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EEPPIIGGRRAAPPHHEE  

  

  

  

MMoonn  ââmmee  eexxaallttee  llee  sseeiiggnneeuurr,,  eett  mmoonn  eesspprriitt  ssee  rrééjjoouuiitt  eenn  DDiieeuu,,  mmoonn  

ssaauuvveeuurr,,……ppaarrccee  qquuee  llee  TToouutt--PPuuiissssaanntt  aa  ffaaiitt  ppoouurr  mmooii  ddee  ggrraannddeess  cchhoosseess..  SSoonn  NNoomm  

eesstt  SSaaiinntt,,  eett  ssaa  mmiisséérriiccoorrddee  ss’’éétteenndd  dd’’ââggee  eenn  ââggee  ssuurr  cceeuuxx  qquuii  llee  ccrraaiiggnneenntt..  

««  LLuucc  11  ::4466--5555  »»  
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DDEEDDIICCAACCEESS  

  

  

AApprrèèss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  dduurr  llaabbeeuurr,,  nnuuss  vvooiiccii  àà  llaa  ffiinn  ddee  nnooss  ééttuuddeess  

qquuii  nn’’aauurraaiitt  ppaass  ppuu  ss’’aacchheevveerr  ssaannss  llee  ssoouuffffllee  ddee  vviiee  eett  llaa  ggrrââccee  ccoommbbiieenn  

iinnddiissppeennssaabblleess  qquuee  llee  DDiieeuu  TToouutt--PPuuiissssaanntt  nnoouuss  aa  aaccccoorréé  ;;  qquu’’iill  ttrroouuvvee  nnee  ffuutt--ccee--qquuee  

ddaannss  ccee  bboouutt  ddee  pphhrraassee,,  nnoottrree  pprrooffoonnddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  

NNoouuss  ddééddiioonnss  aauussssii  cceettttee  œœuuvvrree  ::  

  AA  nnooss  ffeeuu  ppaarreennttss  GGEEBBEEDDEE  TTOONNGGAA  eett  SSooffiiee  TTOONNGGAA  ;;  

  AAuu  ccoouuppllee  RRéévvéérreenndd  PPaasstteeuurr  MMaarrcc  DDeeoolloo  TToonnggaa  ;;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AAssccaaiinn  GGBBAADDEEWWIIGGOO  
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

  

CC’’eesstt  ppoouurr  nnoouuss  uunn  ddeevvooiirr,,  aavvaanntt  ddee  tteerrmmiinneerr  ccee  ttrraavvaaiill  ddee  bbiieenn  

vvoouullooiirr  rreemmeerrcciieerr  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  mmoonnssiieeuurr  llee  pprrooffeesssseeuurr  LLOOHHAATTAA  

TTAAMMBBWWEE  RReennéé  qquuii  eenn  ddééppiitt  ddee  sseess  mmuullttiippllee  ooccccuuppaattiioonnss  aa  vvoouulluu  aassssuurreerr  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ddee  nnoottrree  mméémmooiirree  ssaannss  hhééssiittaattiioonn  ;;  

NNoottrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  vvaa  ééggaalleemmeenntt  àà  CCTT  KKAANNGGAA  CCaarriinnee  qquuii  

nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  dd’’aacccceepptteerr  ddee  ccoollllaabboorreerr  aavveecc  nnoouuss  ccoommmmee  llee  rraappppoorrtteeuurr  ddee  

cceettttee  œœuuvvrree  ;;  

AA  ttoouutteess  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’IISSTTMM//KKiinn  eenn  ggéénnéérraallee  eett  aauu  ccoorrppss  

pprrooffeessssoorraalleess  ddee  llaa  sseeccttiioonn  ddee  GGIISS  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  nnoouuss  aavvooiirr  ddoonnnnéé  ddeess  

eennsseeiiggnneemmeennttss  ddee  qquuaalliittéé..  

NNoottrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  vvaa  aauussssii  ééggaalleemmeenntt  ccoouuppllee  BBeennjjaammiinn  

LLEENNGGEE,,  qquuii,,  ppaarr  lleeuurr  ssoouuttiieenntt  mmoorraall,,  mmaattéérriieell  eett  ffiinnaanncciieerr  oonn  mmaarrqquuéé  nnoottrree  

ppaassssaaggee  dduurraanntt  nnoottrree  ééttuuddee  ;;  

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ttoouuttee  llaa  ffaammiillllee  TTOONNGGAA  ppoouurr  lleeuurr  ssoouuttiieenntt  

ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  nnoottaammmmeenntt  ::  tteennttee  JJoosséépphhiinnee  YYoowwaallaa  TToonnggaa,,  

nnoottrree  ppèèrree  ccaaddeett  JJeeaann  PPaauull  TToonnggaa,,  nnooss  ffeeuuss  ggrraannddss  ppaarreennttss  JJaaccoobb  TToonnggaa  eett  

AAlliiddaa  DDaakkoo’’  TToonnggaa  nnoouuss  nnee  vvoouuss  oouubblliieerroonnss  jjaammaaiiss  ;;  

AA  ttoouuss  mmeess  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  jjee  ddiiss  iinnffiinniimmeenntt  mmeerrccii  ppoouurr  ttoouutt  eett  

qquuee  llee  TToouutt--PPuuiissssaanntt  vvoouuss  ccoommbblleess  ddee  ssaa  ggrrââccee  eett  ssoonn  aammoouurr  iinnffiinnii  ;;  

NNoouuss  ttéémmooiiggnnoonnss  nnoottrree  pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee  aauuxx  ccoollllèègguueess,,  

ccaammaarraaddeess  eett  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  lluuttttee,,  ppoouurr  aavvooiirr  rréésseerrvvéé  àà  nnoottrree  eennddrrooiitt  llee  

sseennss  dd’’aammiittiiéé  eett  dduu  ttrraavvaaiill  eenn  ééqquuiippee  eett  ppoouurr  lleess  ssaaccrriiffiicceess  eenndduurrééss  

eennsseemmbbllee,,  àà  ttoouuss  uunn  ggrraanndd  mmeerrccii  ;;  

AA  ttooii  qquuii  sseerraa  mmaa  ccoommppaaggnnee  ddee  vviiee  eett  àà  nnoottrree  pprrooggéénniittuurree,,  qquuee  

ccee  ttrraavvaaiill  ssooiitt  ppoouurr  vvoouuss  ttoouuss  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ll’’aammoouurr  eett  ddeess  ssaaccrriiffiicceess,,  qquuii  

ddeevvrraa  ccaarraaccttéérriisseerr  nnoottrree  eexxiisstteennccee  ;;  

AA  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  nnoouuss  aauurraaiitt  rreenndduu  sseerrvviiccee,,  ddee  llooiinn  oouu  ddee  

pprrèèss,,  eett  qquuii  nnee  vvooiitt  ppaass  ssoonn  nnoomm  rreepprriiss  ddaannss  ccaarrnneett  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee,,  

ttrroouuvvee  aavveecc  lleess  pprréécciittééss,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnooss  sseennttiimmeennttss  ddee  ggrraattiittuuddeess  lleess  

pplluuss  ddiissttiinngguuééss  

AA  vvoouuss  ttoouuttss  nnoouuss  ddiissoonnss  mmeerrccii  eett  qquuee  DDiieeuu  vvoouuss  bbéénniissssee..  

AAssccaaiinn  GGbbaaddeewwiiggoo  NNzzaaggiiffii      
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LLIISSTTEE  DDEESS  SSIIGGLLEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

  

AAFFDDLL    ::  AAlllliiaannccee  ppoouurr  llaa  FFoorrccee  DDéémmooccrraattiiqquuee  ddee  llaa  LLiibbéérraattiioonn  

AAGG      ::  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  GGeessttiioonnnnaaiirree  

AAgg  BB22    ::  AAggeenntt  dduu  BBuurreeaauu  

AAgg..  AAuuxx    ::  AAggeenntt  AAuuxxiilliiéé  

AAtttt..  BB11    ::  AAttttaacchhéé  dduu  BBuurreeaauu  PPrreemmiieerr  DDeeggrréé  

AAtttt..  BB22    ::  AAttttaacchhéé  dduu  BBuurreeaauu  DDeeuuxxiièèmmee  DDeeggrréé  

AASSBBLL    ::  AAssssoocciiaattiioonn  ssaannss  BBuutt  LLuuccrraattiiff  

AArrtt      ::  AArrttiiccllee  

CCTT      ::  CChheeff  ddeess  TTrraavvaauuxx  

CCNNSS      ::  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  SSééccuurriittéé  eett  SSeerrvviiccee  NNaattiioonnaall    

                                            dd’’IInntteelllliiggeennccee  eett  ddee  PPrrootteeccttiioonn  

FFOOMMEECCOO    ::  FFoonnddss  MMééddiiccaall  CCoonnggeellaaiiss  

FFCC      ::  FFrraanncc  CCoonnggoollaaiiss  

GGIISS      ::  GGeessttiioonn  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  ddee  SSaannttéé  

HHPPGGRRKK    ::  HHôôppiittaall  PPrroovviinncciiaall  GGéénnéérraall  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  

HHMMYY    ::  HHôôppiittaall  MMaammaann  YYeemmoo  

IISSTTMM      ::  IInnssttiittuutt  SSuuppéérriieeuurr  ddeess  TTeecchhnniiqquueess  MMééddiiccaalleess  

IINNSSSS      ::  IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  

KKiinn      ::  KKIINNSSHHAASSAA  

KKmm      ::  KKiilloommèèttrree  

OOIITT      ::  OOrrggaanniissaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  TTrraavvaaiill  

OOMMSS      ::  OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé  

PPrroo  ssaannttéé    ::  PPrrooffeessssiioonnnneell  ddee  llaa  SSaannttéé  
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%%      ::  PPoouurrcceennttaaggee    

RRDDCC      ::  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

RREEGGIIDDEESSOO  ::  rrééggiiee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  eeaauuxx  

SSNNEELL    ::  SSoocciiééttéé  NNaattiioonnaallee  dd’’EElleeccttrriicciittéé  

SSOONNAASS    ::  SSoocciiééttéé  NNaattiioonnaallee  dd’’AAssssuurraannccee  

SSMMIIGG    ::  SSaallaaiirree  MMiinniimmuumm  IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell    
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

11..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ttrraavvaaiill  ss’’aatttteenndd  àà  uunnee  rrééccoommppeennssee,,  dd’’ooùù  

ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  3388  ;;  llee  ssttaattuutt  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  aaggeennttss  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  

ddiissppoossee  qquuee  ::  ««  ll’’aaggeenntt  aa  ddrrooiitt  àà  uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  »»..  EEllllee  ccoommpprreenndd  llee  

ttrraaiitteemmeenntt  eett  lleess  pprriimmeess..  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ttaaxxaabbllee..  EEllllee  eesstt  ppaayyééee  ppaarr  

mmooiiss..  OOnn  ddiissttiinngguuee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  iinniittiiaall  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  aaccqquuiiss..  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  

iinniittiiaall  eesstt  cceelluuii  qquuii  eesstt  aattttaacchhéé  aauu  ggrraaddee  ddoonntt  ll’’aaggeenntt  eesstt  rreevvêêttuu..  LLee  

ttrraaiitteemmeenntt  aaccqquuiiss  eesstt  ttrraaiitteemmeenntt  iinniittiiaall  mmaajjoorréé  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  aannnnuueelllleess  

ddééccoouullaanntt  ddee  ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  ttrraaiitteemmeenntt..11  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ssaannttéé  ssoonntt  ppaarrttoouutt  

pprrééooccccuuppééss  ppaarr  ll’’eexxooddee  ddeess  cceerrvveeaauuxx,,  ttaanntt  eennttrree  lleess  ppaayyss  qquu’’eennttrree  lleess  

rrééggiioonnss  dd’’uunn  mmêêmmee  ppaayyss,,  mmaaiiss  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  ccee  ssuujjeett  nn’’eesstt  eesstt  eennccoorree  qquu’’àà  

cceess  ddéébbuuttss..lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  ssuuiivveenntt  lleess  aaxxeess  ddee  

mmiiggrraattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  pprrooffeessssiioonnnneellss..  DDaannss  uunnee  mmêêmmee  rrééggiioonn,,  oonn  

oobbsseerrvvee  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  eennttrree  ppaayyss  ppaauuvvrreess  eett  ppaayyss  rriicchheess,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  

llaa  RRDDCC  àà  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd..  LLaa  ffoorrmmee  ddee  ll’’eexxooddee  ddeess  cceerrvveeaauuxx  llaa  pplluuss  

ccoonnttrroovveerrssééeess  eesstt  llaa  mmiiggrraattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  ss’’ooppèèrree  

eennttrree  lleess  ppaayyss  ppaauuvvrreess  eett  lleess  ppaayyss  rriicchheess..22  

AA  cceett  eeffffeett,,  llaa  mmooddiicciittéé  ddeess  ssaallaaiirreess  aaccttuueelllleemmeenntt  pprrooppoossééss  ppaarr  llaa  

ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eenn  RRDDCC,,  ccoommpprroommeett  ggrraavveemmeenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  lleess  aauuttrreess  

sseecctteeuurrss,,  mmaaiiss  aauussssii  cceelluuii  ddee  llaa  ssaannttéé  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  

nnaattiioonnaallee  ddee  ssaannttéé  bbaassééee  ssuurr  lleess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirreess  eett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  

dd’’aauuttrreess  pprriioorriittééss  ttaanntt  nnaattiioonnaalleess  qquu’’iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  LLee  ccaarraaccttèèrree  nnoonn  

aattttrraayyaanntt  ddeess  ssaallaaiirreess  ppaayyééss  ccrrééee  uunnee  iinnssttaabbiilliittéé  dduu  ppeerrssoonnnneell  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  

aaiinnssii  ddaannss  uunnee  rreecchheerrcchhee  ccoonnttiinnuuee  ddee  mmiieeuuxx  ooffffrraanntt..33    

EEuu  ééggaarrdd  àà  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  iill  nn’’yyaa  ppaass  uunnee  

bboonnnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

CCaarr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ss’’aabboorrddee  ssoouuss  ddiifffféérreennttss  aanngglleess  qquuii  

iimmpplliiqquueenntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’oouuttiillss  ddiifffféérreennttss..  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddooiitt  êêttrree  aabboorrddééee  ssoouuss  ll’’aannggllee  ssoocciiaall  eett  

ssoouuss  ll’’aannggllee  ééccoonnoommiiqquuee..  DD’’ooùù,,  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  pprreenndd  ddee  pplluuss  

eenn  pplluuss  dd’’iimmppoorrttaannccee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess..  

                                                           

1 Statut de carrière des agents des services publics, article 38. Page 17  
2Rapport sur la santé dans le monde 2003, OMS, chap.7 ; le système de santé : des soins de santé intégrés 
fondé sur des principes. Page 13  
3 http.//www. Emro. Int/RCC55/media/pd/EMRC55 info6 afr.pdf 
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LL’’iimmppoorrttaannccee  aattttaacchhééee  ppaarr  llee  ssaallaarriiéé  àà  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  qquu’’iill  ppeerrççooiitt,,  lleess  

ccoommppaarraaiissoonnss  qquu’’iill  ooppèèrree,,  lleess  aatttteenntteess  qquuii  ssoonntt  lleess  ssiieennnneess,,  ddoonnnneenntt  àà  llaa  

ppoolliittiiqquuee  ssaallaarriiaallee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  uunnee  ggrraannddee  iinnfflluueennccee  ssuurr  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  ssaallaarriiéé  aauu  ttrraavvaaiill..  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  

ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ffaaccee  àà  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  

ll’’aauuttoorriittéé  ppuubblliiqquuee  rreessttee  pprrééccaaiirree,,  ccaarr  uunn  hhuuiissssiieerr  ttoouucchhee  uunn  ssaallaaiirree  mmeennssuueell  

ddee  5555..000000FFCC  ssooiitt  22111155,,3388FFCC  ppaarr  jjoouurr..  OOrr,,  llee  sseeuuiill  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  jjoouurrnnaalliièèrree  dd’’uunn  aaggeenntt  sseelloonn  lleess  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eesstt  

ffiixxéé  àà  33  ddoollllaarrss  ppaarr  jjoouurr..  DDoonncc  llee  ssaallaaiirree  qquuee  ttoouucchhee  uunn  hhuuiissssiieerr  ppoouurr  nnee  cciitteerr  

qquuee  cceett  eexxeemmppllee  ddaannss  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  

nnee  lleeuurr  ppeerrmmeett  ppaass  ddee  nnoouueerr  lleess  ddeeuuxx  bboouuttss  dduu  mmooiiss,,  oouu  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  

bbeessooiinnss  pprriimmaaiirreess..  

PPoouurr  ccee,,  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddaannss  llaa  mmoottiivvaattiioonn  

ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  

nnoouuss  aammèènnee  aauuxx  qquueessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

11..  QQuueellllee  eesstt  ll’’iinncciiddeennccee  ddee  llaa  mmooddiicciittéé  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  lleess  

ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss    ssuurr  

llaa  ddéémmoottiivvaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  

rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ??  

22..  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ccoonnssttiittuuee--tt--eellllee  uunn  ddrrooiitt  ppoouurr  lleess  aaggeennttss  ddee  

ll’’HHPPGGRRKK  ??  

33..  QQuueellllee  eesstt  ll’’aapppprrééhheennssiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHGGPPRRKK  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  ??  

22..  HHYYPPOOTTHHEESSEESS  

LL’’hhyyppootthhèèssee  ccoonnssttiittuuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrééppoonnsseess  pprroovviissooiirreess  

ssoouulleevvééeess  ddaannss  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee..  CCee  qquuii  nnoouuss  ppoouussssee  àà  rrééppoonnddrree  sseelloonn  

ll’’oorrddrree  ddeess  qquueessttiioonnss  ccii--ddeessssuuss  ::  

  LL’’iinncciiddeennccee  ddee  llaa  mmooddiicciittéé  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  lleess  

ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  

ssuurr  llaa  ddéémmoottiivvaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHGGPPRRKK  sseerraaiitt  llee  mmaannqquuee  ddee  

ddéévvoouueemmeenntt  àà  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddeess  ttaacchheess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  

aattttrriibbuuééss  oouu  llaa  ddéémmoottiivvaattiioonn  aauu  ttrraavvaaiill,,  llee  ttaauuxx  éélleevvéé  

dd’’aabbsseennttééiissmmee,,  ll’’aarrrriivvéé  ttaarrddiivvee  eett  llee  ddééppaarrtt  ssii  ttôôtt  dduu  ttrraavvaaiill  eett  llee  

ddééssiinnttéérreesssseemmeenntt  aauu  sseerrvviiccee..    

    

  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  sseerraaiitt  uunn  ddrrooiitt  qquuii  uusseerraaiitt    ppoouurr  lleess  aaggeennttss  ddee  

ll’’HHGGPPRRKK..  
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  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  aauuxx  aaggeennttss  ddee  

ll’’HHGGPPRRKK  sseerraaiitt  ttrrèèss  iinnssuuffffiissaannttee..      

33..  CCHHOOIIXX  EETT  IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT  

LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  hhôôppiittaauuxx  ppuubblliiccss  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  ((RRDDCC))  

ppoossee  bbeeaauuccoouupp  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ccee  ddeerrnniieerr  tteemmppss..  LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  

ddeessttiinnéé  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr  llaa  ffiinnaalliittéé  ddee  ll’’hhôôppiittaall  qquuii  eesstt  llee  bbiieenn  êêttrree  dduu  

mmaallaaddee,,  ccee  ssoonntt  ddééttoouurrnnééss  ddee  lleeuurrss  oobbjjeettss  mmaajjeeuurrss,,  ssuuiittee  àà  uunnee  mmaauuvvaaiissee  

rréémmuunnéérraattiioonn..  EEnn  oouuttrree,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  lleess  mmoouuvveemmeennttss  mmaassssiiffss  ddee  cceettttee  

ccaattééggoorriiee  ddeess  aaggeennttss  vveerrss  lleess  ppaayyss  ooùù  llee  nniivveeaauu  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  éélleevvéé  

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  nnoottrree  ppaayyss..  

AA  cceett  eeffffeett,,  ppaarr  llee  ssoouuccii  ddee  mmaaiinntteenniirr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddeess  nnooss  aaggeennttss,,  

ll’’ééttuuddee  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddaannss  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ddeess  

mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ggéénnéérraall  pprroovviinncciiaall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa,,  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  ddéécceelleerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  qquuii  ffoonntt  qquuee  lleess  aaggeennttss  ddee  

cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  ssee  ddééssiinnttéérreesssseenntt  aauu  ttrraavvaaiill  ssuuiittee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  ppeerrççuuee..  PPaarr  aaiilllleeuurrss  ;;  nnoouuss  vvoouulloonnss  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  

aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouuvvaanntt  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  

àà  ccoommpprreennddrree  lleess  aatttteenntteess  ddeess  aaggeennttss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ttrraavvaaiill  eett  àà  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  eennffiinn  ddee  mmoottiivveerr  llee  ppeerrssoonnnneell  àà  bbiieenn  eexxeerrcceerr  lleeuurrss  

pprrooffeessssiioonnss..  

44..  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDUU  SSUUJJEETT  

TToouutt  ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee  ddooiitt  êêttrree  ddéélliimmiittéé  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  

ll’’eessppaaccee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  lleecctteeuurrss  ddee  ppoouuvvooiirr  ssee  ssiittuuéé  eett  aauuxx  ffuuttuurreess  

cchheerrcchheeuurrss  ddee  ssaavvooiirr  llee  ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell  cceettttee  ééttuuddee  àà  ééttéé  mmeennééee..  

AA  cceett  eeffffeett,,  ddaannss  llee  tteemmppss,,  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  ccoouuvvrree  uunnee  ppéérriiooddee  

aallllaanntt  ddee  22000099  àà  22001100..  QQuuaanntt  àà  ll’’eessppaaccee,,  nnoouuss  aavviioonnss  ooppttééss  ppoouurr  ll’’hhôôppiittaall  

ggéénnéérraall  pprroovviinncciiaallee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  eexx  mmaammaann  yyeemmoo  qquuii  eesstt  uunnee  

iinnssttiittuuttiioonn  ssaanniittaaiirree  dduu  nniivveeaauu  sseeccoonnddaaiirree  ddaannss  llaa  ppyyrraammiiddee  ddeess  ssooiinnss  ddee  

ssaannttéé  pprriimmaaiirreess  tteellss  qquuee  ccoonnççuu  eenn  RRDDCC..  

55..  MMEETTHHOODDEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

PPoouurr  aatttteeiinnddrree  ll’’oobbjjeeccttiiff  ffiixxéé,,  ttoouutt  ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee  ssee  rrééaalliissee  

ssuurr  bbaassee  ddeess  mméétthhooddeess  eett  tteecchhnniiqquueess  aapppprroopprriiééeess..    
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11..  LLaa  mméétthhooddee      

EEsstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess  ppaarr  lleessqquueelllleess  uunnee  

ddiisscciipplliinnee  cchheerrcchhee  àà  aatttteeiinnddrree  lleess  vvéérriittééss  qquu’’eellllee  ppoouurrssuuiitt..44  

CCee  ssoonntt  aauu  sseennss  ssttrriicctt,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoouurraannttss  eexxpplliiccaattiiffss  qquuii  

ddoonnnneenntt  lleess  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoolllleeccttééeess  ppaarr  lleess  tteecchhnniiqquueess..  EElllleess  ssoonntt  

nnoommbbrreeuusseess  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  uuttiilliissééeess  ddee  mmaanniièèrree  aapppprroopprriiééee  eett  

ccoommpplléémmeennttaaiirree..55    

SSeelloonn  OOWWAANNDDJJAALLOOLLAA  WWEELLOO,,  llaa  mméétthhooddee  eesstt  ccoommpprriissee  

ccoommmmee  llaa  vvooiiee  oouu  uunn  cchheemmiinn  àà  ssuuiivvrree  ppaarr  uunn  cchheerrcchheeuurr  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ppoouurrssuuiivviiss..66  

EEllllee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  ddéémmaarrcchhee  llooggiiqquuee  eett  

rraattiioonnnneellllee  ddee  ll’’eesspprriitt  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  àà  llaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  

dd’’uunnee  vvéérriittéé..77    

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  nnoottrree  mméémmooiirree  eesstt  rreenndduu  

ppoossssiibbllee  ssuurr  bbaassee  ddeess  mméétthhooddeess  ssuuiivvaanntteess  ::          

  LLaa  mméétthhooddee  ffoonnccttiioonnnnaalliissttee  ::  cceellllee--  ccii  nnoouuss  ppeerrmmeett  dd’’aapppprréécciieerr  

ll’’iinncciiddeennccee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssuurr  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ;;          

  LLaa  mméétthhooddee  ssttrruuccttuurraalliissttee  ::  cceellllee--ccii  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  

ccoommpprreennddrree  qquuee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  uunn  ddrrooiitt  ccoommmmee  tteell  

ccoonnddiittiioonnnneerraaiitt  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

22..  TTeecchhnniiqquueess    

PPoouurr  OOWWAANNDDJJAALLOOLLAA  WW..,,  llaa  tteecchhnniiqquuee  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  

lleess  mmooyyeennss  uuttiilliissééss  ppaarr  llee  cchheerrcchheeuurr  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  sseess  oobbjjeeccttiiffss..88    

PPoouurr  LLoohhaattaa  TT..,,  lleess  tteecchhnniiqquueess  ssoonntt  ddeess  oouuttiillss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  aauu  

cchheerrcchheeuurr  ddee  ccoolllleecctteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess,,  lleessqquueelllleess  sseerroonntt  

oorrggaanniissééeess  ppaarr  lleess  mméétthhooddeess  ppoouurr  ppaasssseerr  llee  sseennss..99    

                                                           

4 R. PINTO R. &GRAWITH,  méthode de science sociale, Dalloz, Paris 1971. P.289 
5 Lohata Tambwe Okitokosa Paul René, méthodologie et épistémologie des sciences sociale via science 
politique et Administrative, les éditions Press Universitaires du Sankuru, P.5  
6 OWANDJALOLA WELO, notes de cours de méthodologie de la recherche scientifique, édi conscience Africaine  
                                            à l’usage des étudiants de G2 GIS, ISTM/Kin, 2006-2008, P. 9  
7 MPS, bureau des études, des recherches opérationnelles et de planification des références, 3ème rapport 
                                              technique série de GENEVE, mars, 1989, P.71   
8 OWANDJALOLA WELO, op.cit, P.7 
9 Lohata T. op.cit, P.28 
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PPoouurr  CCAAPPLLOOWW,,  rriieenn  nnee  ppeeuutt  rreemmppllaacceerr  llee  ccoonnttaacctt  dduu  cchheerrcchheeuurr  

aavveecc  ssoonn  cchhaammpp  dd’’ééttuuddeess  eett  aauuccuunnee  tteecchhnniiqquuee  nn’’eesstt  ccaappaabbllee  dd’’aappppoorrtteerr  

aauuttaanntt  dd’’iiddééeess  nnoouuvveelllleess..1100  

PPoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  nnoottrree  mméémmooiirree,,  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  

uussaaggee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ssuuiivvaanntteess  ::          

  LLaa  tteecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirree  ::  cceellllee--ccii  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  

ccoonnssuulltteerr  lleess  oouuvvrraaggeess,,  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess,,  lleess  

mméémmooiirreess,,  lleess  nnootteess  ddee  ccoouurrss,,  lleess  ssyyllllaabbuuss,,  lleess  rreevvuueess  aaiinnssii  qquuee  

lleess  ddiifffféérreennttss  aauuttrreess  ddooccuummeennttss  eett  ppuubblliiccaattiioonn  qquuii  oonntt  uunn  

rraappppoorrtt  aavveecc  nnoottrree  ssuujjeett  ddee  mméémmooiirree  ;;            

  LLaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ((iinntteerrvviieeww))  ::  EEllllee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  

dd’’eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  ddee  

ll’’HHPPGGRRKK  eenn  vvuuee  ddee  rrééccoolltteerr  lleess  ddoonnnnééeess  ffiiaabblleess  eett  ddee  rreeccuueeiilllliirr  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  

nnoottrree  mméémmooiirree..        

66..  CCAANNEEVVAASS  

  EEnn  ddeehhoorrss  ddee  cceettttee  iinnttrroodduuccttiioonn,,  ccee  ttrraavvaaiill  rreennffeerrmmee  eenn  ssoonn  sseeiinn  

ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  ddoonntt  ;;  llee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  pprréésseennttee  llee  mmiilliieeuu  ddee  nnoottrree  ééttuuddee,,  

llee  ddeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree  rreellaattee  lleess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ggéénnéérraalleess  aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  nnoottrree  

ssuujjeett,,  llee  ttrrooiissiièèmmee  cchhaappiittrree  ppoorrttee  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  

ll’’HHGGPPRRKK  eett  lleess  iinncciiddeenncceess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssuurr  llaa  ddéémmoottiivvaattiioonn..  UUnnee  

ccoonncclluussiioonn  ssuuiivviiee  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss  mmeettttrroonntt  ffiinn  aauu  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill                    

    

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

10 CAPLOW, cité par MWENE BATENDE, notes de cours de sociologie générale à l’usage des étudiants de G1  
                                               relations internationales, UNIKIN, 2001-2002, P.43 
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CCHHAAPPIITTRREE  II::  GGEENNEERRAALLIITTEESS  SSUURR  LL’’HHOOPPIITTAALL  GGEENNEERRAALL  

PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  DDEE  KKIINNSSHHAASSAA  

  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree,,  nnoouuss  aalllloonnss  pprréésseenntteerr  nnoottrree  cchhaammpp  dd’’ééttuuddee  

qquuii  sseerraa  ssuubbddiivviisséé  eenn  33  sseeccttiioonnss..  LLaa  pprreemmiièèrree  ééppiinnggllee  ll’’aassppeecctt  pphhyyssiiqquuee  aavveecc  

ll’’hhiissttoorriiqquuee  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  sseeccttiioonn  ddoonnnnee  ll’’aassppeecctt  

oorrggaanniissaattiioonnnneell..  LLaa  ttrrooiissiièèmmee  eett  ddeerrnniièèrree  sseeccttiioonn  ddééccrriitt  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  

ll’’HHPPGGRRKK..  

II..11..  AASSPPEECCTT  PPHHYYSSIIQQUUEE      

II..11..11..  HHiissttoorriiqquuee  ddee  ll’’HHGGPPRRKK  

EEnn  11991122,,  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  hhôôppiittaall  àà  ll’’oorriiggiinnee  ssiimmppllee  ddiissppeennssaaiirree  ddee  

llaa  ccoolloonniiee  rreecceevvaanntt  ddeess  ssooiinnss  aammbbuullaattooiirreess  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss  iinnddiiggèènneess  ddee  

LLééooppoolldd  VViillllee..  

EEnn  11992244,,  aavveecc  ll’’eexxppaannssiioonn  ddeess  ssoocciiééttééss  CCHHAANNIICCSS  eett  UUTTEEXX  aaiinnssii  

qquuee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  cchheemmiinn  ddee  ffeerr  ddee  MMaattaaddii  LLééooppoolldd  vviillllee  eennttrraaiinnèèrreenntt  

uunnee  ffoorrttee  mmiiggrraattiioonn  eett  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ((LLééooppoolldd  vviillllee))  àà  ll’’ééppooqquuee,,  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ss’’aavvèèrree  

iinnddiissppeennssaabbllee..  LL’’hhôôppiittaall  aa  uunnee  ggrraannddee    ccaappaacciittéé  ddee  8800  lliittss  ssoouuss  ll’’aappppeellllaattiioonn  

ddee  ««  ll’’hhôôppiittaall  CCoonnggoollaaiiss  »»  ssoouuss  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  MMaaddaammee  NNIICCKKEERR  ccoommpprreennaanntt  

qquuaattrree  ddiisscciipplliinneess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ::  llaa  mmééddeecciinnee  iinntteerrnnee,,  llaa  cchhiirruurrggiiee,,  llaa  

ggyynnééccoollooggiiee  oobbssttééttrriiqquuee  eett  llaa  ppééddiiaattrriiee..  

EEnn  11993300,,  ll’’hhôôppiittaall  CCoonnggoollaaiiss  ss’’eennrriicchhiitt  ddee  ttrrooiiss  ppaavviilllloonnss  ddee  

ssppéécciiaalliittééss  ((OOpphhttaallmmoollooggiiee,,  SSttoommaattoollooggiiee  eett  OOttoo--RRhhiinnoollaarryynnggoollooggiiee))  eett  ssaa  

ccaappaacciittéé  ppaassssee  ddee  8800  àà  115500  lliittss..  

EEnn  11995588,,  ll’’hhôôppiittaall  CCoonnggoollaaiiss  ddeevviieenntt  ««  HHôôppiittaall  LLEEOO--EESSTT  »»  eett  ssaa  

ccaappaacciittéé  eesstt  ppoorrttééee  àà  11002255  lliittss..  

EEnn  11996633,,  aapprrèèss  aacccceessssiioonn  dduu  CCoonnggoo  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  ll’’hhôôppiittaall  

LLEEOO--EESSTT  ddeevviieenntt  ««  ll’’hhôôppiittaall  GGéénnéérraall  CCoonnggoollaaiiss  »»..  

AApprrèèss  pplluussiieeuurrss  ggeessttiioonnss  qquuee  ll’’hhôôppiittaall  aa  ccoonnnnuu,,  eenn  vveerrttuu  ddee  

ll’’oorrddoonnnnaannccee  nn°°6688//339911dduu  2211  OOccttoobbrree  11996688,,  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’hhôôppiittaall  GGéénnéérraall  

CCoonnggoollaaiiss  eesstt  ccoonnffiiééee  aauu  ffoonnddss  MMééddiiccaall  dduu  CCoonnggoo((FFOOMMEECCOO)),,  uunnee  

aassssoocciiaattiioonn  ssaannss  bbuutt  lluuccrraattiiff  ((AASSBBLL))  aavvaaiitt  ppoouurr  mmiissssiioonn  eesssseennttiieellllee  llaa  

rrééoorrggaanniissaattiioonn  eett  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’hhôôppiittaall,,  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  ll’’aassssiissttaannccee  

tteecchhnniiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  BBeellggee  ccoonnssttiittuuééee  ddeess  mmééddeecciinnss  

BBeellggeess  eett  AAmméérriiccaaiinnss..  LLaa  FFOOMMEECCOO  cchhaannggeerraa  ll’’aappppeellllaattiioonn  eenn  11997700  ppoouurr  

ddeevveenniirr  llee  FFoonnddss  MMééddiiccaall  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn..  
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EEnn  11997722,,  eenn  mméémmooiirree  ddee  llaa  ddééffuunnttee  mmèèrree  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee,,  ffeeuu  pprrééssiiddeenntt  MMOOBBUUTTUU  ddééccééddééee  llee  1188  mmaaii11997711,,  ll’’hhôôppiittaall  eesstt  

bbaappttiisséé  ««  ll’’hhôôppiittaall  MMaammaann  YYEEMMOO  »»  ((HHMMYY))  ddoottéé  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  

jjuurriiddiiqquuee..  

EEnn  11998899,,  ll’’hhôôppiittaall  MMaammaann  YYEEMMOO  ddeevviieenntt  uunnee  eennttrreepprriissee  

ppuubblliiqquuee  àà  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  eett  ssee  ttrroouuvvee  aaiinnssii  ppllaaccéé  ssoouuss  llaa  ddoouubbllee  ttuutteellllee  dduu  

mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  ssaannttéé  ((ttuutteellllee  ggéénnéérraallee))  eett  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ppoorrttee  ffeeuuiillllee  

((ttuutteellllee  tteecchhnniiqquuee))  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  llooii  nn°°7788--000022  dduu  0066  JJaannvviieerr  11998899  ppoorrttaanntt  

ddiissppoossiittiioonn  ggéénnéérraalleess  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess..  

EEnn  11999966,,  eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  ll’’hhôôppiittaall  MMaammaann  YYEEMMOO  cchhaannggee  ddee  

ssttaattuutt  eett  ddeevviieenntt  ««  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  »»..  

EEnn  11999977,,  ddaannss  ll’’aavvèènneemmeenntt  dduu  nnoouuvveeaauu  rrééggiimmee  iissssuu  dduu  

mmoouuvveemmeenntt  iinnssuurrrreeccttiioonnnneell  ddee  ll’’AAFFDDLL,,  ll’’hhôôppiittaall  MMaammaann  YYEEMMOO  aa  pprriiss  llee  

nnoomm  ddee  ««  ll’’HHôôppiittaall  GGéénnéérraall  ddee  KKiinnsshhaassaa  »»  ((HHGGKK))..  

EEnn  22000022,,  ppaarr  llee  ddééccrreett  nn°°  7755//22000022  dduu  0022  JJuuiinn  22000022  ppoorrttaanntt  llaa  

ddiissssoolluuttiioonn  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  àà  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  ((HHôôppiittaall  GGéénnéérraall  ddee  

KKiinnsshhaassaa)),,  llee  ppeerrssoonnnneell  eett  llee  ppaattrriimmooiinnee  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ssoonntt  aaffffeeccttééss  àà  llaa  ssoouuss--

ttuutteellllee  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  ppoouurr  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddéénnoommmméé  

««  HHôôppiittaall  PPrroovviinncciiaall  GGéénnéérraall  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ((HHPPGGRRKK))  

jjuussqquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..  

II..11..22..  SSiittuuaattiioonn  GGééooggrraapphhiiqquuee  

LL’’HHPPGGRRKK  eesstt  iimmppllaannttéé  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  llaa  GGoommbbee  ddaannss  llaa  

vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ssiissee  aauu  nn°°  5544006688  ssuurr  ll’’aavveennuuee  TToommbbaall  BBaayyee  

((ccrrooiisseemmeenntt  ddeess  aavveennuueess  WWaannggaattaa  eett  TToommbbaallBBaayyee))  ssuurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  

9944..334433,,3311mm22  ddoonntt  8800..556655mm22  ppoouurr  lleess  ppaavviilllloonnss,,  33..887733,,2277mm22  ppoouurr  llaa  nnoouuvveellllee  

mmoorrgguuee,,  44..995522,,5522mm22  ppoouurr  ll’’aaccttuueell  tteerrrraaiinn  ddee  ffoooott  bbaallll..  

EEsstt  bboorrnnéé  ::  

  AA  ll’’EEsstt  ppaarr  ll’’aavveennuuee  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ;;  

  AA  ll’’OOuueesstt  ppaarr  ll’’aavveennuuee  WWaannggaattaa  ;;  

  AAuu  NNoorrdd  ppaarr  ll’’aavveennuuee  ccoolloonneell  EEBBEEYYAA  ;;  

  AAuu  ssuudd  ppaarr  llee  jjaarrddiinn  zzoooollooggiiqquuee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  

II..11..33..  MMiissssiioonn  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

LLee  llééggiissllaatteeuurr  aa  ffiixxéé,,  ppoouurr  cceett  hhôôppiittaall  qquuii  eesstt  ppoouurr  llaa  vviillllee  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  llaa  mmiissssiioonn  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

ppoouurr  ::  
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  AAssssuurreerr  àà  llaa  ggrraannddee  mmaassssee  ddee  ppooppuullaattiioonn  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  

ccuurraattiiffss,,  pprréévveennttiiffss  eett  pprroommoottiioonnnneellss  ;;  

  LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  mmaallaaddeess  ttaanntt  eenn  ccoonnssuullttaattiioonn  eexxtteerrnnee  

qquu’’eenn  hhoossppiittaalliissaattiioonn  ;;  

  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  eett  ll’’éédduuccaattiioonn  ssaanniittaaiirree  

eett  nnuuttrriittiioonnnneellllee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ;;  

  AAppppoorrtteerr  ssoonn  ccoonnccoouurrss  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  uunniivveerrssiittaaiirree  eett  

ssuuppéérriieeuurr  mmééddiiccaall  eett  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  

ppaarraammééddiiccaall  ;;  

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  ddaannss  lleess  ddiivveerrss  

ddoommaaiinneess  ddee  llaa  ssaannttéé..  

LL’’hhôôppiittaall  ppeeuutt  eeffffeeccttuueerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  rraattttaacchhaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  

oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff..  

II..11..44..  CCaappaacciittéé  dd’’aaccccuueeiill  

LL’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  aa  uunnee  ccaappaacciittéé  

dd’’aaccccuueeiill  ddee  22000000  lliittss..  AAccttuueelllleemmeenntt  ssuuiittee  àà  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ssoonn  

iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aa  uunnee  ccaappaacciittéé  ddee  11..000044  lliittss..  

II..22..  AASSPPEECCTT  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELL  

II..22..11..  AAssppeecctt  ffoonnccttiioonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

II..22..11..11..  SSttrruuccttuurree  ddee  ggeessttiioonn  

LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ppoouurr  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eesstt  

aassssuurréé  ppaarr  ::  

  LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  

  LLee  ccoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  ;;  

  LLaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee..  

  SSttrruuccttuurree  AAddmmiinniissttrraattiivvee  

LLaa  ssttrruuccttuurree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ppaarr  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ccoommpprreenndd  ::  

  LLaa  ddiirreeccttiioonn  ;;  

  LLee  ddééppaarrtteemmeenntt;;  

  LLee  sseerrvviiccee  ;;  

  LLaa  sseeccttiioonn  ;;  

  LLaa  cceelllluullee..  
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LLaa  ggeessttiioonn  jjoouurrnnaalliièèrree  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  llee  mmééddeecciinn  

DDiirreecctteeuurr,,  sseeccoonnddéé  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  cchheeffss  ddee  ddééppaarrtteemmeenntt  ccii--aapprrèèss  ::  

  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ffiinnaanncceess  ;;  

  DDééppaarrtteemmeenntt  BBiiootteecchhnniiqquuee  ;;  

  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  nnuurrssiinngg  ;;  

  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  RReecchheerrcchhee..  

II..22..22..  HHoorraaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  

LL’’HHPPGGRRKK  eesstt  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  qquuii  ffoonnccttiioonnnnee  ccoommmmee  

ttoouuss  lleess  aauuttrreess  hhôôppiittaauuxx  ppuubblliiccss  ttoouutt  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  pprriinncciippee    ddee  

ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt..  IIll  ffoonnccttiioonnnnee  2244  hheeuurreess  ssuurr  2244  eenn  

ccoommmmeennççaanntt  àà  77hh3300’’..  

PPoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  iill  eexxiissttee  llee  rroouulleemmeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  

aassssuurreerr  cceettttee  ppeerrmmaanneennccee  dduu  jjoouurr  aauu  jjoouurr..  

II..33..  AASSPPEECCTT  HHUUMMAAIINN  DDEE  LL’’HHPPGGRRKK  

IIll  eesstt  àà  ssiiggnnaalleerr  qquuee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  pprrooccèèddee  uunn  nnoommbbrree  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttss  ddeess  

ppeerrssoonnnneellss  qquuii  ssoonntt  rreeppaarrttiiss  ppaarr  ccaattééggoorriiee  eett  ppaarr  sseexxee,,  lleeuurrss  nniivveeaauuxx  dd’’ééttuuddee  

eett  lleeuurrss  ggrraaddeess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’HHPPGGRRKK    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10 
 

TTaabblleeaauu  nn°°11  ::  EEFFFFEECCTTIIFFSS  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  PPAARR  CCAATTEEGGOORRIIEE  EETT  SSEEXXEE  

NN°°  CCaattééggoorriieess  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
VVaarriiaanntteess  EEffffeeccttiiffss//SSeexxee  TTOOTTAALL  

MM  FF  

11  MMééddeecciinnss    

  
SSppéécciiaalliisstteess  

GGéénnéérraalliisstteess  
4466  1100  5566  

110000  3333  113333  

22  CChhiirruurrggiieennss--ddeennttiisstteess    55  55  1100  

33  PPhhaarrmmaacciieennss      77  11  88  

44  IInnffiirrmmiieerrss    AA33  111111  115588  226699  

AA22  117799  334499  552288  

AA11  9900  119988  228888  

LL22  1144  22  1166  

55  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

GGeessttiioonnnnaaiirree  
GG33  55  1155  2200  

LL22  33  66  99  

66  TTeecchhnniicciieennss  ddee  

llaabboorraattooiirree  
AA33  1111  33  1144  

AA22  1111  55  1166  

AA11  1111  2255  3366  

LL22    22  33  55  

77  TTeecchhnniicciieennss  dd’’iimmaaggeerriiee  

mmééddiiccaallee  
AA33  11  00  11  

AA22  11  00  11  

AA11  44  1100  1144  

LL22  77  33  1100  

88  KKiinnééssiitthhéérraappeeuutteess  AA33  33  00  33  

AA11  99  1155  2244  

LL22          11  44  55  

99  NNuuttrriittiioonnnniisstteess  AA33                    00  11  11  

AA22  00  11  11  

AA11  00  88  88  

LL22  22  11  33  

1100  AAssssiissttaannttss  eenn  pphhaarrmmaacciiee  AA22  77  55  1122  

1111  BBiioollooggiisstteess--cchhiimmiisstteess  GG33  44  11  55  

LL22  11  00  11  

1122  TTeecchhnniicciieennss  

dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
AA22  22  00  22  

AA11  11  00  11  

1133  AAddmmiinniissttrraattiiffss    DD44    1166  55  2211  

DD66  8822  5544  113366  

GG33  8844  2288  111122  

LL22  1177  11  1188  

  AAuuttrreess  aaddmmiinniissttrraattiiffss    337799  225577  663366  

  TTOOTTAALL    11221166  11220033  22441199  
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FFiigguurree  nn°°11  ::  PPrroojjeett  dd’’OOrrggaanniiggrraammmmee  ddee  LL’’HHPPGGRRKK  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIRECTION DE NURSING 

Secrétariat 

 Coord. de chirurgie 
 Coord. de méd interne 
 Coord. de pédiatrie 
 Coord. de soins comm 
 Coord. d’Anesthésie et péd 
 Coord. de Méd légale  
 Coord. de form & recherche 
 Coord. des spécialités 
 Coord.  stérilisation centrale 

Cellule d’étude 
financière 

Secrétariat-Sécurité-audit interne- Relations 
Publique, Brigade d’assainissement 

COMITE DE GESTION 

DIRECTION GENERALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DIRECTION DE PHARMACIE DIRECTION MEDICALE DIRECTION ADM ET FIN 

Secrétariat Secrétariat Secrétariat 

Dépôt 
pharmaceutique 

Entités 
décentralisation 

S/Direction 
administrative 

S/Direction 
financière 

 Secrétariat  
 Div. Personnel 
 Div. Régie 
 Div. Approv 
 Div. Sociale 
 Div. Mvt et stat 
 Div. Imprimerie 
 Div. Garage 

 Secrétariat 
 Div. Comptabilité 
 Div. Trésorerie 
 Div. Budgétaire 
 Div. Facturation 
 Div. Recouvrement 
 Div. Invent & patr 
 Div. vérification 

 Dépt. médecine interne 
 Dépt. chirurgie 
 Dépt. gynéco obst 
 Dépt. pédiatrie 
 Dépt. imagerie méd 
 Dépt. biologie clinique 
 Dépt. anesthésie & réanim 
 Dépt. Spécialités médico-chirur 
 Dépt. Médecine légale 
 Dépt soins communautaire 
 Dept. Pharmacie 
 Dépt. Formation et recherche 



12 
 

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree  nnoouuss  aalllloonnss  ppaarrlleerr  ddeess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ggéénnéérraalleess  

aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  nnoottrree  ssuujjeett  dd’’ééttuuddee..  IIll  ccoommppoorrttee  eenn  ssoonn  sseeiinn  ttrrooiiss  sseeccttiioonnss  ddoonntt  llaa  

pprreemmiièèrree  pprréésseennttee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss  qquuii  ccoommppoosseenntt  llee  ssuujjeett,,  llaa  

ddeeuuxxiièèmmee  sseeccttiioonn  ss’’aarrttiiccuullee  ssuurr  lleess  nnoottiioonnss  tthhééoorriiqquueess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  

eennffiinn  llaa  ttrrooiissiièèmmee  sseeccttiioonn  aabboorrddee  ddeess  nnoottiioonnss  ssuurr  llaa  mmoottiivvaattiioonn..  

11..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  

11..11  RRéémmuunnéérraattiioonn      

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’aarrttiiccllee  77  dduu  ccooddee  ddee  ttrraavvaaiill  ppooiinntt  hh,,  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ééttaanntt  llaa  ssoommmmee  rreepprréésseennttaattiivvee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  

ddeess  ggaaiinnss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  éévvaalluuééss  eenn  eessppèècceess  eett  ffiixxééss  ppaarr  aaccccoorrdd  oouu  ppaarr  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  qquuii  ssoonntt  dduuss  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  

ttrraavvaaiill,,  ppaarr  uunn  eemmppllooyyeeuurr  àà  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr..1111  

SSeelloonn  LLOOHHAATTAA  TT..,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  uunnee  ddeess  ppaarrttiieess  

ffoonnddaammeennttaalleess  dduu  ccoonnttrraatt  dduu  ttrraavvaaiill..  EEllllee  ppeerrmmeett  ddee  ssééppaarreerr  llee  ttrraavvaaiill  eexxeerrccéé  

ppaarr  llee  ssaallaarriiéé  ddee  cceelluuii  eexxeerrccéé  ppaarr  ll’’eessccllaavvee  eett  mmêêmmee  ddee  cceelluuii  ffaaiitt  ddaannss  llaa  

ffaammiillllee..1122  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  dduuee  ppoouurr  llee  tteemmppss  ooùù  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  aa  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  ffoouurrnniiss  sseess  sseerrvviicceess..  EEllllee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  dduuee  lloorrssqquuee  llee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  aa  ééttéé  mmiiss  ddaannss  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  lleess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  hhoorrmmiiss  llee  ccaass  ddee  lloocckk--oouutt  ddéécclleenncchhéé  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess..1133  

SSeelloonn  KKAANNGGAA  KK..,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aavvaannttaaggeess  

ééccoonnoommiiqquueess,,  ssoocciiaauuxx  eett  aauuttrreess  qquu’’uunn  iinnddiivviidduu  rreettiirree  ddee  ssoonn  eemmppllooii..  CC’’eesstt--àà  

ddiirree  llee  ssaallaaiirree  aaiinnssii  qquuee  lleess  aauuttrreess  ccoommppoossaanntteess  mmoonnééttaaiirreess  eett  nnoonn  mmoonnééttaaiirreess  

ddoonnnnééee  àà  llaa  ssuuiittee..1144  

DD’’aapprrèèss  FFrraannççooiiss  SSttaannkkeewwiicczz,,  rréémmuunnéérreerr  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  

iinnddiivviidduueelllleess  cc’’eesstt  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  cchhooiissiirr  dd’’éévvoolluueerr  uunn  ssaallaarriiéé  ooccccuuppaanntt  

uunn  eemmppllooii  ddoonnnnéé  nnoonn  ppaass  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccee  qquu’’iill  ffaaiitt  ((sseess  aaccttiivviittééss))  nnii  àà  ppaarrttiirr  ddeess  

rrééssuullttaattss  qquu’’iill  oobbttiieenntt..1155  

                                                           

11 Code du travail loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002, page 8. 
12 LOHATA T., cours de droit du travail et sécurité sociale, G3 GIS/ISTM/Kin, 2009-2010, P.21  
13 Code du travail, titre 5 chapitre I, art 93 éd. CADICEC, Kinshasa, 1996-1997, P.9  
14 KANGA K., séminaire de gestion du personnel, L2GIS/ISTM/Kin, 1996-1997, P.9 
15 François STANKIEWICZ, manager ressources humaines de conception pour agir, IIème éd. Edition Boeck,  
                                          Belgique, 2010, P.128.    
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IIII..11..22..llaa  mmoottiivvaattiioonn      

LLee  mmoott  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  uuttiilliisséé  ddee  mmaanniièèrree  ddiivveerrsseess..  AAuu  nniivveeaauu  

pplluuss  ggéénnéérraall,,  llaa  mmoottiivvaattiioonn  rreeffllèèttee  àà  uunn  pprroocceessssuuss  ggoouuvveerrnnaanntt  lleess  cchhooiixx  

iinnddiivviidduueellss  ppaarrmmii  ddiifffféérreenntteess  ffoorrmmeess  dd’’aaccttiivviittééss  vvoolloonnttaaiirreess  ((VVrroooomm,,  11996644))..1166  

SSeelloonn  llee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  MMiiccrroo  RRoobbeerrtt,,  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  

ddeess  mmoottiiffss  qquuii  eexxpplliiqquueenntt  uunn  aaccttee,,  uunnee  ccoonndduuiittee,,  iinnttéérrêêtt  ppoouurr  qquueellqquuee  cchhoossee..  

LLaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  ll’’iinntteennssiittéé  dduu  ddééssiirr  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddee  

ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  uunnee  aaccttiivviittéé1177  

EEnnffiinn  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  ddééffiinniitt  aauussssii  ccoommmmee  uunnee  ffoorrccee  qquuii  ppoouussssee  

ll’’iinnddiivviidduu  àà  ddoonnnneerr  uunn  sseennss  àà  sseess  bbeessooiinnss,,  ssee  ddiivveerrss,,  sseess  ppuullssiioonnss  eett  qquuii  

ddéétteerrmmiinneenntt  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  vviissaanntt  àà  rréédduuiirree  uunn  ddeess  tteennssiioonnss..  DDoonncc  

rrééttaabblliirr  uunn  ééqquuiilliibbrree  àà  mmooyyeenn  eett  lloonngg  tteerrmmee..1188  

LLeess  tthhééoorriieess  ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  bbaassééee  ssuurr  llaa  ccooggnniittiioonn  aassssuummeenntt  

ggéénnéérraalleemmeenntt  qquuee  lleess  iinnddiivviidduuss  ss’’eennggaaggeenntt  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffoorrmmee  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ccoonnsscciieenntt  aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  ttââcchheess..  

IIII..  11..33..  PPeerrssoonnnneell  ::  llee  ccoonncceepptt  ««    ppeerrssoonnnneell  »»  ddééssiiggnnee  lleess  hhoommmmeess  aauu  ttrraavvaaiill  

ddaannss  uunnee  mmaaiissoonn,,  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn,,  uunnee  eennttrreepprriissee  oouu  eennccoorree  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  iinnddiivviidduuss  ddaannss  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  eeffffeeccttuueenntt  uunnee  

aaccttiivviittéé  ccoonnttrraaiiggnnaannttee  aappppeellééee  ««  ttrraavvaaiill  »»..  LLaa  ffoonnccttiioonn  ppeerrssoonnnneell  aa  uunn  

ccaarraaccttèèrree  hhééttéérrooggèènnee  ;;  cc’’eesstt--àà  ddiirree,,  eellllee  iimmpplliiqquuee  eett  eenngglloobbee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  

ddiisscciipplliinneess  tteelllleess  qquuee  ::  

  llaa  ssoocciioollooggiiee  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ;;  

  llee  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  ddaannss  ssaa  vviissiioonn  mmiiccrroo  eett  mmaaccrroo  ééccoonnoommiiqquuee  ;;    

  lleess  tteecchhnniiqquueess  ééccoonnoommiiqquueess  aaiinnssii  qquuee    lleess  tteecchhnniiqquueess  

ééccoonnoommiiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  eett  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  cceeccii  ddiitt,,  llee  cchheeff  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddooiitt  êêttrree  iimmpprrééggnnéé  ddee  ttoouutteess  cceess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  ssee  

ccoommppoorrtteerr  eenn  ccoonnssééqquueennccee..1199    

IIll  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ééttéé  rreeccrruuttééeess  ;;  

sséélleeccttiioonnnnééeess  ;;  aaffffeeccttééeess  aauuxx  ppoosstteess  rreessppeeccttiiffss  eett  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  nnoorrmmaalleemmeenntt  

eett  eeffffeeccttiivveemmeenntt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oouu  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..2200    

                                                           

16 MASIMANGO GASHA, cours d’Administration et management, 2011-2012, L2GIS/ISTM/Kin P.25 
17 Dessler G. et all, la gestion des organisations : principes et tendances au XXIème siècle, ERPI, Québec, 2004.  
18 BASILA I, cours de gestion du personnel, 2009-2010, G3GIS/ISTM/Kin P.77 
19 ELIZA, G.C. collins et Mary anne Devanna MBA, Synthèse des meilleurs cours de grands business schooll  
                                                                                          Américaines, maxima, paris, 1992, P306.  
20 BASILA, cours de gestion du personnel  2010, G3 GIS/ISTM/Kin P.25. 
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IIII..  11..33..11  ::  CCaattééggoorriiee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ::  ll’’eennttrreepprriissee  hhoossppiittaalliièèrree  ddiissppoossee  ddeeuuxx  

ccaattééggoorriieess  dduu  ppeerrssoonnnneell  àà  ssaavvooiirr  ::  

  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  ;;  

  lleess  nnoonn  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé..  

IIII..11..33..11..11..  LLeess  PPrrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  ::  llaa  tteerrmmiinnoollooggiiee  aaccttuueellllee  eenn  vvoogguuee  eesstt  

cceellllee  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé,,  qquuii  ccoouuvvrree  lloonngguueemmeenntt  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  

aaggeennttss  aayyaanntt  ééttéé  ffoorrmmééss  ddaannss  uunn  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ssaannttéé..  EEllllee  rreeggrroouuppee  llee  

ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  ppaarraammééddiiccaall..  

LLee  PPeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  ::  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ss’’ooccccuuppeenntt  ddee  llaa  mmééddeecciinnee,,  

iill  ccoommpprreenndd  eexxcclluussiivveemmeenntt  lleess  mmééddeecciinnss  ;;  lleess  aassssiissttaannttss  eenn  mmééddeecciinnee  oouu  

ssppéécciiaalliissttee  sseelloonn  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’hhôôppiittaall..  IIllss  ssoonntt  aauuttrreemmeenntt  ddééssiiggnnééss  ssoouuss  llaa  

rruubbrriiqquuee  ««  ccoorrppss  mmééddiiccaall  »»,,  iill  eesstt  ddoonncc  àà  llaa  ffooiiss  llee  ddéétteenntteeuurr  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  eett  ddee  

ll’’aarrtt  ddee  gguuéérriirr..  AAiinnssii  ffoonntt  ppaarrttiiee  dduu  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall,,  lleess  ddiippllôômmééss  eenn  

sscciieennccee  bbiioommééddiiccaalleess  eett  bbuuccccoo--ddeennttaaiirreess,,  eenn  mmééddeecciinnee  cchhiirruurrggiiee  eett  

aaccccoouucchheemmeenntt  eesstt  iinnssccrriitt  aauu  ttaabblleeaauu  ddee  ll’’oorrddrree..  

LLee  PPeerrssoonnnneell  ppaarraammééddiiccaall  ::  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ssee  ccoonnssaaccrreenntt  aauuxx  ssooiinnss  

dd’’uunn  mmaallaaddee..  IIll  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ééttaanntt  cceeuuxx  qquuii  ppaarrttiicciippeenntt  aauu  

pprroocceessssuuss  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  dduu  mmaallaaddee  àà  ccôôttéé  dduu  ccoorrppss  mmééddiiccaall..  IIll  ccoommpprreenndd  lleess  

mmeemmbbrreess  ddee  ttoouutteess  lleess  pprrooffeessssiioonnss  aappppaarreennttééeess  àà  llaa  mmééddeecciinnee  qquuii  eennttrree  ddaannss  

llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee  ssaanniittaaiirree  nnoottaammmmeenntt  ::  lleess  AAGG  ;;  lleess  tteecchhnniicciieennss,,  

dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddee  llaabboorraattooiirree  ;;  ddee  rraaddiioollooggiiee  ;;  lleess  iinnffiirrmmiieerrss  ;;  lleess  

kkiinnééssiitthhéérraappeeuutteess  ;;  lleess  nnuuttrriittiioonnnniisstteess  ;;  eettcc..……    

IIII..11..33..22  LLee  NNoonn  PPrrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  ::  cceettttee  ccaattééggoorriiee  ccoonncceerrnnee  cceeuuxx  qquuii  nnee  

ppaarrttiicciippeenntt  ppaass  ddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  ddiissppeennssaattiioonn  ddeess  ssooiinnss  aauuxx  mmaallaaddeess..  IIll  ss’’aaggiitt  

dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  eett  tteecchhnniiqquuee..  

LLee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  ss’’ooccccuuppee  ddeess  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  IIll  ccoommpprreenndd  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  

bbuurreeaauu  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaggeennttss  qquuii  œœuuvvrreenntt  ddaannss  llee  sseerrvviiccee  

aaddmmiinniissttrraattiiff  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’hhôôppiittaall..  IIll  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ccoommppttaabblleess,,  

ddeess  ddaaccttyyllooggrraapphheess,,  ddeess  ccaaiissssiieerrss  eettcc..  

LLee  ppeerrssoonnnneell  tteecchhnniiqquuee  rreepprréésseennttee  lleess  aaggeennttss  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  aauu  

sseeiinn  ddeess  sseerrvviicceess  ggéénnéérraauuxx,,  aappppeellééss  aauussssii  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ccoommmmee  llaa  

ccuuiissiinnee,,  llaa  mmeennuuiisseerriiee,,  llee  ggaarraaggee,,  llaa  bbuuaannddeerriiee,,  llaa  lliinnggeerriiee,,  eettcc..2211  

  

                                                           

21 BASILA, I. Op Cit. P.10   
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IIII..11..44..  AAGGEENNTT  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  DDEE  CCAARRRRIIEERREE  ((FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREE))  

EETT  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  

LLee  ssttaattuutt  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  nnee  rreeccoonnnnaaiitt  ccoommmmee  aaggeenntt  ddee  

sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  qquuee  ll’’aaggeenntt  nnoommmméé  àà  uunn  ggrraaddee  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ppoouurr  

ooccccuuppeerr  uunn  eemmppllooii  ppeerrmmaannaanntt  ddaannss  uunn  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  ((vvooiirr  

aarrttiiccllee  33  dduu  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt))..2222  

LL’’aaccttee  ddee  nnoommiinnaattiioonn  ((ssoouuvveenntt  uunn  aarrrrêêttee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa  

ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ;;  mmaaiiss  ppaarrffooiiss  uunnee  oorrddoonnnnaannccee  pprrééssiiddeennttiieellllee))  ccoonnssttiittuuee  

ppoouurr  aaiinnssii  ddiirree  ll’’aaccttee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt..  

PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  llaa  mmééccaanniissaattiioonn  ppaarr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  oobblliiggaattooiirree  dduu  

nnuumméérroo  mmaattrriiccuullee  ccoonnffèèrree  àà  ll’’aaggeenntt  uunnee  iiddeennttiittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  

ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  ll’’EEttaatt  ((vvooiirr  aarrttiiccllee  1133  dduu  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt))..  AAiinnssii  ddoonncc,,  lleess  aacctteess  ddee  nnoommiinnaattiioonn  eett  lleess  nnuumméérrooss  

mmaattrriiccuulleess  sseerrvveenntt  àà  iiddeennttiiffiieerr  ll’’aaggeenntt  ddee  ll’’EEttaatt..  LLee  pprreemmiieerr  àà  ssaavvooiirr  llaa  

nnoommiinnaattiioonn  àà  uunn  ggrraaddee  ccoonnssttiittuuee  uunn  aaccttee  jjuurriiddiiqquuee,,  tteennddiiss  qquuee  llee  sseeccoonndd,,  

cc’’eesstt--àà  ddiirree  llaa  mmééccaanniissaattiioonn  eesstt  uunnee  ssiimmppllee  pprrooccéédduurree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

eennttrreepprriissee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  

IIll  yyaa  ddee  rreetteenniirr  qquuee  ll’’aaggeenntt  rrééggiitt  ppaarr  llee  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  

ccaarrrriièèrree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  àà  llaa  ffooiiss  

llééggaallee  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  ((vvooiirr  aarrttiiccllee  66  dduu  ssttaattuutt))..  LLoorrss  ddeess  rreecceennsseemmeennttss  oouu  dduu  

ccoonnttrrôôllee  pphhyyssiiqquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’EEttaatt,,  uunn    aacccceenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  eesstt  mmiiss  ssuurr  

lleess  ddeeuuxx  éélléémmeennttss  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ssuuss  mmeennttiioonnnnééss..  

IIII..11..44..11  LLEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  

LLeess  eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  oouu  ppaarraaééttaattiiqquueess  uuttiilliisseenntt  aauussssii  dduu  

ppeerrssoonnnneell  qquuee  ll’’oonn  aappppeell  ccoommmmuunnéémmeenntt  ttrraavvaaiilllleeuurrss  oouu  eemmppllooyyééss  qquuii  eeuuxx  

rrééggiitt  ppaarr  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill..  

AAuu  tteerrmmee  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  CCoonnggoollaaiiss,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  ttrraavvaaiilllleeuurr  

ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  qquueellqquuee  ssooiitt  ssoonntt  ââggee,,  ssoonn  sseexxee,,  eett  ssaa  nnaattiioonnaalliittéé  qquuii  

ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  mmeettttrree  ssoonn  aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  

rréémmuunnéérraattiioonn,,  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  eett  aauuttoorriittéé  dd’’uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee,,  pphhyyssiiqquuee  

oouu  mmoorraallee,,  ppuubblliiqquuee  oouu  pprriivvééee,,  ddaannss  lleess  lliieennss  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dduu  ttrraavvaaiill  ((vvooiirr  

aarrttiiccllee  44,,  §§aa..  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  II))..2233  

                                                           

22 Statut du personnel de carrière des services publics recueil des textes coordonnées et mise en jour au 15 Aout 
2004, in journal officiel du 15 Aout 2004 
23 Code du travail Congolais ; cité par MUJINGA.  W, N ; cours des aspects juridiques de l’administration des 
services de santé, P8  
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LLeess  lliieennss  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dduu  ttrraavvaaiill  oonntt  uunn  ccaarraaccttèèrree  jjuurriiddiiqquuee  dduu  ffaaiitt  

ddeess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  eexxiissttaanntt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ((eemmppllooyyeeuurr  eett  

eemmppllooyyéé))  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt..  MMaaiiss  llee  ccoonnttrraatt  nnee  ddeevviieenntt  jjuurriiddiiqquueemmeenntt  vvaallaabbllee  

qquuee  lloorrssqquu’’iill  aa  ééttéé  ssoouummiiss  ppoouurr  vviissaa  aauu  sseerrvviiccee  nnaattiioonnaall  ddee  ll’’eemmppllooii  ppaarr  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  ((vvooiirr  aarrttiiccllee  3388  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  II))..  

IIII..11..44..22..  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREE  

UUnn  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ;;  cc’’eesstt  uunn  aaggeenntt  ppuubblliicc  ttiittuullaaiirree  

dd’’uunn  eemmppllooii  ppeerrmmaannaanntt  ddaannss  uunn  ggrraaddee  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ;;  lleess  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  nnee  rreepprréésseenntteenntt  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  

aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ppuubblliiqquueess..2244  

DDaannss  llee  llaannggaaggee  ccoouurraanntt  ;;  ccee  mmoott  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  MMaaiiss  aauu  ssttrriicctt,,  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  nn’’eenn  

rreepprréésseenntteenntt  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eemmppllooyyaanntt  ddeess  aaggeennttss  ppuubblliiccss  

ttiittuullaaiirreess  ((ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  aauuttrreess  ccaattééggoorriieess))  eett  ddeess  aaggeennttss  nnoonn  ttiittuullaaiirreess  

((aauuxxiilliiaaiirreess,,  aaggeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss,,  vvaaccaattaaiirreess))..2255  

LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  CCoonnggoollaaiiss  ccoommmmee  ffrraannççaaiiss  oouu  aalllleemmaanndd  oouu  

eennccoorree  bbeellggeess  ffoonntt  pprrooffeessssiioonn  ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppuubblliiqquuee  ;;  ccee  ssoonntt  ddeess  

aaggeennttss  ddee  ccaarrrriièèrree..  EEnn  RRDDCC  oonn  lleess  aappppeellllee  ««  aaggeennttss  ssoouuss--ssttaattuutt  »»  ;;  eenn  llaannggaaggee  

jjuurriiddiiqquuee  ééllaabboorréé,,  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ssoonntt  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  

ccaarrrriièèrree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  »»  ((CCffrr..  AArrtt..11eerr  ddee  llaa  LLooii  ddee  11998811))2266..    

LLaa  llooii  ddééffiinniitt  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ppuubblliiccss  ccoommmmee  ééttaanntt  ««  ttoouutt  aaggeenntt  

nnoommmméé  àà  uunn  ggrraaddee  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ppoouurr  ooccccuuppeerr  uunn  eemmppllooii  ppeerrmmaannaanntt  ddaannss  

uunn  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  »»  ((aarrttiiccllee  33))..  

CCeess  sseerrvviicceess  ccoommpprreennnneenntt  nnoottaammmmeenntt  ::  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ;;  

  LL’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  

ccoommpprreennaanntt  lleess  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  pprroopprreemmeenntt  ddiittss  eett  lleess  sseerrvviicceess  

tteecchhnniiqquueess  ;;  

  LLee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  dduu  ccaabbiinneett  dduu  pprreemmiieerr  mmiinniissttrree  ;;  

  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ttoouuttss  lleess  mmiinniissttèèrreess  ;;  

  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  ccoouurr  ddeess  ccoommpptteess  ;;  

                                                           

24 Nouveau petit Larousse ; op.cit., P439   
25 Site web ; www.vie-publique. Fr/…/qu’est-ce que-fonctionnaire. Ht ml    
26LOHATA T. : Droit Administratif et Institutions Administratives :de la France à la RDC ; P.U.S. 2009. P246.  

http://www.vie-publique/
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  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  ssééccuurriittéé  ((CCNNSS))  eett  dduu  sseerrvviiccee  

nnaattiioonnaall  dd’’iinntteelllliiggeennccee  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ;;  

  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  cchhaanncceelllleerriiee  ddeess  oorrddrreess  nnaattiioonnaauuxx  ;;  

  LL’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  cciivviillee  eett  mmiilliittaaiirree  œœuuvvrraanntt  aauu  sseeiinn  ddeess  ffoorrcceess  

aarrmmééeess  ddee  llaa  RRDDCC  ;;  àà  llaa  ppoolliiccee  nnaattiioonnaallee  CCoonnggoollaaiiss..  

EEtt  rrééssuullttee  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee  qquuee  ssoonntt  vviissééeess  ppaarr  ccee  rrééggiimmee,,  lleess  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ppuubblliiqquueess  ttaanntt  cciivviilleess  qquuee  mmiilliittaaiirreess..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  llaa  qquuaalliittéé  ddee  

ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ppuubblliicc  nn’’eesstt  ppaass  rreeccoonnnnuuee  aauuxx  mmaaggiissttrraattss,,  aauuxx  ggoouuvveerrnneeuurrss  eett  

vviiccee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddeess  pprroovviinncceess,,  aaiinnssii  qquu’’aauu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  

ddoottéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee..  IIll  eenn  vvaa  aaiinnssii  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  UUnniivveerrssiittééss,,  

IInnssttiittuuttss  ssuuppéérriieeuurreess  eett  cceennttrreess  ddee  rreecchheerrcchhee  ppuubblliiccss,,  qquuii  ssoonntt  rrééggiiss  ppaarr  

ll’’oorrddoonnnnaannccee  nnoo  8811--116600  dduu  77  OOccttoobbrree  11998811  eett  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  eennttrreepprriisseess  

ppuubblliiqquueess,,  qquuii  ssoonntt  aassssuujjeettttiiss  aauu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ppoorrttaanntt,,  rreellèèvvee  dduu  rrééggiimmee  

ggéénnéérraall2277..  

IIII..11..44..33..  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  AAGGEENNTTSS  

TToouutt  rreeccrruutteemmeenntt  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  àà  llaa  rrééuussssiittee  àà  uunn  ccoonnccoouurrss  

oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  NNééaannmmooiinnss  llee  ccoonnccoouurrss  

ddee  pprroommoottiioonn  nn’’eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  rreeqquuiiss  qquuee  ppoouurr  llee  ppaassssaaggee  dd’’uunnee  ccaattééggoorriiee  àà  

uunnee  aauuttrree..  TToouuttee  ffooiiss,,  llee  ccoonnccoouurrss  rreessttee  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  lleess  pprroommoottiioonnss  aauuxx  

ggrraaddeess  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ccaattééggoorriiee..  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  nnoommbbrree  ddeess  ccaannddiiddaattss  aauu  rreeccrruutteemmeenntt  eesstt  

iinnffeerriieeuurr  àà  cceelluuii  ddeess  eemmppllooiiss  mmiiss  eenn  ccoommppééttiittiioonn..  LL’’eennggaaggeemmeenntt  ppoouurrrraaiitt  ssee  

ffaaiirree  ssuurr  ttiittrree  àà  pprrèèss  aapppprroobbaattiioonn  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  

TToouutt  nnoouuvveell  eennggaaggéé  ddooiitt  pprrêêtteerr  sseerrmmeenntt  ddee  ffiiddéélliittéé  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee,,  aaffiinn  qquuee  ppaarr  cceett  aaccttee  ssoolleennnneell  eett  ll’’eennggaaggeemmeenntt  qquuii  eesstt  pprriiss,,  llee  

nnoouuvveell  aaggeenntt  pprreenndd  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  mmiissssiioonn  qquu’’iill  aa  àà  rreemmpplliirr..  

LL’’aarrttiiccllee  88  dduu  ssttaattuutt  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddeess  ccaarrrriièèrreess  ddeess  aaggeennttss  

nnoouuss  ddiitt  nnuull  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreeccrruuttéé  ccoommmmee  aaggeenntt  ddee  ccaarrrriièèrree  ss’’iill  nnee  rreemmpplliitt  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess2288  ::  

  EEttrree  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  CCoonnggoollaaiissee;;  

  JJoouuiirr  ddee  llaa  pplléénniittuuddee  ddeess  ddrrooiittss  cciivviiqquueess  ;;  

  EEttrree  ddee  bboonnnnee  mmoorraalliittéé  ;;  

                                                           

27 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale ; éd. NTOBO, 1993, P190-191 
28Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, Op.cit  
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  AAvvooiirr  aatttteeiinntt  ll’’ââggee  ddee  1166  aauu  mmiinniimmuumm  eett  ddee  3300  aannss  aauu  mmaaxxiimmuumm..  

LLaa  lliimmiittee  dd’’ââggee  ppoouurrrraaiitt  ttoouuttee  ffooiiss  êêttrree  rreeppoorrttééee  àà  3355  aannss  ppoouurr  lleess  

rreeccrruutteemmeennttss  àà  cceerrttaaiinnss  eemmppllooiiss  ssppéécciiaauuxx  ssuurr  ddéécciissiioonn  dduu  

mmiinniissttrree  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ;;  

  AAuu--ddeellàà  ddee  ll’’ââggee  ddee  3355  aannss,,  llee  ccaannddiiddaatt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreeccrruuttéé  qquuee  

ssuurr  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ;;  

  AAvvooiirr  ssuubbii  aavveecc  ssuuccccèèss  ddeess  éépprreeuuvveess  dd’’uunn  ccoonnccoouurrss  ddee  

rreeccrruutteemmeenntt,,  ssaauuff  ppoouurr  llee  ccaass  eexxcceeppttiioonnnneell  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ssuurr  

ttiittrree  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  99,,  ppaarraaggrraapphhee  11  ::  ttoouuttee  ffooiiss,,  llee  rreeccrruutteemmeenntt  

ssee  ffaaiitt  ssuurr  ttiittrree  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ccaannddiiddaattss  ddéétteenntteeuurrss  dd’’uunn  ddiippllôômmee  

dd’’EEttaatt  ddéélliivvrréé  oouu  rreeccoonnnnuu  ééqquuiivvaallaanntt  ppaarr  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  nnaattiioonnaall  

eett  pprrééppaarraanntt  ssppéécciiaalleemmeenntt  àà  llaa  ccaarrrriièèrree  ccoonncceerrnnééee  ;;  

  EEttrree  eenn  bboonnnnee  ssaannttéé  eett  pprrooccééddéé  ddeess  aappttiittuuddeess  pphhyyssiiqquueess  

iinnddiissppeennssaabblleess  ppoouurr  lleess  ffoonnccttiioonnss  àà  eexxeerrcceerr  ;;  

  SS’’iill  ss’’aaggiitt  ffeemmmmee  mmaarriiééee,,  aavvooiirr  rreeççuu  dduu  ccoonnjjooiinntt  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  

ééccrriittee  dd’’eexxeerrcceerr  uunnee  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  

AAvveecc  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  mmaarriittaallee  ppoouurr  llaa  ffeemmmmee  mmaarriiééee  ((iinnccaappaacciittéé)),,  

aavvooiirr  rrééuussssii  eett  êêttrree  ppllaaccéé  eenn  oorrddrree  uuttiillee  aauu  ccoonnccoouurrss,,  ((eexxcceeppttiioonn  ddee  

rreeccrruutteemmeenntt  ssuurr  ttiittrree)),,  jjoouuiirr  ddee  llaa  pplléénniittuuddee  ddeess  ddrrooiittss  cciivviiqquueess,,  êêttrree  ddee  bboonnnnee  

mmoorraalliittéé  eett  ssaannttéé..  LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppeeuutt  aaccccoorrddeerr  ddeess  

ddéérrooggaattiioonnss  àà  cceerrttaaiinneess  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss  ccoommmmee  llee  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  ll’’ââggee  eett  

llaa  nnaattiioonnaalliittéé..  SS’’aaggiissssaanntt  ddee  ll’’iinnccaappaacciittéé  ddee  llaa  ffeemmmmee  mmaarriiééee,,  eellllee  eesstt  eenn  

ccoonnttrraaccttiioonn  aavveecc  llaa  ««  ppaarriittéé  »»  pprrôônnééee  ppaarr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  220000662299..  

IIII..11..44..44..  LLAA  PPEERRIIOODDEE  PPRROOBBAATTOOIIRREE  

AAvvaanntt  dd’’êêttrree  nnoommmméé,,  eett  aapprrèèss  rreeccrruutteemmeenntt,,  ll’’aaggeenntt  ddooiitt  ppaasssseerr  

uunnee  ppéérriiooddee  pprroobbaattooiirree  ((eenn  ddrrooiitt  pprriivvéé,,  oonn  llaa  qquuaalliiffiiee  dd’’eessssaaii))  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  

ppoouurr  lleess  eemmppllooiiss  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  dd’’eexxééccuuttiioonn  eett  ddee  ssiixx  mmooiiss  ppoouurr  cceellllee  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn..  LLoorrss  qquuee  llaa  ppéérriiooddee  pprroobbaattooiirree  eesstt  ccoonncclluuaannttee,,  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  

nnoommiinnaattiioonn  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ««  dd’’aaddmmiissssiioonn  ddééffiinniittiivvee  »»  iinntteerrvviieenntt  ddee  ffaaççoonn  

rrééttrrooaaccttiivvee  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquu’’eellllee  aa  ddeess  eeffffeettss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt3300..  

DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  iill  eesstt  eennvvooyyéé  ssaannss  aauuccuunn  ddrrooiitt  àà  uunnee  

iinnddeemmnniittéé..  CCeeppeennddaanntt,,  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  pprroobbaattooiirree  iill  eesstt  ppaayyéé  

                                                           

29 Constitution du 18 février 2006, Cité par le Professeur LOHATA T. dans son ouvrage de Droit administratif : de 
la France à la RDC ; P.U.S. 2009. P 249. 
30 LOHATA T. : Droit Administratif et Institutions Administratives ; de la France à la RDC ; P.U.S. 2009. P249. Op cit. 
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ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ;;  iill  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  oouu  

aassssiimmiilléé  àà  ll’’aaggeenntt  ««  ssoouuss  ccoonnttrraatt  »»..  

  

IIII..11..44..55..  LLAA  CCAARRRRIIEERREE  

AApprrèèss  rreeccrruutteemmeenntt  eett  llaa  ppéérriiooddee  pprroobbaattooiirree,,  aarrrriivvee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  

ccaarrrriièèrree..  LLaa  llooii  ddee  11998811  aa  iinnssttiittuuéé,,  eenn  pplluuss  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  nnoorrmmaallee  oouu  

hhiiéérraarrcchhiissééee..  UUnnee  nnoouuvveellllee  ccaarrrriièèrree  ddiittee  ««  ppllaannee  »»  oouu  hhoorriizzoonnttaallee..  

  LLaa  ccaarrrriièèrree  nnoorrmmaallee  oouu  hhiiéérraarrcchhiissééee  eesstt  llaa  rrèèggllee  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llee  pprriinncciippee  

ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess..  EEllllee  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  uunnee  éévvoolluuttiioonn  

ddaannss  llee  ggrraaddee  eett  ddaannss  ll’’eemmppllooii  ddee  ll’’aaggeenntt  ((ccffrr  ccaattééggoorriieess,,  ggrraaddeess,,  

éécchheelloonnss  eett  ccllaasssseess))  ;;  ll’’aaggeenntt  pprroommuu  ccoonnnnaaîîtt  uunn  cchhaannggeemmeenntt  nnoonn  

sseeuulleemmeenntt  ddaannss  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee,,  mmaaiiss  eennccoorree  ddaannss  llaa  nnaattuurree  ddee  ssoonn  

eemmppllooii..  BBrreeff,,  iill  yy  aa  àà  llaa  ffooiiss  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ssttrraattee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ddeess  

aaccttiivviittééss  yy  rreellaattiivveess..  

  EEnn  rreevvaanncchhee,,  llaa  ccaarrrriièèrree  ppllaannee  oouu  hhoorriizzoonnttaallee  oouu  eennccoorree  llaattéérraallee  eesstt  uunnee  

eexxcceeppttiioonn..  EEllllee  ccoonncceerrnnee  lleess  aaggeennttss  ccoommmmee  ddeess  eennsseeiiggnneenntt  oouu  mmééddeecciinnss  

qquuii  eexxeerrcceenntt  lleess  mmêêmmeess  aaccttiivviittééss  eenn  ddééppiitt  dduu  cchhaannggeemmeenntt  dduu  ggrraaddee  oouu  

ddee  llaa  ccaattééggoorriiee..  EEnn  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee,,  cceess  aaggeennttss--tteecchhnniicciieennss,,  mmééddeecciinnss,,  

aarrcchhiitteecctteess,,  iinnggéénniieeuurrss,,  ssttaattiissttiicciieennss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  aaccccééddeerr  àà  llaa  hhaauuttee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu  ssyyssttèèmmee  ffrraannççaaiiss3311  eett  CCoonnggoollaaiiss..  EEnn  

ddeehhoorrss  ddee  cceess  éélléémmeennttss,,  lleess  ddeeuuxx  ccaarrrriièèrreess  ssoonntt  rrééggiieess  ppaarr  llee  mmêêmmee  

tteexxttee,,  cceelluuii  eenn  ééttuuddee  eenn  RRDDCC..  IIll  eenn  ddééccoouullee  qquuee  lleess  aaggeennttss  

iinnddiissttiinncctteemmeenntt  ssoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  mmêêmmee  ppoossiittiioonnss  àà  llaa  mmêêmmee  

oorrggaanniissaattiioonn  IInntteerrnnee  ((ccffrr  llee  ppooiinntt  nn°°  IIIIII  iinnffrraa)),,  aauuxx  mmêêmmeess  ddrrooiittss  eett  

oobblliiggaattiioonnss..  

RRéécceemmmmeenntt,,  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  eett  ccoonnvveennttiioonnnnéé  

nnee  cceesssseenntt  ddee  rrééccllaammeerr  llaa  ccaarrrriièèrree  hhiiéérraarrcchhiissééee  ;;  iillss  nnee  vveeuulleenntt  pplluuss  ddee  llaa  

ccaarrrriièèrree  ppllaannee..  

EEnn  oouuttrree  llee  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  

ll’’EEttaatt  nnoouuss  ddiitt  qquuee,,  llaa  ccaarrrriièèrree  ppllaannee  eesstt  rréésseerrvvééee  aauu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ccoorrppss  ddeess  mmééttiieerrss,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  iinnssppeecctteeuurrss  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  lleess  

                                                           

31 Kester ; les origines sociales des fonctionnaires, in Traité de science administrative (avec la préface de G. 
Vedel), 1966. Cité par le professeur LOHATA T. dans son ouvrage de droit administratif, Op cit, P251. 
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eennsseeiiggnnaannttss,,  lleess  éédduuccaatteeuurrss  ssoocciiaauuxx,,  lleess  ppllaannttoonnss,,  lleess  sseennttiinneelllleess,,  lleess  jjaarrddiinniieerr,,  

lleess  cchhaauuffffeeuurrss,,  lleess  ttaaiilllleeuurrss,,    eettcc..……3322..  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ddééffiinniirr  llaa  ccaarrrriièèrree  ééttaanntt  uunnee  ssuucccceessssiioonn  ddeess  

ffoonnccttiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  qquuee  ll’’oonn  ooccccuuppee  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  vviiee..  MMaaiiss  llaa  

ccaarrrriièèrree  ssee  ccoommppoossee  aauussssii  ddeess  aattttiittuuddeess  eett  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  qquuii  ffoonntt  ppaarrttiiee  

dd’’uunnee  sséérriiee  iinnddéécceennttee  dd’’aaccttiivviittéé  eett  ddeess  eexxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess3333..    

OOnn  nnoottee  aauussssii  qquu’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ppeeuutt  rreessttééee  aauu  mmêêmmee  ppoossttee,,  

aaccqquuéérriirr  ddeess  ccoommppéétteenncceess,,  ddéévveellooppppeerr  ccee  ddeerrnniièèrree  ddee  ffaaiirree  uunnee  ccaarrrriièèrree  

rrééuussssiiee  ssaannss  jjaammaaiiss  êêttrree  pprroommuuee..  EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  llaa  ccaarrrriièèrree  eenngglloobbee  nnoonn  

sseeuulleemmeenntt  lleess  eexxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  mmaaiiss  aauussssii  ttoouuttee  llaa  ggaammmmee  ddeess  

ppoossssiibbiilliittééss  ddeess  ccaarrrriièèrreess,,  llee  cchhooiixx  iinnddiivviidduueellss  eett  lleess  eexxppéérriieenncceess  ppeerrssoonnnneelllleess  

ddeess  aaggeennttss..  

PPoouurr  JJEEAANN  MMAARRIIEE  PPEERREETTTTII,,  uunnee  ccaarrrriièèrree  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee,,  

cc’’eesstt  uunnee  ssuucccceessssiioonn  dd’’aaffffeeccttaattiioonn..  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccaarrrriièèrreess  iinncclluutt  llee  ssuuiivvii  ddaannss  

llaa  ppaassssééee,,  llee  pprréésseenntt  eett  ll’’aavveenniirr  ddeess  aaffffeeccttaattiioonnss  dd’’uunn  ssaallaarriieerr  aauu  sseeiinn  ddeess  

ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  EEllllee  aappppaarraaiitt  ccoommmmee  uunn  ccoommpprroommiiss  ppeerrmmaannaanntt  

eennttrree  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ddeess  ppootteennttiieelllleess  ddiissppoonniibblleess  eett  ddeess  ddééssiirrss  

eexxpprriimmééss  ppaarr  lleess  ssaallaarriieess..  CCeess  ccoommpprroommiiss  ss’’eexxpprriimmeenntt  eenn  ddéécciissiioonn  ddee  

rreeccrruutteemmeenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonn3344..  

IIII..11..44..66..  LLEESS  CCOONNCCOOUURRSS  DD’’EENNTTRREEEE  AA  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  

AA  ll’’iissssuuee  dduu  ccoonnccoouurrss,,  sseeuullss  lleess  ccaannddiiddaattss  aayyaanntt  rrééuussssii  eett  ss’’ééttaanntt  

ccllaassssééss  eenn  oorrddrree  uuttiillee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnoommmmééss  sseelloonn  llee  ccaass,,  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ccaattééggoorriiee..  PPaarr  llee  MMiinniissttrree  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  

ppuubblliiqquuee  ppoouurr  lleess  ddeeuuxxiièèmmee  eett  ttrrooiissiièèmmee  ccaattééggoorriieess  eett  aaffffeeccttééss  ddaannss  lleess  

DDééppaarrtteemmeennttss  eett  sseerrvviicceess  iinnttéérreessssééss..  

TToouutt  ccoonnccoouurrss  pprréévvuu  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1100  dduu  pprréésseenntt  ssttaattuutt  

eesstt  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  

dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee  iinnttéérreesssséé  oouu  dduu  GGoouuvveerrnneeuurr  ddee  vviillllee3355..    

IIll  nnee  sseerrtt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddee  vvooiiee  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  ((rreeccrruutteemmeenntt))  àà  llaa  

ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  mmaaiiss  eennccoorree  uunn  mmooyyeenn  rraattiioonnnneell  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  

ccoonnnnaaiissssaanncceess..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  uunn  eexxaammeenn,,  iill  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  

bboonnnnee  nnoottee..  IIll  ffaauutt  ssee  ccllaasssseerr  eenn  oorrddrree  uuttiillee..  AA  ssuuppppoosseerr  qquuee  ttrrooiiss  eemmppllooiiss  

ssooiieenntt  ddééccllaarrééss  vvaaccaannttss,,  ssiixx  ccaannddiiddaattss  ssee  pprréésseenntteenntt  eett  ppaarrttiicciippeenntt  aauu  ccoonnccoouurrss  

                                                           

32 Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, TITRE III, P 13  
33 BASILA I. op.cit. P36 
34 JEAN MARIE PERETTI ; la gestion des entreprises publiques.   
35 Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, P12. 
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eett  ttoouuss  oonntt  oobbtteennuu  aauu  mmooiinnss  5500%%..  TToouuss  nnee  sseerroonntt  ppaass  aaddmmiiss  oouu  pprroommiiss,,  mmaaiiss  

sseeuullss  lleess  ttrrooiiss  pprreemmiieerrss  aayyaanntt  oobbtteennuu  lleess  nnootteess  lleess  pplluuss  éélleevvééss  ddaannss  ll’’oorrddrree  ddee  

ccllaasssseemmeenntt..  IIll  ss’’aaggiitt  iiccii,,  dduu  ccoonnccoouurrss  iinntteerrnnee  qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ccoonnffoonnddrree  aavveecc  

llee  ccoonnccoouurrss  eexxtteerrnnee..  

LLee  pprreemmiieerr  ss’’aaddrreessssee  aauuxx  aaggeennttss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  

aappppaarrttiieennnneenntt  ddééjjàà  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ssttaattuuaaiirree  eett  qquuii  ppoossttuulleenntt  ppoouurr  

aaccccééddeerr  àà  uunn  ggrraaddee  oouu  eemmppllooii  ssuuppéérriieeuurr..  LLee  ddeerrnniieerr  ss’’aaddrreessssee  aauuxx  nnoonn  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  qquuii  mmaanniiffeesstteenntt  ll’’iinntteennttiioonn  dd’’eennttrreerr  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddaannss  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppuubblliiqquuee  aaffiinn  dd’’eenn  ddeevveenniirr  ffoonnccttiioonnnnaaiirree..  

MMêêmmee  iiccii,,  llaa  llooggiiqquuee  dduu  ccoonnccoouurrss  ddeemmeeuurree..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu  

ccoonnccoouurrss,,  llaa  ccoottaattiioonn  nnee  vviissee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  àà  ccoonnttrrôôlleerr  eett  àà  aapppprréécciieerr  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  ll’’aaggeenntt,,  mmaaiiss  eennccoorree  llee  ddeeggrréé  

ddee  ssaa  mmoorraalliittéé,,  ddee  ssaa  ssoocciiaabbiilliittéé,,  ddee  ssoonn  cciivviissmmee  eett  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennttiissaattiioonn  eettcc..  

((aarrtt..  6611  ddee  llaa  llooii  ssttaattuuaaiirree,,  11998811))3366..  

IIII..11..44..77..  HHIIEERRAARRCCHHIISSAATTIIOONN  

LLaa  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  eesstt  uunn  vviieeuuxx  ccrriittèèrree  oorrggaanniissaattiioonnnneell..  MMaaiiss  cc’’eesstt  

ddaannss  ll’’EEttaatt  mmooddeerrnnee  qquu’’eellllee  eesstt  ddééffiinniiee  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  rriigguueeuurr..  AAuuccuunn  

aaggeenntt  nnee  ssee  ttrroouuvvee  eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  CChhaaqquuee  aaggeenntt  

eesstt  iimmbbrriiqquuéé  ddaannss  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  tteellllee  qquu’’iill  ssee  ssiittuuee  àà  llaa  ffooiiss  aauu  ddeessssuuss  eett  eenn  

ddeessssoouuss  ddee  ll’’aauuttrree..  

AAiinnssii,,  lleess  ssttaattuuttss  mmooddeerrnneess  oorrggaanniisseenntt  lleess  ccaattééggoorriieess,,  lleess  ggrraaddeess,,  

lleess  ccllaasssseess  eett  lleess  éécchheelloonnss..  IIllss  ffoonntt  ppaarrttiiee  ddeess  oorrggaanniiggrraammmmeess  ooffffiicciieellss..    

EEnn  tteerrmmeess  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  

ssuuppéérriieeuurreess  eett  lleess  ssuubbaalltteerrnneess  ssoonntt  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  eett  nnoonn  ttuuttééllaaiirreess..  LLaa  

hhiiéérraarrcchhiiee  rreemmpplliitt  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ffoonnccttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ccoommmmee  llee  

ccoonnttrrôôllee,,  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llaa  rréégguullaattiioonn  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  ddeess  aaggeennttss  

vveerrttiiccaalleemmeenntt..  

IIII..11..44..88..  PPOOSSIITTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  

TToouutt  aaggeenntt  ddee  ccaarrrriièèrree  eesstt  ppllaaccéé  ddaannss  uunnee  ddeess  ppoossiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  

((aarrtt..2222))  ::  eenn  aaccttiivviittéé,,  eenn  ddééttaacchheemmeenntt,,  eenn  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  eenn  ssuussppeennssiioonn3377..  

11))  EEnn  aaccttiivviittéé  ::  uunn  aaggeenntt  eesstt  eenn  ppoossiittiioonn  dd’’aaccttiivviittéé  lloorrssqquu’’iill  eexxeerrccee  

nnoottaammmmeenntt  eett  eeffffeeccttiivveemmeenntt  lleess  ffoonnccttiioonnss  ppoouurr  lleess  qquueellss  iill  aa  ééttéé  

                                                           

36 LOHATA T, op.cit, p.265 et 266. 
37 Ibidem, p.251. 
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nnoommmméé..  LL’’eexxeerrcciiccee  ddeessddiitteess  ffoonnccttiioonnss  ttiieenntt  ccoommppttee  ddeess  mmiissssiioonnss  

ooffffiicciieelllleess,,  ddeess  ccoonnggééss  eett  aabbsseenncceess  aauuttoorriissééss..    

EEnn  FFrraannccee,,  oonn  ccoonnssiiddèèrree  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell  oouu  ttrraavvaaiillllaanntt  ddaannss  uunnee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  aauuttrree  qquuee  llaa  lleeuurr  ((ccee  qquuii  nn’’aa  rriieenn  aavvooiirr  aavveecc  llee  

ddééttaacchheemmeenntt))  mmaaiiss  ppaayyéé  ssuurr  ffoonnddss  dduu  ttrrééssoorr  ppuubblliicc  cc..àà..dd..  rreelleevvaanntt  dduu  

mmêêmmee  bbuuddggeett  nnaattiioonnaall  ((mmêêmmee  ssttaattuutt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee))..  

CCeettttee  ppoossiittiioonn  ccoonnffèèrree  uunn  nnoommbbrree  ddee  ddrrooiittss  ccii--ddeessssoouuss  ::  ccoonnggééss  

lliiééss  àà  llaa  ppoossiittiioonn  dd’’aaccttiivviittéé..  

11..  MMaarriiaaggee  ddee  ll’’aaggeenntt  ::  33  jjrrss  oouuvvrraabblleess  ;;  

22..  AAccccoouucchheemmeenntt  ddee  ll’’ééppoouussee  ::  44  jjrrss  oouuvvrraabblleess  ;;  

33..  DDééccèèss  dduu  ccoonnjjooiinntt  oouu  ppaarreenntt  aauu  11eerr  ddeeggrréé  ::  66  jjrrss  oouuvvrraabblleess  ;;  

44..  DDééccèèss  aauu  ppaarreenntt  eett  aalllliiéé  ::  33  jjrrss  oouuvvrraabblleess  ;;  

55..  DDéémméénnaaggeemmeenntt  ::  11  jjrrss  oouuvvrraabblleess  ;;  

66..  MMaarriiaaggee  dd’’uunn  eennffaanntt  ::  22  jjrrss  oouuvvrraabblleess..  

SSoouurrccee  ::  JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell  nn°°1155  dduu  11eerr  AAooûûtt  11998811,,  PP1144..  

CCee  ttaabblleeaauu  nn’’eesstt  ppaass  rriiggoouurreeuusseemmeenntt  ssuuiivvii  eenn  RRDDCC..  LLaa  ttrraaddiittiioonn  

AAffrriiccaaiinnee  eexxeerrccee  ffoorrtteemmeenntt  ssoonn  ppooiiddss  ddeevvaanntt  uunn  éévvéénneemmeenntt  aauussssii  iimmppoorrttaanntt  

qquuee  llee  ddeeuuiill  ppaarr  eexxeemmppllee..  

22))  EEnn  ddééttaacchheemmeenntt  ::  DD’’aapprrèèss  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  2277,,  2288  eett  2299  ddee  llaa  

llooii  ssttaattuuttaaiirree,,  llee  ddééttaacchheemmeenntt  eesstt  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’aaggeenntt  qquuii  eesstt  aauuttoorriisséé  àà  

iinntteerrrroommpprree  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  cceess  ffoonnccttiioonnss  ppoouurr  ooccccuuppeerr  uunn  eemmppllooii  oouu  

aaccccoommpplliirr  uunn  mmaannddaatt  aauu  sseeiinn  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  dd’’iinnssttiittuuttiioonnss  oouu  

oorrggaanniissmmeess  ppoolliittiiqquueess  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  qquuii  rreellèèvveenntt  dduu  pprréésseenntt  ssttaattuutt..  

DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  oonn  nnee  ppaarrllee  ppaass  ddee  ddééttaacchheemmeenntt  lloorrssqquu’’uunn  aaggeenntt  

ppaassssee  dd’’uunn  sseerrvviiccee  àà  uunn  aauuttrree  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  

ssoouummiisseess  aauu  pprréésseenntt  ssttaattuutt..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  ssiimmppllee  ««  ttrraannssffeerrtt  »»  ((ccffrr..  AArrtt..  3377))..  

IIll  yy  aa  ddééttaacchheemmeenntt  ssii  ll’’aaggeenntt  qquuiittttee  ssoonn  ppoossttee  rrééggii  ppaarr  llaa  llooii  ddee  11998811,,  

ppoouurr  ooccccuuppeerr  mmoommeennttaannéémmeenntt  uunn  aauuttrree  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  ccee  

tteexxttee  ((ssttaattuutt  ddee  mmaaggiissttrraatt  ppaarr  eexxeemmppllee))..  

LLee  ddééttaacchheemmeenntt  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ddoonncc  ppaarr  ddeess  éélléémmeennttss  ccii--ddeessssoouuss  ::  

LL’’aaggeenntt  ddééttaacchhéé  aa  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  rreeggaaggnneerr  ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

dd’’oorriiggiinnee,,  aapprrèèss  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunnee  dduurrééee  ddee  55  aannss  aavveecc  ppoossssiibbiilliittéé  ddee    

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ppoouurr  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  sseerrvviiccee  uuttiilliissaatteeuurr..  
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IIll  eesstt  àà  cchhaarrggee  ((ttrraaiitteemmeenntt  aauu  ssaallaaiirree))  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aauupprrèèss  

ddee  llaaqquueellllee  iill  eesstt  ddééttaacchhaabbllee  ssaauuff  lleess  aaggeennttss  ddééttaacchhééss  aauupprrèèss  dduu  ccaabbiinneett  dduu  

mmiinniissttrree  qquuii  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ddééppeennddrree  eenn  ttrrééssoorr  ppuubblliicc..  

33))  EEnn  ddiissppoonniibbiilliittéé  ::  llaa  mmiissee  eenn  ddiissppoonniibbiilliittéé  eesstt  uunnee  ppoossiittiioonn  qquuii  ppeerrmmeett  àà  

ll’’aaggeenntt  ddee  qquuiitttteerr  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  ssoonn  ppoossttee  ssooiitt  ppaarr  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ssooiitt  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aaggeenntt,,  nnoonn  ppaass  ppoouurr  ooccccuuppeerr  

uunnee  aaccttiivviittéé  aaiilllleeuurrss  ((ddééttaacchheemmeenntt))  mmaaiiss  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  mmuullttiipplleess  ::  

cc’’eesstt  uunn  ««  tteemmppss  mmoorrtt  »»..  eenn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  ««  eellllee  eesstt  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  

aaccttiivviittééss  pprroonnoonnccééeess  ppaarr  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  aapprrèèss  

aavviiss  pprrééaallaabbllee  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  uuttiilliissaatteeuurr  dduu  sseerrvviiccee  iinnttéérreesssséé  oouu  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  RRééggiioonnaalleess  »»..  ((AArrtt..  3300))..  LLaa  mmiissee  eenn  ddiissppoonniibbiilliittéé  

ccoommmmee  llee  ddééttaacchheemmeenntt  rreenndd  vvaaccaanntt  llee  ppoossttee  ooccccuuppéé  ppaarr  ll’’aaggeenntt..  IIll  sseerraa  

rrééiinnttééggrréé  àà  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  ddiissppoonniibbiilliittéé..  

44))  EEnn  ssuussppeennssiioonn  ::  llaa  ssuussppeennssiioonn,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ccee  qquuee  llee  sseennss  ccoommmmuunn  

ppeennssee  ssoouuvveenntt,,  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ssaannccttiioonn..  MMaaiiss  uunnee  mmeessuurree  pprréévveennttiivvee  oouu  

ccoonnsseerrvvaattooiirree  pprroonnoonnccééee  ppaarr  llee  ssuuppéérriieeuurr  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  

ssoonn  ssuubbaalltteerrnnee  ddiirreecctt,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  pprrééssoommppttiioonn  ddee  llaa  ggrraavviittéé  ddeess  

ffaaiittss  qquuii  lluuii  ssoonntt  rreepprroocchhééss  eett  qquuii  rriissqquueenntt  ddee  ccoommpprroommeettttrree  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  

sseerrvviiccee..  

EEllllee  ss’’aappppaarreennttee  àà  uunnee  mmeessuurree  ddee  ppoolliiccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ((ccffrr  

cchhaappiittrree  ddee  cceett  oouuvvrraaggee))3388..  EEllllee  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  uunnee  ssaannccttiioonn,,  ccaarr  llee  rrééggiimmee  

ddiisscciipplliinnaaiirree  ((AArrtt..  6600))  eenn  pprréévvooiitt  eexxpplliicciitteemmeenntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  44  ::  llee  bbllââmmee,,  llaa  

rreetteennuuee  dduu  ttiieerrss  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  uunn  mmooiiss,,  

ll’’eexxcclluussiioonn  tteemmppoorraaiirree  aavveecc  pprriivvaattiioonn  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  nnee  

ddééppaassssaanntt  ppaass  ttrrooiiss,,  eennffiinn  llaa  rréévvooccaattiioonn..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

pprroonnoonnccééee  qquuee  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  iinnvveessttiiee  ««    aauu  nnoommiinnaattiioonn  aapprrèèss  

aavvooiirr  ccoonnssuullttéé  llee  ccoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee  ;;  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  aavviiss  ccoonnssuullttaattiiff  eett  nnoonn  

ccoonnffoorrmmee..      

IIII..11..44..99..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  

LLaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ss’’oorrggaanniissee,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr,,  eenn  

ccaattééggoorriiee,,  eenn  ggrraaddee  oouu  eenn  eemmppllooiiss  eett  eenn  ccoorrppss..  

  

  

                                                           

38 LOHATA T., Droit Administratif et Institutions Administratives: de la France à la RDC ; P.U.S. 2009. P256. 
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IIII..11..44..99..11..  CCaattééggoorriiee    

LLaa  ccaattééggoorriiee  eesstt  uunn  ggrroouuppee  dd’’eemmppllooiiss  oouu  ddee  ggrraaddeess  ooccccuuppaanntt  llaa  

mmêêmmee  hhiiéérraarrcchhiiee  eett  ddoonntt  llee  nniivveeaauu  iinntteelllleeccttuueell  eett  aaccttiivviittééss  ssoonntt  pprroocchheess  lleess  

uunneess  ddeess  aauuttrreess..  CCoommmmee  oonn  ll’’aa  ddééjjàà  vvuu,,  cc’’eesstt  llaa  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee  qquuii  ffuutt  llaa  

pprreemmiièèrree  àà  oorrggaanniisseerr  ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  eenn  ccaattééggoorriiee,,  aavvaanntt  qquuee  llaa  FFrraannccee  nnee  

ss’’eenn  iinnssppiirree  ((CCffrr..  ssuupprraa))3399..    

EEnn  RRDDCC..  LLaa  llooii  eenn  ééttuuddee  aa  iinnssttaauurréé  ttrrooiiss  ggrraannddeess  ccaattééggoorriieess  ::  

  11èèrree  ccaattééggoorriiee  oouu  ccaattééggoorriiee  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt  ;;  

  22èèmmee  ccaattééggoorriiee  oouu  ccaattééggoorriiee  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ;;  

  33èèmmee  ccaattééggoorriiee  oouu  ccaattééggoorriiee  dd’’eexxééccuuttiioonn..  

LLeess  eemmppllooiiss  ddee  llaa  11èèrree  ccaattééggoorriiee  ssoonntt,,  ssuuiivvaanntt  ll’’oorrddrree  ddééccrrooiissssaanntt  ::  

  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ;;  

  DDiirreecctteeuurr  ;;  

  CChheeff  ddee  ddiivviissiioonn  ;;  

  CChheeff  ddee  bbuurreeaauu..  

QQuuaanntt  aauuxx  eemmppllooiiss  oouu  ggrraaddeess  ddee  llaa  22èèmmee  ccaattééggoorriiee,,  iillss  ssee  

pprréésseenntteenntt  ddaannss  llee  mmêêmmee  oorrddrree  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

  AAttttaacchhéé  dduu  bbuurreeaauu  ddee  11èèrree  ccllaassssee  ;;  

  AAttttaacchhéé  dduu  bbuurreeaauu  ddee  22èèmmee  ccllaassssee  ;;  

  AAggeenntt  ddee  bbuurreeaauu  ddee  11èèrree  ccllaassssee..  

EEnnffiinn  cceeuuxx  ddee  llaa  33èèmmee  ccaattééggoorriiee  ssoonntt  ::  

  AAggeenntt  ddee  bbuurreeaauu  ddee  22èèmmee  ccllaassssee  ;;  

  AAggeenntt  aauuxxiilliiaaiirree  ddee  11èèrree  ccllaassssee  ;;  

  AAggeenntt  aauuxxiilliiaaiirree  ddee  22èèmmee  ccllaassssee  ;;  

  HHuuiissssiieerr..  

CCoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ddééjjàà  vvuu,,  llee  rreeccrruutteemmeenntt  nnee  ss’’eeffffeeccttuuee  qquu’’aauuxx  

ggrraaddeess  lleess  pplluuss  bbaass  ddeess  ccaattééggoorriieess  dd’’eexxééccuuttiioonn  eett  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn..  OOnn  aaccccèèddee  

ddoonncc  àà  llaa  11èèrree  ccaattééggoorriiee  qquuee  ppaarr  vvooiiee  ddee  pprroommoottiioonn  iinntteerrnnee..  

  UUnn  tteerrmmee  àà  llaa  mmuullttiipplliicciittéé  ddeess  oorrddoonnnnaanncceess  ppoorrttaanntt  rrèègglleemmeennttss  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreellaattiiffss  aauu  ssttaattuutt  ppééccuunniiaaiirree  ddee  ddiifffféérreenntteess  ddééppaarrtteemmeennttss  eett  

                                                           

39 Idem, P260. 
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sseerrvviicceess  ssppéécciiaauuxx,,  ddééssoorrmmaaiiss  lleess  ttrraaiitteemmeennttss  iinniittiiaauuxx  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaarrrriièèrree  

ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’ééttaatt  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  uunn  sseeuull  rrèègglleemmeenntt  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn4400..  

CCeerrttaaiinnss  sseerrvviicceess  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  ssppéécciiffiicciittéé,,  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunnee  

pprriimmee  ppoouurr  ffoonnccttiioonnss  ssppéécciiaalleess..  CCeellllee--ccii  eesstt  aaccccoorrddééee  ppaarr  rrèègglleemmeenntt  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  EEnn  oouuttrree,,  llaa  pprriimmee  ddee  ddiippllôômmee  aa  ééttéé  rrééiinnssttaauurrééee  ddaannss  llee  bbuutt  

dd’’aattttiirreerr  lleess  jjeeuunneess  ccaaddrreess  uunniivveerrssiittaaiirreess  ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  llaa  ssoommmmee  eenn  eessppèècceess,,  dduueess  ppaarr  uunn  

eemmppllooyyeeuurr  àà  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  oouu  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess..  EEllllee  ccoommpprreenndd  llee  ssaallaaiirree  eett  lleess  aacccceessssooiirreess  ccoonnvveennuuss..  

LLee  pprréésseenntt  ssttaattuutt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

((RRDDCC))  rreeccoonnnnaaiitt  aauuxx  aaggeennttss  lleess  aavvaannttaaggeess  ssoocciiaauuxx  ssuuiivvaannttss  ::  

  LLeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  dd’’aaggeennttss  fféémmiinniinnss  

ccéélliibbaattaaiirreess  rreeccoonnnnuuss  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  jjuuggeemmeenntt  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ;;  

  LLeess  ffrraaiiss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  eennggaaggééss  ;;  

  LLeess  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ;;  

  LL’’iinnddeemmnniittéé  ppoouurr  lleess  ffrraaiiss  ddee  mmaarriiaaggee  ;;  

  LLeess  aavvaanncceess  ssuurr  ttrraaiitteemmeenntt  ;;  

  LL’’aallllooccaattiioonn  ddee  ddeeuuiill..    

LLeess  ffrraaiiss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ssoonntt  aaccccoorrddééss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  jjeeuunneess  

ccaaddrreess  eennttrraanntt  ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr..  DDee  mmêêmmee  qquuee  lleess  

iinnddeemmnniittééss  ppoouurr  ffrraaiiss  ddee  mmaarriiaaggee  ssoonntt  pprréévvuueess  ppoouurr  cceess  jjeeuunneess  ccaaddrreess..  UUnn  

rrèègglleemmeenntt  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiixxee  llee  mmoonnttaanntt  eett  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’ooccttrrooii  ddee  ddiivveerrss  

aavvaannttaaggeess  ssoocciiaauuxx..  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ttaaxxaabbllee..  EEllllee  eesstt  ppaayyééee  ppaarr  mmooiiss,,  oonn  

ddiissttiinngguuee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  iinniittiiaall  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  aaccqquuiiss..  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  iinniittiiaall  eesstt  

cceelluuii  qquuii  eesstt  aattttaacchhéé  aauu  ggrraaddee  ddoonntt  ll’’aaggeenntt  eesstt  rreevvêêttuu..  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  aaccqquuiiss  eesstt  

llee  ttrraaiitteemmeenntt  iinniittiiaall  mmaajjoorréé  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  aannnnuueelllleess  ddééccoouullaanntt  ddee  

ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  ttrraaiitteemmeenntt..  

OOnn  ddiissttiinngguuee  ddeeuuxx  ssoorrtteess  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ;;  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ddiirreeccttee  eett  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  iinnddiirreeccttee..4411  

                                                           

40 Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, Op cit. 
41 JEROME MUTOMBO. K ; théorie générale des organisations, G1,  sciences économiques  UPC ;  211. P132 
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11))  RRéémmuunnéérraattiioonn  ddiirreeccttee  ::  eellllee  ccoommpprreenndd  lleess  ppaaiieemmeennttss  eenn  eessppèècceess  eett  eenn  

nnaattuurreess,,  lleess  ssoommmmeess  ggaaggnnééeess  ppaarr  lleess  ssaallaarriiééss  eett  lleess  ggaaiinnss  rrééssuullttaannttss  

dd’’aauuttrreess  ssyyssttèèmmeess  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  ccoommmmee  lleess  rrééggiimmeess  dd’’iinncciittaattiioonn  eett  

dd’’iinntteerr  ccéémmeenntt..  EEllllee  eenngglloobbee  eenn  oouuttrree,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  hheeuurreess  

ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddééppaassssaanntt  llee  ttaauuxx  ddee  ssaallaaiirree  rréégguulliieerr..  TToouuss  cceess  

ppaayyeemmeennttss  oonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  rraappppoorrtt  ddiirreecctt  aavveecc  llee  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii..  

22))  RRéémmuunnéérraattiioonn  iinnddiirreeccttee  ::  eellllee  ss’’aajjoouuttee  àà  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddiirreeccttee  ppoouurr  

lleess  ssaallaaiirreess..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’aauuttrreess  ppaayyeemmeennttss  oouu  pprreessttaattiioonnss  ddoonntt  bbéénnééffiicciieenntt  

lleess  ssaallaarriiééss..  EEllllee  ppoorrttee  llee  nnoomm  dd’’aavvaannttaaggee  ssoocciiaauuxx  oouu  dd’’  ««éélléémmeenntt  

ssoocciiaauuxx  »»..  ppoouu  ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  lleess  éélléémmeennttss  ssoocciiaauuxx  ssoonntt  ddeess  aajjoouuttss  aauu  

ccooûûtt  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree..  CCee  ssoonntt  ddeess  ffrraaiiss  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  qquuii  

ddééppaasssseenntt  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddiirreeccttee  ddeess  ssaallaarriiééss..  

IIII..11..44..1100..  LLEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

LLaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  CCoonnggoollaaiissee  ddooiitt  êêttrree  ccoommpprriissee  ccoommmmee  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ttoouutteess  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddeess  ddééfféérreennttss  mmiinniissttèèrreess  eett  sseerrvviicceess  

ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt..  

LLaa  mmiissssiioonn  pprriinncciippaallee  eesstt  ddee  ggéérreerr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt..  TToouutteess  ffooiiss,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssppéécciiffiicciittéé  ddee  cceerrttaaiinnss  

sseerrvviicceess,,  ddeess  rrèègglleemmeennttss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurrrroonntt  êêttrree  pprriiss  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  

ddéérrooggeerr  aauu  pprréésseenntt  ssttaattuutt  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  

dd’’EEttaatt  qquuii  eexxeerrççaaiitt  nnaagguuèèrree  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ééttaanntt  ddeevveennuu  

uunn  ccaaddrree  ppoolliittiiqquuee,,  iill  aa  ppaarruu  nnéécceessssaaiirree  ddee  rreessttiittuueerr  aauu  ssoommmmeett  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  llee  ggrraaddee  eett  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall4422..  

LL’’oorrddoonnnnaannccee  nn00  8800--221155  dduu  2288  AAoouutt  11998800  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  dduu  

mmiinniissttèèrree  ddee  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  llee  cchhaarrggee  nnoottaammmmeenntt  ddee  ::  

  EEllaabboorreerr  llee  ssttaattuutt  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

  VVeeiilllleerr  àà  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  mmiinniissttèèrreess  ;;  

  EExxaammiinneerr  lleess  rreeccoouurrss  iinnttrroodduuiittss  ppaarr  lleess  aaggeennttss  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  

ppuubblliiqquuee  ;;  

  EEttuuddiieerr  lleess  rreeffoorrmmeess  ddeess  ssttrruuccttuurreess  eett  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  mméétthhooddeess  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  ;;  

                                                           

42 www.memoireonline. Com /12/08/1726/m  
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  PPrrééppaarreerr  lleess  pprroojjeettss  ddee  llooiiss,,  ddeess  oorrddoonnnnaanncceess  oouu  ddééccrreettss--llooiiss,,  

dd’’oorrddoonnnnaanncceess  oouu  ddééccrreettss  eett  ddeess  aarrrrêêttééss  éémmaannaanntt  dd’’oouuttrreess  

mmiinniissttèèrreess  ;;  

  PPrreennddrree  ddeess  aarrrrêêttééss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  mmaattiièèrreess  ssoouuss--

mmeennttiioonnnnééeess..  

  LLaa  rrééddaaccttiioonn  ;;  

  GGeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oouu  ccoommppttaabbllee  ;;  

  EEnnccaaddrreemmeenntt  dd’’aaggeennttss  ddee  ccaattééggoorriiee  cc  

  RReessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’uunn  bbuurreeaauu  dd’’aarrcchhiivveess  eett  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn..  

IIII..11..44..1100..11..  NNOOTTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

CCoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ffaaiitt  oobbsseerrvveerr,,  ll’’EEttaatt  ss’’oorrggaanniissee  ppaass  qquuee  

tteerrrriittoorriiaalleemmeenntt,,  mmaaiiss  ppaarr  sseerrvviiccee  ::  lleess  aaccttiivviittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ssee  rrééaalliisseenntt  

ddaannss  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  oouu  tteecchhnniiqquuee..  PPoouurr  yy  aarrrriivveerr,,  iill  uuttiilliissee  

pplluussiieeuurrss  ffoorrmmuulleess  ((RRééggiiee,,  ooffffiiccee,,  AAggeennccee,,  EEttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc,,  CCoonncceessssiioonn  

eettcc..))..  MMaallggrréé  cceettttee  ddiivveerrssiittéé,,  oonn  ppeeuutt  lleess  rreeggrroouuppeerr  aauuttoouurr  ddee  ll’’eexxpprreessssiioonn  

««  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  »»  ((CCffrr..  SSeeccttiioonn  11  ::  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ddééffiinniittiioonn))4433..  CCeerrtteess,,  iillss  

nnee  ssoonntt  ppaass  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’iinnfflluueennccee  ssoocciiaallee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  aammbbiiaannttee,,  mmaaiiss  iillss  

mmaanniiffeesstteenntt  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssppéécciiffiiqquueess  ((ccffrr..  SSeeccttiioonn  33  ::  ccrriittèèrreess  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss))  dduueess  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  eett  mmiissssiioonnss,,  àà  ll’’iiddééoollooggiiee  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  

ggéénnéérraall  eett  aauu  ssyyssttèèmmee  jjuurriiddiiqquuee..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  cceeppeennddaanntt  iinnuuttiillee  ddee  ss’’iinntteerrrrooggeerr  

ssrr  ll’’ééccaarrtt  eennttrree  lleess  pprriinncciippeess  eett  llaa  pprraattiiqquuee  ((SSeeccttiioonn  44  ddee  DDrrooiitt  AAddmmiinniissttrraattiiff  eett  

iinnssttiittuuttiioonnss  AAddmmiinniissttrraattiivveess  ;;  ddee  llaa  FFrraannccee  àà  llaa  RRDDCC,,  PP..UU..SS..  22000099))..    

SSii  oonn  eenntteenndd  ppaarr  sseerrvviiccee  ppuubblliicc,,  uunnee  aaccttiivviittéé  oouu  uunn  oorrggaanniissmmee  qquuii  

ppoouurrssuuiitt  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall,,  iill  nn’’eesstt  cceeppeennddaanntt  ppaass  ffaacciillee  ddee  ddééffiinniirr  cceettttee  nnoottiioonn  

((SSeerrvviiccee  ppuubblliicc)),,  ccaarr  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  qquuii  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  iiddééoollooggiiee  nn’’eesstt  ppaass  

ttoottaalleemmeenntt  aabbsseennttee  ddaannss  llee  mmoonnddee  pprriivvéé..  EEnn  pplluuss,,  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  nnee  ssoonntt  

ppaass  mmoonnoolliitthhiiqquueess..  DDeeppuuiiss  ll’’aavvèènneemmeenntt  dduu  lliibbéérraalliissmmee,,  iill  eesstt  ddeevveennuu  

ccoouuttuummee  ddee  ssééppaarreerr  ssoocciiééttéé  eenn  ddeeuuxx  sspphhèèrreess  ::  ppuubblliiqquuee  eett  pprriivvééee..  CCeettttee  

iiddééoollooggiiee  aa  eeuu  bbeeaauuccoouupp  ddee  ssuuccccèèss  ppaarrccee  qquu’’eellllee  aa  ééttéé  rreellaayyééee  ppaarr  llee  ddrrooiitt  ::  

ddrrooiitt  ppuubblliicc//  ddrrooiitt  pprriivvéé..  LLaa  sspphhèèrree  pprriivvééee  ((eexxeemmppllee,,  aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess))  

ppoouurrssuuiitt,,  sseelloonn  ll’’iiddééoollooggiiee  pprréécciittééee,,  lleess  iinnttéérrêêttss  ppaarrttiiccuulliieerrss  oouu  ééggooïïsstteess,,  aalloorrss  

qquuee  llaa  sspphhèèrree  ppuubblliiqquuee  vviissee  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall..  LL’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  rreellèèvvee  ddee  cceettttee  

ddeerrnniièèrree  sspphhèèrree..  EEllllee  aa  ddoonncc  ppoouurr  ssppéécciiffiicciittéé  dd’’ooffffrriirr  llaa  ssééccuurriittéé,,  dd’’éédduuqquueerr  oouu  

ddee  ssooiiggnneerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  CCee  ssoonntt  ttoouutteess  ddeess  mmiissssiioonnss  

dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall4444..  

                                                           

43 LOHATA T. : Droit Administratif et Institutions Administratives ; de la France à la RDC : P.U.S. 2009. Op cit 
44 LOHATA T, Op cit. P108 
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LLee  pprroobbllèèmmee,,  cc’’eesstt  qquuee,,  eenn  ddeehhoorrss  ppeeuutt--êêttrree  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  

ssééccuurriittéé,,  cceerrttaaiinneess  oorrggaanniissaattiioonnss  oouu  eennttrreepprriisseess  pprriivvééee  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  

ccoommppaarraabbllee  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess..  EEnn  pplluuss,,  aavveecc  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  cceellllee--ccii,,  

ccoonnssééqquueennccee  ddee  ll’’EEttaatt--PPrroovviiddeennccee,,  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  uuttiilliissee  oouu  eemmpprruunnttee  ddeess  

sseerrvviicceess  pprriivvééss  ((CCffrr..  CCoonnssttrruuccttiioonn  oouu  rrééffeeccttiioonn  ddeess  rroouutteess  aauu  ZZaaïïrree//RRDDCC  ;;  

cchhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  oouu  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  eenn  FFrraannccee))..  

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ccrriittèèrreess  ddee  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ssoonntt  eenn  ggéénnéérraall  

dd’’oorriiggiinnee  oouu  dduuss  aauuxx  pprriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  dduu  ddrrooiitt..  IIllss  oonntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ééttéé  

ddééggaaggééss  ppaarr  RROOLLLLAANNDD  eett  rreepprriiss  aavveecc  ffoorrccee  ppaarr  LLAATTOOUURRNNIIEERREE..  IIll  ss’’aaggiitt  

pprriinncciippaalleemmeenntt  ddee  ::  llaa  nneeuuttrraalliittéé,,  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé,,  llaa  mmuuttaabbiilliittéé  eett  ll’’ééggaalliittéé..  IIll  

aarrrriivvee  cceeppeennddaanntt  qquuee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ((ddrrooiitt  ppoossiittiiff))  ccoonnttiieennnnee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  yy  

rreellaattiivveess  ;;  cc’’eesstt  llee  ccaass  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  nneeuuttrraalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  

iinnvvooqquuéé  ddaannss  lleess  ccoonnssttiittuuttiioonnss  CCoonnggoollaaiisseess  ddeeppuuiiss  11999900..  PPoouurr  rreevveenniirr  aauuxx  

ddiifffféérreennttss  ccrriittèèrreess,,  cciittoonnss  ::  

11))  CCoonnttiinnuuiittéé  ::  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee  ddooiitt  êêttrree  ccoonnttiinnuu  eett  

iinniinntteerrrroommppuu,,  llee  ccoonnttrraaiirree  ppoouurrrraaiitt  eennttrraaîînneerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ggrraavveess  

ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  CCeellaa  eexxpplliiqquuee  llee  ffaaiitt  qquuee  cceerrttaaiinneess  

ccaattééggoorriieess  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  ((ppoolliiccee,,  mmaaggiissttrraattss))  vvooiieenntt  lleeuurr  ddrrooiitt  ddee  

ggrrèèvvee  lliimmiittéé  oouu  iinntteerrddiitt  ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt..  CCoommmmee  ll’’EEttaatt  lluuii--

mmêêmmee,,  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  nnee  ppeeuutt  ppaass  ffoonnccttiioonnnneerr  ««  ppaarr  àà  ccoouuppss  »»..  llee  

pprriivviillèèggee  dduu  pprrééaallaabbllee,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ssuuppppllééaannccee  eett  dd’’iinnttéérriimm,,  llee  

pprriinncciippee  dd’’eexxppééddiittiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess  eett  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ffaaiitt  

rreellèèvveenntt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ccee  ccrriittèèrree..  

22))  MMuuttaabbiilliittéé  ::  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddooiitt  ssaannss  cceessssee  ss’’aaddaapptteerr  aauuxx  bbeessooiinnss  dduu  

mmoommeenntt  ::  ssuupppprreessssiioonn  oouu  ssuussppeennssiioonn  dduu  sseerrvviiccee  eenn  ccaass  ddee  ddaannggeerr  ((ppaarr  

eexxeemmppllee,,  llaa  ppoolllluuttiioonn  dd’’eeaauu)),,  rreevvooiirr  llee  pprriixx  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  

dduu  mmaarrcchhéé  eett  dduu  tteemmppss  nnoottaammmmeenntt..  LLee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddooiitt,,  eenn  oouuttrree,,  

pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  nnoouuvveelllleess  eexxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddeemmaannddeess  

ssoocciiaalleess  ddaannss  uunnee  aapppprroocchhee  ssyyssttéémmiiqquuee  ddéébboouucchhaanntt  ssuurr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  

ppuubblliiqquuee  àà  ccooûûtt  iinnddiivviidduuaalliisséé  oouu  ccoolllleeccttiiff  ssuurr  ffoonndd  ddee  ccooeerrcciittiioonn..  

33))  EEggaalliittéé  ddeess  aaddmmiinniissttrrééss  ddeevvaanntt  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  

ddiissppeennsseerr  oouu  ddee  pprrêêtteerr  ddeess  sseerrvviicceess  àà  ttoouuss  lleess  aaddmmiinniissttrrééss  oouu  cciittooyyeennss  

ssaannss  oobbsseerrvveerr  aauuccuunnee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ddee  ffaavveeuurr  ((eexxeemmppllee  ttoouuss  lleess  

eennffaannttss  ddooiivveenntt  rreecceevvooiirr  uunn  mmêêmmee  eennsseeiiggnneemmeenntt  eenn  ccllaassssee  oouu  àà  

ll’’ééccoollee,,  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ddeess  ssooiinnss  ddooiivveenntt  ffaaiirree  pprrooffiitteerr  

cceeuuxx--ccii  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  àà  ttoouuss  lleess  mmaallaaddeess))..  LLaa  ddéémmooccrraattiissaattiioonn  

ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  llaa  ggrraattuuiittéé  oouu  llee  ccooûûtt  rréédduuiitt  aaiinnssii  qquuee  ll’’ooccttrrooii  ddee  
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llaa  bboouurrssee  ppoouurr  lleess  ccaattééggoorriieess  ssoocciiaalleess  ppooppuullaaiirreess  ppaarrttiicciippee  ddee  llaa  

pprroommoottiioonn  ddee  ll’’ééggaalliittéé..  DDeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  cciinnqquuaannttee,,  ccee  ccrriittèèrree  eesstt  

iinnttééggrréé  aauu  ddrrooiitt  ppoossiittiiff..  

44))  NNeeuuttrraalliittéé  ::  ll’’aaccttiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddooiitt  êêttrree  ddééssiinnttéérreesssséé  eett  gguuiiddééee  

ppaarr  llee  sseeuull  mmootteeuurr  qquuii  ffoonnddee  eett  ddéétteerrmmiinnee  ssoonn  bbuutt  ::  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall..  

LLee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  eesstt  tteennuu  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr  nnoonn  ppaass  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  

ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall..  SSoonn  aaccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  ddééssiinnttéérreessssééee  iiddééoollooggiiqquueemmeenntt  

eett  ppoolliittiiqquueemmeenntt..  LL’’aappoolliittiissmmee,,  ll’’aaccccèèss  ddee  ttoouutteess  lleess  tteennddaanncceess  

ppoolliittiiqquueess  aauu  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  aauu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  aaiinnssii  qquuee  llaa  

rriigguueeuurr  ddeess  ccrriittèèrreess  yy  rreellaattiiffss  eenn  ddééppiitt  ddee  cchhaannggeemmeennttss  ddeess  rrééggiimmeess  

ppoolliittiiqquueess  rreennffoorrcceenntt  llaa  nneeuuttrraalliittéé..  ((CCffrr..  LLOOHHAATTAA))..  

IIII..11..44..1100..22..  EEFFFFEECCTTIIFF  OORRGGAANNIIQQUUEE  

IIll  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  llee  ccaaddrree  oorrggaanniiqquuee  eett  bbuuddggééttiisséé  ppaarr  ppoosstteess  eett  

eemmppllooiiss  iiddeennttiiffiiééss..  IIll  yyaa  eenn  pprriinncciippee  114422334477  eeffffeeccttiiff  oorrggaanniiqquueess  ddoonntt  ::  111100668811  

eeffffeeccttiiffss  ddee  ccaarrrriièèrree  hhiiéérraarrcchhiissééee  eett  3311666666  eeffffeeccttiiffss  ddee  ccaarrrriièèrreess  ppllaanneess..  LLeess  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  aaggeennttss  ddee  ccaarrrriièèrree  hhiiéérraarrcchhiissééee  ssee  rreeppaarrttiisssseenntt  eenn  ttrrooiiss  

nniivveeaauuxx  ::  

  CCaaddrreess  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt  ;;  

  AAggeennttss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ;;  

  AAggeennttss  dd’’eexxééccuuttiioonn..  

IIII..11..44..1100..33..  EEFFFFEECCTTIIFFSS  EENN  PPLLAACCEE..  

CCee  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  aaffffeeccttééss  aauuxx  ddiifffféérreennttss  eemmppllooiiss  

ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  uunn  ggrraaddee  ssttaattuuttaaiirree..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  àà  uunn  ggrraaddee  ddoonnnnéé  ccoorrrreessppoonndd  

àà  uunn  eemmppllooii..  

IIII..11..44..1100..44..  EEFFFFEECCTTIIFFSS  RREEMMUUNNEERREESS  

IIllss  ccoommpprreennnneenntt  ttoouuss  lleess  aaggeennttss  rrééttrriibbuuééss  ddoonntt  lleess  nnoommss  ffiigguurreenntt  

ssuurr  lleess  lliisstteess  ddééccllaarraattiivveess  eett  ffiicchhee  ddee  ppaaiiee..  

LLeess  eeffffeeccttiiffss  ggéérreerr  ppaarr  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ss’’ééllèèvveerraaiieenntt  àà  110077444444  

uunniittééss  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ((ssoouurrccee  ::  ccoommmmiissssiioonn  ppaarriittaaiirree  ggoouuvveerrnneemmeenntt--

ssyynnddiiccaattss))..  
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IIII..11..44..1111..  RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  AAGGEENNTTSS  DDEE  CCAARRRRIIEERREE  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  

PPUUBBLLIICCSS  

IIII..11..44..1111..11..  CCAATTEEGGOORRIIEESS  DDEESS  AAGGEENNTTSS  

LLeess  aaggeennttss  ddee  ccaarrrriièèrree  ssoonntt  rreeppaarrttiiss  eenn  ttrrooiiss  ccaattééggoorriieess..  CChhaaqquuee  

ccaattééggoorriiee  ccoommppoorrttee  pplluussiieeuurrss  ggrraaddeess  ddééffiinniiss  eett  aarrrrêêttééss  àà  ll’’aannnneexxee  dduu  ssttaattuutt  ddee  

sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt..  CCoorrttee  44..  

LLeess  aaggeennttss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ccaattééggoorriiee  ssoonntt  nnoommmmééss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  

ddee  RRééppuubblliiqquuee  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  

LLeess  aaggeennttss  ddee  ddeeuuxxiièèmmee  eett  ttrrooiissiièèmmee  ccaattééggoorriiee  ssoonntt  nnoommmmééss  ppaarr  

llee  mmiinniissttrree  nnaattiioonnaallee  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee..  SSuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  

eett  sseerrvviicceess  iinnttéérreessssééss..  

TToouutteess  ffooiiss,,  lleess  aaggeennttss  ddeess  ddeeuuxxiièèmmeess  eett  ttrrooiissiièèmmee  ccaattééggoorriieess  ddeess  

FFoorrcceess  aarrmmééeess  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  ddee  llaa  ppoolliiccee  

nnaattiioonnaallee  ssoonntt  nnoommmmééeess  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  nnaattiioonnaallee  àà  llaa  ddééffeennssee  NNaattiioonnaallee  eett  àà  

llaa  ssééccuurriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree..  

IIII..11..44..1111..22..  RREEAALLIITTEESS  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  

LLoorrssqquu’’oonn  eexxaammiinnee  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  qquuii  ffoorrmmeenntt  

ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppuubblliiqquuee  CCoonnggoollaaiissee,,  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  mmaannqquueerr  ddee  

rreemmaarrqquueerr  qquuee  ccee  qquuii  lleess  ccaattééggoorriissee  ddee  mmaanniièèrree  iinnttrriinnssèèqquuee,,  cc’’eesstt  llaa  

ccoommpplleexxiittéé,,  llaa  ddiifffféérreennccee..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ddiifffféérreennccee  ddaannss  lleeuurrss  mmiissssiioonnss,,  ddaannss  lleeuurrss  

ddiimmeennssiioonnss,,  ddaannss  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess,,  ddaannss  llee  bbeessooiinnss  ddee  ddiissccrrééttiioonn  eett  ddee  

ssuuppeerrvviissiioonn,,  ddaannss  llee  nnoommbbrree  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  eettcc..……  

AAuu  pprreemmiieerr  ccoouupp  dd’’œœiill,,  iill  aappppeerrtt  qquuee  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  

ccoonnddiittiioonn  fféémmiinniinnee  ppaarr  eexxeemmppllee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree  qquuee  cceelluuii  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  oouu  qquuee  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

ddiiffffèèrree  ddee  cceelluuii  ddee  ll’’éénneerrggiiee  oouu  ddeess  AAffffaaiirreess  FFoonncciièèrreess..  

OOnn  rreemmaarrqquueerraa  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreenncceess  aauu  nniivveeaauu  ddee  lleeuurr  

rraammiiffiiccaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  ddee  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt  dd’’aaccttiioonn,,  

dduu  nnoommbbrree  ddee  ssuubbddiivviissiioonn  eett  ddee  vvoolluummee  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ddee  llaa  tteecchhnniicciittéé  eett  

eennffiinn  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  eettcc..  

DDeess  ssiimmiilliittuuddeess  aappppaarraaîîttrroonntt  aauussssii  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  

sseelloonn  lleess  mméétthhooddeess  eett  lleess  tteecchhnniiqquueess  dd’’ooppéérraattiioonn..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddeess  sseerrvviicceess  

ppuubblliiccss  ddoonntt  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  eesstt  mmooyyeennnnee,,  mmaaiiss  ooùù  llee  ggrrooss  dduu  ttrraavvaaiill  ss’’eeffffeeccttuuee  

ssuurr  llee  ppllaann  hhoorriizzoonnttaall  àà  llaa  bbaassee  ddaannss  lleess  mmiinnii--oorrggaanniissaattiioonnss  qquuaassii--aauuttoonnoommeess  
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tteelllleess  qquuee  ll’’aarrmmééee  aavveecc  sseess  ggaarrnniissoonnss  eett  lleess  ccaammppss,,  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  aavveecc  lleess  

hhôôppiittaauuxx  eett  lleess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé,,  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  aavveecc  lleess  ééccoolleess,,  eettcc..  

AAiinnssii,,  uunnee  aannaallyyssee  pprréélliimmiinnaaiirree  ddee  rreeggrroouuppeemmeenntt  dd’’  

dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssiimmiilliittuuddeess  eett  ddeess  ddiifffféérreenncceess,,  ddeess  eexxiiggeenncceess  eett  ddeess  

aaddjjeeccttiiffss  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  mmaattéérriieell  aauurraaiitt  ppeerrmmiiss  

dd’’iiddeennttiiffiieerr  ccllaaiirreemmeenntt  llee  bbeessooiinn  dd’’uunniiffoorrmmiissaattiioonn  eett  ddee  ddiifffféérreennttiiaattiioonn..  CCeett  

eeffffeett  ppeerrmmeettttrraaiitt  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  sseerrvviicceess  ccoommmmuunnss  àà  ttoouuss  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss,,  

lleess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  tteecchhnniiqquueess  eett  llooggiissttiiqquueess  ddeess  sseerrvviicceess,,  lleeuurrss  ddiimmeennssiioonnss  

ggééooggrraapphhiiqquueess..  

LLee  ttrraavvaaiill  ddee  bbaassee  aauurraaiitt  ééttéé  cceelluuii  ddee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  ddeess  

mmiinnii--oobbjjeeccttiiffss  eett  ddee  ddeessccrriippttiioonn  ddeess  ppoorrtteess..4455  

CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  ssaannss  uunnee  aannaallyyssee  aapppprrooffoonnddiiee  ddee  cceess  éélléémmeennttss  

ssuuiivviiee  dd’’uunnee  pprraattiiqquuee  eexxppéérriimmeennttaallee,,  iill  ss’’aavvèèrree  iimmppoossssiibbllee    dd’’aabboouuttiirr  àà  uunnee  

aaddééqquuaattiioonn  rraattiioonnnneellllee  eennttrree  lleess  ssttrruuccttuurreess,,  lleess  rreessssoouurrcceess  eett  llaa  nnaattuurree  dduu  

ttrraavvaaiill  àà  aaccccoommpplliirr..  

IIII..11..55::  HHôôppiittaall    

EEnn  11995577  uunn  ggrroouuppee  dd’’eexxppeerrttss  ddee  ll’’OOMMSS  aavvaaiitt  ddééffiinniitt  ll’’hhôôppiittaall  

ccoommmmee  ll’’éélléémmeenntt  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  àà  ccaarraaccttèèrree  mmééddiiccaall  eett  ssoocciiaall  ddoonntt  llaa  

ffoonnccttiioonn  ccoonnssiissttee  àà  aassssuurreerr  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeess  ssooiinnss  mmééddiiccaauuxx  ccoommpplleettss  

ccuurraattiiffss,,  pprréévveennttiiff  eett  pprroommoottiioonnnneell  eett  ddoonntt  lleess  sseerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss  iirrrraaddiieenntt  

jjuussqquu’’àà  llaa  cceelllluullee  ffaammiilliiaallee  ccoonnssiiddéérrééee  ddaannss  ssoonn  mmiilliieeuu..  CC’’eesstt  aauussssii  uunn  cceennttrree  

dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  bbiioo--ssoocciiaallee..4466  

IIII..  11..55..11..  HHôôppiittaall  CCoommmmee  SSeerrvviiccee  PPuubblliicc  

IIII..  11..55..22..EEnnttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  

NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  ddeeppuuiiss  llee  

0077JJuuiilllleett  22000088,,  llaa  llooii  NN°°7788//000022  dduu  0066  JJaannvviieerr  11997788  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonn  ggéénnéérraallee  

aauuxx  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  eenn  RRDDCC4477  vveennaaiitt  dd’’êêttrree  mmooddiiffiiééee  ppaarr  uunnee  sséérriiee  ddee  

llooiiss  nnoottaammmmeenntt  ::  

  llooii  nn°°0088//000077  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonn  ggéénnéérraalleess  

rreellaattiivveess  àà  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  ;;  

  llooii  nn°°0088//0088  dduu  0077  JJuuiilllleett  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonn  rreellaattiivveess  aauuxx  

ddéésseennggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  ddeess  eennttrreepprriissee  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ;;  
                                                           

45 IBULA MWANA KATANGA ; la consolidation du management public au Congo Démocratique ; éd. presses 
Universitaires de République Démocratique du Congo. 1987 ; P.87    
46 Cahier de l’OMS n° 122 
47 Journal officiel n°4, du 15 février 1978, P.10 
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  llooii  nn°°0088//000099  dduu  0077  JJuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonn  ggéénnéérraalleess  

aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ;;  

  llooii  nn°°0088//001100  dduu  0077  JJuuiilllleett  22000088  ffiixxaanntt  lleess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ll’’EEttaatt..  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  llooii  nn°°  7788//000022,,  dduu  0066  JJuuiilllleett  11997788  àà  ssoonn  aarrttiiccllee  22  

ddééffiinniissssaaiitt  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  ccrrééééee  eett  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  llee  

ppoouuvvooiirr  ppuubblliicc  ppoouurr  aaccccoommpplliirr  uunnee  ttââcchhee  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  ;;  

CCrrééééee  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eennttrree  eeuuxx  eett  ppoouurr  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eenn  ccoommmmuunn  dd’’uunn  sseerrvviiccee  oouu  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  ddoonnnnééee..  

LL’’aarrttiiccllee  44  ddee  llaa  mmêêmmee  llooii  ssttiippuullee  qquuee  ««  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  sseerraa  

ssooiitt  àà  ccaarraaccttèèrree  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ffiinnaanncciieerr,,  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell,,  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  

tteecchhnniiqquuee,,  iinndduussttrriieell  eett  ccoommmmeerrcciiaall  »»4488  

PPaarr  ccoonnttrree  llaaqquueellllee  llooii  0088//000088  dduu0077  JJuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  

ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  rreellaattiivveess  aauuxx  ddéésseennggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  ddeess  eennttrreepprriisseess  

dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  àà  ssoonn  aarrttiiccllee  22;;  ppooiinntt  bb  eett  aa  ddééffiinniisssseenntt  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  

ccoommmmee  ssuuiitt4499  ::    

TToouuttee  eennttrreepprriissee  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ll’’EEttaatt,,  qquuii  eesstt  ttoouuttee  ssoocciiééttéé  

ddaannss  llaaqquueellllee  ll’’EEttaatt  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc  ddééttiieenntt  llaa  

ttoottaalliittéé  oouu  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall  oouu  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ;;  

EEsstt  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  ttoouuttee  eennttrreepprriissee  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ll’’EEttaatt  

ddaannss  llaaqquueellllee  ll’’EEttaatt  oouu  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc  ddééttiieenntt  llaa  

ttoottaalliittéé  oouu  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall..  

IIll  sseerraaiitt  iinnccoohhéérreenntt  àà  nnoottrree  aavviiss  ddee  ccllaarriiffiieerr  llee  ccoonncceepptt  dd’’eennttrreepprriissee  

ppuubblliiqquuee  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llee  ccoonncceepptt  dd’’eennttrreepprriissee  ccaarr,,  aavvaanntt  

dd’’êêttrree  ppuubblliiqquuee,,  eellllee  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt    uunnee  eennttrreepprriissee..  

DD’’aapprrèèss  GG..  BBLLAARRDDOONNEE5500  ll’’eennttrreepprriissee  eesstt  uunnee  uunniittéé  ddee  ccaappiittaall  

ddaannss  llaaqquueellllee  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  pprroodduuccttiioonnss,,  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree,,  ccaappiittaall,,  ttrraavvaaiill  

ssoonntt  ccoommbbiinnééss  eenn  vvuuee  ddee  ccrrééeerr  ddeess  bbiieennss  oouu  ddee  rreennddrree  ddeess  sseerrvviicceess  ddeessttiinnééss  àà  

ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  

LL’’eennccyyccllooppééddiiee  hhaacchheettttee  ddééffiinniitt  llee  mmoott  ll’’eennttrreepprriissee  ccoommmmee  ééttaanntt  

uunnee  uunniittéé  ééccoonnoommiiqquuee  oorrggaanniissééee  ppoouurr  pprroodduuiirree  eett  vveennddrree  ddeess  bbiieennss  oouu  ddeess  

                                                           

48 Encyclopédie générale Hachette, volume 4, 6eme éd. paris, Ed. librairie hachette et librairie Quillet, 1982, 
P.1742    
49Journal officiel de la RDC, 19eme année, n° Spécial du 12 Juillet 2008, P.10.   
50 BLARDONE, G. l’entreprise, 2eme éd. desclee et cri, tou moi, 1962. P.10  
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sseerrvviicceess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  eennffiinn  dd’’oobbtteenniirr  ppaarr  ddiifffféérreennccee  eennttrree  lleess  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  

eett  llee  pprriixx  ddee  vveennttee  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  bbéénnééffiiccee  ppoossssiibbllee..5511  

AApprrèèss  aavvooiirr  ddééffiinniitt  ll’’eennttrreepprriissee,,  àà  pprréésseenntt  nnoouuss  llee  ffaaiissoonnss  aauuttaanntt  

ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee..  

PPoouurr  NN..  KKAABBAANNGGEE,,  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  eesstt  uunnee  uunniittéé  

ééccoonnoommiiqquuee  ddoottééee  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ffiinnaanncciièèrree  eett  ddoonntt  llee  ccaappiittaall  eesstt  ssooiitt  

eexxcclluussiivveemmeenntt  ssooiitt  ppaarrttiieelllleemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  ddeess  aappppoorrttss  eenn  eessppèèccee  oouu  eenn  

nnaattuurree  àà  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  iinndduussttrriieellllee  oouu  aaggrriiccoollee5522..  

CCeeppeennddaanntt,,  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  eesstt  uunnee  mmiissssiioonn  

ccoommpplleexxee  aauu  rreeggaarrdd  dduu  fflloouu  àà  llaa  ffooiiss  jjuurriiddiiqquuee  eett  ooppéérraattiioonnnneellllee  qquuii  llaa  

ccaarraaccttéérriissee..  

AA..KK..  WWEEMMBBII,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  ddééffiinniitt  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  ccoommmmee  

ééttaanntt  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  mmaattéérriieellss  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  

vveenndduuss  àà  uunn  pprriixx  rréémmuunnéérraatteeuurr,,  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  ddee  

rrééaalliisseerr  ddeess  bbéénnééffiicceess,,  àà  vveerrsseerr  aauu  ccoommppttee  dduu  ttrrééssoorr  ppuubblliicc  aauu  ttiittrree  ddeess  

ddiivviiddeennddeess5533  

IIII..11..55..22..  NNoottiioonn  ddee  sseerrvviicceess  PPuubblliiccss  

PPoouurr  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  mmaattéérriieellllee,,  eesstt  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  

ttoouuttee  aaccttiivviittéé  rreeccoonnnnuuee  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss5544..  

CCee  ccrriittèèrree  dd’’éérreeccttiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ééttéé  ffoorrtt  

ccoommbbaattttuu  ppaarr  lleess  ccrrééaatteeuurrss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliicc  ((lleess  AASSBBLL))  ccaarr  

ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  ssttrriiccttee  ffaaiissaaiitt  ddee  lleeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  

aavveecc  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee,,  lleeuurr  ssoouummiissssiioonn  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ttuutteellllee  ddee  ll’’EEttaatt,,  

cchhoossee  ddoonntt  iillss  aavvaaiieenntt  hhoorrrreeuurr..  PPoouurr  cceettttee  rraaiissoonn,,  ccee  ccrriittèèrree  ffuutt  aabbaannddoonnnnéé..  

PPoouurr  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  oorrggaanniiqquuee,,  eesstt  sseerrvviiccee  ppuubblliicc,,  

ttoouuttee  aaccttiivviittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  oouu  ddeess  sseerrvviicceess  ggéérrééeess  oouu  eexxppllooiittééee  ppaarr  

ll’’EEttaatt  oouu  ppaarr  sseess  mmaannddaattaaiirreess..5555  

LLee  ccrriittèèrree  oorrggaanniiqquuee  aa  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  ccoommbbaattttuu  ppaarr  cceeuuxx  qquuii  

eessttiimmeenntt  qquu’’uunnee  aaccttiivviittéé  ssiittuuééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddoommaaiinnee  pprriivvéé  ddee  ll’’EEttaatt  nnee  

ppeeuutt  ppaass  êêttrree  éérriiggééee  eenn  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ll’’EEttaatt  eett  jjoouuiirr  aaiinnssii  dduu  ddrrooiitt  

                                                           

51 Encyclopédie générale hachette volume 4, 6ème op.cit P.1742   
52 KABANGE N., Grands services publics et entreprises publics en droit Congolais, Kinshasa éd. saint Paul, 1988. 
p.31   
53 WEMBI K. Grands services publics, G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2006-2007. P.27    
54WEMBI K. op.cit. Inédit, 1999-2000 
55 Idem 
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aaddmmiinniissttrraattiiff  ;;  ccaarr  eexxppllooiittaanntt  ll’’aaccttiivviittéé  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  lleess  

ppaarrttiiccuulliieerrss,,  ll’’EEttaatt  lleeuurr  ffeerraaiitt  uunnee  ccoonnccuurrrreennccee  ddééllaayyaabbllee..  

PPaarrttaanntt  ddee  cceess  ddeeuuxx  ddééffiinniittiioonnss  ddeess  ppaarrttiissaannss  ddee  ccoonncceeppttiioonn  

mmaattéérriieellllee  eett  oorrggaanniiqquuee  ddee  ssee  ddééggaaggee  uunnee  ddééffiinniittiioonn  ssyynntthhèèssee  qquuii  eesstt  éénnoonnccééee  

ccoommmmee  ssuuiitt  ::  ««  nnee  ppeeuutt  êêttrree  éérriiggéé  eenn  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  qquu’’uunnee  aaccttiivviittéé  qquuii  rreemmpplliitt  

lleess  ddeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess5566  ::  

  êêttrree  rreeccoonnnnuuee  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eett  

  êêttrree  ggéérrééee  oouu  eexxppllooiittééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  oouu  ppaarr  lleess  mmaannddaattaaiirreess..  

22..11..  LLeess  ttyyppeess  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  

MMaallggrréé  llaa  vvaarriiééttéé  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  oonn  ppeeuutt  

rrééppaarrttiirr  eenn  ddeeuuxx  ggrraannddss  ggrroouuppeess  ::  

  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  cceennttrraalliisséé,,  

  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddéécceennttrraalliissééss..  

22..11..11..  LLeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  cceennttrraalliissééss  

CCeess  sseerrvviicceess  ssoonntt  aappppeellééss  aauussssii  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  

rreellèèvveenntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall..  IIllss  ssoonntt  aaddmmiinniissttrraattiiffss  

ppaarrccee  qquu’’iillss  eexxééccuutteenntt  lleess  ttââcchheess  ddee  ppuurree  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  PPaarr  ooppppoossiittiioonn  aauuxx  

ttââcchheess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  eett  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  mmiissssiioonnss  

ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ddee  ll’’EEttaatt..  CCeelllleess--ccii  ccoonnssiisstteenntt  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ttoouuttee  ttââcchhee  

dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  ssaannss  cchheerrcchheerr  uunn  bbéénnééffiiccee  dd’’oorrddrree  ccoommmmeerrcciiaall..  

PPaarrmmii  eeuuxx,,  iill  yyaa    ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddééccoonncceennttrrééss  ppaarrccee  qquuee  lleess  

ggeessttiioonnnnaaiirreess  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  dd’’eeffffiiccaacciittéé  oonntt  rreeççuu  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  

ppoouuvvooiirr  ddee  ddéécciissiioonn  ssuurr  cceerrttaaiinneess  mmaattiièèrreess  dd’’iinnttéérrêêtt  llooccaall  eett  iill  yyaa  aauussssii  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  cceennttrraalliissééss  àà  110000%%  ((ccaass  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  cceennttrraallee  ddee  ll’’EEttaatt))..  

22..11..22..  LLeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddéécceennttrraalliissééss  

CCee  ssoonntt  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  qquuii  ffoonnccttiioonnnneenntt  eenn  ddeehhoorrss  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  oouu  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  cceennttrraallee  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  eesstt  llee  

cceennttrree  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  cceennttrraallee  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  eesstt  llee  cceennttrree  ddee  ttoouuss  lleess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aauuxxiilliiaaiirreess  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff..  IIllss  ssoonntt  aauussssii  

aappppeellééss  aaiinnssii  ppaarrccee  qquu’’iillss  rreemmpplliisssseenntt  ttoouutteess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn..  IIllss  ssoonntt  ddoottééss  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  pprroopprree,,  ddiissttiinnccttee  

ddee  cceellllee  ddee  ll’’EEttaatt,,  iillss  jjoouuiisssseenntt  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  

oorrggaanniiqquuee..  

                                                           

56Idem 
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LLeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddéécceennttrraalliissééss  ssoonntt  aauussssii  aappppeellééss  sseerrvviicceess  

ppuubblliiccss  iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ccaarr  iillss  oonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  ccaarraaccttèèrree  

iinndduussttrriieell,,  ccoommmmeerrcciiaall  oouu  lleess  ddeeuuxx  àà  llaa  ffooiiss..  EEnn  eeffffeett,,  cceess  sseerrvviicceess  ssoonntt  ccrrééeess  

ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  pprroodduuiirree  ddeess  sseerrvviicceess  oouu  ddeess  bbiieennss  

mmaattéérriieellss  ((ccaarraaccttèèrree  iinndduussttrriieell)),,  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  vveenndduuss  àà  uunn  pprriixx  

rréémmuunnéérraatteeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  bbéénnééffiicceess  ((ccaarraaccttèèrree  ccoommmmeerrcciiaall))5577..  

EEnn  ddiissaanntt  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddéécceennttrraalliissééss  ssoonntt  aauussssii  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  cceellaa  nnoouuss  ddoonnnnee  aalloorrss  ll’’ooccccaassiioonn  

ddee  cciibblleerr  nnoottrree  oobbjjeett  dd’’ééttuuddee..  

IIII..11..55..33..ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  

UUnn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ««  cc’’eesstt  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  

sseerrvviicceess  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  vveenndduuss  àà  uunn  pprriixx  rréémmuunnéérraatteeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  àà  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ((ooffffiiccee))  ddee  rrééaalliisseerr  ddeess  bbéénnééffiicceess  qquu’’iill  vveerrssee  

aannnnuueelllleemmeenntt  aauu  ccoommppttee  dduu  ttrrééssoorr  ppuubblliicc  aauu  ttiittrree  ddeess  ddiivviiddeennddeess  »»  

EExxeemmppllee  ::  SSOONNAASS,,  IINNSSSS,,  RREEGGIIDDEESSOO,,  SSNNEELL,,……  

IIll  yyaa  lliieeuu  ddee  nnootteerr  qquuee  llee  tteerrmmee  ooffffiiccee  aa  ééttéé  ssuurrttoouutt  eemmppllooyyéé  ddaannss  

llaa  ppéérriiooddee  dd’’eennttrree  ddeeuuxx  gguueerrrreess  mmoonnddiiaalleess  ddee  11991144--11994455  eett  ddééssiiggnnaaiitt  ddeess  

oorrggaanniissmmeess  ddee  nnaattuurreess  ddiivveerrsseess,,  eenn  eeffffeett,,  ll’’ooffffiiccee  ddééssiiggnnaaiitt  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  

ppuubblliiccss  pprroopprreemmeenntt  ddiittss  ((ooffffiiccee  dduu  ttoouurriissmmee,,  ooffffiiccee  ccoonnggoollaaiiss  ddee  ccaafféé,,  ooffffiiccee  

nnaattiioonnaallee  ddee  ttrraannssppoorrtt))  ;;  mmaaiiss  ddééssiiggnnaaiitt  aauussssii  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  cceennttrraalliissééss,,  

ggéérraanntt  uunnee  aaccttiivviittéé  ssppéécciiaalliissééee,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’ooffffiiccee  dd’’ééttaatt  cciivviill..  CCee  tteerrmmee  

pprréésseennttee  ddoonncc  ccoommmmee  iinnccoonnvvéénniieenntt  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  uunnee  ppoorrttééee  jjuurriiddiiqquuee  

pprréécciissee..  

VVooiillaa  ppoouurrqquuooii  iill  eesstt  eennttrraaiinn  dd’’êêttrree  rreemmppllaaccéé  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  

ppaarr  ll’’eexxpprreessssiioonn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  qquuii  ssuurr  llee  ppllaann  jjuurriiddiiqquuee  ssiiggnniiffiiee  

oorrggaanniissmmee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddoottéé  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  

pprroopprree  ddiissttiinnccttee  ddee  cceellllee  ddee  ll’’EEttaatt,,  eett  aayyaanntt  uunnee  aauuttoonnoommiiee  ffiinnaanncciièèrree  eett  uunnee  

aauuttoonnoommiiee  oorrggaanniiqquuee..  

33..11..  RRééggiiee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  

IIll  eesstt  bboonn  ddee  rreetteenniirr  qquuee  ccoommmmee  lleess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  eett  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss,,  llaa  rrééggiiee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  ffaaiitt  ééggaalleemmeenntt  ppaarrttiiee  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ccaarr  ppaarr  ssaa  ddééffiinniittiioonn  ;;  ««  uunnee  rrééggiiee  

ppeerrssoonnnnaalliissééee  eesstt  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  oouu  ddeess  sseerrvviicceess,,  
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ccrrééééee  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eett  ggéérrééee  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  sseerrvviicceess  

ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn..  

CCeellaa  vveeuutt  ddiirree  qquu’’uunnee  rrééggiiee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  aauu  lliieeuu  dd’’êêttrree  ggéérrééee  ppaarr  

ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ppllaaccééss  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ttuutteellllee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  

eesstt  pplluuttôôtt  ggéérréé  ppaarr  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddééttaacchhééss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  cceennttrraallee,,  

ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  dduu  ttuutteellllee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  »»..5588  

LLaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  llaa  rrééggiiee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  lleess  aauuttrreess  sseerrvviicceess  

ppuubblliiccss  iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ((eennttrreepprriissee  ppuubblliicc,,  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliiccss))  

rrééssiiddee  ddoonncc  ddaannss  llaa  qquuaalliittéé  dduu  ppeerrssoonnnneell  œœuuvvrraanntt  eenn  lleeuurr  sseeiinn..  

LLee  ppeerrssoonnnneell  œœuuvvrraanntt  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  rrééggiiee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eesstt  

ccoommppoosséé  eenn  pprriinncciippee  dd’’aaggeennttss  ddee  ccaarrrriièèrree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  

((ffoonnccttiioonnnnaaiirreess))  eenn  ddééttaacchheemmeenntt,,  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ddéécciissiioonn  qquu’’àà  

cceelluuii  ddeess  sseerrvviicceess  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  

LLaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  uunnee  eennttrreepprriissee  ppuubblliicc  eett  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  

ppuubblliicc  eesstt  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  eett  qquu’’uunnee  eennttrreepprriissee  

ppuubblliiqquuee  eesstt  uunn  oorrggaanniissmmee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  mmaattéérriieellss..  

AArrrrêêtt  BBAACC  DD’’EELLOOKKAA  

CCoommppaaggnniiee  OOuueesstt--AAffrriiccaaiinnee,,  llee  BBaacc  dd’’EELLOOKKAA  ss’’eesstt  ttrroouuvvéé  eenn  

ssiittuuaattiioonn  ccoonntteennttiieeuussee  eenn  11992211..  IIll  ss’’eesstt  ppoosséé  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ccoommppéétteennccee  

jjuuddiicciiaaiirree  eenn  ddééppiitt  ddee  ssoonn  ssttaattuutt  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc..  LLee  ttrriibbuunnaall  ddeess  

ccoonnfflliittss  ffrraannççaaiiss  aa  eessttiimméé  qquu’’eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  

((ccoommmmeerrcciiaalleess)),,  ccee  ssoonntt  lleess  jjuurriiddiiccttiioonnss  oorrddiinnaaiirreess  qquuii  ssoonntt  ccoommppéétteenntteess  ppoouurr  

ccoonnnnaaiittrree  lleess  lliittiiggeess  llee  ccoonncceerrnnaanntt..  

CCeett  aarrrrêêtt  ooppèèrree  uunnee  ddiissttiinnccttiioonn  qquuii  eesstt  ddeevveennuuee  ccllaassssiiqquuee  aauu  sseeiinn  

ddeess  aaccttiivviittééss  eett  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ccllaassssiiqquueess  

((aaddmmiinniissttrraattiiffss,,  ccuullttuurreell……))  eett  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliiccss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  

iinndduussttrriieellss..  LLee  BBaacc  dd’’EELLOOKKAA  aappppaarrttiieenntt  àà  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ccaattééggoorriiee..  

AApprrèèss  aavvooiirr  ooppéérréé  cceettttee  ddiissttiinnccttiioonn,,  lleess  ccoonncclluussiioonnss  dduuddiitt  aarrrrêêtt  

ssoonntt  ccllaaiirreess  ::  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  qquuee  llaa  ccoommppéétteennccee  jjuuddiicciiaaiirree  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  

ppuubblliiccss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  iinndduussttrriieellss  rreevviieenntt  aauuxx  ttrriibbuunnaauuxx  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn,,  

mmaaiiss  eennccoorree  cceettttee  ccaattééggoorriiee  ddeess  aaccttiivviittééss  eesstt  rrééggiiee  ppaarr  lleess  rrèègglleess  dduu  ddrrooiitt  pprriivvéé..  

LL’’  ««  EEttaatt  ssee  ccoommppoorrttee  iiccii  ccoommmmee  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  ppaarrttiiccuulliieerr  »»..  LLeess  

rreessppoonnssaabblleess  ddeess  cceess  eennttrreepprriisseess  ((ccoommppttaabbllee,,  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall))  rreellèèvveenntt  
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cceeppeennddaanntt  ddeess  pprriinncciippeess  eexxoorrbbiittaannttss  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  eett  ddeess  jjuurriiddiiccttiioonnss  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  ;;  ssaannss  aauuccuunnee  hhééssiittaattiioonn..  

IIll  ss’’aaggiitt  eenn  oouuttrree,,  ddee  ll’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  dduu  pprriinncciippee  ddee  

ssééppaarraattiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  aaccttiivviittééss  eett  jjuuddiicciiaaiirreess,,  aauu  ccœœuurr  

mmêêmmee  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..  LL’’aarrrrêêtt  BBllaannccoo  aa  rreessttrreeiinntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  eenn  llaa  ssééppaarraanntt  ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  eett  eenn  ccoonnffiiaanntt  ssaa  ccoommppéétteennccee  

aauuxx  ttrriibbuunnaauuxx  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  IIll  ssee  ffoonnddéé  ssuurr  ll’’iiddééee  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  

iinnhhéérreenntt  aauuxx  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss..  

LL’’aarrrrêêtt  BBaacc  dd’’EELLOOKKAA  eennsseeiiggnnee  qquuee  cceeuuxx--ccii  nnee  ssoonntt  jjaammaaiiss  

mmoonnoolliitthhiiqquueess  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt,,  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  ffoonnccttiioonnnneerr  aauuttrreemmeenntt  qquuee  

lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  oouu  rrèègglleemmeennttaaiirreess..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ‘‘’’ll’’eexxhhuummaattiioonn  

ccoommmmee  ll’’ééccrriirraaiitt  JJ..  CChheevvaalllliieerr  ddee  llaa  tthhééoorriiee  ssééppaarraattrriiccee  ddeess  aacctteess  ddeess  ggeessttiioonnss  

eett  dd’’aauuttoorriittéé  ‘‘’’5599  oouu  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé..  CC’’eesstt  ll’’aarrrrêêtt  BBllaannccoo  qquuii  aa  mmiiss  ffiinn  àà  llaa  

ssééppaarraattiioonn  ddeess  aacctteess  dd’’aauuttoorriittéé  eett  ddee  ggeessttiioonn,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  

pprrééjjuuddiicceess  ccaauussééss  ccaauusséé  ppaarr  ll’’EEttaatt  àà  ll’’uussaaggeerr  oouu  àà  aauuttrruuii,,  eenn  aaddmmeettttaanntt  qquuee  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’EEttaatt  ttoouutt  eenn  ééttaanntt  rreessttrreeiinnttee,,  ssooiitt  eennggaaggééee  mmêêmmee  aauu--ddeellàà  ddee  

ll’’EEttaatt  ppaarrttiiccuulliieerr  cc’’eesstt--àà--ddiirree  lloorrssqquuee  ll’’EEttaatt  aaggiitt  ccoommmmee  uunnee  ppeerrssoonnnnee  

ppuubblliiqquuee..6600                                                                

IIII..22..  LLEESS  NNOOTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  

                                                CCeettttee  aalllluussiioonn  aauuxx  nnoottiioonnss  ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eett  ddéémmoottiivvaattiioonn  

ssoonntt  iimmppoorrttaanntteess,,  ppaarrccee  qquuee  cceerrttaaiinneess  ffaauutteess  ccoommmmiisseess  ppaarr  lleess  aaggeennttss  ssoonntt  

lliiééeess  àà  ll’’aabbsseennccee  ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn..  

LLaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  ddoonncc  ddééffiinniitt  ppaarr  BBUUKKAANNGGAA  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  

ééllaann  qquuii  ppoouussssee  ll’’iinnddiivviidduu  àà  aaggiirr..  

AAuu  rreeggaarrdd  àà  cceettttee  ddééffiinniittiioonn,,  lleess  iinnddiivviidduuss  ttrrèèss  mmoottiivvééss  oonntt  ttrrooiiss  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  eenn  ccoommmmuunn  ::  

  IIllss  ssoonntt  ddyynnaammiiqquueess  eett  eenn  mmoouuvveemmeenntt  ;;  

  IIllss  ssoonntt  ccoonnffiiaanntt  eett  ooppttiimmiisstteess  ;;  

  IIllss  oonntt  uunnee  bboonnnnee  hhuummeeuurr..  

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  

iinntteerrpprrééttééee  ccoommmmee  uunn  ddéétteerrmmiinnaanntt  mmaajjeeuurr  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  iinnddiivviidduueellllee  oouu  

ccoolllleeccttiivvee..  LLeess  iinnddiivviidduuss  aaggiisssseenntt  ssaannss  ll’’iimmppuullssiioonn  dd’’éélléémmeennttss  ddee  nnaattuurree,,  

cc’’eesstt--àà  ddiirree  ll’’eessttiimmee  ddee  ssooii,,  ppllaaiissiirr  ttiirréé  ddee  ll’’aaccttiioonn  eett  ddee  nnaattuurree  eexxtteerrnnee  ;;  ccee  ssoonntt  

lleess  iinncciittaattiioonnss,,  lleess  rrééccoommppeennsseess  eett  lleess  ppuunniittiioonnss..  
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EEnn  oouuttrree,,  llee  tteerrmmee  mmoottiivvaattiioonn  sseerrtt  àà  ddééssiiggnneerr  llee  sseennttiimmeenntt  qquuii  

ppoouussssee  uunn  aaggeenntt  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  aattttiittuuddee  oouu  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddéévvoouuéé  lloorrss  ddee  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ssoonn  ttrraavvaaiill  ccee  sseennttiimmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  ddûû  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  

bbéénnééffiiqquueess  qquuee  ll’’aaggeenntt  aatttteenndd  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  ssoonn  aaccttee  ppoouurr  aamméélliioorreerr  ssaa  

ccoonnddiittiioonn  mmaattéérriieellllee  oouu  pphhyyssiiqquuee,,  oouu  uunnee  ccoonnddiittiioonn  ccoolllleeccttiivvee..  

OOnn  ddééffiinniitt  ééggaalleemmeenntt  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  eennsseemmbbllee  

ddeess  iimmppuullssiioonnss  ;;  ddeess  ddééssiirrss  ;;  ddeess  bbeessooiinnss  ;;  ddeess  pprrééfféérreenncceess  ssooiitt  iinntteerrnnee,,  ssooiitt  

eexxtteerrnnee  qquuii  iinncciitteenntt  uunn  iinnddiivviidduu  àà  aaggiirr  ffaavvoorraabblleemmeenntt  ((PPiieerrrree  GG..,,  BBeerrggeerroonn  

11998866))..6611  

SSeelloonn  IIBBUULLAA  MM..KK..,,  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  uunn  pphhéénnoommèènnee  rreellaattiiff  qquu’’oonn  

nnee  ppeeuutt  ppaass  eennttiièèrreemmeenntt  rréédduuiirree  àà  ddeess  ccrriittèèrreess  mmaattéérriieellss  oobbjjeeccttiiffss..  AAiinnssii  ppaarr  

eexxeemmppllee,,  ssii  ppoouurr  lleess  aaggeennttss  ddéémmuunniiss,,  ll’’aarrggeenntt  ((oouu  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ssaallaaiirree))  

ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  uunn  éélléémmeenntt  iimmppoorrttaanntt  ddee  mmoottiivvaattiioonn,,  ppoouurr  dd’’aauuttrreess,,  ll’’aarrggeenntt  

eesstt  sseeccoonnddaaiirree  ddaannss  ccee  qquu’’iillss  ffoonntt..6622  

LLaa  mmoottiivvaattiioonn  ccoommpprreenndd  lleess  bbeessooiinnss,,  lleess  bbuuttss  eett  lleess  mmoottiiffss  qquuii  

ddoonnnneenntt  nnaaiissssaannccee  àà  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  ssaattiissffaaiirree  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  

ddééssiirr..  LLoorrssqquu’’oonn  oobbsseerrvvee  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  mmoottiivvaattiioonn,,  oonn  ccoonnssttaattee  qquu’’iill  yyaa  

ddeeuuxx  aassppeeccttss  ::  

  UUnn  aassppeecctt  oobbjjeeccttiiff  ::  llee  bbeessooiinn  ;;  

  UUnn  aassppeecctt  ssuubbjjeeccttiiff  ::  llee  ssttiimmuullaanntt6633  
  

aa))  FFaacctteeuurr  ddee  MMoottiivvaattiioonn  

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddaannss  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ssoonntt  ddeess  hhoommmmeess  

ccoommppaarraattiiffss  eennttrree  ppaaiirreess  ssuuppéérriieeuurrss  eett  iinnfféérriieeuurrss..  

DDaannss  llee  bboonnhheeuurr  ccoommmmee  ddaannss  llee  mmaallhheeuurr,,  ll’’hhoommmmee  ssee  ccoommppaarree  àà  

sseess  ppaaiirreess,,  àà  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ddaannss  uunnee  ccllaassssee  iinnfféérriieeuurree,,  ppaarraallllèèllee,,  ssuuppéérriieeuurr  oouu  

jjuuxxttaappoossééee  àà  ssaa  ccaattééggoorriiee  eett  ll’’iimmaaggee  qquu’’iill  ssee  ffaaiitt  ppeeuutt  êêttrree  ffaacctteeuurr  ddee  

mmoottiivvaattiioonn  oouu  ddéémmoottiivvaattiioonn..  

DDaannss  nnoottrree  ééttuuddee  nnoouuss  rreetteennoonnss  ddeeuuxx  ssoorrtteess  ddee  ffaacctteeuurrss  ddee  

mmoottiivvaattiioonn  nnoottaammmmeenntt  ::  cceess  ffaacctteeuurrss  mmaattéérriieellss  eett  lleess  ffaacctteeuurrss  mmaannaaggéérriiaauuxx  ddee  

mmoottiivvaattiioonn..  
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11..  FFaacctteeuurr  MMaattéérriieell  ddee  MMoottiivvaattiioonn  

LLeess  ffaacctteeuurrss  mmaattéérriieellss  tteellss  qquuee  lleess  aavvaannttaaggeess  ssoocciiaauuxx,,  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  eett  lleess  bboonnnneess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  iinnfflluueenntt  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  dduu  

ttrraavvaaiilllleeuurr  aauu  ttrraavvaaiill  eett  ppeeuuvveenntt  aauussssii  iinnfflluueenncceerr  ssoonn  rreennddeemmeenntt..  

aa))  LLeess  aavvaannttaaggeess  ssoocciiaauuxx  

LLeess  aavvaannttaaggeess  ssoocciiaauuxx  aauuxxqquueellss  nnoouuss  ffaaiissoonnss  aalllluussiioonnss  iiccii  

ccoonncceerrnnee  lleess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess,,  lleess  ssooiinnss  mmééddiiccaauuxx,,  llee  llooggeemmeenntt,,  llee  

ttrraannssppoorrtt,,  lleess  ffrraaiiss  ffuunnéérraaiirree..  EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’iillss  ccoonnssttiittuueenntt  àà  llaa  mmoottiivvaattiioonn  

ddeess  aaggeennttss,,  nnoouuss  ssoouulliiggnnoonnss  qquu’’iillss  oonntt  uunn  eeffffeett  iinnddéénniiaabbllee  ssuurr  lleeuurr  

rreennddeemmeenntt..  

bb))  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  dduuee  ppoouurr  llee  tteemmppss  ooùù  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  aa  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  ffoouurrnniiss  sseess  sseerrvviicceess..  EEllllee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  dduuee  lloorrssqquuee  llee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  aa  ééttéé  mmiiss  ddaannss  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  lleess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  hhoorrmmiiss  llee  ccaass  ddee  lloocckk--oouutt  ddéécclleenncchhéé  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  

cc))  LLee  ssaallaaiirree  

LLee  ssaallaaiirree  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinniitt  ccoommmmee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  

dd’’uunn  ttrraavvaaiill  ppaayyéé  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  àà  ll’’eemmppllooyyéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  

dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill..  

DD’’aapprrèèss  YYOOMMAA  GG..,,  llee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunn  bboonn  ssaallaaiirree  ffaaiitt  oobbjjeett  dd’’uunnee  

rréégglleemmeennttaattiioonn  pprréécciissee  ddoommiinnééee  ppaarr  uunnee  ssoorrttee  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  

ppoouurr  ccee  qquuee  llee  ssaallaaiirree  ccoonnssttiittuuee  llee  pprriinncciippaall  ssii  nnoonn  ll’’uunniiqquuee  mmooyyeenn  

dd’’eexxiisstteennccee..6644  

LLOOHHAATTAA  TT..  rreenncchhéérriitt  qquuee  llee  ssaallaaiirree  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  jjuurriiddiiqquueemmeenntt  

ccoommmmee  llaa  ccoonnttrree  ppaarrttiiee  dduu  ttrraavvaaiill  ffaaiitt..  

IIll  eexxpprriimmee  llee  pprriixx..  PPoouurr  lluuii,,  llee  ssaallaaiirree  aa  ttrrooiiss  ccoommppoossaanntteess  

nnoottaammmmeenntt  ::  llee  ssaallaaiirree  pprroopprreemmeenntt  ddiitt,,  lleess  aavvaannttaaggeess  eenn  nnaattuurree  eett  lleess  

aacccceessssooiirreess  dduu  ssaallaaiirree..  QQuuaanntt  aauu  ssaallaaiirree  pprroopprreemmeenntt  ddiitt,,  iill  ccoommpprreenndd  ddeeuuxx  

vvaarriiaabblleess  àà  ssaavvooiirr  ::  llee  ssaallaaiirree  aauu  tteemmppss  eett  llee  ssaallaaiirree  aauu  rreennddeemmeenntt..  

dd))  LLeess  bboonnnneess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

                                                           

64 YOMA G., Manuel de droit social, 3ème éd., Paris, 1980, P.53. 
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LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  ppaassssee  dd’’aabboorrdd  ppaarr  

ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  ddeess  sseerrvviicceess  eenn  ffoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu..  

CCoommmmee  llee  ssoouulliiggnnee  BBAAUUDD  FF..,,  ssii  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoorraabblleess  nnee  ssoonntt  

ppaass  rrééuunniieess,,  ccee  ssoonntt  lleess  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee  eett  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  qquuii  ssoonntt  

eennrreeggiissttrrééeess  aauu  nniivveeaauu  dd’’aaddaappttaattiioonn  eett  dd’’iinnttééggrraattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  qquuii  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  rréédduuiitt  ppaarr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ssoouucciieeuussee  dd’’aamméélliioorraattiioonn  lleess  rreellaattiioonnss  

hhuummaaiinneess  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee..  

22..  FFaacctteeuurrss  mmaannaaggéérriiaauuxx  ddee  mmoottiivvaattiioonn  

TToouuttee  ffooiiss,,  lleess  ffaacctteeuurrss  mmaattéérriieellss  pprréécciittééss  nnee  ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  lleess  

sseeuullss  ssoouurrcceess  oouu  llee  sseeuull  mmooyyeenn  ddee  mmoottiivvaattiioonn..  

OOuuttrree  cceess  éélléémmeennttss  mmaattéérriieellss  ddee  mmoottiivvaattiioonn,,  iill  yyaa  aauuttrreess  ffaacctteeuurrss  

aafffféérreennttss  aauu  ccoommppoorrtteemmeenntt  ppssyycchhoossoocciioollooggiiqquuee  ddeess  aaggeennttss  ddoonntt  iill  ffaauuddrraaiitt  

tteenniirr  ccoommppttee..  

CCee  ssoonntt  cceeuuxx--llàà  lleess  ffaacctteeuurrss  mmaannaaggéérriiaauuxx  ddee  mmoottiivvaattiioonn..  PPaarrmmii  

cceess  ffaacctteeuurrss,,  iill  yyaa  nnoottaammmmeenntt  ::  

aa))  LL’’iimmppaarrttiiaalliittéé  eett  llee  bboonn  sseennss  

LLaa  ppaarrttiiaalliittéé  eett  llee  mmaauuvvaaiiss  jjuuggeemmeenntt  ddeess  cchheeffss  ppoouuvvaanntt  ffaacciilleemmeenntt  

ccoonndduuiirree  uunn  mméépprriiss  ddeess  llooiiss,,  àà  ll’’aarrbbiittrraaiirree,,  aauu  mmaannqquuee  ddee  rreessppeecctt  eennvveerrss  lleess  

aauuttrreess  eett  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  tteennssiioonn  iinntteerrnnee  pprrêêttee  àà  ééccllaatteerr  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  

vviissaanntt  ll’’hhaarrmmoonniiee  dduu  ttrraavvaaiill..    

SSeelloonn  IIBBUULLAA  MM..KK..,,  llee  mmaauuvvaaiiss  jjuuggeemmeenntt  dduu  cchheeff  éérrooddee  aauussssii  ssoonn  

aauuttoorriittéé..  

bb))  LL’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  dduu  ttrraavvaaiill  

IIll  ccoonncceerrnnee  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ddéécciissiioonn  eett  dd’’aauuttoo--

ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  cceerrttaaiinneess  ffoonnccttiioonnss  ssuubbaalltteerrnneess..  

EEnn  ffaaiitt,,  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  aauu  ttrraavvaaiill  vviissee  àà  mmoottiivveerr  lleess  eemmppllooyyééss  

ppoouurr  uunnee  bboonnnnee  ppeerrffoorrmmaannccee  aauu  ttrraavvaaiill..  

EEnn  pplluuss,,  ccoommmmee  ll’’aajjoouuttee  MMAASSIIMMAANNGGOO  GG..  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  dduu  

ttrraavvaaiill  pprrooccuurree  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ddeess  eemmppllooyyééss..  
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AAiinnssii,,  ppoouurr  HHeerrzzbbeerrgg  ((11998822)),,  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  dduu  ttrraavvaaiill  ccoonnssiissttee  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  aajjoouutteerr  cceess  ffaacctteeuurrss  mmoottiivvaatteeuurrss  àà  uunn  ttrraavvaaiill  ddoonnnnéé  eett  àà  

rréédduuiirree  lleess  ffaacctteeuurrss  nnééggaattiiffss  dd’’hhyyggiièènnee..6655  

cc))  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  

TToouutt  ttrraavvaaiilllleeuurr  aaiimmee  qquuee  ssoonn  ttrraavvaaiill  ssooiitt  aapppprréécciiéé  ppaarr  lleess  aammiiss,,  

lleess  ssuubbaalltteerrnneess  eett  ssuurrttoouutt  sseess  cchheeffss..  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  eennccoouurraaggee  llee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  lluuii  ddoonnnnee  ll’’iinnttéérrêêtt  àà  ccee  qquu’’iill  ffaaiitt..  

dd))  LL’’iinnttééggrriittéé  mmoorraallee  

UUnn  cchheeff  ddooiitt  rreevvêêttiirr  dd’’uunn  bboonn  eexxeemmppllee..  

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquu’’uunn  cchheeff  vveerrttuueeuuxx  eesstt  rreessppeeccttuueeuuxx  aa  

pplluuss  dd’’aasscceennddaannccee  ssuurr  lleess  aaggeennttss  qquu’’uunn  cchheeff  ccoommpprriiss  eett  ccoorrrroommppuu..  

ee))  LL’’eexxppeerrttiissee  

UUnn  cchheeff  qquuii  aa  mmééttrriisséé  ssoonn  ttrraavvaaiill  nn’’aa  ppaass  dduu  mmaall  ppoouurr  éévvaalluueerr  sseess  

aaggeennttss..  IIll  ssuuiicciiddeerraa  éémmuullaattiioonn  ssuuiivviiee  ppaarr  cceeuuxx--ccii  eett  lleess  iinncciitteerraa  àà  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ttrraavvaaiill..  

ff))  LLee  lleeaaddeerrsshhiipp  

LLeess  cchheeffss  ddooiivveenntt  aavvooiirr  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ccoommpprreennddrree  eett  ddiirriiggeerr  lleess  

aaggeennttss..    LLeess  ssttyylleess  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt  eett  lleess  rreellaattiioonnss  qquu’’iillss  ttiisssseenntt  aavveecc  eeuuxx  

ppeeuuvveenntt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  lleeuurr  mmoottiivvaattiioonn..  IIll  ss’’aaggiitt  eenn  ffaaiitt  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  qquuee  lleess  

aaggeennttss  oonntt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  qquu’’aaddooppttee  uunn  ddiirriiggeeaanntt  

lloorrssqquu’’iill  cchheerrcchhee  àà  iinnfflluueenncceerr  lleeuurr  ffaaççoonn  dd’’aaggiirr..6666  

33..  QQUUEELLQQUUEESS  TTHHEEOORRIIEESS  SSUURR  LLAA  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  

LLeess  tthhééoorriieess  ssuurr  llaa  mmoottiivvaattiioonn  oonntt  éévvoolluuééeess  aauu  ffiill  dduu  tteemmppss..  LLeess  

pprreemmiièèrreess  ééttaaiieenntt  cceennttrrééee  ssuurr  qquueellqquueess  bbeessooiinnss  éélléémmeennttaaiirreess  ((iinnccoonnsscciieenntt,,  

iinnssttiinnccttiiff,,……))  iinntteerrnnee  àà  ll’’iinnddiivviidduu  ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  lleess  bbeessooiinnss  lliiééss  àà  llaa  

ssaattiissffaaccttiioonn  eett  cceeuuxx  lliiééss  àà  llaa  mmoottiivvaattiioonn..  

PPaarr  ccoonnttrree,,  cceelllleess  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ss’’iinnttéérreesssseenntt  pplluuss  àà  llaa  ddiivveerrssiittéé  

ddeess  mmoottiiffss,,  àà  lleeuurr  ddyynnaammiiqquuee  eett  aauuxx  bbuuttss  ccoonnsscciieennttss  qquuee  ffiixxaanntt  lleess  ssaallaarriiééss  

lleeuurr  pprrooggrreesssséé  aauu  ppllaann  pprrooffeessssiioonnnneell..  

                                                           

65 MASIMANGO G. op.cit, P.40 
66 MASIMANGO G., op.cit, p.40. 
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OOnn  rrééaalliissee  ddee  nnooss  jjoouurrss  qquuee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  

dd’’uunn  pprroocceessssuuss  aauu  ccoouurrss  dduu  qquueell  ddiifffféérreennttss  ffaacctteeuurrss  ppeeuuvveenntt  iinntteerrvveenniirr..  

SSeelloonn  MMAASSIIMMAANNGGOO  GG..  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  tthhééoorriieess  ccoonntteemmppoorraaiinneess  

ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  lleess  ddéétteerrmmiinnaannttss  mmaajjeeuurrss  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  

hhuummaaiinn  ssoonntt  ddeess  ccoonncceeppttss  tteellss  qquuee  lleess  ccrrooyyaanncceess,,  lleess  bbeessooiinnss,,  ll’’eeffffiiccaacciittéé  

ppeerrççuuee,,  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  lleess  bbuuttss,,  lleess  aatttteeiinntteess  eett  lleess  aannttiicciippaattiioonnss  qquuee  lleess  

iinnddiivviidduuss  oonntt  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  éévvéénneemmeennttss  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  aarrrriivvééss,,  eett  oonntt  ddeess  

aatttteenntteess  ccoonncceerrnnaanntt  ccee  qquuii  ddeevvrraaiitt  lleeuurr  aarrrriivveerr  ddaannss  ll’’aavveenniirr  ss’’iillss  ppoouurrssuuiivveenntt  

uunnee  aaccttiioonn  ddoonnnnééee..  

SSii  llaa  qquueessttiioonn  lleeuurr  ééttaaiitt  ppoossééee,,  iillss  iinnddiiqquueerraaiieenntt  pprroobbaabblleemmeenntt  ccee  

qquu’’iillss  oonntt  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ffaaiirree  ccoonncceerrnnaanntt  cceerrttaaiinnss  bbuuttss..  AAiinnssii,,  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  lleess  

ggeennttss  ppeennsseenntt  aaffffeeccttee  llaa  mmoottiivvaattiioonn..6677  

BBiieenn  eenntteenndduu,,  lleess  tthhééoorriieess  ssuurr  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ssoonntt  nnoommbbrreeuusseess  

mmaaiiss  ddaannss  nnoottrree  mméémmooiirree  nnoouuss  tteenntteerroonnss  dd’’aabboorrddeerr    qquueellqquueess  uunneess  

sseeuulleemmeenntt,,  cceellaa  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  tteemmppss..  

  11..  TTHHEEOORRIIEE  DDEE  BBEESSOOIINN  EETT  DDEE  VVAALLEEUURR  

CCee  ssoonntt  ddeess  tthhééoorriieess  qquuii  ddéémmoonnttrreenntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  qquu’’iill  yyaa  ppoouurr  

ddeess  ddiirriiggeeaanntt  àà  aannaallyysseerr  eett  àà  ccoommpprreennddrree  lleess  ffaacctteeuurrss  ppssyycchhoollooggiiqquueess  qquuii  

ppoouusssseenntt  lleess  iinnddiivviidduuss  àà  aaddoopptteerr  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddoonnnnéé..  

IIll  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ll’’hhoommmmee  aauu  

ttrraavvaaiill..  NNoouuss  aalllloonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  mméémmooiirree  aannaallyysseerr  cceelllleess  ddee  

MMAASSLLOOWW,,  ddee  MMcc  CCLLEELLLLAANNDD,,  ddee  VVrroooomm,,  ddee  WWEEIINNEERR,,……  

  11..11..  LLAA  TTHHEEOORRIIEE  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  DDEE  MMAASSLLOOWW  

JJeeaann  MMIICCHHEELL  PPLLAANNEE  mmeett  uunn  aacccceenntt  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  

ll’’hhoommmmee  ppoouurr  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  ccee  qquu’’iill  rreecchheerrcchhee  àà  ttrraavveerrss  ssoonn  aaccttiivviittéé  

pprrooffeessssiioonnnneellllee..  IIll  ffoorrmmuullee  ll’’iiddééee  ddiirreeccttrriiccee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  

hhuummaaiinn  aauu  ttrraavvaaiill  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ccooooppéérraattiiff  eett  pprroodduuccttiiff  qquu’’iill  ttrroouuvvee  ddaannss  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  uunnee  ooccccaassiioonn  ddee  rrééaalliisseerr  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ssooii  eett  

dd’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ppeerrssoonnnneell..6688  

CC’’eesstt  llaa  pplluuss  ppooppuullaaiirree  ddee  ttoouutteess  lleess  tthhééoorriieess  ddee  mmoottiivvaattiioonn  

ffoonnddééee  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss..  EEllllee  eesstt  aappppeellééee  ::  ««  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ddeess  

bbeessooiinnss  »»..  

                                                           

67Idem p.22  
68 Jean Michel Plane, Théorie des organisations, 3èmeéd. Édition DUNOD, paris 2OO0, P.38   
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PPoouurr  AA..  MMAASSLLOOWW,,  lleess  bbeessooiinnss  hhuummaaiinnss  ssee  ccllaassssiiffiieenntt  eenn  

pplluussiieeuurrss  nniivveeaauuxx  eett  ppeeuuvveenntt  êêttrree  hhiiéérraarrcchhiissééss  dd’’uunnee  ffaaççoonn  ppyyrraammiiddaallee  

ppoorrttaanntt,,  ddeess  éélléémmeennttss  aauuxx  pplluuss  ccoommpplleexxeess  ppoouurr  ddééffiinniirr  lleess  oorriiggiinneess  ddee  

mmoottiivvaattiioonn  hhuummaaiinnee..  

CCeettttee  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  sseemmbbllee  ttrraacceerr  llaa  ccaarrttee  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  

ssaallaaiirreess  aavveecc  pprréécciissiioonn  ::  àà  llaa  bbaassee,,  lleess  bbeessooiinnss  pphhyyssiioollooggiiqquueess,,  lleess  bbeessooiinnss  

dd’’aappppaarrtteennaannccee  eett  lleess  bbeessooiinnss  dd’’eessttiimmee..  PPuuiiss  lleess  pplluuss  éélleevvééeess  lleess  bbeessooiinnss  

ccooggnniittiiffss  eesstthhééttiiqquueess  eennffiinn  lleess  bbeessooiinnss  dd’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt..  

CCeess  bbeessooiinnss  ssee  rréévvèèlleenntt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  

ccoonnttrraaiinntteess  iimmppoossééeess  ppaarr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

MMAASSLLOOWW  ccllaassssiiffiiee  lleess  bbeessooiinnss  hhuummaaiinnss  eenn  cciinnqq  ccaattééggoorriieess  

ddiissttiinncctteess  qquu’’iill  pprréésseennttee  ssoouuss  ffoorrmmee  ppyyrraammiiddaallee,,  rreepprreennaanntt  aauu  ssoommmmeett  lleess  

bbeessooiinnss  iimmmmaattéérriieellss  eenn  bbaass  lleess  bbeessooiinnss  mmaattéérriieellss  oouu  pphhyyssiioollooggiiqquueess..  

LL’’éécchheellllee  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  vvaa  ddee  bbaass  eenn  hhaauutt..  

EEnn  eeffffeett,,  lloorrssqquuee  lleess  bbeessooiinnss  dd’’uunn  nniivveeaauu  ssoonntt  ssaattiissffaaiittss,,  iillss  cceesssseenntt  

dd’’êêttrree  mmoottiivvaatteeuurrss  eett  ll’’hhoommmmee  cchheerrcchhee  aalloorrss  àà  ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  dduu  nniivveeaauu  

qquuii  ssuuiitt..  

LLee  rrééssuumméé  ddee  cceettttee  tthhééoorriiee  eesstt  qquu’’eellllee  bbaassééee  ssuurr  ttrrooiiss  ppoossttuullaannttss  

ffoonnddaammeennttaauuxx  ssuuiivvaannttss  ::  

  LLeess  bbeessooiinnss  iinnddiivviidduueellss  ssoonntt  uunniivveerrsseell  eett  aarrrraannggééss  eenn  oorrddrree  

hhiiéérraarrcchhiiqquuee  ;;  

  LLeess  bbeessooiinnss  nnoonn  ccoommbbllééss  aammèènneenntt  lleess  iinnddiivviidduuss  àà  sseess  ppeenncchheerr  

eexxcclluussiivveemmeenntt  ssuurr  eeuuxx  ;;  

  LLeess  bbeessooiinnss  àà  uunn  nniivveeaauu  iinnfféérriieeuurr  ddooiivveenntt  êêttrree  dd’’aabboorrdd  ssaattiissffaaiittss  aavvaanntt  

qquuee  cceeuuxx  àà  uunn  nniivveeaauu  ssuuppéérriieeuurr  ssooiieenntt  rreesssseennttiiss  eett  ppoouurrssuuiivviiss..  CCee  qquuii  

mmoonnttrree  qquuee  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  ll’’hhoommmmee  eesstt  oorriieennttéé  vveerrss  llaa  rreecchheerrcchhee  

dd’’uunnee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddoonnnnééee  qquuii  ss’’aavvèèrree  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  àà  tteell  mmoommeenntt..  
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PPyyrraammiiddee  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  MMaassllooww  

    

  

                  

NNiivveeaauu  55  

        AACCTTUUAALLIISSAATTIIOONN    

                          DDEE  SSOOII  

  

--  AAccccoommpplliisssseemmeenntt  ppootteennttiieell  mmaaxxiimmuumm  

--  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssooii  

--  CCrrééaattiivviittéé  eett  eexxpprreessssiioonn  ddee  ssooii  

                          

                            NNiivveeaauu  44                

                              EESSTTIIMMEE  

  

--  RReessppeecctt  ddee  ssooii  mmêêmmee  aaccccoommpplliisssseemmeenntt  

--  CCoommppéétteennccee  ccoonnffiiaannccee  

--  RReeccoonnnnaaiissssaannccee,,  ddiiggnniittéé,,  aapppplliiccaattiioonn  

  

                          NNiivveeaauu  33  

                AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE  

--  AAmmoouurr  

--  AAccttiivviittééss  ssoocciiaalleess  

--  AAssssoocciiaattiioonn  ddee  ssoocciiaalliissaattiioonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  

--  AAppppaarrtteennaannccee  aauuxx  ggrroouuppeess  

--  DDoonnnneerr  eett  rreecceevvooiirr  ll’’aammiittiiéé  eett  ll’’aaffffeeccttiioonn  

  

                            NNiivveeaauu  22  

SSAAUUVVEEGGAARRDDEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  

--  PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  ddaannggeerrss  eett  lleess  mmeennaacceess  

--  PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ppeeuurr,,  ll’’aannxxiiééttéé  eett  llee  cchhaaooss  

--  BBeessooiinn  ppoouurr  llaa  ssttrruuccttuurree,,  ll’’oorrddrree,,  llaa  llooii,,  lliimmiitteess  eett  ssttaabbiilliittéé  
                    

                                NNiivveeaauu  11  

FFAAIIMM,,  SSEEXXEE,,  OODDEEUURR,,  SSOOMMMMEEIILL,,  SSOOIIFF,,  GGOOÛÛTT,,  TTOOUUCCHHEERR  

  

  

EEnn  rrééssuumméé  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  MMaassllooww  eesstt  bbaassééee  ssuurr  

ttrrooiiss  ppoossttuullaattss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ssuuiivvaannttss  ::  

11))  LLeess  bbeessooiinnss  iinnddiivviidduueellss  ssoonntt  uunniivveerrsseellss  eett  aarrrraannggééss  eenn  oorrddrree  

hhiiéérraarrcchhiiqquuee  ;;  

22))  LLeess  bbeessooiinnss  nnoonn  ccoommbbllééss  aammèènneess  lleess  iinnddiivviidduuss  àà  ssee  ppeenncchheerr  

eexxcclluussiivveemmeenntt  ssuurr  cceess  bbeessooiinnss  ;;  
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33))  LLeess  bbeessooiinnss  dd’’uunn  nniivveeaauu  iinnfféérriieeuurr  ddooiivveenntt  êêttrree  dd’’aabboorrdd  ssaattiissffaaiittss  aavvaanntt  

qquuee  lleess  bbeessooiinnss  àà  uunn  nniivveeaauu  ssuuppéérriieeuurr  ssooiieenntt  rreesssseennttiiss  eett  qquuee  ll’’oonn  

cchheerrcchhee  àà  lleess  ssaattiissffaaiirree..  

11..22..  TTHHEEOORRIIEE  DDEE  VVAALLEEUURR  DDEE  LL’’AACCCCOOMMPPLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  MMcc  

CCLLEELLLLAANNDD  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  bbeessooiinnss,,  lleess  vvaalleeuurrss  ssoonntt  cceeuuxx  qquuee  lleess  ggeennttss  

ccoonnssiiddèèrreenntt  oouu  ccrrooiieenntt  êêttrree  bbéénnééffiiqquueess  àà  lleeuurr  bbiieenn--êêttrree..6699  

LLeess  vvaalleeuurrss  eexxpprriimmeenntt  lleess  bbeessooiinnss  hhuummaaiinnss  eett  gguuiiddeenntt  lleeuurrss  

aaccttiioonnss..  AA  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,  lleess  vvaalleeuurrss  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ccoommpprreennnneenntt  llaa  

ssaaggeessssee,,  llee  rreessppeecctt  ddee  ssooiitt,,  llee  ppllaaiissiirr,,  ll’’ééggaalliittéé  eett  lleess  mmooddeess  ddee  ccoonndduuiittee  oouu  

vvaalleeuurrss  iinnssttrruummeennttaalleess  qquuii  iinncclluueenntt  uunnee  aaccttiioonn  oouu  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  

ccoommppéétteenntt,,  llooggiiqquuee  eett  rreessppoonnssaabbllee..  

LLeess  bbeessooiinnss  oonntt  ccoommmmee  ssoouurrcceess  lleess  vvaalleeuurrss  ((HHooddgg  KKiinnssoonn  11999911))..  

BBiieenn  qquuee  lleess  ggeennss  aarrrriivveenntt  àà  nnee  ppaass  êêttrree  aauu  ccoouurraanntt  ddee  lleeuurrss  vvaalleeuurrss,,  cceelllleess  

qquu’’iillss  oonntt  aaccqquuiisseess  oouu  aapppprriisseess  ddeemmeeuurreenntt  ddaannss  lleeuurr  ccoonnsscciieennccee..  AAiinnssii,,  llee  

ccoonncceepptt  ddee  vvaalleeuurrss  eesstt  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ccooggnniittiivvee  ddeess  bbeessooiinnss  eett  ssoouuss--eenntteenndd  

qquu’’eelllleess  ppeeuuvveenntt  ddeevveenniirr  llaa  ccaauussee  ddee  lleeuurr  mmoottiivvaattiioonn  ppoouurr  aaggiirr..  

LLeess  vvaalleeuurrss  ppeeuuvveenntt  aaiinnssii  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  lliieenn  

eennttrree  lleess  bbeessooiinnss  eett  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt..  

EElllleess  ééttaabblliisssseenntt  llee  ppoonntt  eennttrree  ccee  qquuii  eesstt  rreeqquuiiss  ::  lleess  bbeessooiinnss,,  eett  ccee  

qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ffaaiitt  ::  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ((LLoocckkee  11999911bb))..  EElllleess  aassssiisstteenntt  

ll’’iinnddiivviidduu  àà  oorrggaanniisseerr  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  eesstt  mmoottiivvéé  ppaarr  

lleess  iiddééeess  aauuxxqquueelllleess  iill  aaccccoorrddee  llaa  vvaalleeuurr..  

LLaa  tthhééoorriiee  ddee  vvaalleeuurr  ddee  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  MMcc  CClleellllaanndd  eesstt  àà  

jjuussttee  ttiittrree  ccllaassssiiffiiééee  ccoommmmee  ddééccoouullaanntt  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  bbaassééee  

ssuurr  llaa  vvaalleeuurr..  PPlluuss  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt,,  eellllee  iiddeennttiiffiiee  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  vvaalleeuurrss  qquuii  

ssoonntt  aassssoocciiééeess  aavveecc  uunn  eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp  eeffffiicciieenntt  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  ddeess  

aaffffaaiirreess..  MMcc  CClleellllaanndd  ccrrooiitt  qquuee  cc’’eesstt  ll’’iiddééee  ddee  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ppaarr  

ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt,,  eett  nnoonn  ppaass  ppaarr  ll’’aarrggeenntt  àà  ggaaggnneerr  qquuii  mmoottiivvee  uunn  

eennttrreepprreenneeuurr  eeffffiicciieenntt  àà  aaggiirr..  

AAiinnssii,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  aaccccoorrddeenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  vvaalleeuurr  àà  

ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ((HHiigghh  vvaalluuee  AAcchhiieevveerrss))  ssoonntt  ccaarraaccttéérriissééeess  ppaarr  uunn  eesspprriitt  

cceennttrréé  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ttââcchhee..  

                                                           

69MASIMANGO G., op.cit., P.30 
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EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ccoonnssttiittuuee  uunn  

ffaacctteeuurr  mmoottiivvaanntt  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  ssccoollaaiirreess  eett  aaccaaddéémmiiqquueess  ppuuiissqquuee  lleess  

ééttuuddiiaannttss  eett  lleess  ffoorrmmaatteeuurrss  qquuii  oonntt  cceettttee  vvaalleeuurr  ccoommmmee  pprrééooccccuuppaattiioonn  uunniiqquuee  

aatttteeiiggnneenntt  uunnee  ggrraannddee  rrééuussssiittee..  

MMcc  CClleellllaanndd  ccoonncclluu  ddèèss  lloorrss  àà  ppaarrttiirr  ddee  sseess  rreecchheerrcchheess  qquuee  

ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ccooggnniittiivveess  eesstt  aapppprriiss  ddèèss  llee  jjeeuunnee  

ââggee,,  eett  aa  llaarrggeemmeenntt  iinnfflluueennccéé  lleess  pprraattiiqquueess  dd’’éédduuccaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  eett  llee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  éédduuccaattiiff  ddeess  ppaarreennttss..  

11..22..11..  TThhééoorriiee  ddee  cchhooiixx  CCooggnniittiiff  

LLeess  tthhééoorriieess  ddee  cchhooiixx  ccooggnniittiiff  oonntt  jjoouuii  dd’’uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  

ppooppuullaarriittéé  dduurraanntt  lleess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess  ((KKaannffeerr,,  11999900))..  

LLeess  mmooddèèlleess  ddéécciissiioonnnneellss  dduu  cchhooiixx  ccooggnniittiiff  ffoonntt  ppaarrttiiee  dd’’uunnee  

ffaammiillllee  ddeess  tthhééoorriieess  dd’’aatttteennttee  eett  vvaalleeuurr  ((AA&&VV))  qquuii  ppuuiisssseenntt  lleeuurrss  rraacciinneess  ddaannss  

lleess  tthhééoorriieess  ccooggnniittiivveess  ddeess  aannnnééeess  11990000..  

DDaannss  cceess  mmooddèèlleess,,  ll’’aatttteennttee  rreeffllèèttee  llaa  ccrrooyyaannccee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  sseelloonn  

llaaqquueellllee  iill  ppeeuutt  aaccccoommpplliirr  llaa  ttââcchhee,,  eett  lleess  vvaalleeuurrss  rreeffllèètteenntt  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  

ll’’iinnddiivviidduu  eett  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  àà  aaccccoommpplliirr  llaa  ttââcchhee..  

CCeess  mmooddèèlleess  pprrééssuummeenntt    qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ggeennttss  aaddoopptteenntt  uunn  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iillss  ssee  ccrrooiieenntt  ccaappaabbllee  dd’’aaccccoommpplliirr  uunnee  ttââcchhee  

qquu’’iillss  vvaalloorriisseenntt..  

TToouutteess  lleess  ffoorrmmuullaattiioonnss  AA&&VV  ssoouuttiieennnneenntt  qquuee  lleess  ggeennttss  aaddoopptteenntt  

uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  hhééddoonniissttee  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree  lloorrssqquu’’iillss  ffoonntt  uunn  lliieenn  

eennttrree  llaa  ttââcchhee  àà  aaccccoommpplliirr  eett  ll’’eeffffoorrtt  àà  ffoouurrnniirr..  DDee  ffaaççoonn  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  lleess  

ggeennttss  oonntt  tteennddaannccee  àà  rreecchheerrcchheerr  llee  ppllaaiissiirr  eett  àà  éévviitteerr  llaa  ppeeiinnee..  LLeess  ddeeuuxx  

eexxeemmpplleess  mmiieeuuxx  ccoonnnnuuss  ddee  tthhééoorriieess  dd’’aatttteennttee  eett  vvaalleeuurr  ssoonntt  llaa  tthhééoorriiee  

dd’’aatttteennttee  ddee  VVrroooomm  eett  llaa  tthhééoorriiee  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  WWeeiinneerr..  
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11..22..22..  LLAA  TTHHEEOORRIIEE  DD’’AATTTTEENNTTEE  DDEE  VVRROOOOMM  

LLaa  tthhééoorriiee  dd’’aatttteennttee  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ddeeuuxx  pprréémmiisssseess  ffoonnddaammeennttaalleess  ::  

1100  dd’’aabboorrdd  lleess  iinnddiivviidduuss  pprreennnneenntt  ddeess  ddéécciissiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleeuurr  

pprroopprree  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  eenn  uuttiilliissaanntt  lleeuurrss  ccaappaacciittééss  àà  

ppeennsseerr  eett  àà  aannttiicciippeerr  lleess  éévvéénneemmeennttss  ffuuttuurrss..  LLaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  uunn  pprroocceessssuuss  

ccoonnsscciieenncciieeuuxx  oouu  ccooggnniittiiff  ggoouuvveerrnnéé  ppaarr  llaa  llooii  qquuii  vveeuutt  lleess  ggeennttss  éévvaalluueenntt  

ssuubbjjeeccttiivveemmeenntt  llaa  vvaalleeuurr  aatttteenndduuee  ddeess  rrééssuullttaattss  oouu  ddeess  bbéénnééffiicceess  àà  ggaaggnneerr  eenn  

aaccccoommpplliissssaanntt  lleeuurrss  aaccttiioonnss,,  eett  ppaarr  llaa  ssuuiittee  iillss  cchhooiissiisssseenntt  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  àà  

aaddoopptteerr..  

2200  llee  sseeccoonndd  ppoossttuullaatt  nn’’eesstt  ppaass  uunniiqquuee  àà  llaa  tthhééoorriiee  dd’’aatttteennttee,,  eett  eenn  

ffaaiitt  eellllee  ddééccoouullee  dd’’uunnee  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  llaa  tthhééoorriiee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ssoocciiaauuxx..  

CCeettttee  tthhééoorriiee  ppoossttuullee  qquu’’iill  eexxiissttee  ddaannss  cchhaaqquuee  iinnddiivviidduu  ddeess  ffoorrcceess  vviivveess  qquuii  ssee  

ccoommbbiinneenntt  aavveecc  cceelllleess  pprréésseenntteenntt  ddaannss  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  

ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt..  LLeess  vvaalleeuurrss  iinnddiivviidduueelllleess  eett  lleess  aattttiittuuddeess  iinntteerraaggiisssseenntt  

aavveecc  lleess  ccoommppoossaanntteess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  tteelllleess  qquuee  lleess  aatttteenntteess  ddee  rrôôllee,,  llaa  

ccuullttuurree  dduu  mmiilliieeuu  aammbbiiaanntt  ((eennvviirroonnnneemmeenntt  iimmmmééddiiaatt))  ppoouurr  iinnfflluueenncceerr  llee  

ccoommppoorrtteemmeenntt..  

CCeess  ppoossttuullaattss  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ssuurr  llee  ppllaann  ccoonncceeppttuueell  eenn  ttrrooiiss  

ccoonncceeppttss  ffoonnddaammeennttaauuxx  qquuii  ssoonntt  aatttteennttee,,  iinnssttrruummeennttaalliittéé  eett  vvaalleennccee..  

aa))  LL’’AAtttteennttee  ::  ll’’aatttteennttee  ccoonnssttiittuuee  llaa  pprroobbaabbiilliittéé  ssuubbjjeeccttiivvee  oouu  llee  ddeeggrréé  ddee  

cceerrttiittuuddee  sseelloonn  lleeqquueell  uunn  eeffffoorrtt  ddoonnnnee  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunn  nniivveeaauu  ddee  

ppeerrffoorrmmaannccee  ssuubbjjeeccttiivvee..  EEllllee  rreepprréésseennttee  llaa  mmeessuurree  àà  llaaqquueellllee  uunn  

iinnddiivviidduu  ccrrooiitt  qquu’’àà  uunn  nniivveeaauu  ddoonnnnéé  dd’’aaccttiivviittéé  rrééssuulltteerraa  uunn  nniivveeaauu  

ssppéécciiffiiéé  dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  bbuutt..    
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bb))  LL’’iinnssttrruummeennttaalliittéé  ::  eellllee  rreepprréésseennttee  llaa  pprroobbaabbiilliittéé  ppeerrççuuee  sseelloonn  llaaqquueellllee  

uunn  ssttiimmuullaanntt  sseerraa  llee  bbiieennvveennuu  aapprrèèss  uunn  nniivveeaauu  ddoonnnnéé  

dd’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  oouu  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee..  LL’’iinnssttrruummeennttaalliittéé  aauuggmmeennttee  

lloorrssqquuee  ll’’iinnddiivviidduu  ppeerrççooiitt  uunnee  ffoorrttee  aassssoocciiaattiioonn  eennttrree  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  

llee  ffaaiitt  dd’’êêttrree  rrééccoommppeennsséé..  LLaa  qquueessttiioonn  dd’’iinnssttrruummeennttaalliittéé  ssee  ppoossee  ddee  llaa  

mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  ««  ssii  jjee  rrééuussssii,,  qquuee  vvaaiiss--jjee  rreecceevvooiirr  eenn  rreettoouurr  ??  »»  ;;  

cc))  LLaa  vvaalleennccee  ::  llaa  vvaalleennccee  rreepprréésseennttee  llaa  vvaalleeuurr  ppoossiittiivvee  oouu  nnééggaattiivvee  oouu  

ll’’aattttrraaiitt  qquu’’uunn  iinnddiivviidduu  ssoouussccrriitt  aauuxx  bbuuttss  ppootteennttiieellss,,  aauuxx  rrééssuullttaattss  eett  

aauuxx  rrééccoommppeennsseess  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  qquu’’iill  rrééaalliissee  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  LLee  

ccoonncceepptt  ddee  vvaalleennccee  eesstt  ssiimmiillaaiirree  aauu  ccoonncceepptt  ddee  vvaalleeuurr,,  cc’’eesstt--àà  ddiirree  ccee  

qquuee  lleess  ggeennttss  ccoonnssiiddèèrreenntt  oouu  ccrrooiieenntt  êêttrree  bbéénnééffiiqquuee  àà  lleeuurr  bbiieenn  êêttrree  oouu  

iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  lleeuurr  pprroopprree  ddrrooiitt..  

AAiinnssii  llaa  vvaalleennccee  ss’’aavvèèrree  ccoommmmee  llee  nniivveeaauu  éélleevvéé  ddee  ddééssiirr  dd’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee  ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  rrééccoommppeennssee  ppaarrttiiccuulliièèrree..  EEnn  dd’’aauuttrreess  mmoottss,,  

llaa  vvaalleennccee  rrééffèèrree  àà  uunn  nniivveeaauu  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  qquu’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ss’’aatttteenndd  àà  

oobbtteenniirr  dd’’uunnee  rrééccoommppeennssee,,  eett  nnoonn  ppaass  llaa  vvaalleeuurr  rrééeellllee  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree..7700  

EEnn  ggéénnéérraall,,  llaa  mmoottiivvaattiioonn  àà  ssee  ccoommppoorrtteerr  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee  mmaanniièèrree  

eesstt  pplluuss  éélleevvéé  lloorrssqquuee  ll’’iinnddiivviidduu  ccrrooiitt  qquuee  ::  

aa))  IIll  aa  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ppeerrffoorrmmeerr  àà  uunn  nniivveeaauu  ddoonnnnéé  ((aatttteennttee  éélleevvééee))  ;;  

bb))  SSoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ccoonndduuiirraa  aauu  rrééssuullttaatt  aannttiicciippéé  ((iinnssttrruummeennttaalliittéé  éélleevvéé,,  

rrééccoommppeennssee))  ;;  

cc))  LLeess  rrééssuullttaattss  aauurroonntt  uunnee  vvaalleeuurr  ppeerrssoonnnneellllee  ppoossiittiivvee  ((vvaalleennccee  éélleevvéé))..  

                                                           

70MASIMANGO G., op.cit., P.40 
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LLoorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ffaaiirree  uunn  cchhooiixx  aauu  ssuujjeett  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  àà  

aaddoopptteerr,,  lleess  iinnddiivviidduuss  ppaasssseenntt  ppaarr  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddee  ttrrooiiss  

qquueessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

11..  LLaa  qquueessttiioonn  dd’’aatttteennttee  ::  ««    ppuuiiss--jjee  ppeerrffoorrmmeerr  llaa  ttââcchhee  ssii  jjee  ttrraavvaaiillllee  

ffoorrtteemmeenntt  ??  »»  ;;  

22..  LLaa  qquueessttiioonn  dd’’iinnssttrruummeennttaalliittéé  ::  ««  ssii  jjee  ppeerrffoorrmmee  àà  uunn  nniivveeaauu  ddééssiirréé,,  

qquu’’eesstt--ccee  qquuee  jjee  vvaaiiss  aavvooiirr  ccoommmmee  rrééssuullttaatt  ((rrééccoommppeennssee))  ??;;  

33..  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  vvaalleennccee  ::  ««  ccoommmmeenntt  jjee  sseerraaii  ssaattiissffaaiitt  oouu  jj’’aaiimmeerraaiiss  ccee  

rrééssuullttaatt  ??»»  ((cceettttee  rrééccoommppeennssee))..  

LLaa  ffoorrmmuullaattiioonn  gglloobbaallee  ddee  llaa  tthhééoorriiee  dd’’aatttteennttee  ppeeuutt  ssee  rrééssuummeerr  ddee  

llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

LLaa  ffoorrccee  ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eesstt  ffoonnccttiioonn  dd’’iinntteerraaccttiioonn  ::  ««  AAtttteennttee,,  

IInnssttrruummeennttaalliittéé  eett  vvaalleennccee..  

11..22..33..  LLAA  TTHHEEOORRIIEE  DD’’AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  WWEEIINNEERR  

LLaa  tthhééoorriiee  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  aassssuummee  qquuee  lleess  ggeennss  cchheerrcchheenntt  

nnaattuurreelllleemmeenntt  àà  ccoommpprreennddrree  ppoouurrqquuooii  lleess  éévvéénneemmeennttss  aarrrriivveenntt,,  eett  ccee  ssuurrttoouutt  

lloorrssqquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  iimmppoorrttaannttss    oouu  iinnaatttteenndduuss..  

EEnn  eesssseennccee,,  llaa  tthhééoorriiee  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  

ddee  llaa  ccaauussee  qquuee  lleess  ggeennttss  ddoonnnneenntt  ccoonncceerrnnaanntt  lleeuurrss  ccoommppéétteenncceess  ppaassssééss  

ssuurrttoouutt  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  eeffffoorrttss  aaccccoommpplliiss  eett  ccoommmmeenntt  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  

iinnfflluueenncceenntt  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  lleeuurrss  eeffffoorrttss  ssuurr  lleess  aatttteenntteess..  PPaarr  

eexxeemmppllee,,  lleess  ééttuuddiiaannttss  ppeeuuvveenntt  ssee  ppoosseerr  ddeess  qquueessttiioonnss  tteelllleess  qquuee  ::  ppoouurrqquuooii  

jj’’aaii  éécchhoouuéé  àà  ll’’eexxaammeenn  ffiinnaall  ??  EEsstt--ccee  qquuee  cc’’eesstt  ppaarrccee  qquuee  jjee  nnee  ssuuii  ppaass  aasssseezz  

iinntteelllliiggeenntt  ppoouurr  ccoommpprreennddrree  lleess  nnootteess  ddee  ccoouurrss..  CC’’eesstt  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccee  ggeennrree  ddee  

qquueessttiioonnss  qquuee  BBeerrnnaarrdd  WWeeiinneerr  uuttiilliissee  llee  ccoonncceepptt  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ppoouurr  ccrrééeerr  

uunn  mmooddèèllee  ddee  cchhooiixx  ccooggnniittiiff..  
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CCee  ccoonncceepptt  eesstt  bbaasséé  ssuurr  lleess  ddiimmeennssiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

aa))  LLeess  LLooccuuss  ddééssiiggnneenntt  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  ccaauussee    ccoommmmee  ééttaanntt  iinntteerrnnee  

oouu  eexxtteerrnnee..  LL’’hhaabbiilleettéé  eett  ll’’eeffffoorrtt  ssoonntt  ddeess  ddéétteerrmmiinnaannttss  iinntteerrnneess  lleess  pplluuss  

ccoommmmuunnss  ddeess  rrééssuullttaattss  ddaannss  llaa  ddiimmeennssiioonn  dduu  llooccuuss..  LLaa  ddiiffffiiccuullttéé  ddee  llaa  

ttââcchhee    eett  llaa  cchhaannccee  ssoonntt  lleess  ddéétteerrmmiinnaannttss  eexxtteerrnneess  lleess  pplluuss  ccoommmmuunnss  

ddeess  rrééssuullttaattss  ddaannss  llaa  ddiimmeennssiioonn  dduu  llooccuuss..  

bb))  LLaa  ssttaabbiilliittéé  ::  llaa  ddiimmeennssiioonn  ssttaabbiilliittéé  ddééssiiggnnee  lleess  ccaauusseess  ccoommmmee  ééttaanntt  

ccoonnssttaanntteess  oouu  vvaarriiaanntteess  aavveecc  llee  tteemmppss..  LL’’hhaabbiilleettéé  eesstt    ssttaabbllee  ppaarrccee  qquuee  

lleess  ggeennss  ppeeuuvveenntt  vvaarriieerr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  dd’’uunn  mmoommeenntt  àà  uunn  aauuttrree..  

cc))  LLaa  ccoonnttrrôôllaabbiilliittéé  rrééffèèrree  àà  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppeerrssoonnnneellllee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  

ooùù  uunnee  ccaauussee  eesstt  ll’’oobbjjeett  ddee  ssoonn  pprroopprree  cchhooiixx..  LL’’eeffffoorrtt  eesstt  ccoonnttrrôôllaabbllee  

ppaarrccee  qquuee  lleess  iinnddiivviidduuss  ssoonntt  ssuuppppoossééss  êêttrree  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  eeffffoorrttss  

qquu’’iillss  oonntt  ffoouurrnnii..  

AA  ll’’ooppppoosséé  ll’’hhaabbiilleettéé  eett  llaa  cchhaannccee  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ééttaanntt  

aauu--ddeellàà  ddee  ll’’eeffffoorrtt  ppeerrssoonnnneell  eett  nnoonn  ccoonnttrrôôllaabblleess..  

LLaa  tthhééoorriiee  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ooffffrree  uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  ddeess  rrééaaccttiioonnss  

éémmoottiioonnnneelllleess  qquuee  lleess  iinnddiivviidduuss  ffoonntt  ppoouurr  llee  ssuuccccèèss  eett  ll’’éécchheecc..                                  

IIII..33..  NNOOTTIIOONNSS  TTHHEEOORRIIQQUUEESS  SSUURR  LLAA  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  

HHiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  RRéémmuunnéérraattiioonn  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ccoonnssiiddéérrééee  

ccoommmmee  uunn  ddrrooiitt  ddee  mmaaiiss  eellllee  ééttaaiitt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  ffaavveeuurr  ddee  rrooii  àà  

ll’’eennddrrooiitt  ddeess  aaggeennttss..  LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  ppaass  ccoonntteesstteerr  dd’’ooùù  

ll’’eexxpprreessssiioonn  llee  ttrraaiitteemmeenntt  mmaaiiss  aavveecc  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  tteemmppss  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ddeevviieenntt  uunn  ddrrooiitt..  MMaaiiss  uunn  ddrrooiitt  ddiifffféérreenntt  ddee  ccee  qquu’’oonn  ttrroouuvvee  ddaannss  llee  mmoonnddee  

pprriivvéé  ::  

11..  IIll  nnee  rreeppoossee  ppaass  ssuurr  llee  ccoonnttrraatt  

22..  oonn  yy  aa  ddrrooiitt  qquuee  ssii  oonn  aa  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ttrraavvaaiilllléé  ((lleess  bbiieennss  ddee  

ll’’EEttaatt  ééttaanntt  iimmpprreessccrriippttiibbllee  eett  iinnaalliiéénnaabbllee))  ccee  ppoouurrqquuooii,,  lleess  aavvaanncceess  eett  lleess  
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aaccoommpptteess  nnee  ssoonntt  aauuttoorriissééss  qquuee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  llaa  llooii..  SSii  ttuu  

ppeerrççooiiss  uunn  aavvaannttaaggee  qquuee  ttuu  nn’’aa  ppaass  ddrrooiitt,,  ttuu  ddooiiss  rrééttrrooccééddeerr  àà  llaa  ccaaiissssee..  

DDaannss  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddééppeenndd  pplluuss  ddee  

ll’’éécchheelloonn  qquuee  ddee  ggrraaddee..  

LLaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ddaannss  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eesstt  ggéérrééee  ppaarr  lleess  

iinnaaccttiiffss  ;;  

DDaannss  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  llaa  pprriimmee  eesstt  ggéérrééee  ppaarr  llaa  llooii  ;;  

LLaa  rreettrraaiittee  eesstt  lleess  mmeeiilllleeuurrss  aannnnééeess  qquuee  ttuu  aass  ffaaiiss,,  eellllee  eesstt  ddiifffféérreenntt  

ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé..  

IIII..  33..11  ::  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  vviissee  àà  aattttiirreerr,,  mmoottiivveerr  eett  ffiiddéélliisseerr  

lleess  ssaallaarriiééss  mmaaiiss  cceellllee--ccii  ddooiitt  ssee  ssoouummeettttrree  àà  qquueellqquueess  pprriinncciippeess  ::7711  

  PPrriivviillééggiieerr  llee  rreessppeecctt  ddee  ll’’ééqquuiittéé  iinntteerrnnee  ;;  

  FFaavvoorriisseerr  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ((mméérriitteess  eett  pprriissee  eenn  

ccoommppttee  ddeess  aatttteenntteess  dduu  ssaallaarriiéé))  ;;  

  AAssssuurreerr  llaa  ccoohhééssiioonn  eennttrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  iinnddiivviidduueellss  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ;;  

  IInnssttaauurreerr  uunn  pprriinncciippee  ddee  ttrraannssppaarreennccee..  

IIII..  33..22  ::  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  

LLeess  aaxxeess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ssoonntt7722  ::        

11°°  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddooiitt  rrééppoonnddrree  àà  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  ccoonnttrraaiinnttee  ::  

  CCoommppééttiittiivviittéé  eexxtteerrnnee  ::  aattttiirreerr  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ccoollllaabboorraatteeuurrss,,  rreetteenniirr  lleess  

pplluuss  ppeerrffoorrmmaannttss  dd’’eennttrree    eeuuxx  ;;  

  EEqquuiittéé  iinntteerrnnee  ::  ooffffrriirr  ddeess  ssaallaaiirreess  ééqquuiittaabblleess  sseelloonn  ll’’eexxppéérriieennccee  eett  llaa  

ppeerrffoorrmmaannccee  ;;  

  EEqquuiilliibbrree  ffiinnaanncciièèrree  ::  éévviitteerr  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  ttrroopp  rraappiiddee  ddee  llaa  mmaassssee  

ssaallaarriiaallee..  

22°°  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ssaallaarriiaallee  ddooiitt  ddoonncc  êêttrree  uunn  ccoommpprroommiiss  eennttrree  ::  

  LLeess  iimmppéérraattiiffss  ssoocciiaauuxx  ;;  

  LLeess  iimmppéérraattiiffss  ééccoonnoommiiqquueess..  

                                                           

71D. lamuré, consultant RH, cabinet FPC.  
72 Idem 
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AAvveecc  llee  ssoouuccii  ddee  mmaaiinntteenniirr  uunn  bboonn  cclliimmaatt  ssoocciiaall  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee..  

33°°  lleess  vvaarriiaabblleess  ddee  ppiilloottaaggee  ddee  cceettttee  ppoolliittiiqquuee  ssoonntt  ::  

  LLee  ppoossttee  ((eemmppllooii,,  ffoonnccttiioonn))  ::  llee  ssaallaaiirree  eesstt  dd’’aabboorrdd  pprrooppoorrttiioonnnneell  aauu  

nniivveeaauu  dduu  ppoossttee  ;;  

  LLaa  ccaappaacciittéé  ((ppeerrffoorrmmaannccee))  ::  llee  ssaallaaiirree  eesstt  aattttaacchhéé  àà  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  àà  

ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  sseess  ccoommppéétteenncceess  uuttiilleess  ;;  

  LLee  ppootteennttiieell  ::  llee  ssaallaaiirree  ddééppoonndd  dduu  ppaanniieerr  qquuee  ffaaiitt  ll’’eennttrreepprriissee  ssuurr  

ll’’aavveenniirr  pprrooffeessssiioonnnneell  dduu  ssaallaarriiéé..  

IIII..33..33  ::  lleess  ccrriittèèrreess  ppoouurr  ééttaabblliirr  uunnee  bboonnnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

UUnnee  bboonnnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ss’’aabboorrddee  ssoouuss  ddiifffféérreennttss  

aanngglleess  qquuii  iimmpplliiqquueenntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’oouuttiillss  ddiifffféérreennttss..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  ddooiitt  êêttrree  aabboorrddééee  ssoouuss  ll’’aannggllee  ssoocciiaall  eett  ssoouuss  ll’’aannggllee  

ééccoonnoommiiqquuee..  

aa))  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssoouuss  ll’’aannggllee  ssoocciiaall  

  SSoouuss  ll’’aannggllee  ssoocciiaall,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddooiitt  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  

éélléémmeennttss  ssuuiivvaanntt  ::  

11°°  EEqquuiittéé  iinntteerrnnee  ::  eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eett  dd’’uunnee  éécchheellllee  ddeess  

ssaallaaiirreess  ;;  

22°°RRééccoommppeennssee  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  mmééttiieerr  ::  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  

ll’’iinnddiivviidduuaalliissaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  ;;    

33°°PPaarrttaaggee  ddeess  bbéénnééffiicceess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ::  eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ffoorrmmuullee  ddee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ;;  

44°°IImmpplliiccaattiioonn  ddeess  hhoommmmeess  ::  eexxiisstteennccee  ddee  ssyyssttèèmmee  ddee  rrééccoommppeennssee  ddee  llaa  

ppeerrffoorrmmaannccee  dd’’ééqquuiittéé  eett  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  iinnddiivviidduueellllee  ((pprriimmee  

dd’’ééqquuiittéé,,  bboonnuuss,,  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ssaallaaiirree  iinnddiivviidduueelllleess))  ;;  

55°°  CClliimmaatt  ssoocciiaall  ::  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  aannnnuueelllleess  ;;  

66°°  GGeessttiioonn  ddeess  ccaarrrriièèrreess  ::  mmeessuurreess  ddeess  ccaappaacciittééss,,  aannaallyysseess  ddeess  ppootteennttiieellss..  

bb))  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssoouuss  ll’’aannggllee  ééccoonnoommiiqquuee  

SSoouuss  ll’’aannggllee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddooiitt  pprreennddrree  eenn  

ccoommppttee  lleess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

11°°))  ffiiddéélliissaattiioonn  ddeess  ssaallaarriiééss  ooccccuuppaanntt  ddeess  ppoosstteess  ccllééss  ::  ssuuiivvii  

dd’’eennqquuêêtteess  ddee  ssaallaaiirree  ppoouurr  aassssuurreerr  ddee  ll’’ééqquuiittéé  eexxtteerrnnee  ;;  
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22°°))  ccooûûtt  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee  ::  ppiilloottaaggee  eett  ssuuiivvii  ddee  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee..  

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ddooiitt  êêttrree  eenn  ccoohhéérreennccee  aavveecc  ::  

  LLeess  oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  ll’’eennttrree  pprriissee  ;;  

  LLeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  aatttteenndduueess  ;;  

  LLeess  rrééssuullttaattss  ééccoonnoommiiqquueess..  

LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ccoorrrreessppoonndd  aauu  ppiilloottaaggee  dd’’uunn  

ssyyssttèèmmee  ccoommpplleexxee  eett  éévvoolluuttiiff  àà  ttrrooiiss  ccoommppoossaanntteess..  

LLeess  cchhooiiss  ccoonncceerrnneenntt  sseepptt  ppooiinnttss  ::  

aa))  LLee  nniivveeaauu  rreellaattiiff  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr..  IIll  ss’’aapppprréécciiee  

ssuurr  pplluussiieeuurrss  ::  

  PPllaann  pprrooffeessssiioonnnneell  ((ssaallaaiirree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ccoommppaarréé  àà  cceeuuxx  ddee  llaa  bbrraanncchhee))  ;;  

  PPllaann  rréépprriimmaa  ((ssaallaaiirree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ccoommppaarréé  aavveecc    cceeuuxx  dduu  bbaassssiinn  

dd’’eemmppllooii))..  

bb))  LL’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ddaannss  llee  tteemmppss  ::  ddéécciissiioonnss  eett  aarrbbiittrraaggeess  

eennttrree  aauuggmmeennttaattiioonnss  ggéénnéérraalliissééeess  eett  iinnddiivviidduueelllleess,,  hhiiéérraarrcchhiissééeess  nnoonn  

hhiiéérraarrcchhiissééeess  ;;  

cc))  LLaa  ssttrruuccttuurree  iinntteerrnnee  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ;;  

dd))  MMooddaalliittéé  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn,,  aavvaannttaaggeess  ssoocciiaauuxx  eett  iinnttéérreesssseemmeenntt  ;;  

ee))  RRéémmuunnéérraattiioonn  ddee  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ((bboonnuuss))  ;;  

ff))  CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  ppaattrriimmooiinnee  ssoocciiaall  ;;  

gg))  LL’’aapppprroocchhee  ((ppeerrmmeettttrree  àà  cchhaaccuunn,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  eennvveellooppppee  ddee  

cchhooiissiirr  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ssaa  rréémmuunnéérraattiioonn))..  

IIII..  33..44..lleess  ccoommppoossaanntteess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

LLeess  ccoommppoossaanntteess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssoonntt  ::  

  LLee  ssaallaaiirree  ffiixxee  ;;  

  LLee  ssaallaaiirree  vvaarriiaabbllee  ((bboonnuuss,,  pprriimmee))  ;;  

  LLeess  ppéérriipphhéérriiqquueess  llééggaauuxx  ((iinnttéérreesssseemmeenntt,,  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ppllaann  ééppaarrggnnee  

llooggeemmeenntt,,  ssttoocckk  ooppttiioonn))  ;;  

  LLeess  ppéérriipphhéérriiqquueess  sséélleeccttiiffss  ((aavvaannttaaggeess  eenn  nnaattuurree,,  llooggeemmeenntt,,  vvooiittuurree,,  

eettcc..))  ;;  

  LLeess  ppéérriipphhéérriiqquueess  ssttaattuuttaaiirreess  ((aavvaannttaaggeess  ssoocciiaauuxx,,  œœuuvvrree  ssoocciiaalleess  dduu  

ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee,,  pprrèèss  àà  tteenniirr  pprrééfféérreennttiieellss,,  rreettrraaiittee  eett  pprréévvooyyaannccee,,  

mmuuttuueellllee,,……))..  
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IIII..  33..55..  LLaa  ffiixxaattiioonn  dduu  ssaallaaiirree  

LLaa  lliibbeerrttéé  ddee  ssaallaaiirree  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  

llééggaalleess  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  eett  ccoonnttrraaccttuueelllleess..  

LLeess  rrèègglleess  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ccoonncceerrnneenntt  ::7733  

  LL’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ;;  

  LL’’eexxiisstteennccee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonnss  mmiinniimmaalleess  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  ;;  

  LL’’ééggaalliittéé  ddeess  ssaallaaiirreess  fféémmiinniinnss  eett  mmaassccuulliinnss  ;;  

  LL’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess  ccllaauusseess  dd’’iinnddeexxaattiioonn  ;;  

  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  nnééggoocciiaattiioonn..  
  

aa))  LLee  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  

LLee  SSMMIIGG  aa  ééttéé  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llaa  llooii  ddee  11995500  rrééggiissssaanntt  llaa  lliibbeerrttéé  ddeess  

ssaallaaiirreess..  IIll  ffiixxee  llee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  eenn  ddeessssoouuss  dduuqquueell  aauuccuunn  ssaallaaiirree  nnee  ddooiitt  

êêttrree  vveerrsséé..  EEnn  11997700,,  aa  ééttéé  ccrrééee  llee  SSMMIIGG  aassssuurraanntt  aauuxx  ssaallaarriiééss  ::  

  LLaa  ggaarraannttiiee  ddee  lleeuurr  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ppaarr  iinnddeexxaattiioonn  ssuurr  ll’’iinnddiiccee  

mmeennssuueell  ddeess  pprriixx  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ;;  

  UUnnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  nnaattiioonn  ppaarr  

aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rreellèèvveemmeennttss  aauu  mmiinniimmuumm  aannnnuueellss  aauu  11eerr  jjuuiilllleett  ddee  

cchhaaqquuee  aannnnééee..  

bb))  LLeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  mmiinniimmaalleess  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  

CCeess  ssaallaaiirreess  mmiinniimmaauuxx  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess..  

CCeellllee--ccii  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ccooeeffffiicciieennttss  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  eenn  ffoonnccttiioonnss  ddeess  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  

cc))  LL’’ééggaalliittéé  ddeess  ssaallaaiirreess  fféémmiinniinnss  eett  mmaassccuulliinnss  

LLee  pprriinncciippee  ddaattee  ddee  llaa  llooii  dduu  2222//1122//7722  ccoommppllééttéé  ppaarr  cceellllee  dduu  

1133//0077//8833..  ««  TToouutt  eemmppllooyyeeuurr  eesstt  tteennuu  dd’’aassssuurreerr  ppaarr  uunn  mmêêmmee  ttrraavvaaiill  oouu  ppoouurr  

uunn  ttrraavvaaiill  ddee  vvaalleeuurr  ééggaallee,,  ll’’ééggaalliittéé  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  eennttrree  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  

ffeemmmmeess..  PPaarr  rréémmuunnéérraattiioonn,,  iill  ffaauutt  eenntteennddrree  llee  ssaallaaiirree  oouu  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbaassee  

eett  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  aavvaannttaaggeess  eett  aacccceessssooiirreess  ppaayyééss  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  aauu  

ttrraavvaaiilllleeuurr  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’eemmppllooii  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  »»..  

CCeettttee  rrèèggllee  nn’’iinntteerrddiitt  ppaass  lleess  ééccaarrttss  ddee  ssaallaaiirreess  ddèèss  lloorrss  qquuee  ddeess  

ccrriittèèrreess  oobbjjeeccttiiffss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddiifffféérreenncciieerr  ddeess  ppoosstteess  ddee  ttrraavvaaiill  tteennuuss  ppaarr  

ddeess  hhoommmmeess  ddee  cceeuuxx  tteennuuss  ppaarr  ddeess  ffeemmmmeess..  

                                                           

73 D. Lamuré, op.cit.  
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dd))  LL’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ll’’iinnddeexxaattiioonn                  

LLeess  iinnddeexxaattiioonnss  ffoonnddééeess  ssuurr  llee  SSMMIIGG,,  ssuurr  llee  nniivveeaauu  ggéénnéérraall  ddeess  

pprriixx  ((iinnddiiccee  IINNSSEEEE))  oouu  ddeess  ssaallaaiirreess  ssoonntt  iinntteerrddiitteess  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee  dduu  

3300//1122//5588  eett  llooii  dduu  1133//1111//8822..  

LLeess  iinnddeexxaattiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ssoonntt  aauuttoorriissééeess..  EElllleess  

ppeeuuvveenntt  ppoorrtteerr  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ((cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirree)),,  llaa  rreennttaabbiilliittéé  ((bbéénnééffiiccee))  oouu  

ttoouuttee  aauuttrree  iinnddiiccaattiioonn  lliiéé  àà  llaa  vviiee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  

ee))  LL’’oobblliiggaattiioonn  ddee  nnééggoocciieerr  

LLeess  ddéécciissiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss,,  ddoonncc  àà  llaa  ssttrruuccttuurree  ddeess  

ssaallaaiirreess    rreellèèvveenntt  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  ddee  bbrraanncchheess..  LLee  nniivveeaauu  ddeess  

rréémmuunnéérraattiioonnss  ddééppeenndd  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprroopprreess  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ddaannss  llee  rreessppeecctt  

ddeess  mmiinniimmaa  llééggaauuxx  eett  ccoonnvveennttiioonnnneellss..  

LLaa  llooii  dduu  1133//1111//8822  ((AAuurroouuxx))  aa  ccrrééee  ddeeuuxx  oobblliiggaattiioonnss  ddee  

nnééggoocciieerr  ::  

  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  bbrraanncchhee  ::  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  lliiééeess  ppaarr  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  

ddee  bbrraanncchhee  ddooiivveenntt  ssee  rrééuunniirr  aauu  mmiinniimmuumm  ttoouuss  lleess  aannnnééeess  ppoouurr  

nnééggoocciieerr  ssuurr  lleess  ssaallaaiirreess  eett  ttoouuss  lleess  cciinnqq  aannss  ssuurr  lleess  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss..  

LL’’oobblliiggaattiioonn  ddee  nnééggoocciieerr  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ddee  ccoonncclluurree..  

  AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ::  uunnee  nnééggoocciiaattiioonn  ssuurr  lleess  ssaallaaiirreess  ddooiitt  aavvooiirr  

lliieeuu  aauu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  ppaarr  aann  ((ssaallaaiirreess  bbrruuttss  ppaarr  ccaattééggoorriiee,,  yy  ccoommpprriiss  

lleess  pprriimmeess  eett  aavvaannttaaggeess  eenn  nnaattuurreess))..  

IIII..33..55..RRéémmuunnéérraattiioonn  eett  SSaallaaiirree  mmiinniimmuumm  eenn  RRDDCC      

IIII..33..55..11  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ssaallaaiirree  

LLee  mmoonnttaanntt  dduu  ssaallaaiirree  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  ssooiitt  ::  

  AA  ll’’hheeuurree  ;;  

  AA  llaa  jjoouurrnnééee  ;;  

  AA  llaa  sseemmaaiinnee  ;;  

  AAuu  mmooiiss  ;;  

  AA  llaa  ppiièèccee  ;;  

  AA  llaa  ttaacchhee..  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  àà  llaa  ttââcchhee  oouu  aauuxx  ppiièècceess  ddooiitt  êêttrree  

ccaallccuullééeess  ddee  tteellllee  ssoorrttee  qquu’’eellllee  pprrooccuurree  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  ddee  ccaappaacciittéé  mmooyyeennnnee  eett  

ttrraavvaaiillllaanntt  nnoorrmmaalleemmeenntt,,  uunn  ssaallaaiirree  aauu  mmooiinnss  ééggaall  àà  cceelluuii  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr    

rréémmuunnéérréé  aauu  tteemmppss  eett  eeffffeeccttuuaanntt  uunn  ttrraavvaaiill  aannaalloogguuee..  
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LLeess  ttaauuxx  ddee  ssaallaaiirree  mmiinniimmaa  tteellss  ssoonntt  mmaajjoorrééss  ddee  33%%  aauu  mmooiinnss  ppaarr  

aannnnééee  eennttiièèrree    ddee  sseerrvviiccee  iinntteerrrroommppuu  ppaasssséé  ppaarr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr    ddaannss  llaa  mmêêmmee  

eennttrreepprriissee..  

LLee  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ggaarraannttii  ((SSMMIIGG))  eesstt  ccoonnççuu  

ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ccoommmmee  uunn  

éélléémmeenntt  ddee  ssaa  ppoolliittiiqquuee  mmaaccrrooééccoonnoommiiqquuee  ((ssoouuss  ssoonn  vvoolleett  ppoolliittiiqquuee  ssaallaarriiaallee))  

aaffiinn  ddee  rreelleevveerr  lleess  ssaallaaiirreess  ddéépprriimmééss  ppeennddaanntt  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  ddéécceennnniieess..  

LLee  ttaauuxx  jjoouurrnnaalliieerr  dduu  SSMMIIGG  eesstt  ffiixxéé  àà  11..112200  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  ppoouurr  

llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  mmaannœœuuvvrree  oorrddiinnaaiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  dduu  1199  jjuuiilllleett  aauu  

3311ddéécceemmbbrree  22000088  eett  ddeevvrraa  ppaasssseerr  àà  11..668800  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  àà  ppaarrttiirr  dduu  11eerr  

jjaannvviieerr  22000099  eett  cceellaa  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  tteennssiioonn  ssaallaarriiaallee  ddee  11  àà  1100..  

IIII..33..55..22::  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  aauuttrreess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

aa))  AAllllooccaattiioonn  ffaammiilliiaalleess  ::  llee  mmoonnttaanntt  jjoouurrnnaalliieerr  mmiinniimmuumm  ddeess  aallllooccaattiioonnss  

ffaammiilliiaalleess  ppaarr  eennffaanntt  eesstt  ééggaall  aauuxx  ddiixxiièèmmee  ddee  cceelluuii  dduu  SSMMIIGG  ((ssooiitt  1166,,88  ffrraanncc  

ccoonnggoollaaiiss))..  DDeess  ddiissccuussssiioonnss  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  aauu  nniivveeaauu  dduu  ccoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  dduu  

ttrraavvaaiill  aaffiinn  ddee  lliimmiitteerr  llee  nnoommbbrree  dd’’eennffaannttss  àà  cchhaarrggee  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  

ll’’aallllooccaattiioonn..  

bb))  CCoonnttrree--vvaalleeuurr  llooggeemmeenntt  ::  llee  mmoonnttaanntt  jjoouurrnnaalliièèrree  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  qquuaannttiittéé  

ssaaiissiissssaabbllee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr    aauu  ttiittrree  ddee  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  dduu  llooggeemmeenntt  ééqquuiivvaauutt  àà  

uunn  cciinnqquuiièèmmee  dduu  ttaauuxx  jjoouurrnnaalliieerr  ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess..  AAtttteennttiioonn  ::  ssii  llaa  

ccoonnttrree--vvaalleeuurr  llooggeemmeenntt  ddééppaassssee  3300%%  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  bbrruuttee,,  llee  mmoonnttaanntt  

eexxccééddeennttaaiirree  sseerraa  ssoouummiiss  àà  ll’’iimmppôôtt  pprrooffeessssiioonnnneell  ssuurr  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss..IIPPRR))  

cc))  CCoommmmiissssiioonnss,,  pprriimmeess,,  aauuttrreess  ssoommmmeess  vveerrssééeess  ::  eelllleess  ssoonntt  ffiixxééeess  ddee  

mmaanniièèrree  lliibbrree,,  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt,,  eennttrree  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  ssoonn  eemmppllooyyeeuurr..  

dd))  AAllllooccaattiioonnss  ddee  CCoonnggéé  ::  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’aallllooccaattiioonn  ddeess  ccoonnggéé  eesstt  ééggaall  àà  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  ddoonntt  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  jjoouuiitt  aauu  mmoommeenntt  dduu  ddééppaarrtt  eenn  ccoonnggéé,,  lleess  

aavvaannttaaggeess  éévveennttuueellss  rreemmiiss  eenn  nnaattuurree  ppeennddaanntt  lleess  sseerrvviicceess  eeffffeeccttiiffss  eenn  vveerrttuu  

ddeess  ssttiippuullaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess  ééttaanntt,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  ppaayyééss  eenn  

eessppèècceess  ssuurr  bbaassee  llééggaallee  eexxcceeppttiioonn  ffaaiittee  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  llee  llooggeemmeenntt..  LLee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’aallllooccaattiioonn  ddee  ccoonnggéé  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé    aauu  mmoommeenntt  dduu  ddééppaarrtt  

eeffffeeccttiiff  eenn  ccoonnggéé..  

ee))  AAllllooccaattiioonn  ddee  ttrraannssppoorrtt  ::  ll’’eemmppllooyyeeuurr  eesstt  tteennuu  dd’’aassssuurreerr  llee  ttrraannssppoorrtt  ddee  sseess  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  lloorrssqquuee  cceeuuxx--ccii  rrééssiiddeenntt  àà  pplluuss  ddee  33KKmm  dduu  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill..  LLee  

mmoonnttaanntt  jjoouurrnnaalliieerr  ddee  llaa  cchhaarrggee  rrééssuullttaanntt  dduu  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  

lleeuurr  rrééssiiddeennccee  àà  lleeuurrss  lliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  ddooiitt  êêttrree  ééggaall  aauu  ccooûûtt  dduu  bbiilllleett  pprraattiiqquuéé  

llooccaalleemmeenntt  aavveecc  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  44  ccoouurrsseess  ddee  ttaaxxii  ppoouurr  lleess  ccaaddrreess  eett  44  
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ccoouurrsseess  ddee  bbuuss  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell..  AAtttteennttiioonn,,  ssii  

ll’’aallllooccaattiioonn  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddééppaassssee  llee  pprriixx  ddeess  44  ccoouurrsseess  llee  mmoonnttaanntt  

eexxccééddeennttaaiirree  sseerraa  ssoouummiiss  àà  ll’’iimmppôôtt  pprrooffeessssiioonnnneell  ssuurr  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss  IIPPRR))..  

IIII..  33..55..33..  NNoottiioonn  PPrraattiiqquuee  ddee  RRéémmuunnéérraattiioonn  eenn  RRDDCC  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  eenntteenndduuee  eenn  DDrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  

ccoommmmee  ééttaanntt  ““ttoouuttee  ssoommmmee  oouu  ttoouutt  aavvaannttaaggee  aaccccoorrddéé  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aayyaanntt  pprriiss  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  eenn  cchhaarrggee””7744  

LLee  tteerrmmee  ««  rréémmuunnéérraattiioonn  ::  ccoommpprreenndd  llee  ssaallaaiirree  oouu  ttrraaiitteemmeenntt  

oorrddiinnaaiirree,,  ddee  bbaassee  oouu  mmiinniimmuumm,,  eett  ttoouuss  aauuttrreess  aavvaannttaaggeess,,  ppaayyééss  ddiirreecctteemmeenntt  

oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  eenn  eessppèècceess  oouu  eenn  nnaattuurree,,  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  eenn  

rraaiissoonn  ddee  ll’’eemmppllooii  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  »»7755  

EEnn  RRDDCC,,  llee  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill  llaa  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ««  llaa  ssoommmmee  

rreepprréésseennttaattiivvee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ggaaiinnss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  ..éévvaalluuééss  eenn  eessppèècceess  

eett  ffiixxééss    ppaarr  aaccccoorrdd  oouu  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  qquuii  ssoonntt  

dduuss  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  ppaarr  uunn  eemmppllooyyeeuurr  àà  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  »»((  

AArrtt..  77--  hh))..  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eenntteenndduuee  ddaannss  ccee  sseennss  ccoommpprreenndd  eennttrree  aauuttrreess  ::  

llee  ssaallaaiirree  oouu  ttrraaiitteemmeenntt;;  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  ((EExx::  àà  llaa  vveennttee))  ;;  ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  vviiee  

cchhèèrree;;  lleess  pprriimmeess  ;;  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  bbéénnééffiicceess;;  lleess  ssoommmmeess  vveerrssééeess  aa  ttiirree  ddee  

ggrraattiiffiiccaattiioonn  oouu  ddee  mmooiiss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess;;  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  aavvaannttaaggeess  eenn  nnaattuurree;;  

ll’’aallllooccaattiioonn  ddee  ccoonnggéé  oouu  ll’’iinnddeemmnniittéé  CCoommppeennssaattooiirree  ddee  ccoonnggéé;;  lleess  ssoommmmeess  

ppaayyééeess  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppeennddaanntt  ll’’iinnccaappaacciittéé  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  

pprrééccééddeennttee  eett  ssuuiivvaanntt  ll’’aaccccoouucchheemmeenntt..  

CCeeppeennddaanntt  ll’’aarrttiiccllee  77--hh  dduu  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill  nnee  rreepprreenndd  ppaass  

cceerrttaaiinnss  aavvaannttaaggeess  aauu  nnoommbbrree  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn..  CC’’eesstt  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  ccaass  

ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  ;;  LL’’iinnddeemmnniittéé  ddee  llooggeemmeenntt  oouu  llee  llooggeemmeenntt  eenn  nnaattuurree  ;;  

ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  lleess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  llééggaalleess  eett  lleess  ffrraaiiss  ddee  

vvooyyaaggee  aaiinnssii  qquuee  lleess  aavvaannttaaggeess  aaccccoorrddééss  eexxcclluussiivveemmeenntt  eenn  vvuuee  dd’’aaiiddeerr  llee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  àà  bbiieenn  ffaaiirree  ssoonn  ttrraavvaaiill..  

DDaannss  nnooss  ssoocciiééttééss  mmooddeerrnneess,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ccoonnssttiittuuee  llee  bbuutt  dduu  

ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  ll’’eemmppllooyyéé,,  llaa  ssoollvvaabbiilliittéé  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  rreevvêêtt,,  ppoouurr  

cceelluuii--ccii,,  uunnee  iimmppoorrttaannccee  pprriimmoorrddiiaallee..  ««  LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssee  ttrroouuvvee  aaiinnssii  eenn  ddrrooiitt  

dd’’iinnvvaalliiddeerr  llee  ccoonnttrraatt  ss’’iill  ss’’eesstt  ttrroommppéé  ssuurr  llaa  ssuurrffaaccee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  

                                                           

74LYON-CAEN G. et PELISSIER J. Droit du travail, Dolloz, 14ème édition, Paris, 1988, P.2   
75 Art. 1-A, de la convention de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951(C100).   
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ll’’eemmppllooyyeeuurr..7766  LLee  ssaallaaiirree  rreemmpplliitt  ddee  nnooss  jjoouurrss  uunnee  ffoonnccttiioonn  vviittaallee  aauu  pprrooffiitt  ddee  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  ppaarr  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  aalliimmeennttaaiirree..  DD’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’iill  ccoonnssttiittuuee  

ssoouuvveenntt  llee  sseeuull  rreevveennuu  ddoonntt  ddiissppoosseenntt  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..  IIll  ffaauutt  ddèèss  lloorrss  qquu’’iill  

ssooiitt  àà  mmêêmmee  dd’’aassssuurreerr  aauuxx  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  àà  lleeuurrss  ffaammiilllleess  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

ddéécceenntteess  eett  cceellaa  àà  iinntteerrvvaalllleess  rréégguulliieerrss..  CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ccee  qquuee  ssoouulliiggnnee  

ll’’aarrttiiccllee  2233  aall..  33  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  uunniivveerrsseellllee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..7777  

QQuuiiccoonnqquuee  ttrraavvaaiill  aa  ddrrooiitt  àà  uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  ééqquuiittaabbllee  eett  ssaattiissffaaiissaannttee  lluuii  

aassssuurraanntt  aaiinnssii  qquu’’àà  ssaa  ffaammiillllee  uunnee    eexxiisstteennccee  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  ddiiggnniittéé  hhuummaaiinnee  eett  

ccoommppllééttééee,,  ss’’iill  yyaa  lliieeuu,,  ppaarr  ttoouuss  aauuttrreess  mmooyyeenn  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee..  

AA  ccaauussee  dduu  ccaarraaccttèèrree  aalliimmeennttaaiirree  dduu  ssaallaaiirree,,  llaa  llooii  ppeerrmmeett  qquuee  

ddaannss  cceerrttaaiinneess  ssiittuuaattiioonnss  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ppeerrssiissttee  aalloorrss  qquuee  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  

nnee  ffoouurrnniisssseenntt  ppaass  dduu  ttrraavvaaiill..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  lloorrssqquuee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssee  

ttrroouuvvee  ddaannss  uunnee  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  ccoonnggéé  aannnnuueell  ((aarrtt..  114422  dduu  ccooddee  dduu  

ttrraavvaaiill)),,  ccoonnggéé  ddee  mmaatteerrnniittéé  ((aarrtt..  113300)),,  ccoonnggéé  ddee  cciirrccoonnssttaannccee  ((aarrtt..  114466)),,  ccoonnggéé  

dd’’éédduuccaattiioonn  oouuvvrriièèrree  ((aarrtt..  226699)),,  jjoouurrss  fféérriiééss  llééggaauuxx  ((aarrtt..9933)),,  mmaallaaddiiee  oouu  

aacccciiddeenntt  pprrooffeessssiioonnnneellss  oouu  nnoonn  ((aarrtt..  110055  eett  110066))..  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ssttiippuullééee  eenn  mmoonnnnaaiiee  aayyaanntt  ccoouurrss  llééggaallee  

eenn  RRDDCC  ((aarrttiiccllee  8899  aall..  11  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  EEllllee  eesstt  ssoouuvveenntt  ffiixxééee  ppaarr  ddeess  

ccoonnttrraattss  iinnddiivviidduueellss  ccoonncclluuss  lliibbrreemmeenntt  eennttrree  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  eemmppllooyyeeuurrss  oouu  

ppaarr  vvooiiee  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess7788..  LLee  llééggiissllaatteeuurr  ttaaxxee  ddee  ««  nnuullllee  ddee  pplleeiinn  

ddrrooiitt  ttoouuttee  cclloossee  ddee  ccoonnttrraatt  iinnddiivviidduueell  oouu  ddee  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  ffiixxaanntt  ddeess  

rréémmuunnéérraattiioonnss  iinnfféérriieeuurreess  aauu  SSMMGG  »»  ((aarrtt..  8888  aall..  22  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  

CCoommppoossaanntteess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn..  

LLeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssoonntt  nnoottaammmmeenntt::  llee  

ssaallaaiirree  ddee  bbaassee  oouu  llee  ssaallaaiirree  pprroopprreemmeenntt  ddiitt,,  lleess  aavvaannttaaggeess  eenn  nnaattuurreess,,  pprriimmeess,,  

lleess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  eett  lleess  iinnddeemmnniittééss..  

11..  LLee  ssaallaaiirree  ddee  bbaassee  oouu  ssaallaaiirree  pprroopprreemmeenntt  ddiitt  

FFiixxaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  

SSeelloonn  ll’’aarrttiiccllee  8899  aall..  22  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  ssooiitt  àà  ll’’hheeuurree,,  ssooiitt  àà  llaa  jjoouurrnnééee,,  ssooiitt  àà  sseemmaaiinnee,,  

ssooiitt  aauu  mmooiiss,,  ssooiitt  àà  llaa  ppiièèccee,,  ssooiitt  àà  llaa  ttââcchhee..  CCeeccii  rreevviieenntt  àà  ccoonnssaaccrreerr  lleess  ddeeuuxx  

mmooddeess  qquuii  ssoonntt  llee  ssaallaaiirree  aauu  tteemmppss  eett  llee  ssaallaaiirree  aauu  rreennddeemmeenntt..  

                                                           

76 CHAIX F. « les vices du consentement dans le contrat de travail » in DUC Jean-Louis (sous la dir. De.), le travail 
et le droit, P.199     
77 Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948 
78 Article 88 al. 1 du code du travail. 
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aa))..LLee  ssaallaaiirree  aauu  tteemmppss::  LLee  ssaallaaiirree  aauu  tteemmppss  eesstt  cceelluuii  qquuii  ddééccoouullee  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  

eeffffeeccttuuéé  ppaarr  uunn  ssaallaarriiéé  ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  àà  uunnee  pprroodduuccttiioonn  

qquuaannttiittaattiivveemmeenntt  ddéétteerrmmiinnééee..  

CC’’eesstt  llee  mmooddee  llee  pplluuss  uuttiilliisséé  eett  llee  pplluuss  ssiimmppllee..  IIll  aa  llee  mméérriittee  ddee  

ddoonnnneerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  ssééccuurriittéé  ppssyycchhoollooggiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  

ppuuiissqquuee  cceelluuii--ccii  ccoonnnnaaiitt  dd’’aavvaannccee  llaa  ssoommmmee  qquu’’iill  ttoouucchheerraa  aauu  mmoommeenntt  dduu  

ppaaiieemmeenntt..  EEnn  pprreessttaanntt  aauu  bbéénnééffiiccee  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss..  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ppeerrççooiitt  llee  

ssaallaaiirree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ttoouutt  eenn  rreessttaanntt  àà  ll’’aabbrrii  ddee  ffaaiibblleess  rreennddeemmeennttss  dduuss  àà  sseess  

mmooyyeennss        oouu  aauu  mmaauuvvaaiiss  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  SSaa  ggrraannddee  ffaaiibblleessssee  

eesstt  ddee  mmooiinnss  iinncciitteerr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  àà  pplluuss  ddee  rreennddeemmeenntt..  

LLeess  éélléémmeennttss  ddéétteerrmmiinnaanntt  llee  ssaallaaiirree  pprréécciissééss  ddaannss  llee  ccooddee  dduu  

ttrraavvaaiill..  NNoottaammmmeenntt  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  9922  qquuii  ssttiippuullee  cceeccii  ::  ««  aa  ddééffaauutt  ddee  pprreeuuvvee  

dd’’uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  ccoonnvveennuuee,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ddooiitt  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddéétteerrmmiinnééee  

ppaarr    lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  oouu,,  àà  ddééffaauutt..  oouu  ddaannss  lleeuurr  ssiilleennccee,,  ppaarr  ddééccrreett  

pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  8877  dduu  pprréésseenntt  ccooddee,,  oouu  ppaarr  lleess  uussaaggeess  dduu  lliieeuu  ooùù  llee  ccoonnttrraatt  

ddooiitt  êêttrree  eexxééccuuttéé,,  ccoommppttee  tteennuu  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  nnaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill,,  ddee  llaa  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ddee  ll’’aanncciieennnneettéé  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddaannss  

ll’’eennttrreepprriissee;;  aaiinnssii  qquuee    ll’’aarrttiiccllee  8866  aall..  11  dduu  mmêêmmee  ccooddee  qquuii  ddééccllaarree..  AA  

ccoonnddiittiioonnss  ééggaalleess  ddee  ttrraavvaaiill,,  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ddee  rreennddeemmeenntt,,  

llee  ssaallaaiirree  eesstt  ééggaall  ppoouurr  ttoouuss  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  qquueellqquuee  ssooiieenntt  lleeuurr  oorriiggiinnee,,  lleeuurr  

sseexxee  eett  lleeuurr  ââggee..  

GGéénnéérraalleemmeenntt  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaaddrree  eesstt  ppaayyéé  aauu  mmooiiss  ttaannddiiss  qquuee  

lleess  oouuvvrriieerrss  àà  ll’’hheeuurree,,  àà  llaa  jjoouurrnnééee  oouu  àà  llaa  sseemmaaiinnee..  DD’’aaiilllleeuurrss  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  mmiinniimmaa  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneellss  ggaarraannttiiss  ((SSMMIIGG))  eett  

ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ((DDééccrreett  nn°°  008800//22000022  dduu  33  JJuuiilllleett  22000022  ppoorrttaanntt  

ffiixxaattiioonn  dduu  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ggaarraannttii,,  ddeess  aallllooccaattiioonnss  

ffaammiilliiaalleess  mmiinniimmaa  eett  ddee  llaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  dduu  llooggeemmeenntt))  eesstt  ffiixxééee  ssuurr  llaa  bbaassee  

jjoouurrnnaalliièèrree..  

cc))  LLee  ssaallaaiirree  aauu  rreennddeemmeenntt  ::  ddaannss  ccee  mmooddee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  vvaarriiee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  rrééaalliissééee  

ppaarr  uunn  iinnddiivviidduu  oouu  uunnee  ééqquuiippee  ddaannss  uunn  tteemmppss  ddoonnnnéé,,  sseelloonn  uunnee  

ffoorrmmuullee  ddéétteerrmmiinnééee  eett  rrééppoonnddaanntt  aauuxx    nnoorrmmeess  ddee  qquuaalliittéé  eexxiiggééeess..  LLee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  nnee  ssaaiitt  ppaass  ccoommbbiieenn  iill  ppoouurrrraaiitt  ggaaggnneerr  àà  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  

mmooiiss  ppuuiissqquu’’iill  eesstt  rrééttrriibbuuéé  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssoonn  rreennddeemmeenntt..    

AAlloorrss  oonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ppllaaccéé  ddaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  

ppssyycchhoollooggiiqquueemmeenntt  ssttaabbllee  eett  rriissqquuee  ddee  ttrroopp  ddééppeennddrree  ddee  ssoonn  

eemmppllooyyeeuurr..  CC’’eesstt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  qquuee  llaa  llooii  aa  ppllaaccéé  uunnee  ssoorrttee  ddee  

ggaarrddee--ffoouu  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess    IInnttéérrêêttss  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ppaayyéé  aauu  rreennddeemmeenntt..  

IIll  eesstt  ppaarr  eexxeemmppllee  ssttiippuulléé  ddaannss  llee  ccooddee  ddee  ttrraavvaaiill  ::  ««llaa    rréémmuunnéérraattiioonn  
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dd’’uunn  ttrraavvaaiill  àà  llaa  ttââcchhee  oouu  aauuxx  ppiièècceess  ddooiitt  êêttrree  ccaallccuullééee  ddee  tteellllee  ssoorrttee  

qquu’’eellllee  pprrooccuurree  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  ccaappaacciittéé  mmooyyeennnnee  eett  ttrraavvaaiillllaanntt  

nnoorrmmaalleemmeenntt,,  uunn  ssaallaaiirree  aauu  mmooiinnss  ééggaall  àà  cceelluuii  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  rréémmuunnéérréé  

aauu  tteemmppss  eett  eeffffeeccttuuaanntt  uunn  ttrraavvaaiill  aannaalloogguuee  »»  ((aarrtt..  8866  aall..  22..  DDuu  ccooddee  dduu  

ttrraavvaaiill))..  

22..  TTaauuxx    ddee  ssaallaaiirree  

LLee  ttaauuxx  ddee  ssaallaaiirree  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  dduu  pprriinncciippee  sseelloonn  lleeqquueell  lleess  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  eeffffeeccttuuaanntt  llee  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  aayyaanntt  lleess  

mmêêmmeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  rreennddeemmeenntt  ttoouucchheenntt  uunn  ssaallaaiirree  

aannaalloogguuee,,  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ffoonnddééee  ssuurr  lleeuurr  oorriiggiinnee,,  lleeuurr  sseexxee  oouu  lleeuurr  ââggee  

((aarrtt..  8866  aall..  11))..  

LLeess  eemmppllooyyeeuurrss  oonntt  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ddiissccuutteerr  llee  ttaauuxx  ddee  ssaallaaiirree  aavveecc  

lleeuurrss  ttrraavvaaiilllleeuurrss  oouu  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  cceeuuxx--ccii..  TToouutteeffooiiss,,  lleess  ppoouuvvooiirrss  

ppuubblliiccss  ssee  sseerrvveenntt  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee  mmêêlleerr  àà  cceess  ddiissccuussssiioonnss  lloorrssqquuee  lleess  iinnttéérrêêttss  

ddeess  ssaallaarriiééss  ssoonntt  mmiiss  eenn  ppéérriill..  CCeess  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  qquuee  cceerrttaaiinneess  ddiissppoossiittiioonnss  

oonntt  ééttéé  aaddooppttéé  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  aaggeennttss    

eexxééccuuttiioonn  ((SSiiggnnaalloonnss  qquuee  llee  ssaallaaiirree  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaaddrree  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  

ffiixxéé  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ccoonnvveennaabbllee))..  NNoouuss  

ddéénnoommbbrroonnss  eennttrree  aauuttrreess  ::    

11..  ll’’oorrddoonnnnaannccee  dduu  3300  AAvvrriill  22000088,,  llee  ddééccrreett  nn°°  008800//  22000022  dduu  33  jjuuiilllleett  22000022  

rréégglleemmeennttee  ddeess  ssaallaaiirreess  mmiinniimmaa  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneellss  ggaarraannttiiss  ((SSMMIIGG)),,  ddeess  

mmoonnttaannttss  mmiinniimmaa  ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  aaiinnssii  ddeess  mmoonnttaannttss  mmaaxxiimmaa  

rreellaattiiffss  àà  llaa  pprriimmee  ddee  llooggeemmeenntt..  TToouutt  cceeccii  eesstt  ffiixxéé  ssuurr  llaa  bbaassee  jjoouurrnnaalliièèrree..  

22..  IIll  eesstt  iinnssttiittuuéé  uunnee  zzoonnee  uunniiqquuee  dduu  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  

ggaarraannttii  ((aarrtt..  9911  aall..  ..11  dduu  ccooddee  ttrraavvaaiill))  eett  ll’’aalliinnééaa  22  dduu  mmêêmmee  aarrttiiccllee  oouuvvrree  llaa  

ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  llee  CChheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ffiixxeerr,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  dduu  

ttrraavvaaiill  eett  PPrréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee,,  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  ppoouuvvaanntt  aallllééggeerr  lleess  

ddiiffffiiccuullttééss  ddeess  sseecctteeuurrss  aaggrroo--iinndduussttrriieell  eett  ppaassttoorraall..  

33..  SSaallaaiirreess  ccoonnvveennttiioonnnneellss  eett  tteennssiioonn  ssaallaarriiaallee::  nnoorrmmaalleemmeenntt  llee  ddééccrreett  qquuii  ffiixxee  

llee  SSMMIIGG  llaaiissssee  ll  ppoossssiibbiilliittéé  aauuxx  eemmppllooyyeeuurrss  ddee  nnééggoocciieerr  lleess  ssaallaaiirreess  aavveecc  lleeuurrss  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  ccoommmmee  iillss  II’’  eenntteennddeenntt..  IIllss  ppeeuuvveenntt  ddoonncc  aalllleerr  àà  llaa  hhaauussssee  mmaaiiss  nnee  

ppeeuuvveenntt  ppaass  ddeesscceennddrree  eenn  ddeeççàà  dduu  SSMMIIGG  ((aarrtt..  8888  aall..  22  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  

DDaannss  ccee  ccaass,,  oonn  ppaarrllee  ddeess  ssaallaaiirreess  ccoonnvveennttiioonnnneellss,,    cc’’eesstt--àà--ddiirree  pprroodduuiittss  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ggéénnéérraallee  ttyyppee  ddeess  

eemmppllooiiss  ((oorrddoonnnnaannccee  nn°°  6677//442222bbiiss  dduu  11  OOccttoobbrree  11996677))  uunnee  ddiifffféérreennccee    ddeess  
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ssaallaaiirreess  ssuuiivvaanntt  llaa  ccaattééggoorriiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’oonn  

qquuaalliiffiiee  ddéétteennssiioonnss  ssaallaarriiaallee..  

LL’’aarrttiiccllee  55  dduu  ddééccrreett  nn°°  007799//22000022  dduu  33  jjuuiilllleett  22000022  ddéétteerrmmiinnaanntt  lleess  

mmooddaalliittééss  ddee  ffiixxaattiioonn  eett  dd’’aajjuusstteemmeenntt  dduu  SSMMIIGG,,  ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  

mmiinniimmaa  eett  ddee  llaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  dduu  llooggeemmeenntt,,  pprréécciissee  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  tteennssiioonn  

ssaallaarriiaallee  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  ««llaa  tteennssiioonn  ssaallaarriiaallee  aapppplliiccaabbllee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffiixxaattiioonn  dduu  

ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ggaarraannttii  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  mmaannœœuuvvrree  

oorrddiinnaaiirree  aauu  ccaaddrree  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  vvaarriiee  ddee  11àà1100  ssooiitt  ddee  110000  àà  11000000  »»..  ssii  llee  

mmooiinnss  aavvaannccéé  ggaaggnnee  1100..000000FFCC,,  llee  pplluuss  qquuaalliiffiiéé  ddeess  aaggeennttss  ddee  ccaaddrree  aauurraa  

110000..000000FFCC..  

LLeess  aaggeennttss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ssoonntt  rreeppaarrttiiss  ddaannss  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ggéénnéérraallee  ssuuiivvaannttee  ::  mmaannœœuuvvrree  ((oorrddiinnaaiirree  oouu  lloouurrdd))..  

MMaannœœuuvvrree  ssppéécciiaalliisséé..  MMaannœœuuvvrree  sseemmii--qquuaalliiffiiéé,,  mmaannœœuuvvrree  qquuaalliiffiiéé  eett  

mmaannœœuuvvrree  hhaauutteemmeenntt  qquuaalliiffiiéé..  

EEnn  pprraattiiqquuee,,  cceerrttaaiinnss  eemmppllooyyeeuurrss  uuttiilliisseenntt  uunnee  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree  

ssoouuss--ppaayyééee  ssaannss  rreeccoouurrss  àà  cceettttee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  qquuii  ppeerrmmeett  àà  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  

dd’’éévvoolluueerr  nnoorrmmaalleemmeenntt..    

LLee  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  dduu  ttrraavvaaiill    

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  oorrggaanniissmmee  ccoonnssuullttaattiiff  ddoonntt  ll’’aavviiss  eesstt  rreeqquuiiss  ssuurr  ttoouuss  

lleess  pprroojjeettss  ddee  llooiiss,,  ddééccrreettss--llooiiss,,  ddééccrreettss  eett  aarrrrêêttééss  mmiinniissttéérriieellss  lloorrssqquu’’iillss  oonntt  

ppoouurr  oobbjjeett  ddee  mmooddiiffiieerr  oouu  ddee  ccrrééeerr  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  oouu  ddeess  ddrrooiittss  ppoouurr  lleess  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttrraavvaaiill  oouu  ddee  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ((aarrtt..  

222255  aall..11  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  CCee  ccoonnsseeiill  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  nnoottaammmmeenntt  ddee  

««  ééttuuddiieerr  lleess  éélléémmeennttss  ppoouuvvaanntt  sseerrvviirr  ddee  bbaassee  àà  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ssaallaaiirree  

mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ggaarraannttii  eett  sseess  iinncciiddeenncceess  ééccoonnoommiiqquueess7799  »»..  

PPrrééssiiddéé  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  dduu  TTrraavvaaiill  eett  ddee  llaa  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee,,  llee  CCoonnsseeiill  

nnaattiioonnaall  dduu  ttrraavvaaiill  ccoommpprreenndd  uunn  nnoommbbrree  ééggaall  ddee  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddeess  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss..  IIll  ssee  rrééuunniitt  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  aann..  SSoonn  

sseeccrrééttaarriiaatt  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  dduu  TTrraavvaaiill  eett  PPrréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee..  EEllllee  ssee  

ccoommppoossee  ddee  rreepprréésseennttaannttss  ddee  cceerrttaaiinnss  mmiinniissttèèrreess  ((TTrraavvaaiill  eett  PPrréévvooyyaannccee  

ssoocciiaallee  ;;  ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ;;  ffiinnaannccee  eett  bbuuddggeett;;  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee;;  éédduuccaattiioonn  

nnaattiioonnaallee  ;;  ppllaann  ;;  jjuussttiiccee  eett  ggaarrddee  ddeess  sscceeaauuxx;;  aaffffaaiirreess  ssoocciiaalleess  eett  ffaammiillllee;;  ssaannttéé  

ppuubblliiqquuee;;  jjeeuunneessssee,,  ssppoorrttss  eett  llooiissiirrss  ;;  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ;;  aaggrriiccuullttuurree,,  ppèècchhee  eett  

éélleevvaaggee))..  LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  ssoonntt  ddééssiiggnnééss  

ppaarr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  rreeccoonnnnuueess  lleess  pplluuss      rreepprréésseennttaattiivveess  ssuurr  
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llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  dduu  ttrraavvaaiill  eett  PPrréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  ((aarrtt..222244  aall..  33  

dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  

LLeess  HHeeuurreess  SSuupppplléémmeennttaaiirree  

LLaa  dduurrééee  llééggaallee  dduu  ttrraavvaaiill  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  nneeuuff  hheeuurreess  ppaarr  jjoouurr  

oouu  qquuaarraannttee--  cciinnqq  hheeuurreess  ppaarr  sseemmaaiinnee  ((aarrtt..  111199  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  LLee  tteemmppss  

ddee  ttrraavvaaiill  pprreessttéé  aauu--ddeellàà  ddee  cceettttee  dduurrééee  llééggaallee  dduu  ttrraavvaaiill  ccoonnssttiittuuee  ccee  qquuee  

nnoouuss  eenntteennddoonnss  ppaarr  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ((aarrtt..  111199  aall..44  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  

LL’’AArrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  nn°°  6688//001111  dduu  1177  mmaaii  11996688  rréégglleemmeennttee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..    

EEnn  pprriinncciippee  ttoouutt  ttrraavvaaiill  eesstt  eeffffeeccttuuéé  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  lliimmiittee  llééggaallee  

ddoonnnnee  ddrrooiitt  àà  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  pplluuss  ssuurr  ssoonn  ssaallaaiirree..  UUnn  eemmppllooyyeeuurr  ppeeuutt  

aaccccoorrddeerr  pplluuss  qquuee  ccee  qquuii  eesstt  llééggaall  mmaaiiss  nnee  ppeeuutt  ddeesscceennddrree  eenn  ddeeççàà  dduu  ttaauuxx  

ffiixxéé  ppaarr  llee  ddiitt  aarrrrêêttéé..  PPaarrffooiiss,,  cceerrttaaiinnss  eemmppllooyyeeuurrss  ppaayyeenntt  uunn  mmoonnttaanntt  

ffoorrffaaiittaaiirree    ppoouurr  rréémmuunnéérreerr  llee  ttrraavvaaiill  rrééaalliisséé  ppaarr  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  yy  ccoommpprriiss  sseess  

hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  DDaannss  cceettttee  éévveennttuuaalliittéé,,  llee  ssaallaaiirree  ppaayyéé  

ffoorrffaaiittaaiirreemmeenntt,,  eett  ssoouuvveenntt  àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss,,  ddooiitt  êêttrree  pplluuss  aavvaannttaaggeeuuxx  qquuee  

cceelluuii  qquuee  llee  mmêêmmee  ttrraavvaaiilllleeuurr  aauurraaiitt  ppeerrççuu  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  sseess  hheeuurreess  

ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  

TTaauuxx  ddee  mmaajjoorraattiioonn  ffiixxéé  ppaarr  ll’’aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  ssuussmmeennttiioonnnnéé  ssee  

pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  3300%%  ppoouurr  lleess  66  pprreemmiièèrreess  hheeuurreess,,  6600%%  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  

hheeuurreess  ssuuiivvaanntteess  eett  110000%%  ppoouurr  lleess  jjoouurrss  ddee  rreeppooss  hheebbddoommaaddaaiirree  oouu  jjoouurrss  

fféérriiééss..  

TTrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  

PPaarr  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  oonn  eenntteenndd  cceelluuii  eeffffeeccttuuéé  eennttrree  1199  hheeuurreess  eett  

55hheeuurreess  ((aarrtt..  112244  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  

IIll  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  qquuee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  ffiixxaanntt  llee  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  eennttrree  

1199  hheeuurreess  eett  55  hheeuurreess  eesstt  eenn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  aavveecc  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ll’’OOIITT  

ccoonncceerrnnaanntt  llee  ttrraavvaaiill  ddee    nnuuiitt..  

««  LLee  tteerrmmee  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  ddééssiiggnnee  ttoouutt  ttrraavvaaiill  eeffffeeccttuuéé  aauu  ccoouurrss  

dd’’uunnee  ppéérriiooddee  dd’’aauu  mmooiinnss  sseepptt  hheeuurreess  ccoonnssééccuuttiivveess  ccoommpprreennaanntt  ll’’iinntteerrvvaallllee  

eennttrree  mmiinnuuiitt  eett  55  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn,,  àà  ddéétteerrmmiinneerr  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  

aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  lleess  pplluuss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  

eett  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  oouu  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  »»8800    eett  llaa  mmêêmmee  

ccoonnvveennttiioonn  pprréécciissee  àà  ssoonn  aarrttiiccllee  pprreemmiieerr  bb  ccee  qquu’’iill  ffaauutt  eenntteennddrree  ppaarr  
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ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  nnuuiitt,,  ««  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssaallaarriiéé  ddoonntt  llee  ttrraavvaaiill  rreeqquuiieerrtt  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  dd’’hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  eenn  nnoommbbrree  ssuubbssttaannttiieell,,  ssuuppéérriieeuurr  àà  uunn  

sseeuuiill  ddoonnnnéé»»..  DDaannss  ccee  tteexxttee  iill  nn’’yy  aa  pplluuss  ddee  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  llee  sseexxee  cchheezz  llee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  nnuuiitt8811..  

LLoorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  qquuii  ddee  ppaarr  ssaa  nnaattuurree  nnee  ss’’eeffffeeccttuuee  qquuee  

llaa  nnuuiitt,,  llee  ssaallaaiirree  sseerraa  mmaajjoorréé  ddee  1100%%..  MMaaiiss  qquuaanndd  cc’’eesstt  uunn  ttrraavvaaiill  qquuii  

ss’’eeffffeeccttuuee  eennttiièèrreemmeenntt  oouu  ppaarrttiieelllleemmeenntt  ssooiitt  llee  jjoouurr,,  ssooiitt  llaa  nnuuiitt  llaa  mmaajjoorraattiioonn  

ddee  ssaallaaiirree  sseerraa  ddee  2255%%..  CCeettttee  mmaajjoorraattiioonn  ssee  ccuummuullee  aavveecc  lleess  hheeuurreess  

ssuupppplléémmeennttaaiirreess  qquuii  eelllleess  ccoonnttiinnuueenntt  àà  jjoouueerr  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  ccee  ccaass8822..  

CCeeppeennddaanntt,,  iill  ffaauutt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  lleess  vveeiilllleeuurrss  ddee  nnuuiitt  ppaarr  eexxeemmppllee  oonntt  uunnee  

dduurrééee  ddee  ttrraavvaaiill  hheebbddoommaaddaaiirree  aarrrrêêttééee  àà  7722  hheeuurreess  aauu  lliieeuu  ddee  4455  hheeuurreess  ppoouurr  

lleess  aauuttrreess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ccoommmmee  llee  pprréécciissee  ll’’aarrttiiccllee  111199  dduu  ccooddee  ddee  ttrraavvaaiill..  DDaannss  

ccee  ccaass,,  iillss  bbéénnééffiicciieerroonntt  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aauu——ddeellàà  ddee  7722  hheeuurreess  

ppaarr  sseemmaaiinnee..  

CCaass  ddee  mmaallaaddiiee  dd’’aacccciiddeenntt  

LLoorrssqquuee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  nnee  ssaaiitt  ppaass  ffoouurrnniirr  sseess  pprreessttaattiioonnss  ppaarr  ssuuiittee  

ddee  mmaallaaddiiee  oouu  dd’’aacccciiddeenntt,,  iill  ccoonnsseerrvveerraa  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  

ssuussppeennssiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  llee  ddrrooiitt  aauuxx  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eenn  eessppèècceess  

eett  àà  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ((AArrtt..  110055  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  llii  

ggaarrddeerraa  ééggaalleemmeenntt  sseess  aavvaannttaaggeess  ccoonnttrraaccttuueellss  eenn  nnaattuurree,,  àà  mmooiinnss  qquu’’iill  eenn  

ddeemmaannddee  llaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  eenn  eessppèècceess..  MMaaiiss  llee  llooggeemmeenntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreemmppllaaccéé  

ppaarr  llaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr8833  

PPoouurr  lleess  mmaallaaddiieess  oouu  aacccciiddeennttss  nnoonn  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  

ppeeuutt  pprrooffiitteerr  ddee  cceettttee  ffaavveeuurr  jjuussqquu’’àà  ssiixx  mmooiiss,,  éécchhééaannccee  aauu--ddeellàà  ddee  llaaqquueellllee  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppeeuutt  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ((aarrtt..  6600--aa  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  

UUnnee  tteellllee  rrééssiilliiaattiioonn  ddoonnnnee  ddrrooiitt  àà  uunnee  iinnddeemmnniittéé  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  pprrééaavviiss  

ddûû  eenn  ccaass  ddee  ccoonnttrraatt  àà  dduurrééee  iinnddéétteerrmmiinnééee..  

PPoouurr  lleess  mmaallaaddiieess  oouu  aacccciiddeennttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  aauu  tteerrmmee  ddee  llaa    

rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  ««  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ccoonnsseerrvvee  llee  ddrrooiitt  

ppeennddaanntt  lleess  ssiixx  pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  aauuxx  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddee  

llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eenn  eett  àà  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  »»  ((aarrtt  110066  aall..  11  dduu  

ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  EEmmppllooyyeeuurr  qquuii  ssuuppppoorrttee  cceettttee  cchhaarrggee  eesstt  aauuttoorriisséé  àà  ddéédduuiirree  

mmaannuueelllleemmeenntt  lleess  ssoommmmeess    aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ppaarr  ll’’IINNSSSS,,  eenn  iinnttrroodduuiissaanntt  lleess  

ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  aacccceeppttéé  aapprrèèss  vvéérriiffiiccaattiioonn  ppaarr  cceett  
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iinnssttiittuutt8844..  CCoonnssiiddéérréé  aacccciiddeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell  cceelluuii  ssuurrvveennuu  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  oouu  àà  

ll’’ooccccaassiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  qquu’’iill  yy  aaiitt  oouu  nnoonn  ffaauutt  ddee  ssaa  ppaarrtt  ((aarrttiiccllee  2200  dduu  ddééccrreett--llooii  

dduu  2299  jjuuiinn  11996611))..oonn  yy  aassssiimmiillee  ééggaalleemmeenntt  lleess    aacccciiddeennttss  ssuurrvveennuuss  ppeennddaanntt  llee  

ttrraajjeett  ddee  ssaa  rrééssiiddeennccee  oouu  dduu  lliieeuu  ooùù  iill  pprreenndd  oorrddiinnaaiirreemmeenntt  llee  rreeppaass  aauu  lliieeuu  ooùù  

iill  eeffffeeccttuuee  ssoonntt  ttrraavvaaiill,,  ppeerrççooiitt  ssaa  rréémmuunnéérraattiioonn,,  eett  vviiccee  vveerrssaa..  DDaannss  cceettttee  

ddeerrnniièèrree  ssiittuuaattiioonn,,  llee  ppaarrccoouurrss  nnee  ddooiitt  ppaass  aavvooiirr  ééttéé  ddééttoouurrnnéé  oouu  iinntteerrrroommppuu  

ppoouurr  uunn  mmoottiiff  iinnddééppeennddaanntt  ddee  ll’’eemmppllooii  oouu  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ppeerrssoonnnneell..  

QQuuaanntt  aauuxx  mmaallaaddiieess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  ccee  ssoonntt  cceelllleess  ccoonnttrraaccttééeess  

ppaarr  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinnss  ttrraavvaauuxx  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  dduu  

ttrraavvaaiilllleeuurr..  CCeess  mmaallaaddiieess  ssoonntt  aarrrrêêttééeess  lliimmiittaattiivveemmeenntt  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee  nn°°  

6666//337700  dduu  99  jjuuiinn  11996666..  

LLaa  llooii  ssttiippuullee  qquuee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  nnee  pprrooffiitteerraa  ppaass  ddee  cceess    aavvaannttaaggeess  

ss’’iill  eesstt  ééttaabblliitt  qquu’’’’iill  ss’’eexxppoosséé  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aauu  rriissqquuee  ssppéécciiaallee  eennggeennddrraanntt  llaa  

mmaallaaddiiee  oouu  ll’’aacccciiddeenntt,,  qquu’’iill  aa  nnéégglliiggéé  dd’’uuttiilliisseerr  lleess  sseerrvviicceess  mmééddiiccaauuxx  oouu  ddee  

rrééaaddaappttaattiioonn  mmiiss  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn,,  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  oobbsseerrvvéé  lleess  rrèègglleess  pprreessccrriitteess  

ppoouurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  dduu  ddoommmmaaggee  oouu  ppoouurr  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  

pprreessttaattiioonnss  ((aarrtt..  110077  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  AArrttiiccllee  110088  dduu  mmêêmmee  ccooddee  pprréécciissee    

lleess  ccaass  ooùù  iill  yy  aa  rriissqquuee  ssppéécciiaall..  

MMooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  dduu  ssaallaaiirree  

aa))  FFoorrmmee  ddee  ppaaiieemmeenntt  

““LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ssttiippuullééee    eenn  mmoonnnnaaiiee  aayyaanntt  ccoouurrss  llééggaall’’’’((aarrtt  8899  aall..  

11  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  CCeeccii  ssiiggnniiffiiee  qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ss’’aarrrraannggeerr  ppoouurr  ttoouutt  

ccoonnvveerrttiirr  eenn  nnaattuurree  oouu  eenn  bboonnss  dd’’ééccoonnoommaatt  ppoouurr  rreettiirreerr  ddeess  vviivvrreess  oouu  aauuttrree  

cchhoossee..8855llee  ssaallaaiirree  ddooiitt  êêttrree  rreemmiiss  aauu  ssaallaarriiéé  mmêêmmee  oouu  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmuunniiee  

dd’’uunnee  pprrooccuurraattiioonn  ddee  ppaarrtt  dduu  ssaallaarriiéé..  LLee  mmiinneeuurr  ttoouucchhee  ssaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ssaannss  

iinntteerrmmééddiiaaiirree  ((aarrtt..  110022  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  CCeeppeennddaanntt  cceelluuii  qquuii  eexxeerrccee  llaa  

ttuutteellllee  ssuurr  llee  mmiinneeuurr  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  ppeeuutt  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass  ss’’yy  ooppppoosseerr,,  

ssaauuff  aavviiss  ccoonnttrraaiirree  dduu  ttrriibbuunnaall  ((aarrtt..  110022  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  EEnnffiinn  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  nnee    ppeeuutt  rreessttrreeiinnddrree  llaa  lliibbeerrttéé  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  ddiissppoosseerr  ddee  ssaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  àà  ssoonn  ggrréé  ((aarrtt..  9988  dduu  ccooddee  ddee  ttrraavvaaiill))..  

bb))  PPéérriiooddiicciittéé  eett  lliieeuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  

  PPéérriiooddiicciittéé  ::  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  rréémmuunnéérraa  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  àà  ddeess  

iinntteerrvvaalllleess  rréégguulliieerr  nn’’eexxccééddeenntt  ppaass  uunn  mmooiiss  ((aarrtt..  9999  aall..  11dduu  ccooddee  dduu  
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ttrraavvaaiill))..llee  rreettaarrdd  ddee  ppaaiieemmeenntt  nnee  ppeeuutt  ddééppaasssseerr  ssiixx  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  

llaa  ppéérriiooddee  àà  llaaqquueellllee  ccee  ppaaiieemmeenntt  ssee  rraappppoorrttee..  

EEnn  ccaass  ddee  rruuppttuurree  ddééffiinniittiivvee  dduu  ccoonnttrraatt,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ddooiitt  vveerrsseerr  

llee  ppaaiieemmeenntt  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  jjoouurrss  ssuuiivvaannttss..8866  

LLee  rreettaarrdd  ddee  ppaaiieemmeenntt  ppeeuutt  aammeenneerr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  àà  ddeemmaannddeerr  llee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  ddoommmmaaggeess--iinnttéérrêêttss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr..  LLee  ssaallaarriiéé  ppeeuutt  

mmêêmmee  llééggiittiimmeemmeenntt  iinntteerrrroommpprree  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  mmoommeennttaannéémmeenntt..  

((FFaauutt  ddiirree  qquu’’iill  eexxiissttee  ddeess  pprraattiiqquueess  iinntteerrfféérraanntt  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ddee  ppéérriiooddiicciittéé::  

aaccoommpptteess,,  aavvaanncceess  eett  rraappppeellss..  AAccoommppttee::  ppaaiieemmeenntt  aannttiicciippéé  eett  llee  ssaallaarriiéé  

ttoouucchheerraa  llaa  ddiifffféérreennccee  àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss..  AAvvaanncceess::  pprrêêttss  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  aauu  ssaallaarriiéé..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  nnee  ppeeuutt  rreetteenniirr  aauu--ddeellàà  dd’’uunn  

sseeuuiill  mmaaxxiimmuumm  llééggaall..  RRaappppeell::  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  aauu  ssaallaarriiéé  mmaaiiss  

nn’’aayyaanntt  ppaass  ééttéé  lliibbéérréé  àà  ll’’éécchhééaannccee))..  

  LLiieeuu  ::  CC’’eesstt  ssoouuvveenntt  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  MMaaiiss  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppeeuutt  ccoonnvveenniirr  aavveecc  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  dd’’uunn  aauuttrree  lliieeuu  ((EExx::  

cchhaannttiieerr  oouu  aauuttrree  llooccaall  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’eennttrreepprriissee))..  LLaa  llooii  iinntteerrddiitt  ddee  

ppaayyeerr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddaannss  uunn  ddéébbiitt  ddee  bbooiissssoonn  nnii  ddaannss  uunn  mmaaggaassiinn  ddee  

vveennttee,,  ssaauuff  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ddaannss  cceess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ((aarrtt..  9988  aall..  

33  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill)),,  SSiiggnnaalloonnss  eennffiinn  qquu’’iill  eesstt  pprroohhiibbeerr  ddee  

pprrooggrraammmmeerr  llee  ppaaiieemmeenntt  uunn  jjoouurr  fféérriiéé  oouu  uunn  jjoouurr  ddee  rreeppooss  

hheebbddoommaaddaaiirree..  DDoonncc,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  uunn  jjoouurr  oouuvvrraabbllee  eett  

ppeennddaanntt  lleess  hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  ((aarrtt..  9988  aall..  22  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  

AAccttuueelllleemmeenntt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eexxiiggee  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  ssooiitt  ppaayyéé  àà  llaa  

bbaannqquuee..  LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  bbaannccaarriissaattiioonn  aa  ééttéé  eeffffeeccttiivvee  àà  KKiinnsshhaassaa  eett  eellllee  

ssee  ppoouurrssuuiivvrraa  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss..    
  

CC))  PPrreeuuvvee  ddee  ppaaiieemmeenntt  

TToouutt  eemmppllooyyeeuurr  eesstt  oobblliiggéé  ddee  tteenniirr  uunn  lliivvrree  ddee  ppaaiiee  eett  ddee  ffoouurrnniirr  

uunnee  pprreeuuvvee  ddee  ppaaiieemmeenntt  eenn  rreemmeettttaanntt  aauu  ssaallaarriiéé  uunn  ddééccoommppttee  ééccrriitt  ddee  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn..  

  DDééccoommppttee  ééccrriitt  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ((aarrtt..  110033  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))::  CCee  

ddooccuummeenntt  iinnddiiqquuee  aauu  ssaallaarriiéé  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  aa  ééttéé  ccaallccuulléé..  LLee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  ppeeuutt  aaiinnssii  ffoonnddeerr  ssaa  ccoonntteessttaattiioonn  ssuurr  ccee  ddooccuummeenntt..  

DD’’aaiilllleeuurrss  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ssaannss  pprrootteessttaattiioonn  nnii  rréésseerrvvee,,  ppaarr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  

dd’’uunn  ddééccoommppttee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ppaayyééee,,  ll’’aappppoossiittiioonn  ddee  ssaa  ssiiggnnaattuurree  

aaiinnssii  qquuee  llaa  mmeennttiioonn  ««ppoouurr  ssoollddee  ddee  ttoouutt  ccoommppttee  »»  ssuurr  llee  ddééccoommppttee  ddee  
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llaa  rréémmuunnéérraattiioonn,,  oouu  ddee  ttoouuttee  mmeennttiioonn  ééqquuiivvaalleennttee  ssoouussccrriittee  ppaarr  lluuii,,  nnee  

ppeeuutt  vvaallooiirr  ddee  ssaa  ppaarrtt  rreennoonncciiaattiioonn  aauu  ppaaiieemmeenntt  eett  àà  sseess  aacccceessssooiirreess8877..  

CCee  ddééccoommppttee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ccoommpprreennddrraa  nnoottaammmmeenntt  ll’’iiddeennttiittéé  ddee  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  ((rraaiissoonn  ssoocciiaallee,,  NN°°  dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  àà  ll’’IINNSSSS)),,  cceellllee  dduu  

ssaallaarriiéé  ((ssiittuuaattiioonn  ffaammiilliiaallee,,  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eett  NN°°  dd’’aaffffiilliiaattiioonn  àà  ll’’IINNSSSS)),,  lleess  

ccoommppoossaanntteess  dduu  ssaallaaiirree  ((eenn  ddoonnnnaanntt  llee  bbrruutt  eett  llee  nneett))..  IIll  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  

êêttrree  ddaattéé  mmaaiiss  nnee  ddooiitt  êêttrree  ssiiggnnéé  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess..  MMaaiiss  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

ppeeuutt  ffaaiirree  ssiiggnneerr  llee  ssaallaarriiee  ssuurr  uunn  aauuttrree  ddooccuummeenntt  aatttteessttaanntt  ddee  llaa  ssoorrttee  

qquuee  llee  mmoonnttaanntt  ppeerrççuu  eesstt  bbiieenn  cceelluuii  iinnddiiqquuee  ssuurr  bbuulllleettiinn  ddee  ppaaiiee..  

  LLiivvrree  ddee  ppaaiiee  ((aarrtt..  221133--  221155  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))::  LLee  lliivvrree  ddee  ppaaiiee  ccoonnssiiggnnee  

àà  cchhaaqquuee  ppaaiiee  ttoouuttee  ssoommmmee  qquueellccoonnqquuee  aattttrriibbuuééee  àà  ttiittrree  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn..  

IIll  ss’’iimmppoossee  nnoonnoobbssttaanntt  llaa  nnaattuurree  eett  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  dduu  

ttrraavvaaiilllleeuurr..  

LLee  lliivvrree  ddee  ppaaiiee  ppeerrmmeett  aauuxx  iinnssppeecctteeuurrss  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  vvéérriiffiieerr  llee  

rreessppeecctt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  ssuurrttoouutt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

llee  SSMMIIGG..  IIll  ssee  ttiieenn  eenn  ddoouubbllee  ppuuiissqquu’’uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddee  ccee  lliivvrree  sseerraa  ttrraannssmmiiss  àà  

ll’’IINNSSSS  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  vvéérriiffiieerr  llaa  rreessppeeccttaabbiilliittéé  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  

iinnhhéérreenntteess  aauuxx  ccoottiissaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ((aarrrrêêttéé  mmiinn..  nn°°  6677//1177  

dduu  33  ooccttoobbrree  11996677))..  

IIll  ssee  ccoommppoossee  ddeess  ffeeuuiilllleess  nnuumméérroottééeess  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnttiinnuuee,,  

cchhaaccuunnee  dd’’eellllee  ccoommppoorrttaanntt  aauu    mmooiinnss  ddeeuuxx  ddoouubblleess  ddééttaacchhaabblleess  ddoonntt  llaa  

ddeessttiinnaattiioonn  eesstt  ffiixxééee  ppaarr  ll’’aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell..  

LLeess  aavvaannttaaggeess  eenn  nnaattuurree  

LL’’aarrttiiccllee  9988  aall..  11  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ssttiippuullee  ::  ««  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ddooiitt  êêttrree  ppaayyéé  eenn  eessppèècceess,,  ssoouuss  ddéédduuccttiioonn  éévveennttuueellllee  ddee  llaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  ddeess  

aavvaannttaaggeess  dduuss  eett  rreemmiiss  eenn  nnaattuurree  »»..  eett  ll’’aarrttiiccllee  110011  dd’’aajjoouutteerr  ::  ««  ssoouuss  rréésseerrvvee  

ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  ll’’aarrttiiccllee  113388  ((llooggeemmeenntt  eett  rraattiioonn  aalliimmeennttaaiirree))  eett  113399  ((uunn  

aarrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  dduu  ttrraavvaaiill  eett  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee  ppeeuutt  ffiixxeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  cceess  ddeeuuxx  aavvaannttaaggeess))  dduu  pprréésseenntt  ccooddee,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  eenn  nnaattuurree  eesstt  iinntteerrddiitt  »»..  CCeess  ddeeuuxx  aarrttiicclleess  llaaiisssseenntt  eenntteennddrree  qquuee  

llaa  llooii  nn’’aauuttoorriissee  llee  ppaaiieemmeenntt  eenn  nnaattuurree  qquuee  ppoouurr  llee  llooggeemmeenntt  eett  llaa  rraattiioonn  

aalliimmeennttaaiirree..  IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  ppeerrddrree  ddee  vvuuee  qquu’’iillss  ssoonntt  ccoommppttaabbiilliissééss  ddaannss  llee  

ssaallaaiirree,,  mmêêmmee  lleeuurr  ccoonnttrree--vvaalleeuurr..                    

11..  LLee  llooggeemmeenntt  

LL’’aarrttiiccllee  113388  aall..  11  pprrooccllaammee  ::  ««  eenn  ccaass  ddee  mmuuttaattiioonn  oouu  

dd’’eennggaaggeemmeenntt  eenn  ddeehhoorrss  dduu  lliieeuu  dd’’eemmppllooii,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ffoouurrnniirr  
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uunn  llooggeemmeenntt  ddéécceenntt  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  àà  ssaa  ffaammiillllee  oouu,,  àà  ddééffaauutt,,  uunnee  iinnddeemmnniittéé  

ccoonnssééqquueennttee  »»..  DDaannss  lleess  aauuttrreess  ccaass,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppaaiiee  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  uunnee  

iinnddeemmnniittéé  ddee  llooggeemmeenntt  ffiixxééee  ppaarr  lleess  ppaarriieess..  DDee  pplluuss,,  ««  llaa  ttrraavvaaiilllleeuussee  aa  ddrrooiitt  

aauu  llooggeemmeenntt  oouu  ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  llooggeemmeenntt  »»8888  

LLaa  llooii  ffiixxee  ddoonncc  qquuee  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddee  cceett  aavvaannttaaggee  iill  ffaauutt  ::  

aa))EEttrree  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  ppeerrmmaanneenntt  ((PPaass  ooccccaassiioonnnneell  oouu  tteemmppoorraaiirree..  llee  ccoonnttrraatt  àà  

dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  nn’’eemmppêêcchhee  cceellaa  ttaanntt  qquu’’oonn  eesstt  ppeerrmmaanneenntt));;  bb))  nnee  ppaass  aavvooiirr  

ssaa  rrééssiiddeennccee  hhaabbiittuueellllee  aauu  lliieeuu  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ((cceeccii  nn’’eesstt  ppaass  àà  

ccoonnffoonnddrree  aavveecc  ll’’oorriiggiinnee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr))..  

LLaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneellllee  nnaattiioonnaallee  dduu  ttrraavvaaiill  

dduu  22  mmaarrss  11996688  ((mmiissee  eenn  jjoouurr  llee  2222  jjuuiilllleett  11998800))  eessttiimmee  qquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  

ppoolliittiiqquuee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’hhaabbiittaatt,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llooggeemmeenntt  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  ssaa  

ffaammiillllee  ddooiivveenntt  êêttrree  aamméélliioorrééeess..  SSoouulliiggnnoonnss  eennffiinn  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  1133  dduu  ddééccrreett  

NN°°  007799//22000022  dduu  33  jjuuiilllleett  22000022  ffiixxee  llaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  dduu  llooggeemmeenntt  ::  ««  llee  mmoonnttaanntt  

jjoouurrnnaalliieerr  ddee  llaa  qquuoottiittéé  ssaaiissiissssaabbllee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  aauu  ttiittrree  ddee  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  

dduu  llooggeemmeenntt  ééqquuiivvaauutt  àà  uunn  cciinnqquuiièèmmee  dduu  mmoonnttaanntt  jjoouurrnnaalliieerr  ddeess  aallllooccaattiioonnss  

ffaammiilliiaalleess  »»..  

IIll  yyaa  uunn  mmoonnttaanntt  ffoorrffaaiittaaiirree  ppoouurr  cceellaa..  

22..  LLaa  rraattiioonn  aalliimmeennttaaiirree    

AArrttiiccllee  113388  aall..  44  ddiitt  qquuee  ««  ddiitt  qquuee  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  nnee  

ppeeuutt  ppaarr  sseess    pprroopprreess    mmooyyeennss  oobbtteenniirr  ppoouurr  lluuii  eett  ssaa  pprroopprree  ffaammiillllee  uunn  

rraavviittaaiilllleemmeenntt  rréégguulliieerr  eenn  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ddee  pprreemmiièèrreess  nnéécceessssiittéé,,  

ll’’eemmppllooyyeeuurr    eesstt  tteennuu  ddee  lluuii  aassssuurreerr  »»..  

LLaa  rraattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  sseerraa  ffoouurrnniiee  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddaannss  lleeqquueell  éévvoolluuee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr..  DDee  pplluuss,,  ll’’aarrrrêêttéé  

mmiinniissttéérriieell  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  113399  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  eesstt  cceennsséé  ffiixxeerr  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  llee  rraavviittaaiilllleemmeenntt  eesstt  ccaarrrréémmeenntt  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  

ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  llaa  nnaattuurree  ddeess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirree  ddee  

pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittééee..  LL’’eesssseennttiieell  eesstt  dd’’aassssuurreerr  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  llee  mmiinniimmuumm  vviittaall  

ppoouurr  llee  mmeettttrree  ddaannss  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  mmiieeuuxx  ttrraavvaaiilllleerr..  

LLeess  pprriimmeess,,  lleess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  eett  lleess  iinnddeemmnniittééss::  

11..  LLeess  pprriimmeess  

IIll  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  ssoorrtteess  ddee  pprriimmeess..  IIll  yy  aa  nnoottaammmmeenntt::  
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  LLaa  pprriimmee  ddee  rreennddeemmeenntt::  llee  ssaallaaiirree  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  hhaauussssee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn..  

  LLaa  pprriimmee  dd’’aanncciieennnneettéé::  EEllllee  eesstt  aaccccoorrddééee  ppoouurr  aammeenneerr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  àà  

rreesstteerr  ffiiddèèlleess  àà  uunn  sseeuull  eemmppllooyyeeuurr..  OOnn  ddiirraa  ppaarrffooiiss  pprriimmee  ddee  ffiiddéélliittéé..  

  LLaa  pprriimmee  dd’’aassssiidduuiittéé::  EEllllee  eesstt  ooccttrrooyyééee  ppoouurr  eennccoouurraaggeerr  lleess  pprréésseenncceess  

aauu  ttrraavvaaiill..  

  LLaa  pprriimmee  ddee  ppéénniibbiilliittéé::  EEllllee  eesstt  rreeccoommmmaannddééee  qquuaanndd  llee  ttrraavvaaiill  eesstt  

eexxééccuuttéé  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddiiffffiicciilleess..  

22..  LLeess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  

CC’’eesstt  ssoouuvveenntt  llaa  ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  qquuee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  vveerrssee  aauuxx    

ttrraavvaaiilllleeuurrss  eenn  rrééccoommppeennssee  ddee  bboonnss  sseerrvviicceess  lluuii  rreenndduuss  ppaarr  cceeuuxx--ccii..  

EEmmppllooyyeeuurr  ll’’aaccccoorrddee  ggéénnéérraalleemmeenntt  eenn  ffiinn  dd’’aannnnééee..  

CCeess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  ddééppeennddeenntt  dduu  bboonn  vvoouullooiirr  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  lloorrss  

qquuee  nnee  ssoonntt  ppaass  mmeennttiioonnnnééeess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  oouu  ddaannss  lleess  

ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess..  EEnn  pprriinncciippee  ccee  ssoonntt  ddeess  aacctteess  ggrraattuuiittss  qquuee  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppoossee  aauu  pprrooffiitt  ddee  sseess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..  CCeess  aacctteess  ppeeuuvveenntt  ddeevveenniirr  

oobblliiggaattooiirreess  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  ::  

aa))  DDee  ccaarraaccttèèrree  ggéénnéérraall  ::  qquuaanndd  lleess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  ssoonntt  ppaayyééeess  àà  ttoouuss  

ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  

bb))  CCoonnssttaanntt  ::  QQuuaanndd  lleess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  ssoonntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  eett  ssppoonnttaannéémmeenntt  

ppaayyééeess  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  ;;  

cc))  FFiixxee  ::  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  mmêêmmee  mmoonnttaanntt  ppaayyéé  cchhaaqquuee  ffooiiss..  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  lleess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreess,,  aalloorrss  eelllleess  ssoonntt  

uunn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  ssaallaaiirree..  

33..  LLeess  iinnddeemmnniittééss  

EEnn  ggéénnéérraall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’aarrggeenntt  qquuee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppaaiiee  aauu  

ttrraavvaaiilllleeuurr  eenn  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ddééppeennsseess  eennccoouurruueess  ppaarr  cceelluuii--ccii  àà  

ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ssoonn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill..  

IIll  yy  eenn  aa  ddee  ttrrooiiss  ssoorrtteess::  rréémmuunnéérraattooiirreess,,  ccoommppeennssaattrriicceess  eett  

rreepprréésseennttaattiivvee  ddeess  ffrraaiiss..  

aa))  LLeess  iinnddeemmnniittééss  rréémmuunnéérraattooiirreess::  EElllleess  ssee  ssuubbssttiittuueenntt  aauu  ssaallaaiirree  ((eexxeemmppllee  

iinnddeemmnniittéé  ddee  ccoonnggééss  ppaayyééss  oouu  iinnddeemmnniittéé  ccoommppeennssaattrriiccee  ddee  ccoonnggééss  ppaayyéé  oouu  

eennccoouurree  ppoouurr  bbrruussqquuee  rruuppttuurree  qquuee  ll’’oonn  ppaaiiee  àà  ttrraavvaaiilllleeuurr  nnee  pprreessttaanntt  dduurraanntt  

llaa  ppéérriiooddee  ddee  pprrééaavviiss))    
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bb))  LLeess  iinnddeemmnniittééss  ccoommppeennssaattrriicceess  ::  CC’’eesstt  ppaarr  eexxeemmppllee  iinnddeemmnniittéé  rruuppttuurree  

aabbuussiivvee  oouu  iinnddeemmnniittéé  ddee  lliicceenncciieemmeenntt..  

cc))  LLeess  iinnddeemmnniittééss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddeess  ffrraaiiss  ::  cceelllleess--ccii  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoommppttééeess  

ppaarrmmii  lleess  éélléémmeennttss  dduu  ssaallaaiirree..  IIll  yy  eenn  aa  pplluussiieeuurrss..  CCee  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  

aaccccoorrddééeess  aauu  ttiittrree  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  oouu  ffrraaiiss  ddee  vvooyyaaggee  oouu  ffrraaiiss  

dd’’ééllooiiggnneemmeenntt..  

  IInnddeemmnniittéé  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ::  llaa  llooii  ddeemmaannddee  aauuxx  eemmppllooyyeeuurrss  ddee  

ttrraannssppoorrtteerr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  lleeuurrss  rrééssiiddeenncceess  àà  lleeuurr  lliieeuu  dduu  ttrraavvaaiill  eett  

vviiccee--vveerrssaa  ((aarrtt..5566  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  PPoouurr  eenn  bbéénnééffiicciieerr  iill  ffaauutt  rrééssiiddeerr  

àà  uunnee  ddiissttaannccee  dd’’aauu  mmooiinnss  33kkiilloommeettttrree,,  eenn  pprreennaanntt  llee  cchheemmiinn  llee  pplluuss  

ccoouurrtt  ((aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  nn°°  7711//00004488  dduu  2222  mmaarrss  11997711  rreellaattiiff  aauu  ttrraannssppoorrtt  

ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss))..  SS’’iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  ttrraannssppoorrtt  eenn  ccoommmmuunn,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

mmeettttrraa  uunn  mmooyyeenn  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  oouu  

rreemmbboouurrsseerraa  lleess  ffrraaiiss  ccaauussééss  ppaarr  uussaaggee  ddeess  mmooyyeenn  ddee  ttrraannssppoorrtt  eenn  

ppllaaccee  oouu  eennccoorree  mmiieeuuxx  ppaayyeerraa  lleess  iinnddeemmnniittééss  eenn  ssuuiivvaanntt  lleess  ttaarriiffss  

pprraattiiqquuéé  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  vviilllleess  tteelllleess  qquuee  KKiinnsshhaassaa,,  LLuubbuummbbaasshhii  eett  

BBuukkaavvuu..  

SSii  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  uuttiilliissee  ssoonn  mmooyyeenn  ppeerrssoonnnneell,,  iill  lluuii  sseerraa  

rreemmbboouurrsséé  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ttaarriiffss  dduu  ttrraannssppoorrtt  eenn  ccoommmmuunn..  

  IInnddeemmnniittéé  ddee  ffrraaiiss  ddee  vvooyyaaggee  ::  ((aarrtt..  114477--115566  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))8899..  

LL’’eemmppllooyyeeuurr  ddooiitt  ssuuppppoorrtteerr  lleess  ffrraaiiss  ddee  vvooyyaaggee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  eett  ddee  ssaa  

ffaammiillllee  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  dd’’eessssaaii..  LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ppeeuurr  eenn  jjoouuiirr  

àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  ppéérriiooddee  ddee  ddeeuuxx  aannss,,  mmaaiiss  nnee  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  

ssaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr..  PPeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  dd’’eessssaaii  ccee  ddrrooiitt  eesstt  aaccqquuiiss  aauu  

ttrraavvaaiilllleeuurr  mmaaiiss  ppoouurr  llaa  ffaammiillllee  ccee  ddrrooiitt  nn’’eesstt  aaccqquuiiss  qquu’’àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  

ddee  llaa  ppéérriiooddee  dd’’eessssaaii..  LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  ssaa  ffaammiillllee  jjoouuiisssseenntt  ddee  ccee  ddrrooiitt  

qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  àà  dduurrééee  iinnfféérriieeuurree  àà  ddeeuuxx  aannss,,  eett  ééggaalleemmeenntt  

qquuaanndd  ll’’eemmppllooyyeeuurr  mmeett  ffiinn  aauu  ccoonnttrraatt  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ddeeuuxx  aannss  

ssaannss  llaa  ffaauuttee  lloouurrddee  iimmppuuttééee  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr..  LLaa  ffaammiillllee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  

jjoouuiitt  ddee  ccee  ddrrooiitt  lloorrssqquuee  cceelluuii--ccii  ddééccèèddee  aavvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  ccoonnttrraatt..  

LL’’eemmppllooyyeeuurr  pprreennddrraa  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  cchhaarrggee  ddaannss  ttrrooiiss  ccaass  ::  11))  llee  

ccoonnttrraatt  ss’’aarrrrêêttee  ppoouurr  ffaauuttee  lloouurrddee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ;;  22))  llee  ssaallaarriiéé  aarrrrêêttee  llee  ccoonnttrraatt  

1122  mmooiiss  aapprrèèss  ssoonn  ddeerrnniieerr  vvooyyaaggee  ssaannss  ffaauuttee  lloouurrddee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ssoonn  
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eemmppllooyyeeuurr  ;;  33))  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ddéécciiddeenntt  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnttrraatt  aapprrèèss  1122  

mmooiiss  ddee  ssoonn  eexxééccuuttiioonn..  

EEnn  oouuttrree,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ddooiitt  vviittee  ssee  mmeettttrree  eenn  oorrddrree  aavveecc  

ll’’oobblliiggaattiioonn  ddeess  ffrraaiiss  ddee  vvooyyaaggee  uunnee  ffooiiss  qquuee  llee  ccoonnttrraa  aa  pprriiss  ffiinn,,  ssiinnoonn  iill  

vveerrsseerraa  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  uunnee  iinnddeemmnniittéé  ééqquuiivvaallaanntt  àà  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  mmeennssuueellllee  

qquuee  llee  ssaallaarriiéé  ggaaggnnaaiitt  jjuussqquu’’aauu  mmoommeenntt  dduu  ddééppaarrtt  eeffffeeccttiiff  ddee  cceelluuii--ccii  ((aarrtt..  115522  

aall..  22  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddiissppoossiittiioonn  nnee  jjoouuee  ppaass  ss’’iill  yyaa  ccaass  ddee  

ffoorrccee  mmaajjeeuurr  oouu  ssii  llee  rreettaarrdd  ttiieenntt  àà  llaa  nnéégglliiggeennccee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  oouu  àà  ssoonn  rreeffuuss  

ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  ssoonn  eemmppllooyyeeuurr..  

LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ffrraaiiss  ddee  vvooyyaaggee  rreettoouurr  ::  

11))  ss’’iill  yy  rreennoonnccee  ppaarr  ééccrriitt  eett  eexxpplliicciitteemmeenntt  aapprrèèss  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ;;  22))  ss’’iill  

yyaa  pprreessccrriippttiioonn  ::  ddeeuuxx  aannss  aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  ccoonnttrraatt  eett  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  pprrooffiittéé  

ddee  ccee  ddrrooiitt,,  aalloorrss  qquuee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  aa  ddééjjàà  ppllaaccéé  ppoouurr  lluuii  llee  mmoonnttaanntt    aauupprrèèss  

dd’’uunn  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  dduu  ttrraavvaaiill  eett  pprréévvooyyaannccee  ssoocciiaallee..  DDaannss  

ccee  ddeerrnniieerr  ccaass  ll’’aarrggeenntt  ddooiitt  êêttrree  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  aalloorrss  qquuee  cceelluuii--

ccii  rreeffuussee  ddee  llee  rreettiirreerr..  

LLeess    ccoonnddiittiioonnss  dduu  vvooyyaaggee  ddééppeennddeenntt  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  dduu  

ttrraavvaaiilllleeuurr..  LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  qquuii  ss’’aauuttoorriissee  ddee  ppaayyeerr  pplluuss  qquuee  llee  ffrraaiiss  nnéécceessssaaiirree  

aacccceeppttéé  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ssuuppppllééeerraa  llee  rreessttee  lluuii--mmêêmmee,,  aalloorrss  qquu’’iill  nnee  ttoouucchheerraa  

ppaass  llaa  ddiifffféérreennccee  ss’’iill  vvooyyaaggee  eenn  ddeeççàà  ddee  ccoonnddiittiioonn  ddee  vvooyyaaggee  rreettoouurr  ffiixxééeess  ppaarr  

ssoonn  eemmppllooyyeeuurr..  LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ééttaanntt  ppaayyéé  aauussssii  ll’’iinnddeemmnniittéé  ééqquuiivvaallaanntt  àà  ssoonn  

ssaallaaiirree  jjoouurrnnaalliieerr  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  jjoouurrss  ddee  vvooyyaaggee,,  iill  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  eenn  

pprrooffiitteerr  ppoouurr  lleess  jjoouurrss  eexxccééddeennttss  cceeuuxx  qquuee  llee  vvooyyaaggee  nnoorrmmaall  aacccceeppttéé  ppaarr  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  aauurraaiitt  pprriiss..  LLee  ccaass  dd’’eennggaaggeemmeenntt,,  ddee  mmuuttaattiioonn  eett  ddee  rreettoouurr  

ddééffiinniittiiff  ddoonnnnee  lliieeuu  àà  220000  kkgg  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  115500KKgg  ppoouurr  ssoonn  ccoonnjjooiinntt  eett  

110000KKgg  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  eennffaannttss,,  eenn  ccee  ccoommpprriiss  llee  ppooiiddss  iinnhhéérreenntt  àà  llaa  ggrraattuuiittéé  

aattttaacchhéé  aauu  ttiittrree  ddee  vvooyyaaggee..  LLeess  aauuttrreess  ccaass,,  ddoonnnneerroonntt  lliieeuu  àà  rreessppeeccttiivveemmeenntt  

5500KKgg,,  4400KKgg,,  eett  3300KKgg..  EEnn  pprraattiiqquuee  llee  ppooiiddss  ddee  bbaaggaaggeess  eett  llaa  ccllaassssee  ddee  ppaassssaaggee  

ttiieennnneenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess..  CCee  nn’’eesstt  qquu’’eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  cceelllleess--ccii  qquuee  lleess  

pprréécciissiioonnss  ddoonnnnééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt  iinntteerrvviieennnneenntt  ((aarrtt..  115566  dduu  ccooddee  ttrraavvaaiill))..                                                          

  IInnddeemmnniittéé  dd’’ééllooiiggnneemmeenntt  oouu  ddee  ddééppaayysseemmeenntt  

IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  ccoonnsseennttiieess  ppoouurr  lleess  ggeennss  qquuee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

ffaaiitt  vveenniirr  ddee  lloonngguueess  ddiissttaanncceess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurr  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  eett  cceellaa  

ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  CCeess  iinnddeemmnniittééss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  jjuussttiiffiiééeess  ppoouurr  

lleess  rriissqquueess  eett  lleess  ddééppeennsseess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  qquuee  cceeuuxx--ccii  eennccoouurreenntt  dduu  ffaaiitt  ddee  

lleeuurr  eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  nnoottaammmmeenntt  llee  ccaass  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  

eexxppaattrriiééss..  
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RRééggiimmee  jjuurriiddiiqquuee  ddee  llaa  ccrrééaannccee  ddee  ssaallaaiirree  

CCee  rrééggiimmee  eesstt  ccoonnnnuu  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  pprroottééggeerr  llee  ssaallaaiirree  ccoommppttee  

tteennuu  ddee  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  aalliimmeennttaaiirree,,  ccoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ddééjjàà  ssoouulliiggnnéé  aauu  

ddéébbuutt  ddee  cceettttee  sseeccttiioonn..  

II..  PPrriivviillèèggeess  eett  ggaarraannttiiee  ddee  llaa  ccrrééaannccee  ddee  ssaallaaiirree  

  

11..  ««  LLeess  ssoommmmeess  dduueess  aauuxx  eemmppllooyyeeuurrss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffrraappppééeess  ddee  ssaaiissiiee--

aarrrrêêtt  nnii  dd’’ooppppoossiittiioonn  aauu  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  aauuxxqquueellss  lleess  ssaallaaiirreess  

ssoonntt  dduuss  »»  ((aarrtt..  110099  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

vviiccttiimmeess  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee  ccoonnnnaaiitt  ll’’eennttrreepprriissee  ppuuiissqquu’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  

aassssoocciiééss  àà  ssaa  ggeessttiioonn  oouu  àà  ssoonn  pprrooffiitt..  CCeeccii  eesstt  ééggaalleemmeenntt  vvaallaabbllee  ppoouurr  

lleess  ddiirreecctteeuurrss  mmaallggrréé  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

22..  LLee  ssuuppeerr  pprriivviillèèggee  ((aarrtt..  111100  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))  ::  lloorrssqquu’’iill  yyaa  ffaaiilllliittee  oouu  

lliiqquuiiddaattiioonn  jjuurriiddiiqquuee,,  ccee  ssoonntt  lleess  ssaallaarriiééss  qquuii  sseerroonntt  lleess  ccrrééaanncciieerrss  

pprriivviillééggiiééss  ssuurr  ttoouuss  lleess  aauuttrreess,,  yy  ccoommpprriiss  llee  ttrrééssoorr  ppuubblliicc,,  ppoouurr  ccee  qquuii  

ccoonncceerrnnee  lleeuurr  ssaallaaiirree..  CCee  pprriivviillèèggee  ss’’eexxeerrccee  ssuurr  lleess  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  

iimmmmeeuubblleess  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr..  DDèèss  qquuee  lleess  ssoommmmeess  ssoonntt  rrééuunniieess,,  ccee  ssoonntt  

lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquuii  sseerroonntt  sseerrvviiss  ddaannss  lleeuurr  iinnttééggrraalliittéé  aavvaanntt  ddee  ssaattiissffaaiirree  

lleess  aauuttrreess  ccrrééaanncciieerrss  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr..  

33..  LLaa  ccoommppeennssaattiioonn  ((aarrtt..  111122  aall..  11  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))  ::  ««  eesstt  nnuullllee  ddee  pplleeiinn  

ddrrooiitt,,  ttoouuttee  ssttiippuullaattiioonn  aattttrriibbuuaanntt  àà  ll’’eemmppllooyyeeuurr  llee  ddrrooiitt  dd’’iinnfflliiggeerr  ddeess  

rréédduuccttiioonnss  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  àà  ttiittrree  ddee  ddoommmmaaggee--iinnttéérrêêtt  »»..  oonn  nnee  ppeeuutt  

rreettiirreerr  qquueellqquuee  cchhoossee  dduu  ssaallaaiirree  ddee  sseess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ccoommmmee  oonn  llee  vveeuutt..  

MMiisseess  àà  ppaarrtt  lleess  rreetteennuueess  llééggaalleess,,  lleess  ttrrooiiss  eexxcceeppttiioonnss9900  ssoonntt  ::  11))  llee  ccaass  ooùù  

llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  aavvaaiitt  eeuu  ddeess  aaccoommpptteess  oouu  aavvaanncceess  eenn  eessppèècceess  ;;  22))  ccoommmmee  

iinnddeemmnniittééss  ccoommppeennssaattooiirreess  lloorrssqquuee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  nnee  rreessttiittuuee  ppaass  llee  

mmaattéérriieell  oouu  mmaarrcchhaannddiisseess  oouu  pprroodduuiittss  lluuii  ccoonnffiiééss  eenn  bboonn  ééttaatt  ;;  33))  eenn  vvuuee  

ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ccaauuttiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  ggaarraannttiirr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ppaarr  llee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  5522  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  cc’’eesstt--

àà--ddiirree  cceellllee  ddee  rreessttiittuueerr  eenn  bboonn  ééttaatt  llee  mmaattéérriieell  oouu  mmaarrcchhaannddiisseess  oouu  

pprroodduuiittss  lluuii  ccoonnffiiééss..  

44..  LLeess  rreetteennuueess  llééggaalleess  ((aarrtt..111122  aall..  22  aa  eett  bb))  ::  ll’’eemmppllooyyeeuurr  pprrééllèèvvee  aauu  pprrooffiitt  

dd’’uunn  ttiieerrss  ((eexxeemmppllee  ::  ppoouurr  lleess  ccoottiissaattiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  mmiissee  àà  llaa  

cchhaarrggee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  ppoouurr  llee  ppaaiieemmeenntt  dd’’iimmppôôtt,,  eettcc..))  

55..  LLaa  ssoouuss--eennttrreepprriissee  ((aarrttiiccllee  8822--8833  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))  ::  llee  ssoouuss--

eennttrreepprreenneeuurr  ppaassssee  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ffoouurrnniittuurree  oouu  ddee  sseerrvviiccee  aavveecc  uunn  

eennttrreepprreenneeuurr  eenn  pprriinncciippee,,  eett  eennggaaggee  lluuii--mmêêmmee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  ((aarrtt..  

8822))..  QQuuaanndd  lleess  ssaallaaiirreess  nnee  ssoonntt  ppaass  ppaayyééss  ppaarr  llee  ssoouuss--eennttrreepprreenneeuurr  

                                                           

90 Art. 112 al. 2-c, d et e du code du travail. 
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ppaarrccee  qquu’’iinnssoollvvaabbllee,,  aalloorrss  cc’’eesstt  ll’’eennttrreepprreenneeuurr  pprriinncciippaall  qquuii  llee  ffeerraa  àà  ssaa  

ppllaaccee  ((aarrtt..  8833))..  CCeettttee  oobblliiggaattiioonn  jjoouuee  lloorrssqquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  ssee  ssoonntt  eexxééccuuttééss  

ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ll’’eennttrreepprreenneeuurr  pprriinncciippaall  eett  ddoonncc  eenn  ddeehhoorrss  

ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  ssoouuss--eennttrreepprreenneeuurr..  SSii  lleess  ttrraavvaauuxx  ss’’eeffffeeccttuueenntt  cchheezz  

ll’’eennttrreepprreenneeuurr  pprriinncciippaall,,  cc’’eesstt  àà  lluuii  ddee  vveeiilllleerr  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  

eett  dd’’hhyyggiièènnee..  

IIII..  PPrreessccrriippttiioonn  ddee  llaa  ccrrééaannccee  ddee  ssaallaaiirree  

CCoommmmee  llee  ssaallaaiirree  ddooiitt  êêttrree  ttoouucchhee  àà  llaa  ddaattee  ffiixxee  ddee,,  mmaanniièèrree  àà  

ppeerrmmeettttrree  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  vviivvrree,,  nnee  ppaass  llee  rrééccllaammeerr  eesstt  aannoorrmmaall..  LLee  

llééggiissllaatteeuurr  àà  ffiixxéé  llaa  pprreessccrriippttiioonn  ddee  cceettttee  ccrrééaannccee  aa  uunn  aann,,  ccoommppttéé  ddee  llaa  ddaattee  

ooùù  eellllee  eesstt  dduuee..  CC’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  llee  ccaass  ddee  ttoouuss  lleess  aacccceessssooiirreess  aattttaacchhééss  aauu  

ssaallaaiirree..  ((RRaappppeelloonnss  qquuee  lleess  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  eett  ddee  vvooyyaaggee  ssoonntt  pprreessccrriittss  

aapprrèèss  ddeeuuxx  aannss..  PPaarr  ccoonnttrree,,  lleess  aauuttrreess  oobblliiggaattiioonnss  nnaaiissssaanntt  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  

ttrraavvaaiill  ssee  pprreessccrriivveenntt  ddaannss  ttrrooiiss  aannss  ((aarrtt..  331177  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  LLaa  

pprreessccrriippttiioonn  nnee  jjoouueerraa  ppaass  ssii  ::  11))  iill  yyaa  cciittaattiioonn  eenn  jjuussttiiccee  ;;  22))  llee  ssaallaarriiéé  aaddrreessssee  

uunnee  rrééccllaammaattiioonn  ppaarr  ppllii  rreeccoommmmaannddéé  aavveecc  aavviiss  ddee  rréécceeppttiioonn  ;;  33))  ss’’iill  yyaa  

rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  ééccrriitt,,  dd’’uunn  aarrrrêêttéé  ddee  ccoommppttee  iinntteerrvveennuu  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  

ppaarrttiieess  mmeennttiioonnnnaanntt  llee  ssoollddee  ddûû  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  ddeemmeeuurréé  iimmppaayyéé  ;;  44))  ssii  llee  

ssaallaarriiéé  aaddrreessssee  uunnee  rreeqquuêêttee  àà  ll’’iinnssppeecctteeuurr  dduu  ttrraavvaaiill,,  cceeccii  ééttaanntt  uunnee  ééttaappee  

pprréélliimmiinnaaiirree  aavvaanntt  dd’’aalllleerr  aauu  ttrriibbuunnaall  ddaannss  lleess  ssiixx  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  nnoonn  

ccoonncciilliiaattiioonn  ppaarr  ll’’iinnssppeecctteeuurr  dduu  ttrraavvaaiill..  

IIII..  LLaa  ssaaiissiiee  ––aarrrrêêtt  eett  cceessssiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  ((aarrtt..  111144  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))  ::  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  nn’’eesstt  cceessssiibbllee  eett  ssaaiissiissssaabbllee  ccoonnttrraatt  

ééccrriitt  oouu  vveerrbbaall  qquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  dd’’uunn  cciinnqquuiièèmmee  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  nn’’eexxccééddaanntt  ppaass  

cciinnqq  ffooiiss  llee  ssaallaaiirree  mmeennssuueell  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaa  ccaattééggoorriiee  eett  

dd’’uunn  ttiieerrss  ssuurr  llee  ssuurrpplluuss  ((aarrtt..  111144  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  EEvviiddeemmmmeenntt  ttoouuss  cceess  

ccaallccuullss  ssee  ffoonntt  aapprrèèss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ssoocciiaalleess  dduueess  ppaarr  llee  

ssaallaarriiéé..  

EExxeemmppllee  ::  ssii  llee  SSmmiigg  jjoouurrnnaalliieerr  eesstt  ddee  1100FFCC,,  llee  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  

llééggaall  sseerraa  ddee  ((1100  xx  2266))  FFCC==  226600  FFCC..  226600FFCC  xx  55  ==  11330000FFCC  ((cc’’eesstt  llaa  lliimmiittee  ppoouurr  llaa  

ttrraanncchhee))..  PPoouurr  qquueellqquu’’uunn  qquuii  ttoouucchhee  11..000000  FFCC  ((iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  

ttoouucchhee  mmooiinnss  dduu  mmiinniimmuumm  llééggaall  aauuttoorriisséé))  ;;  aalloorrss  llee  11//55  ==  11..000000  ::  55  ==  220000  FF..CC  

((cc’’eesstt  ccee  qquu’’oonn  ppeeuutt  ssaaiissiirr  mmeennssuueelllleemmeenntt  ssuurr  ssoonn  ssaallaaiirree  ddee  11..000000  FFCC))..  AAlloorrss,,  

iill  ggaarrddeerraa  eennccoorree  ((11..000000  ––  220000))  FFCC  ==  880000  FFCC  aassssuurréé  ppoouurr  vviivvrree  eett  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

nnee  ppeeuutt  ppaass  ssee  ppeerrmmeettttrree  dd’’aalllleerr  aauu--ddeellàà  ddee  cceettttee  ssoommmmee..  SS’’iill  ttoouucchhee  ppaarr  

eexxeemmppllee  11..990000  FFCC  ppaarr  mmooiiss,,  oonn  vvaa  dd’’aabboorrdd  aapppplliiqquueerr  llee  11//55  ssuurr  sseess  11..330000  FFCC  

eett  ssaaiissiirr  226600  FFCC..  EEnnssuuiittee  pprreennddrree  llee  11//33  dduu  mmoonnttaanntt  ddééppaassssaanntt  llee  11..330000  FFCC  

((mmiinniimmuumm  llééggaall  sseelloonn  llee  SSmmiigg)),,  ssooiitt  ((11..990000  ––  11..330000))  FFCC  ==  660000  FFCC..  ((660000  ::  33))  FFCC  ==  
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220000  FFCC  ((mmoonnttaanntt  ssuupppplléémmeennttaaiirree  qquu’’oonn  ppeeuutt  rreetteenniirr  àà  cceelluuii  qquuii  ttoouucchhee  11..990000  

FFCC))..  AAuu  ttoottaall,,  oonn  lluuii  ssaaiissiirraa  ((226600  ++  220000))  FFCC  ==  446600  FFCC..  EEnn  ccllaaiirr,,  ttoouuss  lleess  

ccrrééaanncciieerrss,,  yy  ccoommpprriiss  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ss’’iill  ééttaaiitt  uunn  ddooiivveenntt  ssee  ppaarrttaaggeerr  cceess  446600  FFCC  

eett  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  vviivvrraa  aavveecc  llee  rreessttee,,  ssooiitt  ((11..990000  --  446600))  FFCC  ==  11..444400FFCC..  

LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  sseerraa  cceessssiibbllee  eett  ssaaiissiissssaabbllee  àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  

ddeeuuxx  cciinnqquuiièèmmee  lloorrssqquuee  llaa  ccrrééaannccee  eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  uunnee  oobblliiggaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  

llééggaallee  ((aarrtt..  111144  aall  22  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..  CCeettttee  ssaaiissiiee  oouu  cceessssiioonn  ssee  ffaaiitt  

ccuummuullaattiivveemmeenntt  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssaaiissiieess  eett  cceessssiioonnss  ssuussmmeennttiioonnnnééeess..  

EExxeemmppllee  ::  ppoouurr  llee  ssaallaarriiéé  qquuii  ttoouucchhee  11..990000  FFCC  ddoonntt  oonn  aa  ddiitt  qquu’’oonn  

lluuii  rreettiirraaiitt  446600  FFCC  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ccrrééaanncciieerrss..  LLaa  llooii  nn’’yy  ccoommppttee  ppaass  llee  ccaass  

dd’’oobblliiggaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  llééggaallee  ppuuiissqquuee  ssiinnoonn  oonn  vvaa  eennccoorree  lluuii  rreettiirree  cceeccii  ::  llee  

22//55  ddee  11..990000  FFCC  ==  ((11..990000//55  xx  22))  ==  776600  FFCC  ((cc’’eesstt  llee  mmoonnttaanntt  qquu’’oonn  ddoonnnneerraa  ssooiitt  

àà  ll’’ééppoouussee,,  ssooiitt  aauuxx  eennffaannttss  eennvveerrss  lleessqquueellss  llee  ssaallaarriiéé  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  

aalliimmeennttaaiirree  ppuuiissqquu’’àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  cceettttee  pprrootteeccttiioonn,,  iill  yy  aa  pprriioorriittéé  aaccccoorrddééee  àà  

ll’’aalliimmeennttaattiioonn))..  FFiinnaalleemmeenntt,,  llee  ssaallaarriiéé  ssee  vveerrrraa  ssaaiissiirr  aauu  ttoottaall  ::  446600  FFCC  ((ppoouurr  

ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ccrrééaanncciieerrss))  ++  776600  FFCC  ((ppoouurr  ll’’oobblliiggaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree  llééggaall))  ==  

11..222200  FFCC..  FFiinnaalleemmeenntt,,  iill    ggaarrddeerraa  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  aaffffaaiirreess  llaa  ddiifffféérreennccee,,  cc''eesstt--àà--

ddiirree  11..990000  FFCC  ––  11222200  FFCC  ==  668800..        

IIII..33..55..44..  PPeerrcceeppttiioonn  ddee  llaa  RRéémmuunnéérraattiioonn  ppaarr  ll’’eemmppllooyyéé  

LLee  sseennss  qquuee  ppeeuutt  pprreennddrree  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddééppeenndd  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  

qquuii  llee  rreeççooiitt..  LL’’aarrggeenntt  eesstt  ppeerrççuu  ddee  bbiieenn  ddeess  mmaanniièèrreess  ddiifffféérreenntteess..  SSeelloonn  lleess  

iinnddiivviidduuss,,  iill  eesstt  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  llee  ssyymmbboollee  dd’’uunn  ssttaattuutt,,  llee  ssyymmbboollee  ddee  llaa  

rrééuussssiittee  oouu  eennccoorree  llaa  lliibbeerrttéé  ééccoonnoommiiqquuee..  UUnnee  rréémmuunnéérraattiioonn  ssuuffffiissaannttee  eett  

eeffffiiccaaccee  ppeeuutt  aabboouuttiirr  àà  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  àà  

uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ffiiddéélliittéé  eett  dduu  mmoorraall  ddeess  eemmppllooyyééss,,  àà  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  

ddee  llaa  rroottaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ddee  ll’’aabbsseennttééiissmmee  eett  ddeess  rreettaarrddss..  UUnnee  

rréémmuunnéérraattiioonn  mmééddiiooccrree  ppeeuutt  ccoonndduuiitt  eexxaacctteemmeenntt  àà  ll’’ooppppoosséé  ddee  ccoonnssééqquueenncceess  

ssoouuhhaaiittaabblleess..9911  

IIII..33..55..44..DDee  ll’’aarrggeenntt  eenn  ccoonnttrree  ppaarrttiiee  ddee  tteemmppss  eett//oouu  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  

FFoonnddaammeennttaalleemmeenntt,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  dd’’uunn  ddiirriiggeeaanntt  eesstt  aassssiissee  ssuurr  

llee  tteemmppss  sseeuulleemmeenntt,,  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  sseeuulleemmeenntt  oouu  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  dduu  tteemmppss  

eett  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss..  UUnn  eexxeemmppllee  dduu  pprreemmiieerr  eesstt  ffoouurrnnii  ppaarr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  

aannnnuueell  gglloobbaall  dduu  mmééddeecciinn  ddiirreecctteeuurr,,  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  GGeessttiioonnnnaaiirree,,  cceettttee  

mméétthhooddee  eesstt  ccoommmmooddee  eett  eesstt  dd’’hhaabbiittuuddee  qquuaanntt  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  oouu  ccooûûtteeuuxx  ddee  

mmeessuurreerr  lleess  rrééaalliissaattiioonnss..  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ccaass,,  cceelluuii  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ffoonnddééee  

sseeuulleemmeenntt  ssuurr  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’uunn  ddiirreecctteeuurr  
                                                           

91 MASIMANGO G., cours d’administration hospitalière, G2 GIS/ISTM/Kin, 2006-2007, P33.   
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ccoommmmeerrcciiaall  ppaayyéé  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddeess  vveenntteess  ttoottaalleess  nneetttteess..  

LLaa  ttrrooiissiièèmmee,,  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  dduu  tteemmppss  eett  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ppeeuutt  ssee  ttrraadduuiirree  

ppaarr  uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  bbaassee  qquuii  eesstt  ffoonnccttiioonn  dduu  tteemmppss  sseeuulleemmeenntt  eett  ppaarr  

uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  iinncciittaattiivvee  qquuii  eesstt  ffoonnccttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii,,  cc’’eesstt--àà  ddiirree  

ddeess  rrééaalliissaattiioonnss..  IIll  eexxiissttee  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  ccoommbbiinnaaiissoonnss  ddee  cceess  ttrrooiiss  ffoorrmmuulleess  

ddee  bbaassee..  

IIII..33..55..55..llaa  RRéémmuunnéérraattiioonn,,  lleess  RRééaalliissaattiioonnss  eett  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  

DDeess  nnoommbbrreeuusseess  ééttuuddeess  oonntt  eexxpplloorréé  lleess  lliieennss  eennttrree  lleess  

rréémmuunnéérraattiioonnss,,  llee  nniivveeaauu  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  eett  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  aauu  ttrraavvaaiill..  

CCeerrttaaiinneess  ééttuuddeess  mmoonnttrreenntt  qquuee  lleess  nniivveeaauuxx  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  iinnfflluueenntteess  ssuurr  

llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  qquuii  iinnfflluuee  eellllee--mmêêmmee  ssuurr  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ppoossiittiivveess  oouu  

nnééggaattiivvee..9922  

LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  eessttiimmeenntt  qquu’’uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  

ssuuffffiissaannttee  eett  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill  oonntt  ddeess  eeffffeettss  ssuurr  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  eett  

llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  eemmppllooyyééss..  

LLaawwlleerr  aa  mmiiss  aauu  ppooiinntt  uunn  mmooddeell  ttrrèèss  uuttiilliisséé  qquuii  eexxpplliiqquuee  lleess  

ddéétteerrmmiinnaannttss  ddee  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ttiirrééee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ((LLaawwlleerr,,  11997711))  llaa  

ffiigguurree  ccii--ddeessssoouuss  rreepprréésseennttee  ggrraapphhiiqquueemmeenntt  ssaa  tthhèèssee,,  ffoonnddééee  qquuee  lleess  

eemmppllooyyééss  ssoonntt  ssaattiissffaaiittss  ddee  lleeuurr  rréémmuunnéérraattiioonn  qquuaanndd  iill  yyaa  hhaarrmmoonniiee  eennttrree  llaa  

ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ccee  qquu’’eesstt  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ccee  qquu’’eellllee  ddeevvrraaiitt  

êêttrree..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

92 RONALD SOWAB, 1973 cité par MASIMANGO G., op.cit., P. 34.  
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LLee  mmooddèèllee  ddee  LLaawwlleerr--lleess  ddéétteerrmmiinnaannttss  ddee  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ttiirrééee  ddee  

llaa  rréémmuunnéérraattiioonn..                                                  

                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Compétence ; 
 Expérience ; 
 Formation ; 
 Efforts ; 
 Age 
 Ancienneté ; 
 Education ; 
 Fidélité à ; 
 L’organisation ; 
 Réalisations passées ; 
 Réalisation actuelles. 

 
 

 

 Niveau ; 
 Difficulté ; 
 Degré de 

responsabilité. 

 Statut ; 
 Sécurité. 

 Aspects personnel ; 
 Perçus. 

 Comparaison par 
rapport aux apports et 
résultats  perçus chez les 
autres 

 Caractéristiques du 
travail perçu 

 Statut ; 
 Sécurité. 

Avantages non 
monétaires perçues 

Passé du salaire 

Comparaison avec le 
salaire tel qu’il est perçu 
chez les autres  

Taux réel du salaire 

Rémunération reçue 

 

Rémunération 
attendue 

A 

R 

A=B Satisfaction 
face à la 
rémunération 

A˂B 

Insatisfaction 
face à la 
rémunération 

AB 

 Culpabilité  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDEE  LLAA  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  DDAANNSS  LLAA  

MMOOTTIIVVAATTIIOONN  DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  LL’’HHOOPPIITTAALL  PPRROOVVIINNCCIIAALL  

GGEENNEERRAALL  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE    DDEE  KKIINNSSHHAASSAA  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree  nnoouuss  aalllloonnss  ddéémmoonnttrreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaallaarriiaallee  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ddee  22000099  àà  

22001100  ppaarr  ccaattééggoorriiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  

IIIIII..11..    EETTAATT  DDEE  LLAA  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  AA  LL’’HHPPGGRRKK  

IIIIII..11..11  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  

LLee  ssaallaaiirree  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  

ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ssee  pprréésseennttee  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

TTaabblleeaauu  NN°°  22  ::  ssiittuuaattiioonn  ssaallaarriiaallee  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ddee  

22000099  àà  22001100..  

  SSoouurrccee  ::  sseerrvviiccee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK..  

NN°°  GGrraaddee    Salaire mensuel 

2009 2010 

1144  EEnn  cchheeff  55eemmee  éécchheelloonn  8833..114477..0000  FFCC  8833..114477..0000  FFCC  

1133  EEnn  cchheeff  44eemmee  éécchheelloonn  8811..115522..0000  FFCC  8811..115522..0000  FFCC  

1122  EEnn  cchheeff  33eemmee  éécchheelloonn  8800..115555..0000  FFCC  8800..115555..0000  FFCC  

1111  EEnn  cchheeff  22eemmee  éécchheelloonn  7799..115577..0000  FFCC  7799..115577..0000  FFCC  

1100  EEnn  cchheeff  11eerree  éécchheelloonn    7788..116600..0000  FFCC  7788..116600..0000  FFCC  

99  EEnn  cchheeff  7777..116622..0000  FFCC  7777..116622..0000  FFCC  

88  IInnssppeecctteeuurr    7733..117722..0000  FFCC  7733..117722..0000  FFCC  

77  CChheeff  ddee  cclliinniiqquuee  7711..117777..0000  FFCC  7711..117777..0000  FFCC  

66  CChheeff  ddee  sseerrvviiccee  6699..118822..0000  FFCC  6699..118822..0000  FFCC  

55  DDeess  hhôôppiittaauuxx  22  eemmee  éécchheelloonn  6688..118855..0000  FFCC  6688..118855..0000  FFCC  

44  DDeess  hhôôppiittaauuxx  11eerr  éécchheelloonn  6677..118877..0000  FFCC  6677..118877..0000  FFCC  

33  DDeess  hhôôppiittaauuxx  aaddjjooiinnttss  6655..559911..0000  FFCC  6655..559911..0000  FFCC  

22  HHoossppiittaalliieerr  11èèrree  ccllaassssee  6644..559911..0000  FFCC  6644..559911..0000  FFCC  

11  HHoossppiittaalliieerr  22eemmee  ccllaassssee  6633..119977..0000  FFCC  6633..119977..0000  FFCC  
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CCoommmmeennttaaiirree  ::  

LLee  ttaabblleeaauu  nn°°22  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  llee  ssaallaaiirree  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ppeerrssoonnnnee  

ssooiitt  llee  pplluuss  hhaauutt  ggrraaddéé  ddee  llaa&&  ccaattééggoorriiee  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  ss’’ééllèèvvee  àà  

8833..114477..0000  FFCC  eenn  22000099  eett  22001100,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  mmooiinnss  ggrraaddéé  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  ttoouucchhee  

6633..119977..0000  FFCC  lleess  ddeeuuxx  aannss  eenn  ééttuuddee,,  ssooiitt  uunnee  ddiifffféérreennccee  ddee  1199..995500..0000  FFCC..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llee  ccooûûtt  ddee  llaa  vviiee  ddaannss  lleess  vviilllleess  eett  

pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  ddaannss  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eesstt  ttrrèèss  éélleevvéé,,  nnoouuss  

ccoonnssttaattoonnss  qquuee,,  llee  ssaallaaiirree  ooccttrrooyyéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  àà  cceess  aaggeennttss  eesstt  ttrrèèss  

mmooddiiqquuee,,  ccaarr  ccee  ssaallaaiirree  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  àà  cceess  aaggeennttss  ddee  nnoouueerr  lleess  ddeeuuxx  bboouuttss  

dduu  mmooiiss..  

SSii  nnoouuss  ddeevvrroonnss  rreeppaarrttiirr  ccee  ssaallaaiirree  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  nnoommbbrree  ddeess  

jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  qquuii  eesstt  ddee  2266  jjoouurrss  ppaarr  mmooiiss,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  ll’’aaggeenntt  llee  

pplluuss  ggrraaddéé  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  ((eenn  cchheeff  55eemmee  éécchheelloonn)),,  

ttoouucchhee  ppaarr  jjoouurr  33..119977..9966  FFCC  ttaannddiiss  qquuee  ll’’aaggeenntt  llee  mmooiinnss  ggrraaddéé  ddee  llaa  mmêêmmee  

ccaattééggoorriiee  ((hhoossppiittaalliieerr  22eemmee  ccllaassssee  ggaaggnnee  22..443300..6655  FFCC  ppaarr  jjoouurr..  CCee  mmoonnttaanntt  eesstt  

iinnfféérriieeuurr  aauu  SSMMIIGG  ((ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ggaarraannttiiee))  qquuii  ss’’ééllèèvvee  

àà  33  ddoollllaarr  AAmméérriiccaaiinn  ppaarr  jjoouurr  ssooiitt  22776600  FFCC..  

UUnn  tteell  ssaallaaiirree,,  ddéémmoottiivvee  ll’’aaggeenntt  aauu  sseerrvviiccee  eett  aauuggmmeenntt  llee  ttaauuxx  

dd’’aabbsseennttééiissmmee,,  ccaarr  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  uunn  tteell  aaggeenntt  nnee  ppeeuutt  ppaass  ssuuppppoorrtteerr  

nn’’iinnffuuss  qquuee  ssoonn  ttrraannssppoorrtt,,  ssii  eett  sseeuulleemmeenntt  ssii  iill  ttoouucchhee  uunn  ssaallaaiirree  qquuii  nnee  

ccoonnvviieenntt  ppaass..  

IIIIII..11..22..  RRéémmuunnéérraattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

OOuuttrree  llee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé,,  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  qquuii  

eesstt  llee  bbiieenn  êêttrree  dduu  mmaallaaddee,,  ll’’hhôôppiittaall  rreennffeerrmmee  eenn  ssoonn  sseeiinn  llee  ppeerrssoonnnneell  

aaddmmiinniissttrraattiiff..  AA  cceett  eeffffeett,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  àà  

ll’’HHPPGGRRKK  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ccii--ddeessssoouuss  ::  
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TTaabblleeaauu  nn°°33  ::  RRéémmuunnéérraattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’hhôôppiittaall  

pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ddee  22000099  àà  22001100..  

NN°°  GGrraaddeess    SSAALLAAIIRREE  MMEENNSSUUEELL  

22000099  22001100  

1100  DDiirreecctteeuurr    7744..992233..0000  FFCC  7744..992233..0000  FFCC  

99  CChheeff  ddee  ddiivviissiioonn  7722..443300..0000  FFCC  7722..443300..0000  FFCC  

88  CChheeff  ddee  bbuurreeaauu  7700..440033..0000  FFCC  7700..440033..0000  FFCC  

77  AAtttt..  BB11  6666..556644..0000  FFCC  6666..556644..0000  FFCC  

66  AAtttt..  BB22  6644..995566..0000  FFCC  6644..995566..0000  FFCC  

55  AAgg..  BB11  6633..669922..0000  FFCC  6633..669922..0000  FFCC  

44  AAgg..  BB22  6622..889944..0000  FFCC  6622..889944..0000  FFCC  

33  AAgg..  AAuuxx..  11èèrree  ccllaassssee  6622..225566..0000  FFCC  6622..225566..0000  FFCC  

22  AAgg..  AAuuxx..  22eemmee  ccllaassssee  5555..663388..0000  FFCC  5555..663388..0000  FFCC  

11  HHuuiissssiieerr    5500..000000..0000  FFCC  5500..000000..0000  FFCC  

      SSoouurrccee  ::  sseerrvviiccee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  

LLee  ttaabblleeaauu  nn°°33  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  llaa  pplluuss  ggrraaddééee  

((ddiirreecctteeuurr))  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  

ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ttrraavvaaiill  eenn  22000099,,  ttoouucchhee  7744..992233..0000FFCC,,  eennttrree  llaa  

ppeerrssoonnnnee  oouu  ll’’aaggeenntt  llee  mmooiinnss  ggrraaddéé  qquuii  ttoouucchhee  5500..000000..0000  FFCC  ppaarr  mmooiiss,,  ssooiitt  uunn  

ééccaarrtt  ddee  2244..992233..0000  FFCC  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  aaggeennttss  ddee  22000099  àà  22001100..  

SSii  nnoouuss  ddeevvoonnss  rreessssoorrttiirr  llee  ssaallaaiirree  jjoouurrnnaalliieerr  dd’’uunn  hhuuiissssiieerr  àà  

ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ddee  22000099  àà  22001100,,  nnoouuss  

aalllloonnss  ccoonnssttaatteerr  qquuee  ;;  ccee  ddeerrnniieerr  aa  uunn  ssaallaaiirree  ddee  11..992233,,0077  FFCC  ppaarr  jjoouurr..  CCee  

ssaallaaiirree  eesstt  ddee  SSMMIIGG  ((ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ggaarraannttiiee))  qquuii  eesstt  ffiixxéé  

àà  33  ddoollllaarr  AAmméérriiccaaiinn  ppaarr  jjoouurr  ssooiitt  22776600  FFCC..  

EEnn  ccoommppaarraaiissoonnss  aavveecc  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé,,  

nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  ll’’aaggeenntt  llee  pplluuss  ggrraaddéé  cchheezz  llee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  

ttoouucchhaaiitt  eenn  22000099  eett  22001100  àà  ll’’HHPPGGRRKK  uunn  ssaallaaiirree  ddee  8833..114477..0000  FFCC  ccoonnttrree  

7744..992233..0000  FFCC  ddee  ll’’aaggeenntt  llee  pplluuss  ggrraaddéé  ddaannss  llaa  mmêêmmee  iinnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  mmêêmmeess  

aannnnééeess  cchheezz  llee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ssooiitt  uunnee  ddiifffféérreennccee  ddee  88..222244..0000  FFCC..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aaggeenntt  llee  mmooiinnss  ggrraaddéé  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddee  

pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  ttoouucchhaaiitt  6633..119977..0000  FFCC  ccoonnttrree  5500..000000..0000  FFCC  ppoouurr  ll’’aaggeenntt  

llee  mmooiinnss  ggrraaddéé  cchheezz  llee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddaannss  llaa  mmêêmmee  iinnssttiittuuttiioonn,,  ssooiitt  

uunnee  ddiifffféérreennccee  ddee  1133..119977..0000  FFCC  cchheezz  lleess  aaggeennttss  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  llee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé..  
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IIIIII..11..33..  EEvvoolluuttiioonn  ddee  rreeggiissttrree  ddee  pprréésseennccee  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ddee  22000099  àà  

22001100  

DDee  pprriimmee  àà  bboorrdd,,  nnoouuss  ssiiggnnaalloonnss  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  qquuee  llee  ddrrooiitt  dduu  

ttrraavvaaiill  pprréévvooiitt  ssiixx  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  ppaarr  sseemmaaiinnee  ppoouurr  ttoouutt  ttrraavvaaiilllleeuurr  œœuuvvrraanntt  

ddaannss  nnoottrree  ppaayyss,,  ssaauuff  ccaass  dd’’eexxcceeppttiioonn..  AA  cceett  eeffffeett,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ssaallaarriiaallee  éénnuumméérrééee  ccii--hhaauutt,,  uunn  rroouulleemmeenntt  ddee  ccrriissee  eesstt  aaddooppttéé  ppoouurr  cchhaaqquuee  

ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  qquuii  nn’’aa  qquuee  33  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  ppaarr  sseemmaaiinnee  qquuii  eesstt  

ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  llee  110000%%  dduu  ttaauuxx  ddee  pprréésseennccee  oobbtteennuu  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--

aapprrèèss  ::  

TTaabblleeaauu  nn°°44  ::  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee  àà  ll’’HHPPGGRRKK  ddee  22000099  àà  22001100  

NN°°  AAnnnnééeess  TTaauuxx  ddee  pprréésseennccee  

%%  
TTaauuxx  

dd’’aabbsseennttééiissmmee%%  
PPaarr  %%  

11  22000099  6655  3355  110000  

22  22001100  7722  2288  110000  

SSoouurrccee  ::  sseerrvviiccee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  

LLee  ttaabblleeaauu  nnuumméérroo  44  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  pprréésseennccee  ddeess  

aaggeennttss  àà  ll’’HHPPGGRRKK  ééttaaiitt  ddee  6655%%  eenn  22000099  eett  7722%%  eenn  22001100..  CCoonnttrree  3355  %%  ddee  ttaauuxx  

dd’’aabbsseennttééiissmmee  eenn  22000099  eett  2288%%  ddee  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee  eenn  22001100..  

EEnn  rraappppoorrtt  aauu  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  ccee  ttaauuxx  

eesstt  aalllléé  àà  llaa  bbaaiissssee  ddee  22000099  àà  22001100,,  ssooiitt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  77%%..  MMaaiiss  aalloorrss,,  iill  

ss’’aaggiitt  ddee  ssiiggnnaalleerr  iiccii  qquuee  cceess  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee  eesstt  pprréélleevvéé  ddaannss  uunn  hhoorraaiirree  

ddee  rroouulleemmeenntt  ddee  ccrriissee  ééttaabblliitt  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  qquuii  pprréévvooiitt  33  jjoouurrss  ddee  

ttrraavvaaiill  ppoouurr  cchhaaqquuee  aaggeenntt..  

CCeeppeennddaanntt,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  iiccii  qquuee,,  mmaallggrréé  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  

jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill,,  lleess  aaggeennttss  nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  àà  rreessppeecctteerr  llee  rroouulleemmeenntt..  LLaa  

pprrééooccccuuppaattiioonn  mmaajjeeuurree  eesstt  qquuee,,  ssii  ddaannss  ttrrooiiss  33  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  llee  ttaauuxx  

dd’’aabbsseennttééiissmmee  eesstt  aauu--ddeellàà  ddee  2255%%  lleess  ddeeuuxx  aannss  ((22000099  eett  22001100)),,  ccoommbbiieenn  àà  pplluuss  

ffoorrttee  rraaiissoonn  ccee  ttaauuxx  sseerraaiitt  ssii  eett  sseeuulleemmeenntt  ssii  oonn  ddeevvrraaiitt  ddeemmaannddeerr  aauuxx  aaggeennttss  

ddee  vveenniirr  ttoouuss  lleess  66  jjoouurrss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  aauu  ttrraavvaaiill..  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ccii--ddeessssuuss  pprroouuvvee  qquuee,,  iill  yyaa  uunnee  ddéémmoottiivvaattiioonn  ddaannss  llee  

cchheeff  ddeess  aaggeennttss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ttââcchheess..  

IIIIII..11..44..  PPrriimmeess  eett  HHoonnoorraaiirree  

OOuuttrree  llee  ssaallaaiirree  ooccttrrooyyéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss,,  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  

ppeerrssoonnnneellss  ddee  ssaannttéé  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddeess  pprriimmeess  eett  hhoonnoorraaiirreess..  
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AA  cceett  eeffffeett,,  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  bbéénnééffiicciiee  ddeess  eett  hhoonnoorraaiirreess  tteell  qquuee  

pprréévvuu  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn..  

EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  hhoonnoorraaiirreess,,  nnoouuss  ssiiggnnaalloonnss  qquuee  cceettttee  

eennvveellooppppee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  4400%%  ddeess  rreecceetttteess  gglloobbaalleess  ddee  ll’’HHPPGGRRKK..  LLee  

mmoonnttaanntt  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  eesstt  rreeppaarrttii  aauuxx  ppeerrssoonnnneellss  sseelloonn  lleeuurr  ggrraaddee  oouu  nniivveeaauu  

dd’’ééttuuddeess..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’eennvveellooppppee  ddee  pprriimmee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  pprriimmee  ddee  

rreennddeemmeenntt  eett  llee  pprriimmee  ddee  rriissqquuee..  CCeettttee  eennvveellooppppee  rreepprréésseennttee  6600%%  ddeess  rreecceetttteess  

gglloobbaalleess..  LLaa  pprriimmee  ddee  rriissqquuee  pprroovviieenntt  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  ffiinnaanncceess..  EEllllee  eesstt  

rreeppaarrttiiee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ccaattééggoorriieess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ((mmééddeecciinnss,,  cchhiirruurrggiieennss,,  

ddeennttiisstteess,,  pphhaarrmmaacciieennss,,  pprroo  ssaannttéé  eett  lleess  aaddmmiinniissttrraattiiffss))..  

TTaabblleeaauu  nn°°55  rrééccaappiittuullaattiiff  ddee  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee  eett  dduu  ssaallaaiirree  ddee  pplluuss  hhaauutt  

ggrraaddéé  eett  llee  mmooiinnss  ggrraaddéé  àà  ll’’HHPPGGRRKK  ddee  22000099  àà  22001100  

NN

°°  
AAnnnnééeess  TTaauuxx  

dd’’aabbsseennttééiissmmee

%%  

                                            ssaallaaiirree  mmeennssuueell  eenn  FFCC  

11  22000099  3355  8833..114477..0000  6633..119977  7744..992233                  5500..000000  

22  22001100  2288  8833..114477..0000    

        
6633..119977                  7744..992233                  5500..000000                    

SSoouurrccee  ::  ttaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliiss..  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  

EEnn  oobbsseerrvvaanntt  llee  ttaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff    ccii--ddeessssuuss,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  

qquuee  cceess  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee  ssoonntt  jjuussttiiffiiééss  ppaarr  llaa  mmooddiicciittéé  ddee  ssaallaaiirree  ooccttrrooyyéé  

aauuxx  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss..  

LLee  ccaallccuull  ddee  SSMMIIGG  ((ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ggaarraannttiiee))  

ddeess  aaggeennttss  lleess  mmooiinnss  ggrraaddééss  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess  eesstt  iinnffeerriieeuurr  àà  llaa  lliimmiittee  

ééttaabblliitt..    

IIIIII..22..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EETT  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  

DDaannss  ccee  ppooiinntt  nnoouuss  aalllloonnss  pprréésseenntteerr  eett  iinntteerrpprréétteerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  

nnoottrree  ééttuuddee..  AA  cceett  eeffffeett,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreeppaarrttii  ccee  pprréésseenntt  cchhaappiittrree  eenn  ddeeuuxx  

sseeccttiioonnss,,  ddoonntt  llaa  pprreemmiièèrree  pprréésseennttee  lleess  rrééssuullttaattss  eett  llaa  sseeccoonnddee  ddoonnnnee  

ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  cceess  rrééssuullttaattss..  
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IIIIII..22..11..  PPaarraammèèttrreess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  

DDaannss  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  aavviioonnss  rreetteennuu  ddeeuuxx  ppaarraammèèttrreess  

ddéémmooggrraapphhiiqquueess,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’ââggee  eett  llee  sseexxee..  LLeess  lliiggnneess  qquuii  ssuuiivveenntt,,  nnoouuss  

ppeerrmmeett  ddee  rreeppaarrttiirr  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  

rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  sseelloonn  ll’’ââggee  eett  llee  sseexxee..  

TTaabblleeaauu  NN°°66  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  sseelloonn  ll’’ââggee  

NN°°  CCllaasssseess  XXii  FF  ffxxii  

1100  6666  ––  7700  6688  22  113366  

99  6611  ––  6655  6633  77  444411  

88  5566  ––  6600  5588  1122  669966  

77  5511  ––  5555  5533  2200  11006600  

66  4466  ––  5500  4488  1144  667722  

55  4411  ––  4455  4433  1188  777744  

44  3366  ––  4400  3388  77  226666  

33  3311  ––  3355  3333  1100  333300  

22  2266  ––  3300  2288  66  116688  

11  2211  ––  2255  2233  44  9922  

ΣΣ  TToottaall      ==110000  44663355  

SSoouurrccee  ::  ttaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  

  

  

CCoommmmeennttaaiirree  

LLee  ttaabblleeaauu  NN°°66  iinnddiiqquuee  qquuee  ll’’ââggee  llee  pplluuss  éélleevvéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

eennqquuêêttééee  eesstt  ddee  7700  aannss  eett  llee  pplluuss  jjeeuunnee  àà  2211  aannss..  EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  ccaallccuull  ddee  llaa  

mmooyyeennnnee,,  llee  rrééssuullttaatt  nnoouuss  iinnddiiqquuee  qquuee  ll’’ââggee  mmooyyeenn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

eennqquuêêttééee  eesstt  ddee  4466  aannss..  DDoonncc  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  

rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eesstt  pprreessqquuee  vviieeuuxx,,  ccaarr  iill  yy  aa  aauu  sseeiinn  ddee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ââggee  ddee  rreettrraaiittee  mmaaiiss  qquuii  ccoonnttiinnuu  àà  ttrraavvaaiilllleerr..  

TTaabblleeaauu  NN°°77  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  sseelloonn  llee  sseexxee  

NN°°  SSeexxeess  FF  %%  

11  MMaassccuulliinn  5533  5533  

22  FFéémmiinniinn  4477  4477  

ΣΣ  TToottaall  NN  ==  110000  110000  

SSoouurrccee  ::  TTaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess    
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CCoommmmeennttaaiirree    

LLee  ttaabblleeaauu  NN°°77  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  110000  ppeerrssoonnnneess  

eennqquuêêttééeess  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  5533  

ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  5533%%  ééttaaiieenntt  ddee  sseexxee  mmaassccuulliinn,,  ccoonnttrree  4477  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  4477%%  ddee  

sseexxee  fféémmiinniinn..  CCeeccii  nnoouuss  pprroouuvvee  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  

ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eesstt  eenn  mmaajjoorriittéé  ccoonnssttiittuuéé  ddeess  hhoommmmeess..  

IIIIII..22..22..  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  sseelloonn  lleess  ccaattééggoorriieess  eett  ggrraaddeess  

AA..  CCaattééggoorriiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

DDaannss  uunn  hhôôppiittaall  oonn  rreettrroouuvvee  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  àà  

ssaavvooiirr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé  eett  lleess  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  AA  cceett  eeffffeett,,  llaa  

rrééppaarrttiittiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  sseelloonn  lleess  ccaattééggoorriieess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ssee  

pprréésseennttee  ccoommmmee  ccii--aapprrèèss  ::  

TTaabblleeaauu  NN°°88  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  sseelloonn  lleess  ccaattééggoorriieess  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

NN°°  CCaattééggoorriieess  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
FF  %%  

11  PPrrooffeessssiioonnnneellss  

ddee  ssaannttéé  
5533  5533  

22  AAddmmiinniissttrraattiiffss  4477  4477  

ΣΣ  TToottaall  NN  ==  110000  110000  

SSoouurrccee  ::  ttaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  

CCoommmmeennttaaiirree    

LLee  ttaabblleeaauu  NN°°88  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  110000  ppeerrssoonnnneess  

eennqquuêêttééeess,,  6622  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  6677%%  ééttaaiieenntt  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  

ddee  ssaannttéé,,  ccoonnttrree  3388  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  3388%%  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  

BB..  LLeess  ggrraaddeess  

OOuuttrree  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  sseelloonn  llee  sseexxee  eett  llaa  

ccaattééggoorriiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  nnoouuss  aavviioonnss  rrééppaarrttii  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn  sseelloonn  lleess  

ggrraaddeess  ttoouutt  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ccaattééggoorriieess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee,,  lleess  ddeeuuxx  ttaabblleeaauuxx  qquuii  ssuuiivveenntt,,  nnoouuss  mmoonnttrreenntt  llaa  

rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennqquuêêttééeess  sseelloonn  lleess  ggrraaddeess  eett  sseelloonn  lleess  ccaattééggoorriieess..  
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TTaabblleeaauu  NN°°99  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ggrraaddeess  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  

NN°°  GGrraaddeess  EEffffeeccttiiff  %%  

1144  EEnn  cchheeff  55ee  eecchh..  22  33,,7777  

1133  EEnn  cchheeff  44ee  eecchh..  33  55,,6666  

1122  EEnn  cchheeff  33ee  eecchh..  44  77,,5544  

1111  EEnn  cchheeff  22ee  eecchh..  22  33,,7777  

1100  EEnn  cchheeff  11ee  eecchh..  33  55,,6666  

99  EEnn  cchheeff  22  33,,7777  

88  IInnssppeecctteeuurr  33  55,,6666  

77  CChheeff  cclliinniiqquuee  77  1133,,2200  

66  CChheeff  ddee  sseerrvviiccee  22  33,,7777  

55  DDeess  hhôôppiittaauuxx  22ee  

eecchh..  
55  99,,4433  

44  DDeess  hhôôppiittaauuxx  11ee  

eecchh..  
22  33,,7777  

33  DDeess  hhôôppiittaauuxx  AAddjj..  88  1155,,0088  

22  HHoossppiittaalliieerr  11eerr  

ccllaassssee  
66  1111,,3322  

11  HHoossppiittaalliieerr  22ee  

ccllaassssee  
44  77,,5544  

ΣΣ  TToottaall  NN  ==  5533  110000  

SSoouurrccee  ::  ttaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  

CCoommmmeennttaaiirree  

LLee  ttaabblleeaauu  nn°°99  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee,,  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  5533  pprrooffeessssiioonnnneellss  

ddee  ssaannttéé  eennqquuêêttéé  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  22  

ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  33,,7777%%  aappppaarrttiieennnneenntt  aauu  ggrraaddee  ddee  eenn  cchheeff  55ee  éécchheelloonn,,  33  

ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  55,,6666%%  aauu  ggrraaddee  dd’’eenn  cchheeff  44ee  éécchheelloonn,,  44  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  77,,5544%%  aauu  

ggrraaddee  dd’’eenn  cchheeff  33ee  éécchheelloonn,,  22  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  33,,7777%%  aauu  ggrraaddee  dd’’eenn  cchheeff  22ee  

éécchheelloonn,,  33  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  55,,6666%%  aauu  ggrraaddee  dd’’eenn  cchheeff  11eerr  éécchheelloonn,,  22  ppeerrssoonnnneess  

ssooiitt  33,,7777%%  aauu  ggrraaddee  dd’’eenn  cchheeff,,  33  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  55,,6666%%  aauu  ggrraaddee  dd’’iinnssppeecctteeuurr,,  

77ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1133,,2200%%  aauu  ggrraaddee  ddee  cchheeff  cclliinniiqquuee,,  22  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  33,,7777%%  aauu  

ggrraaddee  ddee  cchheeff  ddee  sseerrvviiccee,,  55  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  99,,4433%%  aauu  ggrraaddee  ddeess  hhôôppiittaauuxx  22èèmmee  

éécchheelloonn,,,,  22  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  33,,7777%%  aauu  ggrraaddee  ddeess  hhôôppiittaauuxx  11eerr  éécchheelloonn,,  88  

ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1155,,0099%%  aauu  ggrraaddee  ddeess  hhôôppiittaauuxx  aaddjjooiinntt,,  66  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1111,,3322%%  

aauu  ggrraaddee  dd’’hhoossppiittaalliieerr  11ee  ccllaassssee  eett  44  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  77,,5544%%  aauu  ggrraaddee  

dd’’hhoossppiittaalliieerr  22ee  ccllaassssee..    

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccii--ddeessssuuss,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee,,  llaa  

ppyyrraammiiddee  ddeess  ggrraaddeess  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ssaannttéé  eesstt  mmooyyeennnnee  eenn  bbaass,,  ppuuiiss  
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ss’’aaggrraannddii  aauu  mmiilliieeuu  eett  ddiimmiinnuuee  aauu  ssoommmmeett..  CC''eesstt--àà--ddiirree  qquu’’iill  yy  aa  mmooiinnss  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  pplluuss  ggrraaddééss  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa..  

TTaabblleeaauu  NN°°1100  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ggrraaddeess  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  

NN°°  GGrraaddeess  EEffffeeccttiiff  %%  

1111  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  22  44,,2255  

1100  DDiirreecctteeuurr  55  1100,,6633  

99  CChheeff  ddee  ddiivviissiioonn  44  88,,5511  

88  CChheeff  ddee  bbuurreeaauu  55  1100,,6633  

77  AATTTT--BB11  44  88,,5511  

66  AATTTT--BB22  44  88,,5511  

55  AAgg..  BB11  55  1100,,6633  

44  AAgg..  BB22  55  1100,,6633  

33  AAgg..  AAuuxxiill..  11ee  ccllaassssee  44  88,,5511  

22  AAgg..  AAuuxxiill..  22ee  ccllaassssee  44  88,,5511  

11  HHuuiissssiieerr    55  1100,,6633  

ΣΣ  TTOOTTAALL  NN  ==  4477  110000  

SSoouurrccee  ::  TTaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  

CCoommmmeennttaaiirree  

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  ttaabblleeaauu  NN°°1100  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  

4477  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  eennqquuêêttéé  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa,,  22  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  44,,2255%%  aappppaarrttiieennnneenntt  aauu  ggrraaddee  ddee  ddiirreecctteeuurr  

ggéénnéérraall,,  55  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1100,,6633%%  aauu  ggrraaddee  ddee  DDiirreecctteeuurr,,  44  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  

88,,5511%%  aauu  ggrraaddee  ddee  cchheeff  ddee  ddiivviissiioonn,,  55  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1100,,6633%%  aauu  ggrraaddee  ddee  cchheeff  

ddee  bbuurreeaauu,,  44  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  88,,5511%%  aauu  ggrraaddee  ddee  AATTTT--BB11,,  44  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  

88,,5511%%  aauu  ggrraaddee  ddee  AATTTT--BB22,,    55  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1100,,6633%%  aauu  ggrraaddee  dd’’aaggeenntt  ddee  

bbuurreeaauu  11ee  ccllaassssee,,  55  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1100,,6633%%  aauu  ggrraaddee  dd’’aaggeenntt  ddee  bbuurreeaauu  ddee  22ee  

ccllaassssee,,  44  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  88,,5511%%  aauu  ggrraaddee  dd’’aaggeenntt  aauuxxiilliiaaiirree  11èèrree  ccllaassssee,,  44  

ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  88,,5511%%  aauu  ggrraaddee  dd’’aaggeenntt  aauuxxiilliiaaiirree  22ee  ccllaassssee,,  eett  55  ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  

1100,,6633%%  aauu  ggrraaddee  ddee  hhuuiissssiieerr..  

IIIIII..22..33..  AApppprréécciiaattiioonn  ddee  ssaallaaiirree  ((rréémmuunnéérraattiioonn))  ppeerrççuu  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  

PPGGRRKK  

LLee  ssaallaaiirree  ééttaanntt  uunn  ffaacctteeuurr  mmoottiivvaatteeuurr  oouu  ddéé  mmoottiivvaatteeuurr  aauu  

ttrraavvaaiill,,  eesstt  ppeerrççuu  ddiifffféérreemmmmeenntt  sseelloonn  llee  nniivveeaauu  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn,,  aatttteeiinntt  ppaarr  llee  

ssaallaarriiéé..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee,,  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  nnoouuss  mmoonnttrree,,  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  llee  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  aapppprréécciiee,,  
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llee  ssaallaaiirree  ooccttrrooyyéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  aauuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ll’’EEttaatt  eenn  ggéénnéérraall  

eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  ccee  qquuee  ccee  ppeerrssoonnnneell  ttoouucchhee  àà  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  mmooiiss..  

TTaabblleeaauu  NN°°1111  ::  AApppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  

ccoonnggoollaaiiss  aauuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  

ll’’HHPPGGRRKK  

NN°°  IInnddiiccaatteeuurr    EEffffeeccttiiff  %%  

11  FFaavvoorraabbllee  1155  1155  

22  DDééffaavvoorraabbllee  8855  8855  

33  NNeeuuttrree    00  00  

ΣΣ  TTOOTTAALL  NN==110000  110000  

SSoouurrccee  ::  TTaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  

CCoommmmeennttaaiirree  

LLee  ttaabblleeaauu  NN°°1111  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee,,  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  110000  ppeerrssoonnnneell  

eennqquuêêttéé  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  

ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ssaallaaiirree  ((rréémmuunnéérraattiioonn))  ooccttrrooyyéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss,,  1155  

ppeerrssoonnnneess  ssooiitt  1155%%  oonntt  rrééppoonndduuss  ffaavvoorraabblleess  ccoonnttrree  8855  ppeerrssoonnnneellss  ssooiitt  8855%%  

oonntt  rrééppoonndduuss  ddééffaavvoorraabbllee  eett  00%%  oonntt  ééttéé  nneeuuttrree..  

AA  cceett  eeffffeett,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  iiccii  qquuee,,  8855%%  ddee  ppeerrssoonnnneell  ll’’hhôôppiittaall  

pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ssoonntt  ddéémmoottiivvééss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  

llaa  mmooddiicciittéé  ddee  ssaallaaiirree  ooccttrrooyyéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss..  

IIIIII..22..44..  NNoommbbrreess  dd’’hheeuurreess  ddee  pprreessttaattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  ((ddrrooiitt  ddee  ttrraavvaaiill))  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddooiitt  pprreesstteerr  ppeennddaanntt  88  hheeuurreess  ppaarr  

jjoouurr  ddee  lluunnddii  àà  vveennddrreeddii  eett  44  hheeuurreess  ssooiitt  uunnee  ddeemmii--jjoouurrnnééee  llee  ssaammeeddii  ((ppoouurr  

lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  oouu  oorrggaanniissaattiioonn  nnee  ffoonnccttiioonnnnaanntt  ppaass  aavveecc  ll’’hhoorraaiirree  aannggllaaiissee))..  

LLee  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt  nnoouuss  mmoonnttrree  llee  nnoommbbrree  dd’’hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ppaarr  jjoouurr..  

TTaabblleeaauu  NN°°1122..  NNoommbbrree  dd’’hheeuurree  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

NN°°  HHeeuurreess  EEffffeeccttiiff  %%  

11  77hh3300’’  ––  1155hh3300’’  1188  1188  

22  88hh3300’’  ––  1144hh3300’’  8800  8800  

33  1100hh0000’’  ––  1155hh0000’’  22  22  

44  1122hh0000’’  ––  1155hh3300’’  00  00  

ΣΣ  TTOOTTAALL  NN  ==  110000  110000  

SSoouurrccee  ::  ttaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  
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CCoommmmeennttaaiirree  

LLee  ttaabblleeaauu  NN°°1122  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  110000  ssaallaarriiééss  

eennqquuêêttééeess  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  1188  ssaallaarriiééss  

ssooiitt  1188%%  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ppeennddaanntt  hheeuurreess  cchhaaqquuee  jjoouurr  ccoonnttrree  8800  

ssaallaarriiééss  ssooiitt  8800%%  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ppeennddaanntt  66  hheeuurreess  ppaarr  jjoouurr  eett  22  ssaallaarriiééss  ssooiitt  22%%  

qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ppeennddaanntt  55  hheeuurreess  dduu  tteemmppss  ppaarr  jjoouurr..  

IIIIII..22..55..  PPoossiittiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ffaaccee  àà  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ppeerrççuu  eett  

llaa  PPéérreennnniissaattiioonn  ddee  sseerrvviiccee  

IIll  ss’’aavvèèrree  qquuee,,  cchhaaqquuee  iinnddiivviidduu  eesstt  ttoouuttee  ffooiiss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  

eemmppllooii  rréémmuunnéérraatteeuurr,,  cc''eesstt--àà--ddiirree,,  uunn  eemmppllooii  qquuii  lluuii  ooffffrree  ll’’ééqquuiilliibbrree  

ffiinnaanncciieerr..  

AA  cceett  eeffffeett,,  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  nnoouuss  mmoonnttrree  llaa  ppoossiittiioonn  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ppaarr  

rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  aaccttiivviittééss  ddaannss  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn..  

TTaabblleeaauu  NN°°1133  ::  RRééaaccttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  ttrraavvaaiill  

NN°°  RRééppoonnsseess  EEffffeeccttiiff  %%  

11  OOuuii  5555  5555  

22  NNoonn  4455  4455  

ΣΣ  TTOOTTAALL  NN  ==  110000  110000  

SSoouurrccee  ::  ttaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess..  

CCoommmmeennttaaiirree  

LLee  ttaabblleeaauu  NN°°1133  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  110000  ppeerrssoonnnneellss  

eennqquuêêttééss  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  5555  aaggeennttss  

ssooiitt  5555%%  pprréésseennttee  cceettttee  eennvviiee  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ddaannss  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn,,  

ccoonnttrree  4455  aaggeennttss  ssooiitt  4455%%  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddééjjàà  llee  ssoouuccii  dd’’aalllleerr  ccoonnttiinnuueerr  lleeuurrss  

pprreessttaattiioonnss  aaiilllleeuurrss..  

IIIIII..22..66..  SSttaabbiilliittéé  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  

CCoonnnnaaiissssaanntt  qquu’’uunnee  mmaauuvvaaiissee  rréémmuunnéérraattiioonn  aa  ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess  

ccoonnssééqquueenncceess,,  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ddeess  aaggeennttss  ddaannss  lleeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnss,,  lleess  rrééppoonnsseess  

rreeccuueeiilllliieess  aauuxx  aaggeennttss  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ccii--aapprrèèss  ::  
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TTaabblleeaauu  NN°°1144  ::  RRééppoonnssee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  

dd’’uunn  aauuttrree  eemmppllooii  

NN°°  RRééppoonnsseess  EEffffeeccttiiff  %%  

11  OOuuii  8844  8844  

22  NNoonn  1166  1166  

ΣΣ  TTOOTTAALL  NN  ==  110000  110000  

SSoouurrccee  ::  TTaabblleeaauu  ccoonnççuu  ppaarr  nnoouuss  mmêêmmee  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  

CCoommmmeennttaaiirree  

LLee  ttaabblleeaauu  NN°°1144  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  110000  aaggeennttss  oouu  

ppeerrssoonnnneellss  eennqquuêêttééss  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  

8844  aaggeennttss  ssooiitt  8844%%  ddeess  aaggeennttss  oonntt  pprréésseennttééss  cceettttee  eennvviiee  dd’’aalllleerr  ttrraavvaaiilllleerr  

aaiilllleeuurrss  ;;  uunnee  ffooiiss  ll’’ooccccaassiioonn  ssee  pprréésseennttee,,  ccoonnttrree  1166  aaggeennttss  ssooiitt  1166%%  ddee  cceeuuxx  qquuii  

oonntt  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ccoonnttiinnuueerr  lleeuurrss  pprreessttaattiioonnss  àà  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  

rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  

IIIIII..33..  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  

AApprrèèss  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess,,  ccoommppiillaattiioonn  eett  aannaallyyssee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  qquuee  ::  

  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ttaabblleeaauuxx  qquuii  iinnddiiqquuee  qquuee  5555%%  ddeess  

aaggeennttss  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  oonntt  

rrééppoonndduu  oouuii  ppoouurr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddaannss  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn,,  llee  

ddeerrnniieerr  ttaabblleeaauu  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  8844%%  ddeess  aaggeennttss  ddee  llaa  mmêêmmee  

iinnssttiittuuttiioonn  pprréésseennttee  llee  ssoouuccii  dd’’aalllleerr  ccoonnttiinnuueerr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  ddaannss  dd’’aauuttrreess  

oorrggaanniissaattiioonnss,,  ssii  ll’’ooccccaassiioonn  ssee  pprréésseennttee,,  aavveecc  llee  ssoouuccii  dd’’êêttrree  bbiieenn  

rréémmuunnéérréé..  

  PPaarr  rraappppoorrtt  aauu  rreessppeecctt  ddeess  hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  sseeuull  1188%%  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ttrraavvaaiillllee  ppeennddaanntt  88  hheeuurreess  ppaarr  jjoouurr,,  ccoonnttrree  8822%%  

qquuii  nnee  rreessppeeccttee  ppaass  llee  nnoommbbrree  dd’’hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  ffiixxéé  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé..  

CCee  ppeennddaanntt,,  aavveecc  cceettttee  aalllluurree,,  iill  eesstt  pprroouuvvéé  nnooiirr  ssuurr  bbllaanncc  qquuee,,  

8822%%  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  nn’’aa  pplluuss  llee  ddéévvoouueemmeenntt  aauu  sseerrvviiccee..  CCeettttee  

ssiittuuaattiioonn  ssee  jjuussttiiffiiee  pplluuss  mmiieeuuxx  aauu  ttôôtt  dd’’aabbsseennttééiissmmee  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  

aannnnééeess  qquuii  ééttaaiitt  ddee  3355%%  eenn  22000099  eett  2288%%  eenn  22001100..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

AAyyaanntt  aabboorrddéé  uunn  ssuujjeett  bbaasséé  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ddaannss  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’HHPPGGRRKK,,  nnoouuss  aavviioonnss  

uuttiilliisséé  llaa  ffoonnccttiioonnnnaalliissttee  eett  llaa  mméétthhooddee  ssttrruuccttuurraalliissttee..  OOuuttrree  cceess  ddeeuuxx  

mméétthhooddeess  cciittééeess  oonntt  ééttéé  aappppuuyyééeess  ppaarr  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirreess  eett  llaa  

tteecchhnniiqquuee  ddee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ssttrruuccttuurrééee..  

AA  cceett  eeffffeett,,  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  llaa  vvéérriittéé  ppoouurrssuuiivviiee,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  

ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ééttéé  bboouuccllééee  ppaarr  lleess  qquueessttiioonnss  ccii--aapprrèèss  ::  

11..  QQuueellllee  eesstt  ll’’iinncciiddeennccee  ddee  llaa  mmooddiicciittéé  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  lleess  

ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss    ssuurr  llaa  

ddéémmoottiivvaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’hhôôppiittaall  pprroovviinncciiaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ??  

22..  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ccoonnssttiittuuee--tt--eellllee  uunn  ddrrooiitt  ppoouurr  lleess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ??  

33..  QQuueellllee  eesstt  ll’’aapppprrééhheennssiioonn  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHGGPPRRKK  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  ??  

  LL’’iinncciiddeennccee  ddee  llaa  mmooddiicciittéé  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  

ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  ssuurr  llaa  ddéémmoottiivvaattiioonn  

ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHGGPPRRKK  sseerraaiitt  llee  mmaannqquuee  ddee  ddéévvoouueemmeenntt  àà  

ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddeess  ttaacchheess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  aattttrriibbuuééss  oouu  llaa  

ddéémmoottiivvaattiioonn  aauu  ttrraavvaaiill,,  llee  ttaauuxx  éélleevvéé  dd’’aabbsseennttééiissmmee,,  ll’’aarrrriivvéé  ttaarrddiivvee  

eett  llee  ddééppaarrtt  ssii  ttôôtt  dduu  ttrraavvaaiill  eett  llee  ddééssiinnttéérreesssseemmeenntt  aauu  sseerrvviiccee..    

  

  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  sseerraaiitt  uunn  ddrrooiitt  qquuii  uusseerraaiitt    ppoouurr  lleess  aaggeennttss  ddee  

ll’’HHGGPPRRKK..  

  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  aauuxx  aaggeennttss  ddee  

ll’’HHGGPPRRKK  sseerraaiitt  ttrrèèss  iinnssuuffffiissaannttee..    

AApprrèèss  ccoolllleecctteess  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  eett  aannaallyyssee  nnoouuss  ssoommmmeess  

aarrrriivvééss  aauuxx  rrééssuullttaattss  ccii--aapprrèèss  ::  

11..  8800%%  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  eexxeerrccee  lleeuurr  ttrraavvaaiill  eennttrree  88hh3300..  EEtt  

1144hh3300  ccee  qquuii  nnoouuss  mmoonnttrree  qquuee  8800%%  ddeess  cceess  aaggeennttss  nn’’eexxeerrcceenntt  pplluuss  lleeuurr  ttrraavvaaiill  

aavveecc  ddéévvoouueemmeenntt,,  ccee  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  nnoottrree  hhyyppootthhèèssee..  CCeettttee  

ssiittuuaattiioonn  ffaaiitt  qquuee  llee  ttaauuxx  dd’’aabbsseennttééiissmmee  ddaannss  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  eesstt  ttrrèèss  éélleevvéé,,  

ccaarr  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  ccee  ttaauuxx  eesstt  ddee  3355%%  eenn  22000099  eett  2288%%  eenn  22001100..  CC’’eesstt  uunn  

ttaauuxx  ttiirréé  ddaannss  uunn  hhoorraaiirree  ddee  rroouulleemmeenntt  ddee  ccrriissee  qquuii  pprréévvooiitt  33  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  

ppaarr  sseemmaaiinnee  ppoouurr  cchhaaqquuee  aaggeenntt..  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  hhyyppootthhèèssee  ssee  ccoonnffiirrmmee  aauussssii,,  iill  
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ss’’aaggiitt  ddoonncc  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  8844%%  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  pprréésseennttee  ddééjjàà  cceettttee  

eennvviiee  dd’’aalllleerr  ttrraavvaaiilllleerr  aaiilllleeuurrss..  CCee  qquuii  ooccccaassiioonnnnee  iiccii  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ddeess  aaggeennttss  ;;  

22..  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  uunn  ddrrooiitt  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee,,  àà  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  

mmooiiss,,  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  ppaaiiee  àà  cceess  aaggeennttss  lleeuurr  ssaallaaiirree,,  mmaallggrréé  llee  ccaarraaccttèèrree  

mmooddiiqquuee  ddee  ll’’eennvveellooppppee  ssaallaarriiaallee  ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  ;;  

33..  8855%%  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  oonntt  rrééppoonndduu  qquuee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

ooccttrrooyyééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss  aa  uunn  ccaarraaccttèèrree  mmooddiiqquuee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquuee  cceettttee  

rréémmuunnéérraattiioonn  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  aauuxx  aaggeennttss  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  ddee  nnoouueerr  lleess  ddeeuuxx  

bboouuttss  dduu  mmooiiss..  

EEuu  ééggaarrdd  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoouuss  ssuuggggéérroonnss  aauuxx  aauuttoorriittééss  

ccoommppéétteennttss  ddee  rreevvooiirr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ssaallaarriiaallee  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  eenn  ggéénnéérraall  eett  

pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  cceeuuxx  ddee  ll’’HHPPGGRRKK  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  cceeuuxx--ccii  ddee  bbiieenn  

aaccccoommpplliirr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  ppoouurr  qquuee  llee  bbiieenn  êêttrree  dduu  mmaallaaddee  ssooiitt  aauu  cceennttrree  ddee  lleeuurrss  

aaccttiivviittééss..        
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

II..  OOuuvvrraaggeess  

11..  AABBDDEELLMMAAJJIIDD  AA..  LLee  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  ddeess  ffeemmmmeess  eett  llaa  nnoouuvveellllee  ccoonnvveennttiioonn  

ddee  ll’’OOIITT  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt,,  11999900,,  IInn  DDUUCC  

LLoouuiiss  LL..((ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee)),,  ««  llee  ttrraavvaaiill  eett  llee  

ddrrooiitt  »»,,  FFrriibboouurrgg,,  ééddiittiioonn  uunniivveerrssiittaaiirree,,  11999944  PP..228833      

22..  BBLLAARRDDOONNEE,,  GG..  LL’’eennttrreepprriissee,,  22eemmee  éédd..  ddeesscclleeee  eett  ccrrii,,  ttoouu  mmooii,,  11996622..  PP..1100    

33..  BBLLAANNPPAAIINN  RR..  eett  CCOOLLIICCCCII  MM..,,  CCooddee  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddee  

llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  BBrruuxxeelllleess  BBrruuyyllaanntt  22000022,,  PP..446644    

44..  CCHHAAIIXX  FF..  ««  lleess  vviicceess  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  »»  iinn  DDUUCC  

JJeeaann--LLoouuiiss  ((ssoouuss  llaa  ddiirr..  DDee..)),,  llee  ttrraavvaaiill  eett  llee  ddrrooiitt,,  PP..119999  AAddooppttééee  eett  

pprrooccllaammééee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  llee  1100  

DDéécceemmbbrree  11994488  

55..  DDeesssslleerr  GG..  eett  aallll,,  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ::  pprriinncciippeess  eett  tteennddaanncceess  aauu  

XXXXIIèèmmee  ssiièèccllee,,  EERRPPII,,  QQuuéébbeecc,,  22000044..  

66..  EELLIIZZAA,,  GG..CC..  ccoolllliinnss  eett  MMaarryy  aannnnee  DDeevvaannnnaa  MMBBAA,,  SSyynntthhèèssee  ddeess  mmeeiilllleeuurrss  

ccoouurrss  ddee  ggrraannddss  bbuussiinneessss  sscchhoooollll  AAmméérriiccaaiinneess,,  mmaaxxiimmaa,,  

PPaarriiss,,  11999922,,  PP330066..    

77..  FFrraannççooiiss  SSTTAANNKKIIEEWWIICCZZ,,  mmaannaaggeerr  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  ddee  ccoonncceeppttiioonn  

ppoouurr  aaggiirr,,  IIIIèèmmee  éédd..  EEddiittiioonn  BBooeecckk,,  BBeellggiiqquuee,,  

22001100,,  PP..112288..  

88..  IIBBUULLAA  MMWWAANNAA  KKAATTAANNGGAA  ;;  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  ppuubblliicc  aauu  

CCoonnggoo  DDéémmooccrraattiiqquuee  ;;  éédd..  pprreesssseess  

UUnniivveerrssiittaaiirreess  ddee  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  11998877  ;;  PP..8877    

  99..  IIBBUULLAA  MM..KK..,,  LLaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  ppuubblliicc  aauu  ZZaaïïrree,,  PPUUKK,,  

KKiinnsshhaassaa,,  11998877,,  PP..113388..  

YYOOMMAA  GG..,,  MMaannuueell  ddee  ddrrooiitt  ssoocciiaall,,  33èèmmee  éédd..,,  PPaarriiss  11998800,,  PP..5533..  

1100..  JJEEAANN  MMAARRIIEE  PPEERREETTTTII  ;;  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess..  

1111..  JJeeaann  MMiicchheell  PPllaannee,,  TThhééoorriiee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  33èèmmeeéédd..  ÉÉddiittiioonn  DDUUNNOODD,,  

PPaarriiss  22000000,,  PP..3388      

  1122..  KKeesslleerr  ;;  LLeess  oorriiggiinneess  ssoocciiaalleess  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  iinn  TTrraaiittéé  ddee  sscciieennccee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ((aavveecc  llaa  pprrééffaaccee  ddee  GG..  VVeeddeell)),,  11996666..  

1133..  KKAABBAANNGGEE  NN..,,  GGrraannddss  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eett  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiccss  eenn  ddrrooiitt  

CCoonnggoollaaiiss,,  KKiinnsshhaassaa  éédd..  ssaaiinntt  PPaauull,,  11998888..  PP..3311    

1144..  LLOOHHAATTAA  TT..  ::  DDrrooiitt  AAddmmiinniissttrraattiiff  eett  IInnssttiittuuttiioonnss  AAddmmiinniissttrraattiivveess  ;;  ddee  llaa  

FFrraannccee  àà  llaa  RRDDCC,,  PP..UU..SS..  22000099..  PP224466..    

1155..  LLoohhaattaa  TTaammbbwwee  OOkkiittookkoossaa  PPaauull  RReennéé,,  mméétthhooddoollooggiiee  eett  ééppiissttéémmoollooggiiee  ddeess  

sscciieenncceess  ssoocciiaallee  vviiaa  sscciieennccee  

ppoolliittiiqquuee  eett  AAddmmiinniissttrraattiivvee,,  lleess  
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ééddiittiioonnss  PPrreessss  UUnniivveerrssiittaaiirreess  dduu  

SSaannkkuurruu,,  PP..55    

1166..  LLYYOONN--CCAAEENN  GG..  eett  PPEELLIISSSSIIEERR  JJ..,,  DDrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill,,  PPaarriiss,,  DDoolllloozz,,  1144èèmmee  

ééddiittiioonn,,  11998888,,  PP..22    

1177..  MMUUKKAADDII  BBOONNYYII,,  DDrrooiitt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ;;  éédd..  NNTTOOBBOO,,  11999933,,  PP119900--

119911  

1188..  NNGGOOBBEEBBEE,,  GGuuiiddee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ssaannttéé,,  aapppplliiccaattiioonn  dduu  

pprroocceessssuuss  ggeessttiioonnnnaaiirree  àà  llaa    ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  

lluuttttee  ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSIIDDAA,,  22000033,,  PP..4433..    

1199..  RRaappppoorrtt  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddaannss  llee  mmoonnddee  22000033,,  OOMMSS,,  cchhaapp..77  ;;  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  

ssaannttéé  ::  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  iinnttééggrrééss  ffoonnddéé  ssuurr  ddeess  pprriinncciippeess..  PPaaggee  1133  

2200..  RR..  PPIINNTTOO  RR..  &&GGRRAAWWIITTHH,,    mméétthhooddee  ddee  sscciieennccee  ssoocciiaallee,,  DDaalllloozz,,  PPaarriiss  

11997711..  PP..228899  
IIII..  DDIICCTTIIOONNNNAAIIRREE  

11..  EEnnccyyccllooppééddiiee  ggéénnéérraallee  HHaacchheettttee,,  vvoolluummee  44,,  66eemmee  éédd..  ppaarriiss,,  EEdd..  LLiibbrraaiirriiee  

hhaacchheettttee  eett  lliibbrraaiirriiee  QQuuiilllleett,,  11998822,,  PP..11774422        

22..  NNoouuvveeaauu  ppeettiitt  LLaarroouussssee  ;;  oopp..cciitt..  PP443399      
  

IIIIII..  NNOOTTEESS  DDEE  CCOOUURRSS  

  

11..  BBAASSIILLAA  II,,  ccoouurrss  ddee  ggeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  22000099--22001100,,  GG33GGIISS//IISSTTMM//KKiinn  

PP..7777  

22..  MMWWEENNEE  BBAATTEENNDDEE,,  nnootteess  ddee  ccoouurrss  ddee  ssoocciioollooggiiee  ggéénnéérraallee  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  

ééttuuddiiaannttss  ddee  GG11  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  UUNNIIKKIINN,,  22000011--22000022,,  

PP..4433  

33..  JJEERROOMMEE  MMUUTTOOMMBBOO..  KK  ;;  tthhééoorriiee  ggéénnéérraallee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  GG11,,    sscciieenncceess  

ééccoonnoommiiqquueess    UUPPCC  ;;    221111..  PP113322  

44..  KKAANNGGAA  KK..,,  SSéémmiinnaaiirree  ddee  ggeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  LL22GGIISS//IISSTTMM//KKiinn,,  11999966--

11999977,,  PP..99  

55..  LLOOHHAATTAA  TT..,,  CCoouurrss  ddee  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  GG33  

GGIISS//IISSTTMM//KKiinn,,  22000099--22001100,,  PP..2211    

66..  MMAASSIIMMAANNGGOO  GGAASSHHAA,,  CCoouurrss  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  mmaannaaggeemmeenntt,,  22001111--

22001122,,  LL22GGIISS//IISSTTMM//KKiinn  PP..2255  

77..  MMAASSIIMMAANNGGOO  GG..,,  CCoouurrss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  hhoossppiittaalliièèrree,,  GG22  

GGIISS//IISSTTMM//KKiinn,,  22000066--22000077,,  PP3333..      

88..  OOWWAANNDDJJAALLOOLLAA  WWEELLOO,,  nnootteess  ddee  ccoouurrss  ddee  mméétthhooddoollooggiiee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  

sscciieennttiiffiiqquuee,,  ééddii  ccoonnsscciieennccee  AAffrriiccaaiinnee  àà  

ll’’uussaaggee  ddeess  ééttuuddiiaannttss  ddee  GG22  GGIISS,,  IISSTTMM//KKiinn,,  

22000066--22000088,,  PP..  99    

99..  WWEEMMBBII  KK..  GGrraannddss  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  GG33  SSPPAA,,  FFSSSSAAPP,,  UUNNIIKKIINN,,  22000066--22000077..  

PP..2277        
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IIVV..  SSIITTEESS  WWEEBB                                                                                    
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