaaii tt  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  sséécchheerreessssee  ffrrééqquueenntteess,,  llee  bbééttaaii ll   eexxeerrccee  uunnee  pprreessssiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffoorrttee  ssuurr  lleess  
rreessssoouurrcceess  vvééggééttaalleess  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoonntt  uunnee  ssuurreexxppllooii ttaattiioonn  eennttrraaîînnaanntt  uunn  aaff ffaaiibbll iisssseemmeenntt  ddeess  
aanniimmaauuxx  aavveecc  uunnee  mmoorrttaall ii ttéé  aaccccrruuee  eett  uunn  ffaaiibbllee  rreennddeemmeenntt..  CCeettttee  ssii ttuuaattiioonn  eesstt  aaggggrraavvééeess  ppaarr  lleess  
mméétthhooddeess  ddee  ggeessttiioonn  ii rrrraattiioonnnneell lleess  ((ccoonnttiinnuuee))  ddeess  ppaarrccoouurrss  eett  lleess  ffaacctteeuurrss  aanntthhrrooppiiqquueess  
((ddéébbooiisseemmeenntt,,eettcc))..  
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LLee  pprroojjeett  ppeerrmmeettttrraa  ddee  rrééttaabbll ii rr  ll ’’ ééqquuii ll iibbrree  qquuii   eexxiissttee  eennttrree  lleess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn    eenn  rreessssoouurrcceess  
vvééggééttaalleess  ((eenn  ppaarrttiiccuull iieerr  ppoouurr  llee  ffoouurrrraaggee  ddeess  ppââttuurraaggeess,,  llaa  ccuueeii ll lleettttee  ddee  ffrruuii ttss  eett  ggoouusssseess  eett  llee  bbooiiss  ddee  
cchhaauuffffee))  eett  lleess  ccaappaaccii ttééss  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn    ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn..  
  
SSii   aauuccuunnee  mmeessuurree  nn’’ eesstt  eennttrreepprriissee,,  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  sseerraa  ii rrrréévveerrssiibbllee  aavveecc  ttoouutteess  lleess  
ccoonnssééqquueenncceess  qquuee  cceellaa  iimmppll iiqquuee  ::  ppaauuppéérriissaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddeess  éélleevveeuurrss  nnoommaaddeess  qquuii   nn’’ aauurroonntt  dd’’ aauuttrree  
ssoolluuttiioonn  qquuee  ddee  vveennii rr  aaggrraannddii rr  lleess  mmiisséérreeuuxx  ddeess  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  eett  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  ddee  llaa  ccaappii ttaallee  ooùù  
rrééssiiddee  ddééjjàà  pprrèèss  ddee  6655  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  
  
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN::  
  
--      OObbjj eecctt ii ffss  eett   aacctt iivvii ttééss  

oo  aammééll iioorraattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiivvii ttéé  ddeess  ppââttuurraaggeess  eett  dduu  ssyyssttèèmmee  ttrraaddii ttiioonnnneell   ddee  ggeessttiioonn  ccoonnttiinnuuee  
ddeess  ppaarrccoouurrss  

oo  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ssyyssttèèmmee  ddee  mmiiss  eenn  ddééffeennss  tteemmppoorraaii rree  eett  rroottaattiivvee  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  ccoonnssttii ttuuttiioonn  
ddee  rréésseerrvvee  ffoouurrrraaggèèrree  eenn  ppéérriiooddee  ddee  ssoouudduurree  oouu  ddee  sséécchheerreessssee  

oo  SSttrruuccttuurraattiioonn  oouu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  éélleevveeuurrss  eenn  ggrroouuppeemmeennttss  ccooooppéérraattii ffss  
oo  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  rraattiioonnnneell llee  dd’’ éélleevvaaggee  
oo  FFoorrmmaattiioonn  dd’’ aauuxxii ll iiaaii rreess  vvééttéérriinnaaiirreess  iissssuuss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess    

  
--  II nntt rr aannttss ::  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii  

sseerroonntt  ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee    
 
--      RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  

••  GGeessttiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  ccooll lleeccttii ffss  aammééll iioorrééee  ggrrââccee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  mmiiss  eenn  ddééffeennss  ddaannss  lleess  
zzoonneess  ddee  ppââttuurraaggee  hhaabbii ttuueell llee,,  

••  LL’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  nnoommaaddeess  eenn  ccooooppéérraattiivvee    
••  LLeess  éélleevveeuurrss  cciibblleess  ssoonntt  iinnii ttiiééss  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  dd’’ éélleevvaaggee  rraattiioonnnneell   ((ddééssttoocckkaaggee  ddeess  ttrroouuppeeaauuxx,,  

ssooiinnss  vvééttéérriinnaaii rreess,,  eettcc..))  
••  AAuuxxii ll iiaaii rreess  dd’’ éélleevvaaggee  ffoorrmmééss  aauu  sseeiinn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess    

 
--  RRééssuull ttaattss  ppootteenntt iieellss  àà  lloonngg  tteerr mmee  

••  LLeess  ppaarrccoouurrss  ssee  rrééggéénnèèrreenntt  aavveecc  uunnee  rreepprriissee  ddeess  eessppèècceess  ffoouurrrraaggèèrreess    
••  DDeess  rréésseerrvveess  ddee  ffoouurrrraaggee  ssoonntt  ccoonnssttii ttuuééeess  aauu    nniivveeaauu  ddeess  ssii tteess  
••  LLeess  rreennddeemmeennttss  ddeess  aanniimmaauuxx  ss’’ aammééll iioorreenntt  
••  LLeess  éélleevveeuurrss  nnoommaaddeess  ssoonntt  mmiieeuuxx  ssttrruuccttuurrééss  eett  ffoorrmmééss  

 
MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE  ::  
 
--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss    
  
LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aassssuurreerroonntt  llaa  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  ll ’’ iinntteerrmmééddiiaaii rree  ddee  lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss  ccooooppéérraattii ffss  
eexxiissttaannttss  oouu  àà  ccrrééeerr  ddeess  ssii tteess  ppii llootteess..  LLeess  aaccttiivvii ttééss  sseerroonntt  eennccaaddrrééeess  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree,,  
ddee  ll ’’ EElleevvaaggee  eett  ddee  llaa  MMeerr,,  pplluuss  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  ll ’’ EElleevvaaggee  eett  ddeess  SSeerrvviicceess  VVééttéérriinnaaii rreess  
eenn  ccooll llaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  aauuttoorrii ttééss  ccoommppéétteenntteess  ((CCoommmmiissssaaii rreess  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee,,  CCoonnsseeii llss  
rrééggiioonnaauuxx))..  LLeess  tteecchhnniicciieennss  ccoommppéétteennttss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll ’’ aaggrroo--  ffoorreesstteerriiee  eett  ddee  llaa  ssaannttéé  aanniimmaallee  
sseerroonntt  lleess  eennccaaddrreeuurrss  ddee  ccee  pprroojjeett  eett  uunn  ccoooorrddiinnaatteeuurr  nnaattiioonnaall   sseerraa  ddééssiiggnnéé..  
  
--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess    
  
LLeess  rriissqquueess  ssoonntt  ll iimmii ttééeess  eett  ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  llee  ddeeggrréé  dd’’ aapppprroopprriiaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  
aauuxx  aaccttiivvii ttééss..    
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--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   
  
UUnn  ccoommiittéé  ddee  ppii lloottaaggee  iinntteerrsseeccttoorriieell   dduu  pprroojjeett  ccoommppoosséé  ddeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  
ddeess  éélleevveeuurrss  pprrooccééddeerraa  aauu  ssuuiivvii   eett  àà  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  pprroojjeett    ffoouurrnnii rraa  
rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  aauu  ccoommiittéé..  LLee  ccoommiittéé  ddee  ppii lloottaaggee  vvaa  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  cceell lluullee  cchhaarrggéé  dduu  
ssuuiivvii   éévvaalluuaattiioonn  
  
--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  
 
CCee  pprroojjeett  eesstt  ddee  ttyyppee  iinnddééppeennddaanntt  ((ssttaanndd  aalloonnee  pprroojjeecctt))  ccaarr  aauuccuunnee  aaccttiioonn  nn’’ eesstt  eennvviissaaggééee  ppaarr  llee  ppaayyss  
ddaannss  uunn  pprroocchhee  aavveenniirr  ppoouurr  cchhaannggeerr  llaa  ssii ttuuaattiioonn..  LLee  ccooûûtt  aaddddii ttiioonnnneell   ccoouuvvrree  ddoonncc  llaa  ttoottaall ii ttéé  dduu  bbuuddggeett  
ddee  ll ’’ aaccttiioonn  pprrooppoossééee..  
  
••  GGeessttiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss              00..553300  MM  UUSSDD  
••  TTrraavvaauuxx  ddee  mmiissee  eenn  ddééffeennss  ddeess  zzoonneess  ddee  ppââttuurraaggee          00..668800  MM  UUSSDD  
••  SSttrruuccttuurraattiioonn  eett  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss              00..110000  MM  UUSSDD  
••  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  dd’’ éélleevvaaggee  rraattiioonnnneell       00..009900  MM  UUSSDD  
••  FFoorrmmaattiioonn  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  AAuuxxii ll iiaaii rreess  vvééttéérriinnaaii rreess  llooccaauuxx      00..330000  MM  UUSSDD  
  
••  TToottaall   ::             11..77  MM   UUSSDD  
••  LL iiggnnee  ddee  bbaassee                                                                                                                                                        00    
••  GGEEFF::      11..77  MM   UUSSDD  
((11UUSSDD  ==   117700  FFDD))  
  
 
  
IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°  55 ––  PPrroommoottiioonn  ddeess  eexxppllooii ttaattiioonnss  dd’’ aaggrroo--éélleevvaaggee  
iinnttééggrréé  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  tteecchhnniiqquueess  dd’’ ii rr rr iiggaattiioonn  eett  dd’’ eexxhhaauurree  ppoouurr   lluutttteerr   ccoonnttrree  llaa  ssaall iinnii ttéé  
ddeess  tteerrrreess  
  
BBUUTT  DDUU  PPRROOJJEETT: AAmmééll iioorraattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess,,  ddee  ll ’’ aassssoocciiaattiioonn  ddee  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree//éélleevvaaggee  eett  ddee  
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ssaall iinnii ttéé  ddeess  tteerrrreess  aaggrriiccoolleess  pour réédduuii rree  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  ddee  DDiikkhhii ll ,,  llaa  
ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  TTaaddjjoouurraahh  eett  llee  ddiissttrriicctt  dd’’ AAll ii   SSaabbiieehh  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess..  
 
DDEESSCCRRPPTTIIOONN  DDEE  LL AA  SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  DDEESS  SSIITTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
--  EEnnvvii rr oonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  ddeess  zzoonneess  dduu  pprr oojj eett   
  
LL’’ aaggrriiccuull ttuurree  eesstt  uunnee  aaccttiivvii ttéé  rréécceennttee  eenn  rrééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   eett  ssuubbii   ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  mmuull ttiipplleess  ll iiééeess  
aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  ((pplluuvviioommééttrriiee  ffaaiibbllee  eett  ii rrrréégguull iièèrree,,  ssaall iinnii ttéé  ccrrooiissssaannttee  ddeess  eeaauuxx  
dd’’ ii rrrriiggaattiioonn))..  GGrrââccee  àà  ll ’’ aappppuuii   dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  ppéérriimmèèttrreess  aaggrriiccoolleess  ssee  ssoonntt  mmuull ttiippll iiééss  ddeeppuuiiss  
ddeeuuxx  ddéécceennnniieess  ssuurr  lleess  tteerrrraasssseess  ddeess  oouueeddss  ooùù  eexxiissttee  uunnee  ddiissppoonniibbii ll ii ttéé  dd’’ eeaauu  eett  ddee  tteerrrreess  aall lluuvviioonnnnaaiirreess..  
LLaa  pprriinncciippaallee  ccoonnttrraaiinnttee    eesstt  llaa  qquuaannttii ttéé  eett  qquuaall ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu..  EEnn  eeff ffeett,,    llee  nniivveeaauu  ddee  ll ’’ eeaauu  ddaannss  lleess  ppuuii ttss  
bbaaiissssee  eenn  ppéérriiooddee  ddee  sséécchheerreessssee,,  ccee  qquuii   ffaavvoorriissee  ééggaalleemmeenntt  llaa  ssaall iinniissaattiioonn..  CCeellaa  aa  uunn  iimmppaacctt  nnééggaattii ff   ssuurr  
llaa  pprroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee  eett  lleess  rreevveennuuss  ddeess  ffaammii ll lleess  dd’’ aaggrroo--éélleevveeuurrss  ddeess  ssii tteess  cciibblleess  dduu  pprroojjeett  qquuii   ssoonntt  
GGoobbaaaadd  ((ddiissttrriicctt  ddee  DDiikkhhii ll )),,  ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  TTaaddjjoouurraahh  ((SSaaggaall lloouu,,  KKaallaaff   eett  AAmmbbaabboo))  eett  AAssssaammoo  
((ddiissttrriicctt  dd’’ AAll ii --SSaabbiieehh))..  
  
IInnvveerrsseemmeenntt,,  lleess  ccrruueess  ppéérriiooddiiqquueess  ddeess  oouueeddss  eett  ll ’’ éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  ccaauusseenntt    ddeess  ddééggââttss  aauuxx  
iinnffrraassttrruuccttuurreess  hhyyddrraauull iiqquueess  eett  aauuxx  rrééccooll tteess..  LL’’ aaccttiivvii ttéé  aaggrriiccoollee  ddoommiinnaannttee  eesstt  llee  mmaarraaîîcchhaaggee  eett  uunn  ppeeuu  
dd’’ aarrbboorriiccuull ttuurree  ffrruuii ttiièèrree  aassssoocciiééee  ppaarrffooiiss    àà  uunn  éélleevvaaggee  ddee  qquueellqquueess  ttêêtteess  ddee  bbééttaaii ll   sseemmii   ssééddeennttaaii rree  ::  lleess  
aanniimmaauuxx  ppââttuurreenntt  lleess  ppaarrccoouurrss  aavvooiissiinnaannttss  ppeennddeenntt  lleess  ppéérriiooddeess  ffaavvoorraabblleess  qquuii   ffoonntt  ssuuii ttee  aauuxx  rraarreess  
pplluuiieess  ((nnoottaammmmeenntt  ddee  ll ’’ ééttéé,,  eenn  ssaaiissoonn  ««  KKaarraann//KKaarrmmaa))  eett  rreeççooiivveenntt  ddeess  ccoommpplléémmeennttss  ddee  ccéérrééaalleess  ((mmaaïïss  
oouu  ssoonn  ddee  bblléé))..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  ll ’’ aassssoocciiaattiioonn  aaggrriiccuull ttuurree  éélleevvaaggee  ccoonnssttii ttuuee  uunnee  ddeess  aall tteerrnnaattiivveess  ppoouurr  
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ddiivveerrssii ff iieerr  lleess  pprroodduuccttiioonnss  eett  ddéévveellooppppeerr  ll ’’ éélleevvaaggee  ssééddeennttaaii rree  ppaarr  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  àà  llaarrggee  éécchheell llee  ddaannss  
lleess  ppéérriimmèèttrreess  dd’’ eessppèècceess  ffoouurrrraaggèèrreess  aaddaappttééeess,,  ccee  qquuii   aall llééggeerraaii tt  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  ppaarrccoouurrss  aalleennttoouurr..  
  
PPoouurr  éévvii tteerr  llaa  ssuurreexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  nnaappppeess  ppaarr  ll ’’ uuttii ll iissaattiioonn  dduu  mmooyyeenn  dd’’ eexxhhaauurree  hhaabbii ttuueell ,,  llee  pprroojjeett  
ppeerrmmeettttrraa  ll ’’ iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  aall tteerrnnaattiivvee  ((ééooll iieennnnee,,  ppoommppee  ssoollaaiirree,,  ppoommppee  àà  ppééddaallee))  eett  
ééggaalleemmeenntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  tteecchhnniiqquueess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  bbeerrggeess  ccoonnttrree  lleess  ccrruueess  ((ssyyssttèèmmee  ddee  
ggaabbiioonnss,,  sseeuuii llss  ddee  rraalleennttiisssseemmeenntt  ddeess  eeaauuxx))..  
  
--  LL aa  ssii ttuuaatt iioonn  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
 
LLeess  aaggrroo--éélleevveeuurrss  ddeess  zzoonneess  cciibbllééeess  ppaarr  llee  pprroojjeett  eennrreeggiissttrreenntt  uunnee  bbaaiissssee  ddee  lleeuurrss  pprroodduuccttiioonnss  eett  uunnee  
ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  lleeuurrss  rreevveennuuss..  LLeess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  oonntt  aammeennéé  uunn  aabbaannddoonn  ddee  
qquueellqquueess  110000  ppaarrcceell lleess  aaggrriiccoolleess  àà  GGoobbaaaadd  eett  dd’’ uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddaannss  llaa  ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  TTaaddjjoouurraahh  
eenn  rraaiissoonn  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  ssaall iinnii ttéé  pprrééccooccee  ddeess  tteerrrreess  eett//oouu  ddeess  ccrruueess  ddéévvaassttaattrriicceess  ddeess  oouueeddss..  LLaa  
ssii ttuuaattiioonn  ddeess  aaggrroo--éélleevveeuurrss  ss’’ eesstt  aaggggrraavvééee  rréégguull iièèrreemmeenntt  aavveecc  dd’’ iimmppoorrttaanntteess  ppeerrtteess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  
rrééccooll tteess  eett  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  hhyyddrrooaaggrriiccoolleess  ssooii tt  àà  ccaauussee  ddee  ll ’’ iimmppaacctt  ddeess  ccrruueess  eett  ddee  ll ’’ éérroossiioonn  oouu  ddee  llaa  
ssaall iinnii ttéé..  SSuurr  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  pplluuss  ddee  335500  ppéérriimmèèttrreess  aaggrriiccoolleess  ddeess  33  ssii tteess  dduu  pprroojjeett,,  eennvviirroonn  uunn  qquuaarrtt  
nn’’ eesstt  ppaass  rréégguull iièèrreemmeenntt  ccuull ttiivvééee  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddééccrrii ttss  ccii --ddeessssuuss..  
      
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ssuurr  sseess  ffoonnddss  pprroopprreess,,  aa  llaannccéé  eenn  22000055  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  ddiivveerrssii ff iiccaattiioonn  ddeess  
pprroodduuccttiioonnss  ppaarr  llaa  ppllaannttaattiioonn  ddee  vvaarriiééttééss  ddee  ppaallmmiieerr  ddaattttiieerr  ppeerrffoorrmmaanntteess  iinn--vvii ttrroo  rreeççuueess  ddee  ll ’’ AArraabbiiee  
ssaaoouuddii ttee  ((11330000  ppiieeddss  ppllaannttééss  eenn  22000055  eett  66550000  ppiieeddss  qquuii   ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  dd’’ êêttrree  ppllaannttééss  ppeennddaanntt  llaa  ssaaiissoonn  
ffrraaîîcchhee  2200006622000077))..  
 
AANNAALL YYSSEE  EETT   JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN    
 
LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaarrcceell lleess  aaggrriiccoolleess  qquuii   ssoonntt  ssii ttuuééeess  ssuurr  lleess  tteerrrraasssseess  ddeess  oouueeddss  ppoouurr  bbéénnééff iicciieerr  dd’’ uunnee  
mmeeii ll lleeuurree  ddiissppoonniibbii ll ii ttéé  eenn  eeaauu  eett  tteerrrreess  aall lluuvviiaalleess..  DDee  ccee  ffaaii tt,,  eell lleess  ssoonntt  eexxppoossééeess  aauuxx  ccrruueess  eett  aauu  
pphhéénnoommèènnee  ccll iimmaattiiqquuee  qquu’’ eesstt  llaa  sséécchheerreessssee..  LL’’ uuttii ll iissaattiioonn  ddee  mmooyyeenn  dd’’ eexxhhaauurree  iinnaaddaappttéé  ((mmoottooppoommppee))  
ffaavvoorriissee  llaa  ssaall iinniissaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  ppoouurr  ll ’’ ii rrrriiggaattiioonn..  CCeess  tteecchhnniiqquueess  iinnaapppprroopprriiééeess  dd’’ ii rrrriiggaattiioonn  oonntt  
eennttrraaîînnéé  uunnee  ssaall iinniissaattiioonn  pprrééccooccee  ddeess  tteerrrreess  aaggrriiccoolleess  ddaannss  lleess  ssii tteess  dduu  pprroojjeett  ccoommmmee  GGoobbaaaadd  eett  llaa  
ppllaaiinnee  ccôôttiièèrree  ddee  TTaaddjjoouurraahh..  DDaannss  llaa  zzoonnee  dd’’ AAssssaammoo,,  lleess  rreennddeemmeennttss  eett  llaa  pprroodduuccttiioonn  ssoouuffffrreenntt  ppaarr  
ll ’’ iimmppaacctt  ddeess  sséécchheerreesssseess  ((bbaaiissssee  dduu  nniivveeaauu  ddee  ll ’’ eeaauu  ddeess  ppuuii ttss))  eett  àà  ccaauussee  ddee  ll ’’ éérroossiioonn  eett  ddeess  ccrruueess  
ppéérriiooddiiqquueess  qquuii   ddééttrruuiisseenntt  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  
  
LLee  pprroojjeett  ddeevvrraa  ppeerrmmeettttrree  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  ccrruueess,,  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  ssoollss  ppoouurr  
ffaavvoorriisseerr  llaa  rrééaall iimmeennttaattiioonn  ddeess  nnaappppeess  eett  ll ’’ iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  tteecchhnnoollooggiieess  dd’’ eexxhhaauurree  aaddaappttééee  aaiinnssii   qquu’’ uunnee  
vvuullggaarriissaattiioonn  ddee  vvaarriiééttééss  eett  dd’’ eessppèècceess  ffoouurrrraaggèèrreess  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  aaggrriiccuull ttuurree//éélleevvaaggee..  SSii   
aauuccuunnee  aaccttiioonn  nn’’ eesstt  eennttrreepprriissee,,  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree  eesstt  ccoonnddaammnnééee  àà  mmooyyeenn  tteerrmmee  ddaannss  cceess  
zzoonneess..  
 
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
  
--  OObbjj eecctt ii ffss  eett   aacctt iivvii ttééss  

oo  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  aaggrriiccoolleess  ccoonnttrree  lleess  ccrruueess  ddeess  oouueeddss  
oo  VVuullggaarriissaattiioonn  dd’’ eessppèècceess  ffoouurrrraaggèèrreess  ppeerrffoorrmmaanntteess  ppoouurr  pprroommoouuvvooii rr  ll ’’ aassssoocciiaattiioonn  

aaggrriiccuull ttuurree//éélleevvaaggee  
oo  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  aaggrroo--éélleevveeuurrss  eenn  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess  aaddaappttééeess  aauu  ccoonntteexxttee  llooccaallee    
oo  RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ccooooppéérraattiivvee  ppoouurr  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  aauuttoonnoommiiee  eett  pprriissee  eenn  

cchhaarrggee  ddee  lleeuurrss  pprroobbllèèmmeess..    
oo  IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  tteecchhnnoollooggiieess  pprroopprreess  dd’’ eexxhhaauurree  ddee  ll ’’ eeaauu  
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--    II nntt rr aannttss :   

oo  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii   
sseerroonntt  ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee    

 
--  RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  

oo  LL’’ ooff ffrree  ffoouurrrraaggèèrree  ddeess  zzoonneess  aamméénnaaggééeess  eesstt  aammééll iioorrééee  ;;  
oo  LLaa  ddiissppoonniibbii ll ii ttéé  ddee  ll ’’ eeaauu  eesstt  aammééll iioorrééee  ppoouurr  ll ’’ aabbrreeuuvveemmeenntt  dduu  bbééttaaii ll   eett  lleess  éélleevveeuurrss  
oo  UUssaaggee  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ccoommmmee  ppââttuurraaggee  éévvii ttéé  

 
--  RRééssuull ttaattss  àà  lloonngg  tteerr mmee      

oo  RReessssoouurrcceess  hhaall iieeuuttiiqquueess  ccoonnsseerrvvééeess  
 
MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE    
 
--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss    
  
LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aassssuurreerroonntt  llaa  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  ll ’’ iinntteerrmmééddiiaaii rree  ddee  lleeuurrss  ggrroouuppeemmeennttss  ccooooppéérraattii ffss  
eexxiissttaannttss  oouu  àà  ccrrééeerr  ddeess  ssii tteess  ppii llootteess..  LLeess  aaccttiivvii ttééss  sseerroonntt  eennccaaddrrééeess  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree,,  
ddee  ll ’’ EElleevvaaggee  eett  ddee  llaa  MMeerr,,  pplluuss  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  llaa  DDii rreeccttiioonn  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree  eett  ddeess  FFoorrêêttss  eenn  
ccooll llaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  aauuttoorrii ttééss  ccoommppéétteenntteess  ((CCoommmmiissssaaii rreess  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee,,  CCoonnsseeii llss  
rrééggiioonnaauuxx))..  
 
LLee  pprroojjeett  sseerraa  ppii lloottéé  ppaarr  uunn  ccoommiittéé  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ccoommpprreennaanntt  lleess  
ddééppaarrtteemmeennttss  tteecchhnniiqquueess  ccoonncceerrnnééss..  AAuu  nniivveeaauu  llooccaall   ii ll   yy  aauurraa  uunn  CCoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  ccoommppoosséé  ddeess  
sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLee  pprroojjeett  sseerraa  eexxééccuuttéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppaarr  ddeess  
ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss..  
 
--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess    
  
LLeess  rriissqquueess  ssoonntt  ll iimmii ttééeess  eett  ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  llee  ddeeggrréé  dd’’ aapppprroopprriiaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  
aauuxx  aaccttiivvii ttééss..    

  
--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   
  
UUnn  ccoommiittéé  ddee  ppii lloottaaggee  iinntteerrsseeccttoorriieell   dduu  pprroojjeett  ccoommppoosséé  ddeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  
ddeess  éélleevveeuurrss  pprrooccééddeerraa  aauu  ssuuiivvii   eett  àà  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  pprroojjeett    ffoouurrnnii rraa  
rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  aauu  ccoommiittéé..  
 
--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  

 
CCee  pprroojjeett  eesstt  ddee  ttyyppee  iinnddééppeennddaanntt  ((ssttaanndd  aalloonnee  pprroojjeecctt))  ccaarr  aauuccuunnee  aaccttiioonn  nn’’ eesstt  eennvviissaaggééee  ppaarr  llee  ppaayyss  
ddaannss  uunn  pprroocchhee  aavveenniirr  ppoouurr  cchhaannggeerr  llaa  ssii ttuuaattiioonn..  LLee  ccooûûtt  aaddddii ttiioonnnneell   ccoouuvvrree  ddoonncc  llaa  ttoottaall ii ttéé  dduu  bbuuddggeett  
ddee  ll ’’ aaccttiioonn  pprrooppoossééee..  
  
BBuuddggeett   
  
••  OOuuvvrraaggeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  aaggrriiccoolleess  ccoonnttrree  lleess  ccrruueess  ddeess  oouueeddss  00..110000  MM  UUSSDD  
••  DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  VVuullggaarriissaattiioonn  dd’’ eessppèècceess  ffoouurrrraaggèèrreess  ppeerrffoorrmmaanntteess    00..009900  MM  UUSSDD  
••  TTrraavvaauuxx  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee          00..110000  MM  UUSSDD    
••  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  aaggrroo--éélleevveeuurrss                00..009900  MM  UUSSDD  
••  SSttrruuccttuurraattiioonn  eett  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aaggrroo--éélleevveeuurrss          00..009900  MM  UUSSDD  
••  IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  tteecchhnnoollooggiieess  pprroopprreess  dd’’ eexxhhaauurree  ddee  ll ’’ eeaauu      00..229955  MM  UUSSDD  
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••  TToottaall   ::       00..776655  MM   UUSSDD    
••  LL iiggnnee  ddee  bbaassee                                                                                                                                                          00    
••  GGEEFF::      00..776655  MM   UUSSDD  
((11UUSSDD  ==   117700  FFDD))  
 
  
IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°  66 ––  PPrroommoottiioonn  ddee  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddee  ppââttuurraaggeess  
eennddooggèènneess  ddeess  zzoonneess  ddee  DDooddaa  eett  GGrraanndd  BBaarraa    
  
BBUUTT  DDUU  PPRROOJJEETT: RRééccuuppéérraattiioonn  ddeess  ssoollss  ddéénnuuddééss  ppaarr  uunn  rreebbooiisseemmeenntt  ddeess  eessppèècceess  aaddaappttééeess  pour réédduuiirree  
llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  zzoonneess  ddee  DDooddaa  eett  GGrraanndd  BBaarraa  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess..  
 
DDEESSCCRRPPTTIIOONN  DDEE  LL AA  SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  DDEESS  SSIITTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
--  EEnnvvii rr oonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  ddeess  zzoonneess  dduu  pprr oojj eett   
  
LLee  rreell iieeff   eesstt  ddee  ttyyppee  ssttrruuccttuurraall   pprriimmii ttii ff   ddoonntt  lleess  ffoorrmmeess  rrééssuull tteenntt  ddee  ll ’’ eexxpprreessssiioonn  vvoollccaanniiqquuee  eett  ddee  
ll ’’ aaccttiioonn  tteeccttoonniiqquuee..  LLeess  ddéépprreessssiioonnss  ffeerrmmééeess  ssoonntt  ccoonnssttii ttuuééeess  ddee  ddééppôôttss  ssééddiimmeennttaaii rreess  ((ll iimmoonneeuuxx  
aarrggii lleeuuxx))  eett  aall iimmeennttééeess  ppaarr  lleess  bbaassssiinnss  vveerrssaannttss  iimmppoorrttaannttss..  
LLee  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall   eesstt  eenn  vvooiiee  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  ppaarr  llaa  rrééggrreessssiioonn  ddeess  eessppèècceess  aappppééttééeess  aauu  pprrooff ii tt  ddee  cceell lleess  
ppeeuutt  oouu  ppaass  aappppééttééeess  tteell lleess  TTeepphhrroossiiaa  ppuurrppuurreeaa,,  CCyymmbbooppooggoonn  sscchhooeennaanntthhuuss,,  aarreevvaa  jjaavvaanniiccaa..  
••  DDooddaa    
LLaa  zzoonnee  eesstt  ssii ttuuééee  ddaannss  llee  nnoorrdd  oouueesstt  dduu  ppaayyss  aauu  sseeiinn  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  TTaaddjjoouurraahh..  EEnn  tteerrmmee  ddee  pplluuvviioossii ttéé  
ccoommmmee  ttoouuttee  rrééggiioonn  iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss,,  eell llee  eesstt  aarrrroossééee  ppaarr  lleess  pplluuiieess  ddee  KKaarrmmaa  ((jjuuii ll lleett  àà  AAooûûtt))  aavveecc  uunnee  
mmooyyeennnnee  aannnnuueell llee  ddee  115500  mmmm..  LLaa  tteemmppéérraattuurree  yy  eesstt  éélleevvééee  aavveecc  uunn  vveenntt  ppaarrffooiiss  vviioolleenntt  eett  uunnee  
éévvaappoottrraannssppii rraattiioonn  ppootteennttiieell llee  ddee  ll ’’ oorrddrree  22  000000  mmmm//aann..  
  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll ’’ aarrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  DDoorrrraa  lleess  ddéépprreessssiioonnss  rreepprréésseenntteenntt  2244  %%  dduu  tteerrrrii ttooii rree  ssooii tt  4433  000000  hhaa..  
LLaa  vvééggééttaattiioonn  eesstt  ccoonnssttii ttuuééee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddee  sstteeppppee  aarrbbuussttiivvee  eett  hheerrbbeeuussee..  AAuu  nniivveeaauu  ddeess  ppllaaiinneess  oonn  
rreennccoonnttrree  pprriinncciippaalleemmeenntt  lleess  AAccaacciiaa  eerrhheennbbeerrggiiaannaa,,  AAccaacciiaa  nnii lloottiiccaa  eett  ppaarrmmii   lleess  hheerrbbaaccééeess  oonn  ppeeuutt  
ccii tteerr  LLaassiirr iiuuss  hhiirrssii ttuuss,,  PPaanniiccuumm  ttuurrggiidduumm,,  SSppoorroobboolluuss  hheellvvoolluuss..  
  
AAuu  nniivveeaauu  ddee  cceess  ddéépprreessssiioonnss  llaa  vvééggééttaattiioonn  ssee  rreeppaarrttiieess  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ggrraaddiieenntt  dd’’ hhyyddrroommoorrpphhiiee  ::  ssuurr  llaa  
ppaarrttiiee  ppéérriipphhéérriiqquuee  ssee  ddéévveellooppppee  llaa  sstteeppppee  àà  AAccaacciiaa,,  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  ooùù  llee  nniivveeaauu  ddee  ll ’’ iinnoonnddaattiioonn  eesstt  
pplluuss  éélleevvééee  eett  llee  ssooll   pplluuss  ll iimmoonneeuuxx  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ssaannss  vvééggééttaattiioonn,,  lleess  ppaarrttiieess  iinntteerrmmééddiiaaii rreess  ssoonntt  
ooccccuuppééeess  ppaarr  llaa  sstteeppppee  hheerrbbeeuussee  ((CCyyppeerruuss  rroottuunndduuss,,  SSpprroobboolluuss  hheellvvoolluuss))..  

  
EEnn  tteerrmmee  ddee  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  llaa  rrééggiioonn  ddiissppoossee  ddee  ddeeuuxx  ffoorraaggeess,,  ddeess  ssoouurrcceess  ssaallééeess  ddeess  AAlloollss  eett  2211  
rreetteennuueess  dd’’ eeaauu  ddee  ggrraannddee  ((88  000000  ––  1100  000000  mm33  àà  llaa  rrééaall iissaattiioonn))  aamméénnaaggééeess  ddaannss  lleess  zzoonneess  
ddéépprreessssiioonnnnaaii rreess..  MMaaiiss  cceess  rreetteennuueess  ssee  ccoommbblleenntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt    aavveecc  lleess  aappppoorrttss  ddeess  éélléémmeennttss  
ssooll iiddeess  ppaarr  ll ’’ eeaauu  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  eett  aauu  bboouutt  ddee  1100  àà  1155  aannss  eell lleess  nnéécceessssii tteenntt  uunnee  rrééhhaabbii ll ii ttaattiioonn..  
  
••  GGrraanndd  BBaarraa    
LLeess  ffaacctteeuurrss  ccll iimmaattiiqquueess  eett  pphhyyssiiqquueess  ssoonntt  ssiimmii llaaii rreess  àà  cceell llee  ddee  DDooddaa..  LLee  ccoouuvveett  vvééggééttaall   eesstt  ccoonnssttii ttuuéé  
pprriinncciippaalleemmeenntt  ddee  sstteeppppee  hheerrbbeeuussee  eenn  ppéérriipphhéérriiee  ddee  llaa  zzoonnee  eennddoorrééiiqquuee  eett  llaa  sstteeppppee  aarrbbuussttiivvee  eesstt  ppeeuu  
ddéévveellooppppééee..    
  
LLaa  vvééggééttaattiioonn  eesstt  ddoommiinnééee  ppaarr  CCyymmbbooppooggoonn  sscchhooeennaanntthhuuss  mmaaiiss  oonn  nnoottee  ddeess  eessppèècceess  àà  hhaauuttee  vvaalleeuurr  
ffoouurrrraaggèèrree  ccoommmmee  CCeenncchhrruuss  ccii ll iiaarr iiss,,  AArr iissttiiddaa  aaddsscceennssiioonniiss..  LL’’ ééttaatt  eett  llaa  ccoommppoossii ttiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  
vvééggééttaall   iinnddiiqquuee  uunnee  mmaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn  ddeess  ppaarrccoouurrss  ddoonntt  llaa  pprroodduuccttiivvii ttéé  aaccttuueell llee  sseerraaii tt  ddee  ll ’’ oorrddrree  ddee  3355  
UUFF//hhaa//aann..  II ll   eesstt  àà  nnootteerr  aauussssii   qquuee  llee  PPrroossooppiiss  sspp..  eesstt  pprréésseenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ppoocchhee  àà  qquueellqquueess  eennddrrooii ttss..  
LLaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  cceett  aarrbbuussttee  eennvvaahhiissssaanntt  eesstt  àà  éévvii tteerr..  
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--  --  LL aa  ssii ttuuaatt iioonn  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
••  DDooddaa    
LLaa  zzoonnee  eesstt  hhaabbii ttééee  ppaarr  eennvvii rroonn  1188  000000  ppeerrssoonnnneess  ttoouuss  éélleevveeuurrss  ppoossssééddaanntt  uunn  cchheepptteell   ccoommppoosséé  
eesssseennttiieell lleemmeenntt  ddee  ccaapprriinn  eessttiimméé  110000  000000  ttêêtteess,,  77  550000  ccaammeell iinnss  eett  àà  mmooiinnddrree  ddeeggrréé  ddeess  oovviinnss  eett  bboovviinnss..  
EEll llee  eesstt  ffrroonnttaall iièèrree  aavveecc  ll ’’ EEtthhiiooppiiee  eett  eesstt  ttrraavveerrssééee  ppaarr  uunnee  ppiissttee  ddééggrraaddééee  aall llaanntt  vveerrss  ll ’’ EEtthhiiooppiiee..  MMaaiiss  
cceett  aaxxee  rroouuttiieerr  nn’’ eesstt  ppaass  ooff ff iicciieell lleemmeenntt  oouuvveerrtt  àà  llaa  ccii rrccuullaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddeess  bbiieennss..  CCoommmmee  
aaccttiivvii ttééss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess,,  lleess  éélleevveeuurrss  pprraattiiqquueess  llaa  ccaarraavvaannee  ddee  sseell   ((vveerrss  ll ’’ EEtthhiiooppiiee))  eett  llaa  
ccoommmmeerrcciiaall iissaattiioonn  ddeess  ffeeuuii ll lleess  ddee  ppaallmmiieerr  ddoouumm  eennttrraanntt  ddaannss  ll ’’ hhaabbii ttaatt  ttrraaddii ttiioonnnneell   eett  ll ’’ aarrttiissaannaatt..  MMaaiiss  
llee  sseell   nnee  ssee  vveenndd  pplluuss  ccoommmmee  aavvaanntt  ccee  qquuii   ffaaii tt  uunn  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii   pprraattiiqquuee  
cceettttee  aaccttiivvii ttéé  ddeeppuuiiss  ddeess  mmii ll lléénnaaii rreess..  
  
LLaa  ppllaaiinnee  ddee  DDooddaa  eett  llee  llaacc  AAllooll   ccoonnssttii ttuueenntt  ddeess  zzoonneess  ddee  rreeffuuggee  ppoouurr  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  bbééttaaii ll   dduu  ddiissttrriicctt  ddee  
TTaaddjjoouurraahh..  
 
••  GGrraanndd  BBaarraa    
LLaa  zzoonnee  eesstt  ssii ttuuééee  aauu  ssuudd  dduu  ppaayyss  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  dd’’ AAll ii   SSaabbiieehh..  LLaa  zzoonnee  eesstt  ttrraavveerrssééee  ppaarr  llaa  rroouuttee  
nnaattiioonnaallee  11  qquuii   ccoonnnnaaîîtt  uunn  ttrraaff iicc  iinntteennssee  àà  ddeessttiinnaattiioonn  eett  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  ll ’’ EEtthhiiooppiiee..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  
llaa  zzoonnee  vvii tt  eesssseennttiieell lleemmeenntt  ddee  ll ’’ éélleevvaaggee  eett  ddee  sseess  pprroodduuii ttss..  CC’’ eesstt  uunnee  zzoonnee  oouuvveerrttee  ssuurr  llaa  ccaappii ttaallee  dduu  ffaaii tt  
ddee  ssaa  pprrooxxiimmii ttéé  ddee  ll ’’ aaxxee  rroouuttiieerr  dd’’ ooùù  pplluuss  ddee  ppoossssiibbii ll ii ttéé  dd’’ éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx..  
EEnn  tteerrmmee  ddee  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  llaa  zzoonnee  ppoossssèèddee  22  rreetteennuueess  dd’’ eeaauu  ddee  ggrraannddee  ccaappaaccii ttéé  eett  àà  pprrooxxiimmii ttéé  ssee  
ttrroouuvveenntt  22  ffoorraaggeess..  
 
AANNAALL YYSSEE  EETT   JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN    
 
AA  ccaauussee  ddeess  pphhéénnoommèènneess  ddee  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  eett  ppaarr  lleeuurr  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddee  zzoonneess  ddee  rreeffuuggee,,  cceess  
zzoonneess  ssuubbiisssseenntt  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall   ppaarr  uunnee  ttrrèèss  ffoorrttee  pprreessssiioonn  dd’’ uussaaggee..  SSii   
rriieenn  nn’’ eesstt  ffaaii tt  cceettttee  ssii ttuuaattiioonn  vvaa  ssee  ddééggrraaddeerr  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  uunnee  ssii ttuuaattiioonn  ii rrrréévveerrssiibbllee..  
  
II ll   eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  ll ’’ aabbsseennccee  ddee  vvééggééttaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  cceess  ddéépprreessssiioonnss  eennddoorrééiiqquueess  pprroovviieenntt  pplluuttôôtt  ddee  
llaa  nnaattuurree  dduu  ssooll   ccoommppaaccttéé,,  ddee  llaa  ssaall iinnii ttéé  qquuee  dduu  mmaannqquuee  dd’’ eeaauu..  DDeess  eexxppéérriieenncceess  mmeennééeess  ddaannss  llee  ppaasssséé  
ddaannss  llaa  ppllaaiinnee  ddee  DDooddaa  mmoonnttrreenntt  qquu’’ ii ll   eesstt  ttoouutt  àà  ffaaii tt  ppoossssiibbllee  ddee  rrééccuuppéérreerr  cceess  tteerrrreess  eenn  mmeettttaanntt  eenn  
ppllaaccee  ddeess  oouuvvrraaggeess  ddee  ppiiééggeeaaggee  dd’’ eeaauu  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ppoouurr  ggaarrddeerr  ll ’’ eeaauu  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  aapprrèèss  
ll ’’ aassssèècchheemmeenntt  ddee  llaa  ppllaaiinnee..  
  
CCee  pprrooggrraammmmee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  mmoobbii ll iisseerr  lleess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  qquuii   ssee  ppeerrddeenntt  ppaarr  éévvaappoorraattiioonn  aauu  ff iinn  
dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  ddeess  ddéépprreessssiioonnss  lleess  AAccaacciiaa  nnii lloottiiccaa  eett  
SSppoorroobboolluuss  hheellvvoolluuss  ttoouuss  ddeeuuxx  ssuuppppoorrttaanntt  bbiieenn  ll ’’ iinnoonnddaattiioonn..  CCeess  aaccttiioonnss  rréédduuii rroonntt  lleess  eeff ffeettss  ddee  
sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ppââttuurraaggeess  eett  aammééll iioorreerroonntt  àà  tteerrmmee  llaa  ccaappaaccii ttéé  
dd’’ aabbssoorrppttiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddee  ll ’’ aattmmoosspphhèèrree..  
  
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
  
--  OObbjj eecctt ii ffss    

oo  aammééll iioorraattiioonn  dduu  ddiissppoonniibbllee  ffoouurrrraaggeerr  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ppââttuurraaggeess    
oo  pprroommoouuvvooii rr  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneell llee  ppoouurr  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ppaarrccoouurrss  
oo  aammééll iioorraattiioonn  ddee  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ddeess  éélleevveeuurrss  eett  lleeuurr  bbééttaaii ll   
oo  rreennffoorrcceerr  lleess  ccaappaaccii ttééss  dd  ss  ddii ff fféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess  ddeevvaanntt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  pprrooggrraammmmee  
 

--  AAcctt iivvii ttééss    
oo        mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  22  ppééppiinniièèrreess  ppeerrmmeettttaanntt  ll ’’ éélleevvaaggee  ddeess  ppllaannttss  àà  rreeppiiqquueerr  ;;  
oo  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ffoossssééss  eett  lleennttii ll lleess  ddee  rréétteennttiioonn  dd’’ eeaauu  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  

ll ’’ iinnssttaall llaattiioonn  ddeess  ppllaannttss  eett  hheerrbbaaccééeess  
oo  rreeppiiqquuaaggee  ddeess  jjeeuunneess  AAccaacciiaa  eett  SSppoorroobboolluuss  ppllaannttss  jjuussttee  aapprrèèss  cchhaaqquuee  iinnoonnddaattiioonn  
oo  ccrrééeerr  oouu  rrééhhaabbii ll ii tteerr  lleess  rreetteennuueess  dd’’ eeaauu  ppoouurr  aammééll iioorreerr  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  dduu  bbééttaaii ll   
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oo  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  llàà  ooùù  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  llee  ppeerrmmeetttteenntt  ddeess  ccii tteerrnneess  eenntteerrrrééeess  ppoouurr  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  
hhuummaaiinnee  

oo  iinnffoorrmmeerr,,  sseennssiibbii ll iisseerr  ssuurr  ll ’’ iinnttéérrêêtt  ddee  pprréésseerrvveerr  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess  
oo  pprroommoouuvvooii rr  ll ’’ éémmeerrggeennccee  ddee  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’ éélleevveeuurrss  
oo  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaaccii ttééss  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss,,  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubbll iiccss  eett  ddeess  ccoonnsseeii ll lleerrss  

rrééggiioonnaauuxx  
 
--  II nntt rr aannttss  ::     

oo  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii   sseerroonntt  
ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee    

 
--  RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  

oo  cchhaaqquuee  ppééppiinniièèrree  pprroodduuii tt  ddeess  ppllaannttss  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ssii ttee  rreessppeeccttii ff  ((DDooddaa  eett  GGrraanndd  BBaarraa))  
oo  ddeess  oouuvvrraaggeess  ddee  ppiiééggeeaaggee  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseell lleemmeenntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ssuurr  uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  ttoottaallee  ddee  

33000000  hhaa  
oo  aauu  mmooiinnss  7700%%  ddeess  AAccaacciiaa  nnii lloottiiccaa  rreeppiiqquuééss  ssoonntt  iinnssttaall llééss    
oo  llaa  ddeennssii ttéé  dduu  SSppoorroobboolluuss  hheellvvoolluuss  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  3300%%    
oo  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ddeess  éélleevveeuurrss  eett  lleeuurr  bbééttaaii ll   eesstt  aammééll iioorrééee  
oo  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddeess  éélleevveeuurrss  ssoonntt  pprroommuueess  
oo  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  oonntt  pprriiss  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll ’’ iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneell llee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreell lleess  
oo  lleess  ccaappaaccii ttééss  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoonntt  rreennffoorrccééeess  

  
MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE    
 
--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss    
  
LLeess  aaccttiivvii ttééss  dduu  pprroojjeett  sseerroonntt  eexxééccuuttééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppaarr  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss  pprrééaallaabblleemmeenntt  rreennffoorrccééss  
aauu  bbeessooiinn..    
  
AAuu  nniivveeaauu  llooccaall   uunn  ccoommii ttéé  ddee  ggeessttiioonn  ccoommppoosséé  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  
AAuu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall   uunn  ccoommii ttéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  ccoommmmiissssaaii rree  ddee  llaa  rrééppuubbll iiqquuee  ccoommpprreennaanntt  
nnoottaammmmeenntt  llee  ddii rreecctteeuurr  rrééggiioonnaall   ddee  ll ’’ aaggrriiccuull ttuurree,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ccoonnsseeii ll   rrééggiioonnaall ,,  ddeess  
rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  
  
LL’’ eennccaaddrreemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  dduu  pprrooggrraammmmee  sseerraa  aassssuurréé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree..  
UUnn  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ttuutteell llee  eett  ccoommpprreennaanntt  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ttoouuss  lleess  
ppaarrtteennaaii rreess  iimmppll iiqquuééss  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee..  LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  nnaattiioonnaall   dduu  pprrooggrraammmmee  aassssuurree  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  
dduu  ccoommiittéé..  
 
--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess    
  
LLeess  rriissqquueess  ssoonntt  ll iimmii ttééeess  eett  ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  llee  ddeeggrréé  dd’’ aapppprroopprriiaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  
aauuxx  aaccttiivvii ttééss..    

  
--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   
  

UUnn  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  iinntteerr sseeccttoorr iieell   dduu  pprr oojj eett   ccoommppoosséé  ddeess  iinnsstt ii ttuutt iioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  
aassssoocciiaattiioonnss  ddeess  éélleevveeuurrss  pprrooccééddeerraa  aauu  ssuuiivvii   eett  àà  ll ’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett..  LLee  ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  
pprroojjeett    ffoouurrnniirraa  rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  aauu  ccoommii ttéé..  
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--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  
 

CCee  pprroojjeett  eesstt  ddee  ttyyppee  iinnddééppeennddaanntt  ((ssttaanndd  aalloonnee  pprroojjeecctt))  ccaarr  aauuccuunnee  aaccttiioonn  nn’’ eesstt  eennvviissaaggééee  ppaarr  
llee  ppaayyss  ddaannss  uunn  pprroocchhee  aavveennii rr  ppoouurr  cchhaannggeerr  llaa  ssii ttuuaattiioonn..  LLee  ccooûûtt  aaddddii ttiioonnnneell   ccoouuvvrree  ddoonncc  llaa  
ttoottaall ii ttéé  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll ’’ aaccttiioonn  pprrooppoossééee..  
  
••  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  22  ppééppiinniièèrreess              00..005500  MM  UUSSDD  
••  TTrraavvaauuxx  ddee  CCEESS//DDRRSS              00..009900  MM  UUSSDD  
••  PPllaannttaattiioonnss  eett  rreeppiiqquuaaggee  dduu  mmaattéérriieell   vvééggééttaall   ((AAccaacciiaa  eett  SSppoorroobboolluuss))    00..005500  MM  UUSSDD  
••  AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  rreetteennuueess  dd’’ eeaauu  ppoouurr  ll ’’ aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  dduu  bbééttaaii ll   00..112222  MM  UUSSDD  
••  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ccii tteerrnneess  dd’’ eeaauu  eenntteerrrrééeess            00..110000  MM  UUSSDD  
••  AAccttiivvii ttééss  dd’’ IInnffoorrmmaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn  eett  SSeennssiibbii ll iissaattiioonn      00..229900  MM  UUSSDD  
••  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’ éélleevveeuurrss          00..009900  MM  UUSSDD  
••  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaaccii ttééss              00..009900  MM  UUSSDD  
  
••  TToottaall   ::         00..888822  MM   UUSSDD  
••  LL iiggnnee  ddee  bbaassee                                                                                                                                                          00    
••  GGEEFF::        00..888822  MM   UUSSDD  
((11UUSSDD  ==   117700  FFDD))  

  
 
 
IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°77 – RReessttaauurraattiioonn  ddeess  aaii rreess  pprroottééggééeess  àà  ttrraavveerrss  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoorraauuxx  eett  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee    
 
BBUUTT   DDUU  PPRROOJJEETT ::  SSaauuvveeggaarrddee  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss pour réédduuiirree  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  dduu  ssii ttee  ddee  
DDoorraalleehh  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess  
 
 
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL AA   SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELL LLEE  DDUU  SSIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
LLeess  aaii rreess  pprroottééggééeess  mmaarriinneess  ssoonntt  ddeess  zzoonneess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  ssaauuvveeggaarrddeerr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss..  
CCeettttee  mmeessuurree  ss’’ eesstt  ttrraadduuii ttee  ppaarr  ll ’’ aaddooppttiioonn  ddee  tteexxtteess  jjuurriiddiiqquueess  qquuii   nn’’ oonntt  jjaammaaiiss  ppuu  êêttrree  eeff ffeeccttii ffss  ssuurr  llee  
tteerrrraaiinn  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddiivveerrsseess..    
  
LLee  ssii ttee  ddee  DDoorraalleehh  ooùù  llee  pprroojjeett  eesstt  llooccaall iisséé,,  ssee  ssii ttuuee  ssuurr  ll ’’ eemmbboouucchhuurree  ddee  ll ’’ oouueedd  AAmmbboouull ii   qquuii   àà  cceett  
eennddrrooii tt  ss’’ ééttaallee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  mmèèttrree  aavvaanntt  ddee  ssee  jjeetteerr  àà  llaa  mmeerr..  EEnn  ddeehhoorrss  ddeess  ccrruueess  
nnoorrmmaalleess  ((33  àà  44  ffooiiss//aann)),,  ll ’’ oouueedd  ccoonnnnaaîîtt  ddeess  ccrruueess  eexxcceeppttiioonnnneell lleess  ddaannggeerreeuusseess  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess,,  lleess  
cchheepptteellss  eett  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss..      
  
LLee  ssii ttee  ddee  DDoorraalleehh  ssee  ssii ttuuee  ddaannss  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   àà  pprrooxxiimmii ttéé  iimmmmééddiiaattee  ddeess  aanncciieennnneess  
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ppoorrttuuaaiirreess..  LLeess  eexxtteennssiioonnss  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ttrraannssppoorrtt  eenn  ccoouurrss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  
DDoorraalleehh  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ppaarr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’ uunn  nnoouuvveeaauu  ccoommpplleexxee  ppoorrttuuaaiirree  ccoommppoosséé  dd’’ uunn  tteerrmmiinnaall  
ppééttrrooll iieerr  ooccccuuppaanntt  uunnee  ssuuppeerrff iicciiee  ddee  99  hh  aavveecc  uunnee  rréésseerrvvee  ddee  77,,55  hhaa  ,,  ddééjjàà  aacchheevvéé,,  uunn  tteerrmmiinnaall   àà  
ccoonntteenneeuurrss  aavveecc  uunn  ttii rraanntt  dd’’ eeaauu  ddee  2200  mmèèttrreess  eett  uunnee  zzoonnee  ffrraanncchhee  iinndduussttrriieell llee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  dd’’ uunnee  
ssuurrffaaccee  ddee  440000  hhaa  aavveecc  uunnee  eexxtteennssiioonn  ppoossssiibbllee  ddee  11  000000  hhaa..    
  
LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  qquuii   vviivveenntt  ssuurr  llee  ssii ttee  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  ccoommppoossééeess  eesssseennttiieell lleemmeenntt  dd’’ éélleevveeuurrss  
sseemmii   ssééddeennttaaiirreess  ddee  ddrroommaaddaaii rreess  qquuii   aapppprroovviissiioonnnneenntt  eenn  pprroodduuii ttss  llaaii ttiieerrss  ffrraaiiss  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii ..  
LLeeuurrss  ttrroouuppeeaauuxx  uuttii ll iisseenntt    llaa  zzoonnee  ddee  mmaannggrroovveess  ccoommmmee  eessppaacceess  ddee  ppââttuurraaggeess..    
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  AANNAALL YYSSEE  EETT   JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  AAUU  RREEGGAARRDD  DDEESS  LL IIEENNSS  AAVVEECC  LL EESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  

CCLL IIMMAATTIIQQUUEESS  EETT   SSEECCTTEEUURRSS  CCOONNCCEERRNNEESS    
 

LLeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss  dduu  ssii ttee  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  eesssseennttiieell lleemmeenntt  ccoommppoossééss  dd  mmaannggrroovveess  eenn  vvooiiee  ddee  
ddiissppaarrii ttiioonn  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ddeess  eexxtteennssiioonnss  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ppoorrttuuaaii rreess  eett  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  uurrbbaaiinneess  eenn  
ccoouurrss  ddaannss  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii ..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ppoorrtt  ddee  DDoorraalleehh  aa  ddééjjàà  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  rréédduuii tt  lleess  
ssuurrffaacceess  ooccccuuppééeess  ppaarr  llaa  mmaannggrroovvee..  LLeess  eeff ffeettss  nnééffaasstteess  iiddeennttii ff iiééss  ssuuii ttee  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess  
ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  ssii ttee  dduu  pprroojjeett  aauurraa  ppoouurr  ccoonnssééqquueenncceess  uunnee  ddiissppaarrii ttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddee  cceettttee  zzoonnee  
hhuummiiddee  ddee  mmaannggrroovveess..  OOrr,,  cceess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccoonnssttii ttuueenntt  uunn  hhaabbii ttaatt  nnaattuurreell   ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppooiissssoonnss  
ddoonntt  cceerrttaaiinneess  eessppèècceess  àà  hhaauuttee  vvaalleeuurr  ccoommmmeerrcciiaallee  ccoommmmee  llee  mmuulleett..  LL’’ éélléévvaattiioonn  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  
ccoonnjjuugguuééee  àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  eennttrraaîînneerraa  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  ddee  mmaannggrroovveess  qquuii  
éévvoolluueenntt  ddééjjàà  aaccttuueell lleemmeenntt  aauu  pplluuss  pprrèèss  ddee  lleeuurrss  ll iimmii tteess  pphhyyssiioollooggiiqquueess..  PPaarr  aaii ll lleeuurrss,,  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  
ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall   ssuuii ttee  aauuxx  sséécchheerreesssseess  rrééccuurrrreenntteess  aacccceennttuueerraa    llaa  pprreessssiioonn  ddeess  éélleevveeuurrss  ddee  ddrroommaaddaaii rreess  
ssuurr  lleess  mmaannggrroovveess  dduu  ssii ttee  dduu  pprroojjeett..  
  
LLaa  ssii ttuuaattiioonn  ssaannss  pprroojjeett  eennttrraaîînneerraa  llaa  ddiissppaarrii ttiioonn  ddééff iinnii ttiivvee  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  dduu  ssii ttee  ddee  DDoorraalleehh  qquuii   aauurraa  
ppoouurr  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llee  nnoommbbrree  dd’’ eessppèècceess  ddee  ppooiissssoonnss  qquuii   uuttii ll iisseenntt  cceett  ééccoossyyssttèèmmee  ccoommmmee  ggîîttee  ddee  
rreepprroodduuccttiioonn  eett  ddoonncc  uunnee  bbaaiissssee  dduu  ssttoocckk  ddee  rreessssoouurrcceess  hhaall iieeuuttiiqquueess  ddoonntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa  ccaappii ttaallee  
ttii rreenntt  ssaa  ssuubbssiissttaannccee..    
 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
--  OObbjj eecctt ii ffss    

oo  RReessttaauurraattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  dduu  ssii ttee  ddee  DDoorraalleehh  
oo  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss  
oo  AAppppll iiccaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  ssuurr  lleess  AAiirreess  PPrroottééggééeess  MMaarriinneess  

 

--  AAcctt iivvii ttééss  
oo  RRééggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ddee  DDoorraalleehh  aavveecc  aaccttiivvii ttééss  ddee  rreeppllaannttaattiioonn  ddee  jjeeuunneess  ppoouucceess  
oo  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ppéérriimmèèttrreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  
oo  SSeennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssuurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll ’’ ééccoossyyssttèèmmee  ddeess  mmaannggrroovveess  
oo  SSoolluuttiioonnss  aall tteerrnnaattiivveess  ppoouurr  lleess  ppââttuurraaggeess  ddee  ddrroommaaddaaiirreess    

 

--  II nntt rr aannttss  
oo  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii   sseerroonntt  

ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee..  
 

--  RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  
oo  EEccoossyyssttèèmmeess  ccôôttiieerrss  ssaauuvveeggaarrddééss  
oo  HHaabbii ttss  ddeess  ppooiissssoonnss  ccoonnsseerrvvééss  
oo  UUssaaggee  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ccoommmmee  ppââttuurraaggee  éévvii ttéé  

 

--  RRééssuull ttaattss  àà  lloonngg  tteerr mmee      
oo  RReessssoouurrcceess  hhaall iieeuuttiiqquueess  ccoonnsseerrvvééeess  
oo  EExxtteennssiioonnss  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ll iimmii ttééeess  

 

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE    

--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss    

LLee  pprroojjeett  sseerraa  ppii lloottéé  ppaarr  uunn  ccoommiittéé  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ccoommpprreennaanntt  lleess  
ddééppaarrtteemmeennttss  tteecchhnniiqquueess  ccoonncceerrnnééss..    
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AAuu  nniivveeaauu  llooccaall   ii ll   yy  aauurraa  uunn  CCoommii ttéé  ddee  ggeessttiioonn  ccoommppoosséé  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  ddeess  
CCoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LLee  pprroojjeett  sseerraa  eexxééccuuttéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppaarr  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss..  

 

--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess  

LLeess  rriissqquueess  ppeeuuvveenntt  vveenniirr  ddee  ll ’’ eexxtteennssiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ppoorrttuuaaiirreess  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  zzoonneess  ddee  
mmaannggrroovveess..  
  

--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   

LLee  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  mmeettttrraa  eenn  ppllaaccee  uunn  ssoouuss--ccoommii ttéé  tteecchhnniiqquuee  ddee  ssuuiivvii   eett  dd’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  
ss’’ aassssuurreerraa  qquuee  lleess  rrééssuull ttaattss  eessccoommppttééss  eett  lleess  ddééllaaiiss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssooiieenntt  rreessppeeccttééss..  II ll   ffoouurrnnii rraa  
rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  ddééttaaii ll llééss  aauu  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee..      

 

--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  
  

RRééggéénnéérraattiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ddee  DDoorraalleehh  aavveecc  aaccttiivvii ttééss  ddee  rreeppllaannttaattiioonn  
ddee  jjeeuunneess  ppoouucceess  

3300  000000  000000  MMffdd  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ppéérriimmèèttrreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  2200  000000  000000  MMffdd  
SSeennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ssuurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  
ll ’’ ééccoossyyssttèèmmee  ddeess  mmaannggrroovveess  

2200  000000  000000  MMffdd  

SSoolluuttiioonnss  aall tteerrnnaattiivveess  ppoouurr  lleess  ppââttuurraaggeess  ddee  ddrroommaaddaaiirreess  2200  000000  000000  MMffdd  

TToottaall   
9900  000000  000000  MMffdd  

00..552299  MM   UUSSDD  
 

••  TToottaall   ::                           00..552299  MM   UUSSDD  
••  LL iiggnnee  ddee  bbaassee                                                                                                                                                                            00    
••  GGEEFF::                          00..552299  MM   UUSSDD  
((11UUSSDD  ==   117700  FFDD))  

 
 
  
IINNTTIITTUULLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE  NN°°88 ––  PPrroommoouuvvooii rr   ddeess  mmeessuurreess  aaddaappttééeess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  
oouuvvrraaggeess  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii ..  
 
BUT DU PROJET : SSééccuurriissaattiioonn  ddee  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  pour réédduuiirree  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  
DDjj iibboouuttii   aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  eett  vvaarriiaabbii ll ii ttéé  ccll iimmaattiiqquueess   
 
DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DU SITE DU PRO JET 
 

--  CCoonntteexxttee  pphhyyssiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dduu  pprr oojj eett   
 
LLaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   eesstt  aall iimmeennttééee  eenn  eeaauu  àà  ppaarrttii rr  dd’’ uunnee  nnaappppee  ssoouutteerrrraaiinnee  ssii ttuuééee  ddaannss  llaa  ppllaaiinnee  
ssééddiimmeennttaaii rree  ll ii ttttoorraallee  àà  eennvvii rroonn  66  kkmm  eennttrree  DDjj iibboouuttii   eett  llee  vvii ll llaaggee  ddee  LLooyyaaddaa,,  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  ssoommaall iieennnnee..  
LLaa  ppllaaiinnee  eenn  ppeennccee  ddoouuccee  eesstt  ttrraavveerrssééee  ppaarr  pplluussiieeuurrss  oouueeddss  ((AAmmbboouull ii ,,  DDoouuddaa,,  DDaammeerrjjoogg))  ddoonntt  lleess  eeaauuxx  
ddee  ccrruueess  rreecchhaarrggeenntt  llaa  nnaappppee  ssoouutteerrrraaiinnee  aavvaanntt  ddee  ssee  jjeetteerr  ddaannss  llaa  mmeerr..    LL‘‘ aaqquuii ffèèrree  eexxppllooii ttéé,,  ssii ttuuéé  ddaannss  
ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  bbaassaall ttiiqquueess  ff iissssuurrééeess,,  aa  uunnee  ssttrruuccttuurree  ddyynnaammiiqquuee  ccoommpplleexxee..  EEnnttrree  llaa  nnaappppee  dd  DDjj iibboouuttii   eett  
llaa  mmeerr  ss’’ iinntteerrccaalleenntt  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ssééddiimmeennttaaiirreess  ccoonntteennaanntt  uunnee  nnaappppee  sseemmii --ccaappttiivvee  qquuii   jjoouuee  uunn  rrôôllee  ddee  
ttaammppoonn  hhyyddrraauull iiqquuee..  LLaa  rreecchhaarrggee  ddee  llaa  nnaappppee  dd  DDjj iibboouuttii ,,  eennttiièèrreemmeenntt  ddééppeennddaannttee  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss,,  
eesstt  eessttiimmééee  àà  1155  mmii ll ll iioonnss  ddee  mm33//aann  aalloorrss  qquuee  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  ssoonntt  ddee  1133  mmii ll ll iioonnss  ddee  mm33//aann..  LLeess  
ffoorraaggeess  dd’’ eexxppllooii ttaattiioonnss,,  rrééppaarrttiiss  ddee  mmaanniièèrree  hhééttéérrooggèènnee,,  ssoonntt  ppaarrffooiiss  ccoonncceennttrrééss  ddaannss  ddeess  zzoonneess  
ll iimmii ttééeess,,  pprroovvooqquuaanntt  aaiinnssii   uunnee  ddéépprreessssiioonn  iimmppoorrttaannttee  ddaannss  llaa  nnaappppee  eett  llaa  ppoommppaaggee  ddeess  eeaauuxx  ssaauummââttrreess..  
LLeess  eeaauuxx  ddee  llaa  nnaappppee  oonntt  ddeess  ffoorrtteess  ccoonncceennttrraattiioonnss  eenn  sseellss  mmiinnéérraauuxx,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  cchhlloorruurreess  ((880000  
mmgg//ll )),,  ddééppaassssaanntt  llaarrggeemmeenntt  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ll ’’ OOMMSS  ((220000  mmgg//ll ))..  
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LLaa  zzoonnee  ll ii ttttoorraallee  ssuudd  ssoouuss  llaaqquueell llee  llaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii   ssee  ssii ttuuee,,  eesstt  uunnee  rrééggiioonn  ooùù  oonn  aa  dd’’ iimmppoorrttaanntteess  
aaccttiivvii ttééss  ééccoonnoommiiqquueess..  EEnn  ddeehhoorrss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ddeess  vvii ll llaaggeess  ddee  DDaammeerrjjoogg  eett  ddee  DDoouuddaa,,  lleess  
éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  aavveecc  llaa  SSoommaall iiee  ttrraannssii tteenntt  ppaarr  lleess  aaxxeess  ddee  ccii rrccuullaattiioonn  ffrrééqquueennttééss  ppaarr  ddeess  
ccaammiioonnss  ttrraannssppoorrttaanntt  ddeess  pprroodduuii ttss  ddiivveerrss  ddoonntt  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  LLaa  zzoonnee  dduu  pprroojjeett  aabbrrii ttee  ééggaalleemmeenntt  
pplluussiieeuurrss  cchhaammppss  ddee  ttii rrss  mmii ll ii ttaaii rreess  eett  uunn  cceennttrree  rrééggiioonnaall   ddee  mmiissee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  eett  dd’’ eexxppoorrttaattiioonn  dduu  
bbééttaaii ll   vveerrss  lleess  ppaayyss  dduu  GGooll ffee..    
  
LLaa  zzoonnee  dduu  pprroojjeett  ssee  ssii ttuuee  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  pprroocchhee  ddee  llaa  SSoommaall iiee  qquuii   ccoonnnnaaîîtt  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  
9900  uunnee  iinnssttaabbii ll ii ttéé  ppooll ii ttiiqquuee..    
  
ANALYSE ET JUSTIFICATION AU REGARD DES LIENS AVEC L ES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET SECTEURS CONCERNES 
  
LLaa  ssuurreexxppllooii ttaattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  ddee  DDjj iibboouuttii   ppoouurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee  ccoonnjjuugguuééee  aauuxx  
pprrééllèèvveemmeennttss  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  ii rrrriigguuééss  ssii ttuuééeess  eenn  zzoonnee  ll ii ttttoorraallee  oonntt  eennttrraaîînnéé  uunnee  ssaall iinniissaattiioonn  aaccccrruuee  ddeess  
eeaauuxx  ddee  llaa  nnaappppee..  LLeess  bbaaiisssseess  ddee  pprréécciippii ttaattiioonnss  aatttteenndduueess  sseelloonn  lleess  ssccéénnaarriiooss  pprréévvuuss  ddaannss  lleess  
cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  aauurroonntt  ppoouurr  ccoonnssééqquueenncceess  uunnee  bbaaiissssee  ddee  llaa  rreecchhaarrggee  eett  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  
ccrrooiissssaannttee  dduu  pphhéénnoommèènnee  ddee  ssaall iinniissaattiioonn..  PPaarr  aaii ll lleeuurrss,,  lleess  oouuvvrraaggeess  dd’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  
DDjj iibboouuttii   ((ffoorraaggeess  eett  ccoonndduuii tteess))  iinnssttaall llééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  mmeennaaccééss  ppaarr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dduueess  
àà  ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmeerr  
  
LLaa  ssii ttuuaattiioonn  ssaannss  pprroojjeett  eennttrraaîînneerraaii tt  uunnee  ssaall iinniissaattiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  ddeess  eeaauuxx  ddiissttrriibbuuééeess  
ddaannss  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   ddoonntt  lleess  ccoonncceennttrraattiioonnss  eenn  sseell   mmiinnéérraauuxx  ddééppaasssseenntt  ddééjjàà  aaccttuueell lleemmeenntt  lleess  
nnoorrmmeess  ddee  ll ’’ OOMMSS..  
  
LLeess  eeaauuxx  ssoouutteerrrraaiinneess  ssoonntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  mmaall   ccoonnnnuueess,,  ssuurreexxppllooii ttééeess  nnoottaammmmeenntt  ddee  DDjj iibboouuttii ..    
AA  ppaarrtt  qquueellqquueess  ssoouurrcceess  ppeerrmmaanneenntteess  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  mmoonnttaaggnneeuusseess  eett  qquuee  llaa  sséécchheerreessssee  sséévvèèrree  ddeess  
cciinnqq  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  aa  ééppuuiisséé,,  ii ll   nn''eexxiissttee  ppaass  ddee  ccoouurrss  dd''eeaauu  ppéérreennnneess  ssuurr  llee  tteerrrrii ttooii rree  nnaattiioonnaall   
ddjj iibboouuttiieenn..  LLee  rréésseeaauu  hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee  ssee  ssuubbddiivviissee  eenn  ddeeuuxx  ::  lleess  oouueeddss  qquuii   JJeetttteenntt  lleeuurrss  eeaauuxx  ddaannss  lleess  
ddéépprreessssiioonnss  ddee  ll ''iinnttéérriieeuurr  ((ééccoouulleemmeenntt  eennddoorrééiiqquuee))  eett  cceeuuxx  qquuii   ddéévveerrsseenntt  ddaannss  11aa  mmeerr  ((ééccoouulleemmeenntt  
eexxoorrééiiqquuee))..  
LLee  rruuiisssseell lleemmeenntt  qquuii   nnee  rreepprréésseennttee  qquu''àà  ppeeiinnee  66%%  ddeess  pprréécciippii ttaattiioonnss  eesstt  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  uunnee  ffoorrttee  
ppuuiissssaannccee  àà  ccaauussee  ddee  ll ''ééttaatt  ddee  ssuurrffaaccee  dduu  ssooll   eett  ssuurrttoouutt  ddeess  ppeenntteess  iimmppoorrttaanntteess..  
LLeess  vviissii tteess  ddee  tteerrrraaiinn  mmoonnttrreenntt  bbiieenn  qquuee  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ddee  ssuurrffaaccee  ssoonntt  eennccoorree  ssoouuss  eexxppllooii ttééeess  eett  
qquuee  llee  cchhooiixx  dduu  ppllaann  dd''aaccttiioonn  dd''hhyyddrraauull iiqquuee  rruurraallee  ddee  ssee  rreeppll iieerr  ssuurr  cceettttee  rreessssoouurrccee  ppoouurr  ssoouullaaggeerr  llaa  
pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  nnaappppeess  dd''eeaauu  ssoouutteerrrraaiinnee  eesstt  uunn  cchhooiixx  jjuuddiicciieeuuxx,,  ssttrraattééggiiqquuee  eett  ooff ffrree  ddeess  ssoolluuttiioonnss  
aaddaappttééeess  aauu  mmii ll iieeuu  rruurraall ..  
  
UUnnee  ssttrraattééggiiee  aammoonntt--aavvaall   ss''iimmppoossee  eenn  ccoommmmeennççaanntt  aavveecc  ddeess  ppeettii ttss  oouuvvrraaggeess  ppoouurr  uunnee  mmaaîîttrriissee  
pprrooggrreessssiivvee  ddeess  ccoouurrss  dd''eeaauu..  LL''éécchheecc  ddee  ll ''eexxppéérriieennccee  ddeess  rreetteennuueess  ccooll ll iinnaaiirreess  iimmppoorrttaanntteess..  
  
II ll   nn''eexxiissttee  àà  ll ''hheeuurree  aaccttuueell llee  aauuccuunnee  ééttuuddee  ddee  ll ''iinntteennssii ttéé  eett  ddee  ll ''éétteenndduuee  ddee  ll ''éérroossiioonn  ddeess  ssoollss  àà  ll ''éécchheell llee  
nnaattiioonnaallee  àà  ppaarrtt  cceell lleess  ddee  ddeeuuxx  ppeettii ttss  bbaassssiinnss  vveerrssaannttss  dduu  MMaassssii ff   dduu  DDaayy..  LL ''aannaallyyssee  dduu  rréésseeaauu  
hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee''  eett  llaa  pprroossppeeccttiioonn  ggééoommoorrpphhoollooggiiqquuee  dduu  tteerrrraaiinn  ppaarr  llaa  mmiissssiioonn  ddaannss  lleess  cciinnqq  ddiissttrriiccttss  
vviissii ttééss  iinnddiiqquueenntt  qquuee  llee  mmii ll iieeuu  nn''eesstt  pplluuss  eenn  ééqquuii ll iibbrree  aavveecc  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  aaccttuueell lleess  aarriiddeess  mmaaiiss  ttrrèèss  
aaggrreessssiivveess..  AA  ll ''éérroossiioonn  ggééoollooggiiqquuee,,  ddii ttee  nnaattuurreell llee,,  qquuii   aa  ffaaççoonnnnéé  llee  rreell iieeff   aaccttuueell   ttrrèèss  aacccciiddeennttéé  cc''eesstt  
ggrreefffféé  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  uunnee  éérroossiioonn  aaccccéélléérrééee  dd''oorriiggiinnee  aanntthhrrooppiiqquuee..  
  
II ll   eexxiissttee  ddii ff fféérreennttss  ttyyppeess  dd’’ éérroossiioonn  ::  ppaarr  rriiggoollee,,  llee  rraavviinneemmeenntt  pprrooffoonndd,,  ll ’’ éérroossiioonn  ff lluuvviiaattii llee  ppaarr  ssaappeemmeenntt  
ddeess  bbeerrggeess..  
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DESCRIPTION 
 

--  OObbjj eecctt ii ffss    
oo  RRéédduuccttiioonn  ddee  llaa  ssaall iinniissaattiioonn    ddeess  eeaauuxx  ddee  llaa  nnaappppee  dd  DDjj iibboouuttii ..  
oo  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  dd  pprroodduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  
oo  SSééccuurriissaattiioonn  ddee  ll ’’ aall iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  vvii ll llee  ddee  DDjj iibboouuttii   

 

--  AAcctt iivvii ttééss  
oo  AArrrrêêtt  ddeess  ffoorraaggeess  lleess  eeaauuxx  ssoonntt  lleess  pplluuss  ssaallééeess  eett  rrééaall iissaattiioonn  dd’’ aauuttrreess  ffoorraaggeess  ddaannss  lleess  

sseecctteeuurrss  ffaavvoorraabblleess..    
oo  FFiinnaall iissaattiioonn  ddee  llaa  mmooddééll iissaattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee    
oo  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ccôôtteess  ccoonnttrreess  ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  mmeerr  
oo  IInnffoorrmmaattiioonn,,  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggee  ddee  

pprroodduuccttiioonn  dd’’ eeaauu    
 

--  II nntt rr aannttss  
oo  LLee  pprroojjeett  rreeqquuiieerrtt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddii ttiioonnnneell lleess  hhuummaaiinneess,,  ff iinnaanncciièèrreess  eett  pphhyyssiiqquueess  qquuii   

sseerroonntt  ddééttaaii ll llééeess  ddaannss  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  ddee  pprroojjeett  ff iinnaallee..  
 

--  RRééssuull ttaattss  àà  ccoouurr tt   tteerr mmee  
oo  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  aassssuurrééee  
oo  MMeeii ll lleeuurree  rrééppaarrttii ttiioonn  ddeess  ppooiinnttss  ddee  ccaappttaaggee  rrééaall iissééee  
oo  SSaall iinniissaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  aattttéénnuuee  
oo  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ccôôtteess  dduu  ll ii ttttoorraall   aassssuurrééee  

 

--  RRééssuull ttaattss  àà  lloonngg  tteerr mmee      
oo  OOuuttii ll   ddee  ppllaannii ff iiccaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  ddiissppoonniibbllee  ggrrââccee  àà  llaa  mmooddééll iissaattiioonn  ddee  llaa  

nnaappppee    
oo  AAll iimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ddee  llaa  ccaappii ttaallee  ssééccuurriissééee  

 

MISE EN ŒUVRE  
   

--  AArr rr aannggeemmeennttss  iinnsstt ii ttuutt iioonnnneellss    
 

LLee  pprroojjeett  sseerraa  ppii lloottéé  ppaarr  uunn  ccoommii ttéé  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ccoommpprreennaanntt  
lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  tteecchhnniiqquueess  ccoonncceerrnnééss..  
AAuu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall   ii ll   yy  aauurraa  uunn  CCoommii ttéé  ddee  ggeessttiioonn  ccoommppoosséé  dduu  CCoommmmiissssaaiirree  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  
eett  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  CCoonnsseeii ll   RRééggiioonnaall ,,  dd’’ OONNGG  eett  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess..  LL’’ eexxééccuuttiioonn  
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  sseerraa  aassssuurrééee  ppaarr  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss..  

  
--  RRiissqquueess  eett   oobbssttaacclleess  

 

LLeess  rriissqquueess  ssoonntt  ll iimmii ttééss  eett  ppeeuuvveenntt  pprroovveennii rr  ddee  llaa  lleenntteeuurr  dd’’ eexxééccuuttiioonn  ddeess  ddii ff fféérreenntteess  pphhaasseess  dduu  
pprroojjeett..  
 

--  EEvvaalluuaatt iioonn  eett   ssuuiivvii   
LLee  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee  mmeettttrraa  eenn  ppllaaccee  uunn  ssoouuss--ccoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  ddee  ssuuiivvii   eett  dd’’ éévvaalluuaattiioonn  dduu  
pprroojjeett  ss’’ aassssuurreerraa  qquuee  lleess  rrééssuull ttaattss  eessccoommppttééss  eett  lleess  ddééllaaiiss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssooiieenntt  rreessppeeccttééss..  II ll   
ffoouurrnnii rraa  rréégguull iièèrreemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  ddééttaaii ll llééss  aauu  ccoommii ttéé  ddee  ppii lloottaaggee..      
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--  RReessssoouurr cceess  ff iinnaanncciièèrr eess  
 

AArrrrêêtt  ddeess  ffoorraaggeess  lleess  eeaauuxx  ssoonntt  lleess  pplluuss  ssaallééeess  eett  rrééaall iissaattiioonn  
dd’’ aauuttrreess  ffoorraaggeess  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ffaavvoorraabblleess..  

6600  000000  000000  MMffdd  

FFiinnaall iissaattiioonn  ddee  llaa  mmooddééll iissaattiioonn  ddee  llaa  nnaappppee  4400  000000  000000  MMffdd  
PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ccôôtteess  ccoonnttrreess  ll ’’ éélléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  mmeerr  3300  000000  000000  MMffdd  
IInnffoorrmmaattiioonn,,  sseennssiibbii ll iissaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  àà  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’ eeaauu  

1100  000000  000000  MMffdd  

TToottaall   114400  000000  000000  MMffdd  
00..8822  MM   UUSSDD  

 

••  TToottaall   ::         00..8822  MM   UUSSDD  
••  LL iiggnnee  ddee  bbaassee                                                                                                                                                          00    
••  GGEEFF::        00..8822  MM   UUSSDD  
((11UUSSDD  ==   117700  FFDD))  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  
  

--  CCoommmmuunniiccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  iinnii ttiiaallee  ddee  llaa  rrééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  
UUnniieess  ssuurr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  ll ’’ UUrrbbaanniissmmee,,  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  
eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  ((MMHHUUEEAATT)),,  DDéécceemmbbrree  22000011..  

--  DDooccuummeenntt  CCaaddrree  SSttrraattééggiiqquuee  ddee  LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  PPaauuvvrreettéé  ((CCSSLLPP)),,  vveerrssiioonn  ff iinnaallee,,  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  
DDjj iibboouuttii ,,  jjuuiinn  22000044..  

--  EEttuuddee  dd’’ iimmppaacctt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ssuurr  lleess  ffaammii ll lleess  ssiinniissttrrééeess,,  AAggeennccee  DDjj iibboouuttiieennnnee  
dd’’ EExxééccuuttiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  dd’’ IInnttéérrêêtt  PPuubbll iicc  ((AADDEETTIIPP)),,  jjuuii ll lleett  22000044..  

--  EEttuuddee  ddee  VVuullnnéérraabbii ll ii ttéé  eett  AAddaappttaattiioonn  aauuxx  CChhaannggeemmeennttss  CCll iimmaattiiqquueess,,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  
ll ’’ UUrrbbaanniissmmee  eett  ddee  ll ’’ EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  ((MMHHUUEEAATT)),,  JJuuii ll lleett  22000011..  

--  EEttuuddee  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé  aall iimmeennttaaii rree,,  pprrooggrraammmmee  AAll iimmeennttaaii rree  MMoonnddiiaall   ((PPAAMM)),,  mmaarrss  
22000055..  

--  LLiiggnneess  ddii rreeccttrriicceess  ppoouurr  ll ’’ ééttaabbll iisssseemmeenntt  ddee  pprrooggrraammmmeess  dd’’ aaccttiioonn  nnaattiioonnaauuxx  aauuxx  ff iinnss  ddee  
ll ’’ aaddaappttaattiioonn  ::  GGrroouuppee  dd’’ EExxppeerrttss  ddeess  PPaayyss  lleess  MMooiinnss  AAvvaannccééss  ((PPMMAA))//CCCCNNUUCCCC,,  JJuuii ll lleett  22000022..  

--  LLooii   nn°°114499//AANN//0022//44èèmmeeLL  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll ’’ OOrriieennttaattiioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  SSoocciiaallee  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  
DDjj iibboouuttii   ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22000011--22001100,,  JJoouurrnnaall   OOffff iicciieell   ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   ((JJOORRDD))..  

--  PPllaann  dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaall   ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  DDéésseerrttii ff iiccaattiioonn  ((PPAANN)),,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ AAggrriiccuull ttuurree,,  ddee  
ll ’’ EElleevvaaggee  eett  ddee  llaa  MMeerr,,  cchhaarrggéé  ddeess  RReessssoouurrcceess  HHyyddrraauull iiqquueess  ((MMAAEEMM//RRHH)),,  22000000..                                                                                                             

--  PPllaann  CCaaddrree  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  ll ’’ AAssssiissttaannccee  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  22000033--22000077  ((UUNNDDAAFF)),,  
DDjj iibboouuttii ,,  jjuuii ll lleett  22000022..  

--  PPllaann  dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaall   ppoouurr  ll ’’ EEnnvviirroonnnneemmeenntt  22000011--22001100,,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  ll ’’ UUrrbbaanniissmmee,,  
ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  ((MMHHUUEEAATT)),,  DDéécceemmbbrree  22000000..  

--  PPllaann  ddee  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddee  llaa  zzoonnee  ccôôttiièèrree  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  ll ’’ UUrrbbaanniissmmee  eett  
ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  ((MMHHUUEEAATT))//PPEERRSSGGAA,,    JJuuiinn  22000055..  

--  PPrrooff ii ll   ccôôttiieerr  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii ,,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  ll ’’ UUrrbbaanniissmmee  eett  ddee  
ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree  ((MMHHUUEEAATT))//PPEERRSSGGAA,,  JJuuiinn  22000055..  

--  PPrrooff ii ll   ddee  llaa  PPaauuvvrreettéé  àà  DDjj iibboouuttii ,,  EEnnqquuêêttee  DDjj iibboouuttiieennnnee  aauupprrèèss  ddeess  MMéénnaaggeess  ––  IInnddiiccaatteeuurrss  SSoocciiaauuxx  
((EEDDAAMM--IISS)),,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ EEccoonnoommiiee,,  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  ddee  llaa  PPllaannii ff iiccaattiioonn  ((MMEEFFPP)),,  22000022..  

--  PPrrooggrraammmmeess  dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaauuxx  dd’’ AAddaappttaattiioonn  ((PPAANNAA)),,  uunnee  sséélleeccttiioonn    dd’’ eexxeemmpplleess  eett  dd’’ eexxeerrcciicceess  
ttii rrééss  ddeess  aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  ddee    pprrééppaarraattiioonn  aauuxx  PPAANNAA,,  CCCCNNUUCCCC//LLEEGG,,  JJuuii ll lleett  22000044..  

--  PPrroojjeett  PPNNUUEE//FFEEMM  NN°°GGFF22000022  ««  PPrrooggrraammmmee  dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaall   ppoouurr  ll ’’ AAddaappttaattiioonn  »»,,  MMHHUUEEAATT,,  
RRaappppoorrtt  sseeccttoorriieell   ssuurr  ll ’’ EEvvaalluuaattiioonn  ccoonncceerrttééee  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddeess  sseecctteeuurrss,,  ccoommmmuunnaauuttééss  eett  
zzoonneess  rruurraalleess,,  MMaaii   22000055..  

--  PPrroojjeett  PPNNUUEE//FFEEMM  NN°°GGFF22000022  ««  PPrrooggrraammmmee  dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaall   ppoouurr  ll ’’ AAddaappttaattiioonn  »»,,  MMHHUUEEAATT,,  
RRaappppoorrtt  ddee  MMiissssiioonn  ssuurr  lleess  aatteell iieerrss  rrééggiioonnaauuxx  ddee  ccoonnssuull ttaattiioonn  eett  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ssuurr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  
ddeess  ppooppuullaattiioonnss  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess  aauuxx  eeff ffeettss  nnééffaasstteess  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaattiiqquueess,,  JJuuiinn  22000055..  

--  PPrroojjeett  PPNNUUEE//FFEEMM  NN°°GGFF22000022  ««  PPrrooggrraammmmee  dd’’ AAccttiioonn  NNaattiioonnaall   ppoouurr  ll ’’ AAddaappttaattiioonn  »»,,  MMHHUUEEAATT,,  
RRaappppoorrtt  ccoommppii lléé  ddeess  ééttuuddeess  sseeccttoorriieell lleess  ssuurr  llaa  vvuullnnéérraabbii ll ii ttéé  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ddee  DDjj iibboouuttii   aauuxx  
CChhaannggeemmeennttss  CCll iimmaattiiqquueess,,  JJuuiinn  22000055..  

--  RRaappppoorrtt  NNaattiioonnaall   ssuurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  HHuummaaiinn,,  DDjj iibboouuttii ,,  PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llee  
DDéévveellooppppeemmeenntt  ((PPNNUUDD)),,  22000044..  

--  RRaappppoorrtt  ssuurr  lleess  OObbjjeeccttii ffss  dduu  MMii ll lléénnaaiirree  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  
ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((PPNNUUDD)),,  DDjj iibboouuttii ,,  22000055..  
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--  SSéélleeccttiioonn  eett  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ddeess  ooppttiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll ’’ aaddaappttaattiioonn,,  AAtteell iieerr  PPAANNAA--UUNNIITTAARR,,  
OOuuaaggaaddoouuggoouu  22000033..  

--  SSttrraattééggiiee  NNaattiioonnaallee  ddee  GGeessttiioonn  ddeess  RRiissqquueess  eett  ddeess  CCaattaassttrroopphheess,,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ IInnttéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  
DDéécceennttrraall iissaattiioonn  ((MMIIDD))//PPNNUUDD,,  JJuuiinn  22000044..  

--  SSttrraattééggiiee  eett  pprrooggrraammmmee  dd’’ aaccttiioonn  nnaattiioonnaall   ppoouurr  llaa  ddiivveerrssii ttéé  bbiioollooggiiqquuee,,  MMiinniissttèèrree  ddee  ll ’’ HHaabbii ttaatt,,  ddee  
ll ’’ UUrrbbaanniissmmee  eett  ddee  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll ’’ AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrrii ttooii rree    ((MMHHUUEEAATT)),,  DDéécceemmbbrree  
22000000..  

 


