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AA  vvoouuss  MMoonnssiieeuurr  LLaammyy  LLaammiieell  ,,  DDiirreecctteeuurr  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  LL’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt  
àà  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee,,  ppoouurr  ssoonn  sseennss  dd’’aappppuuii  àà  llaa  jjeeuunneessssee,,  dd’’hhoossppiittaalliittéé  eett  ddee  pprroommoottiioonn  
àà  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee..    

  

  

                                                                                                                                                                                                                        OOsswwaarrii  kkaammbbaammbbaa  IIssaaaacc    
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AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  

  

NNoottrree  ééttuuddee  qquuii  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurrss  ddee  ll’’aappppoorrtt  dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  
ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ppaayyss  ppaauuvvrree  ,,  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ffaaiirree  uunnee  
aannaallyyssee  ssuurr  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  BBaannqquuee      MMoonnddiiaallee  ((BBMM))  ppoouurr  ccoonndduuiirree  llee  CCoonnggoo  RRDD  àà  
aatttteeiinnddrree  llee  sseeuuiill  iiddééaall  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  nnoouuss  tteennoonnss  àà  rreemmeerrcciieerr  llee  pprrooffeesssseeuurr  NNTTUUAARREEMMBBAA  OONNFFRREE    
ppoouurr  aavvooiirr  aacccceeppttéé  ddee  ddiirriiggeerr  ccee  ttrraavvaaiill  mmaallggrréé  sseess  mmuullttiipplleess  ooccccuuppaattiioonnss  ;;  eett  ddee  ssaa  bboonnnnee  
vvoolloonnttéé  ddee  mmeettttrree  aauu  sseerrvviiccee  ddee    llaa  nnaattiioonn  ddeess  éélliitteess  iinntteelllleeccttuueelllleess  aaddééqquuaatteess  ppoouurr  ssoonn  
ddéévveellooppppeemmeenntt..    

QQuuee  ll’’aassssiissttaanntt    KKAAYYEEMMBBEE    RRoollaanndd    ttrroouuvvee  eenn  cceess  lliiggnneess  nnoottrree  ggrraattiittuuddee  
ppoouurr  llee  sseennss  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  qquu’’iill  nnoouuss  aa  iinnccuullqquuéé  ppaarr  sseess  rreemmaarrqquueess  ;;   aauu--ddeellàà  
ddeessqquueelllleess  ssee  ppllaaccee  ssoonn  ssoouuccii  ddee  ffaaiirree  ddee  nnoouuss  ddeess  hhoommmmeess,,    ccaappaabblleess    ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  
ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  nnoottrree  ssoocciiééttéé..  

RReeccoonnnnaaiissssoonnss  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ccoommbbiieenn  ggrraannddee  ddee  iimmppoorrttaannttee  ffiigguurreess  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  GGrraannddeess  eennttrreepprriisseess  ::    MMoonnssiieeuurr  llee  cchheeff  ddee  
bbuurreeaauu  MMaammaakkaallaa,,  MMoonnssiieeuurr  BBwwaammbbiissii  GGuuyy,,  MMoonnssiieeuurr  KKaammwwaannggaa  MMoommaatt,,  MMoonnssiieeuurr  
AAmmiissii  AAllii  SSaaiiddii,,  MMoonnssiieeuurr  BBoottoo,,  MMoonnssiieeuurr  KKaaddiimmaa,,  MMoonnssiieeuurr  LLuuzzoollaannuu,,  MMoonnssiieeuurr  
KKiinniiuummbbaa  ssaammyy,,  MMaaddaammee  IIlleellaa  MMppuuttuu  TThhéérrèèssee,,  MMaaddaammee  NNggooyyaa  TThhéérrèèssee,,  MMaaddaammee  BBoollaa  
MMaarriiee,,  MMaaddaammee  SSaalluummuu  RRééggiinnee,,  MMaaddaammee  MMwwiikkoossoollee,,  MMaaddaammee  NNggiillaa  LLaaeettiittiiaa,,  MMaaddaammee  
AAnniittee,,  MMaaddaammee  CChhiirraa  CChhaannttaallee,,  MMaaddaammee  NNddiibbuu  SSyymmpphhoonniiee..      

PPeennssoonnss  ééggaalleemmeenntt  àà  nnooss  aammiiss  eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  RRooddrriigguuee  KKiiaannggeebbeennii,,  ,,  YYeebbee  
AAuugguussttiinn,,  NNaaddèèggee  MMuuyyeekkee,,  AAnnuunnggaa  TTéérrèèssee,,  RRuutthh  KKaannaamm  AAssuull  CCeeddrriinnee,,  eett  ttoouuss  lleess  
ppeennssiioonnnnaaiirreess  dduu  ccoouullooiirr  2277bbiiss..    

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  lleess  pplluuss  aaiimmaabblleess  àà  nnooss  ppaarreennttss  MMaatteemmuu  NNoorrbbeerrtt  eett  
BBuunngguu  MMaarrcceelllliinnee,,  ppoouurr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  iinnffaattiiggaabbllee  ddee  ssuubbvveenniirr  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  nnoottrree  
ffoorrmmaattiioonn..  QQuu’’uunn  ggrraanndd  qquuoottaa  ddee  ggrraattiittuuddee  ssooiitt  aaddrreesssséé  àà  nnooss  OOnncclleess  SSttéépphhaannee  BBuunngguu  eett  
DDrr..  JJPP  BBuunngguu  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aaccttiivvee  àà  nnoottrree  vviiee..  PPuuiissssee  ttoouuss  lleess  ppaarreennttss  ttrroouuvveenntt  
eenn  cceess  lliiggnneess  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  ggrraattiittuuddee..  

QQuuee  nnooss  oonncclleess,,  ttaanntteess,,  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss,,  ccoouussiinnss  eett  ccoouussiinneess  pplluuss  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  IIrrèènnee..GG  ,,GGeettoouu..BB,,  nneevveeuuxx  eett  nniièècceess,,  iinnttééggrriissmmee  oobblliiggee,,  ttrroouuvveenntt  eenn  ccee  
ttrraavvaaiill  uunnee  lliiggnnee  ddee  vviiee  àà  ssuuiivvrree..    

NNooss  iinnttiimmeess  rreemmeerrcciieemmeennttss  àà  nnoottrree  tteennddrree  eett  aaiimmaabbllee  ffiiaannccééee  RReennnnaattee--
RReenn’’ooss  LLiikkeennggeelloo  ppoouurr  ttoouuss  lleess  tteemmppss,,  lleess  ssaaccrriiffiicceess  eenndduurrééss  eennsseemmbblleess..  QQuu’’eellllee  ttrroouuvvee  eenn  
cceess  lleettttrreess  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  aammoouurr  eenn  eellllee..    

QQuuee  ttoouuttee  ââmmee  cchhrrééttiieennnnee  ttrroouuvvee  iiccii  uunn  sseennss  ddee  ll’’eesssseennccee  dduu  TTrrèèss--hhaauutt..  

OOsswwaarrii  kkaammbbaammbbaa  iissaaaacc  
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AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  EETT  SSIIGGLLEESS  

AACCAA      ::  AAggeennccee    ppoouurr  ll’’AAssssuurraannccee  dduu  CCoommmmeerrccee  eenn  AAffrriiqquuee..  

                                          AAffrriiqquuee  

AAIIDD    ::  AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

AAMMGGII    ::  AAggeennccee  MMuullttiillaattéérraallee  ddee  GGaarraannttiieess  IInnvveessttiisssseemmeenntt  

AARRVV      ::  AAccccèèss  aauuxx  AAnnttiirrééttrroovviirraauuxx  

BBAADD    ::  BBaannqquuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

BBCCAA      ::  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  AAffrriiccaaiinnee  

BBCCCC      ::  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  

BBEEII    ::  BBaannqquuee  EEuurrooppééeennnnee  DD’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  

BBIIRRDD    ::  BBaannqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu      

CCAASS      ::  CCaaddrree  ddee  llaa  SSttrraattééggiiee  dd’’AAssssiissttaannccee  PPaayyss..  

CCCCIINNTT    ::  CCoonnvveennttiioonn  CCoolllleeccttiivvee  IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneellllee  NNaattiioonnaallee  dduu                                                                                                  

CCDDVV      ::  CCoonnsseeiill  eett  DDééppiissttaaggee  VVoolloonnttaaiirree  

CCIINNAATT  ::  CCiimmeenntteerriiee  NNaattiioonnaallee  

CCIIRRDDII  ::  CCeennttrree  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  RRèègglleemmeennttss  ddeess  DDiifffféérreennddss  RReellaattiiffss                

                                            aauuxx  IInnvveessttiisssseemmeennttss..  

CCNNMMLLSS  ::  CCoommmmiissssiioonn  NNaattiioonnaallee  MMuullttiisseeccttoorriieellllee  ddee  LLuuttttee  ccoonnttrree  llee  SSIIDDAA  

CCOOPPIIRREEPP  ::  ccoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  ddeess  EEnnttrreepprriisseess  dduu                

CCPPRR      ::  CCaaddrree  ddeess  PPoolliittiiqquueess  ddee  RRééiinnssttaallllaattiioonn  

                                          DDéévveellooppppeemmeenntt    

EEIISS    ::  EEvvaalluuaattiioonnss  ddee  ll’’IImmppaacctt  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  eett  SSoocciiaall  

EEPPSSPP  ::  EEnnsseeiiggnneemmeennttss  PPrriimmaaiirree,,  SSeeccoonnddaaiirree  eett  PPrrooffeessssiioonnnneell  

EESSUU    ::  EEnnsseeiiggnneemmeennttss  SSuuppéérriieeuurr  eett  UUnniivveerrssiittaaiirree  

FFMMII      ::  FFoonndd  MMoonnééttaaiirree  IInntteerrnnaattiioonnaall  

GGEECCAAMMIINNEE::  LLaa  ggéénnéérraallee  ddee  CCaarrrriièèrree  eett  ddeess  MMiinneess..  

IICCCCNN    ::  IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree    

IIOO    ::  IInnffeeccttiioonn  OOppppoorrttuunniissttee  

IISSTT    ::  IInnffeeccttiioonn  SSeexxuueelllleemmeenntt  TTrraannssmmiissssiibbllee  

LLIIBBOORR  ::  LLoonnddoonn  IInntteerrbbaanncckk  OOffffeerreedd  RRaattee  

MMBBKKSS    ::  nnoouuvveellllee  bbaannqquuee  ddee  KKiinnsshhaassaa    

MMEE      ::  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee    
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MMIIBBAA    ::  MMiinniièèrreess  ddee  BBAAKKWWAANNGGAA..  

MMOODD    ::  MMaaiittrree  dd’’OOuuvvrraaggee  DDéélléégguuéé  

OOAACC      ::  OOrrggaanniissaattiioonn  àà  ll’’AAssssiissee  BBéénnééffiicciiaaiirree  

OOCCPPTT    ::  OOffffiiccee  CCoonnggoollaaiissee  ddeess  PPoosstteess  eett  TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss..  

OOHHAADDAA    ::  OOrrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  ll’’HHaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  DDrrooiittss  ddeess  AAffffaaiirreess  eenn          

OONNAATTRRAA    ::  OOffffiiccee  NNaattiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  

OONNGG    ::  OOrrggaanniissaattiioonn  nnoonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaallee  

OOSSCC      ::  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  CCiivviillee  

PPAARR      ::  PPllaann  dd’’AAccttiioonn  ddee  RRééiinnssttaallllaattiioonn  

PPAARRRRSSAA    ::  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  àà  llaa  RReellaannccee  dduu  SSeecctteeuurr  

                                            AAggrriiccoollee  

PPAARRSSEE    ::  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  aauu  RReeddrreesssseemmeenntt  dduu  SSeecctteeuurr  dd’’EEdduuccaattiioonn  

PPCCDDSSPP    ::  PPrroojjeett  ddee  CCoommppééttiittiivviittéé  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  dduu  SSeecctteeuurr  PPrriivvéé    

PPDDPPAA    ::  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  PPooppuullaattiioonnss  AAuuttoocchhttoonneess  

PPGGEESS    ::  PPllaannss  ddee  GGeessttiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  ssoocciiaallee    

PPIIBB      ::  PPrroodduuiitt  IInnttéérriieeuurr  BBrruutt  

PPMMEEDDEE  ::  PPrroojjeett  ddee  MMaarrcchhéé  dd’’EElleeccttrriicciittéé  àà  llaa  CCoonnssoommmmaattiioonn  DDoommeessttiiqquuee  

PPNNBB      ::  PPrriixx  NNaattiioonnaall  BBrruutt  

PPNNGG      ::  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  ddee  GGaarraammbbaa  

PPNNMMLLSS    ::  PPrrooggrraammmmee  NNaattiioonnaall  MMuullttiisseeccttoorriieell  ddee  LLuuttttee  CCoonnttrree  llee  SSIIDDAA  

PPNNVV      ::  PPaarrcc  NNaattiioonnaallee  ddee  VViirruunnggaa    

                                          PPoorrtteeffeeuuiillllee    ddee  ll’’EEttaatt..  

PPPPTTEE    ::  PPaayyss  PPaauuvvrreess  ttrrèèss  EEnnddeettttééss  

PPRREEPPAANN    ::  PPrroojjeett  ddee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  RRéésseeaauuxx  ddeess  PPaarrccss  NNaattiioonnaauuxx..  

PPTTMMEE    ::  PPrréévveennttiioonn  ddee  llaa  TTrraannssmmiissssiioonn  MMèèrree//EEnnffaanntt  

RRDDCC      ::  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

RREEGGIIDDEESSOO  ::  RRééggiiee  ddee  DDiissttrriibbuuttiioonn  DD’’eeaauu    

RRVVAA      ::  RRééggiiee  ddee  VVooiieess    AAéérriieennnneess    

RRVVFF      ::  RRééggiiee  ddee  VVooiieess  fflluuvviiaalleess..  

RRVVMM      ::  RRééggiiee  ddee  VVooiieess  MMaarriittiimmeess  

SSEECCOOPPEE    ::  SSeerrvviiccee  ddee  CCoonnttrrôôllee  eett  ddee  llaa  PPaaiiee  ddeess  EEnnsseeiiggnnaannttss  

SSFFII      ::  SSoocciiééttéé  FFiinnaanncciièèrree    IInntteerrnnaattiioonnaallee    

SSNNCCCC    ::  SSoocciiééttéé  NNaattiioonnaallee  ddee  CChheemmiinn  ddee  FFeerr  ccoonnggoollaaiiss  
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SSNNEELL    ::  SSoocciiééttéé  NNaattiioonnaallee  dd’’EElleeccttrriicciittéé..  

SSOOFFRREECCOO    ::  SSoocciieettee  ddee  FFrreett  CCoonnggoollaaiiss  

SSOONNAASS    ::  SSoocciiééttéé  NNaattiioonnaallee  dd’’AAssssuurraannccee..  

                                          TTrraavvaaiill  

UUCCOOPP    ::  UUnniioonn  CCoonnggoollaaiissee  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnss  ddee  PPVVVVIIHH  

UUPPNN    ::  UUnniivveerrssiittéé  PPééddaaggooggiiqquuee  NNaattiioonnaallee..  

UUSSAA    ::  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

11..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDUU  SSUUJJEETT    

DDaannss  llee  ssoouuccii  ddee  rrééppoonnddrree  àà  ttoouutteess  lleess  eexxiiggeenncceess  

sscciieennttiiffiiqquueess,,  nnoouuss  aalllloonnss,,  aavvaanntt  dd’’eennttrreerr  àà  ll’’oobbjjeett  ddee  ccee  ppooiinntt,,  tteennttéé  ddee  

ddééffiinniirr  llee  mmoott  pprroobblléémmaattiiqquuee  eenn  vvuuee  ddee  ppaalllliieerr    pprrééaallaabblleemmeenntt  ttoouuttee  

ééqquuiivvooqquuee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  ssuurrggiirr..  

LLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  eesstt  ddééffiinniiee  sseelloonn  TTHHOOMMAASS  TTUURRNNEERR    

ccoommmmee  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  dd’’uunn  pprroobbllèèmmee  ssuusscceeppttiibbllee  àà  ll’’iinnvveessttiiggaattiioonn  

sscciieennttiiffiiqquuee11..  NNoouuss  ddééffiinniirroonnss  qquuaanntt  àà  nnoouuss  aavveecc  llee  pprrooffeesssseeuurr  

TTSSHHUUNNGGUU  BBAAMMEESSAA  ccoommmmee  pprrooccèèss  rreefflleexxiioonnnneell,,  eett    ll’’aarrtt  dd’’ééllaabboorreerr  eett  

ddee  ppoosseerr  ccllaaiirreemmeenntt  lleess  pprroobbllèèmmeess  eett  aauussssii  lleess  rrééssoouuddrree  eenn  ssuuiivvaanntt  lleeuurrss  

ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ddaannss  llaa  rrééfflleexxiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  oouu  pphhiilloossoopphhiiqquuee22    

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ttrraavveerrssee  uunnee  ccrriissee  

mmuullttiiffoorrmmee  eett  mmuullttiisseeccttoorriieellllee  àà  llaa  ssuuiittee  ddeess  ddééssoorrddrreess  nnééss  dd’’uunnee  lloonngguuee  

ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee  ccoonnfflliiccttuueellllee  qquuii  aa  pprriivvéé  llee  ppaayyss  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  

ssttrruuccttuurreellllee  ppeennddaanntt  pplluuss  dd’’uunnee  ddéécceennnniiee..  

LLeess  éévvéénneemmeennttss  ddee  ttrriissttee  mméémmooiirree,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ppiillllaaggeess  

ddee  11999911  eett  11999933  oonntt  ddééttrruuiitt  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  ccaappiittaall  pprroodduuccttiiff  dduu  ppaayyss..  LLaa  

gguueerrrree  dd’’aaggrreessssiioonn  qquu’’aa  ccoonnnnuuee  llee  ppaayyss  aa  aacccceennttuuéé  llaa  ccrriissee  eett  mmeennaaccéé  llee  

ppaayyss  ddee  ppaarrttiittiioonn..  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  aa  aammpplliiffiiéé  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  mmaaiiss    aauussssii  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  RRDDCC  ddee  11999900  àà  22000011  àà  ééttéé  

mmaarrqquuééee  ppaarr  uunn  ddééssééqquuiilliibbrree  pprrooffoonndd  ddee  llaa  bbaallaannccee  ddee  ppaaiieemmeenntt  aavveecc  

ddeess  ssoollddeess  nnééggaattiiffss  cchhrroonniiqquueess  aaccccéélléérraanntt  llaa  ddéépprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  

nnaattiioonnaallee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprriinncciippaalleess  ddeevviisseess..  LL’’aammeennuuiisseemmeenntt  ddeess  

rreecceetttteess  ddee  ll’’EEttaatt,,  llee  ddééffiicciitt  cchhrroonniiqquuee  ddee  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess,,  llaa  ppéénnuurriiee  

ddee  ddeevviissee,,  llaa  bbaaiissssee  ddee  nniivveeaauu  ddee  ll’’ééppaarrggnnee,,  llaa  bbaaiissssee  ddeess  

iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  llaa  ccoonnttrraaccttiioonn  ddee  ll’’ooffffrree..  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  aa  iinnfflluuéé  nnééggaattiivveemmeenntt  ssuurr  llee  ccaaddrree  ddee  

vviiee,,  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  ssoocciiaauuxx  eett  dduu  bbiieenn--êêttrree  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

CCeellaa  aa  pprroodduuiitt  ccoommmmee  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  nnoommbbrreeuuxx  pprroobbllèèmmeess  

pprrééooccccuuppaannttss  pprriinncciippaalleemmeenntt  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  llee  cchhôômmaaggee  eett  

ttoouutteess  sseess  ccoohhoorrtteess  dd’’eeffffeettss  ppeerrvveerrss,,  llaa  ddiissppaarriittiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddee  llaa  

pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee..  

                                                            
1 THOMAS TURNER, cours des méthodes de travail scientifique, G1 SPA, UNAZA, Campus de Lubumbashi, 1972 
2 TSHUNGU BAMESA, Cours des méthodes de travail scientifique, G1 SPA, UNILU, 1987 
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AAccttuueelllleemmeenntt  llaa  vviiee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  uunn  

rréésseeaauu  ddee  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  àà  ttrrèèss  llaarrggee  éécchheelllleess,,  llaa  ssoolliiddaarriittéé  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  pprrôônnééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssee  mmaattéérriiaalliissee  llee  

pplluuss  ssoouuvveenntt  ssooiitt  ppaarr  lleess  ccoonnttaaccttss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss,,  ssooiitt  ppaarr  lleess  rraappppoorrttss  

iinntteerrééttaattiiqquueess,,  ssooiitt  eennccoorree  ppaarr  lleess  rraappppoorrttss  eennttrreetteennuu  ppaarr  ddeess  

oorrggaanniissaattiioonnss  uunniivveerrsseelllleess,,  rrééggiioonnaalleess  oouu  ssoouuss  rrééggiioonnaalleess..  

LLaa  RRDDCC,,  ccee  ggrraanndd  ppaayyss  aauuxx  ddiimmeennssiioonnss  ccoonnttiinneennttaalleess  ppoouurrvvuu  

ddeess  rriicchheesssseess  iinnccoommmmeennssuurraabblleess  vviitt  uunn  ppaarraaddooxxee  ssaannss  pprrééccééddeenntt  ::  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunnee  ppaauuvvrreettéé  ssaannss  lliimmiittee  aalloorrss  

qquu’’eellllee  eesstt  ssiittuuééee  ddaannss  uunn  tteerrrriittooiirree  iimmmmeennsséémmeenntt  rriicchhee..  

LLaa  RRDDCC  aavvaaiitt  ccoonnnnuu,,  aavvaanntt  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,    uunnee  ssttaabbiilliittéé  

ééccoonnoommiiqquuee  àà  tteell  ppooiinntt  qquu’’eellllee  aavvaaiitt  mmêêmmee  ddééppaasssséé  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  ddee  

ttaaiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  tteellss  qquuee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  ssuudd,,  llee  NNiiggeerriiaa,,  mmaaiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

llee  ppaayyss  ssee  rreettrroouuvvee  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  ffaaiitt  

ddee  lluuii  uunn  ppaayyss  nnoonn  ccllaasssséé..  

5511  aannss,,  aapprrèèss  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee,,  llee  ppaayyss  nn’’aarrrriivvee  ttoouujjoouurrss  

ppaass  àà  ccoonnnnaaiittrree  ssoonn  eessssoorr  ;;  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  eesstt  aappppeelléé  àà  ttiisssseerr  ddeess  lliieennss  

ddee  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  

nnoottaammmmeenntt  llee  FFMMII  eett  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  aaffiinn  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  

ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

LL’’aavvèènneemmeenntt  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iissssuu  ddeess  éélleeccttiioonnss  

lliibbrreess,,  TTrraannssppaarreennttee  eett  ddéémmooccrraattiiqquuee  ddee  22000066  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  uunnee  

ddéétteennttee  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall  aa  rreeddoonnnnéé  ll’’eessppooiirr  ddee  vvooiirr  ccee  ppaayyss  

pprréécciippiitteerr  ssaa  mmaarrcchhee  ssuurr  llee  cchheemmiinn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..    

GGrrââccee  àà  ll’’eesspprriitt  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  PPrrééssiiddeenntt  JJoosseepphh  KKAABBIILLAA,,  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  oonntt  rreepprriiss  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  llaa  

RRDDCC--BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..  

DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoottrree  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  

ccoonnssiissttee  àà  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  pprriinncciippaallee  ssuuiivvaannttee  ::  qquueell  eesstt  ll’’aappppoorrtt  

ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  RRDDCC  ??  

  EEtt  cceellllee  ddee  ssaavvooiirr  ssii  cceett  aappppoorrtt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ccoommmmee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eesstt--iill  ddee  nnaattuurree  àà  ccoonndduuiirree  llaa  

RRDDCC  vveerrss  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  oouu  ddee  ll’’aassssuujjeettttiirr??    
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22..  HHYYPPOOTTHHEESSEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

EEnn  vvuuee  dd’’oobbsseerrvveerr  ddaavvaannttaaggee  nnoottrree  pprriinncciippee  qquuii  nnoouuss  oobblliiggee  àà  

ddééffiinniirr  lleess  mmoottss  qquuii  rriissqquueerraaiieenntt  ppaarr  mmééggaarrddee  àà  ccoonnffuussiioonn,,  nnoouuss  aalllloonnss  

nnoouuss  éévveerrttuueerr  àà  ddééffiinniirr  llee  mmoott  hhyyppootthhèèssee  sseelloonn  ddeeuuxx  aauutteeuurrss  aaffiinn  ddee  

ppeerrmmeettttrree  uunnee  ssaaiissiiee  eexxaaccttee  ddee  ssaa  ssuubbssttaannccee..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  nnoouuss  eemmpprruunnttoonnss  dd’’aabboorrdd  àà  PP..RROONNGGEERREE  ssaa  

ddééffiinniittiioonn  qquuee  ::  ««  ll’’hhyyppootthhèèssee  eesstt  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rrééppoonnssee  aauuxx  

qquueessttiioonnss  qquuee  ll’’oonn  ssee  ppoossee  ddee  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ffoorrmmuulleerr  eenn  ddeess  

tteerrmmeess  tteellss  qquuee  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  ll’’aannaallyyssee  ppuuiisssseenntt  ffoouurrnniirr  uunnee  

rrééppoonnssee  »»33..  PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llee  pprrooffeesssseeuurr  TTSSHHUUNNGGAA  BBAAMMEESSAA  llaa  ddééffiinniitt  

ccoommmmee  uunnee  iiddééee  ddiirreeccttiivvee  eett  pprroovviissooiirree,,  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  rrééppoonnssee  àà  uunn  

pprroobbllèèmmee,,  éémmiissee  àà  pprriioorrii  oouu  ppoosstteerriioorrii  eett  qquuii  sseerraa  ccoonnffiirrmméé  oouu  iinnffiirrmméé  

aapprrèèss  vvéérriiffiiccaattiioonn44  eett  iinnffiirrmmaattiioonn  ddee  llaa  tteennttaattiivvee  ddee  rrééppoonnssee  aapprrèèss  

vvéérriiffiiccaattiioonn  oouu  ccoonnffrroonnttaattiioonn  aavveecc  llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ttrraaccéé  

qquuee  nnoouuss  tteenntteerroonnss  ddaannss  ccee  ppooiinntt    ddoonnnneerr  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  iinnqquuiiééttuuddeess  

ssoouulleevvééeess  aauu  ppooiinntt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee..  

PPoouurr  aaiiddeerr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  àà  rreellaanncceerr  

ssoonn  ééccoonnoommiiee,,  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  aa  ffiinnaannccéé  pplluussiieeuurrss  pprroojjeettss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’aappppuuii  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  eenn  RRDDCC  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  

llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  dd’’aassssiissttaannccee  ppaayyss  ((CCAASS))  eett  ssoouuttiieenntt  lleess  cciinnqq  

ppiilliieerrss  dduu  ddooccuummeenntt  ddee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccrrooiissssaannccee  eett  ddee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  

ppaauuvvrreettéé  ((DDSSCCRRPP))  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

––  PPrroommoouuvvooiirr  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  eett  ccoonnssoolliiddeerr  llaa  ppaaiixx  ;;  

––  CCoonnssoolliiddeerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  mmaaccrroo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  aaccccéélléérreerr  llaa  

ccrrooiissssaannccee  pprroo--ppaauuvvrree  ;;  

––  AAmméélliioorreerr  ll’’aaccccèèss  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  ddee  bbaassee  eett  

rréédduuiirree  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ;;  

––  CCoommbbaattttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  VVIIHH//SSIIDDAA  ;;  eett  

––  SSoouutteenniirr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  

  

EEnn  jjuuiinn  22001111,,  llee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  eenn  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ccoommpprreenndd    1199  pprroojjeettss  eenn  ccoouurrss  

dd’’eexxééccuuttiioonn  rreepprréésseennttaanntt  uunn  eennggaaggeemmeenntt  gglloobbaall  ddee  22,,776688  mmiilllliiaarrddss  ddee  

ddoollllaarrss  UUSS  ((EEUU))..  LLeess  pprroojjeettss  ssoonntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  lliiééss  aauuxx  qquueessttiioonnss  ddee  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  

iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  eett  llaa  pprreessttaattiioonn  ddeess  

                                                            
3 RONGERE P. cité par MULUMBATI Ngasha, manuel de sociologie générale, éd.  Africa, Lubumbashi, 1980, P.21 
4 TSHUNGU.B. Op.cit. , P48 
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sseerrvviicceess  ddee  bbaassee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssaannttéé,,  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  

ssoocciiaallee..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ddee  ll’’aappppoorrtt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  RRDDCC  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddeess  pprrêêttss,,  nnee  ffaavvoorriissee  ppaass  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llaa  vviiee  

ccoonnggoollaaiissee  vvuuee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  cceess  ddeetttteess,,  llee  ddééllaaii,,  aaiinnssii  qquuee  

lleess  iinnttéérrêêttss  ffiixxééss  ppaarr  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  DD’’ooùù  llaa  RRDDCC  ddooiitt  

ccoommpptteerr  dd’’aabboorrdd  àà  sseess  eeffffoorrttss  pprroopprree,,  ll’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  eexxtteerrnnee  nnee  vviieennddrraa  

qquuee  ss’’aajjoouuttéé..      

33..  CCHHOOIIXX  EETT  IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT  

SSee  cchhooiissiirr  uunn  ssuujjeett  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  ppaassssee  ppoouurr  uunn  eexxeerrcciiccee  mmaallaaiisséé  

ssuurrttoouutt  eenn  sscciieennccee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé55..  LLee  cchhooiixx  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ppoorrttéé  ssuurr  ccee  

ssuujjeett  ss''iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd''uunn  eessssaaii  dd’’aannaallyyssee  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  

BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee    ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  

llaa  RRDDCC  ,,  EEvveeiilllleerr  llaa  sseennssiibbiilliittéé  ddeess  aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess,,  ffiinnaanncciieerrss  eett  

sscciieennttiiffiiqquueess  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  RRDDCC..    

LLaa  pprrééccaarriittéé  ddaannss  llaaqquueellllee  vviitt  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  

nnéécceessssiittee  uunnee  aaiiddee  uurrggeennttee  eett  iimmppoorrttaannttee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  RRDDCC  aa  iinniittiiéé  aavveecc  lleess  ccoonnccoouurrss  ddeess  

bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  eett  dduu  FFMMII,,  

ddeess  pprrooggrraammmmeess  aammbbiittiieeuuxx  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddee  ssoonn  ééccoonnoommiiee..  CCeess  

pprrooggrraammmmeess  oonntt  éévveeiilllléé  nnoottrree  aatttteennttiioonn  eett  nnoouuss  aavvoonnss  jjuuggéé  nnéécceessssaaiirree  

dd’’eenn  ffaaiirree  ll’’ééttuuddee  ddee  qquueellqquueess  uunnss  aaffiinn  ddee  mmiieeuuxx    eenn  ccoommpprreennddrree  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess  mmooyyeennss  uuttiilliissééss  ppoouurr  rreeddrreesssseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiaallee  dduu  ppaayyss..  

CCee  ttrraavvaaiill  vviieenntt  aappppoorrtteerr  uunnee  rrééppoonnssee,,  qquueellllee  qquu''eellllee  ssooiitt,,  àà  llaa  

qquueessttiioonn  qquuee  pplluuss  dd''uunn  ccoonnggoollaaiiss  ssee  ppoosseenntt  ssuurr  llee  bbiillaann  àà  ddrreesssseerr  ssuurr  

ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..  NNooss  aavviiss  eett  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ppoouurrrroonnss,,  

oossoonnss--nnoouuss    llee  ccrrooiirree,,  ééccllaaiirreerr  lleess  zzoonneess  dd''oommbbrree  qquuii  eenngglloouuttiisssseenntt    llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  RRDDCC..  

  

  

  

                                                            
5 SHOMBA KINYAMBA ; Méthode de recherche scientifique, éd. Mes, Kinshasa, 2005, p. 36 
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44..  MMEETTHHOODDEE  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

AA..  MMéétthhooddee  

LLaa  mméétthhooddee  eesstt  uunn  mmooyyeenn  uuttiilliisséé  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  llaa  vvéérriittéé..  RR..  

PPIINNTTOO  eett  MM..  GGRRAAWWIITTZZ,,  ddééffiinniisssseenntt  llaa  mméétthhooddee  ccoommmmee  uunn  

eennsseemmbbllee  ««  dd’’ooppéérraattiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess  ppaarr  lleessqquueelllleess  uunnee  ddiisscciipplliinnee  

cchheerrcchhee  àà  aatttteeiinnddrree  lleess  vvéérriittééss  qquu’’eellllee  ppoouurrssuuiitt,,  cceess  ddéémmoonnttrreess  lleess  

vvéérriiffiieerr..  

NNoouuss  llaa  ddééffiinniissssoonnss  qquuaanntt  àà  nnoouuss  aavveecc  CCllaauuddee  JJAAVVEEAAUU  

ccoommmmee  ééttaanntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  iinntteelllleeccttuueellllee  qquuii  vviissee  dd’’uunn  

ccôôttéé,,  àà  ééttaabblliirr  rriiggoouurreeuusseemmeenntt  uunn  oobbjjeeccttiiff  ddéétteerrmmiinnééee  eett  ddee  ll’’aauuttrree  àà  

mmeenneerr  llaa  rraaiissoonn  llee  rraaiissoonnnneemmeenntt  ppoorrttaanntt  ssuurr  cceett  oobbjjeett  ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  

pplluuss  rriiggoouurreeuussee  ppoossssiibbllee66..  

PPoouurr  mmeenneerr  àà  bboonn  ppoorrtt  nnoottrree  ééttuuddee  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  rreeccoouurrss  àà  

llaa  mméétthhooddee  ssttrruuccttuurroo--ffoonnccttiioonnnnaalliissttee..  CCeettttee  mméétthhooddee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  

ddeeuuxx  mméétthhooddeess  ffoonnccttiioonnnnaalliisstteess  eett  llaa  mméétthhooddee  ssttrruuccttuurreellllee..  

LLoorrss  qquu’’oonn  ppaarrllee  dduu  ffoonnccttiioonnnnaalliissmmee,,  oonn  ppeennssee  àà  

MMAALLIINNOOWWSSKKII  ddoonntt  lleess  œœuuvvrreess  oonntt  ccoonnssttrruuiittss  ll’’ééddiiffiiccee  ffoonnccttiioonnnnaalliissttee  

ggrraavviittaanntt  aauu  ttoouurr  ddeess  nnaattiioonnss  dd’’iinntteerrrreellaattiioonn  eett  ddee  ffoonnccttiioonn..  PP..  MMeerrcciieerr  

nnoouuss  rrééssuummee  llaa  ppeennssééee  dduu  MMAALLIINNOOWWSSKKII  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  ««  ll’’aannaallyyssee  

ffoonnccttiioonnnneellllee  aa  ppoouurr  bbuutt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ffaaiittss  ssoocciiaauuxx,,  àà  ttoouuss  lleess  

nniivveeaauuxx  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ppaarr  lleeuurr  ffoonnccttiioonn,,  ppaarr  llee  rrôôllee  qquu’’iillss  jjoouueenntt  

ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  ttoottaall  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  ppaarr  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  iillss  ssoonntt  rreelliiééss  lleess  

uunnss  aauuxx  aauuttrreess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ccee  ssyyssttèèmmee  eesstt  rreelliiéé  aauu  mmiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee  »»..77  

CCeettttee  mméétthhooddee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aannaallyysseerr  llaa  ssttrruuccttuurree  eett  llee  rrôôllee  ddee  llaa  

BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  RRDDCC..  

SSeelloonn  LLéévvii--SSttrraauussss  ««  llaa  ssttrruuccttuurree  eesstt  sseeuulleemmeenntt  uunn  mmooddèèllee  

tthhééoorriiqquuee  aabbssttrraaiitt,,  uuttiilliisséé  ppoouurr  iinntteerrpprréétteerr  eett  eexxpplliiqquueerr  lleess  ffaaiittss  eett  ccoonnssttrruuiitt  

ppaarr  lleess  cchheerrcchheeuurrss    aauuttaanntt  ppaarr  llee  rraaiissoonnnneemmeenntt  llooggiiqquuee  qquuee  ppaarr  

ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu  rrééeell  ddaannss  ccee  ccaass,,  oonn  nnee  cchheerrcchhee  ppaass  àà  aatttteeiinnddrree  ddeess  

ssttrruuccttuurreess  rrééeelllleess  mmaaiiss  àà  ééllaabboorreerr  uunn  sscchhéémmaa  aabbssttrraaiitt  ddoonntt  lleess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ffoorrmmeelllleess,,  ssuurr  llee  mmooddèèllee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  

sseeuulleess  iimmppoorrttaannttss»»..88      

  

  

                                                            
6 TSHUNGU BAMESA, Op.cit. P.72 
7 SHOMBA KINYAMBA, Op.cit, p.110 
8 Idem, , P.114. 
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BB..  TTeecchhnniiqquuee    

LLee  pprrooff  BBWWEENNDDEELLEELLEE,,  MM..,,    ssoouuttiieenntt  qquuee  lleess  tteecchhnniiqquueess  ssoonntt  

ddééffiinniieess  ccoommmmee  lleess  mmooyyeennss  àà  uuttiilliisseerr  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  uunnee  

ééttuuddee  sscciieennttiiffiiqquuee..99  

DDaannss  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  rreeccoouurrss  àà  llaa  tteecchhnniiqquuee  

ddooccuummeennttaaiirree..  LLeess  tteecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirreess  ssoonntt  aaiinnssii  ddééssiiggnnééeess  ppaarrccee  

qquu’’eelllleess  mmeetttteenntt  eenn  pprréésseennccee  llee  cchheerrcchheeuurr  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  ddee  ll’’aauuttrree  ddeess  

ddooccuummeennttss  ssuuppppoosséé  ccoonntteenniirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreecchheerrcchhééeess..  EEllllee  aa  

ccoonnssiissttéé  àà  rrééccoolltteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  nnoottrree  ééttuuddee  ddaannss  lleess  

oouuvvrraaggeess,,  rreevvuueess,,  ppéérriiooddiiqquueess,,  rraappppoorrttss,,  eettcc..  

55..  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDUU  SSUUJJEETT  

TToouutt  ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee  ddooiitt  êêttrree  ddéélliimmiittéé  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  

ddaannss  ll’’eessppaaccee..  CCeettttee  ddéélliimmiittaattiioonn  ppeerrmmeett  aauu  rrééddaacctteeuurr  dd’’éévviitteerr  lleess  

ssuuppeerrffiicciiaalliittééss  eett  llee  ddéébboorrddeemmeenntt  eett  aauu  lleecctteeuurr  ddee  ssaaiissiirr  ll’’aassppeecctt  dduu  

pprroobbllèèmmee  qquuii  aa  ééttéé  ttrraaiittéé..  

DDaannss  llee  tteemmppss,,  nnoottrree  ééttuuddee  ccoouuvvrree  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  22000066  àà  22001111..  

DDaannss  ll’’eessppaaccee,,  nnoottrree  ééttuuddee  ccoonncceerrnnee  llaa  RRDDCC..  

66..  SSUUBBDDIIVVIISSIIOONN  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

HHoorrmmiiss  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncclluussiioonn,,  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ss’’aarrttiiccuullee  

aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess..  

  LLee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  eesstt  ccoonnssaaccrréé    àà  llaa  ggéénnéérraalliittéé  ccoonncceeppttuueellllee..  

  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree,,  pprréésseennttee  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  qquuii  ffoonntt  

ssuujjeettss  ddaannss  nnoottrree  mmooddeessttee  ttrraavvaaiill..  

  LLee  ttrrooiissiièèmmee  aannaallyyssee  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ddaannss  llee  

pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  RRDDCC..    

  

  

  

  

  

                                                            
9 BWENDELELE, Cours de méthodes de travail scientifique, G1 SPA, FSSAP UNIKIN, éd,  1993-1994 inédit 
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CCHHAAPPIITTRREE  II..  DDEEPPLLOOYYAAGGEE  CCOONNCCEEPPTTUUEELL  

SSEECCTTIIOONN  11..  IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE    

11..  DDééffiinniittiioonn    

UUnnee  iinnssttiittuuttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  uunn  oorrggaanniissmmee  qquuii  ddiissppoossee  dduu  

ssttaattuutt  dd''iinnssttiittuuttiioonn,,  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  dd''eexxeerrcceerr  ddeess  aaccttiivviittééss  aauu  nniivveeaauu  

iinntteerrnnaattiioonnaall1100..    LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ssoonntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  

ffiinnaanncciièèrreess,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  nnoonn--pprriivvééeess,,  qquuii  aappppoorrtteenntt  ddeess  ffiinnaanncceemmeennttss  

aauuxx  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddeess  ppaayyss  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  oouu  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ddee  ppaayyss  ooùù  

ll''oonn  vveeuutt  ffaavvoorriisseerr  ll''iinnvveessttiisssseemmeenntt..  DDaannss  cceett  oorrddrree  dd’’iiddééee,,  nnoouuss  ddiirroonnss  

qquuee  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ssoonntt  ddeess  oorrggaanneess  aayyaanntt  

ddeess  ssttaattuuttss  dd’’iinnssttiittuuttiioonnss,,  lleeuurrss  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’eexxeerrccééss  ddeess  aaccttiivviittééss  aauu  

nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  

LLeess  aaccccoorrddss  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss  ssiiggnnééss  llee  2222  jjuuiilllleett  11994444  àà  BBrreettttoonn  WWooooddss  

aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ccrrééeerr  llee  FFMMII  eett  llaa  BBIIRRDD,,  ppoouurr  llaa  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ll''EEuurrooppee  eett  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ffiinnaanncciièèrree  

iinntteerrnnaattiioonnaallee..  LLaa  BBIIRRDD,,  ssuurrnnoommmmééee  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ppaarr  lleess  

jjoouurrnnaalliisstteess,,  ss''eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  ssuuiivvaanntteess  eenn  GGrroouuppee  

BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  qquuii  rreeggrroouuppee  sseess  ""bbrraanncchheess""  ssuucccceessssiivveemmeenntt  ccrrééééeess  

((AAIIDD,,  SSFFII,,  AAMMGGII,,  IICCSSIIDD))..1111  

22..  LL’’AAppppoorrtt  dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ééccoonnoommiiqquuee    dd’’uunn  ppaayyss  ssoouuss  ddéévveellooppppéé  

LL’’aappppoorrtt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ss’’iinnssèèrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  

ll’’aappppoorrtt  ddee  ll’’aaiiddee  eexxttéérriieeuurree  ddaannss  lleess  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  

nnaattiioonn..    

  

AA  ccee  pprrooppooss,,  iill  eexxiissttee  uunnee  ccoonnttrroovveerrssee  eennttrree  cceeuuxx  qquuii  ppeennsseenntt  

qquuee  ll’’aaiiddee  eexxttéérriieeuurree  ccoonnttrriibbuuee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  eett  cceeuuxx  qquuii  ddééffeennddeenntt  

qquuee  ll’’aaiiddee  eexxttéérriieeuurree  eesstt  uunn  mmééccaanniissmmee  dduu  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt..  

CCoommmmee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  bbiieenn  llee  rreemmaarrqquueerr  iill  eexxiissttee  ddeeuuxx  tthhèèsseess  ::  llaa  tthhèèssee  

ooppttiimmiissttee  eett  ppeessssiimmiissttee..  

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  tthhèèssee  ppeessssiimmiissttee,,  eellllee  eesstt  ssuurrttoouutt  

ll’’œœuuvvrree  ddeess  ppeennsseeuurrss  dduu  ssuudd..  PPoouurr  cceess  ddeerrnniieerrss  ll’’aaiiddee  eexxttéérriieeuurree  ccrrééee  

uunnee  ddééppeennddaannccee  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  ppaayyss  aaiiddééss,,  ll’’iinnggéérreennccee  ddaannss  lleeuurr  

                                                            
10 http://www.google.com  
11 http://www.worldbank.org 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Statut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_financi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_financi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Bretton_Woods
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods
http://www.google.com/
http://www.worldbank.org/
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ppoolliittiiqquuee  iinntteerrnnee,,  llaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  eett  ssuurrttoouutt  ll’’aaiiddee  

eexxttéérriieeuurree  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ll’’eennddeetttteemmeenntt  ddeess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss..  CCeett  

eennddeetttteemmeenntt  bbllooqquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  lleess  ddiittss  ppaayyss..  

  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  

ffiinnaanncciièèrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  lleess  aauutteeuurrss  ppeennsseenntt  qquu’’eelllleess  ssoonntt  aauu  sseerrvviiccee  

ddeess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss..  LL’’aaiiddee  ooccttrrooyyééee  ppaarr  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoonntt  lliiééeess  àà  uunn  

cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  ll’’oonn  aappppeellllee  llaa  ccoonnddiittiioonnnnaalliittéé»»..  LLee  

FFMMII  eett  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  eenn  ssoonntt  ddeess  cchhaammppiioonnss..  CCeess  ccoonnddiittiioonnss  ssuurr  llee  

ppllaann  ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquueess  ssoonntt  pprreessqquuee  cceellllee  qquu’’eexxiiggeenntt  lleess  ppaayyss  

ddéévveellooppppééss  aavvaanntt    ddee  vvoolleerr  aauu  sseeccoouurrss  ddeess  ppaayyss  ppaauuvvrreess..  

LL’’eennddeetttteemmeenntt  ccoonnssttiittuuee  llaa  pplluuss  ggrraannddee  eett  mmaauuvvaaiissee  

ccoonnssééqquueennccee  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddaannss  lleess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ccaarr  iill  ttrraannssffoorrmmee  cceess  

ddeerrnniieerrss  aauuxx  eexxppoorrttaatteeuurrss  nneettss  ddee  ccaappiittaauuxx..  QQuueellqquueess  mmiilllliioonnss  aaccccoorrddééss  

àà  ttiittrree  ddee  ll’’aaiiddee  rraappppoorrtteenntt  bbeeaauu  ppoouurr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ccee  qquuii  aavvaaiitt  ppoouusssséé  

llee  ffeeuu  pprrééssiiddeenntt  MMoobbuuttuu  àà  ssee  ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  qquuii  aaiiddee  qquuii  ??  

  

LL’’iinnccaappaacciittéé  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ddeetttteess  pplloonnggee  lleess  ppaayyss  

ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ddaannss  uunn  ccyyccllee  iinnffeerrnnaall  ddee  ll’’eennddeetttteemmeenntt  eett  dduu  cceerrccllee  

vviicciieeuuxx  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  ccaarr  ppoouurr  rreemmbboouurrsseerr  lleeuurrss  ddeetttteess,,  lleess  ppaayyss  ssoouuss--

ddéévveellooppppééss  ssoonntt  ppaarrffooiiss  oobblliiggééss  ddee  ss’’eennddeetttteerr..  

  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  cceerrttaaiinneess  ppoolliittiiqquueess  ddee  cceess  iinnssttiittuuttiioonnss  oonntt  ééttéé  

ffoorrtteemmeenntt  ccrriittiiqquuééeess..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’aajjuusstteemmeenntt  ssttrruuccttuurreell  

dduu  FF..MM..II  eett  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..  

CCeeppeennddaanntt,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  aauussssii  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  

nnoonnoobbssttaanntt  cceettttee  rrééaalliittéé,,  lleess  ppaayyss  ssoouuss  ddéévveellooppppééss  pprrééffèèrreenntt  ll’’aaiiddee  

pprroovveennaanntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  mmuullttiillaattéérraallee  qquuee  cceellllee  ooccttrrooyyééeess  ppaarr  lleess  EEttaattss  

qquuii  nnee  lleeuurr  llaaiissssee  ppaass  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppoossssiibbiilliittééss  eett  dd’’aauuttoonnoommiiee..  

QQuuaanntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  tthhèèssee  ooppttiimmiissttee,,  eellllee  eesstt  ssuurrttoouutt  

ssoouutteennuuee  ppaarr  lleess  eexxppeerrttss  eett  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddee  ppaayyss  ddéévveellooppppééss..  CCeess  

ddeerrnniieerrss  ssoouuttiieennnneenntt  qquuee  ll’’aaiiddee  eexxttéérriieeuurree,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cceellllee  

pprroovveennaanntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ccoonnttrriibbuueenntt  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  lleess  ppaayyss  ssoouuss  ––  ddéévveellooppppééss  ccaarr  eellllee  ccoonnssttiittuuee  lleess  

ccaappiittaauuxx  ddoonntt  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  bbeessooiinn  ppoouurr  ffiinnaanncciieerr  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt..  
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SSEECCTTIIOONN  22..  LLEE  SSOOUUSS--DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

11..    DDééffiinniittiioonn  

LLee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  sseerraaiitt  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddaannss  uunn  cceerrttaaiinn  

ppaayyss  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’oobbssttaacclleess  qquuii  ll’’eemmppêêcchheerraaiieenntt  ddaannss  llaa  vvooiiee  

dduu  pprrooggrrèèss..  

LLee  ssoouuss  ddéévveellooppppeemmeenntt  éévvooqquuee  ll’’iiddééee  ddee  ssttaaggnnaattiioonn..  LLee  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  iimmpplliiqquuee  llaa  nnoottiioonn  ddee  mmoouuvveemmeenntt,,  ddee  ddyynnaammiissmmee,,  ddee  

mmaarrcchhee  eenn  aavvaanntt..    

PPoouurr  lleess  ccaappiittaalliisstteess,,  ««  eesstt  ssoouuss  ddéévveellooppppéé  uunn  ppaayyss  ddaannss  

lleeqquueell  llee  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  eesstt  bbaass  eenn  ccoommppaarraaiissoonn  ddee  cceelluuii  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  

dduu  CCaannaaddaa,,  ddee  ll’’AAuussttrraalliiee  eett  ddee  ll’’EEuurrooppee  oocccciiddeennttaallee1122  

DDééffiinniittiioonn  bbiieenn  ccaappiittaalliissttee  qquuii  rraammèènnee  ttoouutt  eenn  tteerrmmeess  

mmoonnééttaaiirreess  eett  qquuii  iiggnnoorree  ll’’eesssseennttiieell,,  llee  pprroobbllèèmmee  ssoocciiaall  eett  hhuummaaiinn  dduu  

ssoouuss  ddéévveellooppppeemmeenntt..    

  

CCeerrtteess  llaa  nnoottiioonn  ddee  rreevveennuu  ppaarr  ttêêttee  eesstt  uuttiillee  eett  nnoouuss  nnee  

ppoouuvvoonnss  nnoouuss  eenn  ppaasssseerr,,  mmaaiiss  eellllee  nnee  ffaaiitt  qquuee  ccoonnssttaatteerr  llee  ssoouuss  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  eellllee  nn’’eenn  eexxpplliiqquuee  ppaass  lleess  ccaauusseess..    

  

PPoouurr  lleess  mmaarrxxiisstteess,,  llee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  

ddééffiinniissssaabbllee  ppaarr  uunn  rreettaarrdd;;  mmaaiiss  uunn  bbllooccaaggee  ssttrruuccttuurreell  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddûû  

aauuxx  eeffffeettss  ddee  llaa  ddoommiinnaattiioonn  ddeess  ppaayyss  iinndduussttrriieellss..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  llee  

ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  llee  pprroodduuiitt  dduu  ssyyssttèèmmee  ccaappiittaalliissttee  

mmoonnddiiaall,,  eett  iill  eesstt  ppaarrttii  iinnttééggrraannttee  ddee  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  IIll  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  

ssuurrmmoonnttéé  qquuee  ppaarr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  cceettttee  ddééppeennddaannccee  eett  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

qquu’’eellllee  ccoonnccoouurrtt  àà  mmaaiinntteenniirr..  OOnn  mmeessuurree  àà  qquueell  ppooiinntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

nn’’eesstt  ppaass  uunn  pprroobbllèèmmee  ééccoonnoommiiqquuee  ssoolluubbllee  ppaarr  ll’’iinnjjeeccttiioonn  ddeess  ccaappiittaauuxx  

mmaaiiss  dd’’aabboorrdd  uunn  pprroobbllèèmmee  ppoolliittiiqquuee1133..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ddaannss  lleess  ffaaiittss,,  lleess  

ffrreeiinnss  rrééssiiddeenntt  ddaannss  llaa  nnaattuurree  mmêêmmee  ddee  ll’’ééccrraassaannttee  mmaajjoorriittéé  ddeess  rrééggiimmeess  

eenn  ppllaaccee,,  eett  lleess  ffrreeiinnss  ssoonntt  ppoolliittiiqquueess  eett  ssoocciiaauuxx..    

LLee  ddéémmooggrraapphhee  AAllffrreedd  SSAAUUVVYY,,  ddoonntt  lleess  ttrraavvaauuxx  ssoonntt  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  pprréécciieeuuxx  ppoouurr  qquuii  vveeuutt  ccoommpprreennddrree  lleess  ppaayyss  dduu  ttiieerrss  

mmoonnddee,,  pprrooppoossee  ddaannss  ssoonn  oouuvvrraaggee  EEccoonnoommiiee  eett  PPooppuullaattiioonn  uunnee  ddiizzaaiinnee  

ddee  tteessttss  dduu  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  ffoorrttee  mmoorrttaalliittéé,,  ffoorrttee  ffééccoonnddiittéé,,  

aalliimmeennttaattiioonn  iinnssuuffffiissaannttee,,  ffoorrttee  pprrooppoorrttiioonn  dd’’iilllleettttrrééss,,  ffoorrttee  pprrooppoorrttiioonn  ddeess  

ccuullttiivvaatteeuurrss  eett  ddeess  ppêêcchheeuurrss,,  ssoouuss  ll’’eemmppllooii  ppaarr  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmooyyeennss  

ddee  ttrraavvaaiill,,  aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ffeemmmmee,,  ttrraavvaaiill  aabbuussiiff  ddee  ll’’eennffaanntt,,  

                                                            
12 RIGOTARD JEAN, L’incertitude bataille du développement, PRIVAT, Paris, 1967, p.183.. 
13 CHALIAND Gérard, Mythe révolutionnaire du tiers monde, éd. Politique, Paris, 1976, p.34. 
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aabbsseennccee  oouu  ffaaiibbllee  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee,,  rrééggiimmee  ppoolliittiiqquuee  aauuttoorriittaaiirree  

ssoouuvveenntt  aauuttooccrraattiiqquuee..  

    

CCeerrtteess,,  llee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  nnee  ssee  mmaanniiffeessttee  ppaass  aavveecc  llaa  

mmêêmmee  iinntteennssiittéé  ddaannss  ttoouuss  lleess  ppaayyss..  CCeerrttaaiinnss  dd’’aaiilllleeuurrss  ssoonntt  pplluuss  eenn  

aavvaannccee  qquuee  dd’’aauuttrreess  ssuurr  llaa  vvooiiee  dduu  ssaalluutt  ppuuiissqquu’’iillss  oonntt  ddééjjàà  llaarrggeemmeenntt  

eennttaamméé  llee  pprroocceessssuuss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..  AA  ll’’iinnvveerrssee,,  cceeuuxx  qquuii  aatttteennddeenntt  

mmoolllleemmeenntt  lleess  sseeccoouurrss  dduu  cciieell  nnee  ssoonntt  ppaass  pprrèèss  ddee  vveenniirr  àà  bboouutt  ddee  lleeuurrss  

ddiiffffiiccuullttééss..    

CCeeppeennddaanntt,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  cceess  ppaayyss  vviitt  ddaannss  uunnee  ééccoonnoommiiee  

pprriimmiittiivvee  ::  ll’’aaggrriiccuullttuurree  yy  pprrééddoommiinnee  eett  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  yy  eesstt  ppeeuu  

ppoouussssééee,,  llee  sseecctteeuurr  ccoommmmeerrcciiaall  jjoouuee  uunn  rrôôllee  ddiisspprrooppoorrttiioonnnnéé  aavveecc  sseess  

ffoonnccttiioonnss  nnoorrmmaalleess,,  eett  lleess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  ppaarraassiitteess  ffooiissoonnnneenntt  dduu  

pprroodduucctteeuurr  aauu  ccoonnssoommmmaatteeuurr..    

  

LL’’ééccoonnoommiiee  rreeppoossaanntt  ssuurr  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  qquueellqquueess  pprroodduuiittss  

aaggrriiccoolleess  oouu  mmiinnéérraauuxx,,  eesstt  dd’’uunnee  ddaannggeerreeuussee  ffrraaggiilliittéé,,  ssoouummiissee  ââ  ttoouuss  lleess  

aallééaass  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ;;  qquuee  lleess  ccoouurrss  bbaaiisssseenntt  oouu  

ss’’eeffffoonnddrreenntt  eett  cc’’eesstt  llaa  mmiissèèrree  qquuii  ss’’aabbaatt  dd’’uunn  ccoouupp  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn..    

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  llaa  nnoottiioonn  ddee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  ggéénnéérraallee,,  

eellllee  rreeccoouuvvrree  ddeess  rrééaalliittééss  ssii  ddiivveerrsseess  qquu’’iill  eesstt  àà  ccrraaiinnddrree  qquuee  ll’’oonn  aarrrriivvee  

jjaammaaiiss  àà  eenn  ddoonnnneerr  uunnee  ddééffiinniittiioonn  ssaattiissffaaiissaannttee  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee..    

  

CCoommppttee  tteennuu  ddeess  rrééfflleexxiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  ««  EEsstt  ssoouuss--  

ddéévveellooppppéé  uunn  ppaayyss  ddaannss  lleeqquueell  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxiisstteennccee  oouu  ddee  

ssttrruuccttuurreess  ppoolliittiiccoo  ssoocciiaalleess  iinnaaddaappttééeess  aauu  mmoonnddee  mmooddeerrnnee,,  ppaarrffooiiss  ddee  

ddeeuuxx  eennsseemmbblleess,,  rreettaarrddeenntt  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  ssoocciiaauuxx  vveerrss  llee  

pprrooggrrèèss,,  ggêênneenntt  llee  pplleeiinn  ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ddee  ll’’hhoommmmee,,  ffrreeiinneenntt  llaa  mmiissee  eenn  

vvaalleeuurr  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattiioonnaalleess,,  mmaaiinnttiieennnneenntt  ll’’ééppaarrggnnee  llooccaallee  ddaannss  

ddeess  lliimmiitteess  iinnssuuffffiissaanntteess,,  eemmppêêcchheenntt  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ssaa  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  vveerrss  ddeess  ffoorrmmeess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoommpplleexxeess1144  

22..  LLeess  ccaauussee  dduu  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  

LLeess  ccaauusseess  nnoouuss  ppaarraaiisssseenntt  tteenniirr  ssooiitt  àà  ll’’aaccttiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  

dd’’oorrddrree  iinntteerrnnee  aauuxx  ppaayyss  ccoonnssiiddéérrééss,,  ssooiitt  àà  cceellllee  ddeess  ffaacctteeuurrss  iinntteerrvveennaanntt  

ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr..  

  

  

  

                                                            
14 RIGOTARD.J, Op.cit, p.30.   
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22..11..  LLeess  ccaauusseess  iinntteerrnneess  

NNoouuss  éénnuumméérroonnss  ttrrooiiss  ccaauusseess  ::  

––  CCaauusseess  nnaattuurreelllleess  

––  CCaauusseess  hhuummaaiinneess    

––  CCaauusseess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess..    

  

aa..  LLeess  ccaauusseess  nnaattuurreelllleess  

  

CCeerrttaaiinnss  aauutteeuurrss  ccoonnssiiddèèrreenntt  llee  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoommmmee  

uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn    iinnéévviittaabbllee  ddeess  iinnééggaalliittééss  nnaattuurreelllleess1155..  CCeess  iinnééggaalliittééss  

ssoonntt  ::    

  

––  SSooiitt  dd’’oorrddrree  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  ppaarrttiiccuullaarriittéé  nnaattuurreellllee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

rrééggiioonnss,,  

––  SSooiitt  dd’’oorrddrree  cclliimmaattiiqquuee,,  iill  eesstt  aasssseezz  vvrraaii  qquuee  llaa  ttrrèèss  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  

ddeess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ssee  ttrroouuvvee  ssiittuuééee  ddaannss  lleess  zzoonneess  

ssuubbttrrooppiiccaalleess  eett  iinntteerrttrrooppiiccaalleess  ddee  nnoottrree  ppllaannèèttee..  PPaarr  ccoonnttrree,,  llaa  

pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss  ssoonntt  ddeess  ppaayyss  ddee  cclliimmaatt  tteemmppéérréé..    

  

IIll  ss’’eennssuuiitt  qquuee  ddaannss  lleess  ppaayyss  àà  cclliimmaatt  ««  cchhaauudd  »»,,  bbeeaauuccoouupp  ddeess  

rriissqquueess  ppeeuuvveenntt  pprroovvooqquueerr  ddeess  mmaallaaddiieess  tteelllleess  qquuee  llaa  mmaallaarriiaa,,  ffiièèvvrree  

jjaauunnee,,  mmaallaaddiiee  dduu  ssoommmmeeiill,,  ppaarraassiitteess  ddee  ttoouutteess  ffoorrmmeess  ((aammiibbee,,  ……))  ssaannss  

ccoommpptteerr  lleess  mmaallaaddiieess  ccoommmmuunneess  àà  ttoouuss  lleess  cclliimmaattss  tteelllleess  qquuee  llaa  

ttuubbeerrccuulloossee..    

  

––  SSooiitt  dd’’oorrddrree  aaggrriiccoollee  ::  lleess  ssoollss  ttrrooppiiccaauuxx  ssoonntt  bbiieenn  llooiinn,,  eenn  ggéénnéérraall,,  

dd’’aavvooiirr  llaa  ffeerrttiilliittéé  ppoouurr  ll’’aaggrriiccuullttuurree..  IIllss  ssoonntt,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  

bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ffrraaggiilleess,,  eexxppoossééss  àà  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  iinntteemmppéérriieess  eett  

aavvéérrééss  ssuurrttoouutt  iinnaaddaappttééss  aauuxx  mméétthhooddeess  mmooddeerrnneess  ddee  mmiissee  eenn  

ccuullttuurree,,  aavveecc  rreeccoouurrss  aauuxx  eennggiinnss  mmééccaanniiqquueess..  

  

DDoonncc,,  lleess  ssoollss  ttrrooppiiccaauuxx  ssoouuffffrreenntt  dd’’iinnffeerrttiilliittéé  eett  ddee  llaa  

ppaauuvvrreettéé..    NNééaannmmooiinnss,,  cceess  ffaacctteeuurrss  nnééggaattiiffss  ppeerrmmaanneennttss  ppaass  eemmppêêcchhéé,,  

ddaannss  llee  ppaasssséé,,  llaa  nnaaiissssaannccee,,  ddaannss  ddeess  rrééggiioonnss  ssoouuss--ddéévveellooppppééeess,,  ddeess  

pprrooggrrèèss  bbrriillllaannttss  qquuii  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  eenn  bbiieenn  ddeess  ddoommaaiinneess,,  ââ  ddeess  nniivveeaauuxx  

qquuee  ll’’EEuurrooppee  oocccciiddeennttaallee,,  ddoonntt  llaa  pprroommoottiioonn  nn’’eesstt  qquuee  ffoorrtt  rréécceennttee,,  nn’’aa  

aatttteeiinntt  qquuee  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ttaarrdd..1166  

  

DD’’aauuttrreess  ppaarrtt,,  ddeess  vvaasstteess  rrééggiioonnss  ssoouuss--ddéévveellooppppééeess  ssoonntt  

ssttrriicctteemmeenntt  ssiittuuééeess  hhoorrss  ddee  llaa  zzoonnee  ttrrooppiiccaallee  ::  CChhiinnee  dduu  NNoorrdd,,  

                                                            
15 MATUZA KABE. Ethique et Développement,  Ie cas du Zaïre, Zenda, Kinshasa, 1987, p.61. 
16 LACOSTE, Les pays sous développés, PUF, Paris, 1965, p.50. 
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MMééddiitteerrrraannééee,,  ll’’EEuurrooppee  cceennttrraallee  qquuii,,  eelllleess  aauussssii,,  oonntt  ééttéé  ssiièèggee  ddeess  

cciivviilliissaattiioonnss  rreemmaarrqquuaabblleemmeenntt  ddéévveellooppppééeess..  

  

IIll  nnee  ppaarraaiitt  ddoonncc  ppaass  ppoossssiibbllee  dd’’éévvooqquueerr  ll’’eeffffeett  ccaauusseess  

nnaattuurreelllleess  ppeerrmmaanneenntteess  ppoouurr  rreennddrree  ccoommppttee  dduu  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  

ppuuiissqquuee  lleess  ccaauusseess  nnaattuurreelllleess  nnee  ssuuffffiisseenntt  ppaass  àà  eexxpplliiqquueerr  llee  ssoouuss--

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  lleess  ccaauusseess  nnee  sseerraaiieenntt--eelllleess  ppaass  dd’’oorrddrree  hhuummaaiinn  ??    

  

bb..  LLeess  ccaauusseess  hhuummaaiinneess    

  

EEnn  qquuooii  ll’’hhoommmmee  lluuii--mmêêmmee  ppeeuutt--iill  bbiieenn  ccoonnssttiittuueerr  ll’’uunnee  ddeess  

ccaauusseess  dduu  ssoouuss  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ??  

  

VVrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  rrééggiimmee  dd’’aaccttiivviittéé  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ll’’hhoommmmee  rreepprréésseennttee  ll’’aaggeenntt  eesssseennttiieell  ddee  cceettttee  aaccttiivviittéé..    

  

LLaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’aappttiittuuddee  eett  ddeess  ccaappaacciittééss  ddee  ttrraavvaaiill  ddooiitt  êêttrree  

éévvooqquuééee  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu..  LLàà  ooùù  cceellllee--ccii  ffaaiitt  ddééffaauutt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  ddee  pprrooggrrèèss  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé  ddeess  

ppaarreesssseeuuxx..    

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  MMUUTTUUZZAA  ssoouulliiggnnee  qquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  

ppaayyss  ddee  rraaccee  bbllaanncchhee  eesstt  ddoonncc  ssoouuvveenntt  eexxpplliiqquuéé  ppaarr  ddeess  qquuaalliittééss  

iinnttrriinnssèèqquueess  ddee  cceettttee  ppooppuullaattiioonn  iinndduussttrriieeuussee,,  hhaabbiillee,,  ppeerrsséévvéérraannttee,,  

éénneerrggiiqquuee  eett  eennttrreepprreennaannttee..1177  

DDoonncc,,  lleess  hhoommmmeess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  eennlliissééss  ddaannss  ddeess  

hhaabbiittuuddeess  rroouuttiinniièèrreess,,  mmaaiiss  aacccceepptteerr  eett  mmêêmmee  rreecchheerrcchheerr  lleess  iinnnnoovvaattiioonnss  

qquuii  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ppaarr  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  rreennddeemmeennttss  eett  llee  

ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddee  mméétthhooddee  ddee  pprroodduuccttiioonn..    

  

cc..  LLeess  ccaauusseess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

  

««  FFaaiitteess  ddee  bboonnnnee  ppoolliittiiqquuee  eett  vvoouuss  ppoouurrrreezz  pprréétteennddrree  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

rraappiiddee  »»,,  ccaarr  uunnee  mmaauuvvaaiissee  ppoolliittiiqquuee  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eellllee--

mmêêmmee  oouu  ddee  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  aaffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess  dduu  ppaayyss  nnee  ppeeuutt  qquuee  

ccoonnssttiittuueerr  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ffrreeiinnaaggee  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddééssiirrééee..  

22..22..  LLeess  ccaauusseess  eexxtteerrnneess  

AA..  LLeess  ccaauusseess  dd’’oorrddrree  ppoolliittiiqquuee  lliiééeess  àà  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  

  

PPoouurr  bbiieenn  rreelleevveerr  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccoolloonniiaallee  ssuurr  lleess  

ppoossssiibbiilliittééss  eett  mméétthhooddeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  

                                                            
17 MUTUZA, K., Op.cit, p.62. 
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ddééppeennddaanntt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  ffaaiirree  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  dd’’aannaallyyssee  rreepprréésseennttéé  

ppaarr  llee  jjeeuu  ccoommpplleexxee  ddeess  ««  eeffffeettss  ddee  ddoommiinnaattiioonn  »»..  

  

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  lleess  ccoolloonniissaatteeuurrss  oonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddeess  

mmééccaanniissmmeess  eeffffiiccaacceess,,  ppoouuvvaanntt  eexxeerrcceerr  ddeess  eeffffeettss  ssuurr  lleess  ééccoonnoommiieess  

ddeess  ppaayyss  ssoouuss  ddoommiinnaattiioonn  ccoolloonniiaallee..  CCeess  eeffffeettss  nnééggaattiiffss,,  ss’’iill  ffaauutt  lleess  

qquuaalliiffiieerr  aaiinnssii,,  ssoonntt::1188  

  

––  LLeess  ccuullttuurreess  iinndduussttrriieelllleess  ccoonndduuiitteess  ddee  tteellllee  ssoorrttee  qquu’’eelllleess  

aabboouuttiisssseenntt  àà  ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  rraappiiddee  dduu  ssooll  àà  ll’’aabbaannddoonn  ppaarr  lleess  

ppaayyssaannss  aauuttoocchhttoonneess  ddeess  ccuullttuurreess  vviivvrriièèrreess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  aauu  pprrooffiitt  

dd’’uunnee  mmoonnooccuullttuurree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ggéénnéérraattrriiccee  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  ddee  

ffrraaggiilliittéé,,  eennffiinn  aauu  ddééppllooiieemmeenntt  aabbuussiiff  ddee  mmaannœœuuvvrreess  ssppééccuullaattiivveess  

ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ddeess  ««    pprroodduuiittss  ddee  bbaassee  »»  ddoonntt  lleess  

ppaayyss  eenn  ccaauussee  ssee  ssoonntt  pprréécciisséémmeenntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  eexxppoorrttaatteeuurrss..    

––  LLaa  ssoouuss  iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ::  ffoorrmmee  mmooddeerrnnee  dduu  ppaaccttee  ccoolloonniiaall,,  pplluuss  oouu  

mmooiinnss  ddéélliibbéérréémmeenntt  eennttrreetteennuu  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddee  llaa  

mmééttrrooppoollee,,  aaffiinn  ddee  nnee  ppooiinntt  pprriivveerr  lleess  iinndduussttrriieess  mmééttrrooppoolliittaaiinneess  ddeess  

mmaarrcchhééss  qquu’’eelllleess  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  rréésseerrvvééss,,  eett  àà  pplluuss  ffoorrttee  

rraaiissoonn  ccoonnccuurrrreennttss  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeessqquueelllleess  lleess  pprroodduucctteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  

qquu’’iillss  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréémmuunniiss..    

––    LLeess  iinnééggaalliittééss  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  vviiee  dduuss  aauuxx  ééccaarrttss  ssoouuvveenntt  

ccoonnssiiddéérraabblleess  eennttrree  lleess  ggaaiinnss  ddeess  mmééttrrooppoolliittaaiinnss  ééttaabblliiss  aauuxx  

ccoolloonniieess  eett  cceeuuxx  ddeess  aauuttoocchhttoonneess,,  mmêêmmeess  ssii  lleess  ccaappaacciittééss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ssoonntt  sseennssiibblleemmeenntt  ccoommppaarraabblleess..    

  

BB..  LLeess  ccaauusseess  eexxtteerrnneess  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  

  

IIccii  lleess  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssee  rreettrroouuvveenntt  

tthhééoorriiqquueemmeenntt  iinnddééppeennddaannttss  ccaarr  pprréésseennttaanntt  ttoouuss  lleess  ssiiggnnaauuxx  ddee  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeennddaanntt  qquuee  lleeuurrss  ééccoonnoommiieess  eett  

ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  lleeuurrss  ppoolliittiiqquueess  ssoonntt  mmaanniippuullééeess  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr..    

  

EEnn  eeffffeett,,  ppoouurr  ll’’oocccciiddeenntt,,  llee  ttiieerrss  mmoonnddee  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  uunnee  

ssoouurrccee  ddee  rriicchheessssee  aalloorrss  nnii  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  aaggrriiccoollee,,  nnii  ssoonn  

iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  nn’’eesstt  pprriiss  eenn  ccoommppttee..  CC’’eesstt  ccee  rreettaarrdd  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  sseerraaiitt  ll’’uunnee  ddeess  ccaauusseess  dduu  ssoouuss  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  

LLee  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppéé  eesstt  ssoouummiiss  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ccaappiittaalliissttee  

eett  iimmppéérriiaalliissttee  eett  cc’’eesstt  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee  ssaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee..  LLeess  

                                                            
18 LEDUC, G, Economie du développement, les pays sous-développé et leurs problèmes. Ed. La 

découverte, p.130-131. 
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ppuuiissssaanncceess  iimmppéérriiaalleess  oonntt  ppllaaccéé  ddeess  iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess  aauu  ttiieerrss  

mmoonnddee  eett  lleess  iinndduussttrriieess  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  cchheezz  eellllee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  

eexxpplliiqquuee  ll’’eexxttrraavveerrssiioonn  ddeess  ééccoonnoommiieess  ddeess  ppaayyss  ssoouuss  ddéévveellooppppééss..  

  

LLaa  ssttrruuccttuurree  ééccoonnoommiiqquuee  hhéérriittééee  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eett  

eennttrreetteennuuee  ppaarr  llee  nnééooccoolloonniiaalliissmmee  sseerraaiitt  àà  llaa  bbaassee  ddee  rreettaarrdd  ddeess  ppaayyss  eenn  

ccaauussee..  

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  oonn  ppeeuutt  rrééssuummeerr  ccoommmmee  ssuuiitt  lleess  pprriinncciippaalleess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  qquuaalliittaattiivveess  qquuii  ssoonntt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  lleess  ccaauusseess  ddee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  pprréésseennttee  ddeess  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  ffaaiissaanntt  

aabbssttrraaccttiioonn  ddeess  ddiifffféérreenncceess  qquuaannttiittaattiivveess1199  ::  

  

DDééppeennddaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppuuiissssaanncceess  ccaappiittaalliisstteess  

ééttrraannggèèrreess  ;;  

  

––  PPrrééllèèvveemmeenntt  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ppaarr  llee  ccaappiittaall  ééttrraannggeerr  

eett  aauuttrreess  ffoorrmmeess  vvaarriiééeess  ddeess  ppeerrtteess  cchhrroonniiqquueess  ddeess  rreevveennuuss  ddaannss  

lleess  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  ;;  

––  EEccoonnoommiiee  ddééssiinnttééggrrééee  àà  ccaarraaccttèèrree  ««  oouuvveerrtt  »»  eexxttrraavveerrttii,,  ssttrruuccttuurreess  

ddééffoorrmmééeess    

––  eett  mmooddee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ««  dduuaalliissttee  »»  ;;                                          

––  SSoocciiééttéé  HHééttéérrooggèènnee  àà  ccaarraaccttèèrree  ««  dduuaalliissttee  »»..  

  

LLeess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  ppooiinnttss  ccoonncceerrnneenntt  ll’’aassppeecctt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  llee  ssyyssttèèmmee  

ddeess  rreellaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eexxttéérriieeuurreess  iimmpplliiqquuee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ffuuiittee  ddeess  

ccaappiittaauuxx  eett  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  ééccoonnoommiieess  vveerrss  ll’’eexxttéérriieeuurr..  LLeess  ddeeuuxx  aauuttrreess  

rréévvèèlleenntt  ddee  ll’’aassppeecctt  iinntteerrnnee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssttrruuccttuurreelllleess  ddeess  ppaayyss  

qquuii  rreennvvooiiee  aauuxx  ccaarraaccttèèrreess  iimmmmoobbiilleess  ddeess  éénneerrggiieess  ppootteennttiieelllleess,,  ddeess  

ééccoonnoommiieess  eett  aauuxx  tteennssiioonnss  iinntteerrnneess..  

CCee  ssoonntt  llàà,,  lleess  ttrraaiittss  ggéénnéérraauuxx  ddee  pprréétteenndduuss  ppaayyss  ssoouuss  

ddéévveellooppppééss  eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  lleess  ccaauusseess  pprriinncciippaalleess  ddee  ccee  pphhéénnoommèènnee  

ppaarrttiiccuulliieerr..    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
19 SZENTER TAMAS, Economie politique et sous développement, L’Harmattan, Paris, 1986, p.202. 
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SSEECCTTIIOONN  33..  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

11..  DDééffiinniittiioonn  

LLee  ccoonncceepptt  eesstt  ssuurrpprreennaanntt2200  aavvaanntt  11995500,,  llee  tteerrmmee  ééttaaiitt  

pprraattiiqquueemmeenntt  iinnccoonnnnuu  ddaannss  llaa  tthhééoorriiee  sscciieenncceess  ssoocciiaalleess  ccoommmmee  ddaannss  llaa  

pprraattiiqquuee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee..  SSii  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  aa  ttoouujjoouurrss  

pprrééooccccuuppéé  lleess  ééccoonnoommiisstteess,,  cc’’eesstt  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11994400--11995500  

qquu’’oonntt  vvuu  llee  jjoouurr  lleess  tthhééoorriieess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..    

  

LLaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  dduu  rreettaarrdd  aaccccuusséé  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  

ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ppaarr  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  llaattiinnoo--

aamméérriiccaaiinn  eett  aassiiaattiiqquueess,,  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  cceess  ttrraavvaauuxx..  

  

CCeerrtteess  ddaannss  lleess  aannnnééeess  5500  eett  6600,,  lleess  iiddééeess  ddee  RROOSSTTOOWW  ssuurr  

llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddoommiinnaaiieenntt  ll’’hhuummaanniittéé..  SSeelloonn  cceett  aauutteeuurr,,  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  sseerraaiitt  uunn  pprroocceessssuuss  hhiissttoorriiqquuee  lliinnééaaiirree  qquuii  ssee  ddéérroouullee  

ssuuiivvaanntt  cciinnqq  ééttaappeess  ccoonnssééccuuttiivveess  ::    

  

aa..  LLaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  sseerraaiitt  uunnee  pphhaassee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ttrraaddiittiioonnnneellllee  

aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ssuurrttoouutt  aaggrriiccoollee  eett  

ss’’eeffffeeccttuuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ffaammiilliiaall  aavveecc  ddeess  tteecchhnniiqquueess  

rruuddiimmeennttaaiirreess  eett  uunnee  ffaaiibbllee  pprroodduuccttiivviittéé..  

bb..  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  ééttaappee  sseerraaiitt  uunnee  pphhaassee  ddee  ttrraannssiittiioonn  aappppeellééee  ««  

ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess  aauu  ddééccoollllaaggee  »»  ooùù  ssee  ddéévveellooppppeenntt  uunnee  

ééppaarrggnnee  eett  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  uunnee    

  

AAuuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  ddaannss  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eett  

ll’’iinndduussttrriiee  nnaaiissssaannttee..  

cc..  LLaa  ttrrooiissiièèmmee  eesstt  ddiittee  ««  ddééccoollllaaggee  »»  rreenndduu  ppoossssiibbllee  ggrrââccee  àà  llaa  

rrééuunniioonn  ddeess  ttrrooiiss  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

--  UUnnee  hhaauussssee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  dduu  ttaauuxx  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  nneett  qquuii  ppaasssseerraaiitt  

ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  55%%  oouu  mmooiinnss  ddee  1100%%  dduu  rreevveennuu  nnaattiioonnaall..  

--  LL’’eexxiisstteennccee  oouu  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  rraappiiddee  dd’’uunn  aappppaarreeiill  ppoolliittiiqquuee  oouu  

iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ffaavvoorraabbllee  ppoouurr  qquuee  lleess  iimmppuullssiioonnss  qquuii  

ddéérriivveenntt  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ssooiieenntt  ttrraannssmmiisseess  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee..    

--  LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss  dd’’iinndduussttrriieess  ddee  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aayyaanntt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxppaannssiioonn  éélleevvéé..  

  

dd..  LLaa  qquuaattrriièèmmee  ééttaappee  sseerraaiitt  llaa  mmaarrcchhee  vveerrss  llaa  mmaattuurriittéé,,  pphhaassee  aauu  

ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  lleess  eeffffeettss  dduu  ddééccoollllaaggee  ssoonntt  pprroolloonnggééss..  CC’’eesstt  
                                                            
20  NTUAREMBA ONFRE, Cours d’Economie du Développement, G3 RI, UNIKIN, 2003-2004, Inédit 
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uunnee  ppéérriiooddee  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  ll’’ééccoonnoommiiee  aapppplliiqquuee  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

llaa  ggaammmmee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  mmooddeerrnneess  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  sseess  

rreessssoouurrcceess..  IIccii,,  llee  ttaauuxx  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  aatttteeiinntt  2200%%  dduu  rreevveennuu  

nnaattiioonnaall  eett  lleess  pprrooggrrèèss  tteecchhnniiqquueess  ssee  ggéénnéérraalliisseenntt..    

  

ee..  EEnnffiinn,,  llaa  ddeerrnniièèrree  ééttaappee  eesstt  cceellllee  ddee  llaa  ««  ssoocciiééttéé  ddee  

ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  mmaassssee  »»  lleess  bbeessooiinnss  eesssseennttiieellss  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ssoonntt  ssaattiissffaaiittss,,  ll’’iinndduussttrriiee  aa  aatttteeiinntt  ssaa  mmaattuurriittéé  eett  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  sseerrvviicceess  ssee  ddéévveellooppppeenntt  rraappiiddeemmeenntt..  LLaa  ggrraannddee  

rriicchheessssee  qquuii  ssee  pprroodduuiitt  aalloorrss  oouuvvrree  aauuxx  ppaayyss  ddeess  ooppttiioonnss  

iimmppoorrttaanntteess..    

  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  rriicchheessssee  ppeeuutt  êêttrree  uuttiilliissééee  aauussssii  bbiieenn  ccoommmmee  bbaassee  

dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  dd’’uunnee  iinnfflluueennccee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  qquuee  ccoommmmee  

bbaassee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  EEttaatt  pprroovviiddeennccee  oouu  eennccoorree  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  uunnee  

eexxppaannssiioonn  rraappiiddee  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  aa  ggrraannddee  éécchheellllee..  

  

DDoonncc  sseelloonn  RROOSSTTOOWW,,  ttoouuss  lleess  ppaayyss  oonntt  ssuuiivvii  eett  ssuuiivveenntt  ccee  

cchheemmiinneemmeenntt..  NNééaannmmooiinnss,,  cceettttee  ééttuuddee  aa  ééttéé  ll’’oobbjjeett  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  

ccrriittiiqquueess..  OOnn  lluuii  aa  rreepprroocchhéé  ddee  pprréésseenntteerr  uunnee  vviissiioonn  uunniiqquuee  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  nnee  tteenniirr  aauuccuunn  ccoommppttee  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrreess  EEttaattss..    

  

TToouutteeffooiiss,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  uunn  ccoonntteexxttee  

ccoommpplleexxee  ssoouuvveenntt  ccoonnffoonndduu  aavveecc  ::  ccrrooiissssaannccee,,  pprrooggrrèèss,,  iinndduussttrriiaalliissaattiioonn,,  

aavvaanncceemmeenntt  eettcc..  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  uunnee  ddééffiinniittiioonn  uunniivvooqquuee  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  CChhaaqquuee  aauutteeuurr  llee  ddééffiinniitt  sseelloonn  ssoonn  oorriieennttaattiioonn  eett  ééccoollee..    

JJaaddiiss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssee  ccoonnffoonnddaaiitt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  aauutteeuurrss  àà  llaa  

ccrrooiissssaannccee..  OOrr,,  iill  yy  aa  uunnee  nneettttee  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  llaa  nnoottiioonn  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  cceellllee  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee..  

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aa  ééttéé  ddééffiinnii  ppaarr  FF..  PPeerrrroouuxx  ccoommmmee  ««  llaa  

ccoommbbiinnaaiissoonn  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  mmeennttaauuxx  eett  ssoocciiaauuxx  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  qquuii  

llaa  rreennddeenntt  aapptteess  àà  aaccccrrooîîttrree  ccuummuullaattiivveemmeenntt  eett  dduurraabblleemmeenntt  ssoonn  pprroodduuiitt  

gglloobbaall  

AAlloorrss  qquuee  llaa  ccrrooiissssaannccee  eesstt  uunnee  nnoottiioonn  qquuaannttiittaattiivvee  eett  

ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  rreennvvooiiee  àà  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  PPNNBB..  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  

uunnee  nnoottiioonn  pplluuss  qquuaannttiittaattiivvee  qquuii  iinncclluutt  ttoouutteess  lleess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ssoocciiaalleess  

qquuii  aaccccoommppaaggnneenntt  llaa  ccrrooiissssaannccee..  

DDoonncc,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  uunnee  nnoottiioonn  gglloobbaallee  iinncclluuaanntt  ttoouuss  

lleess  aassppeeccttss  ddee  llaa  vviiee  hhuummaaiinnee..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  cc’’eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  

llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  dduu  pprrooggrrèèss  tteecchhnniiqquuee  eett  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  ssppéécciiaalleess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  
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EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinnii  ccoommmmee  

ll’’eeffffoorrtt  qquu’’eennttrreepprreenndd  uunn  ggrroouuppee  eenn  vvuuee  ddee  rrééaalliisseerr  uunn  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé  

hhaauutteemmeenntt  vvaalloorriissééee  eett  cceellaa  eenn  pprroovvooqquuaanntt  ddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  eett  

mmuuttaattiioonnss  ppoossiittiivveess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ddiifffféérreennttss  sseecctteeuurrss  ddee  ssaa  vviiee2211  

TToouutteeffooiiss,,  ttoouuss  lleess  ppaayyss  nnee  ssee  ssiittuueenntt  ppaass  ssuurr  llee  mmêêmmee  nniivveeaauu  oouu  ddeeggrréé  

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  CCeerrtteess,,  iill  eexxiissttee  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  qquuii  eexxpplliiqquueenntt  llee  

nniivveeaauu  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cchhaaqquuee  ppaayyss..  

22..  LLeess  iinnddiiccaatteeuurrss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

PPlluussiieeuurrss  iinnddiiccaatteeuurrss  ssoonntt  pprrooppoossééss  ppoouurr  éévvaalluueerr  llee  nniivveeaauu  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt..2222  

aa..  LLeess  ttrreeiizzee  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ll’’iinnssttiittuutt  ddee  rreecchheerrcchhee  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess  

ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall  ssoonntt  ::  ll’’eessppéérraannccee  ddee  vviiee,,  llee  ttaauuxx  ddee  

nnaaiissssaannccee,,  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  uurrbbaaiinnee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  pplluuss  

ddee  2200..000000  hhaabbiittaannttss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee,,  llee  ttaauuxx  ddee  

mmoorrttaalliittéé,,  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  pprroottééiinneess  aanniimmaalleess  ppaarr  ttêêttee  eett  ppaarr  

jjoouurr,,  llee  ttaauuxx  ddee  mmoorrttaalliittéé,,    llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  ccaalloorriieess,,  llee  ttaauuxx  ddee  

ssccoollaarriissaattiioonn  pprriimmaaiirree  eett  sseeccoonnddaaiirree  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  55  àà  1199  aannss,,  

llaa  mmooyyeennnnee  ddee  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  ppaarr  cchhaammbbrree,,  llee  ppoouurrcceennttaaggee  

ddee  mmaaiissoonnss  éélleeccttrriiffiiééeess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ttoouutteess  lleess  mmaaiissoonnss,,  llee  nnoommbbrree  

ddee  jjoouurrnnaauuxx  ppoouurr  11000000  hhaabbiittaannttss,,  llee  nnoommbbrree  ddee  ttéélléépphhoonneess  ppoouurr  

11000000  hhaabbiittaannttss,,  llee  nnoommbbrree  ddee  rraaddiiooss  ppoouurr  11000000  hhaabbiittaannttss..  

bb..  LLeess  qquuaattrree  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  DDRREEWWNNOOWWSSKKYY  eett  TTAAKKAAMMOORRII  ssoonntt  

bbaassééss  ssuurr  llaa  ssaannttéé,,  llee  llooiissiirr,,  llaa  ccuullttuurree  eett  lleess  rreevveennuuss..    

cc..  LLeess  cciinnqq  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  TTAAKKAAMMOORRII  eett  YYAAMMAASSHHIITTAA  qquuii  ttrraadduuiisseenntt  

lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  lleess  pplluuss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  lleess  

aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess,,  llee  nniivveeaauu  vviiee,,  llee  nniivveeaauu  ddee  ccuullttuurree,,  

ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  eett  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn..    

DDoonncc,,  nnoouuss  rreeggrroouuppoonnss  cceess  lliisstteess  eenn  ddeeuuxx  iinnddiiccaatteeuurrss  ::  

  

AA..  IInnddiiccaatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  

  

LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  sseecctteeuurrss  ddiissttiinngguuééss  

ppaarr  CCOOLLIINN  CCLLAARRKK,,  qquuee  ssoonntt  lleess  sseecctteeuurrss  pprriimmaaiirree,,  sseeccoonnddaaiirree  eett  

tteerrttiiaaiirree,,  rreevvêêtt  uunn  ccaarraaccttèèrree  iimmppoorrttaanntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt2233  LLee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  sseerraaiitt  ccaarraaccttéérriisséé  àà  ccee  nniivveeaauu  ppaarr  ddeess  ttrraannssffeerrttss  

ssuucccceessssiiffss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  vveerrss  ll’’iinndduussttrriiee  ppuuiiss  

                                                            
21 F.PERROUX, L’économie du XX ème siècle, 2ème édition, PUF, Paris, 1965, p.155.  
22 BANYAKU LUAPE, Aspects politiques du développement, cours de L2 R.I., UNIKIN, 2001-2002, inédit. 
23 COLIN CLARK cité par FUTURDO Celso, Théories du développement économique, 2ème  éd., PUF, 

Paris, 1976, p.96. 
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vveerrss  lleess  sseerrvviicceess  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ssaaiinnss  ddee  pprroodduuccttiivviittéé  aatttteeiiggnnaanntt  ttoouurr  àà  ttoouurr  

cceess  ttrrooiiss  sseecctteeuurrss..2244    

  

IIll  eexxiissttee  aaiinnssii  ccoommmmee  iinnddiiccaatteeuurrss,,  llee  ddeeggrréé  oouu  nniivveeaauu  ddee  llaa  

ppéénnééttrraattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  aauu  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ((pprroodduuiittss  

mmaannuuffaaccttuurrééss......))..    

  

SS’’iill  ffaauutt  cciitteerr,,  nnoouuss  ddiirroonnss  qquuee  ppaarrmmii  lleess  nnoommbbrreeuuxx  iinnddiiccaatteeuurrss  

ééccoonnoommiiqquueess  ttrrèèss  ssoouuvveenntt  uuttiilliissééss  ffiigguurreenntt  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  llee  PPrroodduuiitt  

iinnttéérriieeuurr  bbrruutt  ((PPIIBB)),,  ddoonntt  oonn  ssuurrvveeiillllee  llee  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  aaffiinn  ddee  

mmeessuurreerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  eett  llee  PPrroodduuiitt  nnaattiioonnaall  bbrruutt  qquuii  ppeerrmmeett  

ddee  ccoommppaarreerr  lleess  ppuuiissssaanncceess  ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  ddiifffféérreenntteess  nnaattiioonnss..  SSoonntt  

aauussssii  ssoouuvveenntt  uuttiilliissééss  llee  ttaauuxx  dd''iinnffllaattiioonn  eett  ddeess  iinnddiicceess  dduu  nniivveeaauu  

ddeess  rreevveennuuss,,  ddee  cceelluuii  ddee  llaa  rriicchheessssee,,  oouu  eennccoorree  llee  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm,,  llee  

ssaallaaiirree  mmooyyeenn  eett  ll''iinnddiiccee  ddee  GGiinnii,,  lleessqquueellss  ffoouurrnniisssseenntt  ddiivveerrss  aappeerrççuuss  ddee  

llaa  rrééppaarrttiittiioonn  eett  ddee  ll''iinnééggaalliittéé  ddeess  rreevveennuuss..  DDee  nnoommbbrreeuuxx  iinnddiiccaatteeuurrss  

ffiinnaanncciieerrss  ssoonntt  eennffiinn  dd''uussaaggee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoouurraanntt  aavveecc  ll''eessssoorr  ddee  llaa  

mmoonnddiiaalliissaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  
  

BB..  IInnddiiccaatteeuurrss  ssoocciiaauuxx  
  

LLeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ssoocciiaauuxx  ssee  rrééfféérreenntt  àà  llaa  ssaannttéé  ((mmoorrttaalliittéé  

iinnffaannttiillee,,  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  ppaarr  mmééddeecciinn,,  eessppéérraannccee  ddee  vviiee  eettcc..)),,  àà  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  llaa  ssaannttéé  mmééddeecciinn,,  ((ttaauuxx  ddee  ssccoollaarriissaattiioonn,,  ttaauuxx  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn)),,  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llooggeemmeenntt  ((rraappppoorrtt  oouu  ppoouurrcceennttaaggee  

ddee  mméénnaaggeess  aayyaanntt  aaccccèèss  àà  ll’’eeaauu  ccoouurraannttee  eett  aayyaanntt  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  

ssaanniittaaiirreess,,  eettcc..)),,  àà  llaa  ddéémmooggrraapphhiiee..  

  

OOuuttrree  cceess  iinnddiiccaatteeuurrss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  éénnuumméérreerr  cceeuuxx  rreellaattiiff  

aauuxx  aassppeeccttss  ppoolliittiiqquueess  lliiééss  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  ppuubblliiqquuee..  

DDee  cceettttee  mmaanniièèrree,,  nnoouuss  oobbtteennoonnss  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ssuuiivvaannttee  

ddeess  ttyyppeess  dd’’iinnddiiccaatteeuurrss  SSoocciiaauuxx  ::  

  IInnddiiccaatteeuurrss  dd’’iinnppuutt  aauu  mmaaccrroo  nniivveeaauu,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  vvoolluummee  ddee  

ddééppeennsseess  ssoocciiaalleess  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  dduu  pprroodduuiitt  iinnttéérriieeuurr  bbrruutt  

  IInnddiiccaatteeuurrss  dd’’iinnppuutt  aauu  mmiiccrroo  nniivveeaauu,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  

pprreessttaattiioonnss  mmiinniimmaalleess  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  

mmooyyeennnnee  

  IInnddiiccaatteeuurrss  dd’’oouuttppuutt,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  nnoommbbrree  ddee  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd’’uunnee  

pprreessttaattiioonn  ddéétteerrmmiinnééee  ((eenn  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppeerrttiinneennttee))  

                                                            
24 ELOK ARSENE, problématique des multinationales dans le développement des pays du tiers monde, 

cas de la société MIDEMA. Mémoire en RI, UNIKIN 1999 - 2000, p.36. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_croissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_minimum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_Gini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation_financi%C3%A8re
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  IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  rrééssuullttaattss,,  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  ppeerrssoonnnneess  

ppaauuvvrreess  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

  

IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppoossssiibbllee  dd’’ééttaabblliirr  uunnee  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  

iinnddiiccaatteeuurrss  oobbjjeeccttiiffss  eett  ssuubbjjeeccttiiffss..  LLeess  iinnddiiccaatteeuurrss  oobbjjeeccttiiffss  ttrraadduuiisseenntt  lleess  

eeffffoorrttss  ssttrraattééggiiqquueess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eeffffeeccttiiffss  ((vvooiirr  eexxeemmpplleess  ccii--aavvaanntt)),,  

aalloorrss  qquuee  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  ssuubbjjeeccttiiffss  eexxpprriimmeenntt  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ssuurr  sseess  pprroopprreess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee..  IIll  ss’’aaggiirraaiitt  ppaarr  eexxeemmppllee  ddee  

ssaavvooiirr  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddééccllaarree  ppaarrvveenniirr  àà  jjooiinnddrree  lleess  

ddeeuuxx  bboouuttss  aauu  nniivveeaauu  ffiinnaanncciieerr..  

CCeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  dd’’iinnddiiccaatteeuurrss  ccoommbbiinnééss  eennsseemmbbllee  

ppeeuuvveenntt  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ppeerrmmeettttaanntt  

dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  ddéécciiddeeuurrss  ppoolliittiiqquueess  eett  ddee  ppiillootteerr  eett  éévvaalluueerr  lleess  ddéécciissiioonnss  

pprriisseess..  

AApprrèèss  aavvooiirr  ddééffiinnii  eett  ddoonnnnéé  cceess  iinnddiiccaatteeuurrss,,  iill  nnoouuss  eesstt  uuttiillee  

ddee  ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  ccoommmmeenntt  aatttteeiinnddrree  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ??  

CCHHRRIISSTTIIAANN  CCOOMMEELLIIAAUU  pprrooppoossee  qquuaattrree  iimmppéérraattiiffss  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuee  nnoouuss  aalllloonnss  aannaallyysseerr  ddaannss  llee  ppooiinntt  ssuuiivvaanntt..  

33..  QQuuaattrree  iimmppéérraattiiffss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

LLeess  qquuaattrree  tthhèèmmeess  pprrooppoossééss  ppaarr  CCOOMMEELLIIAAUU  ssoonntt2255::  

AA..  LLaa  ccrrooiissssaannccee  

LLaa  ccrrooiissssaannccee  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunn  tthhèèmmee  cceennttrraall  ddee  

ttoouutteess  lleess  ssttrraattééggiieess  ss’’iill  eenn  eesstt..  CCaarr  ttoouuttee  aamméélliioorraattiioonn  ppaassssee  

nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ppaarr  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  qquuaannttiittééss  pprroodduuiittss  eett  

ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddeess  rreevveennuuss..  

MMaaiiss  ccee  pprréétteenndduu  cchhooiixx  vvaa  ssee  rréévvéélleerr  ddoouubblleemmeenntt  lliimmiittéé..  

DD’’aabboorrdd  ppaarrccee  qquu’’iill  pprréétteenndd  rrééssuummeerr  ttoouuss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  eesstt  cceennsséé  ssyynntthhééttiisseerr  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  

ddee  ttoouuss  lleess  bbeessooiinnss,,  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  llee  rreevveennuu  mmooyyeenn  qquuii  ss’’aaccccrrooîîtt,,  qquuee  

ttoouutt  eesstt  ssuuppppoosséé  ss’’aacchheetteerr,,  eett  qquuee  cceettttee  ccrrooiissssaannccee  ffiinniitt  ppaarr  pprroodduuiirree  ddeess  

««  rreettoommbbééeess  »»  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..    

LLaa  sseeccoonnddee  lliimmiittaattiioonn  eesstt  uunn  ppeeuu  pplluuss  ccoommpplleexxee  eellllee  ccoonncceerrnnee  

llaa  nnaattuurree  ddeess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  oobbtteenniirr  cceettttee  ccrrooiissssaannccee..  OOnn  

ddiissttiinngguuee  bbiieenn  ssûûrr  ddiifffféérreennttss  ffaacctteeuurrss  ddee  ccrrooiissssaannccee  ((rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess,,  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  ééqquuiippeemmeennttss,,  eettcc..)),,  mmaaiiss  ll’’uunn  dd’’eeuuxx  

                                                            
25 ELIO COMARI et Al, Op.cit, pp.268-272. 
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ppaarraaîîtt  rrééssuummeerr  ttoouutteess  lleess  eexxiiggeenncceess  ppuuiissqquu’’iill  ppeerrmmeett  ddee  ttoouutt  aacchheetteerr  ::  

cc’’eesstt  llee  ccaappiittaall  ffiinnaanncciieerr..  OOnn  ééllaabboorree  aaiinnssii  ddeess  ««  mmooddèèlleess  ddee  ccrrooiissssaannccee  

ooùù  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eesstt  ffoonnccttiioonn  dduu  ccaappiittaall  iinnvveessttii  ::  llaa  

sseeuullee  vvéérriittaabbllee  ccoonnttrraaiinnttee  àà  ddeesssseerrrreerr  ppaarraaiitt  ddoonncc  ffiinnaanncciièèrree  eett  ll’’oonn  bbââttiitt  

ssuurr  cceettttee  bbaassee  ddeess  ppllaannss  aammbbiittiieeuuxx  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’ééppaarrggnnee  iinntteerrnnee  

oouu  ddee  ttrraannssffeerrttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ddee  rreessssoouurrcceess..    

BB..  LL’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  

CC’’eesstt  uunn  sseeccoonndd  eexxeemmppllee  ddee  cceess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddoommiinnaanntteess  

ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  AAuu  ddééppaarrtt,,  uunnee  éévviiddeennccee  eenn  rraappppoorrtt  

aavveecc  llaa  ccrrooiissssaannccee::  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  aauuttrree  cchhoossee  qquu’’uunn  mmooyyeenn  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirreemmeenntt  ppuuiissssaanntt  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  ddee  ll’’eeffffoorrtt  hhuummaaiinn,,  

ddoonncc  aauuggmmeenntteerr  lleess  qquuaannttiittééss  pprroodduuiitteess  mmaaiiss  aauussssii  lleeuurr  ddiivveerrssiittéé  eett  lleeuurr  

qquuaalliittéé..    

  

LLeess  ppaayyss  ddiittss  ddéévveellooppppééss  nnee  ssee  ddiissttiinngguueenntt--iillss  ppaass  ddeess  aauuttrreess  

pprréécciisséémmeenntt  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  iinndduussttrriiaalliissééss  ??  LL’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  aappppaarraaîîtt  

aaiinnssii  ccoommmmee  llaa  cclléé  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  lleess  pprreemmiièèrreess  ssttrraattééggiieess  ddee  

ggrraannddee  eennvveerrgguurree  vvoonntt  êêttrree  aaxxééeess  ssuurr  cceettttee  eexxiiggeennccee  ::  ll’’IInnddee  oorriieennttee  sseess  

ppllaannss  vveerrss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  iinndduussttrriiee  lloouurrddee  ;;  llaa  CCEEPPAALL  

((CCoommmmiissssiioonn  EEccoonnoommiiqquuee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  ll’’AAmméérriiqquuee  LLaattiinnee))  ssee  

ffaaiitt  llee  pprroopphhèèttee  ddee  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  llaattiinnoo--aamméérriiccaaiinnee  ;;  lleess  ppaayyss  lleess  pplluuss  

ppaauuvvrreess  eeuuxx--mmêêmmeess  ddoonnnneenntt  llaa  pprriioorriittéé  aauu  rraasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  

iinndduussttrriieellss..  EEtt  lleess  ssuuccccèèss  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  ssoonntt  rreemmaarrqquuaabblleess,,  aauu  ppooiinntt  

qquuee  ll’’oonn  ss’’iinnqquuiièèttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  ««  nnoouuvveeaauuxx  ppaayyss  

iinndduussttrriiaalliissééss  »»::  llee  BBrrééssiill  eexxppoorrttee  ddeess  aavviioonnss  eett  ddeess  aarrmmeess,,  llaa  CCoorrééee  dduu  

SSuudd  ss’’iimmppoossee  ddaannss  ddeess  sseecctteeuurrss  ccoommmmee  llee  tteexxttiillee,,  ll’’hhaabbiilleemmeenntt  oouu  

ll’’éélleeccttrroonniiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  ssiiddéérruurrggiiee  eett  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  nnaavvaallee……  

  

NNééaannmmooiinnss,,  cceess  ssuuccccèèss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddoonnnnééss  àà  ttoouutt  llee  mmoonnddee,,  

ppoouurr  ddee  mmuullttiipplleess  rraaiissoonnss  qquuii  vvoonntt  ddeess  ssoouucciiss  eexxcceessssiiffss  ddee  pprreessttiiggee  oouu  ddee  

ggrraannddeeuurr,,  aauuxx  pprrootteeccttiioonnss  ddoouuaanniièèrreess  ddéémmeessuurrééeess  eett  àà  ll’’iinnssuuffffiissaannttee  

ddiimmeennssiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  iinnttéérriieeuurrss..  AAjjoouuttoonnss  qquuee  llaa  ««  bboonnnnee  iinndduussttrriiee  

lloouurrddee  »»,,  cceellllee  qquuii  aa  ttoouutteess  cchhaanncceess  ddee  rrééuussssiirr,,  qquuee  ccee  ssooiitt  llaa  ssiiddéérruurrggiiee  

oouu  llaa  ppééttrroocchhiimmiiee,,  cc’’eesstt  cceellllee  qquuii  ccoommpprreennddrraa  uunnee  ffoorrttee  pprrooppoorrttiioonn  ddee  

ccaappiittaauuxx  llooccaauuxx  eett  qquuii  vviieennddrraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  àà  ssoonn  hheeuurree  lloorrssqquuee  

ll’’iinndduussttrriiee  nnaattiioonnaallee  sseerraa  ssuuffffiissaammmmeenntt  ssttrruuccttuurrééss  eett  ssuuffffiissaammmmeenntt  

ddiivveerrssiiffiiééee  ppoouurr  llaa  ««rreecceevvooiirr»»  ssaannss  pprroobbllèèmmeess..  EEtt  rreettiirreerr  aauu  ccoonnttrraaiirree  ttoouuss  

lleess  bbiieennffaaiittss..  

  

OOnn  nnee  ppeeuutt  nniieerr  qquuee  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunnee  iinndduussttrriiee  lloouurrddee  ddaannss  

uunn  ppaayyss  eesstt  uunn  ssiiggnnee  ddee  hhaauutt  ddeeggrréé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  OOrr,,  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  dd’’uunnee  aaccttiioonn  ccoonnttiinnuuee  ss’’éétteennddaanntt  ssuurr  uunn  
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ccyyccllee  dd’’aannnnééeess..  SS’’iill  eesstt  hheeuurreeuuxx  qquuee  lleess  ppaayyss  ssoouuss--ddéévveellooppppééss  ppuuiisssseenntt  

pprrooffiitteerr  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  tteecchhnniiqquueess  mmooddeerrnneess  ppoouurr  aaccccéélléérreerr  lleeuurr  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  iill  eesstt  mmaauuvvaaiiss,,  àà  ll’’iinnvveerrssee,,  qquu’’iillss  bbrrûûlleenntt  ttrroopp  vviittee  lleess  

ééttaappeess  eett  nnee  pprreennnneenntt  ppaass  llee  tteemmppss  ««  dd’’aassssiimmiilleerr  »»  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  

cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess  aavvaanntt  ddee  ppaasssseerr  àà  llaa  ssuuiivvaannttee..    

  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  ccrrééaattiioonn  ppaarr  pprriioorriittéé  dd’’iinndduussttrriieess  llééggèèrreess  

vviissaanntt  àà  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ::  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  pprrooggrreessssaanntt  

ddaannss  llee  sseennss  dd’’uunnee  ggrraannddee  ccoommpplleexxiittéé  eett  dd’’uunnee  ggrraannddee  éétteenndduuee  aauu  ffuurr  eett  

àà  mmeessuurree  ddeess  aannnnééeess,,  nnoouuss  ppaarraaîîtt  rreessppeecctteerr  uunnee  ffiinnaalliittéé  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  ssooiitt  àà  llaa  ffooiiss  llooggiiqquuee  eett  nnoonn  ttrraauummaattiissmmee  ppoouurr  llee  

ggrroouuppee  ssoocciiaall2266  

  

AAuu  ttoottaall,,  nnii  llaa  ccrrooiissssaannccee,,  nnii  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  nn’’aappppaarraaiisssseenntt  

pplluuss  mmaaiinntteennaanntt,,  àà  eelllleess  sseeuulleess,,  ccoommmmee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssuuffffiissaanntteess  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  IIll  ffaauutt  eenn  ééttuuddiieerr  ddaavvaannttaaggee  lleess  iinntteerrrreellaattiioonnss  eett  ssuurrttoouutt  

lleess  ccrriittèèrreess  pplluuss  pprréécciiss  ddee  ssppéécciiaalliissaattiioonn..  

CC..  LLee  rrôôllee  rreessppeeccttiiff  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eett  ddeess  ffoorrcceess  dduu  mmaarrcchhéé  

IIllss  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  ttrrooiissiièèmmee  ddoommaaiinnee  dd’’ooppttiioonnss  ddeess  ssttrraattééggiieess  

dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  

LLàà  eennccoorree  lleess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  vvoonntt  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  

ppoossiittiioonn  ttrrèèss  aaffffiirrmmééee,,  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  rrôôllee  cceennttrraall  àà  ddoonnnneerr  àà  ll’’EEttaatt..  LLee  

ccoonntteexxttee  ddee  cceettttee  ooppiinniioonn  eesstt  cceelluuii  ddeess  aacccceessssiioonnss  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  

cc’’eesstt--àà--ddiirree  dd’’uunnee  aaffffiirrmmaattiioonn  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  EEttaattss  nnoouuvveeaauuxx  eett  

ddee  lleeuurr  éémmaanncciippaattiioonn  ddee  llaa  ttuutteellllee  ccoolloonniiaallee  ;;  ccee  qquuii  eennttrraaîînnee  aauussssii  

ll’’éémmaanncciippaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ffoorrcceess  ccaappiittaalliisstteess  qquuii  

aappppuuyyaaiieenntt  eett  bbéénnééffiicciiaaiieenntt  ddee  cceettttee  ccoolloonniissaattiioonn..  

AA  cceettttee  aammbbiittiioonn  ss’’aajjoouuttee  aauu  mmooiinnss  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  rrééggiioonnss  

((ll’’AAffrriiqquuee  nnooiirree  pplluuss  qquuee  ll’’AAmméérriiqquuee  LLaattiinnee  eett  ll’’AAssiiee)),,  ll’’aabbsseennccee  oouu  

ll’’iinnssuuffffiissaannccee  dd’’uunnee  ccllaassssee  dd’’eennttrreepprreenneeuurrss  aauuttoocchhttoonneess..  LL’’EEttaatt  ssee  vvooiitt  

ddoonncc  nnoorrmmaalleemmeenntt  iinnvveessttii  dd’’uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  gglloobbaallee  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ddee  ll’’EEttaatt  

lliibbéérraall,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ddee  ccoonncceeppttiioonn,,  dd’’iimmppuullssiioonn  eett  ddee  

rréégglleemmeennttaattiioonn  ttrrèèss  llaarrggee,,  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dd’’uunn  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  pprroodduuccttiiff  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  éétteenndduu..    

  

  

  

                                                            
26 J. RIGOTARD, Op.cit., p.183. 
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DD..  LLeess  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  

EElllleess  ssoonntt  eexxaacctteemmeenntt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  llee  ddeeggrréé  eett  llee  

mmooddee  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ééccoonnoommiieess  vveerrss  ll’’eexxttéérriieeuurr..  CCeess  rreellaattiioonnss  

ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  qquuaattrriièèmmee  pprrééooccccuuppaattiioonn  cceennttrraallee  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  oonn  ppeeuutt  ddiissttiinngguueerr  

sscchhéémmaattiiqquueemmeenntt    ddeeuuxx  mmooddèèlleess  ddeess  rreellaattiioonnss..    

LLee  pprreemmiieerr  mmooddèèllee  eesstt  cceelluuii  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee,,  ffuutt--ccee  eenn  ppoossiittiioonn  ddoommiinnééee..  IIll  eesstt  aassssoocciiéé  ââ  llaa  

ccoonnffiiaannccee  ddaannss  lleess  ffoorrcceess  dduu  mmaarrcchhéé  ::  ppaass  sseeuulleemmeenntt  llee  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall,,  

ssoouuvveenntt  ddee  ddiimmeennssiioonn  ttrroopp  rreessttrreeiinnttee,,  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  lleess  mmaarrcchhééss  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  ddoonntt  oonn  eenntteenndd  ll’’iimmppuullssiioonn  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  llaa  ccrrooiissssaannccee  

iinntteerrnnee..  LL’’oobbjjeeccttiiff  sseerraa  ddee  vveennddrree  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddeess  pprroodduuiittss  mmiinniieerrss,,  ddeess  

pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  vvooiirr  ddeess  pprroodduuiittss  mmaannuuffaaccttuurrééss  oouu  ddee  llaa  ffoorrccee  ddee  

ttrraavvaaiill  éémmiiggrréé  ;;  oonn  ppoouurrrraa  aaiinnssii  iimmppoorrtteerr  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss,,  llee  ssaavvooiirr--ffaaiirree,,  

lleess  ccaappiittaauuxx  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’eexxppaannssiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee..    

CCee  sscchhéémmaa  ddee  ccrrooiissssaannccee  ffoonnddéé  ssuurr  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  eesstt  

llaarrggeemmeenntt  aaddooppttéé  ppaarr  lleess  ppaayyss  mmooiinnss  aavvaannccééss,,  eenn  AAffrriiqquuee  nnoottaammmmeenntt  

ppaarrccee  qquu’’iillss  ppeennsseenntt  nnee  ppaass  aavvooiirr  dd’’aauuttrreess  cchhooiixx  mmaaiiss  aauussssii  llaa  vvooiiee  ssuuiivviiee,,  

aavveecc  lleess  ssuuccccèèss  qquuee  ll’’oonn  ssaaiitt,,  ppaarr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ppaayyss  iinndduussttrriiaalliissééss  eenn  

AAssiiee  dduu  SSuudd--eesstt..    

LLeess  ttrraaiittss  ddoommiinnaannttss  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  ssttrraattééggiiee  ssoonntt  llaa  rrééfféérreennccee  

àà  llaa  ddeemmaannddee  mmoonnddiiaallee  pplluuttôôtt  qquu’’aauuxx  bbeessooiinnss  iinntteerrnneess  ppoouurr  cchhooiissiirr  ccee  

qquuee  ll’’oonn  vvaa  pprroodduuiirree  eett  ccrriittèèrree  ddee  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  rrééppoonnddrree  àà  cceettttee  ddeemmaannddee..  SS’’iill  nn’’eesstt  ppaass  

rreennttaabbllee  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  uunnee  pprroodduuccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  

aabbaannddoonnnnééee,,  qquueellllee  qquuee  ssoonn  uuttiilliittéé  iinntteerrnnee..  

DDoonncc,,  llaa  tthhééoorriiee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  dduu  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aa  

ccoonndduuiitt  àà  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  dd’’uunnee  ddoouubbllee  tthhèèssee  ooppttiimmiissttee  ::  ll’’éécchhaannggee  

eexxttéérriieeuurr  sseerraaiitt  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  dd’’uunn  ééllaann  ddyynnaammiiqquuee  eett  

mmeettttrraaiitt  eenn  mmaarrcchhee  lleess  mmééccaanniissmmeess  qquuii  tteennddeenntt  àà  ééggaalliisseerr  lleess  

rréémmuunnéérraattiioonnss  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddaannss  lleess  ddiivveerrss  ppaayyss..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess  ::  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  tteennddrraaiitt  àà  ssee  rrééppaannddrree  eett  lleess  ddiifffféérreenncceess  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  

vviiee  eennttrree  ppaayyss  tteennddrraaiieenntt  àà  ddiimmiinnuueerr..    

  

OOrr,,  llee  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aa  pprroodduuiitt  ddeess  rrééssuullttaattss  iinnvveerrsseess  

eenn  rreennddaanntt  ppoossssiibblleess  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dduu  rreevveennuu  aauu  bbéénnééffiiccee  ddeess  ppaayyss  

iinndduussttrriiaalliissééss,,  ggrrââccee  àà  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  àà  lloonngg  tteerrmmee  ddeess  tteerrmmeess  ddee  

ll’’éécchhaannggee  ddeess  ppaayyss  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  

pprreemmiièèrreess..  CCeettttee  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  tteerrmmeess  ddee  ll’’éécchhaannggee  eesstt  dduuee  ââ  llaa  
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bbaaiissssee  dduu  ccoouurrss  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  eett  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  

pprroovvooqquuééee  ppaarr  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  ((pprroodduuiittss  ssyynntthhééttiiqquueess))..    

  

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  llee  ddéécclliinn  dduu  ttiieerrss  mmoonnddee  ddaannss  llee  ccoommmmeerrccee  

mmoonnddiiaall  aa  rrééssuullttéé  ddee  ssoonn  rrôôllee  mmaarrggiinnaall  ddaannss  llaa  vveennttee  ddeess  pprroodduuiittss  

iinndduussttrriieellss  eett  ddee  ssaa  ssppéécciiaalliissaattiioonn  ddaannss  lleess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess..  LLaa  rraaiissoonn  

eenn  eesstt  ssiimmppllee..  LLaa  ddeemmaannddee  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrree  ccrrooîîtt  mmooiinnss  vviittee  qquuee  

lleess  rreevveennuuss,,  cceellllee  ddeess  pprroodduuiittss  iinndduussttrriieellss  ccrrooîîtt  aauussssii  vviittee,,  ccaarr  eellllee  ssuuiitt  

ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  ttoouujjoouurrss  nnoouuvveelllleess  ppaarr  llaa  tteecchhnniiqquuee,,  qquuii  dd’’aaiilllleeuurrss  ppeerrmmeett  

dd’’ééccoonnoommiisseerr  oouu  ddee  rreemmppllaacceerr,,  lleess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess..    

LLaa  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  cceettttee  oorriieennttaattiioonn  vveerrss  ll’’eexxppoorrttaattiioonn,,  cc’’eesstt  

ll’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  eexxttéérriieeuurreess,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  ddééppeennddaannccee  àà  lleeuurr  

ééggaarrdd  rrôôlleess  ddoommiinnaanntt  ddeess  ffiirrmmeess  mmuullttiinnaattiioonnaalleess..    

  

CC’’eesstt  eenn  rrééaaccttiioonn  ccoonnttrree  cceettttee  ddééppeennddaannccee  eett  ddeess  

iinnccoonnvvéénniieennttss  ddeess  éécchhaannggeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  qquu’’uunn  sscchhéémmaa  aauuxx  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ooppppoossééeess  vvaa  êêttrree  pprrééccoonniisséé  ppaarr  ddeess  EEttaattss  ssoouuss--

ddéévveellooppppééss,,  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llaa  pprriioorriittéé  ddee  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  

iinntteerrnneess..  CC’’eesstt  aauussssii  uunnee  ooppttiioonn  nnaattuurreellllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  

ééccoonnoommiieess  ddeess  ggrraannddeess  ddiimmeennssiioonnss  tteelllleess  qquuee  cceellllee  dduu  BBrrééssiill,,  oouu  pplluuss  

eennccoorree  ddee  ll’’iinnddee  eett  ddee  llaa  CChhiinnee,,  ddoonntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  

ggiiggaanntteessqquueess  mmaarrcchhééss  iinnttéérriieeuurrss  ppootteennttiieellss..    

  

AAuu--ddeellàà  ddeess  eexxppéérriieenncceess  rrééeelllleess,,  ssiinnoonn  eennttiièèrreemmeenntt  rrééuussssiiss,,  

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ««vveerrss  ll’’iinnttéérriieeuurr  »»,,  oonn  vveerrrraa  aauussssii  éémmeerrggeerr  ddeess  

mmuullttiipplleess  ffoorrmmeess  ddee  pprrootteessttaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  ttyyrraannnniiee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ccuullttuurreellllee  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  nnaaîîttrree  ddee  ll’’aammbbiittiioonn  ccoorrrreessppoonnddaannttee  dd’’uunn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ««  aauuttoocceennttrréé  »»  oouu  ««  eennddooggèènnee  »»..  CCeelluuii--ccii  eesstt  ssoouuvveenntt  

aassssoocciiéé  àà  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess  ddee  ««  ddééccoonnnneexxiioonn  »»  ppaarr  rraappppoorrtt  ââ  ll’’eennsseemmbbllee  

ddeess  éécchhaannggeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..    

  

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  lleess  qquuaattrree  tthhèèmmeess  éévvooqquuééss  ccii--ddeessssuuss  nnee  ssoonntt  

qquuee  ddeess  eexxeemmpplleess,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssiiggnniiffiiccaattiiffss..  IIllss  nnee  ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  

uunnee  lliissttee  eexxhhaauussttiivvee..  IIll  ffaauuddrraaiitt  lluuii  aajjoouutteerr  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  cchhooiixx  qquuii  

ccoonncceerrnnee  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  aavvaannttaaggeess  eett  ddeess  ccooûûttss  ddee  cceess  ssttrraattééggiieess  eennttrree  

lleess  ddiivveerrss  aacctteeuurrss  eett  ggrroouuppeess  ssoocciiaauuxx  eenn  pprréésseennccee  oouu,,  ssii  ll’’oonn  vveeuutt,,  

ll’’aarrbbiittrraaggee  eennttrree  lleess  ddiivveerrss  iinnttéérrêêttss  eenn  jjeeuu  ((rruurraauuxx  eett  uurrbbaaiinnss,,  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  ppaayyssaannss,,  ssaallaarriiééss  eett  nnoonn--ssaallaarriiééss,,  hhaauuttss  eett  bbaass  rreevveennuuss,,  

ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  eett  rrééggiioonnaauuxx,,  eettcc..))  OOnn  ppeeuutt  ddoonncc  ccoonncclluurree  cceess  cchhooiixx  

ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppaarr  ttrrooiiss  pprrooppoossiittiioonnss..2277  

  

                                                            
27 ELIO COMARIN et Al, Op.cit, p.274. 
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––  IIll  ffaauutt  aaddmmeettttrree  llee  pplluurraalliissmmee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  

rreessppeecctteerr  eett  ssaauuvveeggaarrddeerr  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  cchhooiixx  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  

nnaattiioonnaauuxx  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..    

  

CCeettttee  lliibbeerrttéé  ccoonncceerrnnee  aauussssii  bbiieenn  llee  cchhooiixx  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  qquuee  llaa  

rrééppoonnssee  aauuxx  ccoonnttrraaiinntteess  ::  

  

––  SSii  cceettttee  lliibbeerrttéé  ddee  cchhooiissiirr  aa  uunn  sseennss,,  iill  ffaauutt  aabbaannddoonnnneerr  ll’’iiddééee  ddee  ssee  

rrééfféérreerr  àà  uunn  mmooddèèllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquu’’iill  ss’’aaggiirraaiitt  ddee  rreessppeecctteerr  

oouu  dd’’iimmiitteerr  ;;  nnii  llee  mmiimmééttiissmmee,,  nnii  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  

uunniivveerrsseelllleess  nnee  ppaarraaiisssseenntt  ddééffeennddaabblleess  eenn  llaa  mmaattiièèrree  

––  CCeeppeennddaanntt,,  ppoouurr  qquuee  cceess  cchhooiixx  ssee  ttrraadduuiisseenntt  ccoonnccrrèètteemmeenntt  eenn  

ssttrraattééggiieess  rrééaalliisstteess  ooppéérraattiioonnnneelllleess,,  iill  ffaauutt  lleess  ddééttaaiilllleerr  

pprrooggrreessssiivveemmeenntt  eett  ccoonnffrroonntteerr  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  

lleess  ccoonnttrraaiinntteess  àà  cchhaaqquuee  nniivveeaauu  ddee  ddéécciissiioonn  ::  cc’’eesstt  llaa  ffoonnccttiioonn  

eesssseennttiieellllee  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddeess  rreellaattiioonnss  

qquu’’eelllleess  ddooiivveenntt  ggaarrddeerr  aavveecc  llee  jjeeuu  dduu  mmaarrcchhéé..  

44..  DDéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eesstt  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  

rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  dduu  pprréésseenntt  ssaannss  ccoommpprroommeettttrree  llaa  

ccaappaacciittéé  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess  àà  rrééppoonnddrree  aauuxx  lleeuurrss..  

CC''eesstt  ddoonncc  uunn  mmooddèèllee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiaall  vviissaanntt  àà  aassssuurreerr  llaa  ppéérreennnniittéé  dduu  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  ddee  llaa  TTeerrrree..    

LLee  ccoonncceepptt  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ssee  ffoonnddee  ddoonncc  ssuurr  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd''uunnee  uuttiilliissaattiioonn  eett  dd''uunnee  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneellllee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  ((nnaattuurreelllleess,,  hhuummaaiinneess  eett  ééccoonnoommiiqquueess)),,  vviissaanntt  àà  ssaattiissffaaiirree  

ddee  mmaanniièèrree  aapppprroopprriiééee  lleess  bbeessooiinnss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ll''hhuummaanniittéé..  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

sseelloonn  ll''eennccyyccllooppééddiiee  MMiiccrroossoofftt  eennccaarrttaa  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ll''ééqquuiilliibbrree  ggéénnéérraall  eett  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  

ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  ;;    

--  uunnee  ddiissttrriibbuuttiioonn  eett  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ééqquuiittaabblleess  

eennttrree  ttoouuss  lleess  ppaayyss  eett  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  dduu  mmoonnddee  ;;  

--  llaa  pprréévveennttiioonn  ddee  ll''ééppuuiisseemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ;;  

--  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ddéécchheettss  ((qquuii  iinncclluutt  llaa  

rrééuuttiilliissaattiioonn  eett  llee  rreeccyyccllaaggee  ddeess  mmaattéérriiaauuxx))  ;;    

--  llaa  rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

dd''éénneerrggiiee  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  

SSEECCTTIIOONN  11..  LLAA  RRDDCC  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE  

11..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  

AAvveecc  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  22..334455..441100  kkmm²²,,  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eesstt  llee  pplluuss  vvaassttee  eenn  AAffrriiqquuee  88uu  SSuudd  dduu  SSaahhaarraa,,  

eett  llee  ddeeuuxxiièèmmee  dduu  ccoonnttiinneenntt  ppaarr  llaa  ssaa  ttaaiillllee  aapprrèèss  ll’’AAllggéérriiee,,  aavveecc  

22..338811..774400  kkmm²²..  CCoommpprriiss  eennttrree  55°°2211’’  ddee  llaa  llaattiittuuddee  nnoorrdd  eett  1133°°5500’’    ddee  

llaattiittuuddee  ssuudd,,  eellllee  ss’’éétteenndd  eennttrree  1122°°1155’’  ddee  lloonnggiittuuddee  EEsstt,,  eellllee  ss’’ééttaallee  ssuurr  

pplluuss  oouu  mmooiinnss  22000000  kkmm  dduu  NNoorrdd  aauu  SSuudd  eett  pplluuss  oouu  mmooiinnss  22000000  kkmm  dduu  

NNoorrdd  aauu  SSuudd  eett  pplluuss  oouu  mmooiinnss  22000000  kkmm  dd’’OOuueesstt  àà  ll’’EEsstt2288    

CCeettttee  iimmmmeennssiittéé  ffaaiitt  ddee  llaa  RRDDCC,,  uunn  ppaayyss  aauuxx  ddiimmeennssiioonnss  

ccoonnttiinneennttaalleess  eett  iimmppoossee  uunnee  ccoonnttrraaiinnttee  ffoorrttee  iimmppoorrttaannttee,,  cceellllee  ddeess  

ddiissttaanncceess..  LLeess  ffrroonnttiièèrreess  hhéérriittééeess  ddeess  ppaarrttaaggeess  ccoolloonniiaauuxx  eenngglloobbee  lleess  

ddeeuuxx  ttiieerrss  dduu  bbaassssiinn  dduu  fflleeuuvvee  CCoonnggoo  eett  nnee  llaaiisssseenntt  ::  aauu  ppaayyss  qquu’’uunn  ééttrrooiitt  

ddéébboouucchhéé  ooccééaanniiqquuee  dd’’uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  kkiilloommèèttrreess  ddee  ccôôttééss..  LLaa  

ddiissppoossiittiioonn  ddee  rreelliieeff  aacccceennttuuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee  dduu  ppaayyss  ddoonntt  lleess  

rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  ddééppeennddeenntt  eenn  ppaarrttiiee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss2299      

LLaa  RRDDCC  ppaarrttaaggee  99..000000  KKmm  ddee  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  nneeuuff  ppaayyss  

lliimmiittrroopphheess  ::  AAnnggoollaa  aauu  SSuudd--oouueesstt  ;;  àà  ll’’OOuueesstt,,  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  CCeennttrraaffrriiccaaiinnee  aauu  NNoorrdd--OOuueesstt,,  llee  SSoouuddaann  aauu  NNoorrdd--eesstt,,  

ll’’OOuuggaannddaa,,  llee  RRwwaannddaa,,  llee  BBuurruunnddii  eett  llaa  TTaannzzaanniiee  àà  ll’’EEsstt,,  eett  llaa  ZZaammbbiiee  aauu  

SSuudd--eesstt..  EEllllee  eesstt  ttrraavveerrssééee  ppaarr  ll’’iimmmmeennssee  fflleeuuvvee  CCoonnggoo  llee  pplluuss  ppuuiissssaanntt  

dduu  ccoonnttiinneenntt..  

LLee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRDDCC  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu  

bbaassssiinn  dduu  fflleeuuvvee  CCoonnggoo  ;;  ssiixxiièèmmee  fflleeuuvvee  dduu  mmoonnddee  ppaass  ssaa  lloonngguueeuurr  

((44..770000  kkmm))  eett  ddeeuuxxiièèmmee  ppaarr  ssoonn  aaiirree  ddee  ddrraaiinnaaggee  ((33..550000..000000  kkmm))..  SSoonn  

ddéébbiitt  vvaarriiee  ddee  2255..000000  mm33//ss  àà  ll’’ééttiiaaggee  ((jjuuiilllleett  ––  aaooûûtt))  àà  7755..000000  mm33  eenn  

ppéérriiooddee  ddee  ccrruuee  ((ddéécceemmbbrree))..  SSoonn  ddéébbuutt  mmooyyeenn  eesstt  ddee  5500..000000  mm33//ss  

ppeennddaanntt  ttoouuttee  ll’’aannnnééee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  aarrrroosséé  lleess  pprroovviinncceess  dduu  KKaattaannggaa,,  dduu  

MMaanniieemmaa,,  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee  eett  ddee  ll’’EEqquuaatteeuurr  ;;  cceellllee  ddee  BBaanndduunndduu  

eett  llaa  ccaappiittaallee  ssee  ccoonntteennttee  dd’’aaddmmiirreerr  ssaa  rriivvee  ggaauucchhee3300    

                                                            
28 KABENGELE D.K., Géographie économique  humane de la RDC, Tome I, éd. Sinus, Kinshasa, 2008 p. 24 
29Idem 
30 LUNDA BULULU V., Conduire la première transition au Congo – Zaïre, éd. L’Harmattan, Paris, 2003. P.114 
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CCee  ggrraanndd  fflleeuuvvee  rreeççooiitt  ddaannss  ssaa  ccoouurrssee  vveerrss  ll’’ooccééaann,,  pplluussiieeuurrss  

aafffflluueennttss  ddoonntt  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ssoonntt  llaa  LLuulluuaa,,  llaa  LLuukkuunnggaa,,  llaa  LLoommaammii,,  

ll’’AArruuwwiinnii,,  llaa  MMoonnggaallaa,,  ll’’UUbbaannggii,,  llee  KKaassaaïï,,  eettcc..3311    

LLaa  ffoorrêêtt  ddeennssee  ccoouuvvrree  pprrèèss  ddee  llaa  mmooiittiiéé    ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree  uunnee  

zzoonnee  àà  rrééggiimmee  ttrrooppiiccaall  àà  llaa  ssaavvaannee  aarrbboorréé,,  uunnee  zzoonnee  àà  rrééggiimmee  dd’’aallttiittuuddee,,  

uunnee  ssaavvaannee  iinntteerrrroommppuuee  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ffoorrêêttss  ggaalleerriieess..  IIll  eexxiissttee  ddee  

vvaasstteess  ppootteennttiiaalliittééss  aaggrriiccoolleess,,  aavveecc  dd’’éénnoorrmmeess  éétteenndduueess  ddee  tteerrrreess  

aarraabblleess  ss’’éétteennddaanntt  ssuurr  8800  mmiilllliioonnss  dd’’hheeccttaarreess  ddoonntt  11,,00%%  sseeuulleemmeenntt  eesstt  

ccuullttiivvéé..  LLaa  vvééggééttaattiioonn  ppeeuutt  ssuuppppoorrttééee  uunn  éélleevvaaggee  dd’’eennvviirroonn  4400  mmiilllliioonnss  ddee  

ttêêtteess  ddee  ggrrooss  bbééttaaiillss..  

LLaa  vvééggééttaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  pprréésseennttee  uunnee  ggrraannddee  vvaarriiééttéé  lliiééee  aauu  

cclliimmaatt,,  aauu  rreelliieeff  eett  vvooiiee,,  àà  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’hhoommmmee,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  

ggrraannddeess  ffoorrmmaattiioonnss  vvééggééttaalleess  nnaattuurreelllleess  ccoommppoossaanntt  llee  mmaarrtteeaauu  vvééggééttaall..  

OOnn  ccoonnssttaattee  qquu’’eelllleess  ssoonntt  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  ggrraannddeess  zzoonneess  

cclliimmaattiiqquueess..  LLaa  ggrraannddee  ffoorrêêtt  oommbbrroopphhiillee  ééqquuaattoorriiaallee  sseemmppeerrvviirreennttee,,  

ccoouuvvrree  llaa  ccuuvveettttee  cceennttrraallee..  EEllllee  ccoommpprreenndd  ddee  ggrraannddss  aarrbbrreess..  LLaa  ffoorrêêtt  

ddeennssee  hhuummiiddee  sseemmii  ddéécciidduuee,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  eessppèèccee  ddee  cceeiinnttuurree  ddee  llaa  

ccuuvveettttee  cceennttrraallee  eett  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  iinntteennssee  aaccttiivviittéé..  CCeettttee  ccaattééggoorriiee  ddee  

ffoorrêêttss  ssee  rreennccoonnttrree  ééggaalleemmeenntt  llee  lloonngg  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ((ffoorrêêttss  ggaalleerriieess))..    

SSeess  rreessssoouurrcceess  mmiinnéérraalleess  ssoonntt  ccoonnssiiddéérraabblleess..  LLee  ddiiaammaanntt,,  

ll’’oorr,,  llaa  ccaassssiittéérriittee,,  llee  ccoolloommbboo--ttaannttaalliittee,,  llee  cchhrroommee,,  llee  mmaannggaannèèssee,,  llee  

ccuuiivvrree  eett  sseess  aassssoocciiééss,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  llee  ccoobbaalltt..  

LLaa  RRDDCC  ddiissppoossee  dd’’uunn  ppootteennttiieell  éénneerrggééttiiqquuee  iimmppoorrttaanntt  eett  ttrrèèss  

ddiivveerrssiiffiiéé,,  ccoonnssttiittuuee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  ::  

--  RReessssoouurrcceess  nnoonn  rreennoouuvveellaabblleess  ((cchhaarrbboonn,,  uurraanniiuumm,,  ggaazz  nnaattuurreell,,  

ppééttrroollee,,  sscchhiisstteess  bbiittuummeeuuxx,,  ssaabbllee  aasspphhaallttiiqquuee))..  

--  RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ((eeaauu  nnaattuurreellllee  eett  eeaauu  tthheerrmmaallee))..  

  

LLeess  ppootteennttiiaalliittééss  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquueess  ssoonntt  eessttiimmééeess  àà  110066..000000  

mmééggaawwaattttss  ddoonntt  44229900  ssoonntt  ccoonncceennttrrééeess  ddaannss  llee  ssiittee  dd’’IInnggaa,,  ddaannss  llaa  

PPrroovviinnccee  dduu  BBaass--CCoonnggoo..  CCee  ppootteennttiieell  ééqquuiivvaauutt  àà  3300  mmiilllliioonnss  ddee  ttoonnnneess  

ddee  ppééttrroollee  ppaarr  aann..  EEnn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé,,  lleess  aauuttrreess  ssoouurrcceess,,  

nnoottaammmmeenntt  tthheerrmmiiqquuee  eett  ssoollaaiirree  nnee  ssoonntt  nnii  ttoottaalleemmeenntt  iinnvveennttoorriiééeess,,  nnii  

ssuuffffiissaammmmeenntt  eexxppllooiittééeess    

CCoonncceerrnnaanntt  ll’’eeaauu,,  llaa  RRDDCC  aa  uunnee  pplluuvviioommééttrriiee  rreepprréésseennttaanntt  

uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  11000000  mmmm  ppaarr  aann  eett  dd’’éénnoorrmmeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ddee  

ssuurrffaaccee  eett  ssoouutteerrrraaiinn  nnoonn  eennccoorree  éévvaalluuééee  àà  ttrraavveerrss  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  dduu  

tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  
                                                            
31 KABENGELE D.K, op.cit., p.6 
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CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  dd’’aauuttrreess  ppaayyss,,  aauuccuunnee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  

nn’’eesstt  ddéésseerrttiiqquuee,,  ll’’eeaauu  dduu  cciieell  aarrrroossee  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  ppeennddaanntt  ttoouuttee  

ll’’aannnnééee..  QQuuaanndd  iill  nnee  pplleeuutt  ppaass  aauu  NNoorrdd  ddee  ll’’EEqquuaatteeuurr,,  llaa  pplluuiiee  ttoommbbee  aauu  

SSuudd  eett  vviiccee  ––  vveerrssaa..  DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  ssee  ssiittuuee  àà  uunn  

nniivveeaauu  pplluuss  qquuee  ssaattiissffaaiissaanntt  ::  DDuu  NNoorrdd  aauu  SSuudd,,  eellllee  vvaarriiee  aauu  pplluuss  ffoorrtt  ddee  

llaa  ssaaiissoonn  ddeess  pplluuiieess  

LLaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ttoouutteess  cceess  rreessssoouurrcceess  ppootteennttiieelllleess  eenn  

rriicchheesssseess  rrééeelllleess  àà  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ttoouuttee  

ll’’AAffrriiqquuee  eett  dduu  mmoonnddee  eesstt  uunn  ddééffii  àà  rreelleevveerr..  

DDee  ppaarr  ssaa  ppoossiittiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’AAffrriiqquuee,,  eett  ddee  

ppaarr  ssoonn  ééttaatt  ddee  sseemmii  eennccllaavveemmeenntt,,  llaa  RRDDCC  rreeccoouurrtt  àà  pplluussiieeuurrss  vvooiieess  qquuii  

ddéébboouucchheenntt  ssuurr  lleess  ffaaççaaddeess  OOuueesstt--EEsstt  eett  llee  SSuudd  ddee  ll’’AAffrriiqquuee..  LLaa  

pprrééppoonnddéérraannccee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ggééooggrraapphhiiqquuee  eexxcceeppttiioonnnneellllee..  

22..  SSiittuuaattiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  

LLaa  RRDDCC  eesstt  llee  ppaayyss  llee  pplluuss  ppeeuupplléé  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  cceennttrraallee,,  

eessttiimmééee  àà    3344  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  eenn  11999911,,  ssaa  ppooppuullaattiioonn  sseerraaiitt  ddee  5555,,  55  

mmiilllliioonnss  eenn  22000011,,  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddee  33,,11%%  ll’’aann..  LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  

ppaarr  sseexxee  mmoonnttrree  qquuee  lleess  ffeemmmmeess  rreepprréésseenntteenntt  5500%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

ttoottaallee  ccoonnttrree  4499%%  dd’’hhoommmmeess..  LL’’eexxaammeenn  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  gglloobbaallee  ppaarr  

ggrroouuppee  dd’’ââggee  iinnddiiqquuee  qquuee  4466%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ssoonntt  ââggééss  ddee  mmooiinnss  ddee  

qquuiinnzzee  aannss,,  5500%%  ssoonntt  ccoommpprriiss  eennttrree  1155  eett  1199  aannss,,  ccoonnttrree  44%%  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  6600  aannss  eett  pplluuss..  

CCeettttee  ssttrruuccttuurree  mmoonnttrree  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

ccoonnggoollaaiissee  eesstt  rreellaattiivveemmeenntt  jjeeuunnee  eett  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  ssaa  ccrrooiissssaannccee  aa  uunn  

iimmppaacctt  cceerrttaaiinn  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss..  

33..  SSiittuuaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ppoolliittiiqquuee  

DDeeppuuiiss  ssoonn  aacccceessssiioonn  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  eenn  11996600,,  llaa  RRDDCC  aa  

ccoonnnnuu  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ttrrèèss  ppeerrttuurrbbééee..  QQuuaattrree  ppéérriiooddeess  oonntt  

mmaarrqquuééss  ssaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee..  LLaa  pprreemmiièèrree  qquuii  ccoouurrtt  ddee  11996600  àà  11996655,,  aa  ééttéé  

ppoonnccttuuééee  ppaarr  uunnee  lluuttttee  aacchhaarrnnééee  eennttrree  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ccoonnssttiittuuééss  ssuurr  

ddeess  bbaasseess  ttrriibbaalleess..  CCeettttee  lluuttttee  ppoouurr  llaa  ccoonnqquuêêttee  dduu  ppoouuvvooiirr  aa  ddoonnnnéé  lliieeuu  

àà  ddeess  rréébbeelllliioonnss  eett  ddeess  sséécceessssiioonnss  qquuii  oonntt  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  pprrèèss  ddee  22  

mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess..  EEllllee  ss’’eesstt  tteerrmmiinnééee  ppaarr  uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt..  

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  ppéérriiooddee  qquuii  vvaa  ddee  11996655  àà  11999977,,  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  

ppaarr  uunn  rrééggiimmee  ttoottaalliittaaiirree..  CC’’eesstt  eenn  11999911  qquu’’oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééss  lleess  ttrraavvaauuxx  

ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  NNaattiioonnaallee  SSoouuvveerraaiinnee,,  lleessqquueellss  oonntt  llaannccéé  llee  pprroocceessssuuss  

ddéémmooccrraattiiqquuee  ddoonntt  llee  bbllooccaaggee  aa  pplloonnggéé  llee  ppaayyss  ddaannss  uunn  ggrraanndd  ddééssoorrddrree  

ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciiaall..  CCeettttee  ppéérriiooddee  ss’’eesstt  tteerrmmiinnééee  ppaarr  llaa  gguueerrrree  ddee  11999966  qquuii  
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aa  aammeennéé  ll’’AAlllliiaannccee  ddeess  FFoorrcceess  DDéémmooccrraattiiqquueess  ppoouurr  llaa  LLiibbéérraattiioonn  dduu  

CCoonnggoo  ((AAFFDDLL))  aauu  ppoouuvvooiirr  eenn  mmaaii  11999977..  

LLaa  ttrrooiissiièèmmee  ppéérriiooddee,,  aallllaanntt  ddee  11999977  àà  22000066,,  aa  ééttéé  uunnee  lloonngguuee  

ddee  ttrraannssiittiioonn  ddoonntt  llaa  pprriinncciippaallee  vviissééee  ééttaaiitt  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  nnoouuvveell  oorrddrree  

ppoolliittiiqquuee..  CCeettttee  ppéérriiooddee  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  lleess  gguueerrrreess  ddee  11999988  eett  22000011..  

CCeess  ddeeuuxx  gguueerrrreess  oonntt  ccrrééee  uunnee  iinnssééccuurriittéé  ggéénnéérraalliissééee,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

ddééppllaacceemmeennttss  ddee  ppooppuullaattiioonn,,  dd’’éénnoorrmmeess  ppeerrtteess  eenn  vviieess  hhuummaaiinneess  eett  

mmaattéérriieelllleess  eett  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  bbaallkkaanniissaattiioonn  dduu  ppaayyss..  CCeettttee  ppéérriiooddee  aa  

ééggaalleemmeenntt  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ppoolliittiiqquuee  ddee  ppaaiixx  eett  

ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ((ddéécceemmbbrree  22000022))  qquuii  aa  aabboouuttii  àà  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  

((ddéécceemmbbrree  22000055))  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  

pprrééssiiddeennttiieelllleess  ((ddeeuuxxiièèmmee  sseemmeessttrree  22000066))..  

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  lliibbrreess  eett  ddéémmooccrraattiiqquueess  eenn  22000066  

aapprrèèss  ddee  qquuaarraannttee  aannss,,  aa  ééttéé  uunn  éévvèènneemmeenntt    ppoolliittiiqquuee  mmaajjeeuurr  ppoouurr  llee  

ppaayyss,,  ccaarr  cc’’eesstt  ggrrââccee  àà  cceess  éélleeccttiioonnss  qquuee  llaa  ccrriissee  ddee  llééggiittiimmiittéé  ddeess  

ddiirriiggeeaannttss  aa  ppuu  êêttrree  rrééssoolluuee..  LL’’iinnttéérrêêtt  aaccccoorrddéé  aauu  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  ppaarr  

llaa  ppooppuullaattiioonn  ttéémmooiiggnnee  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  cceellllee--ccii  àà  ddeevveenniirr  llee  mmaaîîttrree  ddee  

ssoonn  ddeessttiinn  eett  àà  vvooiirr  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciiooppoolliittiiqquuee  êêttrree  aassssaaiinnii..  

LLaa  qquuaattrriièèmmee  ppéérriiooddee  qquuii  ccoouurrtt  ddee  22000077  àà  ccee  jjoouurr,,  ssee  

ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn..  DDuurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee,,  ddeess  eeffffoorrttss  oonntt  ééttéé  

eennttrreepprriiss  ppoouurr  uunniiffiieerr  eett  ppaacciiffiieerr  ttoouutt  llee  ppaayyss..  MMaaiiss  iill  eexxiissttee  eennccoorree  ddeess  

zzoonneess  dd’’iinnssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  EEsstt  dduu  ppaayyss..  EEnn  sseepptteemmbbrree  22000088,,  lleess  

hhoossttiilliittééss  oonntt  rreepprriiss  eennttrree  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ll’’aarrmmééee  rréégguulliièèrree  eett  lleess  ffaaccttiioonnss  

rreebbeelllleess  ooppéérraanntt  àà  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss  aavveecc  ddee  lloouurrddeess  ccoonnssééqquueenncceess  eenn  

tteerrmmeess  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess..  

EEnnffiinn,,  iill  iimmppoorrttee  ddee  nnootteerr  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  

ssééccuurriittaaiirree  ddee  llaa  RRDDCC  rreessttee  ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ffaacctteeuurrss  qquuii  ffrraaggiilliissee  llaa  

ccoonncceeppttiioonn  eett  llaa  ccoonndduuiittee  dd’’uunnee  bboonnnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  LLee  

pprroocceessssuuss  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ccooûûttee  cchheerr  aauu  ppaayyss  eett  rroonnggee  uunnee  

ppaarrttiiee  ddeess  mmooyyeennss  ddiissppoonniibblleess  ppoouurr  ffaaiirree  àà  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss  aaffffeeccttee  llee  

pprroocceessssuuss  ddee  rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  cchhooiixx  bbuuddggééttaaiirreess  eett  ffrraaggiilliissee  lleess  eeffffoorrttss  

ccoonnjjuugguuééss  ppoouurr  rréédduuiirree  llee  ddééffiicciitt  ppuubblliicc  eett  mmaaiinntteenniirr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddeess  pprriixx  eett  

dduu  ttaauuxx  dd’’éécchhaannggee..  

QQuuaanntt  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoonnggoollaaiissee,,  eellllee  jjoouuee  ddeeppuuiiss  11996600,,  ddee  

mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  ssoonn  rrôôllee  dd’’oouuttiill  dd’’eexxééccuuttiioonn  oouu  ddeess  ssttrruuccttuurreess  dd’’aappppuuii  qquuii  

ddooiitt  ssoouuss--tteennddrree  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ll’’eeffffoorrtt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ppoouurr  rrééaalliisseerr  

llee  pprrooffiill  ddee  ssoocciiééttéé  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  nnaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  eett  lluuii  ppeerrmmeettttrree  

cchhaaqquuee  jjoouurr  dd’’aassssuurreerr  sseess  mmiissssiioonnss  eesssseennttiieelllleess,,  lleess  ccaauusseess  ddee  ssoonn  
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ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ccoonnjjoonnccttuurreell  aauu  ddééppaarrtt,,  ssee  ssoonntt  éérriiggééeess  eenn  

ccoonnttrraaiinntteess  ssttrruuccttuurreelllleess..  EElllleess  ssoonntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ::3322    

  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  eett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ::  IInnaaddééqquuaattiioonn  dduu  

ccaaddrree  oorrggaanniiqquuee  eett  ddeess  ssttrruuccttuurreess,,  ddiissppaarriittiioonn  dduu  ppllaann  ddee  ccaarrrriièèrree,,  

ccoonnffuussiioonn  eett  ccoolllluussiioonn  ddaannss  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  

dd’’iinnssppeeccttiioonn  iinnooppéérraanntteess..  

  AAuu  nniivveeaauu  ssppaattiiaall  ::  cceennttrraalliissaattiioonn  eett  pplléétthhoorree  ddeess  eeffffeeccttiiffss  aauu  

ssoommmmeett  ddeess  ddiissppaarriittééss  ffllaaggrraanntteess  àà  llaa  bbaassee  eett  eennttrree  pprroovviinncceess..  

  AAuu  nniivveeaauu  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ::  lloouurrddeeuurr  eett  lleenntteeuurr  ;;  ssaallaaiirreess  

ddéérriissooiirreess,,  ccoorrrruuppttiioonn,,  cclliieennttéélliissmmee,,  ffrraauuddee  eett  ll’’éévvaassiioonn  ffiissccaallee,,  

iimmppuunniittéé  eett  iinneeffffiiccaacciittéé,,  nnoonn  ssuuiivvii  ddeess  ddéécciissiioonnss  eett  ddee  llaa  ggeessttiioonn,,  

ddiissppaarriittiioonn  ddeess  aarrcchhiivveess  eett  ttrriibbaalliissmmee..  

  SSuurr  llee  ppllaann  hhuummaaiinn  ::  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett  ddee  sseess  

lliibbeerrttééss,,  ccaarraaccttèèrree  rréépprreessssiiff  eett  iinnhhuummaaiinn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  eett  

ddee  ssééccuurriittéé,,  aabbsseennccee  eett  rreeccyyccllaaggee  oouu  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee..  

  

CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ::  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  

ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmaattéérriieellss  eett  bbaaiissssee  ddeess  ccaappaacciittééss..  

44..  SSiittuuaattiioonn  ssoocciiaallee  

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  sseecctteeuurr  ssoocciiaall  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  rreennccoonnttrree  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ssttrruuccttuurreelllleess  lliiééeess  àà  llaa  

mmaauuvvaaiissee  ggoouuvveerrnnaannccee  eett  aauuxx  ccoonnfflliittss  rrééppééttiittiiffss  vvééccuuss..  LLeess  sseecctteeuurrss  ddee  

ll’’éédduuccaattiioonn,,  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’eeaauu,,  àà  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  eett  àà  llaa  

ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee,,  ssoonntt  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee  ddééttéérriioorraattiioonn  eett  ddee  ddééppeerrddiittiioonn  

aavvaannccééee3333    

LLeess  tteennddaanncceess  ggéénnéérraalleess  ddoonnnneenntt  uunnee  vvuuee  ccoonnttrraassttee  dduu  

sseecctteeuurr,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ddeemmaannddee  ddeess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  eenn  tteerrmmee  dd’’ééccoolleess,,  

ddee  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  dd’’eeaauu,,  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  eett  dd’’hhaabbiittaatt  eesstt  

ccoonnssiiddéérraabbllee,,  eeuu  ééggaarrdd  aauuxx  bbeessooiinnss  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  ttoouujjoouurrss  

ccrrooiissssaannttee,,  àà  llaa  ssttaaggnnaattiioonn  dd’’uunn  sseecctteeuurr  pprroodduuccttiiff  nnoonn  mmoonnééttaarriisséé  eett  àà  llaa  

mmoonnttééee  dd’’uunnee  ppaauuvvrreettéé  ggaallooppaannttee  3344  

AA..  SSaannttéé  eett  nnuuttrriittiioonn  

LLee  ppaayyss  aa  ffaaiitt  ddeess  pprrooggrrèèss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmoorrttaalliittéé  ddeess  

eennffaannttss  ddeeppuuiiss  22000011,,  mmaaiiss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeemmeeuurree  eennccoorree  pprrééooccccuuppaannttee..  

                                                            
32 PMURR, P.42 
33 DSCRP I, juillet 2006 p.23 
34 Idem 
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DDee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee  llee  nniivveeaauu  ddee  mmoorrttaalliittéé  cchheezz  lleess  

eennffaannttss  rreessttee  aasssseezz  éélleevvéé  eenn  ccoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ppaayyss..3355  

IInnffaannttiillee  ddee  112266  àà  110044  ppoouurr  mmiillllee  nnaaiissssaanncceess  vviivvaanntteess  eenn  22000077  oonn  ppeeuutt  

ccoonnssiiddéérreerr  cceett  oobbjjeeccttiiff  ccoommmmee  aatttteeiinntt..  

CCeeppeennddaanntt,,  llaa  mmoorrttaalliittéé  ddeess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  55  aannss  ssee  

ttrraadduuiitt  ppaarr  pplluuss  ddee  550000..000000  ddééccèèss..  LLaa  rreemmoonnttééee  oobbsseerrvvééee  ddeeppuuiiss  22000077  

eesstt  pprrééooccccuuppaannttee..  LLee  nniivveeaauu  ddee  llaa  mmoorrttaalliittéé  iinnffaannttiillee  ddaannss  llee  ppaayyss  ssee  

ttrraadduuiitt  ppaarr  uunnee  eessppéérraannccee  ddee  vviiee  àà  llaa  nnaaiissssaannccee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  àà  mmeettttrree  

eenn  lliiaaiissoonn  aavveecc  uunnee  ffééccoonnddiittéé  qquuii  rreessttee  ffoorrttee..  CCeeccii  iimmppaaccttee  ll’’IIDDHH  qquuii  

ccllaassssee  llee  ppaayyss  àà  llaa  116688èè  ppllaaccee  ssuurr  116699..  

LLaa  mmoorrttaalliittéé  mmaatteerrnneellllee  eesstt  eenn  bbaaiissssee  mmaaiiss  eellllee  ddeemmeeuurree  

pprrééooccccuuppaannttee..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’EEDDSS  22000077  eett  ddee  MMIICCSS  22001100  mmoonnttrreenntt  

uunnee  rreellaattiivvee  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  lliiééss  àà  llaa  ssaannttéé  mmaatteerrnneellllee  eennttrree  

22000011  eett  22001100,,  mmêêmmee  ssii  cceeuuxx--  ccii  pprréésseenntteenntt  ddeess  nniivveeaauuxx  ééllèèvveess..  LLeess  

mméénnaaggeess  ccoonnggoollaaiiss  oonntt  ffaaiitt  ddeess  pprrooggrrèèss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  nnuuttrriittiioonn  ddeess  

eennffaannttss  mmaaiiss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ddeemmeeuurree  gglloobbaalleemmeenntt  

pprrééooccccuuppaannttee  ddaannss  llee  ppaayyss..  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  nnuuttrriittiioonnnneellllee  ddeess  eennffaannttss  ccoonnggoollaaiiss  sseemmbbllee  

ss’’aamméélliioorreerr,,  mmaaiiss  àà  uunn  rryytthhmmee  lleenntt..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  pprrooppoorrttiioonn  dd’’eennffaannttss  ddee  

mmooiinnss  ddee  cciinnqq  aannss  ssoouuffffrraanntt  dd’’iinnssuuffffiissaannccee  ppoonnddéérraallee  mmooddéérrééee  aa  

rrééggrreesssséé  ddee  11,,11%%  eenn  22000011  eenn  22000077,,  ppuuiiss  2244%%  eenn  22001100  ssuuppéérriieeuurree  aauuxx  

1166,,88%%  eessccoommppttééss  ppoouurr  êêttrree  ssuurr  llee  sseennttiieerr  ddeess  OOMMDD..  CCeettttee  mmooyyeennnnee  

ccaacchhee  ddeess  ddiissppaarriittééss  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  mmiilliieeuu  ddee  rrééssiiddeennccee  ((mmiilliieeuu  rruurraall  

2277%%  eett  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  1177%%  qquuee  ddeess  pprroovviinncceess))..  

BB..  UUnn  sseecctteeuurr  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  qquuii  ss’’aamméélliioorree  

LL’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  ddee  

ll’’éédduuccaattiioonn  mmoonnttrree  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  aauu  ccoouurrss  ddee  ddiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  

eenn  lliieenn  aavveecc  uunn  ffiinnaanncceemmeenntt  aapppprréécciiaabbllee  dduu  sseecctteeuurr  ppaarr  ll’’EEttaatt,,  lleess  

mméénnaaggeess  eett  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss..  EEnn  ccoommppaarraaiissoonn  

aavveecc  ll’’AAffrriiqquuee  ssuubbssaahhaarriieennnnee,,  llee  ppaayyss  sseemmbbllee  bbiieenn  ddoottéé  eenn  

iinnffrraassttrruuccttuurreess  éédduuccaattiiffss..  CCeeppeennddaanntt,,  llaa  mmaauuvvaaiissee  qquuaalliittéé  ddee  cceess  

iinnffrraassttrruuccttuurreess  iimmppaaccttee  ssuurr  lleeuurr  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ppllaaccee  llee  ppaayyss  llooiinn  ddeess  

rrééssuullttaattss  qquu’’iill  aauurraaiitt  ddûû  aatttteeiinnddrree..  

CC..  EEnneerrggiiee  

LL’’aaccccèèss  àà  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  rreessttee  ttrrèèss  ffaaiibbllee..  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  

ddiissppoonniibblleess  iinnddiiqquueenntt  qquuee,,  mmaallggrréé  lleess  rriicchheesssseess  eenn  eeaauu  ddoouuccee  dduu  ppaayyss,,  

                                                            
35 RDC, DSCRP II, Vol 1, 2011, P.36 
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ll’’aaccccèèss  àà  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  rreessttee  ffaaiibbllee,,  mmêêmmee  ssii  eellllee  ppaassssee  ddee  2222%%  àà  2266%%  

eennttrree  22000055  eett  22001100..  LLee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  

eeaauu  ppoottaabbllee  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  eesstt  rreessttee  llaarrggeemmeenntt  ddeerrrriièèrree  cceelluuii  dduu  mmiilliieeuu  

uurrbbaaiinn  dduu  ffaaiitt  qquuee  ccee  ssoouuss--sseecctteeuurr  nn’’aa  ppaass  bbéénnééffiicciiéé  ddee  llaa  mmêêmmee  

aatttteennttiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ccoonnsseennttiiss..  AAuussssii  llaa  qquuaalliittéé  ddee  

sseerrvviiccee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  cceennttrreess  eesstt  ssoouuvveenntt  iirrrréégguulliièèrree..  

DD..  LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt    

QQuuaanntt  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aauu  sseennss  llaarrggee  ddaannss  lleeqquueell  vviivveenntt  lleess  

mméénnaaggeess  ccoonnggoollaaiiss,,  iill  ccoouurrtt  llee  rriissqquuee  ddee  ssee  ddééggrraaddeerr,,  ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  

zzoonneess  oouu  vviivveenntt  lleess  ppaauuvvrreess..  LLaa  RRDDCC  aa  uunnee  ssuurrffaaccee  bbooiissééee  eessttiimmééee  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  114455  mmiilllliioonnss  dd’’hheeccttaarreess  sseelloonn  llee  rraappppoorrtt  RREEDDDD  ddee  llaa  

BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..  LLaa  ddééffoorreessttaattiioonn  aauurraaiitt  éévvoolluuéé  aauu  rryytthhmmee  ddee  00,,77%%  ppaarr  

aann  eennttrree  11999900  eett  11999955,,  eett  cceelluuii  ddee  rreebbooiisseemmeenntt  ddee  00,,%%,,  sseelloonn  uunnee  ééttuuddee  

ddee  llaa  BBaannqquuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((BBAADD))  iinn  eenn  rrééssuullttee  ddoonncc  uunn  

ttaauuxx  nneett  ddee  ddééffoorreessttaattiioonn  ddee  00,,44  ppooiinnttss  ppaarr  aann  ((00,,2255%%  eenn  mmooyyeennnnee  eennttrree  

11999900  ––  22000000  sseelloonn  llee  RREEDDDD..  LLee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ffoorreessttiièèrree  ééttaaiitt  ddee  

5555%%  eenn  11999900  eett  nnee  rreepprréésseennttee  pplluuss  qquuee  4455%%,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree  aayyaanntt  eenn  

cchhaarrggee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

EE..  LLooggeemmeenntt  eett  hhaabbiittaatt    

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  llooggeemmeenntt  eett  ll’’hhaabbiittaatt,,  llaa  ggrraannddee  

mmaajjoorriittéé  ddee  ccoonnggoollaaiiss  ssoonntt  pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  lleeuurr  pprriinncciippaall  llooggeemmeenntt  sseelloonn  

ll’’eennqquuêêttee  11--22--22  ((7755,,55%%)),,  cchhiiffffrree  qquuee  sseemmbbllee  êêttrree  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  

ddoonnnnééeess  dduu  MMIICCSS  ((7744%%  sseelloonn  lleess  MMIICCSS  22  eett  44))..  CCeeccii  rreessttee  ttoouutteeffooiiss  uunn  

pphhéénnoommèènnee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  rruurraall  aavveecc  eennvviirroonn  8855%%  ddee  pprroopprriiééttaaiirree  

ccoonnttrree  5500%%  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn..  TToouutteeffooiiss  8811%%  ddee  cceess  llooggeemmeennttss  ssoonntt  eenn  

tteerrrree  bbaattttuuee  oouu  eenn  ppaaiillllee  aavveecc  ddeess  ttooiittuurreess  eenn  ppaaiillllee  ((6600%%))  oouu  eenn  ttôôllee  ((%%))  

sseelloonn  ll’’eennqquuêêttee  11--22--333366EEnn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn,,  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceess  hhaabbiittaattiioonnss  

ssoonntt  eenn  bbaannlliieeuueess  ppéérriiuurrbbaaiinnee..  OOnn  oobbsseerrvvee  uunn  pphhéénnoommèènnee  dd’’hhaabbiittaattiioonn  

ssaauuvvaaggee  ddaannss  lleess  vviilllleess,,  ccee  qquuii  ccrrééee  uunn  pprroobbllèèmmee  dd’’éérroossiioonn  eett  ddee  

ffrraaggiilliissaattiioonn  ddeess  ssoollss  ((ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt)),,  aaiinnssii  qquu’’eenn  

ffeerrmmeess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  eett  dd’’eeffffiicciieennccee  ddeess  vviilllleess  eenn  ttaanntt  

qquu’’oouuttiill  ddee  pprroommoottiioonn  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

55..  SSiittuuaattiioonn  ccuullttuurreellllee  

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aa  uunnee  mmuullttiittuuddee  ddee  

ddiiaalleecctteess  mmaaiiss  qquuaattrree  llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess  eett  uunnee  llaanngguuee  ooffffiicciieellllee,,  llee  

ffrraannççaaiiss..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  lléégguuééee  ppaarr  llaa  ccoolloonniissaattiioonn,,  llaa  RRDDCC  ffaaiitt  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee..  
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LLaa  rriicchheessssee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  oouu  dd’’uunn  ppeeuuppllee  ss’’eexxpprriimmee  ddaannss  

ssaa  ppeennssééee,,  ssaa  lliittttéérraattuurree,,  ssaa  ppooééssiiee,,  sseess  cchhaannssoonnss,,  ssaa  mmuussiiqquuee,,  sseess  

ddaannsseess,,  sseess  rriitteess  eett  ssoonn  aarrtt  ;;  ssttiimmuulleerr  llaa  ccuullttuurree,,  cc’’eesstt  ddoonnnneerr  uunnee  qquuaalliittéé  

àà  llaa  vviiee..  LLaa  RRDDCC  aa  uunnee  rriicchheessssee  ssuurr  ssaa  mmuussiiqquuee  qquuii  eesstt  vveenndduuee  eett  ééccoouuttéé  

ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee..  

66..  SSiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

LL’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  RRDDCC  eesstt  ttrrèèss  ffrraaggiillee  ppaarr  ssaa  ssttrruuccttuurree  ppaarrccee  

qquuee  llaa  bbaassee  nn’’eesstt  ppaass  ssoolliiddee..  PPaarr  ll’’eexxttrraavveerrssiioonn  ddee  ssoonn  ééccoonnoommiiee,,  llaa  RRDDCC  

eesstt  uunn  ppaayyss  ffoouurrnniisssseeuurr  ddeess  mmaattiièèrreess  àà  ll’’ééttaatt  bbrruutt  aauuxx  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,  

aamméérriiccaaiinnss  eett  jjaappoonnaaiiss..  LLaa  RRDDCC  eesstt  uunn  ggrraanndd  aacchheetteeuurr  oouu  iimmppoorrttaatteeuurr  

ddeess  bbiieennss  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ((pprroodduuiittss  ffiinniiss))..  

LL’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  RRDDCC  eesstt  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ffaaiibblleess  ddee  ttoouuttee  

ll’’AAffrriiqquuee,,  mmaallggrréé  ddeess  mmuullttiipplleess  eett  ddiivveerrsseess  rreessssoouurrcceess..  SSoonn  ééccoonnoommiiee  

ss’’eesstt  cceeppeennddaanntt  ddrraassttiiqquueemmeenntt  rraalleennttiiee  ddeeppuuiiss  llee  mmiilliieeuu  ddeess  aannnnééeess  

119988003377....    

DDeeppuuiiss  ll’’oouuvveerrttuurree  ppoolliittiiqquuee  ddee  11999900,,  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  

aa  aatttteeiinntt  uunn  nniivveeaauu  ccrriittiiqquuee,,  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  RRDDCC  aa  éévvoolluuéé  ddaannss  

ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ddééffaavvoorraabbllee,,  vvuu  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  mmaallggrréé  llee  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  ll’’oorrddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  dduu  1177  mmaaii  11999977,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ddeemmeeuurree  mmaall  oouuttiilllléé  ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ffiinnaanncciieerr3388..  

LL’’aaggrriiccuullttuurree  rreessttee  llee  pprriinncciippaall  sseecctteeuurr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  aavveecc  

5577,,99%%  dduu  PPIISS  eenn  11999977..  LLeess  pprriinncciippaalleess  rreessssoouurrcceess  iinncclluueenntt,,  llee  ccaafféé,,  

ll’’hhuuiillee  dd  ppaallmmee,,  llee  ccaaoouuttcchhoouucc,,  llee  ccoottoonn,,  llee  ssuuccrree,,  llee  tthhéé  eett  llee  ccaaccaaoo..  LL  

pprroodduuccttiioonnss  aalliimmeennttaaiirreess  ccoommpprreennnneenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  llee  mmaanniioocc,,  llaa  

bbaannaannee  ppllaannttaaiinn,,  llee  mmaaïïss,,  ll’’aarraacchhiiddee  eett  llee  rriizz..  EEnn  11999966,,  ll’’aaggrriiccuullttuurree  

ooccccuuppaaiitt  6666%%  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  ddiissppoonniibbllee3399    

LL’’iinndduussttrriiee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  mmiinniièèrree,,  rreessttee  llee  

pprriinncciippaall  ppootteennttiieell  ddeess  rreessssoouurrcceess  ééccoonnoommiiqquueess  dduu  ppaayyss..  EEnn  11999977,,  

ll’’iinndduussttrriiee  iinntteerrvveennaaiitt  ppoouurr  uunnee  ppaarrtt  ddee  1166,,99%%  ppoouurr  uunnee  ppaarrtt  ddee  1166,,88%%  dduu  

PP1188..  LLaa  RRDDCC  ffuutt  llee  qquuaattrriièèmmee  pprroodduucctteeuurr  mmoonnddiiaall  ddee  ddiiaammaanntt  dduurraanntt  lleess  

aannnnééeess  11998800,,  eett  cceettttee  iinndduussttrriiee  ccoonnttiinnuuee  ddee  ddeerrnniieerr  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  aavveecc  

771144  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  aamméérriiccaaiinnss  oouu  2255%%  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  eenn  119999774400..    
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38 KABUYA, K. Cité par MBO MUNSHI, op. cit., p. 46 
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LLaa  RRDDCC  ppoossssèèddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  rréésseerrvvee  mmoonnddiiaallee  eenn  ccuuiivvrree  eett  

eenn  ccoobbaalltt  ((1100%%  ddee  ttoouutteess  lleess  rréésseerrvveess  ddee  llaa  ppllaannèèttee))..  LLeess  rréésseerrvveess  eenn  

ccoobbaalltt  ddee  llaa  GGééccaammiinneess  ééllèèvveess  àà  8800%%  dduu  ttoottaall  mmoonnddiiaall..  LLaa  RRDDCC  eesstt  

aauussssii  llee  pprroodduucctteeuurr  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  dduu  ccoobbaalltt  eett  00,,55%%  ppoouurr  llee  zziinncc  lleess  

rreecceetttteess  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss  aatttteeiiggnnaaiieenntt  eenn  11999900,,  eennvviirroonn  uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  

ddoollllaarrss4411..    

LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaa  GGééccaammiinneess  ccoonnttiinnuuee  ddee  bbaaiisssseerr  cceess  

ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  cc’’eesstt  ddûû  àà  uunn  mmaarrcchhéé  dduu  ccuuiivvrree  àà  llaa  bbaaiissssee..  LLaa  

pprroovviinnccee  mmiinniièèrree  dduu  KKaattaannggaa  rreessttee  cceeppeennddaanntt  uunnee  ddeess  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  

lleess  pplluuss  ddyynnaammiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  ggrrââccee  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’iinndduussttrriieell  

GGeeoorrggeess  FFoorreesstt..  LLaa  RRDDCC  eesstt  ééggaalleemmeenntt  pprroodduuccttrriiccee  ddee  ppééttrroollee  ((2244..000000  

bbaarriillss  ppaarr  jjoouurr  eenn  22000033)),,  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssuurr  llaa  ccôôttee  tteerrmmiinnaallee  dduu  ppoorrtt  ddee  

BBaannaannaa..  LLaa  rrééggiioonn  dduu  llaacc  AAllbbeerrtt  aabbrriittee  ééggaalleemmeenntt  uunn  iimmppoorrttaanntt  

ggiisseemmeenntt4422..  

LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  mmaannuuffaaccttuurriièèrree  dduu  CCoonnggoo  eesstt  

pprriinncciippaalleemmeenntt  ccoonncceennttrrééee  aauuttoouurr  ddee  ddeeuuxx  ggrraannddss  ppôôlleess  iinndduussttrriieellss  

KKiinnsshhaassaa,,  llaa  ccaappiittaallee  eett  LLuubbuummbbaasshhii..  LLeess  pprriinncciippaalleess  aaccttiivviittééss  ccoonncceerrnneenntt  

llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  ssuuccrree,,  ddeess  bbooiissssoonnss  eett  ddeess  cciiggaarreetttteess,,  ddeess  ttiissssuuss,,  ddeess  

pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess,,  dduu  cciimmeenntt,,  ddee  llaa  ffaarriinnee  ddee  bblléé  eett  ddeess  ppnneeuuss,,  aaiinnssii  qquuee  

llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmééttaalllliiqquuee..  LLaa  ffiilliièèrree  ddee  bbiieennss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  eesstt  eennccoorree  

ssoouuss  eexxppllooiittéé,,  llaa  sseeuullee  rraaffffiinneerriiee  ddee    ppééttrroollee  qquuee  ccoommppttee  llee  CCoonnggoo,,  ssiittuuééee  

àà  MMoouuaannddaa,,  eesstt  àà  ll’’aarrrrêêtt  ddeeppuuiiss  1100  aannss4433..  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  bbaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  aaccccuussaaiitt  ddee  11999977  àà  22000000,,  

uunn  ddééssééqquuiilliibbrree  pprrooffoonndd  aavveecc  ddeess  ssoollddeess  nnééggaattiiffss  cchhrroonniiqquueess  aaccccéélléérraanntt  

llaa  ddéépprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  nnaattiioonnaallee,,  ooccccaassiioonnnnaanntt  aaiinnssii  

ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddeess  aarrrriièèrreess  ddee  llaa  ddeettttee  eexxttéérriieeuurree  eett  ddee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  

ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aaccccuussee  uunnee  bbaaiissssee  

tteennddaanncciieellllee  ddaannss  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  qquuee  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  eett  uunnee  rréédduuccttiioonn  

sseennssiibbllee  ddeess  eexxccééddeennttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx..  AAuussssii,,  llee  nniivveeaauu  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  

dduu  ppaayyss  eesstt--iill  ppaasssséé  ddee  11444488,,99  mmiilllliioonnss  UUSSDD  eenn  11999977  àà  779922,,77  mmiilllliioonnss  àà  

llaa  ffiinn  mmaaii  22000011,,  aa  ééttéé  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddee  6600,,44%%  ;;  ddee  8855,,99%%  eett  ddee  8855,,44%%..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’ééccaarrtt  eennttrree  lleess  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee  ooffffiicciieell  eett  

ppaarraallllèèllee  aa  ccoonnnnuu  ddee  ggrraannddeess  fflluuccttuuaattiioonnss..  DDeeppuuiiss  22000022,,  llaa  ppoolliittiiqquuee  

mmoonnééttaaiirree  eesstt  pprruuddeennccee  mmaaiiss,,  ddeemmeeuurree  cceeppeennddaanntt,,  ffoorrtteemmeenntt  

ddééppeennddaannttee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  bbuuddggééttaaiirree..  LLaa  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  aa  ééttéé  

aaccccoommmmooddaannttee  ppeennddaanntt  llaa  ddéécceennnniiee  ppaassssééee..  LLaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  
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CCoonnggoo  aa  eeuu  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  ccoonntteenniirr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee,,  

114422,,55%%  eenn  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  eennttrree  22000011  eett  220000554444..  

LLaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  cchhaannggee  aaccttuueellllee  ddee  llaa  RRDDCC  eett  ttrrèèss  

lliibbéérraallee..  LLaa  ddéétteennttiioonn  ddeess  mmoonnnnaaiieess  ééttrraannggèèrreess  eenn  RRDDCC  eesstt  lliibbrree..  

TToouutteeffooiiss,,  lleess  vvooyyaaggeeuurrss  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ffaaiirree  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ppoouurr  ttoouutt  

mmoonnttaanntt  ssuuppéérriieeuurr  àà  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  ddee  1100..000000  UUSSDD..  IIll  eesstt  ppaasssséé  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddee  5500,,00%%  àà  llaa  ffiinn  ddéécceemmbbrree  11999988,,  àà  446666,,77°°  kk  àà  llaa  ffiinn  

ddéécceemmbbrree  11999999,,  àà  118822,,00%%  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22000000  ppoouurr  ffiixxeerr  àà  00,,77  ffiinn  

ddéécceemmbbrree  22000011..  

EEnn  22000099,,  llee  ccaaddrree  mmaaccrrooééccoonnoommiiqquuee  ss’’eesstt  sseennssiibblleemmeenntt  

ddééttéérriioorréé,,  llee  ttaauuxx  dd’’iinnffllaattiioonn  aa  ffrraanncchhii  llaa  bbaarrrree  ddee  5500%%  eett  llee  ttaauuxx  ddee  

ccrrooiissssaannccee  eesstt  ttoommbbéé  àà  22..77%%  aalloorrss  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  

ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eesstt  ddee  %%..  CCee  rreeppllii  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  aa  eennttrraaîînnéé  uunnee  ffoorrttee  

rréédduuccttiioonn  dd’’eemmppllooiiss  ((ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr))  eett  ddeess  mmiisseess  eenn  

ccoonnggéé  tteecchhnniiqquuee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess..  NNoonnoobbssttaanntt  llee  rreettoouurr  ddee  llaa  

ccrrooiissssaannccee  eett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  dduurraanntt  llaa  

ddéécceennnniiee  22000000  ––  22001100,,  llaa  RRDDCC  rreessttee  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunnee  ppaauuvvrreettéé  ddee  

mmaassssee  eett  ddee  ggrraannddeess  ddiissppaarriittééss  ddee  nniivveeaauuxx  ddee  rreevveennuu  eennttrree  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  

eett  mmiilliieeuu  rruurraall..  CCeettttee  ppaauuvvrreettéé  ss’’eexxpplliiqquuee  eennttrree  aauuttrreess  ppaarr  llee  cchhôômmaaggee  qquuii  

ffrraappppee  ssuurrttoouutt  lleess  jjeeuunneess,,  ppaarr  llaa  ffaaiibblleessssee  oouu  llee  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess  

ssaallaaiirreess  eett  ppaarr  ll’’aattrroopphhiiee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  rreevveennuuss..  LLaa  

ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eesstt  pprrééooccccuuppaannttee  ::  ll’’eessppéérraannccee  ddee  vviiee  àà  llaa  nnaaiissssaannccee  

eesstt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  ((4455  aannss)),,  lleess  hhôôppiittaauuxx  ssoonntt  ssoouuvveenntt  ddééppoouurrvvuuss  ddeess  

ééqquuiippeemmeennttss  iinnddiissppeennssaabblleess  eett  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  lleess  

ooiinnss  éélléémmeennttaaiirreess..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  mmaallaaddeess  

rreeccoouurreenntt  àà  ll’’aauuttoommééddiiccaattiioonn  oouu  àà  llaa  mmééddeecciinnee  ttrraaddiittiioonnnneellllee..  LLaa  ssééccuurriittéé  

aalliimmeennttaaiirree  nn’’eesstt  ppaass  ggaarraannttiiee  eett  llaa  mmaallnnuuttrriittiioonn  sséévviitt,,  pplluuss  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannss  lleess  pprroovviinncceess  ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa  gguueerrrree..  

DDee  nnoommbbrreeuuxx  eennffaannttss  dd’’ââggee  ssccoollaaiirree  nnee  ssoonntt  ppaass  ssccoollaarriissééss  eett  

lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  eenn  ddééffaavveeuurr  ddeess  ffiilllleess  ppeerrssiisstteenntt  ssuurrttoouutt  eenn  mmiilliieeuu  

rruurraall..  LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eesstt  iinnttééggrraalleemmeenntt  àà  cchhaarrggee  ddeess  ppaarreennttss,,  ddoonntt  lleess  

rreevveennuuss  ssee  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  aammeennuuiissééss..  LL’’aaccccèèss  aauuxx  aauuttrreess  sseerrvviicceess  

ppuubblliiccss  tteellss  qquuee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  ll’’éélleeccttrriicciittéé,,  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt,,  llee  ttrraannssppoorrtt,,  

eesstt  eenn  ccoonnssttaannttee  rrééggrreessssiioonn..  LL’’aaccccèèss  aauu  llooggeemmeenntt  eesstt  lluuii--mmêêmmee  ddee  pplluuss  

eenn  pplluuss  pprrééccaaiirree  ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss  àà  ccaauussee  dd’’uunnee  ooffffrree  

dd’’hhéébbeerrggeemmeenntt  iinnssuuffffiissaannttee  eenn  qquuaannttiittéé  eett  qquuaalliittéé  ddeess  llooggeemmeennttss  

aacccceessssiibblleess  aauuxx  ccaattééggoorriieess  ddééffaavvoorriissééeess  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

FFaaccee  àà  llaa  ccrriissee,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  ccoonnggoollaaiiss  oopptteenntt  ppoouurr  uunnee  

ssttrraattééggiiee  ddee  mmiiggrraattiioonn..  LL’’eexxooddee  ccoonncceerrnnee  uunnee  pprrooppoorrttiioonn  iimmppoorrttaannttee  ddee  

                                                            
44 DSRP I , op.cit., p.31 
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jjeeuunneess  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddiippllôômmééss..  LL’’eexxppaattrriiaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  

ddee  ddéébbuutt  ddee  ccaarrrriièèrree  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  eennvviissaaggééee  ppoossiittiivveemmeenntt,,  ccoommmmee  

rreennffoorrççaanntt  lleess  ccoommppéétteenncceess  eett  ll’’eexxppeerrttiissee  ddeess  ffuuttuurrss  ccaaddrreess  ddee  llaa  nnaattiioonn  

ccoonnggoollaaiissee..  MMaaiiss  cceellllee--ccii  eenn  bbéénnééffiicciiee  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  ccaarr  lleess  ttaauuxx  ddee  

rreettoouurr  ddee  cceess  jjeeuunneess  ccaaddrreess  eexxppaattrriiééss  ssoonntt  ttrrèèss  ffaaiibblleess..  DDééssoorrmmaaiiss  

««  ll’’eexxooddee  ddeess  cceerrvveeaauuxx  »»  ccoonnssttiittuuee  uunn  hhaannddiiccaapp  sséérriieeuuxx  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess..  

SSEECCTTIIOONN  22..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE((BBMM))  

11..  HHiissttoorriiqquuee  eett  oobbjjeeccttiiff  

AAuu  ddéébbuutt  ddee  llaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  lleess  eexxppeerrttss  

ffiinnaanncciieerrss  ddee  4444  nnaattiioonnss  aalllliiééeess  ccoonnvvooqquueenntt  uunnee  ccoonnfféérreennccee  mmoonnééttaaiirree  eett  

ffiinnaanncciièèrree  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess  àà  BBRREETTTTOONN  WWOOOODDSS  ddaannss  llee  NNEEWW  

HHAAMMPPSSHHIIRREE  aauuxx  UUSSAA..  

  

LLaa  mmoottiivvaattiioonn  ééttaaiitt  qquuee  llee  mmoonnddee  dd’’aapprrèèss  gguueerrrree  aauurraaiitt  uunn  

ggrraanndd  bbeessooiinn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess  qquueessttiioonnss  

mmoonnééttaaiirreess  eett  ffiinnaanncciièèrreess..  

AA  cceettttee  ccoonnfféérreennccee,,  tteennuuee  eenn  jjuuiilllleett  11999944  ffuurreenntt  rrééddiiggééss  lleess  

ssttaattuuttss  ddee  ddeeuuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ::  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ppoouurr  llaa  

rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((BBIIRRDD))  eett  llee  FFoonnddss  MMoonnééttaaiirree  

IInntteerrnnaattiioonnaall  ((FFMMII))..  

  

EEnn  ddaattee  dduu  2277  ddéécceemmbbrree  11994455  lleess  ssttaattuuttss  ddee  llaa  BBIIRRDD  ffuurreenntt  

rraattiiffiiééss  ppaarr  2288  nnaattiioonnss  àà  WWaasshhiinnggttoonn4455..  PPuuiiss  dd’’aauuttrreess  nnaattiioonnss  ssuuiivviirreenntt  eett  

llaa  bbaannqquuee  oouuvvrree  sseess  ppoorrtteess  llee  2255  jjuuiinn  11994466..  EEtt  lleess  ttoouuss  pprreemmiieerrss  pprrêêttss  

dd’’uunnee  hhaauutteeuurr  ddee  550000  mmiilllliioonnss  ffuurreenntt  ooccttrrooyyééss  aauuxx  ppaayyss  dd’’EEuurrooppee  

ddéévvaassttééss  ppaarr  llaa  gguueerrrree..  

  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ddee  llaa  bbaannqquuee  eesstt  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess  

mmééccaanniissmmeess  mmoonnééttaaiirreess  eett  ffiinnaanncciieerrss  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  

nnaattiioonnss  mmeemmbbrreess  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ddee  ccoonncceerrtt  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  llaa  pprroossppéérriittéé  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ccee  qquuii  ddeevvrraaiitt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  aassssuurreerr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee  eett  llaa  

ppaaiixx  eennttrree  NNaattiioonnss4466..  EEtt  ddeeppuuiiss  11999900,,  aappppaarraaiisssseenntt  dd’’aauuttrreess  pprriioorriittééss  àà  

ssaavvooiirr  ::  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  ;;  ll’’aacccceenntt  eesstt  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  mmiiss  ssuurr  ll’’aajjuusstteemmeenntt  ssttrruuccttuurreell  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  llaa  

ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprroossppéérriittéé..  LLaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  eesstt  

uunn  oorrggaannee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  àà  lloonngg  tteerrmmee..  PPoouurr  qquu’’uunn  ppaayyss  ddeevviieennnnee  

mmeemmbbrree  ddee  llaa  bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee,,  iill  ffaauutt  qquu’’iill  ssooiitt  aauu  pprrééaallaabbllee  mmeemmbbrree  dduu  

                                                            
45 Banque Mondiale statut de la BIRD. 
46 Banque Mondiale, questions et réponse sur la banque mondiale et IDA banque mondiale, SWAZILAND, 1972, P. 3-4. 
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ffoonnddss  mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall..  LLaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eesstt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  

aappppeellééee  BBIIRRDD..    

22..  LLeess  oorrggaanneess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  

AA..  CCoonnsseeiillss  ddeess  ggoouuvveerrnneeuurrss..  

LLee  ppoouuvvooiirr  ssuupprrêêmmee  ddee  ddéécciissiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  bbaannqquuee  eesstt  

eexxeerrccéé  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  ddeess  ggoouuvveerrnneeuurrss  ooùù  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  ddééssiiggnnee  uunn  

ggoouuvveerrnneeuurr  eett  uunn  ggoouuvveerrnneeuurr  ssuuppppllééaanntt..  LLeess  ggoouuvveerrnneeuurrss  ssoonntt  ssooiitt  

mmiinniissttrreess  ddeess  ffiinnaanncceess  oouu  dduu  ppllaann  sseelloonn  llee  ppaayyss..  

LLee  ccoonnsseeiill  ddee  ggoouuvveerrnneeuurrss  aa  ppoouurr  ttââcchheess  ::  

  

--  FFiixxee  lleess  ggrraannddeess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  ll’’aaccttiioonn  ddee  llaa  BBaannqquuee  ;;  

--  AApppprroouuvvee  lleess  ddeemmaannddeess  dd’’aaddhhééssiioonn  oouu  ddee  ssuussppeennssiioonn  ddeess  ppaayyss  

mmeemmbbrreess  ;;  

--  AArrrrêêttee  lleess  mmoonnttaannttss  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  dduu  ccaappiittaall  aauuttoorriisséé  ;;  

--  DDéécciiddee  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  rreevveennuu  nneett  ddee  llaa  BBaannqquuee  ;;  

--  AApppprroouuvvee  lleess  bbuuddggeettss  eett  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss..  

BB..  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

LLee  ccoonnsseeiill  ddee  ggoouuvveerrnneeuurrss  ssee  rrééuunniissssaanntt  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ffooiiss  

ppaarr  aann,,  ddééllèègguuee  ll’’eesssseennttiieell  ddee  sseess  ppoouuvvooiirrss  aauu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

CCeelluuii--ccii  ccoommppttee  2244  mmeemmbbrreess  ppaarrmmii  lleessqquueellss  lleess  55  pprriinncciippaauuxx  

aaccttiioonnnnaaiirreess  ::  AAlllleemmaaggnnee,,  EEttaattss  ––  UUnniiss,,  FFrraannccee,,  JJaappoonn  eett  RRooyyaauummee--UUnnii..  

NNoottaammmmeenntt  cchhaaccuunn  aa  uunn  aaddmmiinniissttrraatteeuurr..  LLeess  aauuttrreess  aaccttiioonnnnaaiirreess  ssoonntt  

rreepprréésseennttééeess  ppaarr  1199  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  éélluuss  rrééppaarrttiiss  eenn  ggrroouuppee  ddee  ppaayyss..  

  

LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aa  ppoouurr  ttââcchheess  ::  

  

--  LLaa  ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  BBaannqquuee  ;;  

--  AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  pprrêêttss  oouu  ggaarraannttiieess,,  ddeess  nnoouuvveelllleess  

ppoolliittiiqquueess,,  dduu  bbuuddggeett  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ddeess  ssttrraattééggiieess  dd’’aassssiissttaannccee  aauuxx  

ppaayyss,,  ddeess  ddéécciissiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  eemmpprruunnttss  oouu  lleess  aassppeeccttss  

ffiinnaanncciieerrss..  

  

AA..  LLee  pprrééssiiddeenntt  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  eesstt  éélluu  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee  55  aannss  

rreennoouuvveellaabbllee..  IIll  pprrééssiiddee  lleess  rrééuunniioonnss  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  eesstt  

rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee..  

LLaa  ttrraaddiittiioonn  vveeuutt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ssooiitt  rreessssoorrttiissssaanntt  dduu  pprriinncciippaall  

aaccttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  bbaannqquuee  àà  ssaavvooiirr  lleess  EEttaattss  ––  UUnniiss..  
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33..    LL’’oorriiggiinnee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  llaa  bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee  

LLeess  rreessssoouurrcceess  aauuxx  qquueelllleess  rreeccoouurrtt  llaa  bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ppoouurr  

ffiinnaanncciieerr  lleess  pprroojjeettss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  aauu  sseeiinn  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  

pprroovviieennnneenntt  ::  

  

--  DDeess  ffoonnddss  pprroopprreess  ::  llee  ccaappiittaall  ssoouussccrriitt  aaiinnssii  qquuee  lleess  bbéénnééffiicceess  

aaccccuummuullééss  ssoouuss  ffoorrmmeess  ddee  rréésseerrvveess  ;;  

--  DDeess  eemmpprruunnttss  ccoonnttrraaccttééss  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  

LLee  ccaappiittaall  ddee  llaa  bbaannqquuee  ss’’ééllèèvvee  àà  118888..222200  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  

aamméérriiccaaiinnss  aauu  3300  jjuuiinn  11999999..  SSeeuulleemmeenntt  1111..339955  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ssuurr  ccee  

ccaappiittaall  ssoouussccrriitt  oonntt  ééttéé  vveerrssééss..  LLee    mmooddee,,  ssooiitt  117766..882255  mmiilllliioonnss  ddee  

ddoollllaarrss,,  nnee  sseerraa  aappppeelléé  qquu’’eenn  ccaass  ddee  bbeessooiinn    

  

««  LLoorrssqquu’’iillss  aaddhhèèrreenntt  àà  llaa  BBaannqquuee,,  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  

ssoouussccrriivveenntt  ddeess  ppaarrttss  ddee  ccaappiittaall  ddee  llaa  BBIIRRDD  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurr  ppooiiddss  

rreellaattiiffss  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee,,  mmaaiiss  iillss  vveerrsseenntt  mmooiinnss  ddee  55%%  ddee  llaa  

vvaalleeuurr  ddee  cceess  ppaarrttiiss..  IIllss  aauurraaiieenntt  àà  vveerrsseerr  llee  rreessttee,,  ddiitt  ccaappiittaall  aappppeellaabbllee  »»  

qquuee  ssii  llaa  bbaannqquuee  ddeevvaaiitt  eenn  aavvooiirr  bbeessooiinn  ppoouurr  ss’’aaccqquuiitttteerr  ddee  sseess  

oobblliiggaattiioonnss,,  ccee  qquuii  nnee  ss’’eesstt  jjaammaaiiss  pprroodduuiitt..  CCee  ccaappiittaall  ddee  ggaarraannttiiee  nnee  ppeeuutt  

sseerrvviirr  qquu’’àà  ppaayyeerr  ddeess  ttiittrreess  ddee  ccrrééaanncceess,,  eett  nnoonn  àà  ccoouuvvrriirr  ddeess  ffrraaiiss  

aaddmmiinniissttrraattiiffss  oouu  àà  ffiinnaanncceerr  ddeess  pprrêêttss..  

  

SSeess  ssttaattuuttss  iimmppoosseenntt  àà  llaa  BBIIRRDD  ddee  vveeiilllleezz  àà  ccee  qquuee  llee  

mmoonnttaanntt  ddeess  pprrêêttss  ddee  cceesssseerr  nnoonn  eennccoorree  rreemmbboouurrssééss  nnee  ddééppaassssee  ppaass  llee  

mmoonnttaanntt  llee  ttoottaall  ddee  ssoonn  ccaappiittaall  eett  ddee  sseess  rréésseerrvveess..  LLaa  BBIIRRDD  nn’’aa  jjaammaaiiss  

ssuubbii  ddeess  ppeerrtteess  ssuurr  lleess  pprrêêttss    qquu’’eellllee  aa  ccoonnsseennttiiss..  

AAuu  3300  jjuuiinn  11999999,,  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ccoommppttee  118811  EEttaattss  

mmeemmbbrreess,,  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  ddee  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  eesstt  ffoonnccttiioonn  ddee  ssaa  qquuoottee--ppaarrtt  

aauu  FFMMII  eett  rreeffllèèttee  llee  ppooiiddss  rreellaattiiff  dduu  ppaayyss  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee..  

  

LLeess  ssoouussccrriippttiioonnss  ssoonntt  iimmppoorrttaanntteess  àà  ddeeuuxx  ttiittrreess  ::  

  

--  EElllleess  ddéétteerrmmiinneenntt  llee  nnoommbbrree  ddee  vvooiixx  ddee  cchhaaqquuee  ppaayyss  ;;  

EElllleess  rreepprréésseenntteenntt  ll’’éélléémmeenntt  ddee  bbaassee  ddee  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  llaa  

BBaannqquuee,,  ssooiitt  ccoommmmee  lliiqquuiiddiittééss  uuttiilliissaabblleess,,  ssooiitt  ccoommmmee  ggaarraannttiiee  ppootteennttiieellllee  

ddeess  eemmpprruunnttss  ddee  llaa  BBaannqquuee  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss..  

44..    PPoolliittiiqquuee  ddee  pprrêêtt  

LLaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ffaaiitt  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  ddeess  pprrêêttss  

ddiittss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddeess  pprrêêttss  aaffffeeccttééss  àà  ddeess  pprroojjeettss  

ddéétteerrmmiinnééss..  JJuuggeerr    ssuurr  lleeuurrss  qquuaalliittééss  pprroopprreess  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  

bbaannqquuee..  
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CCeess  pprroojjeettss  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  eenn  ttrrooiiss  sseecctteeuurrss  àà  

ppeeuu  pprrèèss  àà  ééggaalliittéé  ::  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’éénneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee,,  llee  sseecctteeuurr  ddee  

ttrraannssppoorrtt  eett  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eett  ddee  ll’’iinndduussttrriiee..  

  

--  LLaa  BBIIRRDD  nnee  ssee  pprroonnoonnccee  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  aapppprréécciiéé  lleess  

cchhaanncceess  ddee  rreennttaabbiilliittéé  ddee  sseess  ccoonnccoouurrss..  CCeeccii  ccoonnssttiittuuee  uunn  pprriinncciippee  

iinnttaannggiibbllee  ddee  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn..  EEllllee  iinntteerrvviieenntt  qquuee  ppoouurr  lleess  

ooppéérraattiioonnss  rreennttaabblleess..  BBiieenn  qquu’’eellllee  ssooiitt  uunnee  ssoouurrccee  iimmppoorrttaannttee  dd’’aaiiddee  

aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  sseess  iinntteerrvveennttiioonnss  rreesstteenntt  ffaaiibblleess..  

--  LLaa  dduurrééee  ddee  vviiee  ddee  sseess  pprrêêttss  vvaa  ddee  1122  àà  2200  aannss  aavveecc  uunn  ddiifffféérréé  

dd’’aammoorrttiisssseemmeenntt  ddee  33  àà  55  aannss..  

--  SSeess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêttss  ssoonntt  vvaarriiaabblleess  ppaarr  sseemmeessttrree  ((77,,66%%  oouu  77,,4433%%))  eett  

lliiééss  aauu  LLIIBBOORR  ((LLoonnddoonn  IInntteerrbbaannkk  OOffffeerreedd  RRaattee))..  

  

LL’’iinnccoonnvvéénniieenntt  mmaajjeeuurr  ddee  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ttaauuxx  

dd’’iinnttéérrêêtt  rreellaattiivveemmeenntt  éélleevvéé  qquu’’eellllee  pprraattiiqquuee..  CCee  ttaauuxx  ccoonnssttiittuuee  uunn  

hhaannddiiccaapp  sséérriieeuuxx  ppoouurr  llee  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  oonntt  bbeessooiinn    

ddee  ccoonnccoouurrss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aavvaannttaaggeeuuxx..    

DDeeppuuiiss  11998800,,  llaa  BBaannqquuee  aa  ééllaarrggii  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  pprrêêttss..  EEnn  

pplluuss  dduu  sseeuull  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  ssppéécciiffiiqquueess  qquuii  ééttaaiitt  ssaa  pprraattiiqquuee  

jjuussqquuee  llàà,,  eellllee  aa  aaddmmiiss  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  ddee  ffiinnaanncciieerr  ddeess  ddééffiicciittss  ddee  

bbaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss..  EEllllee  ss’’eesstt  aalloorrss  aassssiiggnnéé  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ssoouutteenniirr  ddee  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  ppaarr  ddeess  pprrêêttss  nnoonn  lliiéé  àà  ddeess  pprroojjeettss  

eett  aa  dduurrééee  ssuuffffiissaammmmeenntt  lloonngguuee,,  lleess  pprrêêttss  dd’’aajjuusstteemmeenntt  ssttrruuccttuurreell..  

  

CCee  qquuii  iinnaauugguurree  llaa  nnaaiissssaannccee  dd’’uunnee  ccoonnvveerrggeennccee  ccoonnsseerrvvééee  

ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  FFMMII  eett  ddee  llaa  bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee..  CCeellllee  ––  ccii  pprreennaanntt  eenn  

ccoommppttee  ddeess  aaccttiivviittééss  tteennddaanntt  àà  aamméélliioorreerr  lleess  ggrraannddss  ééqquuiilliibbrreess  mmaaccrroo  ––  

ééccoonnoommiiqquuee  eenn  ppaassssaanntt  dduu  lloonngg  tteerrmmee  aauu  mmooyyeenn  tteerrmmee..  PPaarr  llaa  mmêêmmee  

ooccccaassiioonn  cceettttee  ccoonnvveerrggeennccee  vveerrss  ll’’aajjuusstteemmeenntt  ssee  ffaaiitt  dd’’uunnee  ffaaççoonn  

ccoooorrddoonnnnééee  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ppaarr  ll’’aaddooppttiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

ssiimmiillaaiirreess..  BBiieenn  qquuee  llaa  BBIIRRDD  ssooiitt  ssoouurrccee  iimmppoorrttaannttee  dd’’aaiiddee  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  sseess  iinntteerrvveennttiioonnss  rreesstteenntt  ffaaiibblleess..  LLeess  pprrêêttss  ddee  llaa  bbaannqquuee  

nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  rrééeecchheelloonnnnaabblleess  aauuppaarraavvaanntt  mmaaiiss  aavveecc  ll’’iinniittiiaattiivvee  PPPPTTEE  

((PPaayyss  PPaauuvvrreess  TTrrèèss  EEnnddeettttééss))  llaannccééee  eenn  11999966  ppaarr  llee  FFMMII  eett  llaa  BBIIRRDD  ppoouurr  

ffaacciilliitteerr  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  ppoouurr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  

cceerrttaaiinnss  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddee  cceettttee  ccaattééggoorriiee  ((PPPPTTEE))  oonntt  vvuuss  

lleeuurrss  ddeetttteess  aallllééggééeess..  LLaa  BBIIRRDD  ssee  ssiittuuee  aauu  nn°°11881188  HHAALLLL  SSTTRREEEETT  àà  

WWaasshhiinnggttoonn  DDCC,,  aauuxx  UUSSAA..        

  

  

  



[39] 
 

55..  LLeess  ffiilliiaalleess  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  

DDaannss  llee  ssoouuccii  dd’’éétteennddrree  llee  cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn  ddee  llaa  BBaannqquuee  

mmoonnddiiaallee  eett  aaddaapptteerr  aauu  bbeessooiinn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ttiieerrss  ––  mmoonnddee,,  aa  

ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  àà  ddeeuuxx  ffiilliiaalleess,,  eenn  11995566,,  llaa  SSoocciiééttéé  FFiinnaanncciièèrree  

IInntteerrnnaattiioonnaallee  ((SSFFII)),,  eett  eenn  11996600,,  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ((AAIIDD  oouu  IIDDAA))..  

  

LLaa  SSFFII  aaiinnssii  qquuee  ll’’AAIIDD  nn’’oonntt  ppaass  ddee  vviiee  pprroopprree..  LLaa  BBaannqquuee  

mmoonnddiiaallee  aassssuurree  lleeuurrss  ggeessttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  ccoommppttaabblleess..  

CCeeppeennddaanntt,,  lleeuurrss  ooppéérraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ssoonntt  ddiissttiinncctteess..  CChhaaccuunnee  eenn  ccee  

qquuii  ccoonncceerrnnee  ddee  cceelllleess  ddee  llaa  BBaannqquuee..  

IIll  ffoonnccttiioonnnnee  ééggaalleemmeenntt,,  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee,,  

ll’’aaggeennccee  mmuullttiillaattéérraallee  ddee  ggaarraannttiiee  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ((AAMMGGII))  ccrrééééee  eenn  

11999988  eett  llee  cceennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  rrèègglleemmeennttss  ddeess  ddiifffféérreennddss  rreellaattiiffss  aauuxx  

iinnvveessttiisssseemmeennttss  ((CCIIRRDDII))  nnéé  eenn  11999966..  

LL’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess  oorrggaanniissmmeess  éévvoolluuaanntt  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  ddee  llaa  bbaannqquuee  

mmoonnddiiaallee  ffoorrmmee  aavveecc  cceellllee  ––  ccii  llee  ggrroouuppee  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee..  

55..11..  LLaa  ssoocciiééttéé  ffiinnaanncciièèrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((SSFFII))  

EEllllee  aa  ééttéé  ccrrééee  eenn  11995566..  SSoonn  ccaappiittaall  ssoouussccrriitt  ppaarr  llaa  pplluuppaarrtt  

ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  FFMMII..  EEnn  ffaaiitt  ppoouurr  êêttrree  mmeemmbbrree  ddee  llaa  SSFFII,,  iill  ffaauutt  aauu  

pprrééaallaabbllee  êêttrree  ddee  llaa  BBIIRRDD..  

LLeess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  oonntt  ffaaccuullttéé  ddee  ssee  ddééccllaarreerr  

mmeemmbbrree  ddee  llaa  SSFFII..  TToouutt  eenn  ddiifffféérraanntt  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauussssii  lloonnggtteemmppss  

qquu’’iillss  llee  vveeuulleenntt..  AAiinnssii  ppeeuuvveenntt--iillss  nnee  vveerrsseerr  lleeuurr  ssoouussccrriippttiioonn  qquu’’aauu  

mmoommeenntt  ooùù  iillss  ssee  pprrooppoosseenntt  ddee  pprrooffiitteerr  dduu  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  SSFFII..  

AA..  OOrriiggiinneess  ddee  sseess  rreessssoouurrcceess..  

CCeelllleess--ccii  pprroovviieennnneenntt  dduu  ccaappiittaall  ssoouussccrriitt  ppaarr  lleess  ppaayyss  

mmeemmbbrreess  aaiinnssii  qquuee  ddeess  eemmpprruunnttss  ccoonnttrraaccttééss  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppoouurr  eennvviirroonn  7700%%  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  BBIIRRDD  

ddee  ll’’oorrddrree  ddee  2200%%..  

BB..  SSaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..  

  

  EEllllee  aaccccoorrddee  ddeess  pprrêêttss  uunniiqquueemmeenntt  aauuxx  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  àà  

ccaarraaccttèèrree  pprriivvéé  ssaannss  eexxiiggeerr  llaa  ggaarraannttiiee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  EEllllee  

iinntteerrvviieenntt  eenn  ggéénnéérraallee  eenn  ppaarrttiicciippaattiioonn  aavveecc  ddeess  ccaappiittaauuxx  pprriivvééss  eett  

aavveecc  uunnee  ggeessttiioonn  pprriivvééee..  SSoonntt  ddoonncc  eexxcclluuss  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  

SSFFII,,  lleess  pprrêêttss  aauu  pprrooffiitt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddoonntt  llee  ccaappiittaall  ccoommppoorrttee  uunnee  

ffoorrttee  pprrooppoorrttiioonn  ddee  ccaappiittaauuxx  ppuubblliiccss..  
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  LLeess  pprrêêttss  ddee  llaa  SSFFII  ssoonntt  aassssoorrttiiss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssee  rrééfféérraanntt  aauu  ttaauuxx  

dd’’iinnttéérrêêtt  dduu  mmaarrcchhéé..  

  SSeess  pprrêêttss  ssoonntt  àà  lloonngg  tteerrmmee  aavveecc  ddiifffféérréé  dd’’aammoorrttiisssseemmeenntt  ddee  44  aannss..  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  llaa  SSFFII  ddoonnnnee  

pprriioorriittéé  aauu  sseecctteeuurr  ffiinnaanncciieerr,,  aauu  ttoouurriissmmee,,  aauuxx  mmiinneess  eett  àà  llaa  

ppééttrroocchhiimmiiee,,  aauuxx  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  àà  llaa  mmaannuuffaaccttuurree  eett  àà  uunnee  

mmaanniièèrree  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess..  

LLaa  SSFFII  ppaarrttiicciippee  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  

ffiinnaanncciièèrreess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ddeess  ssoocciiééttééss  ddee  ppllaacceemmeenntt  ppoouurr  llaa  

ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  pprriivvaattiisseerr..  

CC..  LLaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  SSFFII  

DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  iill  eesstt  aatttteenndduu  ddee  llaa  SSFFII  qquu’’eellllee  

eennccoouurraaggee  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  ccaappiittaauuxx  pprriivvééss  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ppaayyss  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  

LLaa  SSFFII  aa  ddaannss  ssaa  ppoolliittiiqquuee  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  sseess  

rreessssoouurrcceess  ppaarr  llaa  vveennttee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  sseess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ddèèss  qquu’’eellllee  

ppeeuutt  ttrroouuvveerr  ddeess  aaccqquuéérreeuurrss  ppaarrmmii  lleess  ééppaarrggnnaannttss  ddeess  ppaayyss  ooùù  eellllee  

iinntteerrvviieenntt..  

AAvveecc  uunn  ccaappiittaall  ttrrèèss  lliimmiittéé  eett  ddeess  rrèègglleess  ssttrriicctteess,,  ddaannss  ll’’ééttaatt  

aaccttuueell  ddeess  cchhoosseess,,  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  SSFFII  aauu  pprrooffiitt  ddee  ppaayyss  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  rreellaattiivveemmeenntt  rréédduuiirree..    

55..22..  LL’’aassssoocciiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((AAIIDD))  

CCrrééee  eenn  11996600,,  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ((AAIIDD))  rrééppoonndd  aauu  ssoouuccii  dd’’aallllééggeerr  llee  ffaarrddeeaauu  ccrrooiissssaanntt  qquuee  

rreepprréésseennttee  llee  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ddeettttee  ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ssee  ddiissttiinngguuee  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’eellllee  

ffiinnaannccee  lleess  ttrraavvaauuxx  pprriioorriittaaiirreess  àà  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pplluuss  ssoouupplleess  qquuee  llaa  BBIIRRDD  

ddoonntt  eellllee  rreennffoorrccee  ll’’aaccttiioonn..  CCeellaa  vveeuutt  ddiirree  qquu’’eellllee  ccoonnsseenntt  ppoouurr  rrééppoonnddrree  

aauuxx  eexxiiggeenncceess  ccoonnssiiddéérraabblleess  ddee  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ddeess  ccrrééddiittss  àà  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  pplluuss  ccoouupplleess  eett  dd’’uunn  ppooiiddss  mmooiinnss  lloouurrdd  ssuurr  llaa  bbaallaannccee  ddeess  

ppaaiieemmeennttss..  LLeess  pprroojjeettss  ddee  ll’’AAIIDD  ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssoouuvveenntt  ccooffiinnaannccééss  

ppaarr  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss..  LLeess  BBaannqquueess  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  

ccrrééddiittss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  dd’’aauuttrreess  iinnssttiittuuiioonnss  mmuullttiillaattéérraalleess..  

AA..  LL’’oorriiggiinnee  ddee  sseess  rreessssoouurrcceess    

LLeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ll’’AAIIDD,,  pprroovviieennnneenntt  ::  

  

--  DDee  ssoonn  ccaappiittaall  qquuii  ss’’ééllèèvvee  àà  110044..110055  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ffiinn  11999999  ;;  

--  DDeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  ddeess  ccrrééddiittss  aannttéérriieeuurrss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ttrraannssffeerrttss  

ooppéérrééss  ssuurr  lleess  bbéénnééffiicceess  ddee  llaa  BBIIRRDD  ;;  
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--  DDeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddee  4400  ppaayyss  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’AAIIDD,,  ddoonntt  lleess  

rreessssoouurrcceess  ssoonntt  rreeccoonnssttiittuuééeess  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  aannss..  

  

LLeess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  ccoommpprreennnneenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddeess  ppaayyss  

iinndduussttrriieellss  ccoommmmee  lleess  EEttaattss  ––  UUnniiss,,  llaa  FFrraannccee,,  llee  JJaappoonn  eett  llee  RRooyyaauummee  

uunnii,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoommmmee  

ll’’AArrggeennttiinnee,,  llee  BBoottsswwaannaa,,  llee  BBrrééssiill,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  RRuussssiiee,,  llaa  HHoonnggrriiee,,  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  CCoorrééee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  oonntt  eeuuxx  ––  mmêêmmeess  

eemmpprruunnttééss  àà  ll’’AAIIDD  ddaannss  llee  ppaasssséé..  

LL’’AAIIDD  ::  ccoommppttee,,  ffiinn  11999999,,  116600  ppaayyss  mmeemmbbrreess..  

BB..  LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  pprrêêttss  

--  LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’AAIIDD  ss’’aaddrreessssee  aauuxx  ppaayyss  ppaauuvvrreess  ddoonntt  llee  

PPNNBB//hhaabbiittaanntt  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  992255  ddoollllaarrss  aamméérriiccaaiinnss  ;;  

--  LLeess  eemmpprruunntteeuurrss  ppaaiieenntt  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  00,,  7755%%  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  

ccrrééddiitt  ddeessttiinnééee  àà  ccoouuvvrriirr  lleess  ffrraaiiss  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  LLeess  ccrrééddiittss  AAIIDD  ssoonn  

rreemmbboouurrssaabblleess  ssuurr  3355  àà  4400  aannss,,  aavveecc  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ggrrââccee  ddee  1100  

aannss..  AAvveecc  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  lleess  pprrêêttss  AAIIDD  ssoonntt  aassssiimmiillaabblleess  àà  ddeess  

ssuubbvveennttiioonnss  mmaaiiss  rreemmbboouurrssaabblleess..  

--  LL’’AAIIDD  nnee  pprrêêttee  qquu’’aauuxx  sseeuullss  ggoouuvveerrnneemmeennttss  qquuiittttee  àà  ccee  qquuee  cceeuuxx--ccii  

rrééttrrooccèèddeenntt  cceess  pprrêêttss  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  nnaattiioonnaauuxx..  

CC..  LLaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’AAIIDD  

LL’’oobbjjeeccttiiff  qquuee  ss’’aassssiiggnnee  ll’’AAIIDD  eesstt  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  

ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

ddeess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  

EEnn  pplluuss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  qquu’’eellllee  aassssuurree,,  ll’’AAIIDD  jjoouuee  llee  rrôôllee  ddee  

sseerrvviicceess  ––  ccoonnsseeiill  ffoonnddéé  ssuurr  cceess  ttrraavvaauuxx  dd’’aannaallyyssee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

sseeccttoorriieellllee..  SSeess  sseerrvviicceess  ss’’éétteennddeenntt  aauussssii  àà  ll’’aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee..    

55..33..  AAggeennccee  mmuullttiillaattéérraallee  ddee  ggaarraannttiiee  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ((AAMMGGII))  

LL’’AAMMGGII  ffoonnccttiioonnnnee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eett  aa  ppoouurr  

rrôôllee  ll’’aassssuurraannccee  ddeess  ccaappiittaauuxx  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  nnoonn  ccoommmmeerrcciiaauuxx  tteellss  

qquuee  lleess  ttrraannssffeerrttss  ddeess  ddeevviisseess,,  lleess  eexxpprroopprriiaattiioonnss  eett  ddeess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss..  

CCeettttee  aaggeennccee  aassssuurree  aauussssii  lleess  sseerrvviicceess  dd’’aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  eett  sseerrtt  ddee  

vviiccttiimmee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  lleeuurr  pprroommoottiioonn..  

  

LL’’AAMMGGII  aa  ééttéé  ccrrééee  eenn  aavvrriill  11998888  eett  ccoommppttee  114455  ppaayyss  

mmeemmbbrreess..  PPoouurr  aaddhhéérreerr  àà  ll’’aaggeennccee,,  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’EEttaatt  mmeemmbbrree  ddee  llaa  

bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eesstt  eexxiiggééee..  
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AA..  LLeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ll’’AAMMGGII  

  

AA  llaa  ddiifffféérreennccee  ddee  llaa  SSFFII,,  ddee  ll’’AAIIDD,,  ll’’AAMMGGII  nn’’aa  qquu’’uunnee  sseeuullee  

ssoouurrccee  ddee  ffoonnddss,,  llee  ccaappiittaall  ssoouussccrriitt  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess,,  ssoonn  ccaappiittaall  ss’’ééllèèvvee  

àà  994488  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  aamméérriiccaaiinnss..  

BB..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’AAMMGGII  

PPoouurr  êêttrree  aassssuurrééss  ppaarr  ll’’AAMMGGII,,  lleess  pprroojjeettss  ddooiivveenntt  ss’’eennrreeggiissttrreerr  

aavvaanntt  qquuee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  nnee  ssooiitt  eeffffeeccttuuéé  oouu  nn’’aaii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  

eennggaaggeemmeenntt  iirrrréévvooccaabbllee..  LLaa  ccoouuvveerrttuurree  aatttteeiinntt  9900%%  dduu  mmoonnttaanntt  ssoouuss  

rréésseerrvvee  dd’’uunn  ppllaaffoonndd  ddee  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss..  

LL’’AAMMGGII  nnee  ppeeuutt  aassssuurreerr  qquuee  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  nnoouuvveeaauuxx  yy  

ccoommpprriiss  lleess  eexxppaannssiioonnss  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eexxiissttaannttss,,  lleess  pprriivvaattiissaattiioonnss  

eett  lleess  rreessttrruuccttuurraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess..  

LLee  ccoonnttrraatt  àà  ffoorrccéé  ddee  llooii  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  ssuurr  uunnee  dduurrééee  ddee  1155  

aannss  eett  ppoouurr  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  ddee  2200  aannss..  

  

DDaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  ll’’AAMMGGII  ccooooppèèrree  aauussssii  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  

nnaattiioonnaalleess  dd’’aassssuurraannccee  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eett  aavveecc  ddeess  aassssuurreeuurrss  

pprriivvééss  aaffiinn  ddee  ccoo--aassssuurreerr  oouu  ddee  rrééaassssuurreerr  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  

aaddmmiissssiibblleess..  

55..44..  CCeennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  rrèègglleemmeennttss  ddeess  ddiifffféérreennddss  rreellaattiiffss  aauuxx  

iinnvveessttiisssseemmeennttss  ((CCIIRRDDII))  

CCrrééee  eenn  11999966,,  llee  CCIIRRDDII  rreellaattiiff  aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss  rreeggrroouuppee  

113311  ppaayyss  mmeemmbbrreess  pprrééaallaabblleess  aaccttiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  bbaannqquuee  mmoonnddiiaallee..  

  

  SSaa  mmiissssiioonn  eesstt  ddee  ffaacciilliitteerr  lleess  rrèègglleemmeennttss  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonncciilliiaattiioonn  oouu  

dd’’aarrbbiittrraaggee  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennddss  rreellaattiiffss  aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss  qquuii  

ppeeuuvveenntt  ooppppoosseerr  lleess  mmeemmbbrreess  eett  rreessssoorrttiissssaannttss  dd’’aauuttrreess  EEttaattss  

mmeemmbbrreess..  

PPlluussiieeuurrss  ccoonnttrraattss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ddeess  ccooddeess  

dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  bbiillaattéérraalleess  oouu  mmuullttiillaattéérraalleess  

ddiissppoosseenntt  qquu’’iill  sseerraa  ffaaiitt  aappppeell  aauu  CCIIRRDDII  ppoouurr  rréégglleerr  lleess  lliittiiggeess  ppaarr  vvooiiee  

dd’’aarrbbiittrraaggee..    
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  

MMOONNDDIIAALLEE  AAUU  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  RRDDCC  

SSEECCTTIIOONN  11..  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  PPRROOJJEETTSS  EENN  CCOOUURRSS  DD’’EEXXEECCUUTTIIOONN  DDEE  

LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  EENN  RR..DD..CC  

LL’’aappppuuii  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  

dduu  CCoonnggoo  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  dd’’aassssiissttaannccee  ppaayyss  ((CCAASS))  

eett  ssoouuttiieenntt  lleess  cciinnqq  ppiilliieerrss  dduu  DDSSCCRRPP..  

EEnn  ffiinn  22001111,,  llee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  eenn  RRDDCC  

ccoommpprreenndd  1199  pprroojjeettss  eenn  ccoouurrss  dd’’eexxééccuuttiioonn  rreepprréésseennttaanntt  uunn  eennggaaggeemmeenntt  

gglloobbaall  ddee  22,,776688  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  UUSS  ((EEUU))..  LLeess  pprroojjeettss  ssoonntt  ppoouurr  llaa  

pplluuppaarrtt  lliiééss  aauuxx  qquueessttiioonnss  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee,,  

llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  

eett  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  ddee  bbaassee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssaannttéé,,  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  

eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee..  MMaaiiss  ddaannss  ccee  ttrraavvaaiill  nnoouuss  aannaallyyssoonnss  qquueellqquueess  

pprroojjeettss  sseeuulleemmeenntt..  

11..  PPrroojjeett  ddee  CCoommppééttiittiivviittéé  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  dduu  SSeecctteeuurr  PPrriivvéé    

((PPCCDDSSPP))4477  

  

AA..  OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett4488  

LLee  pprroojjeett  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  dd’’aappppuuyyeerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  eennttrraaîînnééee  

ppaarr  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ddee  llaa  RRDDCC  ;;  

  EEnn  aamméélliioorraanntt  llee  cclliimmaatt  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ;;  

  EEnn  ffoouurrnniissssaanntt  uunn  aappppuuii  àà  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  

ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ddee  ll’’éénneerrggiiee,,  ddeess  

ffiinnaanncceess,,  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eett  ddeess  mmiinneess  ;;  

  EEnn  ccrrooiissssaanntt  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  ooppéérraattiioonnss  mmiinniièèrreess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  

dduu  KKaattaannggaa..  

  

  

                                                            
47 Banque Mondiale, notre engagement en RDC, dépliant 
48 IDEM 

  

  
MMoonnttaanntt  dduu  PPrroojjeett  

UUSSDD  118800  mmiilllliioonnss  ((UUSSDD  112200  mmiilllliioonnss  ddee  ccrrééddiitt  

++  UUSSDD  6600  mmiilllliioonnss  ddee  DDoonn  ffiinnaanncceemmeenntt  

aaddddiittiioonnnneell))    
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BB..  CCoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett4499  

--  CCoommppoossaannttee  11  ::  RReennddrree  llee  cclliimmaatt  pplluuss  pprrooppiiccee  aauuxx  

iinnvveessttiisssseemmeennttss    

  

IIllss  ’’aaggiitt  ddaannss  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  

llee  ccaaddrree  ddeess  aaffffaaiirreess  ppoouurr  llee  rreennddrree  pplluuss  aattttrraaccttiiff  eenn  ssee  ccoonncceennttrraanntt  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee,,  llee  ssyyssttèèmmee  jjuuddiicciiaaiirree,,  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  

iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  cceerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss  ccoommmmee  lleess  MMiinneess,,  

eett  lleess  oouuttiillss  ffiinnaanncciieerrss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddéévveellooppppeerr  llee  ccoommmmeerrccee..  

  

OOuuttrree  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddrrooiitt  ddeess  aaffffaaiirreess,,  cceettttee  

ccoommppoossaannttee  ss’’aattttèèllee  àà  ccrrééeerr  eett  àà  ssoouutteenniirr  ddeess  cceennttrreess  nnaattiioonnaauuxx  pprriivvééss  

dd’’aarrbbiittrraaggee,,  àà  ooffffrriirr  uunn  ssoouuttiieenn  tteecchhnniiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  aauuxx  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  

ccoommmmeerrccee,,  àà  ffoorrmmeerr  lleess  jjuuggeess,,  aarrbbiittrreess  eett  ggrreeffffiieerrss,,  àà  ooffffrriirr  ddeess  sseerrvviicceess  

ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  uunn  ssoouuttiieenn  tteecchhnniiqquuee  eett  ooppéérraattiioonnnneell  àà  ll’’iinnssppeeccttiioonn  

ggéénnéérraallee  ddee  jjuussttiiccee,,  àà  aaiiddeerr  àà  rreennddrree  ooppéérraattiioonnnneell  llee  jjoouurrnnaall  ooffffiicciieell..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cceettttee  ccoommppoossaannttee  aappppuuiiee  llee  pprroocceessssuuss  

dd’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  RRDDCC  àà  ll’’OOHHAADDAA  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  

cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess..  

  

DDaannss  ccee  mmêêmmee  oobbjjeeccttiiff,,  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ffiinnaannccee  uunnee  ppaarrttiiee  

ddee  llaa  BBCCCC  eett  ffoouurrnniitt  ll’’aappppuuii  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  bbaannqquueess  

ppuubblliiqquueess  eenn  ffaaiilllliittee..  EEnnffiinn,,  llaa  ccoommppoossaannttee  aaiiddee  llaa  RRDDCC  àà  ddeevveenniirr  

mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAggeennccee  ppoouurr  ll’’AAssssuurraannccee  dduu  CCoommmmeerrccee  eenn  AAffrriiqquuee  ((AACCAA))..    

      

--  CCoommppoossaannttee  22  ::  RReeffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  

  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  ccoonnssiissttee  àà  llaanncceerr  llaa  rreeffoorrmmee  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  rreessttrruuccttuurraattiioonn  oouu  

ddee  ddéésseennggaaggeemmeenntt  ssoonntt  ééllaabboorrééeess  eett  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree,,  aalloorrss  qquu’’uunn  

nnoouuvveeaauu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  eesstt  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  

  

PPlluuss  ssiinngguulliièèrreemmeenntt,,  cceettttee  ddeeuuxxiièèmmee  ccoommppoossaannttee  ooffffrree  uunnee  

aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ccaaddrreess  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

rréégglleemmeennttaattiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  oouuvveerrttss  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  nnoottaammmmeenntt,,  lleess  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  lleess  ttrraannssppoorrttss  eett  ll’’éénneerrggiiee..  

  

EEnnffiinn,,  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ssoouuttiieenntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceess  

rrééffoorrmmeess  eenn  aappppuuyyaanntt  mmaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  

CCOOPPIIRREEPP..  

  
                                                            
49 Banque mondiale, Op.cit. 
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CCoommppoossaannttee  33  ::  IInniittiiaattiivvee  vviissaanntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  

KKaattaannggaa  

  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  aappppuuiiee  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  mmeessuurreess  pprriisseess  

ppoouurr  rreennddrree  ccoommppééttiittiivvee  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  pprriinncciippaallee  rrééggiioonn  mmiinniièèrree  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  llee  KKaattaannggaa..  EEnn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  llaa  

ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  cceettttee  

ccoommppoossaannttee  ppeerrmmeett  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  

pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  ddee  ffiinnaanncceerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ppeettiittee  eennttrreepprriissee  aauu  

KKaattaannggaa  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  ppeettiittss  ddoonnss  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess  llooccaalleess..  

  

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  aaddddiittiioonnnneell  ss’’iinnssccrriitt  ttoouujjoouurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  

PPCCDDSSPP  ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  cceennttrraall  eesstt  dd’’aappppuuyyeerr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRDDCC  

ddaannss  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ccoonndduuiittee  

ppaarr  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé..    CCeett  aappppoorrtt  aaddddiittiioonnnneell  eenn  ffiinnaanncceemmeenntt  aa  ééttéé  rreenndduu  

ppoossssiibbllee  ddeevvaanntt  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  ccoommppoossaannttee  11  

((aamméélliioorraattiioonn  dduu  cclliimmaatt  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss)),,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  dd’’aaccccéélléérreerr  

llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrééffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess..  

  

IIll  eesstt  qquueessttiioonn  ::  

  DDuu  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  jjuuddiicciiaaiirree  eett  aamméélliioorraattiioonn  dduu  ccaaddrree  

llééggaall  eett  ffiissccaall  ;;  

  DDee  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ll’’iinntteerrmmééddiiaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ;;  

  DDee  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  eennttrree  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  llee  sseecctteeuurr  

ppuubblliicc  ;;  

  DDee  ll’’aappppuuii  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  

ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ssttrraattééggiieess  

ddee  rreessttrruuccttuurraattiioonn  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  llee  ddéésseennggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt..  

CC..  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss5500  

AAmméélliioorraattiioonn  dduu  cclliimmaatt  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  

  AAddhhééssiioonn  ddee  llaa  RRDDCC  àà  ll’’OOHHAADDAA  ;;  

  AAddhhééssiioonn  àà  ll’’AAggeennccee  ppoouurr  ll’’AAssssuurraannccee  dduu  CCoommmmeerrccee  eenn  AAffrriiqquuee  ;;  

  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  ccoommmmeerrccee  àà  KKiinnsshhaassaa  eett  àà  

LLuubbuummbbaasshhii  ;;  

  FFiinnaanncceemmeenntt  eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ddeeuuxx  cceennttrreess  pprriivvééss  dd’’aarrbbiittrraaggee  ;;  

  AAppppuuii  aauu  jjoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ;;  

  VVuullggaarriissaattiioonn  dduu  ccooddee  mmiinniieerr  ;;  

  AAppppuuii  aauuxx  ccoouurrss  eett  ttrriibbuunnaauuxx  ;;  
                                                            
50 Banque mondiale, Op.cit. 
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  AAppppuuii  àà  ll’’iinntteerrmmééddiiaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  

  RRééffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  

  

MMooddeerrnniissaattiioonn  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneell  rrééggiissssaanntt  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ppaarr  llaa  pprroommuullggaattiioonn  ppaarr  llee  CChheeff  ddee  

ll’’EEttaatt  ddee  qquuaattrree  llooiiss,,  aaccttee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  llaa  rrééffoorrmmee..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  llooiiss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  LLaa  llooii  nn°°0088//000077  dduu  77  jjuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

rreellaattiivveess  àà  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  ;;  

  LLaa  llooii  nn°°0088//000088  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

rreellaattiivveess  aauu  ddéésseennggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  ;;  

  LLaa  llooii  nn°°0088//000099  dduu  77  jjuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ;;  

  LLaa  llooii  nn°°0088//001100  dduu  77  jjuuiilllleett  ffiixxaanntt  lleess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

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

  

PPrroommuullggaattiioonn  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ddeess  ddééccrreettss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceess  

llooiiss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ::  

  DDééccrreett  nn°°0099//1111  dduu  2244  aavvrriill  22000099  ppoorrttaanntt  mmeessuurreess  ttrraannssiittooiirreess  

rreellaattiivveess  àà  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  ;;  

  DDééccrreett  nn°°0099//1122  dduu  2244  aavvrriill  ééttaabblliissssaanntt  llaa  lliissttee  ddeess  eennttrreepprriisseess  

ppuubblliiqquueess  ttrraannssffoorrmmééeess  eenn  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  ééttaabblliisssseemmeennttss  

ppuubblliiccss  eett  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ;;  

  DDééccrreett  nn°°0099//1133  dduu  2244  aavvrriill  22000099  ppoorrttaanntt  ddiissssoolluuttiioonn  eett  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  

qquueellqquueess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess,,  

  DDééccrreett  nn°°0099//1144  dduu  2244  aavvrriill  22000099  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn,,  oorrggaanniissaattiioonn  eett  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ddéénnoommmméé  ««  FFoonnddss  

SSppéécciiaall  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee  »»  ;;  

  DDééccrreett  0099//1155  dduu  2244  aavvrriill  22000099  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn,,  oorrggaanniissaattiioonn  eett  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ddéénnoommmméé  ««  CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  ddeess  EEnnttrreepprriisseess  dduu  PPoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ll’’EEttaatt,,  eenn  

««  CCOOPPIIRREEPP  »»..  

  

LLeess  aauuttrreess  rrééaalliissaattiioonnss  ssoonntt  ::  

    MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ddee  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  

iinndduussttrriieelllleess  àà  GGééccaammiinneess,,  aavveecc  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiffss,,  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  

ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  cceettttee  ssoocciiééttéé  eett  llaa  rreellaannccee  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  

aaccttiivviittéé  iinndduussttrriieellllee  ;;  

  LLiiqquuiiddaattiioonn  ddeess  bbaannqquueess  BBCCAA,,  NNBBKK  eett  BBCCCCEE  eeffffeeccttuuééee  ;;  

  PPaaiieemmeenntt  ddeess  ddééccoommpptteess  ffiinnaallss  ddeess  eexx  aaggeennttss  ddee  llaa  GGééccaammiinneess,,  

OOCCPPTT,,  NNBBKK,,  BBCCCCEE,,  BBCCAA  ;;  
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  RRééaalliissaattiioonn  ddeess  ééttuuddeess  ddiiaaggnnoossttiiccss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ssuuiivvaanntteess  ::  

GGEECCAAMMIINNEE  ––  SSNNEELL  ––  RREEGGIIDDEESSOO  ––  SSNNCCCC  ––  RRVVAA  ––  OONNAATTRRAA  ––  

RRVVMM  ––  RRVVFF  ––  OOCCPPTT  ––  SSOONNAASS  ––  MMIIBBAA..  

  EEllaabboorraattiioonn  eett  pprrooppoossiittiioonn  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  rrééffoorrmmee  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  SSNNCCCC  eett  RRVVAA  ::  ssttrraattééggiieess  pprrooppoossééeess  eett  aaddooppttééeess  ppaarr  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ;;  

--  OOCCPPTT  eett  MMIIBBAA  ::  ssttrraattééggiieess  pprrooppoossééeess  eett  aatttteennttee  aapppprroobbaattiioonn  

dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  TToouutteeffooiiss,,  llee  CCOOPPIIRREEPP  ss’’eemmppllooiiee  àà  

aaccttuuaalliisseerr  ll’’ééttuuddee  rreellaattiivvee  àà  ll’’OOCCPPTT  ssoouummiissee  ddeeppuuiiss  mmaarrss  

22000055  ;;  

--  RREEGGIIDDEESSOO  eett  SSNNEELL  ::  ssttrraattééggiieess  pprrooppoossééeess  eett  aaddooppttééeess  ppaarr  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ;;  

--  GGEECCAAMMIINNEESS,,  OONNAATTRRAA,,  RRVVMM  eett  RRVVFF  ::  ssttrraattééggiieess  eenn  ccoouurrss  ddee  

ffiinnaalliissaattiioonn  ;;  

--  SSOONNAASS  ::  ssttrraattééggiiee  eenn  ccoouurrss  dd’’ééttuuddee..  

  

    MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  mmiissssiioonnss  ddee  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ((ssttrraattééggiiee  

iinnttéérriimmaaiirree  ddee  rrééffoorrmmee))  ;;  

--  GGAACCAAMMIINNEESS  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  ffiirrmmee  ffrraannççaaiissee  

SSOOFFRREECCOO  ;;  

--  OONNAATTRRAA  aavveecc  llaa  ffiirrmmee  eessppaaggnnoollee  PPRROOGGOOSSAA  ;;  

--  RRVVAA  aavveecc  llee  ggrroouuppeemmeenntt  AADDPPII  ––  KKPPMMGG  ;;  

--  SSNNCCCC  aavveecc  llaa  ffiirrmmee  bbeellggee  VVEECCTTUURRIISS  ;;  

  

  CCoonndduuiittee  dd’’ooppéérraattiioonnss  ddee  ddéésseennggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt..  SSuurr  iinnssttrruuccttiioonn  

dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  llee  CCOOPPIIRREEPP  aa  eennttrreepprriiss  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  

ddéésseennggaaggeemmeenntt    ccii--aapprrèèss  ::  

--  HHôôtteell  KKAARRAAVVIIAA  ::  ccoonncclluussiioonn  dd’’uunn  RROOTT  ;;  

--  CCIINNAATT  ::  cceessssiioonn  ddeess  4411%%  ssuurr  lleess  9922%%  qquuee  ddééttiieenntt  ll’’EEttaatt  ddaannss  

cceettttee  ssoocciiééttéé  dd’’ééccoonnoommiiee  mmiixxttee..  LLeess  ttrraannssaaccttiioonnss  ccoonnttiinnuueenntt  ;;  

--  SSOOCCIIDDEERR  

  

22..  SSeecctteeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  pprroojjeett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  

ddeess  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx((PPRREEPPAANN))  

  

MMoonnttaanntt  dduu  PPrroojjeett  UUSSDD  77  mmiilllliioonnss  
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AA..  OObbjjeeccttiiff  dduu  pprroojjeett5511  

LLeess  ccaappaacciittééss  rreennffoorrccééeess  eenn  RRDDCC  ppoouurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  

bbiiooddiivveerrssiittéé  dd’’iimmppoorrttaannccee  mmoonnddiiaallee..  LLee  pprroojjeett  dduu  FF  vvaa  rreennffoorrcceerr  lleess  

ccaappaacciittééss  ggéénnéérraalleess  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  

NNaattuurree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall..  

  

IIll  ccoonnssoolliiddeerraa  aauussssii  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree  lleess  ppaarrtteennaaiirreess,,  

ppeerrmmeettttrraa  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  ddeeuuxx  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx  pprriioorriittaaiirreess  eett  lleeuurrss  zzoonneess  

ttaammppoonnss,,  eett  ccoonnttrriibbuueerraa  àà  ééttaabblliirr  ddeess  rreellaattiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  aavveecc  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  àà  éétteennddrree  llee  rréésseeaauu  dd’’aaiirreess  pprroottééggééeess  eexxiissttaanntt..  

BB..  CCoommppoossaanntteess  dduu  PPrroojjeett5522  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

AAppppuuii  àà  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  ll’’IICCCCNN  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ::  

  AAssssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ppoouurr  llaa  ddiirreeccttiioonn  

ffiinnaanncciièèrree  ;;  

  EExxppeerrttiissee  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee,,  ccooûûttss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  lleess  aatteelliieerrss  

ddee  CCooaalliittiioonn  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  aauu  CCoonnggoo,,  ssuuiivvii  ddeess  iimmppaaccttss  

ssoocciiaauuxx,,  eett  ccoooorrddiinnaattiioonn  gglloobbaallee  aauu  pprroojjeett  eett  SS&&EE  ;;  

  EExxppeerrttiissee  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  eett  ccooûûttss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  lleess  

iinniittiiaattiivveess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ;;  

  EExxppeerrttiissee  eett  aatteelliieerrss  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  

dduurraabbllee..  

  

CCoommppoossaannttee  22  ::  

AAppppuuii  iinn  ssiittuu  aauuxx  ppaarrccss  nnaattiioonnaauuxx  eett  aauuxx  zzoonneess  ttaammppoonnss  ::  

  AAiiddeerr  àà  pprréésseerrvveerr  eett  rrééhhaabbiilliitteerr  llee  ppaarrcc  nnaattiioonnaall  ddee  GGaarraammbbaa  ((PPNNGG))  

eett  llee  sseecctteeuurr  ddee  MMiikkeennoo  ddaannss  llee  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  ddeess  VViirruunnggaa  ((PPNNVV))  ;;  

  LLeess  ccaappaacciittééss  hhuummaaiinneess  eett  mmaattéérriieelllleess  ddee  bbaassee  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  

CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree  ((IICCCCNN))  ;;  

  AA  rreennffoorrcceerr  lleess  ppaarrtteennaarriiaattss  eexxiissttaannttss  aavveecc  lleess  OONNGG;;  

  AA  ssttaabbiilliisseerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  dd’’eessppèècceess  pphhaarreess  ;;  

  EEtt  àà  aappppuuyyeerr  lleess  iinniittiiaattiivveess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ddaannss  lleess  zzoonneess  ttaammppoonnss..  

  

  

  

  

  

                                                            
51 Banque mondiale, Op.cit. 
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CCoommppoossaannttee  33  ::  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ::  

  

  AAiiddeerr  ll’’IICCCCNN  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  àà  eennttrreepprreennddrree  lleess  ééttuuddeess,,  lleess  

aannaallyysseess  eett  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  llooccaalleess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  

eett//oouu  ccoonnffiirrmmeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ppootteennttiieelllleess  eenn  vvuuee  ddee  

rrééaalliisseerr  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  1155%%  ddee  ccoouuvveerrttuurree  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..    

  EEnnttrreepprreennddrree  ddeess  ccoollllaabboorraattiioonnss//ccoonnttrraattss  aavveecc  ddeess  OONNGG  llooccaalleess  eett  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  lleess  mmiilliieeuuxx  uunniivveerrssiittaaiirreess,,  eett  eenn  

ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  rriivveerraaiinneess  eett  lleess  aauuttoorriittééss  

llooccaalleess..  

  VVeeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  llee  ffuuttuurr  rréésseeaauu  dd’’AAPP  ddee  llaa  RRDDCC  ssooiitt  pplleeiinneemmeenntt  

rreepprréésseennttaattiiff  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  dduu  ppaayyss..  

  IInnssiisstteerr  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  lleess  ccoonncceerrttaattiioonnss  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

llooccaalleess  sseelloonn  llee  pprriinncciippee  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  lliibbrree,,  pprrééaallaabbllee  eett  eenn  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccaauussee..        

CC..  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteeiinntt  5533  

  LLee  rreeccrruutteemmeenntt  qquuii  aa  eeuu  cceettttee  aannnnééee  ddee  ddeeuuxx  eexxppeerrttss  eenn  sscciieenncceess  

ssoocciiaalleess,,  CCoonnssuullttaanntt  NNaattiioonnaall  eett  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppeerrmmeettttrraa  àà  ll’’IICCCCNN  

dd’’aassssuurreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ggeessttiioonn  ssoocciiaalleess  

pprrééccoonniissééeess  ddaannss  lleess  ééttuuddeess  dd’’iimmppaaccttss  ssoocciiaall  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall  

((PPPPAA,,  CCFF,,  CCRRFF  eett  EEIISSEE))..  

  DDeess  aavvaanncceess  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  

FFoonnddss  FFiidduucciiaaiirreess  ppoouurr  lleess  aaiirreess  pprroottééggééeess  ––  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’uunnee  

ffoonnddaattiioonn  ppoouurr  lleess  aaiirreess  pprroottééggééss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  

dduu  CCoonnggoo..  LLeess  ééttuuddeess  ssuuiivvaanntteess  oonntt  aabboouuttiieess  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’uunnee  

pprrooppoossiittiioonn  ddee  pprrooffiill  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  eett  uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  ssaa  

ccrrééaattiioonn  eett  ssoonn  ddéémmaarrrraaggee  mmaaiiss  aauussssii  uunnee  ééttuuddee  ppaarr  uunn  ccaabbiinneett  aa  

aabboouuttiitt  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  pprrooffiill  jjuurriiddiiqquuee  ddee  FFoonnddss  ffiidduucciiaaiirreess  ppoouurr  

aaiirreess  pprroottééggééeess  ddee  llaa  RRDDCC..  

  LLaa  mmiissee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  pprroojjeett  aa  eeuu  lliieeuu  llee  2299  sseepptteemmbbrree  22000099..  

DDeeppuuiiss,,  llee  pprroojjeett  aa  tteerrmmiinnéé  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’UUnniittéé  

ddee  GGeessttiioonn,,  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  MMOODD//SSoocciiééttéé  ZZoooollooggiiqquuee  ddee  

FFrraannkkffuurrtt  eett  aa  aammoorrccéé  lleess  pprreemmiièèrreess  aaccttiivviittééss  aauu  sseecctteeuurr  MMiikkeennoo  ––  

PPaarrcc  NNaattiioonnaall  ddeess  VViirruunnggaa..  

  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  llee  pprroojjeett  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  llaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  33  ddee  llaa  

ccoommppoossaannttee  33  dduu  pprroojjeett  aabboouuttiirraa  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  PPaarrcc  

NNaattiioonnaall  ddee  LLoommaammii  TTsshhuuaappaa  LLuuaallaabbaa  TTLL22  eennttrraa  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee  

eett  llee  MMaanniieemmaa  

  
                                                            
53 Banque mondiale, Op.cit. 



[50] 
 

  

33..  SSeecctteeuurr  ssoocciiaall,,  pprroojjeett  mmuullttiisseeccttoorriieell  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  SSIIDDAA((MMAAPP))  

  

AA..  OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett5544    

CCoonnttrriibbuueerr  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ppaayyss  eenn  ffrreeiinnaanntt  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  àà  

VVIIHH//SSIIDDAA  eett  ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  lleess  iinnddiivviidduuss,,  lleess  ffaammiilllleess,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  

lleess  sseecctteeuurrss  pprroodduuccttiiffss  ppaarr  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr  ::  

  

  AAccccrrooîîttrree  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  llee  

VVIIHH//SSIIDDAA  ;;  

  AAttttéénnuueerr  lleess  eeffffeettss  ssaanniittaaiirreess  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  

aauu  nniivveeaauu  ddeess  iinnddiivviidduuss,,  ddeess  mméénnaaggeess  eett  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ;;  

  RReennffoorrcceerr  ddee  ffaaççoonn  dduurraabbllee  lleess  ccaappaacciittééss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu  ppaayyss  

eenn  vvuuee  dd’’aassssuurreerr  uunnee  rrééppoonnssee  aaddééqquuaattee  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee  VVIIHH//SSIIDDAA..  

BB..  CCoommppoossaannttee  dduu  pprroojjeett5555  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  eesstt  ddee  ddéémmuullttiipplliieerr  àà  ll’’éécchheellllee  

nnaattiioonnaallee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  ppaarr  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  ddaannss  llaa  

lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  eett  ppaarr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  

VVIIHH//SSIIDDAA  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  sseeccttoorriieelllleess..  

  

LLaa  ccoommppoossaannttee  eesstt  ssuubbddiivviissééee  eenn  ddeeuuxx  ssoouuss  ––  ccoommppoossaanntteess  

aaffiinn  ddee  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  llaa  ssppéécciiffiicciittéé  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  ::  

  

  AAppppuuii  ddee  pprrooggrraammmmee  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé..  

AAppppuuii  aauuxx  ddoommaaiinneess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ttrraannssffuussiioonnnneellllee,,  

ddééppiissttaaggee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  IInnffeeccttiioonnss  SSeexxuueelllleemmeenntt  TTrraannssmmiissssiibblleess  

((IISSTT))  eett  ddeess  IInnffeeccttiioonnss  OOppppoorrttuunniisstteess  ((IIOO)),,  dduu  CCoonnsseeiill  eett  DDééppiissttaaggee  

VVoolloonnttaaiirree  ((CCDDVV)),,  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  eett  ddee  llaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  eett  ddee  llaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ccee  mmiinniissttèèrree  àà  uunn  rrôôllee  cclléé  àà  

                                                            
54 Banque mondiale, Op.cit. 
55 Banque mondiale, Op.cit. 

  

  

MMoonnttaanntt  TToottaall  ddoonn  IIDDAA  UUSSDD  110022,,44  mmiilllliioonnss  
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jjoouueerr  ddaannss  ll’’aaccccèèss  aauuxx  aannttii--rrééttrroovviirraauuxx  ((AARRVV))  eett  llaa  pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  

TTrraannssmmiissssiioonn  MMèèrree//EEnnffaanntt  ((PPTTMMEE))..  EEnn  oouuttrree  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eesstt  

aauussssii  llee  ppaarrtteennaaiirree  ddee  cchhooiixx  ddee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  aauuttrreess  sseecctteeuurrss  ddee  mmaanniièèrree  

àà  aassssuurreerr  llaa  qquuaalliittéé  mmééddiiccaallee  ddeess  aaccttiivviittééss  eennttrreepprriisseess..    

  

  AAppppuuii  aauu  pprrooggrraammmmee  ddeess  aauuttrreess  mmiinniissttèèrreess  sseeccttoorriieellss..  

DDaannss  cceettttee  ssoouuss--ccoommppoossaannttee,,  lleess  mmiinniissttèèrreess  ccoonncceerrnnééss  

pprrééppaarreenntt  eett  pprréésseenntteenntt  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  MMAAPP  ddeess  ppllaannss  dd’’aaccttiioonn  

pprriioorriittaaiirreess  aannnnuueellss  oouu  pplluurriiaannnnuueellss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  SSIIDDAA  ddaannss  lleeuurr  

eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ffaammiilliiaall..  

  

CCoommppoossaannttee  22  ::  

RRééppoonnssee  dduu  SSeecctteeuurr  NNoonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaall  

  AAppppuuii  àà  llaa  rrééppoonnssee  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  

  

DDaannss  cceettttee  ssoouuss  ––ccoommppoossaannttee,,  llee  MMAAPP  aappppuuiiee  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ddaannss  sseess  

aaccttiivviittééss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSIIDDAA,,  sseelloonn  ddeeuuxx  aaxxeess  ::  

--  LL’’aappppuuii  aauuxx  ffaaîîttiièèrreess  ;;  

--  LL’’aappppuuii  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eett  ssoocciiééttééss  mmeemmbbrreess  ddeess  ffaaîîttiièèrreess..  

  

  AAppppuuii  aauuxx  OONNGG  eett  aauuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonnffeessssiioonnnneelllleess..  

DDaannss  cceettttee  ssoouuss--ccoommppoossaannttee,,  llee  MMAAPP  eennvviissaaggee  ddee  rreennffoorrcceerr  eett  ddee  

ddéémmuullttiipplliieerr  lleess  aaccttiioonnss  ddééjjàà  eennttrreepprriisseess  ppaarr  lleess  OONNGG  eett  oorrggaanniissaattiioonnss  

ccoonnffeessssiioonnnneelllleess  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ppaarr  ::  

    

--  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  eett  

ooppéérraattiioonnnneelllleess  ;;  

--  LL’’aappppuuii  ffiinnaanncciieerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ppllaannss  dd’’aaccttiioonn..  

  

AA  ll’’iinnssttaarr  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé,,  llee  MMAAPP  aappppoorrttee  ssoonn  ssoouuttiieenn  sseelloonn  lleess  ddeeuuxx  

vvoolleettss  ssuuiivvaannttss  ::  

  LL’’aappppuuii  aauuxx  ffaaîîttiièèrreess,,  

  LL’’aappppuuii  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddeess  ffaaîîttiièèrreess..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  

CCiivviillee  ((OOSSCC))  ssoonntt  rreeggrroouuppééeess  aauuttoouurr  ddee  ppllaatteess  ffoorrmmeess  oouu  ffaaîîttiièèrreess..  

  

CCoommppoossaannttee  33  ::  

AAppppuuii  aauuxx  iinniittiiaattiivveess  CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  eesstt  dd’’aaccccrrooiittrree  ll’’iimmppaacctt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  lluuttttee  

ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  ppaarr  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

ddeess  pprriioorriittééss  eett  ddee  llaa  mmiissee  œœuuvvrree  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddiirreeccttss  qquuee  ssoonntt  lleess  

OOrrggaanniissaattiioonnss  àà  ll’’AAssssiissee  bbéénnééffiicciiaaiirreess  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  ((OOAACC)),,  eenn  mmiilliieeuu  

rruurraall  ttoouutt  ccoommmmee  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn..  LLeess  OOAACC  oorrggaanniissééeess  ddaannss  lleess  
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ddiifffféérreennttss  ssiitteess  uurrbbaaiinnss  eett  rruurraauuxx  aaiinnssii  qquu’’aauu  sseeiinn  ddee  ggrroouuppeess  vvuullnnéérraabblleess  

ssppéécciiffiiqquueess  ssoonntt  eennccaaddrrééeess,,  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss,,  aaffiinn  qquu’’eelllleess  iinniittiieenntt  

ddeess  rrééppoonnsseess  aaddaappttééeess  àà  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eett  àà  lleeuurrss  mmooyyeennss..  

DDaannss  uunn  sseeccoonndd  tteemmppss,,  lleess  iinniittiiaattiivveess  ddeess  OOAACC,,  pprrééppaarrééeess  ssoouuss  ffoorrmmee  

ddee  mmiiccrroo--pprroojjeettss,,  sseerroonntt  ssoouummiisseess  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  pprrooggrraammmmee  eett  

aapppprroouuvvééeess  àà  uunn  nniivveeaauu  ddee  pprrooxxiimmiittéé  llee  pplluuss  aapppprroopprriiéé..  LLeess  mmiiccrroo--pprroojjeettss  

sseerroonntt  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  lleess  OOAACC  eelllleess--mmêêmmeess  eett//oouu  aassssiissttééss  ppaarr  ddeess  

iinntteerrmmééddiiaaiirreess//AAggeenncceess  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss,,  pprriivvééss  oouu  

ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..  UUnn  iimmppoorrttaanntt  vvoolleett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  llee  

cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eesstt  ddéévveellooppppéé..  

  

  

NNiivveeaauu  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  aaccttuueell  dduu  PPrroojjeett  ::  

  
  

IInnddiiccaatteeuurr  ddee  RRééssuullttaatt  dduu  

PPrroojjeett  

PPrrooggrrèèss  ccuummuulléé  àà  ccee    

jjoouurr  ((3311  ddéécc..  22001100))  
CCiibbllee  ffiinn  

PPrroojjeett  
NNiivveeaauu  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  

NNoommbbrreess  ddee  ffeemmmmeess  eenncceeiinntteess  

sséérrooppoossiittiivveess  qquuii  oonntt  rreeççuu  uunnee  

pprroopphhyyllaaxxiiee  aauuxx  AARRVV  ppoouurr  

rréédduuiirree  llee  rriissqquuee  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  VVIIHH  ddee  llaa  mmèèrree  

àà  ll’’eennffaanntt  ((ddaannss  lleess  ZZSS  cciibbllééss  dduu  

pprroojjeett  

  

880044  
  

11..220000  
  

6677%%  

NNoommbbrree  dd’’aadduulltteess  eett  dd’’eennffaannttss  

iinnffeeccttééss  aauu  VVIIHH  ssoouuss  ttrraaiitteemmeenntt  

aannttiirrééttrroovviirraall  ((ddaannss  lleess  ZZSS  cciibbllééss  

dduu  PPrroojjeett))  

  

77..994400  
  

1100..000000  
  

7799%%  

PPeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee  1155  aannss  eett  

pplluuss  qquuii  oonntt  rreeççuu  llee  ccoonnsseeiill,,  oonntt  

ffaaiitt  llee  ddééppiissttaaggee  aauu  VVIIHH  eett  oonntt  

rreeççuuss  lleeuurrss  rrééssuullttaattss  

  

229999..668877  
  

330000..0000  
  

110000%%  

OOrrpphheelliinnss  eett  eennffaannttss  vvuullnnéérraabblleess  

((OOEEVV))  ssccoollaarriissééeess  ppaarr  llee  PPrroojjeett  
  

3311..661188  
  

1155..000000  
  

221111%%  

NNoommbbrree  dd’’uunniittééss  ddee  ssaanngg  

ccoolllleeccttééeess  tteessttééeess  sseelloonn  lleess  

nnoorrmmeess  nnaattiioonnaalleess  

  

117777..662266  
  

220000..000000  
  

8899%%  

NNoommbbrree  ddee  pprréésseerrvvaattiiffss  

ddiissttrriibbuuééss  
2277..111177..774466  2255..000000..000000  110088%%  

NNoommbbrree  ddee  ccaass  dd’’IISSTT  ttrraaiittééss  

sseelloonn  lleess  nnoorrmmeess  nnaattiioonnaalleess  
  

8833..441133  
  

110000..000000  
  

8833%%  

PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  MMiinniissttèèrreess  

aavveecc  uunnee  uunniittéé  ooppéérraattiioonnnneellllee  

ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ssiiddaa  

  

6655%%  
  

6600%%  
  

110088%%  

  SSoouurrccee  ::  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee,,  nnoottrree  eennggaaggeemmeenntt  eenn  RRDDCC,,  ddéépplliiaanntt  
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CCoommppoossaannttee  44  ::  

  

CCoooorrddiinnaattiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ssuuiivvii  EEvvaalluuaattiioonn  eett  

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  CCaappaacciittééss  dduu  PPrroojjeett..  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  eesstt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  aaxxééee  ssuurr  llaa  

ccoooorrddiinnaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  eett  ooppéérraattiioonnnneellllee  dduu  pprroojjeett..  

LLaa  ccoommppoossaannttee  aassssuurree  ::  

  LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  eennttrreepprriisseess  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  

ppaarrtteennaaiirreess  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  MMAAPP  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ;;  

  LLaa  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ffiinnaanncciièèrree  eett  ccoommppttaabbllee  dduu  pprroojjeett  ;;  

  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  qquuii  mmeetttteenntt  

eenn  œœuuvvrree  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  eett  ;;  

  LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ssuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  VVIIHH//SSIIDDAA  dduu  pprroojjeett  

eett  dduu  ppaayyss..      

CC..  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss5566    

CCoommppoossaannttee  11  ::  

  1177  MMiinniissttèèrreess  eett  IInnssttiittuuttiioonnss  PPuubblliiqquueess  ddiissppoosseenntt  ddee  cceelllluulleess  

ooppéérraattiioonnnneelllleess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  eett  oonntt  ppeerrmmiiss  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  lluuttttee  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill  ;;  

  880044  ffeemmmmeess  eenncceeiinntteess  sséérrooppoossiittiivveess  oonntt  rreeççuu  uunnee  pprroopphhyyllaaxxiiee  aauuxx  

AARRVV  ppoouurr  rréédduuiirree  llee  rriissqquuee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  VVIIHH  ddee  llaa  mmèèrree  àà  

ll’’eennffaanntt  ;;  

  2277..111177..774466  pprréésseerrvvaattiiffss  ddiissttrriibbuuééss  ((ssooiitt  110088%%))  ;;  

  117777..662277  uunniittééss  ddee  ssaanngg  ccoolllleeccttééeess  tteessttééeess  sseelloonn  lleess  nnoorrmmeess  

nnaattiioonnaalleess  ((ssooiitt  8899%%))  ;;  

  77994400  PPVVVVIIHH  ((ssooiitt  7799%%))  ssoouuss  ttrraaiitteemmeenntt  aannttiirrééttrroovviirraall  eexxcclluussiiff,,  

ttaannddiiss  qquuee  ppeennddaanntt  ddeess  rruuppttuurreess  ddeess  ssttoocckkss  ddeess  AARRVV  dd’’aauuttrreess  

ppaarrtteennaaiirreess,,  llee  MMAAPP  aa  eenn  pplluuss  aassssuurréé  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  

dduu  ttrraaiitteemmeenntt  àà  88..339922  PPVVVVIIHH..  

  

CCoommppoossaannttee  22  ::  

  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  dduu  CCIIEELLSS  ((qquuii  jjoouuee  uunn  

rrôôllee  eesssseennttiieell  ddaannss  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  llaa  lluuttttee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  

àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss))  ;;  

  IInnttééggrraattiioonn  dd’’uunnee  ccllaauussee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ssiiddaa  ddaannss  llaa  CCoonnvveennttiioonn  

CCoolllleeccttiivvee  IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneellllee  NNaattiioonnaallee  dduu  TTrraavvaaiill  ((CCCCIINNTT))  ;;  

                                                            
56 Banque mondiale, Op.cit. 
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  TTeennuuee  dd’’uunn  ffoorruumm--ppllaaiiddooyyeerr  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ddaannss  

llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ssiiddaa  ;;  

  AAppppuuii  iinnssttiittuuttiioonnnneell  aauuxx  ffaaîîttiièèrreess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  àà  ll’’UUCCOOPP++  

((UUnniioonn  CCoonnggoollaaiissee  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnss  ddee  PPVVVVIIHH))  ;;  

  AAppppuuii  àà  llaa  ssccoollaarriissaattiioonn  ddee  3311..661188  OOEEVV..  

  

CCoommppoossaannttee  33  ::  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aapppprroocchheess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  

ssoocciiaall  eett  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ppaarr  ll’’aauuttooéévvaalluuaattiioonn  ddeess  

ccoommppéétteenncceess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  uunn  vvaassttee  pprrooggrraammmmee  ddee  

vviiddééoo  ––  mmoobbiilleess..  

  

CCoommppoossaannttee  44  ::  

  

  AAppppuuii  àà  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  

ssiiddaa  àà  ll’’hhoorriizzoonn  22001100  ––  22001144  ;;  

  AAppppuuii  àà  llaa  rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddee  ll’’OOrrggaannee  nnaattiioonnaallee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  

llaa  lluuttttee  ((eenn  ccoouurrss))  ;;  

  AAppppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ssyyssttèèmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ssuuiivvii  eett  

éévvaalluuaattiioonn  ;;  

  RRééuunniioonn  dduu  CCNNMMLLSS  pprrééssiiddééee  ppaarr  SS..EE  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ;;  

  LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  CCPPTTSS  ddaannss  44  pprroovviinncceess  ((SSuudd--KKiivvuu,,  BBaanndduunndduu,,  

EEqquuaatteeuurr,,  KKaassaaïï  OOcccciiddeennttaall))  ;;  

  LLee  mmaaiinnttiieenn  dduu  VVIIHH//SSIIDDAA  ccoommmmee  ppiilliieerr  dduu  DDCCSSRRPP  22  ;;  

  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  DDCCSSRRPP  22  ;;  

  LLee  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ddeess  aanntteennnneess  VVSSAATT  ddaannss  lleess  1111  cchheeffss--lliieeuuxx  

pprroovviinncceess  ppoouurr  ll’’iinntteerrccoonnnneexxiioonn  ddee  ddiifffféérreennttss  ssiitteess  dduu  pprrooggrraammmmee  ;;  

  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  pprrooggrreessssiioonn  vveerrss  ll’’aaccccèèss  uunniivveerrsseell  àà  llaa  

pprréévveennttiioonn,,  aauuxx  ssooiinnss  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ;;  

  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  ddééppeennsseess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ssiiddaa,,  

eexxeerrcciicceess  22000088  eett  22000099  ;;  

  LL’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  kkiitt  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ppoouurr  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  aaxxééee  ssuurr  llee  

ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  GGééooggrraapphhiiee  ;;  

  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  dduu  ccaaddrree  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  dduu  PPNNMMLLSS  ;;  

  LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  sseeccttoorriieellllee..  
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44..  PPrroojjeett  dd’’aappppuuii  aauu  rreeddrreesssseemmeenntt  dduu  sseecctteeuurr  dd’’éédduuccaattiioonn((PPAARRSSEE))  

AA..  OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett5577    

LLee  pprroojjeett  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ffoouurrnniirr  uunnee  aassssiissttaannccee  àà  llaa  RRDD  

CCoonnggoo,,  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ttoouuttee  ddééttéérriioorraattiioonn  uullttéérriieeuurr  ddee  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddeess  

sseerrvviicceess  eesssseennttiieellss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree  eett  ddee  

pprrééppaarreerr  llee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduurraabblleess  dduu  

sseecctteeuurr  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ddoonnaatteeuurrss  eett  llaa  

ttrraannssiittiioonn  ffuuttuurree  vveerrss  uunn  pprrooggrraammmmee  ccoouuvvrraanntt  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ssyyssttèèmmee  

éédduuccaattiiff..  

BB..  CCoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett5588  

LLee  pprroojjeett  eesstt  ssttrruuccttuurree  eenn  44  ccoommppoossaanntteess..  CChhaaccuunnee  

ccoommpprreenndd  ddeess  aaccttiivviittééss  àà  rrééaalliisseerr  ::  

  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

  

FFaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  eett  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  àà  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree  ppaarr  ::  

  

  LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dd’’eennvviirroonn  226600  ééccoolleess,,  ccoommpprreennaanntt  11..557700  ssaalllleess  ddee  

ccllaassssee,,  llee  bbuurreeaauu  dduu  ddiirreecctteeuurr,,  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  ((bbaannccss))  eett  lleess  

ttooiilleetttteess  ;;  

  LL’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ssoouutteennaabbllee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn//ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  ééccoolleess  ;;  

  LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ll’’UUPPNN,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  ffoouurrnniittuurree  

dd’’ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmaattéérriieellss  ppééddaaggooggiiqquueess  ;;  

  LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  

ppuubblliiqquueess  aaffiinn  dd’’aallllééggéé  llee  ppooiiddss  ddee  ffrraaiiss  ssccoollaaiirreess  ssuuppppoorrttééss  ppaarr  lleess  

ppaarreennttss  ;;  

  LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssaallaaiirreess  ddee  3300,,000000  eennsseeiiggnnaannttss  dduu  pprriimmaaiirree  nnoonn  

eennccoorree  mmééccaanniissééss  ;;  

  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  eeffffiiccaaccee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  

rraappppoorrttaaggee  eenn  iimmpplliiqquuaanntt  aaccttiivveemmeenntt  lleess  ppaarreennttss  eett  lleess  ssyynnddiiccaattss  

ddeess  eennsseeiiggnnaannttss      ;;  
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MMoonnttaanntt  TToottaall  ddoonn  UUSSDD  115500  mmiilllliioonnss  
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  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  dduu  SSEECCOOPPEE  ((SSeerrvviiccee  ddee  CCoonnttrrôôllee  eett  ddee  

llaa  PPaaiiee  ddeess  EEnnsseeiiggnnaannttss))  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  jjoouueerr  pplleeiinneemmeenntt  

ssoonn  rrôôllee  ddee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  ppaaiiee  eett  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  ddeess  

eennsseeiiggnnaannttss..    

  

CCoommppoossaannttee  22  ::  

  

AAmméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree  ppaarr  ::  

  

  AAccqquuiissiittiioonn  eett  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  1111  mmiilllliioonnss  ddee  mmaannuueellss  ssccoollaaiirreess  ddee  

FFrraannççaaiiss  eett  ddee  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ppoouurr  lleess  ccllaasssseess  ddee  11èèrree  eett  22èèmmee  

aannnnééeess  pprriimmaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  lleess  gguuiiddeess  dduu  mmaaîîttrreess  ;;  

  LLaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ggrraattuuiittee  ddee  mmaannuueellss  ssccoollaaiirreess  ((ffrraannççaaiiss  eett  

mmaatthhéémmaattiiqquueess))  aauuxx  ééllèèvveess  ddee  11eerr  eett  22èèmmee  pprriimmaaiirree  ddee  ttoouutteess  lleess  

ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  ppuubblliiqquueess  ;;  

  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  iinnssppeecctteeuurrss,,  eennsseeiiggnnaannttss  eett  

ccoonnsseeiilllleerrss  dd’’oorriieennttaattiioonn  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeessddiittss  mmaannuueellss  ;;  

  LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddeess  

ééllèèvveess  eett  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss..  

  

CCoommppoossaannttee  33  ::  

  

RReennffoorrcceerr  llaa  ccaappaacciittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  ffiinnaanncciièèrree  dduu  sseecctteeuurr  ddee  

ll’’éédduuccaattiioonn  ggrrââccee  àà  ::  

  UUnn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iinniittiiaallee  eett  ccoonnttiinnuuee  ddeess  

eennsseeiiggnnaannttss  ;;  

  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ssttrruuccttuurree  ppoouurr  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  eett  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  sseeccttoorriieellllee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ;;  

  LLaa  ccoonndduuiittee  dd’’aatteelliieerrss,,  ddee  sséémmiinnaaiirreess,,  ddee  ccaammppaaggnneess  ppuubblliicciittaaiirreess  

eett  dd’’aauuddiittss  tteecchhnniiqquueess  aaffiinn  ddee  ddiisssséémmiinneerr  llaa  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  

sseeccttoorriieellllee  eett  pprroommoouuvvooiirr  uunn  ddiiaalloogguuee  dduurraabbllee  eennttrree  aacctteeuurrss  

ccoonncceerrnnééss  ((ppaarreennttss,,  eennsseeiiggnnaannttss,,  ggeessttiioonnnnaaiirreess,,  rreepprréésseennttaannttss  ddee  

llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee))  ;;  

  LL’’aaccttuuaalliissaattiioonn  dduu  ccaaddrree  llééggaall  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  dduu  ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff  

((LLooii  CCaaddrree))  ;;  

  DDeess  ééttuuddeess  vviissaanntt  àà  pprroommoouuvvooiirr  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  eett  àà  

aamméélliioorreerr  llee  ttaauuxx  ddee  rrééuussssiittee  ssccoollaaiirree..  

  

CCoommppoossaannttee  44  ::  

  

RReennffoorrcceerr  eett  ccoooorrddoonnnneerr  llaa  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  ::  
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  LL’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’eexxppeerrttss,,  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

iinnffoorrmmaattiiqquueess,,  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu  eett  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ;;  

  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  aaffiinn  dd’’aaccccrrooîîttrree  ll’’eexxppeerrttiissee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess..  

CC..  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss5599  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

VVoolleett  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssccoollaaiirreess  dduu  pprriimmaaiirree  eett  ddee  ll’’UUPPNN  

  111100  ssaalllleess  ddee  ccllaassssee,,  1122  bbuurreeaauuxx  ddiirreecctteeuurrss  eett  1122  bbllooccss  ssaanniittaaiirreess  

rrééhhaabbiilliittééss  ((yy  ccoommpprriiss  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  ::  bbaannccss  ppuuppiittrreess,,  ttaabblleess  

ppoouurr  eennsseeiiggnnaannttss,,  cchhaaiisseess  eenn  bbooiiss  eett  aarrmmooiirreess  aavveecc  ééttaaggèèrreess))  ddaannss  

lleess  pprroovviinncceess  ddee  BBaanndduunndduu,,  BBaass--CCoonnggoo,,  KKaattaannggaa  eett  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  EEttuuddee  ssuurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  

ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  ddee  qquuaalliittéé  àà  mmooiinnddrree  ccooûûtt  

aavveecc  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  rrééaalliissééee..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  

cceettttee  ééttuuddee  sseerrvveenntt  ddee  bbaassee  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  sseeccoonnddee  

pphhaassee  dduu  vvoolleerr  ggéénniiee  cciivviill  ;;  

  EEttuuddeess  ppoouurr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ll’’UUPPNN  rrééaalliissééeess..  
  

VVoolleett  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddee  llaa  DDIISS  

    FFoorrmmaattiioonn  ddee  33  aaggeennttss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  

SSccoollaaiirreess  ((DDIISS))  eenn  PPMM  eett  SS&&EE..  DDiirreeccttiioonn  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  

SSccoollaaiirreess  ddee  ll’’EEPPSSPP,,  aauu  SSEECCOOPPEE  eett  aauuxx  DDiirreeccttiioonnss  ddeess  EEttuuddeess  eett  

PPllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  mmiinniissttèèrreess  ddee  ll’’EEPPSSPP,,  EESSUU  eett  MMAASS  ;;  

  FFoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  

SSccoollaaiirreess  eenn  SSuuiivvii--EEvvaalluuaattiioonn  eett  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss..  
  

CCoommppoossaannttee  22  ::  

VVoolleett  mmaannuueellss  ssccoollaaiirreess  
  

    AAccqquuiissiittiioonn  ddee  1144  mmiilllliioonnss  ddee  mmaannuueellss  ddee  mmaatthhéémmaattiiqquueess  eett  ddee  

ffrraannççaaiiss  ppoouurr  lleess  ccllaasssseess  ddee  11èèrree  aannnnééee  eett  22èèmmee  aannnnééee  dduu  pprriimmaaiirree  ;;  

  AAccqquuiissiittiioonn  ddee  227788..000000  gguuiiddeess  ppééddaaggooggiiqquueess  ;;  

  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  77,,55  mmiilllliioonnss  ddeess  mmaannuueellss  ssccoollaaiirreess  eett  gguuiiddeess  dduu  

mmaaîîttrree  aauuxx  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess..  
  

VVoolleett  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  iinnssppeecctteeuurrss,,  DDiirreecctteeuurrss  eett  EEnnsseeiiggnnaannttss  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  

ddeess  mmaannuueellss  

  1166  ffoorrmmaatteeuurrss--ccoonncceepptteeuurrss  ffoorrmmééss  ;;  

  22..008800  ffoorrmmaatteeuurrss  dd’’eennsseeiiggnnaannttss  ffoorrmméé  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppaayyss  ;;  

  1133..443322  iinnssppeecctteeuurrss,,  ddiirreecctteeuurrss  eett  eennsseeiiggnneemmeennttss  ffoorrmmééss  ddaannss  lleess  

ttoouutteess  pprroovviinncceess  eexxcceeppttéé  cceellllee  ddee  ll’’EEqquuaatteeuurr..  

VVoolleett  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ssccoollaaiirreess  
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  FFoorrmmaattiioonn  ddee  1166  eexxppeerrttss  ddee  ll’’ééqquuiippee  nnaattiioonnaallee  ddaannss  lleess  tteecchhnniiqquueess  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  tteessttss  eett  aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ;;  

  115500  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddeess  tteessttss  ffoorrmmééss  ;;  

  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ssccoollaaiirreess  eenn  ffrraannççaaiiss  eett  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ddeess  

ééllèèvveess  ddee  22èèmmee  eett  55èèmmee  pprriimmaaiirreess  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  pprroovviinncceess  ddee  

BBaanndduunndduu,,  KKaattaannggaa  eett  KKaassaaïï--OOcccciiddeennttaall  ccoonncceerrnnaanntt  uunn  éécchhaannttiilllloonn  

ddee  1133..550000  ééllèèvveess  ddaannss  445500  ééccoolleess..  
  

CCoommppoossaannttee  33  ::  

PPoolliittiiqquuee  eett  SSttrraattééggiiee  sseeccttoorriieellllee  

  PPrroojjeett  ddee  LLooii  CCaaddrree  ppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  nnaattiioonnaall  pprroodduuiitt,,  vvaalliiddéé  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  

ssoouuss  eexxaammeenn  aauu  PPaarrlleemmeenntt  ;;  

  SSttrraattééggiiee  ssoouuss  sseeccttoorriieellllee  ddee  ll’’EEPPSSPP  ééllaabboorrééee  eett  vvaalliiddééee  ppaarr  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ;;  

  EEttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ll’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  rrééaalliisséé  ;;  

  BBuurreeaauu  dd’’OOppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  SSttrraattééggiiee  SSccoollaaiirreess  aauu  sseeiinn  dduu  

CCaabbiinneett  dduu  MMEEPPSSPP  mmiiss  eenn  ppllaaccee  eett  ééqquuiippéé  ;;  

  DDiiaaggnnoossttiicc  ssuurr  llaa  vviiaabbiilliittéé  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

ssuuppéérriieeuurrss  eett  uunniivveerrssiittaaiirreess  rrééaalliisséé  ddaannss  qquuaattrree  pprroovviinncceess  

((KKaattaannggaa,,  EEqquuaatteeuurr,,  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaall,,  BBaanndduunndduu))..  
  

CCoommppoossaannttee  44  ::  

CCoooorrddiinnaattiioonn  eett  GGeessttiioonn  

  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ll’’UUnniittéé  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn  eett  ddee  GGeessttiioonn  dduu  PPrroojjeett  ::  

RReeccrruutteemmeenntt  ddeess  ccoonnssuullttaannttss,,  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  

bbuurreeaauuxx..  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  HHoommoolloogguueess  ddee  MMiinniissttèèrreess  ddee  ll’’EEPPSSPP,,  

MMAASS  eett  EESSUU  eenn  ppaassssaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  SSuuiivvii--EEvvaalluuaattiioonn..  
  

  

QQuueellqquueess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  pprroojjeett  PPAARRSSEE  eenn  pprroovviinnccee  oorriieennttaallee  
  

RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  
  

NNoomm  ddee  ll’’ééccoollee  LLooccaalliissaattiioonn  NNbbrree  ddee  

ssaalllleess  

DDee  ccllaassssee  

oobbsseerrvvaattiioonn  

EEPP  MMAAKKIISSOO  KKiissaannggaannii  2200  EEnn  ccoouurrss  

EEPP  MMUUDDZZII  PPEELLAA  BBuunniiaa  88  EEnn  ccoouurrss  

EEPP  TTUUFFUUAATTEE  KKiissaannggaannii  88  EEnn  ccoouurrss  

EEPP  LLOOKKOOSSOO  KKiissaannggaannii  1122  EEnn  ccoouurrss  

EEPPAA  IISSIIRROO  IIssiirroo    1133  EEnn  ccoouurrss  

TToottaall  ssaalllleess  ddee  

ccllaassssee  
  6611    
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SSoouurrccee  ::  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee,,  nnoottrree  eennggaaggeemmeenntt  eenn  RRDDCC,,  ddéépplliiaanntt  

  

                                      MMaannuueellss  eett  ffoorrmmaattiioonn  

  

MMaannuueellss  ssccoollaaiirreess  eett  ffoorrmmaattiioonn  NNoommbbrree    oobbsseerrvvaattiioonn  

MMaannuueellss  ssccoollaaiirreess  11  002244  443366  DDiissttrriibbuuééss  

FFoorrmmaattiioonn  DDiirreecctteeuurrss,,  IInnssppeecctteeuurrss  eett  

EEnnsseeiiggnnaanntt  
226644  FFoorrmmééss  

FFoorrmmaatteeuurrss  dd’’EEnnsseeiiggnnaannttss  223355  FFoorrmmééss    

  

SSoouurrccee  ::  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee,,  nnoottrree  eennggaaggeemmeenntt  eenn  RRDDCC,,  ddéépplliiaanntt  

55..  PPrroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé  dd’’éélleeccttrriicciittéé  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

ddoommeessttiiqquuee((PPMMEEDDEE))  ((SSeecctteeuurr  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess))  

AA..  OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  6600  

LLee  pprroojjeett  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  dd’’aamméélliioorreerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ooppéérraattiioonnnneellllee  

dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  

ttrraannssppoorrtt  eett  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  aaffiinn  ddee  mmiieeuuxx  ssaattiissffaaiirree  llaa  ddeemmaannddee  iinnttéérriieeuurree  

eenn  éélleeccttrriicciittéé  eett  ddee  ffaavvoorriisseerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  rrééggiioonnaall  ddee  

ll’’éélleeccttrriicciittéé..  

BB..  CCoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

  

PPrroodduuccttiioonn  ((UUSSDD  222266,,77  mmiilllliioonnss))  

  

RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquueess  àà  IInnggaa  ,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  

ttrraavvaauuxx  ddee  ggéénniiee  cciivviill  ssuurr  llee  ccaallccuull  dd’’aalliimmeennttaattiioonn,,  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  

ll’’ééccoouulleemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  àà  ttrraavveerrss  llaa  cceennttrraallee  eett  rréénnoovvaattiioonn  ddeess  ttuurrbbiinneess  eett  

dd’’aauuttrreess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppoouurr  aauuggmmeenntteerr  llaa  ccaappaacciittéé  ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  llaa  

ffiiaabbiilliittéé  ddee  llaa  cceennttrraallee  dd’’IInnggaa  ((11  eett  22))  dduu  nniivveeaauu  aaccttuueell  ddee  770000  MMWW  aa  pprrèèss  

ddee  11330000  MMWW  ddee  pprroodduuccttiioonn  ffiiaabbllee..  
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MMoonnttaanntt  TToottaall  dduu  ddoonn  UUSSDD  229966,,77  mmiilllliioonnss  
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CCoommppoossaannttee  22  ::  

  

TTrraannssppoorrtt  ((UUSSDD  9933,,88  mmiilllliioonnss))  

CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  lliiggnnee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  440000  KKVV  eennttrree  IInnggaa  eett  KKiinnsshhaassaa..  

CCeettttee  sseeccoonnddee  lliiggnnee  ccoommppllèètteerraa  llaa  lliiggnnee  eenn  ppllaaccee  ddee  222200  KKVV  

IInnggaa//KKiinnsshhaassaa  qquuii,,  ttoouutt  eenn  aauuggmmeennttaanntt  llaa  qquuaannttiittéé  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  lliivvrrééee  àà  

KKiinnsshhaassaa,,  aamméélliioorree  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ttrraannssppoorrtt  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  dd’’IInnggaa  àà  

KKiinnsshhaassaa..  

  

CCoommppoossaannttee  33  ::  

  

DDiissttrriibbuuttiioonn    ((UUSSDD  8888,,55  mmiilllliioonnss))  

  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  eexxtteennssiioonn  dduu  rréésseeaauu  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ssoouuss  ssttaattiioonn  

3300//66..66  KKVV  eett  ccaabbiinneess  MMTT//BBTT))  ;;  

  PPrrooggrraammmmee  ddee  ddéécchhaarrggee  dduu  rréésseeaauu  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  KKiinnsshhaassaa  

((rreeppoorrtt  ddeess  cchhaarrggeess  dduu  rréésseeaauu  222200//3300//66..66  KKVV  aaccttuueelllleemmeenntt  

ssuurrcchhaarrggee  aauu  rréésseeaauu  222200//2200  KKVV))  ;;  

  LL’’eexxtteennssiioonn  dduu  rréésseeaauu  éélleeccttrriiqquuee  aauuxx  zzoonneess  aaccttuueelllleemmeenntt  nnoonn  

éélleeccttrriiffiiééeess  ddee  KKiinnsshhaassaa  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddaannss  cceess  zzoonneess  ddee  

5500  000000  nnoouuvveeaauuxx  aabboonnnnééss..  

  

CCoommppoossaannttee  44  ::  

  

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  eett  ggoouuvveerrnnaannccee  ((UUSSDD  4411,,22  mmiilllliioonnss))  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  aa  ddeeuuxx  ssoouuss  ccoommppoossaanntteess  qquuii  ssoonntt  ::  

  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ddee  llaa  SSNNEELL,,  

nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ffaaccttuurraattiioonn//rreeccoouuvvrreemmeenntt,,  llaa  

ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  llaa  mmaaiinntteennaannccee..  CCeettttee  ccoommppoossaannttee  vvaa  ééggaalleemmeenntt  

ffiinnaanncceerr  lleess  aaccttiivviittééss  lliiééeess  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ((ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  dd’’aauuttrreess  ddoommaaiinneess))  ddaannss  llee  bbuutt  

dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  aauu  sseeiinn  

ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ;;  

  RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  ((MMEE))  àà  

mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  rrééffoorrmmeess  sseeccttoorriieelllleess  eett  àà  aappppuuyyeerr  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ssiittee  dd’’IInnggaa..  

  

CCoommppoossaannttee  55  ::  

  

EExxééccuuttiioonn  dduu  pprroojjeett    ((UUSSDD  4488,,88  mmiilllliioonnss))  CCeettttee  ccoommppoossaannttee  aappppoorrtteerraa  uunn  

aappppuuii  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddeess  ttrraavvaauuxx  lliiééss  aauu  PPrroojjeett,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  

nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  ccoonnssuullttaanntt  ssuuppeerrvviisseeuurr  ppoouurr  ll’’iinnggéénniieerriiee,,  eett  dd’’uunn  

ssppéécciiaalliissttee  ddee  ppaassssaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  



[61] 
 

CC..  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss6611  

  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  PPrrooggrraammmmee  dd’’UUrrggeennccee  eenn  PPrroodduuccttiioonn,,  

TTrraannssppoorrtt  eett  DDiissttrriibbuuttiioonn  ppoouurr  ssttaabbiilliisseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ddee  

SSNNEELL  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ggrraannddss  ttrraavvaauuxx  ddee  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ggrroouuppeess,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  lliiggnnee  

IInnggaa--KKiinnsshhaassaa  eett  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  eexxtteennssiioonn  dduu  rréésseeaauu  ddee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  KKiinnsshhaassaa..  

  PPrrooggrraammmmee  dd’’uurrggeennccee  

--  TToouuss  lleess  ddoossssiieerrss  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  oonntt  ééttéé  llaannccééss  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  

dd’’uunn  sseeuull  ;;  

--  1133  ccoonnttrraattss  ssiiggnnééss  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  1166  mmaarrcchhééss  ;;  

--  1100  ccoonnttrraattss  eenn  eexxééccuuttiioonn  ;;  

--  11  ccoonnttrraatt  tteerrmmiinnéé..  

  PPrrooggrraammmmee  ddee  bbaassee  

--  66  ddoossssiieerrss  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  llaannccééss  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  99  mmaarrcchhééss  ;;  

--  22  ccoonnttrraattss  ssiiggnnééss  ;;  

--  55  mmaarrcchhééss  eenn  ccoouurrss  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ;;  

--  33  ddoossssiieerrss  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  eenn  ccoouurrss  dd’’ééllaabboorraattiioonn..  

  

  SSiiggnnaattuurree  ddeess  aaccccoorrddss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eennttrree  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  dd’’uunnee  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  EEuurrooppééeennnnee  

dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt  ((BBEEII))  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  llaa  BBaannqquuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ((BBAADD))  eenn  aappppuuii  aauu  pprroojjeett  PPMMEEDDEE..  

  SSeerrvviiccee  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ppoouurr  pprrééppaarreerr  llaa  pphhaassee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  

ddee  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  tteecchhnniiqquuee,,  ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  

ffiinnaanncciièèrree  ddee  llaa  SSNNEELL  aavvaanntt  dd’’eennvviissaaggeerr  ssaa  rreessttrruuccttuurraattiioonn  

pprroopprreemmeenntt  ddiittee..  

  CCrrééaattiioonn  dd’’uunnee  CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  PPrroojjeettss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  SSNNEELL  

ppoouurr  uunn  mmeeiilllleeuurr  ssuuiivvii  ddeess  pprroojjeettss  PPMMEEDDEE  eett  SSAAPPMMPP..  
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66..  PPrroojjeett  dd’’aappppuuii  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  eett  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  rroouutteess  hhaauutteemmeenntt  

pprriioorriittaaiirreess  

  

AA..  OObbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett6622    

LL’’oobbjjeeccttiiff  dduu  pprroojjeett  eesstt  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  ggrrââccee  aauu  

rrééttaabblliisssseemmeenntt  eett  àà  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppoouurr  

ggaarraannttiirr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  mmaarrcchhééss  eett  aauuxx  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  eett  aaddmmiinniissttrraattiiffss  

nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  rreellaannccee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  àà  llaa  rrééiinnttééggrraattiioonn  dduu  ppaayyss  

ppoouurr  ll’’oouuvveerrttuurree  eett  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  11880000KKmm  ddee  rroouutteess  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  

ddeess  ccaappaacciittééss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ddeess  eennttiittééss  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  

IInnffrraassttrruuccttuurreess,,  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiqquueess  eett  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonncceerrnnééeess  

((CCeelllluullee  IInnffrraassttrruuccttuurreess,,  OOffffiiccee  ddeess  RRoouutteess))..  

BB..  CCoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

RRééoouuvveerrttuurree  eett  eennttrreettiieenn  ddeess  rroouutteess  
  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  pprréévvooiirr  ::  

LLaa  rrééoouuvveerrttuurree  aauu  ttrraaffiicc  mmoottoorriisséé  ddee  11880000KKmm  ddee  rroouutteess  eenn  tteerrrree  

pprriioorriittaaiirreess  eett  lleeuurr  eennttrreettiieenn  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dduu  pprroojjeett  ((55  aannss))..  

  

PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee    662266  kkmm  

  RRNN  44  ::  KKiissaannggaannii  ––  BBuuttaa  ––  DDuulliiaa    ::  440044  kkmm  

  RRNN  44  ::  DDuulliiaa  ––  vveerrss  BBoonnddoo  ::      8811  kkmm  

  RRNN  66  ::  DDuulliiaa  ––  AAkkeettii  ––  BBuunndduukkii  ::  114411  kkmm  

              

PPrroovviinnccee  dduu  KKaattaannggaa  889900  kkmm  

  RRNN  55  ::  KKaassoommeennoo  ––  KKiillwwaa  ––  MMoobbaa    ::  550066  kkmm  

  RRNN  55  ::  MMoobbaa  ––  KKaalleemmiiee  ––  LLiimmiittee  

SSuudd  --  KKiivvuu  
::  338844  kkmm  

              

PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd  ––  KKiivvuu  228844  kkmm  

  RRNN  55  ::  LLiimmiittee  KKaattaannggaa  ––  FFiizzii  ––  

UUvviirraa  
::  228844  kkmm  
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MMoonnttaanntt  TToottaall  dduu  PPrroojjeett  
UUSSDD  112233  mmiilllliioonnss  ((5500  ddee  llaa  BBaannqquuee  

mmoonnddiiaallee,,  7733  ddee  DDFFIIDD))  
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CCoommppoossaannttee  22  ::  

  

RReennffoorrcceemmeenntt  IInnssttiittuuttiioonnnneell  

  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  pprréévvooiitt  ::  

LLee  rreeccrruutteemmeenntt  dd’’uunnee  ffiirrmmee  cchhaarrggééee  dd’’aappppuuyyeerr  ll’’OOffffiiccee  ddeess  RRoouutteess  ddaannss  

llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  llee  ssuuiivvii  dduu  pprroojjeett  eenn  mmeettttaanntt  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ::  

  

  UUnn  IInnggéénniieeuurr  PPrriinncciippaall  eenn  aappppuuii  aauu  MMaannaaggeemmeenntt  àà  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  

GGéénnéérraall  ddee  ll’’OOffffiiccee  ddeess  RRoouutteess  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  UUnn  IInnggéénniieeuurr  eenn  ggeessttiioonn  ddeess  mmaattéérriieellss  ddeess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  eenn  

aappppuuii  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  dduu  MMaattéérriieell  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  DDeeuuxx    IInnggéénniieeuurrss  RRoouuttiieerrss  eenn  aappppuuii  aauuxx  ddiirreeccttiioonnss  pprroovviinncciiaalleess  

ddee  ll’’OOffffiiccee  ddeess  RRoouutteess..  

  

LLeess  ddeeuuxx  iinnggéénniieeuurrss  ddee  tteerrrraaiinn  sseerroonntt  bbaassééss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  àà  KKiissaannggaannii,,  

ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddaannss  llaa  PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee,,  eett  àà  KKaalleemmiiee,,  ppoouurr  lleess  

aaccttiivviittééss  ddaannss  lleess  PPrroovviinncceess  dduu  KKaattaannggaa  eett  dduu  SSuudd  ––  KKiivvuu..  

  

CCoommppoossaannttee  33  ::  

GGeessttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee    

  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  vviissee  àà  rreennffoorrcceerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  

ppuubblliiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  nnaattuurreellss  eett  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  ddeesssseerrvviieess  ppaarr  llee  rréésseeaauu  rroouuvveerrtt  ppaarr  llee  pprroojjeett,,  ddee  llaa  

bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  ddeess  ffoorrêêttss  eett  ééggaalleemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  llooiiss  

ccoorrrreessppoonnddaanntteess..  

  

EEllllee  ccoommpprreenndd  ::  

  LL’’aappppuuii  aauuxx  iinnssttiittuuiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  

ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree  eett  TToouurriissmmee  eett  ll’’IInnssttiittuutt  

ccoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleess  

aassppeeccttss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ppoossiittiiffss  dduu  PPrroojjeett  eett  aattttéénnuueerr  lleess  

aassppeeccttss  ppoouuvvaanntt  aavvooiirr  uunn  iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  nnééggaattiiff,,  

eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  ::  

  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ffoorrêêttss,,  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  yy  

ccoommpprriiss  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  EEvvaalluuaattiioonnss  ddee  ll’’iimmppaacctt  

EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  ((EEIISS))  eett  ddeess  PPllaannss  ddee  GGeessttiioonn  

EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  SSoocciiaallee  ((PPGGEESS)),,  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmeessuurreess  

dd’’aattttéénnuuaattiioonn  eett  ll’’aacchhèèvveemmeenntt  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  mmeessuurreess  ddee  

ssaauuvveeggaarrddee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  llooccaallee  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  

CCPP  ppoouurr  lleess  nnoouuvveelllleess  AAiirreess  PPrroottééggééeess  ;;  



[64] 
 

  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  eett  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ppoouurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  ((PPDDPPAA))  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  

mmeessuurreess  dd’’aattttéénnuuaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  

PPllaann  dd’’AAccttiioonn  ddee  rrééiinnssttaallllaattiioonn  ((PPAARR))  ccoonnffoorrmméémmeenntt        aauuxx  bbeessooiinnss  

tteellss  qquuee  ddéétteerrmmiinnééss  ssuurr  bbaassee  dduu  CCaaddrreess  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  

RRééiinnssttaallllaattiioonn  ((CCPPRR))  ;;  

  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  VVIIHH//SSIIDDAA  

  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  pprréévvooiitt  llee  rreeccrruutteemmeenntt  dd’’uunn  BBuurreeaauu  dd’’EEttuuddeess  ppoouurr  llaa  

GGeessttiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  SSoocciiaallee  dduu  PPrroojjeett..  

  

CCoommppoossaannttee  44  

SSuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn    

  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  vviissee  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddee  

SSuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  rréésseeaauu  rroouuttiieerr,,  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  CCeelllluullee  IInnffrraassttrruuccttuurreess  eett  ddee  ll’’OOffffiiccee  ddeess  

RRoouutteess..  

EEllllee  ccoommpprreenndd  ::  

  

  LL’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ggeessttiioonn  eett  llaa  ddiiffffuussiioonn  

ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  rroouutteess  ;;  

  LLaa  ffoouurrnniittuurree  dd’’uunn  aappppuuii  aauu  ssuuiivvii  eett  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  

pprroojjeett  ppoouurr  mmeessuurreerr  ll’’iimmppaacctt  dduu  pprroojjeett  ssuurr  lleess  ttrraannssppoorrttss  ((ttyyppeess  ddee  

cciirrccuullaattiioonn  eett  vvoolluummeess,,  vvoolluummee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess,,  

dduurrééee  ddee  ffeerrmmeettuurree  ddeess  rroouutteess……))  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  rriivveerraaiinneess  ;;  

  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  

aaxxéé  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ppoouurr  ssuuiivvrree  ll’’iinncciiddeennccee  dduu  pprroojjeett  ssuurr  llee  

ttrraannssppoorrtt  ddeess  pprroodduuiittss  aayyaanntt  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

tteellss  qquuee  lleess  ggrruummeess  eett  llaa  vviiaannddee  ddee  bbrroouussssee..  

CC..  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss6633  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

  

AAxxee  KKiissaannggaannii--BBaannaalliiaa  ((RRNN44))  

  RRééoouuvveerrttuurree  jjuussqquu’’àà  BBaannaalliiaa  ((PPKK  113322))  

  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  bbaacc  ddee  BBaannaalliiaa  ppoouurr  llaa  

ttrraavveerrssééee  ddee  llaa  rriivviièèrree  AArruuwwiinnii  

AAxxee  KKaalleemmiiee--BBeennddeerraa  ((RRNN  55))  

  RRééoouuvveerrttuurree  jjuussqquu’’aauu  PPKK110055  ssuurr  llaa  rroouuttee  ddee  BBeennddeerraa  
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CCoommppoossaannttee  22  ::  

  

MMiissssiioonn  dd’’aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ffiirrmmee  LLoouuiiss  BBeerrggeerr  

aauupprrèèss  ddee  ll’’OOffffiiccee  ddeess  RRoouutteess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001100  aavveecc  uunn  

CChheeff  ddee  MMiissssiioonn  eett  uunn  IInnggéénniieeuurr  eenn  ggeessttiioonn  ddee  mmaattéérriieell  bbaassééss  àà  

KKiinnsshhaassaa  eett  ddeeuuxx  iinnggéénniieeuurrss  rroouuttiieerrss  ((uunn  àà  KKiissaannggaannii,,  uunn  àà  KKaalleemmiiee))..  

UUnnee  pprrooccéédduurree  eesstt  ee  ccoouurrss  ppoouurr  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll’’iinnggéénniieerr  rroouuttiieerr  

aaffffeeccttéé  àà  KKaalleemmiiee..  

  

CCoommppoossaannttee  33  ::  

  BBuurreeaauu  dd’’EEttuuddeess  ddee  GGeessttiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  SSoocciiaallee  ((ffiirrmmee  

SSOOFFRREECCOO))  ooppéérraattiioonnnneell  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  22001100  aavveecc  ssiièèggee  àà  

KKiissaannggaannii  eett  uunnee  aanntteennnnee  àà  KKaalleemmiiee  ;;  

  EEttuuddeess  ddééttaaiillllééeess  dd’’iimmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  ssoocciiaall  ((EEIIEESS))  eett  

PPllaannss  aannnneexxeess  ((PPAARR,,  PPDDPPAA,,  PPGGEESS))  rrééaalliissééss  ppoouurr  lleess  aaxxeess  

KKaassoommeennoo  ––  UUvviirraa  ((KKaattaannggaa  ––  SSuudd  KKiivvuu))  eett  DDuulliiaa  BBoonnddoo  

((PPrroovviinnccee  OOrriieennttaallee))  ;;  

  AApppplliiccaattiioonn  ssuurr  ll’’aaxxee  KKiissaannggaannii--BBaannaalliiaa--BBuuttaa  ddeess  mmeessuurreess  

ttrraannssiittooiirreess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  eett  bbiieennss  aaffffeeccttééss  ppaarr  llee  PPrroojjeett  eenn  vvuuee  ddee  lliibbéérreerr  llee  

cchhaannttiieerr  ((PPllaann  dd’’AAccttiioonnss  ddee  RRééiinnssttaallllaattiioonn))  ((PPGGEESS))  ddeess  cchhaannttiieerrss  

dduu  pprroojjeett  pprroodduuiittss  ;;  

  PPllaann  dd’’aaccttiioonnss  ddee  rrééiinnssttaallaattiioonn  ((PPAARR))  rrééaalliisséé  ppoouurr  llee  sseeggmmeenntt  11  

((PPKK2255  ––  PPKK7755))  ttrroonnççoonn  aallllaanntt  ddee  KKaalleemmiiee  vveerrss  UUvviirraa  ddee  llaa  RRNN55  ;;  

PPAARR  ddeess  ggîîtteess  dd’’eemmpprruunntt  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  llaattéérriittiiqquueess  ((mmiinnii--PPAARR  

sseeccttoorriieell))  rrééaalliisséé  ssuurr  llaa  RRNN44,,  ttrroonnççoonn  aallllaanntt  dduu  PPKK5533  ––  PPKK332244  

((KKiissaannggaannii  ––  BBuuttaa))  eett  llaa  RRNN55,,  PPKKOO  ––  PPKK112255  ((KKaalleemmiiee  ––  

BBeennddeerraa))  ;;  

  LLaanncceemmeenntt  ppaarr  llee  BBEEGGEESS  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llee  

VVIIHH//SSIIDDAA,,  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  bbrraaccoonnnnaaggee  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iillllééggaallee  

dduu  bbooiiss,,  dd’’aappppuuii  aauu  MMEECCNNTT  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ccoonnttrraatt--ccaaddrree  qquuii  

lliiee  llee  MMIITTPPRR  eett  llee  MMEECCNNTT  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  PPrroo--RRoouutteess..  

  PPlluussiieeuurrss  ddooccuummeennttss  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  

ssoocciiaallee  pprroodduuiittss,,  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  llee  

CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee..          

  

CCoommppoossaannttee  44  ::  

  

  PPllaann  ddee  SSuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn  ééllaabboorréé  ;;  

  GGuuiiddee  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  ééllaabboorréé  ;;  

  PPrroocceessssuuss  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  ppooiinnttss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ppoouurr  llaa  

ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  bbooiiss  iillllééggaall  eett  llaa  vviiaannddee  ddee  

bbrroouussssee  eenn  ccoouurrss  ;;    
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  MMiissee  àà  jjoouurr  dduu  ccaaddrree  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett  ((àà  llaa  ddaattee  dduu  2222  

fféévvrriieerr  22001111))..  

77..  SSeecctteeuurr  aaggrriiccoollee  ;;  pprroojjeett  dd’’aappppuuii  àà  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  àà  llaa  rreellaannccee  

dduu  sseecctteeuurr  aaggrriiccoollee((PPAARRRRSSAA))  

LLee  pprroojjeett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  aaggrriiccoollee    ((PPAARRSSAA))  aa  ééttéé  

iiddeennttiiffiiéé  eenn  jjuuiinn  22000033  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

mmuullttiisseeccttoorriieellllee  eeffffeeccttuuééee  eenn  RRDDCC..  

EEnn  rrééppoonnssee  àà  uunnee  rreeqquuêêttee  ttrraannssmmiissee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  

ccoonnggoollaaiisseess,,  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  aa  ssééjjoouurrnnéé  eenn  RRDDCC  eenn  

nnoovveemmbbrree  22000033  eett  aa  pprrooccééddéé  àà  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ccee  pprroojjeett,,  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  

ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  PPMMUURRRR..  LLaa    mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  aa  eeuu  lliieeuu  eenn  

fféévvrriieerr  22000044,,  ccee  pprroojjeett  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ddoonnss  ooffffeerrttss  àà  llaa  RRDDCC..  

  

AA..  OObbjjeeccttiiffss  gglloobbaall  dduu  pprroojjeett6644  

AAuuggmmeenntteerr  llaa  pprroodduuccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  eett  aamméélliioorreerr  llaa  

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee  eett  aanniimmaallee  ddeess  ppeettiittss  

pprroodduucctteeuurrss  àà  llaa  bbaassee  ddaannss  lleess  zzoonneess  cciibbllééeess..  

  

OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  

  

  AAtttteeiinnddrree  110055..000000  mméénnaaggeess  ddee  ppeettiittss  pprroodduucctteeuurrss,,  aaggrriiccuulltteeuurrss  

eett  éélleevveeuurrss  ;;  

  AAccccrrooîîttrree  llee  rreennddeemmeenntt  ddeess  ccuullttuurreess  vviivvrriièèrreess  eesssseennttiieelllleess  

nnoottaammmmeenntt  llee  mmaaïïss,,  llee  mmaanniioocc,,  llee  rriizz,,  ll’’aarraacchhiiddee,,  llee  ssoojjaa  ddeess  

aaggrriiccuulltteeuurrss  cciibbllééss  ;;  

  AAuuggmmeenntteerr  llee  nnoommbbrree  ddee  vvoollaaiillllee  pprroodduuiitt  aannnnuueelllleemmeenntt  ppaarr  lleess  

ppeettiittss  éélleevveeuurrss  cciibbllééss  ;;  

  AAuuggmmeenntteerr  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  aannnnuueellllee  ddeess  pprroodduuiittss  

ssppéécciiffiiqquueess  cciibbllééss  ;;  

  RRééhhaabbiilliitteerr  22550000  kkmm  ddee  rroouutteess  ddee  ddeesssseerrttee  aaggrriiccoollee  ;;  

  CCoonnssttrruuiirree  qquuaattrree  ((44))  mmaarrcchhééss  eett  1166  mmaaggaassiinnss  rruurraauuxx..    
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BB..  CCoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett6655  

LLee  PPrroojjeett  eesstt  ssttrruuccttuurréé  eenn  44  ccoommppoossaanntteess..  CChhaaccuunnee  

ccoommpprreenndd  ddeess  aaccttiivviittééss  àà  rrééaalliisseerr  ::  

  

CCoommppoossaannttee  11  ::  

AAmméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  AAggrriiccoollee  eett  AAnniimmaallee  ((UUSSDD  4499..4422  mmiilllliioonnss))..  

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  eesstt  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  

ccaappaacciittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  mméénnaaggeess  ddaannss  llaa  PPrroovviinnccee  ddee  ll’’EEqquuaatteeuurr  eett  

ddaannss  llee  PPooooll  MMaalleebboo..  CCeettttee  ccoommppoossaannttee  ssee  ssuubbddiivviissee  eenn  ttrrooiiss  ssoouuss--

ccoommppoossaanntteess  ::  

  

SSoouuss  ccoommppoossaannttee  11..11  ::  

AAmméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  

sseemmeenncceess  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  ccoonnsseeiillss..  

  

EEllllee  vviissee  àà  aappppuuyyeerr  ll’’IINNEERRAA//BBookkeettaa  ddaannss  llee  SSuudd--UUbbaannggii  eenn  

PPrroovviinnccee  ddee  ll’’EEqquuaatteeuurr  eenn  vvuuee  ddee  rreeddyynnaammiisseerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  

ddeess  sseemmeenncceess  ddee  bbaassee  ((vvaarriiééttééss  aamméélliioorrééeess))  qquuii  sseerroonntt  cceerrttiiffiiééeess  ppaarr  

SSEENNAASSEEMM..  AAppppuuii  aauu  SSEENNAASSEEMM  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd’’aassssuurreerr  

ll’’iinnssppeeccttiioonn  ddeess  ccuullttuurreess,,  llee  ccoonnttrrôôllee  eett  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  sseemmeenncceess  àà  

ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  llaa  ffiilliièèrree..  

  

SSoouuss  ccoommppoossaannttee  11..22  ::  

AAmméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  rriizz  àà  ttrraavveerrss  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ggeessttiioonn  ddee  

ll’’eeaauu  ddaannss  llee  PPooooll  MMaalleebboo..  

  

EEllllee  vviissee  àà  rrééaalliisseerr  22000000  hhaa  dd’’aamméénnaaggeemmeennttss  hhyyddrroo--aaggrriiccoolleess  

ssuurr  ddeess  ssiitteess  cciibbllééss  aauu  PPooooll  MMaalleebboo  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  rriizz..  DDeess  

OOrrggaanniissaattiioonnss  ddee  PPrroodduucctteeuurrss  aassssuurreerroonntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  

eett  ddee  ll’’eeaauu..  DDeess  sseemmeenncceess  cceerrttiiffiiééeess  ddee  rriizz  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’IINNEERRAA  

BBOOKKEETTAA  sseerroonntt  vveenndduueess  aauuxx  ppeettiittss  pprroodduucctteeuurrss..  LL’’IINNEERRAA  eett  llee  PPNNRR  

ffoouurrnniirroonntt  lleess  sseemmeenncceess  ddee  bbaassee  cceerrttiiffiiééeess  aauuxx  AAggrrii--mmuullttiipplliiccaatteeuurrss..  

  

SSoouuss  ccoommppoossaannttee  11..33  ::  

AAmméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  aanniimmaallee  

  

UUnn  mmééccaanniissmmee  sseemmbbllaabbllee  àà  cceelluuii  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  vvééggééttaallee  

sseerraa  eemmppllooyyéé  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  aanniimmaallee..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  

pprroodduucctteeuurrss  jjuuggééeess  ccaappaabblleess  ddee  ccoonndduuiirree  ll’’éélleevvaaggee  ddee  llaa  vvoollaaiillllee  eett  ddee  

ppeettiittss  rruummiinnaannttss  sseerroonntt  aappppuuyyééeess  aauu  mmooyyeenn  ddee  ggéénniitteeuurrss  mmââlleess  ddee  ppeettiittss  
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rruummiinnaannttss  ddee  bboonnnnee  rraaccee  eett  ddee  ccooqqss  aamméélliioorraatteeuurrss  eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  

pprroodduuccttiivviittéé  ddee  lleeuurr  cchheepptteell..  AAffiinn  dd’’aassssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  ssaannttéé  ddeess  

aanniimmaauuxx,,  uunn  rréésseeaauu  ddeess  AAggeennttss  CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddee  SSaannttéé  AAnniimmaallee  

««  AACCSSAA  »»  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aauu  nniivveeaauu  dduu  SSeecctteeuurr  eett  sseerraa  eennccaaddrréé  ppaarr  

lleess  OONNGG  ssppéécciiaalliissééeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree..    

  

CCoommppoossaannttee  22  ::  

AAmméélliioorraattiioonn  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ((ccooûûttss  eessttiimmaattiiffss  ::  

UUSSDD  5500..5588  mmiilllliioonnss))..  

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  eesstt  dd’’ééttaabblliirr  uunnee  lliiaaiissoonn  eennttrree  

lleess  zzoonneess  ddee  pprroodduuccttiioonn  eenn  ffaavvoorriissaanntt  ll’’aaccccèèss  aauuxx  mmaarrcchhééss  ddaannss  lleess  

zzoonneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  PPrroojjeett  vveerrss  KKiinnsshhaassaa,,  MMbbaannddaakkaa,,  KKiissaannggaannii,,  

BBaanngguuii  eenn  RRééppuubblliiqquuee  CCeennttrraaffrriiccaaiinnee..  CCeettttee  ccoommppoossaannttee  ssee  ssuubbddiivviissee  eenn  

ddeeuuxx  ssoouuss--ccoommppoossaanntteess  ::  

  

SSoouuss--ccoommppoossaannttee  22..11  ::  

AAmméélliioorraattiioonn  ddeess  ppiisstteess  rruurraalleess..  

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ssoouuss--ccoommppoossaannttee  eesstt  ddee  rrééhhaabbiilliitteerr  eett  

eennttrreetteenniirr  22550000  kkmm  ddee  rroouutteess  ddee  ddeesssseerrttee  aaggrriiccoollee  pprriioorriittaaiirreess  rreecceennssééeess  

ppeerrmmeettttaanntt  llaa  lliiaaiissoonn  eennttrree  lleess  zzoonneess  àà  hhaauutt  ppootteennttiieell  aaggrriiccoollee  eett  lleess  

mmaarrcchhééss  nnoottaammmmeenntt  KKiinnsshhaassaa,,  BBaanngguuii  eenn  RRééppuubblliiqquuee  CCeennttrraaffrriiccaaiinnee,,  

MMbbaannddaakkaa  eett  KKiissaannggaannii..  CCeettttee  ssoouuss--ccoommppoossaannttee  sseerraa  eexxééccuuttééee  ppaarr  

ll’’UUNNOOPPSS,,  uunnee  AAggeennccee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  qquuii  aa  ééttéé  sséélleeccttiioonnnnééee  ccoommmmee  

MMaaîîttrree  dd’’OOuuvvrraaggee  DDéélléégguuéé  ((MMOODD))..  

  

SSoouuss--ccoommppoossaannttee  22..22  ::  

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  àà  ll’’EEqquuaatteeuurr..  

  

LLee  bbuutt  vviisséé  eesstt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  44  mmaarrcchhééss  rruurraauuxx  eett  ddee  1166  

mmaaggaassiinnss  ddee  ssttoocckkaaggee..  LL’’oobbjjeeccttiiff  sseerraa  dd’’aamméélliioorreerr  ddaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  

ppoossssiibbllee  lleess  mmaarrcchhééss  eexxiissttaannttss  pplluuttôôtt  dd’’iiddeennttiiffiieerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  

eemmppllaacceemmeenntt..  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  cceess  mmaarrcchhééss  eett  mmaaggaassiinnss  ddee  ssttoocckkaaggee  sseerraa  

aassssuurrééee  ppaarr  lleess  ccoommiittééss  llooccaauuxx..  

    

CCoommppoossaannttee  33  ::  

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  CCaappaacciittééss  ddeess  MMiinniissttèèrreess  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  dduu  

DDéévveellooppppeemmeenntt  RRuurraall,,  GGeessttiioonn  eett  SSuuiivvii  ((UUSSDD  2200  mmiilllliioonnss))..  

LLaa  ccoommppoossaannttee  ccoommpprreenndd  33  ssoouuss--ccoommppoossaanntteess  ::  
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SSoouuss--ccoommppoossaannttee  33..11  ::  

AAppppuuii  IInnssttiittuuttiioonnnneell  aauuxx  MMiinniissttèèrreess  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  

RRuurraall..  

CCeettttee  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  aa  ppoouurr  bbuutt  ::  

  

  LLaa  rrééfflleexxiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  àà  llaa  rreevviittaalliissaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  cclleeffss  tteelllleess  

qquuee  lleess  SSeerrvviicceess  ddee  VVuullggaarriissaattiioonn  eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  AAggrriiccoollee  ;;  

  LLaa  rrééffoorrmmee  ddeess  aaggrroo--iinndduussttrriieess  eett  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  rreessttrruuccttuurraattiioonn  

ddeess  MMiinniissttèèrreess  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  RRuurraall..  

  

SSoouuss--ccoommppoossaannttee  33..22  ::  

GGeessttiioonn  ddee  PPrroojjeett  

  

EEllllee  vvaa  aassssuurreerr  llaa  pprréésseennttaattiioonn  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  

aannnnuueell,,  ccoooorrddoonnnneerr  llaa  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ffiinnaanncciièèrree  qquuoottiiddiieennnnee  

sseelloonn  lleess  mmaannuueellss  dd’’eexxééccuuttiioonn  eett  ddeess  pprrooccéédduurreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  

ccoommppttaabblleess  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  ll’’iissssuuee  hhaarrmmoonniieeuussee  ddeess  aaccttiivviittééss  ppaarr  ddeess  

rrééssuullttaattss  pprroobbaannttss,,  tteellss  ssoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  qquuii  sseerroonntt  ppoouurrssuuiivviiss  dduurraanntt  

ll’’eexxeerrcciiccee  22001111..  

  

SSoouuss--ccoommppoossaannttee  33..33  ::  

SSuuiivvii  ––  EEvvaalluuaattiioonn  

  

EEllllee  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ffaaiirree  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  eenn  

rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  pprréévvuueess  dduu  pprroojjeett  eennttrree  aauuttrree  llaa  

lliivvrraaiissoonn  ddeess  eexxttrraannttss  dduu  pprroojjeett  sseelloonn  lleess  pprrooggrraammmmeess  aannnnuueellss  dd’’aaccttiivviittéé  ;;  

eett  aauussssii  oorrggaanniisseerr  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  ddeess  pprroojjeettss  rrééaalliissééss  vveerrss  

ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  cciibblleess  eett  aauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss..        

CC..  PPrriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss6666  

DDuu  ddéémmaarrrraaggee  dduu  pprroojjeett  jjuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr,,  lleess  aaccttiivviittééss  ssuuiivvaannttss  

ssoonntt  rrééaalliissééeess  ::  

  IInnssttaallllaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ((UUNNCCPP))  qquu’’aauu  

nniivveeaauu  ddeess  ddiissttrriiccttss  ((UUDDCCPP))  ;;  

  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’aatteelliieerr  ddee  llaanncceemmeenntt  ooffffiicciieell  ddeess  aaccttiivviittééss  àà  

KKiinnsshhaassaa,,  MMbbaannddaakkaa,,  GGbbaaddoolliittee  eett  LLiissaallaa  ;;  

  AAccqquuiissiittiioonn  ddeess  sseemmeenncceess  ddee  bbaassee  ((ssooyyaa,,  mmaaïïss,,  aarraacchhiiddee,,  rriizz  

NNEERRIICCAA  eett  bboouuttuurreess  ddee  mmaanniioocc))  àà  ll’’IINNEERRAA  eett  AAFFRRIICCAA  RRIICCEE  ppoouurr  

ssaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  aauuxx  aaggrrii--mmuullttiipplliiccaatteeuurrss  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  AA..    

  

                                                            
66 Banque mondiale, Op.cit. 
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SSEECCTTIIOONN  22..  AANNAALLYYSSEE  CCRRIITTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  FFIINNAANNCCIIEERREE  DDEESS  

IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  ((BBMM))  

RRaappppeelloonnss  ssoolleennnneelllleemmeenntt  qquuee  ll’’ééccoonnoommiiee  eesstt  aauu  sseerrvviiccee  ddee  

ll’’hhoommmmee..  MMaaiiss  ss’’iill  eesstt  vvrraaii  qquu’’uunn  cceerrttaaiinn  ccaappiittaalliissmmee  aa  ééttéé  llaa  ssoouurrccee  ddee  

ttrroopp  ddee  ssoouuffffrraanncceess,,  dd’’iinnjjuussttiicceess  eett  ddee  lluutttteess  ffrraattrriicciiddeess  aauuxx  eeffffeettss  

dduurraabblleess,,  cc’’eesstt  àà  ttoorrtt  qquu’’oonn  aattttrriibbuueerraaiitt  àà  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  eellllee--mmêêmmee  lleess  

mmaauuxx  qquuii  ssoonntt  aauu  nnééffaassttee  ssyyssttèèmmee  qquuii  ll’’aaccccoommppaaggnnaaiitt..  IIll  ffaaiitt  aauu  ccoonnttrraaiirree  

eenn  ttoouuttee  jjuussttiiccee  rreeccoonnnnaaiittrree  ll’’aappppoorrtt  iirrrreemmppllaaççaabbllee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  

ttrraavvaaiill  eett  dduu  pprrooggrrèèss  ddee  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn    àà  ll’’œœuuvvrree  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

DDaannss    cceettttee  sseeccttiioonn,,  nnoouuss  vvoouulloonnss  eexxppoosseerr  eenn  nnoouuss  bbaassaanntt  

ssuurr  ddeess  ffaaiittss  ccoonnccrreettss    ssuurr    ccee  qquuee  ll’’oonn  ppeennssee  êêttrree  lleess  ddééssaavvaannttaaggeess  ddee  llaa  

pprraattiiqquuee  ddee  ddeetttteess  qquuee  lleess  EEttaattss  sseess  ffoonntt  ccrrééeerr  aauupprrèèss    ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  

ffiinnaanncciièèrreess,,  aaffiinn  qquuee  cceellaa  sseerrtt  ddee  lleeççoonn  ppoouurr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  eett  ddiirriiggééss  eenn  

vvuuee  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  cceettttee  pprraattiiqquuee  qquuii  ssee  ccaacchhee  llaa  ffiigguurree..  

DDaannss  llee  ssoouuccii  ddee  ffaaiirree  ééttaallaaggee  ddeess  rriissqquueess  qquuee  ll’’EEttaatt  

ccoonnggoollaaiiss    ccoouurrtt  eenn  ssee  ffooccaalliissaanntt  aauuxx  ffiinnaanncceemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss    eett  

pprréécciisséémmeenntt  cceeuuxx  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee,,  iill  ssee  ddééggaaggee  eett  ssee  rreemmaarrqquuee  

ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

11..  VViiccee  dduu  ssyyssttèèmmee  ((ll’’aarrggeenntt  ccrréééé  ppaarr  lleess  bbaannqquueess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  

ddeettttee))  eett  LLeess  eeffffeettss  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ccoommppoosséé  

LLee  ssyyssttèèmmee  ffiinnaanncciieerr  aa  ééttéé  ccrréééé  ccoommmmee  nnoouuss    llee  ssaavvoonnss,,  ppoouurr  

rrééssoouuddrree  llee    pprroobbllèèmmee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  

ddeeuuxxiièèmmee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee..  LLeeqquueell  ffiinnaanncceemmeenntt  sseerrvvaaiitt  àà  rreellaanncceerr  lleess    

ééccoonnoommiieess    ddeess  EEttaattss  ppoosstt  ccoonnfflliitt..  MMaaiiss  ddee  nnooss  jjoouurrss,,  ll’’ééqquuiilliibbrree,,  ssii  ppaass    

ttoottaall,,  mmaaiiss  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess    EEttaattss    OOcccciiddeennttaauuxx,,  aa  ffaaiitt    qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  

ffiinnaanncciieerr  nnee  ssooiitt  ppaass  ppaarrvveennuu  àà  aaccccoommpplliirr  ssoonn  rrôôllee,,  ccaarr  iill  aa  ééttéé  ddééttoouurrnnéé  

ddee  ssaa  ffiinn..    

LL’’aarrggeenntt  ddeevvrraaiitt  êêttrree  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  sseerrvviiccee,,  mmaaiiss  lleess  

bbaannqquuiieerrss,,  eenn  ss’’eenn  rréésseerrvvaanntt  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn,,  eenn  oonntt  ffaaiitt  uunn  

iinnssttrruummeenntt  ddee  ddoommiinnaattiioonn  

CCee  ppoouuvvooiirr  eesstt  ssuurrttoouutt  ccoonnssiiddéérraabbllee  cchheezz  cceeuuxx  qquuii,,  

ddéétteenntteeuurrss  eett  mmaaîîttrreess  aabbssoolluuss  ddee  ll’’aarrggeenntt  eett  dduu  ccrrééddiitt,,  ggoouuvveerrnneenntt  llee  

ccrrééddiitt  eett  llee  ddiissppeennsseenntt  sseelloonn  lleeuurr  bboonn  ppllaaiissiirr..  PPaarr  llàà,,  iillss  ddiissttrriibbuueenntt  llee  ssaanngg  

àà  ll’’oorrggaanniissmmee  ééccoonnoommiiqquuee  ddoonntt  iillss  ttiieennnneenntt  llaa  vviiee  eennttrree  lleeuurrss  mmaaiinnss,,  ssii  

bbiieenn  qquuee,,  ssaannss  lleeuurr  ccoonnsseenntteemmeenntt  nnuull  nnee  ppeeuutt  pplluuss  rreessppiirreerr..  

AAuuccuunn  ppaayyss  nnee  ppeeuutt  rreemmbboouurrsseerr  ssaa  ddeettttee  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  

aaccttuueell,,  ppuuiissqquuee  ttoouutt  aarrggeenntt  eesstt  ccrréééé  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ddeettttee::  ttoouutt  ll’’aarrggeenntt  qquuii  
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eexxiissttee  vviieenntt  eenn  cciirrccuullaattiioonn  sseeuulleemmeenntt  lloorrssqquu’’iill  eesstt  pprrêêttéé  ppaarr  lleess  bbaannqquueess,,  

àà  iinnttéérrêêtt..  LLeess  bbaannqquueess  ccrrééeenntt  ddee  ll’’aarrggeenntt  nnoouuvveeaauu,,  ddee  ll’’aarrggeenntt  qquuii  

nn’’eexxiissttaaiitt  ppaass  aauuppaarraavvaanntt,,  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’eelllleess  aaccccoorrddeenntt  uunn  pprrêêtt..  EEtt  

cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’uunn  pprrêêtt  eesstt  rreemmbboouurrsséé,,  cceettttee  ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  cceessssee  

dd’’eexxiisstteerr,,  eesstt  rreettiirrééee  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn..  

LLee  ddééffaauutt  ffoonnddaammeennttaall  ddaannss  ccee  ssyyssttèèmmee  eesstt  qquuee  lloorrssqquuee  lleess  

bbaannqquueess  ccrrééeenntt  ddee  ll’’aarrggeenntt  nnoouuvveeaauu  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  pprrêêttss,,  eelllleess  

ddeemmaannddeenntt  aauuxx  eemmpprruunntteeuurrss  ddee  rraammeenneerr  llaa  bbaannqquuee  pplluuss  dd’’aarrggeenntt  qquuee  ccee  

qquuee  llaa  bbaannqquuee  aa  ccrréééé..  ((LLeess  bbaannqquueess  ccrrééeenntt  llee  ccaappiittaall  qquu’’eelllleess  pprrêêtteenntt,,  

mmaaiiss  ppaass  ll’’iinnttéérrêêtt  qquu’’eelllleess  eexxiiggeenntt  eenn  rreettoouurr..))  PPuuiissqquu’’iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee  ddee  

rreemmbboouurrsseerr  ddee  ll’’aarrggeenntt  qquuii  nn’’eexxiissttee  ppaass,,  llaa  sseeuullee  ssoolluuttiioonn  eesstt  dd’’eemmpprruunntteerr  

ddee  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ppaayyeerr  cceett  iinnttéérrêêtt,,  eett  dd’’aaccccuummuulleerr  aaiinnssii  ddeess  

ddeetttteess  iimmppaayyaabblleess..  

CCeettttee  ccrrééaattiioonn  dd’’aarrggeenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ddeettttee  ppaarr  lleess  bbaannqquuiieerrss  

eesstt  lleeuurr  mmooyyeenn  dd’’iimmppoosseerr  lleeuurr  vvoolloonnttéé  ssuurr  lleess  iinnddiivviidduuss  eett  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  llee  

mmoonnddee..  EEtt  llee  ppiirree  ddaannss  ttoouutt  cceellaa,,  cc’’eesstt  qquuee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  

ss’’oobbssttiinneenntt  àà  eemmpprruunntteerr  àà  iinnttéérrêêtt  ddeess  bbaannqquueess  pprriivvééeess  ll’’aarrggeenntt  qquu’’iillss  

ppoouurrrraaiieenntt  ccrrééeerr  eeuuxx--mmêêmmeess,,  ssaannss  iinnttéérrêêtt  oobblliiggeeaanntt  aaiinnssii  lleess  cciittooyyeennss  àà  

ppaayyeerr  ddeess  iinnttéérrêêttss  ssuurr  uunnee  ddeettttee  aassttrroonnoommiiqquuee,,  aalloorrss  qquu’’iill  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  

yy  aavvooiirr  ddee  ddeetttteess,,  llee  pprreemmiieerr  ddeevvooiirr  ddee  ttoouutt  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouuvveerraaiinn  eesstt  

ddee  ccrrééeerr,,  dd’’éémmeettttrree  ssaa  pprroopprree  mmoonnnnaaiiee  sseelloonn  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssaa  

ppooppuullaattiioonn..    

DDee  ccee  ffaaiitt,,  lleess  eemmpprruunnttss  eett  lleess    ddeetttteess    ssee  pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  

uunnee  cchhaarrggee  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  pprréésseennttee,,  aaccttuueellllee,,  mmaaiiss  

ééggaalleemmeenntt  eett  ssuurrttoouutt  ppoouurr  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  

ddeetttteess  nnee    ss’’eeffffaacceenntt  ppaass..  

LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ccoommmmee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  pprréétteenndd  vveenniirr  eenn  

aaiiddee  aauuxx  ppaayyss  eenn  ddiiffffiiccuullttééss  ffiinnaanncciièèrreess  aavveecc  sseess  pprrêêttss,,  mmaaiiss  àà  ccaauussee  ddeess  

iinnttéérrêêttss  qquuee  cceess  ppaayyss  ddooiivveenntt  ppaayyeerr,,  cceess  pprrêêttss  lleess  aappppaauuvvrriisssseenntt  eennccoorree  

ddaavvaannttaaggee..  EEnn  vvooiiccii  qquueellqquueess  eexxeemmpplleess  ffrraappppaannttss::  

EEnn  ddiixx  aannss,,  ddee  11998800  èè  11999900,,  lleess  ppaayyss  dd’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee  oonntt  

ppaayyéé  441188  mmiilllliiaarrddss  $$  dd’’iinnttéérrêêtt  ssuurr  uunn  eemmpprruunntt  oorriiggiinnaall  ddee  8800  mmiilllliiaarrddss  $$......  

eett  iillss  ddooiivveenntt  eennccoorree  llee  ccaappiittaall,,  mmêêmmee  ss’’iillss  ll’’oonntt  rreemmbboouurrsséé  pplluuss  ddee  cciinnqq  

ffooiiss..  

AAuu  CCaannaaddaa,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  eennccoorree  ppiirree  9933%%  ddee  llaa  ddeettttee  

nnaattiioonnaallee  ddee  556622  mmiilllliiaarrddss  $$  eesstt  aattttrriibbuuaabbllee  aauuxx  iinnttéérrêêttss  ccoommppoossééss::  llee  

mmoonnttaanntt  oorriiggiinnaall  eemmpprruunnttéé  ((3399  mmiilllliiaarrddss  $$))  nnee  rreepprréésseennttee  qquuee  77%%  ddee  llaa  

ddeettttee..  LLee  rreessttee,,  552233  mmiilllliiaarrddss  55,,  rreepprréésseennttee  ccee  qquu’’iill  eenn  aa  ccooûûttéé  ppoouurr  

eemmpprruunntteerr  ccee  3399  mmiilllliiaarrddss  $$    
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LL’’eexxeemmppllee  llee  pplluuss  rréécceenntt  eesstt  cceelluuii  ddee  ll‘‘AArrggeennttiinnee  eennccoorree  

ccoonnssiiddéérréé  iill  yy  aa  qquueellqquueess  aannnnééeess  ccoommmmee  ééttaanntt  ««ll’’ééllèèvvee  mmooddèèllee  dduu  FFMMII»»..  

EEnn  rraaiissoonn  ddee  cceettttee  aassttuuccee  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ccoommppoosséé,,  ll’’AArrggeennttiinnee  nnee  ppeeuutt  

mmêêmmee  pplluuss  ppaayyeerr  lleess  iinnttéérrêêttss  ssuurr  ssaa  ddeettttee,,  eett  cc’’eesstt  ssaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  eenn  

eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  vviiccttiimmee..  VVooiiccii  ccee  qquuee  rraappppoorrttaaiieenntt  lleess  aaggeenncceess  ddee  

nnoouuvveelllleess  llee  66  jjuuiinn  22000022::  

««DDeess  aarrmmééeess  ddee  mmeennddiiaannttss  éévveennttrreenntt  cchhaaqquuee  ssooiirr  lleess  ssaaccss  

ddee  ppoouubbeellllee  dduu  cceennttrree  ddee  BBuueennooss..  AAiirreess  eett  ddaannss  llaa  pprroocchhee  bbaannlliieeuuee  dduu  

ssuudd  ddee  llaa  ccaappiittaallee  uunnee  ppooppuullaattiioonn  aaffffaammééee  ttrraaqquuee  lleess  rraattss,,  cchhaattss,,  

ccrraappaauuddss,,  ggrreennoouuiilllleess  oouu  aabbaatttteenntt  ddeess  cchheevvaauuxx  mmaallaaddeess  ppoouurr  lleess  

mmaannggeerr  »»..  

««  DDaannss  llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  lleess  cchhaattss  oonntt  ddiissppaarruu  eett  

ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppoorrtteeuurrss  ddee  bboouutteeiilllleess  oonntt  ttuuéé  lleeuurrss  cchheevvaauuxx,,  lleeuurrss  

iinnssttrruummeennttss  ddee  ttrraavvaaiill,,  eett  lleess  oonntt  mmaannggééss..  MMaaiinntteennaanntt,,  lleess  eennffaannttss  nnee  

vvoonntt  pplluuss  eenn  ccllaassssee  ccaarr  ccee  ssoonntt  eeuuxx  qquuii  ttiirreenntt  lleess  cchhaarrrreetttteess..    PPlluuss  ddee  llaa  

mmooiittiiéé  ddeess  3366  mmiilllliioonnss  dd’’aarrggeennttiinnss  vviivveenntt  ssoouuss  llee  sseeuull  ddee  ppaauuvvrreettéé..  »»  

SSeelloonn  lleess  llaa  ccooaalliittiioonn  ppoouurr  llee  jjuubbiilléé  22000000,,  ppoouurr  cchhaaqquuee  ddoollllaarr  

vveerrsséé  eenn  aaiiddee  aauu  ppaayyss  ppaauuvvrree,,  88  ddoollllaarrss  ssoonntt  rreemmbboouurrssééss  ppaarr  ccee  mmêêmmee  

ppaayyss  eenn  iinnttéérrêêtt..  

VVooiiccii  uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  eexxpplliiccaattiivvee  ddee  cceettttee  tthhééoorriiee  ddee    

ppeerrssiissttaannccee    ddee  llaa  ddeettttee  eemmpprruunnttééee  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ccoommmmee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  
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CCeettttee  ccaarriiccaattuurree  ppaarrllee    dd’’eellllee--mmêêmmee..  LL’’oonn  ppeeuutt  ccoonncclluurree  qquuee  llee  

ssoouuccii  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss    ffiinnaanncciièèrreess  iinntteerr  nnaattiioonnaalleess  nn’’eesstt  cceelluuii  ddee  vvooiirr  lleess  

ppaayyss      ppaauuvvrree  ssee  rreelleevveerr,,  mmaaiiss  ddee  lleess  llaaiisssseerr  aauu  lliitt  ddee  mmaallaaddee  ppoouurr  ttiirreerr  

ddiivviiddeennttee..  

LL’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  RRDDCC  nnoouuss    mmoonnttrree  ccoommbbiieenn,,  llee  ppaayyss    qquuii  ééttaaiitt  

ddééjjàà  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrrooiissssaannccee  vveerrss    lleess    aannnnééeess  7700--8800,,  aa  rrééggrreesssséé  

jjuussqquu’’àà  ooccccuuppeerr  lleess  ddeerrnniieerrss  rraannggss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  mmoonnddiiaall  àà  ccaauussee  

ddee  llaa  DDeettttee..  LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  llaa    PPNNUUDD  ddee  22001100  nnoouuss    ppllaaccee  àà  118855ee  ppaayyss  

ssuurr  118866..  

SSoouuss  llee  rrééggiimmee  ddee  LLDD  KKaabbiillaa,,  llee  ppaayyss  aa  pprriiss  uunn  aauuttrree  ééllaann  

mmaallggrréé  llee  rreeppllii  dduu  ppaayyss  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  CCeellaa    nnoouuss  ppoouussssee  aalloorrss  àà  ccrrooiirree  qquuee  lleess    ppaayyss  ddooiivveenntt  

lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  ddeetttteess  ddeess    iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess..  

22..  LLeess  ddeetttteess  nnee  ssoonntt  ppaass  jjuusstteess  

LLaa    pprraattiiqquuee  ffiinnaanncciièèrree  tteellllee  aapppplliiqquuééee  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  

ffiinnaanncciieerr  iinntteerr  nnaattiioonnaall  vviiaa  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ppoossee  uunn  pprroobbllèèmmee    

aauu  ddeevveenniirr  ddeess  EEttaattss,,  mmaaiiss  pplluuss  eennccoorree  uunnee  iinnjjuussttiiccee  mmaanniiffeessttee  ffaaiittee  àà,,  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  
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LLàà  eennccoorree  cceettttee  ccaarriiccaattuurree  eexxpplliiqquuee  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee    bbaannqquuiieerr,,  

eexxppllooiittee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eett  lleess  ppoouusssseenntt  qquuaanntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonn  cceerrnnee  

lleess  ddeetttteess  ddee  pprreennddrree  cceerrttaaiinneess  ddéécciissiioonnss  ccoonnttrree  llaa  vvoolloonnttéé  eett  llee  bbiieenn--êêttrree  

ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  oouu    dduu  ppeeuuppllee..  

  

  

  

CCeettttee  iimmaaggee,,  mmoonnttrree  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  lleess  EEttaattss  oouu  

ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssee  ttrroouuvveenntt  aaccccuullééss  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  ffiinnaanncciieerr  

iinntteerrnnaattiioonnaall..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ddee  pprreessssiioonn    ppoouussssee  lleess  EEttaattss  àà  mmuullttiipplliieerr  

lleess  ssttrraattééggiieess  oouu  ccrrééeerr  ddeess  rreecceetttteess..  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  iillss  ccrrééeenntt  ddeess  ttaaxxeess  

eett  iimmppôôttss  ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  ppaayyeerr  ;;  vvooiirree,,  iillss  eenn  ffoonntt  uunn  

ddeevvooiirr  cciivviiqquuee,,  uunnee  oobblliiggaattiioonn  llééggaallee..  MMaaiiss  llee  pprroobbllèèmmee  nn’’eesstt  ppaass    cceelluuii  lliiéé  

aauu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ttaaxxeess  eett  iimmppôôttss  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  mmaaiiss,,  ll’’oonn  vveeuutt  

ssiimmpplleemmeenntt  ppeennsseerr  eett  ddiirree  qquuee  ssii  lleess  EEttaattss  ssoonntt  lliibbrreess,,  lleess  ddéécciissiioonnss  qquu’’iillss    

pprreennnneenntt  ssoonntt  lleess  pplluuss  ssoouuvveenntt  rraattiioonnnneelllleess..  

  

EEnn  RRDDCC,,    llee  pprrooggrraammmmee  ddee  rraajjuusstteemmeenntt  ssttrruuccttuurreell  iimmppoosséé  ppaarr  

llaa  BBMM  eett  llee  FFMMII    ffaaiitt  qquuee  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ccoonnggoollaaiiss  vviivveenntt  dd’’uunn  ssaallaaiirree  

ddee  mmiissèèrree  qquu’’aauuccuunn  ppaayyss  dduu  mmoonnddee..  OOuuii,,  ll’’oonn  ppoouurrrraaiitt  ddiirree  ppaarr  eexxeemmppllee  

qquuee  22220000  ddoollllaarrss  ssoonntt  bboonn  ppoouurr  rréémmuunnéérreerr  lleess  pprrooffeesssseeuurrss  dd’’uunniivveerrssiittééss  ;;    

mmaaiiss,,  qquueell  eesstt    ssoonn  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ??  

  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ss’’aaccqquuiitttteerr  dd’’uunnee  ddeettttee  eesstt  ssiimmppllee  jjuussttiiccee  ssii  llaa  

ddeettttee  eesstt  jjuussttee..  DDaannss  llee  ccaass  ddee  llaa  ddeettttee  ppuubblliiqquuee,,  llaa  jjuussttiiccee  eesstt  ddee  nnee  ppooiinntt  

ffaaiirree  ddee  ddeettttee,,  ttoouutt  eenn  ddéévveellooppppaanntt  llee  ppaayyss..  PPrreemmiièèrreemmeenntt,,  cceesssseerr  ddee  

bbââttiirr  ddeess  ddeetttteess,,  eett  ppoouurr  llaa  ddeettttee  eexxiissttaannttee,,  lleess  sseeuulleess  oobblliiggaattiioonnss  àà  

rreeccoonnnnaaîîttrree  sseerraaiieenntt  cceelllleess  ddeess  ééppaarrggnnaannttss,,  ddee  cceeuuxx  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  llee  

ppoouuvvooiirr  ddee  ccrrééeerr  ll’’aarrggeenntt..  LLaa  ddeettttee  ddiimmiinnuueerraaiitt  aauu  ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess,,  aauu  

ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquuee  lleess  oobblliiggaattiioonnss  vviieennddrraaiieenntt  àà  éécchhééaannccee..  

  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  hhoonnoorreerraaiitt  iinnttééggrraalleemmeenntt  lleess  sseeuulleess  ddeetttteess  

ddoonntt  ll’’oorriiggiinnee  rreepprréésseennttee  uunn  ddéébboouurrsséé  rrééeell  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  ccrrééaanncciieerr::  

oobblliiggaattiioonnss  aaccqquuiisseess  ppaarr  lleess  iinnddiivviidduuss,,  eett  nnoonn  ppaass  lleess  oobblliiggaattiioonnss  

aaccqquuiisseess  ppaarr  ll’’aarrggeenntt  ccrréééé  ppaarr  lleess  bbaannqquuiieerrss,,  qquuii  nnee  ssoonntt  qquuee  ddeess  ddeetttteess  

ffiiccttiivveess,,  ccrrééééeess  dd’’uunn  ttrraaiitt  ddee  pplluummee..  

CCeess  ddeetttteess  dduueess  aauuxx  bbaannqquuiieerrss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nn’’aauurraaiitt  

qquu’’àà  lleess  eeffffaacceerr,,  ccee  qquuii  ssiiggnniiffiieerraaiitt  ll’’eeffffaacceemmeenntt  iimmmmééddiiaatt  ddee  llaa  pplluuss  

ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddeess  ddeetttteess  dduu  CCaannaaddaa  eett  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss,,  eett  

pprraattiiqquueemmeenntt  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ddeetttteess  ddeess  ppaayyss  dduu  TTiieerrss--MMoonnddee..  LLeess  

bbaannqquueess  nnee  ppeerrddrraaiieenntt  aabbssoolluummeenntt  rriieenn,,  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  eelllleess--mmêêmmeess  qquuii  

aavvaaiieenntt  ccrréééé  cceett  aarrggeenntt,,  qquuii  nn’’eexxiissttaaiitt  ppaass  aavvaanntt..  
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33..  DDuu  rrôôllee  ddee  mmaaîîttrree  eett  sseerrvviitteeuurr  

AApprrèèss  aannaallyyssee    ddeess    ppooiinnttss  pprrééccééddeennttss,,  nnoouuss  ddééggaaggeeoonnss    uunnee  

tthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee,,  lleess    BBaannqquuiieerrss  ffoonntt  oouubblliieerr  aauuxx      EEttaattss  lleeuurr  

ssoouuvveerraaiinneettéé..  CCaarr  ééttaanntt  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eett  ddee  rréésseerrvvee  

ssttrraattééggiiqquuee,,  lleess  EEttaattss  ssee  ssoonntt  ttrroouuvvééss  iimmppiiééttééss  ppaarr  llee  ddiiccttaa  dduu  ssyyssttèèmmee    

ffiinnaanncciieerr..    

  

LL’’EEttaatt  qquuii  ss’’eennddeettttee  ddeevviieenntt  sseerrvviitteeuurr    ppeerrmmaanneenntt  ddeess  

bbaannqquuiieerrss  eett  rreessttee  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  eett  iinnfflluueennccee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr..  

VVooiiccii    eennccoorree  uunnee    iimmaaggee  qquuii  ll’’eexxpplliiqquuee  cceettttee  iimmppaassssee  ::  
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LLaa  vvéérriittéé  eesstt    qquu’’eenn  rreeggaarrddaanntt    cceettttee  iimmaaggee  mmoonnttrree,,  llaa  

ccoonnssééqquueennccee    ddeess    ddeetttteess  rreettoommbbee  ssuurr  llaa    ppooppuullaattiioonn..  CCaarr  llee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ccee  ppooiinntt  ddeevviieenntt  uunn  iinnssttrruummeenntt  oouu  oouuttiill    dduu  ssyyssttèèmmee    

bbaannccaaiirree,,  iiggnnoorraanntt  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ppeeuuppllee..  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii,,  ll’’aassssiieettttee  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  eesstt  vviiddee  aavveecc  uunn  ooss,,  eett  aavveecc  uunnee  ssaannttéé  mmééddiiooccrree  aalloorrss  qquuee  

ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ffaaiitt  eesstt  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’EEttaatt,,  qquuii  eenn  ssoonn  ttoouurrss  eesstt  aauu  sseerrvviiccee  

dduu  ssyyssttèèmmee  bbaannccaaiirree  

HHééllaass  !!  CC’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt  qquu’’iill  ffaauutt  mmeettttrree  ffiinn  àà  cceettttee  pprraattiiqquuee..  

LLaa  RRDDCC  vviitt  ddaannss    llaa    mmiissèèrree  aalloorrss  qquuee  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ccoonnttiinnuueenntt  àà  ll’’aassssuujjeettttiirr..  

  



[76] 
 

AA  llaa    rreecchheerrcchhee  ddee  ssaavvooiirr  llee  bbuutt  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  

ll’’ééccoonnoommiiee  ppaarr  uunn  EEttaatt,,  ll’’oonn  ttrroouuvveerraa  qquuee  cc’’eesstt  ppoouurr::  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  

bbeessooiinnss  hhuummaaiinnss..  DDoonncc,,  llee  bbuutt  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr,,  

eesstt  aauussssii  llee  sseerrvviiccee  ddee  ll’’hhoommmmee..  CC’’eesstt  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  

hhuummaaiinnss,,  bbeessooiinnss    dduu  ppeeuuppllee..    

  

IIll  nn’’eesstt    ppaass    iimmppoossssiibbllee    ddee  ddiirree  nnoonn  aauuxx  ddeetttteess..  NNoouuss    

ll’’aavviioonnss    ddééjjàà  eessssaayyéé  aavveecc  LL..DD..  KKaabbiillaa..  

  

LLee  vvrraaii    ddéévveellooppppeemmeenntt,,    eesstt  dd’’aabboorrdd    uunn  eeffffoorrtt  ppeerrssoonnnneell,,  

iinntteerrnnee    ddee  ll’’EEttaatt..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  cceerrttaaiinnss  ddiirroonntt  ssaavvooiirr  ddeess    EEttaattss  qquuii  ssee  

ssoonntt  ddéévveellooppppééss    aavveecc  lleess    ddeetttteess..  MMaaiiss  mmooii,,  nnoonn..  CCeerrttaaiinnss    eennccoorree  ccrrooiirree  

qquuee  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt  ddiitt  lleess  UUSSAA  eesstt  ll’’EEttaatt  mmaattéérriieelllleemmeenntt  pplluuss  rriicchhee,,  mmaaiiss  

eennttaanntt  llee  pplluuss  eennddeettttéé..  LL’’oonn  ccrrooiirree  qquuee  cc’’eesstt    uunnee  ddiiaalleeccttiiqquuee  vviicciieeuuxx,,  mmaaiiss    

nnoouuss  ccrrooiirree    eett  ll’’aaddmmeettttoonnss  qquuee  cceettttee  ddiiaalleeccttiiqquuee  eesstt    llooggiiqquuee,,  ccaarr  lleess    

UUSSAA,,  aa  ddéévveellooppppeerr  ll’’aaggrriiccuullttuurree  aauu  ppllaann  iinntteerrnnee  jjuussqquu’’àà  ddeevveenniirr  ggrraanndd  

pprroodduucctteeuurr  ddee    MMaaïïss  eett  bblléé  aavvaanntt  ddee    ssee  llaanncceerr  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  

tteecchhnnoollooggiiqquuee..  

  

  PPlluuss  eennccoorree,,  qquuii  ddiitt  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  eett  FFMMII,,  ddiitt  lleess  UUSSAA,,  

ppeerrssoonnnnee  ddee  ll’’iiggnnoorree,,  eett  llaa  mmoonnnnaaiiee  dd’’éécchhaannggee  eesstt  ssaa  mmoonnnnaaiiee  llooccaallee..  IIllss  

jjoouueenntt  ddoonncc  aauu  sseerrvviitteeuurr  eett  mmaaîîttrree  ppoouurr  ffaaiirree  ccrrooiirree  aauuxx  EEttaattss  àà  ppeettiitteess  

ââmmeess  qquuee  lleess  ddeetttteess  ppeeuuvveenntt  ddéévveellooppppeerr..  

  

LL’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  ddooiitt  ddoonncc  ddoonnnneerr  ddooss  àà  ll’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  eenn  

rreejjeettaanntt  llaa  ccuullttuurree  ddeess  ddeetttteess..  PPoouurr  eessppéérreerr  àà  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt..  LLee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  CCoonnggoo  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  vveenniirr  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr..  

MMaaiiss  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr  ;;  pprrooffiittoonnss  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss  ccoonnttiinneennttaalleess  qquuee  nnoouuss  

aavvoonnss  ppoouurr  lleess  ccoonnvveerrttiirr  eenn  rriicchheesssseess..  OOuubblliioonnss    lleess  mmiinneess  qquuii  

iinnttéérreesssseenntt  pplluuss  ll’’oocccciiddeenntt,,  ccoonnssaaccrroonnss--nnoouuss  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ((ppêêcchhee,,  

cchhaassssee,,  ccuullttuurree,,  éélleevvaaggee  eettcc..))  ppoouurr  aassssoouuvviirr  llee  bbeessooiinn  aalliimmeennttaaiirree  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  CCee  qquuii    ffaaiitt  qquuee  dd’’uunn  cclliicc  ddee  ddooiiggtt,,    ll’’eennvvoollee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ssee  ffeerraa    ssaannss  aauuccuunn    aauuttrree  eeffffoorrtt..    

  

QQuuee  llee    CCoonnggoo  pprrooccèèddee  àà  uunnee  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneellllee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  qquu’’iill  ddééttiieenntt..  MMzzééee  ll’’aa  ffaaiitt,,  eett  ll’’oonn  ppeeuutt  eennccoorree  llee  ffaaiirree  aaffiinn  

dd’’eessppéérreerr  àà  eemmbbooiitteerr  llee  ppaass  àà  ll’’aauuttoossuuffffiissaannccee  aalliimmeennttaaiirree,,  ssooccllee  ddee  ttoouutt  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  CCaarr  aapprrèèss  qquuee  llee  mmaattéérriieell  ssooiitt    ccoommbblléé,,  ll’’hhoommmmee  

rreecchheerrcchhee  ll’’iimmmmaattéérriieell  ((rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee……)),,  iill  ssuuffffiitt  sseeuulleemmeenntt  dd’’uunn  

lleeaaddeerrsshhiipp  ccoonnssééqquueenntt..  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN    

  

LLee  ppaarrccoouurrss  ddee  nnoottrree  rreecchheerrcchhee  ssuurr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’aappppoorrtt  ddee  

llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  RRDDCC,,  

nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonncclluurree  qquuee  llaa  BBMM  pprréésseennttee  uunnee  iimmppoorrttaannccee  qquuaanntt  eenn  

ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  rreellaannccee  ddeess  EEttaattss  ddiittss  ppaauuvvrreess  ddaannss  sseess  ffiinnaanncceemmeennttss  

ddeess  pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

AAiinnssii,,  ppoouurr  aapppprrooffoonnddiirr  nnoottrree  ééttuuddee  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ffiixxéé  llee  

sseeuull  ddee  nnoottrree  aannaallyyssee  eenn  cchheerrcchhaanntt  àà  ssaavvooiirr  ssii  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  BBaannqquuee  

MMoonnddiiaallee  eesstt  ddee  nnaattuurree  àà  pprroommoouuvvooiirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  RRDDCC..  EEtt  cceett  

eeffffeett,,  eenn  éévvaalluuaanntt  llee  lliieenn  ééttrrooiitt  qquuii  ppuuiissssee  eexxiisstteerr  eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  ffiinnaannccéé,,  

llee  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêttss  eett  llaa  dduurrééee  lliimmiittee  ddee  ppaaiieemmeenntt,,  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss  eett  

aaffffiirrmmoonnss  vvoolloonnttiieerrss  qquuee  llaa  nnaattuurree  ddee  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  BBMM,,  

llooiinn  ddee  ccoonndduuiirree  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ddeevviieenntt  uunn  ffrreeiinn  àà  ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  

ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt,,  ccaarr,,  ccee  ddeerrnniieerr  ssee  ttrroouuvvee  jjeetteerr  ddaannss  uunnee  

llaabbyyrriinntthhee  ddee  ddeettttee..  

MMaaiiss  ééggaalleemmeenntt,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aaffffiirrmmeerr  aavveecc  ffooii  qquuee  llaa  bboonnnnee  

ggeessttiioonn  ddeess  ffoonnddss  ffiinnaannccééss,,  ppaarr  lleess  ppoolliittiiqquueess  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  cclléé  ddee  

vvooûûttee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

              

CCeellaa  ééttaanntt  nnoottrree  aauuttrree  eeffffoorrtt  eesstt  cceelluuii  dd’’eexxpplliicciitteerr  qquuee  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddééssiiggnnee  llee  ddyynnaammiissmmee,,  mmaarrcchhee  eenn  aavvaanntt,,  llee  mmoouuvveemmeenntt..  

CC’’eesstt  ddaannss  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  nnoouuss  ddeevvoonnss  vvooiirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  pplluuss  

ddaannss  llee  nniivveeaauu  ddee  nnoottrree  mmeennttaalliittéé  ddeeppuuiiss  lleess  aauuttoorriittééss  qquuii  ggoouuvveerrnneenntt  llee  

ppaayyss    jjuussqquu’’àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  ssuubbiisssseenntt  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquuee  

llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  mmeennttaall  ddooiitt  ccoommmmeenncceerr  aauu  nniivveeaauu  ddee  nnooss  ffooyyeerrss,,  

ppaarrcceelllleess,,  aavveennuuee,,  qquuaarrttiieerrss,,  ccoommmmuunnee,,  pprroovviinncceess,,  aaiinnssii  qquuee  ttoouuttee  llaa  

rrééppuubblliiqquuee..  CCaarr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  mmeennttaall  ddoonnnneerraa  lliieeuu  àà  uunnee  

bboonnnnee  mmoorraalliittéé  qquuii  iinnfflluueenncceerraa  mmêêmmee  llaa  mmaanniièèrree  ddeess  aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess  

ppoouurr  ccee  qquuii  ggoouuvveerrnneenntt,,  eett  lleess  cciittooyyeennss  ccoonnggoollaaiiss  eenn  ggéénnéérraall..  LLee  CCoonnggoo  

eenn  lluuii  sseeuull  aavveecc  ttoouutteess  lleess  ppootteennttiiaalliittééss  qquu’’iill  ppeeuutt  aatttteeiinnddrree  llee  nniivveeaauu  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  qquu’’iill  cchheerrcchhee,,  iill  eesstt  jjuussttee  qquueessttiioonn  ddee  mmeettttrree  uunn  ppeeuu  ddee  

sséérriieeuuxx  eett  mmeettttrree  ddee  ccôôttéé  ll’’eennvviiee  dduu  ppoouuvvooiirr  àà  llaa  ppllaaccee  ddee  cchheerrcchheerr  

ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall..  
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SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  

DDee  cceettttee  ééttuuddee  ssuurr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  BBaannqquuee  

MMoonnddiiaallee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  RRDDCC,,  iill  aappppaarraaiitt  qquuee  sseeuull  

llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  nnee  ppeeuutt    ddéévveellooppppeerr  llaa  RRDDCC..  

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  RRDDCC  ddooiitt  êêttrree  llee  rrééssuullttaatt  dd’’uunn  eeffffoorrtt  

iinntteerrnnee  eett  lleess  aappppoorrttss  eexxttéérriieeuurrss  nnee  ppeeuuvveenntt  qquuee  ssuupppplliieerr  àà  cceett  eeffffoorrtt  

iinntteerrnnee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoonnggoollaaiiss  ddooiitt  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  

ddeess  ssttrraattééggiieess  ppoouurr  rreellaanncceerr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  ppaarrmmii  cceess  ssttrraattééggiieess  

nnoouuss  ppoouuvvoonnss  cciitteerr  ::  

AA..  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ppoolliittiiqquueess  mmaaccrroo--ééccoonnoommiiqquuee  

PPoouurr  ssee  ddéévveellooppppeerr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

ddooiitt    lliimmiitteerr  ll’’iinnffllaattiioonn,,  ddeess  ddééppeennsseess  iimmpprroodduuccttiivveess,,  lleess  ddééssééqquuiilliibbrreess  

bbuuddggééttaaiirreess  eett  lleess  ddééffiicciittss  ddee  llaa  bbaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss..  AAlloorrss  sseeuulleemmeenntt  

ll’’EEttaatt  sseerraa--tt--iill  ccaappaabbllee  ddee  ccoonnssaaccrreerr  ddaavvaannttaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  àà  llaa  

ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  aaddééqquuaatteess  ((rroouutteess,,  ppoorrttss  eett  aaéérrooppoorrttss,,  

éélleeccttrriicciittéé  eett  eeaauu)),,  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ffoonnddeemmeennttss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  

lloonngg  tteerrmmee  ((éédduuccaattiioonn,,  ssaannttéé  eett  eennvviirroonnnneemmeenntt))  eett  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  

ppaauuvvrreettéé  eett  ll’’eexxcclluussiioonn..  

PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  iill  sseerraa  iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  ddiimmiinnuueerr  lleess  

ddééppeennsseess  iimmpprroodduuccttiivveess  ((ddééppeennsseess  mmiilliittaaiirreess  eett  ssuubbvveennttiioonnss  oouu  

ttrraannssffeerrttss  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquuee  nnoonn  rreennttaabblleess  eett  dd’’aauuggmmeenntteerr  lleess  

ddééppeennsseess  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ppaauuvvrreess,,  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  

ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess  eett  ddee  ffoorrttiiffiieerr  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee..  

SSiimmuullttaannéémmeenntt,,  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  vviisseerraa  ssii  ppoossssiibbllee  àà  

ccoonntteenniirr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  llaa  mmaassssee  mmoonnééttaaiirree  ppoouurr  mmaaiittrriisseerr  ll’’iinnffllaattiioonn..    

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  cchhaannggee,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  

mmaaiinntteenniirr  ddeess  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee  rrééeellss  ccoommppééttiittiiffss  ppoouurr  ss’’iinnttééggrreerr  pplluuss  

ffaacciilleemmeenntt  ddaannss  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  ppoouurr  aattttiirreerr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  eett  ppoouurr  

ffaavvoorriisseerr  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  eett  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss..  

BB..  AAccccéélléérraattiioonn  ddeess  rreeffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  

TToouutt  eenn  rreecchheerrcchhaanntt  llaa  ssttaabbiilliittéé  mmaaccrroo--ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  RRDDCC  

ddooiitt  eennttrreepprreennddrree  ddeess  rreeffoorrmmeess  ssttrruuccttuurreelllleess  ppoouurr  ssuupppprriimmeerr  lleess  

oobbssttaacclleess  àà  llaa  ccrrooiissssaannccee  eett  rréédduuiirree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  lleess  iinnééggaalliittééss..  

IInnvveessttiirr  ddaannss  lleess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

ccaappaacciittééss..  CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  rreeddéévveellooppppeemmeennttss  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  iill  sseerraa  iimmppéérraattiiff  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  pprrooggrraammmmeess  
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dd’’iinnssttrruuccttiioonnss  éélléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  ddeess  ttaauuxx  ddee  ssccoollaarriissaattiioonn  

pprriimmaaiirree  ddee  110000%%  eett  aassssuurreerr  uunn  ééggaall  aaccccèèss  ddeess  ffiilllleess  eett  ddeess  ggaarrççoonnss  àà  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree  eett  sseeccoonnddaaiirree6677..  

IIll  ffaauuddrraa  aauussssii  ééllaarrggiirr  eett  aapppprrooffoonnddiirr  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eett  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  aaiiddeerr  llaa  RRDDCC  àà  ccoommbblleerr  llee  ffoosssséé  uunniiqquuee,,  àà  eexxppllooiitteerr  aauu  

mmiieeuuxx  llee  vvaassttee  ggiisseemmeenntt  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ccoonnssttiittuuee  ppaarr  ll’’iinnttéérrêêtt  eett  àà  

aamméélliioorreerr  lleeuurr  ccoommppééttiittiivviittéé  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  mmoonnddiiaauuxx6688..  

BB..11  AAmméélliioorreerr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  eennccoouurraaggeerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

aaggrriiccoollee  

LLeess  ccaarreenncceess  iimmppoorrttaanntteess  ddee  ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  oobblliiggeerroonntt  llaa  

RRDDCC  àà  iinnvveessttiirr  ddeess  mmoonnttaannttss  ssuubbssttaannttiieellss  ddaannss  lleess  rroouutteess,,  lleess  ppoonnttss,,  

ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt,,  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddaannss  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  

ttrraannssppoorrtt  ss’’aavvéérreerroonntt  ccrruucciiaauuxx  ppoouurr  RRDDCC,,  uunn  ppaayyss  sseemmii  eennccllaavvéé  qquuii  ddooiitt  

rreennffoorrcceerr  ssoonn  iinnttééggrraattiioonn  aaggrriiccoolleess  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  

ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  dduurraabbllee  eett  ffaaiirree  rreeccuulleerr  llaa  ppaauuvvrreettéé..    

BB..22  LLaa  rreeffoorrmmee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  

LLeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  llaa  RRDDCC  rreeppoosseenntt  eennccoorree  ssuurr  uunnee  sséérriiee  

lliimmiittééee  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé  nnoonn  ttrraannssffoorrmmééss..  CCeelllleess--

ccii  ssoonntt  ssoouummiisseess  àà  llaa  vvoollaattiilliittéé  ddeess  pprriixx  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  mmoonnddiiaauuxx..  

LL’’ééllaassttiicciittéé  ffaaccee  àà  llaa  ddeemmaannddee,,  ddee  lleeuurr  pprriixx  eett  ddee  lleeuurrss  rreecceetttteess  eesstt  ffiiaabbllee..  

DDee  pplluuss,,  lleeuurr  ccrrooiissssaannccee  eesstt  rreessttééee  ssttaaggnnaannttee,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  

cceellllee  dduu  ccoommmmeerrccee  mmoonnddiiaall  eenn  ggéénnéérraall..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  

ffaacctteeuurrss  qquuii  ggêênneenntt  llee  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  dduu  CCoonnggoo..  

CCeellaa  lliimmiittee  aauussssii  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  ll’’iimmppaacctt  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  

ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  àà  ttrraavveerrss  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  lliiaaiissoonn  iinnvveerrssee..  

PPoouurr  êêttrree  ccoommppééttiittiiff,,  pprrooppoosseerr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  

mmoonnddiiaallee  eett  rréédduuiirree  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  llaa  RRDDCC  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  ppiillootteerr  ssoonn  pprroopprree  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  LLaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss,,  ssppéécciiaalleemmeenntt  eenn  

pprroodduuiittss  mmaannuuffaaccttuurreess  aa  pplluuss  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  

ccoommmmee  llaa  ssoolluuttiioonn  pprroommeetttteeuussee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  

ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  ddee  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  eett  rréédduuccttiioonn  

ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eenn  RRDDCC..  LLaa  ssttrraattééggiiee  ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  llaa  RRDDCC  ddooiitt  

ccoommppoorrtteerr  ddeeuuxx  aaxxeess  àà  cceett  eeffffeett  ::  

  LLaa  pprreemmiieerr  ccoonnssiissttee  àà  rreeccoonndduuiirree  llee  sseecctteeuurr  ddeess  pprroodduuiittss  pprriimmaaiirreess  

aavveecc  sseess  eexxppoorrttaattiioonnss  eenn  ttaanntt  qquuee  mmooyyeenn  ppeerrmmeettttaanntt  àà  llaa  RRDDCC  ddee  

rreettrroouuvveerr,,  ssii  ppoossssiibbllee  ss’’aaccccrrooiittrree,,  ssaa  ppaarrtt  dduu  mmaarrcchhéé  mmoonnddiiaall  eett  
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ccrrééeerr  uunnee  bbaassee  aaggrriiccoollee  pprroodduuccttiivvee  eett  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  uunnee  ffuuttuurree  

ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  iinndduussttrriieellllee..  

  LLee  sseeccoonndd  aaxxee  ccoonnssiissttee  àà  ééttaabblliirr  uunn  sseecctteeuurr  eexxppoorrttaatteeuurr  ddyynnaammiiqquuee  

eett  ddiivveerrssiiffiiee  eenn  eennccoouurraaggeeaanntt  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  eenn  vvuuee  

ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  pprroodduuiittss  

mmaannuuffaaccttuurreenntt  àà  hhaauuttee  iinntteennssiittéé  ddee  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree..  

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ddooiitt  lliibbéérraalliisseerr  ssoonn  

ééccoonnoommiiee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ssiimmpplliiffiiaanntt  ssoonn  ssyyssttèèmmee  ttaarriiffaaiirree  eett  eenn  

aabbaaiissssaanntt  lleess  ddrrooiittss  dd’’eennttrrééee..  

BB..33  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  bbaannccaaiirree  

PPoouurr  cceellaa,,  llaa  RRDDCC  ddooiitt  rreennffoorrcceerr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

pprruuddeennttiieellllee  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  bbaannqquueess,,  rreeccaappiittaalliisseerr  eett    rreessttrruuccttuurreerr  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ffaaiibblleess,,  mmaaiiss  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  vviiaabbllee,,  aamméélliioorreerr  llee  

rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  pprrêêttss,,  pprroommoouuvvooiirr  lleess  pprraattiiqquueess  eett  nnoorrmmeess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ooppttiimmaalleess  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  bbaannqquueess  eett  lliimmiitteerr  lleess  

eemmpprruunnttss  eexxttéérriieeuurrss  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  aaiinnssii  qquuee  mmooddeerrnniisseerr  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  

ppaaiieemmeenntt..  IIll  sseerraa  eenn  oouuttrree  iimmppoorrttaanntt  dd’’eennccoouurraaggeerr,,  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’iinnssttiittuuttiioonn  

ddee  mmiiccrroo  ffiinnaanncceemmeenntt  bbiieenn  ssttrruuccttuurréé,,  ooffffrraanntt  llaa  ffaacciilliitteerr  dd’’ééppaarrggnnee  eett  ddee  

ccrrééddiitt  nnéécceessssaaiirree,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  aauuxx  ppaauuvvrreess  ddeess  zzoonneess  rruurraalleess..  

BB..44  EEnnccoouurraaggeerr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  pprriivvéé  eett  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddiirreecctt  ééttrraannggeerr  

QQuuii  ppeeuutt  ddéébboouucchheerr  ssuurr  ddeess  aavvaannttaaggeess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  tteell  

ddeess  ttrraannssffeerrttss  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  eett  ssaavvooiirr  ffaaiirree  oouu  uunn  aaccccèèss  pplluuss  llaarrggee  aauuxx  

mmaarrcchheess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  LLeess  ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  rreeffoorrmmeess  pprréécciittééeess,,  

ccoouuppllééeess  àà  llaa  pprriivvaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  nnoonn  rreennttaabblleess,,  ffaacciilliitteerroonntt  

ggrraannddeemmeenntt  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  pprriivvéé  iinnttéérriieeuurr  eett  ééttrraannggeerr..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  lleess  rrééffoorrmmeess  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ssuuiivvaannttss  

ppeeuuvveenntt  ss’’ooppéérreerr  ddee  mmaanniièèrree  àà  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  cclliimmaatt  ddeess  

iinnvveessttiisssseemmeennttss  eenn  RRDDCC..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ::  

  DDoommaaiinnee  ddee  ppaarraaffiissccaalliittéé  

  PPrroommuullgguuéé  uunn  nnoouuvveeaauu  ccooddee  ssuurr  llaa  llééggaalliissaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  

ééccoonnoommiiqquuee  ;;  

  AAllllééggeerr  eett  rreennddrree  rraappiiddee  llaa  pprrooccéédduurree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccrrééaattiioonn  ddeess  

ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess;;  

  IInnsséérreerr  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  ddee  ll’’iimmppôôtt  mmoobbiilliieerr  ssuurr  lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  

ccaappiittaauuxx  eemmpprruunnttééss  àà  ddeess  ffiinnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  aauuxx  ttiittrreess  

dd’’aavvaannttaaggeess  àà  aaccccoorrddeerr  ddaannss  llaa  ccaaddrree  dduu  rrééggiimmee  dduu  ccooddee  ddeess  

iinnvveessttiisssseemmeennttss  ;;  
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  HHaarrmmoonniisseerr  lleess  ttaaxxeess  ppeerrççuuss  ppaarr  lleess  oorrggaanniissmmeess  ppeerrssoonnnnaalliissééeess,,  

lleess  eennttiittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddéécceennttrraalliissééeess  eett  llee  DDGGRRAADD  ;;  

  PPuubblliieerr  uunn  rrééppeerrttooiirree  ddee  ttoouutteess  lleess  ttaaxxeess,,  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  

ppeerrcceeppttiioonn,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  llee  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

ééccoonnoommiiqquueess  ;;  

  IInnssttaauurreerr  uunn  ddiiaalloogguuee  ppeerrmmaanneenntt  eennttrree  llaa  ffiissccaalliittéé  eett  llee  ccoonnttrriibbuuaanntt  

ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  sseerrvviicceess  

ooppéérraattiioonnnneellss  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss..  

  DDoommaaiinnee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  

  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  mmooddeerrnnee  eenn  vvuuee  ddee  

ffaavvoorriisseerr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  bbiieennss  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aaiinnssii  qquuee  

ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((llee  ppoorrtt,,  llee  

ttggvv,,  lleess  aauuttoorroouutteess,,  aaéérrooppoorrttss))..  

  RRééhhaabbiilliitteerr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  éélleeccttrriiqquuee  eenn  vvuuee  ddee  ffaavvoorriisseerr  

ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ccaarr  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  ssaannss  éénneerrggiiee  

éélleeccttrriiqquuee..  

  DDéévveellooppppeerr  lleess  mmiiccrrooss  cceennttrraalleess  ppoouurr  llaa  ddéésseerrttee  eenn  éénneerrggiiee  

éélleeccttrriiqquuee  ddeess  zzoonneess  rruurraalleess  oouu  ddeess  zzoonneess  ddeesssseerrvviieess  ppaarr  llaa  

SSNNEELL  ;;  

  IInnssttiittuueerr  ddee  mmaanniièèrree  ffoorrmmeellllee  llee  ddrrooiitt  ddee  ppééaaggee  ppoouurr  aassssuurreerr  

ll’’eennttrreettiieenntt  llaa  mmaaiinntteennaannccee  ddeess  rroouutteess..  

  

  DDoommaaiinnee  ddee  ssééccuurriittéé  

  LLaa  rreessttrriiccttiioonn  ddee  ll’’aappppaarreeiill  jjuuddiicciiaaiirree  ;;  

  RReennddrree  ooppéérraattiioonnnneellllee  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  ccoommmmeerrccee  ;;  

  PPrréévvooiirr  ddeess  éémmiissssiioonnss  éédduuccaattiivveess  ppaarr  vvooiiee  ddeess  mmééddiiaass  àà  ll’’eennddrrooiitt  

ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  ccaarr  llaa  mmeeiilllleeuurr  

ssééccuurriittéé  rrééssiiddee  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  llooii  ;;  

  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  aarrmmééee  ffoorrttee  eett  rrééppuubblliiccaaiinnee..  

BB..55  LLaa  pprroommoottiioonn  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  

LLeess  ppaayyss  ddooiivveenntt  ssee  ccoonncceennttrreerr  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  ccii--aapprrèèss  ::  

  TTrraannssppaarreennccee  ddee  ll’’EEttaatt..  LLeess  cciittooyyeennss  ddooiivveenntt  êêttrree  iinnffoorrmmééss  ddeess  

ddéécciissiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  lleeuurr  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ;;  

  SSiimmpplliicciittéé  ddeess  pprrooccéédduurreess..  

  DDaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess  ((bbuuddggeett,,  iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  oouu  aauuttrree)),,  lleess  

pprrooccéédduurreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddooiivveenntt  êêttrree  aauussssii  ssiimmpplleess  qquuee  

ppoossssiibblleess,,  eett  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  rréédduuiittss  aauu  mmiinniimmuumm  ;;  

  RReessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  ::  lleess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoommppttaabblleess  

ddee  lleeuurr  aaccttiioonn  eett,,  ssii  nnéécceessssaaiirree,,  ppéénnaalliissééss  eenn  ccaass  dd’’iinnffrraaccttiioonn  ;;  
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  LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  ddee  ccee  ffllééaauu  eesstt  iimmppéérraattiivvee  

ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  uunnee  ccoonnccuurrrreennccee  ssaaiinnee,,  éélliimmiinneerr  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  

aaddddiittiioonnnneelllleess  rreennffoorrcceerr  ll’’eeffffiicciieenntt  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  

  IInnddééppeennddaannccee  iinnddiivviidduueellllee  eett  eexxpprreessssiioonn  ccoolllleeccttiivvee..  UUnnee  pprreessssee  

lliibbrree  eett  rreessppoonnssaabbllee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ccoonnssttiittuuee  uunn  ppiilliieerr  iimmppoorrttaanntt  ddee  

llaa  ddéémmooccrraattiiee  ;;  

  IInnddééppeennddaannccee  dduu  ssyyssttèèmmee  jjuurriiddiiqquuee..  

  

PPoouurr  aassssuurreerr  ll’’iinnddééppeennddaannccee  eett  ll’’iimmppaarrttiiaalliittéé  ddeess  ddéécciissiioonnss  dduu  

ssyyssttèèmmee  jjuurriiddiiqquuee,,  cceelluuii--ccii  ddooiitt  êêttrree  eexx  eexxeemmpptt  ddee  pprreessssiioonn  eett  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  oouu  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  oorrggaanniissaattiioonn..  
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