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II__  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

LLee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ffoorrmmee  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  vvaasstteess  hhyyddrroo  ssyyssttèèmmeess  

dd’’AAffrriiqquuee..  IIll  ss’’ééttiirree  ssuurr  pplluuss  ddee  440000  kkmm  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  ddeess  rriivveess  dduu  

fflleeuuvvee,,  eett  ssaa  llaarrggeeuurr  eesstt  ccoommpprriissee  eennttrree  6600  àà  110000  kkmm..  CCeeccii  ddéétteerrmmiinnee  uunnee  

rrééggiioonn  ddee  3355..000000  kkmm²²,,  ooùù  pprrèèss  ddee  11..55  mmiilllliioonnss  hhaabbiittaannttss  ttrroouuvveenntt  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  mmooyyeennss  ddee  lleeuurr  ssuubbssiissttaannccee,,  eenn  pprraattiiqquuaanntt  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  

ll’’éélleevvaaggee,,  llaa  ppêêcchhee  oouu  llee  ccoommmmeerrccee..    

  

LLeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  ccoonnssttiittuuaanntteess  eesssseennttiieelllleess    ddee  ccee  DDeellttaa,,  ddoonntt  11  

mmiilllliioonn  eett  ddeemmii  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddééppeennddeenntt,,  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  lliiééeess  àà  llaa  hhaauutteeuurr  

ddee  llaa  ccrruuee  dduu  fflleeuuvvee  NNiiggeerr..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddééppeenndd  ddee  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  ddaannss  

uunn  bbaassssiinn  vveerrssaanntt,,  qquu’’eesstt  llee  HHaauutt  NNiiggeerr  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  bbaarrrraaggeess  

eexxiissttaannttss..    

LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaggrriiccoolleess,,  hhaalliieeuuttiiqquueess  eett  

ffoorreessttiièèrreess  ((rriizz,,  ppooiissssoonn,,  bboouurrggoouu,,  eettcc..))  ddééppeennddeenntt  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss..  PPlluuss  

llee  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccrruuee  eesstt  éélleevvéé,,  mmeeiilllleeuurree  sseerraa  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  cceess  

rreessssoouurrcceess  aaggrriiccoolleess,,  hhaalliieeuuttiiqquueess  eett  ffoorreessttiièèrreess..    

  

AAvveecc  lleess  ggrraannddeess  sséécchheerreesssseess  ((eeffffeettss  ssaannss  nnuull  ddoouuttee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  

cclliimmaattiiqquueess))  iinntteemmppeessttiivveess  qquuii  ttoouucchheenntt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  ddéécceennnniieess  lleess  

ppaayyss  dduu  SSaahheell,,  ll’’ééqquuiilliibbrree  qquuii  ffaavvoorriissee  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  ss’’eesstt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  ddééggrraaddéé  aavveecc  uunnee  pprreessssiioonn  pplluuss  eenn  pplluuss  

aaccccrruuee  ssoouuss  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’hhoommmmee..    

  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ffaavvoorriissee  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  

ccoonnssiiddéérraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  àà  tteell  

ppooiinntt  qquuee  cceerrttaaiinneess  eessppèècceess  aanniimmaalleess  eett  vvééggééttaalleess  ssoonntt  mmeennaaccééeess  ddee  

ddiissppaarriittiioonn  aaggggrraavvaanntt  ddee  ccee  ffaaiitt  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ffaaccee  àà  llaa  

ppaauuvvrreettéé..  

DDee  pplluuss,,  cceettttee  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eennttrraaîînnee  uunnee  ppaauuppéérriissaattiioonn  eett  

aaccccrrooîîtt  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  vvuullnnéérraabblleess  àà  ssaavvooiirr  lleess  ffeemmmmeess  

eett  lleess  jjeeuunneess..    
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LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  

ddeemmeeuurreenntt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  uunn  ddééffii  mmaajjeeuurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  

mmaalliieenn  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  qquuii  eenn  ssoonn  tteemmppss  

rreeggoorrggeeaaiitt  dd’’iimmppoorrttaanntteess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ((ppooiissssoonnss,,  ooiisseeaauuxx,,  

mmaammmmiiffèèrreess,,  hheerrbbeess  aaqquuaattiiqquueess  ssaauuvvaaggeess,,  AAccaacciiaa,,  eettcc..))..  

LLeess  pprriinncciippaauuxx  pprroobbllèèmmeess  qquuii    ppeerrssiisstteenntt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  ddaannss  llee  

DDIINN  ((DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr))  ssee  rrééssuummeenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

  LLaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ssoollss  ((bbaaiissssee  ddee  ffeerrttiilliittéé  ddeess  ssoollss  ppoouurr  lleess  

ccuullttuurreess,,  ddiimmiinnuuttiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall,,  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  

aaggrriiccoollee,,  ddeess  ppââttuurraaggeess  eett  ddeess  ffoorrêêttss,,  éérroossiioonn  hhyyddrriiqquuee  eett  ééoolliieennnnee,,  

eennssaabblleemmeenntt));;  

  

    llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess  eett  ddeess  zzoonneess  ddee  ppââttuurraaggeess  ssuuiittee  àà  

ll’’eexxtteennssiioonn  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  aaggrriiccoolleess;;  

  

  lleess  pprreessssiioonnss  ccrrooiissssaanntteess  dduu  cchheepptteell  ssuurr  lleess  ppââttuurraaggeess  ((cchhaarrggee  

ppaassttoorraallee  éélleevvééee));;  

  

  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aabbuussiivvee  eett  iinnccoonnttrrôôllééee    ddeess  rreessssoouurrcceess  lliiggnneeuusseess..      

  

  LLaa  ffaaiibblleessssee  ddeess  ccrruueess  dduu  fflleeuuvvee    

  

LLee  pprroojjeett  ddee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  DDééggrraaddééss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  

dduu  NNiiggeerr  ((RREEDDDDIINN))  qquuii  ss’’iinnssppiirree  ddeess  lleeççoonnss  ttiirrééeess  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  GGeessttiioonn  ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  IInnoonnddaabblleess  ddaannss  QQuuaattrree  

TTeerrrrooiirrss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ((PPAAGGEEIITT)),,  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  lleess  iimmppaaccttss  

ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  eett  ddee  llaa  lluuttttee  

ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé;;  eesstt  uunnee  iinniittiiaattiivvee  ccoonnjjooiinnttee  ddee  ll’’UUnniioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  

ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  NNaattuurree  ((UUIICCNN))  eett  ddee  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((WWII))..    

LL’’aapppprroocchhee  ddee    mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  eesstt  bbaassééee  ssuurr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  

mmuullttii--aacctteeuurrss  qquuii  iimmpplliiqquuee  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  lleess  OOrrggaanniissaattiioonnss  

NNoonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ((OONNGG))  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  ddoommaaiinneess  ddee  

ccoommppéétteennccee..  PPoouurr  ffaacciilliitteerr  llee  pprroocceessssuuss  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  
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lleess  éélluuss  llooccaauuxx,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  eett  lleess  aauuttoorriittééss  

ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ssoonntt  aassssoocciiééss  àà  ttoouutteess  lleess  pphhaasseess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett..  

  

LLee  pprroojjeett,,  ffiinnaannccéé  ppaarr  ll’’AAggeennccee  SSuuééddooiissee  ddee  CCooooppéérraattiioonn  aauu  

DDéévveellooppppeemmeenntt  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((AASSDDII)),,  ss’’iinnssccrriitt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ddaannss  lleess  

nnoouuvveelllleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dduu  MMaallii  eenn  mmaattiièèrree  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

eett  dduu  ccaaddrree  ddee  ll’’IInniittiiaattiivvee  CChhaannggeemmeenntt  CClliimmaattiiqquuee  ((IICCCC))  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

SSuuééddooiiss..  CCeettttee  iinniittiiaattiivvee  llaannccééee  eenn  22000088  ssoouuttiieenntt  ll''aaddaappttaattiioonn  eett  

ll’’aattttéénnuuaattiioonn  ddeess  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’AAffrriiqquuee,,  dd’’AAssiiee  eett  dd’’AAmméérriiqquuee  LLaattiinnee..    

LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN..  

  

LLaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  PPrroojjeett    eennccaaddrréé  ppaarr  UUIICCNN  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ((lleess  

OONNGG))  ccoonncceerrnnee  lleess  nneeuuff  ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  àà  ssaavvooiirr  

YYoouuwwaarroouu,,  DDiiaalllloouubbéé,,  OOuurroouubbéé  DDoouuddéé,,  KKoonnnnaa  DDéébbooyyee,,  BBaassssiirroo,,  

BBoorroonnddoouuggoouu,,  FFaattoommaa  eett  KKoouunnaarryy..  

LLaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee--aaccttiioonn  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  WWeettllaannddss  

IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoouuvvrree  ttrrooiiss  ssiitteess  pprriinncciippaauuxx    cchhooiissiiss  sseelloonn  ddeess  ccrriittèèrreess  bbiieenn  

ddeeffiinniiss  ::  MMaacciinnaa  ((ccoommmmuunneess  ddee  MMaacciinnaa,,  KKookkrryy  KKoollooggoo)),,    MMooppttii  ((MMooppttii  eett  

KKoonnnnaa))  eett  YYoouuwwaarroouu  ((YYoouuwwaarroouu))..  

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  dduu  pprroojjeett  eesstt  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  

dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ppoouurr  

uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eett  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  

llooccaalleess  aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..    

CCeett  oobbjjeeccttiiff  ddooiitt  êêttrree  aatttteeiinntt  àà  ttrraavveerrss  cciinnqq((55))  ccoommppoossaanntteess  mmaajjeeuurreess  ::  

    

  llaa  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ((FFoorrêêttss,,  

bboouurrggoouuttiièèrreess  nnoottaammmmeenntt))  ddaannss  lleess  nneeuuff  ((99))  ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa  

IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ;;  

  

  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  

nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ccoommppaattiibblleess  aavveecc  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  ;;  
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  llee  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess  eett  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  

eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ;;  

  

  llaa  RReecchheerrcchhee  --  aaccttiioonn  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llee  rrôôllee  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  

ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  ttoouutt  eenn  

ccoonnsseerrvvaanntt  lleeuurr  bboonnnnee  ssaannttéé  ééccoollooggiiqquuee  ;;  

  

  llaa  GGeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn..    

  

LLeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ccoonncceerrnnaanntt  cceess  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  ddaannss  uunn  

ccoonntteexxttee  ddee  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  eett  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

  LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  hhyyddrroollooggiiqquuee  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiièè  

((CCoommmmuunnee  ddee  YYoouuwwaarroouu))  eesstt  ccoonnssoolliiddéé  eett  ggéérréé  ddee  ffaaççoonn  

dduurraabbllee  ::  CCee  rrééssuullttaatt  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  dduurraabbllee  àà  

cceett  aamméénnaaggeemmeenntt  hhyyddrroo--aaggrriiccoollee..  SSeelloonn  llee  PPRROODDOOCC  ((DDooccuummeenntt  

PPrroojjeett  RREEDDDDIINN))  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  CChheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé  rrééaalliissééee  

eenn  22000066  aa  ppeerrmmiiss  ppeennddaanntt  uunn  bboonn  mmoommeenntt  ddee  ssééccuurriisseerr  lleess  

pprroodduuccttiioonnss  aaggrriiccoolleess,,  hhaalliieeuuttiiqquueess  eett  ppaassttoorraalleess  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  ll’’eexxppllooiitteenntt  ddiirreecctteemmeenntt..  TToouutteeffooiiss  llee  mmaannqquuee  ddee  

mmaaiinntteennaannccee  ((ddéésseennssaabblleemmeenntt))  ddeeppuuiiss  22000077,,  aa  eennttrraaiinnéé  uunnee  

ddééggrraaddaattiioonn  ccoonnssiiddéérraabbllee  dduu  cchheennaall  ffaavvoorriissaanntt  aaiinnssii  ssoonn  bboouucchhaaggee  àà  

ttrraavveerrss  uunn  ddééppôôtt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ppaarrttiiccuulleess  ffiinneess  ppoouussssiiéérreeuusseess..  FFaaccee  àà  

cceett  ééttaatt,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssee  ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llaa  

dduurraabbiilliittéé  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  cchheennaall  rrééhhaabbiilliittéé  eett  ddee  ll’’aapppprroocchhee  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  IIll  eesstt  ddoonncc  nnéécceessssaaiirree  qquuee  ddeess  ssoolluuttiioonnss  dduurraabblleess  

ssooiieenntt  ttrroouuvvééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ccee  pprroojjeett  aaffiinn  ddee  ccaappiittaalliisseerr  eett  rreennddrree  

uuttiilliissaabbllee  cceess  eexxppéérriieenncceess  eett  lleeççoonnss  ttiirrééss  ddaannss  dd’’aauuttrreess  llooccaalliittééss  dduu  

DDeellttaa  iinnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  UUnnee  ééttuuddee  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’iiddeennttiiffiieerr  eett  

dd’’aannaallyysseerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aa  ddééjjàà  ééttéé  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  

pprreemmiieerr  pprroojjeett  ((cc''eesstt--àà--ddiirree  llee  PPAAGGEEIITT))  aavveecc  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  

ppllaanniiffiieerr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  dduu  cchheennaall..  CCee  qquuii  

rreevviieenntt  ddoonncc,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  RREEDDDDIINN,,  dd’’aaccttuuaalliisseerr  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  

cceettttee  ééttuuddee,,  ddee  llaa  ccoommpplléétteerr  eett  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  ssoolluuttiioonnss  lleess  
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pplluuss  aapppprroopprriiééeess  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  tteecchhnniiqquuee,,  oorrggaanniissaattiioonnnneell  qquuee  ssuurr  

llee  ppllaann  ffiinnaanncciieerr..  

  

  LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  33  ffoorrêêttss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ((DDeennttaaggaa,,  

SSaassssiimmbbaa,,  NNggaannaa))  eett  ddee  ddeeuuxx  bboouurrggoouuttiièèrreess  ((SSaassssiimmbbaa  eett  

DDiiaalllloouubbéé))  eesstt  aassssuurréé  ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  PPAAGGEEIITT  ::  CCee  rrééssuullttaatt  ddooiitt  

êêttrree  aatttteeiinntt  ddaannss  cciinnqq  ((55))  ccoommmmuunneess  ((aanncciieennnnee  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

dduu  PPAAGGEEIITT))  nnoottaammmmeenntt  YYoouuwwaarroouu,,  DDiiaalllloouubbéé,,  OOuurroouubbéé  DDoouunnddéé,,  

KKoonnnnaa  eett  DDéébbooyyee..  OOnn  ccoonnssttaattee  qquuee  ddaannss  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  ffoorrêêttss  

rreessttaauurrééeess,,  ddeess  ddééffaaiillllaanncceess  ppeerrssiisstteenntt  nnoottaammmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  

tteecchhnniiqquuee  ddee  ffiixxaattiioonn  ddeess  dduunneess  ((NNggaannaa)),,  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ddee  

ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  dd’’aaccccèèss  eett  dd’’uussaaggee..  LLee  ffoouurrrraaggee  ((nnoottaammmmeenntt  

llee  bboouurrggoouu))  ppoouurr  llee  bbééttaaiill  ss’’eesstt  ttrrèèss  ppeeuu  ddéévveellooppppéé  ddaannss  llaa  ffoorrêêtt  ddee  

SSaassssiimmbbaa,,  ccee  qquuii  aa  aacccceennttuuéé  uunnee  ffoorrttee  pprreessssiioonn  ddeess  aanniimmaauuxx  ssuurr  lleess  

rreessssoouurrcceess  ffoouurrrraaggèèrreess..  IIll  eesstt  ddoonncc  iimmppoorrttaanntt  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  

ssoolluuttiioonnss  àà  cceettttee  pprreessssiioonn  ddeess  aanniimmaauuxx  àà  ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  uunn  

aappppuuii  aauu  pprroocceessssuuss  eenncclleenncchhéé  eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  ccoommppéétteenncceess  

tteecchhnniiqquueess  eett  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx..  

    

  LLeess  ffoorrêêttss,,  ppââttuurraaggeess  eett  bboouurrggoouuttiièèrreess  ddee  BBaassssiirroo,,  BBiimmaa,,  SSaabbéé  

ssoonntt  aamméénnaaggééss  ddee  ffaaççoonn  dduurraabbllee  ddaannss  lleess  44  nnoouuvveelllleess  

ccoommmmuunneess  ::  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ppêêcchheerriieess  ((ppaarr  lleess  

BBoozzooss  qquuii  eenn  ssoonntt  lleess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  pprriinncciippaauuxx)),,  lleess  ppââttuurraaggeess  

((ggéérrééss  ppaarr  lleess  DDiioorrooss))  eett  lleess  zzoonneess  ddee  ccuullttuurree  eett  ddee  ccuueeiilllleettttee  

((ggéérrééeess  ppaarr  lleess  cchheeffss  ddee  vviillllaaggeess))  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oonntt  

ééttéé  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess..  CCeess  mmeessuurreess  llooccaalleess  

oonntt  ééttéé  rreennffoorrccééeess  ppaarr  lleess  iinnssttrruummeennttss  nnaattiioonnaauuxx  ((àà  cciitteerr  ddeess  

eexxeemmpplleess))  IIll  ss’’aaggiirraa  àà  ccee  nniivveeaauu,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  

dd’’aappppuuyyeerr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ffoorrêêttss  eett  bboouurrggoouuttiièèrreess  àà  ttrraavveerrss  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  àà  ééllaabboorreerr  eett  àà  mmeettttrree  

eenn  œœuuvvrree  ddeess  oouuttiillss  eett  tteecchhnniiqquueess  bbaassééeess  ssuurr  lleess  eexxppéérriieenncceess  dduu  

PPAAGGEEIITT  ((ppllaannss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ggeessttiioonn,,  ccoonnvveennttiioonnss  llooccaalleess))  eett  

cceellaa  ddaannss  uunnee  aapppprroocchhee  ééccoossyyssttèèmmee  eett  iinntteerrsseeccttoorriieellllee,,  qquuii  pprreenndd  eenn  
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ccoommppttee  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((eeffffeettss  dduu  

cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee))..  

 

  LLeess  rreevveennuuss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ffeemmmmeess  

ddaannss  lleess  99  ccoommmmuunneess  aauuggmmeenntteenntt  àà  ttrraavveerrss  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ll’’aaccccèèss  aauu  ccrrééddiitt  ::  eenn  vvuuee  ddee  ffaavvoorriisseerr  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  eett  mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  ffeemmmmeess  qquuii    

ccoonnssttiittuueenntt  llaa  pprriinncciippaallee  ccoouucchhee  vvuullnnéérraabbllee  eett  ppaarr  llaa  ssuuiittee  ddee  lleess  

ddééttoouurrnneerr  ddeess  mmaauuvvaaiisseess  pprraattiiqquueess  eett  pprreessssiioonnss  aaccccrruueess  ssuurr  lleess  

rreessssoouurrcceess  dduu  DDeellttaa,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  

dd’’aauuggmmeenntteerr  lleess  rreevveennuuss  eenn  ffaacciilliittaanntt  ll’’aaccccèèss  aauu  mmiiccrroo  --  ccrrééddiitt..    LLaa  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  eett  llee  ssuuiivvii  sseerroonntt  aassssuurrééss  ppaarr  lleess  OONNGG  llooccaalleess  qquuii  ppoossssèèddeenntt  

ddee  ssoolliiddeess  eexxppéérriieenncceess  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  

 

  LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  pprreennnneenntt  ccoonnsscciieennccee  ddeess  eennjjeeuuxx  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  dduu  DDIINN  ::  LLaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  iimmpplliiqquuee  uunnee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  dduu  DDeellttaa..  DDeess  aaccttiioonnss  ddee  

ffoorrmmaattiioonn,,  dd’’éédduuccaattiioonn  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssoonntt  ddeess  mmooyyeennss  eeffffiiccaacceess  

eett  eeffffiicciieennttss  ppoouurr  éélleevveerr  llee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee  cceess  ddiifffféérreenntteess  

ccoommmmuunnaauuttééss..  DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN,,  ddeess  aaccttiioonnss  

dd’’éédduuccaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  vviissaanntt  àà  mmiieeuuxx  iinnffoorrmmeerr  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  eett  àà  aaccqquuéérriirr  lleeuurr  aaddhhééssiioonn  ppoouurr  uunnee  ggeessttiioonn  

jjuuddiicciieeuusseess,,  rraattiioonnnneellllee  eett  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  DDIINN  

sseerroonntt  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  àà  ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  lleess  OONNGG  llooccaalleess  

ppoossssééddaanntt  uunnee  llaarrggee  eexxppéérriieennccee  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ((cc''eesstt--àà--ddiirree  ddiirree  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ddee  ll’’éédduuccttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee))..    

 

  LLeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  ddeess  99  ccoommmmuunneess  ((55  aanncciieennnneess  eett  44  

nnoouuvveelllleess))  uuttiilliisseenntt  ddeess  oouuttiillss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  

dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  eett  bboouurrggoouuttiièèrreess  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  ::  

LLeess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’oouuttiillss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ddee  

ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  DDeellttaa  ssoonntt  iinnssuuffffiissaannttss  dduu  ffaaiitt  ddee  

llaa  ffaaiibbllee  ccaappaacciittéé  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  eett  tteecchhnniiqquuee  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  
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((lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess))..  PPoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  RREEDDDDIINN  

aappppuuiieerraa  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’oouuttiillss  ((ccoonnvveennttiioonnss  llooccaalleess,,  ppllaannss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaall,,  ppllaann  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  

ggeessttiioonn,,  eettcc..))  àà  ttrraavveerrss  uunnee  aapppprroocchhee  ccoommmmuunnaallee..    

 

  LLee  ppootteennttiieell  hhaalliieeuuttiiqquuee  eesstt  mmiieeuuxx  ggéérréé  ddaannss  lleess  99  ccoommmmuunneess  

((55  aanncciieennnneess  eett  44  nnoouuvveelllleess))  ::  LLaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee  eesstt  bbeeaauuccoouupp  

pplluuss  pprraattiiqquuééee  ddaannss  llee  DDIINN..  LLaa  ggeessttiioonn  aarrttiissaannaallee  ((àà  ttrraavveerrss  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’eennggiinnss  iinnaapppprroopprriiééss))  ddee  llaa  ppêêcchhee    aaiinnssii  qquuee  lleess    

sséécchheerreesssseess  iinntteemmppeessttiivveess  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ddiimmiinnuueerr  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llee  ppootteennttiieell    hhaalliieeuuttiiqquuee  dduu  DDeellttaa..  PPoouurr  yy  

rreemmééddiieerr,,  llee  pprroojjeett    RREEDDDDIINN  iinnfflluueenncceerraa  lleess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  

aaccttuueellss  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ppêêcchhee  rreessppoonnssaabbllee  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ssttaattuutt  ddeess  

ppêêcchheerriieess,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  eennggiinnss  aapppprroopprriiééss  eett  lleess  pprraattiiqquueess  

aaddééqquuaatteess  ddee  ppêêcchhee,,  lleess  rreeddeevvaanncceess,,  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  eett  lleess  ppéénnaalliittééss..  

AAuussssii,,  uunn  aacccceenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  sseerraa  mmiiss  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ppaarr  lleess  

aacctteeuurrss  llooccaauuxx,,  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  

  

  LLeess  ppaarraammèèttrreess  ééccoollooggiiqquueess,,  hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  ssoonntt  

ccoonnnnuuss::  àà  ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  

pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunnee  rreevvuuee  ddee  lliittttéérraattuurree  aannnnoottééee..  CCee  

ddooccuummeenntt  ddee  rreevvuuee  sscciieennttiiffiiqquuee  ddeevvrraaiitt  sseerrvviirr  dd’’aassssiisseess  ssoolliiddeess  eett  ddee  

ffaacciilliittaattiioonn  àà  ddee  ffuuttuurreess  rreecchheerrcchheess  ddaannss  llee  DDIINN..  LLaa  ccoolllleeccttee  ddeess  

ddoonnnnééeess  ((ééccoollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess)),,  eett  

ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  ccaarrtteess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  eett  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess  zzoonneess  

hhuummiiddeess  nnoottaammmmeenntt  aa  ppaarrttiirr  ddee  pphhoottooggrraapphhiieess  aaéérriieennnneess  ddeevvrroonntt  

sseerrvviirr  aauu  ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  aa  

ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  ppllaann  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ssppaattiioo--tteemmppoorreell  dduu  

DDIINN..  LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dd’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  eett  lleeuurrss  

bbeessooiinnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssoonntt  lleess  mmootteeuurrss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  

rrééeell  pprrooggrraammmmee  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss..  
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  UUnnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  iinnttééggrraanntt  lleess  ppaarraammèèttrreess  ééccoollooggiiqquueess,,  

hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  eesstt  

ddiissppoonniibbllee  ::  DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  

ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess,,  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  

ddoonnnnééeess  eett  àà  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  ddeess  ddoonnnnééeess..  CCee  ttrraavvaaiill  ssee  ffaaiitt  

ccoonnjjooiinntteemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaallee  eett  UUIICCNN  ((cchhaaccuunn  aa  

ccoonnttrriibbuuéé  ppoouurr  22  550000  000000  FF  CCFFAA))..  CCeettttee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  aa  uussaaggee  

mmuullttiipplleess  aa  ttrraavveerrss  sseess  ddiifffféérreenntteess  vvaarriiaabblleess  eett  iinnddiiccaatteeuurrss  ddooiitt  sseerrvviirr  

ddee  ssiittuuaattiioonn  ddee  rrééfféérreenncceess  aauu  ddéémmaarrrraaggee  dduu  ««  PPrrooggrraammmmee  ddee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDIINN  ((PPPPDDIINN)),,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ppaalllliieerr  aa  llaa  

ddiissppeerrssiioonn  ééppaarrsseess  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  eennttrree  lleess  

ddiifffféérreenntteess  iinnssttiittuuttiioonnss  ttrraavvaaiillllaanntt  ddaannss  llee  DDIINN  

  

  LLaa  qquuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx  ddeess  ttrrooiiss  zzoonneess  dd’’ééttuuddee  ((MMaacciinnaa  qquuii  

ccoorrrreessppoonndd  àà  ll’’eennttrrééee  dduu  DDeellttaa,,  MMooppttii  llee  cceennttrree  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  

rreennccoonnttrree  NNiiggeerr  --  BBaannii  eett  YYoouuwwaarroouu  ssoorrttiiee  dduu  llaacc  ddéébboo))  eesstt  

aapppprréécciiééee  ::  àà  ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  

dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  llee  ggééoo  

rrééfféérreenncceemmeenntt  ddeess  ssiitteess  ddee  pprrééllèèvveemmeenntt,,  aauu  pprrééllèèvveemmeenntt  ddeess  

éécchhaannttiilllloonnss,,  àà  ll’’aannaallyyssee  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  eett  àà  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  

rrééssuullttaattss  eenn  vvuuee  ddee  dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  ddiifffféérreennttss  uuttiilliissaatteeuurrss  ddeess  

rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ddee  sseess  ssiitteess  ssttaannddaarrddss    ssuurr  lleess  ddaannggeerrss  ppootteennttiieellss  

ddee  lleeuurrss  uussaaggeess  iinnaapppprroopprriiééss..  

  
  

  LLeess  bbeessooiinnss  eenn  eeaauu  ssoonntt  eessttiimmééss  ::  àà  ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  

IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  àà  

ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  àà  llaa  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  uussaaggeess  mmaaiiss  aauussssii  àà  llaa  

qquuaannttiiffiiccaattiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  eeaauu..    

  

  

  LLeess  ffaacctteeuurrss  ééccoollooggiiqquueess  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ddee  

pprrooppaaggaattiioonn  ddeess  mmaallaaddiieess  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééss  ::  àà  ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  

IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  àà  

ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  ééccoollooggiiqquueess  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess,,  àà  
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ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  vveecctteeuurrss  eett  hhôôtteess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee  

pprrooppoosseerr  ddee  mmeeiilllleeuurreess  ssoolluuttiioonnss    ddee  lleeuurrss  ssoolluuttiioonnss  ddee  ggeessttiioonn..    

  

  LLaa  pprréévvaalleennccee  ddeess  mmaallaaddiieess  lliiééeess  àà  ll’’eeaauu  eesstt  ccoonnnnuuee  ::  àà  ttrraavveerrss  

WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  

pprrooccééddeerr  àà  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  

eett  àà  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  pprréévvaalleennccee..  

    

    LLaa  CCaappaacciittéé  dd’’aaddaappttaattiioonn  nnaattuurreellllee  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  eesstt  

ddéétteerrmmiinnééee::  àà  ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  

ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  pprreessssiioonnss  

aanntthhrrooppiiqquueess  ssuurr  lleess  zzoonneess  hhuummiiddeess,,  nnoottaammmmeenntt    lleess  bboouurrggoouuttiièèrreess  

eett  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  eett  

sseerrvviicceess  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  dduu  DDIINN..  

    

  LLaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  eesstt  

ddéétteerrmmiinnééee  ::  àà  ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  

ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  aa))  ::  ll’’aannaallyyssee    àà  ll’’aannaallyyssee  ddeess  

ppoolliittiiqquueess  eett  ssttrraattééggiieess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  

cclliimmaattiiqquueess  eett  àà  ll’’eessttiimmaattiioonn  ddee  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  CCOO22  ssééqquueessttrrééee  ppaarr  llaa  

ffoorrêêtt  dd’’AAkkkkaaggoouunn..  

    

  

  UUnn  ssyyssttèèmmee  dd’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ((mmooddèèllee))  éévvaalluuaanntt  lleess  eeffffeettss  

ddeess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  

ppoolllluuaannttss  ssuurr  lleess  ffoonnccttiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  eett  

lleess  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eesstt  ddiissppoonniibbllee  ::  àà  

ttrraavveerrss  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  iill  ss’’aaggiitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  

RREEDDDDIINN  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ll’’iinnvveennttaaiirree  ddeess  mmooddèèlleess  eexxiissttaannttss,,  àà  

ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  ppaarraammèèttrreess  dduu  mmooddèèllee,,  àà  llaa  

ccaalliibbrraattiioonn  eett  vvaalliiddaattiioonn  dduu  mmooddèèllee..  
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  UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  eesstt  ooppéérraattiioonnnneell  ::  CCoommppttee  tteennuu  

dduu  ffaaiitt  qquuee  ddaannss  llee  DDIINN,,  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  aannttéérriieeuurreess  nn’’oonntt  ppaass  

ccoonnttrriibbuuéé  ddee  ffaaççoonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  àà  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  

ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn..  LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  rreennffoorrcceerraa  llee  ddiissppoossiittiiff  aaccttuueell  

eexxiissttaanntt  àà  ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt    llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’oouuttiillss  aapppprroopprriiééss  

ddee  ssuuiivvii  eett  dd’’éévvaalluuaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  uunn  SSyyssttèèmmee  IInnffoorrmmaattiiqquuee  eett  ddee  

GGeessttiioonn  ((SSIIGG))..  CCee  SSIIGG  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ffaaiirree  uunn  ssuuiivvii  ééccoollooggiiqquuee  eenn  vvuuee  

ddee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  eeffffeettss  eett  iimmppaacctt  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  dduu  pprroojjeett  ssuurr  

ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  mmiilliieeuu..  LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  sseerraa  oorriieennttéé  

vveerrss  lleess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  eett  llaa  mmeessuurree  ddee  ll’’iimmppaacctt  ((GGeessttiioonn  AAxxééee  

ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss))..  

 

  LLeess  eexxppéérriieenncceess  eett  lleeççoonnss  aapppprriisseess  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  

ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ccaappiittaalliissééeess  ::  LLee  pprreemmiieerr  pprroojjeett  ((PPAAGGEEIITT))  aa  

ddéévveellooppppéé  ddeess  eexxppéérriieenncceess  eett  aapppprroocchheess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessttaauurraattiioonn  

eett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  dduu  DDIINN..  CCeess  eexxppéérriieenncceess  eett  

aapppprroocchheess  nn’’oonntt  ppuu  êêttrree  ccaappiittaalliissééeess..  CCee  mmaannqquuee  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  

nn’’aa  ppaass  ffaavvoorriisséé  lleeuurrss  uuttiilliissaattiioonnss  ppaarr  lleess  aauuttrreess  aacctteeuurrss  iinntteerrvveennaanntt  

ddaannss  llee  DDIINN..  LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  mmeettttrraa  uunn  aacccceenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  llaa  

pprroommoottiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  aaffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn  ppaarr  ttoouuss  lleess  

aacctteeuurrss  dduu  DDIINN..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dduu  pprrooggrraammmmee  

nnaattiioonnaall  ssuurr  llee  DDIINN  ((PPDDDD--DDIINN)),,  llee  pprroojjeett  rreennddrraa  aacccceessssiibbllee  ddee  ffaaççoonn  

ssyyssttéémmaattiiqquuee  lleess  mméétthhooddeess,,  rrééssuullttaattss  eett  iimmppaaccttss  oobbtteennuuss  àà  ttrraavveerrss  

uunn  rréésseeaauu  ddeess  aacctteeuurrss  ppoouurr  sseerrvviirr  ddee  ppllaatteeffoorrmmee  dd’’éécchhaannggeess  eett  

dd’’iinntteerraaccttiioonn  ppoouurr  llee  DDIINN..  DDeess  ddooccuummeennttss  ssuurr  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  

aaccqquuiiss  eett  ddee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerroonntt  ééllaabboorrééss  eett  vvaalliiddééss  

ppaarr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  dduu  DDIINN..  

  

LLee  ccooûûtt  ttoottaall  dduu  pprroojjeett  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrrooiiss  ((33))  aannss  eesstt  ddee  UUnn  MMiilllliiaarrdd  

DDeeuuxx  CCeennttss  CCiinnqquuaannttee  SSeepptt  MMiilllliioonnss  QQuuaattrree  CCeenntt  DDoouuzzee  MMiillllee  SSeepptt  CCeenntt  

TTrreennttee  NNeeuuff  ((11  225577  441122  773399))  ffrraanncc  CCFFAA..  CCee  mmoonnttaanntt  eesstt  rreeppaarrttii  ccoommmmee  

ssuuiitt  ::    
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  UUnnee  ssoommmmee  ddee  995577  441122773399  FFCCFFAA  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn,,  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee;;  

    

  UUnnee  ssoommmmee  ddee  330000  000000  000000  FFCCFFAA  eesstt  mmiissee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  WWII  

ppoouurr  ccoonndduuiirree  llee  vvoolleett    rreecchheerrcchhee--  aaccttiioonn  dduu  pprroojjeett..  

 

EEnnffiinn,,  llaa  ssttrraattééggiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  eesstt  bbaassééee  ssuurr  uunnee  aapppprroocchhee  qquuii  

rreessppoonnssaabbiilliissee  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  eenn  ttaanntt  qquu’’aacctteeuurrss  ccllééss  dduu  pprroocceessssuuss  

dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  eett  mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  DDeellttaa..    

LLee  pprroojjeett  iinntteerrvviieennddrraa  ddoonncc  eenn  ttaanntt  qquuee  ssttrruuccttuurree  dd’’aappppuuii  eett  ddee  ffaacciilliittaattiioonn..    

CCeettttee  aapppprroocchhee  ffaavvoorriissee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  

vviillllaaggeeooiisseess  eett  ttoouutteess  lleess  ccoouucchheess  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneelllleess  ((hhoommmmeess,,  

ffeemmmmeess,,  jjeeuunneess,,  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss,,  aauuttoocchhttoonneess  eett  aalllloocchhttoonneess))  aauuxx  pprriisseess  

ddee  ddéécciissiioonnss..  CCee  qquuii  ffaacciilliitteerraa  ssaannss  nnuull  ddoouuttee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  eett  llaa  

ppéérreennnniissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  eennttrreepprriisseess  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

eett  uunnee  mmeeiilllleeuurree  iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ll’’EEttaatt..    

LL’’aapppprroocchhee  rreennffoorrcceerraa  ééggaalleemmeenntt  ddaavvaannttaaggee  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  

ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  àà  ttrraavveerrss  lleess  aaccttiivviittééss  ggéénnéérraattrriicceess  ddee  rreevveennuuss  

((ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaiicchheerrss,,  ccaaiisssseess  ddee  ccrrééddiitt,,  uunniittééss  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  

pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess))..  

CCeess  aaccttiivviittééss  qquuii  sseerroonntt  ffiinnaannccééeess  aauu  pprrooffiitt  ddee  cceess  ggrroouuppeess  ccoonnttrriibbuueerroonntt  àà  

aamméélliioorreerr  lleeuurrss  mmooyyeennss  eett  mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee  eett  ppaarr  llaa  ssuuiittee  àà  ddiimmiinnuueerr  llaa  

ffoorrttee  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  dduu  DDIINN..    
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IIII__  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
  

LLee  PPrroojjeett  ddee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  DDééggrraaddééss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  

dduu  NNiiggeerr  qquuii  ss’’iinnssppiirree  dduu  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  GGeessttiioonn  ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  

IInnoonnddaabblleess  ddee  qquuaattrree  TTeerrrrooiirrss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ((PPAAGGEEIITT))  vviissee  àà  

aaccccrrooîîttrree  lleess  eeffffeettss  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  

ddééggrraaddééss  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  mmooyyeennss  eett  mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  vviillllaaggeeooiisseess  qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  

DDeellttaa..  

  

IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc  àà  ttrraavveerrss  llee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  

rrééssuullttaattss  ppoossiittiiffss  oobbtteennuuss  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  cciinnqq  ((55))  aanncciieennnneess  

ccoommmmuunneess  dduu  PPAAGGEEIITT  ((YYoouuwwaarroouu,,  DDiiaalllloouubbéé,,  OOuurroouubbéé  DDoouunnddéé,,  KKoonnnnaa  eett  

DDéébbooyyee))  eett  àà  rréépplliiqquueerr  lleess  aaccqquuiiss  ddaannss  lleess  nnoouuvveelllleess  ccoommmmuunneess  ((BBaassssiirroouu,,  

BBoorroonnddoouuggoouu,,  FFaattoommaa  eett  KKoouunnaarrii)),,  ttoouutt  eenn  mmiinniimmiissaanntt  lleess  ffaaiibblleesssseess  

iiddeennttiiffiiééeess..    

  

LLee  pprroojjeett  qquuii  eesstt  ffiinnaannccéé  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  33  aannss  aa  ddéémmaarrrréé  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  eenn  nnoovveemmbbrree  22000099,,  ssoouuss  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dd’’uunnee  cceelllluullee  

dd’’eexxééccuuttiioonn  ssuuppeerrvviissééee  ppaarr  ll’’UUIICCNN..  

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  rreeppoossee  ssuurr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  mmuullttii  aacctteeuurrss  qquuii  

iimmpplliiqquuee  lleess  OONNGG  nnaattiioonnaalleess,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  lleess  sseerrvviicceess  

tteecchhnniiqquueess  ((rrééggiioonnaauuxx  eett  nnaattiioonnaauuxx))  eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee..  

  

AAuu  tteerrmmee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  pprroojjeett,,  iill  eesstt  aappppaarruu  ooppppoorrttuunn  ddee  jjeetteerr  uunn  rreeggaarrdd  

rrééttrroossppeeccttiiff  ssuurr  lleess  pprriinncciippaalleess  rrééaalliissaattiioonnss  aaffiinn  ddee  ttiirreerr  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  

nnéécceessssaaiirreess..  

CCee  rreeggaarrdd  rrééttrroossppeeccttiiff  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  tteecchhnniiqquueess  eett  

ffiinnaanncciieerrss  dduu  pprroojjeett  nnoottaammmmeenntt  AASSDDII,,  dd’’aapppprréécciieerr  qquuaalliittaattiivveemmeenntt  eett  

qquuaannttiittaattiivveemmeenntt,,  lleess  pprrooggrrèèss  rrééaalliissééss  eenn  tteerrmmeess  ddee  rrééssuullttaattss  aaffiinn  dd’’eenn  

ddéécciiddeerr  ddee  llaa  ssuuiittee  àà  ddoonnnneerr  ddaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ccoonnjjuuggaaiissoonn  ddeess  

eeffffoorrttss  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ccoommmmuunn  

mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneell..    
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IIIIII__  RRAAPPPPEELL  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
 

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  éévvaalluuaattiioonn  eesstt  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss  

eett  tteecchhnniiqquueess  dduu  PPrroojjeett  RREEDDDDIINN  dd’’aapppprréécciieerr,,  qquuaalliittaattiivveemmeenntt  eett  

qquuaannttiittaattiivveemmeenntt,,  lleess  pprrooggrrèèss  rrééaalliissééss  eenn  tteerrmmeess  ddee  rrééssuullttaattss  

iinntteerrmmééddiiaaiirreess..  CCeettttee  éévvaalluuaattiioonn  ccoouuvvrriirraa  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  nnoovveemmbbrree  

22000099  àà  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001111..  

LLaa  ffiinnaalliittéé  dduu  ttrraavvaaiill  ccoonnssiisstteerraa  àà  aapppprréécciieerr  ll’’oorriieennttaattiioonn  eett  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  

ddeess  aaccttiivviittééss  aavveecc  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  ddaannss  llee  

ddooccuummeenntt  ddee  pprroojjeett  eett  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..  

  

LLee  ccaaddrree  llooggiiqquuee  dduu  pprroojjeett  eett  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ccoonnssttiittuueerroonntt  

ddeess  oouuttiillss  iinnddiissppeennssaabblleess  ppoouurr  aapppprréécciieerr  lleess  ccrriittèèrreess  ccllaassssiiqquueess  dd’’uunnee  

éévvaalluuaattiioonn  ffiinnaallee  eexxtteerrnnee..  

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  eesstt  dd’’aapppprréécciieerr  lleess  pprrooggrrèèss  eennrreeggiissttrrééss  

ppaarr  llee  pprroojjeett  vveerrss  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss  

ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  dduu  pprroojjeett..    

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  ppoorrtteerraa  ssuurr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccrriittèèrreess  qquuii  ssoonntt  ::  

  

  LLaa  PPeerrttiinneennccee  ::  LL''éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  pprroojjeett  

ss''aapppplliiqquueerraa  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  mmoonnttrreerr  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  sseess  

oobbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  ss''aaccccoorrddeenntt  aavveecc  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

vviissééss..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ss''aattttaacchheerraa  àà  mmoonnttrreerr  ssii  llee  pprroojjeett  aa  aappppoorrttéé  uunnee  

rrééppoonnssee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  àà  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  eexxpprriimmééee  ppaarr  lleess  

ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa  eett  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  vviillllaaggeeooiisseess  

qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  ddiifffféérreenntteess  rreessssoouurrcceess..  

  

  LLaa  CCoohhéérreennccee  ::  LL’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  llaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  

ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprroojjeett,,  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonnss  eett  àà  llaa  

rrééssoolluuttiioonn  ddeess  pprroobbllèèmmeess  eenn  tteemmppss  vvoouulluu..  
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  LLaa  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ::  LL’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  llaa  

qquuaalliittéé  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  ééttaappeess  

dduu  pprroojjeett..  

  

  LL’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ::  LL’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  llaa  

qquuaalliittéé  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  

rrééaalliissaattiioonnss  dduu  pprroojjeett..  

  

  LL’’EEffffeeccttiivviittéé  ::  ll’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  llaa  mmaattéérriiaalliittéé  eett  llaa  qquuaalliittéé  

ddeess  rrééaalliissaattiioonnss,,  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  ooppéérraattiioonnss,,  lleess  mméétthhooddeess  eett  lleess  

pprrooccéédduurreess  ssuuiivviieess,,  nnoottaammmmeenntt  vviiss--àà--vviiss  ddeess  ddiifffféérreennttss    

ppaarrtteennaaiirreess..  

  

  LL’’EEffffiiccaacciittéé  ::  ll’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  àà  ccee  nniivveeaauu  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  

oobbjjeeccttiiffss  pprréévvuuss  dduu  pprroojjeett,,  llee  nniivveeaauu  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  pprroobbllèèmmeess  

iiddeennttiiffiiééss  àà  ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss,,  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  

ddeess  sseerrvviicceess  eett  pprroodduuiittss  ggéénnéérrééss  ppaarr  llee  pprroojjeett,,  eett  eennffiinn  llee  nniivveeaauu  

dd’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittéé))  dduu  

pprroojjeett..  

  

  LL’’EEffffiicciieennccee  ::  ll’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  lleess  ccooûûttss  eett  lleess  ppllaannss  

dd''eexxééccuuttiioonn  pprréévvuuss    eenn  rraappppoorrtt  aavveecc    lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss,,  lleess  

pprriinncciippaauuxx  ffaacctteeuurrss  dd’’ééccoonnoommiiee  eett  ddee  ddééppaasssseemmeenntt  ddeess  ccooûûttss  eett  

ddééllaaiiss..  

  

  LL’’iimmppaacctt  ::  ll’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  llee  nniivveeaauu  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  

sseerrvviicceess  eett  pprroodduuiittss  ((bbéénnééffiicceess  dduu  pprroojjeett))  ddee  ffaaççoonn  gglloobbaallee  ssuurr  lleess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess..  

  

  LLaa  dduurraabbiilliittéé  ::  ll’’éévvaalluuaattiioonn  aapppprréécciieerraa  llee  ddeeggrréé  dd’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  

tteecchhnniiqquuee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  llee  ddeeggrréé  dd’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  

tteecchhnniiqquueess  eett  OONNGG  cchhaarrggééss  dd’’aappppuuii--ccoonnsseeiill,,  ll’’aaddaappttaabbiilliittéé  ddeess  

ddiifffféérreenntteess  tteecchhnnoollooggiieess  vvuullggaarriissééeess,,  lleess  bbéénnééffiicceess  ddiirreeccttss  eett  

iinnddiirreeccttss  aapprrèèss  llee  pprroojjeett..  
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LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ssoonntt  ddééffiinniiss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

    

  aannaallyysseerr  llee  nniivveeaauu  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddééffiinniieess  ddaannss  llee  ccaaddrree  

llooggiiqquuee  dduu  pprroojjeett  eett  ddééttaaiillllééeess  ddaannss  lleess  ppllaannss  aannnnuueellss  ddee  ttrraavvaaiill  ;;  

  vvéérriiffiieerr  ll’’aaddééqquuaattiioonn  eennttrree  lleess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  pprroojjeett  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  rrééssuullttaattss  ddééffiinniiss  ddaannss  

llee  ccaaddrree  llooggiiqquuee  ;;  

  aapppprréécciieerr,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ddiirreecctteess,,  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  

lleess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx,,  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  llee  nniivveeaauu  

dd’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss  vviissééss  eenn  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001111  ;;  

  iiddeennttiiffiieerr  lleess  lleeççoonnss  aapppprriisseess  aauu  sseeiinn  dduu  pprroojjeett  eett  cchheezz  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess  ;;  

  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  ppoouuvvaanntt  eexxeerrcceerr  ddeess  eeffffeettss  ppoossiittiiffss  oouu  

nnééggaattiiffss  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééssuullttaattss  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  rreessttaannttee  ;;  

  aapppprréécciieerr  llee  nniivveeaauu  ((ttaauuxx))  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  dduu  bbuuddggeett  eenn  rraappppoorrtt  

aavveecc  lleess  pprréévviissiioonnss  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  aaiinnssii  qquuee  

ll’’aannaallyyssee  ddeess  ccooûûttss  eett  bbéénnééffiicceess  ((eeffffiicciieennccee  dduu  pprroojjeett))  eett  eennffiinn    llee  

rreessppeecctt  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss  ;;  

  aapppprréécciieerr  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  lleess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  eenn  vvuuee  ddee  

llaa  ppéérreennnniissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ;;  

  ffoorrmmuulleerr  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett//oouu  rrééaajjuusstteemmeennttss  éévveennttuueellss  

((ppeerrssppeeccttiivveess))  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  dduu  pprroojjeett,,  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  

oorriieennttaattiioonnss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  eett  dduu  ddéémmaarrrraaggee  

iimmmmiinneenntt  dduu  PPDDDD--  DDIINN;;  

  

  eexxaammiinneerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aannccrraaggee  dduu  pprroojjeett  ddaannss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  

pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr,,  

ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  aappppuuyyéé  ppaarr  llee  mmêêmmee  ppaarrtteennaaiirree  ffiinnaanncciieerr  ((AAssddii))  eett  

pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  lleess  aavvaannttaaggeess  eett  

iinnccoonnvvéénniieennttss  aaccttuueellss  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddaannss  llee  

PPDDDD--  DDIINN  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  

iinntteerrvveennttiioonnss  ddaannss  llee  ddeellttaa..  
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IIVV__  AAPPPPRROOCCHHEE  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  
 

EEnn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreennccee,,  llaa  mmiissssiioonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess  

sseerrvviicceess  ddeess  ccoonnssuullttaannttss  ssoonntt  ssoolllliicciittééss,,  aa  aaddooppttéé  uunnee  ddéémmaarrcchhee  

ppaarrttiicciippaattiivvee,,  ccoohhéérreennttee  eett  iittéérraattiivvee  qquuii  aa  iimmpplliiqquuéé  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  

((sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess,,  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee,,  lleess  

ccoolllleeccttiivviittééss,,  lleess  OONNGG,,  lleess  ccoommiittééss  llooccaauuxx  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  eett  ll’’ééqquuiippee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprroojjeett,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  

bbuurreeaauu  UUIICCNN  MMaallii,,  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  eett  ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddee  SSuuèèddee,,  eettcc..))..  

CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ss’’eesstt  iinnssccrriittee  ddaannss  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  dd’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss  

sseelloonn  lleess  ccrriittèèrreess  dd‘‘éévvaalluuaattiioonn  éévvooqquuééss  ccii  hhaauutt..  

CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ttrrèèss  ddrraammaattiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett,,  lleess  eennttrreettiieennss  aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  dduu  cceerrccllee  ddee  

YYoouuwwaarroouu  oonntt  ééttéé  tteennuuss  àà  MMooppttii..  

EEvvaalluueerr  uunn  pprroojjeett  ccoommmmee  RREEDDDDIINN,,  ccoonnssiissttee  àà  aapppprréécciieerr  ««  ssaa  vvaalleeuurr  »»  eett  

aapppprréécciieerr  llaa  vvaalleeuurr  dd’’uunn  tteell  pprroojjeett  rreevviieenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  ::  

  AApppprréécciieerr  lleess  rrééssuullttaattss,,  eeffffeettss  eett  iimmppaaccttss  pprroodduuiittss  ppaarr  llee  pprroojjeett..  

AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ??  

  AApppprréécciieerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  nnoottaammmmeenntt,,  ccoommmmeenntt  aa--tt--iill  ééttéé  

eexxééccuuttéé  ??  

  

44..11__  LLee  MMooddèèllee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
  

LLee  MMooddèèllee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eesstt  bbaasséé  ssuurr  lleess  pprriinncciippeess  ccii--aapprrèèss  ::  

  PPoouurr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss,,  lleess  ccrriittèèrreess  uuttiilliissééss  ssoonntt  ::  llaa  

PPeerrttiinneennccee,,  ll’’EEffffiiccaacciittéé,,  ll’’EEffffiicciieennccee,,  ll’’IImmppaacctt  eett  llaa  dduurraabbiilliittéé  ;;  

  PPoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  ddeeuuxx  ccrriittèèrreess  ssoonntt  uuttiilliissééss,,  

nnoottaammmmeenntt  llaa  ccoohhéérreennccee,,  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree..  

  

LLaa  ccoohhéérreennccee  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ppiilloottaaggee  dduu  pprroojjeett  ss’’aapppprréécciiee  àà  ttrraavveerrss  

ll’’aannaallyyssee  ddee  llaa  llooggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddee  llaa  llooggiiqquuee  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  ::  
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  LLaa  llooggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ss’’iinnttéérreessssee  aauu  pprroocceessssuuss,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  

ccoohhéérreennccee  eennttrree  lleess  rreessssoouurrcceess,,  lleess  aaccttiivviittééss,,  lleess  eexxttrraannttss,,  lleess  eeffffeettss  

eett  ll’’iimmppaacctt  dduu  pprroojjeett..  

  LLaa  llooggiiqquuee  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  aannaallyyssee  llaa  ccoohhéérreennccee  dduu  ddiissppoossiittiiff  

oorrggaanniissaattiioonnnneell  aaiinnssii  qquuee  lleess  rrôôlleess  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ssttrruuccttuurreess  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  ppiilloottaaggee  dduu  pprroojjeett..  

  

LLaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  ss’’aapppprrééhheennddee  ppaarr  llaa  

ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  llaa  ddiirreeccttiioonn,,  llee  ccoonnttrrôôllee  eett  llee  ssuuiivvii  ddeess  

aaccttiivviittééss..  

  

EEnn  ddééffiinniittiivvee  llee  mmooddèèllee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddeess  ccoommppoossaanntteess  

eesssseennttiieelllleess  ccii  ––  aapprrèèss  ::    

  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss,,  eeffffeett,,  iimmppaacctt  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  dduu  pprroojjeett;;  

  

  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ppiilloottaaggee  dduu  pprroojjeett;;  

  

  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprroojjeett;;  

  

  LL’’aannaallyyssee  dduu  nniivveeaauu  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddééffiinniieess  ddaannss  llee  ccaaddrree  

llooggiiqquuee  dduu  pprroojjeett  eett  ddééttaaiillllééeess  ddaannss  lleess  ppllaannss  aannnnuueellss  ddee  ttrraavvaaiill  ;;  

  

  LLaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aaddééqquuaattiioonn  eennttrree  lleess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess,,  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  pprroojjeett  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  

rrééssuullttaattss  ddééffiinniiss  ddaannss  llee  ccaaddrree  llooggiiqquuee  ;;  

  

  LL’’aapppprréécciiaattiioonn,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ddiirreecctteess,,  ddeess  eennttrreettiieennss  

aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx,,  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess,,  llee  

nniivveeaauu  dd’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss  vviissééss  eenn  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001111  ;;  

  

  LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  lleeççoonnss  aapppprriisseess  aauu  sseeiinn  dduu  pprroojjeett  eett  cchheezz  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess  ;;  

  

  LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ppoouuvvaanntt  eexxeerrcceerr  ddeess  eeffffeettss  ppoossiittiiffss  

oouu  nnééggaattiiffss  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééssuullttaattss  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  rreessttaannttee  ;;  

  

  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ((ttaauuxx))  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  dduu  bbuuddggeett  eenn  
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rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  pprréévviissiioonnss  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  aaiinnssii  

qquuee  ll’’aannaallyyssee  ddeess  ccooûûttss  eett  bbéénnééffiicceess  ((eeffffiicciieennccee  dduu  pprroojjeett))  eett  eennffiinn    

llee  rreessppeecctt  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss  ;;  

  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ppaarr  lleess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  eenn  

vvuuee  ddee  llaa  ppéérreennnniissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ;;  

  

  LLaa  ffoorrmmuullaattiioonn  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett//oouu  rrééaajjuusstteemmeennttss  éévveennttuueellss  

((ppeerrssppeeccttiivveess))  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  dduu  pprroojjeett,,  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  

oorriieennttaattiioonnss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  eett  dduu  ddéémmaarrrraaggee  

iimmmmiinneenntt  dduu  PPDDDD--  DDIINN;;  

  

  LL’’eexxaammeenn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aannccrraaggee  dduu  pprroojjeett  ddaannss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  

pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr,,  

ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  aappppuuyyéé  ppaarr  llee  mmêêmmee  ppaarrtteennaaiirree  ffiinnaanncciieerr  ((AAssddii))  eett  

pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  lleess  aavvaannttaaggeess  eett  

iinnccoonnvvéénniieennttss  aaccttuueellss  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddaannss  llee  

PPDDDD--  DDIINN  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  

iinntteerrvveennttiioonnss  ddaannss  llee  ddeellttaa..  

  

44..22__  LLeess  ééttaappeess  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  
  

LLee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ss’’eesstt  ffaaiitt  eenn  88  ééttaappeess..  AA  CChhaaqquuee  ééttaappee  lleess  

aassppeeccttss  mméétthhooddoollooggiiqquueess  ssoonntt  aabboorrddééss  ddee  mmaanniièèrree  ssppéécciiffiiqquuee..  

 

  LL’’AApppprroocchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee  ::  PPoouurr  aassssuurreerr  ll’’aapppprroocchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee  

lleess  ccoonnssuullttaannttss  oonntt  rreeccoommmmaannddéé  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ccoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  

ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’uunn  ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  ((oouu  dd’’éévvaalluuaattiioonn  oouu  eennccoorree  

aappppeelléé  ggrroouuppee  ddee  rrééfféérreennccee))..  

  

  LL’’AAnnaallyyssee  ddooccuummeennttaaiirree  ::  EEnn  vvuuee  ddee  mmiieeuuxx  pprrééppaarreerr  llaa  pphhaassee  

dd’’eennqquuêêttee,,  uunnee  aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  sseeccoonnddaaiirreess  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  

pprrooggrraammmmee,,  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  sseess  mmiissssiioonnss  eett  oobbjjeeccttiiffss  ((iill  ss’’aaggiitt  

nnoottaammmmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  ll’’UUIICCNN  eett  WWII  ccoouuvvrraanntt  llaa  

ppéérriiooddee  ddee  nnoovveemmbbrree  22000099  àà  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001111,,  llee  ddooccuummeenntt  dduu  

pprroojjeett  ddee  RREEDDDDIINN,,  lleess  ddiifffféérreennttss  ccoommmmeennttaaiirreess  ddee  ll’’AASSDDII  ssuurr  cceess  
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rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss,,  lleess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreenncceess  eett  lleess  rraappppoorrttss  ddee  

ll’’aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  CCoommpptteess  dduu  pprroojjeett))  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuééee..  LLee  

ddooccuummeenntt  dduu  pprroojjeett  ddee  RREEDDDDIINN  aa  ccoonnssttiittuuéé  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  

ddooccuummeennttaaiirree  ééttuuddiiééee..  EEllllee  aa  ppeerrmmiiss  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  ddee  

pprréécciisseerr  llee  ccaaddrree  llooggiiqquuee  dduu  pprroojjeett,,  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  lleess  

iinnddiiccaatteeuurrss,,  lleess  qquueessttiioonnss  dd’’éévvaalluuaattiioonn,,  lleess  mmooyyeennss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  

lleess  hhyyppootthhèèsseess,,  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  dduu  pprroojjeett,,  eettcc..  LL’’aannaallyyssee  

ddooccuummeennttaaiirree  aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunnee  sséérriiee  dd’’eennttrreettiieennss  aavveecc  lleess  ddiivveerrss  

aacctteeuurrss  dduu  pprroojjeett  aa  ppeerrmmiiss  ddee  vvaalliiddeerr  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  eett  lleess  

qquueessttiioonnss  dd’’éévvaalluuaattiioonn..  

 

  LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ::  LLaa  ssttrraattééggiiee  iiddééaallee  ppoouurr  oobbtteenniirr  

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ffiiaabblleess  ssuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  pprroojjeett,,  sseess  rrééssuullttaattss,,  

lleess  ccrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  éévvooqquuééss  pplluuss  hhaauutt,,  eettcc..,,  aauurraaiitt  ccoonnssiissttéé  àà  

iinntteerrrrooggeerr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  dduu  pprroojjeett  aauu  nniivveeaauu  ddee  YYoouuwwaarroouu  eett  

KKoonnnnaa  ooùù  llee  pprroojjeett  aa  rrééaalliisséé  ddeess  aaccttiivviittééss..  MMaaiiss  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ttrrèèss  ddrraammaattiiqquuee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMooppttii  ((eett  pplluuss  

ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett)),,  iill  aa  ééttéé  ddiiffffiicciillee  

ddee  rreennccoonnttrreerr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ((ssuurrttoouutt  cceeuuxx  ddee  YYoouuwwaarroouu))  qquuii  ssoonntt  

ddiirreecctteemmeenntt  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llee  pprroojjeett..  LLaa  tteecchhnniiqquuee  

dd’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  nnoorrmmaallee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eett  aauuxx  ssiitteess  

àà  vviissiitteerr  nn’’aa  ddoonncc  ppuu  êêttrree  rreessppeeccttéé..  LL’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  

rraappppoorrtt  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eett  aauuxx  ssiitteess  àà  vviissiitteerr  aa  ééttéé  dd’’eennvviirroonn  2200%%..  

  

  LL’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  gguuiiddee  dd’’eennttrreettiieenn::  uunn  gguuiiddee  dd’’eennttrreettiieenn  pprreennaanntt  

eenn  ccoommppttee  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  lleess  ccrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  ééttéé  

ééllaabboorréé..  CCee  gguuiiddee  aa  ééttéé  vvaalliiddéé  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  ddee  ccoonnssuullttaannttss  eett  dduu  

pprroojjeett  aavvaanntt  ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  

  

  LLeess  eennqquuêêtteess  ddee  tteerrrraaiinn  ::  UUnnee  eennqquuêêttee  àà  ttrraavveerrss  ddeess  eennttrreettiieennss  

sseemmii--ddiirreeccttiiffss  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  gguuiiddee  dd’’eennttrreettiieenn  aauupprrèèss  dd’’uunn  éécchhaannttiilllloonn  

dd’’aacctteeuurrss  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuééee..    
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  LLee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  eett  aannaallyyssee  ddeess  rrééssuullttaattss  ::  iill  aa  ccoonnssiissttéé  àà  

ttrraaiitteerr,,  aannaallyysseerr  eett  iinntteerrpprréétteerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  eennqquuêêtteess  eett  

eennttrreettiieennss  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  tteerrrraaiinn..  DDeess  ccrrooiisseemmeennttss  oonntt    ééttéé  eeffffeeccttuuééss  

ppoouurr  aannaallyysseerr  lleess  ddiifffféérreennttss  rrééssuullttaattss  ppaarr  llooccaalliittéé  eett  ppaarr  aacctteeuurrss..  LLeess  

aannaallyysseess  ddee  rrééssuullttaattss  eeffffeeccttuuééeess  oonntt  ppoorrttéé,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ssuurr  ::  

LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee,,  ddee  llaa  ccoohhéérreennccee  ddee  llaa  llooggiiqquuee  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  ddee  

ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  ddee  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  ddeess  aaccttiivviittééss,,  ddee  

ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  ddee  ll’’eeffffiicciieennccee,,  ddee  ll’’iimmppaacctt,,  ddee  llaa  dduurraabbiilliittéé  eett  llaa  

ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  lleess  aaccqquuiiss  eett  

llaa  ssuuiittee  àà  ddoonnnneerr  aauu  pprroojjeett  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aavvèènneemmeenntt  dd’’uunn  

nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  ssuurr  llee  DDeellttaa  ((PPDDDD--DDIINN))..  

  

  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’aatteelliieerr  ddee  rreessttiittuuttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  

pprroovviissooiirree  ::  UUnnee  ffooiiss  ééllaabboorréé,,  llee  rraappppoorrtt  pprroovviissooiirree  aa  ééttéé  ssoouummiiss  àà  

ll’’eexxaammeenn  dduu  ccoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn..  AA  cceettttee  ééttaappee,,  lleess  

oobbsseerrvvaattiioonnss,,  rreemmaarrqquueess  eett  ssuuggggeessttiioonnss  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  àà  ll’’ééqquuiippee  ddee  

ccoonnssuullttaannttss..  

  

  LL’’ééllaabboorraattiioonn  eett  llee  ddééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  ddééffiinniittiiff  ::  IIll  ss’’aaggiitt  àà  ccee  

nniivveeaauu  dd’’iinnttééggrreerr  lleess  rreemmaarrqquueess  eett  ssuuggggeessttiioonnss  ffaaiitteess  aauu  ccoouurrss  ddee  

ll’’aatteelliieerr  ddee  rreessttiittuuttiioonn  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  ffiinnaall  qquuii  sseerraa  ddééppoosséé  aauu  pplluuss  

ttaarrdd  aapprrèèss  llaa  tteennuuee  ddee  ll’’aatteelliieerr  ddee  rreessttiittuuttiioonn..  LLee  ccoonnssuullttaanntt  PPrriinncciippaall  

rreemmeettttrraa  àà  ll’’UUIICCNN,,  lleess  ccooppiieess  dduurreess  eett  llee  ffiicchhiieerr  éélleeccttrroonniiqquuee  dduu  

rraappppoorrtt..  
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VV__  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  
 

DDaannss  cceettttee  ppaarrttiiee  dduu  rraappppoorrtt,,  nnoouuss  ttrraaiitteerroonnss  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn..  

CCoommmmee  iinnddiiqquuéé  pplluuss  hhaauutt,,  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ccrriittèèrreess  

ddee  ppeerrttiinneennccee,,  ddee  llaa  ccoohhéérreennccee  ddee  llaa  llooggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  ddee  llaa  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  ddee  

ll’’eeffffeeccttiivviittéé  ddeess  aaccttiivviittééss,,  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  ddee  ll’’eeffffiicciieennccee,,  ddee  ll’’iimmppaacctt,,  ddee  llaa  

dduurraabbiilliittéé  eett  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  lleess  

aaccqquuiiss  eett  llaa  ssuuiittee  àà  ddoonnnneerr  aauu  pprroojjeett  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aavvèènneemmeenntt  dd’’uunn  

nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  ssuurr  llee  DDeellttaa  ((PPDDDD--DDIINN))..  MMaaiiss  aauuppaarraavvaanntt,,  

pprréésseennttoonnss  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  rrééppoonnddaannttss  aauu  nniivveeaauu  ddee  YYoouuwwaarroouu  eett  

KKoonnnnaa  ((zzoonneess  ooùù  llee  pprroojjeett  aa  rrééaalliisséé  ddeess  aaccttiivviittééss))..  

  

55..11__  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  rrééppoonnddaannttss  
  

CCoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  éévvooqquuéé  ccii--hhaauutt,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ssééccuurriittaaiirree  ttrrèèss  ddrraassttiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett,,  ttoouuss  lleess  

ssiitteess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  nn’’oonntt  ppuu  êêttrree  ccoouuvveerrttss  ppaarr  ll’’éévvaalluuaattiioonn..  

NNééaannmmooiinnss  ttoouutteess  lleess  ccaattééggoorriieess  ddee  bbéénnééffiicciiaaiirreess  oonntt  ééttéé  eennttrreetteennuuss  ttaanntt  

aauu  nniivveeaauu  ddee  YYoouuwwaarroouu  ((bbéénnééffiicciiaaiirreess  eennttrreetteennuuss  àà  MMooppttii  ccoommppttee  tteennuu  ddee  

llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ttrroopp  eemmbbaarrrraassssaannttee  dduu  cceerrccllee))  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddee  

KKoonnnnaa..  

CCeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  qquuii  ssee  rreeppaarrttiisssseenntt  eenn  pplluussiieeuurrss  ccaattééggoorriieess  ssoonntt  

ccoonnssttiittuuééss  ddee  ::  

  

  LLeess  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ::  iill  ss’’aaggiitt  dduu  ccoonnsseeiilllleerr  aauuxx  aaffffaaiirreess  

ééccoonnoommiiqquueess  dduu  GGoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMooppttii  qquuii  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  

ttoouutteess  lleess  pphhaasseess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  eenn  ttaanntt  qquuee  mmeemmbbrree  

dduu  ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  dduu  pprroojjeett..  

  

  LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  

pprroojjeett  ::  IIllss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  aaccttiivviittééss  ddeess  

ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  àà  ssaavvooiirr  llaa  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ((FFoorrêêttss,,  bboouurrggoouuttiièèrreess  nnoottaammmmeenntt))  ddaannss  lleess  

nneeuuff  ((99))  ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ;;  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  
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dd’’aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ccoommppaattiibblleess  

aavveecc  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ;;  llee  RReennffoorrcceemmeenntt  

ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  

ggoouuvveerrnnaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ;;  llaa  RReecchheerrcchhee  --  aaccttiioonn  ppoouurr  

rreennffoorrcceerr  llee  rrôôllee  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ttoouutt  eenn  ccoonnsseerrvvaanntt  lleeuurr  bboonnnnee  ssaannttéé  ééccoollooggiiqquuee..  

  

  LLeess  CCoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  MMaaiirreess  ddeess  CCoommmmuunneess  

rruurraalleess  ddee  YYoouuwwaarroouu,,  ddee  BBoorroonnddoouuggoouu  eett  ddee  FFaattoommaa..  EEnn  ttaanntt  qquuee  

ssttrruuccttuurreess  ffééddéérraattiivveess  eett  mmaaîîttrreess  dd''oouuvvrraaggee  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss..  LLeess  

aauuttoorriittééss  ccoommmmuunnaalleess  ppaarrttiicciippeenntt  aauuxx  aaccttiivviittééss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  

dd''aanniimmaattiioonn  eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss    ddee  llaa  zzoonnee  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett..  EEnnffiinn,,  eelllleess  aassssuurreenntt  llaa  ffaacciilliittaattiioonn,,  llee  ssuuiivvii  

eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss..  

  

  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ddééccoonncceennttrrééss  ddee  ll’’EEttaatt::  iill  ss’’aaggiitt  àà  ccee  

nniivveeaauu  ddeess  DDiirreeccttiioonnss  RRééggiioonnaalleess  ddee  ppêêcchhee  eett  ddeess  eeaauuxx  eett  ffoorrêêttss..  

SSeelloonn  lleeuurrss  ddoommaaiinneess  ddee  ccoommppéétteenncceess,,  cceess  SSeerrvviicceess  eenn  ttaanntt  qquuee  

mmaaîîttrreess  dd’’œœuuvvrree  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  aappppoorrtteenntt  uunn  aappppuuii--ccoonnsseeiill  aauu  

pprroojjeett  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  aauu  nniivveeaauu  

ddeess  ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa..  

  

  LLeess  OONNGG  ((OOrrggaanniissaattiioonn  NNoonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaallee))  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  

OONNGG  GGRRAATT  ((GGrroouuppee  ddee  RReecchheerrcchhee  eett  dd’’AApppplliiccaattiioonn  TTeecchhnniiqquuee))  eett  

AAFFAARR  ((AAccttiioonn  ppoouurr  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ll’’AAuuttoo  pprroommoottiioonn  RRuurraallee))  qquuii  ssoonntt  

ssppéécciiaalliissééeess  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ggéénnéérraattrriicceess  ddee  

rreevveennuuss;;  ddee  ll’’OONNGG  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  qquuii  eesstt  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  

lleess  qquueessttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  

aaccttiioonnss  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  dduu  DDIINN..    
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55..22__  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ppeerrttiinneennccee  
  

LL''éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ss''aapppplliiqquueerraa  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  

àà  mmoonnttrreerr  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  sseess  oobbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  ss''aaccccoorrddeenntt  aavveecc  

lleess  bbeessooiinnss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  vviissééss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquuee  eexxiissttaanntt..    

IIll  ss’’aaggiitt  àà  ccee  nniivveeaauu  ddee  ssee  ddeemmaannddeerr  eenn  oouuttrree  ssii  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  

ssoonntt  ppeerrççuuss  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  ppaarr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss..    

DDaannss  llee  ccaass  ddee  RREEDDDDIINN,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ss''aattttaacchheerraa  àà  mmoonnttrreerr  ssii  llee  pprroojjeett  aa  

aappppoorrttéé  uunnee  rrééppoonnssee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  àà  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  eexxpprriimmééee  ppaarr  lleess  

ccoommmmuunneess  eett  lleess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  DDeellttaa..    

LLaa  qquueessttiioonn  ffoonnddaammeennttaallee  qquu’’oonn  ssee  ppoossee  àà  ccee  nniivveeaauu  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  

ccoommmmeenntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  ss''iinnssccrriivveenntt--iillss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddaannss  uunnee  

rrééppoonnssee  aauuxx  bbeessooiinnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  eett  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  55..22..11__  CCoorrrrééllaattiioonn  eennttrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  eett  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

SSeelloonn  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  rreennccoonnttrrééss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  

ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  dduu  

pprroojjeett  ss’’aaccccoorrddeenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aavveecc  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  TToouuss  

lleess  aacctteeuurrss  eennttrreetteennuuss  ((aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  

bbaassee,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  lleess  OONNGG))  ssuurr  llaa  

qquueessttiioonn  oonntt  ttrroouuvvéé  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  dduu  pprroojjeett  ttrrèèss  uuttiilleess  ((7722%%))  eett  

uuttiilleess  ((2288%%))  eett  ss’’aaccccoorrddeenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aavveecc  lleess  bbeessooiinnss  iiddeennttiiffiiééss  àà  

ssaavvooiirr  lleess  ddééffrriicchheemmeennttss  iinnccoonnttrrôôllééss,,  lleess  ffoorrtteess  rréédduuccttiioonn  ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  

ddeess  ffoorrêêttss  ,,  lleess  ccoouuppeess  aabbuussiivveess  ppoouurr  llee  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffee  eett  ddee  sseerrvviiccee,,  lleess  

ffeeuuxx  ddee  bbrroouussssee  iinnccoonnttrrôôllééss,,    lleess  ccuueeiilllleetttteess  ddee  ffrruuiittss  vveerrttss  ((nnoonn  mmûûrreess)),,  llaa  

ddééggrraaddaattiioonn  dduu  ccoouuvveerrtt  aarrbbuussttiiff  eett  ffoorreessttiieerr,,  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ffoouurrrraaggèèrreess  ((nnoottaammmmeenntt  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess)),,  ll’’aassssèècchheemmeenntt  eett  

ll’’eennssaabblleemmeenntt  ddeess  mmaarreess,,  aammeennuuiisseemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  aaqquuaattiiqquueess  eett  

hhaalliieeuuttiiqquueess,,  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  llaa  ffaauunnee,,  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’aavviiffaauunnee,,  lleess  

ccoonnfflliittss  lliiééss  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..    
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LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  ccoonnffiirrmmee  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt..  

  

TTaabblleeaauu  11  ::  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ssuurr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  
  

AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  

oobbjjeeccttiiffss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

pprriioorriittééss  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  
EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

TTrrèèss  UUttiilleess  5599  7722%%  

UUttiilleess  2233  2288%%  

PPeeuu  UUttiilleess  00  00,,0000%%  

IInnuuttiilleess  00  00,,0000%%  
SSoouurrccee  ::  EEnnqquuêêttee  ddeess  ccoonnssuullttaannttss  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  mmoonnttrree  qquuee  llee  pprroojjeett  aa  ééttéé  ppeerrttiinneenntt  ccaarr  ttoouuss  lleess  

rrééppoonnddaannttss  eessttiimmeenntt  qquuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  ssoonntt  ssooiitt  uuttiilleess  ssooiitt  ttrrèèss  

uuttiilleess..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  ppeerrççuuss  ddee  llaa  mmêêmmee  

mmaanniièèrree  ppaarr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss..  

55..22..22__  CCoorrrrééllaattiioonn  eennttrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  eett  lleess  PPAAEE  ddeess  CCoommmmuunneess  

LLee  bbiieenn--ffoonnddéé    dduu  pprroojjeett  sseelloonn  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  rrééssiiddee  ddaannss  ssoonn  

aarrrriimmaaggee  aauuxx  ppllaannss  dd’’aaccttiioonnss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddeess  ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa  

qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett..    

  

LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddee  ppaarr  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  tteennttee  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddaannss  llee  DDeellttaa  

IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ppoouurr  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eett  

dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ffaaccee  aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  

cclliimmaattiiqquuee..    

SSeelloonn  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  lleess  OONNGG  

ppaarrtteennaaiirreess,,  cceett  oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  eesstt  eenn  ppaarrffaaiittee  hhaarrmmoonniiee  ((110000%%  ddeess  

ooppiinniioonnss))  aavveecc  lleess  ppllaannss  dd’’aaccttiioonnss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ddeess  ccoommmmuunneess  

ccoommmmee  ll’’iinnddiiqquuee  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  ::  

TTaabblleeaauu  22  ::  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss,,  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  OONNGG  ssuurr  

ll’’oobbjjeeccttiiff  GGlloobbaall  dduu  pprroojjeett  
  

AApppprréécciiaattiioonn  EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

OObbjjeeccttiiff  gglloobbaall  eenn  hhaarrmmoonniiee  aavveecc  lleess  

PPAAEE    
1122  110000%%  

OObbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ppaass  eenn  hhaarrmmoonniiee  

aavveecc  lleess  PPAAEE    
00  00%%  

SSaannss  ooppiinniioonnss  00  00%%  
SSoouurrccee  ::  EEnnqquuêêttee  ddeess  ccoonnssuullttaannttss  

NN..BB  ::  PPAAEE  ==  PPllaann  dd’’AAccttiioonn  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  



 2277  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  mmoonnttrree  qquuee  lleess  aacctteeuurrss  nnoottaammmmeenntt  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  

llooccaalleess,,  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  lleess  OONNGG  ppaarrtteennaaiirreess  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  uunnee  

ppaarrffaaiittee  iinntteerrddééppeennddaannccee  eennttrree  ll’’oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  dduu  PPrroojjeett  RREEDDDDIINN  eett  lleess  

PPAAEE..  DDoonncc  ll’’oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  dduu  pprroojjeett  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  

éénnoonnccééeess  ddaannss  lleess  PPAAEE  ddeess  ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa  dd’’ooùù  ssaa  ppeerrttiinneennccee..  

    

55..33__  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  CCoohhéérreennccee  
  

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoohhéérreennccee,,  EEllllee  eesstt  aannaallyyssééee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooggiiqquuee  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooggiiqquuee  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee..  

55..33..11__  CCoohhéérreennccee  ddee  llaa  llooggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn    

LL’’aannaallyyssee  dduu  ccaaddrree  llooggiiqquuee  dduu  pprroojjeett  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnssttaatteerr  uunnee  ccoohhéérreennccee  

eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  éélléémmeennttss  ddee  llaa  llooggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett,,  àà  

ssaavvooiirr,,  lleess  rreessssoouurrcceess,,  lleess  aaccttiivviittééss,,  lleess  rrééssuullttaattss,,  lleess  eeffffeettss  eett  ll’’iimmppaacctt..  

EEnn  pprreennaanntt  ll’’eexxeemmppllee  dd’’uunnee  cchhaaiinnee  ddee  rrééssuullttaatt  dduu  ccaaddrree  llooggiiqquuee  dduu  pprroojjeett  

llee  ccaarraaccttèèrree  ccoohhéérreenntt  ddee  llaa  llooggiiqquuee  ppeeuutt  ss’’aapppprréécciieerr..    

EEnn  eeffffeett,,  ssii  ::  

  SSii  lleess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess,,  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

aaccttiivviittééss  rreellaattiivveess  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  ss’’eeffffeeccttuuee    

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  aannnnuueellllee;;  

  SSii  lleess  aaccttiivviittééss  ssoonntt  rrééaalliissééeess  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  pprrooggrraammmmaattiioonn  

aannnnuueellllee,,  aalloorrss  oonn  ppeeuutt  ss’’aatttteennddrree  àà  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  eett  

mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  

ddiifffféérreenntteess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  DDeellttaa;;  

  SSii  lleess  ccaappaacciittééss  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee  ssoonntt  

rreennffoorrccééeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  aalloorrss  lleeuurrss  ppeerrffoorrmmaanncceess  sseerroonntt  aamméélliioorrééeess  ;;  

  LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee  ccoonnttrriibbuueerraa  ddoonncc  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  

ppeerrffoorrmmaattiioonn  dduu  pprroojjeett..    

  

SSeelloonn  lleess  aannaallyysseess  eett  lleess  ooppiinniioonnss  ddee  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  ((lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  

llooccaalleess,,  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  lleess  OONNGG  ppaarrtteennaaiirreess))  llaa  qquuaalliittéé  dduu  
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mmééccaanniissmmee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  qquuii  ss’’oobbsseerrvvee  àà    ttrraavveerrss  lleess  pprriinncciippeess  éénnoonnccééss  

ccii--ddeessssuuss  eett  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss,,  ccoonnffèèrree  aauu  

pprroojjeett  ssaa  ccoohhéérreennccee..  

PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ppllaannss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall,,  llee  pprroojjeett  eesstt  eenn  ccoohhéérreennccee  

aavveecc    lleess  ppllaannss  dd’’aaccttiioonn  ddeess  ccoommmmuunneess  sseelloonn  lleess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  

rreennccoonnttrrééss..    

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  ssttrraattééggiieess  dd’’aaccttiioonn,,  eenn  pplluuss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

ddééccoonncceennttrrééeess  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  

ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  aayyaanntt  uunnee  ggrraannddee  eexxppeerrttiissee  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall,,  

lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  oonntt  ééttéé  

ssoolllliicciittééeess  ppaarr  ll’’UUIICCNN  eett  WWeettllaannddss  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  lleess  

ddiifffféérreenntteess  aaccttiivviittééss  iinnssccrriitteess  ddaannss  lleess  ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett..    

CC’’eesstt  ddoonncc  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  qquuii  aa  ééttéé  llaa  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee  aaddooppttééee  ppaarr  ll’’UUIICCNN  eett  

WWeettllaannddss  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llee  pprroojjeett..    

LLee  ddééffiicciitt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  UUIICCNN  eett  AASSDDII  eett  eennttrree  UUIICCNN  eett  

WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  nn’’oonntt  ppaass  ffaavvoorriisséé  uunn  bboonn  rraappppoorrttaaggee  ssuurr  lleess  

ddiifffféérreenntteess  rrééaalliissaattiioonnss..    

55..33..22__  CCoohhéérreennccee  ddee  llaa  llooggiiqquuee  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  

LLeess  ddiifffféérreenntteess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  ooppiinniioonnss  mmoonnttrreenntt  àà  ccee  nniivveeaauu  qquuee  llaa  

ssttrraattééggiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddee  ppiilloottaaggee  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  rreeppoosseenntt  ssuurr  uunn  

eennsseemmbbllee  ddee  ppaarrtteennaaiirreess  qquuii  pprriivviillééggiiee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ffaaççoonn  eeffffiiccaaccee  eett  eeffffiicciieennttee..  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ccaaddrree  llooggiiqquuee  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llee  

ddiissppoossiittiiff  oorrggaanniissaattiioonnnneell  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  llee  ppiilloottaaggee  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  

pprroojjeett  ééttaaiitt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  ((sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess,,  aauuttoorriittééss  

aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  OONNGG,,  CCoolllleeccttiivviittééss,,  eettcc..))..  

LLee  sscchhéémmaa  oorrggaanniissaattiioonnnneell  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  llee  ppiilloottaaggee  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  

pprroojjeett  eesstt  bbiieenn  aaddaappttéé  aauu  ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall  dduu  PPrroojjeett..  LLeess  rrôôlleess  eett  

rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  cchhaaqquuee  aacctteeuurr  eesstt  bbiieenn  ddééffiinnii..  OOnn  nnee  ccoonnssttaattee  ppaass  ddee  

cchheevvaauucchheemmeenntt  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss..  CChhaaqquuee  aacctteeuurr  jjoouuee  ssaa  ppaarrttiittiioonn  eenn  

vvuuee  dd’’aatttteeiinnttee  aavveecc  eeffffiiccaacciittéé  eett  eeffffiicciieennccee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett..    
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55..44__  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  
  

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffeeccttiivviittéé,,  lleess  ppooiinnttss  ccii--aapprrèèss  oonntt  ééttéé  eexxaammiinnééss  ppaarr  

ll’’éévvaalluuaattiioonn  ::  

  LLaa  mmaattéérriiaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ;;  

  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ;;    

  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ;;    

  lleess  mméétthhooddeess  eett  pprrooccéédduurreess  ssuuiivviieess..  

55..44..11__  LLaa  mmaattéérriiaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  

LLeess  ddiifffféérreenntteess  rrééaalliissaattiioonnss  ddeess  ccoommppoossaanntteess  àà  ssaavvooiirr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  llee  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess  ssoonntt  ppeerrcceeppttiibblleess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  mmaallggrréé  

lleess  ddiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn..    

CCeess  ddiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  uunnee  iimmpplliiccaattiioonn  ccoonnvveennaabbllee  eett  ccoohhéérreennttee  ddeess  

sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess,,  ddeess  OONNGG,,  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ddeess  

rreessssoouurrcceess  ((ppooppuullaattiioonnss))  ddaannss  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  eett  lleeuurr  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ssoonntt  eennttrree  aauuttrreess  lleess  rraaiissoonnss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ppeerrmmiiss  aauuxx  aaccttiioonnss  

eennttrreepprriisseess  dd’’aatttteeiinnddrree  ttoouuss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss  eett  lleess  rrééssuullttaattss  

eessccoommppttééss..  

DDeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  ssuuiivvii//ccoooorrddiinnaattiioonn  qquuii  oonntt  ééttéé  mmiiss  

eenn  ppllaaccee  ppoouurr  vvéérriiffiieerr  ll''aavvaanncceemmeenntt  ddee  ll''eexxééccuuttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  sseess  eeffffeettss  

ssuurr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  uuttiilliissééss  eeffffiiccaacceemmeenntt  sseelloonn  lleess  ccoonnssttaattss  

ddee  llaa  mmiissssiioonn..  

  

PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  qquuii  eesstt  ppiilloottéé  ppaarr  

WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  lleess  rrééssuullttaattss  pprroovviieennnneenntt  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  eenn  

pprreemmiieerr  lliieeuu  eett  dd’’uunn  aauuttrree  pprroojjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  qquuii  

ccooffiinnaannccee  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviisstteess  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llaa  mmêêmmee  tthhéémmaattiiqquuee    eett  

ssoonntt      ddiirriiggééss  ppaarr  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  ll’’EENNII//AABBTT,,  ll’’IINNRRSSPP  eett  llee  

LLaabboorraattooiirree  NNaattiioonnaallee  ddeess  EEaauuxx  ((LLRREEMM)),,  cchhaaccuunnee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  

ddiifffféérreenntteess  eexxppeerrttiisseess..  
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LLaa  rraaiissoonn  ffoonnddaammeennttaallee  ddee  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  qquuii  ssoonntt  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  oobbtteennuuss  ((ggrrââccee  àà  ll’’iinntteerraaccttiioonn  aavveecc  dd’’aauuttrreess  pprrooggrraammmmeess  qquuee  

ppiillootteenntt  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  rreecchheerrcchhee))  ssoonntt  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  eett  ddoonncc  ddeess  

eessssaaiiss  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiiss  ttoottaalleemmeenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  

ppoouurr  uunnee  aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn..  DDeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  ((lleess  eessssaaiiss))  

ddooiivveenntt  ccoonnttiinnuueerr  aauu  mmooiinnss  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrrooiiss  ((33))  aannss  ppoouurr  

ccoonnffiirrmmeerr  lleess  rrééssuullttaattss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  oobbtteennuuss..  

TToouutteeffooiiss,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  lleess  nnoommbbrreeuusseess  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  

ppeerrcceeppttiibblleess  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  ccoonncceerrnnaanntt  

llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn,,  pprroovviieennnneenntt  ddee  pprrooggrraammmmeess  aannttéérriieeuurrss  

ffiinnaannccééss  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  WWeettllaannddss  

IInntteerrnnaattiioonnaall..  CCeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ccoonnffiirrmméé  ppaarr  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ddee  

ll’’EENNII  EEBBTT,,  ll’’IINNRRSSPP  eett  llee  LLaabboorraattooiirree  NNaattiioonnaallee  ddeess  EEaauuxx  ((LLNNEE))  qquuii  

ppaarrttiicciippeenntt  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  ––  

aaccttiioonn  ddee  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall..  

  

EEnnffiinn,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  GGeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  CCaappiittaalliissaattiioonn,,  

ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eesstt  ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  ddeess  oouuttiillss  ddee  ssuuiivvii--

éévvaalluuaattiioonn  eett  ddee  ccoolllleecctteess  ddeess  ddoonnnnééeess  oonntt  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  LLeess  oouuttiillss  ddee  

ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddaannss  llee  DDIINN  oonntt  ééttéé  hhaarrmmoonniissééss..  TToouutteess  

cceess  rrééaalliissaattiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ssoonntt  ppeerrcceeppttiibblleess..  

55..44..22__  LLaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  

PPoouurr  aapppprréécciieerr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  

ccoommppoossaanntteess  àà  ssaavvooiirr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss,,  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  

llooccaalleess,,  ddeess  ooppiinniioonnss  oonntt  ééttéé  aappppoorrttééeess  ppaarr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee  qquuii  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  pprroojjeett  

RREEDDDDIINN..    
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LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceess  ooppiinniioonnss  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  

bbaassee  mmoonnttrreenntt  qquuee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceess  ttrrooiiss  ((33))  

ccoommppoossaanntteess  eesstt  ssaattiissffaaiissaannttee  ((7755,,0000%%)),,  ttrrèèss  ssaattiissffaaiissaannttee  ((33,,0000%%))  eett  

nnoonn  ssaattiissffaaiissaannttee  ((2222,,0000%%))  ccoommmmee  llee  mmoonnttrree  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  ::  

TTaabblleeaauu  33  ::  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee  ssuurr  llaa  

qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  
  

AApppprréécciiaattiioonn  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  

rrééaalliissaattiioonnss  
EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

SSaattiissffaaiissaanntt  6655  7755,,0000%%  

TTrrèèss  ssaattiissffaaiissaanntt  33  33,,0000%%  

NNoonn  ssaattiissffaaiissaanntt  1199  2222,,0000%%  
SSoouurrccee  ::  EEnnqquuêêttee  ddeess  ccoonnssuullttaannttss  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  llaaiissssee  eennttrreevvooiirr  uunn  ffaaiitt  ssaaiillllaanntt  cc’’eesstt  àà  ddiirree  uunnee  

ppoorrttiioonn  iimmppoorrttaannttee  ((2222,,0000%%))  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  

bbaassee  eessttiimmeenntt  qquuee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  eesstt  nnoonn  ssaattiissffaaiissaannttee  eenn  

rraaiissoonn  nnoottaammmmeenntt  ddee  lleeuurr  ééttaatt  ddééggrraaddaabbllee..      

  

CCeess  ooppiinniioonnss  oonntt  ééttéé  ccoonnffiirrmmééeess  ppaarr  lleess  ccoonnssttaattss  ssuurr  tteerrrraaiinn  ::  

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  

ddééggrraaddééss  ::  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiièè,,  

lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  ddee  DDiiaannggoouuddiièè  ((99  hhaa  ssuurr  664466  

hhaa)),,  NN’’GGaannaa  ((55  hhaa  ssuurr  110000  hhaa)),,  DDiiaanngguuii  MMooddyy  ((33  hhaa  ssuurr  336600  hhaa)),,  

MM’’BBiibbaa  ((33  hhaa  ssuurr  112277  hhaa))  ;;    lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  llaa  mmaarree  

ddee  TTiiooffooll  ssoonntt  aapppprréécciiééss  nnoonn  ssaattiissffaaiissaanntt  ppaarr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee..  SSeelloonn  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eett  lleess  ccoonnssttaattss  

eeffffeeccttuuééss,,  llee  ttaauuxx  ddee  rrééuussssiittee  ((ccoommpprriiss  eennttrree  1100  eett  2200%%))  ddeess  ffoorrêêttss  

rrééhhaabbiilliittééss  eesstt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  eenn  rraaiissoonn  nnoottaammmmeenntt  dd’’uunn  mmaannqquuee  ddee  

ssuuiivvii  eett  dd’’eennttrreettiieenn  ddeess  jjeeuunneess  ppllaannttss  dd’’aarrbbrreess..  LLaa  mmaarree  ddee  TTiiooffooll  

rrééhhaabbiilliittéé  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssuurr  llee  ppooiinntt  dd’’êêttrree  ddééggrraaddéé  àà  ccaauussee  dd’’uunn  

mmaannqquuee  ddee  ssuuiivvii  eett  dd’’eennttrreettiieenn..  PPoouurr  llee  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiièè,,  iill  aa  

ééttéé  ccoonnssttaattéé  aauussssii  qquuee  ssaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  rreevviieenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss  

lleess  pprriioorriittééss  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee  aauu  

nniivveeaauu  ddee  cceettttee  llooccaalliittéé..  CCeett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  mmeett  eenn  éévviiddeennccee  llee  

mmaannqquuee  ddee  dduurraabbiilliittéé  ddee  cceettttee  iinnffrraassttrruuccttuurree  eenn  rraaiissoonn  dduu  mmaannqquuee  
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dd’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  eexxppllooiitteenntt  llee  

cchheennaall..  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ttoouutteess  cceess  rrééaalliissaattiioonnss,,  llee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  

ddeevvrraaiitt  ddaannss  ssoonn  aapppprroocchhee  gglloobbaallee  eexxiiggeerr  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

pphhyyssiiqquuee  ((àà  ttrraavveerrss  ll’’aapppprroocchhee  HHaauuttee  IInntteennssiittéé  ddee  MMaaiinn  dd’’œœuuvvrree))  eett  

ffiinnaanncciièèrree  ((àà  ttrraavveerrss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  

ddee  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  llooccaalleess  ppoouurr  eennttrreetteenniirr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  

rrééaalliissééeess  oouu  rrééhhaabbiilliittééss))..  PPaarr  aaiilllleeuurrss  llaa  qquuaalliittéé  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliittéé  ddeess  

CCVVGG  eett    CCLLGG  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  eesstt  aapppprréécciiéé  ttrrèèss  

ssaattiissffaaiissaanntt  ppaarr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  àà  llaa  bbaassee..  

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess  ::  sseelloonn  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  lleess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss  

aamméénnaaggééss  ssoouuffffrreenntt  ddee  llaa  ddiivvaaggaattiioonn  ddeess  aanniimmaauuxx  mmaallggrréé  lleess  

ccllôôttuurreess  ggrriillllaaggééss..  LLaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  ccoonnssttaattéé  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  

ddee  cceess  ccllôôttuurreess  ééttaaiieenntt  mmaall  rrééaalliissééss..  LLeess  ddiissttaanncceess  eennttrree  ddeeuuxx  

ppootteeaauuxx  nnee  ssoonntt  ppaass  rreessppeeccttééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprreessccrriippttiioonnss  

tteecchhnniiqquueess  ((ggéénnéérraalleemmeenntt  llaa  ddiissttaannccee  eennttrree  ddeeuuxx  ppootteeaauuxx  eesstt  dd’’uunn  

mmèèttrree)),,  ccee  qquuii  ffaavvoorriissee  llaa  ppéénnééttrraattiioonn  ddeess  aanniimmaauuxx  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  

ddee  cceess  ppéérriimmèèttrreess..  DDee  pplluuss,,  iill  nn’’eexxiissttee  aauu  nniivveeaauu  dd’’aauuccuunn  ppéérriimmèèttrree  

uunnee  bbrriissee  vveenntt  ((hhaaiiee  vviivvee))  ccee  qquuii  ffaavvoorriissee  aauussssii  llaa  vveerrssee  ddee  llaa  

ccllôôttuurree  ggrriillllaaggééee  eett  ddeess  jjeeuunneess  ppllaannttss..  PPoouurr  rreennffoorrcceerr  cceess  

ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss,,  llee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddooiitt  ccoonnssoolliiddeerr  lleess  

ccllôôttuurreess  ggrriillllaaggééeess  ppaarr  ddeess  hhaaiieess  vviivveess  ((ppaarr  eexxeemmppllee  EEuupphhoorrbbiiaa,,  qquuii  

eesstt  rraarreemmeenntt  bbrroouuttéé  ppaarr  lleess  aanniimmaauuxx))..  PPaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmiiccrroo--ccrrééddiitt,,  

llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ccrrééddiitt    mmiiss  eenn  ppllaaccee  àà  ttrraavveerrss  GGRRAATT  nn’’eesstt  ppaass  uunn  

ssyyssttèèmmee  ppéérreennnnee  ppuuiissqquu’’iill  eesstt  ttrroopp  iinnffoorrmmeell  mmêêmmee  ssii  lleess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ll’’aapppprréécciieenntt  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  

ssuuppéérriieeuurr  àà  7700%%..  PPoouurr  rreennddrree  llee  ssyyssttèèmmee  ppéérreennnnee,,  llee  pprroojjeett  

RREEDDDDIINN  ddooiitt  iinncciitteerr  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  fféémmiinniinnss  àà  ccoollllaabboorreerr  aavveecc  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  mmiiccrrooffiinnaannccee  pplluuss  ffoorrmmeelllleess  eett  pplluuss  rriiggoouurreeuusseess  ddaannss  

llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssuuiivvii  ddeess  rreessssoouurrcceess..  CCeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  

MMiiccrrooffiinnaannccee  ((qquuii  ppoossssèèddeenntt  uunnee  llaarrggee  eexxppéérriieennccee  eenn  llaa  mmaattiièèrree))  
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oonntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’ooccttrrooyyeerr  pplluuss  ddee  ccrrééddiitt..  EEtt  eennffiinn,,  eelllleess  

ppaarrvviieennnneenntt  àà  mmiieeuuxx  ggéérreerr  lleess  rriissqquueess  qquuee  GGRRAATT  eett  AAFFAARR  qquuii  nnee  

ssoonntt  ppaass  aauuttoorriissééss  àà  ffaaiirree  ddee  ll’’iinntteerrmmééddiiaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  

llooccaalleess  ::  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ss’’oobbsseerrvvee  

ssuurrttoouutt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  mmaattéérriieellllee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  eett  lleess  

tthhèèmmeess  aabboorrddééss..  LLaa  mmiissssiioonn  aa  ccoonnssttaattéé  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee))  oonntt  aapppprréécciiéé  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  mmaattéérriieellllee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ffoorrmmaattiioonnss  qquuii  oonntt  ééttéé  

eeffffeeccttuuééeess..  DDee  pplluuss,,  sseelloonn  cceess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,    lleess  tthhèèmmeess  aabboorrddééss  

pprreennnneenntt  eenn  ccoommppttee  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  

ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  mmooyyeennss  

dd’’eexxiisstteennccee  aalltteerrnnaattiivvee..  

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee--aaccttiioonn  ::  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  

ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ss’’oobbsseerrvvee  aauu  

nniivveeaauu  ddee  llaa  rrééppuuttaattiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  qquuii  ppiillootteenntt  lleess  pprrooggrraammmmeess  

ddee  rreecchheerrcchhee  ddee  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall..  CCoommppttee  tteennuu  ddeess  

eexxppeerrttiisseess  ddee  cceess  ssttrruuccttuurreess  eett  sseelloonn  lleess  ccoonnssttaattss,,  llaa  qquuaalliittéé  ddee  

rrééaalliissaattiioonnss  oobbtteennuueess  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  ccoommppoossaannttee  eesstt    ssaattiissffaaiissaannttee..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  dd’’aapppprréécciieerr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  

cceettttee  ccoommppoossaannttee  àà  ttrraavveerrss  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ppuuiiss  qquuee  

bbeeaauuccoouupp  ddee  rrééssuullttaattss  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  nnee  

ssoonntt  ppaass  ccoommppllèètteemmeenntt    àà  llaa  ppoorrttééee  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ((bbéénnééffiicciiaaiirreess))..  

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  GGeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  

CCaappiittaalliissaattiioonn  ::  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  àà  

ssaavvooiirr  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  ll’’ééqquuiippee  dduu  pprroojjeett,,  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  

SSIIGG,,  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess,,  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  

ppllaann  ddee  ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn,,  eettcc..  ppaarr  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess  rreennccoonnttrrééss  

((OONNGGss,,  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess,,  ccoolllleeccttiivviittééss))  mmoonnttrree  ddiivveerrsseess  ooppiinniioonnss..  

LLaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  ccoommppoossaannttee  eesstt  
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ssaattiissffaaiissaannttee  ((8811,,8811%%)),,  ttrrèèss  ssaattiissffaaiissaannttee  ((1188,,1188%%))  eett  nnoonn  

ssaattiissffaaiissaannttee  ((00,,0000%%))  ccoommmmee  llee  mmoonnttrree  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  ::  

  

TTaabblleeaauu  44  ::  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  dduu  PPrroojjeett  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  

rrééaalliissaattiioonnss  

AApppprréécciiaattiioonn  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  

rrééaalliissaattiioonnss  
EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

SSaattiissffaaiissaanntt  99  8811,,8811%%  

TTrrèèss  ssaattiissffaaiissaanntt  22  1188,,1188%%  

NNoonn  ssaattiissffaaiissaanntt  00  00,,0000%%  
SSoouurrccee  ::  EEnnqquuêêttee  ddeess  ccoonnssuullttaannttss  

  

DDee  ll’’aannaallyyssee  ddee  ccee  ttaabblleeaauu,,  oonn  ccoonnssttaattee  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  

aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ppoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  

ccoommppoossaannttee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn  eesstt  ssaattiissffaaiissaannttee..  

  

55..55__  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffiiccaacciittéé  
  

IIll  ss’’aaggiirraa  ddee  vvéérriiffiieerr  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  pprréévvuuss  oonntt  ééttéé  

aatttteeiinnttss  eett  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rrééssoouuddrree  lleess  pprroobbllèèmmeess  

iiddeennttiiffiiééss..    

LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnççuu  ppoouurr  dduurreerr  33  ((ttrrooiiss))  aannss..  IIll  aa  ééttéé  

mmaarrqquuéé  ppaarr  ddeess  ppéérriiooddeess  dd’’aarrrrêêttss  qquuii  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  iinnfflluueennccéé  llee  

ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss..    

LLee  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt  ddoonnnnee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddaannss  llee  tteemmppss  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett..  

TTaabblleeaauu  44  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddaannss  llee  tteemmppss  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  PPrroojjeett  
    

AAnnnnééeess  

dduu  

pprroojjeett  

EElléémmeennttss  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  

NNoommbbrree  ddee  mmooiiss  

pprréévvuuss  ppoouurr  rrééaalliisseerr    

lleess  aaccttiivviittééss  

NNoommbbrree  ddee  mmooiiss  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  

EEccaarrttss  ((mmooiiss  ddee  

rruuppttuurree  //ssuussppeennssiioonn  

ddeess  aaccttiivviittééss))  

22000099  NNoovveemmbbrree  --  DDéécceemmbbrree  NNoovveemmbbrree  àà  DDéécceemmbbrree  00  mmooiiss  

22001100  JJaannvviieerr  àà  DDéécceemmbbrree  JJaannvviieerr  àà  SSeepptteemmbbrree  33  mmooiiss  

22001111  JJaannvviieerr  àà  DDéécceemmbbrree  OOccttoobbrree  àà  DDéécceemmbbrree  99  mmooiiss  

TTOOTTAAUUXX  2266  mmooiiss  1144  mmooiiss  1122  mmooiiss  
SSoouurrccee  ::  UUnniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  

--  CCoommmmeennttaaiirreess  

DDoouuzzee  ((1122))  mmooiiss  dd’’iinnaaccttiivviittéé  oonntt  mmaarrqquuéé  llaa  vviiee  dduu  pprroojjeett..  SSeeuulleemmeenntt  1144  

((qquuaattoorrzzee))  mmooiiss  oonntt  ééttéé  mmiiss  àà  pprrooffiitt  ppoouurr  aappppuuyyeerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ccee  pprroojjeett..  DDoonncc  lleess  ppéérriiooddeess  dd’’aarrrrêêtt  ppeeuuvveenntt  ffoorrtteemmeenntt  

iinnfflluueennccééeess  llee  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss..  

  

LL’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ssee  mmeessuurree  ppaarr  llee  ddeeggrréé  dd’’aatttteeiinnttee  ddee  sseess  

oobbjjeeccttiiffss..  
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  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  

ddééggrraaddééss  ::  eenn  ccoommppaarraanntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss  ((aaccttiivviittééss))  

aatttteenndduuss  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  rrééaalliissaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  

cceettttee  ccoommppoossaannttee,,  oonn  ppeeuutt  ffaaiirree  uunnee  aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé..  

LLee  ttaabblleeaauu  ccii  ––  aapprrèèss  ddoonnnnee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

ccoommppoossaannttee..  

TTaabblleeaauu  55  ::  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  dduu  PPrroojjeett  
  

AAccttiivviittééss  OObbjjeeccttiiffss  RRééaalliissaattiioonnss  EEccaarrttss  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

DDiiaaggnnoossttiicc  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  cchheennaall  ddee  

DDiiaannggoouuddiiéé  
11  11  00  110000%%  

SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  

eett  llaa  ccoommmmiissssiioonn  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee    àà  llaa  

ggeessttiioonn  dduu  cchheennaall  

11  11  00  110000%%  

AAppppuuyyeerr  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  bbeerrggeess  

dduu  DDiiaannggoouuddiiéé  
11  11  00  110000%%  

AAppppuuyyeerr  llee  ccuurraaggee  dduu  cchheennaall  11  00  11  00%%  

SSuuiivvrree  eett  éévvaalluueerr  lleess  

ppaarraammèèttrreess  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  cchheennaall  
11  00  11  00%%  

CCoonndduuiirree  ll’’ééttuuddee  ddiiaaggnnoossttiiqquuee  

ssuurr  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ffoorrêêttss  

ddee    DDeennttaaggaa  eett  NNggaannaa  
11  11  00  110000%%  

DDiiffffuusseerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  

ééttuuddeess  
11  11  00  110000%%  

PPoouurrssuuiivvrree  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  

ppaarrttiieess  ddééggrraaddééeess  ddaannss  lleess  

ffoorrêêttss  eett  lleess  bboouurrggoouuttiièèrreess  
55  11  44  2200%%  

CCoonndduuiirree  uunnee  ééttuuddee  

ddiiaaggnnoossttiiqquuee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

ffoorrêêttss  eett  ppââttuurraaggeess  ddeess  44  

nnoouuvveelllleess    ccoommmmuunneess  

11  11  00  110000%%  

DDiiffffuusseerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  

ll’’ééttuuddee  ddiiaaggnnoossttiiqquuee  
11  11  00  110000%%  

FFoorrmmeerr  lleess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  ssuurr  

lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  rreessttaauurraattiioonn  

ddeess  ffoorrêêttss  eett  ppââttuurraaggeess  
11  11  00  110000%%  

AAppppuuyyeerr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  

rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  eett  

ppââttuurraaggeess  
44  44  00  110000%%  

AAppppuuyyeerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  

CCVVGG  eett  CCLLGG  ddeess  ffoorrêêttss  eett  

ppââttuurraaggeess    ddaannss  lleess  nnoouuvveelllleess  

ccoommmmuunneess  

33  33  00  110000%%  

MMooyyeennnnee  dd’’eexxééccuuttiioonn        7788,,4466%%  

SSoouurrccee  ::  CCoonnssuullttaannttss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  
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LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  mmoonnttrree  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  vvaarriiaanntt  eennttrree  00  eett  

110000%%..  LLaa  mmooyyeennnnee  dd’’eexxééccuuttiioonn  eesstt  ddee  7788,,4466%%  ppoouurr  cceettttee  ccoommppoossaannttee  

dduu  pprroojjeett..  

CC’’eesstt  uunnee  mmooyyeennnnee  ccoonnssiiddéérraabbllee  mmaallggrréé  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree  

iimmppoorrttaannttee..    

CCee  ttaauuxx  aa  ééttéé  oobbtteennuu  ggrrââccee  aauuxx  rrééaalliissaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  lleess  qquuaattrree  

((44))  llooccaalliittééss  nnoottaammmmeenntt  YYoouuwwaarroouu,,  BBoorroonnddoouuggoouu,,  BBaassssiirroo  eett  FFaattoommaa))..  

MMaaiiss  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaalleess,,  llaa  mmooyyeennnnee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  hhaauutteemmeenntt  

ssiiggnniiffiiccaattiiff  nn’’eeûûtt  ééttaaiitt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree..  LLaa  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree  ddeess  

aaccttiivviittééss  ((1122  mmooiiss  ddee  rruuppttuurree  cc''eesstt--àà--ddiirree  OOccttoobbrree,,  NNoovveemmbbrree,,  

DDéécceemmbbrree  22001100,,  JJaannvviieerr--SSeepptteemmbbrree  22001111))  ssuuiittee  àà  uunn  aauuddiitt  

eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  dduu  pprroojjeett  aa  iimmppaaccttéé  ssuurr  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  

oobbjjeeccttiiffss..  

MMaallggrréé  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquu’’iill  yy’’aa  eeuu  eeffffiiccaacciittéé  ppuuiissqquuee  llaa  

mmooyyeennnnee  ddeess  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddééppaassssee  lleess  5500%%..    

  

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess::  eenn  ccoommppaarraanntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss  aauuxx  

rrééaalliissaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee,,  oonn  ppeeuutt  

ffaaiirree  uunnee  aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé..  LLee  ttaabblleeaauu  ccii  ––  aapprrèèss  ddoonnnnee  

llaa  ssiittuuaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee..  

TTaabblleeaauu  66  ::  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  

aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  dduu  PPrroojjeett  
  

AAccttiivviittééss  OObbjjeeccttiiffss  RRééaalliissaattiioonnss  EEccaarrttss  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

FFoorrmmaattiioonn  ddeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  ddeess  ccaaiisssseess  

dd’’ééppaarrggnnee  eett  ddee  ccrrééddiitt  ddeess  ffeemmmmeess  
1122  1122  00  110000%%  

AAppppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  nnoouuvveelllleess  ccaaiisssseess  

dd’’ééppaarrggnnee  eett  ddee  ccrrééddiitt  fféémmiinniinneess  
88  88  00  110000%%  

SSuuiivvii  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  

fféémmiinniinnss  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  ggéénnéérraattrriicceess  ddee  

rreevveennuuss  eett  ddee  ccrrééddiitt  
1122  1122  00  110000%%  

AAppppuuii  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’aaggrrooffoorreesstteerriiee  

ddaannss  lleess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss  
1122  1100  22  8833,,3333%%  

VVuullggaarriissaattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  aamméélliioorrééeess  ddee  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess    pprroodduuiittss    aaggrriiccoolleess    eett  

ffoorreessttiieerrss  
22  11  11  5500%%  

AAppppuuii  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppééppiinniièèrreess  pprriivvééeess  

ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ppllaannttss  
11  00  11  00%%  

AAppppuuii  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ppiisscciiccuullttuurree  11  00  11  00%%  

MMooyyeennnnee  dd’’eexxééccuuttiioonn        6611,,9900%%  
SSoouurrccee  ::  CCoonnssuullttaannttss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  
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LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  mmoonnttrree  ééggaalleemmeenntt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  vvaarriiaanntt  

eennttrree  00  eett  110000%%  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  eesstt  ddee  6611,,9900%%  ppoouurr  llaa  

ccoommppoossaannttee..  

DDaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaalleess,,  cceettttee  mmooyyeennnnee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  hhaauutteemmeenntt  

ssiiggnniiffiiccaattiiff  nn’’eeûûtt  ééttaaiitt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree..  LLaa  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree  ddeess  

aaccttiivviittééss  aa  llàà  ééggaalleemmeenntt  eeuu  uunn  eeffffeett  nnééggaattiiff  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss..    

NNééaannmmooiinnss,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquu’’iill  yy’’aa  eeuu  eeffffiiccaacciittéé  ppuuiissqquuee  llaa  mmooyyeennnnee  ddeess  

ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddééppaassssee  lleess  5500%%..    

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  

llooccaalleess  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  ::  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  

pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  rrééaalliissaattiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  

cceettttee  ccoommppoossaannttee,,  oonn  ppeeuutt  ffaaiirree  àà  ccee  nniivveeaauu  aauussssii  uunnee  aapppprréécciiaattiioonn  

ddee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé..  LLee  ttaabblleeaauu  ccii  ––  aapprrèèss  ddoonnnnee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppaarr  

rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee..  

  

TTaabblleeaauu  77  ::  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

ccaappaacciittééss  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  dduu  PPrroojjeett  
  

AAccttiivviittééss  OObbjjeeccttiiffss  RRééaalliissaattiioonnss  EEccaarrttss  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

CCoonndduuiittee  ddeess  aaccttiioonnss  dd’’EEdduuccaattiioonn  

EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  
99  99  00  110000%%  

CCrrééaattiioonn  eett  ddyynnaammiissaattiioonn  dd’’uunn  rréésseeaauu  

ppaarrlleemmeennttaaiirree  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
11  00  11  00%%  

AAppppuuii  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  ppllaannss  

dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ggeessttiioonn  
44  44  00  110000%%  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  eett  ffoorrmmeerr  lleess  ccoommiittééss  llooccaauuxx  ddee  

GGRRNN  aauuxx  oouuttiillss  ddee  pprréévveennttiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss  
44  44  00  110000%%  

AAppppuuii  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’oouuttiillss  ccoonnsseennssuueellss  44  00  44  00%%  

EEvvaalluuaattiioonn  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  llooccaalleess  44  11  33  2255%%  

FFoorrmmaattiioonn    ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  ssuurr  lleess  oouuttiillss  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu      

cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ((OOuuttiill  CCRRiissTTAALL))  
11  11  00  110000%%  

AAppppuuii  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  

oouuttiillss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  

cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ((OOuuttiill  CCRRiissTTAALL))  
99  88  11  8899%%  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ssttrraattééggiieess  llooccaalleess  

dd’’aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  
99  88  11  8899%%  

DDiiaaggnnoossttiicc  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ppootteennttiiaalliittééss  dduu  

sseecctteeuurr  ddee  ppêêcchhee  ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  PPrroojjeett  
11  11  00  110000%%  

AAppppuuii  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  ccoommiittééss  

llooccaauuxx  ddee  ppêêcchhee  
11  00  11  00%%  

FFaacciilliittaattiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  

ddaannss  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn  
11  11  00  110000%%  

MMooyyeennnnee  dd’’eexxééccuuttiioonn        6666,,9911%%  
SSoouurrccee  ::  CCoonnssuullttaannttss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  
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LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  mmoonnttrree  àà  ccee  nniivveeaauu  aauussssii  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

vvaarriiaanntt  eennttrree  00  eett  110000%%  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  eesstt  ddee  6666,,9911%%  ppoouurr  llaa  

ccoommppoossaannttee..  

DDaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaalleess,,  cceettttee  mmooyyeennnnee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  pplluuss  éélleevvééee  

nn’’eeûûtt  ééttaaiitt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree  qquuii  aa  eeuu  uunn  eeffffeett  nnééggaattiiff  ssuurr  lleess  

rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss..    

OOnn  ppeeuutt  ttoouuttee  ffooiiss  ddiirree  qquu’’iill  yy’’aa  eeuu  eeffffiiccaacciittéé  ppuuiissqquuee  llaa  mmooyyeennnnee  ddeess  

ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddééppaassssee  lleess  5500%%..    

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ::  eenn  

ccoommppaarraanntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  aauuxx  rrééaalliissaattiioonnss  

eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee,,  oonn  ppeeuutt  ffaaiirree  uunnee  

aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé..  LLee  ttaabblleeaauu  ccii  ––  aapprrèèss  ddoonnnnee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee..  

TTaabblleeaauu  88  ::  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  

dduu  PPrroojjeett  
AAccttiivviittééss  OObbjjeeccttiiffss  RRééaalliissaattiioonnss  EEccaarrttss  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

CCoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  ccuullttiivvééeess,,  lleess  

qquuaannttiittééss  dd’’eennggrraaiiss  uuttiilliissééeess,,  llee  nnoommbbrree  dd’’eexxppllooiittaanntt  

eett  lleess  pprroodduuccttiioonnss  

  

1122  1100  22  8833,,3333%%  

IInnvveennttaaiirree  ddeess  eessppèècceess  ddee  ppooiissssoonnss  eett  dd’’ooiisseeaauuxx  

dd’’eeaauu,,  eett  lleess  ttyyppeess  dd’’hhaabbiittaattss  
110033  003377  8822  442299  2200  660088  7799,,9999%%  

AAccqquuiissiittiioonn  eett  iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  pphhoottooggrraapphhiieess  

aaéérriieennnneess  eett  ddeess  iimmaaggeess  ssaatteelllliittaaiirreess  
4400  22  3388  55%%  

AAnnaallyyssee  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ((oorrggaanniissaattiioonn  dd’’11  

aatteelliieerr  aauu  nniivveeaauu  ddee  cchhaaqquuee  ssiittee))  
11  11  00  110000,,0000%%  

OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  aatteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  

cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  aauu  nniivveeaauu  ddee  cchhaaqquuee  ssiittee  
11  00  11  00,,0000%%  

OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  aatteelliieerrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  GGIIRREE  aauu  

nniivveeaauu  ddee  cchhaaqquuee  ssiittee  
11  00  11  00,,0000%%  

OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’uunnee  vviissiittee  dd’’éécchhaannggee  11  00  11  00,,0000%%  

CCrrééaattiioonn  ddee  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  44  11  33  2255,,0000%%  

IInnttééggrraattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  11  11  00  110000,,0000%%  

MMiissee  àà  jjoouurr  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  22  11  11  5500,,0000%%  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  ggééoo  rrééfféérreenncceemmeenntt  ddeess  ssiitteess  ddee  

pprrééllèèvveemmeenntt  
11  11  00  110000,,0000%%  

PPrrééllèèvveemmeenntt  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  22  11  11  5500,,0000%%  

AAnnaallyyssee  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss  22  11  11  5500,,0000%%  

IInntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  11  11  00  110000,,0000%%  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  uussaaggeerrss  22  11  11  5500,,0000%%  

QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  uussaaggeerrss  22  11  11  5500,,0000%%  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  ééccoollooggiiqquueess  eett  ssoocciioo  

ééccoonnoommiiqquueess  
22  11  11  5500,,0000%%  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  vveecctteeuurrss  eett  ddeess  hhôôtteess  

iinntteerrmmééddiiaaiirreess  
11  11  00  110000,,0000%%  

CCoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  aauu  nniivveeaauu  ddeess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  11  11  00  110000,,0000%%  

DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  pprréévvaalleennccee  11  11  00  110000,,0000%%  
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IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  pprreessssiioonnss  ssuurr  lleess  ZZoonneess  HHuummiiddeess  

((ZZHH))  
11  00  11  00,,0000%%  

EEttuuddee  ddee  llaa  pprreessssiioonn  aanntthhrrooppiiqquuee  ssuurr  lleess  

bboouurrggoouuttiièèrreess  
22  11  11  5500,,0000%%  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  

eett  sseerrvviicceess  ddeess  ZZHH  
22  11  11  5500,,0000%%  

AAnnaallyyssee  ddeess  ppoolliittiiqquueess  eett  ssttrraattééggiieess  eenn  mmaattiièèrree  

dd’’aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  
22  11  11  5500,,0000%%  

EEssttiimmaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  CCOO22  ssééqquueessttrrééee  ppaarr  ffoorrêêtt  

dd’’AAkkaaggoouunn  
22  11  11  5500,,0000%%  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  iinnttééggrraattiioonn  ddeess  ppaarraammèèttrreess  dduu  

mmooddèèllee  
11  00  11  00,,0000%%  

CCaalliibbrraaggee  eett  vvaalliiddaattiioonn  dduu  mmooddèèllee  11  00  11  00,,0000%%  

EEllaabboorraattiioonn  eett  VVaalliiddaattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  
11  00  11  00,,0000%%  

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  11  00  11  00,,0000%%  

MMooyyeennnnee  dd’’eexxééccuuttiioonn        4499,,7766%%  

SSoouurrccee  ::  CCoonnssuullttaannttss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrree  ddeess  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ppaarr  

rraappppoorrtt  àà  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ppiilloottééee  ppaarr  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssee  

ssiittuuaanntt  eennttrree  00  eett  110000%%..  LLee  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  mmiinniimmaallee  ééttaanntt  ddee  00%%  

((ddoonncc  aauuccuunnee  eeffffiiccaacciittéé))  eett  llee  cceelluuii  mmaaxxiimmaallee  ddee  110000%%  ((ddoonncc  uunnee  ttrrèèss  

ffoorrttee  eeffffiiccaacciittéé))..  LLaa  mmooyyeennnnee  ddeess  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

ccoommppoossaannttee  eesstt  ddee  4499,,7766%%,,  sseennssiibblleemmeenntt  ééggaallee  àà  5500%%..  CCee  ttaauuxx  eesstt  

uunnee  mmooyyeennnnee  qquuii  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llaa  ccoommppoossaannttee  eesstt  

ssuuffffiissaammmmeenntt  eeffffiiccaaccee,,  eenn  ttoouutt  ccaass  àà  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn..  

TToouutteeffooiiss,,  ssii  lleess  eeffffoorrttss  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss,,  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  

ppeeuutt  bbeeaauuccoouupp  ss’’aacccceennttuueerr..    

  

  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  GGeessttiioonn  dduu  PPrroojjeett  eett  

CCaappiittaalliissaattiioonn  ::  eenn  ccoommppaarraanntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  

aauuxx  rrééaalliissaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee,,  oonn  

ppeeuutt  ffaaiirree  uunnee  aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé..  LLee  ttaabblleeaauu  ccii  ––  aapprrèèss  

ddoonnnnee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee..  

TTaabblleeaauu  99  ::  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  ggeessttiioonn  dduu  PPrroojjeett  
  

AAccttiivviittééss  OObbjjeeccttiiffss  RRééaalliissaattiioonnss  EEccaarrttss  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  

pprroojjeett  
11  11  00  110000%%  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  llee  SSIIGG  11  11  00  110000%%  

AAppppuuii  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  

ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  ddee  ssuuiivvii  

éévvaalluuaattiioonn  ppaarrttiicciippaattiiff  
11  11  00  110000%%  

FFoorrmmaattiioonn  oouu  rreeccyyccllaaggee    dduu  ppeerrssoonnnneell  

eett  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ((DDRRCCNN))  àà  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  SSIIGG  eett  ddeess  aauuttrreess  

oouuttiillss  ddee  ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn  

11  11  00  110000%%  
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CCoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  bbaassee//rrééfféérreennccee  

eett  ddee  ssuuiivvii  dduu  pprroojjeett  
11  11  00  110000%%  

MMiissee  àà  jjoouurr  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  ddeess  bbaasseess  

ddee  ddoonnnnééeess  
11  00  11  00%%  

AAppppuuii  aauu  ssuuiivvii  ddeess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  ppaarr  

lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  
11  11  00  110000%%  

CCeennttrraalliissaattiioonn  eett  ddiiffffuussiioonn  ddeess  

mmeeiilllleeuurrss  rrééssuullttaattss  eett  eexxppéérriieenncceess  dduu  

pprroojjeett  
11  00  11  00%%  

AAppppuuii  àà  ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn    ddeess  oouuttiillss  ddee  

ggeessttiioonn  ddeess  RRNN  aauu  nniivveeaauu  dduu  DDIINN  
11  11  00  110000%%  

AAmméélliioorraattiioonn  ddeess  pprroocceessssuuss  ddee  

ggoouuvveerrnnaannccee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  aauu  

sseeiinn  ddee  99    ccoolllleeccttiivviittééss  ddéécceennttrraalliissééeess  
99  55  44  5555,,5555%%  

MMooyyeennnnee  dd’’eexxééccuuttiioonn        7755,,5555%%  
SSoouurrccee  ::  CCoonnssuullttaannttss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrree  uunnee  mmooyyeennnnee  ddeess  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

ddee  7755,,5555%%  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  ccoommppoossaannttee..    

DDaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaalleess,,  cceettttee  mmooyyeennnnee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  pplluuss  éélleevvééee  

nn’’eeûûtt  ééttaaiitt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree  qquuii  aa  eeuu  uunn  eeffffeett  nnééggaattiiff  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  

aatttteenndduuss..    

SS’’iill  nn  yy’’aavvaaiitt  ppaass  eeuu  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree,,  cceettttee  mmooyyeennnnee  aallllaaiitt  êêttrree  

bbeeaauuccoouupp  pplluuss  éélleevvééee..  

AAvveecc  ccee  ttaauuxx,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee  ll’’aaccttiivviittéé  àà  ééttéé  eeffffiiccaaccee  ppuuiissqquuee  llaa  mmooyyeennnnee  

ddeess  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddééppaassssee  lleess  5500%%..    

  

PPoouurr  ffiinniirr  aavveecc  cceess  ddoonnnnééeess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  oonn  ppeeuutt  ffaaiirree  llee  

rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  mmooyyeennnneess  ddee  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ppaarr  ccoommppoossaannttee..  OOnn  

oobbttiieenntt  aaiinnssii  ::  

TTaabblleeaauu  1100  ::  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

    

CCoommppoossaanntteess  TTaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  mmooyyeennss  

RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss    7788,,4466%%  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  6611,,9900%%  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess  eett  

MMoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  
6666,,9911%%  

RReecchheerrcchhee  --  AAccttiioonn  4499,,7766%%  

GGeessttiioonn  dduu  PPrroojjeett  eett  CCaappiittaalliissaattiioonn  7755,,5555%%  

MMooyyeennnnee  ddeess  mmooyyeennnneess  6666,,5511%%  
SSoouurrccee  ::  CCoonnssuullttaannttss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’uunniittéé  ddee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  

  

AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss  aauu  pprroojjeett  eett  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss,,  oonn  

ppeeuutt  ccoonncclluurree  qquuee  llee  pprroojjeett  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  aa  ééttéé  eeffffiiccaaccee  aavveecc  uunn  ttaauuxx  

dd’’eexxééccuuttiioonn  dd’’eennvviirroonn  6666,,5511%%  ((rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss))..  CC’’eesstt  sseeuulleemmeenntt  aauu  

nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  aaccttiioonn  qquuii  eesstt  ppiilloottééee  ppaarr  WWeettllaannddss  
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IInntteerrnnaattiioonnaall  qquuee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  sseemmbbllee  ffaaiibbllee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ss’’eexxpplliiqquuee  

((ccoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  éévvooqquuéé  pplluuss  hhaauutt  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt))  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  

lleess  pprrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  ((lleess  eessssaaiiss))  nnee  ddoonnnneenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  

rrééssuullttaattss  qquuee  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  33  àà  55  aannss..  

  

EEnn  eeffffeett,,  bbiieenn  qquuee  llee  rraattiioo  rrééssuullttaatt  //  oobbjjeeccttiiff  yy  ssooiitt  ffaaiibbllee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

ccoommppoossaannttee,,  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss..  AAiinnssii,,  aaffiinn  ddee  mmeettttrree  àà  llaa  

ddiissppoossiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ddeess  rrééssuullttaattss  ssiimmpplleess  eett  ooppéérraattiioonnnneellss,,  iill  eesstt  

iimmppoorrttaanntt  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ppaarrtteennaaiirreess  qquuii  

ppoossssèèddeenntt  ddééjjàà  ddeess  rrééssuullttaattss  qquuii  ssoonntt  ssuurr  llee  ppooiinntt  dd’’êêttrree  uuttiilliisséé  ppoouurr  uunnee  

aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn..  

EEnnffiinn,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llaa  rruuppttuurree  ccoonnssttaattééee  ssuuiittee  àà  uunn  

aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  dduu  pprroojjeett  aa  llaarrggeemmeenntt  eeuu  ddeess  

rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  llee  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss..  LLeess  pprrooggrraammmmaattiioonnss  

aannnnuueelllleess  pprrééééttaabblliieess  oonntt  ddoonncc  ééttéé  ppeerrttuurrbbééeess..    

    

55..66__  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffiicciieennccee  
  

LL’’eeffffiicciieennccee  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  eesstt  llee  rraappppoorrtt  qquuii  mmeett  eenn  rreellaattiioonn  lleess  

rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss  eett  lleess  rreessssoouurrcceess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  pprroodduuiirree  cceess  rrééssuullttaattss..  

LL’’eeffffiicciieennccee  gglloobbaallee  dduu  pprroojjeett  ppeeuutt  ssee  mmeessuurreerr  ppaarr  llee  rraappppoorrtt  eennttrree  llee  

ffiinnaanncceemmeenntt  ooccttrrooyyéé  eett  llee  nnoommbbrree  dd’’aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  àà  ttrraavveerrss  llaa  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess,,  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  

ssoocciiaallee,,  llaa  rreecchheerrcchhee  aaccttiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn..  

SSeelloonn  ll’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprroojjeett,,  lleess  ddiifffféérreennttss  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss  ddee  

NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ssee  pprréésseenntteenntt  ::  

  

  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ::  llee  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  eesstt  

dd’’eennvviirroonn  ddee  7788,,4466%%  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ;;  

  

  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  ::  llee  ttaauuxx  eesstt  dd’’eennvviirroonn  ddee  

6611,,9900%%  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ;;  
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  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess  eett  MMoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  ::  llee  ttaauuxx  

eesstt  dd’’eennvviirroonn    ddee  6666,,9911%%  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ;;  

  

  RReecchheerrcchhee  ––  AAccttiioonn  ::  llee  ttaauuxx  eesstt  dd’’eennvviirroonn  ddee  4499,,7766%%  ddee  NNoovveemmbbrree  

22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ;;  

  

  GGeessttiioonn  dduu  PPrroojjeett  eett  CCaappiittaalliissaattiioonn  ::  llee  ttaauuxx  eesstt  dd’’eennvviirroonn  ddee  7755,,5555%%  

ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111..  

  

LLaa  mmooyyeennnnee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ccee  ttaauuxx  eesstt  ddee  6666,,5511%%  ssuurr  uunnee  

ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111..  

  

LLeess  rreessssoouurrcceess  qquuii  oonntt  ééttéé  mmiisseess  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  NNoovveemmbbrree  

22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ((aavveecc  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  rruuppttuurree  ddee  1122  mmooiiss))  ssee  

pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

  LLee  1199//1122//22000099  ::  uunnee  rreessssoouurrccee  dd’’uunnee  vvaalleeuurr  ddee  440055  006666  445511  FF  CCFFAA  

aa  ééttéé  mmiissee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  pprroojjeett  ;;  

  

  2200//1100//22001111  ::  uunnee  rreessssoouurrccee  dd’’uunnee  vvaalleeuurr  ddee  223311  336666  998888  FF  CCFFAA  aa  

ééttéé  mmiissee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  pprroojjeett    

DDoonncc  llaa  ssoommmmee  ttoottaallee  ddeess  rreessssoouurrcceess  aalllloouuééeess  aauu  pprroojjeett  ddee  NNoovveemmbbrree  

22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  eesstt  ddee  663366  443333  449999  FF  CCFFAA  ((ssooiitt  5500,,6611%%  dduu  ccooûûtt  

ttoottaall  dduu  pprroojjeett))..  

  

QQuuaanntt  aauuxx  ddééppeennsseess,,  eelllleess  ssee  pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  

NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ::  

  

  DDuu  11eerr  NNoovveemmbbrree  22000099  aauu  3311  DDéécceemmbbrree  22000099  ::  lleess  ddééppeennsseess  dduu  

pprroojjeett  ss’’éélleevvaaiieenntt  àà  1177  887722  881144  FF  CCFFAA  ;;  

  

  DDee  JJaannvviieerr  22001100  àà  JJuuiinn  22001100  ::  lleess  ddééppeennsseess  dduu  pprroojjeett  ss’’éélleevvaaiieenntt  àà  

119988  996655  112200  FF  CCFFAA  ;;  

  

  DDee  JJuuiilllleett  22001100  àà  DDéécceemmbbrree  22001100  ::  lleess  ddééppeennsseess  dduu  pprroojjeett  

ss’’éélleevvaaiieenntt  àà  115500  117700  442277  FF  CCFFAA  ;;  
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    DDee  JJaannvviieerr  22001111  àà  DDéécceemmbbrree  22001111  ::  lleess  ddééppeennsseess  dduu  pprroojjeett  

ss’’éélleevvaaiieenntt  àà  114488  998855  992266  FF  CCFFAA    

  

LLaa  ssoommmmee  ttoottaallee  ddeess  ddééppeennsseess  eeffffeeccttuuééeess  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  

ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  

22001111  eesstt  ddee  551155  999944  228877  FF  CCFFAA  ((ssooiitt  4411,,0033%%  dduu  ccooûûtt  ttoottaall  dduu  pprroojjeett))..  

  

SSii  ll’’oonn  ppaarrtt  dduu  ppoossttuullaatt  qquuee  ll’’eeffffiicciieennccee  mmeett  eenn  rreellaattiioonn  lleess  rrééssuullttaattss  

aatttteeiinnttss  eett  lleess  rreessssoouurrcceess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  pprroodduuiirree  cceess  rrééssuullttaattss,,  oonn  ppeeuutt  

ddiirree  ddoonncc  qquuee  ppoouurr  aavvooiirr  6666,,5511%%  ddee  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn,,  iill  aa  ffaalllluu  uuttiilliisseerr  

551155  999944  228877  FF  CCFFAA    ssooiitt  4411,,0033%%  dduu  ccooûûtt  ttoottaall  dduu  pprroojjeett  ppeennddaanntt  1144  mmooiiss  

dd’’aaccttiivviittééss..    

  

DDoonncc  4411,,0033%%  ddeess  rreessssoouurrcceess  oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’aatttteeiinnddrree  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  

ddee  6666,,5511  ppeennddaanntt  1144  mmooiiss  dd’’aaccttiivviittééss..  CCeeccii  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddoonncc  ddee  

ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llee  pprroojjeett  eesstt  eeffffiicciieenntt  ddee  ffaaççoonn  gglloobbaallee..  

  

55..77__  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  iimmppaaccttss  
  

AApppprréécciieerr  ll’’iimmppaacctt,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  lleess  rreettoommbbééeess  àà  pplluuss  oouu  mmooiinnss  lloonngg  tteerrmmee  

eenn  ppaarrttaanntt  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  rreevviieenntt    àà  ééttuuddiieerr  lleess  eeffffeettss  ddeess  aaccttiivviittééss  

ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  pplluuss  vvaassttee  ((iinnssttiittuuttiioonnnneell,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall,,  

eennvviirroonnnneemmeennttaall……))..  

  

LLeess  eexxttrraannttss  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  uuttiilliissééss  ppaarr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eennggeennddrreenntt  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddeess  eeffffeettss  eett  uunn  iimmppaacctt..  LLeess  eeffffeettss  eett  iimmppaacctt  oonntt  ééttéé  aapppprréécciiééss  

ppaarr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee))..  

  

AA  llaa  qquueessttiioonn  ««  qquueellss  oonntt  ééttéé  lleess  cchhaannggeemmeennttss  aappppoorrttééss  ppaarr  llee  pprroojjeett  ssuurr  

vvooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  »»,,  pplluuss  ddee  5500%%  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  

ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee))  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  oonntt  ééttéé  ccoonnssttaattééss  

ddaannss  lleess  mmooyyeennss  eett  mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee..    

LLee  ttaabblleeaauu  ccii  ––  ddeessssoouuss  ddoonnnnee  lleess  ddiifffféérreenntteess  aapppprréécciiaattiioonnss  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee))  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  

ll’’iimmppaacctt  dduu  pprroojjeett..  
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TTaabblleeaauu  1111  ::  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  dduu  pprroojjeett  
  

EElléémmeenntt  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  PPoouurrcceennttaaggee  

PPrriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ssuurr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  

ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  dduu  DDIINN  
95% 

AAmméélliioorraattiioonn  ddee  mmooyyeennss  ddee  pprroodduuccttiioonn  àà  ttrraavveerrss  

ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  cchheennaall,,  ddee  mmaarreess,,  ddee  

bboouurrggoouuttiièèrreess,,  ddee  ffoorrêêttss,,  eettcc..  

27% 

AAmméélliioorraattiioonn  eett  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  

rreevveennuuss  ddeess  ffeemmmmeess  àà  ttrraavveerrss  llee  mmiiccrroo--ccrrééddiitt  
110000%%  

AAmmoorrccee  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  dd’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  àà  ttrraavveerrss  

lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  rreecchheerrcchheess  ssuurr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  dduu  

DDeellttaa  
6677%%  

  

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaabblleeaauu,,  mmoonnttrree  qquuee  llee  pprroojjeett  aa  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddeess  rreettoommbbééeess  

ssuurr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  

    

  110000%%  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  aa  ffaavvoorriisséé  uunnee  

aamméélliioorraattiioonn  eett  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  rreevveennuuss  ddeess  ffeemmmmeess  àà  

ttrraavveerrss  llee  mmiiccrroo--ccrrééddiitt  ;;  

  2277%%  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  àà  aamméélliioorreerr  mmooyyeennss  

ddee  pprroodduuccttiioonn  àà  ttrraavveerrss  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  cchheennaall,,  ddee  mmaarreess,,  ddee  

bboouurrggoouuttiièèrreess,,  ddee  ffoorrêêttss,,  eettcc..  ;;  

  

  9955%%  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  aa  ffaavvoorriisséé  uunnee  pprriissee  

ddee  ccoonnsscciieennccee  ssuurr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  

ddééggrraaddééss  dduu  DDIINN  ;;  

  

    6677%%  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  aa  ffaavvoorriisséé  ll’’aammoorrccee  

dd’’uunn  pprroocceessssuuss  dd’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  àà  ttrraavveerrss  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  

rreecchheerrcchheess  ssuurr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  dduu  DDeellttaa..  

  

PPoouurr  ccoonncclluurree  cceettttee  ppaarrttiiee,,  oonn  ppeeuutt  ddoonncc  ddiirree  qquuee  lleess  eexxttrraannttss  dduu  pprroojjeett  

oonntt  eeuu  ddeess  eeffffeettss  ppoossiittiiffss  eett  ddoonncc  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  lleess  ddiifffféérreennttss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  dduu  DDIINN..  
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55..88__  LLeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  dduurraabbiilliittéé  
  

LLaa  dduurraabbiilliittéé  ss’’eexxpprriimmee  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleess  aaccqquuiiss  eenn  tteerrmmee  ddee  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

rreessttaauurraattiioonn  eett  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddaannss  llee  DDIINN  eenn  

tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ddééffiiss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  uunnee  ffooiiss  llee  pprroojjeett  

tteerrmmiinnéé..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  

aaccqquuiiss  rrééaalliissééss  ppaarr  llee  pprroojjeett  àà  ttrraavveerrss  lleess  ccoommppoossaanntteess  rreellaattiivveess  àà  llaa  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss,,  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess  eett  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess..  

CCeettttee  aapppprroopprriiaattiioonn  nnee  ppeeuutt  eexxiisstteerr  qquuee  lloorrssqquu’’oonn  aassssiissttee  àà  uunnee  ffoorrttee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  ddiifffféérreenntteess  

rreessssoouurrcceess  dduu  DDeellttaa..  

  

MMaallggrréé  qquueellqquueess  ddiiffffiiccuullttééss  ccoonnssttaattééss  ((ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  

rrééaalliissééss,,  ddeess    ccllôôttuurreess  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaiicchheerrss)),,  lleess  ccoonnssttaattss  ccii--aapprrèèss  

oonntt  ééttéé  ffaaiittss  ppaarr  llaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ::  

  llee  ddeeggrréé  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

aaccttiivviittééss  eett  aauuxx  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eesstt  

nneetttteemmeenntt  aapppprréécciiaabbllee  ;;  

  

  llee  ddeeggrréé  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  

pprroojjeett  eesstt  aapppprréécciiaabbllee  ppaarrttoouutt  ssaauuff  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  

mmaarraaîîcchheerrss  ddee  KKaarrbbaayyee  eett  ddee  SSaammppaarraa  ooùù  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  tteecchhnniiqquueess  

((pprroobbllèèmmee  dd’’eeaauu  ddûû  aauu  rreettrraaiitt  pprrééccooccee  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  lleess  ppuuiittss,,  

ccllôôttuurreess  ggrriillllaaggééeess  iinnaapppprroopprriiééeess  eett  ppeeuu  rrééssiissttaanntteess  ppoouurr  ssééccuurriisseerr  

lleess  ccuullttuurreess))  ssoonntt  ccoonnssttaattééss  aavveecc  iinnssiissttaanncceess  ;;  

  

  llee  ddeeggrréé  dd''aauuttoonnoommiissaattiioonn  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  eett  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  

pplluuppaarrtt  ddeess  ccoommiittééss  llooccaauuxx  vviillllaaggeeooiiss  ;;  

  

  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  uuttiilliissééeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  eett  ddee  pprroommoottiioonn  ddee  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  

aalltteerrnnaattiiffss  ssoonntt  aaddaappttééeess  eett  aapppprroopprriiééeess  ;;  
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  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ccoonnttiinnuueerr  lleess  aaccttiivviittééss  mmêêmmee  aapprrèèss  llee  pprroojjeett  

ssoonntt  ppeerrcceeppttiibblleess  ddaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  llooccaalliittééss  ppuuiissqquuee  lleess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((eenn  ttoouutt  ccaass  llaa  pplluuppaarrtt))  ssee  rreennddeenntt  ccoommppttee  ddeess  

cchhaannggeemmeennttss  aappppoorrttééss  ffaaccee  àà  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ddééggrraaddaattiioonnss  

ccoonnssttaattééeess..  

  

ÀÀ  ttrraavveerrss  cceess  ccoonnssttaattss  ppeerrttiinneennttss,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee  lleess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  

ssoonntt  dduurraabblleess  ppuuiissqquu’’eelllleess  ssoonntt  sseennssééeess  ccoonnttiinnuueerr  àà  ttrraavveerrss  lleess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  mmêêmmee  aapprrèèss  llaa  ppéérriiooddee  dd’’eexxééccuuttiioonn  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss..  

      

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  eesstt  iimmppéérriieeuuxx  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ééccoollooggiiqquuee  dduu  

DDIINN  ddee  mmeettttrree  eenn  vvaalleeuurr  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ppéérreennnniissaattiioonn  eett  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonnss  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  àà  ttrraavveerrss  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  

dduu  pprroojjeett..  
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VVII__  LLEESS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  EETT  FFAAIIBBLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
  

LLee  PPrroojjeett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ((RREEDDDDIINN))  aa  ééttéé  

iinniittiiéé  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  IIll  vviissee  ddoonncc  àà  aamméélliioorreerr  lleess  

mmooyyeennss  eett  mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  ffaaccee  aauuxx  eeffffeettss  dduu  

cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..    

CCeett  oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ddooiitt  êêttrree  aatttteeiinntt  àà  ttrraavveerrss  cciinnqq((55))  ccoommppoossaanntteess  

mmaajjeeuurreess  àà  ssaavvooiirr  ::  

  llaa  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ((FFoorrêêttss,,  

bboouurrggoouuttiièèrreess  nnoottaammmmeenntt))  ddaannss  lleess  nneeuuff  ((99))  ccoommmmuunneess  dduu  DDeellttaa  

IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ;;  

  

  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  

nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ccoommppaattiibblleess  aavveecc  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  ;;  

  

  llee  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  llooccaalleess  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  eenn  

vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ;;  

  

  llaa  RReecchheerrcchhee  --  aaccttiioonn  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llee  rrôôllee  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  

ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  ttoouutt  eenn  

ccoonnsseerrvvaanntt  lleeuurr  bboonnnnee  ssaannttéé  ééccoollooggiiqquuee  ;;  

  

  llaa  GGeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn..    

  

FFaaccee  àà  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  dduu  DDIINN,,  llee  pprroojjeett  aa  

ppeerrmmiiss  dd’’aavvooiirr  ddeess  rrééssuullttaattss  qquuii  nnee  ssoonntt  dduu  ttoouutt  nnéégglliiggeeaabblleess..  CCeess  

rrééssuullttaattss  ccoonnssttiittuueenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  lleeççoonnss  aapppprriisseess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  pprroojjeett..  

PPaarrmmii  cceess  rrééssuullttaattss  qquuii  oonntt  ssuusscciittéé  ddee  vvéérriittaabblleess  eennggoouueemmeennttss  aauu  nniivveeaauu  

ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee)),,  oonn  ppeeuutt  cciitteerr  ::  

  

  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  qquueellqquueess  mmooyyeennss  ddee  pprroodduuccttiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  ddee  qquueellqquueess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  ééccoossyyssttèèmmeess;;  
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  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee  rreevveennuuss  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  qquuii  eexxeerrcceenntt  

uunnee  ffoorrttee  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  àà  ttrraavveerrss  

nnoottaammmmeenntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinntteerrmmééddiiaattiioonn  

ffiinnaanncciièèrree  iinnffoorrmmeell  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  lleess  ddiivveerrsseess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunnaauuttééss  vvuullnnéérraabblleess  dduu  

DDIINN  ;;  

  

  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  àà  ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  

llee  mmiiccrroo  --  ccrrééddiitt;;  

  

  eett  eennffiinn,,  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  ddiivveerrss  aacctteeuurrss  

((ppéécchheeuurrss,,  éélleevveeuurrss  eett  aaggrriiccuulltteeuurrss))  nnoottaammmmeenntt  eenn  ggeessttiioonn  

rraattiioonnnneellllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  DDIINN..  

    

  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eett  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ssoonntt  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  qquuii  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  

mmoonnttrreerr  llee  ccaarraaccttèèrree  ««aauuttoo  ppoorrtteeuurr»»    ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  pprroojjeett..    

LLaa  ggeessttiioonn  aauuttoonnoommee  ddeess  ffoonnddss  aalllloouuééss  aauuxx  ffeemmmmeess,,  lleess  aappppuuiiss  aappppoorrttééss  

aauuxx  ffeemmmmeess  ppaarr  lleess  hhoommmmeess  ddaannss  lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  lleess  rrééppaarraattiioonnss  ddeess  

ccllôôttuurreess  ggrriillllaaggééeess  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss  àà  DDaallaaddoouuggoouu  eett  SSaammppaarraa  

ssoonntt  ddeess  iinnddiicceess  qquuii  ddéémmoonnttrreenntt  ll’’eennggoouueemmeenntt  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eett  

ll’’eexxiisstteennccee  ddee  rreessssoouurrcceess  eennddooggèènneess  ccaappaabblleess  ddee  rreepprroodduuiirree  lleess  aaccttiivviittééss  

lliiééeess  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett..  

DDaannss  ttoouuss  lleess  vviillllaaggeess  vviissiittééss,,  llee  ttaauuxx  ddeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  eesstt  ttoouujjoouurrss  aauu  

ddeellàà  ddee  9900  %%  sseelloonn  nnooss  iinntteerrllooccuuttrriicceess..  NNoouuss  cciittoonnss  uunn  vviillllaaggeeooiiss  ::  ««  LLee  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  nnee  ppoossee  ppaass  ddee  pprroobbllèèmmee,,  ppuuiissqquuee  ddééjjàà  llaa  ppooppuullaattiioonn  aa  

ll''iiddééee  qquuee  llee  ffoonnddss  qquu''oonn  lleeuurr  aa  ddoonnnnéé,,  cc''eesstt  ppoouurr  ccrrééeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  

ggéénnéérraattrriicceess  ddee  rreevveennuuss  eett  rreennffoorrcceerr  dd’’aauuttrreess  eexxiissttaanntteess,,  llaa  ggeessttiioonn  cc''eesstt  

eeuuxx,,  ttoouutt  rreeppoossee  ssuurr  eeuuxx--mmêêmmeess;;  iill  nn''yy  aa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  vviieenntt  ddéécciiddeerr  àà  

lleeuurr  ppllaaccee,,  ppeerrssoonnnnee  nnee  vviieenntt  ffaaiirree  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  àà  lleeuurr  ppllaaccee  »»..  

SSaavvooiirr  ggéérreerr  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  dd’’iinnttéérrêêttss  ppuubblliiqquueess  eett  

dd’’iimmppoorrttaanntteess  ssoommmmeess  dd’’aarrggeenntt  uuttiilliissééeess  ppoouurr  ddeess  aaccttiivviittééss  iinnddiivviidduueelllleess  

ppoouurr  ddyynnaammiisseerr  ll’’ééccoonnoommiiee  llooccaallee  ccoonnssttiittuuee  uunn  aattoouutt  ffoorrtt  ddee  ccee  pprroojjeett..    
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UUnnee  aammoorrccee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eennddooggèènnee  dduurraabbllee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

ccoonnssttaattééee  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ccoommmmee  lleess  CCVVGG  eett  lleess  CCLLGG  mmiisseess  eenn  

ppllaaccee  ppaarr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  

  

CCoommmmee  ttoouuttee  œœuuvvrree,,  cceerrttaaiinneess  ffaaiibblleesssseess  oonntt  ééttéé  ccoonnssttaattééeess  ppaarr  llaa  

mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn,,  iill  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  ::  

  

  llee  ffaaiibbllee  nniivveeaauu  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  IInnssttiittuuttiioonnss  FFiinnaanncciièèrreess  

DDéécceennttrraalliissééeess  ((aauu  lliieeuu  ddeess  OONNGG  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  aauuttoorriissééss  àà  ffaaiirree  ddee  

ll’’iinntteerrmmééddiiaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree))  ::  LLeess  IInnssttiittuuttiioonnss  FFiinnaanncciièèrreess  

DDéécceennttrraalliissééeess  ((IIFFDD))  ssoonntt  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  mmiiccrroo  ffiinnaannccee  qquuii  

ffoouurrnniisssseenntt  ddeess  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  aauuxx  

ppooppuullaattiioonnss  ddéémmuunniieess  nn''aayyaanntt  ppaass  aaccccèèss  àà  ll''iinntteerrmmééddiiaattiioonn  

ffiinnaanncciièèrree  ccllaassssiiqquuee..  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss,,  

lleess  IIFFDD  ppeeuuvveenntt  ffaacciilliitteerr  ll’’iinntteerrmmééddiiaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  CCeess  IIFFDD  ppeeuuvveenntt  

ééppaarrggnneerr  aauussssii  lleess  rreessssoouurrcceess  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  fféémmiinniinnss  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  aauu  ffoonnddss  AAGGRR  ((mmiiccrroo--ccrrééddiitt))..  EElllleess  ppeeuuvveenntt  aauussssii  

rréédduuiirree  lleess  rriissqquueess  ddee  ddééttoouurrnneemmeenntt  oouu  ddee  rreeffuuss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

ffoonnddss  AAGGRR..  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  eelllleess  ddeevvrroonntt  

mmeettttrree  ttrriimmeessttrriieelllleemmeenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’UUIICCNN,,  ddeess  ééttaattss  ssuurr  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ddeess  ffoonnddss  AAGGRR  ooccttrrooyyééss  aauuxx  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeemmeennttss  

fféémmiinniinn..  

  

  LLee  mmaannqquuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  UUIICCNN  eett  AASSDDII  eett  eennttrree  

WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  eett  UUIICCNN::  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  

rraappppoorrttaaggee,,  uunn  ccaaddrree  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ((rreeggrroouuppaanntt  lleess  ttrrooiiss  aacctteeuurrss))  

eett  ddee  ppaarrttaaggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeevvrraaiitt  êêttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee..  CCee  ccaaddrree  aa  

mmaannqquuee  ((oouu  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eeffffiiccaaccee))  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  vviiee  dduu  pprroojjeett..  

MMêêmmee  ssii  AASSDDII  ddaannss  sseess  pprrooccéédduurreess  nnee  ddooiitt  ttrraavvaaiilllleerr  ddiirreecctteemmeenntt  

aavveecc  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  ppiilloottee  uunnee  

ccoommppoossaannttee  mmaajjeeuurree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN,,  IIll  ééttaaiitt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccrrééeerr  

uunn  ccaaddrree  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  dd’’éécchhaannggeerr  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  mmiieeuuxx  

oorriieenntteerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  iinntteerrvveennttiioonnss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  mmiissssiioonn  aa  

ccoonnssttaattéé,,  uunn  ddééffiicciitt  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  WWeettllaannddss  eett  UUIICCNN  ddee  ppaarrtt  
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eett  dd’’aauuttrree  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  

««  rreecchheerrcchhee--aaccttiioonn  »»  aauussssii  bbiieenn  qquuee  ppoouurr  lleess  ccoommppoossaanntteess  ppiilloottééeess  

ppaarr  UUIICCNN  ..  DDee  pplluuss  aauuccuunnee  mmiissssiioonn  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  nn’’aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  

ppaarr  ll’’UUIICCNN  aauupprrèèss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  rreecchheerrcchhee  ((oouu  ddeess  cchheerrcchheeuurrss,,  

ppooiinnttss  ffooccaauuxx  ddee  WWeettllaannddss))  ppoouurr  aapppprréécciieerr  àà  mmii  ––  ppaarrccoouurrss  llaa  

ppeerrttiinneennccee,,  eeffffiiccaacciittéé,,  ll’’eeffffiicciieennccee  eett  lleess  eeffffeettss  ddeess  ddiifffféérreennttss  

pprrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee..    PPaarr  aaiilllleeuurrss  ll’’UUIICCNN  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  ddeess  

ddiissccuussssiioonnss  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llee  

pprroottooccoollee  ddee  rreecchheerrcchhee  ddee  ll’’ééttuuddiiaanntt  ddee  EENNII//AABBTT..  EEllllee  aa  aauussssii  ffaaiitt  

ppaarrvveenniirr  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  aapppprrééhheennssiioonnss  qquuaanntt  aa  llaa  bboonnnnee  

ccoonndduuiittee  ddee  llaa  tthhèèssee  dduu  ddooccttoorraanntt..      

AA  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ssééaanncceess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  oorrggaanniissééeess  ppaarr  UUIICCNN,,  

WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  nn’’aa  ééttéé  iimmpplliiqquuééee  àà  aauuccuunnee  aaccttiivviittéé  ddee  

tteerrrraaiinn  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  UUIICCNN  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess..  

EEnn  ccoonncclluussiioonn  ccoommmmee  ssiiggnnaalléé  pplluuss  hhaauutt,,  iill  ddeevviieenntt  iimmppéérraattiiff  ddee  

rreennffoorrcceerr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  lleess  ééqquuiippeess  ddee  tteerrrraaiinn  ddee  UUIICCNN  eett  ddee  

WWII  qquuaanntt  aa  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  rréécciipprrooqquuee  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ccoonnjjooiinnttee  

ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  tteerrrraaiinn  llee  nnéécceessssiittaanntt  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  vviissiitteess  

dd’’éécchhaannggee..  

AAuussssii  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  cchheerrcchheeuurrss  rreennccoonnttrrééss  ((ssuurrttoouutt  cceelluuii  ddee  ll’’EENNII  

AABBTT))  eessttiimmeenntt  qquu’’iillss  nn’’oonntt  ééttéé  aassssoocciiéé  nnii  àà  llaa  ccoonncceeppttiioonn  dduu  

ddooccuummeenntt  ssoouuss--  pprroojjeett  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee,,  nnii  àà  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  

aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  aauu  nniivveeaauu  ddee  WWeettllaannddss..    

LLee  rrôôllee  ddee  EENNII//AABBTT  ddaannss  llee  pprroojjeett  nn’’ééttaaiitt  ppaass  dd’’êêttrree  aassssoocciiéé  aa  llaa  

ccoonncceeppttiioonn  dduu  pprroojjeett  oouu  dd’’uunnee  ssoouuss--ccoommppoossaannttee..  SSoonn  rrôôllee  ééttaaiitt  ttoouutt  

ssiimmpplleemmeenntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  ddoonntt  eellllee  ppeennssee  

ddiissppoosseerr  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee..    

AA  cceett  ééggaarrdd,,  WWeettllaannddss  aa  ddoonnnnéé  llaa  llaattiittuuddee  àà  ll’’UUIICCNN  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddee  

uunn  pprroottooccoollee  ddee  rreecchheerrcchhee    ppoouurr  llee  ddooccttoorraanntt  eenn  pphhaassee  aavveecc  lleess  

aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett..  CCee  pprroottooccoollee  aa  ééttéé  ddiissccuuttéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  

eett  aacccceeppttéé..    
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CChhaaqquuee  aannnnééee  aa  ll’’iinnssttaarr  ddee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess    ddee  

rreecchheerrcchhee  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  llee  pprroojjeett,,  EENNII//AABBTT  ssoouummeett  uunn  ppllaann  ddee  

ttrraavvaaiill  aannnnuueell  àà  WWeettllaannddss..  CCee  ppllaann  eesstt  vvaalliiddéé  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  

ssttrruuccttuurreess..  

OOrr  ddaannss  uunnee  tteellllee  ccoommppoossaannttee  qquuii  aa  ppoouurr  ffiinnaalliittéé,,  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddeess  

rrééssuullttaattss  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddoonncc  ddeess  ssoolluuttiioonnss  pprraattiiqquueess  aauuxx  

ccoonnttrraaiinntteess  iiddeennttiiffiiééeess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ggeessttiioonn  rraattiioonnnneellllee  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  dduu  DDIINN,,  ll’’iinntteennssee  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  

aacctteeuurrss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  eesstt  pprriimmoorrddiiaallee  ppoouurr  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  

ddiifffféérreennttss  oobbjjeeccttiiffss..  IIll  eesstt  ddoonncc  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  

nnoouuvveelllleess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  AASSDDII  ((cc’’eesstt  àà  ddiirree  eexxpprriimméé  ttoouutteess  lleess  

ssoolluuttiioonnss  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  ccoonnttrraaiinntteess  dduu  DDIINN  ddaannss  uunn  sseeuull  

pprrooggrraammmmee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  pplluuss  ddee  ccoohhéérreennccee  eennttrree  lleess  

ddiifffféérreennttss  iinntteerrvveennaannttss))  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrreess  lleess  

ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDIINN..  

  

  LL’’iinnssuuffffiissaannccee  dduu  ssuuiivvii    pphhyyssiiqquuee  ddee  qquueellqquueess  rrééaalliissaattiioonnss  ::  llee  

mmaannqquuee  ddee  ssuuiivvii  pphhyyssiiqquuee  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiièè  aa  ffaavvoorriisséé  ssaa  

ddééggrraaddaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  ((eennssaabblleemmeenntt))..  AAuu  mmoommeenntt  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  llee  

cchheennaall  ééttaaiitt  bboouucchhéé  aauuxx  ddiirreess  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eett  aauuttoorriittééss  

ccoommmmuunnaalleess  rrééffuuggiiééss  àà  MMooppttii  àà  ccaauussee  ddee  llaa  rréébbeelllliioonn  ttoouuaarreegg  qquuii  

sséévviitt  ddeeppuuiiss  JJaannvviieerr  22001122  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  nnoorrdd  dduu  MMaallii..  LLee  mmaannqquuee  

ddee  ssuuiivvii  pphhyyssiiqquuee  dduu  cchheennaall  qquuii  ffaavvoorriissee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssaa  ddééggrraaddaattiioonn  

ccoonnssiiddéérraabbllee,,  ooccccaassiioonnnnee  llaa  rrééccuurrrreennccee  ccrrooiissssaannttee  dduu  pprroobbllèèmmee..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  nnee  cceesssseenntt  ddee  mmeettttrree  

ddaannss  lleeuurrss  pprriioorriittééss  ««  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiièè  »»..  eenn  

pplluuss  ddee  ccee  ssuuiivvii  pphhyyssiiqquuee,,  llee  mmaannqquuee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  llaaiissssee  vvooiirr  qquu’’iill  sseerraa  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  aapprrèèss  llee  pprroojjeett  

RREEDDDDDDIINN,,  qquuee  cceess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eeuuxx  pprreennnneenntt  eenn  cchhaarrggee  ll’’eennttrreettiieenn  

dduu  cchheennaall..  DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee,,  iill  sseerraaiitt  

nnéécceessssaaiirree  àà  ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  ll’’UUIICCNN  ddee  pprroommoouuvvooiirr  uunn  pprroocceessssuuss  

ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eennddooggèènneess  ppoouurr  qquuee  mmêêmmee  aapprrèèss  llee  
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pprroojjeett  cceess  ccoommmmuunnaauuttééss  ppuuiisssseenntt  ssee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  eelllleess  ppaarr  

rraappppoorrtt  ll’’eennttrreettiieenn  dduu  cchheennaall..    LLee  mmêêmmee  ccoonnssttaatt  ((cc''eesstt--àà--ddiirree  

ll’’iinnssuuffffiissaannccee  dduu  ssuuiivvii  pphhyyssiiqquuee  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss))  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  ssuurr  

lleess  ccllôôttuurreess  ggrriillllaaggééeess  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss  ddeess  ffeemmmmeess..  LLaa  

sseeuullee  ddiifffféérreennccee  àà  ccee  nniivveeaauu  eesstt  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddee  cceess  ppéérriimmèèttrreess  

mmaarraaîîcchheerrss  lleess  aappppuuiiss  aappppoorrttééss  aauuxx  ffeemmmmeess  ppaarr  lleess  hhoommmmeess  ddaannss  

lleeuurrss  aaccttiivviittééss,,  lleess  rrééppaarraattiioonnss  ddeess  ccllôôttuurreess  ggrriillllaaggééeess  ssoonntt  ddeess  

iinnddiicceess  rrééeellss  qquuii  ddéémmoonnttrreenntt  ll’’eennggoouueemmeenntt  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eett  

ll’’eexxiisstteennccee  ddee  rreessssoouurrcceess  eennddooggèènneess  ccaappaabblleess  ddee  ccoonndduuiirree  lleess  

aaccttiivviittééss  mmêêmmee  aapprrèèss  llaa  ppéérriiooddee  dd’’aappppuuii  ddee  RREEDDDDIINN..  

  

  LLaa  rruuppttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ssuuiittee  àà  uunn  aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  

dduu  pprroojjeett  ::  sseelloonn  lleess  rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss,,  llee  pprroojjeett  aa  ddéémmaarrrréé  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  eenn  22000099  eett  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  eenn  

NNoovveemmbbrree  22000099..  SSuurr  lleess  ffoonnddss  rreeççuuss  ddee  AASSDDII  ((440055  006666  445511  FF  CCFFAA)),,  

llee  pprroojjeett  aa  eeffffeeccttuuéé  dduu  0011  NNoovveemmbbrree  aauu  3311  DDéécceemmbbrree  22000099  uunnee  

ddééppeennssee  ddee  110088  772288  668866  FF  CCFFAA  ssooiitt  eennvviirroonn  2277%%  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  

((aalloorrss  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaallee  eett  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

pprrooccéédduurreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  ffiinnaanncciièèrreess  eett  ccoommppttaabblleess,,  llee  pprroojjeett  nnee  

ddeevvrraaiitt  ppaass  ddééppaasssseerr  lleess  1155%%))..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  aa  ccrrééee  uunn  cclliimmaatt  ddee  

mmééffiiaannccee  eennttrree  ll’’UUIICCNN  eett  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  cc''eesstt--àà--ddiirree  AADDSSII  qquuii  aa  

ffiinnaalleemmeenntt  ccoommmmaannddiitteerr  uunn  aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  dduu  

pprroojjeett..  DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  mmêêmmee  ssii  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  cceett  aauuddiitt  oonntt  

ppeerrmmiiss  dd’’aattttéénnuueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  ll’’aarrrrêêtt  mmoommeennttaannééee  ddeess  aaccttiivviittééss    aa  

iimmppaaccttéé  ssuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  nnoorrmmaallee  ddeess  aaccttiivviittééss  eett  ddoonncc  ssuurr  llee  

nniivveeaauu  dd’’eexxééccuuttiioonn..  



 5533  

VVIIII__  LLAA  SSUUIITTEE  AA  DDOONNNNEERR  AAUU  PPRROOJJEETT  
  

LLee  PPrroojjeett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ((RREEDDDDIINN))  aa  ééttéé  

iinniittiiéé  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrrooiiss  aannss  ((33))..  

CCoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  DDeellttaa  eett  ddee  

ll’’eennggoouueemmeenntt  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ddooiivveenntt  êêttrree  

ccoonnssoolliiddééss..    

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree    dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  ssuurr  llee  DDIINN,,  

ffiinnaannccéé  aauussssii  ppaarr  AASSDDII  eett  qquuii  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ddee  ::  ««CCoonnssttrruuiirree  eett  

ddéévveellooppppeerr  uunnee  VViissiioonn  ppaarrttaaggééee  aauuttoouurr  ddeess  pprriioorriittééss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  

ppaauuvvrreettéé  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr»»,,  

iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  dd’’eexxaammiinneerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aannccrraaggee  ddee  RREEDDDDIINN  ddaannss  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ddee  ccee  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee..  

LLee  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  

((PPDDDD--DDIINN))  ccoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  éévvooqquuéé  ddoonntt  AASSDDII  eesstt  aauussssii  llee  pprriinncciippaall  

ppaarrtteennaaiirree  ffiinnaanncciieerr  eesstt  ccoonnççuu  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  dduu  DDIINN..  

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee  dd’’aapprrèèss  ssoonn  ddooccuummeenntt  pprroojjeett  

ssee  pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  ::    

  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ccaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  eett  uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  ppiilloottaaggee  

eett  ddee  ggeessttiioonn  iimmppuullssaanntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  

VViissiioonn  ppaarrttaaggééee  aauuttoouurr  ddeess  pprriioorriittééss  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPDDDD--

DDIINN  ;;  

    

  FFaacciilliitteerr  llee  pprroocceessssuuss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  rrééggiioonnaall  eett  iinntteerrrrééggiioonnaall  

ppaarr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  pprriioorriittaaiirreess  ddee  ddéésseennccllaavveemmeenntt,,  

dd’’ééqquuiippeemmeennttss  eett  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  ;;  

 

  CCoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  dduu  DDeellttaa  àà  ttrraavveerrss  

llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  

llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ;;  

  CCoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ssttrraattééggiieess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  eett  

mmeessuurreess  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  eett  llaa  lluuttttee  

ccoonnttrree  llaa  ddéésseerrttiiffiiccaattiioonn  ;;  
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  CCoonnttrriibbuueerr  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ppaarr  llaa  

ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  

ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  

aacctteeuurrss..  

  

PPoouurr  aatttteeiinnddrree  cceess  oobbjjeeccttiiffss,,  pprrooggrraammmmee  iinntteerrvviieennddrraa  àà  ttrraavveerrss  lleess  

ccoommppoossaanntteess  ccii  ––aapprrèèss  ::  

  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnnneell  eett  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ;;  

  LLeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  ééqquuiippeemmeennttss  pprriioorriittaaiirreess  ;;  

  LLaa  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ;;  

  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall..  

  

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ssuuiittee  àà  ddoonnnneerr  aauu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN,,  ddeeuuxx  pprrééooccccuuppaattiioonnss  

ddooiivveenntt  éévvooqquuééeess,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ::  

  llaa  ssuuiittee  oouu  ttoouutt  dduu  mmooiinnss  dduu  ««  ssoorrtt  »»  ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ppaarr  llee  

pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ;;  

  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aannccrraaggee  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  RREEDDDDIINN  ddaannss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  

éévvooqquuééss  ccii  ––  hhaauutt  dduu  pprrooggrraammmmee  PPDDDD--DDIINN..  

  

77..11__  PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ppaarr  RREEDDDDIINN  
  

DDee  nnoovveemmbbrree  22000099  àà  ddéécceemmbbrree  22001111,,  llee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  aa  rrééaalliisséé  uunn  

cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  dd’’aaccttiivviittééss  qquuii  oonntt  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  ccoonnssoolliiddééss..  

AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ppaarr  RREEDDDDIINN,,  ddee  ll’’eennggoouueemmeenntt  ssuusscciittéé  

aauupprrèèss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee)),,  ddeess  

mmuuttaattiioonnss  eenn  ccoouurrss  qquuii  vvoonntt  eennggeennddrreerr  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  bbeessooiinnss,,  eett  dduu  ffaaiitt  

qquuee  lleess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  nnee  ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  uunnee  rrééppoonnssee  ccrriittiiqquuee  ppoouuvvaanntt  

aamméélliioorreerr  ddee  mmaanniièèrree  ttrrèèss  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  llaa  ssiittuuaattiioonn  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  

ddééggrraaddaannttee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreellllee  dduu  DDIINN,,  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dd’’uunnee  pphhaassee  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ddooiitt  êêttrree  eennvviissaaggééee  ppaarr  

ll’’UUIICCNN..    
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CCeettttee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeevvrraaiitt  ccoonnssiisstteerr  àà  ::  

  

  rreennffoorrcceerr  dd’’aavvaannttaaggeess  lleess  ccaappaacciittééss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ggeessttiioonn  llooccaallee  

ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  rrééaalliissééeess;;  

  

  rreennddrree  ffoorrmmeellllee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ffoonnddss  AAGGRR,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  mmiiccrrooffiinnaannccee  eenn  lleess  aappppuuyyaanntt  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  

ssuuiivvii  ddee  cceess  ffoonnddss;;  

  

  rreennffoorrcceerr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  àà  ttrraavveerrss  ddeess  

aaccttiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  vviissaanntt  àà  rreennffoorrcceerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eett  

ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess;;  

  

  rreennffoorrcceerr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddééggrraaddééeess  àà  ttrraavveerrss  

ddeess  aaccttiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ttoouutt  eenn  mmeettttaanntt  uunn  aacccceenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  

ssuurr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eett  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn;;  

  

  ffaavvoorriisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  mmuullttii--aacctteeuurrss  eenn  vvuuee  

ddee  mmiieeuuxx  ccoooorrddoonnnneerr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt;;  

  

  ffaavvoorriisseerr  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  

rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  aauupprrèèss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  

ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee))  ppoouurr  uunnee  pprriissee  ddéécciissiioonn  eett  ddee  ccoonnsscciieennccee  

ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddee  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  dduu  DDeellttaa;;  

  

  ffaacciilliitteerr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  mmiiccrroopprrooggrraammmmee  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

aaccqquuiiss  ddee  RREEDDDDIINN,,  

  

  PPaarrttaaggeerr  lleess  eexxppéérriieenncceess  eett  lleeççoonnss  ttiirrééeess  aavveecc  lleess  aauuttrreess  

ppaarrtteennaaiirreess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  iinntteerrvviieennnneenntt  ddaannss  llee  DDIINN  àà  

ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  

ffiiaabblleess;;  

  

  RReennffoorrcceerr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  

ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ttoouutt  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ddééffiiss  

dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  
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77..22__  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aannccrraaggee  ddee  RREEDDDDIINN  
  

UUnnee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  ddee  ll’’UUIICCNN  eesstt  dd’’eexxaammiinneerr  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  dd’’aannccrraaggee  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  RREEDDDDIINN  ddaannss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  PPDDDD--

DDIINN..  

RRaappppeelloonnss  qquuee  ll’’aapppprroocchhee  pprriivviillééggiiééee  ppoouurr    lleess  aaccttiivviittééss  ddee  PPDDDD--DDIINN  eesstt  llee    

««ffaaiirree--ffaaiirree»»  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmééccaanniissmmeess  ssuuiivvaannttss  ::    

  UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ccoonncceerrttééee  eett  ppaarrttiicciippaattiivvee  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  

aannnnuueellllee,,  ccoonnjjooiinnttee  aavveecc  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss,,  pprroojjeettss  eett  pprrooggrraammmmeess,,  

sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ddééccoonncceennttrrééss  ppoouurr  rreepprréécciisseerr  lleess  pprriioorriittééss,,  lleess  

zzoonneess,,  lleess  vvoolluummeess//  qquuaannttiittééss  eett  ssuurrttoouutt  lleess  aacctteeuurrss  iinnttéérreessssééss  ppoouurr  

aassssuurreerr  llaa  mmaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ddéélléégguuééee  ;;    

  LL’’aaddooppttiioonn  dduu  ppllaann  aannnnuueell  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppaarr  lleess  oorrggaanneess  

dd’’oorriieennttaattiioonn  eett  ddee  ppiilloottaaggee;;    

  LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

ppaarrttiieellllee  oouu  ttoottaallee  dduu  PPDDDD--DDIINN  aauuxx  eeffffoorrttss  ddeess  aauuttrreess  iinntteerrvveennaannttss  

eett  ssuurrttoouutt  ddee  cceeuuxx  iiddeennttiiffiiééss  ccoommmmee  mmaaîîttrreess  dd’’oouuvvrraaggeess  ddéélléégguuééss  ;;    

  LLaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eett  aaccttiioonnss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  mmeennééeess  ppaarr  lleess  aauuttrreess  iinntteerrvveennaannttss  dduu  DDeellttaa  ;;  

  LL’’aappppuuii  //  aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  llee  mmoonnttaaggee  ddeess  ddiifffféérreennttss  

ddoossssiieerrss  ((TTDDRR,,  DDAAOO,,  eettcc..))  rreellaattiiffss  aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss  rreetteennuuss  ppoouurr  

lleeuurr  rrééaalliissaattiioonn  ;;    

  LLaa  ccoonnttrraaccttuuaalliissaattiioonn  eett//oouu  pprroottooccoollee  aavveecc  lleess  iinntteerrvveennaannttss  ccllééss  ppoouurr  

llee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  lleess  ééttuuddeess  ssppéécciiffiiqquueess  eett//  oouu  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  eett  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  eettcc..  

  LLee  ssuuiivvii  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  lleess  bbiillaannss//  rreevvuueess  

ppéérriiooddiiqquueess  eett  aannnnuueellss  àà  ssoouummeettttrree  aauuxx  iinnssttaanncceess  ssuuppéérriieeuurreess..  

 

LL’’UUIICCNN  eesstt  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  pprréésseennttee  ddaannss  llee  DDeellttaa  ddeeppuuiiss  

pplluuss  ddee  vviinnggtt  ((2200))..  CC’’eesstt  llaa  pplluuss  vviieellllee  oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  ccaappiittaalliissee  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunn  ppaaqquueett  dd’’eexxppéérriieenncceess  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss..  EEllllee  ppoossssèèddee  aauussssii  ddeess  

eexxppéérriieenncceess  ssoolliiddeess  eenn  aappppuuii  ––  ccoonnsseeiill  eett  eenn  ccrrééaattiioonn  ddee  mmooyyeennss  
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dd’’eexxiisstteennccee  aalltteerrnnaattiiff  ppoouurr  ddiimmiinnuueerr  lleess  pprreessssiioonnss  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  dduu  DDeellttaa..    

QQuuaanntt  àà  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  cc’’eesstt  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  nnoonn  

ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((WWII)),,  àà  bbaassee  sscciieennttiiffiiqquuee  aavveecc  pplluussiieeuurrss  

ggrroouuppeess  dd’’eexxppeerrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee..    

DDeeppuuiiss  11999988,,  WWeettllaannddss  aa  mmiiss  eett  ccoonnttiinnuuee  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  pplluuss  dd’’uunnee  

vviinnggttaaiinnee  ddee  pprroojjeettss  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  iinnddiivviidduueell  oouu  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  

pplluussiieeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee  nnaattiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..    

AA  cceett  eeffffeett,,  cceerrttaaiinnss  rrééssuullttaattss  ddee  rreecchheerrcchhee  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ddoonnnneerr  ddeess  

oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppoolliittiiqquueess  nnaattiioonnaalleess  

eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aauu  MMaallii  eett  ddaannss  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn..    

SSeess  rrééssuullttaattss  oonntt  sseerrvviitt  ddee  bbaassee  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  DDIINN,,  ddaannss  

cceerrttaaiinnss  ggrraannddss  pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  tteerrmmeess  dd’’iimmppaaccttss  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  eett  ccoonnttrriibbuuééss  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  PPDDDD--

DDIINN  ((ddoonntt  WWeettllaannddss  aa  ééttéé  ll’’uunn  ddeess  ccoonncceepptteeuurrss))..      

DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnneess  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ééccoollooggiiqquuee  dduu  DDIINN  eesstt  uunnee  rrééfféérreennccee  eett  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  WWII  àà  

ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee    ««  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  dduu  BBaassssiinn  dduu  NNiiggeerr  »»..  

  

LLee  PPDDDD--DDIINN,,  ddaannss  ssoonn  aannccrraaggee  iinnssttiittuuttiioonnnneell  eett  ssoonn  aapppprroocchhee,,  ddooiitt  

ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ll’’UUIICCNN  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss..    

LLee  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  ppoouurrrraaiitt  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll’’eeffffeett  ddee  ssyynneerrggiiee  ddee  

RREEDDDDIINN,,  ccee  qquuii  eennttrraaiinneerraa  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  ccooûûtt  eett  uunn  ggaaiinn  ddee  tteemmppss  

ccoonnssiiddéérraabbllee..  

DDaannss  llaa  llooggiiqquuee  dduu  ffaaiirree  ––  ffaaiirree,,  cceerrttaaiinnss  vvoolleettss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  

PPrrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

ccoonnffiiéé  àà  ll’’UUIICCNN..  

LL’’UUIICCNN  ppeeuutt  ddoonncc  iinntteerrvveenniirr    ddaannss  llaa  ssttrruuccttuurree  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  PPDDDD--DDIINN  

eenn  ttaanntt  ppaarrtteennaaiirree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ddeess  pprroojjeettss  eett  

pprrooggrraammmmeess  aannttéérriieeuurrss  eett  ddee  llaa    mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeeuuxx  ccoommppoossaanntteess  dduu  

pprrooggrraammmmee,,  àà  ssaavvooiirr  ::  
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  llaa  ccoommppoossaannttee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess;;  

  

  eett  llaa  ccoommppoossaannttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess..  

 

IIll  ss’’aaggiirraa  aauussssii  ppoouurr  ll’’UUIICCNN  ddee  ffoouurrnniirr  uunn  aappppuuii  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  

ll''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee;;  

ll''oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  

bbaassee));;  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  ppoouurr  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  rrééfféérreennccee;;  

ll''éévvaalluuaattiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  

pprriioorriissaattiioonn  eett  iinnttééggrraattiioonn  ddaannss  lleess  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee;;  llaa  

ffaacciilliittaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  iinntteerrggrroouuppeess  eett  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ppoouurr  uunn  

ppaarrttaaggee  dd''eexxppéérriieenncceess..  

  

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  ««  RReecchheerrcchhee  ––  AAccttiioonn  ((ppiilloottéé  ppaarr  WWeettllaannddss  

IInntteerrnnaattiioonnaall)),,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  ddee  llaa  ccoonnffiieerr  

àà  WWeettllaannddss  eett  cceellaa  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ttoouutt  ssoonn  eexxppeerrttiissee  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  

TToouuttee  ffooiiss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppeeuutt  aalllleerr  eenn  ccoonnssoorrttiiuumm  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  

ddee  rreecchheerrcchhee  nnaattiioonnaalleess  oouu  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  qquuii  ddiissppoosseenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  

ccoommppéétteenncceess  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee--aaccttiioonn  dduu  

PPDDDD--DDIINN..  

  

EEnn  ffiinn,,  iill  nnéécceessssaaiirree  ddee  ffaaiirree  rreemmaarrqquueerr  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee--aaccttiioonn  àà  ttrraavveerrss  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  UUIICCNN--  

WWeettllaannddss  ss’’eesstt  aavvéérréé  ddééffaaiillllaanntt  eett  ttrrèèss  ccoommpplleexxee  eenn  rraaiissoonn  nnoottaammmmeenntt  

dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ddiissttoorrssiioonnss  ((ddééffiicciitt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  llaa  mmiissee  

eenn  ccoommmmuunn  ddeess  rrééssuullttaattss,,  llee  rraappppoorrttaaggee))..    



 5599  

  

VVIIIIII__  CCOONNCCLLUUSSIIOONN    

  
 

AAuu  tteerrmmee  ddee  cceettttee  ééttuuddee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoonncclluurree  ::  

      

--  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  pprroojjeett  ::  oonn  aaddmmeett  àà  ccee  nniivveeaauu  qquuee  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoolllleeccttééeess  aauuxx  nniivveeaauuxx  ddeess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  dduu  pprroojjeett  

mmoonnttrreenntt  qquuee  llee  pprroojjeett  ppeerrttiinneenntt  ppaarrccee  qquuee  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  lleess  

ddiifffféérreenntteess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  ggrroouuppeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  

ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss..    

  

--  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  CCoohhéérreennccee  dduu  pprroojjeett::  LL’’eexxaammeenn  ddee  llaa  ccoohhéérreennccee  aa  

mmoonnttrréé  qquuee  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee  qquuee  llee  pprroojjeett  eesstt  ccoohhéérreenntt..  CCeettttee  

ccoohhéérreennccee  ss’’oobbsseerrvvee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  llooggiiqquuee  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn  mmaaiiss  aauussssii  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  llooggiiqquuee  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee..    

  

--  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  ::  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  

ddee  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  ddeess  aaccttiivviittééss  qquuii  aa  ééttéé  aapppprréécciiéé  àà  ttrraavveerrss  llaa  mmaattéérriiaalliittéé  

ddeess  rrééaalliissaattiioonnss,,  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss,,  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  

ccoonndduuiittee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eett  lleess  mméétthhooddeess  eett  pprrooccéédduurreess  ssuuiivviieess  mmoonnttrree  

qquu’’aauu  rreeggaarrdd  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  ddeess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  

eesstt  ssaattiissffaaiissaannttee  mmaallggrréé  qquueellqquueess  ppéérriiooddeess  ddee  ffllootttteemmeenntt..  

  

--  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprroojjeett  ::  AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  

aassssiiggnnééss  aauu  pprroojjeett  eett  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss,,  sseelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  

aannaallyyssééeess  oonn  ccoonnssttaattee  qquuee  llee  pprroojjeett  eesstt  eeffffiiccaaccee  aavveecc  uunn  ttaauuxx  

dd’’eexxééccuuttiioonn  eesstt  ddee  6666,,5511%%  eett  cceellaa  mmaallggrréé  lleess  ppéérriiooddeess  ddee  rruuppttuurree..  

  

- PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eeffffiicciieennccee  dduu  pprroojjeett  ::  LLeess  4411,,0033%%  ddeess  rreessssoouurrcceess  

oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’aatttteeiinnddrree  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  7711,,0055  ppeennddaanntt  1144  mmooiiss  

dd’’aaccttiivviittééss..  CCeeccii  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddoonncc  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llee  pprroojjeett  eesstt  

eeffffiicciieenntt  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee..   
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--    PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  iimmppaaccttss  dduu  pprroojjeett  ::  LLeess  qquueellqquueess  eexxttrraannttss  dduu  

pprroojjeett  oonntt  eeuu  ddeess  eeffffeettss  ppoossiittiiffss  ssuurr  lleess  mmooyyeennss  eett  mmooddeess  dd’’eexxiisstteennccee  

ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  yy  vviivveenntt  ddaannss  llee  DDeellttaa..  

  

--  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  dduurraabbiilliittéé  dduu  pprroojjeett  ::  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  lleess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ((aapppprréécciiaabblleess  eett  oobbsseerrvvaabblleess  ssuurr  llee  

tteerrrraaiinn))  mmoonnttrree  qquuee  lleess  aaccttiioonnss  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  dduurraabblleess  ppuuiissqquu’’eelllleess  

ssoonntt  sseennssééeess  ccoonnttiinnuueerr  mmêêmmee  aapprrèèss  llaa  ppéérriiooddee  dd’’aappppuuii  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  

tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ttoouutteess  lleess  pphhaasseess  dduu  pprroojjeett..    

  

--  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ssuuiittee  àà  ddoonnnneerr  aauu  pprroojjeett  ::  ll’’aannaallyyssee  ddee  llaa  ssuuiittee  àà  

ddoonnnneerr  aauu  pprroojjeett  mmoonnttrree  qquuee  ll’’UUIICCNN  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  eett  ddaannss  llee  mmoonnttaaggee  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eenn  ttaanntt  qquuee  ssttrruuccttuurree  ppaarrtteennaaiirree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddeess  ccoommppoossaanntteess  dduu  PPDDDD--DDIINN  àà  ssaavvooiirr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss..  

QQuuaanntt  àà  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  eellllee  ppeeuutt  ppiillootteerr  llaa  ccoommppoossaannttee  

rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  oouu  eellllee  uunnee  ttrrèèss  ffoorrttee  mmaarrggee  dd’’eexxppéérriieenncceess..  PPoouurr  

pplluuss  dd’’eeffffiiccaacciittéé,,  eellllee  ppeeuutt  aalllleerr  eenn  ccoonnssoorrttiiuumm  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  

ddee  rreecchheerrcchhee  nnaattiioonnaalleess  oouu  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  qquuii  ddiissppoosseenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  

ccoommppéétteenncceess  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreecchheerrcchhee  tthhéémmaattiiqquuee..  

  

MMaallggrréé  llaa  ccoohhéérreennccee,,  llaa  ppeerrcceeppttiioonn,,  ll’’eeffffeeccttiivviittéé,,  ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  ll’’eeffffiicciieennccee,,  llaa  

dduurraabbiilliittéé  eett  iimmppaaccttss  dduu  pprroojjeett,,  ddeess  ddééffaaiillllaanncceess  oonntt  ééttéé  ddéécceellééeess..    

PPaarrmmii  cceess  ddééffaaiillllaanncceess  oonntt  ppeeuutt  cciitteerr  ::  

  llee  ffaaiibbllee  nniivveeaauu  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  IInnssttiittuuttiioonnss  FFiinnaanncciièèrreess  

DDéécceennttrraalliissééeess;;    

LLee  mmaannqquuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  UUIICCNN  eett  AASSDDII  eett  eennttrree  

WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  eett  UUIICCNN;;    

  

  LL’’iinnssuuffffiissaannccee  dduu  ssuuiivvii    pphhyyssiiqquuee  ddee  cceerrttaaiinneess  rrééaalliissaattiioonnss;;    

  LLaa  rruuppttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ssuuiittee  àà  uunn  aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  

dduu  pprroojjeett..  
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IIXX__  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
  

AAuu  tteerrmmee  ddee  cceettttee  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn,,  nnoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  ::    

  

--  PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ::  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  

pprroojjeett  RREEDDDDIINN,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ::  

  CCoonnssoolliiddeerr  lleess  aaccqquuiiss  ::  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnssoolliiddééss  àà  

ttrraavveerrss  ddeess  aaccttiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee  ssuurr  llee  

DDeellttaa  ((PPDDDD--DDIINN))..  

  

  AAmmoorrcceerr  uunn  pprroocceessssuuss  dd’’aabbssoorrppttiioonn  àà  ttrraavveerrss  uunn  ccaaddrree  ddee  

ppaarrtteennaarriiaatt  ppéérreennnnee  eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  DDeellttaa  eett  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  mmiiccrrooffiinnaannccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  

aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess..    

  

  CCrrééeerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  PPDDDD--DDIINN  

uunn  ccaaddrree  ddee  ppaarrttaaggee  eett  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eennttrree  llee  

ppaarrtteennaaiirree  AASSDDII,,  ll’’UUIICCNN,,  WWeettllaannddss  eett  llee  PPDDDD--DDIINN  eenn  vvuuee  ddee  ffaacciilliitteerr  

llee  pprroocceessssuuss  ddee  rraappppoorrttaaggee..    

  

  RReennffoorrcceerr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ((ssuurrttoouutt  lleess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss  ddeess  

ffeemmmmeess  qquuii  nnee  ffoonnccttiioonnnneenntt  ppaass))  ddééffaaiillllaanntteess  ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  àà  ttrraavveerrss  llee  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee..    

  

  

  FFaavvoorriisseerr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  mmaannuueell  ddee  pprrooccéédduurreess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  pprrooggrraammmmeess  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  

ccoommpplléémmeennttaaiirree  aaffiinn  éévviitteerr  ddeess  eerrrreeuurrss  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  eennttrree  lleess  

ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  dduu  pprroojjeett..    

  

  rrééaalliisseerr  uunn  mmiiccrroopprrooggrraammmmee  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  rrééaalliissaattiioonnss  ::  iill  eesstt  

iimmppoorrttaanntt  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  ddaannss  llee  DDIINN  

ddee  ccoonncceevvooiirr  uunn  mmiiccrroopprrooggrraammmmee  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  

pprroojjeett  RREEDDDDIINN..  CCee  mmiiccrroopprrooggrraammmmee  ppeeuutt  sseerrvviirr  ddee  bbaassee  àà  dd’’aauuttrreess  

iinntteerrvveennaannttss..  
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--  PPaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aannccrraaggee  dduu  pprroojjeett  ddaannss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  PPDDDD--

DDIINN  ::  AA  ttrraavveerrss  ll’’aapppprroocchhee  ddee  ffaaiirree  ––  ffaaiirree,,  cceerrttaaiinnss  vvoolleettss  ddee  llaa  

ccoommppoossaannttee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  

aaiinnssii  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnffiiéé  àà  ll’’UUIICCNN..  LL’’UUIICCNN  ppeeuutt  

ddoonncc  iinntteerrvveenniirr    ddaannss  llaa  ssttrruuccttuurree  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  PPDDDD--DDIINN  eenn  ttaanntt  

qquuee  ppaarrtteennaaiirree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ddeess  pprroojjeettss  eett  

pprrooggrraammmmeess  aannttéérriieeuurrss  eett  ddee  llaa    mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeeuuxx  ccoommppoossaanntteess  dduu  

pprrooggrraammmmee,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

  llaa  ccoommppoossaannttee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess;;  

  eett  llaa  ccoommppoossaannttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess..  

 

CCoommmmee  nnoouuss  aavvoonnss  éévvooqquuéé  pplluuss  hhaauutt,,  iill  ss’’aaggiirraa  aauussssii  ppoouurr  ll’’UUIICCNN  ddee  

ffoouurrnniirr  uunn  aappppuuii  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee;;  ll''oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

((ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee));;  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  ppoouurr  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  

ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  rrééfféérreennccee;;  ll''éévvaalluuaattiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  pprriioorriissaattiioonn  eett  iinnttééggrraattiioonn  ddaannss  lleess  PPllaann  

dd’’aaccttiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee;;  llaa  ffaacciilliittaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  iinntteerrggrroouuppeess  eett  

iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ppoouurr  uunn  ppaarrttaaggee  dd''eexxppéérriieenncceess..  

  

PPaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  ««  RReecchheerrcchhee  ––  AAccttiioonn  ((ppiilloottéé  ddaannss  llee  pprroojjeett  

RREEDDDDIINN  ppaarr  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall)),,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  llaa  ccoonnffiieerr  àà  

WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  eett  àà  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ((nnaattiioonnaalleess  oouu  iinntteerrnnaattiioonnaalleess))  

qquuii  ppoossssèèddeenntt  ddeess  eexxppeerrttiisseess  aavvéérrééeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree..    
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

AAuu  nniivveeaauu  dduu  PPrroojjeett  RREEDDDDIINN  ::  

11..  RRaappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss  aannnnuueellss    

  RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  22000099  

  RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  22001100  

  RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  22001111  

22..  DDooccuummeenntt  PPrroojjeett    

33..  lleess  ppllaannss  ddee  ttrraavvaaiill  22000099,,  22001100  eett  22001111    

44..  lleess  rraappppoorrttss  ddee  ffoorrmmaattiioonnss    

55..  lleess  ééttuuddeess  tthhéémmaattiiqquueess  

66..  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  

77..  lleess  ddiifffféérreennttss  ccoommmmeennttaaiirreess  ddee  AASSDDII  ssuurr  lleess  rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  

88..  lleess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreenncceess  ddee  ll’’aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  dduu  pprroojjeett  

  

AAuu  nniivveeaauu  ddee  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall::  

11..  EEttuuddee  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess  lliiééeess  àà  ll’’eeaauu  àà  MMaacciinnaa  eett  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  

((MMooppttii  eett  YYoouuwwaarroouu)),,  rraappppoorrtt  ddee  ll’’ééttuuddee  qquuaalliittaattiivvee,,  IInnvveessttiiggaatteeuurr  PPrriinncciippaall  ,,  PPrr  

AAmmaaddoouu  TTOOUURREE,,  IINNRRSSPP  eett  CCoo--iinnvveessttiiggaatteeuurr  DDrr  MMoouussssaa  SSAACCKKOO,,  IINNRRSSPP  

22..  RRaappppoorrtt  ssuurr  ll’’EEttaatt  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  PPaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  

ll’’hhyyddrraauulliiqquuee,,  MMaarrss  22001111  

33..  RRaappppoorrtt  ssuurr  ll’’EEttaatt  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn,,  PPaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’HHyyddrraauulliiqquuee,,  

DDéécceemmbbrree  22001100  

44..  EEttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  ddee  llaa  ppiisscciiccuullttuurree  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  

RREEDDDDIINN,,  DDrr  SSiiaakkaa  DDeemmbbéélléé  ((ppiisscciiccuullttuurree))  CChheeiicckk  OOuummaarr  HHaaiiddaarraa  ((ppllaanniiffiiccaatteeuurr  

ééccoonnoommiiqquuee))  

55..  RRaappppoorrtt  dd’’ééttuuddee  ssuurr  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  ddaannss  

llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN,,  DDrr  AA..AAbbaa  TToouurréé,,  DDéécc  22001100..  

66..  LLeess  rraappppoorrttss  TTeecchhnniiqquueess  ::  

--  rraappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  aannnnuueell  JJaannvviieerr  ––  DDéécceemmbbrree  22001111  

--  rraappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  dduu  pprreemmiieerr  sseemmeessttrree  22001111  

--  rraappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  aannnnuueell  SSeepptteemmbbrree  ––  DDéécceemmbbrree  22001111  

--  rraappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  aannnnuueell  DDéécceemmbbrree  22000099  ––  JJuuiinn  22001100  

--  rraappppoorrtt  tteecchhnniiqquuee  dduu  22èèmmee  sseemmeessttrree  22001100  

77..  LLeess  ppllaannss  ddee  ttrraavvaaiill::  

  --PPllaann  ddee  ttrraavvaaiill  aannnnuueell  22001100  

--  PPllaann  ddee  ttrraavvaaiill  22001111  

  

88..  llee  rraappppoorrtt  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ssuurr  lleess  pprrooccéédduurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  ppoouurr  llaa  

ppéérriiooddee  dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree  22000099  aauu  3311  DDéécceemmbbrree  22001100..  


