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IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  

  

  

AA  llaa  mméémmooiirree  ddee  nnoottrree  ppèèrree  RRooddoollpphhee  MMAAFFUUTTAA    

VVoottrree  rrééfféérreennccee  ttiirrééee  ddee  ccee  mmoonnddee  aa  ééttéé  ppoouurr  nnoouuss  uunnee  ddoouulloouurreeuussee  ssuurrpprriissee..  

NNoouuss  aauurroonnss  ssoouuhhaaiittéé  vvoottrree  pprréésseennccee  eenn  ccee  mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss  tteerrmmiinnoonnss  nnoottrree  

ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee  ddee  lliicceennccee,,  mmaaiiss  iill  aa  pplluu  àà  DDiieeuu  ddee  vvoouuss  rreepprreennddrree  aauupprrèèss  ddee  lluuii..  

QQuuee  vvoottrree  ââmmee  rreeppoossee  eenn  ppaaiixx  !!  
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DDÉÉDDIICCAACCEE  

  

AA  nnoottrree  mmèèrree  KKIINNZZOONNGGOO  CChhaannttaall,,  àà  PPaappaa  LLAALLYY,,  PPaappaa  MMAAYYAASS,,  

àà  MMaammaann  FFrraannççooiissee,,  MMaammaann  OOddeettttee  eett  aauuxx  OOnncclleess  ::  RRiiggoobbeerrtt,,  LLAASS,,  JJoosseepphh  eett  àà    

nnoottrree  ggrraannddee  ssœœuurr  VVaalléérriiee,,  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ssoouuttiieennss  ttaanntt  mmaattéérriieellss  qquuee  ffiinnaanncciieerrss  eett  

aammoouurr  ttéémmooiiggnnééss  àà  nnoottrree  ddeerrnniièèrree  ééttaappee  dduu  ccuurrssuuss  aaccaaddéémmiiqquuee..  

AA  nnooss  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  qquuee  ccee  ttrraavvaaiill  ssooiitt  uunn  eexxeemmppllee  àà  ssuuiivvrree..  

QQuuee  ttoouuss  nnooss  aammiiss,,  ccoouussiinnss,,  nneevveeuuxx,,  oonncclleess,,  nniièècceess,,  rreettrroouuvveenntt  iiccii  

ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  ggrraattiittuuddee  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreennttss  ccoonnsseeiillss  eett  eennccoouurraaggeemmeennttss  àà  

nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn..  

  

MMAAFFUUTTAA  MMAAFFOOSS  FFaabbrriiccee  
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AAVVAANNTT  PPRROOPPOOSS  

  

PPooiinntt  nn’’eesstt  bbeessooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquu’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  uunnee  

ccoommbbiinnaaiissoonn  àà  llaa  ffooiiss  ddeess  eeffffoorrttss  ppeerrssoonnnneellss  eett  ccoolllleeccttiiffss..  

AA  nnoottrree  ddiirreecctteeuurr  llee  PPrrooffeesssseeuurr  LLééoonnaarrdd  NNTTUUAARREEMMBBAA  OONNFFRREE  eett  

àà  nnoottrree  eennccaaddrreeuurr  llee  cchheeff  ddeess  ttrraavvaauuxx  VVéérroonniiqquuee  MMWWAADDII  KKAABBAAMMBBAA  qquuii  

mmaallggrréé  lleeuurrss  mmuullttiipplleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  oonntt  aacccceeppttéé  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill..  

AA  ttoouuss  lleess  pprrooffeesssseeuurrss  ddee  nnoottrree  ddééppaarrtteemmeenntt  yy  ccoommpprriiss  lleess  

AAssssiissttaannttss  eett  cchheeff  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  qquu’’iillss  nnoouuss  oonntt  ddoonnnnéé..  

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  aauussssii  nnooss  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  lluuttttee  ::  MMAAKKOONNGGAA  

DDaavvee,,  MMUULLUUMMBBAA  MMUUCCIITTAA,,  DDIIHHOOKKAA  AAllbbeerrtt,,  MMAAKKWWAAKKAA  PPrroopphhèèttee  eett  

OOssccaarr  YYaammaa  qquuii  nnoouuss  aa  aaiiddéé  llaa  ssaaiissiiee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill..  

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  JJééssuuss  cchhrriisstt  ddee  NNaazzaarreetthh,,  llee  sseeuull  ssaauuvveeuurr  ddee  nnoottrree  

ddeerrnniieerr  ppaarrccoouurrss  AAccaaddéémmiiqquuee..  

  

MMAAFFUUTTAA  MMAAFFOOSS  FFaabbrriiccee  
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LLIISSTTEE  DDEESS  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

  

CCEEPPGGLL  ::  CCoommmmuunnaauuttéé  ÉÉccoonnoommiiqquuee  ddeess  PPaayyss  ddee  GGrraannddss  LLaaccss  ;;  

CCIIRRGGLL  ::  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ;;  

OOII  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ;;  

IIEE  ::  IInnttééggrraattiioonn  ÉÉccoonnoommiiqquuee  ;;  

OOIINNGG  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  NNoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ;;  

OONNGG  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  NNoonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaallee  ;;  

RRDDCC  ::  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

OONNUU  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ;;  

UUAA  ::  UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  ;;  

CCOOMMEESSAA  ::  MMaarrcchhéé  CCoommmmuunn  ddeess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  OOrriieennttaall  eett  AAuussttrraallee  ;;  

CCEEEEAACC  ::  CCoommmmuunnaauuttéé  ÉÉccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  CCeennttrraallee  ;;    

SSAADDCC  ::  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  AAuussttrraallee  ;;  

CCEEDDEEAAOO  ::  CCoommmmuunnaauuttéé  ÉÉccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ;;  

UUEEMMOOAA  ::  UUnniioonn  ÉÉccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt--AAffrriiccaaiinn  ;;  

CCEEMMAACC  ::  CCoommmmuunnaauuttéé  ÉÉccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  

                                  CCeennttrraallee..  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

11..  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ssuujjeett  

PPoouurr  rréédduuiirree  lleess  ddiifffféérreennttss  oobbssttaacclleess,,  eennttrraavveess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  

ppoolliittiiqquueess,,  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  zzoonnee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ssiittuuééss  aauu  ttoouurr  ddeess  GGrraannddss  

LLaaccss  AAffrriiccaaiinnss  oonntt  ddéécciiddééss  ddee  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddiittee  CCIIRRGGLL11..  

CCeellllee--ccii  ccoonnssttiittuuee  uunn  eessppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  uunniiqquuee  

ppoouurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  qquuee  ppoossee  cceettttee  rrééggiioonn..  LLaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  zzoonnee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  cceennssééee  êêttrree  uunnee  

ssoouurrccee  ddee  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  àà  ttrraavveerrss  pplluussiieeuurrss  ddeeggrrééss  

dd’’iinnttééggrraattiioonnss  sseelloonn  qquueellllee  eesstt  pplluuss  ppoouusssséé  oouu  mmooiinnss  ppoouusssséé..  

LLaa  CCIIRRGGLL  eesstt  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  

aaffrriiccaaiinnee  ccrrééééee  ssuuiittee  aauuxx  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  qquuii  oonntt  sseeccoouuééss  llaa  ssoouuss  

rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  LLeess  pprroobbllèèmmeess  

dd’’iinnssééccuurriittéé,,  lleess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eennttrree  EEttaattss,,  gguueerrrree  cciivviillee  àà  llaa  bbaassee  ddee  llaa  

ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  ddee  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddoonntt::  llee  

ggéénnoocciiddee  rrwwaannddaaiiss  ddee  11999944  aavveecc  ssoonn  ccoorrttèèggee  ddee  mmaallhheeuurr  ;;  ll’’iinnssééccuurriittéé  àà  

ll’’eesstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  ssaa  rraammiiffiiccaattiioonn  àà  

ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss  vvooiissiinnss22..      

CCeeppeennddaanntt,,  nnuull  nn’’iiggnnoorree  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddaannss  

llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess33  ;;  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee,,  llaa  

ssttaabbiilliittéé  PPoolliittiiqquuee,,  llaa  DDéémmooccrraattiiee  eett  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ccoonnssttiittuueenntt  

ll’’uunnee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  aaccttuueelllleess  ddeess  ddiifffféérreennttss  EEttaattss  ddaannss  llee  mmoonnddee..  

                                                            
11  MMaarrcc  LLoouuiiss  eett  AAllllii..,,  GGééooppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  eenn  AAffrriiqquuee  nnooiirree,,  PPaarriiss,,  éédd..  LL’’HHaarrmmaattttaanntt,,  11999944,,  pp..3388..  
2 MMUUKKUULLUUMMAANNYYAA,,  ZZ..,,  LLaa  gguueerrrree  ddee  ll’’eesstt  ddee  llaa  RRDDCC,,  eennjjeeuuxx  oouubblliiééeess  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  llaa  ppaaiixx,,  éédd..  ZZeennddaa,,  

KKiinnsshhaassaa,,  11999999,,  pp..6677  
33  KKIITTOOKKOO  AASSAANNII  ;;  IInnttééggrraattiioonn  eett  SSééccuurriittéé  iinntteerr  EEttaattiiqquuee      ddaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  LLaaccss,,  mméémmooiirree  ddee  

lliicceennccee  eenn  RReellaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  UUNNIIKKIINN  22000066,,  PP..3377..  
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CCeess  éélléémmeennttss  ssoonntt  iinnddiissppeennssaabblleess  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  lleess  

EEttaattss  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddee  lleeuurrss  

ppooppuullaattiioonnss..44  

LLaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eennttrree  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ppoouurr  llee  mmoottiiff  ddeess  

rraacceess,,  ddeess  ccoouulleeuurrss,,  ddeess  rreelliiggiioonnss  ooùù  dd’’oorriiggiinnee  eetthhnniiqquuee  eesstt  uunnee  ooffffeennssee  àà  

llaa  ddiiggnniittéé  hhuummaaiinnee,,  uunn  oobbssttaaccllee  aauuxx  rreellaattiioonnss  aammiiccaalleess  eett  ppaacciiffiiqquueess  eennttrree  

lleess  nnaattiioonnss  eett  aauussssii  uunn  ffaaiitt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ttrroouubblleerr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  

eennttrree  lleess  ppeeuupplleess,,  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  mmêêmmee  ffrreeiinneerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  

llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  ddee  GGrraannddss  LLaaccss..  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  eesstt  llee  

mmeeiilllleeuurr  mmooyyeenn  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  rrééaalliisseerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  mmiilllléénnaaiirree  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ccaarr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  ppeeuutt  rreennffoorrcceerr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  

ccoonnssoolliiddeerr  llaa  jjuussttiiccee  eett  lleess  lliibbeerrttééss  iinnddiivviidduueelllleess,,  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  eesssseennttiieelllleess  ppoouurr  aattttiirreerr  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eett  aaccccéélléérreerr  llaa  

ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee..  

DDaannss  ccee  ttrraavvaaiill,,  iill  sseerraa  qquueessttiioonn  ddee  vvooiirr  ssii  lleess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  

ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  rreessppeecctteenntt  lleess  aaccccoorrddss  ssiiggnnééss  eett  lleeuurrss  

eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  eenn  ttaanntt  qquuee  mmeemmbbrreess  ffaaiissssaanntt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  cceett  

oorrggaanniissmmee..  MMaaiiss  llee  ccoonnssttaanntt  ffaaiitt    mmoonnttrree  qquuee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

ddaannss  cceettttee  ssoouuss  rrééggiioonn  eesstt  mmiissee  eenn  ccaauussee  ppaarr  llee  ccoonnfflliitt  aarrmméé  eett  ll’’iinnssééccuurriittéé  

qquuii  llaa  sseeccoouueenntt..  

DDaannss  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  tteenntteerroonnss  dd’’eexxaammiinneerr  lleess  

ddiifffféérreennttss  oobbssttaacclleess  qquuii  eemmppêêcchheenntt  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  

llaa  CCIIRRGGLL..  

22..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  

LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  àà  rrééssoouuddrree  

ppaarr  ddeess  pprrooccééddééss  sscciieennttiiffiiqquueess..55..  

                                                            
44  WWIINNGGEENNGGAA  JJ,,  ppaarreennttéé  iiddééoollooggiiqquuee  iiddeennttiittaaiirree  eett  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  LLaaccss,,  eessssaaiiee  

dd’’aanntthhrrooppoollooggiiee  PPoolliittiiqquuee  ppaarr  llee  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  ppeeuupplleess  eett  EEttaattss,,  BBuurruunnddii  RRDDCC  RRwwaannddaa,,  PPUUFF,,  22000088..      
55  SSHHOOMMBBAA  KK..,,  MMéétthhooddoollooggiiee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  KKiinnsshhaassaa,,  éédd..  MMEESS,,  22000033,,  pp..3322  
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DDeeppuuiiss  ll’’aacccceessssiioonn  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  llee  ccoonnttiinneenntt  AAffrriiccaaiinn  

ccoonnnnaaiitt  ddeess  pprroobbllèèmmeess  sséérriieeuuxx  ::  lleess  gguueerrrreess  iinntteerrééttaattiiqquueess,,  llee  ssoouuss  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  lleess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eennttrree  ÉÉttaattss  eett  nnaaiissssaannccee  ddeess  

mmoouuvveemmeennttss  rreebbeelllleess  qquuii  mmeennaacceenntt  ddaannggeerreeuusseemmeenntt  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee,,  llaa  

ssttaabbiilliittéé  eett  mmêêmmee  llaa  ssééccuurriittéé  qquuii  eemmppêêcchheenntt  ttoouutt  ddéévveellooppppeemmeenntt  

hhaarrmmoonniieeuuxx  eett  ttoouutt  pprroocceessssuuss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..66  

LLeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eett  lleess  gguueerrrreess  eennttrree  EEttaatt  ddaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  

ssoonntt  pprroovvooqquuééss  ppaarr  lleess  hhoommmmeess  ddee  mmaauuvvaaiissee  ffooii..  DDeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  11999944  

jjuussqquu’’àà  nnooss  jjoouurrss  lleess  EEttaattss  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ccoonnnnaaiisssseenntt  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  

mmuullttiipplleess  eett  iinnssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquueess  ddaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn77..  

LLeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  oonntt  

eennttrraaiinnéé  ddeess  ttrroouubblleess  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall  qquuee  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnee  

ddee  cchhaaccuunn  ddeess  EEttaattss  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  aavveecc  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  mmuullttiipplleess  ::  

aassssaassssiinnaatt  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ccoouuppss  dd’’EEttaatt,,  iinnssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee..  BBrreeff,,  aabbsseennccee  

ttoottaall  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssuurr  llaa  rrééggiioonn  eett  ddiiffffiiccuullttéé  ddee  rrééaalliisseerr  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee..  

RReecchheerrcchhaanntt  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  iinnssttaauurreerr  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee,,  

pplluussiieeuurrss  aassssiisssseess  oonntt  ééttéé  tteennuueess  àà  NNaaiirroobbii  eett  DDaarreess--aa--llaamm  ddeess  

ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  GGrraannddss  LLaaccss,,  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaattss  eett  

ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  mmeemmbbrreess..  

IIll  ssee  ffaaiitt  vvooiirr  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoouuss  

rrééggiioonn,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  oonntt  ccoommpprriiss  llaa  

nnéécceessssiittéé  ddee  ccrrééeerr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  

((CCIIRRGGLL))  ddoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess  oorrggaanneess  ddeevvrraaiieenntt  ccoonnccoouurriirr  àà  llaa  mmiissssiioonn  

ddee  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  eett  llaa  ppaacciiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  ttoouutteess  

lleess  qquueessttiioonnss  ttaanntt  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ss’’ééttaabblliisssseenntt  nnoorrmmaalleemmeenntt..  CC’’eesstt  

ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  qquuee  llaa  CCIIRRGGLL  aa  vvuu  llee  jjoouurr..  

                                                            
66  MMUUKKUULLUUMMAANNIIAA,,  ZZ  llaa  gguueerrrree  ddee  ll’’EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  eennjjeeuuxx  oouubblliiééss  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  llaa    ppaaiixx,,    ééddiittiioonn  zzéénnddaa    

KKiinnsshhaassaa,,    11999999,,  pp..  6677..  
77  MMUULLUUNNGGUULLAA,,  HH..,,  LLeess  eennjjeeuuxx  ddeess  ccoonnfflliittss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  llaaccss  ddeess  iinnddééppeennddaanncceess  àà  nnooss  jjoouurrss,,  éédd..  

CCoommppoorrddeerr,,  KKiinnsshhaassaa,,  22000088,,  pp..2200  
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AAiinnssii,,  llaa  CCIIRRGGLL  nn’’aayyaanntt  ppaass  eennccoorree  rrééaalliisséé  ssoonn  iinnttééggrraattiioonn  

ssuuiittee  aauuxx  ddiifffféérreennttss  ccoonnfflliittss  qquuii  eennttrree  ddéécchhiirreenntt--llaa  ssoouuss  rrééggiioonn,,  llaa  

pprréésseennttee  ééttuuddee  ssuusscciittee  lleess  qquueessttiioonnss  ccii--aapprrèèss  ::  

  QQuueellss  ssoonntt  lleess  oobbssttaacclleess  qquuii  eemmppêêcchheenntt  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  

CCIIRRGGLL  ddee  rrééaalliisseerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ??    

  CCoommmmeenntt  llaa  CCIIRRGGLL  ddooiitt  ssee  ddééppllooyyeerr  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  vvooiieess  eett  

mmooyyeennss  ppoouurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  qquuii  eennttrraavveenntt  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  àà  ssoonn  sseeiinn  ??  

  QQuueellllee  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  

dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ÉÉttaattss  ??  

33..  HHyyppootthhèèsseess  

AAvveecc  PPIINNTTOO  eett  GGRRAAWWIITTZZ,,  nnoouuss  rreetteennoonnss  qquuee  ll’’hhyyppootthhèèssee  eesstt  

uunnee  sséérriiee  ddeess  rrééppoonnsseess  rréésseerrvvééeess  aauuxx  qquueessttiioonnss  ssoouulleevvééeess  ppaarr  llaa  

pprroobblléémmaattiiqquuee..  EEllllee  ppeerrmmeett  ddee  pprrééddiirree  uunnee  vvéérriittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  

vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  qquueessttiioonnss  ssoouulleevvééeess  ddaannss  llaa  

pprroobblléémmaattiiqquuee  eett  ddoonntt  llaa  rreecchheerrcchhee  vvéérriiffiiee  llee  bbiieenn--ffoonnddéé  oouu  llee  mmaall--ffoonnddéé88..  

LLee  pprrooffeesssseeuurr  LLUUKKOOKKII  MMAAVVOOKKAA  ddééffiinniitt  ll’’hhyyppootthhèèssee  ccoommmmee  

ééttaanntt,,  ««  uunnee  iinntteerrrrooggaattiioonn  qquu’’oonn  vvaa  eessssaayyeerr  ddee  rrééssoouuddrree,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  

llaa  tthhèèssee  oouu  ll’’oonn  cchheerrcchhee  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ddéémmoonnssttrraattiioonn,,  eellllee  eesstt  

éémmiinneemmmmeenntt  pprroovviissooiirree  eett  eellllee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnffiirrmméé  oouu  iinnffiirrmméé  àà  llaa  ffiinn  ddee  

ll’’aannaallyyssee  »»99..  

LL’’hhyyppootthhèèssee  ééttaanntt  aaiinnssii  ddééffiinniiee,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  

aannttiicciippaattiivveemmeenntt  aalliiggnneerr  lleess  rrééppoonnsseess  ccii--aapprrèèss  ::    

LLeess  OObbssttaacclleess  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquueess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  

CCIIRRGGLL  ssoonntt  ::  lleess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eennttrree  EEttaattss,,  ll’’iinnssééccuurriittéé,,  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  

ppoolliittiiqquuee,,  lleess  ccoonnfflliittss  éétthhnniiqquueess,,  lleess  mmaannqquueess  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  ddeess  

vvooiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss1100..    

                                                            
88    PPIINNTTOO  eett  GGRRAAWWIITTZZ,,  MMéétthhooddeess  ddee  sscciieenncceess  ssoocciiaalleess,,  44èèmmee  ééddiittiioonn,,  DDaalllloozz,,  PPaarriiss,,  11997711,,  pp..114400  

99  LLUUKKOOKKII  MMAAVVOOKKAA,,  IInnttrroodduuccttiioonn  aauu  ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee,,  GG11  RRII,,  FFSSSSAAPP,,  UUNNIIKKIINN,,  22000044--  22000055,,  ccoouurrss    iinnééddiitt..  
1100    SSHHOOMMBBAA  eett  TTSSHHUUNNDD’’OOLLEELLEE,,  IInniittiiaattiioonn  aauuxx  mméétthhooddeess  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquueess,,  éédd..  MMEESS,,  KKiinnsshhaassaa,,  22000033..  
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NNoouuss  ppeennssoonnss  qquuee  llaa  CCIIRRGGLL  ddooiitt  pprreemmiièèrreemmeenntt  aammeenneerr  lleess  

EEttaattss  mmeemmbbrreess  àà  rreessppeecctteerr  lleess  aaccccoorrddss  ssiiggnnééss  eett  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  

pprriisseenntt..  DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddooiivveenntt  ddoonnnneerr  lleeuurr  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  àà  llaa  CCIIRRGGLL  dd’’aatttteeiinnddrree  sseess  oobbjjeeccttiiffss  

eett  ddee  rréé  aalliisseerr  cceerrttaaiinnss  pprroojjeettss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  jjoouuee  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  

pprroocceessssuuss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  ppeerrmmeett  aauuxx  EEttaattss  ddee  

ssee  rrééuunniirr  eenn  bblloocc  eennffiinn  ddee  mmeettttrree  eennsseemmbbllee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  eenn  vvuuee  

dd’’aassssuurreerr  uunnee  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneellllee  eett  dd’’eennttaammeerr  lleess  ééttaappeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt..    

44..  CChhooiixx  eett  iinnttéérrêêtt  dduu  ssuujjeett  

NNoottrree  cchhooiixx  àà  uunn  tteell  ssuujjeett  ss’’aavvèèrree  jjuuddiicciieeuuxx  aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  

pprroobbllèèmmeess  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aaffrriiccaaiinnee  ssee  ppoossee  ddee  ffaaççoonn  pplluuss  

aacccceennttuuééee,,  ttaanntt  iill  eesstt  vvrraaii  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  ddaannss  lleeqquueell  

nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  eennggaaggééss;;  iimmpplliiqquuee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  bbllooccss  rrééggiioonnaauuxx  

ffoorrttss  ppoolliittiiqquueemmeenntt  eett  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  iinnttééggrréé..    

55..  MMéétthhooddee  eett  tteecchhnniiqquuee  ddee  rreecchheerrcchhee  

AA..  MMéétthhooddee  

LLaa  mméétthhooddee  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess  

ppaarr  lleessqquueelllleess  uunnee  ddiisscciipplliinnee  cchheerrcchhee  àà  aatttteeiinnddrree  lleess  vvéérriittééss  qquu’’eellllee  

ppoouurrssuuiitt,,  lleess  ddéémmoonnttrreerr  eett  llee  vvéérriiffiieess1111..      

TToouuttee  ééttuuddee  sscciieennttiiffiiqquuee  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  mméétthhooddee  ssaacchhaanntt  

qquu’’eenn  sscciieenncceess  ssoocciiaalleess,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddeess  mméétthhooddeess  oobblliiggaattooiirreess,,  ccaarr  cchhaaqquuee  

cchheerrcchheeuurr  ddooiitt  aavvooiirr  uunnee  mméétthhooddee  rraattiioonnnneellllee  cceellllee--ccii  ddééppeenndd  llaarrggeemmeenntt  

ddaannss  ssaa  rreecchheerrcchheess1122..  

                                                            
1111  SSHHOOMMBBAA  KK..,,  OOpp..cciitt,,  pp..11  
1122  PPiinnttoo  eett  GGRRAAWWTTZZ  OOpp..cciitt..  
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PPoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  nnoouuss  aavvoonnss  uuttiilliisséé  llaa  

mméétthhooddee  ssttrruuccttuurroo  ffoonnccttiioonnnnaalliissttee..  CCeettttee  mméétthhooddee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  

dd’’aannaallyysseerr  llaa  CCIIRRGGLL  ccoommmmee  llaa  ssttrruuccttuurree,,  mmaaiiss  aauussssii  lleess  ffoonnccttiioonnss  qquu’’eellllee  

rreemmpplliitt..    

BB..  TTeecchhnniiqquuee  

LLaa  tteecchhnniiqquuee  eesstt  uunn  mmooyyeenn  uuttiilliisséé  ppoouurr  rrééccoolltteerr  lleess  ddoonnnnééeess..  

PPoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  aavvoonnss  uuttiilliisséé  llaa  tteecchhnniiqquuee  

ddooccuummeennttaaiirree  CCeellllee--ccii  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssuulltteerr  lleess  oouuvvrraaggeess  

sscciieennttiiffiiqquueess,,  lleess  jjoouurrnnaauuxx,,  lleess  aarrttiicclleess,,  lleess  mmaaggaazziinneess  aayyaanntt  ttrraaiitt  aavveecc  

nnoottrree  ssuujjeett..  

66..  DDéélliimmiittaattiioonn  dduu  ssuujjeett  

LLeess  pprroobbllèèmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  

CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  llaaccss  eesstt  ccoommpplleexxee  eett  

mmuullttiisseeccttoorriieellss,,  eellllee  ttoouucchhee  àà  llaa  ffooii  lleess  ddoommaaiinneess  ééccoonnoommiiqquueess,,  ppoolliittiiqquueess  

eett  ssoocciiooccuullttuurreellss..  

  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  tteemmppoorreell,,  nnoottrree  iinnvveessttiiggaattiioonn  ccoouuvvrree  llaa  ppéérriiooddee  

aallllaanntt  ddee  22000000,,  aannnnééee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  jjuussqquu’’àà  22001122  qquuii  

mmaarrqquuee    ll’’oouuvveerrttuurree  àà  KKaammppaallaa  dduu  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaattss  eett  ddeess  

ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddee  llaa  CCIIRRGGLL..    

  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssppaattiiaall,,  nnoottrree  ééttuuddee  ccoouuvvrree  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  

ggrraannddss  llaaccss  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  

  

  

  

  



7 

 

77..  SSuubbddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  

HHoorrmmiiss  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncclluussiioonn,,  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ccoommppoorrttee  

ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  ddoonntt  ::  

  llee  pprreemmiieerr  aabboorrddeerraa  lleess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  lleess  ddééffiinniittiioonnss  

ddeess  ccoonncceeppttss..    

  DDaannss  llee  ddeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree  nnoouuss  ddoonnnneerroonnss  llee  rrôôllee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  LLee  ttrrooiissiièèmmee  cchhaappiittrree  aabboorrddeerraa  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  eett  nnoouuss  ddoonnnneerroonnss  aauussssii  lleess  ppiisstteess  

ddee  ssoolluuttiioonnss..  
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CCHHAAPPIITTRREE  11..  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

LLee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  eesstt  ssuubbddiivviisséé  eenn  qquuaattrree  sseeccttiioonnss::  llaa  

pprreemmiièèrree  ddééffiinniitt  lleess  ccoonncceeppttss  ccllééss,,  llaa  sseeccoonnddee  ddoonnnnee  ll’’hhiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  

RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  llaaccss  eett  ddee  llaa  CCIIRRGGLL,,  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ppaarrllee  ddee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  eett  eennffiinn  llaa  qquuaattrriièèmmee    ppaarrllee  

ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ::  aappppoorrttss  

eesssseennttiieellss  eett  ggaarraannttiieess  jjuurriiddiiqquueess  ppoouurr  uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee  eett  uunnee  ssééccuurriittéé  

ccoolllleeccttiivvee  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llee  ssuujjeett  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill..  

SSeeccttiioonn  11..  DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  

11..  IInnttééggrraattiioonn  

DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  iinnttééggrreerr  cc’’eesstt  rraasssseemmbblleerr  lleess  

éélléémmeennttss  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn  ttoouutt  oouu  eennccoorree  cc’’eesstt  rrééuunniirr  lleess  ppaarrttiieess  eexxiissttaanntteess  

ddee  ffaaççoonn  àà  ffaaiirree  uunn  ttoouutt  oorrggaanniiqquuee  oouu  eennccoorree  aauuggmmeenntteerr  llaa  ccoohhééssiioonn  dd’’uunn  

ttoouutt  ddééjjàà  eexxiissttaanntt1133..  

AAiinnssii,,  AA..  CCuuvviilliieerr  ddééffiinniitt  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ccoommmmee  ««  ll’’eennsseemmbbllee  

ddeess  pphhéénnoommèènneess  ppaarr  lleessqquueellss  ssee  ccoonnssttiittuuee  ll’’uunniittéé  oorrggaanniiqquuee  dd’’uunn  êêttrree  

vviivvaanntt  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  mmeennttaall  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  »»..  

PPoouurr  AA..  LLaallaannddee,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  eesstt  ««  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunnee  

iinntteerrddééppeennddaannccee  ééttrrooiittee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  dd’’uunn  êêttrree  vviivvaanntt  oouu  eennttrree  lleess  

mmeemmbbrreess  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  1144»»..  

22..  IInnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  cc’’eesstt  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  eennsseemmbbllee  

ééccoonnoommiiqquuee  nnoouuvveeaauu  iinnttééggrréé  qquuii  ttrraannsscceennddee  lleess  ééccoonnoommiieess  nnaattiioonnaalleess  ccee  

qquuii  iimmpplliiqquuee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  eennttiittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ssttaabbllee  eett  rreeccoonnnnuuee  

                                                            
13 AA..  CCUUVVIILLIIEERR  cciittéé  ppaarr  KKAABBEENNGGEELLEE  DD..,,  LLeess  pprroobbllèèmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  KKiinnsshhaassaa,,  éédd..  CCAAPP,,  22000088,,  pp..1100 
1144  AA..  LLAALLAANNDDEE  cciittéé  ppaarr  KKAABBEENNGGEELLEE  DD..,,  OOpp..cciitt,,  pp..88  
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ccoommmmee  tteellllee  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  qquuii  eesstt  ddoouuééee  dd’’uunnee  ccoohhéérreennccee  

iinntteerrnnee..1155    

33..  IInnttééggrraattiioonn  ppoolliittiiqquuee  

SSuurr  llee  ppllaann  ppoolliittiiqquuee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddééssiiggnnee  uunn  pprroocceessssuuss  qquuii  

tteenndd  àà  rrééuunniirr  ddeess  iinnddiivviidduuss  oouu  ddeess  ggrroouuppeess  ddeess  iinnddiivviidduuss  ddee  mmaanniièèrree  àà  

ffaaiirree  uunn  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee  oouu  àà  ééttaabblliirr  uunnee  iinntteerrddééppeennddaannccee  pplluuss  ééttrrooiittee  

eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess,,  iinnddiivviidduueellss  oouu  ccoolllleeccttiiffss  dduu  ccoorrppss  ssoocciiaall  eett  àà  llaa  

mmaaxxiimmiissaattiioonn  ddee  ccoohhééssiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  

QQuuaanntt  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ::  eellllee  ccoonnssiissttee  eenn  

uunn  pprroocceessssuuss  ccoommpplleexxee  ddee  rréégguullaattiioonn  qquuii  uunniiffiiee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ppoolliittiiqquueess  

nnaattiioonnaauuxx  oouu  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  uunn  ccaaddrree  uunniiqquuee  oouu  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee  

ccoommmmuunn  eett//oouu  tteenndd  àà  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ddeeggrréé  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  ddeess  

ccoommppoossaannttss  ssttrruuccttuurreellss  ddeess  ddiittss  ssyyssttèèmmee  eennttrree  eelllleess  eett  aavveecc  cceelllleess  dduu  

ccaaddrree  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  

44..  IInnttééggrraattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  

PPoouurr  EE..  HHaaaass,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  llee  pprroocceessssuuss  ppaarr  

lleeqquueell  lleess  aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess  ddee  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  nnaattiioonnaalleess  ssoonntt  

ddéétteerrmmiinnééss  àà  rrééoorriieenntteerr  lleeuurrss  aallllééggeeaanncceess,,  lleeuurrss  aassppiirraattiioonnss  eett  lleeuurrss  

aaccttiivviittééss  ppoolliittiiqquueess  vveerrss  uunn  nnoouuvveeaauu  cceennttrree  ddoonntt  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  

ppoossssèèddeenntt  oouu  ddeemmaannddeenntt  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ssuurr  lleess  ÉÉttaatt  nnaattiioonnaauuxx  

pprrééeexxiissttaanntt1166..  

55..  IInnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  

CCee  ttyyppee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ppeerrmmeett  aauuxx  ÉÉttaattss  ddee  ccrrééeerr  ddee  ggrraannddss  

eessppaacceess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  mmaarrcchhéé  llaarrggeemmeenntt  bbéénnééffiiqquueess  aauuxx  ppaayyss  

mmeemmbbrreess..  SSuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee,,  llee  pprroocceessssuuss  vviissee  àà  ccrrééeerr  uunnee  eennttiittéé  

nnoouuvveellllee  àà  ppaarrttiirr  ddeess  uunniittééss  ééccoonnoommiiqquueess  nnaattiioonnaalleess..  

                                                            
1155  BBAAZZAA  LLUUEEMMBBAA..,,  ““IInnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee””  iinn  ccaahhiieerrss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaauuxx  vvooll  XX..,,  

11997722,,  pp..8899    
1166  HHAASSSS..,,  EE..  cciittéé  ppaarr  BBAARRRREEAA,,  JJ..,,  OOpp..cciitt,,  pp..229977  
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66..  OOrrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

LLee  pprrooffeesssseeuurr  AANNGGAANNDDAA  ddééffiinniitt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  dd’’EEttaatt,,  ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  ttrraaiittéé,,  

ddoottéé  dd’’uunnee  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  dd’’oorrggaanneess  ccoommmmuunnss  ppoossssééddaanntt  uunnee  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  ddiissttiinnccttee  ddee  cceellllee  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..1177  

NNoouuss  rreetteennoonnss  aavveecc  MMiicchheell  VViirraallllyy  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddeess  EEttaattss  ééttaabbllii  ppoouurr  ddeess  aaccccoorrddss  eennttrree  

sseess  mmeemmbbrreess  ddoottééeess  dd’’uunn  aappppaarreeiill  ppeerrmmaanneenntt  dd’’oorrggaanneess  eett  cchhaarrggééeess  ddee  

ppoouurrssuuiivvrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  dd’’iinnttéérrêêttss  ccoommmmuunnss  ppaarr  uunnee  

ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  eeuuxx1188..  

77..  LLaa  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss..  ((CCIIRRGGLL))  

LLaa  CCIIRRGGLL  eesstt  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  

AAffrriiccaaiinnee  qquuii  ééttéé  ccrrééee  ssuuiittee  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  ccoonnfflliittss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  oonntt  

sseeccoouuéé  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss..1199  

88..  OOrrggaanniissaattiioonn  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  

IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  oouu  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  oouu  eennccoorree  

rreeggrroouuppeemmeennttss  ccrrééeess  lliibbrreemmeenntt  ppaarr  ddeess  pprriivvééeess,,  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquueess  oouu  

mmoorraalleess  ssaannss  bbuutt  lluuccrraattiiff  ppoouurr  eexxpprriimmeerr  lleeuurrss  sseennttiimmeennttss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  

ttrraannssnnaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddoonnnnééeess..  CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  llee  rreelleevveerr,,  lleess  

OONNGG  nnee  ssoonntt  ppaass  ccrrééeess  ppaarr  lleess  ÉÉttaattss,,  mmaaiiss  ppaarr  ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ((ddeess  

iinnddiivviidduuss))..2200  

  

  

                                                            
1177  AANNGGAANNDDAA  LL..,,  NNoottiioonnss  eesssseennttiieelllleess  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  dduu  ddrrooiitt  ddeess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  

                                                          KKiinnsshhaassaa,,  éédd..  FFeeuu  ttoorrrreenntt,,  22001133,,  pp..1133..  
1188  MMiicchheell  VVIIRRAALLLLYY  CCiittéé  ppaarr  OOMMEEOONNGGAA  JJ..,,  DDrrooiitt  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc,,  nnootteess  ddee  ccoouurrss  GG33  RR..II,,  UUnniikkiinn,,  FFSSSSPPAA,,  22001122,,        

                                                              pp..7755  
1199  DDIIOOUURR  KKAATTOONNDD  GG..,,  iinnttrroodduuccttiioonn  ggéénnéérraalleess  aauuxx  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  nnootteess  ddee  ccoouurrss,,  UUnniikkiinn,,  FFSSSSPPAA,,  GG11  

                                                                                RR..II,,  22000099  ––  22001100..  IInnééddiitt,,  pp..113311  
2200  LLAABBAANNAA,,  LL..,,  RReellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  pprréésseennttaattiioonn  ppaannoorraammiiqquuee  eett  aapppprroocchheess  tthhééoorriiqquueess,,  MMééddiiaassppaauull,,  22001122  

––  22001133,,  pp..114400..  
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SSeeccttiioonn  IIII..  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEESS  GGRRAANNDDSS  LLAACCSS  

AAFFRRIICCAAIINNSS  EETT  DDEE  LLAA  CCIIRRGGLL..  

11..  HHiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  AAffrriiccaaiinnss  

LLaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss,,  ttrrèèss  aanncciieennnneemmeenntt  hhaabbiittééee  ppaarr  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  ddee  mmééttaalllluurrggiisstteess,,  ddee  ppêêcchheeuurrss,,  ppuuiiss  dd''éélleevveeuurrss  aa  ééttéé  aauu  

ddéébbuutt  ddee  nnoottrree  èèrree  uunn  ddeess  cceennttrreess  ddee  ll''eexxppaannssiioonn  bbaannttoouuee  vveerrss  ll''AAffrriiqquuee  

mméérriiddiioonnaallee..  DD''iimmppoorrttaannttss  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  llaaiisssseenntt  ééggaalleemmeenntt  ssuuppppoosseerr  

llaa  ggrraannddee  aanncciieennnneettéé  dd''ÉÉttaattss  bbiieenn  oorrggaanniissééss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  iinntteerrllaaccuussttrree..  

LLeess  rreesstteess  dd''uunnee  cciittéé  aavveecc  dd''éénnoorrmmeess  rreemmppaarrttss  oonntt  aaiinnssii  ééttéé  ddééccoouuvveerrttss  àà  

BBiiggoo,,  àà  ll''EEsstt  dduu  llaacc  AAllbbeerrtt  ((OOuuggaannddaa  aaccttuueell))..  DDeess  ddééccoouuvveerrtteess  aannaalloogguueess  

oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  ssuurr  lleess  ppllaatteeaauuxx  ttaannzzaanniieennss  eett  kkeennyyaannss..  AA  EEnnggaarruukkaa,,  aauu  ssuudd  

ddee  llaa  vvaallllééee  dduu  RRiifftt,,  ddeess  rruuiinneess  sseemmbbllaabblleess  àà  cceelllleess  ddee  BBiiggoo  llaaiisssseenntt  ccrrooiirree  

àà  uunnee  vviillllee  ddee  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  mmaaiissoonnss,,  qquuii  ppoouurrrraaiitt  rreemmoonntteerr  aauu  

XXIIIIIIee  ssiièèccllee..    

LL''hhiissttooiirree  vvéérriittaabblleemmeenntt  ccoonnnnuuee,,  eellllee,,  nnee  rreemmoonnttee  ppaass  aauu--ddeellàà  

dduu  XXVVee  ss..  EEllllee  ttéémmooiiggnnee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ppeerrssiissttaannccee  ddee  pplluussiieeuurrss  

rrooyyaauummeess  iimmppoorrttaannttss..  LLee  BBuunnyyoorroo--KKiittaarraa,,  llee  BBuuggaannddaa,,  llee  RRwwaannddaa  eett  llee  

BBuurruunnddii  oonntt  ééttéé  lleess  pplluuss  ppuuiissssaannttss..  MMaaiiss  oonn  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  cciitteerr  cceeuuxx  ddee  

ll''AAnnkkoolléé,,  lleess  ÉÉttaattss  hhaayyaa  ((KKaarraaggwwéé,,  KKyyaammuuttwwaarraa,,  IIhhaannggiirroo)),,  oouu  eennccoorree  llee    

BBuuzziinnzzaa..  TToouuss  pprréésseenntteenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffaammiilliiaarriittéé  ccuullttuurreellllee..  IIllss  ssee  

rreeccoonnnnaaiisssseenntt  lleess  mmêêmmeess  rrééfféérreenncceess  hhiissttoorriiccoo--mmyytthhoollooggiiqquueess,,  eett  ssoonntt  nnééss  

ddee  llaa  rreennccoonnttrree  aanncciieennnnee  ddee  ppooppuullaattiioonnss  ddee  ppaasstteeuurrss--gguueerrrriieerrss  eett  ddee  

ssoocciiééttééss  dd''aaggrriiccuulltteeuurrss..  LLee  bbrraassssaaggee  ss''eesstt  eennssuuiittee  ffaaiitt  ddiifffféérreemmmmeenntt  dd''uunn  

eennddrrooiitt  àà  uunn  aauuttrree..  LLaa  ddiicchhoottoommiiee  ppaasstteeuurrss//ppaayyssaannss,,  ddeevveennuuee  ooppppoossiittiioonn  

TTuuttssii//HHuuttuu  ddaannss  ddeess  rrooyyaauummeess  tteellss  qquuee  llee  RRwwaannddaa  eett  llee  BBuurruunnddii,,  aa  ééttéé  

iinnaaccttiivvee  aauu  BBuunnyyoorroo  eett  aauu  BBuuggaannddaa,,  ppaarr  eexxeemmppllee2211..      

AA  ll''eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  qquuii  ccoorrrreessppoonndd  aauuxx  RRwwaannddaa  eett  

BBuurruunnddii  aaccttuueellss,,  aappppaarreemmmmeenntt  ééppaarrggnnééee  ppaarr  llee  ttrraaffiicc  dd''eessccllaavveess,,  llaa  

rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  llaaccss,,  ccoommmmee  pprreessqquuee  ttoouutt  llee  rreessttee  ddee  ll''AAffrriiqquuee  aa  ssuubbii  

ccee  ffllééaauu  ppeennddaanntt  ddee  lloonngg  ssiièècclleess..  EEllllee  aa  ééttéé    ppaarrccoouurruuee  ssaannss  cceessssee  ppaarr  lleess  

                                                            
21 www.google.fr  

http://www.google.fr/
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ccaarraavvaanneess  aarrmmééeess  ddeess  mmaarrcchhaannddss  aarraabbeess;;  iill  ss''yy  ffoorrmmaaiitt  ddeess  bbaannddeess  

ccoonndduuiitteess  ppaarr  lleess  ppoouurrvvooyyeeuurrss  ddeess  mmaarrcchhééss  dd''eessccllaavveess,,  eett  qquuii  ss''aattttaaqquueenntt  

vviiccttoorriieeuusseemmeenntt  eenn  ggéénnéérraall  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ssééddeennttaaiirreess  dduu  ppaayyss  eett  yy  

eennttrreetteennaaiieenntt  uunnee  aannaarrcchhiiee  ccoonnssttaannttee,,  ssuurrttoouutt  ssuurr  lleess  rroouutteess  ddee  

ll''OOuunnyyaammoouussii  ((TTaannzzaanniiee  cceennttrraallee))  qquuii  mmeennaaiieenntt  àà  ZZaannzziibbaarr,,  llaa  ppllaattee--

ffoorrmmee  ddee  llaa  ttrraaiittee  eenn  AAffrriiqquuee  oorriieennttaallee..2222..  

11..11..  SSuurr  llee  ppllaann  ggééooggrraapphhiiqquuee  

AAuu  ccœœuurr  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn,,  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss,,  

eennttiittéé  ggééooppoolliittiiqquuee  mmooddeellééee  dduu  NNoorrdd  aauu  SSuudd  ppaarr  uunn  cchhaappeelleett  ddee  llaaccss  

ffoorrmmaanntt  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  nnaattuurreelllleess  eennttrree  lleess  ppaayyss  qquuii  lleess  eennttoouurreenntt  ::  

RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ((RRDDCC,,  eexx--ZZaaïïrree)),,  OOuuggaannddaa,,  

RRwwaannddaa,,  BBuurruunnddii  eett  TTaannzzaanniiee,,  ttoouuss  ppeeuuppllééss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  eetthhnniieess..    

AAuu  ccœœuurr  ddee  cceettttee  rrééggiioonn,,  llaa  pprroovviinnccee  dduu  KKiivvuu,,  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  

ppaarrttiiee  eesstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ::  pprroovviinnccee  jjaaddiiss  

fflloorriissssaannttee,,  ccoonnvvooiittééee  ppoouurr  sseess  rriicchheesssseess  mmiinnéérraalleess,,  ttrraaddiittiioonnnneell  ccrreeuusseett  

ddee  mmiiggrraattiioonnss  ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess,,  aaggiittééee  ddee  lloonngguuee  ddaattee  ppaarr  ddeess  ffllaammbbééeess  

ddee  vviioolleenncceess  iinntteerreetthhnniiqquueess  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eennttrree  HHuuttuu  eett  TTuuttssii  oorriiggiinnaaiirreess  

dduu  RRwwaannddaa  eett  dduu  BBuurruunnddii  vvooiissiinnss..    

11..22..  SSuurr  llee  ppllaann  ddéémmooggrraapphhiiqquuee    

DDaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddee  ggrraannddss  llaaccss  AAffrriiccaaiinnss,,  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

oonntt  ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  àà  ttrrooiiss  ccaattééggoorriieess  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  ppooppuullaattiioonnss  ::  lleess  

rreeffuuggiieess,,  lleess  ddééppllaaccééss  eett  lleess  rraappaattrriiééss..  

AA  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rrééffuuggiiééss,,  ddeeppuuiiss  ll’’eexxiill  àà  ppaarrttiirr  ddee  11995599  

ddee  ppooppuullaattiioonnss  ttuuttssiieess  rrwwaannddaaiisseess,,  vveerrss  ll’’OOuuggaannddaa..  LL’’éévvoolluuttiioonn  dduu  

nnoommbbrree  ddee  rrééffuuggiiééss  ssuuiitt  uunnee  ccoouurrbbee  eenn  ddeennttss--ddee--sscciiee,,  ccaallqquuééee  ssuurr  

ll’’iinntteennssiittéé  ddeess  ccoonnfflliittss..  LLee  nnoommbbrree  ddee  rrééffuuggiiééss  aa  ccuullmmiinnéé  eenn  11999944  aavveecc  llee  

ddééppaarrtt  mmaassssiiff  ddee  HHuuttuuss  vveerrss  llee  ZZaaïïrree  qquuii  eenn  aaccccuueeiilllliitt  jjuussqquu’’àà  11,,33  mmiilllliioonn,,  

llaa  TTaannzzaanniiee,,  llee  BBuurruunnddii..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ééttaabblliieess  ppaarr  llee  HHCCRR  ffoouurrnniisssseenntt  

                                                            
2222  MMUUMMPPIINNII  AA..,,  LLee  rrôôllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ppaayyss  ddee  ggrraannddss  llaaccss  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  mmaaiinnttiieenn  

                                                          ddee  llaa  ppaaiixx,,  MMéémmooiirree  ddee  lliicceennccee,,  FFSSSSPPAA,,  RR..II,,  UUnniikkiinn,,  22001100--22001111,,  pp..1155  



13 

 

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  pprréécciisseess  ssuurr  llee  ssttoocckk  eett  lleess  fflluuxx  ddee  cceettttee  ccaattééggoorriiee  ddee  

ppooppuullaattiioonn  aayyaanntt  ffrraanncchhii  uunnee  ffrroonnttiièèrree..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  

ddééppllaaccééeess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  EEttaatt  ssoonntt  pplluuss  ddiiffffiicciilleess  àà  aapppprrééhheennddeerr,,  bbiieenn  

qquuee  lleeuurr  nnoommbbrree  ppuuiissssee  êêttrree  iimmppoorrttaanntt  ::  oonn  aa  eessttiimméé  àà  qquueellqquuee  660000  000000  

cceelluuii  ddeess  KKaassaaïïeennss  ““  rreeffoouullééss  ””  dduu  SShhaabbaa--KKaattaannggaa  eenn  11999922--11999944..  

QQuuaanntt  aauuxx  ddééppllaaccééeess,,  lloonnggtteemmppss  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  

iinntteerrnnee  nn’’aa  ppaass  ffiigguurréé  ppaarrmmii  lleess  pprriioorriittééss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  iinntteerrnnaattiioonnaall  

bbiieenn  qquuee  llee  CCoommiittéé  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  CCrrooiixx  RRoouuggee  ((CCIICCRR))  aassssiissttee  

ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  lleess  

aauuttrreess  vviiccttiimmeess  ddee  ccoonnfflliittss  aarrmmééss..2233  

LL’’aauuggmmeennttaattiioonn  bbrruussqquuee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  iinnccoonnttrrôôllééeess  ssuuiittee  àà  

ll’’aarrrriivvéé  ddeess  rreeffuuggiiééss  aauu  nnoorrdd  eett  aauu  ssuudd  KKiivvuu  aa  ppoosséé  ddee  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmeess  

ddéémmooggrraapphhiiqquueess,,  cceess  pprroobbllèèmmeess  ssoonntt  aauussssii  aaggggrraavvééss  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddeess  rreeffuuggiiééss,,  nnoottaammmmeenntt  cceellllee  

rreellaattiivvee  àà  lleeuurrss  iimmppllaannttaattiioonnss  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ddee  115500  KKmm  ddee  ffrroonnttiièèrree  nn’’oonntt  

ppaass  ééttéé  rreessppeeccttéé..  UUnnee  ffoorrttee  iinnssééccuurriittéé  ss’’ééttaaiitt  ggéénnéérraalliissééee  ddaannss  ttoouuttee  

ll’’éétteenndduuee  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoonnggoollaaiiss  ppeerrttuurrbbaanntt  aaiinnssii  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  eett  ppaaiixx  ddee  

cceess  cciittooyyeennss..  

11..33..  SSuurr  llee  ppllaann  ppoolliittiiqquuee  

LLeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eett  lleess  tteennssiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  

ggrraannddss  llaaccss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ssoonntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  mmuullttiipplleess  ddééppllaacceemmeennttss  

hhuummaaiinnss..  LLeess  aaffffrroonntteemmeennttss  qquuii  ss’’yy  ddéérroouulleenntt  ttrroouuvveenntt  ddeess  oorriiggiinneess  

hhiissttoorriiqquueess  llooiinnttaaiinneess,,  llaa  ddiiccttaattuurree,,  ll’’iinnttoolléérraannccee,,  lleess  vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  

ddee  ll’’hhoommmmee,,  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddéémmooccrraattiiee  ssoonntt  ddeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  ddéébboouucchheenntt  

ssuurr  lleess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eett  oobblliiggeenntt  aaiinnssii  ddeess  mmiilllliieerrss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  àà  ssee  

ddééppllaacceerr..  LLaa  ccrriissee  dduu  RRwwaannddaa  ddee  11995599  ––  11996633  aa  ppoouusssséé  uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddee  

rrééffuuggiiééss  TTuuttssii  àà  ss’’eexxiilleerr..  

                                                            
2233  KKAABBEENNGGEELLEE  DD..,,  GGééooggrraapphhiiee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  hhuummaaiinnee  ddee  llaa  RRDDCC,,  éédd  CCAAPP,,  KKiinnsshhaassaa  22000088  pp77  
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11..44..  SSuurr  llee  ppllaann  ssééccuurriittaaiirree  

LL’’iinnssééccuurriittéé  pprroovvooqquuééee  ppaarr  ll’’aafffflluuxx  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  

oouu  rrééffuuggiiééss  ppeeuutt  ddééssttaabbiilliisseerr  uunn  ÉÉttaatt  ssuurrttoouutt  qquuaanntt  iill  yyaa  ddee  ccoonnffuussiioonn  

eennttrree  lleess  rreeffuuggiiééss  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess  aarrmmééeess..2244  

DD’’ooùù  ll’’aattttaaqquuee  ddiirriiggééee  ppaarr  FFPPRR  ccoonnttrree  ddeess  rreeffuuggiiééss  dd’’oomm  llee  

ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  llaa  gguueerrrree  aauu  RRwwaannddaa  qquuii  aa  pprroovvooqquuéé  aauussssii  llaa  gguueerrrree  

eenn  RRDDCC..  

22..  HHiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  

LLaa  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  aa  

ééttéé  ccrrééééee  eenn  22000000  ssuuiittee  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eett  ppoolliittiiqquueess  qquuii  oonntt  

mmaarrqquuéé  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss..  LLee  ccoonnfflliitt  llee  pplluuss  mmaarrqquuaanntt  ffuutt  llee  

ggéénnoocciiddee  RRwwaannddaaiissee  ddee  11999944,,  qquuii  ooccccaassiioonnnnee  pplluuss  ddee  880000..000000  vviiccttiimmeess  eett  

rreennffoorrççaanntt  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquueess  eenn  RRDDCC..  

LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  rrééssuullttee  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  

ddiimmeennssiioonn  ddeess  cceess  ccoonnfflliittss  eett  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn  eeffffoorrtt  ccoonncceerrttéé  eenn  vvuuee  ddee  

pprroommoouuvvooiirr  llaa  ppaaiixx,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  ddee  

rrééaalliisseerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  aauu  sseeiinn  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess..  

LLaa  CCIIRRGGLL  ccoommpprreenndd  oonnzzee  ((1111))  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  qquuii  ssoonntt  ::  llaa  

RRDDCC,,  llaa  RRCCAA,,  llee  CCoonnggoo,,  llee  KKeennyyaa,,  OOuuggaannddaa,,  RRwwaannddaa,,  llee  SSoouuddaann,,  

TTaannzzaanniiee,,  llaa  ZZaammbbiiee  eett  ll’’AAnnggoollaa..  

33..  OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  

CCeess  oobbjjeeccttiiffss  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  

  PPrroommoouuvvooiirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ;;  

  AAssssuurreerr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ;;  

  RRééaalliisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee,,  

qquueessttiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess  eett  ssoocciiaalleess  ;;  

                                                            
2244  KKAABBUUYYAA  LLUUMMUUNNAA  SS..,,  llee  ccoonnfflliitt  ddee  ll’’EEsstt  ddee  llaa  RRDDCC  rreeppèèrree  eett  eennjjeeuuxx,,  ppuubblliiccaattiioonn  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  

pprreessssee,,  KKiinnsshhaassaa,,  11999944,,  pp..9944    
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  EEnn  oouuttrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  pprrooggrraammmmee  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  

ttrraannssvveerrssaallee,,  llaa  CCIIRRGGLL  aabboorrddee  lleess  qquueessttiioonnss  lliiééeess  aauu  ggeennrree,,  àà  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  aaiinnssii  qquu’’aauu  VVIIHH//SSIIDDAA..  

LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  ppaarr  lleess  ÉÉttaattss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  

ggrraannddss  llaaccss  eett  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess  

ggrroouuppeess  ddeess  aammiiss  eett  eennvvooyyééss  ssppéécciiaallee  qquuii  ffoouurrnniisssseenntt  uunn  ssoouuttiieenntt  

ffiinnaanncciieerr,,  ddiipplloommaattiiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquueess..2255  

SSeeccttiioonn  33..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  SSUURR  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEE  

GGRRAANNDDSS  LLAACCSS  ««  CCIIRRGGLL»»  

LLaa  CCrrééaattiioonn  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  rrééggiioonn  ddeess  

ggrraannddss  llaaccss  rrééppoonndd  àà  ddeess  mmuullttiipplleess  aassppiirraattiioonnss  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  

eexxpprriimmééeess  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  œœuuvvrraanntt  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  eett  llaa  ppaacciiffiiccaattiioonn  ddee  cceettttee  

rrééggiioonn  ddoommiinnééee,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ppaarr  lleess  ccoonnfflliittss,,  lleess  gguueerrrreess  eettcc..  

DD’’ooùù;;  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ccaaddrree  ddee  ddiiaalloogguuee  ppeerrmmaanneenntt  aa  

ffiinn  ddee  jjeetteerr  ggrraadduueelllleemmeenntt  lleess  bbaasseess  dd’’uunn  aavveenniirr  pprroommeetttteeuurr  eett  ppaarrttaaggéé  

ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ‘‘  cceellaa  aa  ééttéé  vvoouulluu  eett  ssaalluuee  ppaarr  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  ssppéécciiaalliisstteess  eett  

eexxppeerrttss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  ccoommmmee  ééttaanntt  sseeuulleemmeenntt  uunn  aassppeecctt  ddee  

rréégglleerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  lleess  ddiifffféérreennddss  qquuii  ooppppoossaaiieenntt  eett  ooppppoosseenntt  eennccoorree  

cceerrttaaiinn  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  mmaaiiss  aauussssii  ccoommmmee  uunn  mmooyyeenn  ppaarrmmii  ttaanntt  dd’’aauuttrreess  

ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  ééttaattss,,  eett  ddee  ddiissssiippeerr  

llee  cclliimmaatt  ddee  mmééffiiaannccee  mmuuttuueellllee  qquuii  eexxiisstteerraaiitt  eennttrree  sseess  ddiirriiggeeaannttss..2266  

NNoouuss  ppeennssoonnss  qquu’’eellllee  ééttaaiitt  ppeerrççuuee  ppaarr  eeuuxx  ccoommmmee  ««uunn  ccaaddrree  

iiddééaall  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ssééccuurriittéé  ccoolllleeccttiivvee  eenn  AAffrriiqquuee  cceennttrraall  »»,,  eenn  dd’’aauuttrree  

                                                            
2255  MMAAKKOONNGGAA  DD..,,  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  eenn  RRDDCC,,  aannaallyyssee  eett  ppeerrssppeeccttiivvee  

                                                                ddee  22000000  àà  22001122,,  TTFFCC  RR..II,,  FFSSSSPPAA,,  22001122  ––  22001133,,  pp..1188  

2266    MMWWIILLAANNYYAA  WW..  NNEEHHEEMMIIEE,,  ppaaccttee  ssuurr  llaa  ssééccuurriittéé,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  

llaaccss,,  iinnttrroodduuccttiioonn,,  AAWWEEPPAA,,  PP..UU..,,  pp..44  
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tteerrmmee  ««  ccaaddrree  dd’’eexxaammeenn  eett  ddee  ssoolluuttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  llaa  rrééggiioonn  

ddeess  ggrraannddss  llaaccss,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ééccoonnoommiiqquueess,,  ppoolliittiiqquueess  oouu  jjuurriiddiiqquueess  

QQuuaanntt  aa  llaa  ccoonncceeppttiioonn  mmêêmmee  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  cceettttee  

ccoonnfféérreennccee,,  ddiifffféérreenntteess  hhyyppootthhèèsseess  aavvaaiieenntt  ééttéé  eemmmmuurreess  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  

ppoolliittiiqquueess  oouu  sscciieennttiiffiiqquueess  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee..    

§§11..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  RRééggiioonn  ddeess  

GGrraannddss  LLaaccss  

NNoouuss  aalllloonnss  rreelleevveerr  iiccii  lleess  ddiifffféérreennttss  oorrggaanneess  qquuii  ccoommppoosseenntt  

cceettttee  ccoonnfféérreennccee  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  qquuee  rrééggiioonnaall,,  eett  llaa  lleeççoonn  ddoonntt  iillss  

œœuuvvrreenntt  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr,,  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  eennttrree  lleess  

rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ÉÉttaattss,,  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  bbeeaauuccoouupp  

dd’’aauuttrreess  ccoonncceerrnnééss..  

§§22..  MMééccaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  

SSoouulliiggnnoonnss  qquuee  llaa  CCIIRRGGLL  eesstt  ccoommppoossééee  ddee  qquuaattrree  oorrggaanneess  

nnoottaammmmeenntt  ::  llee  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  ccoommiittééss  

iinntteerrmmiinniissttéérriieell;;  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  eexxééccuuttiiff  eett  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  eett  lleess  

mmééccaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn..2277  

NNoottoonnss  qquu’’àà  ppaarrttiirr  ddee  jjuuiinn  22000033;;  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddeess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess  oonntt  ddéécciiddéé  cchhaaccuunn  ddee  ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  pprrééppaarraattooiirree  

ddee  llaa  CCIIRRGGLL  aaiinnssii;;  cchhaaqquuee  ppaayyss  aa  ccrréééé  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  uunn  ccoommiittéé  

pprrééppaarraattooiirree  nnaattiioonnaall  ««CC..PP..NN»»  EEnn  ssiiggllee..  

SSeelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  cceett  oorrggaannee  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  eesstt  ppllaaccéé  

ssoouuss  ttuutteellllee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  rrééggiioonnaallee  oouu  

ddeess  aaffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  AAuu  CCoonnggoo,,  iill  eesstt  ppllaaccéé  ssoouuss  ttuutteellllee  dduu  mmiinniissttèèrree  

ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  rrééggiioonnaallee..  

LLee  rrôôllee  ddee  cchhaaqquuee  CC..PP..NN..  ééttaaiitt  dd’’aabboorrdd  dd’’ééttaabblliirr  llaa  lliiaaiissoonn  aavveecc  

llee  sseeccrrééttaarriiaatt  eett  ccoonnjjooiinntt  ddeess  nnaattiioonnss--uunniieess,,  uunniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aa  ééttéé  rreemmppllaaccéé  

                                                            
2277  MMWWIILLAANNYYAA,,  NN..,,  OOpp..cciitt,,  PP..1188  
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pplluuss  ttaarrdd  ppaarr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  eexxééccuuttiiff  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  eett  ddee  rreepprréésseenntteerr  lleess  

ppaayyss  ddaannss  lleess  pprreemmiièèrreess  rrééuunniioonnss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss..  

  ccoommmmee  llaa  CCIIRRGGLL  aa  ééttéé  vvoouulluuee  iinncclluussiivvee  eett  ppaarrttiicciippaattiivvee,,  lleess  

ccooooppéérraattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  oonntt  llaa  mmiissssiioonnss  ddee  mmoobbiilliisseerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  

ccoommppoossaanntteess  ddee  cchhaaqquuee  nnaattiioonn,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess  

nnaattiioonnaalleess,,  eett  pprroovviinncciiaalleess,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  lleess  

oorrggaanniissaattiioonnss  eett  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  ffeemmmmeess;;  ppuuiiss;;  ffaaiirree  

ppaarrttiicciippeerr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddeess  mmééddiiaass  eett  dduu  sseecctteeuurr  

pprriivvéé  vvooiillaa  ppoouurrqquuooii  llee  CC..PP..NN  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

ppaarr  eexxeemmppllee  aavvaaiitt  ssaannss  ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeess  pprroovviinncceess  

oorrggaanniissééss  ddeess  aatteelliieerrss  pprroovviinncciiaauuxx  ddaannss  lleess  pprroovviinncceess  ddee  cceess  ppaayyss  dduurraanntt  

llaa  ppéérriiooddee  dduu  0044  aauu  1133  ooccttoobbrree  22000044  cceess  aassssiisseess  oonntt  ppeerrmmiiss  aauuxx  

rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’EEttaattss  eett  ddeess  ffoorrcceess  vviivveess  ddee  ddoonnnneerr  lleeuurrss  ppooiinnttss  ddee  

vvuueess  ssuurr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  llaa  rrééggiioonnss  ddeess  ggrraannddss  llaaccss,,  aa  pprrooppoosseerr  ddeess  

aaccttiioonnss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rrééttaabblliirr  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  aannnnoonncceerr  llaa  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ttoouutteess  llaa  rrééggiioonn..  

§§33..  MMééccaanniissmmeess  rrééggiioonnaauuxx  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  

PPrréécciissoonnss  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  qquu’’aauu--ddeellàà  ddeess  mmééccaanniissmmeess  

nnaattiioonnaauuxx  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn;;  llaa  CCIIRRGGLL  ccoommpprreenndd  aauussssii  ddeess  mmééccaanniissmmeess  

ddiittss  rrééggiioonnaauuxx..  IIll  ss’’aaggiitt  eenn  ffaaiitt  dduu  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  ccoommiittééss  iinntteerrmmiinniissttéérriieelllleess  eett  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  eexxééccuuttiiffss  

ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee..  

11..  LLee  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  DDEE  ggoouuvveerrnneemmeennttss  

LLee  ppaaccttee  ssuurr  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llaa  

rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  aa  ppoouurr  ll’’oorrggaannee  ssuupprrêêmmee,,  llee  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  

dd’’ééttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  eenn  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  lleess  cchheeffss  dd’’ééttaatt  

eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  rroottaattiioonn..  UUnnee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  
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dduu  ssoommmmeett  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnvvooqquuééee  aa  llaa  ddeemmaannddee  dd’’uunn  ééttaatt  mmeemmbbrree  eett  aavveecc  

llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  vvoottaanntt  aayyaanntt  rraattiiffiiéé  llee  ppaaccttee2288..  

22..  LLee  ccoommiittéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  rrééggiioonnaall  

SSeelloonn  llee  mmêêmmee  ppaaccttee,,  llee  ccoommiittéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  rrééggiioonnaall  eesstt  

ll’’oorrggaannee  eexxééccuuttiiff  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  1122  iill  ssee  rrééuunniitt  eenn  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  

aa  llaa  ddeemmaannddee  dd’’uunn  EEttaatt  mmeemmbbrree  eett  aavveecc  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  

ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..  

LLeess  rrééuunniioonnss  dduu  ccoommiittéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  rrééggiioonnaall  ssoonntt  

pprrééssiiddééeess  àà  ttoouurr  ddee  rrôôllee  ppaarr  mmiinniissttrreess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ssééqquueennccee  ddee  llaa  

sseessssiioonn  ppéérriiooddiiqquuee  dduu  ssoommmmeett..  CChhaaqquuee  rrééuunniioonn  ddee  ccoommiittéé  eesstt  pprrééccééddééee  

dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ddeess  hhoouusstt  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddeess  ééttaattss  mmeemmbbrreess,,  pprréécciisséémmeenntt,,  

lleess  ccoooorrddoonnnnaatteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  eett  lleess  eexxppeerrttss  nnaattiioonnaauuxx..  

33..  LLee  sseeccrrééttaarriiaatt  eexxééccuuttiiff  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  

LL’’aarrttiiccllee  2266  dduu  ppaaccttee  ssttiippuullee  qquuee  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ddee  llaa  

ccoonnfféérreennccee  ccoonnssttiittuuee  ll’’oorrggaannee  tteecchhnniiqquuee  eett  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  llaa  

ccoonnfféérreennccee..  IIll  eesstt  ddiirriiggéé  ppaarr  uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  eexxééccuuttiiff  ddoonntt  llee  mmaannddaatt  eesstt  ddee  

qquuaattrree  aannss  nnoonn  rreennoouuvveellaabbllee2299..  

DDaannss  llee  ssoouuccii  ddee  bbiieenn  ééccllaaiirrcciirr  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  cceess  ddiifffféérreenncceess  

qquuii  rreellèèvveenntt  ddee  cchhaaqquuee  oorrggaannee..  DD’’ooùù,,  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  llaa  

ddeeuuxxiièèmmee  sseeccttiioonn  ddee  ccee  cchhaappiittrree..  

§§44..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  mmééccaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx  ddee  

ccoonncceerrttaattiioonn  

LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ssee  ffaaiitt  ddee  

ffaaççoonn  ssuuiivvaannttee..  

                                                            
2288  KKAATTEENNDDEE..JJ..,,  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  ddaannss  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  ggrraanndd  llaaccss,,  

mméémmooiirree  ddee  lliicceennccee  eenn  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ;;  UUNNIIKKIINN,,  SSSSAAPP,,  22000066--22000077,,  PP..3377  

2299    AAggeennddaa  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss..  
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11..  LLeess  mmééccaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  

IIll  ss’’aaggiitt  iiccii  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ttoouuttee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  

oouu  CC..PP..NN  ddee  ll’’ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee..  CChhaaqquuee  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  ééttaabblliitt  

uunn  mmééccaanniissmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  àà  vvuullggaarriisseerr  àà  ttrraavveerrss  ddeess  aatteelliieerrss  

oorrggaanniissééss  oouu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ppaarr  llee  CC..PP..NN  eett  dd’’aauuttrreess  ggeennrreess  ddee  

rreennccoonnttrreess  aaffiinn  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoouucchheess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

ccoonntteennuueess  ddaannss  cceess  ddooccuummeennttss..  

22..  MMééccaanniissmmeess  rrééggiioonnaauuxx  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  

AA  ccee  ssttaaddee  ddee  nnoottrree  ééttuuddee,,  nnoouuss  aalllloonnss  iiddeennttiiffiieerr  lleess  

ddiifffféérreenntteess  ffoonnccttiioonnss  rreeccoonnnnuueess  aauuxx  ccaaddrreess  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  rrééggiioonnaauuxx  ddee  

llaa  CCIIRRGGLL3300..  

33..  SSoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

CCee  ccaaddrree  aa  rreemmppllii  aauu  ttoottaall  cciinnqq  ffoonnccttiioonnss  aauu  sseeiinn  ddeess  aaccttiivviittééss  

ddee  cceettttee  ccoonnfféérreennccee..  IIII  ss’’aaggiitt  dd’’aabboorrdd  dd’’oorriieenntteerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

ppaaccttee  ssuurr  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  dd’’aapppprroouuvveerr  lleess  

rreessssoouurrcceess  bbuuddggééttaaiirreess,,  ssuurr  rreeccoommmmaannddaattiioonn  dduu  ccoommiittéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  

rrééggiioonnaall,,  ddee  mmoobbiilliisseerr  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaddddiittiioonnnneelllleess  eett  éévvaalluueerr  ll’’ééttaatt  

dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppaaccttee..  EEnnssuuiittee,,  rreeccoommmmaannddaattiioonn  

dduu  ccoommiittéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell,,  ddee  ddéécciiddéé  dduu  ssiièèggee  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  

ccoonnfféérreennccee..  EEnn  pplluuss  vveeuuiilllleerr  rreessppeecctt  eett  aa  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppaaccttee  ppaarr  

lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..  

IIll  rreecchheerrcchhee  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

llaa  rrééggiioonn  ppaarr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee..  

EEggaalleemmeenntt,,  ssii  bbiieenn  ééttaatt  mmeemmbbrree  nn’’eesstt  ppaass  eenn  mmeessuurree  oouu  nn’’eesstt  

ppaass  ddiissppoosséé  àà  hhoonnoorreerr  sseess  eennggaaggeemmeennttss  eenn  vveerrttuu  dduu  ppaaccttee;;  ddeevvrraa  jjuussttiiffiieerr  

ccee  mmaannqquueemmeenntt  ddeevvaanntt  llee  ssoommmmee  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunnee  

tteellllee  aaccttiioonn..  EEnn  ffiinn  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  ssoommmmeett  pprriisseess  ppaarr  ccoonnsseennssuuss3311..  

                                                            
3300  MMWWIILLAANNIIAA..NN  ««  ppaaccttee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ssttaabbiilliittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddee  ggrraanndd  llaaccss  »»  iinn,,  

iinnttrroodduuccttiioonn  AAWWEEPPAA,,  PP..44  
3311  AArrttiiccllee  2244  dduu  ppaaccttee..  
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44..  LLee  ccoommiittéé  iinntteerr  mmiinniissttéérriieell  rrééggiioonnaall  

CCee  ddeerrnniieerr  ccaaddrree  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  ddéétteerrmmiinnee  dd’’aabboorrdd  lleess  

ssttrraattééggiieess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppaaccttee  eett  pprrooccèèddee  àà  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  rréégguulliieerrss  

ddee  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  EEnnssuuiittee,,  iill  ssoouummeett  aauu  ssoommmmeett  uunn  rraappppoorrtt  

ppéérriiooddiiqquuee  aauu  ppoossttee  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppaaccttee..  

TTrrooiissiièèmmeemmeenntt,,  iill  pprrooppoossee  aauu  ssoommmmeett  ddeess  ccaannddiiddaattss  eenn  ppoossttee  

dduu  sseeccrrééttaaiirree  eexxééccuuttiiff  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee,,  aapppprroouuvvee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  

hhaauuttss  ccaaddrreess  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee,,  ssuurr  rreeccoommmmaannddaattiioonn  dduu  

sseeccrrééttaarriiaatt  eexxééccuuttiiff..  

ÉÉggaalleemmeenntt,,  iill  eexxaammiinnee  llee  pprroojjeett  ddee  bbuuddggeett  aaiinnssii  qquuee  lleess  

rraappppoorrttss  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  

aaffffiilliiééeess  eennttrree  lleess  sseessssiioonnss  oorrddiinnaaiirreess  dduu  ssoommmmeett  eett  ssuurr  ddééllééggaattiioonn  ddee  

cceelluuii--ccii  iill  ppeeuutt  pprrooccééddeerr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt  àà  ddeess  jjuusstteemmeenntt  bbuuddggééttaaiirreess,,  

aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  ooppéérraattiioonnnneellss..  

NNoottoonnss  qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  ccoommiittee  iinntteerrmmiinniissttéérriieellllee..  NNoottoonnss  

qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss  ddeess  ccoommiittééss  iinntteerrmmiinniissttéérriieellss  rrééggiioonnaauuxx  ssoonntt  pprriisseess  ppaarr  

ccoonnsseennssuuss3322..  

LLEE  SSEECCRREETTAARRIIAATT  DDEE  LLAA  CCOONNFFEERREENNCCEE  

LLeess  ttaacchheess  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  eexxééccuuttiiff  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess::  

  aassssuurreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  dduu  ssoommmmeett  eett  dduu  ccoommiittee  

iinntteerrmmiinniissttéérriieell  eett  dd’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee;;  

  aassssuurreerr  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  ppaaccttee  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  

dd’’aaccttiioonn,,  pprroojjeett,,  pprroottooccoolleess  eett  aaccttiivviittééss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  lluuii  iinnccoommbbee  

ddiirreecctteemmeenntt  ;;  

  oorrggaanniisseerr  lleess  rrééuunniioonnss  dduu  ssoommmmeett,,  ddee  llaa  ccoommiittee  iinntteerrmmiinniissttéérriieellllee  eett  

ddeess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ;;  

                                                            
3322  PPaaccttee,,  oopp..cciitt,,  pp1199  
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  ééllaabboorreerr  lleess  pprrooggrraammmmeess  dd’’aaccttiivviittééss  eett  llee  pprroojjeett  ddee  bbuuddggeett  dduu  

sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee,,  eett  aassssuurreerr  lleeuurrss  eexxééccuuttiioonnss  aapprrèèss  lleeuurrss  

aapppprroobbaattiioonnss  ppaarr  llee  ccoommiittéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell..  
  

SSeeccttiioonn  44..  DDEE  LLAA  CCOONNFFEERREENNCCEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  SSUURR  LLAA  

RREEGGIIOONN  DDEESS  GGRRAANNDDSS  LLAACCSS  ::  AAPPPPOORRTTSS  EESSSSEENNTTIIEELLSS  EETT  

GGAARRAANNTTIIEESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  PPOOUURR  UUNNEE  PPAAIIXX  DDUURRAABBLLEE  EETT  UUNNEE  

SSEECCUURRIITTEE  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE..  

§§11..  DDee  ll''iinniittiiaattiivvee,,  ddeess  pprrééppaarraattiiffss  eett  ddee  llaa  tteennuuee  ddee  cceettttee  ccoonnfféérreennccee3333  

PPoouurr  ssiittuueerr  llee  ppoouurrqquuooii  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  

rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ((CCIIRRGGLL)),,  iill  ccoonnvviieenntt  dd''eexxaammiinneerr  lleess  iinniittiiaattiivveess  

ddeess  EEttaattss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess..  

DDeess  aaccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  oonntt  ééttéé  ccoonncclluuss  ppaarr  ddeess  EEttaattss  ddee  llaa  

ssoouuss  rrééggiioonn  ddaannss  ll''uunniiqquuee  ssoouuccii  ddee  ddoonnnneerr  cchhaannccee  àà  llaa  PPaaiixx  DDuurraabbllee  eett  àà  

llaa  SSééccuurriittéé  ccoolllleeccttiivvee  ddee  ss`̀iinnssttaalllleerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt,,  tteellss  lleess  aaccccoorrddss  ppoorrttaanntt  

ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  SSAADDEECC,,  llee  ccaass  ddee  llaa  CCEEEEAACC  qquuii  eesstt  uunn  mmééccaanniissmmee  ssoouuss  

rrééggiioonnaall  ddee  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx..3344  

CCeeppeennddaanntt,,  ll''éécchheecc  ddeess  iinniittiiaattiivveess  bbiillaattéérraalleess  vviissaanntt  àà  rrééssoouuddrree  

lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess,,  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ééttaanntt  

dd''eennvveerrgguurree  rrééggiioonnaallee,,  eett  ddoonntt  lleess  ffrruuiittss  ssoonntt  ppaallppaabblleess  ;;  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  

nnéécceessssiittéé  pprrooffoonnddee  ddee  ccrrééeerr  uunn  ccaaddrree  pplluuss  éétteenndduu  qquuii  vviisseerraaiitt  àà  oobblliiggeerr  

lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  àà  ssee  pplliieerr  àà  ddeess  aaccccoorrddss  oouu  ccoonnvveennttiioonnss  rréégguulliièèrreemmeenntt  

ssiiggnnééss  ppoouurr  llee  bbiieenn  ccoolllleeccttiiff  ddee  ttoouuss..  

LLeess  ccoonnfflliittss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  aavvaaiieenntt  mmêêmmee  

ppoouusssséé  ll''UUAA  àà  pprrooppoosseerr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  bbrriiggaaddee  ddee  ll''EEsstt  ccoommppoossééee  ddee  llaa  

RRDDCC,,  llee  RRwwaannddaa,,  ll''OOuuggaannddaa,,  llee  BBuurruunnddii,,  llee  KKeennyyaa,,  llee  SSoouuddaann,,  ll''ÉÉtthhiiooppiiee,,  

                                                            
3333  MMAAMMPPUUYYAA,,  KK..,,  lleess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  aauu  CCoonnggoo  ZZaaïïrree,,  éédd..  AA..MM..EE..DD,,  KKiinnsshhaassaa,,  22000077,,  pp..4400  
3344  PPaacctteess,,  OOpp..cciitt,,  pp..11  
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llaa  TTaannzzaanniiee,,  ll''ÉÉrryytthhrrééee  eett  llee  DDjjiibboouuttii  ddoonntt  lleess  qquuaarrttiieerrss  ggéénnéérraauuxx  ssee  

ttrroouuvveenntt  pprréésseenntteemmeenntt  aauu  KKeennyyaa3355..  

CCeeppeennddaanntt  llaa  bbrriiggaaddee  qquuii  aa  ééttéé  ccrrééééee  nn''aa  eeuu  ppoouurr  eeffffeett  qquuee  ddee  

ffaacciilliitteerr  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  aauuxx  ffiinnss  ddee  mmaaîîttrriisseerr  lleess  ccoonnfflliittss;;  ssoonn  

oobbjjeett  nn''ééttaanntt  ppaass  cceelluuii  ddee  ssééccuurriisseerr  lleess  ffrroonnttiièèrreess..  

ÉÉttaanntt  ddoonnnnéé  qquu''àà  ll''ééppooqquuee,,  lleess  ssttrruuccttuurreess  nn''iinnttééggrraaiieenntt  ppaass  lleess  

1111  EEttaattss  ddee  llaa  CCIIRRGGLL,,  iill  aa  ffaalllluu  ccoonncceevvooiirr  uunn  ccaaddrree  qquuii  ppuuiissssee  ccoooorrddoonnnneerr  

lleess  qquueessttiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  rreellaattiivveess  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  eett  àà  dd''aauuttrreess  

pprroobbllèèmmeess  lliiééss  àà  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  

ccoolllleeccttiivvee,,  àà  llaa  pprréévveennttiioonn,,  àà  llaa  ggeessttiioonn  eett  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  eennttrree  

EEttaattss  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss..  CC''eesstt  dd''aaiilllleeuurrss  ppoouurr  cceettttee  ccaauussee  

qquuee  llaa  CCIIRRGGLL  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ppeerrççuuee  ccoommmmee  uunn  ppaass  rrééaalliisséé  ppoouurr  aabboorrddeerr  cceess  

pprroobbllèèmmeess  ddaannss  ll''ooppttiiqquuee  dd''ééllaabboorreerr  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ccoonnccrreettss  ddee  

pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ttoouutt  eenn  ss''aappppuuyyaanntt  ssuurr  cceerrttaaiinnss  

mmééccaanniissmmeess  ddééjjàà  eexxiissttaannttss..  

CC''eesstt  aaiinnssii  qquu''eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu,,  lleess  cchheeffss  dd''EEttaattss  ddee  llaa  ssoouuss  

rrééggiioonn  ss''ééttaaiieenntt  rrééuunniiss  àà  DDaarr  EEss--SSaaaallaamm  eenn  nnoovveemmbbrree  22000044,,  aassssiisseess  qquuii  oonntt  

ééttéé  ssaannccttiioonnnnééeess  ppaarr  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  DDaarr  EEss  --SSaaaallaamm,,  ppaarr  llaaqquueellllee  lleess  

cchheeffss  dd''EEttaattss  ss''ééttaaiieenntt  eennggaaggééss  àà  ddeess  pprriinncciippeess  pprroommoouuvvaanntt  llaa  ppaaiixx,,  llaa  

ssééccuurriittéé,,  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn..  

LLeess  ppaarraaggrraapphheess  1199,,  2211,,  2233  eett  2244  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  DDaarr  EEss--

SSaaaallaamm  ddééccrriivveenntt  ccllaaiirreemmeenntt  ll''aammbbiittiioonn  ddeess  EEttaattss  ppaarrttiicciippaannttss,,  cchheerrcchhaanntt  àà  

iinnssttaauurreerr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGLL  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé..  

CCoommmmee  ppoouurr  cchheerrcchheerr  àà  lliieerr  iinntteerrnnaattiioonnaalleemmeenntt,,  ppaarr  uunn  

ttrraaiittéé,,  lleess  EEttaattss  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn,,  uunn  22èèmmee  ssoommmmeett  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  ddeevvrraaiitt  ssee  

tteenniirr  eett,,  hheeuurreeuusseemmeenntt,,  ss''ééttaaiitt  tteennuuee  dduu  1144  aauu  1155  nnoovveemmbbrree  22000066  àà  

NNaaiirroobbii  aauu  KKeennyyaa..  

                                                            
3355  MMoonnuucc,,  ««  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  ::  lleess  ccoouurrss  ddee  ccrriisseess  rrééccuurrrreenntteess  qquuii  sseeccoouueenntt  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  LLaaccss,,  

mmaaggaazziinnee  MMoonnuucc,,  KKiinnsshhaassaa,,  22000066,,  pp..55  
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CC''eesstt  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  mmoonnttrreerr  uunnee  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  eeffffeeccttiivvee  

eett  ssoouutteennuuee  ddee  rreecchheerrcchheerr  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ddeess  ssoolluuttiioonnss  dduurraabblleess  àà  lleeuurrss  

ddiifffféérreennddss,,  eett  vvoouullaanntt  ssuurrttoouutt  ffaaiirree  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  uunn  eessppaaccee  ddee  ppaaiixx  

ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  ssttaabbiilliittéé  eenn  ccoonnccrrééttiissaanntt  lleess  vviissiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  ddee  

pprréévveennttiioonn,,  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreennddss  tteellss  qquu''eexxppllooiittééss  àà  

DDaarr  EESS--SSaaaallaamm,,  uunn  PPaaccttee  sseerraa  ssiiggnnéé  ssaannss  ttrroopp  ddee  ppeeiinneess  àà  NNaaiirroobbii  eenn  ddaattee  

dduu  1155  ddéécceemmbbrree  22000066..  

§§22..  DDuu  PPaaccttee  ddee  NNaaiirroobbii  ssuurr  llaa  PPaaiixx,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  

AA..  DDee  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ssoommmmaaiirree  dduu  PPaaccttee  

CCoommmmee  ssoouulliiggnnéé  ccii  hhaauutt,,  ccee  ppaaccttee  eesstt  uunn  aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  

mmoonnttrraanntt  ccllaaiirreemmeenntt  ll''iiddééee  ddee  ssee  ffaaiirree  lliieerr  aauu  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ccoonncclluu  

ppaarr  lleess  EEttaattss  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn..  

11..  DDuu  pprrééaammbbuullee  

DDaannss  cceettttee  ppaarrttiiee,,  lleess  cchheeffss  dd''EEttaattss  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddeess  

EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCIIRRGGLL,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ttéémmooiiggnnéé  ddee  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee  ssuurr  

llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  pprroommoouuvvooiirr  lleess  vvaalleeuurrss  ddéémmooccrraattiiqquueess  eett  ddee  bboonnnnee  

ggoouuvveerrnnaannccee  ;;  lleess  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ccoonnssaaccrrééss  ddaannss  ddiifffféérreennttss  

tteexxtteess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  tteellss  llaa  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  ll''AAccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  

ddee  ll''UUAA  ;;  vvoouullaanntt  mmaanniiffeesstteerr  uunnee  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  eeffffeeccttiivvee  eett  ssoouutteennuuee  

ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  uunniiqquuee  mmooyyeenn  

ppoouuvvaanntt  ffaacciilliitteerr  ll''iinnttééggrraattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnttééggrraall  ddee  llaa  ssoouuss  

rrééggiioonn  ;;  oonntt  ffiinnaalleemmeenntt  rrééssoolluu  dd''aaddoopptteerr  eett  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree,,  ddee  

mmaanniièèrree  ccoolllleeccttiivvee,,  ttoouutt  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  dd''aaccttiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  

ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  GGLL,,  uunnee  rrééggiioonn  ppaacciiffiiqquuee  eett  pprroossppèèrree..  

22..  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

DDaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  dduu  PPaaccttee,,  ttoouuss  lleess  ccoonncceeppttss  ccllééss  ssoonntt  ddééffiinniiss  

eett  pprréécciissééss  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ll''iinntteerrpprrééttaattiioonn  dduu  tteexxttee  ppaarr  qquuii  ddee  ddrrooiitt..  
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LLaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  DDaarr  EEss--SSaallaaaamm,,  llaa  CCIIRRGGLL,,  lleess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess  ((lleess  1111  ppaayyss  ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee)),,  lleess  mmééccaanniissmmeess  

nnaattiioonnaauuxx  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ((mmééccaanniissmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

ffaacciilliittaanntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPaaccttee  ddaannss  uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree)),,  llee  ssoommmmeett  

((ll''oorrggaannee  ccoommppoosséé  ddeess  cchheeffss  dd''EEttaattss  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeennttss)),,  llee  ccoommiittéé  

iinntteerrmmiinniissttéérriieell  rrééggiioonnaall  ((ll''oorrggaannee  ccoommppoosséé  ddeess  MMiinniissttrreess  ddeess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee)),,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee,,  llee  

PPaaccttee,,  lleess  pprroottooccoolleess  ((  lleess  pprroottooccoolleess  aaddooppttééss  ssoouuss  ccee  PPaaccttee  aaiinnssii  qquuee  cceeuuxx  

ddoonntt  ll''aaddooppttiioonn  iinntteerrvviieennddrraaiitt  uullttéérriieeuurreemmeenntt)),,  lleess  pprrooggrraammmmeess  dd''aaccttiioonn  

((cceeuuxx  aaddooppttééss  ssoouuss  ccee  PPaaccttee)),,  lleess  pprroojjeettss  ((cceeuuxx  aaddooppttééss  ssoouuss  ccee  PPaaccttee  aaiinnssii  

qquuee  cceeuuxx  ddoonntt  ll''aaddooppttiioonn  iinntteerrvviieennddrraaiitt  uullttéérriieeuurreemmeenntt)),,  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  

ssuuiivvii,,  llee  ffoonnddss  ssppéécciiaall  ((ppoouurr  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  pprréévvuu  

ppaarr  llee  PPaaccttee))  ssoonntt  lleess  ccoonncceeppttss  ccllééss  yy  ddééffiinniiss..  

EEnn  tteerrmmeess  dd''oobbjjeeccttiiffss  gglloobbaauuxx,,  llee  PPaaccttee  ss''eesstt  ddoonnnnéé  ppoouurr  

mmiissssiioonn  ddee  ddoonnnneerr  uunn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  aauuxx  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess,,  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  DDaarr  EEss--SSaallaaaamm,,  lleess  

ddiifffféérreennttss  pprroottooccoolleess,,  lleess  pprrooggrraammmmeess  dd''aaccttiioonn,,  llee  MMééccaanniissmmee  rrééggiioonnaall  ddee  

ssuuiivvii,,  llee  FFoonnddss  ssppéécciiaall  eett  ddee  ccrrééee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabblleess  eennttrree  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..  

33..  DDeess  pprroottooccoolleess  

CCeess  pprroottooccoolleess  ssoonntt  ddeess  aaccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppaarr  lleessqquueellss  

lleess  EEttaattss  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss  àà  ffaaiirree  oouu  àà  nnee  ppaass  ffaaiirree  

qquueellqquuee  cchhoossee3366..  

  CC''eesstt  llee  ccaass  dduu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  nnoonn--aaggrreessssiioonn  eett  llaa  ddééffeennssee  mmuuttuueellllee  ((ppaarr  

lleeqquueell  llee  qquueell  lleess  EEttaattss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  GGLL  ss''ééttaaiieenntt  eennggaaggééss  àà  

mmaaiinntteenniirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé)),,  eett  ss''eennggaaggeenntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ::  

aa))  àà  rreennoonncceerr,,  àà  rreeccoouurriirr  àà  llaa  mmeennaaccee  oouu  àà  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ffoorrccee  ccoommmmee  

ppoolliittiiqquuee  oouu  iinnssttrruummeenntt  ddee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreennddss  ;;  

                                                            
3366  LL’’aaggeennddaa  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss..  
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bb))  àà  ss''aabbsstteenniirr  dd''eennvvooyyeerr  oouu  ddee  ssoouutteenniirr  ddeess  ooppppoossiittiioonnss  aarrmmééeess  oouu  ddeess  

ggrroouuppeess  aarrmmééss  oouu  rreebbeelllleess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  dd''uunn  aauuttrree  EEttaatt  mmeemmbbrree  oouu  ddee  

ttoolléérreerr  ssuurr  lleeuurr  tteerrrriittooiirree  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  oouu  rreebbeelllleess  eennggaaggééss  ddaannss  ddeess  

ccoonnfflliittss  aarrmmééss  oouu  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ddeess  aacctteess  ddee  vviioolleenncceess  oouu  ddee  ssuubbvveerrssiioonn  

ccoonnttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd''uunn  aauuttrree  EEttaatt  mmeemmbbrree  ;;  

cc))  àà  ccooooppéérreerr  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  eenn  vvuuee  dduu  ddééssaarrmmeemmeenntt  eett  dduu  

ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddeess  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess  aarrmmééss  eexxiissttaannttss  eett  àà  pprroommoouuvvooiirr  

uunnee  ggeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ccoonnjjooiinnttee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ééttaattiiqquuee  eett  hhuummaaiinnee  aauuxx  

ffrroonnttiièèrreess  ccoommmmuunneess  ;;  

dd))  àà  oorrggaanniisseerr  uunn  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ppoouurr  eexxaammiinneerr  ddeess  mmeessuurreess  

aapppprroopprriiééeess  àà  pprreennddrree  ssii  uunn  EEttaatt  mmeemmbbrree  nnee  ssee  ccoonnffoorrmmee  ppaass..  

  CC''eesstt  aauussssii  llee  ccaass  dduu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  llaa  bboonnnnee  

ggoouuvveerrnnaannccee  ppaarr  lleeqquueell  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ss''ééttaaiieenntt  eennggaaggééss  àà  

pprroommoouuvvooiirr  eett  àà  ddééffeennddrree  lleess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ccoommmmee  

mmooyyeenn  dd''aacccceessssiioonn  aauu  ppoouuvvooiirr  eett  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ccoommmmee  

mmooyyeenn  ddee  ggeessttiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ;;  

  DDuu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ((ssuurrttoouutt  eenn  mmaattiièèrree  

dd''eexxttrraaddiittiioonn,,  dd''eennqquuêêttee  eett  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  jjuuddiicciiaaiirreess))  ;;  

  DDuu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  pprréévveennttiioonn  eett  llaa  rréépprreessssiioonn  ddeess  ccrriimmeess  ddee  

gguueerrrree,,  ddee  ggéénnoocciiddee  eett  ddeess  ccrriimmeess  ccoonnttrree  ll''hhuummaanniittéé    eett  ddee  ttoouuttee  

ffoorrmmee  ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn;;  

  DDuu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  zzoonnee  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ppaarr  lleeqquueell  lleess  EEttaattss  ss''ééttaaiieenntt  eennggaaggééss  àà  mmeettttrree  eenn  

œœuuvvrree  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

dd''iinnttééggrraattiioonn  ddee  pprrooxxiimmiittéé;;  

  DDuu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  pprréévveennttiioonn  eett  llaa  rréépprreessssiioonn  ddee  llaa  vviioolleennccee  

sseexxuueellllee  àà  ll''ééggaarrdd  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  eennffaannttss  eett  cceellaa  ttaanntt  eenn  tteemmppss  

ddee  gguueerrrree  qquu''eenn  tteemmppss  ddee  ppaaiixx  ;;  

  DDuu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  ll''aassssiissttaannccee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

ddééppllaaccééeess  ;;  
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  DDuu  pprroottooccoollee  ssuurr  lleess  ddrrooiittss  àà  llaa  pprroopprriiééttéé  ddeess  rraappaattrriiééss,,  ppaarr  lleeqquueell  

lleess  EEttaattss  ss''eennggaaggeenntt  àà  aassssuurreerr  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  pprroopprriiééttééss  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  eett  ddeess  rrééffuuggiiééss,,  ddaannss  lleeuurrss  ppaayyss  dd''oorriiggiinnee  ;;  

  DDuu  pprroottooccoollee  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppaarr  lleeqquueell  lleess  EEttaattss  ssee  ccoonnvviieennnneenntt  ddee  ccrrééeerr  uunn  

ccoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddoonntt  llee  

rrôôllee  eesstt  dd''aabboorrdd  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llee  lliibbrree  éécchhaannggee  ddeess  iiddééeess,,  eennssuuiittee  

ddee  pprroommoouuvvooiirr  llaa  lliibbeerrttéé  dd''eexxpprreessssiioonn  eett  ddee  llaa  pprreessssee,,  eett  eennffiinn  

dd''aassssuurreerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ll''éédduuccaattiioonn  cciivviiqquuee  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmééddiiaass  ;;  

  CC''eesstt  eennccoorree  ttoouuss  lleess  pprroottooccoolleess  uullttéérriieeuurrss  oouu  qquuii  sseerroonntt  aaddooppttééss  

aapprrèèss  ll''eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  pprréésseenntt  PPaaccttee..  

44..  DDeess  pprrooggrraammmmeess  dd''aaccttiioonn  

CCeess  pprrooggrraammmmeess  ssoonntt  ddeess  ssttrraattééggiieess  eett  ppoolliittiiqquueess  ccoommmmuunneess  

qquuee  lleess  EEttaattss  eennggaaggeerroonntt  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss3377..  

CC''eesstt  llee  ccaass::  

11..  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''aaccttiioonn  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ppaarr  lleeqquueell  lleess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess  ss''eennggaaggeenntt  àà  ggaarraannttiirr  uunnee  ppaaiixx  eett  uunnee  ssééccuurriittéé  dduurraabbllee  ssuurr  

ll''eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  eenn  ::  

  aassssuurraanntt  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  llaa  ssééccuurriittéé  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ccoommmmuunneess  ;;  

  pprroommoouuvvaanntt,,  mmaaiinntteennaanntt  eett  rreennffoorrççaanntt  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  lleess  

ddoommaaiinneess  ddee  llaa  ppaaiixx,,  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  eett  dduu  rrèègglleemmeenntt  

ppaacciiffiiqquuee  ddeess  ddiifffféérreennddss  ;;  

  PPrroommoouuvvaanntt  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrééttaattiiqquuee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  

ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  iilllliicciittee  ddeess  aarrmmééeess  llééggèèrreess  eett  ddee  

ppeettiitt  ccaalliibbrree,,  ddee  pprréévveenniirr  eett  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

ttrraannssnnaattiioonnaallee  oorrggaanniissééee  eett  llee  tteerrrroorriissmmee..  

22..  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''aaccttiioonn  ppoouurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ;;  

                                                            
3377  KKIITTOOKKOO  AASSAANNII,,  IInnttééggrraattiioonn  eett  llaa  ssééccuurriittéé  iinntteerrééttaattiiqquuee  ddaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss,,  mméémmooiirree  ddee  

LLiicceennccee  eenn  RReellaattiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess,,  FFSSSSAAPP,,  UUnniikkiinn,,  22000066  ––  22000077,,  pp..3377  
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33..  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''aaccttiioonn  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ll''iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ;;  

44..  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''aaccttiioonn  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess,,  ssoocciiaalleess  eett  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess..  

55..  DDuu  FFoonnddss  ssppéécciiaall  ppoouurr  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

CCee  ffoonnddss  ddeevvrraa  êêttrree  aalliimmeennttéé  ppaarr  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  

ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  eett  ppaarr  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  vvoolloonnttaaiirreess  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess..  

CCee  ffoonnddss  vviissee  àà  pprroommoouuvvooiirr  lleess  aaccttiivviittééss  tteennddaanntt  àà  rreeccoonnssttrruuiirree  eett  àà  

ddéévveellooppppeerr  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGLL,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  PPrroottooccoollee  ssuurr  llaa  zzoonnee  

ssppéécciiffiiqquuee  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

66..  DDuu  mmééccaanniissmmee  rrééggiioonnaall  ddee  ssuuiivvii  

CCee  mmééccaanniissmmee  ccoommpprreenndd  llee  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd''ÉÉttaatt  eett  ddee  

ggoouuvveerrnneemmeennttss,,  llee  ccoommiittéé  rrééggiioonnaall  iinntteerrmmiinniissttéérriieell,,  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  

ccoonnfféérreennccee,,  lleess  mmééccaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  dd''aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  oouu  ddeess  ffoorrcceess  ssppéécciiffiiqquueess,,  ddaannss  

ll''ooppttiiqquuee  dd''aassssuurreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppaaccttee..  

77..  DDuu  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  ddeess  ddiifffféérreennddss  

PPaarr  cceess  llooggiiqquueess  iinnsséérrééeess  eexxpplliicciitteemmeenntt  ddaannss  llee  PPaaccttee,,  lleess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess  ccoonnvviieennnneenntt  ddee  rréégglleerr  ppaacciiffiiqquueemmeenntt  lleeuurrss  ddiifffféérreennddss  

éévveennttuueellss,,  ppaarr  llaa  nnééggoocciiaattiioonn,,  lleess  eennqquuêêtteess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  llaa  mmééddiiaattiioonn,,  

llaa  ccoonncciilliiaattiioonn  oouu  ppaarr  ttoouutt  mmooyyeenn  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  MMééccaanniissmmee  

rrééggiioonnaall  ddee  ssuuiivvii  eett  cceellaa  aavvaanntt  dd''aavvooiirr  rreeccoouurrss  àà  dd''aauuttrreess  mmééccaanniissmmeess  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppoolliittiiqquueess,,  ddiipplloommaattiiqquueess  oouu  jjuurriiddiiccttiioonnnneellss..  

88..  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ffiinnaalleess  

LLee  PPaaccttee  eesstt  oouuvveerrtt  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  àà  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  ddee  ttoouuss  

lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee..  
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SSeelloonn  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  NNoonn--SSéélleeccttiivviittéé  eett  ddee  rréésseerrvveess,,  lleess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess  oonntt  aacccceeppttéé  dd''aapppplliiqquueerr  ll''iinnttééggrraalliittéé  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  PPaaccttee  

eett  aauuccuunnee  rréésseerrvvee  nnee  ppeeuutt  yy  êêttrree  rreemmiissee..    

LLee  PPaaccttee  ddeevvrraaiitt  eennttrreerr  eenn  vviigguueeuurr  ttrreennttee  jjoouurrss  aapprrèèss  

rréécceeppttiioonn  dduu  hhuuiittiièèmmee  iinnssttrruummeenntt  ddee  rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  

ccoonnfféérreennccee  eett  ppoouurr  ttoouutt  EEttaatt  ppoouuvvaanntt  rraattiiffiieerr  llee  PPaaccttee  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  

rréécceeppttiioonn  ppaarr  llee  ddééppoossiittaaiirree  dduu  hhuuiittiièèmmee  iinnssttrruummeenntt  ddee  rraattiiffiiccaattiioonn  ;;  llee  

PPaaccttee  eennttrree  lluuii--mmêêmmee  eenn  vviigguueeuurr  llee  ttrreennttiièèmmee  jjoouurr  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  

rréécceeppttiioonn  ddee  ssoonn  iinnssttrruummeenntt  ddee  rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  

ccoonnfféérreennccee..  

QQuuaanntt  aauuxx  aammeennddeemmeennttss  eett  rréévviissiioonn,,  ttoouutt  EEttaatt  mmeemmbbrree  qquuii  aa  

rraattiiffiiéé  llee  PPaaccttee,,  ppeeuutt  pprrooppoosseenntt  ddeess  aammeennddeemmeennttss  oouu  ddee  rréévviissiioonn  dduu  

PPaaccttee..  LLaa  pprrooppoossiittiioonn  dd''aammeennddeemmeenntt  oouu  ddee  rréévviissiioonn  eesstt  aaddrreessssééee  ppaarr  ééccrriitt  

aauu  sseeccrrééttaaiirree  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  qquuii  eenn  iinnffoorrmmee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  lleess  aauuttrreess  

EEttaattss  mmeemmbbrreess..  

QQuuaanntt  àà  llaa  ddéénnoonncciiaattiioonn,,  ttoouutt  EEttaatt  mmeemmbbrree  ppeeuutt  ssee  rreettiirreerr  dduu  

PPaaccttee  ddiixx  aannss  aapprrèèss  ssoonn  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llee  ppaayyss,,  eenn  nnoottiiffiiaanntt  ssaa  

ddéécciissiioonn  ddee  ssee  rreettiirreerr  ppaarr  ééccrriitt  aauu  ddééppoossiittaaiirree..  CCee  rreettrraaiitt  pprreenndd  eeffffeett  aapprrèèss  

ll''eexxppiirraattiioonn  dd''uunn  ddééllaaii  dd''uunn  aann  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  

nnoottiiffiiccaattiioonn  dduu  rreettrraaiitt  ppaarr  llee  ddééppoossiittaaiirree..  

LLee  tteexxttee  oouu  llee  PPaaccttee  aa  ééttéé  ttrraadduuiitt  eenn  cciinnqq  vveerrssiioonnss  oorriiggiinnaalleess  

ssooiitt  aannggllaaiissee,,  ffrraannççaaiissee,,  aarraabbee,,  ppoorrttuuggaaiissee  eett  sswwaahhiillii  ;;  cchhaaqquuee  vveerrssiioonn  

ffaaiissaanntt  ééggaalleemmeenntt  ffooii..  

CCee  pprréésseenntt  ppaaccttee  ddee  NNaaiirroobbii,,  ddee  ppaarr  sseess  oobbjjeeccttiiffss,,  sseess  

ssttrruuccttuurreess  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  eett  sseess  mmooyyeennss,,  nnee  ffaaiitt  qquuee  pprrééppaarreerr  llaa  

nnaaiissssaannccee  dd''uunnee  ggrraannddee  oorrggaanniissaattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  ddaannss  lleess  GGrraannddss  LLaaccss  

eett  qquuii,,  dduu  rreessttee  ffeerraa  vviivvrree  eett  ccoonnccrrééttiisseerr  lleess  mmuullttiipplleess  aammbbiittiioonnss  

aauujjoouurrdd''hhuuii  ssuurr  ddeess  ppaappiieerrss  eennccoorree..  
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CChhaappiittrree  IIII..  IIMMPPAACCTT  DDEE  LL’’IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDAANNSS  

LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDUU  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  EETTAATTSS..  
  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree,,  iill  sseerraa  qquueessttiioonn  ddee  ddéémmoonnttrreerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ssoouuss  rrééggiioonnaallee  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss..  

IIll  eesstt  ddiivviisséé  eenn  ddeeuuxx  sseeccttiioonnss  ::  llaa  pprreemmiièèrree  ss’’iinnttiittuullee  ll’’aavvaannttaaggee  ddee  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  

sseeccoonnddee  ppaarrllee  ddeess  eeffffeettss  ddyynnaammiiqquueess  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  

  

SSeeccttiioonn  11..  AAVVAANNTTAAGGEE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  

DDUU      DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  

11..  CCrrééaattiioonn  eett  ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  ccoouurraannttss  dd’’éécchhaannggee  

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  aabbaaiissssee  lleess  

bbaarrrriièèrreess  tteelllleess  qquuee  lleess  bbaarrrriièèrreess  ttaarriiffaaiirreess  ppoouurr  lleess  éécchhaannggeess  eennttrree  ppaayyss  

mmeemmbbrreess..  LLeess  tthhééoorriieess  ééccoonnoommiiqquueess  rrééaalliisseenntt  qquuee  llee  lliibbrree  éécchhaannggee  

ccoonnttrriibbuueerraa  aauu  bbiieenn  êêttrree  eenn  ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  cciittooyyeennss  ddee  ssee  pprrooccuurreerr  ddeess  

bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ssoouurrccee  llaa  mmooiinnss  ccooûûtteeuussee,,  ccee  qquuii  ccoonndduuiirraa  

àà  llaa  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffoonnddééeess  ssuurr  lleess  aavvaannttaaggeess  ccoommppaarraattiiffss..3388  

OOnn  ppeeuutt  ddoonncc  êêttrree  tteennttéé  ddee  ccoonncclluurree  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  

dd’’iinnttééggrraattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eennttrraaiinneenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  pprroossppéérriittéé,,  mmaaiiss,,  llee  

ffaaiitt  qquuee  cceess  mmééccaanniissmmeess  iimmpplliiqquueenntt  ddeess  rréédduuccttiioonnss  ttaarriiffaaiirreess  

pprrééfféérreennttiieelllleess,,  ccrrééee  eett  ddééppllaaccee  àà  llaa  ffooiiss  lleess  éécchhaannggeess,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  llee  

rreemmppllaacceemmeenntt  dd’’uunnee  pprroodduuccttiioonn  pplluuss  ccoouutteeuussee  ppaarr  uunnee  pprroodduuccttiioonn  

mmooiinnss  ccooûûtteeuussee  ddaannss  lleess  ppaayyss  ppaarrtteennaaiirreess,,  ggrrââccee  aauuxx  rréédduuccttiioonnss  ddeess  

bbaarrrriièèrreess  pprréévvuueess  ddaannss  lleess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  

LLeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  pprrooccuurreenntt  ddeeuuxx  

aauuttrreess  eeffffeettss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ddoonntt  ll’’aammpplleeuurr  vvaarriiee  dd’’uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  àà  uunn  

aauuttrree..  DD’’uunnee  ppaarrtt,,  ddeess  tteellss  mmééccaanniissmmeess  pprroodduuiisseenntt  lleess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddeess  

EEttaattss  pprroovveennaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ddoouuaannee,,  aauussssii  bbiieenn  ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  lleess  

bbaaiisssseess  ttaarriiffaaiirreess  eennttrree  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  qquu’’iinnddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  ll’’aabbaannddoonn  

                                                            
3388  BBrruuccee  RROOSSSS  LL..,,  ÉÉttaatt  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee,,  ppuubblliiccaattiioonn,,  ccoommmmiissssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee,,  

BB..PP..  33000011,,  AAddddiiss  aa  bbeebbaa,,  pp..114455..  
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ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  ddeess  ppaayyss  nnoonn  mmeemmbbrreess  ssoouummiiss  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  

ddee  ddoouuaanneess..  LLee  ccooûûtt  ddee  cceess  ppeerrtteess  ddééppeenndd  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  àà  

mmoobbiilliisseerr  dd’’aauuttrreess  ffoonnddss,,  mmaaiiss  iill  ppeeuutt  êêttrree  aasssseezz  éélleevvéé  ddaannss  lleess  ppaayyss  qquuii  

ddééppeennddeenntt  ffoorrtteemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  ddoouuaanniièèrreess..3399  

LLeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ccoonnttrriibbuueenntt  ddoonncc  

àà  llaa  pprroossppéérriittéé  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  eett  aamméélliioorreenntt  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooiiss  eett  llaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  rraarreess..  

22..  EEffffeettss  ssuurr  lleess  ééccoonnoommiieess  dd’’éécchheellllee  eett  ddee  ccoonnccuurrrreennccee  

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ppeeuutt  bbéénnééffiicciieerr  aauuxx  ppaayyss  ppaarr  llee  

bbiiaaiiss  dd’’ééccoonnoommiieess  dd’’éécchheelllleess  eett  dd’’uunnee  ccoonnccuurrrreennccee  aaccccrruuee,,  ssuurrttoouutt  lloorrssqquuee  

lleess  ppaayyss  ssoonntt  ppeettiittss  eett//oouu  lleess  rreessssoouurrcceess  rréédduuiitteess,,  eett  llee  mmaarrcchhéé  rreessttrreeiinntt..  

LLeess  ppeettiittss  mmaarrcchhééss  lliimmiitteenntt  llee  nnoommbbrree  eett  llaa  ttaaiillllee  ddeess  

eennttrreepprriisseess  oouu  lleess  pprroojjeettss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddéévveellooppppéé,,  éévviittaanntt  aaiinnssii  llaa  

ccoonnccuurrrreennccee  rréécceennttee  eennttrree  lleess  ssoocciiééttééss  eett  oobbtteenniirr  dd’’ééccoonnoommiieess  dd’’éécchheelllleess..  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ppeeuutt  ccoommbbiinneerr  ddiifffféérreennttss  mmaarrcchhééss  ppeerrmmeettttaanntt  aaiinnssii  aauuxx  

eennttrreepprriisseess  ddee  ssee  ddéévveellooppppeerr  eett  aauuxx  mmaarrcchhééss  dd’’êêttrree  pplluuss  ccoommppééttiittiiffss  

ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eett  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  aaccccrruuee  ddee  ffaaiirree  ffaaiilllliittee  

ppoouurrrraaiieenntt  iinncciitteerr  lleess  eennttrreepprriisseess  àà  éélliimmiinneerr  lleess  ccaarreenncceess  iinntteerrnneess  eett  

aaccccrrooiittrree  llaa  pprroodduuccttiivviittéé..  

LLaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ppeerrssoonnnneell  qquuii  eenn  ddééccoouullee  eett  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  

iinntteennssiiffiiééee  ppeeuuvveenntt  aamméélliioorreerr  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  ddeess  eemmppllooyyééss,,  aavvaannttaaggee  

iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  lleess  ppaayyss  àà  ffaaiibbllee  rreevveennuu,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee..  

33..  AAuuggmmeennttaattiioonn  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ppeeuutt  aauussssii  aauuggmmeenntteerr  lleess  

iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  lleess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  eenn  rréédduuiissaanntt  lleess  ddiissttoorrssiioonnss,,  eenn  

                                                            
3399  BBEELLOOKKOO  EEBBEE  ;;  ««  IInnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee,,  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee,,  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  »»  iinn  mmoonnddee  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ttoommee  2299,,  NN°°111155,,  PPaarriiss,,  22000011,,  pp..  8855  
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ééllaarrggiissssaanntt  lleess  mmaarrcchhééss  eett  eenn  rreennffoorrççaanntt  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddeess  rreeffoorrmmeess  

ééccoonnoommiiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess4400..  

AA  tteerrmmee,,  lleess  rreennddeemmeennttss  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  sseerroonntt  

mmeeiilllleeuurrss,,  iillss  sseerroonntt  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  eenn  nnoommbbrree  eett  eenn  vvoolluummee,,  eett  lleess  aallééaass  

ééccoonnoommiiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess  sseerroonntt  mmooiinnddrree..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  uunniioonnss  

ddoouuaanniièèrreess  ppeeuuvveenntt  eennccoouurraaggeerr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ééttrraannggeerrss  àà  pprraattiiqquueerr  llee  

ccoonnttoouurrnneemmeenntt  ttaarriiffaaiirreess,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  iinnvveessttiirr  ddaannss  uunn  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  ccee  

qquuii  aauuggmmeennttee  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  llooccaauuxx  eett  ééttrraannggeerrss..  

OOuuttrree  ll’’iimmppaacctt  ddiirreecctt  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess  

iinnvveessttiisssseemmeennttss  nnoottaammmmeenntt  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ééttrraannggeerr  ddiirreecctt  oouu  IIEEDD  ppeeuutt  

ffaavvoorriisseerr  llee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  tteecchhnnoollooggiieess  eett  sseess  rreettoommbbééeess,,  

aamméélliioorraanntt  aaiinnssii  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  ddaannss  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess..4411  

LLeess  ddoonnnnééeess  eemmppiirriiqquueess  mmoonnttrreenntt  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ppeeuuvveenntt  aaccccrrooiittrree  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt..  LL’’AAlleennaa  aa  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  aauuggmmeennttéé  ll’’IIEEDD  aauu  MMeexxiiqquuee  eett  llee  MMeerrccoossuurr  aa  eeuu  llee  

mmêêmmee  eeffffeett  eenn  AArrggeennttiinnee  eett  aauu  BBrrééssiill..  

LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  lleess  aavvaannttaaggeess  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  yy  ssoonntt  lliiééee  ddééppaasssseenntt  llee  ccooûûtt  dduu  

ccoonnttoouurrnneemmeenntt  ttaarriiffaaiirree..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’eexxttoorrssiioonn  ddeess  rreevveennuuss  rrééeell,,  qquuii  

ssuurrvviieenntt  lloorrssqquuee  llaa  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  

ééttrraannggèèrreess  ssoonntt  ssuuppéérriieeuurrss  aauuxx  ccooûûttss  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss..  

44..  DDééllooccaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  

IIll  eesstt  nnéécceessssaaiirree  aauu  pprroobbaabbllee  qquu’’eenn  rréédduuiissaanntt  lleess  ddiissttoorrssiioonnss  eett  

eenn  mmooddiiffiiaanntt  lleess  iinnccuubbaattiioonnss,,  lleess  pprroocceessssuuss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

vvoonntt  ffaavvoorriisseerr  llaa  ddééllooccaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess..  LLeess  iinndduussttrriieess  

ppoouurrrroonntt  ddééllooccaalliisseerr  aapprrèèss  aavvooiirr  eessttiimméé  lleess  aavvaannttaaggeess  ccoommppaarraattiiffss  ddeess  

                                                            
4400  MMAAKKTTAARR  DDIIOOUUFF,,  IInnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ppeerrssppeeccttiivvee  AAffrriiccaaiinnee,,  nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn  11998844,,  PP..3300  
4411  EEaarrnneesstt,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee,,  OOCCDDEE,,  cceennttrree  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  rraappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  oorrggaanniissaattiioonn  

ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  DDAAKKAARR,,  NNoouuvveellllee  ééddiittiioonn,,  11998877,,    pp..117700..  
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mmeemmbbrreess  lleess  uunnss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess,,  eett  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  nnoonn  

mmeemmbbrreess..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  lliiaaiissoonnss  eenn  aammoonntt  ((lliiééeess  àà  llaa  ddeemmaannddee))  eett  eenn  

aavvaall  ((lliiééee  àà  ll’’ooffffrree))  rriissqquueenntt  dd’’eennttrraaiinneerr  uunnee  iinntteerrddééppeennddaannccee  ddaannss  llee  

cchhooiixx  ddeess  lliieeuuxx  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ddiivveerrsseess  eennttrreepprriisseess,,  ccrrééaanntt  uunn  cceerrccllee  

vviicciieeuuxx  eett  uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  dd’’aaccttiivviittééss  llaa  llooccaalliissaattiioonn  ppeeuutt  cchhaannggeerr  llee  

nniivveeaauu  ddeess  rreevveennuuss  eett  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ffaacctteeuurrss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  eennttrraaiinnaanntt  

aaiinnssii  lleess  ggaaiinnss  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  eett  ddeess  ppeerrtteess  ppoouurr  dd’’aauuttrreess..  

LL’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ppeeuuvveenntt  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  uunnee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  

rreevveennuueess..  LL’’IIrrllaannddee,,  llee  PPoorrttuuggaall  eett  ll’’EEssppaaggnnee  ssoonntt  eenn  vvooiiee  ddee  ccoommbblleerr  

ll’’ééccaarrtt  qquuii  lleess  ssééppaarree  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  pplluuss  

rriicchheess..  AAuu  mmiilliieeuu  ddeess  aannnnééeess  8800  llee  rreevveennuu  ppaarr  hhaabbiittaanntt  ddaannss  cceess  ttrrooiiss  

ppaayyss  rreepprréésseennttaaiitt  ddee  2277  àà  6611%%  dduu  rreevveennuu  mmooyyeenn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ppaayyss  ddee  

ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee..  AA  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess  9900  iill  ssee  ssiittuuaaiitt  eennttrree  3388  eett  9911%%..  

CCeess  eexxppéérriieenncceess  ssoouuss  eenntteenndd  ll’’aarrgguummeenntt  sseelloonn  lleeqquueell  lleess  

pprroocceessssuuss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  oonntt  tteennddaannccee  àà  ccrrééeerr  uunnee  ddiivveerrggeennccee  

aauu  nniivveeaauu  ddeess  rreevveennuuss  eennttrree  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  uunnee  ccoonnvveerrggeennccee  

ddeess  rreevveennuuss  eennttrree  ppaayyss  iinndduussttrriiaalliissééss  eett  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

OOrr  ddaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccaass  ffiigguurree,,  lleess  ppaayyss  pplluuss  ppaauuvvrree  ddooiivveenntt  mmeettttrree  eenn  

ppllaaccee  ddeess  rreeffoorrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess  aaffiinn  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  ggaaiinnss  ppootteennttiieellss..  PPaarr  

ccoommiiqquueess,,  iill  eesstt  eesssseennttiieell  qquuee  lleess  pprroocceessssuuss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  eenn  ppaarrttiiccuulliieerrss  

cceeuuxx  ddeess  ppaayyss  àà  ffaaiibbllee  rreevveennuu  rréédduuiisseenntt  llee  pplluuss  ppoossssiibbllee  llee  rriissqquuee  ddee  

ddiifffféérreennccee  ddeess  rreevveennuuss  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ppllaann  ccoommppeennssaattooiirreess  oouu  ddee  

mmééccaanniissmmeess  dd’’aajjuusstteemmeenntt  aaddaappttééss  àà  ll’’hhééttéérrooggéénnééiittéé  ddee  mmeemmbbrreess..4422    

55..  MMééccaanniissmmee  ppeerrmmeettttaanntt  llee  rreessppeecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ppeeuutt  ddoonnnneerr  ddeess  rreeffoorrmmeess  

ééccoonnoommiiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  eett  aassssuurreerr  lleeuurr    ccoonnttiinnuuiittéé,,  

                                                            
4422  AAlleemmaayyeedd  GG..,,  IInnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee  pprroobbllèèmmeess  eett  ppeerrssppeeccttiivveess..  CCaass  ddee  CCOOMMEESSAA,,  

ddooccuummeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  AAddddiiss  àà  bbeebbaa..  
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ccaarr  cceess  mmééccaanniissmmeess  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  mmooddéérraatteeuurr  eett  ooffffrreenntt  uunn  ccaaddrree  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ppoolliittiiqquueess  eett  ddeess  rréégglleemmeennttaattiioonnss..  

LL’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  eenn  ttaanntt  

qquu’’iinnssttrruummeenntt  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aassssuurreerr  llee  rreessppeecctt  dd’’eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  

ddééppeenndd  ddeess  ddiissttoorrddiioonnss  ééttaabblliieess  aauu  pprrééaallaabbllee  eett  lleeuurr  ffoorrccee  eexxééccuuttooiirree..  UUnn  

aaccccoorrdd  ddeevviieenntt  pplluuss  eeffffiiccaaccee  pprreessqquuee  llee  pprriixx  àà  ppaayyeerr  qquuaanntt  oonn  eennffrreeiinntt  ddeess  

rrèègglleess,,  qquuaanntt  oonn  eesstt  eexxcclluu  eesstt  lloouurrdd  ddeess  lliieennss  ééccoonnoommiiqquueess  pplluuss  ééttrrooiittee  

eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess  eett  uunnee  vvéérriittaabbllee  vvoolloonnttéé  ddee  rréépprriimmeerr  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  

aauuxx  rrèègglleemmeennttss  ccrrééeenntt  aaiinnssii  ddeess  aaccccoorrddss  pplluuss  ssoolliiddeess..  

LLeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  oonntt  ddeess  rrééssuullttaattss  

vvaarriiaabblleess  lloorrss  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  eennggaaggeemmeennttss..  IIllss  oonntt  

vveerrrroouuiilllléé  lleess  rreeffoorrmmeess  ddee  lliibbéérraalliissaattiioonnss  ddeess  éécchhaannggeess  eenn  mmeettttaanntt  eenn  

ppllaaccee  ddeess  rrèègglleess  dd’’aapppplliiccaattiioonnss  aauuttoommaattiiqquuee,,  ssuurrttoouutt  lloorrssqquuee  lleess  éécchhaannggeess  

eennttrree  mmeemmbbrreess  ssoonntt  ssuuffffiissaammmmeenntt  iimmppoorrttaanntt..  

LLeess  mmééccaanniissmmeess  rrééggiioonnaauuxx  oonntt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ccoonnttrriibbuuéé  àà  

dd’’aauuttrreess  ddoommaaiinneess  ddee  rreeffoorrmmeess..  AAiinnssii  aauu  sseeiinn  dduu  MMeerrccoossuurr  uunnee  

iimmppuullssiioonn  àà  ppeeuutt  êêttrree  ddoonnnnéé  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrmmii  sseess  mmeemmbbrreess,,  eett  aavveecc  

ll’’AAlleennaa  llee  MMeexxiiqquuee  àà  ppuu  mmaaiinntteenniirr  ddeess  rreeffoorrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess..  TToouutteess  

ffooiiss,,  lleess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonnss  nnee  ppaarrvviieennnneenntt  gguueerrrree  àà  aammeenneerr  lleess  

rreeffoorrmmeess  ddaannss  lleess  ppeettiittss  ppaayyss  àà  ffaaiibbllee  rreevveennuuss  qquuii  ccoommmmeenncceenntt  ppeeuutt  lleess  

uunnss  aavveecc  lleess  aauuttrreess  eett  cceerrttaaiinnss  mmééccaanniissmmeess  qquuii  rreeggrroouuppaaiieenntt  cceess  ppaayyss  ssee  

ssoonntt  ééccoouullééeess  oouu  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ppuu  ddééccoolllleerr..      

66..  RReennffoorrcceerr  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  

EEnn  ss’’uunniissssaanntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  mmééccaanniissmmee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ppeeuuvveenntt  rreennffoorrcceerr  lleeuurr  ppoouuvvooiirr  ddee  

nnééggoocciiaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  rrééggiioonnaallee,,  ccee  qquuii  eesstt  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aavvaannttaaggeeuuxx  ppoouurr  lleess  ppeettiittss  ppaayyss  qquuii  pprreennnneenntt  ppaarrtt  àà  ddeess  

nnééggoocciiaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess..  CCee  ppeennddaanntt  lleess  mmeemmbbrreess  ddooiivveenntt  nnééggoocciieerr  eenn  

ttaanntt  qquuee  ggrroouuppee,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  llaa  ddéémmaarrcchhee  uuttiilliissééee  eenn  rraaiissoonn  
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dd’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaauuxx  ddiivveerrggeenntt  uunn  oobbjjeeccttiiff  lliiéé  aauuxx  mmééccaanniissmmeess  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  eesstt  dd’’aamméélliioorreerr  ll’’iimmaaggee  ddee  lleeuurrss  mmeemmbbrreess..  

UUttiilliisseerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonnss  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llee  

ppoouuvvooiirr  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ppeeuutt  ttoouuttee  ffooiiss  pprréésseenntteerr  uunn  ggrraavvee  iinnccoonnvvéénniieenntt..  

LLeess  ppaayyss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  lleess  ppeettiittss  ppaayyss  àà  ffaaiibbllee  rreevveennuu,,  tteenntteenntt  dd’’aattttiirreerr  

lleess  IIEEDD  aavveecc  ddiivveerrssee  iinncciittaattiioonn,,  yy  ccoommpprriiss  ddeess  aallllééggeemmeennttss  ffiissccaauuxx..  SSii  uunn  

aaccccoorrdd  ooccttrrooiiee  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ééttrraannggèèrree  ddaannss  uunn  ppaayyss  mmeemmbbrree  llee  lliibbrree  

aaccccèèss  aauuxx  mmaarrcchhééss  ddee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess,,  iill    rriissqquuee  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr  

uunnee  ccoonnccuurrrreennccee  eennttrree  eeuuxx  àà  ccoouuppss  dd’’aallllééggeemmeennttss  ffiissccaauuxx,,  ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  

uunnee  ««  ccoouurrssee  vveerrss  llee  ggoouuffffrree  »»  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess  qquuii  ddiissppuutteenntt  lleess  IIEEDD..  

CCeett  iinnssuu  ppeeuutt  êêttrree  eexxiissttéé  ssii  cceess  mmééccaanniissmmeess  rréégglleemmeenntteenntt  lleess  aavvaannttaaggeess  

ffiissccaauuxx..4433    

77..  CCooooppéérraattiioonn  

LLeess  ppaayyss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerrss  lleess  ppeettiittss  ppaayyss  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuu  

ppeeuuvveenntt  ttiirreerr  pprrooffiitt  ddee  ccooooppéérraattiioonn  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ccoommmmuunn  

ddeess  rreessssoouurrcceess  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  lleess  bbiieennss  ppuubblliiccss  rrééggiioonnaauuxx  eett  lluutttteerr  

ccoonnttrree  lleess  mmaauuxx  ppuubblliiccss  rrééggiioonnaauuxx..  LLeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  

ppeeuuvveenntt  ffaavvoorriisseerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  àà  ddeeuuxx  ffaaççoonnss  ::  pprreemmiièèrreemmeenntt,,  iillss  

ppeeuuvveenntt  ffoouurrnniirr  uunn  ccaaddrree  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ppoouurr  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

((ccoouurrss  dd’’eeaauu,,  rroouutteess  eett  vvooiieess  ffeerrrrééeess,,  rréésseeaauuxx  éélleeccttrriiqquueess))  oouu  ppoouurr  

rrééssoouuddrree  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ccoommmmuunn  ((ppoolllluuttiioonn  oouu  ppéénnuurriiee  ddee  ttrraannssppoorrtt))..  

AAmmeenneerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ddaannss  lleess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  eenn  

rreennffoorrççaanntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  

DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  lleess  ccoonnttrraattss  rréégguulliieerrss  eett  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  

ddéécciiddeeuurrss,,  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  

rreellaattiioonnss  eett  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  ffaacciilliitteerr  aaiinnssii  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  

qquuii  nnee  ssee  ffoonntt  ppaass  eexxpplliicciitteemmeenntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aaccccoorrdd..  

                                                            
4433  EELL..  AAGGRRAAAA  DD..,,  IInnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  22èèmmee  éédd..,,  NNeeww  yyoorrkk,,  11998888,,  pp..3377  
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88..  IImmpplliiccaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  lleess  ccoonnfflliittss  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  rréédduuiitt  lleess  rriissqquueess  ddee  ccoonnfflliitt  ddee  ddeeuuxx  ffaaççoonnss  ::  

ttoouutt  dd’’aabboorrdd,,  uunnee  iinntteerrddééppeennddaannccee  eennttrree  mmeemmbbrreess  rreenndd  lleess  ccoonnfflliittss  pplluuss  

ccoouutteeuuxx..  LL’’iinnttééggrraattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  rréédduuiissaanntt  nneetttteemmeenntt  lleess  rriissqquueess  ddeess  

ccoonnfflliittss  iinntteerrnneess..  

EEnnssuuiittee,,  ddeess  ccoonnttaaccttss  ppoolliittiiqquueess,,  rréégguulliieerrss  eennttrree  mmeemmbbrree  

ppeerrmmeettttaanntt  dd’’iinnssttaauurreerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  eett  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn,,  

nnoottaammmmeenntt  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  mmééccaanniissmmeess  ddee  rréédduuccttiioonn  

ddeess  ccoonnfflliittss  ssoonntt  ppaarrffooiiss  pprréévvuu  ddaannss  lleess  aaccccoorrddss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee..4444  

LLeess  pprreeuuvveess  ddiirreecctteess  eett  iinnddiirreecctteess  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass  ppoouurr  

ddéémmoonnttrreerr  qquuee  lleess  aaccccoorrddss  dd’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ppeeuuvveenntt  ffaavvoorriisseerr  llaa  

ppaaiixx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  àà  tteerrmmee  ccoonndduuiirree  àà  ll’’uunniioonn  ppoolliittiiqquuee..  

MMaaiiss  ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  

tteennssiioonn  eennttrree  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ssii  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  

aavvaannttaaggeess  ééccoonnoommiiqquueess  nn’’eesstt  ppaass  ééqquuiittaabbllee..  LLee  ffaaiitt  sseemmbbllee  aauussssii  iinnddiiqquueerr  

qquuee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ppeeuutt  eennggeennddrreerr  ddeess  ccoonnfflliittss..  LLaa  gguueerrrree  ddee  sséécceessssiioonn  aauuxx  

ÉÉttaattss--UUnniiss,,  llaa  ssééppaarraattiioonn  eennttrree  PPaakkiissttaann  oocccciiddeennttaall  eett  oorriieennttaall  ddeevveennuu  llee  

PPaakkiissttaann  eett  BBaannggllaaddeesshh,,  lleess  tteennssiioonnss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  

ll’’AAffrriiqquuee  oorriieennttaallee  eett  ffiinnaalleemmeenntt  llee  ccoonnfflliitt  ooppppoossaanntt  llaa  TTaannzzaanniiee  eett  

ll’’OOuuggaannddaa  ssoonntt  ddeess  éévvéénneemmeennttss  nnééss  ddee  mméésseenntteennttee  àà  pprrooppooss  

dd’’iimmppoorrttaattiioonnss  ttrraannssffeerrtt  ddee  rreevveennuuss  eett  dd’’uunnee  ddiivveerrggeennccee  ccrrooiissssaannccee  ddeess  

rreecceetttteess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ttaarriiffss  ddoouuaanniieerrss  eexxttéérriieeuurrss  ccoommmmuunnss..  

99..  RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ppeeuuvveenntt  aaiiddeerr  ll’’AAffrriiqquuee  eett  lleess  

ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa    CCIIRRGGLL  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  rrééssoouuddrree  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  

ddee  pprroobbllèèmmeess  ttoouutt  dd’’aabboorrdd,,  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ppoouurrrroonntt  ggrrââccee  àà  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééssoouuddrree  lleess  pprroobbllèèmmeess  ppoossééss  ppaarr  llaa  ppeettiittee  ttaaiillllee  ddeess  mmaarrcchhééss  

nnaattiioonnaauuxx,,  iillss  ppoouurrrroonntt  aaiinnssii  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  aavvaannttaaggeess  lliiééss  aauuxx  ééccoonnoommiieess  

                                                            
4444  RROOBBSSOONN  PP..,,  IInnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  LLoonnddrreess,,  éédd..  EElllliippss  11999977  PP..8800    
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dd’’éécchheelllleess,,  àà  uunnee  ccoonnccuurrrreennccee  pplluuss  ffoorrttee  eett  àà  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt    nnaattiioonnaall  eett  

ééttrraannggeerr  pplluuss  iimmppoorrttaanntt..  

CCeess  aavvaannttaaggeess  ppoouurrrroonntt  aaiinnssii  ppeerrmmeettttrree  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  

llaa  pprroodduuccttiivviittéé  eett  uunnee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ddeess  

iimmppoorrttaattiioonnss..4455  

EEnnssuuiittee,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn  lloorrss  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  

rrééaalliissééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’iinnttééggrraattiioonn,,  pprréésseennttee  uunn  iinnttéérrêêtt  

cceerrttaaiinn  ppoouurr  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  ppeettiittee  ttaaiillllee..  

CCeettttee  ccooooppéérraattiioonn  ppeeuutt  rreennffoorrcceerr  lleeuurr  ppoouuvvooiirr  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  eett  

aamméélliioorreerr  lleeuurr  iimmaaggee..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aauu  nniivveeaauu  

rrééggiioonnaallee  ppeeuuvveenntt  ccoonnssttiittuueerr  ddeess  aattoouuttss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ssiimmiilliittuuddeess  eett  

ddiifffféérreenncceess  eennttrree  ppaayyss..  PPlluussiieeuurrss  dd’’eennttrree  eeuuxx  ppaarrttaaggeenntt  lleess  mmêêmmeess  

rreessssoouurrcceess,,  lleess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ppaarr  eexxeemmppllee  eett  oonntt  lleess  mmêêmmeess  pprroobbllèèmmeess  

ccoommmmee  llee  VVIIHH//SSIIDDAA,,  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ffaaiibbllee  pprroodduuccttiivviittéé  aaggrriiccoollee..4466  

MMaaiiss  iillss  pprréésseenntteenntt  aauussssii  ddee  ggrraannddee  ddiifffféérreenncceess,,  nnoottaammmmeenntt  

dduu  nniivveeaauu  ddeess  rriicchheesssseess,,  mmêêmmee  ssii  eenn  ggéénnéérraallee,,  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  ssoonntt  

lliimmiittééss,,  cceerrttaaiinnss  ddiissppoosseenntt  ddaannss  uunnee  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  ttrrèèss  qquuaalliiffiiééee,,  ddee  

rriicchheess  ggiisseemmeenntt  ppééttrroolliieerrss,,  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  

pprroodduuccttiioonn  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee  dd’’eexxcceelllleenntt  ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

ssuuppéérriieeuurr,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ccaappaacciittééss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llaa  rreecchheerrcchhee--

ddéévveellooppppeemmeenntt..  

GGrrââccee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ccoommmmuunn  ddee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  eett  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  lleeuurrss  aavvaannttaaggeess  ccoommppaarraattiiffss,,  lleess  ppaayyss  iinnttééggrrééss  ssoonntt  eenn  

mmeessuurree  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ccoommmmuunneess  eett  ddee  ffaaiirree  uunn  uussaaggee  pplluuss  

                                                            
4455  GGOONNIIDDEECC  ((PP))..  ;;  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  AAffrriiccaaiinneess..  ÉÉttuuddee  ccoommppaarraattiivveess,,  PPaarriiss,,  éédd..  dd’’HHaarrmmaattttaann,,  DDrrooiitt  

ddee  ssoocciiééttééss,,  11998877..  
4466  JJOOUUVVEE  EE..  ;;  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’uunniittéé  AAffrriiccaaiinnee,,  PPaarriiss,,  PPUUFF,,  11998844,,  pp..  
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aapppprroopprriiééss  ddee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  aaffiinn  dd’’oobbtteenniirr  ddeess  rrééssuullttaattss  pplluuss  

pprroobbaannttss..4477  

SSeeccttiioonn  22..  LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDYYNNAAMMIIQQUUEESS  DDEE  LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  

ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  

CCoommmmee  ssoouulliiggnnéé  pplluuss  hhaauutt,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

ccoonnssttiittuuee  uunn  ccaaddrree  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  pplluurriieelllleess  eenn  vvuuee  dd’’uunn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx  ddeess  ÉÉttaattss  iinnttééggrrééss..  CCeerrtteess,,  cceett  iiddééaall  nn’’eesstt  

ttoouujjoouurrss  ppaass  ffaacciillee  aa  aatttteeiinnddrree  dduu  ffaaiitt  ddeess  cceerrttaaiinneess  ccoonnttrraaiinntteess  dd’’oorrddrree  

ppoolliittiiqquuee  ((aabbaannddoonn  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé)),,  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiooccuullttuurreellllee..4488  

JJaaccoobb  VViinneett,,  ppèèrree  ddee  llaa  tthhééoorriiee  ddee  ll’’uunniioonn  ddoouuaanniièèrree,,  pprréécciissee  

qquuee  llaa  ssuupppprreessssiioonn  oouu  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ttaarriiffss  ppoouurr  ddeeuuxx  lliieeuuxx  ddee  

pprroodduuccttiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmoonnddee  eexxttéérriieeuurr,,  ppeeuutt  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  ddeess  eeffffeettss  

ddiifffféérreennttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeessqquueellss,,  oonn  ppeeuutt  aapppprréécciieerr  lleess  ggaaiinnss  ddee  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  

IIII  ddiissttiinngguuee  ::  

--  lleess  eeffffeettss  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  ccoommmmeerrccee..  

--  lleess  eeffffeettss  ddee  ddiissttoorrssiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  

LLee  ggaaiinn  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aappppaarraaîîtt  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess  

eeffffeettss  ddee  ccrrééaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  ddoommiinneenntt  llaarrggeemmeenntt  cceeuuxx  ddee  ddiissttoorrssiioonn  

ddeess  éécchhaannggeess  ddaannss  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  éécchhaannggeess  eennggaaggééss  ddaannss  ll’’uunniioonn..  LLeess  

eeffffeettss  ddee  ccrrééaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  ddaannss  uunnee  uunniioonn  ddoouuaanniièèrree  ssoonntt  rrééaalliissééss,,  

sseelloonn  ..JJaaccoobb  VViinneett,,  lloorrssqquuee  lleess  éécchhaannggeess  ssee  ffoonntt  ddaannss  llee  sseennss  aallllaanntt  dduu  

ppaayyss  àà  hhaauutt  ccooûûtt  ddee  ffaacctteeuurrss  ddee  pprroodduuccttiioonn  vveerrss  cceelluuii  dduu  bbaass  ccooûûtt  ddeess  

ffaacctteeuurrss  ddee  pprroodduuccttiioonn..  TTaannddiiss  qquuee  cceeuuxx  ddee  ddiissttoorrssiioonn  ssoonntt  rrééaalliissééss  

lloorrssqquuee,,  lleess  éécchhaannggeess  ssee  ffoonntt  ddaannss  llee  sseennss  aallllaanntt  dduu  ppaass  dduu  hhaa  ccooûûtt  vveerrss  

                                                            
4477  DDIIAANNEE  ((PP)),,  PPoouurr  ll’’uunniittéé  OOuueesstt--aaffrriiccaaiinnee  ;;  mmiiccrroo  ÉÉttaatt  eett  iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  ppeerrssppeeccttiivveess  AAffrriiccaaiinneess,,  PPaarriiss,,  

EEdd..  ;;  AAttrrooppooss,,  11997722..  
4488  DDOOBBBB  MM..,,  ÉÉttuuddee  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ccaappiittaalliissttee,,  éédd..  GGaalllliimmaarrdd,,  PPaarriiss,,  11997766..  
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cceelluuii  dduu  hhaauutt  ccooûûtt  ddee  pprroodduuccttiioonn  LLeess  eeffffeettss  ssoonntt  ccoonnssiiddèèrreess  ccoommmmee  

bbéénnééffiiqquueess..  

SSeelloonn  MMeeaaddee,,  lleess  eeffffeettss  ddee  ccrrééaattiioonn  nnee  ppoouuvvaanntt  ppaass  êêttrree  

aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  bbéénnééffiiqquueess,,  lleess  eeffffeettss  ddee  ddiissttoorrssiioonn  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  

nnee  ppeeuuvveenntt  ll’’êêttrree  qquuee  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  ttoouutteess  lleess  ééllaassttiicciittééss  ddee  ddeemmaannddee  

ssoonntt  nnuulllleess  eett  lleess  ééllaassttiicciittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  iinnffiinniieess  ddaannss  lleess  ppaayyss  

éécchhaannggiisstteess..  IIll  bbaassee  ssoonn  hhyyppootthhèèssee  ddee  ggaaiinn  ddaannss  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ssuurr  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ttaauuxx  ddeess  pprriixx  iinntteerrnneess  ddeess  mmeemmbbrreess  eett  ddeess  eeffffeettss  ddee  

ccoonnssoommmmaattiioonn4499..  

DD’’aauuttrreess  aauutteeuurrss  ccoommmmee  LLiippssee,,  BBeellaa  BBaallaassssaa..  FFrraannççooiiss  

PPeerrrroouuxx  eett  SScciittoovviisskkyy  oonntt  eessssaayyéé  dd’’aannaallyysseerr  llee  ggaaiinn  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  eenn  tteerrmmeess  ddee5500  ::  

••  ggaaiinnss  

••  ééccoonnoommiiee  dd’’éécchheellllee  

••  eessppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess  mmaarrcchhééss..  

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  lleess  aauuttrreess  aacccceepptteenntt  qquuee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  bbéénnééffiiqquuee  eett  ddoonncc  nnéécceessssaaiirree..  MMaaiiss  àà  cchhaaqquuee  ddeeggrréé  ddee  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ccoorrrreessppoonnddeenntt  ddeess  pprroobbllèèmmeess..  IIll  yy  aa  ddoonncc  uunnee  ssppéécciiffiicciittéé  ddeess  

pprroobbllèèmmeess  sseelloonn  llee  ddeeggrréé  dd’’iinnttééggrraattiioonn,,  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  lliiééss  àà  llaa  rreennoonncciiaattiioonn  

ddee  ttoouuss  lleess  aattttrriibbuuttss  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé..  LLeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  éévvoolluueenntt  ddee  ccee  

ffaaiitt,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ccrriissee  ddee  ccoonnffiiaannccee  lleess  uunnss  vviiss--àà--vviiss  ddeess  aauuttrreess..  

LLeess  pprriinncciippaauuxx  pprroobbllèèmmeess  ssoonntt  lliiééss  aauu  rreessppeecctt  ddeess  ddéécciissiioonnss  

ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ppeerrmmaanneennttee  eett  ssuurrttoouutt  aauu  rreessppeecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  

ccllaauusseess  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  oouu  ddeess  cchhaarrtteess..  IIll  aa  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  nnaattuurree  

ssoocciiaallee,,  jjuurriiddiiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee,,  ccuullttuurreellllee,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  rréégguullaarriittéé  ddeess  

ccoottiissaattiioonnss  ppoouurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’uunniioonn,,  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  pprriixx  ssuurr  llee  

mmaarrcchhéé  eett  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  ccoommmmee  eennttiittéé  lliibbrree..  

                                                            
4499  MMeeaaddee  cciittéé  ppaarr  LLAABBAANNAA  LL..,,  lleess  iinnttééggrraattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eenn  AAffrriiqquuee,,  LLuubbuummbbaasshhii,,  PPUULL,,  11999955,,  pp..226600  
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DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ddeess  iinnccoonnvvéénniieennttss  ddaannss  uunnee  uunniioonn  ssee  

ttrraadduuiisseenntt  eenn  pprroobbllèèmmeess  rrééeellss,,  mmaaiiss  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssuurrmmoonnttaabblleess,,  eenn  

ddééppiitt  ddee  lleeuurr  ssppéécciiffiicciittéé  eett  dduu  ddeeggrréé  dd  iinnttééggrraattiioonn..  

11..11..  LLeess  eeffffeettss  ddyynnaammiiqquueess  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llaa  

ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  dd’’uunn  EEttaatt..  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ccoonnssttiittuuee  ddee  nnooss  jjoouurrss,,  uunnee  

ssttrraattééggiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  lleess  EEttaattss  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ss’’aaggiitt  ddee  

mmeettttrree  eenn  ccoommmmuunn,,  ddeess  mmooyyeennss  oouu  ddeess  rreessssoouurrcceess  rraarreess  eenn  vvuuee  ««  dd’’uunnee  

ggeessttiioonn  rraattiioonnnneellllee  ppoouurr  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..  CCeettttee  eexxiiggeennccee  aa  eeuu  àà  ffaaiirree  eenn  

ssoonn  tteemmppss  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  NNaattiioonnss  

UUnniieess  ssuurr  ccee  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  dd’’aappppeelleerr  ««  llee  nnoouuvveell  oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  

iinntteerrnnaattiioonnaall  »»  ((NNOOEEII))  qquuii  ssttiippuullee  ccee  qquuii  ssuuiitt  ««  llee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  aa  

ééttéé  aacccceennttuuéé  ppaarr  ll’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  qquuii  aa  pprréévvaalluu  ddee  11994455  

àà  11997700..  CCeelluuii--ccii  mmeettttaaiitt  eenn  rraappppoorrtt,,  lleess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss  ((NNoorrdd))  aavveecc  lleess  

ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ((SSuudd))  ddaannss  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  rreellaattiioonnss  vveerrttiiccaalleess  ddee  

ddoommiinnaattiioonn  eett  ««eexxppllooiittaattiioonn  »»..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddèèss  lloorrss,,  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  uunn  nnoouuvveell  oorrddrree  

ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ffoonnddéé  ssuurr  ll’’ééggaalliittéé  eett  llaa  jjuussttiiccee,,  ddaannss  uunn  ccaaddrree  

ddee  ddiiaalloogguuee  eennttrree  llee  NNoorrdd  eett  llee  SSuudd..  MMaaiiss  ppaarraallllèèlleemmeenntt,,  iillss  ddeevvrroonntt  

rreennffoorrcceerr  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ((ddiiaalloogguuee  SSuudd--SSuudd))  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ppaarr  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  eesstt  

aappppeelléé  àà  pprroommoouuvvooiirr  LL’’aauuttoonnoommiiee  ccoolllleeccttiivvee  ddeess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  

((ccoolllleeccttiivveess  sseellff  rreelliiaannccee))  eenn  lleess  aammeennaanntt  àà  ccoommpptteerr  dd’’aabboorrdd  ssuurr  lleeuurrss  

pprroopprreess  ffoorrcceess5511..  

PPaarrttaanntt  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  lleess  ÉÉttaattss,,  eenn  ggéénnéérraall  eett  cceeuuxx  dduu  

ttiieerrss--iinnoonnddee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  oonntt  iinnttéérrêêtt  àà  mmeettttrree  eenn  ccoommmmuunn,,  lleeuurrss  

rreessssoouurrcceess  rraarreess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  llee  ggaassppiillllaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  rrééssoouuddrree  llee  

ccoonnfflliitt  qquuii  llee  rroonnggee..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  ssee  rrééfféérreerr  aauuxx  ddooccuummeennttss  

                                                            
5511  KKIILLUUBBOOLLOO  TT..,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ccoommmmee  ffaacctteeuurr  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  ssoouuss  rrééggiioonn  ddee  ll’’AAffrriiqquuee..  CCaass  

ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO,,  mméémmooiirree  ddee  lliicceennccee,,  RRII,,  UUnniikkiinn,,  22000099  --  22001100,,  pp..2266  



40 

 

ppuubblliiééss  eenn  lleeuurr  tteemmppss,,  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  NNkkwwaammee  NNkkrruummaahh  qquuii  aa  ppeennsséé  qquuee  

lleess  EEttaattss  aaffrriiccaaiinnss  ddeevvrraaiieenntt  ss’’uunniirr  eett  lleess  pprriinncciippaauuxx  aarrgguummeennttss  ééttaaiieenntt  lleess  

ÉÉttaattss  aaffrriiccaaiinnss  pprriiss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  nnee  ppeeuuvveenntt  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  ffaaiirree  ffaaccee  

aauuxx  eexxiiggeenncceess  dduu  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddaannss  lleessqquueelllleess,,  llee  rraappppoorrtt  ddee  

ffoorrccee  eett  iinnééggaall  eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  aauuccuunn  ÉÉttaatt  nn’’eesstt  àà  mmeessuurree  dd’’aassssuurreerr  

sseeuull  ssaa  ssééccuurriittéé,,  mmaaiiss  cceess  ÉÉttaattss  rrééuunniiss  eennsseemmbbllee  ssoonntt  àà  mmêêmmee  ddee  rrééuunniirr  

lleeuurrss  eeffffoorrttss  ppoouurr  ssuurrmmoonntteerr  lleeuurrss  ddiiffffiiccuullttééss..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  ssee  ccoonnssttaattee  eenn  AAffrriiqquuee  qquuee  lleess  ddiifffféérreennttss  EEttaattss  

ddiissppoosseenntt  lleess  rriicchheesssseess  ppootteennttiieelllleess  ppoouurr  lleessqquueelllleess  iillss  ssoonntt  ppoouurrvvooyyeeuurrss  

ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  oocccciiddeennttaall,,  lleeqquueell  eesstt  oorrggaanniisséé  eenn  ssyyssttèèmmee  oolliiggooppoolliissttiiqquuee  

cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  qquu’’uunn  ppeettiitt  ggrroouuppee  dd’’aacchheetteeuurrss  ssee  rreettrroouuvveenntt  ddeevvaanntt  

pplluussiieeuurrss  ÉÉttaattss  vveennddeeuurrss..  AAiinnssii,,  llee  ppeettiitt  ggrroouuppee  aa  ll’’aavvaannttaaggee  ddee  ffiixxeerr  

uunniillaattéérraalleemmeenntt  lleess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  

aabboouuttiitt  àà  uunn  ggaassppiillllaaggee  éénnoorrmmee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddiissppoonniibblleess  aauu  pprrooffiitt  ddeess  

aacchheetteeuurrss  ((ÉÉttaattss..  ffiirrmmeess  mmuullttiinnaattiioonnaalleess))  qquuii  eenn  ffoonntt  ddeess  ssttoocckkss  eett  qquuii,,  eenn  

ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt,,  ffiinniisssseenntt  ppaarr  lleess  rreemmppllaacceerr  ppaarr  lleess  pprroodduuiittss  aarrttiiffiicciieellss  

pprrééjjuuddiicciiaanntt  aaiinnssii  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss..  

AAiinnssii  MMaakkhhttaarr  DDiioouuff,,  ppeennssee  qquuee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ssee  

ccaarraaccttéérriissee  ddee  ttrrooiiss  éélléémmeennttss  ::  

  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  eennttrree  lleess  ppaayyss  llee  ccoonncceerrnnaanntt  ;;  

  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddiivviissiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  eennttrree  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  cceettttee  ddiivviissiioonn  

ddee  ttrraavvaaiill  eesstt  ssyynnoonnyymmee  ddee  ssppéécciiaalliissaattiioonn  ddee  tteell  oouu  tteell  pprroodduuiitt  qquuii  

ccoonnssttiittuuee  dd’’aaiilllleeuurrss  llaa  bbaassee  ddeess  éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  

  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ppaayyss  ttiieerrss  cc’’eesstt--àà--ddiirree..  lleess  

ppaayyss  nnoonn  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  CCeettttee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ppeeuutt  

pprreennddrree  llaa  ffoorrmmee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ddoouuaannee,,  iimmppoossééss  ssuurr  lleess  pprroodduuiittss  eenn  

pprroovveennaannccee  ddeess  ppaayyss  ttiieerrss,,  aalloorrss  qquuee  cceeuuxx  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  eenn  ssoonntt  

eexxeemmppttééss  ((ccaass  ddee  llaa  ll’’UUEE))5522..  

  

                                                            
5522  AAllbbeerrtt  OO..,,  ««  SSttrraattééggiiee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee  »»,,  éédd..  OOuuvvrriieerr,,  PPaarriiss,,  11997733..  
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--  LLaa  lliibbeerrttéé  ttoottaallee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  

AA  ccee  nniivveeaauu,,  iill  yy  aa  ppoossssiibbiilliittéé  qquuee  lleess  EEttaattss  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  

uunnee  mmêêmmee  zzoonnee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  ppuuiisssseenntt  ffaacciilliitteerr  lleess  éécchhaannggeess  

ccoommmmeerrcciiaauuxx  ddaannss  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  bbiieennss  ppaarr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  

bbaarrrriièèrreess  ddoouuaanniièèrreess..  CC’’eesstt  aauuttaanntt  ddiirree  qquuee  ssii  lleess  EEttaattss  ssee  ttrroouuvveenntt  ddaannss  

uunn  ccaaddrree  ddee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  qquu’’iillss  oonntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  

dd’’ééccoouulleerr  lleeuurr  pprroodduuccttiioonn  ssaannss  eennttrraavvee  aauuccuunnee,,  cceellaa  vvaa  ffaavvoorriisseerr  

ll’’aacccceessssiioonn  ddeess  ddeevviisseess  eett  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess  ddéébboouucchhééss5533..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  EEttaattss  qquuii  sseerroonntt  aappppeellééss  àà  ccoonnssttiittuueerr  cceettttee  

zzoonnee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  sseerroonntt  ppoouussssééss  àà  ssee  ssppéécciiaalliisseerr  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  

dd’’aauuggmmeenntteerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  qquuii  iimmpplliiqquuee  ddiirreecctteemmeenntt  ll’’iimmppaacctt  ssuurr  lleeuurr  

ééccoonnoommiiee  eenn  aayyaanntt  ddeess  ddeevviisseess  ppoouuvvaanntt  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  dd’’iimmppoorrtteerr  ddee  

nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess,,  cceess  ddeerrnniièèrreess,,  ppoouurr  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  eett  

ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  qquuaannttiittéé  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn..  

--  DDiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  

LLaa  ddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  ccoonnssiissttee  eenn  uunnee  ssppéécciiaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  

ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  zzoonnee,,  ddee  ssee  ccoommpplléétteerr  ddaannss  lleeuurrss  ttââcchheess,,  cc’’eesstt--àà--

ddiirree  qquuee  cceess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ssee  ttrroouueenntt  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  

dd’’iinntteerrddééppeennddaannccee  ggrraannddiissssaannttee..  CCeettttee  ddiivviissiioonn  ffaacciilliittee  aauuxx  EEttaattss  àà  

mmaaxxiimmiisseerr  lleeuurrss  tteemmppss  eett  ffaavvoorriissee  llaa  rraappiiddiittéé  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn..  EEllllee  

ffaavvoorriissee  ééggaalleemmeenntt  dd’’éévviitteerr  llee  ggaassppiillllaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddiissppoonniibblleess5544..  

--  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddeess  EEttaattss  ttiieerrss  

CCeettttee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ppeeuutt  eexxiisstteerr  aauussssii  lloorrssqquuee  ddaannss  uunnee  

ccoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee,,  uunn  ppaayyss  vveenndd  àà  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddeess  mmaattiièèrreess  

pprreemmiièèrreess  ssttrraattééggiiqquueess  àà  uunn  pprriixx  nneetttteemmeenntt  iinnfféérriieeuurr  aauu  pprriixx  dduu  mmaarrcchhéé  

mmoonnddiiaall  aauuqquueell  iill  vveenndd  aauu  ppaayyss  ttiieerrss,,  ccoommmmee  ççaa  ééttéé  llee  ccaass  aavveecc  llee  ppééttrroollee  

                                                            
5533  GGeerrvvaassiioo,,  SSEEMMEEDDOO  cciittéé  ppaarr  NNTTUUAARREEMMBBAA  OO..,,  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccrrooiissssaannccee  

nnoouuvveellllee,,  éédd..  HHaarrmmaattttaann,,  PPaarriiss,,  11999988..  
5544  BBEEZZYY  FF..,,    ««  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  eett  iinnttééggrraattiioonn  dduu  ttiieerrss  mmoonnddee..  RReefflleett  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  llaa  vviiee  

                                              ééccoonnoommiiqquuee  »»,,    vvooll  IIVV  nn°°44,,  ttoommee  2211,,  PPaarriiss,,  11997711..  
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ssoovviiééttiiqquuee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ssoocciiaalliissttee..  MMaallggrréé  qquuee  llee  GGAATTTT  

iinntteerrddiissee  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ccoommmmeerrcciiaallee,,  iill  aaddmmeett  ttoouutt  aauu  

mmooiinnss  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  44,,  uunnee  ddéérrooggaattiioonn  ppoouurr  lleess  ppaayyss  qquuii  ssoonntt  ppaarrtteennaaiirreess  

ddaannss  uunn  eennsseemmbbllee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree5555..  AAuu  ddeemmeeuurraanntt,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  

ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  ssee  ttrraadduuiitt  ppaarr  LL’’aauuggmmeennttaattiioonn  qquuaannttiittaattiivvee  eett  qquuaalliittaattiivvee  

ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eexxiiggee  ddee  nnooss  jjoouurrss,,  ffaaccee  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  

mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  llee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  EEttaattss,,  aaffiinn  ddee  ssee  ffaaiirree  ffaaccee  aauu  ggrraanndd  

mmaarrcchhéé  mmoonnddiiaall..  

DDee  nnooss  jjoouurrss,,  ll’’aaccccèèss  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  ssee  ppoossee  aavveecc  

aaccuuiittéé  ddaannss  lleess  ppaayyss  dduu  ttiieerrss  mmoonnddee,,  nnéécceessssiittaanntt  llee  ttrraannssffeerrtt  

dd’’ééqquuiippeemmeennttss  eett  aauuttrreess  mmaattéérriiaauuxx  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn..  CCee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  

uunn  iinnccoonnvvéénniieenntt  mmaajjeeuurr  ppoouurr  cceess  ppaayyss  qquuii  nnee  ddiissppoosseenntt  ppaass  ddeess  ccaappiittaauuxx  

aapppprroopprriiééss..  VVooiillàà  uunnee  nnéécceessssiittéé  qquuee  cceess  ppaayyss  ccoonnssttrruuiisseenntt  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  ééccoonnoommiiqquueess  ssuucccceessssiibblleess  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  

ccoommmmuunn  lleeuurrss  mmooyyeennss,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  ccoommpplléétteerr  ddaannss  ll’’aacchhaaiinnee  ddee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  aaffiinn  ddee  ccoommbblleerr  lleess  iinnssuuffffiissaanncceess  mmuuttuueelllleess5566..  

11..22..  LLeess  eeffffeettss  ddyynnaammiiqquueess  ssuurr  llee  nniivveeaauu  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aa  uunnee  ffiinnaalliittéé  qquuii  ss’’eexxpprriimmee  eenn  

tteerrmmee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  qquuii  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddaannss  llee  CCOOLLIIRRSS  tteennddrreess  eett  ssoonntt  

qquuaannttiiffiiaabblleess..  CCeess  oobbjjeeccttiiffss  ssoonntt  eennttrree  aauuttrreess  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  

SSttaabbiilliittéé  ddeess  pprriixx  eett  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddee  llaa  bbaallaannccee  ddee  ppaaiieemmeenntt  eettcc..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  

llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ttoouuss  cceess  oobbjjeeccttiiffss  pprrooccuurree  àà  llaa  ssoocciiééttéé  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  mmaattéérriieelllleess  ssttaabblleess  tteelllleess  qquuee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  PPIIBB,,  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ppaaiieemmeenntt,,  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess,,  ccrrééaattiioonn  

dd’’eemmppllooiiss,,  eettcc..5577..  

                                                            
5555  KKAAMMIIZZEELLOO  EE..,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ppaayyss  ddee  ggrraannddss  llaaccss  aaffrriiccaaiinnss  ffaaccee  àà  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  mméémmooiirree  

                                                        ddee  lliicceennccee  eenn  RReellaattiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess,,  SSSSPPAA,,  UUnniikkiinn,,  22000066  ––  22000077,,  pp..3311  
5566  KKAABBAAMMBBAA  WWAA  KKAABBAAMMBBAA  GG..,,  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  aaffrriiccaaiinnee  dduu  2211èèmmee  ssiièèccllee,,  mmyytthhee  oouu  rrééaalliittéé,,  

                                                        KKiinnsshhaassaa,,  éédd..  MMEESS,,  22000033,,  pp..115522  
5577  MMOOUUSSSSAA  DDIIAAKKIITTEE,,  LLeess  ddééffiiss  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’oouueesstt,,  éédd..  HHaarrmmaattttaann,,  PPaarriiss,,  11999955,,  

                                                                            pp..228811  
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IIll  iimmppoorrttee  dd’’aapppprrééhheennddeerr  ccee  ccoonncceepptt  ppaarr  ssoonn  ccoonnttrraaiirree  qquuii  

ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt,,  llaa  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  dduu  ttiieerrss  mmoonnddee  nnéécceessssiittaanntt  ppaarr  ccee  

ffaaiitt  uunnee  tthhéérraappiiee  aapppprroopprriiééee..  EEnn  eeffffeett,,  llee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  

ccoonnssttiittuuee  uunn  EEttaatt  dd’’iinnccaappaacciittéé  dd’’uunn  ppaayyss  àà  ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  

ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ssaa  ppooppuullaattiioonn  ((ssee  nnoouurrrriirr..  ssee  vvêêttiirr,,  ssee  llooggeerr,,  ssee  ssooiiggnneerr..  

ss’’iinnssttrruuiirree,,  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  ppuubblliiqquuee))  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  

uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ssyymmppttôômmeess  nnoottaammmmeenntt  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  uunn  ééttaatt  

ssaanniittaaiirree  eett  nnuuttrriittiioonnnneell  eenn  ddeeççàà  ddee  llaa  mmooyyeennnnee,,  uunn  ttaauuxx  

dd’’aannaallpphhaabbééttiissaattiioonn  eenn  eexxttrrêêmmee  eett  uunn  nniivveeaauu  iinnfféérriieeuurr  aauu  mmiinniimmuumm  ‘‘  iittaall..  

bbrreeff  uunn  nniivveeaauu  ddee  vviiee  bbaass  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  eexxpprriimméé  eenn  tteerrmmeess  ddee  PPBB  ppeerr  

ccaappiittaa5588..  

AA  ppaarrttiirr  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  iinnddiiccaatteeuurr  ((llee  PPNNBB  ppeerr  ccaappiittaa))..  LLee  

ccllaasssseemmeenntt  ssuuiivvaanntt  ppeeuutt  êêttrree  ffaaiitt  ppoouurr  ccaattééggoorriisseerr  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaayyss  ::    

  ppaayyss  mmooiinnss  ddéévveellooppppééss  ::  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  dd’’hhaabbiittaanntt  iinnfféérriieeuurr  àà  110000$$  ;;  

  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ::  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  dd’’hhaabbiittaanntt  ss’’ééttaallaanntt  ppaarr  aann  

eennttrree  110000$$  àà  330000$$,,  

  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddéévveellooppppeemmeenntt  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  dd’’hhaabbiittaanntt  ss’’ééttaallaanntt  eennttrree  

330000$$  àà  550000$$,,  

  ppaayyss  ddéévveellooppppééss  ppaauuvvrreess  ::  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  dd’’hhaabbiittaanntt  550000$$  àà  11000000$$,,  

  ppaayyss  iinndduussttrriieellss  ddéévveellooppppééss  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  dd’’hhaabbiittaanntt  ssuuppéérriieeuurr  àà  

11000000$$..  

CCeettttee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  EEttaattss  pprréésseennttee  uunnee  vviissiioonn  tthhééoorriiqquuee  

qquuee  pprraattiiqquuee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  ffaaiillllee  ddoonnnneerr  cceerrttaaiinnee  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  qquuii  

aapppprrééhheennddee  llee  mmiieeuuxx  llee  ccoonncceepptt  dduu  ssoouuss  ddéévveellooppppeemmeenntt..  NNoouuss  

rreettiieennddrroonnss  àà  cceett  eeffffeett  ttrrooiiss  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  mmaajjeeuurreess  qquuii  eexxpprriimmee  llee  

mmiieeuuxx  llee  ccoonncceepptt  dduu  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt,,  iill  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt    ddeess  

iinnééggaalliittééss  sseeccttoorriieelllleess  ddee  pprroodduuccttiivviittéé  

oo  llaa  ddééssaarrttiiccuullaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ééccoonnoommiiqquuee  

oo  llaa  ddééppeennddaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  eexxttéérriieeuurree::  

                                                            
5588  KKAALLEENNDDAA  TT..,,  TTrraannssppoorrtt  eett  iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  dduu  ZZaaïïrree,,  éédd..  HHaarrmmaattttaann,,  PPaarriiss,,  11999955  
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oo  llee  bbaass  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

--  DDeess  iinnééggaalliittééss  sseeccttoorriieelllleess  ddee  pprroodduuccttiivviittéé  

CC’’eesstt  llaa  SSiittuuaattiioonn  ddee  jjuuxxttaappoossiittiioonn  oouu  ddee  dduuaalliissmmee  qquuii  eexxiissttee  

aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eennttrree  llee  sseecctteeuurr  ttrraaddiittiioonnnneell  

((dd’’aauuttoossuubbssiissttaannccee))  eett  llee  sseecctteeuurr  mmooddeerrnnee  ((ccaappiittaalliissttee))  lliiéé  àà  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  

ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  eenn  ggéénnéérraall  eett  llaa  RRDDCC  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  CCeettttee  hhééttéérrooggéénnééiittéé  

ss’’eexxpprriimmee  aauu  nniivveeaauu  dduu  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  qquuii  eenn  ddééppeenndd  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee,,  

llee  sseecctteeuurr  mmooddeerrnnee  qquuii  vviissee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  eesstt  pplluuss  mmoonnééttaarriissttee  qquuee  ll’’aauuttrree  

qquuii  vviissee  ll’’aauuttooccoonnssoommmmaattiioonn..  

--  LLaa  ddééssaarrttiiccuullaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ééccoonnoommiiqquuee  

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  mmaannqquuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  

pprroodduuccttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  oouu  eennccoorree  aabbsseennccee  dd’’uunnee  iinnttééggrraattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  nnaattiioonnaallee  ccaarr,,  uunnee  ééccoonnoommiiee  ddéévveellooppppééee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ttoouutt  

ccoohhéérreenntt  ccoommppoossééee  ddeess  sseecctteeuurrss  qquuii  pprrooccèèddeenntt  eennttrree  eeuuxx  àà  ddeess  éécchhaannggeess  

iimmppoorrttaannttss..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  cceess  sseecctteeuurrss  ddeevviieennnneenntt  ccoommpplléémmeennttaaiirreess..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  lleess  iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess  eett  

dd’’éénneerrggiieess  ddooiivveenntt  ffoouurrnniirr  aauuxx  iinndduussttrriieess  ddee  bbaassee  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  

qquuii  eennvvooiieenntt  àà  lleeuurr  ttoouurr  aauuxx  iinndduussttrriieess  llééggèèrreess,,  ddeess  bbiieennss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  

eett  lleess  pprroodduuiittss  sseemmii--ffiinniiss  eett  eennffiinn,,  cceelllleess--ccii  eennvvooiieenntt  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

ddeess  pprroodduuiittss  ffiinniiss  ggrrââccee  àà  uunnee  aaggrriiccuullttuurree  mmooddeerrnniissééee..  
  

--  DDééppeennddaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  

IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ccoorroollllaaiirree  ddee  llaa  ddééssaarrttiiccuullaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  

llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  EEttaattss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ssuurr  llee  ppllaann  ccoommmmeerrcciiaall,,  

éécchhaannggeenntt  àà  6600%%  uunn  vvoolluummee  ddee  2200%%..  LLaa  ddééppeennddaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  

eennggeennddrree  llaa  ddééppeennddaannccee  ffiinnaanncciièèrree  qquuii  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  

iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddeess  ccaappiittaauuxx  ééttrraannggeerrss  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddiitt  ssoouuss--

ddéévveellooppppééss,,  eennggeennddrree  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  uunn  fflluuxx  iinnvveerrssee  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddee  

bbéénnééffiiccee  aaccccuummuulléé  ddaannss  cceess  ppaayyss  sseerrss  ««  llee  cceennttrree  »»  cceellaa  aabboouuttiitt  aauu  

ddééssééqquuiilliibbrree  ddee  llaa  bbaallaannccee  ddee  ppaaiieemmeenntt..  AAiinnssii,,  eenntteenndduu,,  ll’’aabbsseennccee  ddeess  

eeffffeettss  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ééttrraannggeerr  ddaannss  cceess  EEttaattss,,  
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pprrééjjuuddiicciiee  lleeuurrss  ccaappaacciittééss  dd’’aaccccuummuullaattiioonn  ddeess  ccaappiittaauuxx  nnéécceessssaaiirreess  àà  lleeuurr  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee..  

PPaarr  ccoonnttrree,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ssee  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ««  

llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  ss’’aajjoouuttee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  

rrééppaarrttiittiioonn  dduu  bbiieenn  êêttrree  mmaattéérriieell  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss..  DDaannss  ccee  sseennss,,  iill  

iimmpplliiqquuee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn,,  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  

ll’’éédduuccaattiioonn,,  eett  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  sseennssiibbllee  ddee  llaa  mmoorrttaalliittéé  iinnffaannttiillee  ddaannss  lleess  

ffaammiilllleess  eett  uunnee  éélléévvaattiioonn  ddee  llaa  ddiiggnniittéé  ddee  lleeuurr  vviiee..  CC’’eesstt  cceettttee  vviissiioonn  qquuii  

eesstt  ppaarrttaaggééee  ppaarr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’ééccoonnoommiisstteess  ‘‘eett  ssppéécciiaalliisstteess  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  hhuummaanniisstteess  qquuii  ppeennsseenntt  ««  qquu’’eenn  ccllaaiirr,,  llee  

ccrriittèèrree  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  ccoonnççuu  ccoommmmee  uunniiqquuee,,  cceelluuii  ddee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  mmaattéérriieellllee  eett  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  mmaattéérriieellss..  CCee  ffaaiissaanntt,,  

ll’’oonn  aa  llaarrggeemmeenntt  oouubblliiéé  llaa  nnaattuurree  ccoommpplleexxee  ddee  ll’’hhoommmmee  qquuii  eesstt  eenn  ssoonn  

ffoonndd  uunn  êêttrree  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneell5599..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  nnoouuss  pprrôônnoonnss  ««  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnttééggrraall  

cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  ttiieennnnee  ccoommppttee  ddee  ttoouutteess  lleess  

ddiimmeennssiioonnss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  mmaattéérriieell,,  

eexxpprriimméé  eenn  tteerrmmeess  ddee  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  dd’’hhaabbiittaanntt  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ââ  llaa  ffooiiss  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee,,  ssoocciiaall,,  ccuullttuurreell,,  iinntteelllleeccttuueell,,  mmoorraall  eett  ssppiirriittuueell..  

CCoommmmee  iill  ffaauutt  llee  ccoonnssttaatteerr,,  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  dd’’iimmaaggiinneerr  qquu’’uunn  

sseeuull  EEttaatt  ppuuiissssee  rrééaalliisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccaarr  lleess  eeffffeettss  

ddyynnaammiiqquueess  ââ  ccee  nniivveeaauu,,  ss’’eexxpprriimmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  ppaarr  eeffffeett  ddee  ccoonnttaaggiioonnss  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  EEttaattss  ffaaiibblleess  

ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ffiinniisssseenntt  ppaarr  aaccccrrooîîttrree  lleeuurr  pprroodduuccttiioonn  ggrrââccee  àà  ll’’uussaaggee  

ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  EEttaattss  ffoorrttss  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  dd’’uunnee  

ppaarrtt..  

--  LLee  bbaass  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

LLee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ssee  ccaarraaccttéérriissee  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ppaarr  uunn  bbaass  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eexxpprriimméé  eenn  

tteerrmmeess  ddee  PPrroodduuiitt  NNaattiioonnaall  bbrruutt  ppaarr  ttêêttee  dd’’hhaabbiittaanntt..  CCee  bbaass  nniivveeaauu  ddee  vviiee  

                                                            
5599  KKAATTEENNGGOO  JJ..,,  LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee,,  ccaass  ddee  llaa  CCEEPPGGLL,,  mméémmooiirree  ddee  

lliicceennccee,,  RRII,,  UUNNIIKKIINN,,  SSSSPPAA,,  22001100  ––  22001111,,  pp..3377  
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ssee  ttrraadduuiitt  ddoonncc  ppaarr  ll’’iinnccaappaacciittéé  ppoouurr  cceettttee  ppooppuullaattiioonn  àà  rrééppoonnddrree  àà  sseess  

bbeessooiinnss  ffoonnddaammeennttaauuxx  oouu  àà  yy  rrééppoonnddrree  qquuee  ffaaiibblleemmeenntt..  CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  

ss’’eenn  aappeerrcceevvooiirr..  LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ppeerrmmeett  ddoonncc  aauuxx  EEttaattss  dd’’uunniirr  

lleeuurrss  eeffffoorrttss  ppoouurr  ssuurrmmoonntteerr  eennsseemmbbllee  llee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  oouu  aassssuurreerr  

eett  eennttrreetteenniirr  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt..6600  
  

SSeeccttiioonn  33..  AACCCCOORRDD  DDEE  LLIIBBRREE  EECCHHAANNGGEE  EENNTTRREE  LLAA  CCIIRRGGLL  EETT  

DD’’AAUUTTRREESS  RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTTSS  

§§11..  AAccccoorrdd  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  eennttrree  llaa  CCIIRRGGLL,,  CCEEPPGGLL  eett  

GGVVTTCC..  

LLaa  CCIIRRGGLL,,  llaa  CCEEPPGGLL  eett  GGVVTTCC  oonntt  ssiiggnnéé  uunn  AAccccoorrdd  TTrriippaarrttiittee  

ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ttrraannssffrroonnttaalliièèrree  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  eett  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  

dduurraabblleess  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  dduu  llaannddssccaappee  dduu  GGrraanndd  VViirruunnggaa..  

LLeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  cceett  AAccccoorrdd  ssoonntt  llee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ddee  llaa  

CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ((CCIIRRGGLL)),,  llee  

PPrrooff  AAllpphhoonnssee  NNttuummbbaa  LLuuaabbaa,,  llee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ddee  llaa  CCEEPPGGLL  

((CCoommmmuunnaauuttéé  ÉÉccoonnoommiiqquuee  ddeess  PPaayyss  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss)),,  HHeerrmmaann  TTuuyyaaggaa,,  

eett  llee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ddee  ll’’aaggeennccee  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  GGVVTTCC  

((CCoollllaabboorraattiioonn  TTrraannssffrroonnttaalliièèrree  dduu  GGrraanndd  VViirruunnggaa)),,  DDrr  MMuuaammbbaa  

TTsshhiibbaassuu  GGeeoorrggeess..  ««  IIll  yy  aa  uunn  bbeessooiinn  ddee  mmaaiinntteenniirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  

aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  cceettttee  rrééggiioonn,,  eett  ddee  pprréésseerrvveerr  aauussssii  

ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  sseess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..    

CC’’eesstt  ppoouurr  cceellaa  qquuee  lleess  ttrrooiiss  iinnssttiittuuttiioonnss    ttrraannssffrroonnttaalliièèrreess  

ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’AAccccoorrdd  oonntt  bbeessooiinn  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  eennsseemmbbllee  ppoouurr  éérraaddiiqquueerr  

lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  qquuii  mmaassssaaccrreenntt  lleess  aanniimmaauuxx  eett  lleess  hhoommmmeess  »»,,  aa  

iinnddiiqquuéé  llee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ddee  llaa  CCIIRRGGLL,,  llee  PPrrooff  AAllpphhoonnssee  NNttuummbbaa  

LLuuaabbaa6611..  

                                                            
6600  AAbbrraahhaamm,,  FF..,,  EEssssaaiiee  ssuurr  lleess  pprroobbllèèmmeess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  lleess  ppaayyss  eenn  vvooiieess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  PPaarriiss,,  11996600  
6611  CChhrrééttiieenn  JJ..PP..,,  ll’’AAffrriiqquuee  ddeess  ggrraannddss  llaaccss..  DDeeuuxx  mmiillllee  aannss  dd’’hhiissttooiirree,,  PPaarriiss,,  éédd..  FFllaammaattiioonn,,  22000033,,  pp..8811..  
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IIll  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ll’’AAccccoorrdd  ssiiggnnéé  eesstt  uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  qquuii  

ppoorrtteerraa  ddeess  ffrruuiittss  eett  qquuii  ssoolllliicciittee  qquuee  ttoouuss  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  

ttrraavvaaiilllleenntt  eennsseemmbbllee,,  eenn  ssyynneerrggiiee,,  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ggeessttiioonn  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  

ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  llaannddssccaappee  dduu  GGrraanndd  VViirruunnggaa..  

TToouutt  eenn  ss’’ooccccuuppaanntt  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé,,  llaa  

CCIIRRGGLL  eett  llaa  CCEEPPGGLL  ssee  ffooccaalliisseenntt  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ccaarr  

eelllleess  ssoonntt  uunn  mmooddèèllee  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  

AAffrriiqquuee..  CCee  qquuii  eesstt  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ttrrèèss  ssoouuhhaaiittaabbllee..  MMaaiiss  lleess  eennjjeeuuxx  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssoonntt  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  uunniivveerrsseellllee,,  oonn  

ddooiitt  pplluuss  jjaammaaiiss  ll’’iiggnnoorreerr6622..  

SSii  llaa  ddiimmeennssiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  nn’’eesstt  ppaass  pprriissee  eenn  ccoommppttee,,  

ttoouutt  ccee  qquuee  ll’’oonn  ffaaiitt  ccoommmmee  ddéévveellooppppeemmeenntt  rriissqquuee  ddee  ttoommbbeerr  àà  ll’’eeaauu..  

PPuuiissqquuee  ll’’oonn  rriissqquuee  dd’’êêttrree  ssuurrpprriiss  llee  lleennddeemmaaiinn  ppaarr  lleess  ssuuiitteess  ddeess  eerrrreeuurrss  

ccoommmmiisseess  ppoouurr  nn’’aavvooiirr  ppaass  pprréévvuu  ccee  qquuii  eesstt  pprréévviissiibbllee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ggeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee..  LL’’oonn  ppeennssee  iiccii  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  qquuii  

aammèènneerraa  ppeeuutt--êêttrree  éénnoorrmméémmeenntt  dd’’iinnoonnddaattiioonn,,  ddee  sséécchheerreessssee,,  dd’’éérroossiioonn  

oouu  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  cclliimmaattiiqquueess  ddee  ttoouutt  ggeennrree  aavveecc  iinncciiddeennccee  nnééggaattiivvee  

ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  llaa  ssaannttéé,,  ll’’ééccoonnoommiiee,,……..  MMaaiiss  aauussssii  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  

llee  ddéévveellooppppeemmeenntt    ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  rroouuttiièèrreess,,  llee  bbrraaccoonnnnaaggee  vvaa  

aauuggmmeenntteerr..  EEtt  ss’’iill  eenn  eesstt  aaiinnssii  aauu  nniivveeaauu  dd’’eessppèècceess  aanniimmaalleess  oouu  vvééggééttaalleess,,  

cc’’eesstt  uunnee  ppeerrttee  ppoouurr  nnooss  ppaayyss  eett  ppoouurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eennvviirroonnnnaanntteess  qquuii  

ttiirreenntt  bbéénnééffiiccee  ddeess  aaccttiivviittééss  ttoouurriissttiiqquueess  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ééccoo  ssyyssttéémmiiqquueess..    

««  AAiinnssii  llaa  GGVVTTCC  ddoonnnneerraa  ddeess  aappppuuiiss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  CCIIRRGGLL  

eett  àà  llaa  CCEEPPGGLL  eenn  lleeuurr  ggaarraannttiissssaanntt  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssaaiinn,,  ssttaabbllee  eett  

dduurraabblleemmeenntt  bbiieenn  ggéérréé  »»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  llee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ddee  llaa  GGVVTTCC..  

PPoouurr  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  aauuxx  aaccttiioonnss  qquuii  sseerroonntt  mmeennééeess  

ccoonnjjooiinntteemmeenntt  oouu  lleess  ggrraannddss  aaxxeess  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  cceettttee  

ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  llaa  CCIIRRGGLL,,  llaa  CCEEPPGGLL  eett  GGVVTTCC,,  DDrr  MMuuaammbbaa  aa  ccoonnffiiéé  
                                                            
6622  MMUUTTUUBBAAZZII,,  NN..,,  ««  PPoolliittiiqquuee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ppaayyss  ddeess  ggrraannddss  llaaccss,,  lleeccttuurree  dd’’uunn  éécchheecc  »»,,    iinn  ccaahhiieerr  

ddee  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  vvooll  11,,  nn°°11,,  pp..111166..  
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qquu’’eennddééaannss  ttrrooiiss  mmooiiss,,  lleess  eexxppeerrttss  vvoonntt  ssee  mmeettttrree  eennsseemmbbllee  ppoouurr  ffiinnaalliisseerr  

uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  rrééaalliissttee,,  eett  iill  eesstt  uurrggeenntt  ddee  llee  ffaaiirree..  

NNoouuss  aalllloonnss  ddéévveellooppppeerr  uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  rrééaalliissttee  aavveecc  ddeess  

oobbjjeeccttiiffss  ccllaaiirrss  eett  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  mmeessuurraabblleess  eenn  aayyaanntt  àà  ll’’eesspprriitt  qquuee    llee  

ttoouutt  vvoonntt  ssee  rrééssuummeerr  àà  ll’’iimmppaacctt  rrééeell  ssuurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess..6633  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
6633  CCHHRRÉÉTTIIEENN  JJ..PP..,,  ««  DDiimmeennssiioonn  hhiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  iiddeennttiittaaiirree  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  »»..  EEnnqquuêêttee  

dd’’uunn  ééqquuiilliibbrree  mmooddeerrnnee,,  rreeggaarrdd  ccrrooiisséé,,  nn°°1122,,  RRDDCC,,  22000044,,  pppp..1155  ––  1177..  
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CChhaappiittrree  33..  LLAA  PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  

ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  AAUU  SSEEIINN  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  SSUURR  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEESS  GGRRAANNDD  LLAACCSS  

EETT  PPIISSTTEE  DDEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS..  
  

DDaannss  ccee  ddeerrnniieerr  cchhaappiittrree  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill,,  iill  sseerraa  qquueessttiioonn  ddee  

ddéémmoonnttrreerr  lleess  oobbssttaacclleess  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  

eett  ddee  pprrooppoosseerr  lleess  ppiisstteess  ddeess  ssoolluuttiioonnss  eenn  vvuuee  ddee  rrééaalliisseerr  uunnee  iinnttééggrraattiioonn  

ppaarrffaaiittee..  CCee  cchhaappiittrree  eesstt  ssuubbddiivviisséé  eenn  qquuaattrree  sseeccttiioonnss  ::  llaa  pprreemmiièèrree  eesstt  

iinnttiittuulléé  oobbssttaaccllee  ssuurr  llee  ppllaann  ppoolliittiiqquuee,,  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ppaarrllee  ddeess  oobbssttaacclleess  ssuurr  

llee  ppllaann  ssoocciiooccuullttuurreell,,  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ddoonnnnee  lleess  ppiisstteess  ddee  ssoolluuttiioonn  eett  eennffiinn  llaa  

qquuaattrriièèmmee  aabboorrddee  lleess  ccrriittiiqquueess  eett  ppeerrssppeeccttiivveess..    

SSeeccttiioonn  11..  OOBBSSTTAACCLLEESS  SSUURR  LLEE  PPLLAANN  PPOOLLIITTIIQQUUEE  

§§11..  PPrroobbllèèmmeess  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  

LL’’aattttaacchheemmeenntt  oouu  eennccoorree  rreessttéé  jjaalloouuxx  àà  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  

ccoonnssttiittuuee  uunn  oobbssttaaccllee  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  dduu  

ffaaiitt  qquuee  lleess  EEttaattss  rreesstteenntt  ssoouuvveerraaiinnss  cceellaa  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  àà  llaa  ssttrruuccttuurree  

ssuupprraa  nnaattiioonnaallee  qquuii  aa  ccrrééee  àà  bbiieenn  ffoonnccttiioonnnneerr..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  EEttaattss  qquuii  

aacccceepptteenntt  ddee  ccrrééeerr  uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  oouu  dd’’aaddhhéérreerr  àà  uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  

ddooiivveenntt  aacccceepptteerr  dd’’aabbaannddoonnnneerr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurrss  ssoouuvveerraaiinneettééss  aauu  

pprrooffiill  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree6644..  

§§22..  MMiiggrraattiioonnss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddaannss  llaa  SSoouuss  RRééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss    

LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ccrruucciiaallee..  EEllllee  ppoossee  

ddeess  pprroobbllèèmmeess  dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee  ccoommpplleexxiittéé  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  

aauuttoocchhttoonneess  eett  ééttrraannggeerrss,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  llee  ssttaattuutt  ddee  llaa  tteerrrree  eett  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  

ppoouuvvooiirr  ssoonntt  eenn  ccaauussee6655..  CCeess  qquueessttiioonnss  nnee  ssoonntt  ppaass  nnoouuvveelllleess  ::  ddeess  
                                                            
64 KEBENGELE D. ; Op.cit, p.30 
65 « La population : répartition, structure, dynamiques. », Revue de l'OCDE sur le développement 4/2003 (no 4), 

pp. 79-90.  
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vviioolleenncceess  rrééccuurrrreenntteess  jjaalloonnnneenntt  ll’’hhiissttooiirree  dduu  KKiivvuu  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  ddee  llaa  

ppéérriiooddee  ccoolloonniiaallee..  LLeess  mmiiggrraannttss  BBaannyyaammuulleenngguuee  eett  BBaannyyaarrwwaannddaa,,  qquu’’iillss  

ssooiieenntt  HHuuttuu  oouu  TTuuttssii,,  ssoonntt  rreessttééss  ddeess  ““  ééttrraannggeerrss  ””  ppoouurr  lleess  ggrroouuppeess  

eetthhnniiqquueess  qquuii  ssee  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  aauuttoocchhttoonneess  ::  NNaannddee,,  TTeemmbboo,,  

HHuunnddee,,  HHaavvuu,,  SShhii,,  BBaavviirraa,,  BBeemmbbee  eettcc..  LL’’EEttaatt  zzaaïïrrooiiss  lluuii--mmêêmmee  aa  

eennttrreetteennuu  llaa  ccoonnffuussiioonn  eenn  mmooddiiffiiaanntt  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  aavveecc  

ppoouurr  eeffffeett  ddee  rreettiirreerr  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  zzaaïïrrooiissee  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  rrééssiiddeennttss  

oorriiggiinnaaiirreess  dduu  RRwwaannddaa..  LLaa  CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  aa  eennccoorree  ccoonnttaammiinnéé  lleess  

rreellaattiioonnss  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  eenn  pprriivvaanntt  ddee  rreepprréésseennttaattiivviittéé  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  dduu  KKiivvuu  pprrééssuummééeess  ddee  ““  nnaattiioonnaalliittéé  ddoouutteeuussee  ””..  LLeess  

mmaassssaaccrreess  iinntteerreetthhnniiqquueess  aauu  MMaassiissii  eenn  11999933  oonntt  mmoonnttrréé  àà  qquueelllleess  

vviioolleenncceess  lleess  ccoonnfflliittss  eennttrree  aauuttoocchhttoonneess  eett  ééttrraannggeerrss  ppoouuvvaaiieenntt  ccoonndduuiirree..  

IIllss  ssee  ssoonntt  aaccccoommppaaggnnééss  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ““  mmiilliicciissaattiioonn  ””..  LLeess  jjeeuunneess  

ccoommbbaattttaannttss  aauuttoocchhttoonneess  MMaaïï  MMaaïï  oonntt  rreennoouuéé  aavveecc  llee  mmoouuvveemmeenntt  SSiimmbbaa  

qquuii  ss’’ééttaaiitt  iilllluussttrréé  ddaannss  llaa  rréébbeelllliioonn  mmuulleelliissttee  ddee  11996644  ppaarr  llee  rreeccoouurrss  àà  ddeess  

pprraattiiqquueess  ffééttiicchhiisstteess  cceennssééeess  lleess  rreennddrree  iinnvvuullnnéérraabblleess..  IIllss  mmaarriieenntt  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  kkaallaacchhnniikkoovv  àà  llaa  mmaaggiiee..  

LL’’aafffflluuxx  ddee  rrééffuuggiiééss  hhuuttuuss  eenn  11999944,,  ppuuiiss  lleess  ooppéérraattiioonnss  

mmiilliittaaiirreess  ddee  ll’’AAFFDDLL  oonntt  aaggggrraavvéé  ll’’iinnssééccuurriittéé  rrééggiioonnaallee  eett  rreenndduu  llaa  

ssiittuuaattiioonn  pplluuss  ccoonnffuussee  qquuee  jjaammaaiiss..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddeess  bbaannddeess  aarrmmééeess  

hhuuttuueess,,  ccoonnssttiittuuééeess  dd’’aanncciieennss  mmiilliittaaiirreess  rrwwaannddaaiiss  eett  ddee  mmiilliicciieennss  

iinntteerraahhaammwwéé  qquuii  oonntt  ssuurrvvééccuu  eenn  ssee  ddiissssiimmuullaanntt  ddaannss  lleess  ffoorrêêttss  aapprrèèss  llaa  

ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  ccaammppss  ddee  rrééffuuggiiééss,,  eennttrreettiieennnneenntt  uunn  cclliimmaatt  ddee  vviioolleennccee..  

LLeess  ccoommbbaattttaannttss  MMaaïï  MMaaïï  nn’’oonntt  rriieenn  ppeerrdduu  ddee  lleeuurr  aarrddeeuurr  ccoommbbaattttiivvee  ;;  iillss  

pprreennnneenntt  lleess  aarrmmeess  ddèèss  qquuee  lleeuurr  pprréééémmiinneennccee  eett  lleeuurrss  ddrrooiittss  ssuurr  lleeuurrss  

tteerrrrooiirrss  ssoonntt  mmeennaaccééss..  LLeeuurr  ““  ppaattrriioottiissmmee  llooccaall  ””  lleess  ddrreessssee  ccoonnttrree  ttoouuttee  

ffoorrmmee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ééttrraannggèèrree,,  aaccttuueelllleemmeenntt  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  rrwwaannddaaiisseess  

eett  lleeuurrss  aalllliiééss  dduu  RRCCDD  GGoommaa..  
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§§22..  CCoonnfflliittss  aarrmmééss  eett  gguueerrrree  cciivviill  aauu  sseeiinn  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  

CCIIRRGGLL  

UUnnee  mmuullttiittuuddee  ddee  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  ffaauucchheenntt  llee  ccoonnttiinneenntt  

AAffrriiccaaiinn..  OOuuttrree  llaa  ccoorrnnee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  eett  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss,,  tthhééââttrree  

ddee  pplluussiieeuurrss  aaffffrroonntteemmeennttss  aarrmmééss,,  ll’’oouueesstt  dduu  ccoonnttiinneenntt  ccoonnnnaaiitt  ddeeppuuiiss  

ppeeuu  uunnee  rrééccuurrrreennccee  ddeess  ffooyyeerrss  ddee  tteennssiioonnss  aauuxxqquueelllleess  ll’’uunniioonn  AAffrriiccaaiinnee  

ddeevvrraa  ttrroouuvveerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ll’’uunniittéé  dduu  ccoonnttiinneenntt..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  eellllee  ddooiitt  dd’’aabboorrdd  rréégglleerr  lleess  ccoonnfflliittss  eexxiissttaanntt  oouu  llaatteennttee,,  mmaaiiss  

eennssuuiittee  ttrroouuvveerr  lleess  mmooyyeennss  ppoouurr  iinnssttaauurréé  llaa  ppaaiixx  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt6666..  

LLeess  ccoonnfflliittss  mmeennaacceenntt  sséérriieeuusseemmeenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  

ccoonnttiinneenntt,,  aauussssii  ll’’uunniioonn  AAffrriiccaaiinnee  ddooiitt--eellllee  ppoouuvvooiirr  rrééaaggiirr  rraappiiddeemmeenntt  

lloorrssqquuee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssee  ppoosseenntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  ffaauutt  ssee  ccoonnssttrruuiirree  ddaannss  

uunnee  aattmmoosspphhèèrree  dd’’iimmmmaattuurriittéé  lloorrss  qquuee  lleess  gguueerrrreess  nnee  vviieennnneenntt  ppaass  

ddééttrruuiirree  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ccoonnssttrruuiitt  ppaarrffooiiss  ssuurr  llee  ddéénniieess,,  eelllleess  eemmppêêcchheenntt  

ll’’éévvoolluuttiioonn  eett  llee  pprrooggrrèèss..  LL’’AAffrriiqquuee  ddooiitt  cchheerrcchheerr  ddeess  vvooiieess  eett  mmooyyeenn  

dd’’eenntteennddrree  ttoouuss  lleess  ffooyyeerrss  ddee  tteennssiioonn  ssuurr  ssoonn  ssooll..  CCeellaa  ddeemmeeuurree  uunn  

iimmppéérraattiiff  eett  mmêêmmee  uunn  pprrééaallaabbllee  nnéécceessssaaiirree  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  

ccoonnttiinneenntt  eett  ddeess  rreeggrroouuppeemmeennttss  ssoouuss  rrééggiioonnaauuxx,,  qquuii  dduu  mmooiinnss  aa  bbeessooiinnss  

ddee  ssttaabbiilliittéé  ppoouurr  ccoonnnnaaiittrree  llee  pprrooggrrèèss..  

SSeelloonn  ll’’aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ll’’OONNUU  ««  ttaanntt  qquuee  ll’’AAffrriiqquuee  nnee  

sseerraa  ppaass  vveennuuee  aa  bboouutt  ddee  cceess  ccoonnfflliittss,,  llee  pprrooggrrèèss  rreesstteerroonnss  pprrééccaaiirree  mmêêmmee  

ddaannss  lleess  ppaayyss  ééllooiiggnnéé  dduu  tthhééââttrree  ddeess  hhoossttiilliittééss  »»..  

CCeett  iimmppéérraattiiff  ddééggaaggéé,,  cc’’eesstt  àà  llaa  ttrriibbuunnee  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee,,  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee  qquu’’iill  ffaauuddrraa  ppoosseerr  llee  pprroobbllèèmmee  dduu  rrèègglleemmeenntt  

ddeess  ccoonnfflliittss..  CCeettttee  aapppprroocchhee  ccoonnssttiittuuee  uunn  hhéérriittaaggee  lléégguuéé  ppaarr  llaa  ddééffuunnttee  

OOUUAA  qquuii  ddééjjàà  aa  sseerrvvii  ddee  ccaaddrree  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  cceerrttaaiinnss  ccoonnfflliittss  àà  

ttrraavveerrss  llee  ccoonnttiinneenntt..  LLeess  ccoonnfflliittss  rreessttééss  ppeennddaanntt  lloonnggtteemmppss  ddeevvrroonntt  ttôôtt  oouu  

ttaarrdd  ccoonnssttiittuueerr  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddeess  rreennccoonnttrreess  aauu  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUnniioonn  

AAffrriiccaaiinnee..  NNoottaammmmeenntt  llee  pprroobbllèèmmee  ssaahhrraaoouuii,,  ooppppoossaanntt  llee  MMaarroocc  àà  llaa  

RRAASSDD  qquuii  aatttteenndd  dd’’êêttrree  ddééffiinniittiivveess  rréégglléé..  

                                                            
66 KABAMBA WA KABAMBA G., Op.cit, p.37 
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ÀÀ  ll’’aannaallyyssee,,  oonn  ss’’aappeerrççooiitt  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  dduu  

ccoonnfflliitt  eenn  AAffrriiqquuee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddééffii  mmaajjeeuurr  àà  rreelleevveerr  ppaarr  ll’’UUnniioonn  

AAffrriiccaaiinnee..  EEllllee  ddeevvrraaiitt  yy  ppaarrvveenniirr  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ll’’uunniittéé  dduu  

ccoonnttiinneenntt,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnttééggrréé,,  nnoottoonnss  cceeppeennddaanntt  

qquu’’uunnee  ffooiiss  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  rrééggllééee,,  iill  rreevviieennddrraa  àà  ll’’UUnniioonn  

AAffrriiccaaiinnee  ddee  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  qquuee  ssooiitt  iinnssttaauurrééee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ccoonnttiinneenntt  

uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee  dd’’ooùù  uunn  aauuttrree  ddééffii  àà  rréévvéélleerr  cceelluuii  dduu  mmaaiinnttiieenntt  ddee  llaa  

ppaaiixx..  

§§33..  LLee  mmiiccrroo  nnaattiioonnaalliissmmee  

DDééssiirr  ddee  cchhaaqquuee  EEttaatt  ddee  ssttaabbiilliisseerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  

hhéérriittééeess  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  ll’’aaffffiirrmmaattiioonn  dduu  ssaaccrroossaaiinntt  

pprriinncciippee  ddee  ll’’iinnttaannggiibbiilliittéé  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ccoonnssaaccrrééeess  ppaarr  llaa  cchhaarrttee  ddee  

ll’’OOUUAA..  CC’’eesstt  llee  ddaannggeerr  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  rreeppllii  ssuurr  ssooii--mmêêmmee  aalloorrss  qquuee  ccee  

nnaattiioonnaalliissmmee  ééttrrooiitt  nn’’aa  pplluuss  ddee  ppllaaccee  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ddeevveennuu  ddee  pplluuss  eenn  

pplluuss  iinntteerrddééppeennddaanntt..  

AAuussssii  cceettttee  ccrriissttaalllliissaattiioonn  ccoonnssttaannttee  eett  ppeerrmmaanneennttee  ddeess  

nnoouuvveelllleess  nnaattiioonnss  aauu  sseeiinn  eett  ddaannss  llee  ccaaddrree  ttrraaccééss  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  

ppuuiissssaanncceess  ccoolloonniiaalleess,,  mmêêmmee  ss’’iill  ppeeuutt  êêttrree  ééttaabblliitt  qquu’’eellllee  ccoonnddiittiioonnnnee  llee  

pprrooggrrèèss  ccoolllleeccttiiff  ppaarr  ll’’aaddhhééssiioonn  ddeess  cciittooyyeennss  àà  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  vvaalleeuurrss  

ccoommmmuunneess,,  mmêêmmee  ssii  eellllee  ppeeuutt  aaiiddeerr  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  cceerrttaaiinnss  ffoorrcceess  ddee  

rrééssuurrggeennccee  dduu  ssyyssttèèmmee  ccoolloonniiaall  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnee  ddeess  EEttaattss,,  sseemmbbllee  êêttrree  

uunn  hhaannddiiccaapp  sséérriieeuuxx  ddaannss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ggrraannddss  eennsseemmbblleess  

rrééggiioonnaauuxx..6677  

CCee  ddaannggeerr  ddee  rreeppllii  ssuurr  ssooii--mmêêmmee  oouuvvrree  llaa  vvooiiee  aauuxx  ééggooïïssmmeess  

llooccaauuxx  ::  vvoolloonnttéé  ddee  ssaauuvveeggaarrddeerr  sseess  iinndduussttrriieess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssoonn  pprroopprree  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  cceess  nnéécceessssiittééss  bbuuddggééttaaiirreess..  CChhaaqquuee  EEttaatt  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  

tteell  rreeggrroouuppeemmeenntt  vveeuutt  aavvooiirr  ssiiddéérruurrggiiee,,  sseess  ccoommpplleexxeess  tteexxttiilleess,,  ssaa  

bbrraasssseerriiee,,  ssaa  cciimmeenntteerriiee,,  ssaa  bbaannqquuee,,  dd’’éémmiissssiioonn,,  ssaa  ccoommppaaggnniiee  dd’’aavviioonn,,  

ccoommmmee  iill  aavvaaiitt  ddééjjàà  ddèèss  ssoonn  aacccceessssiioonn  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  ssoonn  ddrraappeeaauu,,  ssoonn  

hhyymmnnee  nnaattiioonnaallee,,  sseess  mmiinniissttrreess  eett  ssoonn  ssiièèggee  àà  ll’’OONNUU..  

                                                            
6677  DDIIAANNEE  PP..,,  OOpp..cciitt,,  pp..2222  
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SSeeccttiioonn  22..  OOBBSSTTAACCLLEESS  SSUURR  LLEE  PPLLAANN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  

§§11..  LLeess  bbaarrrriièèrreess  ddoouuaanniièèrreess  

LLee  ddrrooiitt  ddee  ddoouuaannee  ccoonnssttiittuuee  uunn  vvéérriittaabbllee  oobbssttaaccllee  ddee  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  àà  ssee  rrééaalliisséé  ppaarrccee  qquuee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  eexxiiggee  qquuee  lleess  

ppeerrssoonnnneess  cciirrccuulléé  lliibbrreemmeenntt  aavveecc  lleeuurrss  bbiieennss  aalloorrss,,  ppoouurr  bbiieenn  aatttteeiinnddrree  

cceett  oobbjjeeccttiiff  iill  ffaauutt  ssuupppprriimmeerr  lleess  ddrrooiittss  ddee  ddoouuaanneess..  

SSeeccttiioonn  33..  OOBBSSTTAACCLLEE  SSUURR  LLEE  PPLLAANN  SSOOCCIIOOCCUULLTTUURREELL  
  

§§11..  LLeess  llaanngguueess  

LLaa  mmuullttiipplliicciittéé  ddee  zzoonneess  lliinngguuiissttiiqquueess  aauu  sseeiinn  ddee  cceerrttaaiinnss  

rreeggrroouuppeemmeennttss  rrééggiioonnaauuxx  aaffrriiccaaiinnss  eett  aauu  sseeiinn  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  

CCIIRRGGLL  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ccoonnssttiittuuee  ssaannss  aauuccuunn  ddoouuttee  uunn  oobbssttaaccllee  sséérriieeuuxx  

ppoouurr  lleeuurr  vvéérriittaabbllee  iinnttééggrraattiioonn..  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ttrraaddiittiioonn  ffrraannççaaiissee  ssee  sseenntteenntt  pplluuss  àà  

ll’’aaiissee  eennttrree  eeuuxx  qquu’’eenn  ccoommppaaggnniiee  ddeess  aanngglloopphhoonneess,,  ddeess  aarraabboopphhoonneess,,  ddeess  

lluussoopphhoonneess..  LLaa  bbaassee  ddee  ttoouuss  lleess  rreeggrroouuppeemmeennttss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eeuuss  

ll’’ooccccaassiioonn  dd’’aannaallyysseerr,,  àà  ddee  ttrrèèss  eexxcceeppttiioonn  pprréé--ccaass  ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO,,  eenn  ffaaiitt  

ffooii..  IIll  sseerraaiitt  ffaauutt  ddee  pprréétteennddrree  ttoouutt  aauussssii  vviittee  qquuee  ll’’uunnaanniimmiittéé  eesstt  ttoottaallee  aauu  

sseeiinn  ddee  rreeggrroouuppeemmeenntt  qquuii  oonntt  uunnee  ttrraadduuccttiioonn  ccoolloonniiaallee  ccoommmmuunnee..6688  

LLeess  éélléémmeennttss  ddee  ssoolliiddaarriittééss  sseemmbblleenntt  ssee  ssiittuueerr  àà  uunn  nniivveeaauu  

ddiifffféérreenntt  eett  lleeuurrss  ddoonnnnééeess  ssoonntt  pplluuss  mmaattéérriieelllleess  ((ddéévveellooppppeemmeenntt  

ééccoonnoommiiqquuee))  eett  ppoolliittiiqquueess  ((nnoonn  aalliiggnneemmeenntt,,  ddééccoolloonniissaattiioonn  ddee  ttoouuttee  

ll’’AAffrriiqquuee,,  rreellaattiioonn  ggéénnéérraattiioonn  aavveecc  lleess  EEttaattss  ttiieerrss,,  qquuee  ccuullttuurreelllleess6699..  

CCeerrtteess,,  llaa  llaanngguuee  eenn  ttaanntt  qquu’’eellllee  eesstt  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoocciiaallee  ppoouuvvaanntt  aassssuurreerr  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  mmuuttuueellllee,,  

vvééhhiiccuulleerr  llaa  ccuullttuurree,,  ffaavvoorriisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ssoolliiddaarriittééss  eett  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ppaattrriimmooiinnee  ddee  ccoonncceeppttiioonnss  ccoommmmuunneess,,  ppeeuutt  ffaacciilliitteerr  eett  

aaccccéélléérreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL..  

                                                            
6688  GGeerrvvaassiioo,,  SSeemmeeddoo  eett  PPaattrriicckk  VV..,,  MMoonnddiiaalliissaattiioonn,,  iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccrrooiissssaannccee,,  nnoouuvveellllee  aapppprroocchheess  ,,  

éédd..  ll’’HHaarrmmaattttaann,,  PPaarriiss,,  11999988,,  pp..  
6699  MMEERRLLEE,,  MM..,,  SSoocciioollooggiiee  ddeess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  44èèmmee  ééddiittiioonn,,  PPaarriiss,,  DDaalllloozz,,  11998888,,  pp..335599  
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§§22..  DDiivveerrssiittéé  ddee  ccuullttuurreess  

  EEnn  AAffrriiqquuee  ttoouutt  ccoommmmee  aauu  sseeiinn  ddeess  EEttaattss  ddee  llaa  CCIIRRGGLL,,  iill  yyaa  

uunnee  ddiivveerrssiittéé  ddeess  ccuullttuurreess  ccee  qquuii  eemmppêêcchhee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ccuullttuurreellllee  àà  ssee  

rrééaalliisseerr..  CChhaaqquuee  EEttaatt  mmeemmbbrree  rreessttee  aattttaacchhéé  àà  ssaa  ccuullttuurree,,  ttoouutt  cceellaa  

ccoonnssttiittuuee  uunn  oobbssttaaccllee  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ccuullttuurreellllee..7700  

  

SSeeccttiioonn  44..  PPIISSTTEE  DDEE  SSOOLLUUTTIIOONN  AAUUXX  PPRROOBBLLÈÈMMEESS  

DD’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  AAUU  SSEEIINN  DDEE  LLAA  CCIIRRGGLL  
  

AApprrèèss  aavvooiirr  iinnssttaauurréé  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  

ssoouuss--rrééggiioonn  ddee  GGrraannddss  LLaaccss,,  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  eenn  vvuuee  ddee  

rrééaalliisseerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  ddooiivveenntt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ::        

§§11..  LLaa  zzoonnee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee  

DDaannss  llaaqquueellllee  sseerroonntt  ssuupppprriimmééeess  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  qquuaannttiittaattiivveess  

eett  lleess  ddrrooiittss  ddee  ddoouuaannee  ;;  iiccii  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’uunniioonn  éélliimmiinneenntt  eennttrree  

eeuuxx  llee  ddrrooiitt  ddee  ddoouuaannee  eett  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  qquuaannttiittaattiivveess  qquuii  ffrreeiinneenntt  llaa  lliibbrree  

cciirrccuullaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess..  OOuuttrree  cceess  pprriivviillèèggeess  ddoouuaanniièèrreess  

rréécciipprrooqquueess  eett  rreessttrriiccttiioonnss  qquuaannttiittaattiivveess,,  lleess  EEttaattss  ddee  llaa  zzoonnee  ppeeuuvveenntt  

aalllleerr  jjuussqquu’’àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmeessuurreess  ««eeffffeettss  ééqquuiivvaalleenntt  aauuxxddiitteess  

rreessttrriiccttiioonnss..  CCeettttee  zzoonnee  ddéé  lliibbrree--éécchhaannggee  eesstt  uunn  pprrééaallaabbllee  àà  llaa  mmiissee  ssuurr  

ppiieedd  uunnee  uunniioonn  ddoouuaanniièèrree..  

§§22..  LL’’uunniioonn  ddoouuaanniièèrree  

OOùù  rrèèggnnee  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddeess  ttaarriiffss  ddoouuaanniieerrss  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppaayyss  

ttiieerrss  ttoouutt  eenn  ssuupppprriimmaanntt  eennttrree  mmeemmbbrreess  ccee  ttaarriiff;;  cceeccii  eesstt  uunn  pprrééaallaabbllee  àà  llaa  

mmiissee  ssuurr  ppiieedd  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn7711..  

§§33..  LLee  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn  

OOùù  ll’’oonn  ssuupppprriimmee  ttoouutteess  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  ssuusscceeppttiibblleess  

dd’’eennttrraavveerr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  lliibbrree  ddeess  bbiieennss  eett  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  pprroodduuccttiioonn..  
                                                            
7700  KKAAMMIIZZEELLOO  EE..,,  LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  eenn  AAffrriiqquuee  cceennttrraallee,,  aannaallyyssee  eett  ppeerrssppeeccttiivveess,,  mméémmooiirree  LL22,,  

SSSSPPAA,,  UUnniikkiinn,,  pp..2200..  
71 BELA BELASA, Towards a Theory of Economic Integration Kyklos, vol 14, fasc, 1961, cite par MAMBA WA Ng., 

le regroupement régional dans la politique étrangère du Zaïre, PUZ, Kinshasa, 1980. 
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AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  iill  ss’’aaggiitt  àà  nnoouuvveeaauu  dd’’uunnee  ssyynntthhèèssee  eennttrree  ll’’uunniioonn  

ddoouuaanniièèrree  àà  llaaqquueellllee  ss’’aajjoouuttee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  ccaappiittaauuxx  eett  ddeess  hhoommmmeess  

((mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree))..  CC’’eesstt  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee..  

§§44..  LL’’uunniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

DDaannss  llaaqquueellllee  lleess  ppoolliittiiqquueess  ééccoonnoommiiqquueess,,  ssoocciiaalleess,,  ffiissccaalleess  eett  

mmoonnééttaaiirreess  ggéénnéérraalleess  dduu  ggrroouuppee  ssuurr  lleess  ppoolliittiiqquueess  nnaattiioonnaalleess..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  

llee  ddoommaaiinnee  ccoommmmee  llaa  ssaannttéé,,  ll’’eemmppllooii,,  ffoonntt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eennttrree  

mmeemmbbrreess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ggéénnéérraallee..  CCee  ssttaaddee  iimmpplliiqquuee  uunn  mmaarrcchhéé  

iinnttéérriieeuurr  ssaannss  ffrroonnttiièèrree  nnii  rreessttrriiccttiioonn  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ffoorrttee  ccoonnccuurrrreennccee  eennttrree  

lleess  eennttrreepprriisseess  ppoouurr  éévviitteerr  qquuee  cceerrttaaiinneess  eexxppllooiitteenntt  lleeuurr  ppoossiittiioonn  

ddoommiinnaannttee  oouu  ddeess  mmoonnooppoolleess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ppoouurr  ffoorrmmeerr  ddeess  ccaarrtteellss  aaffiinn  

ddee  ss’’iimmppoosseerr  ddeess  pprriixx  nnoonn  ééqquuiittaabblleess..  CCee  qquuii  jjuussttiiffiiee  llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  ««uunn  

oorrggaannee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  llee  ccaass  dd’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  

ppaarrlleemmeenntt  ddeevvaanntt  ccoooorrddoonnnneerr  eett  ddoonnnneerr  ddeess  rrèègglleess  qquuii  gguuiiddeerroonntt  lleess  

aaccttiioonnss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess7722..    

TToouutteeffooiiss,,  llaa  rrééuussssiittee  ddee  cceettttee  ééttaappee  nnéécceessssiittee  uunn  

aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppaarr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  qquuee  CCoohheenn  eett  FFeerrrraannddoonn  

ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  ppaassssaaggee  oobblliiggéé  vveerrss  uunnee  uunniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

mmoonnééttaaiirree..  

§§55..  LL’’UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree::    

OOùù  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreemmeett  àà  uunnee  aauuttoorriittéé  ssuuppéérriieeuurree  uunnee  

ppaarrttiiee  ddee  lleeuurr  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  mmooiinnss  eenn  mmaattiièèrree  ééccoonnoommiiqquuee  ffiissccaallee,,  

mmoonnééttaaiirree  eett  ssoocciiaallee..  

EEnn  eeffffeett,,  iill  ss’’aaggiitt  iiccii  ddee  llaa  pphhaassee  uullttiimmee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  qquuii  

vviissee,,  eenn  pplluuss  ddee  llaa  mmiissee  ccrrii  ppllaaccee  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ccoommmmuunneess,,  llaa  ccrrééaattiioonn  

dd’’uunnee  zzoonnee  mmoonnééttaaiirree  aauu  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee  ssttaabbllee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’uunniioonn,,  

aavveecc  éévveennttuueelllleemmeenntt  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  mmoonnnnaaiiee  ccoommmmuunnee..  IIll  ss’’aaggiitt  eenn  

oouuttrree  dd’’uunnee  zzoonnee  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  uunnee  ccoonnvveerrttiibbiilliittéé  ttoottaallee  eett  iirrrréévvooccaabbllee  

ddeess  mmoonnnnaaiieess,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  mmaarrggeess  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  ddeess  mmoonnnnaaiieess,,  llaa  
                                                            
7722  CCAARRTTYY  CC..,,  IInnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee  ccoommmmee  ssoolluuttiioonn  aauuxx  pprroobbllèèmmeess,,  LLoonnddrreess,,  éédd..  EElllliippss,,  11999966,,  pp..113388..  
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ffiixxaattiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddeess  ppaarrttiieess  rréécciipprrooqquueess  eett  llaa  lliibbéérraattiioonn  ccoommppllèèttee  ddeess  

mmoouuvveemmeennttss  ddee  ccaappiittaauuxx..  

AA  ccee  nniivveeaauu,,  lleess  mmoonnnnaaiieess  nnaattiioonnaalleess  ddooiivveenntt  ddiissppaarraaîîttrree  eett  

ddaannss  cceettttee  ddyynnaammiiqquuee,,  lleess  EEttaattss  iinntteerrvviieennnneenntt  ddééssoorrmmaaiiss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  

ddee  cchhaannggee  eenn  ccaass  ddee  ddééssééqquuiilliibbrree  ddee  llaa  bbaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  ppaarrmmii  lleess  

mmeemmbbrreess..  CCee  qquu’’iill  ffaauutt  rreetteenniirr  eesstt  qquuee,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  éélléémmeennttss  ppoouurr  uunnee  

uunniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  ssoonntt  nnoottaammmmeenntt::  

  uunnee  mmoonnnnaaiiee  ccoommmmuunnee  eett  ssttaabbllee::  

  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee;;  

  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  bbuuddggeettss  ppuubblliiccss  eett  eennffiinn..  

  uunnee  bbaallaannccee  cceennttrraallee..  

AA  cceellaa  ss’’aajjoouuttee  llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieeddss  dd’’uunn  ppaarrlleemmeenntt..  LL’’uunniioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  eesstt  ddoonncc  uunnee  zzoonnee  ddaannss  llaaqquueellllee  ;;  lleess  pprriinncciippeess  

ddee  llaa  lliibbrree  ccoonnvveerrttiibbiilliittéé  ddeess  mmoonnnnaaiieess  ssoonntt  pprrooccllaammééss..  CCee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  

ssaannss  ppoorrtteerr  ddeess  eeffffeettss  qquuaalliiffiiééss  ddee  ddyynnaammiiqquuee  ddaannss  llee  cchheeff  ddeess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess..  CCee  qquu’’iill  ffaauutt  rreetteenniirr  iiccii,,  eesstt  qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ppeennsseerr  qquu’’iill  ssooiitt  

iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  ppaasssseerr  ppaarr  ffoouuss  cceess  ddeeggrrééss  ppoouurr  ss’’iinnttééggrreerr  ccaarr,,  ttoouutt  

ddééppeenndd  ddee  ll’’oobbjjeeccttiiff  ..qquuee  ll’’oonn  rreecchheerrcchhee..  OOnn  ppeeuutt  ddiirreecctteemmeenntt    ppaasssseerr  àà  llaa  

22èèmmee  eett  33èèmmee  oouu  55èèmmee  ééttaappee..  TToouutt  eesstt  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  mmeemmbbrreess  eett  

dduu    ddeeggrréé  dd’’uurrggeennccee  ddaannss  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddééffiinniiss..  

§§66..  AAccccéélléérreerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  

FFaaccee  àà  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  AAffrriiccaaiinnss  eenn  ggéénnéérraall  eett  

cceeuuxx  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddooiivveenntt  ccoommpprreennddrree  

qquu’’iill  eesstt  uurrggeenntt  dd’’aaccccéélléérreerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  LLeess  rrèègglleess  ddee  

ll’’OOMMCC  rreellaattiivvee  aauuxx  ssyyssttèèmmeess  aauu  ssyyssttèèmmee  ccoommmmeerrcciiaallee  iinntteerrnnaattiioonnaall  oonntt  

eexxaacceerrbbéé  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  mmoonnddiiaallee  aaccccrruuee  lleess  eennjjeeuuxx  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee..  

§§77..  UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  

EEnn  jjuuiilllleett  22000033,,  llaa  nnoouuvveellllee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  àà  

rreemmppllaacceerr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’uunniittéé  aaffrriiccaaiinnee..  EEnn  iinnssttaauurraanntt  ll’’uunniioonn  
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aaffrriiccaaiinnee,,  lleess  ppaayyss  eett  lleeuurrss  rreeggrroouuppeemmeennttss  oonntt  ccoonnccrrééttiisséé  llee  pprroojjeett  ddee  

ll’’uunniittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  qquu’’iillss  mmuurriissssaaiieenntt  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss..7733  

§§88..  CCoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  rroouuttiièèrreess  eett  vvooiieess  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

LLaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  

CCIIRRGGLL  nnéécceessssiitteenntt  uunnee  iinnffrraassttrruuccttuurree  rrééggiioonnaallee  eeffffiiccaaccee  ((ttrraannssppoorrtt,,  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  éénneerrggiiee))  ppoouurr  ééllaarrggiirr  eett  iinnttééggrreerr  lleess  mmaarrcchhééss,,  rrééaalliisseerr  

ll’’ééccoonnoommiiee  dd’’éécchheellllee,,  eennccoouurraaggeerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  

aattttiirreerr  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ééttrraannggeerrss  ddiirreeccttss  eett  llaa  tteecchhnnoollooggiiee..  

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ffiigguurree  ddaannss  lleess  ttrraaiittééss  

ddee  ttoouutteess  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ééccoonnoommiiqquueess  rrééggiioonnaalleess  aaffrriiccaaiinneess,,  lleessqquueelllleess  

ffoouurrnniisssseenntt  llee  mmeeiilllleeuurr  ccaaddrree  eenn  vvuuee  ddee  mmeeiilllleeuurr  ccaaddrree  ppoolliittiiqquueess,,  

sseeccttoorriieelllleess,,  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddeess  ppllaannss  ddiirreecctteeuurrss  rrééggiioonnaauuxx,,  

ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  rrééggiimmeess  rréégglleemmeennttaaiirreess  eett  ddeess  ccooddeess  

dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  ll’’oobbtteennttiioonn  dduu  ccaappiittaall  ddee  ddééppaarrtt  eett  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  ddeessttiinnééeess  aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss..  

PPoouurrttaanntt,,  mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  eennttrreepprriiss  ppoouurr  iinnttééggrreerr  lleess  

ttrraannssppoorrttss,,  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  ll’’éénneerrggiiee,,  cceerrttaaiinnss  llaaccuunneess  ssuubbssiisstteenntt  

aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ccoommmmuunnaauuttééss  ééccoonnoommiiqquueess  rrééggiioonnaalleess  dd’’AAffrriiqquuee,,  ccee  qquuii  aaccccrrooiitt  llee  ccoouutt  

ddeess  éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  ffrreeiinnee  llaa  mmoobbiilliittéé  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  

pprroodduuccttiioonn,,  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eett  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé..7744  

IIll  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  

dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree  dduurraabblleess  ccaappaabblleess  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  ddeemmaannddee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffoouurrnnii  ddeess  sseerrvviicceess  ppaauuvvrreess..    

CCeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree  dduurraabblleess  ffiiaabblleess,,  eeffffiiccaacceess  

aabboorrddaabblleess  eett  rreessppeeccttuueeuuxx  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  DDee  pplluuss,,  iill  ddeevvrraaiitt  aaiiddeerr  

lleess  ppaayyss  lleess  mmooiinnss  aavvaannccééss  eett  lleess  pplluuss  eennccllaavvééss  àà  ddeevveenniirr  àà  ddeevveenniirr  

ccoommppééttiittiiffss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  rrééggiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..    

                                                            
7733  BBRRUUCCEE  RROOSSSS  LL..,,  OOpp..cciitt,,  pp..3344  
7744  KKAABBUULLAA  NN..,,  LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCEEMMAA  ddee  22000088  àà  22001122,,  mméémmooiirree  ddee  

lliicceennccee  eenn  RR..II,,  SSSSPPAA,,  22000088--22000099,,  pp..3399  
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PPoouurr  rreemmpplliirr  cceess  eexxiiggeenncceess,,  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddooiivveenntt  

eexxeerrcceerr  lleeuurrss  eeffffoorrttss  ssuurr  lleess  ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  rréégglleemmeennttaattiioonnss,,  rréédduuiirree  lleeuurr  

iinntteerrvveennttiioonn  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  sseerrvviicceess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree  eett  ééllaabboorreerr  ddeess  

ccaaddrreess  rréégglleemmeennttaaiirreess  aaddééqquuaatteess  vviissaanntt  llee  ssuuiivvii  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  eett  llaa  

lliibbéérraalliissaattiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  mmaarrcchhééss  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree..  

11..  TTrraannssppoorrtt  

  TToouutteess  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ééccoonnoommiiqquueess  rrééggiioonnaalleess  ssoouuhhaaiitteenntt  

bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ttrraannssppoorrtt  iinnttééggrreerr  eett  eeffffiiccaaccee  vviissaanntt  àà  ffaacciilliitteerr  

llee  ttrraaffiicc  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  eennccoouurraaggeerr  lleess  éécchhaannggeess  

ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  llaa  mmoobbiilliittéé  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  pprroodduuccttiioonn  mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  

eemmppllooyyééss,,  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ssuubbssiisstteenntt  ::  ttrroonnççoonn  mmaannqquuaannttss,,  ddééffiicciitt  

ccoonnccuurrrreennttiieell,,  ccooûûtt  éélleevvéé  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  mmaannqquuee  dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  

rrèègglleess  eett  pprrooccéédduurreess,,  ddeeggrrééss  iinnaaddééqquuaatt  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  ssuurreettéé  aauu  nniivveeaauu  

nnaattiioonnaall  eett  rrééggiioonnaall7755..  

EEnn  ggéénnéérraall,,  lleess  vvooiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  AAffrriiqquuee  ssoonntt  

iinnssuuffffiissaanntteess  ::  llee  rréésseeaauu  AAffrriiccaaiinn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree  eett  sseerrvviiccee  eesstt  

eennccoorree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddiissllooqquuéé..  
  

§§99..    AAbbaannddoonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  aauu  pprrooffiitt  ddee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

LL’’aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ccoonnssttiittuuee  ppoouurr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  àà  

ssee  rrééaalliisseerr  oouu  eennccoorree  llee  ffaaiitt  ddee  rreesstteerr  jjaalloouuxx  àà  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  cc’’eesstt  

ppoouurrqquuooii  lleess  ÉÉttaattss  qquuii  aacccceepptteenntt  ddee  ccrrééeerr  uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  oouu  dd’’hhèèrree  àà  

uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddooiivveenntt  aabbaannddoonnnneerr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurr  ssoouuvveerraaiinneettéé  aauu  

pprrooffiitt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  

§§1100..  IInnssttaauurreerr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  

LLaa  ssttaabbiilliittéé  iinnttéérriieeuurree  eett  llaa  ppaaiixx  eexxttéérriieeuurree  ssoonntt  iinnssééppaarraabblleess  

ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn..  RRiieenn  ddee  nnee  ppeeuutt  ssee  

                                                            
75 LABANA L., Intégration économique en Afrique : Philosophie et perspectives ; PUL, Lubumbashi, 1995, cité 

par KABENGELE D., les problèmes d’intégration économique, Kinshasa, éd. Contradiction Africaine et pauvreté 

CAP, 2008. 
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ffaaiirree  ddaannss  ll’’iinnssééccuurriittéé..  IIll  eesstt  ddoonncc  ttoouutt  àà  ffaaiitt  nnoorrmmaall  eett  llééggiittiimmee  qquuee  lleess  

AAffrriiccaaiinnss  rreecchheerrcchheenntt  eennsseemmbbllee  cceett  iiddééaall,,  ssii  tteell  eesstt  qquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduu  ccoonnttiinneenntt  ddeess  ddiifffféérreennttss  rreeggrroouuppeemmeennttss  ssoonntt  lleeuurrss  oobbjjeeccttiiff  ccoommmmuunn  

ll’’uunnee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  mmaajjeeuurreess  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  sseerraa  ddoonncc  ddee  

mmaaiinntteenniirr  llaa  ppaaiixx  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ccoonnttiinneenntt..  

CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  ss’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee  cceettttee  ttaacchhee  ddee  mmaaiinnttiieenntt  

ddee  llaa  ppaaiixx  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss  ddiiffffiiccuullttééss..  LLeess  nnoommbbrreeuusseess  ccrriisseess  llaatteenntteess  

ll’’eesspprriitt  ddee  rreevvaanncchhee  eett  llaa  ppeerrssiissttaannccee  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  xxéénnoopphhoobbeess  

rreennddeenntt  cceettttee  mmiissssiioonn  ttrrèèss  aarrdduuee..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  iimmppoorrttee  qquu’’eellllee  ssee  ddoottee  ddee  ssttrruuccttuurreerr  eeffffiiccaacceess  

eett  ffiiaabblleess  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  pprréévveennttiioonn  ddee  ttoouutt  ccoonnfflliitt  ddee  nnaattuurree  àà  ttrroouubblleerr  

llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn  AAffrriiqquuee..  AA  ccee  ttiittrree  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ll’’OOUUAA  àà  ttrraavveerrss  llee  

mmééccaanniissmmee  ppoouurr  llaa  pprréévveennttiioonn,,  llaa  ggeessttiioonn  eett  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccoonnfflliittss  eenn  

AAffrriiqquuee  ddeevvrraa  êêttrree  aamméélliioorrééss  eett  ccoonnssoolliiddéé  ddaannss  ssoonn  vvoolleett  ««  pprréévveennttiioonn  »»  

aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  ll’’aannttiicciippaattiioonn  ssuurr  ttoouuttee  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aaffffrroonntteemmeenntt  

oouuvveerrtt..7766  

LL’’aannttiicciippaattiioonn  eett  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  ddooiivveenntt  ssee  ffaaiirree  ssuurr  

bbaassee  dd’’uunn  rrééppeerrttooiirree  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  ttoouutteess  lleess  zzoonneess  àà  rriissqquueess  aaffiinn  qquuee  

ssooiitt  eexxeerrcceerr  ssuurr  cceelllleess--ccii  uunn  ssuuiivvii  ppeerrmmaanneenntt  ppoouurr  rréégglleerr  eett  aappllaanniirr  lleess  

ddiifffféérreennddss  aavvaanntt  qquu’’iillss  nn’’aatttteeiiggnneenntt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  nnoonn  rreettoouurr..  

LLee  mmaaiinnttiieenntt  ddee  llaa  ppaaiixx,,  ssuuppppoossee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  

ffoorrccee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  iinntteerrvveenniirr  aauu  ccaass  ooùù  oonn  aarrrriivveerraaiitt  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  

ffllaaggrraannttee  vviioollaattiioonn..  CCeettttee  ffoorrccee  ddeevvrraa  ppoouuvvooiirr  iinntteerrvveenniirr  ssii  uunnee  ppaarrttiiee  

ppaassssaanntt  oouuttrree  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ddaannss  llee  sseennss  dduu  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee..7777  

LL’’uunniioonn  AAffrriiccaaiinnee  ddeevvrraa  ddoonncc  ssee  ddootteerr  ddee  ttoouutteess  ccaappaacciittééss  qquuii  

ppoouurrrroonntt  lluuii  ggaarraannttiirr  uunn  aarrbbiittrraaggee  qquuii  ppuuiissssee  êêttrree  aacccceeppttéé  ppaarr  ttoouuss  lleess  

EEttaattss  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  aaffiinn  qquuee  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  

llaa  ppaaiixx  ssooiitt  pplluuss  ccrrééddiibbllee..    
  

                                                            
7766  MMUUKKUULLUU  MMAANNYYAA  WW..,,  llaa  gguueerrrree  ddee  ll’’eesstt  ddee  llaa  RRDDCC,,  eennjjeeuuxx  oouubblliiééeess  eett  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  llaa  ppaaiixx,,  eedd..  ZZeennddaa,,  

KKiinnsshhaassaa,,  11999999,,  pp..110088  
7777  MMAAFFUUTTAA  MMAAFFOOSS  FF..,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aauu  sseeiinn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  ::  

ccaass  ddee  llaa  CCEEPPGGLL,,  TTFFCC,,  RRII,,  SSSSPPAA,,  22001122  ––  22001133,,  pp..2266  
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SSeeccttiioonn  55..  CCRRIITTIIQQUUEESS  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS    

§§11..  CCrriittiiqquuee  ggéénnéérraallee  

LLee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee,,  llaa  ssééccuurriittéé,,  llaa  ssttaabbiilliittéé,,  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  ffoonntt  ppaarrttiiee  

ddeess  mmiissssiioonnss  eesssseennttiieelllleess  aassssiiggnnééeess  àà  llaa  CCIIRRGGLL  lloorrss  ddee  ssaa  ccrrééaattiioonn..  

MMaaiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ttrraaiinn  ddee  ccoonnssttaatteerr  llaa  

CCIIRRGGLL  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  aatttteeiinntt  sseess  oobbjjeeccttiiffss  ssuuiittee  aauuxx  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  qquuii  

ppeerrssiisstteenntt  ddaannss  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn..  PPlluussiieeuurrss  ccaauusseess  ppeeuuvveenntt  eexxpplliiqquueerr  cceettttee  

ssiittuuaattiioonn..7788        

LLeess  tteennssiioonnss  lliiééeess  àà  llaa  ttrraannssggrreessssiioonn  ddee  lliimmiittee  tteerrrriittoorriiaallee,,  ddeess  

aaccccoorrddss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  bbaassee  ddeemmeeuurreenntt  llee  pprreemmiieerr  

oobbssttaaccllee  ddaannss  cceettttee  ssoouuss--rrééggiioonn  oouu  lleess  ccoonnfflliittss  ssoonntt  eennccoorree  rrééccuurrrreennttss..    

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  rrééggiioonn  

ddee  ggrraannddss  llaaccss  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddooiivveenntt  pprreennddrree  

ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  iinnssttaauurreerr  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee,,  ccaarr  iill  nn’’yy  

aauurraa  ppooiinntt  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  ll’’iinnssééccuurriittéé..7799  

§§22..  PPeerrssppeeccttiivveess  dd’’aavveenniirr  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  

AApprrèèss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddeess  gguueerrrreess  eett  ddeess  ccoonnfflliittss  aayyaanntt  

nnééggaattiivveemmeenntt  eett  sseennssiibblleemmeenntt  aaffffeeccttééss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn,,  llee  mmoommeenntt  eesstt  vveennuu  ddee  

rrééfflléécchhiirr  ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn,,  rrééfflléécchhiirr  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  

eessppaaccee  vviiaabbllee  ppaacciiffiiqquuee,,  ppoolliittiiqquueemmeenntt  eett  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  iinnttééggrréé..  

PPoouurr  aatttteeiinnddrree  cceess  oobbjjeeccttiiffss,,  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoouuss--

rrééggiioonn  ddee  GGrraannddss  LLaaccss  ddooiivveenntt  ::    

  ddéévveellooppppeerr  lleess  ssyynneerrggiieess  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  iinniittiiaattiivveess  

ssééccuurriittaaiirreess,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  rreessppeecctteerr  eett  aapppplliiqquueerr  lleess  aaccccoorrddss  

aauuxxqquueellss  cceess  EEttaattss  oonntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  ooppppoossééss  lleeuurrss  ssiiggnnaattuurreess  ;;  

  PPrroommoouuvvooiirr  llee  ddiiaalloogguuee  eennttrree  lleess  iinnssttaanncceess  ppoolliittiiqquueess  eett  mmiilliittaaiirreess  ;;  

ddeess  rreennccoonnttrreess  eett  ccoonnttaaccttss  rréégguulliieerrss  eennttrree  lleess  hhaauutteess  aauuttoorriittééss  

                                                            
78 Acte d’engagement de GOMA, p.78. 
79 MWILANYA. W., Op.cit, p.8. 
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mmiilliittaaiirreess  ddeess  ppaayyss  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  cceennttrraallee  ssuurr  llee  ssuujjeett  dd’’iinnttéérrêêtt  

ccoommmmuunn  ssoonntt  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  uunn  cclliimmaatt  ddee  ccoonnffiiaannccee  

eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  eett  aappaaiisséé  lleess  tteennssiioonnss  ;;  

  CCoonncceennttrreerr  lleess  pprrooggrraammmmeess  dd’’aaccttiioonn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL  ssuurr  llee  pprroojjeett  àà  

ffoorrtt  ppootteennttiieell  iinnttééggrraatteeuurr  eett  aassssuurreerr  uunn  ffiinnaanncceemmeenntt  aaddééqquuaatt  aaffiinn  

dd’’éévviitteerr  llaa  ddiissppeerrssiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  mmaaxxiimmiisseerr  lleess  bbéénnééffiicceess  

iimmmmééddiiaattss  ppoouurr  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess..              
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

AAuu  tteerrmmee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  qquuii  aa  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCIIRRGGLL..  NNoouuss  aavvoonnss  eessssaayyééee  ddee  

ddéémmoonntteerr  ccoommmmeenntt  llaa  CCIIRRGGLL  ddeevvrraaiitt  ss’’iimmpplliiqquuéé  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  

ccoonnfflliittss  ddaannss  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  aaffiinn  ddee  rrééaalliisseerr  ssoonn  

iinnttééggrraattiioonn..  

LLaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  eesstt  eenn  pprrooiiee  ddeess  ccoonnfflliittss  ddee  

mmuullttiiffoorrmmeess  ((iinntteerrééttaattiiqquueess,,  iinntteerrnneess,,  ppoolliittiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess))..  LLeess  

ddoonnnnééeess  aaccttuueelllleess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddéémmoonnttrreenntt  qquuee  llaa  ppaaiixx  dduurraabbllee  ddaannss  llaa  

rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  ddeemmaaiinn  ssii  cceerrttaaiinneess  ccoonnddiittiioonnss  nnee  

ssoonntt  ppaass  rreemmpplliieess  nnoottaammmmeenntt  llee  rreettoouurr  ddeess  rreeffuuggiiééss  ddaannss  lleeuurrss  ppaayyss  

rreessppeeccttiiffss  ccaarr  pplluussiieeuurrss  ccoonnfflliittss  oonntt  ééttéé  ooccccaassiioonnnnéé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  

rrééffuuggiiééss  ppaarr  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree  ppaayyss..  

PPoouurr  ffaacciilliitteerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee,,  llaa  CCIIRRGGLL  ddooiitt  

pprroommoouuvvooiirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  ttoouuttee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  eett  

ddeeuuxxiièèmmeemmeenntt  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddooiivveenntt  rreessppeecctteerr  lliibbrreemmeenntt  lleess  

eennggaaggeemmeennttss  ssoouussccrriittss  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  aaccccoorrddss  qquuii  oonntt  ééttéé  ssiiggnnééss..  

AA  ccee  nniivveeaauu,,  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddooiivveenntt  ccoommmmeenncceerr  àà  

ccoonnssttrruuiirree  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnnneeccttééeess  eett  

iinntteerrccoonnnneeccttééeess  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  pprroommoouuvvooiirr  lleeuurr  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  

eett  ppaarrttaannttee  ddee  lleeuurr  iinnttééggrraattiioonn..    

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddooiivveenntt  ddoonncc  ccoommpprreennddrree  

eett  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree  qquuee  llee  ddeessttiinn  ddee  lleeuurr  ppooppuullaattiioonn  eesstt  lliiéé  àà  lleeuurr  

ccaappaacciittéé  eett  vvoolloonnttéé  dd’’iinnttééggrreerr  lleess  ééccoonnoommiieess  ddee  lleeuurrss  EEttaattss  eenn  ssuurrmmoonnttaanntt  

lleess  oobbssttaacclleess  ppoolliittiiqquueess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiooccuullttuurreellllee  àà  ttoouuttee  

iinnttééggrraattiioonn  ppaarrffaaiittee..  
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